بازنگری دوره دکتری
فوتونیک
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ثؼٕ ٝتؼبِی
دٚسٞ ٜبی دا٘ـٍبٞی خلٛكب تحلیالت تىٕیّی ثب تٛخ ٝث ٝتغییش ٘یبصٞب ،سٚؽ ٞب ٙٔ ٚبثغ ا٘ؼب٘ی ،آٔٛصؿی ٚ
پظٞٚـی ،تجذیُ یبفتٞ ٝبی پظٞٚـی ث ٝآٔٛصؽ  ٚپیـشفت دا٘ؾ سٚصٌ ،ؼتشؽ ٔشصٞبی دا٘ؾ  ٚتحٛالت ػّٕی
خٟبٖ ،ا٘تمبَ فٙبٚسیٛ٘ ،آٚسی  ٚوبسثشد دػتبٚسدٞبی ػّٕی دس حُ ٔؼبئُ ص٘ذٌی اختٕبػی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی
٘یبص ث ٝثبصٍ٘شی دٚس ٜای داسد .اص آ٘دب و ٝدٚس ٜدوتشی فٛت٘ٛیه دس پظٞٚـىذِ ٜیضس دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ثٟـتی اص ػبَ
 3181سا ٜا٘ذاصی ؿذ ٜاػت  ٚتدشثیبت صیبدی دس تشثیت دا٘ـدٛیبٖ دس ایٗ دٚس ٜوؼت ؿذ ٜاػت٘ ،.یبص ثٝ
ثبصٍ٘شی اػبػی ٔحؼٛع ثٛدٙٔ .ظٛس اص ایٗ ثبصٍ٘شی اكالح ،تىٕیُ  ٚثبص٘ٛیؼی ثش٘بٔ ٝدسػی  ٚسیض دسٚع ثش
اػبع اسصؿیبثی ٞب٘ ،یبصٞب  ٚضشٚست ٞب ٍ٘ ٚشؽ ٘ ٛث ٝدا٘ؾ اػت .دس ایٗ ثبصٍ٘شی ث ٝسٚص سػب٘ی ٔٛاسدی اصلجیُ:
ٔـخلبت وّیٞ ،ذف ،سٚؽ ،ػشفلُٙٔ ،بثغٔ ٚ ،حتٛای دسٚع ثش اػبع ؿبخق ٞبی غٙی ػبصی ،ثٔٛی ػبصی ٚ
ا سصؽ ٔذاسی ٔٛسد ٘ظش ثٛد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ثشای ایٗ ثبصٍ٘شی سٚصآٔذی ،سٚؽ ؿٙبػی ،آٔٛصؽ پظٞٚؾ ٔحٛس،
٘ظشی ٝپشداصی  ٚخبٔغ ٍ٘شی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .دس ساثغ ٝثب ثٔٛی ػبصی ٘یض ثٛٔ ٝاسدی اص لجیُ ٘یبصػٙدی،
اٞذاف ٘ظبْ آٔٛصؿیٌ ،ؼتشؽ ٟٔبست ٞب ،آٔبیؾ ػشصٔیٗ  ٚػغح ثٙذی دٚسٞ ٜب تٛخ ٝؿذ ٜاػت.
ع َٛدٚس ٜثش اػبع آییٗ ٘بٔٚ ٝصاست ا٘تخبة ؿذ ٜاػت  ٚثش اػبع آٖ ٔحذٚدیت تالؽ ؿذ ٜاػت و ٝاٞذاف
ٔٛسد ٘ظش ثب ثش٘بٔ ٝدسػی پٛؿؾ داد ٜؿٛد .ایٗ ثبصٍ٘شی ٘تید ٝخّؼبت ٔتؼذد ثب حضٛس اػبتیذ ٔحتشْ
پظٞٚـىذِ ٜیضس  ٚپالػٕب دس ع َٛثیؾ اص یه ػبَ ٌزؿت ٝاػت و ٝأیذ اػت اثش ٔثجتی دس س٘ٚذ تشثیت
ٔتخلق دس صپبیٗ صٔی ٝٙداؿت ٝثبؿذ .افشادی و ٝدس ایٗ ثبصٍ٘شی دخیُ ثٛد ٜا٘ذ ػجبستٙذ اص:
 -3دوتش حٕیذ ِغیفی
 -2دوتش ثبثه ؿىشی
 -1دوتش ٔحٕذٟٔذی عٟشا٘چی
 -4دوتش سضب ٔؼؼٛدی
 -5دوتش ػضاِذیٗ ٟٔبخشا٘ی
 -6دوتش ػیذحؼٗ تٛػّی
 -7دوتش ٔدیذ لٙبػت ؿؼبس
 -8دوتش حٕیذ سضب لٕی
 -9دوتش ػّیشضب ٘یىٙبْ
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-31دوتش ٟٔشاٖ ثبلشی
-33دوتش ػیذٟٔ ٜش حٕیذی
 -32دوتش ٔحٕذ ػّی ا٘لبسی
-31دوتش احٕذسضب ساػتىبس
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جذول دروس
نوع

واحذ

نام درس

نام درس

اختیبسی

1

Advanced Photonics Laboratory

٘یهٛتٛ فٝ پیـشفتٜآصٔبیـٍب

3

اختیبسی

1

Organic Optoelectronics

اد آِیٛٔ ٘یهٚاِىتشٛاپت

2

اختیبسی

1

Adaptive Optics

اپتیه تغجیمی

1

اختیبسی

1

Classical Optics

اپتیه والػیه

4

اختیبسی

1

Optics of Nanostructures

بٞ ػبختبسٛ٘اپتیه ٘ب

5

اختیبسی

1

بٞػبختبسٛ٘ا٘تٕی ٘بٛاپتیه و

6

اختیبسی

1

Quantum Optics of
Nanostructures
Optics of semiconductors

اپتیه ٘یٕشػب٘ب

7

اختیبسی

1

بٔیه پالػٕبی تؼبدِیٙدیٚاِىتش

8

اختیبسی

1

Eequilibrium plasma
electrodynamics
Numerical electrodynamics

بٔیه ػذدیٙدیٚاِىتش

9

اختیبسی

1

بٔیه پالػٕبی غیشتؼبدِیٙدیٚاِىتش

31

اختیبسی

1

Non-equilibrium plasma
electrodynamics
Microwave and Millimeter
Power Electronics

ٚ اج ٔیّی ٔتشیٛٔ٘یه لذست اٚاِىتش
ٛیٚٚٔبیىش

33

اختیبسی

1

Charged particle beams

اختیبسی

1

Plasma surface Interaction

اختیبسی

1

Laser plasma Interaction

اختیبسی

1

Photonic Crystals

٘یٛتٛبی فٞسّٛث

35

اختیبسی

1

Plasma polymerization

ٖ پالػٕبییٛپّیٕشیضاػی

36

اختیبسی

1

Magnetic field generation and
detection

بعیؼیٙبی ٔغٞ ٖ آؿىبسػبصی ٔیذاٚ ِیذٛت

37

اختیبسی

1

Fibre optics sensors

سیٛ٘ بی فیجشٞحؼٍش

38

اختیبسی

1

plasma diagnostics

بی تـخیق پالػٕبٟؿٚس

39

اختیبسی

1

٘یهٛتٛبی تدشثی دس فٟؿٚس

21

اختیبسی

1

Experimental Methods in
Photonics
Micro-fabrication

٘یٚػبخت ٔیىش

23

اختیبسی

1

Laser induced breakdown

ؿىؼت اِمبیی ِیضسیٚفش

22

اختیبسی

1

بٞ پّیٕشٚ اد آِیٛٔ ٘یهٛتٛف

21

اختیبسی

1

Photonics of organic materials
and polymers
Gas discharge physics

بٞ اِىتشیىی ٌبصٝفیضیه تخّی

24

اختیبسی

1

Semiconductor lasers

 سػب٘بٕٝبی ٘یِٞیضس

25

4

بی رسات ثبسداسٞ ٝثبسیى

ردیف

32

 ػغحٚ ؾ پالػٕبٕٙىٞثش

31

ؾ ِیضس ثب پالػٕبٕٙىٞثش

34

اختیبسی

1

اختیبسی

1

اختیبسی

1

اختیبسی

1

Advanced Topics in Nonlinear
Optics
Advanced Topics in Quantum
Optics
Advanced Topics in Laser
Spectroscopy
Advanced topics in spintronics

اختیبسی

1

اختیبسی

1

اختیبسی

1

اختیبسی

1

اختیبسی

 دس اپتیه غیش خغیٝٔجبحث پیـشفت

26

ا٘تٕیٛ دس اپتیه وٝٔجبحث پیـشفت

27

پی ِیضسیٛػىٚ دس اػپىتشٝٔجبحث پیـشفت

28

٘یهٚتشٙ دس اػپیٝٔجبحث پیـشفت

29

Advanced topics in bio-photonics

٘یهٛتٛفٛ دس ثیٝٔجبحث پیـشفت

11

٘یهٛتٛفٛتٍٙٔ  دسٝٔجبحث پیـشفت

13

٘یهٛتٛ فٛتٍٙٔ ٔجب٘ی

12

ٝبعیؼی پیـشفتٙاد ٔغٛٔ ٚ بعیغٙٔغ

11

1

Advanced topics in magnetophotonics
Fundamentals of magnetophotonics
Advanced Magnetism and
Magnetic Materials
Special topics

