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  سبلي فزٌّگ –(26-11-1401)بزًبهِ سخٌزاًیْب در رٍس چْبرشٌبِ 

 تْیْکٌٌذگبى هَضَع سهبى

 (بب خَشبهذگَیی هسئَلیي بزگشاری ّوبیش ٍ سخٌزاًی ٍیژُ استبد یَسف ثبَتی)هزاسن افتتبحیِ   9:30-8:30

10:20-9:30  Three arguable concepts: point particle singularity, 
asymmetric action of EM on quantum wave functions, and 

the left out restricted Lorentz gauge from U(1) 

 استبد یَسف ثبَتی 

 (سخٌزاى هذعَ)

ػشًخی جذیذ اص هعوبی خغَط جزثی قَی دس عیف کْکـبًْبی پشجشم ثب  10:40-10:20

 COهغبلعِ ًوًَْی اٍلیِ کْکـبًْبی عتیقِ 

، فشاًچؼکَ الثبسثشا، الْبم افتخبسی

 الکؼبًذسٍاصدکیغ، هبیکل ثیضلی

 پذیزایی 11:10-10:40

 ، هحوذسضب ًصیشصادُ IC342فشٍػشخ دس کْکـبى - ثشسػی ّوجؼتگی سادیَیی 11:30-11:10

 فبعوِ عجبعجبیی

، حؼیي حقی، ػیذهجتجی قبػوی آثبس تغییش چگبلی هحلی خَؿْْب ثش ؿکلگیشی ٍ تحَل خَؿْْبی تبسیک 11:50-11:30

 علی سػتوی، اکشم حؼٌی صًَصی

12:10-11:50 PHANGS-JWST First Results: The 21 µm Compact Source 
Population* 

Hamid Hassani, E. 
Rosolowsky, A. Leroy, 
PHANGS collaboration 

 عکس دستْجوعی، صزف ًْبر ٍ استزاحت 14:00-12:10

، اهیشًظبم اهیشی، سضب ّوشاّی *  دس کْکـبًْبی کَتَلMBH-σِثشسػی ساثغِ  14:20-14:00

 اهیشحؼیي خشم، ػعیذ تَػلی

 ثْجت صاسعی جالل آثبدی، MrK370 ٍUGC8313: هٌبثع تحشیک گبص یًَیضُ دس دٍ کْکـبى کَتَلِ 14:40-14:20

  عجبع عبثذی، الکؼی هَیؼیف

 ، عجبع عبثذیهْذیِ ثبلیذُ FPBooحل ّوضهبًی هٌحٌی ًَسی ٍ ػشعت ؿعبعی دٍتبیی توبػی 15:00-14:40

 صاًیبس اثشاّیوی *هغبلعِ هَج کیٌک دس لَلْْبی ؿبس هغٌبعیؼی دس حضَس هقبٍهت اّوی 15:20-15:00

 پذیزایی 15:40-15:20

 ، ػیذحویذسضبهیشثضسگی VW Cepًَسػٌجی ٍ تحلیل هٌحٌی ًَسی دٍتبیی گشفتی  16:00-15:40

 عجبع عبثذی، کبظن یَػفی

فعبلیت پذیذّْبی کَچکوقیبع جَ خَسؿیذ ٍ قغجْبی هغٌبعیؼی  16:20-16:00

 *24ؿیذػپْشی دس ًیوکشّْبی ؿوبلی ٍ جٌَثی دس چشخِ 

، ًؼیجِ علیپَس صّشا ؿکشی چبفی

 ساد، حؼیي صفشی

تعییي ؿشایظ اٍلیِ هٌبػت ثشای صادگبُ ػْخَؿِ ػتبسّبی جَاى ثب اػتفبدُ اص  16:40-16:20

 سٍؽ تحَل دیٌبهیکی اص صهبى ؿکلگیشی تب اًحالل

 ، حؼیي حقی،قبػن صفبیی

  اکشم حؼٌی صًَصی، پبٍل کشٍپب

-دسخـٌذگی ػتبسگبى دلتب اػکَتی ثب اػتفبدُ اص دادُ-ثشسػی ساثغِ دٍسُ تٌبٍة 17:00-16:40

