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به صورت پوستر شده ارائهلیست مقاله های   
3131اردیبهشت  13 -جلسه پوستر روز اول  

فیزیک و غیره(های باال، کیهانشناسی و نجوم، ریاضیهای موضوعی مرتبط: انرژی)زمینه  

  نام و نام خانوادگی موسسه پژوهشی مقالهعنوان 

های نسبت دادن جرم به گانه به عنوان یکی از روشیگز سهمدل ه های بوزون هیگز خنثی درمحاسبه نرخ واپاشی

 نوترینو 
  1 فر، فاطمه اربابی بنیادی هایدانش پژوهشگاه

  2 شهریار، اسمعیلی دانشگاه زنجان ای های شار میدان مغناطیسی استوانهامواج مغناطوهیدرودینامیکی حلقه شبیه سازی

 کاوش حباب محلی با استفاده از باندهای پخش بین ستارهای
Three years survey in Local Bubble with Diffuse Interstellar Bands  

ای هپژوهشگاه دانش - شریف صنعتی دانشگاه

 بنیادی
  3 امین، فرهنگ

Classification of the Geodesics and Noether Conservation Laws for some Specific 
Kaluza-Klein Solutions of Rotating Cylindrically Symmetric Fluid Models  

  4 آهنگری، فاطمه دانشگاه الزهرا

  5 آقبالغ، حسین بابایی دانشگاه فردوسی مشهد اینفلد -در تانسورانرژی ممنتوم کنش بورن S-دوگانگی

  6 مرضیه برادران، گیالن دانشگاه لی جبر رهیافت: بک کیلینگ-دیراک مسئله دقیق شبه ترمودینامیکی خواص

  7 تبار، زینب بزرگ دانشگاه شیراز پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ مطالعه مشاهده

  8 غراوی، خدیجه بهلکه دانشگاه کاشان سیمونز غیرآبلی ابرمتقارن -ای در مدل چرنگسترش فضای فاز و تقارن پیمانه

  9 تیموری، فریبا دانشگاه رازی مطالعه تابع ساختار پروتون با استفاده از تابع توزیع گلوئون 

  11 جعفریان، سحر دانشگاه کاشان  IIBسناریوهای مدرن تثبیت مدول حجم در نظریه ریسمان نوع 

  11 جوقینی، نادر زنجاندانشگاه تحصیالت تکمیلی  Herculisتحلیل فرکانسی و استخراج پارامترهای فیزیکی 

  12 الهه پور، سیده حسن دانشگاه محقق اردبیلی ی پنج بعدی در نظریه ریسمان محاسبه آنتروپی سیاهچاله

Probing the Anomalous Couplings of the Top Quark with Gluon at the LHC and 
Tevatron  

  13 حصاری، هدی بنیادی هایدانش پژوهشگاه

  14 خیردستان، شکوفه دانشگاه زنجان ه عصبی مصنوعی ده از شبکابا استف SDSS-DR9ان پایگاه طبقه بندی خودکار طیف ستارگ

  15 دادفر، ساره دانشگاه لرستان با در نظر گرفتن اسپین کوارک  LHCو  Tevatron Run IIدر  ϒ(1S)بررس سطح مقطع تولید چارمونیوم 

  16 نیا، نوشین السادات دانش کاشان دانشگاه  BFTدر فضای ناجابجایی به روش غوطه وری  CP(1ای مدل )تقارن پیمانه

  17 دهقانی، محسن دانشگاه ایالم هاههای مختلف اعمال تصحیحات گرانشی بر ترمودینامیک سیاهچالمقایسه روش

  18 دودانگه، سعید دانشگاه تهران تعیین جرم ستاره نوترونی چرخشی و اختالف جرم آن با ستاره نوترونی غیرچرخشی 

,𝐷𝑦(𝑁و محاسبه سطح مقطع واکنش 𝐷𝑦160,161,162های ایزوتوپبررسی ساختار داخلی  𝛾)161 𝐷𝑦162 19 نژاد، اعظمرحمتی دانشگاه زنجان  

