آرر
1395
خجرًبهِ

اخجبر اًجوي

اًجوي اپتیک ٍ فَتًَیک

ایراى

ثبکمبل سأثط و سأؾف ،اندمن ادشیک و فوسونیک ایرطا
زضگصقز اؾشبز گطامی قربزضوا زکشرط رضا ثا تا ث

Optics and Photonics
Society of Iran

داری نی،ثاؾشبز گرطو فیعیرک زانكراب ازعررطا ضا ثر

)(OPSI

ذبنواز محشطم آ مععظ و خبمع زانكرابری سؿر یز

Newsletter

عطو نموز و اظ ثبضگب ازهی ضحمز واؾرع ثرطای آ

در ایي شوبرُ هیخَاًیذ:

مطحوم و نجط خعیل ثطای ثبظمبنسگب ایكرب مؿرأزز

اخجبر اًجوي

1

اخجبر

3

مینمبیس.
دطوفؿروض علیثجااا ث ،زانكرمدس و مرشرطا ایطانری-

هعرفی فراّوبیی

15

هعرفی کتبة

16

ثبظنكؿش موؾؿ فدربوضی مبؾبچوؾرز  ،)MITضوظ

هعرفی شخصیت

17

 22قهطیوض زض ؾن  89ؾبزای زاض فبنی ضا وزاا نموز.

عکس هٌتخت هبُ

21

ایرن

هذیرهسئَل :حویذرضب قوــی ،عضَ
ّیئتعلوی داًشگبُ شْیذ ثْشتی

ّوکبراى :هحوذ افتخـــبری ٍ
هْسب فراست

امطیکبیی زیعض و کوانشوم ازکشطونیرک ،اؾرشبز ثطخؿرش

اندمن ادشیک و فوسونیک ایطا  ،فقسا اؾرندب

زانكمدس ثطخؿش ضا ث رموَدب ععیرع و زانكرمدسا
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اخبــار انجمن

وتایج اوتخابات

ث حول و قو ازهری ،زض سربضید
 95/07/28ثررب حًرروض کمیشرر
انشربثبر و نمبیدس گطو اندمنرربی ع مری
وظاضر ع وم ،سحقیقبر و فدبوضی ،ؾطکبض ذبنم

اوجمه برای ديره

فبَم دوضفطز ،آضای انشربثبر زض زفشرط اندمرن

1398-1395

قمبضـ قس کر کبنسیرسارب ثر سطسیرت اوزویرز
سعررساز آضا ثرر قررط ظیررط مكرررم قررسنس:

 -1نهطر ا ...گطانذبی

ک ددح ننط اول ث عدوا اعًبی ان ی ریئزمرسیط و

 -2محمسکبظم مطوج فطقی

زو ننط ثعسی ث عدوا اعًبی ع یازجسل ریئرزمرسیط

 -3مهطی حمیسی ؾداسری
 -4حمیسضيب محمسیذبزهیفطز
 -5محمس مهسوی
 -6محمسحؿین مد ؽآضا
 -7محمسکبظم سوؾ ی
 -8محموز مالثبقی
 -9حؿین ثقنیفط
 -10یوؾف ربسنی

سعیین قسنس.
رمچدین آضای مطثوٌ ث ثبظضؾب نیرع قرمبضـ قرس،
کبنسیسارب ث سطسیت اوزویرز سعرساز آضا ثر قرط ظیرط

رؿشدس:
 -1فبيل خهبنایطی
 -2محموز ثطربنی
 -3محمسع ی انهبضی
ک ننط اول و زوم ث سطسیت ث عدوا ثربظضؼ انر ی و
ع یازجسل سعیین قرسنس .اندمرن ادشیرک و فوسونیرک

 -11غالمطيب ردطآؾب

ایطا اظ ک ی ععیعانی ک عالق ذوز ثر اندمرن ضا ثرب

 -12مطیم کطیمی

کبنسیسا قس ث نمبیف گصاقرشدس سكرکط و قرسضزانی

 -13مهسی قبئسضحمشی

نموز  ،افشرربض زاضز کر اظ ک یر ایرن ععیرعا ثرطای
دیكجطز ارساف اندمن زعور ث رمکبضی نمبیس.
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فیسیکذاًبى اثجبت کردًذٍ :اقعیت فیسیکی،
پیش از سٌجشٍ ،جَد ًذارد

اخبــار
مبَیت ػجیبت ي ضبفتتاوفیبض
ياقؼیببت آنچىبببنکببٍ وظشیببٍی
کًاوتًم آنسا تًضبیح مبی دَبذ اص آصمبًن
دیفببشی سببشثدىذ ثیببشين آمببذ چشاکببٍ
پظيَطفشان ثب اجشای یک آصمبیص مطبًُس
ثبثت کشدوذ ياقؼیت َبی فیضیکی تب پیص اص
آوکٍ اوذاصٌگیشی ضًوذ يجًد وذاسوذ.
ثٍ تبصگی فیضیکذاوبن داوطفبٌ مدی اسبتشا یب

1

آصمبیص اوتخبة تأخیشداس جبن يیدش سا اجشا کشدٌاوذ ایه آصمبیص ضبمل جسم دس حبل حشکتی اسبت کبٍ
میتًاوذ مبوىذ یک رسٌ یب یک مًج سفتبس کىذ .آصمبیص يیدش 2ایه پشسص سا مغشح میکىذ کبٍ ایبه جسبم
دس چٍ مشحدٍای تصمیمگیشی میکىذ؟
ػقل سدیم میگًیذ ایه جسم مستقل اص چفًوفی سىجص مب یب مبوىذ مًج سفتبس میکىذ یب سفتبسی ضبجیٍ
ثٍ رسٌ داسد امب فیضیک کًاوتًم پیصثیىی میکىذ مطبَذٌی سفتبسی مطبثٍ مًج (ثب تذاخل) یب سفتبسی ضجیٍ
ثٍ رسٌ (ثذين تذاخل) تىُب ثٍ چفًوفی سىجص ایه جسم دس پبیبن ستش (حشکت) آن داسد ي ایبه دقیقبب
َمبن چیضی است کٍ پظيَطفشان استشا یبیی ثذان دستیبفتٍاوذ.
اوذسي تشاسکبت 3استبدیبس داوطکذٌی فیضیک ي مُىذسی داوطبفبٌ  ANUي یکبی اص اػضببی اسضبذ ایبه
گشيٌ تحقیقبتی میگًیذ:

