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 مقاالت علمی و پژوهشی در مجالت معتبر

 نام نشریه  عنوا ن مقاله ردیف

 نوع نمایه علمی نشریه
 مؤسسه/کشور

 محل انتشار 

ضریب 

 تأثیر

با ذکر  

پایگاه 

 استنادی

ضریب 

 تأثیر 

 متوسط

 ریهمشخصات نش
 نام متقاضی

اولویت  همکاران به ترتیبو 

 ثبت شده
 مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/

ISC/ISI/ …. 
سال 

 انتشار

شماره 

 مجله

1 
The Daily Radon Dose in 

Body Organs Caused by 

Drinking Milk and Water 

Journal of  

Radioanalytical and  

Nuclear Chemistry  

 

ISI 
Springer 

(Netherlands) 
1.282 1.803 

2014 

 

(1)301 

 

1-Bahmani  
 2-Moussavi 

 3-Vakili 
 4- Rezaie  

 5-Dehghan 

6- Rezvan Nejad 

2 
 A New Approach for 

Radon Monitoring  in Soil 

as an Earthquake Precursor 

Using Optical Fiber 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 

(3)301 

1-Mohsen Mirhabibi   

2-Ali Negarestani 

 3-Mohamad Bolorizadeh  
 4-Mohammad Reza 

Rezaie 

5-Ahmad Akhond 

3 
شبیه سازی یک آشکارساز تناسبی میکرو 

نواری برای آشکارسازی گاز رادن و 

 (MCNPX) ونت کارلودختران با کد م

 پرتو  یمنیمجله سنجش و ا

 

ISC 
 

 

 
1394 

 

3 

 

 پروین دهقانی پور-1

 جمشید سلطانی-2 

 مهدی سهرابی،-3 

 ،محمدرضا رضایی -4 

 سید علی هاشمی -5 

4 
Formulation of muon range 

 0-100 TeV and 

transmission through lead 

Indian Journal of 

Pure & Applied 

Physics 

ISI INDIA 0.521  2014 52 

1-Darijani  

2- Negarestani 

3-Rezaie 

 4-Fatami  

5-Akhond 

5 
Studying the response of CR-

39 to radon in non-polar liquids 

above water by Monte Carlo 
simulation and measurement 

Radiation 

Measurement 

Journal 

ISI 

 
UK 1.442 1.434 2013 50 

1-Mohammar Reza 

Rezaie 

2-Mehdi Sohrabi   
3-ali Negarestani   

6 

Monte-Carlo Calculation of 

Radon Absorbed Dose in 

Optical Fiber as a Novel 
Method in Dosimetry and 

Radon Measurement 

Iranian Journal of 

Medical Physics 

ISC 

 Iran - - 2013 10 

1-Mohsen Mirhabibi 
2-Ali Negarestani 

 3-Mohammad Reza 

Rezaie 

 4-Mohamad 

Bolorizadeh 

 5-Ahmad Akhond 

7 
A New Approach in Coal Mine 

Exploration Using Cosmic Ray 

Muons 

Acta Geophysica ISI Poland 0.968 0.945 2016 64 

1-Darijani  

2- Negarestani  

3-Rezaie 

 4-Fatami  

5-Akhond 

http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-147-fa.pdf
http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-147-fa.pdf
http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-147-fa.pdf


8 

Investigating the response of 

Micromegas detector to 

low-energy neutrons using 

Monte Carlo simulation 

Journal of 

Instrumentation 
ISI Italy 1.222 - 2017 

12 

 

1-Khezripour 

2- Negarestani 

3- Rezaie 

9 

 
 Diagnosis of B-CLL 

Leukemia Using Fractal 

Dimension 

Journal of Kerman 

University of 

Medical Sciences 

ISC 

Iran 

 
- - 2017 24 

 
 Tohid Yousefzadeh, 

Mohammad Reza 

Rezaie, Zahra 

Rostami 

10 

استفاده از روش مونت کارلو براي 
 در سازي دز معادل جذب شده هیشب
از عملکرد  یناش یمدل انسان کی

  تهران و گازهاي یقاتیراکتورتحق
 متصاعد شده از آن ویاکت ویراد

 

