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 نامهپایان عنوان تحصیلی مقطع

 تحصیل محل دانشگاه

 مدرك اخذ سال

 معدل

 کارشناسی ارشد
 االتیس کینامید یانتقال حرارت با استفاده از کدها ندیفرآ یو عدد یلیتحل یبررس
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 وعلمی و پژوهشی  ISI با نمایه  ارائه شده در مجالت منتخب مقاالت
 نویسندگان مجله عنوان مقاله ردیف

1 CFD-calculation of fluid flow in VVER-1000 
reactors 

Journal of 

Applied Sciences 

B. Khanbabaei 
 A. Ghasemizad  

H. Farajollahi 

2 CFD Analysis of Coolant Flow at Bushehr Nuclear 
Reactor 

Journal of 

Theoretical and 

Applied Physics 

M. Abbasi 
 A. Ghasemizad, 
B. Khanbabaei 

 K. Keshtkar 

3 The Role of Athermal Fusion in Fast Ignition 
Driven by Ion Beams 

Rom. Journ. Phys 

A.Ghasemizad 
B.Khanbabaei 
S.Khoshbinfar 

4 Determination of DT critical burn-up parameter 
by four temperature theory 

Physics of 

plasmas 

M. Nazirzadeh 

A. Ghasemizad 

B. Khanbabaei 

5 
Fusion Energy and Stopping Power in a Degenerate 

DT Pellet Driven by a Laser-Accelerated Proton 

Beam 

Communications 

in Theoretical 

Physics 

M. Mehrangiz 

 A. Ghasemizad 

S. Jafari 

 B. Khanbabaei 

6 The effect of relativistic Compton scattering on 

thermonuclear burn of pure deuterium fuel 
Physics of  

Plasmas 

M. Nazirzadeh 

A. Ghasemizad 

B. Khanbabaei 

7 
The investigation of inertial fusion burning 

requirements of deuterium-helium 3 in degenerate 

plasma 

Physics of  

Plasmas 

M. Nazirzadeh 

B. Khanbabaei 

A. Ghasemizad 

8 Proton Driven Fast Ignition of low-radioactivity 

He Fuel3DT 
High Energy 

Density Physics 

S. Khoshbinfar 

A. Ghasemizad 

B.Khanbabaei 

  

 
 
 

  خارجی و داخلی یهاکنفرانس در شده ارائه مقاالت

 کشور برگزاری عنوان کنفرانس عنوان مقاله ردیف

1 
ه ب ومیتیتر-ومیتبهگن دوتر یهمجوش یکربن در پالسما ینهشت انرژ

 عیروش احتراق سر
 ایران کنفرانس هسته ای 

2 
 یاپالسم شیشکل در گرما یگاوس یپروتون کهیبار عیتوز ریمطالعه تاث

به روش  یلخت یگدمحصورش یدر همجوش ومیتیتر-ومیسوخت دوتر

 عیاحتراق سر

 ایران کنفرانس پالسما

 ایران کنفرانس فیزیک یونیحباب  کیشل دهیا هیبر پا یلخت یمحصور شدگ یهمجوش 3

4 
در  ومیتیتر -ومیسوخت دوتر یاشتعال و بهره انرژ طیشرا یلیمطالعه تحل

 یافروزش شوک افتیره
 ایران کنفرانس فیزیک

5 
 یزوریسوخت کاتال یبا استفاده از واکنش همجوش یکاهش شار نوترون

 کهیشده با بار یراه انداز عیاشتعال سر دهیدر ا 3ومیهل-ومیتیتر-ومیدوتر

 یپروتون

همایش ملی علوم 

 محاسباتی
 ایران
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6 
+  ومیتیتر -میسوخت دوترو یهمجوش طیشرا یعدد یساز هیشب

از  با استفاده یلخت یمحصور شدگ یهمجوش دهیدر ا 3ومیهل-ومیدوتر

 4رایکد د

همایش ملی علوم 

 محاسباتی
 ایران

7 
یش پف الکترون های دو دمایی مگا الکترون ولتی درون سوخت توان توق

 وکیش -ریتیم در مدل افروزش سریعت -فشرده دتریم
 ایران کنفرانس هسته ای 

 اشتعال سریع پادپروتونی در همجوشی محصورشدگی اینرسی 8
کنفرانس فیزیک 

 ریاضی
 ایران

 
 

 

 پایان تاریخ شروع تاریخ علمی مجامع در عضویت

 تا کنون 1390 یزیک ایزانانجمن ف

 تا کنون 1390 انجمن هسته ای ایران

 

 

 :مقاالت داوری

 

 :طرح های تحقیقاتی 

 

 ن نامه :و مشاوره پایا هنماییرا 

خت ی در هدف های راکتور گدامطالعه عددی شرایط افروزش و اشتعال کاتالیزورسیده نگین عدنانی ساداتی،  -1

 .لختی با راه انداز یونی سنگین

سی مطالعه تحلیلی شرایط فیزیکی فرآیند افروزش شوکی در ایده همجوشی محصور سازی اینرمیثاق کساییان،  -2

 .با راه انداز لیزری

ش به رو مطالعه ی پادپروتون ها به عنوان راه انداز در همجوشی محصور شدگی لختیمریم عزیزی سرورانی،  -3

 .اشتعال سریع

رون دبررسی انتشار نور لیزر درون پالسمای کم چگال و مطالعه ترابرد الکترون های پرانرژی سمیرا فقیه،  -4

 .شوکی -سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع

 

 


