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 18تا  16:15ساعت  ،2-2نشست  ،1399آبان ماه  1پنج شنبه  بعدازظهر
                                          نشست: دکتر محمد کاظم توسلی، دکتر داریوش عبداهلل پوررییس 

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان
 زمان

 شروع پایان

 ،محمد رسول خداوردی

 الناز ایرانی،  

 شبیه سازی برهمکنش لیزر پالسی نئودمیم یاگ با فلز روی در محیط آب مقطر و تاثیر

 سپرپالسمایی در این فرایند

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

water environment and the effect of plasma shielding in this process 

A-10-772-1 16:35 16:15 

 زهرا کاظمی، 

 محمدصادق ذاکر حمیدی،

 سیروس خرم،  

تخلیه تابان آرگون بر کارایی و مورفولوژی سطحی تیتانیوم دی اکسید و اثر پالسمای 

 بررسی آن در حذف رنگینه از محلول های آبی
The effect of Argon glow discharge Plasma on performance and morphology 

of Titanium Dioxide and discussing on textile dye removal from aqueous 

solutions 

A-10-770-1 16:55 16:35 

 ابراهیم قاسمیان، 

 محمد کاظم توسلی، 

کنش با میدان کوانتومی غیرخطی  در اینشتین در برهم-دینامیک یک چگالیده بوز

 حضور اثر اشتارک
Dynamics of an atomic Bose-Einstein condensate interacting with nonlinear 

quantized field under the influence of Stark effect 

A-10-790-1 

17 16:55 

17:05 17 

17:10 17:05 

 17:10 17:15 پرسش و پاسخ

 سمیه زارع، 
 با دتریم KrFبهبود جریان الکترونی حاصل از برهمکنش پالس لیزر 

Improving the electron current in interaction of KrF laser with deuterium 
A-10-765-1 17:20 17:15 

 سمیه زارع، 
 افزایش دامنه موج ردپایی پالسما در برهمکنش با پالس لیزر

Enhancement of plasma wakefield amplitude in interaction with laser pulse 
A-10-765-2 17:25 17:20 

 سمیه زارع، 
 برهمکنش لیزر با هدفتاثیر طول موج لیزر در تولید باریکه الکترونی حاصل از 

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

interaction 

A-10-765-3 17:30 17:25 

 17:30 17:40 پرسش و پاسخ
 جواد خلیل زاده، 

 محمد سعید قهرمانی، 

 محمد رضا کریمی، 

 بر پایه تابع گرین CFRCارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی برهمکنش حرارتی لیزر و 
Introduce an analytical model to investigate the thermal interaction of laser 

and CFRC based on the Green function 

A-10-771-1 17:45 17:40 

 ، فاطمه خدادادی آزادبنی
 نسبیتی بر بازده نانو خوشه الکترونی در پالسمای چگالتأثیر پارامتر 

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

dense plasma 

A-10-791-1 17:50 17:45 

طاهره پرویزی کشکولی، 

 محسن حاتمی،

 سیده سارا هاشمی،  

سولفید مولیبدن با هدف افزایش کارآیی بررسی برهمکنش لیزر و نانو ذرات دی 

 داربست های مهندسی بافت
Investigation of the interaction between laser and molybdenum disulfide 

nanoparticles with the aim of increasing the efficiency of tissue engineering 

scaffolds 

A-10-35-1 17:55 17:50 

 17:55 18 پرسش و پاسخ