1

Research School of Physics and Engineering. Australian National University (ANU), Canberra, Australia.
John Wheeler's delayed-choice
3
Associate Professor Andrew Truscott
2
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ایه آصمبیص ثبثت میکىذ َمٍچیض ثٍ سىجص
ي اوذاصٌگیشی ثشمیگشدد .دس سغح کًاوتًمی
ياقؼیت تب صمبوی کٍ ثٍ آن وفبٌ وکىیذ يجًد
وخًاَذ داضت.
وتبیج ایه آصمبیص ثبيجًد مشمًص ثًدوطببن
صحت وظشیٍی کًاوتبًم سا تأییبذ مبیکىىبذ
شم تیکیثازثآزم یشثانتخ بثتأخیریثویلر.ث

وظشیٍ ای کٍ ثشدویببی اثؼببد ثسبیبس کًچبک

)aنؿر ادشیکی آظمبیف وی ط)b ،نؿر اسمی آظمبیف وی ط ک

حبکم است ي تًسؼٍی فىبيسیَبی ثسبیبسی

ثدبی ثیم اؾذی شطرب و آید رب اظ دبزؽربی ادشیکیِ ثطاگ

سا وظیببش َ-LEDببب یضسَببب ي تشاضببٍَبببی

اؾشنبز قس اؾز.

کبمپیًتشی کىتشل میکىذ.

DLD: delayline detector
QRNG: quantum random number generator

گشيٌ پظيَطی داوطفبٌ  ANUوٍتىُب اجبشای

ایه آصمبیص سا  -کٍ دس صمبن مغشحضذن آن دس سبل  1۷۹۱غیشممکه ثٍ وظش میسسیذ  -ثبب مًفقیبت ثبٍ
سشاوجبم سسبوذ ثدکٍ مًفق ثٍ مؼکًع کشدن ایذٌی يیدش مجىی ثشجُص پشتًَبی وًس تًسظ آیىبٍ ضبذ ي
دس ػًض اتمَبیی ثٍ کبس ثشد کٍ تًسظ وًس یضس پشاکىذٌضذٌاوذ .سيمبه خببکیمًف 1داوطبجًی دکتبشی
داوطکذٌی فیضیک ي مُىذسی داوطفبٌ  ANUمیگًیذ :پیصثیىیَبی فیضیک کًاوتًم دس مبًسد تبذاخل
صمبوی کٍ دس مًسد وًس ثٍ کبس گشفتٍ میضًد ثٍاوذاصٌی کبفی ػجیت ثٍ وظبش مبیسسبىذ امبب يقتبی ایبه
آصمبیص ثب اتمَب -کٍ داسای جشم َستىذ ي ثب پذیذٌَبیی مبوىذ میذان ا کتشیکبی ویبض ثبشَمکبىص داسوبذ-
اوجبم ضًد مسئدٍ ػجیتتش خًاَذ ضذ.

Roman Khakimov

1

ذجطنبم اندمن ادشیک و فوسونیک ایطا | آشض 1395

5

گشيٌ تحقیقبتی پشيفسًس تشاسکبت دس اثتذا مجمًػٍای اص اتمَبی َدیًم سا دس حب ت مؼدقی مًسبًم ثبٍ
چفب ص ثًص  -ایىطتیه گیشاوذاختىذ ي دسوُبیت تب صمبوی کٍ تىُب یکی اص ایه اتمَب ثبقی ثمبوذ ضشيع ثبٍ
پشتبة کشدن آنَب ثٍ ثیشين کشدوذ.
دس مشحدٍی ثؼذ تکاتم ثبقیمبوذٌ اص میبن جتتی اص پشتًَبی یضسی پشاکىذٌسبص مؼکًع سَبب مبیضبًد
ایه پشتًَب ا فًیی ضجکٍای ضکل دادٌاوذ ي مبوىذ یک تقبعغ ػمل میکىىبذ ي سفتبسضببن مطببثٍ ضبجکٍی
جبمذی است کٍ وًس سا پشاکىذٌ میکىذ.
ضجکٍی پشاکىذٌسبص وًس دیفشی ویض ثشای تشکیت کشدن مجذد مسیشَب ثٍصًست تصبدفی اضبفٍ مبیضبذ
ایه مًضًع مىجش ثٍ تذاخل سبصوذٌ یب تذاخل يیشاوفش میضذ چىبوچٍ گبًیی اتبم َبش دي مسبیش سا عبی
کشدٌ ثبضذ .صمبوی کٍ ضجکٍی ديم پشاکىذٌسبص وًس اضبفٍ وطذ تذاخدی مطبَذٌ وطذ چىبوچٍ گبًیی اتبم
تىُب یک مسیش سا اوتخبة کشدٌ ثبضذ.
ثبایهحبل ػذد تصببدفی تؼیبیهکىىبذٌی ایبه مًضبًع کبٍ
ضجکٍی پشاکىذٌسبص اضبفٍ ضذٌ است یبب خیبش تىُبب صمببوی
تً یذ ضذ کٍ اتم اص میبن تقبعغ گزس کشد.

این آظمبیف ثبثز میکدس رم چیع ث

ؾددف و انساظ گیطی ثطمیگطزز .زض
ؾُح کوانشومی؛ واقعیز سب ظمبنی ک ث
آ ناب نکدیس ،وخوز نروارس زاقز.

