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 شدهعیتراهرتز با پسخوراند توز یکیپالسمون یزرهایبر ل یساختار هندس ریتاث

 (A-10-27-1) 

 

The impact of geometric structure on terahertz plasmonic lasers with distributed 

feedback 

 ف،یشر دیفائزه پاک فطرت، دکتر حسن پاکارزاده، وح

 زین یکیپالسمون یهاکاواک  .(SPP) کندیم دیهمدوس را تول یپالسمون سطح تونیپالر ،یکیپالسمون یزرهایلچکیده: 

 ابش تراهرتزتمنابع حالت جامد در  نیتر شوند که درخشان یاستفاده م (QCLs) تراهرتز یآبشار کوانتوم یزرهایل یبرا

 یها کهیبار توانندیکه م یمعمول یزرهایرخالف لهستند. ب (mm 3 -µm 30  موج ، طولTHz  10-1/0فرکانس )

 ییواگرا اریبس یتابش یشان، الگوها یموج رطولیز یها با توجه به روزنه یکیپالسمون یزرهایکنند، ل دیجهتمند تول

)تفرق  یعدب کی یتداخل یتور کیبصورت  یآبشار کوانتوم یزرهای، در ل(DFB) شده عیدارند. روش موثر پسخوراند توز

د خورانوجود دارد که به اصطالح طرح پس (DFB) شده عیکاربردن پسخوراند توزبه  یبرا دیروش جد کیبراگ( است. 

ه از طرح پسخوراند مقاله، با استفاد نی. در اشودیم یکیپالسمون یزرهایدر ل ینام دارد که منجر به عملکرد تک مد یآنتن

و  cm-1 9/5 کاواک به افت کمتر از یطول یجاذب در دو انتها یضخامت مرزها رییبا تغ یدو بعد یساز هیو شب یآنتن

 ،یفلز یعرض و ضخامت تور رییبا تغ ن،ی. همچنمیکنیم دایدست پ یپرتو خروج یبراµm135  بایارتفاع شدت تقر

 سهیقامکه انتشار بصورت مورب در  دید می. خواهمیکنیمورب کنترل م ای یرا بصورت عمود یپرتو خروج یریسمت گ

 است یشتریو ارتفاع شدت ب دیافت فرکانس تشد یدارا ،یبا انتشار عمود

  



 

 رییبر اثر ورن یو پاندا مبتن یرزوناتور حلقو بیکشکست بر اساس تر بیضر یسنسور نور

 (A-10-29-1) 

 

Refractive index sensor based on Vernier-effect and cascaded PANDA and single ring 

resonators 

 ،یزیبهرام عز ،ینیحس لیاسماع دیس

ر اثر ب یو پاندا مبتن یتور حلقورزونا ،یدو تداخل سنج نور بیشکست بر اساس ترک بیضر یسنسور نور کیچکیده: 

عمل کرده  لتریان فساختار پاندا به عنو نیقرار گرفته است. در ا یمورد بررس یشده است. و از نظر تئور شنهادیپ رییورن

را دارد. مدل  کند و نقش سنسور یشکست موثر عمل م بیضر راتییاز تغ یبه عنوان تابع یو تابع انتقال رزوناتور حلقو

ائه شده ار ینور یسنسور ها تیحساس شیجهت افزا ،ییساختار ها نیچن یطراح یبرا یادیز یتور العمل هاو دس یساز

نشان داده  مقاله نیشوند. در ا یساخته م CMOS یسازگار با فناور یکونیلیس یبستر ها یدستگاه ها بر رو نیاست. ا

ر است برخوردا µm/RIU  48.58 ییالعاده باالفوق  تیاز حساس رییبر اثر ورن یمبتن یشنهادیشده است که سنسور پ

 (µm/RIU 0.63)تنها حساس تر است یکه نسبت به سنسور رزوناتور حلقو

  



 

 گلوکز صیآزاد جهت تشخ یفضا یکیحسگر پالسمون یعدد یمدلساز

 (A-10-34-1) 

 

Numerical Modeling of a Free space sensor for Glucose Detection 

 ،یفرمان یآقا عل ،یمیآقا سلمان کر ،ییایدنیام سیخانم ان

اختار س لیشده است. جهت تحل شنهادیآزاد پ یفضا یکیحسگر پالسمون کیمقاله  نیگلوکز در ا صیجهت تشخچکیده: 

 ینبع نور ورودم هیها، زاو هیضخامت ال نیاز روش تفاضل محدود در حوزه زمان استفاده شده است. با در نظر گرفتن بهتر

ه ساختار در صورت حضور نور ب جیتزو هیکرده است. نشان داده خواهد شد که در زاو رییدرجه تغ  60-40در محدوده 

 بایر بصورت تقربه ساختا یدر صورت عدم حضور گلوکز نور برخورد کهیرسد. در حال یبه محدوده صفر م یگلوکز نور بازتاب

 یریهت اندازه گج یشنهادیاز حسگر پ توانیدست آمده، مب جیکند. با توجه به نتا یبازتاب م نییپا اریکامل با تلفات بس

 استفاده کرد زیغلظت آن ن نیگلوکز و همچن

  



 

داربست  ییکارآ شیبا هدف افزا بدنیمول دیسولف یو نانو ذرات د زریبرهمکنش ل یبررس

 بافت یمهندس یها

 (A-10-35-1) 

 

Investigation of the interaction between laser and molybdenum disulfide nanoparticles 

with the aim of increasing the efficiency of tissue engineering scaffolds 

 ،یسارا هاشم دهیدکتر س ،یدکتر محسن حاتم ،یکشکول یزیمهندس طاهره پرو

که با استفاده از نانو  ودریبافت، انتظار م یدر مهندس ریپذبیتخرستیز یهاخوب داربست اریبا توجه به اثرات بسچکیده: 

ها در اثر آن یکروبیضدم تینانو ذرات، خاص یزریجذب ل زانیم یو بررس زریداربست ها و سپس تابش ل نیذرات در ا

جم مواد در ابعاد که نسبت سطح به ح یی. از آنجاابدیشده در محل زخم بهبود  دیتول یو گرما زرینور ل یباال زانیجذب م

 یانسمان زخم هاپبافت با هدف  یمهندس یهااستفاده از نانوذرات در ساخت داربست ابد،ییم یریگچشم شینانو افزا

 زانیم شیو با افزا دهدیم شیافزا اریداربست را بس یدهنده لیتوسط مواد تشک زریجذب ل زانیم ییکارآ ،یسوختگ

د زخم کمک به روند بهبو نیمچنکردن محل زخم و ه یدر ضدعفون ،یموضع یاثر تابش به گرما لیو تبد یزریجذب ل

 یوثر در مهندسمعامل فوتوترمال  کیبه عنوان  توانیرا م بدنیمول دیسولف یخواهد داشت. نانوذرات د یاثر قابل توجه

 کرد یبافت معرف

  



 

UV-Vi یسنج فیروش ط یبررس s اورانژ توسط جاذب کربن فعال لیدر حذف رنگ مت 

 (A-10-36-1) 

 

Investigation of methyl orange dye removal by activated carbon adsorbent by using 

UV-Vis technique 

 ان،یهاشم دهیسع یب یب ،یمطهر دیحم ،یمیمحسن حک ،ییسجاد خواجو

 فیز طامختلف با استفاده  یهاpH اورانژ در لیمختلف رنگ مت های جذب غلظت فیدر کار حاضر ابتدا طچکیده: 

نور  ممیاکزغلظت، شدت جذب م شیرنگ مشخص شد که با افزا هایفیط ید. با بررسش یبررس UV-Vis یسنج

 شودیا مبلندتر جابج هایبه سمت طول موج ط،یشدن مح یدیو اس pH قله با کاهش نیا تیاما موقع ابدییم شیافزا

ادامه از نمونه  است. در یزو با یدیاس هایطیرنگ آن در مح رییاورانژ و تغ لیرنگ مت تیماه لیبه دل ییجابجا نیکه ا

 یماهاحرارت و در د لهیزغالسنگ به وس سازی. فعالدیساخت کربن فعال و حذف رنگ استفاده گرد یزغالسنگ برا

. با دیردگپخت انتخاب  نهیبه یبه عنوان دما 800C دمای رنگ، حذف از پس هانمونه فیط یمختلف انجام و با بررس

 شیفزااحرارت باعث  لهیزغالسنگ به وس سازیشده مشاهده شد که فعال سازیالو فع ینمونه اصل هایفیط سهیمقا

 شودیم یریچشمگ زانیحذف رنگ به م ییکارآ

  



 

 یپل مریبا پل یتوسط محصورساز یتیپروسکا یدیخورش یهاطول عمر سلول یسازنهیبه

 کربنات

 (A-10-412-1) 

 

Optimizing the lifespan of perovskite solar cells with polycarbonate polymer 

encapsulation 

 مفرد، ینظر هیآس ،یشیمحمد باقر قر دیس

 تی، حساسPSCs)[1) ] یتیپروسکا یدیخورش هایسلول هایدر مورد ساختار یاساس هایاز چالش یکیچکیده: 

راستا  نیا. در دهدیادوات را به شدت کاهش م نیاست که طول عمر ا طیمح ژناکسی و رطوبت مقابل در هاآن  یباال

ش دهنده واکن ریماده غ کیعبارت است از به کار بردن  یارائه شده است. محصورساز PSCs یبرا یروش محصورساز کی

ازک از مواد ن هیال کیروش شامل قرار دادن  نی. اکندیم یریجلوگ طیو رطوبت مح ژنیبه دور ادوات، که از نفوذ اکس

است. پس از  یاستفاده از چسب اپوکس تیو  در نها یاشهیسپس پوشش ش ،PC و PMMA ،EVA لیاز قب یمریپل

ند و قرار گرفت گرادیدرجه سانت 40 طیمح دمای و درصد 90 رطوبت تحت ساعت 10 مدت به هانمونه ،یمحصور ساز

 Perovskite Solar [1.    ]افتیدرصد کاهش  1.96ذکر شده، فقط  طیسلول تحت شرا یمشاهده شد که بازده

Cells   [1) ] یتیپروسکا یدیخورش هایسلول هایدر مورد ساختار یاساس هایاز چالش یکی(PSCsتی، حساس 

راستا  نیا. در دهدیادوات را به شدت کاهش م نیاست که طول عمر ا طیمح ژناکسی و رطوبت مقابل در هاآن  یباال

ش دهنده واکن ریماده غ کیت از به کار بردن عبارت اس یارائه شده است. محصورساز PSCs یبرا یروش محصورساز کی

ازک از مواد ن هیال کیروش شامل قرار دادن  نی. اکندیم یریجلوگ طیو رطوبت مح ژنیبه دور ادوات، که از نفوذ اکس

است. پس از  یاستفاده از چسب اپوکس تیو  در نها یاشهی، سپس پوشش شPC و PMMA ،EVA لیاز قب یمریپل

ند و قرار گرفت گرادیدرجه سانت 40 طیمح دمای و درصد 90 رطوبت تحت ساعت 10 مدت به هانمونه ،یمحصور ساز

 افتیدرصد کاهش  1.96ذکر شده، فقط  طیسلول تحت شرا یمشاهده شد که بازده

  



 

