
 پیشگفتار

ِ یکی اس ابشارّای قذرتوٌذ در هطالعِ ساختارّای هختلف است، ب (TEMهیکزٍسکَپ الکتزًٍی عبَری )

ضَد. با ظَْر فٌاٍری ًااًَ ٍ   ّا تٌْا تَسط ایي دستگاُ اًجام هی طَری کِ هطاّذُ ٍ تحلیل بزخی اس ًوًَِ

ایاي دساتگاُ بایص اس  ایص بازای      اری بزای هطاّذُ ًاًَسااختارّا، اّویات ٍ کااربزد    شضزٍرت ٍجَد اب

 قاى هطخع گزدیذ.ق ژٍّاى ٍ هح داًص

ًوًَاِ دارد. ضایَُ    ساسی کیفیت تصَیزبزداری در هیکزٍسکَپ الکتزًٍی بستگی سیادی بِ چگًَگی آهادُ

ّاا ٍ   باضٌذ، اس ایي رٍ کتاا   بزتز هی تز، ٍ سهاى ّا،  یچیذُ ساسی در حَسُ سیستی ًسبت بِ سایز ًوًَِ ًوًَِ

سیستی بِ رضتِ تحزیز درآهذُ است. ایي بذیي هعٌا ًیست ّای  ساسی ًوًَِ ت بسیاری دربارُ ًحَ آهادُهقاال

ّاای   ساسی ًوًَِ بازای حاَسُ   غیز سیستی سادُ است، سیزا در بزخی هَارد، آهادُساسی  ّای آهادُ کِ رٍش

 غیز سیستی ًیش دضَار ٍ ًیاسهٌذ سهاى قابل تَجِ است.

ِ  ت ٍ گشارضات هتعذدی  یزاهَى ًحَُ آهادُّای اخیز هقاال در سال ای چااپ ضاذُ    ّاای تاَدُ   ساسی ًوًَا

 است. در ایي هیاى، کتا :

Sample preparation Handbook for transmission Electron Microscopy 

ای بزخَردار است. ایي کتا   هٌتطز گزدیذُ، اس جایگاُ ٍیژُ Springerتَسط اًتطارات  0202کِ در سال 

 بِ سباى فزاًسِ ٍ سپس اًگلیسی چاپ ضذ. ابتذا

ارائاِ دادُ اسات ٍ    TEMّا بزای تصَیزبزداری  ساسی ًوًَِ کتا  هذکَر اطالعات جاهعی در حَسُ آهادُ

ّاای هتعاذد    ى، رٍشآتَاًٌاذ باا هطالعاِ     ّاای هیکزٍساکَ ی های    سهایطاگاُ آ ژٍّااى در   هحققاى ٍ داًص

 ساسی را بیاهَسًذ. آهادُ

ّای هیکزٍسکَپ الکتزًٍی در کطَر ٍ عذم ٍجَد هزجعی بِ سبااى فارسای،    با تَجِ بِ فعالیت آسهایطگاُ

سهایطگاّی فٌاٍری آضبکِ  TEM، کارگزٍُ تخصصی  TEMّای  ساسی ًوًَِ ّای آهاد در خصَظ رٍش

چٌذ هزحلِ  ًاًَ با ّوکاری هجتوع آسهایطگاّی فٌاٍری ًاًَ ضزکت کفا، هصون گزدیذ، کتا  هذکَر را در

ّاا اس اٍلَیات    ّایی کِ کاربزد آى هٌذاى قزار دّذ. در آغاس فصل تزجوِ، هٌتطز ٍ در اختیار هحققیي ٍ عالقِ



البتِ در ًظز اسات، در آیٌاذُ ًشدیاا ساایز      بیطتزی بزخَردار ّستٌذ، بزای تزجوِ اًتطار، اًتخا  گزدیذ.

 ر گیزد.ّای ایي کتا  ًیش تزجوِ ٍ در اختیار عالقوٌذاى قزا بخص

 شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

افشایای بایي    ّای فعال در حَسُ فٌاٍری ًاًَ ٍ ایجااد سهیٌاِ ّان    بزداری اس ظزفیت آسهایطگاُُ بِ هٌظَر بْز

آسهایطگاُ را باز اسااض ضاَابط خاَد      76ّا، ضبکِ آسهایطگاّی فٌاٍری ًاًَ، تطکیل ٍ در حال حاضز  آى

 ارسیابی ٍ بِ عضَیت  ذیزفتِ است.

ّای تخصصای، باا عضاَیت کارضٌاسااى تجْیاشات       ّا، کارگزٍُ ّای تخصصی آسهایطگاُ ا تَجِ بِ حَسُب

با ّوکاری ضازکت   هزتبط، بِ عٌَاى سیزهجوَعِ ضبکِ آسهایطگاّی ایجاد ضذًذ. اٍلیي کارگزٍُ تخصصی

تطاکیل   (TEM)کفا( ٍ ضبکِ آسهایطگاّی در حَسُ هیکزٍساکَپ الکتزًٍای)   آٍری ایزاى کارآفزیٌی ٍ في

ّاا، اس   ساسی تعاهل آسهایطاگاُ  ّای ّوکاری هطتزک ٍ بستز گزدیذ. ایي کارگزٍُ ضوي تذٍیي دستَرالعول

افشایی، بِ گزدش اطالعات در حَسُ هیکزٍساکَپ الکتزًٍای    گذاری تجار  اعضاء ٍ ّن طزیق بِ اضتزاک

 ًوَد. عبَری کوا ًوَد، کِ الگَی هٌاسبی بزای ایجاد سایز کارگزٍّای تخصصی فزاّن

ّای ایي کارگزٍُ، تذٍیي هقاالت علوی، ایجاد هستٌذات تخصصی در حَسُ هیکزٍساکَپ   اس جولِ بزًاهِ

ّای تخصصای هازتبط اسات. باز ایاي       ٍ تزجوِ آثار علوی هفیذ بزای عالقوٌذاى بِ حَسُ TEMالکتزًٍی 

ا آسهایطگاُ هعتواذ ساتاد   ّای بزتز ٍ تٌْ اساض هجتوع آسهایطگاّی فٌاٍری ًاًَ کفا کِ اس جولِ آسهایطگاُ

 ٍیژُ تَسعِ فٌاٍری ًاًَ است، تزجوِ ٍ اًتطار ایي هجوَعِ را بز عْذُ گزفت.

اس خَاًٌذگاى هحتزم تقاضا دارد، ًظزات ٍ  یطٌْادات خَد در خصَظ کتا  حاضز را بِ ًطاًی  ست 

   ایٌذ.ارسال فزه  info@nanolab.coالکتزًٍیا 

            هی فناوری نانو کفامجتمع آزمایشگا
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