ثٍ گتتٍی تشاسکبت چىبوچٍ ضخصی ثش ایه ثبيس ثبضذ کبٍ
اتم ثٍياقغ مسیش یب مسیشَبی ثٍخصًصی سا ثشگضیذٌ است دس ایه صًست ثبیذ ثپزیشد سىجطبی کبٍ دس
آیىذٌ صًست میگیشد گزضتٍی اتم سا تحت تأثیش قشاس خًاَذ داد .يی میگًیذ:
اتمَب اص وقغٍای ثٍ وقغٍ دیفش وشفتىذ .ایه مًضًع تىُب صمبوی صًست گشفت کٍ آنَب دس پبیبن مسیشضبن
مًسدسىجص قشاسگشفتىذ جبیی کٍ سفتبس مًجی یب رسٌای آنَب ثشيص پیذا کشد .وتبیج ایه پظيَص دس مجدٍ
ویچش فیضیک 1مىتطشضذٌ است.

مىجغwww.scientificcomputing.com :
ثشگشفتٍضذٌ اصwww.zoomit.ir:
http://www.nature.com/nphys/journal/v11/n7/full/nphys3343.html

1
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اخبــار
سبکدو اگط زانكرمدسا قهرس
مُبزعرر ؾرر ولررربی ذررو ،
خ جررکرررب ،یررب ثرربکشطیرررب ضا ظیررط
میکطوؾکوح زاقشدس ثبیس آ ررب ضا ضوی
یک ظیطالی مبندس اؾالیسربی قیكر ای
قطاض میزازنس.
فیعیکسا رب زض زانكاب

ثی نی س

1

و

فطانکنوضر 2ضوقی ضا دبی ضیعی کطز انس
ک ثب اؾشنبز اظ ثبضیک زیعض قبزض ث
گیطانساظی ؾ ولربی ظیؿشی و مُبزع
زقیق و ثب ويو ثبال قس انس .زض
کشبةربی ع می-سری ی و فی مرب این
انل ث نبم دطسو دیاط 3قدبذش قس اؾز.
عالو ثطاین فیعیکسا رب ثب اؾشنبز اظ این

اًجرک اپتیکی ثرای ثِ دام اًذاختي ثبکتری ّب

ضوـ قبزض ث زؾشیبثی عکؽربیی ثبکینیز ثبال اظ  DNAزاذل ؾ ول قس انس.
ضاثین زیکمن 4و رمکبضانف این دیكطفز خسیس ضا زض ضوظ ؾ قدج  13زؾبمجط  2016ث عدوا سبظ سطین
مويوا سحقیقبسی نكطی اضسجبَبر نیچط 5مدشكط کطز انس .یکی اظ مكکالر دیف ضوی محققب ک
ؾ ولربی ظیؿشی ضا ث نوضر میکطوؾکودی موضزمُبزع قطاض میزردس این اؾز ک رطگون عم یبر
مقسمبسی ؾ ولرب ضا سغییط میزرس .اکثط ثبکشطیرب و ؾ ولربی ذونی سطخیح میزردس ک ث َوض آظازان

1

Bielefeld
Frankfurt
3
tractor beam
4
Robin Diekmann
5
Nature Communication
2
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زض مح ول قدبوض ثبقدس مثالً ؾ ولربی ذونی ث َوض مساوم زض خطیب ربی ؾطیع رؿشدس و ضوی ؾُح
ثبقی نمیمبندس .زضواقع اگط آ رب ث ؾُح ثچؿجدس ؾبذشبضقب زچبض سغییط میقوز و میمیطنس.
ضوـ خسیس مب ضا قبزض میؾبظز ؾ ولربیی ک سوانبیی مبنس ثط ضوی ؾُح ضا نساضنس نا زاضیم و ؾذؽ ثب
اؾشنبز اظ یک س ادشیکی آ رب ضا موضزمُبزع قطاض زریم .ؾ ولرب ث وؾی نوعی دطسو دیاط 1نا زاقش
میقونس .ث گنش ی دطوفؿوض سومبؼ ربؾط 2ؾطدطؾز گطو سحقیقبر فوسونیک ظیؿز موزکوزی زض
زانكکس فیعیک ،انل اؾبؾی این دطسو زیعض قجی ث منهوم ؾطیبل ربی س ویعیونی خدگ ؾشبضگب  3اؾز.
مويوا خبزت این اؾز ک نمون رب عالو ثط ثبثز قس ثسو ظیطالی میسواندس حطکز زوضانی و چطذكی
زاقش ثبقدس .عم کطز دطسو زیعض نقف ثؿیبض گؿشطز ای زض سغییطار کوچک میکطوؾکودی زاضز.
فیعیکسا ربی ثی نی س ثب سوؾع ثیكشط این ضوـ اظ آ ثطای میکطوؾکوح ف وضؾبنؽ ثب کینز ثبال اؾشنبز
کطز انس ک ث عدوا فنآوضی مهمی زض ظیؿزقدبؾی و ظیؿزدعقکی مُط قس اؾز .ظیطا اوزین ضاری
اؾز ک ثطای مُبزع فطایدسربی ظیؿزقدبؾی زض ؾ ولربی ظنس اضائ قس اؾز چیعیک قجالً سدهب ثب
میکطوؾکوح ازکشطونی امکب دصیط ثوز.
ثطای سهویطثطزاضی ثب رطگون میکطوؾکودی و مُبزع آ محققب یک دطوة ف وضؾدز ث ؾ ول ايبف

سوظیع اَالعبر غنشیکی زض یک ؾ ول ثبکشطی اقطقیبکوال
1

”“optical tractor beam
Thomas Huser
3
”“star trek
2
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مويوا خبزت این اؾز ک نمون رب
عالو ثط ثبثز قس ثسو ظیطالی
میسواندس حطکز زوضانی و چطذكی
زاقش ثبقدس .عم کطز دطسو زیعض نقف
ثؿیبض گؿشطز ای زض سغییطار کوچک
میکطوؾکودی زاضز.