 ریپذفوق نازک و انعطاف یدو بعد یرنگ توسط بلور پالسمون دیتول

 (A-10-51-1) 

 

Two dimensional flexible and very thin plasmonic Crystal for color production 

 ،ییندا روستا ،یدیحم یمهر دهیس

ار گرفته است. در قر یبه طور گسترده مورد مطالعه و بررس یپالسمون یرنگ با استفاده از ساختارها دیتول راًیاخچکیده: 

 دیتول نهیو به دیجد یکم با روش یلیخا ضخامت بمس -کپتون ریپذمسطح و انعطاف یدوبعد یپژوهش، بلور پالسمون نیا

 یهاود نور، رنگفر هیزاو رییانجام شده است و با تغ شنهادشدهیپ یرنگ با استفاده از ساختار پالسمون دیشده است. تول

بت درجه مشاهده و ث 58 هیشده تحت زاو دیساختار تول یپالسمون دیپاسخ تشد نیمختلف حاصل شده است. همچن

کوچک  اریسبکم، سهولت ساخت و ابعاد  نهیبه موارد هز توانیشده م شنهادیساختار پ یایله مزااست. از جم دهیگرد

 یهار سامانهد یادوات نور یسازو کوچک یسازبه مجتمع ندهیفزا یازهایپژوهش با توجه به ن نیاشاره کرد و ا

 باشد دیمف تواندیمدرن، م یکینانوفوتون

  



 

-یز کیبا استفاده از تکن یپالسمون ینانوساختارها یجذب دو فوتون بیضر یریاندازه گ

 اسکن

 (A-10-647-1) 

 

Two-photon absorption measurement of Plasmon-active nanostructures                using 

the open-aperture Z-scan technique 

 دکتر ، پروفسور ، ،یاصغر عجم یدکتر عل

آنها ارائه  یخطریغ یکیخواض اپت یو بررس مریسطح پل یرو یفلز یاز نانوساختارها یا هیآرا دیکار، تول نیدر اچکیده: 

 شود یم

  



 

 یدر سلول ها ییفوتوولتا یبر مشخصه ها ینانوذرات پالسمون یمکان عیاثرات توز یبررس

 یآل یدیخورش

 (A-10-751-2) 

 

Relation between Spatial Distribution of Plasmonic Nanoparticles and Photovoltaic 

Parameters in Organic Bulk Heterojunction Solar Cells 

 ،یزاد، دکتر اصغر عسگر یشاهعل نیموال، دکتر افش نیمهندس حس

 د،یمتر تولک نهیو هز یکیزیف یریانعطاف پذ رینظ یآل یدیخورش یمنحصر به فرد سلول ها یها یژگیدر کنار وچکیده: 

از  است که استفاده یدینوع سلول خورش نیا یها تیاز محدود دینور خورش یطول موج جذب کمتر نور درمحدوده

وجود،  نیشود. با ا یم یآل یدیسلول خورش یکیالکترون یباعث بهبود عملکرد و مشخصه ها یپالسمون ینانوذرات فلز

 دینور، تول جذب ندیدر فرآ یراتییباعث تغ یآل یدیخورش یفعال سلول ها هیدر ناح ینانوذرات پالسمون یریمحل قرارگ

اثرات  یبررس یامقاله بر نیگردد. در ا یم یکیو الکترون یکیزیف یمشخصه ها ریو سا یبار، رسانندگ نیحامل بیو بازترک

به  نیاملح بیو بازترک دیتول یندهایمعادالت سوق و پخش با در نظر گرفتن فرآ ،ینانوذرات پالسمون یریمحل قرارگ

 یورد بررسمکاتد  کیفعال و نزد هیآند، وسط ناح یکینانوذارت در نزد یریشده است. محل قرارگروش المان محدود حل 

بازده  نیه و بهتربازده شد شیباعث افزا یدهد استفاده از نانوذرات پالسمون یبه دست آمده نشان م جیقرار گرفته که نتا

 باشد یفعال م هیناح انهینانوذرات در م نیا یریقرارگ یبرا

  



 

 یآل لینور گس یودهایو کاهش بازده در د یتونیاکس یندهایاثرات ولتاژ بر فرا یبررس

 (A-10-751-3) 

 

Effect of the applied bias voltage on exciton profile and efficiency roll-off in organic 

light emitting diodes 

 ،یزاد، دکتر اصغر عسگر یشاهعل نیموال، دکتر افش نیمهندس حس

 Despite organic light emitting diode (OLED) devices reach more than 60% externalچکیده: 

quantum efficiency and in thermal activated delayed fluorescence (TADF) type ones, 

reach near 100%, efficiency roll-off in higher bias voltage due to the exction quenching 

and annihilation is unsolved. Numerical simulation helps researchers to find 

fundamental parameters in excitonic profile of OLED in higher bias voltage. In this paper, 

we present an electro-optical modeling of single layer phosphorescent OLED to describe 

excitonic processes and loss mechanisims. We investigated electro-optical processes 

include radiative and non-radiative recombination of excitons, triplet-polaron 

quenching, triplet-triplet annihilation. Simulation results show triplet-triplet annihilation 

at high bias increases due to the quadratic relation with exciton density and the 

contribution of triplet-polaron quenching decreases due to the larger effective electron 

mobility than the hole mobility at high bias voltage. The triplet-triplet annihilation 

process is the main reason for decreasing the radiation efficiency and efficiency roll-off 

at high bias voltage which is in good agreement with published experimental data. The 

results show how OLED efficiency and radiative recombination of excitons decrease due 

to the roll-off process. 

  



 

 جذب زانیاندازه نانو ذرات طال و نقره بر م ریتاث یتجرب جینتا لیو تحل یساز هیشب

 (A-10-752-1) 

 

Simulation and characterization of experimental result on size effect in absorption for 

gold and silver nanoparticles 

 کشاورز، رضایاد آزرم، دکتر علمحمدجو

 نیدر ا کندیم دایپ ییبسزا تینانو ذرات اهم نهیبه دیدر صنعت، تول ینانو ذرات فلز عیبا توجه به کاربرد وسچکیده: 

مشخص محاسبه  یطول موج ینانو ذرات طال و نقره در بازه یسطح مقطع جذب برا یما هیراستا ابتدا با استفاده از نظر

 یجذب بررس زانیحلول در آب مممشخص از نانو ذرات  یهاشعاع یافزار کامسول برانظور به کمک نرمم نیا یشد برا

 زانیو م دیلتو یشگاهیآزما طیدر شرا یذرات مشخص گردد سپس نانو ذرات فلز یجذب متناسب با اندازه راتییشد تا تغ

 ریبا مقاد یساز هیشب حاصل جیو در ادامه نتاشد  یریگاندازه یمرئ یطول موج یسنج در بازه فیها توسط طجذب آن

نقره با شعاع  طال و ینانو ذرات فلز یکه برا کندیم انیب سهیمقا نیشدند. ا سهیمقا شگاهیبدست آمده در آزما یتجرب

به طول  کیدنز ینانو ذرات طال مقدار یجذب برا نهیشیب نیداشت که ا میخواه یبزرگتر یجذب نهیشیبزرگتر طول موج ب

جذب  زانیم کرد که انیبه صراحت ب توانی. پس مدهدینانومتر به خود اختصاص م 400نقره  ینانومتر و برا 530 موج

 از اندازه ذرات است یمیطال و نقره تابع مستق یدر نانو ذرات فلز

  



 

جذب در  یساز نهیبر گرافن به منظور به یمبتن یآشکار ساز نور یساز هیو شب یطراح

 کینزد محدوده مادون قرمز

 (A-10-754-1) 

 

Design and simulation of graphene-based photodetector for optimization of absorption 

in near infrared region 

 ،یفرمان یعل ،یخیرضا مشا دیحم ان،یالهام خسرو

مورد  اریوچک بسکبا ابعاد  یرنو یاز جمله آشکارسازها کیامروزه استفاده از گرافن در ساخت ادوات اپتوالکترونچکیده: 

 یانو ساختارهاناستفاده از  ینور یجذب نور در آشکارسازها شیاقزا یبرا نینو یاز روش ها یکیتوجه قرار گرفته است. 

 کیرافن پالسمونگبر  یمبتن یآشکارساز نور کیمقاله  نیباشد. در ا یم کیبروز آثار پالسمون یبه همراه گرافن برا یفلز

 نیر اانجام شده است. د (FDTD) تفاضل محدود در حوزه زمان یآن با استفاده از روش عدد ینور لیو تحل یطراح

. درگییفلز و گرافن صورت م نیموجود در فصل مشترک ب یسطح تونیپالسمون پالر کیساختار جذب بر اساس تحر

شده است.  یساز نهیگرافن به ییایمیش لیو پتانس ینانو تور یکیزیف یپارامترها رییبا تغ یشنهادیجذب نور در ساختار پ

 هیستقل از زاومجذب آن  فیو ط باشدیکامل م باًیگرافن تقر هیجذب ساختار با استفاده از تک ال ،یعدد جیبر اساس نتا

 است یتابش

  



 

 نانومتر در فلز یروزنه ها انیاز م دهیگزیجا یسطح یعبور نور به کمک پالسمون ها

 (A-10-755-1) 

 

Light passing through nano metallic slits using localized surface plasmons 

 ،یفرد جهرم یایاسدن هیمرض

از  یریا بهره گبکوچک،  اریبس یفلز هایانتقال نور از شکاف  ،یمقاله با استفاده از روش محاسبات عدد نیدر اچکیده: 

و آنتن، کاواک نان کیساختار شامل  کید که در شو یشده است. نشان داده م یبررس ده،یگزیجا یسطح یپالسمون ها

 ،یجانب یو شکاف هانان نیفاصله ب ایاندازه  میداد. با تنظ شیبازتاب را افزا بیتوان ضر می ها تعداد شکاف شیبا افزا

 های گاهدست یازدهب شیدر افزا فراوانی کاربرد تواند یروش م نیکرد. استفاده از ا میانتقال سازه را تنظ فیتوان ط یم

 داشته باشد یدر ابعاد نانومتر ینور

  



 

 یلهیبه وس یانبرک نور یشدت کانون پشت عیهمبسته در توز -پاد یهیمرز دو ناح نییتع

 ییچهارتا ودیفوتود

 (A-10-756-1) 

 

Determination of the Boundary of Two Anti-correlated Regions in the Back Focal 

Intensity Distribution of Optical Tweezers by QPD 

 ،یاخالق یدکتر احسان احد ،یحانیر دینادر س دیدکتر س ،یجان نثار هیخانم مرض

 یدر صفحه ودیبا فوتود یروش آشکارساز ،یتله شده در انبرک نور یمکان ذره یریگاندازه یهااز روش یکیچکیده: 

را مختل  یمحور یدر راستا یمبسته، آشکارسازه -پاد یهیچگالنده است. وجود دو ناح یعدس یکانون پشت وغیهم

 نیب قیمرز دق شده است تا ینشان داده شد و سپس سع یبه صورت تجرب هیدو ناح نیمقاله، ابتدا وجود ا نی. در اکندیم

در دو  یخط یهیاحن یپهنا نیو داشتن بهتر یمکان محور یریگدقت اندازه شیافزا یشود. برا یریگاندازه هیدو ناح نیا

 یدتحذف اثر ش یدر نظر گرفته شود و برا یو خارج یداخل یهیمجموع شدت ناح شودیم شنهادیطرف محل تله، پ

