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تاکنون ١٣٩١ دامغان. اه دانش ، فیزی ده دانش ، هیأتعلم عضو
‐آزمایش رسم استادیار، : علم مرتبه
نظری ای هسته فیزی تخصص:

تحصیل سوابق

١٣٨٣-١٣٧٩ مشهد. ، فردوس اه دانش ، کارشناس
١٣٨-١٣٨٣۵ شیراز. شیراز، اه دانش ارشد، کارشناس
١٣٨۶-١٣٩١ مشهد. ، فردوس اه دانش دکتری،
٢٠١٠‐بهار تابستان
٢٠١١

راگنارسون. اینگمار پروفسور نظر زیر سوئد کشور لوند اه دانش در ، فرصتمطالعات دوره

تحصیل دوره در شده کسب افتخارات

دکتری و ارشد کارشناس ، کارشناس تحصیل دوره سه در الف معدل کسب •
کارشناس دوره در سوم رتبه کسب •

١٣٨۶ سال در مشهد فردوس اه دانش دکتری دوره ورودی آزمون در دوم رتبه کسب •
دکتری دوره در اول رتبه کسب •

آموزش سوابق

مختلف اههای دانش در ١٣٨۶ سال از ریاض و فیزی دروس تدریس •
دامغان: اه دانش در شده تدریس دروس

: کارشناس دوره •

٢ پایه فیزی { ١ پایه فیزی {
۴ پایه فیزی { ٣ پایه فیزی {
١ کامپیوتر { نویس برنامه و کامپیوتر مبان {

٢ فیزی ریاض { ١ فیزی ریاض {
١ کوانتوم انی م { مدرن فیزی {

بنیادی ذرات و ای هسته فیزی { مقدمات بنیادی ذرات {
٢ ای هسته فیزی { ١ ای هسته فیزی {

ارشد: کارشناس دوره •

١/۶

mailto:aakardan@du.ac.ir


٢ پیشرفته ای هسته فیزی { ١ پیشرفته ای هسته فیزی {
ویژه موضوعات { هسته ساختار {

مشهد: فردوس اه دانش در شده تدریس دروس
١ پایه فیزی { عموم فیزی {

شیراز: اه دانش در شده تدریس دروس
٢ پایه فیزی اه آزمایش { ١ پایه فیزی اه آزمایش {

آموزش کتاب تألیف
(٩٧٨-۶٩-٠٠۶١٧٧-۴-۶ : (شاب اول جلد فیزی اه آزمایش کتاب

کاردان اعظم دکتر گردآوری: و تدوین
محقق باقری مهدی محمد دکتر ویراستار:

دامغان اه دانش انتشارات
١٣٩۶ چاپ: سال

•

پژوهش سوابق

تخصص های زمینه
: شامل نظری ای هسته فیزی •

ای هسته ایزومرهای ساختار پذیر، پایان نوارهای ساختار ، دوران نوارهای ساختار هسته: ساختار {

کرنکشده بوگولیبو استروتینس نیلسون مدل کرنکشده، استروتینس نیلسون مدل ای: هسته های مدل
فوک هارتری مدل و

{

دکتری رساله و نامه پایان
ارشد کارشناس نامه پایان

افت ش پتانسیل سد مافوق های انرژی در ای هسته افت ش های پاره فضایی توزیع بررس عنوان:
قهرمان نادر دکتر و ندری اس محمدرضا دکتر مشاور: اساتید ، ام به عزیز دکتر راهنما: استاد

عال درجه با ‐١٩/٣ دفاع: نمره

دکتری رساله
استروتینس نیلسون کرنک مدل توسط کشیده بسیار های هسته در باال اسپین با تجربی باندهای بررس عنوان:

متول رفعت الله دکتر مشاور: استاد آباد، یم ح میری هاشم دکتر راهنما: استاد
صادق دکتر آقای و آفریده دکتر آقای ایزدی، دکتر آقای هادیزاده، دکتر آقای داوران: کمیته ، عال درجه با ‐٢٠ دفاع: نمره
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کنفرانسها در شده ارائه مقاالت برخ
١٣٩٧ بوشهر‐ آزاد اه دانش ،١۵۴ دیسپرسیوم هسته در پذیری پایان پدیده کاردان، فر، شایسته ای، کنفرانسهسته

اسفند. بوشهر‐
١٣٩٧ ،٢٠٠-١٩٠ جرم عدد با پولونیوم ایزوتوپهای در ل ش چند پدیده کاردان، ، شوهان ای، کنفرانسهسته

اسفند. بوشهر‐ بوشهر‐ آزاد اه دانش
١٣٩٧ اه دانش نوترون، افزایش با روبیدیم ایزوتوپهای در هسته ل ش تحول کاردان، اکبری، ای، کنفرانسهسته

اسفند. بوشهر‐ بوشهر‐ آزاد
١٣٩٧ بوشهر‐ بوشهر‐ آزاد اه دانش ، پولوتونیوم هسته در افت ش سد محاسبه کاردان، زنگنه، ای، کنفرانسهسته

