
1 

 

  پژوهشی -علمی رزومه

 
 

 

  فردی مشخصات

 الکترونیک پست تولد تاریخ خانوادگی نام نام

 tajik@du.ac.ir 1/06/1353 تاجیک مجتبی

 

  تحصیلی مشخصات

 مدرك اخذ سال تحصیل محل دانشگاه حصیلیت رشته تحصیلی مقطع

 1376 فردوسی مشهد دبیری فیزیک کارشناسی

 1379 گیالن فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  فیزیک هسته ای دکتری

 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1392 

 

 نامهپایان عنوان تحصیلی مقطع

 
ت شکاف بررسی دینامیک غیر خطی، پارامترهای مؤثر بر رفتار دینامیک و پایداری سیستم های راکتور کارشناسی ارشد

 هسته ای

سوزن آشکارساز  سو کتفکیو قدرت یمؤثر بر بهبود بازده یپارامترها سازیهیو شب یمطالعه تجرب دکتری

 عیسر ینوترونها یبرا NE213 عیما

 

 ستدری سوابق

 پایان تاریخ شروع تاریخ امنموده تدریس که دروسی عنوان موسسه یا دانشگاه نام

 دانشگاه دامغان

 کارشناسی:

 2و1فیزیک  -1

 2و1طیس الکترومعنا -2

 2و1ریاضی قیزیک  -3

 مکانیک آماری -4

  2و1ته ای فیزیک هس -5

 رادیو ایزوتوپ -6

 فیزیک راکتور  -7

 آشکارسازها -8

 1ته ایآزمایشگاه هس -9
 تا کنون 01/07/1381

 

 
 کارشناسی ارشد:

 الکترودینامیک -1

 2و1یزیک هسته ای پیشرفته ف -2

 سازهافیزیک آشکار -3

 گیری هسته ایدر اندازهه روشهای پیشرفت -4

 موضوعات ویژه -5

 دکتری:

 2فیزیک هسته ای  در شرفتهیمباحث پ -1

 کتریدمباحث ویژه  -2
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 وعلمي و پژوهشي  ISIبا نمایه در مجالت یرفته شدهچاپ و پذ مقاالت
 نویسندگان مجله عنوان مقاله ردیف

1 The Study of Two, Three and Four Dimensional 

Nonlinear Dynamics of Nuclear Fission Reactors and 

Effective Parameters on its Behaviour 

Journal of 

Nuclear 

Science and 

Tehnology 

M. Tajik and A. 

Ghasemizad 

2 Modeling NE213 scintillator response to neutrons using 

an MCNPX-PHOTRACK hybrid code 

Nuclear 

Instruments 

and Methods in 

Physics 

Research 

Section A 

Accelerators 

M. Tajik, N Ghal-Eh, 

G Etaati, H Afarideh 

3 "NE213/BC501A scintillator/light guide assembly 

response to 241Am-Be neutrons using an 

MCNPXPHOTRACK 

hybrid code 

Radiation 

Physics and 

Chemistry 

M. Tajik, N Ghal-Eh, 

GR Etaati, H Afarideh 

4 Monte Carlo simulation of NE213 response to Am-Be 

neutrons using the PTRAC card of the MCNPX code and 

the light transport code PHOTRACK 

Journal of 

Nuclear 

Science and 

Tehnology 

M. Tajik, N Ghal-Eh, 

GR Etaati, H Afarideh 

5 Preliminary dosimetric evaluation of 166 Ho-TTHMP for 

human based on biodistribution data in rats 

Applied 

Radiation and 

Isotopes 

H Yousefnia, S 

Zolghadri, AR 

Jalilian, M Tajik, M 

Ghannadi-Maragheh 

6 Comparison of light transport-incorporated MCNPX and 

FLUKA codes in generating organic scintillators 

responses to neutrons and gamma rays 

Nuclear 

Instruments 

and Methods in 

Physics 

Research 

Section A 

Accelerators 

M. Tajik and N Ghal-

Eh 

7 The Study of Nonlinear Dynamical Systems Nuclear 

Fission Using Hurwitz Criterion 

Global 

Analysis and 

Discrete 

Mathematics 

M. Tajik 

8 Monte Carlo simulation of response function of organic 

scintillators to gamma rays and neutrons using FLUKA 

MCNPX and SCINFUL code 

Iranian Journal 

of Physics 

Research 

M. Tajik and H. 

Yousefnia 

9 Comparison of the effect of absorbed dose on recurrence 

of tumors in external beam radiation and targeted therapy 

Journal of 

Nuclear 

Science and 

Tehnology 

F. Faridi. H. Ranjbar, 

M. Tajik and H. 

Yousefnia 

10 Influence of relative position gamma source scintillator on 

response a large NE102 rectangular detector 

Journal of 

Research on 

Many-body 

Systems 

M.Roshan M. Tajik 

and R. Gholipour 

11 Investigating the Effect of Scintillator Size on the Shape 

of Response Function of NE102 and NE213 Detectors for 

Gamma Ray 

Journal of 

Research on 

Many-body 

Systems 

M. Roshan and M. 

Tajik 

12 Monte Carlo calculations of dose distribution for the 

treatment of gastric cancer with proton therapy 

Iranian Journal 

of Radiation 

Safety and 

Measurement 

S. Saderzadeh and M. 

Tajik 

13 Calculations of absorbed dose and energy dependent of 

small-scale dosimeters for photons beam therapy 

Iranian Journal 

of Radiation 

M. Al-eshaghi and M. 

Tajik 

http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=460397
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=460397
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=460397
http://gadm.du.ac.ir/article_53_7d52c21063da68626b73f04e887fb50e.pdf
http://gadm.du.ac.ir/article_53_7d52c21063da68626b73f04e887fb50e.pdf
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Safety and 

