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 29/02/95روز چهارشنبه 

 عنوان پوستر  نام  نام خانوادگی  ردیف

 انیشتین -هاي به وجودآمده در ماده چگال بوزبررسی سالیتون سعید  زادهابراهیم 1

 جسمی بر پایه تکنیک یاکوبوفسکی-هاي مقید پنجفرمالیزم سیستم اسکندر احمدي پویا 2

 یمولکول يابرها يهاهسته زشیدر فرور یرونیب يمرز طینقش شرا مریم اردکانی 3

 سبک يهاونیبار یساختار داخل یبررس يساده برا یلیمدل تحل کیارائه  يمهد زادهاصالن 4

 مختلف يهادر عرض گزاگیز ینینانو نوار گراف هیدو ال و هیتک ال یکیخواص الکترون سهیمقا و یبررس معین اصحابی 5

 ساخت کم هزینه ابرخازن برمبناي الکترودهاي نانوساختاري مریم امیرحسینی 6

 در اثر نواقص شبکه نیفسفر يهانانو صفحه يساختار نوار ینیاسپ یجدا شدگ سعید امیري 7

 یومیژرمان یشاتک یتیدو گ یدانیاثر م ستوریرزونانس در ترانز زنی -تونل یبررس زهرا آهنگري 8

 z0 در قطب نیسه طعم سنگ يونهایبار یو آهنگ واپاش دیسطح مقطع تول توفیق وسطیا 9

 کلین دیذرات اکس نانو یکیو جذب اپت يخواص ساختار یبررس صابر باقري 10

 تهیاسکالر در فضازمان دوس کیکالس-شبه انیو جر نگریاثر شو احسان باورساد 11

 الیه فرومغناطیسی نامتقارن چگالی اسپین و الکتردن در عایقهاي توپولوژیک با کرم  يبهار 12

 کملئون دانیدر حضور م نگیهاوک -نیبکنشتا افتهی حیتصح یآنتروپ فاطمه  پارسا جو 13

 یی. ان. آ به عنوان پمپ گرمايد مینانو س ربابه نیاپناهی 14

 یفوق هندس يرهایهارتمن به کمک متغ یعموم لیدرحضور پتانس راكیمعادله د قیحل دق محسن حافظ قرآن 15

 xxzبر ناهم خوانی کوانتومی هندسی درمدل هایزنبرگ x,zمقایسه اثرمیدان مغناطیسی یکنواخت در دو راستاي زهره  پناهحق 16

 NLO بیدر تقر افتهی میتعم یپارتون عیتحول توابع توز یشناسدهیمطالعه پد حمزه  خانپور لهی 17

 يدر مختصات تخت و کرو نیکوارك سنگ ياتالف انرژ یبررس شهرام  خواجه 18

 چرخان التونید ياهچالهیس يهیسا یبررس سارا داستان 19

 مانند -يبردار يهابا کوارك ییهادر مدل کیماده تار يدهایدوفوتون و ق دیتشد پیمان ذاکري 20

 يابا مدل خوشه Be ۀهست یدر بررس نینو يکردیرو نیلوفر ذوقی فومنی 21

 nm980 یبا طول موج خروج یسطح لیکاواك قائم گس يرسانامهین زریبر عملکرد ل يدیاکس چهیدر يهامشخصه راتییتغ راتیتاث زهرا  دانش کفترودي 22

 در حد تک حلقه يسه بعد ییناجابجا یکوانتوم کینامیالکترود دانیم هیدر نظر ياتوابع دو نقطه یبررس ویریا رحمانپور 23

 F17 دیسست مق يهسته  یدر بررس یتیاثرات نسب فهیمه رضوانی 24

 جهان سطح کوارك پادکوارك شتابدار یبررس سیده مریم رمضانی 25

 یسیو شار مغناط یکیتوپولوژ بیدر حضور ع یحلقه کوانتوم محمد روشن ضمیر 26

 یاسیچند مق گشتیجا یآنتروپ افتیصرع با ره يماریحمله در ب نیحمله و ب شیحاالت پ زیتما علیرضا سعیدي 27

 يبعد-3 تهیدر فضازمان دوس یونیفرم انیمطالعه جر طیبه  سعیدي دهاقانی 28

 یهندس کینامیدر ترمود یخمش خارج الهام شریفیان 29

  يتوپولوژ قینازك عا ي هیال يبر رو یسیمغناط یاثر تک ناخالص رو مه ییزارانیش 30

 سنسینتیدر مدل کو هانیک يرفتار اترکتور فرناز عنبري 31

 يدیبریه يدر مدل جهان شامه يامانهیو پ ياسکالر دانیکردن م دهیگزیجا معصومه موذن سرخی 32

 سمانیر هیو هال با استفاده از نظر یاهم یمطالعه رسانندگ سیدمحمدرضا میرعباسی 33

 دهیدرهمتن يحالتها دیتول يبرا ییهاطرحواره سیده ربابه میري 34



 30/02/95روز پنجشنبه 

 عنوان پوستر  نام  نام خانوادگی  ردیف

 شده ماده نوترونی -در کانال جفت  LOCVمدار  -توابع همبستگی تانسوري و اسپین آذر  تفریحی 1