 چگالنده استفاده شود یعدس 6/0 یعدد یاز گشودگ ،یخط یهیناح یپهنا زانیدوم و باال بردن م یهیناح

  



 

 ینورتمام رمزگذار یبرا یبر بلور فوتون یساختار فشرده مبتن کی شنهادیپ

 (A-10-758-1) 

 

A proposed compact photonic crystal-based structure for all-optical decoder 

 ،یدقوق نایدکتر محمد سروش، دکتر ت ،یمحمدجواد ملک

 نیده است. در اش شنهادیپ 2به  1 ینوررمزگذار تمام یبرا یبر بلور فوتون یساختار مبتن کیمقاله،  نیدر اچکیده: 

مختلف به  نورهای هشدت یازا متفاوت استفاده شده است تا بتوان نور را به یهابا شعاع یرخطیساختار، از دو نقص غ

 یرگیبا بهره .رسدیم یرخطیغ هایبه نقص ینور هایتوان ،یورود هایحالت یانتقال داد. به ازا یخروج یهادرگاه

 ی. براکنندیم رییتغ زین یخروج هایدرگاه یبه سو یجتزوی ورن اندازه و هاشکست نقص بیکر، ضر یاز اثر نور

موثر  شکست بیروش، ضر نیاز روش تفاضل محدود حوزه زمان استفاده شده است. در ا یشنهادیساختار پ سازیهیشب

 رین تاخو زما عکرومترمربیم 39 یشنهادیافزاره پ نی. مساحت اابدیکاهش  یمحاسبات یتا اندازه خطا شودیبکار گرفته م

که  دهدینشان م گرید هیپا یبا ساختارها سهیدر مقا یشنهادپی ساختار بودن تراست. کوچک هیکوثانیپ 21/0آن 

 گرید تیزمبه عنوان  تواندیم زیآن ن عیسر یپاسخ زمان ،یبود. از طرف نبینسبت به استفاده از آن خوش توانیم

است.  یادشنهیمهم طرح پ هاییژگیاز و زین 1و  0 یسطوح منطق نیب یدرصد 88شود. فاصله بهنجارشده  انیساختار ب

فشرده  یمبنا کیعنوان به یشنهادیگفت که طرح پ توانیساختار ارائه شده، م سازیهیبدست آمده از شب جیبر اساس نتا

 رودمی شماربه ینور یرمزگذارها یطراح یبرا

  



 

 یبا استفاده از نقص ها یورجمع کننده تمام ن مین یساختار کوچک برا کی شنهادیپ

 یرخطیغ

 (A-10-758-2) 

 

Proposal a small structure for all-optical half-adder using the nonlinear defects 

 دکتر محمد سروش، زپور،یعز یمحمدرضا جالل ،یمحمد جواد ملک

بر بلور  یبتنم یتمام نور کنندهجمعمین یکوچک برا اریساختار بس کی سازیهیو شب یمقاله، به طراح نیدر اچکیده: 

 یطخشکست  بیبا ضر یرخطیبه عملکرد درست افزاره از دو نقص غ یابیدست منظور. بهشودیپرداخته م یفوتون

مختلف  هایگنالیوان سمختلف استفاده شده است تا بت هایو شعاع m2/W 14-10 یرخطیشکست غ بیو ضر 4/1

وع مجتمع موض تیانتقال داد. با توجه به اهم CARRY و SUM یخروج هایبه درگاه را یورود هایوارد شده از درگاه

 نیشیپ یمحاسبه شده است که نسبت به کارها کرومترمربعیم 4/28برابر  یشنهادیمساحت سطح ساختار پ ،یساز

 هیکوثانیپ 3/0رابر ب یادشنهیافزاره پ رتاخی زمان ها،پردازش پرسرعت داده  تیباتوجه به اهم یکمتر است. از طرف یمقدار

بر بلور  یمبتن هایدر افزاره گریاست. پارامتر مهم د افتهیکاهش  نیشیپ هایبدست آمده است که نسبت به پژوهش

نسبت به  زیپارامتر ن نیدرصد بدست آمده است. ا 81پژوهش برابر  نیاست که در ا یمنطق 0و  1تفاوت سطوح  یفوتون

نسته پژوهش توا نیگفت که ا توانیبدست آمده م هاییژگیکرده است. بر اساس و دایبهبود پ نیشیپ هایپژوهش

 هایگردر پردازش یشنهادیساختار پ یرینسبت به بکارگ توانیم جهیرا بهبود بخشد در نت نیشیپ هایاست پژوهش

 بود نبیبا سرعت باال خوش

  



 

 یستالیکر کیوتونف بریبر ف یمبتن یپالسمون ینور وسنسوریب تیحساس زانیم شیافزا

 (A-10-760-1) 

 

Enhanced Sensitivity of the plasmonic Optical Biosensor Based on photonic Crystal 

Fiber 

 واحد، دیحم یکاظمپور، آقا دیروحیم یآقا

ار رخوردب ییباال تیاز اهم کیدر حوزه فوتون (SPR)یسطح یپالسمون ها دیبر تشد یمبتن ینور یوسنسورهایبچکیده: 

 وسنسوریب کی مقاله نیاستفاده گردند. در ا ماریموجود در بدن ب عاتیو ما یماریب صیدر جهت تشخ توانندیهستند و م

طال با  هیالحضور  ریشده است. تاث یطال طراح هیبا استفاده از ساختار متشکل از ال SPR بر یشکست مبتن بیضر ینور

 water ،Blood Plasma   ،YD-10B نسور در حضور چهار مادهس تیحساس زانینانومتر بر م 50و 40 یضخامت ها

،Hemoglobin  شده  ینانومتر بررس 750 یال 500هستند، در طول موج  یشکست منحصر بفرد بیضرا یکه دارا

 40خامت طال با ض هیال یسنسور در ازا نیا یبرا تیحساس زانیم نیشتریکه ب دهدیما نشان م جینتا نیاست. همچن

 محاسبه شده است689nm/RIUرابر با  نانومتر ب

  



 

 فروسرخ یدر محدوده طول موج ها اهیبر فسفر س ینانو ساختار جاذب مبتن یمدل ساز

 (A-10-762-1) 

 

Modeling of absorbent nanostructure black phosphorus-based in the range of infrared 

wavelengths 

 ،یفرمان یعل یآقا ر،یم یعل یآقا ،ینیخانم الهه حس

ده است. نانو شارائه  اهیبر فسفر س ینانو ساختار مبتن کیجذب نور،  شیمقاله، به منظور افزا نی: در ادهیچکچکیده: 

جذب، از  انزیبه م یابیاست. به منظور دست کونیلیو س  اهیبر فسفر س یشکل مبتن یساختار تور کیساختار مورد نظر 

در محدوده  هایفسفر س یگذرده بینانو ساختار ضر نیا یابیارز یه شده است. براساختار استفاد نیا یبرا یعدد لیتحل

 ددهمی نشان آمده،به دست یعدد جیمحاسبه و نمودار جذب به دست آمده است. نتا µm 15 تا µm 5 یطول موج

 آمده دستبه 26/0و  5/0برابر  بی، به ترتµm 7/9 = λ2 و µm 7/7= λ1 هایجذب در طول موج زانیم نیشتریب

ستفاه قرار فروسرخ مورد ا هایدر محدوده طول موج رپذیمیتنظ هایدر جاذب تواندیم یشنهادپی نانوساختار. است

 ردیگ

  



 

 یمتوال یسکید دگریبر دو تشد یباال مبتن تیبا حساس یکینانوحسگر پالزمون

 (A-10-763-1) 

 

Plasmonic nanosensor with high sensitivity based on two consecutive disk resonators 

 ،یثربی دیکار، دکتر نو فیدکتر عباس ظر ،یفرمان یدکتر عل ،یخانم نرجس عموسلطان

و  یمتوال یسکید دگریر دو تشدب یفلز مبتن-قیعا-فلز یکیشکست پالزمون بیحسگر ضر کیمقاله،  نیدر اچکیده: 

 اریمع ت،یشده است. حساس یساز هیشب (FDTD) زماندر حوزه  یارائه و با روش تفاضل متناه ،یلیمستط دگریتشد

 nm/RIU  ،241.66 RIU-1 1450 بیشکست به ترت بیحسگر ضر نیا یمحاسبه شده برا تیفیک بیو ضر یستگیشا

 است یقبل یشکست ارائه شده  بیضر ینسبت به حسگرها یشنهادیبهبود ساختار پ یاست که نشان دهنده  242.83و 

  



 

 یدر حذف رنگ از پساب صنعت هیچند ال گرافن ییمطالعه کارآ

 (A-10-764-1) 

 

Study of Few Layer Graphene Efficiency on Dye Removal of Industrial Wastewater 

 دکتر عباس بهجت، ،یمطهر دیدکتر حم ،یمحمد انیشاطر هیخانم حور

رابنفش ف یمرئ یسنج فیر اساس روش طو ب هیگرافن چند ال لهیاز پساب بوس یمقاله حذف رنگ نارنج نیدر اچکیده: 

ه شده است. استفاد یو خوراک یمنظور از دو نوع رنگ صنعت نیشده است. به ا یو مناسب، بررس عیروش سر کیبه عنوان 

ودر گرافن پحذف رنگ از  یشد. برا یبررس یو نوشابه فانتا به عنوان رنگ خوراک یاورانژ به عنوان رنگ صنعت لیمت

انجام  فرابنفش یمرئ یسنج فیبا دستگاه ط یکیحذف رنگ توسط جذب اپت زانیم ی. بررسدیگرد استفاده هیالچند

 گرافن ودنافز از بعد و قبل هاآن فیشد. ط هیمختلف ته هایدر غلظت یو خوراک یصنعت هایگرفت. هر کدام از رنگ

فاده از جاذب ول به نسبت قبل از استمحل نوری جذب قله جاذب، عنوان به گرافن افزودن با که شد مشاهده و شد گرفته

 دیرس 2/0 ریبه ز یجذب نور 8/0اورانژ از  لیمت یمختلف برا هایکه در غلظت یابه گونه ابدییکاهش م

  



 

 میبا دتر KrF زریحاصل از برهمکنش پالس ل یالکترون انیبهبود جر

 (A-10-765-1) 

 

Improving the electron current in interaction of KrF laser with deuterium 

 زارع، هیدکتر سم

 نتریممه ،یتیرنسبی. در محدوده غشودیمطالعه م میبا هدف دتر KrF زریمقاله برهمکنش پالس ل نیدر اچکیده: 

 زانیدر م ونی-فرکانس برخورد الکترون نیاست. بنابرا یپالسما، جذب برخورد یدر سطح بحران زریل یجذب انرژ زمیمکان

 یکوچکتر از طول موج دوبرو ونی-پارامتر برخورد الکترون ،یبحران یاز دما شتریب یدارد. در دماها یجذب نقش مهم

بزرگتر  یامحاسبه شوند. حال با فرض دم یکوانتوم دیو فرکانس برخورد در برهمکنش با یرسانندگ بیخواهد شد و ضر

 یالیسدر کد دو یرسانندگ بیبرخورد و ضرفرکانس  یکوانتوم حاتیتصح م،یدتر یپالسما یالکترون ولت برا 36از 

