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 از اندک یمقادیر شناسایی

 است مهمی موضوع هامو کو 

مانند ساخت  مختلف هایحوزه در که

 مورد پ شکی تشخیصو  گازی حسگرهای

 وانبت که این برای. گیردمی قرار استفاده

 مختلف هایحوزه در هاسیستم این از

 قابل و ارزان حسگرها باید کرد استفاده

 نندبتوا باید حا  عین در و اشندب تعویض

 ساییشنا نی  را مو کو ی کم بسیار مقادیر

 خود تحقیقات آخرین در سنگاپور استار سسهؤم در باال عملکرد محاسبات بخش از همکارانش و بای پینگ. کنند

 مو کو ی حسگری در هاآن از بتوانند امکان وورت در تا اندکرده کار متخلخل فل ی هایفیلم خواص روی بر

 ورعب خود از را مشخصی موج طو  با پرتوهایی قادرند نانومقیاس هایحفره دارای فل ی هایفیلم. کنند استفاده

 حیسط پالسمون هایپالریتون آن به که است فل  سطح در ا کترونی انتخابی هایجنبش امر این د یل. دهند

 ورن موج طو  از ترکوچك بسیار اینقطه در را نور پرتوهای بتوان که شودمی موجب ویژگی این. شودمی گفته

 .کرد متمرک 

 از دبای کار این برای گیردمی قرار استفاده مورد هامو کو  شناسایی برای سطحی پالسمون هایپالریتون

 از استفاده با ی هدفهامو کو  فلورسانس تابش. کرد استفاده هدف مو کو  به فلورسانس هایدهندهاتصا 

 اندک یاربس مقادیر میکروسکوپ با توانمی کار این با. یابدمی محسوسی اف ایش سطحی پالسمون هایپالریتون

 تحقی  این نتایج .داد قرار کوچك بسته یك در توانمی را سیستم این تمام گویدمی بای. کرد مشاهده را نمونه از

 .است رسیده چاپ به IEEE Photonics Journal در ایمقا ه قا ب در

 http://www.nano.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=37742&lang=1منبع: 

 http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6092429 ینك مقا ه اولی: 

 

حسگری با نانوحفره ها  ارــاخب      

http://www.nano.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=37742&lang=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6092429
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 دانشدددگاه محققان از تیمی

 همکاری با فرانسیسکوسدان 

 رد بار او ین برای ایرانی دانشددمند یك

 باند شدددکاف ماده اندتوانسدددته جهان

 انعنو به که بعدی دو نامنظم فوتونیك

 ار شده طراحی نور کنتر  برای بستری

 .بگذارند نمایش به

 خبرگ اری علمی سدددرویس گ ارش به

 جدید ماده ،(ایسددنا) یرانا دانشددجویان

 سددیدرضددا  همکاری با شددده سدداخته

 از جداسددازی طری  از ،جدید هایشددیوه به را نور تابش و جریان تا داد خواهد اجازه محققان به زادهاشددمی

 و ارموجد د خواه، شکل با هاییراهکنند و  دستکاری منظم فوتونیك بلورهای داخل در شده نور دیکته مسیرهای

 از بتوان شدداید اما شددد، خواهد محق  آینده در جدید مواد این کاربردهای .شددود منجر نور هدایت برای منحنی

 .کرد استفاده درخشان نمایشگرهای و ترارزان خورشیدی هایپنل برای هاآن

 در رسدداناهانیمه توسدد  هاا کترون جریان هدایت مشددابه شددیوه به هافوتون هدایت به فوتونیك باند شددکاف

 که یبه طور خاص فرکانس یا انرژی با نور کردن مسدود با محققان. کندمی کمك مدرن ا کترونیکی هایدستگاه

 .اندرسیده دستاورد این به باشد، داشته وجود یا شده منتشر ماده در نتواند

 برخی کمانیرنگین با  روی بر را هاآن توانمی اگرچه نادرند؛ بسددیار طبیعت در فوتونیك نوری شددکاف مواد

 .کرد مشاهده ،نیست زوایا تمام به ورود به قادر نور خاص موجهای طو  که اوپا  یهاسنگ روی یا و هاپروانه

 حمام هایکاشددی مانند خاص چرخشددی تقارن به رو این از و بوده نامنظم همکارانش و زادهاشددمی جدید ماده

