
 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – 8931آذرماه  –ملی شتابگرها ذرات و کاربردهای آن  کنفرانسفهرست پوسترهای چهارمین 

 عنوان مقاله نام نویسندگان
شماره 
 پوستر

 E7 201یابی خواص بلور مایعدر سینکروترون در مشخصه های مبتنی بر پراکندگی پرتو ایکس تولید شدهکاربرد تکنیک سعید اصغری زاده و مسعود عبداللهی

 201 دهنده صنعتی الکترون توان متوسطالکترونی مناسب برای یک شتاب سازی و انتخاب تفنگشبیه فرشاد قاسمی و نیمحمد نظری، فریدون عباسی دوا

 201 باریکه با استفاده از بخش مرئی تابش سنکروترونیگیری پروفایل طرح اندازه سمیرا محمدی الموتی و مرتضی جعفرزاده خطیبانی

 201 طراحی مفهومی سامانه کنترل خطوط باریکه طرح چشمه نور ایران زاده، فاطمه احمد محرابی، پدرام نویدپور، محسن اکبریعلی خلیل

 و طیب کاکاوند ، احسان سلیمییساحل گنج
( XRFسنجی فلوئورسانس پرتو ایکس )تشخیص سرطان پستان از طریق دو روش طیف استفاده از تابش سنکروترون به منظور بررسی امکان

 ( از مو و ناخن انسانXRDسنجی پراش پرتو ایکس )و طیف
201 

 201 مفید است؟ آیا درمان به روش گداخت پروتون بور (، فرهاد سمیعی و نازنین ایلیاتXufei Wang) زوفای ونگ، نوید خالدی

 201 میلیون الکترون ولت 6طراحی تفنگ الکترونی برای شتابدهنده خطی  سارا زارعی و فریدون عباسی دوانی، بهجت قاسمیسارا طالبی، 

-محمد المعی و پور، شاهین صنایع حجریمهیار شیرشکن، اویس حسن

 رشتی
 201 های بنیادیسازی سیستم کنترل شتابگر خطی پژوهشگاه دانشطراحی و پیاده

 220 های دوقطبی حلقه انبارش چشمه نور ایرانمطالعه پیکربندی قدرت منبع تغذیه مغناطیس جواد رحیقی و عطیه بایرامیان، هادی فتحی احسان یوسفی،

 هزادسحر سلیمی میدانشاهی، محمدرضا رشیدیان وزیری، امیرمحمد بیگ
 و فاطمه شهشهانی

رفته های شتاب گزندر به منظور کاربرد در دزیمتری باریکهسنج ماختداخلگیری وابستگی دمایی ضریب شکست آب با استفاده از اندازه
 الکترونی

222 

 221 هاالکتریکبررسی اثر دما بر نشر الکترون ثانویه در دی شهبازی و الهه مستأجرانمریم 

 221 گیری میداناز طریق اندازه گیری ولتاژ باالاندازهطراحی مفهومی سیستم  و فرشاد قاسمی زهرا صادقچه، احسان ابراهیمی بسابی، محمد صالحی

 IBA 221ساخت شرکت  KIUBEبررسی دستگاه سیکلوترون  غالمرضا اصالنیو  پورمهدی خلیلی

 221 زن حلقه انبارش چشمه نور ایرانهای ضربهسازی ضخامت روکش محفظه خال مغناطیسبهینه سمیرا کسایی، جواد رحیقی

 221 تراپیمسیر تزریق و انتقال باریکه برای مرکز هادرون ویکتور اسمیرنوف و ورژزوف  سرجی ،فاضل تفت
 221 بوسیله آشکارسازی گامای آنی PBCTتخمین برد پروتون در روش  مهسا محمدیان، سید فرهاد مسعودی و فاطمه سادات رسولی

 TMPC 210  ای الکترون به روشدهنده پردهخالء شتابسازی نمایه فشار در محفظه شبیه شهرزاد قنبری، امیدرضا کاکویی
کامران محمودی، علی خالقی، طاهره سادات پروینی، حسن بارجینی، جواد 

 و همکاران رحیقی
 212 های علمی در تاسیسات فیزیک آزمایشگاهی با استفاده از ابزار کالن دادهمدیریت داده

محمودی، جواد رحیقی،   کامران ایمان ایمانی، علی خالقی، هادی حیدر،
 211 های بلورشناسیبندی دادهمقایسه آپاچی اسپارک و آپاچی فلینک در خوشه و همکاران طاهره سادات پروینی

 211 طرح چشمه نور ایران زن و جدا کننده استخراج الکترون از حلقه افزایندههای پالسی ضربهطراحی مغناطیس سیروس یوسف نژادو  عاطفه جوالئی، محمد رزازیان، فرهاد سعیدی

 211 سازی حلقه انبارش چشمه نور ایران توسط الگوریتم ژنتیکی چند منظورهبهینه سارا داستان، اسماعیل احمدی، جواد رحیقی و رضا صفاری

 211 کارلوسازی به روش مونتاستفاده از شبیه بررسی تاثیراندازه نانو ذرات طال بر میزان افزایش دز جذبی در پرتو درمانی خارجی با فائزه رحماني و حسين خسروي

 211 سازی اتاق نوری خط باریکه پراش پودری چشمه نور ایرانمحاسبات حفاظ زاده جاللیاحسان سلیمی و حمیده بیگ

 211 های گازیساخت اسپكترومتر جرمی مغناطيسی جهت آناليز ايزوتوپی نمونه ميرمحمد حيدری و ابراهيم رضوی



