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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 99:10تا  90ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O1–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 مهدیه رییس نشست: دکتر محمدحسین -: انرژی خورشیدی و سایر O1Aنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان ارائهکد 
 زمان

 شروع پایان

O1A-01 صبائیان، محمد حمودی، جواد 
 نور با شده دمیده پیوسته موج جامد حالت لیزر ساخت و طراحی

 خورشید
A-10-2605-1 01:01 01 

O1A-02 
 میرزاده، حمید بیگی،اسماعیل حاج فرشته معتمدی، السادات اسماء

 دوست، بستان سادات افتخار خولنجانی، باقری شاداب

شده الکتروریسی هایداربست الگودهی  PVDF از استفاده با 

فمتوثانیه لیزری هایتپ  
A-10-1181-1 01:01 01:01 

O1A-03 فمتوثاینه پالسهای از حاصل سفید نور پیوستار تولید هوسینسکی، ولفگانگ ناتاال، چاندرا عجمی، اصغر علی  A-10-1416-4 00 01:01 

O1A-04 اردکانی، پور قاسم عباس صادقی، نیلوفر 
 اثرات با پراکننده ذرات شامل ای کاتوره لیزرهای بررسی

 غیرخطی
A-10-1694-3 00:01 00 

O1A-05 
 قی،رزا حسین بیگی، اسماعیل حاج فرشته خلخالی، الهی فتح تایماز

 دوست، بستان افتخارسادات گودرزی، رضا معتمدی، اسماءالسادات

 با دوفوتونی پلیمریزاسیون روش به میکرومتری های کانال ایجاد

فمتوثانیه لیزری های تپ از استفاده  
A-10-2495-1 00:01 00:01 

 00:01 00:11 ، ورود شودO2لطفا به لینک ارایه شفاهی  -استراحت

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

  

 99:10تا  90ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O1–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 زیبایی اسماعیل رییس نشست: دکتر  محمد -: بیوفوتونیک O1Bنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O1B-01 

 گودرزی، علی حسینی، سعدی شمیرانی، نژاد غالمی محمدرضا

 شاهسوارانی، حسین مسعودی، محمدی محمد پور، اسماعیل محبوبه

 کوهسرخی، جواد مهاجرانی، عزالدین

 از استفاده با نرمال های سلول از سرطانی های سلول تشخیص

 عبوری سنجی طیف
A-10-2090-1 01:01 01 

O1B-02 
 آرا مجلس محمدحسین مؤمنی، زهرا سیده مازندرانی، مهاجر سلمان

 محمودی، حمیدرضا جهرمی،

 اب اگزما و پسوریازیس هایبیماری اپتیکی های مشخصه بررسی

 تمایز هدف
A-10-2465-1 01:01 01:01 

O1B-03 
 رضادوست، حسن زیبائی، اسماعیل محمد نیا، عارف فاطمه

 درانیان، داود

 گارساز زیست و پذیر انعطاف پلیمری فیبرنوری ساخت و طراحی

 اپتوژنتیک کاربردهای برای
A-10-2338-2 00 01:01 

O1B-04 
  فشتمی، عطایی لیال مهاجرانی، عزالدین شیرکوند، افشان

 مرادی، قاضی حسین محمد فریور، شیرین

 منظور به الکتریکی گذردهی و شکست نوری ضریب تعیین

 سرطانی و سالم پوستی سلولی های نمونه افتراقی تشخیص

 بازتابی نوری سنجی طیف اساس بر انسانی
A-10-1346-3 00:01 00 

O1B-05 محمودی، حمیدرضا مازندرانی، مهاجر سلمان بنادکوکی، سعیده 
 بیماران پوست اپتیکی غیرخطی و خطی خواص ررسی

 اسکلرودرمی
A-10-2547-1 00:01 00:01 

 00:01 00:11 ، ورود شود. O2لطفا به لینک ارایه شفاهی  -استراحت

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession های کلیدیسخنرانی میزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 99:10تا  90ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O1–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

  دلفی دکتر علیرییس نشست:  -کوانتومی : اپتیک O1Cنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O1C-01  ،نازلی ایرانی، پروفسور مهدی امنیت طلب 
المبدایی با کنترل همدوس انتقال جمعیت در سیستم های چند 

 A-10-2549-1 01:01 01 استفاده از پالس های ترکیبی

O1C-02  ،زُرار احمدی، بشیر مجاوری، علیرضا دهقانی 
استخراج کار در یک ماشین گرمایی کوانتومی شامل دو اتم 

 A-10-2573-1 01:01 01:01 مده یک کاواک-ی برهمکنشی با میدان دودوترازه

O1C-03  ،مژگان مومنی دمنه، علی مهدی فر، رسول رکنی زاده 
میدان با  –بررسی اثر یک محیط غیرخطی بر برهم کنش اتم

 A-10-2458-2 00 01:01 استفاده از رهیافت حالت های همدوس غیرخطی

O1C-04  ،بابک پروین 
رفتار زمانی یک اتم چهار ترازی با گذار چند فوتونی تحت 

 A-10-2462-1 00:01 00 چندین شرط خاص

O1C-05  ،نیره صحتی، محمدکاظم توسلی، سهیال سلیمیان 
ای از دو کیوبیت ابررسانا در حضور تنیدهدوربری حالت درهم

 A-10-1287-2 00:01 00:01 کنش قوی بدون اندازه گیری بلبرهم

 00:01 00:11 ، ورود شودO2لطفا به لینک ارایه شفاهی  -استراحت

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 

 

 99:20تا  92ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O2–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 مسعود قطبی  دکتر دکتر آتوساسادات عربانیان،  رییس نشست:  -،فیبری نوری، لیزرهای ذرات نانو و کوانتومی، نانوساختارها اپتیک: O2Aنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O2A-01  ،مریم مریم محمدبیگی، نادر نادر دانش فر 
مطالعه پذیرفتاری نوری غیرخطی در ساختارهای هیبرید 

 A-10-2482-1 00:01 00 پالسمون-اکسایتون

O2A-02  ،فاطمه ارشادی، صغری میرارشادی، فرهاد ستاری 
معدنی  -آلیهای بررسی خواص اپتیکی غیرخطی پروسکایت

 A-10-2136-2 00:01 00:01 دوبعدی و سه بعدی

O2A-03 
 محمدجواد سبحانی، علی چهرقانی، محمدجواد ترکمنی، 

 سیدحسن نبوی، 

بررسی پارامترهای لیزری در جوشکاری صفحات ضخیم فوالدی 

 A-10-2555-1 03 00:01 با لیزر فیبر توان باال

O2A-04  ،مریم ایلچی قزاانی 
با  Tm:ZBLANعبوری -کننده فیبری تکتقویتطراحی 

 ASE A-10-133-2 03:01 03درنظر گرفتن اثر 

 03:01 00:11 ورود نمایید. 91در ساعت  9، و سخنرانی 91در ساعت  2به لینک ارایه سخنرانی لطفا  -استراحت

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 

 

 99:20تا  92ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O2–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 رییس نشست: دکتر  شهرام مهنا -تراهرتز های افزاره:  O2Bنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O2B-01  ،زینب قایم منیری، ربابه نعمتی سیاهمزگی، ساعد جعفری 

لوله های کربنی توسط برهمکنش تولید تابش تراهرتز در نانو 

لیزرچیرپ و پالسما در حضور میدان مغناطیسی باریک شونده 

 خارجی

A-10-2504-1 00:01 00 

O2B-02  ،ساعد جعفری، ربابه نعمتی سیاهمزگی 
های لیزر گاوسی و پالسمای تابش تراهرتز توسط زنش باریکه

 A-10-2494-1 00:01 00:01 نانوخوشه

O2B-03  ،فائزه پاک فطرت، حسن پاکارزاده، محسن حاتمی 
سازی دینامیک و مشخصه های خروجی لیزرهای آبشار شبیه 

 A-10-1432-3 03 00:01 ی تراهرتز کوانتومی در ناحیه

O2B-04  ،فاضل جهانگیری، طاهره امینی 
نوسانگر پارامتریک تراهرتز بر پایۀ ترکیب چهار موج در سیلیکون 

 A-10-2464-1 03:01 03 نیترید

 03:01 00:11 ورود نمایید. 91در ساعت  9، و سخنرانی 91در ساعت  2به لینک ارایه سخنرانی لطفا  -استراحت

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
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https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 

 

 99:20تا  92ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O2–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 مسعودیرییس نشست: دکتر  محمد محمدی -نیمرسانا نوری های افزاره پلیمری؛ و آلی نوری های نوری؛ افزاره ذرات نانو و : نانوساختارهاO2Cنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O2C-01  ،عباس شمس، مرضیه موسی زاده، مریم نیکخواه، سید حسن توسلی 

نوان ع سنتز پلیمر قالب مولکولی جهت بررسی کیفی هگزانال به

یک ترکیب آلی فرار برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از 

 طیف سنجی رامان

A-10-2541-2 00:01 00 

O2C-02  ،محمد محمدی مسعودی، فرید خوش خطی 
ساخت فیلتر الیه نازک میان نگذر با استفاده از کریستال های 