میکددس ک ثبعث میقوز ث محى سبثبنس دطسو زیعض ث ؾمز
ؾ ول ،ؾ ولرب سكعكع کددس .ث عالو اظ یک حؿاط ثطای
ثجز سبثفربی ف وضؾدز اؾشنبز میکددس ک زضنهبیز مددط
ث یک سهویط ؾ ثعسی اظ ؾ ولرب میقوز.
زضضوـ خسیس محققب زانكراب ثی نی رس اظ یرک دطسرو زیرعض
ثبنوی ث عدوا س ادشیکی اؾشنبز کطز انس ک زضنشید ی آ
ؾ ولرب ظیط میکطوؾکوح ث نوضر مع رق قرطاضمریگیطنرس و

مرریسروا آ رررب ضا ثر اذشیرربض حطکررز زاز .ثر گنشر ی ضاثررین زیکمررن عًررو گررطو سحقیقرربسی فوسونیررک
ظیؿزموزکوزی ،دطسو زیعض زاضای قسر ظیبزی اؾز وزی ث ززیل ایدک زض محسوز ی فطوؾطخ سبثف میکدس
ثب چكم قبثلزیس نیؿز .ث گنش ی زیکمن ردابمیک دطسو زیعض مؿشقیم ث ؾمز ؾ ول سبثیس مریقروز
نیطورب زض ضاؾشبی ؾ ول ضقس میکددس و ؾ ول ضا زض مطکع دطسو نا میزاضنس.
ثب اؾشنبز اظ این ضوـ خسیس فیعیکسا ربی ثی نی س موفق ث نا زاقشن و چطذبنس ؾ ولربی ثبکشطی و
سهویطثطزاضی اظ آ رب اظ سمبمی خهزرب قسنس .ث ذبَط چطذف ،محققب موفق ث مُبزع ؾبذشبضDNA

زض ؾ ثعس ثب زقز یک ز رعاضم می یمشط قسنس.
دطوفؿوض «ربؾط» ث رمطا گطورف قهس زاضنس ثب سغییطار ثیكشط این ضوـ ث مكبرس ثطرمکدفربی
موخوز ثین ؾ ولربی ظنس ثذطزاظنس ک دؽاظآ میسوا ث چاونای ننوش میکطوة ث زضو ؾ ول دیثطز.
ث مدظوض سوؾع ضوـربی خسیس ،زانكمدسا ثی نی س ثب دطوفؿوض مبیک ر من 1و کطیؿشف اؾذب

2

اظ

زانكاب  Johan Wolfgang Goetheفطانکنوضر قطوا ث رمکبضی کطز انس.
مدجعwww.photonicsonline.com :
زیدک مقبز www.nature.com :

Mike Heilemann
Christoph Spahn

1
2
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اخبــار

دکتر «کبهراى ٍفب» ثرًذُ جبیسُ پیشگبهبى علن شذ
جبیضٌ پیطفبمبن ػدم 1دس ػدًم ثىیبدی ثبضذ ثضسگتشیه جببیضٌ ػدمبی جُببن اسبت کبٍ اص سببل 2۱12
ضشيعضذٌ ي اکىًن دس ایستفبٌ سبل  2۱1۹خبًد ایبه ثببس یبک داوطبمىذ ایشاوبی سا ویبض دس ثبیه اسببمی
ثشگضیذگبوص ثٍجُبویبن مؼشفی کشد.
استبد کبمشان يفب ثٍَمشاٌ اوذسي اضبتشيمیىفش ي جبًصف پً چیىسبکی کبٍ اص پیطبفبمبن وظشیبٍ سیسبمبن
َستىذ اصجمدٍ ثشگضیذگبن ایه ديسٌ جبیضٌ پیطفبمبن ػدم ثًدوذ.
عجق وظشیٍ سیسمبن -کٍ َىًص اثجبت وطذٌ -تمبم ویشيَب ي رسات عجیؼی اص سیسمبنَببی ثسبیبس کًچبک
شصاوی سبختٍضذٌاوذ .ایه وظشیٍ کل دسک اوسبن اص جُبن ي ثٍخصًظ سیبَچب ٍَب سا دگشگبًن خًاَبذ
کشد .اص سًی دیفش پً چیىسکی وطبن داد ایه وظشیٍ ضبمل رساتی ديثؼذی یب چىذثؼذی است کبٍ «ضببمٍ»
وبمیذٌ می ضًوذ .ضبمٍ یب «ثشیه» خالصٍضذٌ ياطٌ  membraneثٍ مؼىبی غطبست .ایبه وظشیبٍ ثبٍ ایجببد
ضبخٍ کبمال وًیىی دس کیُبنضىبسی مىجش ضذ کٍ دس آن ممکه است ضبمٍَب جُبنَبیی جضیشٌ ياس ثبضبىذ
کٍ دسثؼذ دیفش فضب ضىبيس َستىذ ي ثب یکذیفش ثشخًسد میکىىبذ .یبب ممکبه اسبت دس ثؼبذ ثبب تشی ثبب
یکذیفش استجبط ثشقشاس کىىذ.
Breakthrough Prize

1
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حبل ثیبییذ ثب ایه جبیضٌ اص صثبن ثشگضاسکىىذگبوص آضىب ضًیذ:
داوص ثضسگتشیه دستبيسد ثطش است سشضت مب سا تؼییه میکىذ ي آیىذٌمبن سا ضکل میدَذ .ثذوٍ داوص
عی قشين گشدآيسیضذٌ است .ثبایهيجًد یک وتش ثٍتىُبیی میتًاوذ آن سا ثسبظ دَبذ .اویطبتیه فضبب ي
صمبن سا ثبصخدق کشد .داسيیه آضتتفی صوذگی سا چکیذٌ ي ثٍ یک دیذگبٌ تجبذیل کبشد .تًسیىب