اسفند.
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2018 SSNET’18 Conference, I. Ragnarsson, A. Kardan, B.G.Carlsson, Hai-Liang Ma, Configu-
ration assignments for the extensive level scheme of 167 Lu.
5-9 Nov, Orsay, France

١٣٩٧ بین اه دانش ،١٨۶ سرب هسته در ل ش چند پدیده کاردان، اکبری، ، شوهان ایران، فیزی کنفرانس
شهریور. قزوین‐ ‐ خمین امام الملل

١٣٩٧ هافنیم هسته در ایزومری حالتهای برانگیختگ انرژی و ساختار کاردان، امیرزاده، ایران، کنفرانسفیزی
شهریور. قزوین‐ ‐ خمین امام الملل بین اه دانش ،١٧٨

١٣٩۶ ١۶۴-١۶٠=A، با Yb های ایزوتوپ در ایرست نوارهای کاردان، ، داورزن ایران، فیزی کنفرانس
شهریور. یزد‐ یزد‐ اه دانش

١٣٩۶ CNS، مدل از استفاده با U٢٣٢ هسته در افت ش سد محاسبه کاردان، آبیار، ایران، فیزی کنفرانس
شهریور. یزد‐ یزد‐ اه دانش

2016 SSNET’16 Conference, I. Ragnarsson, A. Afanasjev, A. Kardan, B.G.Carlsson, Hai-Liang
Ma, E.S. Paul, C.M.Petrache, M.A. Riley, J.S. Sharpey-Schafer and J.Simpson, Shape Coexis-
tence and Band Terminations in the I 60 Spin Range.
7-11 Nov, Orsay, France

١٣٩۶ دوران نوارهای در تری ال چهارقطبی گشتاورهای بررس کاردان، ، صادق ایران، ای هسته کنفرانس
اسفند. اصفهان‐ اصفهان‐ اه دانش اربیوم، ایزوتوپهای

١٣٩۵ متعارف و محوری سه های کمینه بین پتانسیل سد مطالعه کاردان، اکبری، ، شوهان ایران، کنفرانسفیزی
شهریور. شیراز‐ شیراز‐ اه دانش ،١۶٨ هافنیم و ١۶۵ و ١۶١ لوسیتیم های هسته در

١٣٩۵ ١۶ و ٨ ایزومری حالتهای در ل ش تغییر و برانگیختگ انرژی کاردان، زاده، ربیع ، فیزی کنفرانسبهاره
اردیبهشت. تهران‐ بنیادی‐ دانشهای اه پژوهش ،١٧٨ هافنیم هسته

2015 Nuclear Structure Properties (NSP) Conference, A. Kardan, H. Taheri, M. H. Hadizadeh-
Yazdi, Structure of ND bands in HAfnium isotopes.
7-10 Sep, Sakarya, Turkey

2015 Nuclear Structure Properties (NSP) Conference, A. Kardan, S. Nejati, Role of the non-
axial hexadecapole shapes on the fission barrier.
7-10 Sep, Sakarya, Turkey

2015 Career development workshop for women in physics, A. Kardan, M. Rabizadeh, Isomer
states in 178Hf.
12-16 Oct, Trieste, Italy

١٣٩۴ تهران‐ بنیادی‐ دانشهای اه پژوهش ١۶۴Hf، in bands TSD-Like کاردان، ، فیزی کنفرانسبهاره
اردیبهشت.

١٣٩۴ ایزوتوپهای در متعارف و محوری سه نوارهای بین گذار بررس کاردان، سیاح، ایران، ای هسته کنفرانس
اسفند. یزد‐ بزد‐ اه دانش لوسیتیم،

١٣٩٣ دانشهای اه پژوهش انرژی، روی بر محوری غیر ل ش تغییر پارامترهای اثر کاردان، ، فیزی کنفرانسبهاره
اردیبهشت. تهران‐ بنیادی‐
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١٣٩٣ اه دانش باال، اسپینهای در ١۶٧ لوسیتیم هسته در دوران نوارهای کاردان، رضایی، ایران، کنفرانسفیزی
شهریور. زاهدان‐ بلوچستان‐ و سیستان

2013 International nuclear physics Conference, I. Ragnarsson, B.G.Carlsson, Hai-Liang Ma, A.
Kardan, Purnima Singh, S. Nag, A. K. Singh, Terminating bands observed to new heights
of spin and excitaion energy.
2-7 June, Firenze, Italy

١٣٩١ مشهد‐ ‐ فردوس اه دانش ،١۵٨ اربیوم هسته در ابراسپین نوار بررس کاردان، ایران، ای کنفرانسهسته
اسفند.

