
  فارغ التحصیالن دکتري دانشکده فیزیکلیست 
 

  موضوع پایان نامه  تاریخ دفاع  گرایش  استاد راهنما  نام ونام خانوادگی  ردیف

             فیزیک  دکتر بهرام جزي  آقاي عباس عبدلی آرانی  1
  اي پالسمایی بیضوي چند الیه ي طویل در حالت کلیبررسی معادالت میدان و جفت شدگی آنها براي انتشار امواج در موجبره  02/10/1391  اتمی ملکولی

  EPRمطالعه بر روي نانو دزیمتري هیدروکسی آپاتیت، با بهره گیري از روش اسپکتروسکوپی   10/12/1392  فیزیک هسته اي  مصطفی زاهدي فرپروفسور   خانم  ناهید حاجیلو خواجه غیاثی  2

             فیزیک  دکتر بهرام جزي  آقاي یداهللا احمدي زاده تورزنی  3
  25/10/1392  اتمی ملکولی

پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از این سیستم ها در   و) پالسماهاي ابلیتی و پرولیتی(پالسماهاي کروي فشرده و کشیده شده 
  حالت کلی

  ها با نتایج آزمایشیي این مدلي ترمولومینسانس و مقایسهي پدیدهتوصیف کنندههاي ي مدلتوسعه  27/09/1392  فیزیک هسته اي  مصطفی زاهدي فرپروفسور   خانم سمیه هارونی آرانی  4

  با ناخالصی متفاوت براي استفاده در دزیمتري LiFبا ناخالصی هاي مختلف و ساخت دزیمتر  CaF2سنتز نانو ذرات   07/05/1392  فیزیک هسته اي  مصطفی زاهدي فرپروفسور   آقاي احسان صادقی  5

             فیزیک  دکتر بهرام جزي  رحمانی نوش آبادي خانم زینب  6
  15/04/1392  اتمی ملکولی

و  بر اساس معادله ي ایري اصالح شده  یک توصیف جدید براي مکانیسم تداخل در الیه هاي پالسمائی ِ مغناطیده ي متحرك 
  بررسی ضرایب عبور و انعکاس در چنین سیستمهایی در حالت کلی

             فیزیک  دکتر مجید منعم زاده  یمیخانم نرگس تعظ  7
  بررسی حالتهاي مقید سیستم هاي چند کوارکی  20/12/1393  ذرات بنیادي

             فیزیک  محمد الماسی کاشیپروفسور   آقاي علی خیاطیان  8
  Cuو  Feبا افزودنیهاي  ZnOتغییر پارامترهاي حسگري نانو میله هاي   26/06/1393  ماده چگال

             فیزیک  دکتر عبدالعلی رمضانی  خانم مریم غفاري  9
  ساخته شده به روش الکتروانباشت پالسی دو مرحله اي COxCU1-X/CUبررسی ساختاري و مغناطیسی نانو سیمهاي چند الیه   26/06/1393  ماده چگال

             فیزیک  دکتر بهرام خوشنویسان  خانم مهناز محمدي  10
  28/03/1393  ماده چگال

در خواص ساختاري، الکترونی، مغناطیسی و جذب هیدروژن در نانو لوله هاي کربنی زیگزاگ و  Ceو  Coتأثیر آالیش بررسی 
  دسته صندلی باریک

             فیزیک  دکتر حمیدرضا زنگنه  مرضیه اسدنیاي فرد جهرمیخانم   11
  FDTDو نانو موجبرهاي اپتیکی چندگانه با پاسخ خطی و غیر خطی مبتنی بر روش  طراحی و شبیه سازي میکرو  21/03/1393  فوتونیک - لیزر  



             فیزیک  دکتر بهرام خوشنویسان  آقاي حسن تشکري  12
  05/03/1393  ماده چگال

با اتم محاسبه ي ابتدا به ساکن طیف فونونی، خواص مکانیکی و گرمایی نانو لوله هاي کربنی تک دیواره ي خالص و آالییده 
  کبالت

             فیزیک  دکتر رضا رمضانی آرانی  آقاي حسن شکرگزار آرانی  13
  بررسی ساختارهاي پالسمایی در فضا زمان هاي خمیده  25/12/1394  ذرات بنیادي

             فیزیک  دکتر رضا رمضانی آرانی  آقاي علیرضا میرزایی  14
  دگی امواج الکترومغناطیس در ساختارهاي کیهانیپاشنبررسی معادله   29/07/1394  ذرات بنیادي