 بهداشت مهندسی مجله

 محیط
ISC IRAN - - 1394 1 

 توحید یوسف زاده -1

  محمد رضا رضایی-2

 مجتبی حسن زاده-3

11 
 فراسنجه سایر و رادون مقدار تعیین

 شیرهای کیفیت بر موثر های
 بازار در موجود ی پاستوریزه

 کرمان

  قاتینشریه  تحق
و فرآورده  یدامپزشك
  کیولوژیب یها

 )پژوهش و سازندگی(

ISC IRAN - - 2017 117 

منصوره -1 منصوربهمنی  

علیرضا -2 وکیلی  

محسن دانش مسگران  -3    

  -4 محمدرضا رضايی

الهام رضوان نژاد  - 5   

12 

Studying the possibility of 

using IXRF technique in 

order to detect the elements 

th using existing in dust wi

of MCNP 

 

Bulgarian  

Chemical 

Communications 

ISI Bulgarian 0.238 - 2017 49 

1-Hassan Reza Mansour 

Bahmani 

2- Ali Negarestani 

3- Mohamad Reza 

Rezai 

 

13 

 

A Simulation Study on Patient  

Setup Errors in External Beam 
Radiotherapy Using an 

ic 4D PhantomAnthropomorph 

 
 Iranian Journal of 
Medical Physics 

ISC IRAN - - 2016 13 

1-Payam Samadi 

2-AhmadEsmaili  

3-Saber Nankali,  

4-Mohamad Reza 

Rezai 

 

14 

The Robustness of Various 

Intelligent Models in 

Patient Positioning at 

External Beam 

Radiotherapy 

Frontiers in 

Biomedical 

Technologies 

 پژوهشی–علمی 

http://journals.tums.ac.ir/rdsm_journal.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=journal_profile&jor_id=235&rds_id=# 
IRAN - - 2015 2 

1-Payam Samadi- 

 2-AhmadEsmaili  

3-Saber Nankali,  

4-Mohamad Reza Rezai 

 

15 

Optimization of IXRF Device 

for Detection of  Harmful and 

Radioactive Elements in the 

South and West Dust of Iran 

 

Asian Journal of 

Water, Environment 

and Pollution 

SCOPUS Netherlands 0.12 - 2017 ? 

 

1-Mansurbahmani 

2-Negarestani 

3- Rezaie 



16 

Investigation of aflatoxin M1 

reduction in milk by solution 

of radioactive iodine131. 