I ٜیظٚ ػبتٛضٛٔ

14

اختیبسی

1

Special topics

II ٜیظٚ ػبتٛضٛٔ

15

اختیبسی

1

Special topics

III ٜیظٚ ػبتٛضٛٔ

16

اختیبسی

1

Special topics

IV ٜیظٚ ػبتٛضٛٔ

17

اختیبسی

1

Nano-photonics

٘یهٛتٛ فٛ٘٘ب

18

اختیبسی

1

Many-Body Theory

 ایٜ ثغ رسٝ٘ظشی

19

اختیبسی

1

Quantum Theory of Solids

ٔی خبٔذاتٛا٘تٛ وٝ٘ظشی

41

اختیبسی

1

Quantum Theory of Magnetism

بعیغٙا٘تٕی ٔغٛ وٝ٘ظشی

43

اختیبسی

1

Hydrodynamics and magneto
hydrodynamics

بٔیهٙدیٚیذسٞٛتٍٙٔ ٚ بٔیهٙدیٚیذسٞ

42
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما
روضهای تطخیص پالسما

ػنوان درس

Plasma diagnostics
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

-

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
-

سر فصل
( 44ساػت)

-

-

-

ا٘ذاصٌ ٜیشی پبسأتشٞبی پالػٕب (خٛاف پالػٕب ،تٛاثغ تٛصیغ ٕٔ ٚبٟ٘بی آٖ،
دػت ٝثٙذی  ٚسٚؿٟبی ا٘ذاصٌ ٜیشی)
ا٘ذاصاٌ ٜیشی ٔغٙبعیؼی (ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی ،ػیٓ پیچ
ٔغٙبعیؼی ،ا٘ذاصٌ ٜیشی ثٛػیّ ٝاثش فبسادی ٞ ٚبَ ،پشٚة ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔیذاٖ
ٔغٙبعیؼی داخّی  ٚفـبس)
ؿبس رسات پالػٕب (حفبػ دثبی ،اثشات ثشخٛسدی ،پشٚثٟب دس پالػٕبی غیش
ثشخٛسدی ثذٔ ٖٚیذاٖ ٔغٙبعیؼی ،اثشات ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی  ٚوبسثشدٞب)
ا٘ذاصٌ ٜیشیٟبی ضشی ت ؿىؼت (أٛاج اِىتشٔٚغٙبعیؼی دس پالػٕب ،ا٘ذاصٜ
ٌیشی چٍبِی اِىتش ،ٖٚا٘ذاصٌ ٜیشی ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی ٚ ،اس٘ٚی آثّی ،ا٘ؼىبع
ػٙدی)
ٌؼیُ اِىتشٟ٘ٚب تٛػظ اِىتشٟ٘ٚبی آصاد ( تبثؾ اص یه ثب ؿتبثذاس  ،تبثؾ
ػیىّٛتش٘ٚی ـ تبثؾ اص ثشخٛسد ٞبی ی ٖٛـ اِىتش)ٖٚ
تبثؾ اِىتشٔٚغٙبعیؼی اص اِىتشٟ٘ٚبی ٔفیذ (ٌزاسٞبی تبثؾ ،ا٘ٛاع تؼبدَ،
ضشایت آ ًٙٞثشای فشآیٙذٞبی ثشخٛسدی ،پ ٟٗؿذٌی خظ ،وبسثشدٞب ،سٚؿٟبی
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞبی فؼبَ)
پشاوٙذٌی تبثؾ اِىتشٔٚغٙبعیؼی (حشوت اِىتش٘ ٖٚؼجیتی دس ٔیذاٖ ٞبی
اِىتشٔٚغٙبعیؼی ،پشاوٙذٌی تبٔؼ٘ ٖٛبٕٞذٚع ،پشاوٙذٌی ٕٞذٚع،
پشاوٙذٌی ٚلتی یه ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی ٚخٛد داسد)
فشآیٙذٞبی ی٘ٛی ( آ٘بِیض رس ٜخٙثی ،پشٚة وشدٖ فؼبَ ثب رسات خٙثی ،سٚؿٟبی
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٘ٛتش٘ٚی ،سٚؿٟبی ا٘ذاصٌ ٜیشی رسات ثبسداس )
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Huddlestone R. H. ,Leonard S. L., “Plasma Diagnostic Techniques”
,Academic Press, 1965
Hutchinson I.H., “Principles of Plasma Diagnostics”,Cambridge
University Press, 2002
Hutchinson I.H., “Principles of Plasma Diagnostics” ,Cambridge
university Press, 2005
Ochkin Vladimir N., “Spectroscopy of low temperature
Plasma”,Wiley, 2009
Agostino Riccardo D., Favia Pietro, Kawai Yoshinobu, “Advanced
plasma Technology”, Wiley,2008
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مراجغ

تاریخ نگارش
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما
ػنوان درس

آزمایطگاه پیطرفته فوتونیک
Advanced Photonics Laboratory
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ ػملی

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

-

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
سر فصل

ثش٘بٔ ٝآصٔبیـٍبٔ ٜتٙبػت ثب دٚس ٜتٛػظ ؿٛسا تٙظیٓ ٔی ؿٛد

( 44ساػت)

مراجغ
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تاریخ نگارش
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما
فیسیک تخلیه الکتریکی گازها

ػنوان درس

Gas discharge physics
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

-

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

تخّی ٝاِىتشیىی (( Glowتبثبٖ))
ػشػت ػٛق اِىتشیىی-ا٘شطی رسات ثبسداس دس ٔیذاٖ اِىتشیىی ثبثت
ثش ٓٞوٙؾ اِىتشٟ٘ٚب دس یه ٔیذاٖ غیش ثبثت
تِٛیذ  ٚاص ثیٗ سفتٗ رسات ثبسداس
ٔؼبدالت خٙجـی ثشای اِىتشٖٚ
تخّی ٝاِىتشیىی ٌبصٞب دس فشوب٘ؼٟبی ٔتفبٚت

Raizer Yu. P., “Gas Discharge Physics “,springer, 1991
Raizer Yu. P., “Principles of Modern Gas Discharge Physics”, Nauka,
1980
Lieberman Michael A., Lichtenberg Allan.J., “Principles of plasma
discharges and materials processing”, Wiley, 2005
Franklin Raoul N., “Plasma phenomena in gas discharges”, Clarendon,
1976
Korolov Yu.D., and Mesyats G.A., “Physics of pulsed breakdown in
gases”, URO-Press, 1998.

91/4/2

تاریخ نگارش

9

دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

ػنوان درس

مغناطیس و مواد مغناطیسی پیطرفته
Advanced magnetism and magnetic materials

دوره

دکتری فوتونیک

دٚسٞ ٜبی دیٍش

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

ضماره درس
 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

ٍٔٙتٛاػتبتیه
پذیذ ٜؿٙبػی والػیىی  ٚوٛا٘تٔٛی ٔغٙبعیغ
ا٘شطی تجبدِی دس اتٕٟب  ٚاوؼیذٞب
حبِتٟبی ٔمیذ دس فّضات
٘بٕٞؼبٍ٘شدی ٔغٙبعیؼی
اثشات ٍٔٙتٛوـؼبٖ
٘ٛاحی ٔغٙبعیؼی
فشآیٙذٞبی ٔغٙبعؾ ٛٔ ٚاد ٔغٙبعیؼی ٘شْ
ٔغٙبعیغ دس ػبختبسٞبی وٛچه
ٔٛاد ٔغٙبعیؼی ػخت  ٚثبصپخت ٔغٙبعیؼی
تشاثشد اِىتش٘ٚی دس ٔٛاد ٔغٙبعیؼی
ٔغٙبعیغ ػغحی  ٚالیٞ ٝبی ٘بصن
٘ب٘ٔ ٛغٙبعیغ
ضجظ ٔغٙبعیؼی
Handley R. C. O, “Modern Mangnetic materials”, John wiley & Sons , Inc., 2000
de Lacheisserie E., Gignoux D. and Schlenker M., “Magnetism _Fundamentals”, V1,2,
Springer, 2005
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

مبانی مگنتو فوتونیک

ػنوان درس

Fundamentals of Magneto-photonics
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

-

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

ٔؼشفی اثشات ٍٔٙتٛاپتیىی
اثش فبسادی دس دی اِىتشیىٟب
ٔمذٔٝای ثش پذیذٜٞبی ٍٔٙتٛاپتیىی
ٔٙـبء ٔغٙبعیغ ٘ ٚظٕٟبی ٔغٙبعیؼی
تٛاثغ پبػخ
اثش فبسادی دس ٔٛاد فشٔٚغٙبعیغ
پبؿٙذٌی اپتیىی ٔحیغٟبی ٔغٙبعیؼی
٘بٕٞؼبٍ٘شدی ٔغٙبعیؼی  ٚاثشات ٍٔٙتٛاپتیىی آٖ
اثش وبتبٖٔ -بتبٖ
اثش وش
چٙذالیٞٝبی ٍٔٙتٛاپتیىی
ثّٛسٞبی ٍٔٙتٛفٛت٘ٛی
سٚؿٟبی تدشثی دس ٍٔٙتٛاپتیه
وبسثشدٞبی ٍٔٙتٛاپتیه
ٍٔٙتٛاپتیه غیش خغی