             فیزیک  دکتر مجید منعم زاده  آقاي سلمان ابرقویی نژاد  15
  پیمانه اي کردن مدل ذره نسبیتی  29/07/1394  ذرات بنیادي

             فیزیک  محمد الماسی کاشیپروفسور   الهام جعفري خمسه  16
  30/06/1394  ماده چگال

با استفاده از روش تصحیح شده دیاگرام بازگشتی مرتبه  Coو  FeCo/Cuفازهاي نرم و سخت مغناطیسی در نانو سیم هاي تأثیر 
  اول

             فیزیک  شییدکتر سید محمدباقر قر  آقاي معراج رجائی  17
  18/03/1394  اتمی ملکولی

ه همراه طراحی و ساخت لنز شبه فرنل به منظور افزایش تحلیل و شبیه سازي سلول هاي خورشیدي نانو ساختار چند پیوندي ب
  بازدهی

             فیزیک  دکتر عبدالعلی رمضانی  آقاي مصطفی علیخانی  18
  27/06/1395  ماده چگال

بر مدهاي بازگشتی مغناطیسی به روش بررسی وابستگی زاویه اي     FexNi1-xمطالعه اثر طول و قطر نانوسیم هاي 
  FORCدیاگرام هاي 

             فیزیک  دکتر بهرام خوشنویسان  خانم مریم ماله میر  19
  13/05/1395  ماده چگال

شبیه سازي ذخیره لیتیم در نانو لوله هاي کربنی خالص و بررسی ابتدا به ساکن خاصیت مغناطیسی نانو لوله هاي خالص و 
  (.…,Fe, co, Ni)آالئیده شده با عناصر واسطه اي مثل 

             فیزیک  پروفسور محمد الماسی کاشی  یرا سامانی فرسمخانم   20
  ماده چگال

22/02/1395  
  

در طول و قطرهاي  xNi1-x(CoFe)هاي آلیاژي هاي مغناطیسی نانوسیمهاي مغناطواستاتیکی بر حوزهمطالعه تاثیر برهمکنش
  FORCمختلف با استفاده از آنالیز 

 آقاي مقداد خلیفه شوشتري  21
     مصطفی زاهدي فر پروفسور

 دکتر احسان صادقی
21/12/1396  فیزیک هسته اي  ساخت و مطالعه خواص دزیمتري لیتیوم فلوراید آالییده با ناخالصی هاي مختلف به روش ذوب 

 آقاي محمد باقر مرامی 22
      دکتر بهرام خوشنویسان
 دکتر مجید فرهمندجو

             فیزیک
15/12/1396  ماده چگال  

و مطالعه تاثیر شرایط سنتز بر  (Tio2:Fe)تز و ساخت ریز ساختارهاي نانو کامپوزیت تیتانیوم آالئیده شده با اتمهاي آهن سن
 یکی آنهاءخواص مورفولوو

 خانم وجیهه عسگري بهجت آبادي  23
      دکتر عبدالعلی رمضانی
 دکتر محمد نورمحمدي

             فیزیک
08/12/1396  ماده چگال  

با کنترل دماي الیه سدي و بررسی اثر افزایش سرعت رشد نانو لوله ها بر خواص    ) TiO2(نانو لوله هاي اکسید تیتانیوم  ساخت
 نوري، الکتریکی و ساختار هندسی آن ها

 شییدکتر سید محمدباقر قر خانم الهام کریمی  24
             فیزیک

29/11/1396  اتمی ملکولی  ي مختلفهاي انتقال دهندهابی سلول هاي خورشیدي پروسکایت نانو ساختار با الیهیطراحی، ساخت و مشخصه 



 آقاي محمدرضا حاجی علی  25
       دکتر سید احسان روزمه

 مجید محسنی ارمکی  دکتر سید

             فیزیک
12/09/1396  ماده چگال  اختارهاي چند الیه اي فرومغناطیسبررسی اثرات ناشی از جفت شدگی اسپین مدار با اعمال جریان در س 

 خانم فاطمه الماسی فرد  26
    مصطفی زاهدي فرپروفسور 

 دکتر احمد رمضانی مقدم     
03/05/1396  فیزیک هسته اي  هاهاي مختلف و بررسی خواص ترمولومینسانس آنسنتز ترکیبات گوگرددار با ناخالصی 

 خانم مریم کاشفی بیرون  27
    فرمصطفی زاهدي پروفسور 

 دکتر احسان صادقی 
03/05/1396  فیزیک هسته اي  سنتز و بررسی خواص دزیمتري ساختارهاي ترکیبات فلوئوریدي با ناخالصی مختلف 