دسیبفبت

اوذیطیذن ثٍ چٍ مؼىبست.
داوطمىذان ثضسگ َمفی ثٍ صوذگی مب غىب میثخطىذ .آنَب فىبيسیَبیی سا پذیذ میآيسوذ کٍ صوذگی مب سا
سُل میکىذ امب آنَب آوچٍ سا کٍ يسای افق دیذ مبست ثٍ مب وطبن میدَىذ.
ػدم ػًامدی سا آضکبس میکىذ کٍ يسای مقیبع سيصمشٌ است اص دسين اتم تب سدًل ي ستبسٌ ي کُکطبن .مب
ثٍ تذسیج دس ایه سغًح میاوذیطبیم ي
پیًوذَبی میبن آنَب سا دوجبل میکىبیم.
مببب دس ایببه ساسببتب دس مسبببسل ثسببیبس
ػظیمببی پیطببشفت مبیکىببیم .مسبببسدی
مبوىذ:
چشا چیضی غیش اص َیچ يجًد داسد؟
جُبن اص چٍ سبختٍضذٌ است؟
حیبت چٍ صمبوی آغبص ضذ؟
اوذیطٍ چٍ اَمیتی داسد؟
چٍ مقذاس قبثل داوسته است؟
اصً ی کٍ ثٍ دوجبل ثضسگتشیه مسببسل
َسببتىذ ي ػمیببقتببشیه تًض بیحبت سا
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مییبثىذ ػدًم پبیٍ َستىذ« .پیطفبمبن ػدم» ستبیص دستبيسدَبی مُم ي دس يَدٍ ايل تببصٌ دس گبشيٌَببی
فیضیک ثىیبدی ػدًم صیستی ي سیبضیبت است .ثشوذگبن َش جبیضٌ  3میدیًن د س دسیبفت میکىىذ.
یگایذ ث
 ثترنذهثج یسهثپیشگ م ثعلمثازثپت نسیلثت الیثجاان ثایرانیثم ث
پبیفبٌ خجشی ػدمىب گتتيگًیی کًتبٌ ثب دکتش کبمشان يفب یکی اص ثشگضیذگبن ایه ديسٌ اص جبیضٌ پیطفبمبن
ػدم تشتیت داد کٍ دس صیش ضبَذ ایه گتتيگً خًاَیذ ثًد.
يفب دسثبسٌی وظشیٍی سیسمبن خًد گتت :ایه تئًسی اص ادغبم وظشیٍ وسجیت اویطتیه ثبٍ گبشاوص صمبیه ي
مکبویک کًاوتًمی ایجبدضذٌ است ي مه ثؼذ اص مغب ؼٍ سیسب ٍ دس ایه سضتٍ ثبش اسببع وظشیبٍ سیسبمبن
خًد تًاوستم ایه جبیضٌ ػظیم سا ثٍػىًان اي یه داوطمىذ ایشاوی دسیبفت کىم.
دکتش کبمشان يفب دس ادامٍ ایه گتتفًی صمیمبوٍ تأکیذ داضتىذ کٍ جًاوبن ایشاوی پتبوسیل صم ثشای کسبت
چىیه جًایض مؼتجش ػدمی ساداسوذ ي کبفی است کٍ استؼذادَبی آنَب جذی گشفتٍ ضًد .اي خبعشوطبن کشد
ثبکمی تًجٍ مسئً یه ایشاویبن میتًاوىذ دس تمبم صمیىٍَبی ثیها مددی ػدیا خصًظ فؼب یتَبی ػدمبی
حضًس ي مطبسکت فؼب ی داضتٍ ثبضىذ.
ایشاوببیَببب دس آصمبببیصَبببیی کببٍ دس مشکببض سببشن (سبببصمبن
پظيَص َبی َستٍ ای اسيپب) یب َمبن ثبضسگ تبشیه آصمبیطبفبٌ
فیضیک رسات جُبن اوجبم میضًد حضًس داسوذ ي ایه حضًس
ثبػث میضًد کٍ آنَب ثبب فشآیىبذ فؼب یبتَببی آصمبیطبفبَی
آضىب ضًوذ ي دس سغح ثیها مددبی کبسَببی دسجبٍیبک اوجببم
دَىذ ضمه آوکٍ دي مسئدٍ تًسؼٍ استجبعبت ثبَبذف حضبًس
ثیطتش داوطمىذان خبسجی دس ایشان ي ضشکت محققببن داخدبی
دس فشاَمبیی َبی ثبیه ا مددبی ثبػبث تقًیبت َمکببسی َببی

مه اگش سيصی یکی اص
دستاوذسکبسان تًسؼٍ ػدمی ایشان
ثًدم ثیطتش ثٍ فؼب یتَبی ػدمی

ثىیبدی ي ػدیا خصًظ مسبسل دویبی
ػدًم پبیٍ میپشداختم تب اسصش
ػدميسصی ي داوطمىذان سا دسمیبن

جًاوبومبن افضایص دَم.

12
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ثیها مددی میضًد ي ا جتٍ صم است ثشوبمٍَبی حمبیتی دس ایه صمیىٍ ثیصاصپیص صًست ثپزیشد.
ایه استبد ثشجستٍ داوطفبٌ َبسياسد َمچىیه مؼتقذ ثٍ ایجبد یک مًسسٍ ثشای حمبیبت اص ػدبم دس ایبشان
ثًد ي َذف اصدی ایه مًسسٍ یب مشکض سا حمبیت اص استبدان ي داوطمىذان ػدًم پبیٍ میداوست چشاکٍ ثٍ
ػقیذٌ يی یکی اص ضشيسیتشیه ویبصَبی فؼدی کطًس پشداخته يیظٌ ثٍ ػدًم پبیٍ ثٍ ضمبس میسيد.
تب جبیی کٍ حتی ثیبن کشد :مه اگش سيصی یکی اص دستاوذسکبسان تًسبؼٍ ػدمبی ایبشان ثبًدم ثیطبتش ثبٍ
فؼب یتَبی ػدمی ثىیبدی ي ػدیا خصًظ مسبسل دویبی ػدًم پبیٍ مبیپبشداختم تبب اسصش ػدبميسصی ي
داوطمىذان سا دسمیبن جًاوبومبن افضایص دَم.
دکتش کبمشان يفب دس َىفبم دسیبفت جبیضٌ خًد ثیبن داضتٍ ثًد :مه اص داوطمىذان ي سیبضیذاوبن صبحتوببم
ي پیطکسًت ایشانصمیه ا ُبم گشفتم .ایبه مسبئدٍ سا
َم ثبیذ ثبذاویم کبٍ ػدبم جاشافیبب وبذاسد ي مبه اص
َمکبببسان فیضیکببذان ي سیبضببیذان خببًد دس گًضببٍ
گًضببٍ جُبببن کببٍ ثببیص اص  1۵۱وتببش َسببتىذ
سپبسفضاسی میکىم.
مىجغelmna.com :