Zvezdine A. K., Kotov V. A., “Modern Magneto optics & Magneto optical
Marerials”, IOP pub., 1998
Visnovsky S., “Optics in Magnetic Multilayers and Nanostructures”, Taylor
and Francis, 2006
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما
ػنوان درس

الکترودینامیک ػذدی
Numerical electrodynamics
دکتری فوتونیک

دٚسٞ ٜبی دیٍش

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دوره

ضماره درس
 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

-

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

ٔفبٞیٓ اػبػی
سٚؿٟبی تحّیّی
سٚؿٟبی ٚسدؿی
سٚؿٟبی تفبضُ ٔحذٚد
سٚؽ اخضا ٔحذٚد
سٚؽ ٔ٘ٛت وبسِٛ
سٚؿٟبی moment
سٚؽ ٔبتشیغ خظ ا٘تمبَ
سٚؽ خغٛط

Matthew,SadikuN.O.,”Numerical Techniques in Electromagnetics” ,
CRC Press,2000
Taflove A., Hagness Susan c., “Computational Electrrodynamics the
finite-Difference Time – Domain” , Artech House, 2005
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما
ساخت میکرونی

ػنوان درس

Micro-fabrication
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

-

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

 آؿٙبیی ثب ٔیىش ٚتىِٛٛٙطی (تبسیخچٔ ،ٝجب٘ی  ٚوبسثشدٞب)آؿٙبیی ثب لغؼبت MOEMS
 آؿٙبیی ثب فٛتٛسصیؼت (تبسیخچٔ ،ٝجب٘ی  ٚوبسثشدٞب) آؿٙبیی ثب ػیؼتٕٟبی تبثؾ ٔٛاد ِیتٌٛشافی (وشیؼتبِٟب  ٚپّیٕشٞبی ی ٔٛسد اػتفبد ٜدس كٙؼت ٔیىش)ٚ تىٙیىٟبی الی٘ ٝـب٘ی  ٚ PECVD ٚ PIEآثىبسی سٚؿٟبی ا٘تمبَ عشح اص فٛتٛسصیؼت تٕیضوبسی  -اتبق تٕیض ٔجبحث پیـشفت ٝدس ِیتٌٛشافی٘ -بِ٘ٛیتٌٛشافی ػیؼتٕٟبی تؼت  ٚا٘ذاصٌٜیشی آؿٙبیی ثب وبسثشدٞبی ٔیىشٚػبختبسٞب دس تىِٛٛٙطی أشٚصFranssila S., “Introduction to Microfabrication”, Wiley, 2004
Thompson B. J., “Microlithography, Science and technology”, Taylor
and Francis, 2007
Chris A. M., “Fundamental principles of optical lithography: the
science of microfabrication”, Wiley, 2007
Rizvi S., “Handbook of Photomask, Manufacturing Technology”,
Taylor & Francis, 2005
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

باریکه های ررات باردار

ػنوان درس

Charged particle beams

دکتری فوتونیک

دوره
دٚسٞ ٜبی دیٍش

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

ضماره درس
 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

ٔذِٟبی ٘ظشی ثشای پالػٕبی غیش خٙثی ( ٔؼبدالت خٙجـی ـ تىؼیبِی ـ
دٚػیبِی )
خٛاف اكّی پالػٕبٞبی غیش خٙثی ( تؼبدَ دٚسا٘ی  ،تؼبدَ حشاستی  ،حفبػ دی
ثبی ،تبثؾ خٛدثخٛدی یه اِىتش ٖٚآصٔ ،ٖٛخفت ؿذٌی لٛی دس پالػٕبی غیش
خٙثی)
خٛاف پبیذاسی  ٚتؼبدَ خٙجـی دس پالػٕبی غیش خٙثی ( ٔؼبدِٚ ٝالػ،ٛ
تمبسٟ٘بی ٔحٛسی ٔ ،حجٛع ػبصی ،لضیٔ ٝؼىٛع چٍبِی ،آیٔ ٝٙغٙبعیؼی ،
ٔؼبدالت پبؿٙذٌی أٛاج دس پالػٕبی غیش خٙثی ٔحجٛع ؿذٔ ،ٜؼبدِٚ ٝالػٛ
ثغٛس خٛد ػبصٌبس )
خٛاف ٔبوشٚػىپی تؼبدَ  ٚپبیذاسی( تؼبدَ ٘یش، ٚتؼبدَ دیبٔغٙبعیؼی  ،تؼبدَ
ثیٓ  ٚپالػٕب ،تؼبدَ ثٙت  ٚپیٙچ٘ ،بپبیذاسیٟب دس ٔٛخجشٞبی پالػٕبی غیش خٙثی ،
٘بپبیذاسی سؿت ٝای ؿذٖ « ) »filamentation instability
٘بپبیذاسی دایىتش٘ٚی( ٔذَ غیش ٘ؼجیتی  ،لضی ٝپبیذاسی اِىتشٚاػتبتیىیٔ ،ؼبدالت
ٚیظٔ ٜمبدیش اِىتشٚاػتبتیىی ٘ ،بپبیذاسی دایىتش٘ٚی دس یه الی ٝحّمٛی اص
اِىتشٟ٘ٚب٘ ،تبیح تدشثیٔ ،ذٞبی ٘ظشی٘ ،بپبیذاسی دایىتش٘ٚی دس حبِت سص٘ٚب٘غ)
Davidson Roland C., “An introduction to the physics of nonneutral
plasmas”, Addison-Wesley, 1990
Reiser Martin, “Theory and design of charged particle beams”, WileyVch, 2008
Humphries Stanley, “Charged particle beams”, Wiley, 1990
Lawson J.D., “The physics of charged particle beams”, Clarendon
Press, 1988
Miller R.B., “An Introduction of intense charged particle beams”,
Plenum , 1982
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

ػنوان درس

فوتونیک مواد آلی و پلیمرها
Photonics of organic materials and polymers

دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

 ٔشٚسی ثش ؿیٕیِٛٔ ،ىِٟٛب  ٚپّیٕشٞب ،ثب٘ذٞبی  ،  , اسثیتبَ ٞبٚ ،یظٌیٟبی اپتیىیخغیٔ ،ؼبدالت ٔبوؼٔ – َٛذَ ٘ٛػبٖ اِىتش ،ٖٚاپتیه وشیؼتبَ ،تبثغ دی اِىتشیه
ٔختّظ
 ٔمذٔ ٝای ثش اپتیه غیشخغی ،پزیشفتبسی غیشخغی ،سدٞ ٜبی ٚاوٙـٟبی غیشخغی،سدٞ ٜبی ٚاوٙؾ ٞبی غیشخغی ،تٛكیف تب٘ؼٛسی ٚیظٌیٟبی پزیشفتبسی غیشخغی
 پّیٕشٞبی اِىتشٚاپتیىی  ٚوبسثشدٞب ،لغجؾ پزیشی دسخ ٝا ٚ َٚدٚ ،ْٚیظٌیٟبی ٔشثٛطث ٝػبختبس ِٔٛىِٟٛبی آِی ،فیضیه پّیٕشٞبی  Poleؿذٔ ،ٜذَ ٌبصی چشخؾ یبفت،ٝ
ٚیظٌیٟبی اِىتشٚاپتیىی دس حدٓ ،ػبختبس ٔٛخجشی آِی ،ػٛئیچ ٔ ٚبدٚالتٛسی پّیٕشی
 پّیٕشٞبی ٞبدی دس ٔمبثُ ٘ٛسٔ ،مذٔ ٝای ثش صیشاوغ ،تِٛیذ ثبس ثب تبثؾ ٘ٛس دس داخُٔٛاد آِی خبٔذ ،اػتٟبَ ثبس دس ٔٛاد آِی آٔٛسف ،سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی
 پّیٕشٞبی فٛت ٛسفشاوتیٛ٘ ( ٛس ؿىؼتی)ٔ ،مذٔ ٝای ثش ٘ٛسؿىؼتی ،د ٚؿىؼتیچشخـی ٚ FWMوٛپُ د ٚثبسیه ،تئٛسی پشاؽ ثشای پّیٕشٞبی فٛت ٛسفشاوتیٛ
 پّیٕشٞبی ٘ٛس ٌؼیُ  ، LEPفّٛسػٙغ ،فؼفش ػٙغ ،لٛاػذ ا٘تخبة ،ا٘تمبَ ثبس ٚا٘شطیٕ٘ ،بیـٍشٞبی وشیؼتبَ ٔبیغ LCD
& Parssad P.N., Williams D.J., “Int. to NLO Effects, in Molecule
Polymers”, John Wiley, 1991
Nalwa H.S., Miyata S., “Nonlinear optics of organic molecules and
polymers”, CRC Press, 1997
R.W. Boyd, “Nonlinear Optics”, Academic Press, 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

