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   باغ الرك–تهران 
  

  )روز اول( اي پذيرفته شدهفهرست پوستر ه
  

  عنوان    تهيه كننده  دانشگاه پوستر
  بررسي سرعت و قرمزگرايي امواج گرانشي در جهان هاي شامه اي  احمدي، فاطمه دانشگاه شهيد رجايي1

  بررسي توابع ساختار پراكندگي ناكشسان ژرف قطبيده  اربابي فر، فاطمه2  شگاه سمناندان

  توزيع فضايي هارمونيك ها و مدهاي قطبش تابش آندوالتور3  اشرف آبادي، اكبر  تربيت معلم
  پوزيترون- براي باريكه هاي سه جتي در برهمكنش الكترونNNLOتصحيحات 4  اعتمادي امين، اكرم  دانشگاه صنعتي شاهرود

   MeV 19/5 در انرژي Geant4اعتبار سنجي مدل هاي تابش ترمزي   خودي، محسناكبري فس5  دانشگاه فردوسي
  عبور از خط فانتوم و عالم جهشي با پتانسيل سينوسي گوردون چندگانه  اماني، عليرضا6  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت اهللا آملي

 مغناطيسي دوترون بر اساس مدل كواركي بررسي گشتاور دو قطبي   پيري، مريم7  دانشگاه صنعتي شاهرود

   در فضاي ناجابجاييKratzerبررسي پتانسيل 8  جعفرزاده، رسول  دانشگاه اراك
NSpg1  هاي كوچكX در  و رفتار مقياس بندي    جوادي متقي، نرجس9  دانشگاه تفرش g1

   در يك پالسماي نسبيتيwakeبررسي يك بعدي ايجاد موج   جوكار،  اندانشگاه علم و صنعت اير فاطمه10

  حمزوي، مجيد11  دانشگاه صنعتي شاهرود  يژمحاسبه طيف باريون ها با استفاده از پتانسيل وابسته به انر
  اثرات بر هم كنش فوق ريز بر جرم مزون ها

 ,16O+232Thركت زاويه اي هسته مركب در واكنش شكافت القايي محاسبه گشتاور مرتبه دوم اندازه ح  خامه چي، معصومه12  دانشگاه بو علي سينا
12C+236U 11وB+237Np  

  زمان دوسيته- بدون جرم در فضا1-كوانتش ميدان اسپين13  دهقاني، محسن  دانشگاه ايالم
  NUمحاسبه شعاع باري پروتون در حضور پتانسيلهاي مركزي با استفاده از روش 14  رحماني، روح اهللا  دانشگاه شاهرود

  شكل ناوردايي يك مدل سه جسمي و حل پذيري آن 15  رحمتي، حميده  دانشگاه گيالن
  گوردن براي پتانسيل كولني در فضاي ناجابجايي-حل معادله ي كالين  رضايي اكبريه، امين16  دانشگاه تبريز

  مي آنها پارامتر ترقي و تنزل بهمن هاي هوايي و تركيبات جر17  رضوي، راضيه  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  زمان ناجابجايي-پاسخهاي معادله كيمر براي ذره آزاد در فضا  سجادي، سيد شمس18  دانشگاه اروميه
  NLO در تابع ساختار طولي تا مرتبه charmمطالعه سهم كوارك سنگين   سليماني نيا، مريم19  دانشگاه سمنان
  ج در مبدا محاسبه شده بوسيله يك پتانسيل كليتابع تركش با استفاده از تابع مو  عبدالمالكي، حامد20  دانشگاه رازي
   QCD با استفاده از روش قواعد جمع K به Dsبررسي واپاشي نيمه لپتوني مزون   فتاحي، مرضيه21  دانشگاه تفرش
  كواركي و انرژي بستگي هسته اي -مدل شبه22  قرائتي، شيروان  دانشگاه شيراز

 ن پالسما واعداد جادوييگلوئو- مدل كوارك23  قهرماني، نادر  دانشگاه شيراز

 قيود ناشي از پايداري خال بر پارامترهاي آزاد مدل هاي با سه هيگز دوگانه  مؤذن سرخي، معصومه24  دانشگاه مازندران

  تيلورحادث شده در راكتور هاي همجوش-اثرات كوانتومي بروي ناپايداري ريله25  مؤمني، مهدي  دانشگاه صنعتي شاهرود
  بررسي حالتهاي بي پي اس از ديدگاه ابرجبر26  هرامحوالتي شمس آبادي، ز  دانشگاه تربيت معلم سبزوار

   بعد1+1هيلبرت در -بررسي ساختار قيدي و تقارنهاي پيمانه اي كنش اينشتين  نيكوفرد، وحيد27  دانشگاه كاشان
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   باغ الرك–تهران 
  

  )روز دوم( اي پذيرفته شدههفهرست پوستر 
  

  عنوان پوستر  دانشگاه  تهيه كننده  
  قطبش اسپيني در گرافين دو اليه در مجاورت عايق فرومغناطيس  سمناندانشگاه   آدينه وند، فاطمه1
   آاليش يافته و غير االيشي بررسي اثرات فاكتور برهم نهي روي مد جمعي اسپيني در گرافين  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد  ابراهيم خاص، مراد2
  دواليه گرافين ابرشبكه رسانايي در اثرگاف   و دانشگاه شهيد رجاييIPM  اسماعيل پور، ايوب3
  هاي ژنتيك انتشار اطالعات روي شبكه  دانشگاه صنعتي شريف  ايراني، احسان4
 و اندازه نانوساختارهاي يك بعدي بروش تبخير ZnOاثر كاتاليست در فرآيند رشد بر روي مورفولوژي تهيه شده   دانشگاه الزهرا  ايماني، رقيه5