 A-10-2560-1 00:01 00:01 مایع نماتیک کایرال

O2C-03  ،مصطفی مالتبار فیروزجائی، علی بهاری، وحید فالح، عمار خورشیدی 
ساخت وبررسی یکسوساز نور گسیل آلی با کامپوزیتهای پلیمری 

 A-10-2603-1 03 00:01 نور گسیل

O2C-04  ،مهسا خادم صدیق 
اثر محیط های الکلی بر روی رفتار نوری غیرخطی رنگینه های 

 A-10-1191-4 03:01 03 متفاوتتیازین با ساختار مولکولی 

 03:01 00:11 ورود نمایید. 91در ساعت  9، و سخنرانی 91در ساعت  2به لینک ارایه سخنرانی لطفا  -استراحت

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 :91:9تا  :97:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P1–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 ینور بریف ، جو و سنجش از راه دور کیاپت ، یکیاپت یو طراح یهندس کیاپت  :P1Aنشست 

 واحدی فالح، دکتر محمد دکتر حمیدرضارییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P1A-01 
محمد ابراهیم فوالدوند، پروین کریمی، آزاده سعیدی، سبحان 

 شریفی آبدر،

 آینه های نسبت تمرکز و توزیع شدت گرمای خورشیدی در

 شلجمی و کروی
A-10-2473-1 02:01 02:01 

P1A-02 ،راحله پورمند 
بررسی روش های پردازش داده در حسگرهای نوری ضریب 

 شکست برای دستیابی به کارایی بهینه
A-10-2484-1 02:31 02:01 

P1A-03 ،فائزه خادمی، علی بیات 
بندی هواویزهای منطقه خلیج فارس با استفاده از دسته

 های قطبیده شیدسنج خورشیدیداده
A-10-2534-1 02:01 02:31 

P1A-04 
میثم جنانی، حمیدرضا فالح، مرتضی حاجی محمود زاده، امیر 

 الحاجی،
-MgOطراحی، ساخت و مشخصه یابی الیه نازک  

Y2O3 
A-10-2548-1 02:11 02:01 

P1A-05 ،فرزانه نوروزی، سعید علیائی، مهران مهربان راد 

بهبود نرخ انتقال در سیستم های ارتباطی دوربین نوری با 

و مالتی پلکس تقسیم طول  RGBاستفاده از دیود نورانی 

 موجی
A-10-1924-3 00:11 02:11 

P1A-06 
محمد مهدی شمسی گوشکی، سید محمدرضا دربانی، ابوالحسن 

 مبشری،
 A-10-2511-1 00:01 00:11 شبیه سازی سلول حسگرهای گاز اپتیکی

 در صفحه بعد P1Aادامه برنامه نشست 

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 

 

  

 :91:9تا  :97:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P1–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 ینور بریف ، جو و سنجش از راه دور کیاپت ، یکیاپت یو طراح یهندس کیاپت : P1Aنشست 

 واحدی فالح، دکتر محمد دکتر حمیدرضارییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P1A-07 ،نجما معصومی، مرضیه افخمی، عبدالناصر ذاکری 
چندطیفی  اپتیکی با کاربرد طراحی و شبیه سازی دوربین 

 سنجش از دور
A-10-2499-1 00:01 00:01 

P1A-08 ،بهناز فاتحی راویز، محمد واحدی 
شدگی بر حساسیت های طول و زاویه نازکتاثیر مشخصه

 حسگر فیبر نوری نازک شده در آشکارسازی گاز هیدروژن
A-10-1697-1 00:31 00:01 

P1A-09 
جواد خلیل زاده، محمد واحدی، مصیب اعرفی، علی ریاحی، 

 بزرگمهر مداح،

طراحی و ساخت حسگر فیبر نوری نازک شده برای 

 آشکارسازی دی متیل متیل فسفات
A-10-1993-1 00:01 00:31 

P1A-10 ،محمدرضا مهران فر، علیرضا کشاورز، حسن پاکارزاده 
ا زندر ب-بررسی عملکرد ژیروسکوپ تار نوری در آرایش ماخ

 گرفتن اثر ورنیهدر نظر 
A-10-2515-1 00:11 00:01 

P1A-11 ،سازی سالیتون روشن در فیبرهایی نوریشبیه  سعید میرزایی A-10-2192-3 00:11 00:11 

P1A-12 ی چیرپ شدهطراحی توری فیبر براگ اپودایز شده نیا، محمدعلی منصوری بیرجندی،احسان ادیب A-10-2503-1 00:01 00:11 

 00:01 --- استراحت
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 :91:9تا  :97:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P1–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 پالسما – P1Bنشست 

 زاده صحبت دکتر فرشادرییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P1B-01 ،آمنه کارگریان 
مغناطیسی چهارقطبی بر روی بررسی عددی تأثیر میدان 

 پالسما-کنش لیزردینامیک الکترون در سیستم برهم
A-10-1246-2 02:01 02:01 

P1B-02 ،حسن وثوقیان، فرشته حاج اسماعیل بیگی 
اثر چیرپ  شدگی تپ لیزر فمتو ثانیه بر نحوه پراکندگی 

 الکترونهای پالسما
A-10-2506-1 02:31 02:01 

P1B-03  ،الناز خلیل زاده، محمد جعفر جعفری،امیر چخماچی 
بررسی شکست غیرخطی موج عقبه در پالسمای حاصل از 

 یونیزاسیون میدانی
A-10-607-4 02:01 02:31 

P1B-04 ،جواد خلیل زاده، محمد سعید قهرمانی 
سازی تأثیر ضخامت پوشش جاذب بر قدرت عمق نفوذ موج شبیه

 Ti-6Al-4Vدهی لیزری ماده شوک در فرآیند شوک
A-10-1577-3 02:11 02:01 

P1B-05 ،باران نیکراه، ساعد جعفری 
بررسی اثر میدان مغناطیسی ویگلر تخت در شتابدهی الکترون 

 در میدان عقبه پالسمای پالس لیزری چیرپ شده
A-10-2536-1 00:11 02:11 

P1B-06 ،مهدی شریعت 
و  CdS:Sn ،CdSبررسی خواص اپتیکی نانو ذرات نورتاب 

CdS:Al مایع-تولیدشده با روش برهمکنش پالسما 
A-10-1954-1 00:01 00:11 

 در صفحه بعد P1Bادامه برنامه نشست 

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
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 Bلینک نشست های 
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 :91:9تا  :97:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P1–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 پالسما – P1Bنشست 

 زاده صحبت دکتر فرشادرییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P1B-07 
الکترومغناطیسی در پالسمای گرم بررسی جذب رزونانس موج  رضا خونیکی، رضا فالح، حسین دلشاد، 

 ناهمگن
A-10-1917-4 00:01 00:01 

P1B-08 
شبیه سازی انتشار باریکه لیزر گاوسی در پالسمای سرد  رضا خونیکی، رضا فالح، حسین دلشاد، 

 برخوردی با روش تفاضل محدود در حوزه زمان
A-10-1917-3 00:31 00:01 

P1B-09 
ه از میله با استفاد-بررسی ویژگی های تخلیه کرونای منفی سیم فائزه اسماعیل زاده، فرشاد صحبت زاده، حامد سلطانی، سودابه نوری، 

 تصویربرداری شلیرین
A-10-2593-1 00:01 00:31 

P1B-10 
مطالعه اثرات کوانتومی بر رشد ناپایداری الکترومغناطسی در  فاطمه خدادادی آزدبنی، 

 آشفتگی پالسمای چگال
A-10-2469-1 00:11 00:01 

P1B-11 
الناز خلیل زاده، سمیه رضائی، محمدجعفر جعفری، امیر چخماچی، 

 زهره دهقانی، 

ها در اثر یونیزاسیون بر روی گرمایش کیاتیکی الکترون

 های هیدروژنبرهمکنش پالس قوی لیزر با اتم
A-10-2470-1 00:11 00:11 

P1B-12 
اثر فرکانس چیرپ بر تحول باریکه لیزرگاوسی در پالسمای چند  محمدرضا جعفری میالنی، 

 یونی
A-10-1655-2 00:01 00:11 

 00:01 --- استراحت

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 

 :91:9تا  :97:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P1– پوسترارایه مقاالت  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 یپالسمون یافزاره ها، فراماده یافزاره ها، یبلور فوتون - P1Cنشست 

 ، دکتر علیرضا طاوسیمجید قدردان دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P1C-01  ،سمانه حامدی، فاطمه براتی 
طراحی سنسور بلور فوتونی سیلیکونی دو بعدی برای تشخیص 

 سلول سرطانی
A-10-2543-1 02:01 02:01 

P1C-02  ،محبوبه قلندری، ملیحه نجاتی، مهدی سلیمانی 
های فرکانسی بلورهای فوتونی پالسمایی یک بعدی بررسی گاف

 مورس-تئو
A-10-2604-1 02:31 02:01 

P1C-03  ،حمیده کندری، محمدعلی منصوری بیرجندی 
بهبود پهنای باند آنتن پچ آرایه ای با استفاده از ساختار بلور 

 فوتونی
A-10-1741-2 02:01 02:31 

P1C-04  ،سیده زهرا اکبرزاده، امین قادی 
الکتریک، تعداد تناوب، بر مطالعه و بررسی ضخامت، ثابت دی

