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 خانوادگی
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 رهگیری
 عنوان مقاله محور اصلی

1 

 فوتونیک اپتیک و 92966 ماهودی ملیحه

Performance Enhancement of Polycrystalline 
CdS/CdTe Solar Cell by Diffraction Grating 
and Engineering Layers 

2 

 اپتیک غیر خطی  44064 عطارزاده رویا

Design of an ultra-fast all-optical bright soliton 
switch in a three-core nonlinear directional 
coupler (TNLDC) made of silicon on insulator 
(SOI) 

 فوتونی بررسی رفتار گاف باند ناهمسانگرد بلور اپتیک و فوتونیک 70614 مجرد زهرا 3

  پالسمونیک پهن شدگی پالس در حوزه فرکانس در موجبر اپتیک و فوتونیک 46392 دهقانی مریم 4

5 

 اپتیک و فوتونیک 54032 عینی زهرا

بلورهای  در TM  پاشندگی امواج جایگزیده  بر روی  تاثیر نقص

 متامادهفوتونی حاوی 

6 

 اپتیک و فوتونیک 68363 عینی زهرا

 روی امواج جایگزیده تاثیر نقص ضریب شکست ساختار بلور فوتونی

TM  بلورهای فوتونی منتشره در  

7 

 فروزان
رحیمیان   

 

18652 

 فیزیک کاربردی

 

 

شبیه سازی عددی روی معادالت هذلولی انتشار با استفاده از 

 هاسپالین مکعبی اصالح شد  Bروش های مربع ساز دیفرانسیل

8 

 اپتیک و فوتونیک 78027 پروینی میالد

 کوانتومی مالتی مد پاسخ مدوالسیون سیگنال کوچک لیزر نقطه

InGaAs/GaAs  به ازای پهن شدگی های همگن و بهره های

 مختلف غیرخطی

 افزایش طول دفازه شدن در شتابدهنده میدان عقبه لیزری پالسما  65136 عصری مهدی 9

11 

 فوتونیک اپتیک و 49400 جوانمردی فرد حسن محمد

استوانه ای برای طول موج  بهینه سازی پنهان سازی دی الکتریک

   PSOهای مختلف به روش

11 

 اپتیک و فوتونیک 88813 مرادی مهرداد

 نوری موجی عبور در بلور مهندسی محدوده طول

[Si/SiO2]6/Si3N4 وسیله الیه نقص  به  TiO2 

  بعدی فوتونی یک شکاف باند و مدنقص در یک بلوربررسی  اپتیک و فوتونیک 93672 جمشیدی رضا 12



 مدرج حلقوی بررسی و مقایسه ی دو ساختار بلورفوتونی اپتیک و فوتونیک 76066 زارعیان زهرا 13

14 

 اپتیک و فوتونیک 16851 میری  نسرین

 Focusing Properties of Graded Index Photonic 
Crystal Structures Made of Material with 
Different Refractive Index 

 شبکه های مختلف بررسی اثر کانونی بلورهای فوتونی مدرج با اپتیک و فوتونیک 55312 میری  نسرین 15

16 

 44974 صادقی محمود

سیستم های اپتو 

 مکانیکی

کاواک اپتومکانیکی با  تنیدگی کوانتومی در یک سازی درهم شبیه

 استفاده از پایتون

17 

 76120 صادقی محمود

سیستم های اپتو 

 مکانیکی

اپتومکانیکی با  سازی کوانتومی در یک کاواک شبیه سازی سرد

 استفاده از پایتون

 مغناطوفوتونی نانوالیه بلورهایبررسی اثر دوران فارادی در  اپتیک و فوتونیک 96768 رستگار محمد 18

  ساختار دو الیه مغناطوفوتونی مطالعه اثر مغناطواپتیکی کر در نانو اپتیک و فوتونیک 73351 رستگار محمد 19

21 

 اپتیک و فوتونیک 42163 رستگار محمد

خمیده بلور فوتونیک با  طراحی، تحلیل و شبیه سازی فیلتر فرکانسی

   متناهیاستفاده از روش المان 

21 

 اپتیک و فوتونیک 83403 خاکیان مهدی

و مرز مشترک  Se(111و ) Na(111خاصیت نیمه فلزی سطوح )