Measurement 

14 Design and manufacture of composite flexible shield for 

 gamma mixed fields-neutron 

 

Iranian Journal 

of Radiation 

Safety and 

Measurement 

S. R.  Hashemi, M. 

Tajik and E. Asadi -
 Amirabadi 

 

15 Monte Carlo Simulation of Radiation effects in protection 

layers of logical cell of the digital gate in the FPGA for 

electron and proton rays Using the FLUKA Code 

 

Iranian Journal 

of Radiation 

Safety and 

Measurement 

N. Khosravi, M. 

Tajik and B. Boghrati 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  خارجی و داخلي يهاکنفرانس در شده ارائه مقاالت

کشور  عنوان کنفرانس عنوان مقاله ردیف

 برگزاری

حاسبه دز موثر بيمار در درمان به روش نوترون درماني با بور م 1

 براي باريكه نوتروني راكتور مينياتوري اصفهان

 ايران کنفرانس هسته ای

با استفاده  NE213سوسوزنمدلسازي تابع پاسخ نوتروني آشكارساز  2

 MeV 5/14 تا 2/0از داده هاي تجربي در بازه ي 

 ايران کنفرانس هسته ای

دزسنجي در پروتون درماني سرطان معده به روش پراكندگي منفعل  

 MCNPX بااستفاده از كد

 ايران کنفرانس هسته ای

 در واكنش 161-ررسي ميزان توليد راديونوكلئيد درماني تربيومب 3

160Gd(d n)161Tb با استفاده از كد TALYS 1.6 

كنفرانس فيزيك 

 محاسباتي
 ايران

در شبيه سازي تابع پاسخ  FLUKA عتبار سنجي كد چندمنظورها 4

 NE102نوتروني آشكارساز سوسوزن پالستيك

كنفرانس فيزيك 

 محاسباتي

 ايران

ثير موقعيت نسبي چشمه و سوسوزن در بازدهي سوسوزن أررسي تب 5

 ك بزرگپالستي

كنفرانس فيزيك 

 محاسباتي

 ايران

شبيه سازي تابع پاسخ سوسوزن آلي ميله اي در يك دستگاه سنجش  6

 ارتفاع هسته اي

دومين همايش ملي 

 علوم محاسباتي

 ايران

بر  90Yمقايسه اثر راديوتراپي خارجي با راديوتراپي هدفمند بوسيله  7

 درمان پذيري تومو

كنفرانس فيزيك 

 ايران

 ايران

كنفرانس فيزيك  لومينيم در پرتو درماني حين جراحي سينهآ -ثر حفاظ سرب 8

 ايران

 ايران

ير ولتاژ اعمالي و درجه حرارت بر زمان مرگ تأثی ررسي ب 9

 شمارنده گايگر مولر

كنفرانس فيزيك 

 ايران

 ايران

بررسي تاثير اليه هاي محافظ بروي سلول هاي منطقي گيت هاي  10

ك نامه ريزي در برابر تابش هاي الكتروني با كمديجيتالي قابل بر

 كدفلوكا

نفرانس فيزيك ک

 ايران

 ايران
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 - KSVD NLMهبود تصاوير ايكس بازگشتي با استفاده از روشهايب 11

FILTERING و توليد تصاوير سوپر رزولوشن 

نفرانس فيزيك ک

 ايران

 ايران

نفرانس فيزيك ک توهاي گامابررسي كارايي يك حفاظ كامپوزيت انعطاف پذير براي پر 12

 ايران

 ايران

نفرانس فيزيك ک بازيافت طيف نوترون 12

 ايران

 ايران

14 The effect of Tumor Cell Proliferation in Targeted therapy 
 

20th annual 

meeting of 

Iranian society of 

nuclear medicin 

 ايران

 

 

 
 

 

 پایان تاریخ شروع تاریخ علمي مجامع در عضویت

 تاکنون 1381 انجمن فیزیک

 تاکنون 1388 انجمن هسته ای

 

 

 

 : های راهنمایی شده ن نامهپایا

و امكان سنجي  TALYS 1.6و  EMPIRE 3.2با استفاده از كدهاي  161-بررسي روشهاي توليد راديونوكلئيد درماني تربيوم-1

 .توليد اين راديونوكلئيد در راكتور تحقيقاتي تهران

 .MCNPX- PHOTRACKه سازي تابع پاسخ آشكارساز سوسوزن پالستيك به پرتو گاما با استفاده از كد تلفيقي شبي -2

 .ته ايطراحي و ساخت حفاظ كامپوزتي انعطاف پذير جهت استفاده در خودروهاي امدادي و زرهي در سوانح هس -3

 .وربررسي و مقايسه راديوتراپي خارجي و سيستميك بر درمان پذيري توم -4

 .بررسي پارامترهاي عملياتي موثر بر زمان مرگ شمارنده گايگر مولر-5

 در تراشه هاي قابل برنامه ريزي (SEU) ررسي قابليت هاي روش مونت كارلو در انجام شبيه سازي اختالل رويداد منفردب -6

.FPGA 
 .مطالعه ي پتانسيل دافعه ناشي از نيروي هسته اي قوي در فواصل كوتاه -7

 .ررسي نظري و تجربي رفتار آشكارساز سوسوزن آلي ميله اي در يك سيستم ارتفاع سنج هسته ايب -8

 MCNPX. مطالعه توزيع دز پروتون و ذرات ثانويه در پروتون درماني سرطان معده با استفاده از كد -9

 .اماگبراي پرتوهاي  NE 102 مطالعه شبيه سازي دوز جذبي و وابستگي به انرژي در دوزيمتر سوسوزن پالستيك -10

 .مدلسازي تحليلي، تابع پاسخ نوتروني آشكارسازهاي سوسوزن آلي -11

 

 

 


