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ردیف

نام و نام خانوادگی ارائه دهنده

نام دانشگاه یا موسسه

1

سعيد حدادی

دانشگاه پيام نور

2

رعنا عليزاده

دانشگاه گيالن

3

سروش حاصلي

دانشگاه صنعتي اروميه

4

عباس شکری

دانشگاه پيام نور

5

محمد رضا مسافری

6

مریم تفنگ ساز رحيمي

دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي

عنوان پوستر
Evaluation of entanglement properties in graph states
تاثير جذب اتم اکسيژن بر خصوصيات مکانيکي و الکتریکي بروفن بتا 12
Cohering and decohering power of Gaussian channel
Quantum correlations with weak and strength measurements in two-qubits Tavis-Cummings model
انتقال گاف نواری غير مستقيم به مستقيم در تک الیه سولفيد گاليوم
مقایسه روش های محاسباتي نظریه تابعي چگالي و هارتری -فاک در محاسبه فرکانس های ارتعاشي سولفيدروی

7

پریسا حسين نژاد

دانشگاه صنعتي اروميه

مطالعه ی دیناميک سيستم فتوسنتزی با استفاده از تحليل توزیع آماری ترازها

8

احسان طالبيان

دانشگاه تربيت مدرس

ارزیابي خواص ناهمسانگردی الکتریکي نمونه های بلورین با استفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکي آرایه های مربعي

9

فروزان ميرمسعودی

دانشگاه محقق اردبيلي

دیناميک کدگذاری فوق چگال و ابرناهمخواني کوانتومي در کانال کوانتومي

10

علي ابراهيميان

دانشگاه لرستان

حالت عایق توپولوژیکي در نانو الیهCrN2

11

زهرا نعيمي

دانشگاه سمنان

مدوالسيون خواص الکتروني نانونوارهای آرمچيری فسفرین در حضور کشش های تک محوری و دومحوری

12

الناز عطار جان نثار

13

ژیال علي پناه

14

رزا رضایي

15

سارا شوریان

دانشگاه شهيد بهشتي

16

حسين موال

دانشگاه تبریز

17

سارا حشمتيان

18

محمد روشن ضمير

دانشگاه شهرکرد

19

ناصر مصلحي ميالني

دانشگاه آزاد اسالمي اهر

دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسي
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي

مرکز آموزش عالي فني مهندسي بویين زهرا

اثر دیوارههای سينوسي شکل ميکروکانالها بر جریان گردابه های سيال درون آنها تحت تاثير ميدان فراصوت
بررسي اثر کر الکترواپتيکي در بلور مایع ترکيبيMAT-160968
سنجش روش محاسباتي هارتری فوک در تعيين فرکانس های ارتعاشي پلي تترا متيلن اتر گالیکول
بررسي تغييرات جریان نشستي آشکارساز سيليکوني در معرض تابش پروتونهای پر انرژی
Numerical simulation on influence of interface trap concentration on the performance of Perovskite solar cells
رسانندگي الکتریکي پالسمای ناهمسانگرد
تابع پارش و خواص حرارتي پتانسيل ویليامز -پوليوس
کارایي تزریق جریان از الیه فعال یک چاه کوانتومي ليزر نيمه هادی

بیست و پنجمین کنفرانس بهاره فیزیک
30-31خرداد 1397
آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه

لیست عناوین پوسترها
عناوین پوسترهای روز پنجشنبه  31خرداد 1397
ردیف نام و نام خانوادگی ارائه دهنده

نام دانشگاه یا موسسه
دانشگاه خوارزمي

عنوان پوستر
تورم  R2همراه با یک ميدان غيرکانونيکDBI

1

سالومه خوئيني مقدم

2

کرم بهاری

3

فاخره محمد اسماعيلي

دانشگاه حيدرآباد هندوستان

4

طيبه ميرزایي رضایي

دانشگاه آزاد اسالمي آمل

نمودار سني جدید در گرانش دورهمسان اصالح شده نا کمينه

5

علي پورباقر

دانشگاه آزاد اسالمي آمل

ترمودیناميک نمودار سني جدید در گرانش)f(T,B

6

شهریار نعيم آبادی

7

محسن دهقاني

8

محمد عماد آل غفور

دانشگاه رازی

دانشگاه بيرجند
دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه سمنان

The effect of magnetic twist and plasma flow on the Kelvin-Helmholtz instability the kink MHD waves
Hybrid scale factor in Bianchi type 1

تحليل رفتارتابع پتانسيل اسکالر در یک سياه چاله در فضای گرانشي سه بعدی و بررسي متغير های ترمودیناميکي در این فضا برای یک سياه چاله غير باردار چرخشي

انتقال فاز ترمودیناميکي در سياهچاله های مجانباR-N-AdS
مطالعه سطح مقطع دیفرانسيلي توليد بوزون هيگز در کانال دو فوتون درLHC

9

توفيق اوسطي

دانشگاه رازی کرمانشاه

مطالعه توليد باریونهای الندا  bو الندا  cدر قطب Z0

10

عليرضا محمدی تبار

دانشگاه فردوسي مشهد

مطالعه ی توابع ترکش هادرون های باردار باقيمانده با تحليل داده های نابودی الکترون-پوزیترون تا تقریب مرتبه یNNLO

11

محمد راستي ویس

دانشگاه رازی کرمانشاه

تابع ساختار پروتون و هسته های سه نوکلئوني در مدل کوارک تبادلي ترکيبي

12

محبوبه باللي

دانشگاه یزد

13

جواد رنجبر

دانشگاه کاشان

مدل کيسه ای در گذار فاز ماده ی هایپروني به ماده ی کوارکي

14

نجم السادات رضوی

دانشگاه کاشان

بررسي خواص ترمودیناميکي ماده پایدار بتایي در آنتروپي ثابت

15

حميد حسني

دانشگاه یزد

16

مسلم احمدوند

دانشگاه صنعتي شاهرود

17

حميده رحمتي

دانشگاه صنعتي قم

18

زهرا زرین

19

علي حاجيلو

20

رامين حسن نژاد

21

سيد علي حسيني منصوری

دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه شيراز
دانشگاه صنعتي شاهرود

کاربرد نابودی الکترون پوزیترون در علم و فناوریهای نوین

امکان سنجي ،طراحي و شبيه سازی آشکارساز ميون با روش مونت کارلو
گذار فاز کيهاني  QCDو امواج گرانشي ناشي از آن از طریق مدل هولوگرافي دیوار نرم
هاميلتوني نسبيتي کالوجرو و دیراک در سه بعد
بررسي عالمت اطالعات دوجانبه و سهجانبه از دیدگاه هولوگرافي
ریسمان کالسيک در پس زمينه ليفشيتز-وادیا
محاسبه نرخ رشد پيچيدگي سياه چاله به کمک کوانتومي کردن فضای جابجا ناپذیر
محدودهی ثابت جفت شدگي وایل در حضور دو اکسيون