 دکتر ابراهیم حیدري سمیرمی آقاي حسین نیکوفرد  28
             فیزیک

03/05/1396  ماده چگال  و ترابرد اسپینی در نانو ساختارها  ار بر خواص مغناطیسیمد –آثار بر هم کنش تبادلی غیر مستقیم و اسپین  

مصطفی زاهدي فر       پروفسور    آقاي مقداد خلیفه شوشتري   29
  دکتر احسان صادقی

21/12/1396  فیزیک هسته اي   ساخت و مطالعه خواص دزیمتري لیتیوم فلوراید آالییده با ناخالصی هاي مختلف به روش ذوب 

دکتر بهرام خوشنویسان         جان نثار قمصري خانم مونا سادات  30
  دکتر غالمرضا جعفري

             فیزیک
09/03/1397  ماده چگال   NaClآنالیز مقیاسی اصطکاك نانو مقیاس با مطالعه موردي داده تجربی  

            فیزیک   دکتر حمیدرضا زنگنه  خانم پوران سادات طیبی  31
12/04/1397  اتمی مولکولی   به عنوان حفاظ در برابر پرتوهاي گاما یر فتودینامیک تراپی بر روي بهبود تومور سرطانی موش بوسیله داروي حساس به نورآ ال آ و اچ ام ام اییتاث 

04/06/1397  فیزیک هسته اي  دکتر محمد ترکیهاي اصفهانی  خانم مهدیه غفوري  32   و تغییر شکل یافته محوري فوك اسکیرم براي بررسی هسته هاي کروي –معادالت هارتري  

دکتر حمیدرضا زنگنه         خانم فیروزه کریمی مقدم  33
  دکتر افشین مرادي

            فیزیک 
27/06/1397  اتمی مولکولی   C60هاي هاي کربنی تک دیواره و مولکولبررسی خصوصیات اپتیکی کامپوزیتی از نانولوله 

             فیزیک  دکتر بهرام جزي  خانم سمانه صفري  34
22/10/1397  اتمی مولکولی  

دو بیم الکترونی یا دو اشعه ي لیزري با پروفایل ( تولید و تقویت امواج تراهرتزي در ساختارهاي پالسمایی در حضور دو چشمه ي انرژي 
  )هاي مختلف

            فیزیک   دکتر حمیدرضا زنگنه  آقاي فرزاد مرادیان نژاد  35
24/11/1397  اتمی مولکولی    طراحی و شبیه سازي مولد و موجبر امواج تراهرتز و استفاده از این امواج جهت انجام آزمون غیر مخرب 

             فیزیک  دکتر روح اله فرقدان  سارا زمانی  36
30/11/1397  ماده چگال   شبیه سازي جریانهاي نوري وابسته به اسپین   در نانو ساختارهاي گرافنی 

            فیزیک   دکتر بهرام جزي  هديآقاي سعید زا  37
26/12/1397  اتمی مولکولی ي تراهرتزي توسط بیمهاي الکترونی حلقوي نسبیتی در یک موجبر پالسمایی استوانه اي جدید شامل یک هاي دورگهتولید و تقویت مدل 

  اي طویل محوري  ي دي الکتریک دو لپهمیله



             فیزیک  منعم زاده دکتر مجید  خانم فرشته چزانی شراهی  38
22/03/1398  ذرات بنیادي   به روش تحلیلی QCDانرژي بستگی و تابع موج هادرون هاي ناشناخته با پتانسیل شبکه  

             فیزیک  دکتر مجید منعم زاده  خانم عقیله سادات ابراهیمی  39
22/03/1398  ذرات بنیادي   یر بر تشکیل ساختارهاي کیهانیبررسی تأثیر مدلهاي انرژي تاریک متغ 

 دکتر ابراهیم حیدري سمیرمی  ده اکرم میره ايیخانم س  40
             فیزیک

16/04/1398  ماده چگال   مدار -جفت شدگی تبادلی غیر مستقیم در نانو دیسک هاي گرافینی در حضور برهمکنش هاي الکترون الکترون و اسپین  

  خانم منیجه رحیمی بالکانلو  41
  مصطفی زاهدي فرپروفسور 

  دکتر ایرج عظیمی راد
16/06/1398  فیزیک هسته اي  

رد آن ها ساخت نانو کامپوزیت هاي شیشه سرامیک سوسوزن کلسیم فلوراید و نانو ذرات ترمولومینسانس لیتیم تترابورات با ناخالصی هاي مختلف و کارب
  در آشکار سازي پرتوهاي گاما و نوترون هاي حرارتی