(111)NaSe(001)/CdTe 

22 

 اپتیک و فوتونیک 91075 علیمرادیان نرگس

لیزر پالسی و  با نشانی¬الیه فرآیند کارلوی مونت سازی¬شبیه 

 ها¬مشخصات الیهبررسی تغییر فاصله هدف تا زیرالیه بر 

23 

 اپتیک و فوتونیک 46008 علیمرادیان نرگس

 طول برای گر¬قطبش طراحی نظری و ساخت تجربی توری پراش

 کادمیوم -هلیوم لیزرهای نانومتر 6/441 موج

 الیه تک پذیر در گرافینِ دوپایاییِ اپتیکیِ کنترل اپتیک غیر خطی  48539 جهانبانی خدیجه 24

25 

 اپتیک و فوتونیک 34255 ثالثی رضا محمد

در  As(111و ) Ca(001) مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای

  InAs پارامتر شبکه

26 

 اپتیک و فوتونیک 77834 ثالثی رضا محمد

مشترک نانوساختار  ساختار الکترونی و خاصیت نیم فلزی مرز

(111)CaAs(001)/CdTe 

 پراکندگی القایی بریلویین مؤثر بر توان پرتو پراکنده شده درعوال  اپتیک غیر خطی  18873 اسماعیلی فریبا 27

28 

 اپتیک و فوتونیک 50307 جهان بخش فرشید

نوسانگرهای ناهماهنگ در  های همدوس فوتون کاهیده برای حالت

 یک محیط غیرخطی کر

29 

 اپتیک غیر خطی  75277 نژاد پور حسین نادره

 مده با اعمال عملگر هایتابع ویگنر حالت دو    بررسی تابع موج و

 موضعی و غیر موضعی

31 

  نجوم 12729 فتحعلیان نرگس

نواحی فعال و حلقه ها  تحلیل داده های تاج خورشید و ویژگی های

 برای بررسی شراره ها



31 

 اختر فیزیک 38561 امیرخانلو الناز

بررسی دوره تناوب نقاط روشن بر روی دیسک خورشید و رابطه آن با 

 اسپیکولها

  BN Ariستاره ی  O-Cمطالعه ی منحنی  اختر فیزیک 47740 بحرانی فاطمه 32

33 

 اختر فیزیک 28348 ضیغمی سیما

میدان مغناطیسی لوپ خورشیدی بر اساس لرزه شناسی 

 مگنتوهیدرودینامیکی

34 

 لیزر 79768 غفوریان حسین

های تاثیر گزار در چگالی حالتهای یونی در  سازی پارامتر بررسی شبیه 

 ها آرگون  اندرکنش لیزر توان باال با نانو خوشه

35 

 پالسما  61854 غفوریان حسین

های  بررسی نقش عوامل تاثیرگذار در فشار هیدرودینامیکی الکترون

های اتمی  تولید شده در اندرکنش لیزرهای پرشدت فمتوثانیه با خوشه

 گاز آرگون 

36 

 پالسما  20715 فالحتیان منیژه

اثر زاویه تابش پالس لیزر در تشکیل نانو خوشه های الکترونی در 

 سطح پالسما

 بررسی انتشار غیرپیرامحور پرتوهای بسل گاؤس با تغییر زاویه پراش  لیزر 20128 علیرضاپور فائزه 37