International journal 

of Advanced 

Biological and 

Biomedical 

Research  

ISC IRAN - - 2013 3 

1-Zahra Hossini  

2-Zahra Rezaie 

3-Mohammad Reza 

Rezaie 

17 
A novel method for 

humanastigmatism 

formulation and 

measurment 

International journal of 

Advanced Biological 

and Biomedical 

Research  

ISC IRAN - - 2013 8 

1-Amir iranmenesh  

2-Ali Rezaie 

3-Mohammad Reza 

Rezaie 

18 

The effect of Natural 

Uranium bed on aflatoxin 

 reduction of pistachio 
“ ISC IRAN - - 2013 3 

1-Zahra Mahdi zadeh 
2-Zahra Rezaie 

3-Mohammad Reza 

Rezaie 

4- Javid Amini 

19 

Parameterization of 

241Am and 230Th alpha 

particle energy in 

dependence on distance 

traveled in air 

Journal of  

Radioanalytical 

and 

Nuclear  

Chemistry 

ISI 
Springer 

(Netherlands) 
1.282 1.803 2012 293 

Mohammad Reza Rezaie  

 Ali Negarestani  

 Mehdi Sohrabi  
 Saeed Mohammadi 

 Dariush Afzali 

20 
Energy of radon and 

progeny alphas in 

dependence of distance 

traveled in some media 

Radiation 

Measurements 
ISI UK 1.442 1.434 2013 50 

Mohammad Reza Rezaie  

Ali Negarestani  -  

Mehdi Sohrabi  

Saeed Mohammadi 
Dariush Afzali 

بررسی طیف عناصر بروش  21

Gridsearch تعمیم یافته 

 ISC IRAN - - 1389  (3)7 لیزر پزشکی

  محمدرضارضایی 
 علی نگارستانی

 یمحمد دیسع
سید مهدی هاشمی  داریوش  

 افضلی

22 
شبیه سازی مونت کارلوی 

-CRتخریب تابشی پالستیکی 

در اپر فعالیت رادون و  39

 دختران آن در هوا

 ISC IRAN - - 1389 (2)7 لیزر پزشکی
 محمدرضارضایی 

 علی نگارستانی
 یمحمد دیسع

 داریوش افضلی 

23 
Calculating CR-39 

Response to Radon in 

Water Using Monte 

Carlo Simulation 

Iranian Journal 

of Medical 

Physics 

ISC IRAN - - 2012 9 محمدرضارضایی 

24 Evaluation of Electricity 

product by Increasing  water 

volume During freezing 

American Journal of 

Applied science  ISI USA     
A.Arab 

B.Alinaghi.M.R.Razaie 

25 
 Lasers in Medicine لیزر هوا گزارش علمی و فنی ساخت 

ISC IRAN     Rezaie,Bahrampur 

http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/
http://ijabbr.com/upload/IJABBR-2013-1101.pdf
http://ijabbr.com/upload/IJABBR-2013-1101.pdf
http://ijabbr.com/upload/IJABBR-2013-1101.pdf


 

 

 

  

  المللی ملی و  بين معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  ارائه کامل یمقاله علم 

 

 تاریخ ردیف

عنوان همایش 

 علمی معتبر 

 اللملیملی و بین

 محل برگزاری
برگزار کننده 

 همایش
 عنوان مقاله

 نام متقاضی 

 همکاران و 

 به ترتیب

 مالحظات
 شهر کشور

1 

 کیزیکنفرانس ف هجری شمسی

 1393 رانیا

دانشگاه سیستان  زاهدان رانیا

 و بلوچستان

در قلب  یشار نوترون یریاندازگ

تهران به کمک  یقاتیراکتور تحق

 یمس لهیم  یفعال ساز

 – یرضو یمحمد عل

 -ییمحمدرضارضا

 -ینگارستان یعل

 استاد راهنما

 سال ماه روز

20 6 1393 

 میالدی

 سال ماه روز

   

2 

 شیهما نیهفدهم هجری شمسی

 نیانجمن زم

  رانیا یشناس

دانشگاه شهید  تهران رانیا

 بهشتی

روش  یساز هیو شب یمعرف

 نیسطوح زم ییدر شناسا ینینو

با  دروکربناتیو مخازن ه

استفاده از پرتو مئون و کد هسته 

 یا

 -افشار نینگ

  -یسلطان دیجمش

-ینگارستان یعل

 ییمحمدرضارضا
 استاد مشاور

 سال ماه روز

9 8 1392 

 میالدی

 سال ماه روز

   

     3 

نهمین همایش  هجری شمسی

کاربران چشمه 

 نور ایران

چشمه نور  قزوین ایران

 رانیا

Design and Optimization 

of a Covered TLD 

Detector for X-ray 

Dosimetry 

 –معظمه آشور 

محمدرضا 

 -ییرضا

 آتش سودا یعل

 استاد راهنما
 سال ماه روز

13 4 1396 

 میالدی

26 
لیهزر ههوا تههت ی ساخت و بهینه  سها  

 کاربرد های پزشکی

Lasers in Medicine 

ISC IRAN     Rezaie,Bahrampur 

27 
A New Approach for Alpha 

Radiography by Triple 

THGEM using Monte Carlo 

Simulation and Measurement 

Journal of 

Instrumentation 
ISI Italy 1.222 - 2018 

13 

 

1-Khezripour 

2- Negarestani 

3- Rezaie 

28 

IXRF Optimization for 

Harmful Element Detection 

in Iranian Dust 

 

 

 Asian Journal of 

Water, Environment 

and Pollution 

SCOPUS    2018 15 

1-Mansurbahmani 

2-Negarestani 

3- Rezaie 

http://ilsf.ipm.ac.ir/ilsfnews.jsp#ILSFUM17
http://ilsf.ipm.ac.ir/ilsfnews.jsp#ILSFUM17
http://ilsf.ipm.ac.ir/ilsfnews.jsp#ILSFUM17