دکتر يفا در مراسم اهذا
پىجمیه جایزه پیشگامان علم
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کَچکتریي ٍ ًبزکتریي عذسی جْبى سبختِ شذ

اخبــار
 عسؾی ربی سرز نبنومشطی
ثبقبث یز فوکوؼ زض فبن ظیط
َرررولمررروج ،ثرررطای ؾررربذز
ؾبمبن ربی ادشیکی میدیربسوضی
يرطوضی اؾرز .وزری زض عمررل
ثطای ضؾریس ثر ایرن مدظروض
مكکالر عسیس ای وخوز زاضز.
چطاک کدشطل زقیق خجه ربی
موج ادشیکی فطوزی ثرط ؾرُح

نبنومشطی ثب مكکالسی رمطا اؾز؛ امب محققب زض زانكاب ؾوین ثوض اؾشطازیب الی رربی نربنومشطی
 200نبنومشط) اکؿیس گطافین ؾبذش انس ک ذبنیز فوکوؼ کطز ؾر ثعرسی زض فبنر ثؿریبضکم
⁄

ضا زاضا رؿشدس .این الی ربی اکؿیس گطافدی سوؾٍ زیعض اؾذطی قس انس .اظ زیارط ذهونریبر

خبزت این نبنو عسؾیرب ،ثهرط فوکروؼ مُ رقِ ثربالی  %32ثرطای ضنرح َرولمروج  400سرب 1500
نبنومشطاؾز.
عسؾیربی اکؿیس گطافدیِ خسیس ک انعُبفدصیط نیع رؿشدس ،اظ مقبومرز مکربنیکی ثربال و دبیرساضیِ
ویػگیربی فوکوؾی ذوثی ثطذوضزاضنس ک آ رب ضا ثطای اؾشنبز زض قطایٍ ؾرز و رمطا ثب سردف
ایسئبل میکدس .مؿیط ندعشی ؾبظی و سوزیس انجرو آؾرب ثبعرث مریقروز کر محهرول نهربیی زض
سطاق ربی نبنوفوسونیک کبضثطز وؾیعی دیسا کدس.
مدجع :ذالن قس اظ مقبز ان ی 1ک زض این زیدک قبثلزؾشطؾی اؾز.
1

Highly efficient and ultra-broadband graphene oxide ultrathin lenses with three-dimensional subwavelength
focusing
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اخبــار

اثرهبُ در ثراثر ریسهبُ

َ جق قوانین حبکم ثط
مکبنیک ؾرمبوی ثر َروض
مشوؾٍ رط  14مب یکثبض
دسیرررس ی اثرررط مرررب ضخ
می زررس کر زضنشیدر ی
آ  ،مب حسوز  14مطسجر
زضذكب سرط و  30زضنرس
ثعضگ سط اظ ضیعمب میقوز.
دسیس ضیعمب ک نقُر ی
مقبثل رمشبی ذوز یعدری
اثطمررب اؾررز اظ قررهطر

ذبنی ثطذوضزاض نیؿز و اظ رمب قوانیدی دیطوی میکدس ک اثطمب ضا موخت میقونس ،ثب این سنربور کر
اینثبض ردابمیک مب زض حبزز ثسض و یب محبق نمبیب میقوز ررمظمرب زض موقعیرز اوج مرساضی ثر ؾرط
میثطز .دسیس «اثطمب » یک دسیس غیطمعمول نیؿز و زض َی ؾبلربی مرش ف قبثرلمكربرس اؾرز ،امرب
دسیس  24آثب اظاینخهز مهم ثوز ک فبنر مرب سرب ظمرین  356ررعاض و  512کی رومشط اؾرز و اظ ضوظ
زوقدج  5 ،ثهمن  1326ذوضقیسی سبکدو

حسوز  70ؾبل قجل) ث این میعا زض ردابم ثرسض ثر ظمرین

نعزیک نجوز اؾز .زض سهویط ثبال میسوانیس اثطمبری ک ؾبل  2012ضخ زاز ضا زض کدبض ضیعمبری ک رمرب
ؾبل اسنبق افشبز ثجیدیس .ضیعمب ظمبنی ضخ میزرس ک مب زض نقُ ی اوج مرساضی ،یرب زوضسرطین فبنر ثر
ظمین قطاض زاضز؛ ثدبثطاین زوضسط و کمنوضسط اظ حبزز عبزی زیس میقوز .سب ؾبل  2034زیاط چدین اثطمبری
ضخ نمیزرس.
عکررررررؽ ثررررررعضگسررررررط ضا زض ؾرررررربیز سهررررررویط ندررررررومی ضوظ نبؾررررررب ثجیدیررررررس:
https://apod.nasa.gov/apod/image/1611/supermicromoon_paduraru_900.jpg
مدجعAPOD.Nasa :
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این کشبة سوؾٍ نویؿدسگب سدطثی کبض ثطای زانكدویب مقُع کبضقدبؾی و سحهیالر سکمی ی نوقش قس
اؾز .کشبة سويیح منهل و خبمعی اظ سئوضی گیطانساظی ادشیکی انل دبیؿشای سکبن ) ضا اضائ میزرس .اینرب ثب
ضیبيیبر ؾ یؽ و مدحهطث فطزی سونیفقس انس .کشبة ثحث ذوثی ضا زض موضز حسربی ادشیک ردسؾی،
محسوز ربی میبنی و ضی ی سقطیت زوقُجی) ثبظ میکدس .اظ نمون ؾطفهلربی این کشبة میسوا ث فهلربی
حطکز ثطاونی ،دطاـ نوض و ضوـربی محبؾجبسی اقبض کطز .ؾذؽ ذواندس ثباحشیبٌ ث ؾمز ؾبذز ،ذُبیبثی،
کبزیجطاؾیو و زاز گیطی اظ یک ؾیؿشم انجط

