
 

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

 (12/1/69صبح پنجشنبه )
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 نام
نام 

 خانوادگی

کد 

 رهگیری
 عنوان مقاله محور اصلی

1 

 23773 باهام بختیاری سمیه

فیزیک حالت 

 جامد

به روش احتراقی به کمک  SrAl2O4فرآیند ساخت نانوذرات 

 مایکروویو

2 

 51849 انتظار پریسا

فیزیک حالت 

 جامد

 های¬بر روی ویژگی TiO2بررسی اثر افزودن نانو پودر 

  CaCu3Ti4O12 های¬سرامیک الکتریک¬دی

3 

 88418 عموهادی مریم

فیزیک حالت 

 جامد

 بر اپکسی رزین و سدیم سیلیکات سازهای¬مقایسه عایق

-Fe نرم مغناطیسی های کامپوزیت مغناطیسی های¬ویژگی

Si-Al 

4 

 30124 تبریزی فریبا

فیزیک حالت 

 جامد

بررسی پارامترهای دی الکتریکی وابسته به فرکانس 

 واریستورهای کامپوزیتی بر مبنای اکسید روی

5 

 52281 بیگدلی  ساناز 

فیزیک حالت 

 تولید فیبرنانولولوله کربنی به روش ریسندگی مرطوب جامد

 بیشینه حد مجاز برای غالب شدن ماده تاریک در ستاره نوترونی  اختر فیزیک 64513 رضایی زینب 6

 افزایش طول دفازه شدن در شتابدهنده میدان عقبه لیزری پالسما  65136 عصری مهدی 7

8 

 پالسما  18313 خلیل پور حبیب

تاثیر آشفتگی چگالی پالسمای تاج خورشیدی بر انتشار باریکه 

 الکترونی

9 

 45664 جاللی محمدرضا

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

 NaCl:Mnبررسی رفتار یون های ناخالصی  دربلورهای 

 آالییده شده وپرتودیده باتابش گاما

11 

 اشکار سازها 66036 تورانی انرجان محمدعلی

با استفاده از کد  CO2و  Arبررسی خواص انتقالی ترکیب گاز 

 گارفیلد++

11 

سیدمحمد

 حسین

موسی 

کاظمی 

 23329 محمدی

طراحی و 

 ساخت راکتور

ای آبی  بررسی اثرات فیدبک دمایی در دینامیک راکتور هسته

 ای ( بر اساس مدل سینتیک نقطهPWRتحت فشار )



12 

 30712 شرف زاده محسن

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

با استفاده از کد  Naجداول چگالی و ترازهای انرژی ایزوتوپ  

در مدل های فضایی مختلف و مقایسه  OXBASHهسته ای 

 آنها با مقادیر تجربی

13 

 اشکار سازها 64010 دهقانی پور پروین

بررسی مونت کارلوی پاسخ آشکارساز میکرونواری به ذرات 

 آلفای ناشی از واپاشی رادن و دختران 

14 

 27081 اسالمی بهارک

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

 سوخت با نسبیتی الکترون باریکه نابهنجار های¬کنش¬برهم 

  لختی همجوشی راکتورهای در

15 

سیدمحمد

 حسین

موسی 

کاظمی 

 44986 محمدی

و  طراحی

 ساخت راکتور

ای  بررسی حادثه سقوط میله کنترل در دینامیک راکتور هسته

 ای  ( براساس مدل سینتیک نقطهPWRآبی تحت فشار )

16 

سید محمد 

 60526 میرزایی مهدی

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 بررسی ناپایداری کینک در پالسمای توکامک ای

17 

سید محمد 

 24341 میرزایی مهدی

فیزیک و 

هسته مهندسی 

 ای

بررسی انواع ناپایداری های پالسما در سیستم های گداخت  

 هسته ای و نحوه ی مقابله با آن ها

18 

 71558 غماس حسن

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 و کاربرد های آن  IECمروری مختصر بر  ای

19 

 85110 فتوحی امین

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

ارزیابی و مقایسه سه نوع ماده مختلف به منظور ساخت حفاظی 

مناسب در مقابل پرتوهای پرانرژی پروتون ونوترون با استفاده از 

 MCNPXکد 

21 

 66736 سجادی زهراسادات

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

 Universal SD- Shellبررسی اندرکنش )

Interaction) USD های¬بر ترازهای انرژی هسته 

با  S(33^16_و ) Cl(33^17_) های¬ایزوتوپ ای¬آینه

و مقایسه نتایج آن با  OXBASH ای¬استفاده از کد هسته

 تجربی های¬داده

21 

 90722 دولت آبادی حسین

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

دهنده خطی زیمنس پریموس  کارلو شتاب سازی مونت شبیه

 مگا ولتاژ( 18و  6پالس )پرتو فوتونی 

 اشکار سازها 71224 آبادیدولت  حسین 22
 سیگنال پردازش سیستم ساخت و سازی¬طراحی، شبیه



 بتا و آلفا ذرات تفکیک قابلیت با آشکارساز

23 

 اشکار سازها 78203 دولت آبادی حسین

 سریع کننده¬تقویت¬پیش ساخت و سازی¬طراحی، شبیه

 ای هسته تابش های آشکارساز برای پایین نویز با بار به حساس

24 

 15993 تقوی رقیه

فیزیک ذرات 

 بنیادی 

تحول توابع ترکش وابسته به تکانه عرضی پایون باردار درتقریب 

 مرتبه دوم اختالل

25 

 نظریه میدان  69858 بلندپرواز علی

  توپولوژیک-شبه گرانش در لیفشیتز ای¬سیاهچاله های¬جواب

 اینفلد-بورن میدان حضور در

26 

 23773 باهام بختیاری سمیه

فیزیک حالت 

 جامد

به روش احتراقی به کمک  SrAl2O4فرآیند ساخت نانوذرات 

 مایکروویو

 


