
 

 

 

 به نام خدا

 

 علمی یهبرنام

 شناسیهمایش ملّی گرانش و کیهان

 

 
 

 

 

 1397ماه همنب 4و  3

 های بنیادیپژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش

 

 

 

 انجمن فیزیک ایران

 

 

 
 

 

  



 

 3/11/1397چهارشنبه 
 

  نامپذیرش و ثبت 8:50تا   8:00

  افتتاحیه 9:00تا   8:50

 رئیس جلسه: Minimalism in modified gravity Shinji Mukohyama 9:45تا  9:00

 کمال حاجیان گرانشی عام هموردای هایتئوری در هموردا یپایسته بارهای 10:30تا   9:45 حمیدرضا سپنجی

  علمی همایش و پذیرایی بازدید از پوسترهای 11:00تا  10:30

 

 11:20تا  11:00

 

 f(R) مرزی سازگار در گرانش  شرایط

 خدابخشیحسین 

 شجاعی باغینیفاطمه 

  شیرزاداحمد 
 رئیس جلسه:

 وحید کمالی
 

 11:40تا 11:20
 

 پروکا یافته تعمیم نظریه در گرانشی امواج
 فائزه مسقطیان

 زهرا حقانی

 یافتهتعمیم گرانش در هاسیاهچاله هولوگرافی و ترمودینامیک 12:00تا  11:40

 توپولوژیکی شبه

 مژگان میر

  نماز و ناهار 13:30تا  12:00

های نوسانی ناشی از کیهان اولیه: اهمیت، وضعیت فعلی عارضه 14:15تا  13:30

 انداز آیندهو چشم

 محمدحسین نامجو
 رئیس جلسه:

 محمدرضا ستاره
 علی اکبر ابوالحسنی کیهانی شتابدهنده یک عنوان به اولیه جهان 15:00تا  14:15

  های کوتاهسخنرانی 15:30تا  15:00

  بازدید از پوسترهای علمی همایش و  پذیرایی 16:00تا  15:30

 وحید کمالی ی باتالق ریسمانینظریه بازگرمایش پس از ایده 16:20تا  16:00

 رئیس جلسه:

 محمد ملکجانی

 

 16:40تا  16:20
 

 همسانگرد برداریتورم مدل در پاریته نقص
 منصوریسیدعلی حسینی

 مسعود رضایی

 جواد تقی زاده فیروزجایی LTB  سیاهچاله در کیهانی سانسور حدس 17:00تا  16:40

 

 17:20تا  17:00

 

 خترهااتپ تپ شکل پیچیدگی بر ساختاری پارامترهای تاثیر

 عربانیسی اقدامییع

 حسین پناهی

 سیدمحمدصادق موحد

 رضا منادی

 
  

http://www.psi.ir/upload/1397/ngc97/pages/Dr.Abolhasani-Abstract.pdf
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 حسین حقی کوچک هایمقیاس در تاریک یماده ینظریه هایچالش 9:45تا  9:00

 رئیس جلسه:

 شهرام خسروی
 یمطالعه برای ابزاری عنوان به هاکهکشان گیریشکل 10:30تا  9:45

 کیهانی پارامترهای

 معین مصلح

  بازدید از پوسترهای علمی همایش و پذیرایی 11:00تا  10:30

 

  11:20تا  11:00

 

 هاکهکشان در بنیادی شتاب مقیاس وجود عدم بررسی

 دیوی رُدریگو

 والریو مارا

 آنتنینو دِل پوپولو

 آبادیزهرا داوری دولت

 رئیس جلسه:

 فاطمه شجاعی

 

 11:40تا  11:20

 

 هایخوشه در هیدرواستاتیکی جرم سوییدگی عامل تخمین

 کهکشانی

 فردسعید انصاری

 رایساالنا 

 موحد سیدمحمدصادق

 بورگانیاستفانو 

 

 12:00تا  11:40

 

 تاریک انرژی برای الندائو-گینزبورگ نظریه

 هاشمیبنیعبدالعلی 

 خسروینیما 

 امیرحسین شیرازی

  نماز و ناهار 13:30تا  12:00

 مقیاس بزرگ ساختارهای مطالعه با تاریکیبه روشنایی از 14:15تا  13:30

 کیهانی

 شانت باغرام
 رئیس جلسه:

 محمود روشن
 فاطمه الهی نجومی مشاهدات طریق از تاریک یماده شکار 15:00تا  14:15

  بازدید از پوسترهای علمی همایش و پذیرایی 16:00تا  15:00
 

 16:20تا  16:00
 

 به وابسته تاریک انرژی دینامیکی مدل با همراه ایچرخه کیهان

 هابل آهنگ

 عبدالحسین خدام محمدی

 بهمن کریمی
 رئیس جلسه:

  زهرا حقانی

 16:40تا  16:20

 

 عمیق یادگیری با یامداخله رادیویی اثرات حذف

 صدرعلیرضا وفایی

 یاببل فنتای

 بروس بست

 بحث و تبادل نظر  18:00تا  16:40

 اختتامیه

 

 

http://www.psi.ir/upload/1397/ngc97/pages/Dr.Hossin%20Haghi-abstract.pdf


 پوسترهای علمی همایش
 )به ترتیب نام خانوادگی اولین مولف(

 

  16:۰۰تا  15:3۰ و ساعت  11:۰۰تا  1۰:3۰ ساعتاز  3/11/1397روز چهارشنبه  ،دهندگان پوسترهای علمی همایشارائه

 مندان هستند.آماده توضیح به عالقه 16:۰۰تا  15:۰۰ساعت و  11:۰۰تا  1۰:3۰ساعت از  4/11/1397و روز پنجشنبه 