GENUINE شیماپالسما، گر یرسانندگ بیفرکانس برخورد و ضر شیو افزا حاتیتصح نیا ری. تحت تاثشوندیاعمال م 

 K 107×2/3،ینهیشیتا ب کنواختی طور به هاالکترون ی. دماابدیمی بهبود پالسما در هاآن نفوذ عمق و هاالکترون

ز دو برابر ا شتریدما ب نیدما هستند که ا نهیشیدر ب fs 600از شیب زمانی مدت در هاو الکترون افتیخواهد  شیافزا

 خواهد بود یککالسی فرکانس فرض با هاالکترون یدما

  



 

 زریپالسما در برهمکنش با پالس ل ییدامنه موج ردپا شیافزا

 (A-10-765-2) 

 

Enhancement of plasma wakefield amplitude in interaction with laser pulse 

 زارع، هیدکتر سم

ادالت ماکسول، . با کمک معشودیم یدر پالسما بررس ردپاییبر دامنه موج زریشکل پالس ل ریمقاله تاث نیدر اچکیده: 

 یش رانجکوتامعادله با رو نی. ادآییحاصل از تک پالس بدست م ییموج ردپا یکیالکتر دانیدامنه م یبرا ایمعادله

از  یربعحاصل از پالس م ییکه دامنه موج ردپا شودمی. مشاهده شودیسه شکل متفاوت پالس حل م ی، برا4مرتبه

الس از پبا فرض جفت  ییموج ردپا یکیالکتر دانیم یبرا ایبزرگتر است. درادامه معادله یو گاوس ینوسیپالس س

پالسما  طول موج %85که اگر فاصله دو پالس  دهدیمعادله نشان م نیحل ا جی. نتاشودیمعادالت ماکسول حاصل م

تک پالس  جفت پالس با یفاصله مشخص برا نیبا انتخاب ا ییاست. دامنه موج ردپا نهیشیب ییباشد، دامنه موج ردپا

امنه موج د نیجفت پالس حدود پنچ برابر تک پالس است و همچن ییکه دامنه موج ردپا شودیم دهی. دشودیم سهیمقا

 ابدییم شیو افزا ستیانتشار ثابت ن یادر راست

  



 

 با هدف زریحاصل از برهمکنش ل یالکترون کهیبار دیدر تول زریطول موج ل ریتاث

 (A-10-765-3) 

 

The effect of laser wavelength in electron beam generated by laser-target interaction 

 زارع، هیدکتر سم

  و nm800 هایو طول موج کسانی هایبا شدت ایهیفمتوثان زریو پالس لمقاله برهمکنش د نیدر اچکیده: 

nm1064تحت هاباال، الکترون هایبا شدت زری. در برهمکنش لشوندیم سهیمقا یالیبا کمک کد دوس میبا هدف دتر 

 شودید. مشاهده مارند یحرکت نوسان که،یانتشار بار یدر راستا ها،ونی کیالکتروستات یرویو ن ویپاندرمات یروین رتاثی

. خواهد بود nm800  پالس هایحدود ده برابر سرعت الکترون nm1064 حاصل از طول موج هایکه سرعت الکترون

مان زحاصل از طول موج بلندتر در مدت  هایکه الکترون دهدینشان م یالکترون انیجر یچگال سهیمقا نیهمچن

 یدما سهی. سپس مقاکنندیاز پالسما نفوذ م ید و در عمق بزرگترخود خواهند بو انیجر یچگال نهیشیدر ب یشتریب

 هایالکترون یدما نهیشیبا پالس بلندتر، دو برابر ب یدیتول هایالکترون یدما نهیشیکه ب دهدمی نشان هاالکترون

رار دارند و د قخو یدما نهیشیدر ب کمتری زمان مدت تر،حاصل از پالس کوتاه هایالکترون یاست. از طرف گریپالس د

 هستند nm1064 حاصل از هایالکترون یدما %25برابر با  ییعمدتا در دما

  



 

 یکیبه صورت الکتر ریکنترل پذ ینیفرالنز گراف یبرا یارائه مدل مدار

 (A-10-768-1) 

 

Circuit model for Electrically Controlling the Graphene-based meta- lens 

 ،یمحمد رضا رخشان ،یرعسگ هیمحمد ملک پور، سم

 نیگراف هیال کیفرالنز متشکل از  نی. امیکن یم شنهادیپ ینیفرالنز گراف یبرا یمدل مدار کی ق،یتحق نیدر اچکیده: 

رد. جهت کنترل طال قرار دا فراسطح هیال کیگرافن،  یبر رو نیقرار داده شده و همچن کایلیس هیال ریز یاست که بر رو

 جادیمختلف ا یها هیبا طول و زاو ییها بیطال را با صل هیاز ساختار، درون ال یعبور یسیکردن جبهه موج الکترومغناط

کنترل  یو به راحت یکیربه صورت الکت نیگراف هیبه ال یکیتوان با اعمال ولتاژ الکتر یفرالنز را م ی. فاصله کانونمیکرده ا

دو قطبش  یا برارگرافن، مدل  ی هیو سپس با در نظر گرفتن ال میکن یم یرا معرف نیگراف هیا ساختار بدون الکرد. ابتد

را با  TM و TE دو مد جیاست، ما نتا یرویبه صورت دا یموج تابش نکهیا لی. به دلمیکن یم شنهادیپ TM و TE متفاوت

 میکن یرا مشاهده م یو تطابق خوب میکن یم سهیمقا FDTD را با روش تفاضل محدود جیو نتا میکن یجمع م گریکدی

  



 

 در باند تراهرتز میقابل تنظ یکانون ۀبا فاصل ینیلنز گراف

 (A-10-768-2) 

 

Graphene-lens with tunable focal length in the terahertz band 

 ه،یمحمد ملک پور، نصرت گرانپا

ابل کنترل ق یشده است که در آن فاصله کانون شنهادیتراهرتز پ یساختار لنز در محدوده کی ق،یتحق نیدر اچکیده: 

 کیپالسمون ی. لنزهامایکرده سازیهیو شب یزمان بررس یاست. ساختار را با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه

ارند. با قراردادن د تریکوچک اریابعاد بس قیعا یبا لنزها اسیطول موج دارند و در ق ریز ایدر حدود طول موج و  یابعاد

 یه اندازهبپرتو  یکانون یکرده و فاصله رییگرافن تغ یگرافن در ساختار و اعمال ولتاژ به آن، سطح فرم یۀال کی

13.95λ میکن میتنظ یکیپرتو را به صورت الکتر یکانون ۀفاصل متوانییم نیبنابرا کند؛یم رییتغ 

  



 

 یو بررس دیاکس ید ومیتانیت یسطح یورفولوژو م ییتابان آرگون بر کارا هیتخل یاثر پالسما

 یآب یاز محلول ها نهیآن در حذف رنگ

 (A-10-770-1) 

 

The effect of Argon glow discharge Plasma on performance and morphology of 

Titanium Dioxide and discussing on textile dye removal from aqueous solutions 

 خرم، روسیس یآقا ،یدیمحمدصادق ذاکر حم یآقا ،یخانم زهرا کاظم

 بی. تخرشودمی گرفته کار به یشگاهیو آزما یمختلف صنعت هایپالسما به عنوان حالت چهارم ماده، در بخشچکیده: 

است.  تیبا اهم اریبس یو رنگرز نساجی صنعت در ساده، و خطر کم محصوالت به هاآن لیو تبد یرنگ هایندهیآال

کار  نیدر ا ؛شودیمحسوب م یرنگ هایندهیبردن آال نیموثر در از ب هایستیاز جمله فوتوکاتال د،یاکس ید مویتانیت

 راتییاند و تغتابان آرگون قرار گرفته هیتخل یدر معرض پالسما ممستقی طوربه دیاکس ید ومیتانینانوذرات ت ،یتجرب

 فیط یا بررسقرار گرفته است. ب یمورد بررس ستیفوتوکاتال نیا یسطح یو مورفولوژ ییحاصل از تابش پالسما بر کارا

نوذرات در حضور نا نه،یمتفاوت مشاهده شد که کاهش در غلظت رنگ یدر فواصل زمان نهیغلظت رنگ راتییو تغ یجذب

نسبت به  یانجام شده و در مدت زمان کمتر یشتریب یآرگون با بازده یاصالح شده توسط پالسما دیاکس ید ومیتانیت

 شده است یاز محلول آب نهیآن موفق به حذف کامل رنگ ییبدون پالسما ینمونه 

  



 

 نیتابع گر هیبر پا CFRC و زریل یبرهمکنش حرارت یبررس یبرا یلیمدل تحل کیارائه 

 (A-10-771-1) 

 

Introduce an analytical model to investigate the thermal interaction of laser and CFRC 

based on the Green function 

 ،یمیمحمد رضا کر ،یقهرمان دیزاده، محمد سع لیجواد خل

 یامر یانوردیو در یسازیمانند هوافضا، عمران، کشت یمختلف عیدر صنا CFRC یهاتیامروزه استفاده از کامپوزچکیده: 

وجه با استفاده است. با ت CFRC فردمنحصربه یکیو مکان یحرارت یهایژگیو کرد،یرو نی. علت ارودیبه شمار م جیرا

 یادیز یلیتحل یهااست. مدل زریل کهیماده با بار نیا یاز مسائل موردتوجه، برهمکنش حرارت یکیماده،  نیگسترده از ا

 دهیرا ناد یتابش حرارت ،ین شرط مرزبود یرخطیها به علت غمدل نیشده است. در ابرهمکنش ارائه نیا یبررس یبرا

 نیتابع گر یئورتپژوهش ما با استفاده از  نیاست. در ا یواقع یمرز طیوع باعث فاصله گرفتن از شراموض نی. ارندیگیم

 یسطح یشده تابش حرارت. در مدل ارائهمیقرارداد یموردبررس یلیصورت تحلرا به CFRC و زریل یبرهمکنش حرارت

مدل ارائه شده قادر  نیپژوهش است. همچن نیا زیتما شده که از نقاط قوت و وجهدر نظر گرفته یشرط مرز کیعنوان به

 برابر کاهش دهد 100را تا  یسازهیاست زمان شب

  



 

 ریآب مقطر و تاث طیدر مح یبا فلز رو اگی مینئودم یپالس زریبرهمکنش ل یساز هیشب

 ندیفرا نیدر ا ییسپرپالسما

 (A-10-772-1) 

 

Simulation of Nd-YAG pulse laser interaction with zinc metal in distilled water 

environment and the effect of plasma shielding in this process 

 ،یرانیدکتر الناز ا ،یمحمد رسول خداورد

الص در محلول خ اریانواع نانوذرات بس دیتول یو پاک برا منیا یاز روش ها یکی عیما طیدر مح یزریکندوسوز لچکیده: 

منظور  نیود، بدش تیریمد یبا نمونه فلز زریبرهمکنش ل دیمنتج با یکنترل نانوساختارها یبرا متنوع است. در واقع یها

 ییدما عیوزتو  یعمق کندگ یمقاله به بررس نی. لذا در امیبرهمکنش داشته باش ندیاز فرا یفهم درست و کامل یستیبا

 زریحاسبات از لمنظور  در م نیه شده است. بدپرداخت ندیدر فرا ییسپر پالسما ریشده در عمق و سطح هدف و  تاث جادیا