 ،هایژگیو این محققان، گفته به .ساخت همسانگرد را هاآن توانمی که اسدت  معنی بدان امر این. نیسدت  محدود

 ایتهد برای را منحنی یا شده خم مسیر نوع هر بتوانند دانشمندان تا پرداخت خواهد آزاد شکل با بسدتر  ارائه به

 ههم در مشابه فوتونیك هایویژگی از بوده، مشابه جهات همه در ماده این که آنجایی ازکنند.  انتخاب نور جریان

هدایت نور به شیوه های بی سابقه  ارــاخب.1
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 هرا یك در نور تابش یا وریآجمع نیازمند که آینده تجهی ات در است ممکن کیفیت این .اسدت  برخوردار جهات

 .باشد مفید هستند، نمایشگر یا خورشیدی انرژی پنل مانند یکسان

 رئیم نور به نسبت تریطوالنی موج طو  از که هاری موج با و شده ساخته سانتیمتری یك مقیاس در جدید ماده

 رتکوچك هایمقیاس به را ماده این ب ودی توانندمی که باورند این بر محققان. اسددت شددده آزمایش برخوردارند،

 این ساخت برای کار حا  در اکنون هاآن .دهد انتقا فروسدر    و مرئی نور ترکوتاه هایموجطو  تا کرده تبدیل

 .است شده منتشر علوم ملی آکادمی مقاالت مجموعه مجله در پژوهش این .هستند نانومتر 500 مقیاس در مواد

 منبع: ایسنا

 http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-21-17-19972 ینك مقا ه اولی:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-21-17-19972
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 نشدددان جدددیددد تحقیقددات

 عنوان به هافوتون دهدد یم

 کم دسدددت ،نور دهنده تشدددکیل ذرات

( 1110) کوینتیلیون یددك حدددود عمری

 ذراتی بمیرند، هافوتون اگر .دارند سددا 

 تحرک نور از ترسریع که کنندیم منتشر

 طبیعت در ذرات از بسدددیاری .کنندیم

 برای. شددوندیم واپاشددی دچار زمان طی

 یثبات بیذرات  رادیواکتیو هایاتم مثا 

 ترکوچك ذرات به نهایت درکه  هسددتند

 شکسته هافوتون که کنندیم تصور کلی طور به دانشمندان .کنندمی آزاد انرژی میان این در و شوندیم شکسته

 امتم اگرچه. شوند واپاشی دچار آن براساس که هستند جرمی هرگونه فاقد هاآن شودیم تصور که چرا ،شوندینم

 که اسددت کم قدری به هاآن جرم اما ندارند، جرم هاآن که دهدیم نشددان حاضددر درحا  هافوتون گیری اندازه

 .ندارند را آن سنجش توانایی گیریاندازه کنونی اب ارهای

 این کردن مطرح با رابطه این در آ مان هاید برگ در پالنك مکس ای هسددته فی یك سددسددهؤم در هیك جو ین

 اندشده علم در اکتشاف چندین موجب ذرات این: گفت است، چقدر هافوتون درباره ما امروز اطالعات که پرسش

 مد  براساس که دهدیم نشان هیك محاسبات .اسدت  مانده باقی معما یك ودورت  به هنوز هاآن هایویژگی اما

 یلیونکوینت یك کم دست مرئی طیف در هافوتون است، آن تابع فی یك ذرات تمام محدوده که فی یك استاندارد

 رابطه این در وی. است متوسد   عمر یك کرده محاسدبه  كیه که چشدمگیری  طوالنی عمر دوره .کنندیم عمر

 چون علمی هایپروژه. باشددند شددده واپاشددی دچار هافوتون از معدودی تعداد که دارد وجود احتما  این: گفت

 عالئم تشددخیص توانایی از با قوه وددورت به ب رگ انفجار های پس ازتابش گیریاندازه هدف با پالنك مأموریت

 .است برخوردار هاییواپاشی چنین

نور دارای طوالنی ترین دوره عمر  ارــاخب.
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 دتواننمی که ذراتی بود، خواهد ترسددبك ذرات آمدن وجود به هاییواپاشددی چنین نتیجه بشددکنند، هافوتون اگر