ادشیکی رسایز میقوز.
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معرفی شخصیت

دکتر علی جَاى
زکشط ع ی خوا زض ذبنواز ای سجطیعی زض سهطا ث زنیب آمس .دسض وی ،حقوقزا و مبزضـ یک ردطمدس
ثوز« .خوا » ک اظ رمب ؾبلربی اوزی ی سحهیل ،اؾشعساز و عالق ی وافط ع می ذوز ضا ثطوظ زاز ثوز اظ
ؾوی مع مب ذوز ث ازام ی سحهیل زضظمید ی فیعیک و ضیبيیبر سكویق میقس .وی ،دؽ اظ دبیب
زثیطؾشب زض ؾبل  1328ث زانكاب ک مجیب زض نیویوض

ضفز و سحهیالر ذوز ضا زض ضقش ی فیعیک

ازام زاز« .خوا » ک زض حین گصضا سحهیالر زانكابری اظ دطزاذشن ث ردط و موؾیقی نیع غبفل نجوز،
زض ؾبل  1954موفق قس ک مسض

زکشطی ذوز ضا سحز نظبضر «کبضزع سونع» فیعیکزا مكهوض زضیبفز

کدس .عالق ی قسیس «خوا » ث فیعیک ثبعث قس ک سحهیالر ذوز ضا سب مقُع فوق زکشطی زض رمب
زانكاب ازام زرس .وی زض ؾبل  1338ث موؾؿ ی سحقیقبسی آظمبیفربی مربثطاسی «ثل» زض
«موضیریل» واقع زض ایبزز نیوخطؾی ضفز و اظ ثسو وضوز ث موؾؿ  ،مُبزعبر ذوز ضا زض ایس ربی ثکطی
ک زضظمید ی زیعضربی گبظی مشمطکع کطز ثوز ،آغبظ کطز .ؾطاندبم زض ؾبل  1960سوانؿز ،فطيیبر ذوز
ضا عم ی کدس و نرؿشین زیعض گبظی ر یوم  -نئو ) ضا ثؿبظز .این اذشطاا ک زض مواضز ثؿیبض گؿشطز ای
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کبضثطز زاضز ،سوخ خبمع ی ع می ثینازم ی ضا ث ذوز خ ت کطز ،ث َوضیک اظ رمب

اثشسا

ؾطمبی گصاضیربی وؾیعی ثطای ثهط مدسی اظ این اذشطاا اندبم قس .دطوفؿوض خوا زض ؾبل  1961ث
عًویز ریئزع می موؾؿ ی فدّبوضی مبؾبچوؾز  MITزضآمس ک فعبزیزربی ع می او زض امط سسضیؽ و
رسایز ضؾبز ربی زکشطی و ؾطدطؾشی گطو ربی سحقیقبسی این زانكاب سب ؾبلربی اذیط نیع ازام زاقش
اؾز .وی ،دیف اظ اذشطاا زیعض گبظی ،سئوضی میعض ؾ ؾُحی زؾشاب سكسیسکددس ی اضسعبقبر َجیعی
اسم یب شض ثطای سوزیس امواج) ضا مكرم کطز ثوز .دطوفؿوض «خوا » ثعسرب این سئوضی ضا ک زض آ  ،منهوم
میعضرب ثسو زض نظط گطفشن انجوری اظ انعکبؼرب مُط قس ثوز ث ع وم ثهطی سعمیم زاز .این زانكمدس
ایطانی ک ث موفقیزربی ثطخؿش ای زضظمید ی ع وم کوانشوم نیع زؾزیبفش اؾز زض َول ؾبلربی
 1960سب  1970زض آظمبیكاب سحقیقبسی ذوز ک سب حس ثعضگسطین آظمبیكاب زانكابری دػورفربی
زیعضی سوؾع یبفش ثوز ث کكنیبر و موفقیزربی ع می ثعضگی نظیط «معطفی فدبوضی انساظ گیطی ثؿبمس
ذبل زض زانف نوضقدبؾی»« ،زؾشیبثی ث نرؿشین یبفش رب زضظمید ی ؾبعزربی اسمی زیعضی»،
«دیكطفزربیی زضظمید ی َیفنمبیی زیعضی» و رمچدین «نرؿشین سدطثیبر کبضثطز زیعض زضظمید ی
سئوضی نؿجیز وایعوسطودی فًب» نبئل قس .ثطضؾی سأثیطار دیونس قعباربی نوضی ثب یک آنشن نوضی زض
شضار میکطوؾکودی مواز ،سوزیس زیعضربی گبظی ثبانطغی ثبال و ضازاضربی زیعضی چدس دبی ای ،کدشطل
ؾبعزربی نوضی و اؾشنبز اظ زیعض زض اموض دعقکی و سكریم ثیمبضیرب نیع ثطذی زیاط اظ ظمید ربی
سحقیقبسی دطفؿوض «خوا » ضا سكکیل میزردس .زکشط خوا زض ؾبلربی اذیط مُبزعبر و سحقیقبر ذوز ضا
ث مجحث ازکشطونیک زض ثؿبمسربی نوضی معُوف کطز و سالـ زاقشدس سب ثب ایدبز ثؿبمس ضازیویی و
سجسیل آ ث ثؿبمس امواج نوضی ،ؾطعز انشقبل اَالعبر ضا ث نحو چكمایطی افعایف زرس.
یکصذثمیلیا ثدالری ث
 پروشهث ث
زض ؾبل  1370وظاضر فطردگ و آموظـ عبزی ایطا