به  ندیفرا یساز هیشب نیاستفاده شده است. همچن هینانوثان 9پالس  ینانومتر و پهنا 1064با طول موج  اگی مینئودم

متر  یسانت 1تفاع آب مقطر به ار ریو تاث ییکمک نرم افزار کامسول با روش المان محدود و با در نظر گرفتن سپر پالسما

 انجام شده است یرامونیپ طیبه عنوان مح

  



 

 یدو بعد ینور یها ستالیکر ینور گرقیتفر مین یعدد یمدلساز

 (A-10-773-1) 

 

Numerical Modeling of a Half Subtractor based on Photonics Crystal 

 ر،یم یعل ،یفرمان یعل رانوند،یرضا ب

 دیتشد یهافرهبا استفاده از ح یگر نور قیتفر میشرده جهت تحقق نساده و ف اریساختار بس کیمقاله،  نیدر اچکیده: 

ه از منظر ساخت، کاستفاده شده است  کونیلیس یهالهیشده است. در ساختار، از م شنهادیپ ،یساختار بلور فوتون کیدر 

 یه است. براشد یمعرف B یها و موجبر خروج یورود نیشامل نقص ب لهیم کی د،یتشد یهاحفره جادیا یساده است. برا

ر سر راه موجبر ب کیو  B ینقص بر سر راه خروج کیاز  ،یو خروج یورود یموجبرها جادیکنترل رفتار نور، پس از ا

ه شده تفاضل محدود در زمان استفاد یساختار از روش حل عدد لیو تحل هیتجز یاستفاده شده است. برا D یخروج

شده  مینظتنانومتر  1550فشرده است. رفتار قطعه در طول موج  اریبساست که  15*15 یشنهادیاست. ابعاد ساختار پ

 است یمخابرات نور یکاربردها یاست که مناسب برا

  



 

شده موجبر و  جیدر ساختار تزو نیو توان آستانه پائ عیسر یبا پاسخ زمان ینور یداریدوپا

 بر گرافن یمبتن سکید-کرویرزوناتور م

 (A-10-774-1) 

 

Ultra-fast and low threshold optical bistability in a graphene-based coupled waveguide 

and micro-disk structure 

 د،یقاسم جد ،یریم یکشتکار، مهد مانیپ

با استفاده  ینور یردایبه دوپا یابیدست یبرا سکید-کرویشده موجبر و رزوناتور م جیساختار تزو کیمقاله  نیدر اچکیده: 

مود نشان  جیتزو یو تئور یتمام عدد هایسازیهیبدست آمده از شب جیگرافن ارائه شده است. نتا یرخطیغ تیاز هدا

 ایو  0.79μWکوچک  اریبا توان آستانه بس ینور یداریبه دوپا توانیم سکید-کرویشعاع م میکه با تنظ دهدیم

 یشنهادیپساختار  نیشیپ هایبا پژوهش سهی. در مقاافتیدست  1.53psو  1.24psکوتاه  اریبس زیافت و خ هایزمان

 یتر از ساختارهاکم اریدارد و ضمن داشتن ابعاد کوچکتر و سهولت ساخت، توان آستانه آن بس یعتریسر یپاسخ زمان

 است نیشیپ

  



 

 یبا نانو حفره ها ییساختارها هیبر پا ینور یفراماده در بازه فرکانس ها یلترهایف یطراح

 یفلز

 (A-10-777-1) 

 

Design of metamaterial filters in the range of optical frequencies based on structures 

with metal nanopores 

 ،یاشکان ارکان س،یهر یگل محمد دیدکتر سع

 زبانیم طیحم کیمتفاوت در  یهندس یبا فرم ها یعیهستند که معموال از مواد طب یها مواد مصنوع الیمتامترچکیده: 

واص خآنهاست که به فرامواد  یشکست منف بیشود داشتن ضر یفرامواد م ژهیو تی. آنچه باعث اهمشوندیم سنتز

 یدیبریبر ساختار ه یمبت الیمتامتر لتریف کیمقاله  نی. در اشودینم افتی یعیکه در مواد طب دهدیمنحصر به فرد م

 nm900 تا nm550 و در طول موج   Siه در حضور بسترمنحصر به فرد ک یها هیمتشکل از صفحه طال با حفره ها با آرا

قطر حفره  رییاعم از ضخامت صفحه طال، تغ یساختار یدر پارامترها راتییاست که با تغ نیارائه شده است. تالش بر ا

قطر حفره  نانومتر، 50طال با ضخامت هیساختار ال یکه برا میینما دایپ یدسترس FWHM زانیم نیبه کمتر یفلز یها

 نانومتر به دست آمده است 15مقدار به اندازه  نینانومتر ا 400نانومتر و دوره تناوب  100 ییاهو

  



 

 یسیآمورف نانوبلور مغناط یدر نوارها یکر طول یکیبر پاسخ مگنتواپت یاثر تاشدگ یبررس

Fe78Si 9B13 

 (A-10-779-1) 

 

The Influence of Folding on Longitudinal Magnetooptical Kerr Response in Fe78Si9B13 

Magnetic Nano crystal Amorphous Ribbons 

 ،یلیستوده، خانم شکوفه اسماع دیدکتر وح

جه قرار دارند. و هندسه مناسب، مورد تو ژهیو یسیبه علت دارا بودن خواص مغناط یسینانو بلور مغناط ینوارهاچکیده: 

مورد  Fe78Si9B13 یسیآمورف نانو بلور مغناط یدر نوارها یولکر ط یکیبر پاسخ مگنتواپت یمقاله اثر تاشدگ نیدر ا

کر  یکیواپتو پاسخ مگنت جادشدهیا یسه تاشدگ یگریو در د یتاشدگ کیاز نمونه ها  یکیقرار گرفته است. در  یبررس

 یاده مم یحسط یسیخواص مغناط یکر به بررس یکیشده اند. از آنجا که اثر مگنتواپت سهیآنها نسبت به حالت خام مقا

 یاطش سنجبه روش مغن زیحلقه پسماند نمونه ها ن ،یحجم یسیخواص مغناط لیو تحل جینتا سهیپردازد، به منظور مقا

)خواص  یطول کر یکیبر پاسخ مگنتواپت یبه دست آمده، اثر تاشدگ جیو گزارش شده است. نتا یرینمونه لرزان اندازه گ

 یراکه دا ییکنند. در نمونه ها یم دیی( را تأین )خواص حجمنمونه لرزا ی( و حلقه پسماند مغناطش سنجیسطح

لقه پسماند حاست و  یشتریب یپهنا یکر دارا یکیهستند، حلقه پسماند به دست آمده از پاسخ مگنتواپت یشتریب یتاشدگ

مربوط  اندتو یم ج،ینتا نیا یاست که علت هر دو یکمتر بیش ینمونه لرزان دارا یبه دست آمده از روش مغناطش سنج

 باشد یسیمغناط یها وارهید یرافتادگیگ زانیم شیبه افزا

  



 

 ریمتغ کیالکتر یبا تابع د یکیپالسمون طیمح یپالسمون برا یرابطه پاشندگ

 (A-10-780-1) 

 

Plasmonic dispersion relation for a plasmonic medium with variable dielectric constant 

 ان،یک یعبد رضایتر علدک ر،یضم یگلزار دهیخانم سع

 کیالکتر ید طیمح کی نیسطح مشترک تخت ب یبرا TM در مد یپالسمون یمقاله، رابطه پاشندگ نیدر اچکیده: 

ر سطح بعمود  یراستا z که در آن) εp(z) ریمتغ کیالکتر یبا تابع د یکیپالسمون طیمح کیو  εd با ثابت کنواختی

د و دار یدر سطح مشترک بستگ εp(z) رابطه به مقدار مشتق نیکه ا شود ی. معلوم مدیآ یبه دست م (مشترک است

 یکیپالسمون تکنواخی طیمح یمشتق آن در مرز صفر باشد به رابطه شناخته شده برا ایباشد و  یمقدار ثابت εp که یوقت

 یم میرسده تبه دست آم یداشته باشد رابطه پاشندگ z به یخط یوابستگ εp(z) که تابع یمورد یشود. برا یم لیتبد

در  یل خوبعم یتواند آزاد یم یکیپالسمون طیمح کیالکتر یبودن تابع د کنواختی ریدهد که غ ینشان م جیگردد. نتا

 قرار دهد اریدر اخت یپالسمون دیو فرکانس تشد یکنترل معادله پاشندگ

  



 

 یتیپروسکا لینورگس ودیدر ساختار د یانتشار یمدها یمطالعه عدد

 (A-10-783-1) 

 

Numerical Investigation of the propagation modes in the perovskite light emitting 

diode 

 ،یمحمد کاظم مروج فرش ،یزدانیالناز  ،یاراحمدی یمرتض

 تیپروسکا بر یتخت، مبتن لینورگس ودیساختار د کی ،یعنصر متناه یمقاله، با استفاده از روش عدد نیدر اچکیده: 

CH3NH3PbBr3 ول موجدر ط nm 530 که  دهدیساختار، نشان م یانتشار یمدها یشده است. بررس یسازهیشب

 یبازده کوانتوم یننده براکمحدود  یعامل دهنده و الکترود شفاف،انتقال یهاهیشکست ال بیضرا نیوجود اختالف ب

توجه است.  قابل یانیم یهاهیمدها در ال یشدگکه محصور سازدیم انیبدست آمده نما یعدد جیاست. نتا یخارج

 یکه در مدها کندیمشخص م یمرتبه دوم و چهارم با مد اصل یمراتب باالتر از جمله مدها یمدها سهیمقا ن،یهمچن

 ردیپذیاثر صورت م نیهمچنان ا زین گرید

  



 

 یدو بعد یبر بلور فوتون یحسگر مبتن ستیدر خون با استفاده از ز ایماالر صیتشخ

 (A-10-784-1) 

 

Detection  of malaria in the blood using a biosensor based on two-dimensional 

photonic crystal 

 ،یدکتر حسن پاکارزاده، دکتر مجسن حاتم ا،یدنیرش یعل یاقا

 صیتشخ یشکست برا بیضر راتییبر اساس تغ یدو بعد یبلور فوتون  هیحسگر بر پا ستیز کیمقاله ،  نیدر اچکیده: 

مان آن دارد در در ینقش اساس ایزودهنگام ماالر صیشده است. از آنجا که تشخ یساز هیقرمز شب یگلبولها در ایماالر

شود  یقائل م زیمات ایآلوده به ماالر یو گلبولها یعیقرمز طب یگلبولها نیب ییباال تیبا دقت و حساس یشنهادیطرح پ نیا

 514 یرئمشده که در طول موج  لیطال در بستر هوا تشک یها لهیدارد و از م یکوچک اریحسگر ابعاد بس ستیز نی.ا

نرم  لهیبوس ینمحاسبه شکاف باند فوتو یبرا (PWE) ساختار با استفاده از روش بست موج تخت نیکند. ا ینانومتر کار م

د که ده یشکست نشان م بیضر راتیینسبت به تغ یشکاف باند فوتون راتییشود. تغ یم یساز هیشب OPTIFDTD افزار

وجود  نشانه نیکه ا ابدی یشکست کاهش م بیضر شیبا افزا یبوده و شکاف باند فوتون یخط یبه خوب راتییتغ نیا

