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 مقاالت کنفرانسی-ب
 علی اصغر زواریان " بررسی تغييرات الیه های نازک اکسيدی در حضور یون اکسيژن با استفاده، ) داود کلهر1
27 و26از یون اکسيژن" هفتمين سمينار مهندسی سطح و عمليات حرارتی دانشگاه صنعتی اصفهان
1385 اردیبهشت
 در دو روش مگنترون اسـااترینTi-TiN  داود کلهر " مقایسه سرعت رسوب گذاری دو الیه،) بابک علی نژاد2
1385  اریبهشت11 و10  " چهارمين سمينار صنعت آبکاری ایرانHSS و پوشش دهی یونی روی فوالد
 وحيد مساحتی "طراحی و ساخت منبع یون ساز به منظور افزایش کيفيت الیـه، فرهاد ایمانی، ) داود کلهر3
1385  بهمن26و25  دانشگاه مشهد،" دومين کنفرانس ملی خالء انجمن خالء ایران،های نازک تحت خالء باال
 داود کلهر " تهيه الیه نازک ترکيبات تيتانيوم بعنوان محـاف ابـزار صـنعتی و انـدازه گيـری، ) محمد خراسانی4
 بهمـن26و25  دانشگاه مشهد،" دومين کنفرانس ملی خالء انجمن خالء ایران،سختی و کاهش خوردگی آنها
1385
 علی محمـدی یيـداری " خـوا ترمـوالکتریکی نـانو الیـه هـای، شبنم باطبی،  داود کلهر،) بابک علی نژاد5
1385 دانشگاه شيراز بهمن-" اولين کنفرانس فناوری نانو منطقه جنوب کشور،بيسموت تلوراید
 کلهرر داود " ایجـاد، پور هاشمی سـيده محبوبـه، حداددباغی حبيبه، کاظم زاده محمود،) محمدی یيداری6
( " هشـتمين کنفـرانس مـاده چگـال انجمـنITO) تماس اهمی فلزی با الیه های نازک اکسيدی ایندیم و یلـع
1385  بهمن26و25  مشهد، ،1385  بهمن26و25  دانشگاه مشهد،فيزیک ایران
7) Mohammadi Gheidari, D. Kalhor, M. Kazemzad, M. Iraj, H. Hadad Dabaghi, M. A. Karami and W.
Shams Kolahi; Post deposition Annealing Effect on the Properties of RF Sputtered Indium Tin Oxide Thin
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Films onto Flexible Polyimide Substrate; The symposium of the E-MRS Spring Meeting 2007 – 28 May1June
 )8داود کلهر ،معصومه موسی رضایی ،مریم حسن زاده ،مریم حسين پور ،فرشته کوچک پور "بررسی ميزان
عبور نور و گاف نواری الیههای  AZOو  ITOساخنه شده به روش تبخير حرارتی تحـت خـالء بـاال" چهـاردهمين
کنفرانس اپتيک و فوتونيک ایران ،دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان 9 ،تا  11بهمن ماه 1386
 )9داود كلهر  ،معصومه موسي رضـايي ،مـريم حسـين پـورت مرتضـی عاصـمیت علـی اصـغر زواریـانت فرشـته
کوچکاور "بررسی ميزان عبور نور اليه هاي نازك  AZOساخته شـده بـه روش تبخيـر حرارتـي واکنشـی تحـت
خالء باال" سومين کنفرانس ملی خأل ایران ،دانشگاه صنعتی شریف 24و  25بهمن ،1386
 )10داود کلهر ،سيد احمد کتابی ،حسن رئيسيان اميری ،اکبر ابـراهيم زاد ،معصـومه موسـیرضـایی" تـثيير
بازپخت روي خوا نوري و الکتريکي فيلم هاي چند اليهاي  ITO/Ag/ITOکه به روش تبخير حرارتـي واکنشـی
تهيه شده اند " پانزدهمين کنفرانس انجمن اپتيک و فوتونيک ایران دانشگاه اصفهان  10-8بهمن 1387
 )11داود کلهر  ،سيد احمد کتابی ،حسن رئيسيان اميری ،اکبر ابـراهيم زاد ،معصـومه موسـیرضـایی" تـثيير
الیه ميانی نقره روی خوا ساختاری ،نوری و الکتریکی فيلم های چند الیهای  ITO/Ag/ITOساخته شده بـه
روش تبخير حرارتی تحت خالء" نهمين کنفرانس ماده چگال انجمن فيزیک ایران ،دانشگاه شهيد چمـران اهـواز
15و 16بهمن 1387
 )12بابك علي نژاد ،داوود كلهرر ،مرتضـي ايـزدي فـرد ،كـورش محمـودي " مطالعـه زبـری سـطح فـوالد HSS
پوشش داده شده با الیه  TiNبه روش پوشش دهي يوني در خالء " نهمين کنفرانس ماده چگال انجمن فيزیک
ایران ،دانشگاه شهيد چمران اهواز 15و 16بهمن 1387
 )13بابك علي نژاد ،داوود كلهر  ،مرتضي ايزدي فرد ،كورش محمودي " اير دمای زیرالیه بر سـاختار و خـوا
سطحی فيلمهای نازک  " Bi2Te3نهمين کنفرانس ماده چگـال انجمـن فيزیـک ایـران ،دانشـگاه شـهيد چمـران
اهواز 15و 16بهمن 1387
 )14کلهر ،داود؛ کتابی ،سيد احمد؛ ابراهيم زاد ،اکبر" بررسی تثيير فلز به عنوان الیه ميانی در خوا بلوری الیه-
های نازک  "ITOاولين کنفرانس رشد بلور ایران ،دانشگاه سمنان  16اردیبهشت 1388
 )15کلهررر ،داود؛ کتــابی ،ســيد احمــد؛ ابــراهيمزاد ،اکبــر" تــثيير الیــه ميــانی فلــزی روی خــوا نــوری الیــه هــای
نازک  ITO/Metal/ITOتهيه شده به روش تبخير حرارتی " پانزدهمين سمينار ماده چگال ایران  31اردیبهشـت و اول
خرداد 1388
 )16کلهر ،داود؛ ابراهيمزاد ،اکبر؛ فيروز یار ،شادی " مقایسه خوا ساختاری ،الکتریکی و نوری الیههای نـازک
اکسيد ایندیوم یلع ) (ITOو اکسيد ایندیوم یلع آالئيده با مس  ITO:Cuکه به روش تبخير حرارتی تحت خـالء تهيـه
شده اند" چهارمين کنفرانس ملی خأل ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 4و 5اسفند 1388

