
  دهمين كنفرانس بهاره فيزيك نظريسيزجدول زمانبندي 
  1385 رديبهشت 15 و 14،13

 
 
 

   جلسه صبح– 13/2/85چهارشنبه، 
  

 عمومي

12:15–11:50 11:50–11:25 11:25-11:00 11:00-10:40 10:40-10:15 10:15-9:50 9:50-9:10 9:10-9:00 

 عليشاهيها. م ثبوتي. ي  شيخ جباري. م.م ي مراغه چ. ب اژئيان. ر نصراصفهاني. ب شيرزاد. ا

 عباسي. ح: رياست جلسه
 عليشاهيها. م: رياست جلسه استراحت

  
  

   جلسه بعدازظهر– 13/2/85
Aسالن   

 ادي ذرات بنيفيزيك  –         ريسمان                                                          بنيادي ذرات        فيزيك                     

17:50-17:25 17:25-17:00 17:00-16:35 16:35-16:10 16:10-15:50 15:50-15:25 15:25-15:00 15:00-14:35 35: 14-14:10 

 خرميان. ن.ع ميرفتحي. م تقوي شهري . ف جامي. ص جاويدان . ك بيگدلي. م ترابيان. م ساالري. و

 پهلواني. ر.م: رياست جلسه استراحت  شيخ جباري. م.م: رياست جلسه

 
 
  

  Bسالن 
      ماده چگال                                                پالسما                                                                  

17:50-17:25 17:25-17:00 17:00-16:35 16:35-16:10 16:10-15:50 15:50-15:25 15:25-15:00 15:00-14:35 35 :14-14:10 

 اصالني نژاد. م كردبچه. ح.ا رجايي . ل ميرزايي. م همداني رجا. ن واعظ عاليي. م باعدي. ج رمضانپور. ا

 ميري . ف: رياست جلسه

 استراحت

  يغمايي . م: رياست جلسه



 
   جلسه صبح– 14/2/85، پنجشنبه

 عمومي

12:40–12:15 12:15–11:50 11:50–11:25 11:25-11:00 11:00-10:40 10:40-10:15 10:15-9:50 9:50-9:25 9:25-9:00 

 عباسي. ح عسگري. ر  مشاعي. ا زارعيان . م رزانف. ي ناصرقدسي. ا گودرزي. ه يغمايي. م

 مراغه چي. ب: رياست جلسه
 نصراصفهاني. ب: رياست جلسه استراحت

 
  

   جلسه بعدازظهر– 14/2/85
 
  Aسالن 

 ذرات بنيادي فيزيك                                                  ماده چگال                        فيزيك                                  

18:10-17:45 17:45-17:20 17:20-16:55 16:55-16:30 16:30-16:10 16:10-15:45 15:45-15:20 15:20-14:55 55: 14-14:30 

 عوض پور. ا كنجوري. ف شهبازي.ف حيدرثاني. م اعتيانقن. م شجاعي. ر.م حسن آبادي. ح درود. ك

  مقيمي عراقي. س: رياست جلسه استراحت  خرميان. ن.ع: رياست جلسه
 
  Bسالن 

 خترفيزيك  گرانش و ا                                                                                گرانش و اخترفيزيك                             

18:10-17:45 17:45-17:20 17:20-16:55 16:55-16:30 16:30-16:10 16:10-15:45 15:45-15:20 

 موحد . ص.م نجفي شوشتري. ا احمدي . ن اشراقي. ه اربابي. س شيخي. ا

  راهوار. س: رياست جلسه
 استراحت

   نوري زنوز. م: رياست جلسه
 
 

   جلسه صبح– 15/2/85جمعه، 
 عمومي

12:40–12:15 12:15–11:50 11:50–11:25 11:25-11:00 11:00-10:40 10:40-10:15 10:15-9:50 9:50-9:25 9:25-9:00 

 ميري. ف راهوار. س مؤيدي . ك فوالدوند . ا.م سيديزدي . ج ملكي. ع.م كريمي پور. ف صدوقي. ن

 عسگري. ر: رياست جلسه
 صدوقي. ن: رياست جلسه استراحت

 


