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 عنوان برنامه زمان توضیحات لینک

 مراسم افتتاحیه

conf.kgut.ac.ir/kgut92 
 

تالوت قرآن و سرود ملی    

30:8-30:9  

 آغاز همایش

ریاست دانشگاهسخنان   سخنرانی  

 سخنرانی ریاست کنفرانسمدگویی آ خوش

علمی کنفرانسدبیر توضیحات   سخنرانی 

کلیدی یسخنران  

conf.kgut.ac.ir/kgut92 
 

 موضوع:

های هوشمند شیشه  جدید نسل 

 مبتنی بر بلور مایع

30:9-30:10  

دکتر محمد محمدی سخنرانی 

 مسعودی

 دانشگاه عضو هیئت علمی)

 (تهران

 ارائه مقاالت

conf.kgut.ac.ir/kgut92 

تاثیر توان لیزر و سرعت بر دقت 

چاپگر سه بعدی ساختاری تولیدات در 

 استریولیتوگرافی

30:10-45:10  

1 نشست  

 کش طراحی و ساخت دستگاه آفت

 سرد پالسمای فناوری مبنای بر خشکبار
45:10-00:11  

Extremely flat optical combs in 

MBRFL with 10 GHz spacing 

utilizing bidirectional pumping  
00:11-15:11  

بررسی جذب و چگالی جریان اتصال 

 کوتاه سلول خورشیدی آلی پالسمونیک
15:11-30:11  

 Ru-106های مقایسه دوزیمتری پالک

رایج برای درمان تومورهای چشمی با 

 Geant4ساز ابزار شبیه

 
 

30:11-45:11  

 کروی-الیه کوانتومی نقاط نسبیتی جرم

   هارمونیک پتانسیل تحت
45:11-00:12  

کلیدی یسخنران  
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 optical quantumموضوع: 

satellite 
telecommunication  

13-14  

عیسی احمد  دکترسخنرانی 

 علیدخت
()عضو دانشگاه ملی سنگاپور  

 ارائه مقاالت

conf.kgut.ac.ir/kgut92 
 

سنتز نمک پاالدیوم 

(Palladium(II) Nitrate و )

 بررسی خواص حسگری

14-15:14  

2 نشست  

 

بررسی تخریب ایجاد شده در بافت مو 

در اثر رادن موجود در هوای شهر تهران 

 Geant4با استفاده از ابزار  
15:14-30:14  

های بسیار ضریب پخش گرمایی الیه

نمایی عدسی نازک نقره به روش بیناب

 گرمایی
30:14-45:14  

عناصر رادیواکتیو تولید شده در بافت 

خون انسان در  pHپوست و تغییرات 

اثر برهمکنش ذرات آلفای رادن و 

 دختران آن 

45:14-15  

سنتز و بررسی های الکتروشیمیایی 

با  (NiFe2O4هیبرید فریت نیکل )

کربن بدست آمده از پوسته گندم برای 

 ساخت الکترود ابرخازن

15-15:15  

بررسی ضرایب شکست و جذب اپتیکی 

غیرخطی محلول نانوذرات مس تهیه 

شده به روش کاهش شیمیایی با 

 Zاستفاده از روبش تک محوری 

15:15-30:15  

 و اختتامیه کلیدی یسخنران

conf.kgut.ac.ir/kgut92 
 موضوع:

DNA sensing technology 
45:15-17  

محمد حسن خنرانی دکتر س

 رمضان زاده

)پژوهشگر دانشگاه عبدهلل 

 ترکیه(گل 
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