 سال ماه روز

   

4 

دهمییییین کنگییییره  هجری شمسی
سییییییالیانه  شییییییم 

 پزشکی
 

دانشگاه علوم  نتهرا ایران

 پزشکی مشهد

یک فانتوم ریاضیاتی چشم 

واقعی برای بررسی های 

وکارل دوزیمتری به روش مونت  

 - یخوارزمعلیرضا  

   ییمحمدرضا رضا

 استاد راهنما

 سال ماه روز

   

 میالدی

 سال ماه روز

25 may 2017 

5 

 کیزیفکنفرانس  هجری شمسی

 1394 رانیا

دانشگاه  مشهد  رانیا

 فردوسی مشهد

 تیبازتابنده گراف ریتاث یبررس

 یدر پارامترها نیو آب سنگ

 یقاتیراکتور تحق ینوترون

 تهران

فرهاد -ییمحمدرضا رضا

  ساالری

 

 سال ماه روز

5 6 1394 

 میالدی

 سال ماه روز

   

6 

سومین کنفرانس ملی  ی شمسیهجر

تشعشات کیهانی 

 ایران

پژوهشگاه  تهران رانیا

-فضایی ایران

پژوهشکده 

سامانه های 

 فضانوردی 

 یهانیک یتابش ها یساز هیشب

اثرات آنها بر   یجهت بررس

 یستمهایانسان و س یرو

 با استفاده از  کد ییفضا

FLUKA 

 دیجمش-جوان یمرتض

 -انیخاک یمهد-یسلطان

 ییضامحمدرضا ر

 استاد مشاور

 سال ماه روز

5 10 1392 

 میالدی

 سال ماه روز

   

7 

 نیو دوم ستیب هجری شمسی

 یکنفرانس هسته ا

 رانیا

 یچشمه تابش یساز هیشب دانشگاه یزد زدی رانیا

ذرات درتله افتاده جهت حفاظ 

 یکیالکترون زاتیتجه یساز

 ها با استفاده از کدماهواره 

FLUKA 

 -جوان یمرتض

 -یسلطان دیجمش

  -یمحمود یمصطف

 ییمحمدرضا رضا
 استاد مشاور

 سال ماه روز

6 11 1394 

 میالدی

 سال ماه روز

   

8 

 نیو سوم ستیب هجری شمسی

 یکنفرانس هسته ا

 رانیا

دانشگاه ازاد   تهران رانیا

واحد علوم  

 تحقیقات تهران

رادون و دختران  یآشکارساز 

 DVDوCD با استفاده از

  -آتش سودا یعل

  -ییمحمد رضا رضا

 پور یبتول تهام

 استاد راهنما

 سال ماه روز

5 12 1395 

 میالدی

 سال ماه روز

   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsZTGq47UAhXKYlAKHSjzCU8QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.darkoob.ir%2Fevents%2F17024&usg=AFQjCNHlidXe-8OSEB_kF9XMm8elAPnjAA&sig2=vj7zJkbVInV-RezRytId4Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsZTGq47UAhXKYlAKHSjzCU8QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.darkoob.ir%2Fevents%2F17024&usg=AFQjCNHlidXe-8OSEB_kF9XMm8elAPnjAA&sig2=vj7zJkbVInV-RezRytId4Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsZTGq47UAhXKYlAKHSjzCU8QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.darkoob.ir%2Fevents%2F17024&usg=AFQjCNHlidXe-8OSEB_kF9XMm8elAPnjAA&sig2=vj7zJkbVInV-RezRytId4Q


9 

 یمل شیهما نیاول هجری شمسی

قدرت و  یمهندس

هسته  یها روگاهین

 یا

دانشگاه ازاد  بوشهر رانیا

نیروگاه  -بوشهر

 اتمی بوشهر

 کی یساز هیو شب یمعرف

آشکارساز شار نوترون با 

پوسس  ینور بریاستفاده از ف

داده شده با بور داخل قلب 

 یهسته ا یرکتور ها

  یعباس میمر

  ییمحمدرضا رضا

 استاد راهنما

 سال ماه روز

10 9 1395 

 میالدی

 سال ماه روز

   

