
 79جدول دفاع از پایان نامه دانشجویان دانشکده فیزیک در بهمن ماه 

 

 

 

 ساعت روز دفاع استاد داور استاد مشاور استاد راهنما پایان نامه عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 11 11/11/79شنبه  /دکتر حسینیدکتر هنرآسا دکترکریمی دکتر کدیور Mo03/metal/MO03  شفاف رسانای نازک های الیه ساخت مسعود عبدالهی 1

 11 11/11/79شنبه  / دکتر حامدیدکتر حاتمی دکتر هنرآسا دکتر کشاورز اکسیکون برپایه گاوس-بسل تشدیدگرهای مدلسازی محمد جالل سلطان زاده 2

 8 11/11/79یکشنبه  دکتر هنرآسا /امامیدکتر  دکتر حاتمی دکتر کشاورز سطحی پالسمون تشدید برپایه زیستی حسگر یک طراحی ثریا زنگنه زاده 1

  اساس بر گرافنی موازی مزدوج در پیوسته موج نوری تمام زنی کلید وحید اشرفی 1

 کر غیرخطی اثر

11/11/79یکشنبه  دکتر کدیور /دکتر پاکارزاده دکتر حسینی دکتر کریمی  11 

 از طبقه دو و یک های سیستم طیفی  پاسخ در نوری موثر پارامترهای مهدی ضابطی 5

 حلقوی مشددهای 

 دکتر بهادران/

 دکترکریمی

11/11/79یکشنبه  / دکتر پاکارزادهدکتر حاتمی دکتر حسینی  12 

11/11/79یکشنبه  دکتر کشاورز /دکتر حاتمی دکتر بهادران دکتر هنرآسا انسان پوست در پالسی لیزر یک جذب از ناشی حرارتی توزیع سازی شبیه فاطمه ظامی 1  11 

 11 11/11/79یکشنبه  / دکتر حامدیدکتر هنرآسا دکتر حاتمی دکتر کشاورز پیرامحوری اپتیک روش به سازی پنهان کاوش برمومنش 9

15/11/79دوشنبه  / دکتر حامدیدکتر بهادران دکتر نزهت دکتر پاکارزاده خطی غیر اثرات حضور در نوری های آنتن نانو سازی شبیه زهرا رضوی 8  8 

Nd:GdVO4 لیزر یک سازی شبیه یئحسام رجاسید  7 Q کلیدزنی   به غیرفعال مد شده قفل و 

Cr+4:YAG پذیر اشباع هایجاذب وسیله  GaAs و 

 11 15/11/79دوشنبه  دکتر بهادران /دکتر پاکارزاده دکتر کشاورز دکتر هنرآسا

سلولهای تکثیر و رشد میزان بر لیزری تحریکات اثر تجربی بررسی حسین خواجه زاده 11  

انسانی فیبروبالست   

دکتر هاشمی/  دکتر حاتمی

 دکتر امامی

 12 15/11/79شنبه دو دکتر کشاورز /دکتر بهادران

 9311 11/11/79سه شنبه  / دکتر حامدیدکتر امامی دکتر حاتمی دکتر کشاورز گرمایی اثر با فوتونیکی بلور ساختارهای در تراهرتز امواج انتشار علی باصری 11

 11 11/11/79سه شنبه  دکتر کریمی /دکتر پاکارزاده دکتر بهادران دکتر حسینی ابررسانا های محیط در تراهرتز تابش بر ژول گرمایش اثر الدن شیخ حسین پور 12

 12 11/11/79سه شنبه  دکتر نزهت/ دکتر هنرآسا دکتر حاتمی دکتر کشاورز باال تکرار نرخ لیزرهای با z روبش در گرمایی اثر بررسی امیر حسین زیدآبادی 11

 مکانیکی خواص و اپتیکی عبور روی بر MgF₂ گرانول حرارتی عملیات بررسی زهرا مظفری 11

 MgF₂ نازک الیه

 11 11/11/79سه شنبه  / دکتر پاکارزادهدکتر کریمی دکتر حسینی دکترکدیور