 مد  از ذره یك تنها ،هسددتند جرم دارای هافوتون که این فرض با. کنند حرکت هافوتون از تر سددریع حتی

 ذرات نوترینوها .هسددتند نوترینوها آن و باشددد هافوتون از ترسددبك تواندیم که اسددت ذرات فی یك اسددتاندارد

 رد هسددتند نور از ترسددبك که نوترینوها ینترسددبك. دارند تعامل عادی ماده با ندرت به که هسددتند واریشددبح

 .کنندمی حرکت هافوتون از تریعسر حقیقت

 چی  هیچ داردمی اظهار که است انیشتین نسبیت نظریه نقض هافوتون به نسبت نوترینوها تریعسدر  حرکت ایده

. ندنیست جرم دارای هافوتون که است ایده این براساس فرضدیه  این اگرچه. کند حرکت نور از تریعسدر  تواندینم

 .ندک حرکت جرم بدون ذره یك از تریعسر تواندینم ایذره چهی که داردیم اظهار ورفاً انیشتین نسبیت نظریه

 آنها طرافا زمان و فضا بافت کنند،می حرکت سریع بسیار ذرات وقتی که دهدیم نشان انیشتین نسدبیت  نظریه

 یعمر هافوتون اگر که معنا این به. کنندیم تجربه ترآرام گذشددت هنگام را زمان هاآن که معنا این به ،پیچدیم

 تحقی  این ج ئیات .اندکرده زندگی سا  سه تنها هاآن ،هاآن چشم از باشند، داشته سا  کوینتیلیون یك معاد 

 .است شده منتشر ریوو فی یك مقاالت مجله در

  /http://www.hupaa.com/20130805052635002منبع:

 http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i2/e021801  ه:اول مقا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hupaa.com/20130805052635002/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i2/e021801
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        دسدددتددگدداه ندخسدددتددیدن   

 قددابلیددت بددا سدددنجطددیف

 به نوری هدای طیف تمدام  گیریانددازه 

 .شد ساخته کشدور  در ،هم مان ودورت 

 سدددازنده و طراح شدددکوفی، نادر دکتر

 علمی خبرنگار با وگوگفت در دسددتگاه

 ،(ایسددنا) ایران دانشددجویان خبرگ اری

( اسپکتروفوتومتر) سنج طیف این درباره

 اسدددپکتروفوتومتر این: داد تددوضدددیح

 در تواندمی و دارد یاآرایه آشددکارسدداز

 طیف فددرابددنددفددش –مددرئددی ندداحددیدده

 طیف یا اسددپکتروفوتومتر. کند گیریطیف هم مان وددورت به ثانیه از کمتر در (UV- VIS) ا کترومغناطیس

 ج یهت با واقع در کار این. کندمی گیری اندازه موج طو  از تابعی وورت به را نور شدت که است دستگاهی سنج،

 انجام گراف یك وددورت به نتایج نمایش و دسددتگاه با هاشدددت آشددکارسددازی و هاموج طو  طیف به نور پرتو

 را سنجی طیف عمل پیشین هایدستگاه ایران مهندسی و شیمی پژوهشگاه علمی تأهی عضو گفته به .شدود یم

 را اییناتو این یاآرایه آشکارساز از استفاده با سنج طیف این اما دادندمی انجام طیف به طیف یا مرحله به مرحله

 این به اشاره با وی .دهد نمایش و کند گیریاندازه و بررسی هم مان ودورت  به را نوری هایطیف تمام که دارد

 یفطکه  کرد نشان خاطر است، گذاشته سرپشت را آزمایشدگاهی  نمونه سداخت  و تحقیقاتی مراحل دسدتگاه  که

 بازار وارد آینده سا  یك تا ماه شش طی و شده رونمایی جاری سا  فناوری و پژوهش هفته نمایشگاه در سدنج 

 .شد خواهد

 در دهما نمونه که دارد نور تابش منبع یك دسددتگاه این: داد توضددیح سددنج طیف کار نحوه درباره شددکوفیدکتر 

 و جذب را هاموج طو  از تعدادی خود شددیمیایی ترکیبات اسداس  بر مواد این از هرکدام. گیردمی قرار آن مقابل