 

 اسامی مؤلفین عنوان مقاله
شماره 

 نهایی

 P1 ، علیرضا وفائی صدرگلشن اجاللی بهینهزدایی عمیق به منظور آشکارسازی کاو عمیق؛ نوفهی دادهشبکه

 تصادفی کیهانی در رهیافت نظریه میدان موثرشده میدان چولگی نرم
 ، سید محمدصادق موحد،محمودرضا امینی

 علی اکبر ابوالحسنی
P2 

 P3 ، فاطمه شجاعی باغینیحامد بوذری نژاد اثرات فراپالنکی در تورم غلتش کند

 P4 مرضیه سادات رضویمحسن بیگدلی،  نوترونی در حضور ماده تاریک فرمیونیمعادله حالت ماده ستاره 

 P5 سارا راستگوفواد پارسایی،  طور مجانبی تختای با معادله حالت متغیر بههای کرمچالهبررسی جواب

 P6 سارا راستگوفواد پارسایی،  ایای در حال تحول زمانی در نظریه جهان الیههای کرمچالهجواب

 P7 ، محمد ملک جانیسعید پوراجاقی CPLتقریب پده، جایگزینی برای تقریب 

 های کیهانیجوی ریسمانوهای عصبی در جستشبکه
، صدرعلیرضا وفاییزاده، مطهره ترکی، هاله حاجی

 مرضیه فرهنگ
P8 

 P9 اسماعیل ابراهیمی، پورحمیده تقی Tsallisبرای مدل انرژی تاریک هولوگرافیک  یابحالتپارامترهای 

 P10 ، کیومرث کرمیزینب تیموری ایتورم بینابینی در حضور میدان اسکالر گالیله

 P11 ، محمد ملک جانیفائزه جلیلوند قید های رصدی رشد اختالالت بر مدل انرژی تاریک هولوگرافیک

,f(Rاختالالت اسکالری و تانسوری در گرانش  ϕ) باغینی، فاطمه شجاعی سمیرا چراغچی P12 

 P13 ، احمد شیخیسمیه حاج خلیلی گوکی سیاهچاله های دایونیک دیالتون توپولوژیکی در فضای آنتی دوسیته

 P14 ، مسلم زارعیپوراحمد حسین 1-ذرات اسپینرودررو بااثر پراکندگیدرکیهانیزمینهدایرویِ تابشتولیدقطبش

اینفلد دیالتونی سه بعدی در -بورن -های انیشتینترمودینامیک سیاهچاله

 کمانیگرانش رنگین
 P15 محمدیمحمد بیگمحسن دهقانی کاظمی، 

 زمان دوسیته-واهمدوسی کوانتومی ناشی از درهم تنیدگی در فضا
زاده فیروزجایی، مهدی ، جواد تقیعباسط رستمی

 گلشنی
P16 

 P17 ، فاطمه احمدینوید نحالرضا رشیدی،  های اینشتین و جردنارزی چارچوبدرباره هم

 P18 زینب رضایی اثرات مشاهداتی قطبش پذیری اسپینی ماده تاریک

 P19 زینب رضایی جذب مجدد ماده تاریک توسط ستارگان تاریک اولیه

 P20 ، تکتم غالمیسید داود ساداتیان سعدآباد شدهشناسی اصالحبررسی اثرات ویسکوزیته)گرانروی( محتوی بر مدل کیهان



کنش یاب برای انرژی تاریک هولوگرافیک با برهمتحلیل پایداری و وضعیت

 تغییر عالمت دهنده
 P21 اسماعیل ابراهیمیمعصومه سعیدی، 

با استفاده از  محاسبه انتقال به سرخ گذار در مدل گاز چپلین تعمیم یافته

 آزمون های رصدی
 P22 ، شهریار فتحیمحمد یاراحمدیامین صالحی، 

 P23 مهسا عزیزی فرمی در حضور مقیاس کمینه طول-متناهی مدل توماسدمای 

 P24 محمد محمدی سیستم کالین گوردون گسترش یافته با یک جواب سالیتونی بدون جرم

 یافته جدیدنوسانگر هماهنگ ساده در یک اصل عدم قطعیت تعمیم
، کاظم یوسفی، رضا رمضانعلی محمدیان ایوری

 پژوهش
P25 

 یافته جدیدکانونی بزرگ در یک اصل عدم قطعیت تعمیمآنسامیل 
، کاظم یوسفی، رضا رمضانعلی محمدیان ایوری

 پژوهش
P26 

های تحول یافته در دیسک ی آهنگ کاهش جرم و درخشندگی ستارهرابطه

 M33کهکشان 

، عاطفه جوادی، یوسفعلی سیدعلیرضا مرتضوی

 عابدینی
P27 

 P28 ، فرهاد زمانیفاطمه منعمی ( بعدی1+3دوسیته )-فضازمان پادتولید اسکالرهای شوینگر در 

جایگزیده کردن میدان اسپینوری الکو با جفتیدگی غیرکمین در مدل 

 ای دو سیتر تاکیونیشامهجهان
 P29 ، زهرا قلعه نویمعصومه موذن سرخی

 های گرانشی در ابعاد باالترگیریاندازه
داود اصغر علوی، آبادی، سیدعلیمجید کریم

 مهدویان یکتا
P30 

 P31 ، احمد شیخی، زینب دیانیهما یزدی کریمی های گوس بونهرهیافت جدید به رفتار بحرانی سیاهچاله

 سازی میلنیومنماهای هندسی کانتورهای همچگالی دوبعدی در شیبه
، علیرضا وفایی صدر، بهناز مهدی یوسف زاده

 خاقانی، سید محمد صادق موحد
P32 

 

 