 سیستم های  چند الیه ای بدون انعکاس
A-10-2552-1 02:11 02:01 

P1C-05  ،یابی نوری بلور فوتونی یک بعدی سنتز و مشخصه مصطفی صحرایی، رضا جعفری، فروغ بزرگزاده، داود احمدیSiO2/TiO2 A-10-2510-1 00:11 02:11 

P1C-06  ،رضا سعیدی زاده، علیرضا خورسندی، سعید قوامی صبوری 
های کوتاه با تغییر در ساختار هندسی تارهای تولید پالس

 تهیفوتونیک کریستال میان
A-10-1856-2 00:01 00:11 

 در صفحه بعد P1Cادامه برنامه نشست 

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
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 Cلینک نشست های 
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 :91:9تا  :97:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P1–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن 91شنبه  سه

 یپالسمون یافزاره ها، فراماده یافزاره ها، یبلور فوتون - P1Cنشست 

 ، دکتر علیرضا طاوسیدکتر مجید قدردانرییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P1C-07  ،زهره مومیوند، بهروز رضائی 
بررسی طیف عبوری بلورهای فوتونی یک بعدی فیبوناچی مرتبه 

 سوم شامل شبه فلز دیراک
A-10-2461-1 00:01 00:01 

P1C-08  ،پریسا فرهادی، بهروز رضائی، جواد بشیری، علی سلطانی واال 
حالتهای سطحی تنظیم پذیر در بلورهای فوتونی یک بعدی 

 شامل الیه پوششی شبه فلز دیراک
A-10-2460-1 00:31 00:01 

P1C-09  ،افشین طاهری، علیرضا غفاری، محمود صیفوری، سعید علیائی 
طراحی و شبیه سازی یک حسگر بلور فوتونی به منظور اندازه 

 گیری فشار
A-10-1924-2 00:01 00:31 

P1C-10  ،الهه بازوبند، مهدیه هاشمی، فاطمه بازوبند 
بهینه سازی عملکرد و بررسی عمق کانونی فرالنز دی الکتریک با 

 اتم های صلیبی شکلفرا 
A-10-2558-1 00:11 00:01 

P1C-11  ،محمد کاظم باقری، سید مهدی حسینی، مهدی بهادران 
ای از ضربدرها، پذیر شامل دورهجاذب دو بانده تنظیم

 وارهای گرافنیشده از بیضیتشکیل
A-10-2606-1 00:11 00:11 

P1C-12  ،سعید شهرآبادی، نادر دانشفر 
در ساختارهای چند الیه مبتنی بر گرافن با  مطالعه جذب نوری

 استفاده از روش ماتریس انتقال
A-10-2610-1 00:01 00:11 

 00:01 --- استراحت
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 Aلینک نشست های 
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 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P2– پوسترارایه مقاالت  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 یپالسمون یافزاره ها – P2Aنشست 

    فرمانی علی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P2A-01  ،هانیه یزدانفر، سیده مهری حمیدی سنگدهی 
تهیه و مشخصه یابی نانوستاره طال به عنوان نانوساختارهای 

 جدید پالسمونی
A-10-2409-1 0:01 0 

P2A-02  ،حسین شیرکانی، اطهر غالمی، زینب صادقی، محسن محرابی 
طراحی جاذب کامل با باندپهن در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای 

 پالسمون سطحی جایگزیده در ساختارگریتینگ شامل فسفرن
A-10-2595-1 0:01 0:01 

P2A-03  ،مبتنی بر پالسمونیکزندر -طراحی و شبیه سازی مدوالتور ماخ فرزاد باطومچی، کامبیز عابدی A-10-2542-1 0:31 0:01 

P2A-04  ،فاطمه شهشهانی، پریسا اسمعیلی دستحردی پور 
بررسی عملکرد حسگر  فیبری بر پایه تشدید پالسمون سطحی 

 با پوششی از نانوذرات طال و اکسید تلوریم
A-10-2597-1 0:01 0:31 

P2A-05  ،سامان حیدری، نجمه نزهت 
بر گرافن با کاربرد حسگری در باند مبتنیجاذب پالسمونیک 

 فرکانسی فروسرخ دور
A-10-2471-1 0:11 0:01 

P2A-06  ،حمیدرضا فالح، میرکاظم عمرانی، مرتضی حاجی محمودزاده 
نانوذرات پالسمونیکی پربازده برای بهبود عملکرد سلول های 

 اپتیکی-خورشیدی پلیمری: مطالعه الکترو
A-10-73-1 0 0:11 

 در صفحه بعد P2Aادامه برنامه نشست 

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/


 بسمه تعالی  

 بهمن 91 تا 91 -9911 فوتونیک و اپتیک نشست های همایش بندی زمان برنامه

14 
 

   

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 

 

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P2–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 یپالسمون یافزاره ها – P2Aنشست 

    فرمانی علی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P2A-07  ،منا رستمی، فریدون بابائی 

پالسمون سطحی و -تنظیم پذیری جفت شدگی پالریتون

ی پالسمونی در یک ساختار سه اکسیتون بر حسب ضخامت الیه

 ایالیه
A-10-2454-1 0:01 0 

P2A-08  ،شهره جوینده، محمود حسینی فرزاد 
شبیه سازی و بهینه سازی نانوحسگر پالسمونی بر پایه جفت 

 شدگی با توری
A-10-2443-1 0:01 0:01 

P2A-09  ،الهام خسرویان، حمید رضا مشایخی، علی فرمانی 
عملکرد خوب آشکارساز نوری پالسمونی مبتنی بر گرافن با 

 های مخابراتی استفاده از نانو توری فلزی در طول موج
A-10-2477-1 0:31 0:01 

P2A-10  ،امین دلفانی، علی میر، عبدالصمد حمیدی، علی فرمانی 
بهبود عددی فیلتر نانوساختار پالسمونی در محدوده طول موج 

 مرئی و مادون قرمز
A-10-1855-2 0:01 0:31 

P2A-11  ،سعیده گلزاری ضمیر، علیرضا عبدی کیان 
پیدا کردن رابطه پاشندگی پوالریتون پالسمون سطحی در سطح 

 مشترک بین یک محیط پالسمونی و یک محیط دوشکستی
A-10-2545-1 0:11 0:01 

P2A-12  ،طاهره پناهی، نجمه نزهت 
با روش مدار معادل در  GSTنانوسوئیچ پالسمونیک مبتنی بر 

 ناحیه فروسرخ نزدیک
A-10-545-1 01 0:11 

 01 01 ورود شود. 90در ساعت  1به لینک ارایه سخنرانی لطفا  -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 
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 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P2– پوسترارایه مقاالت  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 رسانا مین یزرهایل ، مرساناین ینور یافزاره ها  ،یمریو پل یآل ینور یافزاره ها   - P2Bنشست 

   دکتر ناصر هاتفی کرگان  ، مسعودیمحمد محمدی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P2B-01 
عمار خورشیدی، مصطفی مالتبار فیروزجائی، صابر محمودی، وحید 

 فالح حمید آّبادی، علی بهاری، 

دهندۀ حفره و الکترون بر عملکرد های انتقالبررسی تأثیر الیه

 یکسوسازهای نورگسیل آلی به روش محلولی
A-10-2598-1 0:01 0 

P2B-02  ،اسماعیل حیدری، پویا باقری 
بررسی وابستگی دمایی تابش فسفرسانس کمپلکس پالتین 

 پورفیرین
A-10-2501-1 0:01 0:01 

P2B-03  ،عیسی احمدعلیدخت، عزالدین مهاجرانی، محمد محمدی مسعودی 
 سازی عدسی مدی بر پایه بلورمایع با فاصله کانونی تنظیمشبیه 

 پذیر
A-10-2109-2 0:31 0:01 

P2B-04 Dr aliasghar ayobi،  
بر روی عملکرد دیودهای   TPDتاثیر ضخامت های ماده 

 نورگسیل آلی
A-10-2456-1 0:01 0:31 

P2B-05  ،مسعود خمری، محمدعلی منصوری بیرجندی، علیرضا طاوسی 
مبتنی بر تقویت  ANDطراحی و شبیه سازی گیت منطقی 

 های نوری نیمه هادی نقطه کوانتومیکننده
A-10-2607-1 0:11 0:01 

P2B-06  ،فرهاد خوئینی، دانشجو مریم نظری 
ته بوروفینی دسبررسی ویژگی های  الکترونی و نوری نانونوارهای 

 صندلی
A-10-2086-1 0 0:11 

 در صفحه بعد P2Bادامه برنامه نشست 

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/


 بسمه تعالی  

 بهمن 91 تا 91 -9911 فوتونیک و اپتیک نشست های همایش بندی زمان برنامه

16 
 

 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 

 

  

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P2–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 رسانا مین یزرهایل ، مرساناین ینور یافزاره ها ، یمریو پل یآل ینور یافزاره ها   - P2Bنشست 

   دکتر ناصر هاتفی کرگان  ، مسعودیمحمد محمدی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P2B-07  ،مهراد سهرابی، محمد حسین مهدیه 