2010 Nuclear Structure Properties (NSP) Conference, A. Kardan, H. Miri-Hakimabad and L.
Rafat-Motevali, Study of High Spin States in Nuclear Rotation by the Cranked Nilsson
Strutinsky Model.
7-10 June, Sinaia, Romania

کشور از خارج های اه دانش اری هم با اجرا دست در پژوهش های طرح

• Band terminations close to the maximum spins in shells

شود. م انجام چین و ا آمری انگلیس، سوئد، کشورهای از هایی اه دانش اری هم با است شده آغاز پیش سال دو از که طرح این
جدیدی دوران نوارهای طرح این در است. شده انجام نیز سوئد کشور به ٢٠١٨ و ٢٠١٧ سالهای در علم سفر دو راستا همین در
باالترین در نوارها این در تجمع رفتار پردازیم. م نوارها این ساختار بررس به و کنیم م پیشنهاد A = 160 جرم ناحیه در را
طرح: این در اران هم هستیم. نوارها این در تک‐ذره حالت به تجمع حالت از گذار شاهد ما و پذیرد م پایان خود ن مم اسپین

{ Colleagues: Ingemar Ragnarsson and Gillis Carlsson From Lund university, Hailiang
Ma from China Institute of atomic energy, Anatoli Afanasjev from Mississippi State
University, E. Paul from university of Liverpool, C. Petrae from Université Paris-
Saclay,Mark Riley from Florida State University, J.S. Sharpey-Safer from University
of the Western Cape and Joe Simpson from Daresbury Laboratory.

شده گذرانده مطالعات های فرصت های دوره
٢٠١٨ تابستان سوئد. کشور لوند، شهر لوند، اه دانش
٢٠١٧ تابستان سوئد. کشور لوند، شهر لوند، اه دانش
٢٠١۴ تابستان چین. کشور ن، پ شهر چین، اتم انرژی سازمان
٢٠١٠‐بهار تابستان
٢٠١١

سوئد. کشور لوند، شهر لوند، اه دانش

١٣٩٨ تابستان ایران. کشور مشهد، شهر ، فردوس اه دانش

پژوهش های بورسیه و جوایز
در سوئد کشور در مطالعات فرصت گذراندن برای فناوری و علوم وزارت طرف از پژوهش بورسیه کسب

١٣٨٩ سال
•

ای هسته انجمن طرف از ای هسته فیزی دکتری رساله بهترین ارائه دلیل به شهریاری دکتر جایزه کسب
١٣٩١ سال در ایران

•
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٢٠١۴ سال در چین اتم انرژی سازمان از پژوهش کامل بورسیه کسب •
٢٠١٧ سال در سوئد کشور در لوند اه دانش از پژوهش بورسیه کسب •
٢٠١٨ سال در سوئد کشور در لوند اه دانش از پژوهش بورسیه کسب •

علم مجام در عضویت
١٣٨٣ سال از ایران فیزی انجمن عضو •

سال دو مدت به ایران ای هسته انجمن در ای هسته فیزی تخصص کمیته عضو •

شده راهنمایی های نامه پایان
دکتری: دانشجویان

١٣٩٧ مشهد‐ فردوس اه دانش ای، هسته فیزی دکتری رساله هافنیم، ایزوتوپهای در دی ای نوارهای بررس طاهری، ١‐هادی

ارشد: دانشجویان

١٣٩٣ دامغان‐ اه دانش ،١۶٧ لوسیتیم هسته در باال اسپین دوران نوارهای رضایی، ١‐لیال
١٣٩۴ دامغان‐ اه دانش لوسیتیم، ایزوتوپهای در ایرست نوارهای سیاح، ٢‐سپیده

١٣٩۴ دامغان‐ اه دانش ،٢۵٠ کالیفرنیم هسته افت ش سد روی بر ل ش تغییر پارامترهای اثر ، نجات ٣‐سودابه
١٣٩۵ دامغان‐ اه دانش ،١٧٨ هافنیم هسته در ایزومری حالتهای مطالعه زاده، ربیع ۴‐مینا

١٣٩۶ دامغان‐ اه دانش اربیوم، هسته در دی اس ت نوارهای چهارقطبی گشتاور مطالعه ، صادق ۵‐خدیجه
١٣٩۶ دامغان‐ اه دانش کالیفرنیوم، ایزوتوپهای در افت ش سد تحلیل مطالعه منصوری، ۶‐غالمعل

١٣٩۶ دامغان‐ اه دانش N=٩-٩٠۴، و Z=٧-٧٠۴ با های هسته در دی اس ت نوارهای مطالعه ، داورزن ٧‐زهرا
١٣٩۶ دامغان‐ اه دانش اورانیوم، ایزوتوپهای افت ش سد روی بر اسپین اثر آبیار، ٨‐ابوالفضل

١٣٩٧ دامغان‐ اه دانش ،A = 180 جرم ناحیه در ای هسته پتانسیل انرژی سطوح مطالعه ، شوهان ٩‐سارا
دامغان‐١٣٩٧ اه دانش ،A = 80 جرم ناحیه در ل ش مقارنه پدیده اکبری، ١٠‐میثم
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