  گيري خواص آشكارسازي گازي آنها  كربوترمالي و اندازه
  GaInAsP/InP انتوميكو تأثير دما و اتالف اپتيكي دروني بر چگالي جريان آستانة ليزر نيم رساناي نقطه  دانشگاه گيالن  به منش، بهناز6
  بررسي پاشندگي فونوني نانونوارهاي گرافيني  دانشگاه علم و صنعت ايران  پيشگاهي فرد، هاجر 7
  بررسي اثر فشار محيطي بر شدت تابش سونولومينسانس   دانشگاه تربيت مدرس  تاجيك نژاد، سميرا8
  الكتريكي وابسته به اسپين هاي فرومغناطيسي برروي ترابرد هاي كربني متصل به الكترود زه نانولولهبررسي اندا  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي  تيموري، فاطمه9

 0,1 كلروآلومينيوم فتالوسيانين- 0,9بررسي خواص الكتريكي اليه نازك كمپوزيت پلي آنيلين  دانشگاه تربيت معلم تهران  جعفري، محمدجواد10
)PAni0.9ClAlPc0.1 (  عنوان حسگر گاز و به كارگيري آن بهCO2   

  تونل زني فرميون هاي جرمدار ديراك در گرافن   دانشگاه رازي كرمانشاه  جهاني، داريوش11
 فلز پس دريچه -  نيمه رسانا- شبيه سازي عددي تاثير موقعيت پالس اپتيكي بر پاسخ زماني آشكار ساز نوري فلز  دانشكده علوم پايه گيالن  حبيب پور، عاطفه12

  و تزريق پايين حامل ها با استفاده از تئوري امبيپوالر ) ميدان ضعيف(ر شرايط استاتيك  دGaAsدار شده 
  تفكيك به كمك شبيه سازي مونت كارلو -الحاق- بررسي تحول شوك در مدل پخش  دانشگاه بوعلي سينا  حيدري، سميرا13
  در فاز مكعبي SrHfO3ر فونوني  بررسي چگالي حالت ها و ساختا  واحد علوم وتحقيقات واحد اهواز  دادگر، سارا14
  U/W(110) بررسي تأثيرات كوانتومي اندازه بر خواص الكتروني اليه هاي نازك  دانشگاه اصفهان  زرشناس، محمد15
   زمان تونل زني از يك سد فرومغناطيسي گرافيني-  دانشگاه علم وصنعت ايران  ستاري، فرهاد16

  رون در يك صفحه گرافيني پني براي ترابرد الكت_ مدل مغناطيسي كرونيك-
  بررسي چگالي اختاللي سطحي الكترون در نانو لوله هاي كربني تك ديواره بر اثر برهمكنش با ذره ي باردار آلفاي متحرك   دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي  شريف، فرناز17

  درهم تنيدگي گرمايي سيستم سه جزئي   دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  عامريان، زهرا18
  يك آرايه ي يك بعدي از ميكروتله هاي سه بعدي براي اتم هاي فوق سرد و جگاله هاي بوز انيشتين  دانشگاه زنجان  يجاني، مريمعل19
  2*1شبيه سازي انتشار مد پايه در يك تقسيم كننده توان   دانشگاه گيالن  فتاحي، سميه20

  )FD_BPM(زندر به روش -شبيه سازي دو بعدي سوئيچ الكترواپتيكي ماخ
  بررسي تغييرات رسانش در نانونوار گرافيني در حضور ناخالصي مغناطيسي   دانشگاه علم و صنعت ايران  كاوند، مرضيه21
  محاسبه پاشندگي فونوني در گرافين تك اليه و دو اليه   دانشگاه علم و صنعت ايران  كرباليي، فاطمه22
  حالت جرم مؤثر غير صفر:  پايه گرافنNG/IG/SGر پيوند رسانندگي ناشي از تونل زني د  دانشگاه اروميه  گودرزي، هادي23
  تغييرات گاف انرژي اكسيد روي در حضور جاي خالي كاتيوني و افزودني سولفور  دانشگاه علم و صنعت ايران  لطفي زاده، ندا24
با استفاده ) MSM( فلز - نيمه رسانا-ساز نوري فلز بر روي جريان نوري در آشكارα و τبررسي تاثير پارامتر هاي   دانشگاه گيالن  محمدعلي زاده، تهمينه25

  از حل تحليلي معادالت حاكم به روش سري فوريه 
   اينشتين -يك ميكروتله مغناطيسي دايمي براي اتمهاي فوق سرد و چگاله هاي بوز  دانشگاه زنجان  محمدي، امير26
   پرتوان نانوثانيه اي با هدف گرافيتي مطالعه عددي برهمكنش ليزر  دانشگاه علم و صنعت ايران  موسوي، فرشاد27
  رشد كاتاليزوري نانوفيبرهاي كربني در يك غالف پالسمايي   دانشگاه صنعتي سهند  مهدي پور، حميد28
  مدل تعميم يافته پخش شايعه در شبكه هاي پيچيده اجتماعي  دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران  نعيمي، يعقوب29
  مطالعه گذار فاز ديناميكي در شبكه دو نمونه ذره اي داراي تك شوك   ه الزهرادانشگا  هاشمي، سيده معصومه30
  خواص نوري كريستالهاي نانو تيوپ كربني تك جداره   دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت اهللا آملي  يعقوبي، مجتبي31
  اصر مواد جامد ساخت و آزمايش دستگاه كاتدلومينسانس براي شناسايي عن  انشگاه الزهراءد  يوسفي، الهام 32
  