  بررسی -پنجره های هوشمند بر مبنای فیلم دی اکسید وانادیم

نیمه رسانایی ترموکرومیک با  –رفتار هیسترزیس گذار رسانایی 

 ضخامت فیلم
A-10-2566-1 0:01 0 

P2B-08  ،سید محسن ایزدیار، بهنام بهادری 
ی نوری عنوان چشمهبررسی عملکرد دیود لیزری نیمرسانا به 

 ران-سیستم لیداری با کاربرد خودروهای خود
A-10-2514-1 0:01 0:01 

P2B-09  ،سید پیمان عباسی، آرش هدایی 
نانومتر به  001تولید پالس کوتاه درلیزردیودهای لبه گسیل 

 روش سوییچ بهره
A-10-1038-2 0:31 0:01 

P2B-10  ،نیما شریفی، حمید واحد 
تحلیل عددی فاکتور کیفیت برای لیزر میکرو دیسک مبتنی بر 

GaAs  نانومتر 0111در طول موج 
A-10-1756-1 0:01 0:31 

P2B-11  ،مسعود یحیی، محمد رضا فدوی اسالم 
تاثیر ترمیم سطح آند توسط پالسمای اکسیژن بر روی عملکرد 

 دیود نور گسیل آلی
A-10-2472-1 0:11 0:01 

 0:11 01 ورود شود. 90در ساعت  1به لینک ارایه سخنرانی لطفا  -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P2– پوسترارایه مقاالت  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 کیمگنتو فوتون ، یپالسمون ، ینانوساختارها و نانو ذرات نور  - P2Cنشست 

   دکتررضا پورصالحی ،مجید رشیدی هویه دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P2C-01  ،بابک ژاله، مهسا عبداللهی، وفا ارناوطی، آیدا مرادی 
تولید نانوذرات پالتین با استفاده از لیزر تارنوری در شاریدگی 

 های مختلف در آب
A-10-2588-1 0:01 0 

P2C-02  ،مجید صفری سخاوت، فرهاد اسمعیلی قدسی 
تاثیر آالیش کبالت بر خواص اپتیکی و الکتروشیمیایی آبی 

 (PBپروس )
A-10-2562-1 0:01 0:01 

P2C-03  ،عصمت جعفری، محمدعلی منصوری بیرجندی، علیرضا طاوسی 
حسگر ضریب شکست مبتنی بر فراسطح در ناحیه مادون قرمز 

 نزدیک
A-10-2586-1 0:31 0:01 

P2C-04  ،فاطمه زاده، آتوسا سادات عربانیان، محمد رضایی پندری 
ای شکل بررسی اثر پارامترهای هندسی نانوذرات طالی ستاره

 های تشدید پالسمون سطحی موضعیروی ویژگی
A-10-2570-1 0:01 0:31 

P2C-05  ،پذیر با حساسیت پذیری باالحسگر پالسمونیکی تنظیم  رضا خردمند، فریبا لطفی، نفیسه سنگ نورپور A-10-1415-2 0:11 0:01 

P2C-06  ،بهار شمالیان 
خواص ساختاری و اپتیکی الیه های نازک نانوساختار سولفید 

 (MoS2:Wمولیبدن آالییده با تنگستن )
A-10-2512-1 0 0:11 

 در صفحه بعد P2Cادامه برنامه نشست 
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 Cلینک نشست های 
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 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P2–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 کیمگنتو فوتون ، یپالسمون ، ینانوساختارها و نانو ذرات نور  - P2Cنشست 

   دکتررضا پورصالحی ،مجید رشیدی هویهدکتر رییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P2C-07  ،دانیال قره بیگلو، محمدحسین مهدیه 
 برداری از فلزمطالعه تجربی اثر میدان الکتریکی بر آهنگ ماده

 قلع در محیط اتانول
A-10-2556-1 0:01 0 

P2C-08  ،فرهاد محمدانی مروت، محمدحسین مهدیه 
 دهی فلز قلع در محیط اتانول با لیزرتولید نانوذرات بوسیله تابش

 هانانوثانیه و تاثیر میدان الکتریکی خارجی بر مشخصات آن
A-10-2540-1 0:01 0:01 

P2C-09 
مریم خواجویی نژاد، محمد مهدی طهرانچی، ملیحه رنجبران، سید 

 محمد حسین خلخالی، سیده مهری حمیدی، 

ی های اتممحاسبه اثرات مگنتو اپتیکی خطی و غیرخطی در بخار

 بر پایه رهیافت ماتریس چگالی
A-10-1124-6 0:31 0:01 

P2C-10  ،طاهره دژآلود، رضا عبدی قلعه 
تراگسیل و اثر فارادی در ساختار شبه  بررسی ویژگیهای طیفی

 بلور فوتونی دودکانوچی حاوی گرافن
A-10-2451-2 0:01 0:31 

P2C-11  ،زهره اتابکی، علی سلطانی واال، بهروز رضائی 
بحالت های سطحی ناوارون بلور فوتونی مگنتواپتیکی در حضور 

 گرافن
A-10-2519-1 0:11 0:01 

 0:11 01 ورود شود. 90در ساعت  1سخنرانی به لینک ارایه لطفا  -استراحت
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

  

 :92:1تا  :99:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O3–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

    ،مجید رشیدی هویهرییس نشست:  دکتر  -نوری  ذرات نانو و : نانوساختارهاO3Aنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O3A-01  ،عباس شمس، حسین خادم، سید حسن توسلی 

ساخت بستره نانوذرات طال ، جهت بررسی کمی طیف سنجی 

رامان تقویت یافته سطحی و کاهش فلروسانس 
Rhodamine6G 

A-10-2541-1 00:31 00:01 

O3A-02 
 زهره عباسخانی، صغری میرارشادی، فرهاد ستاری، 

 مقصود سعادتی نیاری، 

معدنی دوبعدی با استفاده از -بهبود نورزایی هیبریدهای آلی

 A-10-2447-1 00:01 00:31 ی نازک طال و پالتینالیه

O3A-03  ،مهتاب عظیم زاده، راضیه طالبی 
های های کلریدنقره و نقره بر ویژگیبررسی اثر ضخامت الیه

 A-10-2525-1 00:11 00:01 کلرید نقره-های نازک نقرهاپتیکی الیه

O3A-04  ،فاطمه کالنتری، مینا امیرمزلقانی 
اعتبارسنجی اپتیکی نقاط کوانتومی گرافنی تولید شده با روشی 

 A-10-2518-1 00:01 00:11 نوین و مقایسه با روشهای متداول

O3A-05  ،مرضیه معینی، زاضیه طالبی 
کلرید نقره-القاء دوفامی و دوشکستی در الیه های نازک نقره

 A-10-2485-1 00:01 00:01 با قطبش های بیضوی و دایره ای Nd:YAGتحت تابش لیزر 

 00:01 03:11 ، ورود شود.P3 پوستربه لینکهای ارایه مقاالت لطفا   -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :92:2تا  :99:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O3–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

  رییس نشست: دکتر مجید قدردان  - فوتونی بلور های : افزارهO3Bنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O3B-01 
خانم یاسمن جراحی زاده، خانم زینب صادقی، آقا حسین شیرکانی، 

 آقا محسن محرابی، 

های جاذب کامل در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پالسمون

 سطحی ناشی از جفت شدن گرافن و فسفرن در ساختار فوتونیک

 ایبلور یک بعدی نانومیله

A-10-2563-1 00:31 00:01 

O3B-02  ،زهراالسادات فاطمی پناه، حسن پاکارزاده 
طراحی یک تار بلور فوتونی برای تولید ابرپیوستار در توموگرافی 

 A-10-2591-1 00:01 00:31 همدوس نوری دندانپزشکی با وضوح باال

O3B-03  ،محمد مقیمی، میر مجتبی میرصالحی 
طراحی یک حسگر زیستی با استفاده از بلور فوتونی جهت 

 A-10-2452-1 00:11 00:01 گلوکز خونتشخیص 

O3B-04  ،محمد حیدری، محمد حسن یاوری، عارف رسول زاده زالی 
شبیه سازی لیزر فانو با نانوکاواک غیرفعال و بررسی تاثیر 

 A-10-2479-1 00:01 00:11 پارامترهای ضرایب کیفیت و افزایش پهنای خط

 00:01 03:11 ، ورود شود.P3 پوستربه لینکهای ارایه مقاالت لطفا   -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :92:1تا  :99:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O3–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

    محمد واحدی رییس نشست: دکتر -نوری فیبر، مجتمع مدارهای اپتیک و نوری موجبرهای : O3Cنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O3C-01  ،فشارسنج هوای ساکن مبتنی بر تشدیدگر میکروحباب حمید لطیفی، زینب چناری، مهدی طهماسبی A-10-1682-2 00:31 00:01 

O3C-02  ،محسن یعقوبی، مجتبی گلشنی 
در آرایه یکبعدی مارپیچی فیبوناچی از موجبرهای انتشار نور 

 نوری
A-10-2181-2 00:01 00:31 

O3C-03  ،مهدی پیری، بیژن عباسی آرند 
طراحی شبکه شکل دهی پرتو فوتونیکی با استفاده از 