10 

هشتمین همایش ملی   هجری شمسی

 امیپدانشگاه   کیزیف

 نور

 امیدانشگاه پ شیراز ایران

 نور

استفاده از تکنیک جهت  

شناسایی عناصر موجود در 

گرد و غبار با استفاده از کد 

MCNPX2.7 

حسن رضا  منصور 

  یبهمن

  ینگارستان یعل

 ییمحمدرضا رضا
 

 سال ماه روز

21 2 1396 

 میالدی

 سال ماه روز

   

11 

کنفرانس  نیچهارم هجری شمسی

برنامه  یالملل نیب

 تیریو مد یزیر

 ستیز طیمح

 یا¬چند چشمه کیتکن یمعرف دانشگاه تهران تهران رانیا

IXRF عناصر  ییشناسا یبرا

موجود در  عیدر محدوده وس

 گرد و غبار

حسن رضا  منصور 

 ینگارستان یعل – یبهمن

 ییمحمدرضا رضا-

 

 سال ماه روز

3 3 1396 

 میالدی

 سال ماه روز

   

12 

 یمل شیهما نیهشتم هجری شمسی

 امیدانشگاه پ  کیزیف

 نور

ه پیام دانشگا شیراز ایران

 نور

 

امکانسنجی شناسایی و  

اندازگیری سرب در مواد 

غذایی با استفاده از تابش 

 فلورسانس

حسن رضا  منصور 

 ینگارستان یعل – یبهمن

 ییمحمدرضا رضا-

 

 سال ماه روز

21 2 1396 

 میالدی

 سال ماه روز

   

     13 

همایش ملي سومین  هجری شمسی

 مدیریت بهداشت دام

تاثیر رادون موجود در آب بر  دانشگاه شیراز شیراز ایران

 خوني یسالمت سلول ها

منصوره منصوربهمني ، 

سید علیرضا وکیلي ، محسن 

دانش مسگران ، محمد رضا 

 رایني

 

 سال ماه روز

12 8 1395 

 میالدی

 سال ماه روز

   

14 
سومین همایش ملي  هجری شمسی

 مدیریت بهداشت دام

 به رادون انتقال میزان بررسي دانشگاه شیراز شیراز ایران

 شیر

منصوره منصوربهمني ، 

سید علیرضا وکیلي ، محسن 

دانش مسگران ، محمد رضا 
 

 سال ماه روز



 رایني 1395 8 12

 میالدی

 لسا ماه روز

   

15 

ی همایش الکترونیک هجری شمسی

 غذای سالم

پارک علم و  زاهدان رانیا

 فناوری زاهدان

شبیه سازی مونت کارلوی 

ای استفاده از پسماند راکتوره

هسته ای جهت کاهش 

در شیر  M1افالتکسین   

 مهدی حسن پور 

 محمدرضا رضایی

 استاد راهنما

 سال ماه روز

   

 میالدی

 سال ماه روز

25 2 2015 

16 
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 96پبشرفته یها یفناور یساز یجشنواره تجار نیدر سوم دهیاختراع برگز

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   يافته خاتمه یو فناور یپژوهش یهاطرح یعلم یهاگزارش  
 

ف
دی

ر
 

 عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته 

 در داخل موسسه
شماره و تاریخ 

 گواهی خاتمه طرح

 نوع طرح تاریخ انجام

 میزان اعتبار 

 )ریال(

 همکاران نام متقاضی و 

 کاربردی نظری پایان شروع  به ترتیب
و توسعه بنیادی 

 ای
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 *  40000000 
علی –محمدرضا رضایی 

 نگارستانی

      

 طرح برگزیده در پژوهشکده  تعليم و تربيت استان کرمان 100استاد راهنمای بيش از 

 پژوهشکده تعليم و تربيت و عناوین کسب شده یعضی از  طرحهای انجام شده در

 علی و حسین ایرانمنش ، محمد رضا رضایی: رفرکترمترترکیبی سیاالت : رتبه دوم : هفتمین  جشنواره جوان خوارزمی . -

