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  رمضانی مقدم,مریم کاشفی بیرون

سنتز شده به روش  Cu4MgSO: بررسی خواص ترمولومینسانس نانوذرات
  ش فرابنفشهیدروترمال در پرتودهی تاب

31  
کنفرانس فیزیک ایران، 

  96شهریور
؛ نادري، مژگان؛ صادقی، احسان

  زاهدي فر، مصطفی
و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس آن در پرتودهی  ZnO:Alسنتز نانوذرات 

UV  

32  
کنفرانس فیزیک ایران، 

  96شهریور
؛ کریمی، مرآت؛ صادقی، احسان

  زاهدي فر، مصطفی
  ژل و بررسی خواص نوري آن-به روش سل Al2O3:Eu -γسنتز نانوذرات

33  
کنفرانس فیزیک ایران، 

  96شهریور
زاهدي فر، مصطفی مچاسبه 

  ؛صادقی، احسانموسی، آمنه؛ 
ساخت،ساختارشناسی و بررسی خواص نوري نانوذرات سریم فلوراید با 

  )CeF3:Euناخالصی یوروپیوم (

34  
کنفرانس فیزیک ایران، 

  96شهریور
هدي فر مصطفی؛ صادقی، بهاره؛ زا

  صادقی، احسان
به ازاي دزهاي مختلف با استفاده  LiF:Mg,Tiتعیین پارامترهاي سینتیک دزیمتر 

  از روشهاي افت همدما و تندي هاي متعدد دمایی

35  
کنرانس ملی نانوساختارها 

  96علوم و مهندسی نانو 
آمنه مچاسبه  زاهدي فر، مصطفی

؛ کریمی،  صادقی، احسان موسی
  مرآت؛

  ت وبررسی خواص فوتولومینسانس نانوذرات سریم فلورایدآالییده بانقرهساخ

36  
کنرانس ملی نانوساختارها 

  96علوم و مهندسی نانو 
؛ کریمی، مرآت؛  صادقی، احسان

  زاهدي فر، مصطفی
  آمنه مچاسبه موسی

ژل و مطالعه خواص  –سنتز نانو ذرات آلومینا آالییده شده با نقره به روش سل 
  سانس آنفوتولومین

37  

بیست و سومین کنفرانس 
  95هسته اي ایران 

، محمدتقی صادقی، احسان
صمدي خوزانی احمد رمضانی 
مقدم، مصطفی زاهدي فر، مقداد 

  خلیفه شوشتري

آالئیده شده با ناخالصی  LiF ساخت و بررسی خواص ترمولومینسانس نانوذرات
  Dy دیسپروسیوم

38  
بیست و سومین کنفرانس 

  95ن هسته اي ایرا
  صادقی، احسانمحسن مانیان، 

احمد رمضانی مقدم، مصطفی 
  زاهدي فر

  ساخت و بررسی خاصیت سوسوزنی نانوذرات کلسیم فلوراید آالییده با کبالت

39  
بیست و سومین کنفرانس 

  95هسته اي ایران 
فاطمه الماسی فرد، مصطفی 

کاشفی   صادقی، احسان زاهدي فر
اي منیزیم سولفات االییده شده با دیسپروسیوم با دو روش سنتز نانوساختار ه

  مختلف و بررسی خواص ترمولومینسانس آنها در پرتودهی گاما



  بیرون مریم،

40  
کنفرانس  چهارمینبیست و 

صادقی،  -خلیفه شوشتري، مقداد  96هسته اي ایران 
  زاهدي فر ، مصطفی - احسان

آالییده با استرانسیوم و بررسی ویژگی هاي دزیمتر ترمولومینسانس لیتیوم فلوراید 
 دیسپروسیوم ساخته شده به روش ذوب

  

41  
کنفرانس  چهارمینبیست و 

  96هسته اي ایران 
 -صادقی، احسان – صادقی، بهاره

هارونی ،  - زاهدي فر، مصطفی
  سمیه

در  LiF:Mg;Ti (TLD-100)تعیین و مقایسه پارامترهاي سینتیک دزیمتر 
 پرتودهی گاما و آلفا

  

42  
کنفرانس  چهارمینبیست و 

  96هسته اي ایران 
؛ رحیمی زاهدي فر، مصطفی

 بالکانلو ، منیجه ؛صادقی، احسان
  و بررسی ویژگی هاي دزیمتري آن Li2B4O7: Mnسنتز نانو ذرات 

        

        

 


