
 

 برنامه ارائه پوستر مقاالت پذیرفته شده در هشتمین همایش ملی دانشگاه پیام نور 

 (12/1/69صبح پنجشنبه )
 

ف
دی

ر
 

 نام
نام 

 خانوادگی

کد 

 رهگیری
 عنوان مقاله محور اصلی

1 

 مهدی

میرزایی 

 67491 شموشکی

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

سد پتانسیل  استفاده از مدل اسکریم در فرمول بندی ارتفاع و محل

 کل همجوشی

2 

 مهدی

میرزایی 

 56867 شموشکی

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

ی بین محل و ارتفاع سدهمجوشی حاصل از پارامترسازی نتایج  مقایسه

مدل تابع چگالی انرژی اسکریم با روابط پیشنهادی مدل 
Proximity 

3 

 78115 فروزانی قاسم

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

حفاظتی کامپوزیت پلیمری با فیلر های سیمان، آهن، بررسی خواص 

( با 06آلومینیوم، و سرب در برابر اشعه گاما از منبع رادیو اکتیو کبالت)

 MCNPXاستفاده از کد

4 

 88858 امانت بنت الهدی

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 تاثیر مواد مختلف برکاهش گاز رادن در خاک رامسر ای

5 

 45026 دولت آبادی حسین

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 انرژی پتانسیل هسته ای آخرین پروتون و نوترون در هسته ی آینه ای

0 

 45534 فروزانی قاسم

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

به  ONCOR   Siemensپزشکی خطی شتابدهنده سازی¬شبیه

 آن اطراف در دز نقشه تهیه و کارلو¬روش مونت

7 

 27045 شهریاری مهران

فیزیک و 

هسته مهندسی 

 ای

با  32Clو 32S،32Pمحاسبه ترازهای انرژی هسته های ایزوبار 

 و مقایسه با مقادیر تجربی oxbashاستفاده از کد مدل الیه ای  

8 

 66277 جاللی محمدرضا

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

بررسی درخشندگی گرمالیانی دربلورهای آالییده شده وپرتودیده 

NaCl:Mn)باتابش گاما( 

9 

 82545 زارعی محمدعلی

طراحی و ساخت 

 راکتور
و شرایط پایدار برای سوخت  JETبررسی پارامترهای توکامک 

DHe3 

16 

 43313 صفاجویی فرهاد

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

با استفاده 26Fو Ne20وNa20مقایسه ترازهای انرژی ایزوبارهای 

 Oxbashاز کد مدل الیه ای 

سیدمحمدح 11

 سین

موسی کاظمی 

 51546 محمدی

طراحی و ساخت 

 راکتور

ای آبی تحت  بررسی اثرات فیدبک زینان در دینامیک راکتور هسته

 ای ( بر اساس مدل سینتیک نقطهPWRفشار )

12 

 54285 اسالمی بهارک

مهندسی فیزیک و

 با استفاده از باریکه پروتون  DTاحتراق سریع سوخت    ای هسته



13 

 اشکار سازها 33961 اسالمی بهارک

در برابر تابش  3N163مدلسازی و بررسی رفتار دمایی ترانزیستور 

 گاما

14 

 91595 اسدی سهیال

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

با استفاده از  19Fتجزیه و تحلیل نحوه آرایش ترازهای انرژی ایزوتوپ 

    OXBASHکد هسته ای 

15 

 مهدی

میرزایی 

 44911 شموشکی

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 بررسی نیمه عمر واپاشی آلفا با استفاده از پتانسیل اسکریم  ای

10 

 68840 حمزه لوپاک حسین

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ساخت چشمه یونی به منظور کاربرد در نشت یاب هلیومی  ای

17 

 24233 شهریاری مهران

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

با  20Si,26Al,26Mgمحاسبه ترازهای انرژی هسته های ایزوبار 

 و مقایسه با مقادیر تجربی OXBASHاستفاده از کد مدل الیه ای 

18 

 48081 محمدی سعید

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

( با  49Mn-49Crمحاسبه ترازهای انرژی هسته های آینه ای )

و مقایسه آنها با نتایج   OXBASHاستفاده از کد  مدل الیه ای

 تجربی

19 

 48765 زبردست مزدک

ساخت طراحی و 

 راکتور
تأثیر آسیب تابش بر رفتار المان سوخت در مدل بهینۀ قلب راکتور 

IR-40  

26 

 61337 گرجی ستاتیرا

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

سطح مقطع همجوشی واکنش های یون های سنگین دارای تغییر 

 0Liشکل استاتیکی با هسته ضعیف پیوند 

21 

 39039 گرجی ستاتیرا

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

مشخصات lمیزان تاثیر تغییر شکل های چهار قطبی و مراتب باالتر بر 

 سد همجوشی واکنش های هسته ای 

22 

 54620 فدایی فرشته

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

مطالعه پارامترهای نگهداری و بازچرخانی ایزوتوپهای هیدروژن در 

 دیواره رآکتورهای همجوشی

23 

 92942 موسوی مبارکه سید خلیل

فیزیک و 

مهندسی هسته 

  Xe122مطالعه پدیده پس خمیدگی در هسته تغییر شکل یافته  ای

24 

 78467 موسوی مبارکه سید خلیل

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 تصادفی ماتریس ی¬نظریه با بتازا های¬بررسی رفتار آماری هسته ای

