
 

 مقاالت پذیرفته شده در هشتمین همایش ملی دانشگاه پیام نور  سخنرانیبرنامه ارائه 

 (02/0/69 چهارشنبه)
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دی

ر
 

 نام
نام 

 خانوادگی

کد 

 رهگیری
 عنوان مقاله محور اصلی

1 

 فیزیک نظری 29315 نقدی محمد

و   با پس کنش 4_〖AdS〗 شبه(اسکالرهای جرم دار ناپایدار در) 

در مدلهایجوابهای دوگان   مرزی U(N)/O(N) برداری 

2 

 25454 چمن مطلق محمد علی 

اطالعات و 

محاسبات 

 تعمیم یافته GHZتنیدگی حالت ها ابرگراف  بررس کیفی و کمّی درهم کوانتومی

  PSOحل معادله شرودینگر برای اتم هیدروژن به روش الگوریتم تحولی  ریاضی فیزیک  73466 کتال فرشاد 3

4 

 63412 پورکریمی محمد رضا

اطالعات و 

محاسبات 

 کوانتومی

های کوانتمی در یک زنجیره اسپینی تحت تأثیر  تحول زمانی همبستگی

 مدار-برهمکنش اسپین

 نظریه میدان برداری اتالفی غیربرهمکنشی: فرمولبندی هموردا فیزیک نظری 17869 جعفری مرجان 5

6 

 84025 پارسیان حسین

اطالعات و 

محاسبات 

 کوانتومی

کیوتریتی   Nمحاسبه در هم تنیدگی بین دو کیو تریت در یک سیستم  

 متقارن در حالت دیکی

 در یک سیستم بازِ کوآنتومی  GHZتنیدگیِ حالت    تحول درهم مکانیک کوانتومی 22548 عباس نژاد فرخنده 7

 فاز(  در فضای R) fاختالل اسکالر گرانش  فیزیک نظری 67461 میالنی فرزاد 8

9 

 فیزیک نظری 23010 شفابخش منصوره

بندی گرانش نیوتونی با فرض وجود یک کران باال برای میدان  باز فرمول

 گرانشی

11 

 68340 حدادی سعید

اطالعات و 

محاسبات 

 کوانتومی

-rهم بستگی های کالسیکی و کوانتومی در گراف های درهم تنیده ی 

 منتظم 

11 

 65291 حدادی سعید

اطالعات و 

محاسبات 

 درهم تنیدگی چندبخشی در حالت های گراف کوانتومی

12 

 اپتیک و فوتونیک 86250 ناموری الهه

 و پوسته چند-هسته رسانا¬نیم های¬محاسبه ساختار الکترونی نانو سیم

 لومینسانس طیف در آن نقش



 بازتابش از نانو ذرات طالجابجایی وابسته به دمای پرتوی لیزر در  اپتیک و فوتونیک 11660 ذوقی مریم 13

14 

 اپتیک و فوتونیک 67498 پروینی میالد

مشخصه های دینامیکی لیزر در اثر تغییر اندازه نقاط در لیزر نقطه 

 با دو تراز لیزردهی InAs/GaAsکوانتومی 

15 

 اپتیک و فوتونیک 12387 دهقانی مریم

اثرات رامان  معادالت انتشار پالس در موجبر پالسمونیک با در نظر گرفتن

 و خود سرازیری

16 

 12445 صادقی محمود

سیستم های اپتو 

 مکانیکی

بستگی کالسیکی و کوانتومی در یک سیستم از  شبیه سازی هم

 های جفت شده کیوبیت

17 

 اپتیک و فوتونیک 73036 پیش بینی مرتضی

شبیه سازی تاثیر نوع گاز نجیب حل شده بر شدت تابش تک حباب 

 %65ایستا در سیال آب و اسید فسفریک سونولومینسانسی 

18 

 اپتیک و فوتونیک 84217 آذرشب حدیث

POLARIZING BEAM SPLITTER BY USING 
TERNARY METALLO-DIELECTRIC  NANO 
PHOTONIC CRYSTAL WITH AND WITHOUT 
DEFECT LAYER 

19 

 اپتیک و فوتونیک 73176 رحیم پور آیدا

( و جایگزینی آن HTLدهنده حفره )بررسی چگونگی حذف الیه انتقال 

با الیه کاتد فلزی مناسب در سلول خورشیدی پروسکایتی و اثر عملکردی 

 آن 

21 

 اپتیک و فوتونیک 17494 رستگار محمد

شبیه سازی و مطالعه خواص مغناطواپتیکی مدهای نقص در بلورهای 

 مغناطوفوتونی 

21 

 نانو فیزیک 87406 مهدوی فر مریم

شکل در حضور میدان -Sترابرد بار و اسپین در نانونوارهای سیلیسینی 

 الکتریکی عرضی

22 
 نانو فیزیک 84205 سبزواری محمد

اثر میدان مغناطیسی و ناخالصی بر خواص اپتیکی نقطه کوانتوم کروی 
GaAs/GaAlAs 

23 

 نانو فیزیک 62836 دهقانی حمیده

تاثیر وجود ناکاملی بر روی خواص مغناطیسی قرص های نانومغناطیسی 

 جفت شده 

24 

 نانو فیزیک 36582 زارع زینب

مدلسازی فیلتر تنظیم پذیر حرارتی در ناحیه مرئی با استفاده از نانو بلور 

 فوتونی فلزی با تقارن آینه ای

25 

 گرانش 25834 نوروزی خدیجه

گرانش شبه توپولوژیک در حضور میدان توانی  بررسی جوابهای مغناطیسی 

 ماکسول

  V700 Cygمدلسازی تغییرات دوره تناوب مداری متغیر گرفتی  اختر فیزیک 47674 استادنژاد ستاره 26

27 

 فیزیکاختر  82694 ضیغمی سیما

شار انرژی نوسانات در ساختارهای کرومسفری خورشید بر اساس 

 مشاهدات ماهواره هینوده

28 

 80590 کریمی امیر

فیزیک اتمی و  

 مولکولی
های عددی  تنیده، حالت های عددی جابجاشده درهم معرفی و تولید حالت

عددی چالنده -های عددی جابجاشده تنیده و حالت چالنده درهم



 تنیده درهم

 بررسی ناپایداری جریانی رشته ای در پالسمای یونیزه ضعیف  پالسما  95376 تاجیک نژاد سمیرا 29

31 

 نجمه

عباسی تل 

 اپتیک و فوتونیک 85991 گری

مگنتو اپتیکی دو بعدی  بررسی عبور و چرخش فاراده در بلور فوتونی

 متشکل از المان های مربعی در شبکه مربعی

 تاثیر آشفتگی چگالی پالسمای تاج خورشیدی بر انتشار باریکه الکترونی پالسما  18313 خلیل پور حبیب 31

 طراحی نانوبیوسنسور مبتنی بر پالسمون سطحی جایگزیده بیو فیزیک 86980 شجاعی فرد الهام 32

 ها با حداقل ضریب خطا بر اساس دُز درمان TLDگروه بندی  فیزیک کاربردی 34276 شیریزدی افسرالسادات 33

34 

 فیزیک نظری 29315 نقدی محمد

و   با پس کنش 4_〖AdS〗 شبه(اسکالرهای جرم دار ناپایدار در) 

 مرزی U(N)/O(N) برداری جوابهای دوگان در مدلهای

35 

 فیزیکاختر  82694 ضیغمی سیما

شار انرژی نوسانات در ساختارهای کرومسفری خورشید بر اساس 

 مشاهدات ماهواره هینوده

 


