
 نسبرنامه روز اول کنفرا

 متری 4/3تلسکوپ  هداف علمی و ابزارگانرصدخانه ملی ایران: ا

1400بهمن  13چهارشنبه 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت ارائه رئیس جلسه

 : دکتر الریجانی، دکتر صالحی، دکتر بهشتیافتتاحیه  8:30-9:00 

 فاطمه طباطبایی

 رصدخانه ملی ایران: پیشینه، حال و چشم انداز حبیب خسروشاهی 9:00-9:25

 مکان یابی رصدخانه ملی ایران سعداهلل نصیری 9:25-9:50

 متری )سازه، سامانه حرکتی و یاتاقانها( 4/3مکانیک تلسکوپ  مسعود بیدار 9:50-10:05

 متری: فلسفه، معماری، طراحی و توسعه 4/3سامانه کنترل تلسکوپ  رضا روانمهر 10:05-10:20

 متری 4/3ساختمان محفظه و گنبد چرخان تلسکوپ  سیدمحمد مهاجر 10:20-10:35

                                              تنفس/پوسترها 10:35-11:00 

 الهام صارمی

 سامانه الیه نشانی آینه های تلسکوپ رصدخانه ملی ایران هوشداد جناب 11:00-11:15

 متری 4/3الگوریتم و سیستم اپتیک فعال تلسکوپ  مهدی سعیدی فر 11:15-11:30

 متری 4/3طراحی و ساخت حسگر جبهه موج تلسکوپ  رامین شمالی 11:30-11:45

 متری 4/3اهداف علمی تلسکوپ  عاطفه جوادی 11:45-12:10

 متری 4/3برنامه ابزارگان و آداپتور تلسکوپ  حبیب خسروشاهی 12:10-12:35

  تنفس 12:35-14:00 

 حبیب خسروشاهی

 متری 4/3طیف سنج نسل اول تلسکوپ  آیت اله کریم زاده 14:00-14:15

 سامانه رصدی آرایه لنز رصدخانه ملی ایران حامد الطافی 14:15-14:30

 طراحی و ساخت کرایوستات نسل اول برای رصدخانه ملی ایران رضا رضایی 14:30-14:45

 چشم انداز تجهیزات طیف سنجی تلسکوپ های کالس متوسط علیرضا موالئی نژاد 14:45-15:10

      تنفس/پوسترها 15:10-15:40 

 رضا رضایی

 فاطمه طباطبایی 15:40-16:05
ای با ثبت فرآیندهای گرمایی و غیرگرمایی در محیط میان ستاره 

 ترکیبی هیدروژناستفاده از خطوط تابشی باز

16:05-16:30 
سارا رضایی 

 خوشبخت

دهای آن برای بعدی ابرهای مولکولی محلی و پیامساختار سه 

 ستاره زایی

 مولکولهای ارگانیک در ابرهای پخشیجستجوی نشانه هایی  از  امین فرهنگ 16:30-16:55

      تنفس/پوسترها 16:55-17:25 

 شهرام عباسی

 ایده هایی برای یک تلسکوپ خورشیدی ملی رضا رضایی 17:25-17:40

 K    فعالیت مغناطیسی و شراره ای دوتایی های کوتوله رده طیفی حدیث گودرزی 17:40-17:55

 محمدرضا آیراملو 17:55-18:10
و شبیه  L-Galaxies تشکیل کهکشانها در مدل نیمه تحلیلی 

 IllustrisTNGسازی 
 



 نسکنفرا دومبرنامه روز 

 متری 4/3رصدخانه ملی ایران: اهداف علمی و ابزارگان تلسکوپ 

بهمن 14 پنج شنبه 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت ارائه رئیس جلسه

 امین فرهنگ

 گروه ها و خوشه های کهکشانی حبیب خسروشاهی 9:00-9:25

 فراخورشیدیابزارگان برای رصد سیارات  سهراب راهوار 9:25-9:50

 در شبکه کیهانی  ها تحول کهکشان بهرام مبشر 9:50-10:15

    تنفس/پوسترها 10:15-10:45 

 سهراب راهوار

 صدیقه سجادیان 10:45-11:10
ریز همگرایی گرانشی و آشکارسازی سیارات فراخورشیدی قابل 

 سکونت و سیارات سرگردان

 خالوئیالهه  11:10-11:25
مشاهدات نورسنجی و قطبش سنجی در رویدادهای ریزهمگرایی 

 گرانشی برای شناسایی اتمسفر ستاره ها

 محمد افتخار 11:25-11:40
با استفاده از WASP-b آنالیز جامع منحنی فازی سیاره ای 

 TESSهای ماهواره  داده

 ندا حیدری 11:40-11:55
نپتونی چگال متعلق به یک ستاره روشن و نزدیک از سیاره زیر 

 K  رده طیفی

 تا کهکشانها ستاره ای: از خوشه های ستاره ای تابع جرم اولیه حسین حقی 11:55-12:20

بررسی منشا عدم تقارن سینماتیکی در کهکشان کوتوله نامنظم  مریم خادمی 12:20-12:35
WLM 

  نفست 12:35-13:45 

 حسین حقی

 ستاری سورنا دکترسخنرانی  13:45-14:00

 تشکیل و تحول کهکشانهای نزدیک عاطفه جوادی 14:00-14:25

 مریم صابری 14:25-14:50
بررسی نقش ستاره های تحول یافته بر میزان تولید عنصر 

 فلوراید در کهکشان راه شیری

 الهام صارمی 14:50-15:15
کوتوله گروه محلی با مساحی شکل گیری و تحول کهکشانهای 

 ستاره های متغیر بلند دوره

 VIIتاریخچه ستاره زایی کهکشان کوتوله اندرومدا  مهدیه نوابی 15:15-15:30

      تنفس/پوسترها 15:30-16:00 

 الهه خالوئی

 جهان با درخشندگی سطحی پایین محمد اخالقی 16:00-16:25

 زهرا شعرباف 16:25-16:40
دخانه ملی ایران )شکارچی(: راه اندازی علمی آرایه ی لنز رص

 ستاره ای کهکشان مثلت هاله

  تنفس 16:40-17:00 

 17:00-18:00  
اختتامیه و جلسه نشست اساتید در مورد اهداف علمی رصدخانه 

 ملی ایران

 