 .4ـ سوابق پژوهشي و تحقيقات كاربردي

الف) تكنولوژي خالء باال و اليههاي نازك )(High Vacuum Tech. & Thin Film
ساخت آينههاي دیيق وانواع اليههاي نازكساخت آينههاي سرد و به توليد رساندن نوعي آينه سرد براي چراغ اتاق عملساخت اليههاي ضدانعكاسساخت مقاومت دیيق از اليه نازك (NiCrكاربرد خا ) توليد كريستال كوارتز براي اندازهگيري در دستگاه ضخامت سنج كريستالي مسئول پروژه ساخت ضخامت سنج كريستالي كامايوتري ،براي اندازهگيري ضخامت در حين اليه نشانيمسئول پروژه توليد سيستم هاي خالء باالي پژوهشكده ليزر دانشگاه شهيد بهشتي ودانشگاه دامغان همكاري در طراحي و ساخت سيستم هاي خالء باال همكاري در اصالح و ساخت منبع تبخير الكتروني الكترواستاتيك مسئول پروژه ساخت منبع تبخير الكتروني مغناطيسي مسئول پروژه طرح پايلوت فرآيندهاي خالء باال همكاري در طراحي و ساخت سيستم مگنترون اسااترين همكاري در به توليد رساندن سيستم مگنترون اسااترين همكاري در طراحي وساخت شير اصلي خالء باالوتوليد آن -مجری طرح پژوهشی؛ طراحی و ساخت الیههای نازک شفاف رسانا بر روی زیر الیههای انعطاف پذیر ()1386

ب) آكوستيك زير آبي()78-75
 مطعالعه و بررسي مشخصات مواد پيزوالكتريكطراحي و ساخت دستگاه اندازهگيري منحني پسماند مواد پيزوالكتريك طراحي واجراي فرايند یطبي كردن یر هاي پيزوالكتريك همكاري در طراحي ترانسديوسر فرستنده زير آبي جهت دارساخت فرستنده صوتي جهت دارPage 2 of 3
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 همكاري در طراحي و ساخت گيرنده صوتي زير آبي همسانگرد استوانهاي اندازه گيري مشخصات گيرندگي وپاسخ فركانسي گيرنده هاي زير آبي اندازه گيري مشخصات فرستندگي وپاسخ فركانسي فرستنده هاي زير آبي جهت دار -داراي تجربه كار با تجهيزات صوتي و ارتعاشي  Bruel & Kjearمتناسب با فعاليتهاي فوق الذكر

 .5سوابق آموزشي
تدريس :اپتيک ،اپتيک  1گرایش فيزیک مهندسی  ،اپتيـک  2گـرایش فيزیـک مهنسـی فيزیـک مـدرن ،ریاضـیفيزیک ،1الکترومغناطيس  ،1ترمو دیناميکت مكانيك تحليلي  ، 1فيزيـك امـوا  ،فيزيـك نـور واپتيـك ،فيزيـك اليـه
هاي نازك ،تكنيك هاي خال و دروس پايه فيزيك  1و  2و 3
 مسئول برگزاري دوره آموزشي  ،آشنايي با فناوري خالء باال )1380( ،-معاون آموزشی دانشکده فيزیک دامغان از  1386تا 1387

 .6ـ ساير توانايي ها

گذراندن دوره آموزشي شبيه سازی نيم رساناهای نوری با نرم افزار سيلواکوگذراندن دوره آموزشي مديريت پروژه گذراندن دوره آموزشي نقشه خواني و نقشه كشي با اتوكدگذراندن دوره آموزشي آشنايي كلي با انواع ليزرآشنایی با سيستم ليدار و دارای تجربه در راه اندازی ليدار با ليزر گاز کربنيک-آشنايي با زبان انگليسي

 .7ـ عضويت در مجامع علمي
 عضو عضوعضو عضو -عضو

انجمن فيزيك ايران
انجمن بلور شناسی ایران
هيئت موسسين انجمن خالء ايران و عضو انجمن خالء ايران
هيت مديره انجمن خالء ايران ( بعنوان علي البدل)
انجمن مهندسی سطح ایران ايران
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