Di-jets production in quark gluon plasmas  21 رفیعی، اعظم دانشگاه فردوسی مشهد  

  21 رنجبر، بنفشه دانشگاه  صنعتی امیر کبیر ( MONDی کهکشانی گیسو در موند)ی خوشههای کوتولهکهکشان

Chiral Nonet Mixing in 𝜂′ → 𝜂𝜋𝜋 Decay 22 پور، سودهزارع شیراز دانشگاه  

  23 پور، الههسلیمانی دانشگاه کاشان ها ای برای آنیونیک هامیلتونی با تقارن پیمانه

  24 نیا، مریمسلیمانی های بنیادیپژوهشگاه دانش فراگیر های اخیر فراوانی از فرآیند پراکندگی ناکشسان ژرف نیمهکاربرد داده

  25 شعبانی، فایضه جانزن پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ی کهکشانی ای به درخشندگی و رنگ با در نظر گرفتن تابع جرم اولیهی نسبت جرم ستارهرابطه

  26 شکری، بهروز جانزن پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه های هلیومی خالص تاثیر فلزیت بر وارونگی چگالیِ ستاره

  27 شیخی، نجمه دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان اندازه گیری شیب تابع جرم و کسر دوتایی های خوشه ی باز آلفا برساووش 

  28 صفایی، فاطمه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان جرم های پرسازی اثر همرفت پرتابی در تحول ستارهشبیه
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  29 منفرد، سارا طاهری بنیادی هایدانش پژوهشگاه عرضی تکانه به وابسته گلوئون توزیع تابع محاسبه

A HIERARCHY OF LAX PAIRS FOR THE NEW THIRD ORDER INTEGRABLE SYSTEM  31 طلعتی، داریوش دانشگاه آنکارا  

  31 عالئی، اسما دانشگاه بوعلی سینا مدل انرژی تاریک گوس بونه چاپلین گاز 

  32 قاسم، حسین بنیادی هایدانش پژوهشگاه شبکه حلقه انبارش چشمه نور ایران 

 قطبی بر روی انرژی کل 16های غیر محوری اثر تغییر شکل
Effect of the Non-axial Hexadecpole Deformations on Total Energy  

  33 کاردان، اعظم دانشگاه دامغان

  34 کاظمی، علی شیرازدانشگاه  های دیالتونی در ابعاد باالتر جفت شده با الکترودینامیک غیرخطی سیاهچاله

On the Robustness of z=0-1 Galaxy Size Measurements Through Model and Non-
Parametric Fits  

  35 مصلح، معین بنیادی هایدانش پژوهشگاه

Investigation of Chaos in the Relativistic Restricted Three-Body Problem 36 معتمدی، شهریار دانشگاه صنعتی شریف  

  37 بهارانچی، عاطفه مکتوبیان دانشگاه یزد محاسبه توابع ترکش پروتون 

Does the presence of cold dark matter can describe the high M/L ratios of UCDs   38 منصوری، لیال دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  ?

  39 مهرابی، احمد دانشگاه بوعلی سینا ای با استفاده از طیف سنجی یری میدان مغناطیسی در لکه ستارهگاندازه

  41 سرخی، معصومه موذن دانشگاه مازندران ای بر روی شامه با دینامیک تعمیم یافته پیمانه جایگزیده کردن میدان اسکالری و

 سازی میلنیوم ای کهکشانی در شبیهههتحول گرو
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و دانشگاه 

 بنیادی هایدانش پژوهشگاه
  41 زاده، عبدالحسینهاشمی

  42 زاده، صفورا واعظ دانشگاه کاشان فرمی -بررسی خواص ترمودینامیکی ماده پایدار بتایی حاوی نوترینو با استفاده ار مدل توماس

  43 یعقوبی، پدرام دانشگاه کاشان بعدی مبتنی بر تقارن پوانکاره  4زمان تخت  -واکنش تابشی در فضا 

  44 زاده، سارا یوسفی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  MESAتحول فراوانی عناصر در ستاره های سنگین چرخان با استفاده از شبیه سازی 

 

  