38 

 96627 ناموری الهه

فیزیک اتمی و  

 کاربرد دیودهای نورگسیل در تولید نشاء مولکولی

39 

 41468 مرادی مهرداد

فیزیک اتمی و  

 های خورشیدی الیه نازک سازی الیه جاذب در سلول بهینه مولکولی

41 

 لیزر 27743 غفوریان حسین

های  ها و یون بررسی نقش پارامتر چیرپ در انرژی، چگالی الکترون

 های آرگون  تولید شده در اندرکنش لیزر توان باال با نانو خوشه

41 

 لیزر 54826 محمودی عبدالرضا

مطالعه تنش حرارتی ناشی از اختالف دما در محیط فعال لیزرهای با 

  توان باال

42 

 30864 مهاجر خرقانی نسترن

فیزیک اتمی و  

 انتشار غیر خطی باریکه لیزر گوسی بیضوی در پالسما مولکولی

43 

 33511 رسا فاطمه

فیزیک اتمی و  

 مولکولی

شبیه سازی پراش فرنل از روزنه مستطیلی چرخیده از روش انتگرال 

 تکرارشونده فرنل

44 

 لیزر 68085 کوچکی محمد

تعیین تجربی فاصله کانونی ناشی از پدیده عدسی گرمایی در بلور لیزر 

Nd:YAG  تحت دمش جانبی المپ درخش 

 لیزر الکترون آزاد معکوس با تپ لیزری بسامد متغیر لیزر 15974 عصری مهدی 45

46 

 87053 خاقانی نژاد نرجس

فیزیک اتمی و  

 قطبش شعاعی انتشار غیرپیرامحور پرتوهای الگرگاوس با مولکولی

 پالسما  74306 لطفی حسین 47
تاثیر اسپین بر انتشار مایل امواج الکترومغناطیس یونی در یک 



 پالسمای کوانتومی

 دورنگی لیزر پالس توسط مولکولی مندی¬کنترل امتداد و جهت لیزر 28840 سلمانی رضا 48

49 

 95635 کریمی امیر

فیزیک اتمی و  

 مولکولی

و  SU(2و ) SU(1،1های همدوس غیرخطی ) حالتنهی  تولید برهم

 های غیرکالسیکی آنها مطالعه برخی از ویژگی

51 

 بهاره

آذروند حسن 

 مطالعه عددی انبساط پخشی در پالسما های نافزونور پالسما  54861 فرد

 اثر تابع توزیع توانی بر طول مشخصه واهلش شبه خطی  پالسما  41933 خلیل پور حبیب 51

 سیاه چاله رایزنرنوردستروم در گرانش شبه توپولوژی مرتبه چهارم گرانش 27699 آبکار مرضیه  52