             فیزیک  دکتر مجید منعم زاده  م پروا صادقی علویجهخان  42
17/06/1398  ذرات بنیادي   محاسبه انرژي بستگی هادرون هاي بیگانه سنگین و ضرایب پتانسیل براي مزون هاي سنگین 

             فیزیک  دکتر رضا رمضانی آرانی  خانم صنوبر دوستعلی  43
17/06/1398  ذرات بنیادي   سک هاي ضخامتدار نسبیتی با در نظر گرفتن شرایط کیهان شناسیبررسی دی 

27/06/1398  فیزیک هسته اي  دکتر مهدي غضنفري مجرد  خانم نجم السادات رضوي  44   فرمی -نوترونی بر اساس تقریب توماس  –ي باریونی در ستارگان پرتو خواص ترمودینامیکی ماده 

18/10/1398  فیزیک هسته اي  ددکتر مهدي غضنفري مجر  آقاي جواد رنجبر  45   فرمی -ي توماس کوارك در ستارگان نوترونی بر اساس نظریه –گذار فاز باریون  

             فیزیک  دکتر مجید ناظري  آقاي امیر علیزاده   46
23/11/1398  اتمی ملکولی   بررسی و بهینه سازي آنتن هاي نور رسانشی تراهرتز 

             فیزیک  روح اله فرقدان دکتر  آقاي مجید شیردل هاور  47
23/11/1398  ماده چگال   کالریترونیکی در نانو اتصاالت پایه کربنی –بهینه سازي خواص اسپین  

21/03/1399  فیزیک هسته اي  مصطفی زاهدي فرپروفسور   خانم مطهره طالبی فتیدهی  48   واص دزیمتري ترمولومینسانس آن تحت تابش پرتو گاما و اشعه فرابنفشو بررسی خ Dyو  Mn  ،Ceساخت فسفر کلرید پتاسیم با ناخالصی هاي  

             فیزیک  جزيبهرام دکتر   خانم زینب حاجی جمالی آرانی  49
08/04/1399  اتمی ملکولی   ار به عنوان چشمه هاي انرژيدر سیستم هاي پالسمایی و پالسما گونه در حضور تشعشع یا سوق ذرات بارد توصیف برخی از پدیده هاي الکترومغناطیسی 

             فیزیک  باورساداحسان دکتر  خانم منیژه بت شکنان فرد  50
01/06/1399  ذرات بنیادي   بعدي 2تکانه القایی میدان دیراك در الکترودینامیک کوانتمی دوسیته - تانسور انرژي 



             فیزیک  رمضانی آرانیرضا دکتر   آقاي ابراهیم رحیمی  51
19/06/1399  ذرات بنیادي   F(R)توپولوژیکی شبه لیفشیتز در گرانش بررسی پایداري و گذار فاز سیاهچاله هاي 

             فیزیک  رمضانیعبدالعلی دکتر   عباسهاشم آقاي محمد   52
31/06/1399  ماده چگال   "Investigation of magnetic reversal modes in multilayered nanowire arrays by the angular first – order reversal curves  

( AFORCs)  "  

             فیزیک  دکتر سید محمد باقر قریشی  خانم فرزانه حاذقی  53
20/07/1399  لیزر اتمی ملکولی   یتیهاي نانو ساختار خورشیدي پروسکاهاي انتقال دهنده حفره بر عملکرد و پایداري سلولبررسی عملی و نظري الیه 

             فیزیک  دکتر سید محمد باقر قریشی  خانم آرزو محمدبیگی دهقی  54
29/07/1399  لیزر اتمی ملکولی   هاي مختلف انتقال دهنده الکترونشبیه سازي، ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدي پروسکایتی نانو ساختاري با الیه 

             فیزیک  میدکتر ابراهیم حیدري سمیر  آقاي علیرضا مصطفایی  55
28/08/1399  ماده چگال   Mxene –اثرات تنش و کرنش روي ساختار الکترونی و تابع پاسخ دي الکتریکی مواد دو بعدي  

             فیزیک  دکتر مجید منعم زاده  آقاي کیانوش کارگر  56
08/10/1399  ذرات بنیادي   در مختصات مخروط نوري نظریه هاي میدانی BFTساختار دینامیکی و غوطه وري  

            فیزیک   دکتر بهرام جزي  خانم سمانه نجاري  57
19/11/1399  اتمی مولکولی   تولید و تبدیل مدهاي جدید در فرآیند اتصال موجبرهاي پالسمایی نیمه کراندار 

 