25 

 23186 فیروزی زهره

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

عنصر منیزیم با  25و  24محاسبه ی ترازهای انرژی ایزوتوپ های 

و مقایسه ی آن با نتایج   OXBASHاستفاده از کد مدل الیه ای 

 تجربی

20 

 98552 جمشیدیان فیروزه

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 بررسی اثرات پرتوهای رادیواکتیو بر روی نانوذرات طال ای

27 

 96385 دولت آبادی حسین

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

با استفاده از کد مدل  21مقایسه ترازهای انرژی ایزوتوپ فلوئور 

 و با نتایج تجربی OXBASH ای¬الیه



28 

 29194 دولت آبادی حسین

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 Am-Be  نوترونی چشمه به مربوط های¬بررسی حفاظ ای

29 

 57554 دولت آبادی حسین

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش  برای اندازه گیری مقدار طراحی، 

 گاما با نرم افزار گارفیلد-بتا-دوز ناشی از تشعشعات ذرات آلفا

36 

 51367 اصالنی کالنسرا اکبر

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

بررسی کلی  جزایر مغناطیسی در ساختار پالسمای گداخت و مقایسه 

 و نئوکالسیکمعادله تحول آن در حالت کالسیک 

31 

 65442 آرمات آیدا

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 Mass Chains of Double Lambda Hypernuclei ای

32 

 30887 منصوربهمنی حسن رضا

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

امکان سنجی شناسایی و اندازه گیری سرب در مواد غذایی با استفاده 

 از تابش فلورسانس

33 

 65203 کرمی محمد

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

در اتاقک یونش Ir 192وYb169تعیین مکان مرجع برای دو چشمه 

HDR  33664مدل 

34 

 20795 منصوربهمنی حسن رضا

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

جهت شناسایی عناصر موجود در گرد و  IXRFاستفاده از تکنیک 

 MCNPX2.7غبار با استفاده از کد 

35 

 98772 نعمتی گیو بنفشه

فیزیک و 

مهندسی هسته 

 ای

 24Al-25Alمحاسبه ترازهای انرژی ایزوتوپ های عنصر آلومینیوم )

و مقایسه آنها با نتایج   OXBASH( با استفاده از کد  مدل الیه ای

 تجربی

30 

 52016 ذبیحین پور سید محمد

فیزیک ذرات 

 بنیادی 

اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختاللی با استفاده از 

 پارامترهای شکل رویداد 

37 

 23848 رحمانی سارا

فیزیک ذرات 

 بنیادی 

بررسی واپاشی های لپتونی و نیمه لپتونی مزونهای نیمه سنگین در 

 حضور پتانسیل غیرخطی نوسانی ایزوتونی

38 

 کاربردیفیزیک  69204 عمیدی شهاب فاطمه

به منظور  TiO2طراحی و تهیه فیلم پلی کربنات و پلی کربنات 

امکان سنجی در تولید غشا توسط پرتودهی با ذرات آلفا و خورش 

 شیمیایی

39 

 فیزیک کاربردی 51051 شریعتی کوثر

الیه نشانی اکسید گرافن بر روی توری استیل با روش الکتروفورتیک و 

 روی آبدوستی سطح آنبررسی  اثر عملیات گرمایی بر 

46 
 فیزیک کاربردی 86264 ابراهیمی زهره 

Stress analysis of glass-fiber reinforced 
composite pipes used in oil industry  

های آشوبناک و متناوب در یک مدل شبکه عصبی مصنوعی  دینامیک فیزیک کاربردی 64781 مصلحی محمد هادی 41  

42 

 فیزیک کاربردی 16263 علیپورزاده محمد

نقش ، جایگاه و کاربرد فیزیک در معماری  با تاکید بر حوزه های 

 انرژی ، کارایی و زیبایی

 سازی حرکات شناور کاتاماران تندرو در امواج شبیه فیزیک کاربردی 70919 ابراهیمی زهره  43

 PSKمقایسه دز محاسبه شده با روش مونت کارلو و روش تحلیلی  فیزیک پزشکی 66965 سجادی زهراسادات 44

45 

 44862 یحیی زاده رجب

فیزیک حالت 

 جامد

Effect of Al composition  for the total  sheet 
carrier  resistivity   of  High Electron Mobility 

Transistors 

محاسبه طول جایگزیدگی آندرسون برای یک پتانسیل تعمیم یافته فیزیک حالت  57543 شتاب فاطمه 40