نانو فوتونیک

ػنوان درس

Nano photonics

دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
-

ٔمذٔٝ

-

اك٘ َٛب٘ ٛفٛت٘ٛیه

-

ثش ٓٞوٙؾ ٔیذاٖ ٘ضدیه  ٚرسات ٔیىشٚػىٛپی

-

ٔٛاد ٔحذٚد ؿذ ٜوٛا٘تٕی

-

پالػٕ٘ٛیه ٞب

-

٘ب٘ ٛوٙتشَِ تحشیىبت دیٙبٔیىی

سر فصل

-

چٍٍ٘ٛی سؿذ ٔ ٚـخلبت ٘ب٘ٛٔ ٛاد

( 44ساػت)

-

ػبختٕبٖ ٔ ٚؼٕبسی ِٔٛىِٟٛبیی ثب ػبختبس ٘ب٘ٛ

-

وشیؼتبِٟبی فٛت٘ٛی

-

٘ب٘ ٛتشویجبت

-

٘بِ٘ ٛیتٌٛشافی

-

ثیٛٔٛاد ٘ ٚب٘ٛفٛت٘ٛیه

-

وبسثشدٞبی ٘ب٘ٛفٛت٘ٛیه دس ثیٛتىِٛٛٙطی ٘ ٚب٘ٛپضؿىی

-

٘ب٘ٛفٛت٘ٛیه دس ثبصاس فشٚؽ

مراجغ

Prasad P. N., “Nanophotonics”, Artech House, 2005
Sattler K. D., “Handbook of Nanophysics: Nanoelectronics and
Nanophotonics”, CRC Press, 2010
Wehrspohn R. B., Kitzerow H. S., Busch H., “Nanophotonic Materials:
Photonic Crystals, Plasmonics, and Metamaterials”,Wiley, 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

اپتوالکترونیک مواد آلی

ػنوان درس

Organic Optoelectronics
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

ؿیٕی ِٔٛىِٟٛب

-

ػبختبس ا٘شطی ِٔٛىِٟٛب

-

اوؼیتٖٛ

-

الیٞ ٝبی ٘بصن  ٚایدبد آٖ

-

ػٛأُ ا٘تمبَ ثبس

-

اثش فٛتِٚ ٛتبییه

-

صیشاوغ

-

ٞ LEDب

-

ِیضسٞب

-

ٔٛاد غیش خغی

-

وشیؼتبَ ٔبیغ

Guldi D. M., Martin N., “Organic optoelectronic”, M/T lecture notes,
Springer, 2002
Li Z., Li Z. R., Meng H., “Organic Light-Emitting Materials and
Devices” ,CRC Press, 2007
Nalwa H. S., Miyata S., “Nonlinear Optics of Organic Molecules and
Polymeric Materials” ,CRC-Press, 1997
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

روضهای تجربی در فوتونیک

ػنوان درس (فارسی و انگلیسی)

Experimental methods in Photonics
دوتشی فٛت٘ٛیه

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 1واحذ نظری  1واحذ ػملی

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
-

ثحث ٔالحظبت وبس دس آصٔبیـٍبٜ

( 11ساػت نظری و  32ساػت

ثحث ٔالحظبت ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ

-

ٔؼشفی سٚؿٟب  ٚتىٙیىٟبی تدشثی

ػملی)

-

ٔدٕٛػ ٝآصٔبیـٟب ثشای آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی تدشثی ثب تلٛیت ؿٛسا ثشای ٞش دٚسٜ

سر فصل

مراجغ
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

مباحث پیطرفته در مگنتوفوتونیک

ػنوان درس

Advanced Magneto- photonic
دکتری فوتونیک

دوره
بی دیٍشٞ ٜسٚد
ضماره درس

 واحذ نظری3

 ػملی/  نظری:تؼذاد واحذ

 مبانی مگنتوفوتونیک:پیطنیاز

 همنیاز/ پیطنیاز

اختیاری

نوع درس
٘یٛتٛفٛتٍٙٔ ادٛٔ

)... ٚ ٜذٙ٘ چشخب،ییچٛ ػ،سٛالتٚ٘ی (ایضٛتٛفٛتٍٙٔ بیٞاثضاس
یٙاج اػپیٛٔا
بی فشوب٘غ ثبالٞسٛالتٚٔذ
٘یٛتٛفٛتٍٙٔ بیٞ ػبختبسٚ ادٛٔ اف غیش خغی دسٛخ
اِىتشیهٛتٍٙٔ ادٛٔ اپتیه
X ٝاپتیه اؿؼٛتٍٙٔ

سر فصل
) ساػت44(

اپتیه ٔیذاٖ ثبالٛتٍٙٔ
اپتیهٛتٍٙٔ ٔیٛا٘تٛٔجب٘ی و

Antonov V., Harmon B., Yaresko A., “Electronic structure and
magneto-optical properties of solids”, Kluwer Academic
Publishers, 2004
Gurevich A. G., Melkov G. A., “Magnetization oscillations and
waves”, CRC Press, 1996
Mansuripur M., “The Physical Principles of Magneto-optical
Recording”, Cambridge University Press, 1995
Peng W., Zhu S., Wang W., Zhang W., Gu J., Hu X., Zhang D.,
Chen Z., “Advanced Fundamental Materials”, Wiley-VCH Verlag

مراجغ

GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2012

91/4/2

19

تاریخ نگارش

دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما
ػنوان درس

برهمکنص لیسر با پالسما
Laser Plasma Interaction
دکتری فوتونیک

دٚسٞ ٜبی دیٍش

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دوره

ضماره درس
 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

-

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

ٔفبٞیٓ اِٚی ٚ ٝتٛكیف دٚػیبِی اص پالػٕب
ا٘تـبس أٛاج  E&Mدس پالػٕب
ا٘تـبس أٛاج ٘ٛسی دس پالػٕبٞبی ٘بٍٕٗٞ
خزة ثشخٛسدی أٛاج  E&Mدس پالػٕب
تحشیه پبسأتشیه أٛاج اِىتش٘ٚی  ٚی٘ٛی
پشاوٙذٌی ٚاداؿت ٝسأبٖ
پشاوٙذٌی  ٚداؿت ٝثشیّٛئٗ
ٌشایؾ ثٛػیّ ٝأٛاج پالػٕب
تغییش پشٚفیُ چٍبِی
اثشات غیش خغی ٘بپبیذاسی ٞبی پالػٕب
تشاثشد ا٘شطی اِىتشٖٚ
آصٔبیـبت ِیضس – پالػٕب

Kruer W. L., “The Physics of Laser Plasma Interactions” ,Westview
Press, 2003
& Eliezer S., “Interaction of High Power Lasers with Plasmas” ,Taylor
Francis, 2001
Jaroszynski Dino A., Bingham R., Cairns R.A., “Laser plasma
interactions”, Taylor& Francis, 2009
Eliezer Shalom , Mima Kunioki, “Applications of laser-plasma
interactions”, Taylor& Francis, 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

اپتیک تطبیقی

ػنوان درس

Adaptive Optics

دوره

دکتری فوتونیک

دٚسٞ ٜبی دیٍش

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

ضماره درس
 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
-

ٔٙـأ اثیشاٞی (آثبس خٛی ,حشاستی  ٚغیش خٛی)

-

سٚؿٟبی خجشا٘ی اثیشاٞی اص عشیك اپتیه تغجیمی (ٛ٘ ٓٞػی فبص اپتیىی)

سر فصل

-

ػیؼتٓ ٞبی اپتیه تغجیمی (ػیؼتٓ ٞبی تلٛیش ثشداسی  ٚا٘تـبس ٘ٛس)

( 44ساػت)

-

ثجت خجٛٔ ٟٝج ثٛػیّ ٝاپتیه تغجیمی

-

٘ح ٜٛتلحیح خجٛٔ ٟٝج تٛػظ اپتیه تغجیمی

-

ثبصػبصی خجٛٔ ٟٝج  ٚوٙتشَ ثٛػیّ ٝاپتیه تغجیمی

مراجغ

Tyson R. K., “Principles of Adaptive Optics” ,Academic Press, 2010
Porter J., Queener H. M., Lin J. E., Thorn K., Awwal A., “Adaptive
Optics for Vision Science: Principles, Practices, Design, and
Applications”, John Wiley & Sons, Inc., 2006
Tyson R. K., “Introduction to Adaptive Optics”, Spie Press, 2000
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

موضوػات ویژه I

ػنوان درس

Special topics I
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
سر فصل

ایٗ دسع ٔتٙبػت ثب ٔٛضٛع پبیبٖ ٘بٔة دا٘ـدٛیبٖ اسائ ٝخٛاٞذ ؿذ.

(  44ساػت)
مراجغ
91/4/2
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

موضوػات ویژه II

ػنوان درس

Special topics II
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
سر فصل

ایٗ دسع ٔتٙبػت ثب ٔٛضٛع پبیبٖ ٘بٔة دا٘ـدٛیبٖ اسائ ٝخٛاٞذ ؿذ.

(  44ساػت)
مراجغ
91/4/2
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

موضوػات ویژه III

ػنوان درس

Special topics III
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
سر فصل

ایٗ دسع ٔتٙبػت ثب ٔٛضٛع پبیبٖ ٘بٔة دا٘ـدٛیبٖ اسائ ٝخٛاٞذ ؿذ.

(  44ساػت)
مراجغ
91/4/2

تاریخ نگارش
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

بلورهای فوتونی

ػنوان درس

Photonic Crystals
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ



ٔحبػجبت ٘ٛاس فٛت٘ٛیىی



تٛاثغ ٌشیٗ



ٔذٞبی ٚیظ ٜثّٛسٞبی فٛت٘ٛیىی



تمبسٖ ٔذٞبی ٚیظٜ



عیف ػجٛسی



پبػخ ٘ٛسی ثّٛسٞبی فٛت٘ٛیىی



ٔذٞبی حبكُ اص ٘بوبّٔیٟب



ٔحبػجٛ٘ ٝاسٞب ثشای ثّٛسی ثب ثبثت دی اِىتشیه ٚاثؼت ٝث ٝثؼبٔذ



تیغٞ ٝبی ثّٛس فٛت٘ٛیىی



آػتبِ٘ ٝیضی ًٙدس ثّٛسٞبی فٛت٘ٛیىی



اپتیه وٛا٘تٕی دس ثّٛسٞبی فٛت٘ٛیىی

Sakoda K., “Optical properties of photonic crystals” ,Springer, 2005
Joannopouolos J. D., Meade R. D. and Winn J. N., “Photonic Crystals:
Molding the Flow of Light” ,Princeton University Press, 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

حسگرهای فیبر نوری

ػنوان درس

Fibre Optics Sensors

دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

اػبع حؼٍشٞبی فیجش ٘ٛسی
تىٙیىٟبی آؿىبسػبصی دس حؼٍشٞبی فیجش ٘ٛسی
ػّٕىشد لغؼبت فیجش ٘ٛسی (وٛپّش ،ػیشوٛالتٛسسیبَ ایضٚالتٛسٙٔ ،بثغ ٘ٛسی)
ثشسػی ا٘تـبس  ٚخفت ؿذٌی ٔذی دس فیجشٞبی ٘ٛسی
حؼٍشٞبی تٛصیؼی
حؼٍشٞبی ٔیذاٖ ٔیشا ؿ٘ٛذ ٜثش پبی ٝتغییش ػبختبس فیجش ٘ٛسی
حؼٍشٞبی تذاخُ ػٙدی  ٓٞخظ تٕبْ فیجشی
حؼٍشٞبی لغجـی فیجش ٘ٛسی
حؼٍشٞبی سیض ػبختبس  ٚفٛت٘ٛیه وشیؼتبَ
حؼٍشٞبی فیجش ٘ٛسی پالػٕ ٖٛػغحی  ٚخبیٍضیذٜ
حؼٍشٞبی ٔیىشٚسص٘بتٛس
تىٙیه ٞبی ٔدتٕغ ػبصی دس حؼٍشٞبی فیجش ٘ٛسی ()Integrated

حؼٍشٞبی صیؼتی -ؿیٕیبیی فیجش ٘ٛسی
Rogers A., “Polarization in optical fiber”, Artech House, 2008
Yin S., “Fiber optic sensors”, CRC Press, 2008
Heebner J., “Optical microresponders”, Springer, 2008
Matsko A.B., “Practical application of microresponders in optics and
photonics”, CRC Press, 2009
Gupta B.D., “Fiber optric sensor”, NIDA, 2006
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

نظریه کوانتومی جامذات

ػنوان درس

Quantum Theory of Solids
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

٘ظشی ٝوٛا٘تٕی ف٘ٛ٘ٛی

-

٘ظشی ٝوٛا٘تٕی ٔغٙبعیؼی

-

تمبسٖ ٘ ٚتبیح آٖ

-

سٚؿٟبی ٔحبػجٛ٘ ٝاس ا٘شطی

-

اثشات ٘بؿی اص ٔیذاٟ٘بی خبسخی

-

اِىتشٟ٘ٚب ,فٟ٘ٛ٘ٛب  ٚثش ٓٞوٙؾ آٟ٘ب

-

ثش ٓٞوٙؾ اِىتش -ٖٚاِىتشٖٚ

Patterson J., Bailey B., “Solid-State Physics: Introduction to the
Theory”, Springer, 2007
Callaway J., “Quantum Theory of the Solid State” ,Academic Press,
1991
Jones W., March N. H., “Theoretical Solid State Physics” ,Dover
Publications, 1985
Kantorovich L.,”Quantum theory of the solid state: an
introduction”,Springer, 2004
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

فروضکست القایی لیسری

ػنوان درس

Laser induced breakdown
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

ِیضسٞبی پبِغ وٛتبٜ

-

فیضیه پالػٕب  ٚدا٘ؼیت ٝاِىتش٘ٚی  ٚفشوب٘غ پالػٕب

-

ؿؼبع

-

تؼبدَ تشٔٛدیٙبٔیىی ٔٛضؼی ()LTE

-

ثشٕٞىٙؾ ِیضس ثب ٔبد ٚ ٜچٍٍ٘ٛی ایدبد پالػٕب

-

آػتب٘ ٝتخّیٔ ٚ ٝىب٘یؼٕٟبی ایدبد ٘خّیٝ

-

تبثیش پٟٙبی پبِغ ثش تخّیٝ

-

ثشٕٞىٙؾ ِیضس ثب پالػٕبی ِیضسی

-

پذیذ ٜخٛدخزثی  ٚپذیذ ٜؿیّذیًٙ

-

تبثؾ پالػٕب  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی تبثؾ پالػٕب

-

أٛاج ؿٛن  ٚوبسثشدٞبی تخّیِ ٝیضسی

Miziolek A., Palleschi V., and Schechter I., “Laser Induced Breakdown
SpectroscopyFundamentals and Applications ”, Cambridge University
Press, 2006
Cremers D. A. and Radziemski L. J., “Handbook of Laser Induced
Breakdown Spectroscopy”, John Wiley & Sons, Chichester, 2006
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

لیسرهای نیمه رسانا

ػنوان درس

Semiconductor lasers
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

 ٔؼبدالت ٔبوؼ َٛوٙذ تغییش ٔمذٔبت ٔىب٘یه وٛا٘تٕی ٔحیظ ٘یٕ ٝسػب٘ب ثٟش ٜوٛا٘تٕی دس ِیضسٞبی ٘یٕشػب٘ب ٘ظشی ٝحبُٔ آصاد تمشیت ؿج ٝتؼبدِی اثشات وِٙٛی اثشات ٕٞجؼتٍی ػبختبس ٘ٛاسی ٘یٕشػب٘ب چبٟٞبی وٛا٘تٕی چبٟٞبی وٛا٘تٕی تٙـی ِیضسٞبی چب ٜوٛا٘تٕی ِیضسٞبی چب ٜوٛا٘تٕی چٙذ تبئی تٙظیٓ ٘ٛاسٞبی سػب٘ؾ  ٚظشفیت ِیضس چب ٜوٛا٘تٕی ٔغبِؼ ٝچٙذ ِیضس چب ٜوٛا٘تٕی (٘تبیح تدشثی) ٔغبِؼٔ ٝمذٔبتی ِیضسٞبی ػیٓ وٛا٘تٕیChow W. W., Koch S. W., “Semiconductor-Laser Fundamentals:
Physics of the Gain Materials” ,Springer, 2003
”Zory P. S., Paul J., Liao F., Kelley P., “Quantum Well Lasers
,Academic Press, 1993
Ohtsubo J., “Semiconductor Lasers”, Springer Verlag, 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

ػنوان درس

تولیذ و آضکارسازی میذان های مغناطیسی
Magnetic field generation and detection
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚس ٜدیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
تئٛسی ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی

ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی  ٚخشیبٖ ٘ـتی
ا٘شطی ٞبی ٔغٙبعیؼی ٌ ٚشٔبیی
٘یشٞٚبی ٔغٙبعیؼی  ٚاثشات آٖ
فـبسٞبی ٍٔٙتٔٛىب٘یىی
ٍٔٙتٛدیٙبٔیه
ٔیذاٖ ٞبی ٔغٙبعیؼی
ثبثت
پبِؼی

سر فصل

ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی ؿج ٝایؼتب
فـبس ٔغٙبعیؼی

( 44ساػت)

ِٔٛذٞبی ٔیذاٟ٘بی پبِؼی
تشاوٓ ؿبس ٔغٙبعیؼی
حؼٍشٞبی
ٍٔٙتٛاپتیىی
أپذا٘غ ٔغٙبعیؼی
ٔمبٔٚت ٔغٙبعیؼی
اتٕی اپتیىی
ٍٔٙتٛاػتبتیه
ٍٔٙتٛاالػتیه
30

بعیؼیٙتـذیذ ٔغ

-

Knopfel H., “Pulsed High magnetic field”, North Holand Publishing
Company, 1969.
Knopfel H., “Magnetic Field”, John Wiley & Sons, INC, 2000
Shoenberg D., “Magnetic Oscillations in Metals”, Cambidge
University Press, 2009
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

ػنوان درس

اپتیک کوانتمی نانوساختارها
Quantum optics of nanostructures
دکتری فوتونیک

دوره

-

دوره های دیگر
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

پیطنیاز :اپتیک کوانتمی ،اپتیک نانوساختارها
اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

ٔمذٔ ٝای ثش ٘ظشی ٝاِىتشٚدیٙبٔیه وٛا٘تٕی،
ٔمذٔ ٝای ثش ٘ظشی ٝثغ رس ٜای،
عجم ٝثٙذی ٔؼبدالت حشوت  ٚسٚؽ ٞبی حُ آٖ :دیٙبٔیه ػٍّٕشی ،تٛاثغ ٌشیٗ تؼبدِی ٚ
غیش تؼبدِی ،ثؼظ خٛؿ ٝای،
تٛاثغ ٕٞجؼتٍی دس ٘یٕشػب٘بٞبی وٛا٘تٕی،
ثشٕٞىٙؾ ف-ٖٛ٘ٛفٛت-ٖٛحبُٔ ٞبی ثبس دس ٘ب٘ٛػبختبسٞبی ٘یٕشػب٘ب،
آثبس اوؼیت٘ٛی دس اپتیه ٘یٕشػب٘بٞب ،لغجؾٚ ،افبصی ٚ ٚإٞذٚػی،
ثشٕٞىٙؾ ،تِٛیذ  ٚآؿىبسػبصی ٞبی وٛا٘تٓ اپتیىی دس٘ب٘ٛػبختبسٞب،
ثشٕٞىٙؾ ٞبی غیش خغی دس ٘ب٘ٛػبختبسٞب
Yamamoto Y., Imamuglu A., “Mesoscopic Quantum Optics”, John
Wiley&Sons, Ine. 1999
Kira M.; Koch S. W., “Many-body Correlations and Excitonic Effects
in Semiconductor Spectroscopy”, Vol. 30, P. 155-296, Progress in
Quantum Electronics, 2006
Meier T., Thomas T., Koch S. W., “Coherent Semiconductor Optics”,
Springer, 2007
Takagahara T., “Quantum Coherence, Correlation and Decoherence in
Semiconductor Nanostructures”, Elsevier Science Ltd. 2003
Platero G., Aguado R., “Photon-assisted transport in semiconductor
Nanostructures”, Vol. 395, P. 1-157, Physics Reports, 2004
32
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

ػنوان درس

نظریه کوانتمی مغناطیس
Quantum theory of magnetism
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
پزیشفتبسی ٔغٙبعیؼی
ٞبٔیّت٘ٛی ٔغٙبعیؼی

پزیشفتبسی اػتبتیه دس ػیؼتٓ ٞبی
غیش ثش ٓٞوٙـی
ثشٕٞىٙـی
فّضات

سر فصل
( 44ساػت)

پزیشفتبسی دیٙبٔیه دس ػیؼتٓ ٞبی ثب
ثش ٓٞوٙؾ ضؼیف
ثش ٓٞوٙؾ لٛی
فّضات
ٔجبحث وٛا٘تٔٛی ٔغٙبعیغ دس ػیؼتٓ ٞبی الی٘ ٝبصن
پشاوٙذٌی ٘ٛتش٘ٚی  ٚتـخیق ٔٛاد ٔغٙبعیؼی

مراجغ

White R. M., “Quantum theory of magnetism”, Springer 2007
Majlis N., “The quantum theory of magnetism”, World Scientific, 2007
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

ػنوان درس

مباحث پیطرفته در اسپینترونیک
Advanced topics in spintronics
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس
تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

 3واحذ نظری

پیطنیاز  /همنیاز

مبانی اسپینترونیک

اختیاری

نوع درس

ٔمذٔٝای ثش اػپیٙتش٘ٚیه ٔ ٚجب٘ی تشاثشد اِىتشٖٚ
ٔمبٔٚت ٔغٙبعیؼی ثضسي ( ٚ )GMRػبختبس اػپیٙی ٔیىشٍٙٔٚتٟب
اتلبالت فّض٘ -یٕشػب٘ب  ٚتُ٘ٛص٘ی ٚاثؼت ٝث ٝاػپیٗ  ٚؿیشٞبی اػپیٙی
پذیذٜٞبی ٘ٛسی دس ٘یٕشػب٘بٞبی ٔغٙبعیؼی
اػپیٙتش٘ٚیه دٚلغجی

سر فصل
( 44ساػت)

ٔـبٞذ ٚ ٜدػتىبسی اثشات اػپیٙی دس ِىٞٝبی وٛا٘تٔٛی
تشاثشد اػپیٙی دس لغؼبت ته اِىتش٘ٚی
٘بٍ٘ٙٔٛتٟب ٌ ٚـتبٚس اػپیٙی
حشوت دیٛاسٜٞبی ٔغٙبعیؼی ٌ ٚـتبٚس اػپیٙی دس ٘بٍ٘ٙٔٛتٟب
تضسیكوٙٙذٜٞبی اػپیٙی
تشاثشد اػپیٙی دس ٘ب٘ٛػبختبسٞبی ٞیجشیذی
ثبصتبة آ٘ذسی ٛدس فلُ ٔـتشن اثشسػب٘ب-فشٔٚغٙبعیغ
٘ٛفٞٝبی اِىتش٘ٚیىی دس ٔٛاد  ٚلغؼبت ٔغٙبعیؼی

مراجغ

Maekawa S., “Concepts in spin electronics”, Oxford University Press
2006
Ziese M. and Thornton M.J., “Spin electronics”, Springer, 2001
Awschalom D. D., Buhrman R. A., Daughton J. M. and Molnar S. V.,
“Spin electronics”, Kluwer Academic Publishers, 2004
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

اپتیک نیمرسانا

ػنوان درس

Optics of semiconductors
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ فٛت٘ٛیه

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

حبِتٟب ٛ٘ ٚاسٞبی اِىتش٘ٚی دس ٘یٕشػب٘بٞب
تشاثشد اِىتش٘ٚی
ٔجب٘ی خٛاف ٘ٛسی ٘یٕشػب٘بٞب :ثشٕٞىٙؾ ٘ٛس ثب ٘یٕشػب٘ب
اوؼبیت ٚ ٖٛخٛاف ٘ٛسی ٔشتجظ
خفت -اوؼبیت ٚ ٖٛتشیٖٛ
پالسیتٖٛ

سر فصل
( 44ساػت)

خٛاف ٘ٛسی اوؼبیتٟ٘ٛب دس ػبختبسٞبی وٛا٘تٔٛی
خٛاف ٘ٛسی فٟ٘ٛ٘ٛب
خٛاف ٘ٛسی پالصٟٔ٘ٛب
خٛاف ٘ٛسی ٍٟٔ٘ٛٙب
خٛاف ٘ٛسی ٔشثٛط ث٘ ٝبخبِلیٞب  ٚحبِتٟبی خبیٍضیذ ٜدس ٘یٕشػب٘بٞب
خٛاف ٘ٛسی غیش خغی ٘یٕشػب٘بٞب
اتلبالت ٘یٕشػب٘بیی
لغؼبت ٘ٛسی ٘یٕشػب٘بیی

مراجغ

Klingshirn C., “Semiconductor optics”, Springer, 2005
Singh J., “Semiconductor Optoelectronics”, McGraw-Hill, 1995
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

اپتیک نانوساختارها

ػنوان درس

Optics of Nanostructures
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

پیطنیاز :اپتیک نیمرسانا /همنیاز :نظریه بس رره ای

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

ٔمذٔٝای ثش وٛا٘تؾ د٘ ٚ ْٚظشی ٝثغ رسٜای

-

آؿٙبیی ثب اپتیه ٘یٕشػب٘ب

-

ٚیظٌیٟبی اپتیىی ٘یٕشػب٘بٞبی وٛا٘تٔٛی :چبٟٞب ،ػیٕٟب ِ ٚىٞٝبی وٛا٘تٔٛی

-

سٚؿٟبی سیبضی ثشای حُ ٔؼبدالت اػبػی دس ػبٔب٘ٞٝبی ٔضٚػىٛپی

-

خٛاف ثغرسٜای اوؼبیتٟ٘ٛب دس ٘ب٘ٛػبختبسٞب

-

خٛاف ثغرسٜای پالصٟٔ٘ٛب دس ٘ب٘ٛػبختبسٞب

-

خٛاف ثغرسٜای پالسیتٟ٘ٛب دس ٘ب٘ٛػبختبسٞب

-

اپتیه ٘ب٘ٛػبختبسٞبی ٔغٙبعیؼی

-

خٛاف ثغرسٜای ٍٟٔ٘ٛٙب دس ٘ب٘ٛػبختبسٞب

Haug H. and Koch S. W., “Quantum theory of optical and electronic
properties of semiconductors”, 4th edition, World scientific 2004
Delerue C. and Lannoo M., “Nanostructures: theory and modeling”,
Springer, 2004
Harrison P., “quantum wells, wires and dots”, John Wiley & Sons,
2005
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

مباحث پیطرفته در اپتیک کوانتمی

ػنوان درس (فارسی و انگلیسی)

Advanced Topics in Quantum Optics
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی

پیطنیاز :اپتیک کوانتمی

پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

تئٛسی وٛا٘تٕی تبثؾ

-

حبالت ٕٞذٚع ٔ squeezedیذاٟ٘بی تبثـی

-

تئٛسی تٛصیغ وٛا٘تٕی  ٚتبثؾ ٕٞذٚع خضئی

-

تذاخُ ػٙدی فٛت – ٖٛفٛتٔ ٚ ٖٛیذأٖ -یذاٖ

-

ثشٕٞىٙؾ اتٓ ٔ ٚبد -ٜتئٛسی ٘یٕ ٝوالػیه

-

ثشٕٞىٙؾ اتٓ ٔ ٚبد -ٜتئٛسی ٘یٕ ٝوٛا٘تٕی

-

تبثؾ ثذٚ ٖٚاس٘ٚی  ٚػبیش اثشات ٕٞذٚػی اتٕی

-

تئٛسی وٛا٘تٕی ٔیشائی

-

فّٛسػب٘غ تـذیذی

-

تئٛسی وٛا٘تٕی ِیضس

-

اپتیه اتٕی

Scully M. D. and Zubairy M.S., “Quantum optics”, Cambridge
University Press, 1997
Walls D. F., Milburn G. J.,“Quantum optics”,Springer 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

هیذرودینامیک و مگنتوهیذرودینامیک

ػنوان درس

Hydrodynamics and magneto hydrodynamics
دکترای فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
(  44ساػت)

مراجغ

-

اكٍٙٔ َٛتٞٛیذسٚدیٙبٔیه )(MHD

-

ٔؼبدالت حبوٓ ثش اِىتشٚدیٙبٔیه

-

ٔؼبدالت حبوٓ ثش ٔىب٘یه ػیبالت

-

٘ظشی ٝخٙجـی MHD

-

٘بپبیذاسی ٞبی MHD

-

دیٙبٔیه دس ػذد سیِٛٙذص ٔغٙبعیؼی پبئیٗ

-

دیٙبٔیه دس ػذد سیِٛٙذص ٔغٙبعیؼی ٔتٛػظ ث ٝثبال

-

تالعٓ  MHDدس ػذد سیِٛٙذص پبئیٗ  ٚثبال

-

وبسثشد دس ٟٔٙذػی ٔ ٚتبِٛطی
Davidson P. A., “An Introduction to Magneto hydrodynamics”,
Cambridge University Press, 2001
Moreau R. J., “Magnetohydrodynamics,Fluids Mechanics and
Applications”, vol.3,Springer, 2002
Biskamp D., “Magneto hydrodynamics Turbulence”, Cambridge
University Press, 2001
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

الکترودینامیک پالسمای تؼادلی

ػنوان درس

equilibrium plasma Electrodynamics
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس


اك َٛاِىتشٚدیٙبٔیه ٔٛاد ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ پبؿٙذٌی فضبئی  ٚصٔب٘ی

سر فصل



ٔؼبدالت دیٙبٔیىی پالػٕب

( 44ساػت)



ٌزسدٞی دی اِىتشیه  ٚعیف ٘ٛػب٘ی پالػٕبٞبی غیش ٔغٙبعیذٜ



ٌزسدٞی دی اِىتشیه  ٚعیف ٘ٛػب٘ی پالػٕبٞبی ٔ ٍٕٗٞغٙبعیذٜ

مراجغ

Alexandrov A. F., Bogdankevich L. S., Rukhadze A. A., “Principles of
Plasma Electrodynamics” ,Springer, 1984
Akhiezer A.I. and Elal, “Plasma Electrodynamics” ,Pergamon, 1975
Kiehn R. M., “Plasmas and Nonequlibrium Electrodynamics”, Lulu
Interprise Inc., 2007
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

الکترونیک قذرت امواج میلی متری و مایکروویو

ػنوان درس

Microwave and Millimeter Power Electronics
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس





سر فصل
( 44ساػت)








مراجغ

ٔمذٔٝ
لغؼبت اِىتش٘ٚیىی خال ٔبیىشٚٚیٔ ٚ )MVED( ٛؼیبسٞبی وبسوشد آٟ٘ب
تیٛپٟبی ٔبیىشٚٚیٍٙٔ( ٛتش ،ٖٚوالیؼتش ٚ T-W-T ،ٖٚطیشٚتش)ٖٚ
تمٛیت وٙٙذٞ ٜبی طیش)GYRO( ٚ
ادٚات Crossed – field
ٞ MVEDبی ػبختبس سیض
چـٕٞ ٝبی پیـشفت ٝثیٓ اِىتش٘ٚی
ٔذَ ػبصی ػذدی
٘ؼُ خذیذ ػبختبس ٔبیىشٚٚیٔ ٚ ٛذاسٞب
چـٕٞ ٝبی پشتٛاٖ ٔبیىشٚٚیٛ

٘ ؼُ آیٙذٔ ٜذاسٞبی ٔبیىشٚٚیٛ
Nusinovich Gregory S., Barker Robert J., Luhmann Neville C., Booske
John H., “Modern Microwave and Millimeter-Wave Power
Electronics” ,Wiley-IEEE Press; 1 edition, 2005
Whitaker Jerry, “Power Vacuum Tubes Handbook” ,CRC Press, 1999
Sisodia M.L, “Microwave Active devices Vaccum and Solid state”,
2006
Tsimring Shulime E., “electron beams and Microwave vaccum
Electronics”, Wiley, 2007
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

پلیمریساسیون پالسمایی

ػنوان درس

Plasma polymerization
دکتری فوتونیک

دوره

وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

الی٘ ٝـب٘ی پالػٕبیی الیٞ ٝبی پّیٕشی دس سطیٓ ٞبی ٔختّف تخّی ٝتبثبٖ
الی٘ ٝـب٘ی فیّٕٟبی ؿبُٔ ػیّیى ٚ ٖٛتـخیق FTIR
سٚؿٟبی تـخیق فشآیٙذٞبی پّیٕشیضاػی ٖٛپالػٕبیی

سر فصل
( 44ساػت)

خٛاف اپتیىی  ٚاِىتشیىی پّیٕشٞبی پالػٕبیی
پّیٕشیضاػی ٖٛپالػٕبیی پبِؼی
خذاؿذٌی  ٚپبیذاسی پّیٕشٞبی پالػٕبیی
وبسثشد تخّی ٝفـبس اتٕؼفشی ثشای فشایٙذٞبی پّیٕش پالػٕبیی
پّیٕشٞبی پالػٕبیی ػخت
وبسثشدٞبی ثیٛپضؿىی فیّٕٟبی ٘بصن الی٘ ٝـب٘ی ؿذ ٜپالػٕبیی

مراجغ

Biederman Hynek, “Plasma Polymer Films” ,World Scientific
Publishing Company, 2004
Friedrich Jörg ,“The plasma chemistry of polymer surfaces”, Wiley,
2012
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

اپتیک کالسیک

ػنوان درس

Classical Optics
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس

سر فصل
( 44ساػت)

مراجغ

-

ٔیذاٖ اِىتشٔ ٚغٙبعیؼی  ٚلغجؾ

-

اپتیه ٙٞذػی

-

٘ظشیٙٞ ٝذػی تلٛیش ثشداسی اپتیىی

-

اثیشاٞی ٞب

-

تذاخُ  ٚتذاخُ ػٙدی

-

پشاؽ

-

تذاخُ پشاؽ ثب ٘ٛس ثب ٕٞذٚػی خضئی

-

پشاوٙذٌی اص ٔحیظ غیش ٍٕٗٞ

-

اپتیه فّضات

-

اپتیه وشیؼتبِٟب

-

 ٚ Cloakingضشیت ؿىؼت ٔٙفی

Born M., Wolf E., “Principles of Optics: Electromagnetic Theory of
Propagation, Interference and Diffraction of Light” ,Pergamon Press,
2000
Saleh B. E. A., Teich M. C., “Fundamentals of Photonics”, Wiley
Series in Pure and Applied Optics , John Wiley & Sons, 1991
Lipson A., Lipson S. G., Lipson I., “Optical Physics”, Cambridge
University Peress, 2011
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

مباحث پیطرفته در بیوفوتونیک

ػنوان درس

Advanced Topics in Bio-photonics
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
-

ٔشٚسی ثش اك َٛػیؼتٕٟبی ثیِٛٛطی

-

ٚاوٙؾ ٘ٛس ٔ ٚبدٜ

-

سٚؿٟبی ؿجی ٝػبصی ا٘ذسوٙؾ ٘ٛس ٔ ٚبدٜ

-

ثیٛػٙؼٛسٞبی اپتیىی

-

دسٔبٖ ثب تحشیه ٘ٛس PDT

سر فصل

-

ا٘جشن ِیضسی  ٚثیِٛٛطی

( 44ساػت)

-

٘ب٘ ٛتىِٛٛٙطی دس ثیٛفٛت٘ٛیه

-

ثیٔٛتشیبَ ثشای فٛت٘ٛیه

-

ػبختبسٞبی ثیِٛٛطیه ٘ب٘ٛ

-

وبسثشدٞبی ٘ب٘ ٛدس ثیِٛٛطیه ؿبُٔ:

-

 (aػبختبسٞبی ٘ب٘-ٛثیِٛٛطیىی

-

٘ (bب٘ٛثی ٛاػپىتشٚػىٛپی

مراجغ

Tissue T. W., “optics” ,SPIE, 2007
Fan X., “Advanced photonics structures for Biological and Chemical
detection”, Springer, 2009
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

مباحث پیطرفته در اپتیک غیر خطی

ػنوان درس

Advanced Topics in Nonlinear Optics
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
-

ا٘تـبس ٔٛج دس ٔحیظ غیش خغی

-

تِٛیذ ٞبسٔ٘ٛیه ٞبی ثبال ,خٕغ  ٚتفشیك فشوب٘ؼی

-

تمٛیت ٛ٘ ٚػب٘بت پبسأتشیه

سر فصل

-

پشاوٙذٌی سأبٖ اِمبئی

( 44ساػت)

-

پشاوٙذٌی ٘ٛس اِمبئی

-

خزة د ٚفٛت٘ٛی

-

تشویت چٟبس ٔٛخی

-

ثش ٓٞوٙؾ ٘ٛس ؿذیذ ثب ٔبدٜ

مراجغ

Shen Y. R., “Principles of Nonlinear Optics”, Wiley-Interscience, 2003
Boyd R. W., “nonlinear optics”, Elsevier Inc. 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

نظریه بس رره ای

ػنوان درس

Many-Body Theory
دکتری فوتونیک

دوره

-

بی دیٍشٞ ٜسٚد
ضماره درس

 واحذ نظری3

 ػملی/  نظری:تؼذاد واحذ
 همنیاز/ پیطنیاز

اختیاری

نوع درس
ْٚا٘تؾ دٛو

-

اثغ ٌشیٗ دٔبی كفشٛت

-

یهٚ ٝ٘ظشی

-

ٕٗٙبی فبیٞداسٕٛ٘

-

 فبن-بستشیٞ تمشیت

-

٘یٚصٛ ثٚ ٘یٛبی فشٔیٟٕػیؼت

-

 پبػخ خغیٝ٘ظشی

-

بی غیش كفشٞاثغ ٌشیٗ دس دٔبٛت

-

٘ی دس دٔبی غیش كفشٌٚبص اِىتش

-

ٕٗ دس دٔبی غیش كفشٙبی فبیٞداسٕٛ٘

-

٘یهٛ٘تجذیالت وب

-

Fetter A. L., Walecka J. D., “Quantum Theory of Many-Particle
Systems”, Dover Publications, 2003
Abrikosov A. A., Gorkov L.P. & Dzyaloshinski I. E., “Methods of
Quantum Field Theory in Statistical Physics”, Dover Publications,
1975
Vasilev A. N., “Functional methods in quantum field theory and
statistical physics”, Science 1998
March N. H., Angilella G. G. N., “Many-Body Theory of Molecules,
Clusters, and Condensed Phases”, Wourld Scientific, 2010
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

مباحث پیطرفته در اسپکتروسکوپی لیسری

ػنوان درس

Advanced topics in Laser Spectroscopy
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس




سر فصل
( 44ساػت)





مراجغ

عیف ػٙدی خزثی  ٚفّٛسٚػب٘غ ٔحذٚد ث ٝدٚپّش ثب ِیضسٞب
ٔ oضایبی ِیضس دس عیف ػٙدی
 oفّٛسػب٘غ اِمبئی ِیضسی
 oعیف ػٙدی خزثی
عیف ػٙدی غیشخغی
 oخزة خغی  ٚغیشخغی
 oعیف ػٙدی اؿجبع
 oعیف ػٙدی لغجؾ
 oعیف ػٙدی چٙذفٛت٘ٛی
عیف ػٙدی سأبٖ ِیضسی
عیف ػٙدی پشتِٛٔ ٛىِٛی
سٚؿٟبی دٚتـذیذی
 oدٚتـذیذی اپتیىی -فشوب٘غ سادیٛئی
 oدٚتـذیذی اپتیىی -فشوب٘غ فشوب٘غ ٔبوشٚٚیٛ
 oدٚتـذیذی اپتیىی -اپتیىی

 عیف ػٙدی ثب تفىیه صٔب٘ی
 oتِٛیذ ِیضسٞبی ثب پبِغ وٛتبQ ٜ
 oا٘ذاصٌ ٜیشی ع َٛپبِغ
 oا٘ذاصٌ ٜیشی ع َٛػٕش تشاص
Demtröder W., “Laser Spectroscopy”, 3rd edition, Springer, 2003
Demtröder W., “Laser spectroscopy”, Vol. 1, Springer, 2008
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

الکترودینامیک پالسمای غیرتؼادلی

ػنوان درس

Non-equilibrium plasma electrodynamics
دکتری فوتونیک

دوره

-

دٚسٞ ٜبی دیٍش
ضماره درس

 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
-

ثش ٓٞوٙؾ ثبسیىٞ ٝبی ثبسداس ثب پالػٕب

سر فصل

-

پالػٕب دس یه ٔیذاٖ اِىتشیىی  ٍٕٗٞخبسخی

( 44ساػت)

-

خلٛكیبت اِىتشٔٚغٙبعیؼی پالػٕبٞبی ٘بٍٕٗٞ

-

پذیذٞ ٜبی اِىتشٔٚغٙبعیؼی خغی دس پالػٕبی وشا٘ذاس

مراجغ

Alexandrov A. F., Bogdankevich L. S., Rukhadze A. A., “Principles of
Plasma Electrodynamics” ,Springer, 1984
Akhiezer A.I., “Plasma Electrodynamics” ,Pergamon Press, 1975
Kiehn R. M., “Plasmas and Non-Equilibrium Electrodynamics”, Vol.
4, Lulu Ent crpriscis Inc. 2007
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دانطگاه ضهیذ بهطتی
پژوهطکذه لیسر و پالسما

برهمکنص پالسما و سطح

ػنوان درس

Plasma Surface Interaction
دکتری فوتونیک

دوره
دٚسٞ ٜبی دیٍش

وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی پالػٕب

ضماره درس
 3واحذ نظری

تؼذاد واحذ :نظری  /ػملی
پیطنیاز  /همنیاز

اختیاری

نوع درس
ٔمذٔ ٝؿبُٔ :پشداصؽ ٔٛاد  ٚپالػٕب

ٔؼبدالت اػبػی پالػٕب  ٚتؼبدَ ؿبُٔٔ :ؼبدالت ٔبوؼٔ ،َٛؼبدالت تجذیُٔ ،ؼبدِٝ
ثِٛتضٔٗ ،وٕیتٟبی ٔبوشٚػىٛپیه ،ثمبی رس ،ٜثمبی ا٘ذاص ٜحشوت ،ثمبی ا٘شطی ،ع َٛدثی
ثشٕٞىٙـٟبی ؿیٕیبیی  ٚتؼبدَ ؿبُٔ :ا٘شطی  ٚا٘تبِپی ،ا٘تشٚپی  ٚا٘شطی آصاد ٌیجغ،
تؼبدَ ؿیٕیبیی ،تؼبدَ ثیٗ فبصٞب ،تؼبدَ دس ػغح
سر فصل
( 44ساػت)

ػیٙتیه ؿیٕیبیی  ٚپشداصؽ ػغح ؿبُٔ :ثشٕٞىٙـٟبی اِٚی ،ٝػیٙتیه فبص ٌبصی،
پشداصؽ ػغح ،وٙذٚپبؽ ،ػیٙتیه ػغح ،پخؾ ػٙبكش خٙثی ،ثشٕٞىٙؾ ثب ػغح،
ػیٙتیه ػغح  ٚاحتٕبَ افت
ثشٕٞىٙؾ ثب ػغح دس پشداصؽ پالػٕبیی ؿبُٔ :پشداصؽ پالػٕبی كٙؼتی ،ػٙبكش فؼبَ
پالػٕبٌ ،ؼیُ ثب٘ٛی ٝاِىتش ،ٖٚوبؿت یٖٛ
اثشات پبسأتشیه پالػٕب دس پشداصؽ پالػٕبیی ؿبُٔ٘ :مؾ پالػٕب ،پبرأتشٞبی ػیٙتیه
پشداصؽ پالػٕبیی ،وٛپُ تٛاٖ فشوب٘غ سادیٛیی ،تـىیُ ػٙبكش فؼبَ ،اثش ٔغٙبعؾ
اِىتش ٖٚثش چٍبِی ػٙبكش فؼبَ

49

Lieberman Michael A., “Principles of Plasma Discharges and Material
Processing”, John Wiley & Sons, 2005
Roth J Reece, “Industrial Plasma Engineering, Volume 2: Applications
to Nonthermal Plasma Processing”, Institute of Physics Publishing,
2007
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