 .شوندمی نور هایموج طو  جداسازی بخش وارد ماده از شدده  رد پرتوهای که دهندمی عبور خود از را تعدادی

با ساخت نخستین دستگاه طیف سنج
قابلیت طیف گیری همزمان مرئی 

فرابنفش در کشور

 ارــاخب.3
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 گیریاندازه نور مختلف هایموج طو  ی،اآرایه آشدکارساز  ه ار چند توسد   هاطیف جداسدازی  از بعد: اف ود وی

 .شودمی منتقل رایانه به آن اطالعات و شده

 هاینهنمو آنا ی  برای سددنج طیف این یاآرایه آشددکارسدداز با اسددپکتروفوتومتر دسددتگاه سددازنده و طراح گفته به

 دانشگاهی،  مراک در و شودمی استفاده کلینیکی و پتروشیمی فل ی، نفتی، محیطی،زیست دارویی، نانو شیمیایی،

 و  شکیپ آزمایشگاهای و معدنی و فل ی ونایع دارویی، و شیمیایی ونایع پتروشیمی، و نفت ونعت تحقیقاتی،

 پیوسددته و آنالین گیریاندازه برای نی  تو ید خ  میان در تواندمی دسددتگاه این همچنین. دارد کاربرد کلینیکی

 .شود استفاده ترکیبات

 http://isna.ir/fa/news/91102715996 :منبع
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دومین کنفرانس مهندسی

ایران( کام)الکترومغناطیس 

1392دی ماه 19-18: تاریخ برگزاری•
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آرتك هاوس: انتشارات

2013: سا  انتشار

دالر145: قیمت

 کاربردهای در محدود اج اء روش استفاده و چگونگی یبندفرمو  از جانبههمه توویف یك کتاب این

 و رییربرداتصو شیمی، تا حسگرها و یشناسستاره ،ارتباطات از هاروش این دامنه. دهدیم را ارائه فوتونیك

 .است متغیر پ شکی

 واقعی دنیای مسائل از گرفته بر های آنمثا  عمده و دارد تأکید تجربی کارهای روی بر بیشتر کتاب این

 هاییدهپد ریاضی یهاجنبه ترجمه تا شودیم خواننده به جدیدی دید ارائه باعث نگارش نوع این. هست

 کسانی برای خوبی منبع کتاب این بعالوه .نماید درک یبه خوب را ماشین زبان به پیرامون، دنیای فوتونیك

 کنند. کامسو  کارمی اف ارنرم اف-آر ماژو  با که است

 

:معرفی کتاب 
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در  1312هدفددتددم خرداد  

اودفهان متو د شدم. وقتی  

به سن دبستان رسیدم پدرم در خدمت 

سددربازی بودند و مدرسه رفتن من هم 

های خانواده دسددتخوش تصددمیم گیری

شددد و به مدرسدده فرسددتاده نشدددم. با  

اینحا  به تحصددیل ن د پدرم و به گونه 

خودآموز بدده سدددواد آموزی پرداختم و 

سا گی وارد یك مکتب تك  17درسن 

 1331اطاقه شدم ودوسا  بعد در سا  

ششم ابتدایی را به طور متفرقه امتحان 

های سیکل او  و دوم دبیرستان را در یك سا  در آموزشگاه شبانه فروغ، به پایان رساندم دادم و هر یك از دوره

یرسددتان را در نخسددتین سددا  گشددایش  و به طور متفرقه و سددراسددری با موفقیت امتحان دادم. سددا  پایانی دب

( در رشته ریاضی گذراندم. در شهریور همان سا  در کنکور دانشگاه تهران در 1334دبیرستان شیخ زاده هراتی )

رشته فی یك پذیرفته شدم و زیر نظر استادانی چون دکتر کما  ا دین جناب، دکتر محمود حسابی ودکتر اوغر 

فارغ ا تحصیل شدم. از چند ماه قبل از  1337ناسی را گذراندم و در خرداد ماه آزاد و دیگران دورة سه سا ة کارش

فراغت از تحصدیل در مؤسدسده ژئوفی یك دانشدگاه تهران به عنوان کارمند فنی به طور پیمانی استخدام شدم و     

 مسئو یت بخش ژئو مغناطیس آن مؤسسه را عهده دار بودم. 