 *TESSّبی هبهَس 

، ػعیذ دٍػت فبعوِ افضلی

 هحوذی، الْبم ضیبعلی

 ببسدیذ اس قٌبت تبریخی سارچ ٍ صزف شبم در یکی اس هحلِ ّبی قذیوی شْز 23-17

.ارائِ بِ صَرت هجبسی اًجبم هی شَد*    
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  سبلي فزٌّگ–(1401-11-27) رٍس پٌجشٌبِ بزًبهِ سخٌزاًیْب در

 ارائِ دٌّذّگبى هَضَع سهبى

9:50-9:00 Dynamics of collisional system:*  

 the early life of star clusters  

 حسیي حقی 

 (سخٌزاى هذعَ)

 ،هشین هصغفَی الحؼیٌی SURA-4ثشسػی اثش پٌْـذگی ػیگٌبل سادیَیی دس آصهبیؾ  10:10-9:50

  هحوذ ػجَحی، گَّش سػتگبسصادُ

 ّوؼبیِ Kدػتْجٌذی کْکـبًْبی اص ٍیظگیْبی ّبثل ثشپبیِ الگَسیتن  10:30-10:10

 ًضدیک

  پشدیغ گشاًٍذ،حبهذ قبدسی،

  حؼیي صفشی، ًؼیجِ علیپَس

 پذیزایی 10:30 –11

ًؼجت جشم ثِ دسخـٌذگی، سًگ ٍ جشم ثبقیوبًذُ ػتبسّبی کْکـبًْبی  11:20-11:00

 *کَتَلِ دس تبثع جشم اٍلیِ تجویعی کْکـبًی

، اکشم حؼٌی هحوذعلی هشادحبصلی

 صًَصی، حؼیي حقی

 ، احوذ ؿیخیثیتب فبسػی * ثًَِ–تـکیل ػبختبس دس کیْبًـٌبػی گَع 11:40-11:20

 ، صیٌت سضبییفْیوِ سحیوی *تبثیش هبدُ ًَتشًٍی داغ ثش ػبختبس ًَتشًٍی دس گشاًؾ ًشدّبی تبًؼَسی 11:40 -12:00

 صزف ًْبر ٍ استزاحت 12:00 -14:00

 (در هحل داًشکذُ فیشیک)ارایِ پَستزّب  15-14

اثش هیذاى خبسجی دس ػیؼتن هًَذ ثش هٌحٌی دٍساى کْکـبًْبی  15:20-15:00

SPARC 

 ، حؼیي حقیحبهذفبضل هذسع

هقبیؼْی صهبى تـکیل ًَاحی دسًٍی ٍ ثیشًٍی کْکـبًْب ثب اػتفبدُ اص  15:40-15:20

 تحلیل تبسیخچِ ػتبسّضایی تفکیکی

  هعیي هصلحهحوذسیبحی صهیي،

 ٍ NGC2146ثشسػی تبثؾ هیلیوتشی دس کْکـبًْبی ًضدیک  16:00-15:40

NGC2976 

 ، فبعوِ عجبعجبییگلـي اجاللی

 ، فبعوِ عجبعجبیی،ّبلِ هؼگشی NGC1316هحیظ هیبًؼتبسّبی ٍ ػتبسّضایی دس کْکـبى  16:20-16:00

  ًعوتبهلل سیبضی

 پذیزایی 16:40-16:20

کبٍؽ ػبختبس هیذاى هغٌبعیؼی دس فَساًْبی پشتَی گبهب ثب اػتفبدُ اص  17:00-16:40

 اًذاصّگیشی قغجؾ

 ػشٍؽ ؿبکشی

 ، علیشضب خصبلیخذایبس تقی ًیبسهی ؿجیْؼبصی اًفجبس اثشًَاختشی سهجؾ ّؼتْبی ثب سٍؽ تشاٍؽ ًَتشیٌَیی 17:20-17:00

ثشسػی جشم ثبصگـتی ثب سٍیذاد اختاللی جزس ٍ هذی قشف ثشافضایـی  17:20 -17:40

 ًؼجیتی دس اعشاف ػیبّچبلْبی پشجشم

، جوـیذ قٌجشی، اعظن الؼبدات قبػوی

 هحجَثِ هعیي هقذع

 ، هحؼي ًظاداصغشعجذالشضب ؿشیفی *سیختـٌبػی هیذاًوغٌبعیؼی دس کپْْبی اثشّبی تبسیک فشٍػشخ 18:00-17:40