 84ل محمد رضا رضایی : درب اتومبیل  هوشمند و محافظ دست : رتبه دوم : جشنواره بین المللی خوارز می  سا -مهین عالء  -

 نشجویان بسیجی محمد رضا رضایی: تولید نیرو ، چک و پرس به وسیله افزایش حجم یخ : رتبه دوم کشوری در سومین جشنواره ممتازین ، مبتکرین و نوآوران دا  -علی عرب –بهروز علینقی -

 رتبه دوم کشوری در سومین جنشواره ممتازین ، مبتکرین و نوآوران دانشجویان بسیجی« ختولید برق   در اثر تبدیل فازی اب به ی» محمد ر ضا رضایی:   -علی عرب –بهروز علینقی  -

رتبه اول استانی در چهارمین جشنواره ممتازین ، مبتکرین و نوآوران دانشجویان بسیجی ، دریافت مدال برنز از « ساخت یخچال صوتی » محمد رضا رضایی  -محسن خرسنده ، امیر جاللی  

 انابتکارات آلم

 رتبه دوم کشوری در چهارمین جشنواره ممتازین ، مبتکرین و نوآوران د انشجویان بسیجی« مسافت یاب نوری» محمد رضا رضایی  –حسین  نگارستانی 

 .2000هسان در سال دیپلم افتخار از مسابقه اولین گام بسوی جایزه نوبل فیزیک ل« قطب نمای ژیروسکپی » محمد رضا رضایی –محمد میرزایی   -حسام ملکی -

 .83کسب مدال طال از نمایشگاه اختراعات و ابتکارات مسکو در سال « نارنجک اطفا حریق» محمد رضا رضایی  –ایمان شجاعی ، نوری 

 . 83مدال طال از نمایشگاه اختراعات و ابتکارات    مسکو« اتوی هوشمند» محمد میرزائی  –محمد ر ضا رضایی  –احمدی 

 رتبه اول  جشنواره  خو ارزمی« اینه سبقت»محمد میرزا ئی  -محمد رضا ر ضایی   –باغخانی  –ایرانمنش 

 .2007دیپلم افتخار از مسابقه اولین گام بسوی جایزه نوبل فیزیک لهستان در سال « دما سنج شکستی » محمد مهدی قاضی زاده و محمد رضا رضایی 

 رتبه اول و مخترع برتر کشور در اولین جشنواره  علمی تخصصی پژوهشگران بسیجی«  برش النه زنبوریدستگاه » محمد رضا رضایی  –سید اصالن آزاد 

 رتبه دوم جشنواره خوارزمی« تعیین ضریب شکست بروش تداخل » محمد رضا رضایی  –ایر ج غالمی  –گلستانیان 



 رتبه سوم کشوری در جشنواره خوارزمی« نسل جدید قایقهای بادبانی » محمد میرزائی  –محمد رضا رضایی  –محکمی 

 رتبه دوم کشوری جشنواره خوارزمی« طرح بند کشی ساختمان » محمد رضا رضایی –محمد میرزائی  –فالح 

 رتبه دوم جشنواره خو ار زمی .« دستگاه نمایش تصویر سه بعدی » ایرج  غالمی  –محمد رضا رضایی  –محمدی 

 رتبه اول اتبکارات مدارس تیز هوشان کشور« دهنده د ارو تحویل» محمد رضا رضایی   -احمدی 

 ر تبه اول جشنواره خوارزمی« رفع عیب  آستگاستیم طرح تعیین نمره چشم » محمد رضا رضایی  –محمد میرزائی  –احمدی 

 و مدال طال از ابتکارات ژنو رتبه اول اولین جشنواره  خوا رزمی« ترمیم زخم »  -محمد رضا رضایی  –آروز شیخ اکبری ،  نژاد  سروری 

 رتبه اول جشنواره خوارزمی .« اثر میدانهای مغناطیسی   و الکتریکی بر رشد گیاه گندم » محمد رضا رضایی  –باغینی پور  –ناظری  –د کتر سعادت  نژاد سروری 