 تشدیدکننده های حلقوی
A-10-2559-1 00:11 00:01 

O3C-04  ،مدوالتورهای الکترواپتیک ترکیبی سیلیکون و لیتیم نایوبیت زبیده دادخواه، ذاکرحسین فیروزه، رضا صفیان A-10-2492-1 00:01 00:11 

O3C-05  ،محمد واحدی، محمدرضا جعفر فرد، نفیسه حدیدی 
اندازه گیری پروفایل فازی فیبر نوری نازک شده با روش 

 میکروسکوپ فازی هیلبرت
A-10-2551-1 00:01 00:01 

 00:01 03:11 ، ورود شود.P3 پوستربه لینکهای ارایه مقاالت لطفا   -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 :9تا  99ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P3–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 یتمام نگار -یپراش کیاپت ، یانبرک نور -نور هیبر پا یریاندازه گ - P3Aنشست 

    دکتر زهرا کاوه وش ، سید نادر سیدریحانی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P3A-01  ،علی سلیمانی، عبدالناصر ذاکری 
بررسی تعداد امواج در نیروی وارد بر ذره  کروی در انبرک نوری 

 چند پرتویی
A-10-2498-1 03:01 03 

P3A-02  ،ندا افخمی اردکانی، محمد رضا جعفرفرد 
بررسی روش های کمینه سازی سنجش فشرده در بازسازی 

 تصویر
A-10-2138-1 03:01 03:01 

P3A-03  ،های گردابی نورینهی باریکهمطالعه برهم پرفسور آرش ثباتیان، شراره جاللی A-10-2387-1 03:31 03:01 

P3A-04  ،آرش ثباتیان، شهربانو اصغری 
تولید داالن های نوری یک بعدی توسط تیغه فرنل مربعی با 

 شیفت فازی سمتی
A-10-2516-1 03:01 03:31 

P3A-05 
محمدرضا رشیدیان وزیری، امیرمحمد بیگزاده، سحر سلیمی، رضا 

 کریمی، سپیده رنجبر، 

ی تماسرخ انرژی سپارش شده یک منبع حرارتی گیری نیماندازه

 نگاری دیجیتالسنجی تمامدر آب با استفاده از روش تداخل
A-10-1708-3 03:11 03:01 

P3A-06  ،تصویربرداری زیرطول موج چند مرحله ای مبتنی بر تمام نگاری پوریا سالمی، لیال یوسفی A-10-2220-2 00 03:11 

 در صفحه بعد P3Aادامه برنامه نشست 
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 Aلینک نشست های 
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 :9تا  99ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P3–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 یتمام نگار -یپراش کیاپت ، یانبرک نور -نور هیبر پا یریاندازه گ - P3Aنشست 

    دکتر زهرا کاوه وش ، سید نادر سیدریحانی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P3A-07 
محمدرضا رشیدیان وزیری، محمدرضا باسعادت، امیرمحمد بیگزاده، 

 سحر سلیمی، 

اری نگسنجی تمامبررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل

 روش حل عددی به
A-10-1708-2 00:01 00 

P3A-08  ،امیر حسین زارعیان، غالمرضا هنرآسا، مهدی بهادران 
گاوس گذرنده از یک -جایی کانونی پرتوهای لورنتسمطالعه جابه

 ایسامانه متمرکز کننده روزنه
A-10-2208-2 00:01 00:01 

P3A-09 
محمدرضا رشیدیان وزیری، سحر سلیمی میدانشاهی، امیرمحمد 

 بیگزاده، فاطمه شهشهانی، 

نوری ماده معادل -بررسی اثر تغییرات دما بر روی پارامتر گرما

 سازبافت در دزیمتری پرتوهای یون
A-10-1708-1 00:31 00:01 

P3A-10 کندجانی، رضا خردمند، -سجاد رجبی قلعه، سهراب احمدی 
سرعت بر روی تصویر در تصویربرداری گوست محاسباتی اثر 

 جاروبی
A-10-1504-3 00:01 00:31 

P3A-11  ،بررسی خواص کانونی تیغه منطقه فرنل شطرنجی آرش ٍثباتیان، بهناز روزبه A-10-2450-1 00:11 00:01 

P3A-12  ،احسان شمسی، ابوالفضل رمضانی، خسرو معدنی پور 
پراکننده در فرآیند تصویرسازی با اندازه بررسی اثرات ذرات 

 گیری تابع انتقال مدوالسیون مبتنی بر روش ماره دیجیتال
A-10-2609-1 01 00:11 

 01 01:01 ، ورود شود.O4به لینکهای ارایه مقاالت شفاهی لطفا  -استراحت
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 :9تا  99ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P3–یه مقاالت پوستر ارا -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 یکوانتوم کیاپت - P3Bنشست 

   مسعود قطبی، دکتر دلفی دکتر علی رییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P3B-01  ،مریم افشار، محمدعلی حداد، سمانه راجی 
غیرخطی نفت خام درحالل اندازه گیری ضریب شکست اپتیکی 

 تولوئن
A-10-2327-2 03:01 03 

P3B-02  ،نقش مایسل کاتیونی بر روی خواص نوری غیرخطی فوچسین فاطمه حسین پور، سهیل شریفی، مهدی خزاعی نژاد A-10-2455-1 03:01 03:01 

P3B-03  ،لورفتار اپتیک غیرخطی اِپسیلون بُتأثیر محلول کلوئیدی بر روی  مرضیه تاجیک، سهیل شریفی، مهدی خزاعی نژاد A-10-2440-1 03:31 03:01 

P3B-04  ،سمانه احدی، مقصود سعادتی 
ی در اهای هستهتاثیر شرایط غیر تشدید برانتقال جمعیت حالت

 اندرکنش لیزر اشعه ایکس با تکنسیم
A-10-2602-1 03:01 03:31 

P3B-05  ،داود حاجی تقی طهرانی، مهدی سلیمانی، محبوبه قلندری 
بررسی اثر اشباع بر روی رفتار سالیتون ها با استفاده از حل 

 وردشی معادله شرودینگر کسری
A-10-36-1 03:11 03:01 

P3B-06  ،مهسا جعفری دوست، مقصود سعادتی نیاری، مهدی امیری 
 شدت میدان لیزریتاثیر مرتبه گذار چند قطبی الکتریکی بر 

 ایهای هستهالزم برای انتقال همدوس جمعیت در سیستم
A-10-2580-1 00 03:11 

 در صفحه بعد P3Bادامه برنامه نشست 
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 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 

 

  

 :9تا  99ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P3–یه مقاالت پوستر ارا -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 یکوانتوم کیاپت - P3Bنشست 

   مسعود قطبی، دکتر دلفی دکتر علی رییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P3B-07  ،ابراهیم قاسمیان، محمد کاظم توسلی 
با  کنشتنیدگی یک سامانه دوکیوبیتی در برهمدینامیک درهم

 یک محیط حرارتی مشترک
A-10-1149-3 00:01 00 

P3B-08 بخش، محمد کاظم توسلی، فرشید جهان 
دینامیک درهم تنیدگی و وارونی جمعیت برهم کنش دو 

 کیوبیت با یک میدان کوانتیده دومد: بدون تقریب موج چرخان
A-10-1013-1 00:01 00:01 

P3B-09 
مسعود یوسفی، محسن اکبری، ساره شهیدانی، جواد صالحی 

 خیز وایقان، آبادی، نادر صبحنظام

اثر افت و خیزهای فاز و دامنه لیزر در سرمایش داپلری اتم 

 استرانسیوم
A-10-884-1 00:31 00:01 

P3B-10  ،مژگان مومنی دمنه، علی مهدی فر، رسول رکنی زاده 
یک سامانه ی اپتیک غیرخطی بر اساس رهیافت حالت توصیف 

 های همدوس غیرخطی
A-10-2458-1 00:01 00:31 

P3B-11  ،کامینگز دو مده-دینامیک خواص غیرکالسیکی در مدل جینز یسنا علی شمسی، سودا میرزائی، علیرضا چناقلو A-10-2230-2 00:11 00:01 

 00:11 01:01 ، ورود شود.O4به لینکهای ارایه مقاالت شفاهی لطفا  -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 :9تا  99ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P3–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

  یحالت جامد و گاز یزرهایل، یبریف یزرهایل، آن یو کاربردها زریل - P3Cنشست 

  مهدیه، دکتر آتوساسادات عربانیان دکتر محمدحسین رییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P3C-01  ،رقیه صالح زاده، مجتبی گلشنی، حسین روح االمینی نژاد 
محاسبه طول موج لیزردهی و شدت دمش آستانه مد اول لیزر 

 فیبوناچی،با استفاده از روش ماتریس انتقالفیبری شبه بلور 
A-10-2568-1 03:01 03 

P3C-02  ،معصومه میرزایی مقدم، فاطمه شهشهانی 

بررسی عددی تاثیر پاشندگی خالص و پاشندگی هر یک از 

اجزای کاواک بر پهنای زمانی پالس خروجی لیزر تار نوری قفل 

 شده مدی
A-10-2392-1 03:01 03:01 

P3C-03  ،محمد شکرپور، محمد حسن یاوری 
آنالیز جیتر و نویز فاز لیزرهای قفل مد سیلیکونی با لحاظ کردن 

