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 18تا  16:15ساعت  ،2-3نشست  ،1399آبان ماه  2 جمعه بعدازظهر
                                            رضا پورصالحی، دکتر سعید گل محمدی رییس نشست: دکتر

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان
 زمان

 شروع پایان

 ، مطهره جعفرپور

 محمد رستمی، 

 محمدحسین مجلس آرا، 

های ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت یابی ویژگیسنتز و مشخصه

 منگنز آالیش یافته با النتانیوم -نیکل اسپینلی 

Synthesis and characterization of the structural, optical and magnetic 

properties of Ni-Mn spinel ferrites doped with Lanthanum 

A-10-810-1 17:05 16:45 

 ، مصطفی شعبانی
 بر اساس تشدیدگرهای ریزنواریباند تراهرتز کننده فراماده بسیار پهنطراحی یک جذب

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

resonators 

A-10-807-1 17:25 17:05 

 ، علی رشیدنیا

 حسن پاکارزاده، 

 سن حاتمی، حم

 تشخیص ماالریا در خون با استفاده از زیست حسگر مبتنی بر بلور فوتونی دو بعدی

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

photonic crystal 

A-10-784-1 17:30 17:25 

 فاطمه اسمعیلی، 

 محسن حاتمی، 

 حسن پاکارزاده، 

 تبدیل طول موجی در تار بلور فوتونی شکاف باند با هسته توخالی پر شده از گاز آرگون
Wavelength conversion in Ar-filled hollow core bandgap  photonic crystal 

fiber 

A-10-787-1 17:35 17:30 

 ، رضا بیرانوند

 علی فرمانی، 

 علی میر، 

 گر نوری کریستال های نوری دو بعدیمدلسازی عددی نیم تفریق
Numerical Modeling of a Half Subtractor based on Photonics Crystal 

A-10-773-1 17:40 17:35 

 17:40 17:45 پرسش و پاسخ
 الهه حسینی، 

 علی میر، 

 علی فرمانی، 

 مدل سازی نانو ساختار جاذب مبتنی بر فسفر سیاه در محدوده طول موج های فروسرخ
Modeling of absorbent nanostructure black phosphorus-based in the range of 

infrared wavelengths 

A-10-762-1 17:50 17:45 

 مرضیه جان نثاری،

سید نادر سید ریحانی،  

 احسان احدی اخالقی، 

همبسته در توزیع شدت کانون پشتی انبرک نوری به  -ی پادتعیین مرز دو ناحیه

 ی فوتودیود چهارتاییوسیله
Determination of the Boundary of Two Anti-correlated Regions in the Back 

Focal Intensity Distribution of Optical Tweezers by QPD 

A-10-756-1 17:55 17:50 

، حوریه شاطریان محمدی

 حمید مطهری، 

 عباس بهجت، 

 مطالعه کارآیی گرافن چند الیه در حذف رنگ از پساب صنعتی
Study of Few Layer Graphene Efficiency on Dye Removal of Industrial 

Wastewater 

A-10-764-1 18 17:55 

 18 18:10 پرسش و پاسخ

 وحید ستوده، 

 شکوفه اسماعیلی، 

بررسی اثر تاشدگی بر پاسخ مگنتواپتیکی کر طولی در نوارهای آمورف نانوبلور 

 Fe78Si9B13 مغناطیسی
The Influence of Folding on Longitudinal Magnetooptical Kerr Response in 

Fe78Si9B13 Magnetic Nano crystal Amorphous Ribbons 

A-10-779-1 18:15 18:10 

سهراب محمدی پویان، 

یاسین بهرامی نژاد، 

 محمدحسین شیخی، 

سازی مدوالتور نوری چندسطحی مبتنی بر ماده فعال باریوم تایتانید با طراحی و شبیه

 زندر-استفاده از ساختار تداخلگر ماخ
Design and simulation of multi-level optical modulator based on Barium 

Titanate material utilizing MZI structure 

A-10-803-1 18:20 18:15 

 18:20 18:30 پرسش و پاسخ