53 

 گرانش 25145 امینیان اعظم

اینفلد در گرانش مرتبه چهار شبه -ترمودینامیک سیاهچاله بورن

 توپولوژی

54 

 فیزیک نظری 13857 نقدی محمد

،  AdS_4بعدی، مدهای جرم دار در  -11برشی سازگار از ابرگرانش 

و  3_〖CFT〗( متقارن در 4)SOدیوارهای قلمرو و اینستنتونهای 

 ناپایداری خالء

55 

 ریاضی فیزیک  97468 یزدانیان وحید

حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از نظریه سیستم 

 های دو بعدی

56 

 فیزیک نظری 96075 پیرمرادیان رضا

بررسی اثر کازیمیر ناشی از میدان اسکالر در حضور موج ضعیف 

 گرانشی در پس زمینه دسیتر

57 

 فیزیک نظری 16887 رحمانی مائده

بررسی ارتباط بین ترمودینامیک افق رویداد سیاهچاله های لیفشیتز و 

 معادالت میدان گرانشی در نظریه گرانش شبه توپولوژیک

58 

 ریاضی فیزیک  32183 زبردست مزدک

تحلیل پایداری عددی معادلۀ یکبعدی سن فرمی بهروشهای ماتریسی 

 و سری فوریه

59 

 29308 احمدی مرتضی

اطالعات و 

محاسبات 

 کوانتومی

برهم نهی حالتهای همدوس اسپینی با پارامترهای همدوسی غیر 

 همفاز  و خواص درهمتنیدگی آنها

61 

 55234 ایمانی عبداهلل

اطالعات و 

محاسبات 

 محاسبه میزان درهم تنیدگی حالت های دو موده فشرده کوانتومی

61 

 38536 داوودی یگانه حسین 

اطالعات و 

محاسبات 

 کوانتومی

السون موجود در -متیوز-شبیه سازی کوانتومی مجتمع پیچیده فنا

فتوسنتز با استفاده از روش قطع و اتصال جفت شدگی بر روی 

  NMRکامپیوتر کوانتومی 

62 

 80658 فرهمند یداله
اطالعات و 

محاسبات 

پایداری حالت همدوس اسپینی نانو ذرات را با درنظرداشت فازی بری 

 SU(3)ودینامیکی درگروه 



 کوانتومی

63 

 44958 هاشمی صحابه

فیزیک اماری و  

 بررسی اثر سطح محدود کننده دایره ای در تشکیل بارهای توپولوژیک ترمو دینامیک

64 

 نانو فیزیک 89748 فالحی وحید

پِرل بر روی رسانندگی نانودیوارة -دیاکونوفمدار -اثر برهمکنش اسپین

 مغناطیسی بالستیک

 بررسی و شبیه سازی خواص اپتیکی نانوسیم های سیلیکونی نانو فیزیک 67686 موسوی نگار 65

 بررسی خواص اپتیکی نقاط کوانتومی هرمی شکل گالیم آرسناید  نانو فیزیک 51114 حسن پور مریم 66

67 

 نانو فیزیک 93517 مهدوی فر مریم

ترابرد اسپینی در نانونوارهای سیلیسینی لبه زیگزاگ تحت اثر میدان 

 های الکتریکی عمودی و تبادلی: حالت نیمه فلزی

68 

 نانو فیزیک 21188 بوستانی کمیل

 ,MFe2O4 (M=Mg, Feیابی نانوذرات فریت  سنتز و مشخصه

Co & Sn) 

69 
 نانو فیزیک 16149 واحدی علی

بهینه سازی برخی از مشخصه های آشکارساز نقطه کوانتومی جدید 

GaN/AlGaN 

 بررسی خواص اپتیکی غیر خطی مواد مرکب از نانوذرات نانو فیزیک 56652 کمال دار عبدالرضا 71

71 

 داود

جعفری 

 نانو فیزیک 38920 اختریان

سنتز شده به  ZnFe2O4بررسی خصوصیات مغناطیسی نانو ذرات 

 ژل-روش سل

72 

 نانو فیزیک 59359 ناصح محمد

عامل دار شده  C20مطالعه شناسایی سیانوژن با استفاده از فولرن 

 OHبوسیله  

73 

 نانو فیزیک 68770 ناصح محمد

بوسیله ی گوگرد و   C20تاثیر عامل دار کردن همزمان نانو قفس

 CO2پاالدیوم برای شناسایی گاز 

74 

 نانو فیزیک 77315 عینی زهرا

در  1بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر جذب غیر خطی رنگینه اگزازین 

 آب 

 بررسی خواص پالسمونی نانوذرات فلزی، نقره و آلومینیوم نانو فیزیک 95944 کوراوند فرزانه 75

76 

 نانو فیزیک 47773 ناصح محمد

عامل دار شده و دوپه شده   C20مقایسه خاصیت حسگری نانو قفس 

 با نیکل برای شناسایی گاز پروپان

77 

 داود

جعفری 

 نانو فیزیک 34998 اختریان

و بررسی  ZnFe2O4ژل نانو ذرات -سنتز هیدروترمال و سل

 مورفولوژی آنها

78 

 نانو فیزیک 56084 بامشاد زهرا

بدون  L10-FePtتعیین شرط اپتیموم برای ساخت تک الیه های 

 حفره و ناپایداری های مارپیچی با روش الیه نشانی چرخشی 

79 

 نانو فیزیک 89518 پیلبان جهرمی امین

به منظور ساخت  PbTeبررسی خواص نوری نانوساختارهای 

 آشکارساز مادون قرمز



81 

 نانو فیزیک 96507 دهقان مارال

بررسی اختاللی اثر میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر ویژه مقادیر 