 فیدبک نوری
A-10-2565-1 03:31 03:01 

P3C-04  ،آمنه کارگریان 
کنش پالس لیزری فوق مدلسازی و شبیه سازی دو بعدی برهم

 کوتاه با پالسمای غیرچگال
A-10-1246-3 03:01 03:31 

P3C-05  ،سمیه زارع، مرضیه اسدنیای فرد جهرمی 
توسط پرتوهای گامای حاصل از تابش ترمزی و  001Snاستحاله 

 پراکندگی معکوس کامپتون
A-10-643-1 03:11 03:01 

P3C-06  ،عباس ملکی، الله رحیمی نژاد، حامد ابراهیمی 
بوسیله دمش   Nd:YAGطراحی وشبیه سازی لیزر تپی 

 ژول 1دیودی با توان خروجی 
A-10-2489-1 00 03:11 

 در صفحه بعد P3Cادامه برنامه نشست 
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 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 :9تا  99ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P3–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

  یحالت جامد و گاز یزرهایل، یبریف یزرهایل، آن یو کاربردها زریل - P3Cنشست 

  مهدیه، دکتر آتوساسادات عربانیان دکتر محمدحسین رییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P3C-07  ،ناصر سیاهوشی، مسلم همدمی، آتوسا سادات عربانیان، رضا مسعودی 

بررسی نحوه اثر گذاری پارامترهای کلیدی دهانه تابش با آرایش 

مربعی بر توزیع شدت و توان در سبد در ترکیب همدوس باریکه 

 های لیزری
A-10-2332-3 00:01 00 

P3C-08  ،جواد صالحی نظام آبادی، عباس ملکی، حسن عبادیان 
با هندسه  Nd:YAGطراحی و شبیه سازی لیزر پیوسته پرتوان 

 تیغه ای شکل
A-10-694-2 00:01 00:01 

P3C-09  ،حسین آکو، امیر قربانی 
محاسبه مشخصه های باریکه لیزر گوسی چرپ با فرکانس چرپ 

 عام
A-10-2502-1 00:31 00:01 

P3C-10 
مجید بابایی توسکی، عباس ملکی، عبداهلل اسالمی مجد، حسن 

 عبادیان، 

با دمش لیزر  Ho:YLFشبیه سازی و بهینه سازی لیزر پرتوان 

 Tm:Fiberفیبری 
A-10-1995-2 00:01 00:31 

P3C-11 
یاسر نجفی ودود، عباس ملکی، حسن عبادیان، جواد صالحی نظام 

 آبادی، 
 A-10-2468-1 00:11 00:01 لیزر پالسی الکساندرایتطراحی و شبیه سازی نوسانگر 

 00:11 01:01 ، ورود شود.O4به لینکهای ارایه مقاالت شفاهی لطفا  -استراحت
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

  

 :::91تا  :9::9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O4–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

   داریوش عبداله پورفالح، دکتر  حمیدرضا رییس نشست: دکتر -یافته   ساختار اپتوالکترومکانیکی، نور های : سامانهO4Aنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O4A-01  ،اندازه گیری بارتوپولوژیکی  گردابه های نوری آرش ثباتیان، بهناز جاویدی A-10-2488-1 01:31 01:01 

O4A-02 
 عبداهلل اسالمی مجد، آیالر خوشه مهری، الهام عرب شیبانی، 

 مریم کوخایی، 

شبیه سازی مکانیکی و بررسی هندسه پوسته نیم کروی 

 ارتعاشی
A-10-329-1 01:11 01:31 

O4A-03  ،عبداهلل اسالمی مجد، آیالر خوشه مهری، سیده عطیه حسینی 
سازی پوسته پیادههای ژیروسکوپ ارتعاشی نیمکروی: رویکرد

 نیمکروی
A-10-329-2 01:01 01:11 

O4A-04 
 افسون سلطانی، سیده فائزه موسوی، ذاکرحسین فیروزه،

 رحمان نوروزی، 

 از استفاده با مداری ای زاویه تکانه حامل پرتوهای مودی تبدیل

بعدی دو مودی چند تداخلی جفتگر  
A-10-2509-1 01:31 01:01 

 01:11 02:11 ، ورود شود.:سخنرانی  به لینک ارایه -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

  

 :::91تا  :9::9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O4–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 معصومی امیر رییس نشست: دکتر -دور  راه از سنجش و جو اپتیک :O4Bنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O4B-01 
ساالر علیزاده، حمیدرضا خالصی فرد، حسین پناهی فر، روح اله مراد 

 حاصلی، 

بررسی جو دریاچه ارومیه با استفاده از لیدار قطبشی، مدل های 

 MODISهواشناسی و سنجنده 
A-10-2344-2 01:31 01:01 

O4B-02  ،بنفشه تاجی، محمدحسین معماریان، مه بانو فالمرزی 
بررسی ارتباط تغییرات ازن با پوشش ابر کل اقلیم ایران و 

 های خورشیدیفعالیت
A-10-2594-1 01:11 01:31 

O4B-03  ،راحیل عبدویسیان، احمد عصار عنایتی، علی بیات 
بررسی خصوصیات اپتیکی هواویزها در شهر کرج با استفاده از 

 شیدسنج خورشیدی دستی کالیتو
A-10-2225-2 01:01 01:11 

O4B-04  ،بررسی انتشار باریکه های فرش شعاعی از میان جو متالطم سیف اله رسولی، محمد باقری A-10-2554-1 01:31 01:01 

 01:31 02:11 ، ورود شود. :به لینک ارایه سخنرانی  -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :::91 تا :9::9 ساعت -C, B, A موازی نشست سه شامل – O4– شفاهی مقاالت ارایه -9911 ماه بهمن :9 چهارشنبه

 مسعودیدکتر محمد محمدی رییس نشست:  -افزاره های نوری آلی و پلیمری : O4Cنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O4B-01 ،اسماعیل حیدری، سیده فاطمه یاری قره ناز  
 مواد فسفرسانس برای بررسی حضور اکسیژن درون بستهکاربرد 

 A-10-2382-1 01:31 01:01 ها بندی

O4B-02  ،اسماعیل حیدری، نیلوفر فالحی چگنی 
 طیف سنجی تفکیک زمانی کمپلکس فلزی پالتین

A-10-2483-1 01:11 01:31 

O4B-03  ،فاطمه عباسی، سید محمدباقر قرشی، المیرا کریم زاده 
بررسی مشخصات اپتوالکترونیکی دیود نور گسیل آلی مبتنی بر 

 ITO/MoO3/NPB/Alq3:DCJTB/Alq3/LiF/Al A-10-2539-1 01:01 01:11ساختار 

O4B-04  ،نرگس ترابی، سهیل شریفی، مهدی خزاعی نژاد 
نقش سورفکتانت کاتیونی برخاصیت اپتیک غیرخطی اریوکروم 

 A-10-2459-1 01:31 01:01 بلک تی

 01:31 02:11 ، ورود شود. :به لینک ارایه سخنرانی  -استراحت
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :91:9تا  :98:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O5–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 دکتر غالم محمد پارسانسبرییس نشست: دکترعلی فرمانی،  -اپتوالکترومکانیکی های گرافنی،سامانه نوری های پالسمونی، افزاره های افزاره- O5Aنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O5A-01  ،سیده مهری حمیدی، یونس مژدی 
ی حسگری پالسمونی ی تراشهسازی مورفین به وسیلهآشکار

 A-10-66-12 00:31 00:01 ی اثر دورنگی دایرویسان بر پایهغیردست

O5A-02  ،سیده مهری حمیدی، ندا روستایی، طاهره سجادیان 
 دو رنگی دایروی در نمونه پالسمونی دو بعدی مربعی ساده

A-10-66-11 00:11 00:31 

O5A-03  ،سامان حیدری، نجمه نزهت 
 پذیر با استفاده از گرافن دوالیهجاذب پالسمونیک دوبانده تنظیم

A-10-2471-2 00:01 00:11 

O5A-04 سعیدی، فواد قاسم، حاج حسن هاشمیان، بنی مریم سیده 
 در  مکانیکی-اپتیکی روش به آب آلودگی  ای لحظه پایش

 اشیاء نت اینتر  پلتفرم
A-10-2353-2 00:31 00:01 

 00:311 -- استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :91:9تا  :98:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O5–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 کاوه وشزهرا رییس نشست: دکتر  -نگاری تمام پراش، تداخل، :O5Bنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O5B-01  ،عبدالناصر ذاکری، شکیبا دوانی، مجتبی ابراهیمی 
همدوس اپتیکی کم هزینه با  ساخت یک چیدمان مقطع نگاری

 A-10-2611-1 00:31 00:01 استفاده از طیف سنج مبتنی بر گوشی هوشمند

O5B-02  ،مریم محققیان، سعید قوامی صبوری 
طراحی و تولید عدسی های ناتمام فرنل به منظور مشاهده اثر 

 A-10-2150-3 00:11 00:31 پیکسل های مرده در یک مدوالتور فضایی دامنه ای نور

O5B-03  ،عارفه برخوردار، سعید قوامی صبوری، علیرضا خورسندی 
 گاوس با استفاده-اندازه گیری تکانه زاویه ای مداری پرتوی الگر