ون در واشنگتن دی سی بورس تحصیلی همراه با کمك ه ینه تحصیلی اته نجوم و رود خانه دانشگاه جرجاز گرو

در آن دانشدگاه مشدغو  تحصیل و تحقی  شدم. کمك ه ینه تحصیلی من به    1331دریافت کردم و در مهرماه 

های مختلف فی یك نجومی در زمینه NSFو  NASAهای تحقیقاتی عنوان دسدتیار تحقیقاتی هر سا  از پروژه 

در آزمون سددرنوشددت سدداز جامع از موفقیت باالیی برخوردار شدددم و به همین خاطر مسددتقیماً   شددد. تامین می

 کاندیدای درجه دکتری شدم. 

 معرفی شخصیت:
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ف در های بینابی ضعیسنجی نجومی بود و پایان نامه خود را نی  در مورد خ تحقیقات من بیشتر در زمینه بیناب

در  PhDاع کردم. بازگشددت من به ایران، پس از اخذ از آن دف 1343طیف خورشددید انجام دادم و در خرداد ماه 

های سیاسی با اشکا  مواجه شد و در دانشگاه جرج توون به عنوان وابسته اختر فی یك خورشید، به علت فعا یت

در دانشگاه  1345سدا    . درتحقیقاتی و مربی به مدت دو سدا  مشدغو  تحقیقات فوق دکتری و تدریس شددم   

تاره اندازی مرک  تحقیقات سراه یهای ایا تی پنسیلوانیا، که به دنبا  متخصص برانشگاهکاتستوون، از مجموعه دا

با توجه به سابقه دانشگاهی در دانشگاه  1347شناسی و ایجاد رودخانه و پالنتاریم بود، استخدام شدم. در سا  

جرج توون دانشدیار شدم. در این زمان رود خانه و پالنتاریم دانشگاه را تاسیس کردم و دوره کارشناسی نجوم را  

 به درجه استادی نائل شدم.  1352ه در سا  . باالخردمراه اندازی کر

بوده است  یمن در تمام دوران تحصیل و تدریس و تحقی ، ترویج علم نجوم و کسب تجربه در نجوم رود هدف

به میهن بازگشتم  1353تا بتوانم در گسدترش این علم وتاسیس رودخانه در ایران سهمی داشته باشم. در سا   

 . آمدمه یك استادی در استخدام دانشگاه اوفهان دربا پای 16/4/1353و در تاریخ 

 علمی درجات 

 1334ریاضی از دبیرستان شیخ زاده هراتی در سا   دیپلم  

 1337فی یك از گروه فی یك دانشگاه تهران در سا   کارشناسی  

  دورهاتمام PhD 1343 آمریکا خرداد ماه یس یدر دانشگاه جرج توون در واشنگتن د 

 

یجاز اهدددام من ترو یکی یدر زندددگ 

بوده اسدددت.  یهپا یعلم نجوم و بده طور کل 

از  یشبه ب ینهزم ینمن در ا هدای یدت فعدال 

 .گرددیمچهل سال قبل بر 
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   مراتب دانشگاهی 

 1343-1347آمریکا  ون، واشنگتن و کاتستوون پنسیلوانیا،اهای جرج تدر دانشگاه استادیاری  

 1347-52، آمریکا ، پنسیلوانیادر دانشکاه کاتستوون دانشیاری  

 تاکنون در دانشگاه اوفهان  1353و از  1353تا  1352یا از نپنسیلوا ،در کاتستوون استادی 

 اسپکتروسکوپی و اپتیك  ،اختر فی یك :تحقیقاتی زمینه 

 داخلی: مقاالت 

 له مج ی،حمیدرضا فالح، احمد کیاست پور، باقر فقیه ایمان ی،روبش یپرو-یوسداخت تداخل سنج فابر  طراحی

 .1314دانشگاه اوفهان  یپژوهش

 ی،اسالم مطا عات ی،پژوهش یعلم ، فصلنامهکیاست پور ، احمدیقبله با استفاده از خورشید، کاظم نفیس تعیین 

 .1314، تابستان 64ره امشهد، شم یدانشگاه فردوس

 مجله پژوهشی علوم پایه، پور،احمد کیاسدت  ، ابراهیم برزآبادی،و سداخت یك طیف سدنج چهار قطبی   طراحی 