 است تیحساس

  



 

 پر شده از گاز آرگون یشکاف باند با هسته توخال یدر تار بلور فوتون یطول موج لیتبد

 (A-10-787-1) 

 

Wavelength conversion in Ar-filled hollow core bandgap  photonic crystal fiber 

 دکتر حسن پاکارزاده، ،یدکتر محسن حاتم ،یلیخانم فاطمه اسمع

پر  یبا هسته توخال شکاف باند یتار بلور فوتون کی یسطح مقطع موثر و پاشندگ کال،یبا استفاده از نرم افزار لومرچکیده: 

 افتهی میعمت یرخطیمک نرم افزار متلب، معادله غنانومتر محاسبه و به ک 980طول موج   یشده از گاز آرگون را برا

ر موج  چها بیمختلف با در نظر گرفتن اثر ترک یطول موج ها یرا برا یخروج فیو شدت ط یساز هیرا شب نگریشرود

 میآور یبدست م

  



 

 هیبر پا یتیپروسکا یدیخورش یبر عملکرد سلول ها یسطح یتله ها یاثر چگال یبررس

MAPbI 3 

 (A-10-788-1) 

 

Influence of interface trap concentration on the performance of MAPbI3 Perovskite 

solar cells 

 زاده، یاصغر دیدکتر سع دزاده،یخانم الدن خطاپوش، خانم نسا مج

 یشد بازدهشده اند. روند ر شنهادیپ یدیخورش یسلول ها نیبه عنوان نسل نو یتیپروسکا یدیخورش یسلول هاچکیده: 

 ،یتیواد پروسکاو متفاوت م دیجد تیبوده است. به علت ماه رکنندهیخ یدیخورش یسلولها ریبا سا سهیسلولها، در مقا نیا

 هیال یتارهاباشد. به علت ساخ یم یو نظر یگسترده تجرب یبه پژوهش ها ازینوع مواد ن نیا یپارامترها قیشناخت دق

 یلول هاسنوع  نیا یساز نهیبه یو تله ها برا یسطح بیبازترک اثرات قیدق یبررس ،یدیخورش ینوع سلول ها نیا یا

اسون با در نظر و پو یوستگیمقاله با استفاده از حل خودسازگار معادالت پ نیباشد. در ا یمورد توجه م اریبس یدیخورش

بر  MAPbI3/spiro-OMeTAD وندگاهیدر پ یسطح ینقص ها یبار، اثرات چگال نیحامل دیو تول بیگرفتن بازترک

 شیا افزادهد که ب ینشان م یساز هیشب جیقرار گرفته است. نتا یمورد بررس یتیپروسکا یدیخورش یعملکرد سلول ها

ه و در شد نیحامل یکه باعث کاهش چگال ابدی یم شیفعال افزا هیدر ناح نیحامل بیبازترک ،یسطح ینقص ها یچگال

-cm  زانیتا م یسطح ینقص ها یچگال شیدهد با افزا یبه دست آمده نشان م جی. نتاابدی یکاهش م انیجر جهینت

ه به ک ابدی یآن، بازده به شدت کاهش م یجیتدر شیبا افزا یشود ول یکاهش محسوس در بازده مشاهده نم 31013

 انینقص ها، جر نیدر ا نیحامل بیبه خاطر بازترک ن،یباشد. عالوه بر ا یکاتد م هیال یکیدر نزد نیحامل بیخاطر بازترک

 ابدی یکاهش م زین

  



 

در حضور اثر   یرخطیغ یکوانتوم دانیکنش با مدر برهم نینشتیا-بوز دهیچگال کی کینامید

 اشتارک

 (A-10-790-1) 

 

Dynamics of an atomic Bose-Einstein condensate interacting with nonlinear quantized 

field under the influence of Stark effect 

 ،یمحمد کاظم توسل یآقا ان،یقاسم میابراه یآقا

با  یرخطیغ یانتومکو دانیم کیبا  یاتم دهیچگال کیکنش برهم یبرا افتهیمیتعم کید یالگو کیمقاله  نیدر اچکیده: 

 دانیمتفاوت، م هیاول یفوتون دانیسامانه را با در نظر گرفتن دو م کینامی. دمیکنیدرنظر گرفتن اثر اشتارک ارائه م

 یارامترهاپ میسامانه با تنظ یکینامیکه تحول د دهدینشان م جی. نتامیدهیچالنده، مورد مطالعه قرار مهمدوس و 

با لحاظ کردن  توانیرا م یانرژ ینمونه، ترازها یکنترل است. براقابلدر نظر گرفته شده  یهاکنشبرهم کنندهفیتوص

با در نظر  ژهیوبه ت،یجمع یار واروندر رفت ایاح-فروافت یومکوانت دهیپد ن،یو جابجا کرد. همچن یاثر اشتارک دستکار

 ابیو در غ دهدیرخ م دانیم یدر کوادراتورها زین یکوتاه مدت یهمدوس، قابل مشاهده است. چالندگ هیاول دانیگرفتن م

 شودیتبادل م دانیم یکوادراتورها نیو حضور اثر اشتارک ب

  



 

 چگال یدر پالسما یشه الکترونبر بازده نانو خو یتیپارامتر نسب ریتأث

 (A-10-791-1) 

 

The effect of relativity parameter on the efficiency of electron nanobunch in dense 

plasma 

 ،یآزادبن یدکتر فاطمه خداداد

در اتم  عیرسفوق  یالکترون یندهایاز فرآ یقیرا به سمت مطالعات دق دیجد ینگرش هیهمدوس آتو ثان یپالس هاچکیده: 

 دیموثر در تول یالسما، طرحپ-زریشده در برهمکنش ل دیتول یپر انرژ یها و مولکولها گشوده است. استفاده از الکترونها

در  یکترونال یچگال عیتوز یو پالسما، نمودارها زریاز ل یخاص یپارامترها یهمدوس پرشدت است. به ازا کسیاشعه ا

الکترونها را در  ویپاندرمات یرویاز فضا به ابعاد نانومتر خواهد داشت. ن یاهیاحدر ن یناگهان شیافزا کیسطح پالسما 

 یشتاب داشتن، تابش لیها بدل. خوشهدهدیبا ابعاد نانومتر مقابل سطح پالسما به حرکت در آورده و شتاب م ییهاخوشه

نانو خوشه  دیولبر ت ییدما یناهمسانگردو  یتیمقاله، اثر نسب نی. در اکنندیم لیگس هیآتوثان یزمان یهمدوس با پهنا

 یخوشه ها توانندیم یتینسب بلیو یداریو ناپا ییدما یمورد بحث قرار گرفته است. ناهمسانگرد هیآتوثان یالکترون یها

زون خواهد بود. فوق کوتاه مو یپالسها تیو تقو دیتول یروش جالب برا کیکنند که  دیتول هیآتو ثان رشیبا د یالکترون

 یتینسب بلیو یدارینرخ رشد ناپا 14.6% شیو افزا 2 بیبا ضر یتیدهد که با کاهش پارامتر نسب یبات نشان ممحاس

 یشه برانانوخو یشده خواهد شد. چگال دیتول یکاهش زمان اشباع بهره نانوخوشه و اشباع چگال 62منجر به حدود %

 درسی خواهد2.12´1037برابر با  یمقدار نهیشیب کیبه  kc/wpe =3و عددموج g= 3 یتیپارامتر نسب

  



 

 از جنس نقره یشکل سه بعد یهرم یبا استفاده از نانوساختارها یجاذب کامل پالسمون

 (A-10-794-1) 

 

Perfect Plasmonic Absorber Composed of Three Dimensional Ag Pyramid-Shaped Nano-

structures 

 ،یعسگر هیدکتر سم ،یدکتر محمدرضا رخشان

جذب  زانیم .ردیگ یو مورد مطالعه قرار م شنهادیپ (3D) یشکل سه بعد یبا نانوذرات هرم یجاذب پالسمون کی چکیده:

و به  جذب یها فیط میتنظ ینانومتر است. ساختار برا 190باند جذب  یکه پهنا یاست ، در حال دهرسی ٪99.9به 

 یکیالکتر یورنهر دو مورد امواج  یبرا یخروج یفهایقرار گرفته است. ط یساز نهیو به یحداکثر رساندن جذبمورد بررس

 یاذب پالسمون، ج نیهستند. بنابرا داریدرجه پا 60تا  0تابش در محدوده  هیبا زاو (TM) یعرض یسیو مغناط (TE) یعرض

مناسب  جاذب نیجاذب ها است. ا یدر طراح یدهد که عامل اصل یرا نشان م یگسترده ا دید هیشده، جذب زاو یطراح

نانومتر  200انومتر ن 200در حدود  یتابش و از همه مهمتر ، اندازه ا یایاز زوا یگسترده ا فیباند پهن ، ط یپاسخ نور با

 استفاده شود یدیتواند به عنوان سنسور و سلول خورش یم نینانومتر است و همچن 30

  



 

با  دیانتیتا ومیبر ماده فعال بار یمبتن یچندسطح یمدوالتور نور یسازهیو شب یطراح

 زندر-استفاده از ساختار تداخلگر ماخ

 (A-10-803-1) 

 

Design and simulation of multi-level optical modulator based on Barium Titanate 

material utilizing MZI structure 

 ،یخیش نینژاد، دکتر محمدحس یبهرام نیاسیآقا  ان،یپو یآقا سهراب محمد

ان جز فعال، به عنو (BTO) دیتانایتا ومیشده است که ماده بار یمعرف یشکافدار یکونیلیموجبرس مقاله نیدر اچکیده: 

 ومیتیاکلز ماده لپموثر  بیاز ضر شتریبرابر ب 20حدوداً  BTO یپاکلز برا دهیموثر پد بیشکاف مذکور را پر کرده است. ضر

ا فراهم آورد. در ر یموثر ونیمدوالس تواندیموجبر، م کیماده به عنوان جز فعال  نیا یریبکارگ نیاست، بنابرا تیوبینا

شده است. ولتاژ  یطراح ییدودو یبا خروج (MZM) زندر-مدوالتور ماخ کیشده ابتدا  یادامه با استفاده از موجبر معرف

 کی نویمدوالس یبرا pJ65/0 معادل یخود، انرژ μm25/17 یولت محاسبه شده است و با طول کل 8افزاره  نیا یکار

به عبارت  ای تیدوب ونیمدوالس تیبا قابل یشده، مدوالتور یطراح ییدودو MZM ساختار ی. بر مبناکندیمصرف م تیب

ه و استفاده نرخ ارسال داد شیامکان افزا ،یچهار سطح ونی. مدوالسماینموده یرا طراح یچهار سطح نور یخروج گرید

بر  یمبتن عیق سرمخابرات فو یستمهایس ندهیامروز و آ ازین یژگیو نی. چنآوردیباند موجود را فراهم م یاز پهنا نهیبه

 است یادوات نور

  



 

بر گرافن با استفاده از روش  یمبتن یپالسمون سطح دیتشد یستیحسگر ز لیو تحل یطراح

 یسنجیضیب

 (A-10-805-1) 

 