 چرخنده ضربه ای کوانتومی تانژانت  معکوس جامد

47 

 محمد رضا

کازرانی 

 79962 وحدانی

فیزیک حالت 

 جامد

بررسی اثر متغیرهای مختلف آزمایشگاهی روی انباشت الکتروشیمیایی 

روی مفتول  نازک  FeNiWو  FeNiMo آلیاژی های¬پوشش

 مسی

48 

 محمد رضا

کازرانی 

 16791 وحدانی

فیزیک حالت 

 جامد

 فیلم الکتروشیمیایی انباشت آن روی مختلف های¬اثر سورفکتانت

 روی مفتول نازک مسی   CoNiFe آلیاژی

49 

 54129 حامدیان حمیده

های بس  سیستم

 ای ذره

در فاز مکعبی با استفاده از  LaMnO3محاسبۀ چگالی حالت های 

 نظریۀ تابعی چگالی اختاللی

56 

 88542 نعیمی زهرا

فیزیک حالت 

 اثر اعمال میدان الکتریکی بر گاف نواری نانو نوارهای فسفرین جامد

51 

 46585 اسدی احمد

های بس  سیستم

 ای ذره

 Ag2MnGaبررسی خواص ساختاری و الکترونی آلیاژ تمام هاسلر 

 در فاز تتراگونال با استفاده از نظریه تابعی چگالی

52 

 71572 هداوند فروغ

فیزیک حالت 

 جامد

بررسی اثر زمان آسیاب کاری بر ویژگی های مغناطیسی  نانوبلورهای 

 سیلیسیوم-آلیاژ آهن

53 

 78059 قلندری  مهرناز

فیزیک حالت 

 محاسبه مدول یانگ در انواع نانولوله های کربنی جامد

54 

 40246 آزمایش رسول

فیزیک حالت 

 جامد

کاربرد الیه ی نازک اکسید فلزی در تولید هیدروژن از طریق تجزیه 

 ی آب

55 

 47854 صورتگر کیواندخت

فیزیک حالت 

 جامد

بر روی   Ni/Cuبررسی خواص فیزیکی و ساختاری چندالیه ای 

 سیلیسیوم

50 

 33236 صالحی مریم

فیزیک حالت 

 جامد

تهیه  شده  CuFe2O4ذرات نانوختاری سابررسی اثر دما بر خواص 

 ژل  -روش سلبه

57 

 23127 هداوند فروغ

فیزیک حالت 

 جامد

اثر سیلیسیوم و بازپخت بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی 

 Fe-Siنانوبلورهای آلیاژ 

58 

 68799 رستگار سدهی حمیدرضا

فیزیک حالت 

 جامد

سالیس و -با استفاده از آنتروپی های تیبررسی تومورهای سرطانی 

 رنیی

59 

 66578 رئوف زهرا

فیزیک حالت 

 جامد

اثر زمان و دما بر خواص میکروساختاری و اپتیکی نانو  

 تهیه شده به روش سل ژل  ZnFe2O4ذرات

06 

 80132 رضایی ماندانا

فیزیک حالت 

 فراماده های¬بررسی اثر غیرخطی انتشار امواج و کلید زنی در محیط جامد

01 

 72543 اصغری صبا

فیزیک حالت 

 جامد

بررسی اثر ساختار در کند شدگی نور در بلور های فوتونی دو بعدی 

 دارای شکاف 

02 

 صدیقه 

نعمتی 

 96133 دیندارلوی

فیزیک حالت 

 YBCOآماده سازی و بررسی ابررسانای سرامیکی  جامد

03 

 21009 یحیی زاده رجب

فیزیک حالت 

 جامد

اثر جریان الکترونی چاه کوانتمی دو بعدی بر چگالی نویز در 

 AlGaN/GaNترانزیستورهای تحرک پذیر باالی الکترونی 

04 

 21722 یحیی زاده رجب

 فیزیک حالت

 جامد
Analytical-Numerical model for Fermi Potential 

in AlGaN/GaN MODFET Devices  

محمد  05

 61301 صحافی حسین

حالت فیزیک 

 جامد

محاسبه پاشندگی فونونی در بلور های هیدروژن دار با استفاده از 

 پراکندگی نوترون های کند و مقایسه آن با نتایج تجربی

00 

 23199 صالحی مهناز

فیزیک حالت 

 جامد

  ZrSترکیب ساختاری و الکترونی های¬مطالعه فاز توپولوژی و ویژگی

 چگالی تابعی ی¬نظریه از استفاده با آن ی¬و نانوالیه



07 

 67833 صالحی مهناز

فیزیک حالت 

 جامد

و   SrSترکیب الکترونی های¬مطالعه فاز توپولوژی و ویژگی

 6چگالی تابعی نظریه از استفاده با آن ی¬نانوالیه

08 

 19960 پورابراهیم گلناز

فیزیک حالت 

 بررسی خواص ساختاری الکترونی و مغناطیسی آلیاژهای هویسلر جامد

09 

 15334 سوری سعیده

فیزیک حالت 

 جامد

تشکیل نانوبلورها در آلیاژ فلزی آمورف ومطالعه ی آنها با استفاده از 

 روش موزبائر اسپکتروسکوپی

76 
 اپتیک و فوتونیک 83097 اسدی احمد

 ساخته شده با کمپلکس سلول الکتروشیمیایی نورگسیل تک الیه

[Ru(bpy)3](Bs4)2 

 