 A-10-2583-1 00:01 00:11 از عدسی کج

O5B-04  ،مریم محققیان، سعید قوامی صبوری 
رنل فتولید پرتوهای لیزر گلبرگ مانند با استفاده از عدسی های 

 A-10-2150-2 00:31 00:01 قطاعی نمایه شده در یک مدوالتور فضایی دامنه ای نور

 00:311 -- استراحت
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :91:9تا  :98:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O5–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن :9شنبه چهار

 رییس نشست: دکتر سید نادر سید ریحانی، دکتر مجید ناظری -نگاری  نوری،طیف انبرک - نور پایه بر گیری اندازه :O5Cنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O5C-01  ،علی اکبر خُرشاد، محمد رضا رحیمی تبار، سیدنادر سیدریحانی 
ه بآشکارسازی مکان نانوذرات طالی به تله افتاده در انبرک نوری 

 روش ماره
A-10-1594-2 00:31 00:01 

O5C-02 ها با کمک پراش نور لیزرگیری غلظت محلولاندازه پور، علی خانیها، علی محمودی، سنا بهمن A-10-2453-1 00:11 00:31 

O5C-03 
احمد ناصری، جواد خلیل زاده، سید محمد رضا دربانی، عبداهلل 

 اسالمی مجد، محمد رضا اکبری، شاهین فریدفر، 

بررسی عناصر تشکیل دهنده باکتری اشرشیا کلی در فازهای 

مختلف رشد با بهره گیری از طیف نگاری فروشکست القایی 

 لیزری

A-10-2078-2 00:01 00:11 

O5C-04 
مرضیه همتی فارسانی، سیدحسین امیری، سیدمحمدرضا دربانی، 

 ابوالحسن مبشری، 

ز پروپیلن با استفاده اپلی شناسایی آمونیوم نیترات در پوشش

 بیناب نمایی رامان عمیق
A-10-2523-1 00:31 00:01 

 00:311 -- استراحت
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession های کلیدی سخنرانیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 

 

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – 4P–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن 19 پنج شنبه

 ،ینانوساختارها و نانو ذرات نور - P4Aنشست 

 رشیدی هویه مجید دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P4C-01  ،حسین محمدزاده،  ناصر سپهری جوان، آصف خیراندیش 
اپتیکی جفت نانوذره طال در تقریب بررسی تحلیلی خواص 

 دوقطبی
A-10-1524-3 0:01 0 

P4C-02  ،خصوصیات اپتیکی نانو الیه اکسیدروی پرتودهی شده با گاما سارا نوبخت، ربابه طالب زاده، صمد سبحانیان A-10-2189-2 0:01 0:01 

P4C-03  ،صفورا کریم ارجی، علیرضا خورسندی، سعید قوامی صبوری 
ویژگی های نوری غیرخطی نانوذرات نقره در طول موج بررسی 

 نانومتر 0110
A-10-2533-1 0:31 0:01 

P4C-04  ،آرزو زارعی، مسعود علی محمدی 
انباشت بخار فیزیکی نانوساختارهای مولیبدن دی سولفید در 

 فشارهای متفاوت با نرم افزارکامسول
A-10-2531-1 0:01 0:31 

P4C-05  ،جواد امیراحمدی، محمدحسین مجلس آرا، اسماعیل حیدری 
بررسی انتقال انرژی بین نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس و 

 کمپلکس فلزی روتنیم
A-10-2481-1 0:11 0:01 

P4C-06  ،تولید هارمونیک مرتبه باال در نانوآنتن های پاپیونی طالی مرتفع علیرضا ذاکری نیای، مسعود محبی A-10-2505-1 0 0:11 

 در صفحه بعد P4Aادامه برنامه نشست 
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https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/
https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/


 بسمه تعالی  

 بهمن 91 تا 91 -9911 فوتونیک و اپتیک نشست های همایش بندی زمان برنامه

35 
 

 

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 

 

  

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P4–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن 91 پنج شنبه

 ینانوساختارها و نانو ذرات نور - P4Aنشست 

 مجید رشیدی هویه دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P4C-07  ،مائده اصالنی، راضیه طالبی 
کلریدنقره بر -ایجاد توری پراش در الیههای نازک نقره

 زیرالیههای تبادل یون شده
A-10-2522-1 0:01 0 

P4C-08  ،پگاه سرتیپی زاده، محمدرضا زمانی میمیان، راضیه کشتمند 

دوپ شده  clayبر روی تخریب و جذب  PHبررسی اثر تغییر 

 UVوات  01تحت تابش المپ  ZnOو  SnO2  ،TiO2با

 بیی ردامینهای فاضالبی از رنگدانهجهت تصفیه آب
A-10-2513-1 0:01 0:01 

P4C-09  ،حامد مالکی، سیده محدثه موسوی دهویی 
بررسی عددی اثر دماو ضخامت الیه جاذب برعملکرد سلول 

 MAPbI3خورشیدی پروسکایتی 
A-10-2009-1 0:31 0:01 

P4C-10  ،حسن حاج قاسم، زینب بوربور، سیده مریم بنی هاشمیان 
بررسی رزونانس پالسمون های سطحی نانوذرات طال در 

 مسشناسایی یون های 
A-10-2475-2 0:01 0:31 

P4C-11  ،حسن حاج قاسم، زینب بوربور، سیده مریم بنی هاشمیان 
اثر قطر نانوذرات طال در شناسایی یون های روی به وسیله طیف 

 سنجی
A-10-2475-1 0:11 0:01 

P4C-12  ،مسلم علیدوستی شهرکی، سعید عبدالحسینی، محمد بشیرپور 
نوری -بررسی محاسباتی اثر افزایش الیه ها در خواص الکترو

 MoS2ساختار دو بعدی 
A-10-1066-2 01 0:11 

 01 01:01 ، ورود شود.O6به لینکهای ارایه مقاالت شفاهی لطفا  -استراحت
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 /https://webinar.usb.ac.ir/mainsession سخنرانی های کلیدیمیزگرد و افتتاحیه، اختتامیه،  ورود به وبینار لینک
  

 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
  

 

 

 

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P4–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن 91 پنج شنبه

 یدیخورش یهاسلول، یپالسمون یافزاره ها- P4Bنشست 

 شهرکی، دکتر علی فرمانی مجتبی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P4C-01  ،مرتضی امینی، میرمحسن پدرام، شهریار غریب زاده، مهشاد اوچانی 

مدلسازی حسگر پالسمونی کریشمان برای تشخیص زودهنگام 

بیماری آلزایمر با استفاده از مدل ساختاری آمیلوئید بتا و 

 پروتئین تاو

A-10-2589-1 0:01 0 

P4C-02  ،علیرضا دولت آبادی 
پالسمونی تراهرتز تزویج شده حسگر دما بر اساس موجبر شکافی 

 به تشدیدگر
A-10-688-3 0:01 0:01 

P4C-03  ،زهرا مددی 
وان فلز بعن -عایق-جاذب کامل پالسمونی مبتنی بر ساختار فلز

 یک حسگر با حساسیت باال
A-10-2113-2 0:31 0:01 

P4C-04  ،سوئیچ پالسمونیک کریستال تراهرتز مبتنی بر گرافن مهدی دهقان A-10-2145-1 0:01 0:31 

P4C-05  ،محمد یوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد 
طراحی نانو فیلتر پالسمونی با استفاده از یک موجبر شیاردار و 

 چهار کاواک جفت شده
A-10-2569-1 0:11 0:01 

P4C-06  ،مجید قناعت شعار، سید مجید محسنی، احمد لطفیانی 
پالسمون سطحی با تشدید فانو در حسگر زیستی فتوولتایی 

 پیکربندی کریشمن
A-10-2270-2 0 0:11 

 در صفحه بعد P4Bادامه برنامه نشست 
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 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 

 

  

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P4–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن 91 پنج شنبه

 یدیخورش یهاسلول، یپالسمون یافزاره ها- P4Bنشست 

 مجتبی شهرکی، دکتر علی فرمانی دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P4C-07  ،شبیه سازی سلول خورشیدی تندم  معراج رجایی، زهرا سادات الهام نیک، مریم شاپورجانیCGS/CIGS A-10-2526-1 0:01 0 

P4C-08  ،حدیث فوالدی، علی فرمانی، علی میر 
آرسناید با مدلسازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر گالیوم

 پهنطیف جذب باند
A-10-2564-1 0:01 0:01 

P4C-09  ،آسیه نظری مفرد، سید محمد باقر قرشی 

کپسول کردن سلول خورشیدی پروسکایتی در مقابل رطوبت و 

حرارت با پلیمر پلی متیل متاکریالت به منظور افزایش پایداری 

 آن
A-10-2532-1 0:31 0:01 

P4C-10  ،حامد مالکی، محدثه موسوی دهویی 
عملکرد  بررسی عددی انوع الیه جاذب و اثر ضخامت آنها بر

