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براي باريكه نوتروني راكتور مينياتوري اصفهان
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انجمن فیزیک
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تاکنون

انجمن هسته ای

1388

تاکنون

پایان نامه های راهنمایی شده :
-1بررسي روشهاي توليد راديونوكلئيد درماني تربيوم 161-با استفاده از كدهاي  EMPIRE 3.2و  TALYS 1.6و امكان سنجي
توليد اين راديونوكلئيد در راكتور تحقيقاتي تهران.
 -2شبيه سازي تابع پاسخ آشكارساز سوسوزن پالستيك به پرتو گاما با استفاده از كد تلفيقي .MCNPX- PHOTRACK
 -3طراحي و ساخت حفاظ كامپوزتي انعطاف پذير جهت استفاده در خودروهاي امدادي و زرهي در سوانح هسته اي.
 -4بررسي و مقايسه راديوتراپي خارجي و سيستميك بر درمان پذيري تومور.
-5بررسي پارامترهاي عملياتي موثر بر زمان مرگ شمارنده گايگر مولر.
 -6بررسي قابليت هاي روش مونت كارلو در انجام شبيه سازي اختالل رويداد منفرد ) (SEUدر تراشه هاي قابل برنامه ريزي
.FPGA

 -7مطالعه ي پتانسيل دافعه ناشي از نيروي هسته اي قوي در فواصل كوتاه.
 -8بررسي نظري و تجربي رفتار آشكارساز سوسوزن آلي ميله اي در يك سيستم ارتفاع سنج هسته اي.
 -9مطالعه توزيع دز پروتون و ذرات ثانويه در پروتون درماني سرطان معده با استفاده از كد.MCNPX
 -10مطالعه شبيه سازي دوز جذبي و وابستگي به انرژي در دوزيمتر سوسوزن پالستيك  NE 102براي پرتوهاي گاما.
 -11مدلسازي تحليلي ،تابع پاسخ نوتروني آشكارسازهاي سوسوزن آلي.
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