 CLAS شیدر آزما πΣ يجرم ناوردا فیط مریم حسنوند 2

 یتصادف یمخابرات يدر حضور نوفه یکیزیسامانه ف کینامید حکیمه جاقوري 3

  (J/ψ)و سایون  (U) هاي اوپسیلونمحاسبه طیف جرم مزون آرزو جهانشیر 4

 کینزد هانیک يهاکهکشان ياجرم ستاره عینقشه توز عارفه  خوشبخت مروي 5

 مصطفی شیري 6
 نامتجانس تحت تابش لیزر AlxGa1_xAs/GaAs رسانندگی درمطالعه نظري  -1
 تحت تابش تراهرتز يشبه دو بعد یدر گاز الکترون یالکترون يریتحرك پذ-2

 يدوبعد یدوقطب یونیدر گاز فرم یچگال-موج يداریبر ناپا یکینامید يهایاثر همبستگ ایران صیدي 7

 رامان الماس زریدما در رفتار ل ریتأث يعدد یبررس فاطمه عسگري 8

 هیگرافن تک ال هیتراهرتز بر پا يهیدر ناح يرویقطبش دا لتریف لیدا عیوضی 9

 وارهیشامه دو د يبر رو یونیفرم دانیکردن م دهیگزیجا علی فرخ تبار 10

 داردر چارچوب شتاب ینامساوي بل و دوربرد کوانتوم مهرنوش فرهمندراد 11

 يدو بعد کیبار کروکانالیم کیکنشگر واداشته در  يدیکلوئشارش ذرات  ابراهیم فوالدوند 12

 دو بانده ابانیشامل چهار خ ینیماش کیشار تراف يسازهیشب ناهید زادهکاظم 13

 f(Rساکن باردار در گرانش ( اهچالهیس یکینامیترمود يهاتیکم یبررس نگین کامور 14

 شامه يرو یحرارت یِونیتاک هاي-دانیمدل م یِانیتورم م یبررس وحید کمالی 15

 پروپالن] 1,1,1معکوس شده در [ يکربن مرکز-کربن وندیپ یبررس يبرا ومیونیاستفاده از اتم م محمد گلی 16

 در حضور پارامتر گاف ریآرمچ یگرافن ينانونوارها یکیالکتر یرسانندگ شبنم گلی 17

 يرو تینانو ذرات فر يخواص نور یسنتز و بررس نفیسه گودرزي 18

 ياهسته يسازبا استفاده از فاکتور توقف نیسنگي ونهایکوارك گلوئون در برخورد  يپالسما یبه آنتروپ ینسبت چسبندگ نییتع شراره يپر یمحراب 19

 CdSe- TGAدار به نانوذرات هاي چند دیواره آمینکوپل شدن نانولوله سونیا یترامونمحمد حسینی  20

 ینیع لیو تقل یذهن لیتقل يهاافتیآن با ره سهیو مقا یعموم یآگاه پریسا محمدي خانامان 21

 کینمات عیبلور ما يریبر نظم سمتگ کیو نانوذرات فروالکتر یونی يهایاثر ناخالص روشنک محمدي سیاه بومی 22

 محمد محمودي 23
 6He + 64Znکامل  یسطح مقطع همجوش يبر رو ياساختار هاله ریتاث-1
   4،6He + 209Bi یهمجوش هايواکنش در نوکلئون –عمق پتانسیل نوکلئون  یبررس -2

 هافستادر ي: پروانه هیدوال يدو النه زنبور يشبکه یدگیدرهم تن فیط زهرا مرادي  24

 يقو یگشدجفت میدر رژ دکنندهیناپد يپوشش متاماده کرو کیدر مجاورت  ختهیبرانگ ياتم دوتراز کی يتابش خودبخود ییفضا عیتوز مینا مرشد بهبهانی  25

 يبعد-3 تهیدر فضازمان دوس یونیفرم کیکالس-شبه انیو جر نگریاثر شو زهرا مهري شرودانی 26

 چسبندگی حجمی و برشی در مدل بیانکی نوع ششم در گرانش طیبه میرزایی رضایی 27

 شبه گرافن گافدار يساختارها ینیو اسپ يبار يرفتاریپذ یوسف ناصري 28

 ینیو اسپ یکیالکترون يهایژگیو :H-SiC4ر د کونیلیس يجا یته  معین نجفی ایوکی 29

 ینیاسپ رهیدر زنج کی نیبا اسپ یدو ذره شبه فوتون یدگیدرهم تن یبررس پروانه مدينج 30

 کر یخط ریبا اثر غ یطیعبور کرده از مح يمقدار اختالف فاز موثر پالس نور نییتع رایسم کار   فینظ 31

 ویکروویما یسیکاهش سرعت امواج الکترومغناط يبرا یطیمح لیو تحل یطراح شهریار آبادينعیم 32

 یونیتاک يهادانیم یِتمیلگار -یانیتورم م یبررس الهه نیکنوائی 33

 یچگال یتابع هیبا استفاده از نظر Mg2Si , Mg2Gi یمطالعه ساختار الکترون نینازن مقدم ینوراله 34

 یستارگان نوترون يها درمادهپرونیحضورها هانی نیاکیان 35

 ها از طریق حل دقیق معادله شرودینگانرژي بستگی پنتاکوارك تعیین الیش ینادراالصل 36

 روى با آالیش کبالت: بررسى خواص مغناطیسى-سنتز نانو ذرات فریت نیکل محبوبه هوشیار  37

 


