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 دسترسي تصادفي ایستا در مدار

LEO 

 و

GEO 

 با استفاده از 

GEANT4  

 

 سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

 پژوهشگاه فضایی ایران

 92دی  5دی تا  3

 ساسان زمانی مقدم -سروش زمانی مقدم -میر شهرام حسینی پناه 

 

 

 

 ای  با  های  تورم شامهبررسی  سازگاری  مدل  

 های  ابرگرانشی          قید                     

  

 

 

 هاچهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان 

         92بهمن  3و 2              

  واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمی    

 سحر جعفریان  – سروش زمانی مقدم

 

 

ی های کیهانی در یک هندسههای مجاز ریسمانتابش

 پیچیده

 

 

 92گرانش و کیهانشناسی همایش ملی                        

 دانشگاه تهران  92بهمن  10و 9                          

 سحر جعفریان   - سروش زمانی مقدم                       

سناریوهای مدرن تثبیت مدول حجم در نظریه ریسمان        

IIB   نوع 

  بیست و یکمین کنفرانس بهاره فیزیک                         

  31  -مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات  -93خرداد  1اردیبهشت و   

             پژوهشگاه دانشهای بنیادی                              

 سحر جعفریان  -  سروش زمانی مقدم                         



 

 6زمان خمیده  – واکنش تابشی یک بار اسکالر در فضا

  بعدی

 

 93همایش ملی گرانش و کیهان شناسی                       

 دانشگاه صنعتی  شریف -93بهمن ماه  2و                     1

 پدرام یعقوبی – سروش زمانی مقدم                        

Plasma Gravitational Bremsstrahlung in 

ADD 

Moghaddam-S.Zamani 

E.Yu.Melkumova,  

 

The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 

2015 – Wednesday 30 Sep – Saturday 03 Oct       

                                 Yerevan ,Armenia      

 94مهرماه  11مهرماه تا  8               

بررسی فیزیکی محیط فضا ، دوزیمتری اثر 

پرتوهای یونساز فضایی ) کمربند ون آلن ، 

 پرتوهای کیهانی وذرات خورشیدی( و تهیه 
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