
 

آبان 2و  1 -1399های همایش نانوفوتونیک ایران بندی نشستبرنامه زمان   

3 
 

 

 

 18تا  16:15ساعت ، 1-2نشست  ،1399آبان ماه  1پنج شنبه  بعدازظهر
                                            رییس نشست: دکتر الناز یزدانی، دکتر یاسر عبدی

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان
 زمان

 شروع پایان

 سیده مهری حمیدی، 

 ، ندا روستایی

 پذیرتولید رنگ توسط بلور پالسمونی دو بعدی فوق نازک و انعطاف

Two dimensional flexible and very thin plasmonic Crystal for color production 
A-10-51-1 16:35 16:15 

 میروحید کاظمپور، 

 حمید واحد، 

 افزایش میزان حساسیت بیوسنسور نوری پالسمونی مبتنی بر فیبر فوتونیک کریستالی
Enhanced Sensitivity of the plasmonic Optical Biosensor Based on photonic 

Crystal Fiber 
A-10-760-1 16:55 16:35 

 محمدجواد آزرم، 

 علیرضا کشاورز، 

 شبیه سازی و تحلیل نتایج تجربی تاثیر اندازه نانو ذرات طال و نقره بر میزان جذب

Simulation and characterization of experimental result on size effect in 

absorption for gold and silver nanoparticles 
A-10-752-1 17 16:55 

 ، پریسا خواجگی

 مجید رشیدی هویه، 

 خواص نوری نانوذرات طال: اثر شکل و اندازه
Optical Properties of Gold Nanoparticles: Shape and Size Effects 

A-10-806-1 17:05 17 

، حسن تجره نژاد عبداللهی

 محمد علی انصاری، 

 سیده مهری حمیدی، 

 محاسبه تولید گرما در نانو ستاره های طال جهت کاربری در فوتوترمال تراپی
Heat generation calculation in gold nanostars for photothermal therapy 

A-10-818-1 17:10 17:05 

 17:10 17:15 پرسش و پاسخ
 آذین جعفری، 

 ، علیرضا رنجکش

 زهره گلشن بافقی، 

 نگین معنوی زاده، 

 و نانوذرات نقره TiO2بهبود بازدهی سلول خورشیدی سیلیکونی به کمک الیه ضدبازتاب 
Efficiency improvement of the Si solar cell with TiO2 as anti-reflective 

coating and Ag nanoparticles 
A-10-817-2 17:20 17:15 

 حسین موال، 

 افشین شاهعلی زاد، 

 اصغر عسگری، 

-بر مشخصه های فوتوولتایی در سلولبررسی اثرات توزیع مکانی نانوذرات پالسمونی 

 های خورشیدی آلی
Relation between Spatial Distribution of Plasmonic Nanoparticles and 

Photovoltaic Parameters in Organic Bulk Heterojunction Solar Cells 

A-10-751-2 17:25 17:20 

 سجاد خواجویی، 

 محسن حکیمی، 

 حمید مطهری، 

 بی بی سعیده هاشمیان، 

 در حذف رنگ متیل اورانژ توسط جاذب کربن فعال UV-Visبررسی روش طیف سنجی 
Investigation of methyl orange dye removal by activated carbon adsorbent by 

using UV-Vis technique 
A-10-36-1 17:30 17:25 

 17:30 17:40 پرسش و پاسخ
 ،پروانه حقیقی

 حمید مطهری،  

 عباس بهجت، 

 محسن خواجه امینیان، 

های خوراکی و سوخته خودرو از پساب با نانومواد گرافنی و بررسی به روش حذف روغن

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

nanostructure and spectral investigation 

A-10-822-1 17:45 17:40 

 ، سمیه شیخی

 مریم علیان نژادی،

 ، فاطمه شریعتمدار طهرانی 

به عنوان عامل کارآمد حساس به نور برای درمان  ZnOسنتز نانوذرات زیست سازگار 

 سرطان با روشی ساده و کم هزینه
Synthesize of highly biocompatible ZnO nanoparticles as an efficient 

photodynamic agent for cancer therapy by a facile and low cost method 

A-10-814-1 17:50 17:45 

 17:50 18 پرسش و پاسخ