 سلول خورشیدی پروسکایتی
A-10-2527-1 0:01 0:31 

P4C-11  ،رضا ابراهیمی نسب، سید محمدباقر قریشی 

سازی سلول خورشیدی پروسکایتی سازی و بهینهی شبیهمطالعه

و بررسی تاثیر دما بر عملکرد  CuPcو  C60مسطح مبتنی بر 

 آن
A-10-2500-1 0:11 0:01 

P4C-12 
 -محمدرضا صالحی،  -مجتبی شهرکی،  -سیده لیال مرتضوی فر، 

 ابراهیم عبیری، 

های خورشیدی متناوب سلولهای نیمهبهبود جذب نور در آرایه

 شکل/ کریستالینانوسیم مستطیلی سیلیکون بی
A-10-2478-1 01 0:11 

 01 01:01 ، ورود شود.O6به لینکهای ارایه مقاالت شفاهی لطفا  -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P4–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن 91 شنبهپنج 

 پالسما، تراهرتز یافزاره ها، ینگار فیط، کیوفوتونیب : P4Cنشست 

    محمد اسماعیل زیبایی، دکتر مجید ناظری،  دکتر شهرام مهنا، دکتر فرشاد صحبت زاده دکتررییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P4C-01  ،محسن بهرامی، زهرا مرادپور 
اب های لیزری و بازتمطالعه عددی ارتباط بین تغییر شعاع باریکه

 پخشی آنها از سطح یک بافت زنده
A-10-2149-2 0:01 0 

P4C-02  ،فدامحمد محمدی 

بررسی خواص خطی و غیر خطی اپتیکی نانوکامپوزیت 

های کربنی و نانوذرات نقره  با متوترکسات ادغام شده نانولوله

 MTXجهت تشخیص داروی ضد سرطان 
A-10-2507-1 0:01 0:01 

P4C-03  ،ضحی عامری، فاضل جهانگیری 
 سازی اتالف توان امواج تراهرتز حین انتقال به نانوماشینشبیه 

 بافت زندهداخل 
A-10-2480-1 0:31 0:01 

P4C-04  ،اعظم توسلی کوپائی، جعفر مصطفوی امجد، محمد دهقان نیری 
 K-12کوالی گیری غلظت بیومس باکتری ایافزایش دقت اندازه

 با استفاده از چگالی اپتیکی MG1655سویۀ 
A-10-2521-2 0:01 0:31 

P4C-05  ،اعظم توسلی کوپائی، محمد دهقان نیری، جعفر مصطفوی امجد 
مطالعه اثرات ضد باکتریایی شیشه تبادل یون شده با نمک نقره 

 MG1655سویۀ  K-12کوالی بر باکتری ای
A-10-2521-1 0:11 0:01 

P4C-06  ،عادله نوری، مریم بحرینی، هاشم عارف 
رامان تقویت موضعی میدان الکتریکی در طیف سنجی 

 شده با تیپ با استفاده از نور قطبیده خطیتقویت
A-10-2529-1 0 0:11 

 در صفحه بعد P4Cادامه برنامه نشست 
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 Cلینک نشست های 
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 90تا  8ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – P4–ارایه مقاالت پوستر  -9911ماه  بهمن 91 پنج شنبه

 پالسما، تراهرتز یافزاره ها، ینگار فیط، کیوفوتونیب : P4Cنشست 

    دکتر محمد اسماعیل زیبایی، دکتر مجید ناظری،  دکتر شهرام مهنا، دکتر فرشاد صحبت زادهرییس نشست: 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

P4C-07 
مرضیه همتی فارسانی، سیدحسین امیری، ابوالحسن مبشری، 

 سیدمحمدرضا دربانی، 

برپایی چیدمان بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی تفکیک 

 دارزمانی دوربرد  به منظور شناسایی ترکیبات پوشش
A-10-2523-2 0:01 0 

P4C-08  ،محمد امین همتیان، فاضل جهانگیری 
کنترل بهره تابش تراهرتز تولید شده توسط فرآیند تولید 

 فرکانس اختالفی در موجبرهای غیرخطی
A-10-2579-1 0:01 0:01 

P4C-09  ،آشکارساز نور حساس فوتوترموالکتریک گرافنی در بازه تراهرتز لیلی مسعودی، هادی صوفی A-10-2487-1 0:31 0:01 

P4C-10  ،تولید امواج تراهرتز در موجبر پالسمونی پیوندی مرضیه اسدنیای فرد جهرمی، سمیه زارع A-10-2467-1 0:01 0:31 

P4C-11  ،تولید امواج  تراهرتز در نانوموجبر پالسمونیک مرضیه اسدنیای فرد جهرمی، سمیه زارع A-10-2467-2 0:11 0:01 

P4C-12 
زهره دهقانی، محمدجعفر جعفری، الناز خلیل زاده، امیر چخماخچی، 

 سمیه رضائی، 

بررسی تابع توزیع انرژی الکترون ها در پالسمای حاصل از 

 یونیزاسیون میدانی
A-10-2496-1 01 0:11 

 01 01:01 ، ورود شود.O6به لینکهای ارایه مقاالت شفاهی لطفا  -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :99:1تا  :90:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O6–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  پنج

 طاوسی؛ دکتر مجتبی شهرکی رییس نشست: دکتر علیرضا -فوتونیک، خورشیدی سلولهای،پالسمونی های افزاره، گرافنی نوری های افزاره: O6Aنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O6A-01  ،وحید احمدی، وحید فرامرزی 
ولز روی خواص نوری نانونوار گرافنی با -تحلیل اثر نقص استون

 لبه آرمچیر
A-10-2599-1 01:01 01 

O6A-02 
سید محمدحسین خلخالی، میر جواد حسینی شفیع، محمد جمالی، 

 سلمان مهاجرمازندرانی، 

با غلظت های بررسی خواص اپتیکی گرافن محلول در آب 

 مختلف سنتز شده به روش الیه برداری الکتروشیمیایی
A-10-2524-1 01:01 01:01 

O6A-03  ،علیرضا مظلومی، مهدی شریعت 
رامان ارتقا یافته سطحی اکسید گرافن بر پایه نانو ذرات نقره 

 تولیدشده با پالسما
A-10-1954-2 00 01:01 

O6A-04  ،زهرا باقری، احمد مشاعی، آلدو دی کارلو 
ساخت و بررسی پایداری سلولهای خورشیدی پروسکایت 

 معکوس
A-10-1684-1 00:01 00 

O6A-05  ،حجت امراللهی بیوکی، احمد مشاعی، محمود برهانی زرندی 

بررسی خواص اپتیکی الیه مزومتخلخل دی اکسید تیتانیوم 

به منظور استفاده در سلول خورشیدی  Cr-MOFآالییده با 

 پروسکایتی
A-10-2601-1 00:01 00:01 

 00:01 00:11 لطفا به لینک میزگرد اعضای هیات مدیره با کلیه اعضای انجمن ورود نمایید. -استراحت
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 Aلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionb/ 
 

 Cلینک نشست های 

https://webinar.usb.ac.ir/sessionc/ 
 

 

 

  

 :99:1تا  :90:9ساعت  -C, B, Aشامل سه نشست موازی  – O6–ارایه مقاالت شفاهی  -9911ماه  بهمن 91شنبه  پنج

   ناصر هاتفی کرگان رییس نشست: دکتر -نوری ذرات نانو و نانوساختارها، رسانا نیم نیمرسانا، لیزرهای نوری های : افزارهO6Bنشست 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان کد ارائه
 زمان

 شروع پایان

O6B-01  ،دیودهای نورگسیل ابرلیانی بر پایه نقاط کوانتومی نیتریدی مژگان مهدی زاده رخی، اصغر عسگری A-10-2571-1 01:01 01 

O6B-02  ،نانومتر  010هادی سنجش کیفیت باریکه لیزر نیمه سید پیمان عباسی، هومن گیوکی، فاطمه رازقی
InAlGaAs/AlGaAs   

A-10-1038-1 01:01 01:01 

O6B-03  ،معصومه منصوری، عبدالمحمد قلمبر دزفولی 
مطالعه خواص اپتیکی انبوهه و تک الیه دی سولفید مولیبدن با 

 استفاده از نظریه تابعی چگالی
A-10-2490-1 00 01:01 

O6B-04  ،هادی حلقویقفل تزریق نوری در لیزر نیمه رضا اسمعیل پور گیلده، محمدحسن یاوری A-10-2449-1 00:01 00 

O6B-05  ،کامل تالونه، منصور اسالمی، رضا خردمند 
تأثیر پخش حاملین روی آمار و خصوصیات امواج خودسر دو 

 بعدی در لیزرهای نیمرسانای حاوی جاذب اشباع پذیر
A-10-1070-1 00:01 00:01 

 00:01 00:11 لطفا به لینک میزگرد اعضای هیات مدیره با کلیه اعضای انجمن ورود نمایید. -استراحت
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https://webinar.usb.ac.ir/sessiona/ 
 

 Bلینک نشست های 
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  -9911بهمن ماه  91پنج شنبه 

 –میزگرد اعضای هیات مدیره انجمن با کلیه اعضای انجمن 

 99تا  92ساعت 
https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/ 

 

   -9911بهمن ماه  91پنج شنبه 

  جلسه اختتامیه

 99:90تا  99ساعت 
https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/ 
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