انرژی وشدت گذار های بین زیر نواری نقطه ها و پاد نقطه های 

 هیدروژنی دیسک شکل

81 

 سارا

محمدی 

 نانو فیزیک 10663 بیالنکوهی

بررسی مورفولوژی و آنالیز ساختاری الیه های نازک متشکل از 

 روینانوبلورهای اکسید 

82 

 سارا

محمدی 

 نانو فیزیک 95007 بیالنکوهی

بررسی تاثیر میدان مغناطیسی در فرآیند ساخت نانوحفره های 

 آلومینای آندایز شده 

83 

 نانو فیزیک 33818 ذبیحین پور سید محمد

High-performance solid-state supercapacitors 
using an ionic liquid based nanocomposite gel 
electrolyte 

 ساخت و بررسی خواص جذب نوری نانوساختارهای اکسید روی  نانو فیزیک 54531 سودمند مهدی 84

85 

 نانو فیزیک 10138 دیناری فاطمه

 اکسید دی -آهن اکسید ی¬پوسته-هسته های¬تهیه نانو پودر

( و بررسی خواص ساختاری،مغناطیسی و Fe3O4-TiO2) تیتانیوم

 نوری 

 نانو لوله های گالیم سلنیم نانو فیزیک 70603 رنجبری هادی 86

87 

 نانو فیزیک 33243 تهرانی آرمین

تحلیل عدم تعادل حرارتی در جابجایی آزاد نانوسیال بین دو صفحه 

 موازی پرشده با محیط متخلخل به روش تابع موج  

88 

 نانو فیزیک 52558 عبدالهی ساناز

ساخت نانوالیاف توخالی دی اکسیدقلع به روش الکتروریسی و بررسی 

 خواص ساختاری آن ها 

89 
 نانو فیزیک 64244 زارع ریحانی مهدیه

مطالعه ی اثرالکترواپتیک مربعی و فرآیند الکتروجذب در نانوساختار 

GaN-AlN-GaN 

91 

 نانو فیزیک 27471 رفیعی وحدت

اثر درصد آالیش آلومینیوم بر خواص ساختاری و نوری نانو ذرات 

 اکسید روی 

91 

 نانو فیزیک 25843 کوهستانی مریم

بررسی تاثیر خواص نانوذرات مغناطیسی بر گرمایش بافت در گرما 

 درمانی

92 

 نانو فیزیک 71182 اقبالی بروجنی اکرم

 Coolبررسی زمان ایجاد الیه های نانومتری از نانوذرات نقره بر روی  

Finger از جنش شیشه مسطح( دستگاه الیه نشانی(CVD  در عمل

 و برون یابی آن توسط شبیه سازی مونت کارلو در شرایط کنترل شده

93 
 نانو فیزیک 18246 کمالیان فر احمد

نقش الیه مرزی در رشد و خواص اپتیکی نانو ساختارهای مختلف 
ZnO/Cu  

94 

 نانو فیزیک 84640 کرد محسن

( به PbSبرسی مدت زمان رشد در سنتز نانوذرات سولفیدسرب )

 روش هیدروترمال 

 نانو فیزیک 89126 نقوی کاظم 95
ماکسول مطالعه خواص اپتیکی غیرخطی نانوفلوئیدها بااستفاده از مدل 



 گارنت

96 

 نانو فیزیک 59338 گودرزی مجتبی

سنتز و بررسی خصوصیات جذبی و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت فریت 

 نیکل/اکسید نیکل

97 

 نانو فیزیک 60922 گودرزی مجتبی

اکسید مس در -سنتز و مطالعه کاربردهای نانوکامپوزیت اکسید آهن

 تصفیه پساب های رنگی

98 
 بیو فیزیک 34951 امیری اصغر

Poly Caprolactone Nanoparticles Loaded with 
Meglumine for X-Ray Detection 

 مبتنی بر نانوحفره DNAروش های توالی سنجی  بیو فیزیک 12000 سالمی نادیا 99

111 

 هسته ایفیزیک  63662 اقبالی بروجنی اکرم

Determination of neutron flux of 

Isfahan ZPR in different level of 

energy by MCNP cod for investigate 

of BNCT 
 

111 

 نوید

 ایوبیان

 فیزیک هسته ای 38467 

راکتور همگن محلول آبی در محاسبات بحرانیت قلب یک 

 حالت پایا

 


