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رضا عسگری
زهرا غالمی
فهیمه نوروزی
حامد منوچهری

استراحت
Laser Wakefield Accelerator: Low-emmitance beyond-GeV electron
beams from a centimeter-scale plasma
The socio-economic Impacts of large-scale research infrastructures on
development of science and technology in Iran

جستجو برای نقض طعم لپتونی بارداردر تولید و واپاشی کوارک تاپ
.Symmetries at Causal Boundaries
Interpreting the millimeter emission of galaxies with NIKA2
اختتامیه

جمالالدین یزدانپناه
احسان سلیمی
شیرین چنارانی
وحید تقیلو
گلشن اجاللی

•

در صورت قطعی و اختالل در سخنرانیها ،با هماهنگی سخنرانان ،سخنرانی ایشان به یکی از بازههای زمانی جایگزین در بعد از ظهر پنجشنبه منتقل خواهد شد

•

در این صورت ،مراسم اختتامیه نیز به بعد از ظهر پنجشنبه منتقل خواهد شد.

سید محسن اعتصامی
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اثر نقص های خطی و لبه ای در خواص ترابردی نانو نوارهای بروفن B12
نظریه میدان ّ
مؤثر ساختارهای بزرگ مقیاس جهان شامل ماده تاریک فازی

1۱:۳۰-1۱:5۰

سید محمدعلی طباطبایی

زهرا تربتیان

۹:۰۰ - ۹:۳۰

Probing domain wall dynamics in magnetic Weyl semimetals via
non-linear electrical response
Expansion of the fermionic creation operators in many-body
localized (MBL) systems

1۱:۰0-1۱:۳۰

غالمحسین حقیقت

پوستر در دو اتاق مجازی (زمان ارائه و سوال برای هر پوستر  ۵دقیقه)

عنوان
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Fredrick Olness

جالل سرابادانی
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سجاد آقاپور
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حامد عبدالمالکی
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حبیب خسروشاهی

عاطفه جوادی

چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱
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Gravity & Thermodynamics
Iranian National Observatory: user support and auxiliary systems
On the electromagnetic sector of Kerr-Newman solution
Stochastic effects of electromagnetic fields in the early universe
استراحت
Projects and Progress with xFitter
قابلیتهای برخورددهنده میونی آینده در جستجوی شبه  -اکسیانهای ناقص طعم لپتونی
نمودار فاز ماده کوارکی مغناطیده در دستگاه چرخان و کاتالیز مگنتو چرخان معکوس
آنتروپی درهم تنیدگی در نظریه میدان غیرهمدیس
ناهار و نماز
Hydrophobicity Under the Microscope: An Atomistic Perspective
Emergent probability fluxes in confined microbial navigation:
finding order from chaos
Polymer translocation through a nanopore assisted by an
environment of active rods
Casimir effect for Dirac quasi-spinors in graphene
استراحت
بازی با ُدم در کیهانشناسی!
Bosonic dark matter in light of multi-messenger astrophysics
Studying stellar populations of massive galaxies in the nearinfrared

فرهاد اردالن
محمدمهدی شیخ جباری

فرهاد اردالن

۸:۴۵ - ۹:۰۰
۹:۰۰ - ۹:۳۰

افتتاحیه

سخنران

رئیس جلسه