وظاضر ع وم امطوظی) اظ این زانكمدس ک آواظ اـ زض

خهب نیع دیچیس ثوز زعور میکدس سب ث ایطا ؾنطی زاقش ثبقس و زضظمید ربی فدبوضی و ع وم زیعض
فعبزیزربی ذوز ضا اندبم زرس .او ثب دصیطـ این زعور ث ایطا میآیس .ع ی خوا امب ثب زؾزدط ث ایطا
میآیس؛ او ثب ذوز رمطا ثب چدس َط ثعضگ ع میَ ،ط ؾبذز سساذلؾدح امواج گطانكی ضا ک ردوظ زض
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محبفل ثعضگ ع می آ ضوظرب نطفبً دچدچربیی اظ آ میقس ضا ثطای مؿئوال عبزی ع می کكوض ؾوغبر
آوضزَ .طحی ک زض حسوز زو ؾبل زو نوثز او ضا ث ایطا کكبنس و ثطایف خ ؿبر مشعسزی ثب مقبمبر
ایطانی ثطگعاض کطز.
 طرحثاوثچهثتاد؟ ث
َط او ک ؾبذز یک ضنسذبن ثطای قکبض امواج گطانكی ثوز رمب سساذلؾدح امواج گطانكی) رمطا ثب
سحقیقبر ثؿیبض وؾیع زضظمید ی فدبوضی زیعض رمطا ثوز چطاک ثطای ؾبذز این سساذلؾدح زض یک
ثرف اظ آ ثبیس امواج گطانكی ثط اؾبؼ نظطی نؿجیز عبم انیكشین موضزثطضؾی و مُبزع قطاض میگطفز
و ثرف ثعسی و ؾرز مبخطا ،ثحث آقکبضؾبظی سوؾٍ آنشن خسیسی ثوز ک عمس دیچیسگی آ ث ذبَط
فدبوضی زیعض یب دبیساضؾبظی زض یک ثؿبمس معین اؾز ث قمبض میضفز و مهمسط ایدک این مويوا زض آ
ظمب سبظ کكفقس ثوز و زض نوضر اخطایی قس آ زض ایطا یک خهف ثؿیبض ثعضگ و ؾطیع ثطای
ایطا و زانكمدسا مب محؿوة میقس .نشید این خ ؿبر این قس ک یک مطکع سحقیقبسی ثطای ضنسذبن
امواج گطانكی زض ایطا ایدبز قوز .ایس ای ک زض خهب ع م ثؿیبض ثسیع و نو ث قمبض میآمس.
ضئیؽخمهوض وقز ،زض خ ؿ ای ک ثب حًوض قرم آقبی دطوفؿوض ع ی خوا و وظیط ع وم وقز ،ثطگعاض
قس ،زؾشوض اخطای این دطوغ ثعضگ م ی ضا میزرس .آ رم ثب ثوزخ مهوة ک زض ؾبل اول آ مج غ 100
می یو زالض ث آ اذشهبل یبثس.
امب کمی ثعس ،اخطای این دطوغ ک ث وظاضر فطردگ و آموظـ عبزی ایطا واگصاضقس ثوز ،ث زالیل
نبمع ومی ثب کبضقکدیربیی ک رماکدو نیع زض ثؿیبض اظ دطوغ ربی ع می کكوضمب ضایح اؾز) مواخ
میقوز و دطونس این دطوغ قطوا نكس  ،ثؿش میقوز.
 پیگیریثمش تهثپروشهثاینثت رثتاسطثکنگرهثآمریک ث
نکش خبزتسوخ ایدک چدس مب ثعس اظ زؾشوض مجدی ثطؾبذز این دطوغ عظیم م یَ ،ط ؾبذز
سساذلؾدح امواج گطانكی زض کداط آمطیکب و َطحی مكبث زض ذهول ؾبذز سساذلؾدح امواج گطانكی
ایطا سهویت میقوز.
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زانكمدسا

و مؿئوزین ع می ایبالرمشحس آمطیکب رمین ؾبل گصقش ثوز ک سوانؿشدس نشید

ؾطمبی گصاضیقب ثط ضوی این دطوغ ضا ثجیددس.
 افتخ رات ث
•عًو آکبزمی م ی ع وم و آکبزمی ردط و ع م آمطیکب و عًو افشربضی مؤؾؿ سطیؿش  1ثطای سطویح ع وم
اؾز.
•خوا زض ؾبل  1960موفق ث اذشطاا زیعض گبظی قس و زض ؾبل  1964ثطای سحقیقبر زضظمید ی
زیعضربی گبظی ،مسال اؾشواضر ثبزدشبین 2ضا اظ انؿشیشو فطانک ین زضیبفز نموز.
•زض ؾبل  1966ثطنس مسال ثدیبز «ف نی و خب رطسع» 3قس و ث عدوا گوگم ف و 4قدبذش قس.
•این فیعیکسا ایطانی زض ؾبل  1975مهمسطین نكب اندمن نوضقدبؾی آمطیکب یعدی مسال فطزضیک ایوظ

5

ضا اظ اندمن ادشیکبل زضیبفز کطز .زض خم ای ک زض کدبض این نكب حک قس اؾز اظ آقبی خوا ث ذبَط
«دسیسآوضز یک زؾشاب نوضقدبذشی زیعض گبظی) ثب کبضثطزربی ثیؾبثق زض دػورفربی ع می» قسضزانی
قس اؾز.
•زض ؾبل  1979ث عدوا ربمجوزز فونسیكن ف و 6قدبذش قس.
•خوا زض ؾبل  1993خبیع ع می خهبنی آزجطر ایدكشین ضا زضیبفز نموز.
•او رمچدین زض ؾبل  2007ضسج زواظزرمین انؿب نرج ضا زض خهب اظ ؾوی نكطی س اطاف 7کؿت کطز.
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