 .1311 دانشگاه اوفهان،

 محمود  -نقره و طال با استفاده از نظریه تقریب کو ونی یهااتمهای قدرت خ  و نیروی نوسانگر ویژگی بررسی

جداو  شددماره چهارم سددلطان ا کتابی، احمد کیاسددت پور، محمدحسددین نادری، مجله پژوهش فی یك ایران،  

 .1377تابستان 

 او ین سددیمنار  مرتضددی حاج محمودزاده،احمد کیاسددت پور،-ا کتریسددیته سدداکن در تصددویرگیری  کاربسددت

  1374دانشگاه اوفهان  -ا کترواستاتیك و کاربرد آن

 علمی  خارجی: مقاالت 

 Multifractal Analysis of ITO Thin Films Prepared by Electron Deposition Method,, D. 

Raoofi, H. R. Fallah, A. Khastpour and A. S. H. Rozatian,  Applied Surface Science, 254, 

2168–2173, (2008). 

 Surface Characterization and Microstructure of ITO Thin Films at Different Annealing 

Temperatures, D. Raoofi, A. Khastpour, H. R. Fallah and A. S. H. Rozatian, Applied 

Surface Science, 253, 9085-9090, (2007). 
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  Wave Front Reconstruction from Off-Axis Holograms Using Four-Quarter Phase 

Method, M. Hami, A. Khastpour and M. Soltanolkotabi,  Journal of Sciences, Islamic 

Republic of Iran, 18(1), 67-74, (2007). 

  Sea-Level Response to Atmospheric Forcing Along the North Coast of Persian Gulf, S. 

Hassanzadeh, A. Kiasatpour and, F. Hosseinibalam, Meteorology and Atmospheric 

Physics, 95, 223-237,  (2007). 

 Statistical Techniques Analysis of SST and SLP in the Persian Gulf, S. Hassanzadeh, A. 

Kiasatpour and, F. Hosseinibalam,  Physica A 382, 586-596, (2007). 

 Interannual Variability and Seasonal Contribution of Thermal Expansion to Sea Level in 

the Persian Gulf, F. Hosseinibalam, S. Hassanzadeh and A. Kiasatpour, Deep-Sea 

Research I, 54, 1474-1485, (2007). 

 First-Approximation, Semi Analytical Solutions of Partial Eclipsing Binaries,   K. Nafisi, 

N. Riazi and A. Kiasatpour, Astronomical Journal, 130, 1862-1870, (2005). 

 Determination of Qiblah Direction by Means of the Sun, K. Nafisi and A. Kiasatpour, 

Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, 64, 191-205 (2004). 

 Design and Construction of a Scanning Fabry-Perrot Interferometer, H. R. Fallah, A. 

Kiasatpour,  Basic Sciences Research Bulletin, Esfahan University, 1, (2002). 

 A Study of the Oscilltor Strengths and Line Strength of Ag I and Au I Using the Coulomb 

Approximation, M. Soltanolkotabi, A. Kiasatpour and M. H. Naderi,  Iranian Journal of  

Physics, 1, No. 4, 243-255 (1998). 

 Teaching of Astronomy in Iran, A. Kiasatpour,  IAU Commission 46, IAU Newsletter, 

Special Report (1996). 

 The Return of Comet Halley, A. Kiasatpour, Payame Daneshgah Nos. 19-21, (1985). 

 Photometry of the Eclipsing Binary U-Ophiuchi and of Nova Cygni, A. Kiasatpour, C. 

Chambliss, Commission 27 of the IAU Information Bulletin on Variable stars, Kondoly, 

Observatory, Budapest, and Hungry (1975). 

 Nuw Rooz, A. Kiasatpour, Compass, Kutztown State Collage (1972). 

 Observatory- Planetarium at Kutztown Pennsylvania, Sky and Telescope, 42, No. 2 

August (1971). 

  An Investigation of Faint Lines in the Solar Spectrum from 6000 to 7000 A, A. 

Kiasatpour, Georgetown University Observatory Monograph No.19, (1965). 

 A  Preliminary Cinematic Study of Early Type Stars, Vera Rubin, Jaylee Burley and 

Ahmad Kiasatpour,  Astronomical Journal 67, 281, (1962). 