 211 ها و تاسیسات شتابگر ملی ایراندر ارتقاء کیفیت طراحی ساختمان (BIM)سازی اطالعات ساختمان های مدلبررسی ظرفیت سید رحمان اقبالی و براتی، محمدعلی رحیمیمحمد 

 211 حلقه افزاینده طرح چشمه نور ایرانزن تزریق الکترون به های پالسی جدا کننده و ضربهطراحی مغناطیس فرهاد سعیدی و عاطفه جوالئی، محمد رزازیان

 210 سازینگاری دیجیتال: مدلسنجی تمامدوز در پروتون درمانی با استفاده از روش تداخل-بررسی اثر اندازه میدان بر توزیع عمق زهرا سلطانیو  زادهامیرمحمد بیگ

 211 های هلیومدرمانی با یونبررسی معادل آب بودن چند ماده معادل استخوان در یون  ناهید حاجیلو

 211 سازی عددی پی ناحیه بحرانی چشمه نور ایران تحت بار ارتعاشات تصادفیمدل سید رحمان اقبالی و مهدی شکری، محمدعلی رحیمی

 211 اییپروتون تراپی به روش اسکن نقطهبَر مکان ذرات پروتون در باریکه-اثر چگالی گاز زمینه بر توزیع سرعت عاطفه ویسکرمیو  امیر ویسکرمی، شهریار ملکی
 ALBA 211در سنکروترون  EXAFS با استفاده از تکنیک 2MoSهای بررسی ساختار دقیق نانو پوسته و سیده زهرا مرتضوی ، علی ریحانیالسادات تقوی، آناهیتا طاهرخانینجمه

 211 دهنده خطی الکترونطراحی مدار هیبریدی جایگزین گیرنده سوپرهتروداین برای کاربرد پایشگر مکان باریکه در شتاب ننمیدوانی، حامد شاکر، ساسان احمدیاننفیسه مصباح، فریدون عباسی

 211 ای ذرات در حلقه انبارش چشمه نور ایراندستهتک بررسی ناپایداری اسماعیل احمدی و مینا اخیانی، نفیسه خسروی

 211 شدگی مدها و ناپایداری سریع عرضی پرتو الکترونی در حلقه انبارش چشمه نور ایرانجفت طلبامنیتسمیرا مسعودی، سهراب آقایی و مهدی 

 210 دهنده خطی پزشکیمورد استفاده در شتاب سازی سیستم تزریق الکترونیشبیه رامین محرابی فرد

 پناهمحمد استوار، ساسان احمدیان نمین، خورشید سرحدی، آرش صادقی
 جواد رحیقی و

 212 قطبی کاواک آزمایشگاهی طرح چشمه نور ایرانبررسی روش خط هم محور به منظور محاسبه امپدانس شانت مدهای تک

 211 های انبارش سینکروترونیارزیابی اثرات تجمعی باریکه در حلقه پیوند طاهرپرور و سجاد منیری

 211 زن حلقه انبارش برای چشمه نور ایرانضربههای طراحی مغناطیس جواد رحیقی و سمیرا کسایی
شاهین صنایع حجری، مهیار شیرشکن، مهدی بهرامی، پژمان یوسف پور، 

 محمد المعی رشتی
 211 اندازی تزریقگر آنهای بنیادی به منظور راهی تفنگ الکترونی شتابگر خطی پژوهشگاه دانشگیری پارامترهای عرضی باریکهاندازه

 211 میکروتوموگرافی کنتراست فاز پرتو ایکس: از سینکروترون تا آزمایشگاه سمیه سقامنش

 211 مگاهرتز طرح چشمه نور ایران به کمک تحلیل اجزاء محدود 811بررسی میزان تنش حاصل از اتصاالت جوشکاری در کاواک مسی  جواد رحیقی و وحید مرادی، جعفر دهقانی

 S 211دهنده خطی با دو سطح انرژی در باند سیستم کنترل خودکار فرکانس برای شتاب فرهنگو حسین  محمدرضا صالحی پور اناری
عاطفه  و ارزنده، فرهاد سعیدی، منصور حداد ، حسینسیروس یوسف نژاد

 جوالئی
 211 گیری مغناطیسی طرح چشمه نور ایرانتجهیز آزمایشگاه اندازه

 211 پرتودرمانی با یون کربن مغناطیسی بر مقادیر نسبت معادل آب برخی مواد پالستیکی مورد استفاده در دزیمتریاثر میدان  و علیرضا کریمیان محمودرضا اکبری

 BNCT 211جهت استفاده در  mA 81-MeV 1سنجی بکارگیری شتابدهنده خطی الکترون امکان فاطمه سادات رسولی

مهدی زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، فرهود ضیائی، امیرمحمد بیگ
 زهرا سلطانی و جانبازی رودبالی

 211 دیجیتال: مدلسازی نگاریسنجی تمامتداخل روش از با استفاده الکترون باریکه دز هم هایمنحنی روی بر میدان اندازه اثر بررسی

 keV 011 211دزیمتری پرتوهای ایکس پیرامون شتابگرالکتروستاتیک  و حسین قدس زهرا اکبری
 حسین و رضا محمدحیدری، احمد مهدی ،نیاراحمدی الناز برجیسی، هما 

 211 سنجیگیری انرژی شتابدهنده خطی صنعتی از نوع پالسی به روش طیفاندازه فرهنگ

 -فاطمه کریمی، محمدحسین قهرمانی، ابرهیم یوسف، ایماکوالدا مارتینز
 210 : میکرواسپکتروسکوپی فروسرخ بر پایه تابش سنکروترونSK-N-SHهای بر روی سلول طال-کورکومیناکسیدانی نانوذرات آنتی بررسی اثر شرمین خرازی و روویرا

 