 اختتبهیِ 19:00-18:00

 .ارائِ بِ صَرت هجبسی اًجبم هی شَد*  
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  داًشکذُ فیشیک–(15 - 14سبعت ) 1401-11-27 رٍس پٌجشٌبِ بزًبهِ ارائِ پَستزّب در

 کٌٌذُ                         تْیِ عٌَاى پَستز شوبرُ پَستز

1 
تَلیذ قغجؾ دایشّبی دس عیفتبثؾ صهیٌْی کیْبًی دس اثش هیذاى 

 اکؼیًَی

 داًیبل لْشاثی

2 
اػتخشاج هٌحٌی ػشعت ؿعبعی اص هٌحٌی ًَسی یک ػبهبًْی دٍتبیی ثب 

*ّوذم تپٌذُ
  

 هحوذ هْذی پبسػب

 فبعوِ ٌّشٍس هغبلعِ سادیَیی کْکـبًْبی فعبل 3

4 
ٍ سٍصاًِ ًشخ ثشّن کٌؾ ًَتشیٌَّبی خَسؿیذی  ًَػبى ػبالًِ

 آؿکبسػبصّبی حبلت جبهذ

 اثَالفضل دیٌوحوذی

 هحؼي خشاػبًی هقبیؼِ هذلْبی هختلف اًشطی تبسیک ثش اػبع هـبّذات سصذی 5

 عجذالشضب ؿشیفی ػبختبس کپِ هتعبدل دس اثشّبی تبسیک فشٍػشخ 6

7 
عَل تضعیف ٍ جزة ثْوٌْبی گؼتشدُ َّایی دس آسایِ سادیَیی داًـگبُ 

 (SURA)ػوٌبى 

 هشین علیجخؾ

 اهَاج آلفي چشخـی دس ػبختبسّبی کشٍهَػفشی 8
 اعظن هالعبیفِ *

 هیٌب سججیٌظاد ػیبّپَؽ *ساثغِ اکتیَیتِ کشٍهؼفش ثب ػیکل فعبلیت هغٌبعیؼی دیٌبهَ خَسؿیذی 9

 هْذی جعفشیٌذٍؿي گشدؽ دس ػیبسکْبی دٍتبیی- هؼئلِ چشخؾ 10

 ٍحیذ ثشجی هحبػجِ ػغح هقغع ثشّوکٌؾ فَتَى ثب گبص الکتشًٍی تجْگي 11

12 
-ػتبسُ ًَتشًٍی دس هذلْبی ّبلِ–ًشخ ادغبم دٍتبییْبی ػیبّچبلِ اٍلیِ

 *ای هبدُ تبسیک ثب سهجؾ ثیضَی

 آریي ؿیشهحوذی

 هْشی حیذسی *اثشات چؼجٌذگی: ًَػبًبت عشضی دس جتْبی خَسؿیذی 13

 عجبع اثشاّیوی تشهض هغٌبعیؼی دس یک ّؼتِ اثشهَلکَلی دٍاس 14

 صّشا فیشٍصُ ؿٌبػبیی هٌبعق فعبل صهیي لشصّبی 15

 حؼٌیِ ثشصگش *گشاٍاػتبسّبی ػْجعذی دس سًگیي کوبى گشاًـی 16

 یبػویي کَثشی هحبػجِ ػبختبس ػتبسُ کَاسکی دس گشاًؾ گَع ثًَِ 17

 هعصَهِ قبػوی ؿجیِ ػبصی تبثؾ گشهبیی ٍ غیشگشهبیی دس عبلن دٍس 18

 ػتبسّْبی اًشطی تبسیک دس سًگیي کوبى گشاًـی 19
 عبلیِ ثبقشی کَؿکی *

20 
هـبّذُ اهَاج آلفَى پیچـی ثب هغبلعِ دادّْبی عیفی اػپیکَلْبی 

 *خَسؿیذی

 سقیِ ّشصًذجذیذی

 
 
 
 
 
 
 