 15  1332شهریور  |شماره سوم  |خبرنامه  انجمن اپتیك و فوتونیك ایران 

 Cinematic Studies of Early Type Stars I, Vera Rubin, Jaylee Burley and Ahmad 

Kiasatpour, Astronomical Journal, 67, 491, (1962). 

 و تاليف کتب: ترجمه 

 نوشته فو  1353انتشارات دانشگاه اوفهان  احمد کیاست پور، جمشید احبسیان، -نوین نورشناسی ، 

 چاپ دوم انتشدارات دانشگاه اوفهان   احمد کیاسدت پور، جمشدید احبسدیان،    -بر نور شدناخت نوین   درآمدی

 با تجدید نظر( ) 1376چاپ سوم  1370

 ترجمه و  1370تهران  -احمد کیاست پور، جمشید احبسیان، مرک  نشر دانشگاهی -نور و فی یك نوین مبانی(

 گرداوری( 

 نوشته  1371مرک  نشر دانشگاهی تهران جمشید احسبیان، احمد پرورش،احمد کیاست پور، -مغناطیس ا کترو

 گرانت و فیلیپس

 احمد پرورش، مرک  نشر دانشگاهی جمشید عمیقیان، احمد کیاسدت پور،  -نوین و مکانیك کوانتومی فی یك- 

 نوشته اندرسن 1363تهران 

 تهران )ویراستار( -داوود جسور، مرک  نشر دانشگاهی -کروی نجوم 

 انتشددارات  ،محمدحسددین نادریسددلطان ا کتابی، محمود پور، کیاسددت احمد  –نمایی اتمی و مو کو ی بیناب

 نوشته سون برگ  1376دانشگاه اوفهان 

 1377نوشته اسمیت  -جلداو  بهرام ای دی، احمد کیاست پور، -اپتیکی یهادستگاه طراحی. 

 1373 -نوشته اسمیت -بهرام ای دی، جلد دوم احمد کیاست پور، -اپتیکی یهادستگاه طراحی 

 آماده چاپ  -مریم حاج رحیمی، نوشته هرز برگاحمد کیاست پور، -و ساختار اتمی  بیناب 

 ،هانشانو  هانامهیقتشو افتخارات  

 منتخب Outstanding Educators of America   1373در  

 در راه اندازه دوره کارشناسی ارشد در گروه فی یك  همکاری 

 ه اوفهاندوره دکتری در دانشگا یاندازراهدر  همکاری 

 آزمون ورودی دکترا در دانشگاه اوفهان برای سه دوره  کنندههماهنگ 

 1317-یرانا یكو فوتون یكانجمن اپت یشکسوتمنتخب پ نخستین 
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 اجرایی: هایيتاز مسئول برخی 

 11/3/10تا  1/1/76گروه فی یك دانشگاه اوفهان از  مدیر 

 14/1/51تا  21/1/57آموزشی دانشگاه اوفهان از  معاون  

 14/1/51تا  23/3/54پژوهشی دانشگاه اوفهان از  معاون  

 16/12/56مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه  یعا  یشوراریاست دانشگاه در  مقامقائم 

 26/4/55تا  22/4/53گروه فی یك دانشگاه اوفهان از  مدیر 

 ینماآسمانو  رودخانه مؤسس Gruber-Kneedler  1367در دانشگاه کتستون پنسیلوانیای آمریکا 

 ینماآسمانرودخانه و  مدیر  Gruber-Kneedler  تا سا   1367در دانشگاه کتستون پنسیلوانیای آمریکا از

1374. 

 1363ژوئیه  20رود خورشید گرفتگی در ایا ت مین امریکا  یئته عضو  

 1357می کشور اتحاد جماهیر شوروی از مراک  مطا عات نجو یدکنندهبازدو عضو هیئت  سرپرست 

 1374آبان  4رود خورشید گرفتگی در بیرجند ایران  یئته عضو 
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 عکس منتخب ماه

پرتوهای  ی ر سه رنگ اولی توس  سه 

 یتهداباریکه به یك کاسه سرامیکی 

در نهایت با ترکیب این سه رنگ،  ؛ کهاندشده

 شده است. رنگ یدسفمایع درون کاسه 

  http://www.osa-opn.org  منبع:


