
در دانشگاه تفرش  سرطان با استفاده از تابش لیسر بر نانو ذرات و جوشکاری لیسری سمینار درمان 

 برگسار شد

دسهاى سشطاى تا استفادُ اص تاتص لیضس تش ًاًَ رسات ٍ جَضکاسی لیضسی تِ  سویٌاس تخػػیتِ گضاسش خثشًاهِ 

دس سالي اجتواػات حاج  هاُ یثْطتاسد 02 آضٌایی تا گشایص فیضیک اتوی تاّذف ّوت اًجوي ػلوی فیضیک

 ًػیش داًطگاُ تشگضاس گشدیذ.

 قطؼی دسهاى تشای ّایی ساُ حاضش،یافتي قشى دس داًطوٌذاى سٍی پیص ّای دغذغِ اص یکیگفت : هسٌي هظفشی 

 ػاهل سَهیي ،ای جادُ حَادث ٍ ػشٍقی قلثی ّای تیواسی اص پس سشطاى آهاس، طثق .است سشطاى تیواسی

 دست صا تیواسی ایي تِ اتتال تشاثش سا خَد جاى دًیا هشدم اص صیادی تؼذاد ساالًِ ٍ است ایشاى دس ٍهیش هشگ

  .داضت خَاّذ ای ٍیظُ اّویت تیواسی ایي دسهاى تشای خطشتش کن ٍ جذیذ ّای سٍش یافتي سٍ اصایي ؛دٌّذ هی

 ّای سشطاى اص تؼذادی دسهاى ٍ تطخیع دس رسات ًاًَ کاسگیشی تِ حیطِ، ایي دس ًَ ّای ایذُ اص یکیٍی افضٍد :

 دس .ضذ هی استفادُ لیضس اص فقط آى دس کِ است؛ پیطیي سٍش اغالح ضیَُ، ایي حقیقت دس .تاضذ هی سایج

 ٍ ،کٌٌذ هی تخشیة سا سشطاًی تافت لیضس ی اضؼِ هستقین تاتص تا ،ضَد هی استفادُ لیضس اص کِ سایجی ّای دسهاى

 قشاسم تأثیش تحت ًیض سا سالن تافت تیَلَطیکی، تافت تِ لیضس تشخَسد اص ًاضی حشاست گشها، کٌتشل ػذم ػلت ِت

 ًاًَ کاسگیشی تِ تا کِ اًذ دسیافتِ هحققاى اها .تَد خَاّین ضاّذ سا صیادی جاًثی تاس صیاى اثشات دسًتیجِ ٍ دّذ

  .تشد تیي اص سا اثشات ایي تَجْی قاتل حذ تا تَاى هی حشاستی، هٌاتغ ػٌَاى ب رسات

 ًتایج ضاّذ پضضکی حیطِ ِت فلضی رسات ًاًَ تخػَظ ، رسات ًاًَ ٍسٍد تاتػشیح کشد: هسٌي هظفشی 

 .این تَدُ ّا تیواسی دسهاى ٍ داسٍّا هؤثش دّی تحَیل ،تشداسی ػکس ٍ تطخیع ّای ٔ  دسصهیٌِ چطوگیشی

 هتٌَع، ّای ضکل دس طال، رسات ًاًَ تخػَظ ٍ فلضی رسات ًاًَ هختلف، رسات ًاًَ تیي اصٍی گفت:

 دٌّذ هی ًطاى خَد اص ًَسی پایذاسی ٍ ّا پادتي تا سادُ اتػال تَدى، سوی غیش چَى فشدی هٌحػشتِ ّای ٍیظگی

 رسات ًاًَ طال، رسات ًاًَ هختلف اضکال تیي اص.ضَد هی پضضکی ًاًَ دس ّا آى تیطتش کاستشد سثة اهش يّوی کِ

 هَاد دس طال رسات ًاًَ کاسگیشی تِ تشای .داسًذ سشطاى دسهاى دس سا کاستشدّا تیطتشیي ای پَستِ ٍ ای هیلِ کشٍی،

 هَسداستفادُ رسات ًاًٍَی اظْاس کشد  .ًوَد پزیش ساصش تیَلَطیکی ساختاسّای تا سا ّا آى است الصم تیَلَطیکی



 اص ٍ ضَد جلَگیشی خًَی ّای هَیشگ تِ ّا آى سشیغ ًطت اص تا تاضٌذ تضسگ کافی ی اًذاصُ تِ تایذ سَ یک اص

 رسات، ی اًذاصُ تش ػالٍُ. کٌٌذ فشاس ثاتت 6 هاکشٍفاطّای دام اص کِ تاضٌذ کَچک ای اًذاصُ تِ تایذ دیگش طشف

 اص پسهاکشٍفاطّاست  تَسط افتادى دام تِ ٍ ّا آى چشخص ػوش صهاى هذت تؼییي دس هْوی ػاهل سطح خَاظ

 هی هَسدًظش سشطاًی تافت تِ سا ّا آى کِ لیگاًذّایی تِ هٌاسة، ی اًذاصُ ٍ ضکل ساختاس، تا رسات ًَاً اتػال

 ی ًاحیِ دس سا گشها صیادی حذ تا تَاى هی هٌاسة، تپی پٌْای ٍ هَج طَل ضذت، تا لیضسّایی تاتص ٍ سساًذ

 یافت دست ًاسالن ّای سلَل تخشیة تیطتشیي ب ٍ کشدُ کٌتشل تَهَس

 