Design and Analysis of Graphene Based SPR Biosensor Using Ellipsometry Method 

 ،یدیحم یمهر دهیس ،یاحمد دیسعادتمند، وح تایب دهیس ،ینجف یمحمد جواد حاج

 نیا ،یپالسمون سطح دیبر تشد یمبتن یستیز یدر بهبود عملکرد حسگرها یدو بعد با توجه به کاربرد نانوموادچکیده: 

ساختار متداول  تیحساس یدهندهپژوهش، از گرافن به عنوان بهبود  نیاند. در امواد مورد توجه روزافزون قرار گرفته

 دیچالکوژنایواسطه د یهافلز نی. همچنمیکرشمن استفاده کرد دمانیبر اساس چ یپالسمون سطح دیتشد یستیحسگر ز

کار به ه،یرافن در روش جاروب زاوگ-افزاره طال تیحساس شیجهت افزا یانیم هیبه عنوان ال MoS2 و WS2 یدو بعد

که  دهندین منشا جی. نتاشودیافزاره استفاده م یهامشخصه لیتحل یبرا (TMM) انتقال سیگرفته شدند. از روش ماتر

 یبهتر تیکه حساس شودیروش م نیدر ا گرافن-افزاره طال تیحساس یدرصد 14.82باعث بهبود  WS2 استفاده از

 ،یسنجیضیفن با ببر گرا یمبتن یپالسمون سطح دیتشد یحسگر قی. تلفدهدینشان م MoS2 نسبت به استفاده از

 یریگکه در اندازه دهدیم جهیرا نت ریپذقیپاسخ بالدرنگ و تطب ،یبه برچسب گذار ازیباال، بدون ن تیبا حساس یاافزاره

به حالت جاروب  نسبت تیحساس یبرابر 174کاربرد دارند و منجر به بهبود  یستیز یهامولکول نییپا اریبس یهاغلطت

 شودیم هیزاو

  



 

 نانوذرات طال: اثر شکل و اندازه یخواص نور

 (A-10-806-1) 

 

Optical Properties of Gold Nanoparticles: Shape and Size Effects 

 ه،یهو یدیرش دیمج ،یخواجگ سایپر

 ،یکیولوژیو ب یکیاپت یاز جمله سنسورها یمختلف یبه طور گسترده در کاربردها بینانوذرات فلزات نجچکیده: 

نانوذرات  یکیاص اپتمقاله خو نیروند. در ا یبه کار م ک،یفوتوولتائ یو سلول ها کیها، الکترون ستیکاتالفوتو ،یوپزشکیبا

ر طول مطالعه شده است، که در اثر آن نور جذب شده و پراکنده شده د (SPR) یپالسمون سطح دیطال تحت اثر تشد

پاسخ  نجایاشکل و اندازه ذرات وابسته است. در شامل  یمختلف یبه فاکتورها SPR . فرکانسابدی یم شیاقزا SPR موج

 کامسول یساز هیببا نرم افزار ش (FEM) نانوذرات طال با شکل و اندازه متفاوت با استفاده از روش المان محدود یکیاپت

(COMSOL Multiphysics) باند و طول موج یدهند که، دامنه، پهنا ینشان م جیشده است. نتا یبررس SPR کل به ش

تا  515nm، از شکل نانوذرات ریی، تنها با تغSPR دارد. طول موج یبستگ یقطبش نور فرود نیعاد نانوذرات و همچنو اب

760nm متفاوت نانوذرات  یاندازه ها ینانوذرات، مقدار جذب برا یکیمطالعه اثر اندازه بر پاسخ اپت یکند. برا یم رییتغ

باند  یهناو پ افتهیذرات، جذب در واحد حجم کاهش  زیسا شیافزا دهند که با ینشان م جیشده است. نتا یبررس یکرو

 ابدی یم شیافزا

  



 

 یزنواریر یدگرهایباند تراهرتز بر اساس تشدپهن اریکننده فراماده بسجذب کی یطراح

 (A-10-807-1) 

 

Design of an ultra-broadband THz metamaterial absorber based on micro-strip 

resonators 

 ،یشعبان یمصطف یقاآ

و  یشکارسازدر حوزه آ ژهیکه به و ییکاربردها لدلی به تراهرتز بازه در فراماده باندپهن هایکنندهجذبچکیده: 

 کی هاییژگیبرخورد از و هیبه زاو تیباند باال و عدم حساس یتراهرتز دارند، مورد توجه هستند. پهنا یربرداریتصو

 شدهانباره یوارزنیر دگریتشد هیدو ال یبر رو قیعا هیال کی کردنمقاله ما با اضافه نیاست. در ا آلدهای کنندهجذب

ر با استفاده از ساختا نی. امایداده شنهادپی را تراهرتز باندپهن هایکنندهاز جذب یدیساختار جد وم،کرومی جنس از

 دگریتشد هیساختار با فقط دو ال نیا ینسب باندیشد و نشان داده شد که پهنا سازیهشبی محدودالمان یروش عدد

 نی. جذب در اپوشاندیتراهرتز را م 03/3تا  43/0 نیب هایدرصد است و فرکانس 150درصد، برابر با  90جذب  یبرا

افزاره  تیسعدم حسا نها،یاست. عالوه بر ا رحساسیبرخورد غ هینسبت به زاو باً یتقر TM وTE هردو قطبش یساختار برا

 کندیراحت م اریساخت آن را بس ها،هیال نیب یاهمترازبه ن یشنهادیپ

  



 

 یآبشار یحلقو دگریدو تشد هیحسگر فشار بر پا یطراح

 (A-10-809-1) 

 

Design of micro optical pressure sensor using cascaded ring resonator 

 بهادران، دکتر غالمرضا هنرآسا، یدکتر مهد ،یفریعباس کالته س یآقا

 یشد که بر رو یفشار طراح یریگاندازه یبرا دو طبقه یحلقو دگریتشد هیبر پا یکونیلیحسگر س کرویم  کیچکیده: 

در اثر  فراگماید یمکان ییو جابجا یدگیخم زانیقرار گرفته است. م  کایلیس-کونیلیشکل از س یلیمستط افراگمید کی

خط  ریتاخ با استفاده از روش المان محدود و روش بیحسگر به ترت یو پاسخ طول موج افراگمیفشار ثابت وارد بر د

 یحسگر ها گریاست که نسبت به د pm/kPa41 .تیحساس یشده دارا یشدند.  حسگر  طراح یساز هیشب  گنالیس

 است یقابل توجه تیحساس ینور دارا هیفشار بر پا

  



 

 ینلیاسپ تینانوذرات فر یسیو مغناط یکیاپت ،یساختار یهایژگیو یابیسنتز و مشخصه

 ومیبا النتان افتهی شیمنگنز آال - کلین

 (A-10-810-1) 

 

Synthesis and characterization of the structural, optical and magnetic properties of Ni-

Mn spinel ferrites doped with Lanthanum 

 مجلس آرا، نیمحمدحس ،یمطهره جعفرپور، محمد رستم

ل خود ژ -به روش سل ومیانشده با النت دهییمنگنز آال-کلین ینلیاسپ تیز سنتز نانوذرات فرپژوهش پس ا نیدر اچکیده: 

خواص  یشده است. جهت بررس ها پرداختهها آنن یسیو مغناط یکیاپت ،یساختار یهایژگیو یبه بررس ،یاحتراق

 ییبا گروه فضا نلیاسپ تیاز غالب فرف یسنتز شده دارا یشد پودرها دییاستفاده شده است که تا XRD زیاز آنال یساختار

Fd3m شده به  دهیینمونه آال نمونه خالص و یمعادله شرر محاسبه شده و برا لهیوسبه  زیها ن. اندازه بلورکباشندیم

کار گرفته ها بهنمونه یولوژمورف یبررس یبرا زین FESEM زیدست آمد. آنالنانومتر به 41.919و  41.915درحدود  بیترت

وذرات از نوع مواد نان نیشدند و مشخص شد که ا یبررس VSM زیآنال لهیوسبه زیها ننمونه یسیمغناط یهایژگیشد. و

 یهاهد ،یسیطحفاظت الکترومغنا نهیدر زم ییکاربردها یو لذا دارا باشند،ینرم با مغناظش اشباع باال م یسیمغناط

گاف  نییو تع یکیخواص اپت یهت بررسج UV-VIS زیاز آنال نی. همچنباشندیها و ... مداده رهیخواندن در عرصه ذخ

و  1.715  بیترتشده به دهیینمونه خالص و آال یبرا یانرژ شد و گاف یریگها با استفاده از رابطه تاوک بهرهنمونه یانرژ

 الکترون ولت محاسبه شدند 1.802

  



 

 E7 عیابلور م یکیخواص الکترواپت یبر رو کایلینانو ذرات س ریتأث یبررس

 (A-10-812-1) 

 

Effect of silica nanoparticles on electro-optical properties of E7 investigation 

 ق،یمهسا خادم صد ،یدیمحمد صادق ذاکرحم ،یکندان یفر، سهراب احمد یاتیبتول ح

 ریده است. مقادش یبررس SiO2 تشده با نانوذرا دهیآالئ E7 یکینمات عیدر بلور ما کیکر استات یکیاثر الکترواپتچکیده: 

 شوند،یم E7 عیثابت کر بلور ما شیوجود نانوذرات باعث افزا ن،یپائ هایکه در غلظت دهندیبه دست آمده نشان م

ا نانوذرات در شده ب دهیآالئ عی. پاسخ کر بلور ماشوندیخالص م عیباالتر باعث کاهش ثابت کر بلور ما هایغلظت یول

ثابت کر با  راتییه تغشده است. مطالع یدما بررس نیا یکیو در نزد کینمات -کیزوتروپیگذار فاز ا یدما یباال یدماها

 دوژن است -الندائو یثابت کر به دما مطابق با تئور یدما نشانگر وابستگ

  



 

MI یفلز-یاثر چارچوب آل یبررس L53(Al  کیبر عملکرد فوتوولتائ یکمک هیبه عنوان ال (

 یتیپروسکا یدیسلول خورش

 (A-10-813-1) 

 

The effect of MIL53(Al) metal-organic framework as buffer layer on photovoltaic 

performance of perovskite solar cell 

 ،یزرند یمحمود برهان ،یاحمد مشاع ،یوکیب یحجت امرالله

صالح سطح و بهبود با هدف ا (MIL53) ومینیآلوم هیبر پا یفلز-یچارچوب آل هایستالیاز نانوکر ق،یتحق نیدر اچکیده: 

استفاده شده  یتیپروسکا یدخورشیاختار سلولسدهنده الکترون در انتقال هیو ال تیانتقال بار در سطح مشترک پروسکا

به  تواندیم TiO2 متخلخل هیال یبر رو MIL53 یهاستالیساختار متخلخل نانوکر دهدینشان م یبررس جیاست. نتا

وع چارچوب ن نیا نیعمل کند. همچن تریمنظم یستالیبا ساختار کر تیپروسکا هیبهتر ال لیبست در تشکدار کیعنوان 

ه بهبود عملکرد بکوتاه عمل کند و منجر  هایموجدر محدوده طول یجاذب کمک هیال کیبه عنوان  تواندیم یفلز-یآل

 یرکارگیب حفره، دهندهفاده از ماده انتقالشود. با توجه به عدم است یتیپروسکا یدیخورش هایسلول کیفتوولتائ

