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دانشکده  در  اساتید زیر  1401-1402 تحصیلی   سال برایکه رساند دکتری می  ورودی دوره   به اطالع متقاضیان محترم آزمون

 .شتداخواهند  دانشجوی دکتری   پذیرش ، فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 نام استاد
گروه  

 استاد
 موضوعات مورد نظر  دوره 

دکتر سید ادریس  

 فیض آبادی 

ماده  

 چگال 

شبیه سازی کامپیوتری مواد دوبعدی جهت استفاده بهینه کنترل   • روزانه 

یک با استفاده از تکنیک های تابع گرین  نرونتیپس اسپین در مدارات ا

 غیر تعادلی 

طراحی و مطالعه نظری نانوحسگرهای مبتنی بر مواد دوبعدی جدید،   •

 هاجهت تشخیص به موقع برخی سرطان

  نیرحسیدکتر ام

احمدخان 

 کردبچه 

ماده  

 چگال 

 DFTها با استفاده از نظریه ن لکوژبررسی خواص کا • روزانه 

 کوانتومی   های هال اسپینبررسی گذار فاز توپولوژیکی در سیستم  •

  نیدکتر افش

 انیرانینم

ماده  

 چگال 

 ی د یبریه ی دوبعد  یتارهاخنانوسا ی ها و کاربردهای ژگیو • روزانه 

دکتر محمدرضا  

 یزمان

ماده  

 چگال 

روزانه  

و  

 پردیس

 نازک  یهاهیال •

 ی د یخورش  یسلولها •

دکتر روح اهلل  

 عبدالوهاب

ماده  

 چگال 

و حالت جامد با    یستیز یهاو نانوذرات از کانال  مرهایعبور پل یبررس  • روزانه 

 ی مولکول   ک ینامید  یساز ه یکمک شب

ماده   دکتر بابک زارع 

 چگال 

 اسپینترونیک  • روزانه 

 های مایکروویوهای مغناطیسی با کاواک سامانه شدگی فتج •

  ه یدکتر آس 

 یسادات کاظم

ماده  

 چگال 

  ید یبریه  یساختارها ی بر رو کیالکتروستات یهالیپتانس یمهندس  • روزانه 

 تخت   قیعا/یمواد دو بعد 

با   ی بر مواد دو بعد  یمبتن ی کیقطعات الکترون ی ابیساخت و مشخصه  •

 ل یو ماسک استنس  یتوگرافیفتول یندهایبر فرا هیتک



و   یبر مواد دو بعد  ینانومتخلخل مبتن  یغشاها یسازنه یرشد و به •

 آنها ی زیگرو آب ی آبدوست ی رفتارها یبررس 

اتمی   دکتر بیژن غفاری 

 مولکولی 

 الیه نشانی و ادوات فوتونیکی  • روزانه 

 پالسما تولید تابش تراهرتز با استفاده از اندرکنش لیزر •

دکتر محمدرضا  

 جعفرفرد 

اتمی  

 مولکولی 

 Applications of Fourier domain multiplexing in • روزانه 
quantitative phase microscopy 

دکتر فاطمه دباغ  

 یکاشان

اتمی  

 مولکولی 

  ایاستفاده از نانوساختارها و  با ید یخورش  یهاعملکرد سلول بهبود  • پردیس

 آن  یو کاربردها   یکیمواد مگنتواپت

 

 

 معاونت آموزشی دانشکده فیزیک 


