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 "19، ای مغناطيسی در حضور ناخالصی"جريان و مقاومت مغناطيسی تونلی در سه اليه 
مجموعه  2004ژوالی  2جون تا 28کنفرانس مغناطيس دانشگاه دولتی مسکوامين 

 )به زبان روسی(141مقاالت ص
 « اثر ناخالصی برTMR ی و مشخصهI-V کنفرانس   ؛«در نانو ساختارهای مغناطيسی

 1384شهريور  7-10دانشگاه لرستان  -ی فيزيکساالنه
 « تعيين چگالی بارهای زمينه در ساختارهایAlGaAs|GaAs  با استفاده از محاسبات

ال انجمن ی چگهشتمين کنفرانس ماده «نظری پراکندگی کولنی گاز الکترونی دو بعدی
 ی کنفرانس، مقاله نامه1385فيزيک ايران دانشگاه فردوسی مشهد، بهمن 

 «تمين بيس؛ «ی پيچيدهی ترابرد اسپين در نانوساختارهای مغناطيسی با هندسهپديده
 2006جون  16-روسيه، -المللی مواد مغناطيسی، دانشگاه دولتی مسکوکنفرانس بين

 ی کنفرانس )به زبان روسی(ميالدی، مقاله نامه
 ای هی سطح مقطع جزيی تشکيل پوزيترونيوم در برخورد الکترون با اتم"محاسبه

، 1385شهريور  9تا  6ی فيزيک  دانشگاه شاهرود، کنفرانس ساالنهپادهيدروژن"، 
 ی کنفرانسامهمقاله ن

 یکنفرانس ساالنههای الکترومغناطيس و توليد امواج گرانشی"، کنش ميدان"برهم 
 ی کنفرانس، مقاله نامه1386شهريور  8تا  5فيزيک  دانشگاه ياسوج، 

 "  ،"ترابرد الکترونی در نانوساختارهای مغناطيسی با دو سد پتانسيل و شير اسپينی
ی ، مقاله نامه1386شهريور  8تا  5اه ياسوج، ی فيزيک  دانشگکنفرانس ساالنه

 کنفرانس
 " ی ترابرد الکترون در نانوترانزيستورها در رژيم باليستيک برای حالت حل عددی معادله

 7تا  4ی فيزيک  دانشگاه کاشان، کاشان، کنفرانس ساالنه"،  يک بعدی و دو بعدی
 ی کنفرانس، مقاله نامه1387شهريور 

  جريان الکتريکی تونلی در نانوساختارهای مغناطيسی با يک سد پتانسيل "توزيع فضايی
تا  4ی فيزيک  دانشگاه کاشان، کاشان، کنفرانس ساالنهای "،در حضور ناخالصی نقطه

 ی کنفرانس، مقاله نامه1387شهريور  7



 "ی ترابرد الکترون در نانوترانزيستورها در رژيم باليستيک برای حالتحل عددی معادله 
تخصصی مهندسی برق مجلسی سال اول/شماره -"، فصلنامه علمی يک بعدی و دو بعدی

 1386سوم/ زمستان 
  بررسی قطبش اسپینی در نانوساختارهای مغناطیسی شامل سدهای مغناطیسی"، همایش"

 1388اسفند  7و6ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی، کرمانشاه 
  و ظرفیت سلسیوم متخلخل به دما"، همایش ملی کاربرد "بررسی وابستگی رسانایی
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 1390فیزیک ایران، دانشگاه ارومیه 
 « خواص مکانیکی ترکیباتCaN ،SrN  وBN ی تابعی چگالیبا استفاده از نظریه» ،

 1390لی فیزیک دانشگاه پیام نور پنجمین همایش م
 « خواص اپتیکی آلیاژ هویسلرSixMnx-3Fe» هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ،

 1390ایران، 
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 1391فیزیک ایران ی  ساالنهکنفرانس 
 «دار بررسی خواصساختاری الکترونی و االستیکی آلیاژهای حافظهx-1CuxTiNi» ،

 1391نخستین همایش ملی علوم محاسباتی دانشگاه دامغان 
  

http://www.civilica.com/Paper-NNTC01-NNTC01_406.html
http://www.civilica.com/Paper-NNTC01-NNTC01_406.html
http://www.civilica.com/Paper-NNTC01-NNTC01_648.html
http://www.civilica.com/Paper-NNTC01-NNTC01_648.html


 «ی ترونی، فونونی، ترمودینامیکی و مکتنیکی انبوههمحاسبه ابتدا به ساکن خواص الک
CrAs  در ساختارNiAs» 1392، کنفرانس ساالنه فیزیک ایران 

 « هاینانولوله گرمایی وخواص فونونی طیف GaN (04و )همایش اولین، « (4و4) و 
 اردیبهشت مدرس تربیت دانشگاه نانو فناوری و علوم تخصصی های کارگاه و ملی

1392 
 «( 6،0)دیوارهتک یلوله نانو مکانیکی،گرمایی خواص فونونی، طیفZnSe» ،اولین 

 مدرس تربیت دانشگاه نانو فناوری و علوم تخصصی های کارگاه و ملی همایش
 1392 اردیبهشت

 «معکوس پیروسکایت االستیکی خواص بررسیCa3PbO» ،فیزیک کنفرانس 
 شهیدرجایی دبیر تربیت دانشگاه 1392 ایران محاسباتی

 «یانبوهه یمکانیک و ترمودینامیکی الکترونی،فونونی، خواص ساکن به ابتدا یمحاسبه 
CrAs ساختار در NiAs » ،1392 ایران فیزیک کنفرانس 

 «گروه نیترید زیگزاگ هاینانولوله الکترونی و ساختاری خواص بررسی III » ،اولین 
 مدرس تربیت دانشگاه نانو فناوری و علوم تخصصی های کارگاه و ملی همایش

 1392 اردیبهشت
 «گرمایی و مکانیکی ساختاری، خواص ساکن به ابتدا محاسبه GaN» ،یازدهمین 

 1392 ایران چگال ماده کنفرانس
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 1392 ایران فیزیک کنفرانس
 «وگانهد پروسکایت مغناطیسی و الکترونی ساختاری، خواص ساکن به ابتدا محاسبه 

Ba2FeMoO6» ،1392 ایران فیزیک کنفرانس 
 «های کربنی تحت نیروی های ساخته شده از نانولولهسازی ناپایداری نانوانبرکشبیه

دانشگاه تربیت دبیر  1392کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران ، «جاذبه کازیمیر
 شهیدرجایی
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 یتربیت دبیر شهیدرجای
 «ی فسفرین بر اساس نظریه تابعی چگالیمطالعه خواص ساختاری، اپتیکی نانو ورقه» ،
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