MIL53 ییباال هیدر ال TiO2با ساختار یتیپروسکا یدی، بازده سلول خورش FTO/TiO2/CH3NH3PbI3/Au  را

 ییباال لینسپتا یدارا یفلز-یآل هایکه چارچوب دهدینشان م قیتحق نیا جی. نتادهدیم شیدرصد افزا 1.5حدود 

 با بازده مناسب را داراست یتیپروسکا یدیخورش یهادر ساخت سلول

  



 

درمان سرطان  یبه عنوان عامل کارآمد حساس به نور برا ZnO سازگار ستیسنتز نانوذرات ز

 نهیساده و کم هز یبا روش

 (A-10-814-1) 

 

Synthesize of highly biocompatible ZnO nanoparticles as an efficient photodynamic 

agent for cancer therapy by a facile and low cost method 

 ،یطهران عتمداریدکتر فاطمه شر ،ینژاد انیعل میدکتر مر ،یخیش هیخانم سم

با  یجمرتهایغ یروش ایپو یاست. روش نور درمان یاز عوامل مهم مرگ در جامعه انسان یکی: سرطان دهیچکچکیده: 

 ژنیاکس دیولروش ت نیعملکرد ا یمورد توجه قرار دارد. مبنا اریاست که بس یسرطان هایسلول یانتخاب بیتخر تیقابل

به  یرو دیات اکساست. نانوذر یفلز دیاکس ینانوساختارها ایبا مواد حساس به نور  یزریل کهیفعال در اثر برهمکنش بار

مورد توجه خاص  یولسل یبردار ریمختلف، انتقال دارو و تصو یکارآمد در درمان سرطان نواح اریبس یعنوان نانوساختارها

 ینور درمان یبرا ینعامل نانو درما کیسنتز به کار گرفته شده تا  یروش آسان و ساده برا کیمقاله،  نیقرار دارند. در ا

 یزهایآنال و یروبش یالکترون کروسکوپینمونه با م یکیاپت هایو مشخصه یساختار بلور ،یسنتز شود. مورفولوژ  ایپو

XRDسنجیفی، ط UV-Visible هایلهینانوم جادیا دیمو هایبررس جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس ZnO  با ساختار

نشان  مختلف هاینانوساختار در غلظت یگاف نوار یانرژ یاست. بررس eV 336/3 یگاف نوار یمناسب و انرژ یبلور

 یبارگذار یرانمونه ب ژهیطع و. مساحت سطح مقدآییبه دست م کسانیدر تمام موارد  یخوب بیبا تقر یانرژ نیداد که ا

 به دست آمد m2/gr 69 حدود زیمختلف ن یداروها

  



 

 یتیپروسکا یدیخورش یبر عملکرد سلول ها دیدیسرب  یبلورساز ندیاثر فرآ یبررس

 (A-10-816-1) 

 

Investigation of the effect of lead iodide crystallization process on the function of 

perovskite solar cells 

 ،یفاطمه سادات موسو ،یزاده، حجت امرالله یناصر جهانبخش ،یمحمود برهان یزرند ،یچ کیمحمدجعفر ن

 یهااملح یهمانند طول انتشار باال یخواص منحصربه فرد لیبه دل CH3NH3PbI3 یمعدن -یآل تیپروسکاچکیده: 

مورد  یتیسکاپرو یدیخورش یهاجاذب نور در سلول هالی عنوانساخت آسان به ندیو فرآ میقابل تنظ انرژی گافبار،

 یأثر از پارامترهادارد مت یدیبر عملکرد سلول خورش میمستق یریکه تاث تیپروسکا هیال ی. مورفولوژردگییاستفاده قرار م

دو  ه روشب تیپروسکا هیمقاله، ال نیاست. در ا تیپروسکا هیال ینشان هیال طشرای ها،است که از جمله آن یمختلف

ملکرد سلول ع نیو همچن تیپروسکا هیال یبر مورفولوژ دیدیشده و اثر زمان به هم خوردن محلول سرب  جادیا ایمرحله

 تیکاپروس یساعت بلورها 12زمان  یبرا دهدینشان م جیقرار گرفته است. نتا یمورد بررس یتیپروسکا یدیخورش

 شده است یترشبی باز -مدار ولتاژ به منجر و اندشده لیتشک یبهتر

  



 

GaI یوندیدو پ کییمبدل فوتوولتا یبهبود بازده nP/GaAs 

 (A-10-817-1) 

 

Efficiency improvement of the GaInP/GaAs multi junction photovoltaic modules 

 زاده، یمعنو نیرنجکش، آقا رضا رازمند، دکتر نگ رضایآقا عل ،یجعفر نیخانم آذ

 شیدر افزا یدایز ری، تاثGaAs رینظ یوندیچندپ یاز فناور یریگبا بهره یدیخورش یهاسلول یباال یبازدهچکیده: 

 یمرئ فیجذب در ط بیبا ضر GaAs .ها داشته استآن یپارامترها یسازنهیها و تمرکز بر ساخت و بهسلول نیا ییکارا

مقاله  نیوتون کار کند. در اف کسانیجذب  در کونیلیس فریتر از ونازک اریبس یفریتواند با و ی، مSi باالتر نسبت به اریبس

ساختار سلول  شده است. ابتدا یسازنهیبه  GaInP/GaAs یوندیدو پ یدیسلول خورش  Silvacoبا استفاده از نرم افزار

 ارسانمهینوع ماده ن رییغو در ادامه با ت شودیم یسازمشخص آماده یناخالص یساخت و با چگال یعمل جیمنطبق با نتا هیاول

کار  نی. اشودیآماده م یشنهادیپ نهیسلول به تر،یو ام سیب هیال یناخالص یچگال یساز نهیبه نیو همچن تریام هیدر ال

 35/1و  یدرصد 87/10بهبود  کیبدست آمده،  جیبوده که نتا GaInP/GaAs یدیبا هدف بهبود عملکرد سلول خورش

 شان داده استدر ولتاژ مدار باز سلول را ن یولت 1حدود  شیاافز کیو  یو فاکتور پرشدگ یدر بازده بیبه ترت یدرصد

  



 

Ti ضدبازتاب هیبه کمک ال یکونیلیس یدیسلول خورش یبهبود بازده O2 و نانوذرات نقره 

 (A-10-817-2) 

 

Efficiency improvement of the Si solar cell with TiO2 as anti-reflective coating and Ag 

nanoparticles 

 زاده، یمعنو نیخانم نگ ،یرنجکش، خانم زهره گلشن بافق رضایآقا عل ،یجعفر نیآذخانم 

 یهاها را به عنوان سلولآن ییکارا ،یکونیلیس یدیخورش یهاتمام شده در سلول نهیو کاهش هز یبهبود بازدهچکیده: 

 نیترز متداولا یپالسمون یت فلزپوشش نانوذرا نیضدبازتاب و همچن هیداده است. استفاده از ال شیبه شدت افزا یتجار

ا استفاده از نرم افزار مقاله ب نیاست. در ا یکونیلینازک س هیال یهادر سلول هانهیو کاهش هز یبهبود بازده یهاروش

زک نا هیسلول ال ینقره، بازده ینانوذرات پالسمون نیو همچن TiO2 ضدبازتاب هیبه کمک ال Silvaco ساز هیشب

 هیهمراه با ال درصد در سلول 18.75بازتاب و نانوذره، تا  هیبدون ال یدیدر سلول خورش 10.42از  بیبه ترت یکونیلیس

ساختارها  نیاست. از ا افتهی شیضدبازتاب و نانوذرات نقره افزا هیدرصد در سلول همراه با ال 25.36تا  تیضدبازتاب و در نها

 مناسب استفاده کرد یبا بازده یکونیلیس یهاسلول یسازیتجار یبرا توانیم

  



 

 یدر فوتوترمال تراپ یطال جهت کاربر یگرما در نانو ستاره ها دیمحاسبه تول

 (A-10-818-1) 

 

Heat generation calculation in gold nanostars for photothermal therapy 

 ،یدیحم یمهر دهیدکتر س ،یانصار یدکتر محمد عل ،یحسن تجره نژاد عبدالله یآقا

 تیاز اهم ،ینور یانهااز آنها در درم یریحرارت در نانوساختارها به منظور بهره گ عیتوز یو چگونگ زانیاطالع از مچکیده: 

طال در ابعاد  ینانو ستاره ها یینورگرما تیخاص کیادید نیبا استفاده از روش گر لیدل نیبرخوردار است. به ا ییبسزا

شده  دیولت یپخش گرما یچگال نی. همچنمیقرار داده ا یمورد بررس کیو فروسرخ نزد یمرئ فیط یمختلف را در بازه 

 میکرد میترس (nm 620) گرما دیتول نیشتریبا ب یطول موج یقله  یدر داخل نانو ستاره را برا

  



 

 طال-کایلیس یساختار جاذب تناوب کیدر  یگرافن هینانو ال ریتاث یبررس

 (A-10-820-1) 

 

Investigation of graphene nano-layer effects on a silicon-gold periodic absorber 

structure 

 بهادران، یمهد ،ینیحس یمهد دیس ،یمحمد کاظم باقر

. ساختار گرافن پرداخته شده است /کایلیساختار جاذب طال/ س کیجذب در  یمقاله به بررس نی: در ادهیچکچکیده: 

 جیرفته است. نتااز طال قرار گ ین در نظر گرفته شد، که در بستراز گراف یبا پوشش ییکایلیس یها رهیجاذب به صورت دا

 8/99%  زانیجذب به م شیو طال منجر به افزا کایلیس نینانومتر از گرافن ب 1به ضخامت  یا هینشان داد، افزودن ال

 دیآیوجود م جذب به نهیشیطول موج در ب یریپذمیتنظ تیقابل ،یها هندساز مولفه یبعض رییو با تغ شودیم

  



 

به روش  یو بررس یو سوخته خودرو از پساب با نانومواد گرافن یخوراک یهاحذف روغن

 یسنجفیط

 (A-10-822-1) 

 

Cooking oil and used car oil removal from wastewater by graphene nanostructure and 

spectral investigation 

 ان،ینیواجه امعباس بهجت، محسن خ ،یمطهر دیحم ،یقیپروانه حق

قرار  یمورد بررس یو سوخته خودرو از پساب با استفاده از نانومواد گرافن یخوراک هایدرکار حاضر، حذف روغنچکیده: 

 رامان و یهایابیساخته شد که با توجه به مشخصه افتهیمورد استفاده، به روش هامرز بهبود  هیگرفت. گرافن چندال

SEM بر اساس کاهش ارتفاع مخلوط در  هیحذف روغن توسط گرافن چند ال زانی. مباشدیم هیالآن، ساختار گرافن چند

 زانیبه م ،یاهیالچند ینانوساختار گرافن نیکه ا دهدینشان م جیروغن و آّب انجام گرفت. نتا یاستوانه مدرج حاو

 20و روغن سوخته خودرو تا  یکروغن خورا بیها، به ترتروغن انیدارد و در م ریدر حذف روغن از آب تأث توجهیقابل

آب به روش  زورآنالی دستگاه توسط هانمونه نیحذف شده است. همچن هیبرابر وزن خود توسط گرافن چند ال 10برابر و 

 بر حذف روغن توسط گرافن مورد استفاده است یدییقرار گرفت که تأ یابیمورد ارز UV-Vis یسنج فیط

 