 رتبه اول جشنواره خو ارزمی« ندم اثر صوت بر رشد گیاه گ» محمد رضا رضایی -باغینی پور –ناظری  –دکتر سعادت نژاد سروری 

 –تشخیص نطفه  -دستگاه تقطیر –تشخیص اسکناس   -ربات برشکار  -کاشی کار برداشت خرما –شتاب سنج کامپیوتری  –لیزر هوا  –قالی شو  -ماتی تیوب» دیگران و محمد رضارضایی

 رتبه سوم کشوری « ال سیستم ایمنی   اتومبیل در سرعت های با -دیس فتوگراف –مدل منظومه شمسی 
 

 

 تقدیر و تشکر به علت انجام فعاليت های علمی و پژوهشی

 68/70/4387/3800ستان کرمان .موفقیت بخش فیزیک در عرصه های مختلف علمی و بین المللی و تحقق افزایش تولید علم و نهضت نرم افزاری از طرف سازمان  آموزش و پرورش ا -1

 23/1/86تاریخ 

31/3/84مثبت ، جدیت ، پشتکار در خصوص موفقیت های آفریده شده در جشنواره خوارزمی  از طرف سازمان آموزش و پرورش به شماره  عملکرد -2

68/70/23134/3800

 

2/3/86رمان به شماره ارتقا سطح علمی و درخشش دانش اموزان استان در عرصه ر قابت های علمی در سطح کشوری جهانی از طرف سازمان آموزش و پرورش استان ک -3

68/70/23134/3800

 

7/12/78فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی در اولین جشنواره  جوان  خوارزمی : از طرف سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به شماره  :  -4

110/3944/38010

 

29/11/77مان به شماره :ز حمات بیدریغ در زمینه جشنواره   خوارزمی  : سازمان آموزش و پرورش استان کر-5

25/40/710/5/1/38000
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  ارشد يا دکتری نامه کارشناسیراهنمايی و مشاوره پايان

 

 عنوان  پایان نامه / رساله دکتری تخصصی ردیف

 مقطع تحصیلی

 

 نام دانشجو

تاریخ  

 دفاع

 دانشگاه محل

 تحصیل دانشجو

  

 کارشناسی ارشد/ 

 حوزه/ 3سطح 

 دکتری حرفه ای

تری تخصصی/ دک

 حوزه 4سطح 

 اسامی 

 استادان راهنما

 اسامی

 استادان مشاور 

1 

شبیه سازی تشعشعات فضایی یون ساز  حهت بررسیی ثریرثت 

ثنها بر سیستم های فضایی و بینن ثنسیان بیا ثسیت از  ثز  ین 
FLUKA *  

ديماه   مرتضي جوان 

1392 

تحصيالت تكميلي 

و فناوری   صنعتي

 پيشرفته

 محمدرضارضايي یجمشید سلطان

شبیه سازی برخورز مئیون بیا هییه هیای  م تمین زمیی  بیا  2

 FLOKA ثست از  ثز  ن
 " 1392دی نگين افشار  *

-جمشید سلطانی

 علی نگارستانی
 محمدرضارضايي

3 
بررسی عملی و شبیه سازی کاهش افالتکسین پسته با استفاذه 

 از سنگ پرانیت )مرحله انبارداری(
 خانجمالیاعظم   *

19/6/

1396 
  محمد رضا رضایی  "

4 
ثننثزگیری نوترون زر  قمب رث تور  تحقیقاتی بروش فعالسازی 

 میمه مسی
تابستان  محمد علي رضوی  *

1393 
" 

  محمدرضارضايي

5 

رث تور تحقیقاتی   HEUبررسی ثیزوتوپی بسته های سوخت  

تهرثن به منظور ثست از  مجنز ثز ثن زرطرثحی و ثمکان سنجی 

 یک رث تور تحقیقانی توثن پایی  و  ... ساخت
*  

بهمن  اميرشهرياری

1393 

تحصيالت تكميلي 

و فناوری   صنعتي

 پيشرفته

  -علي نگارستاني

 مرتضي قريب

 محمدرضارضايي

     6 
بررسی خطای موقعیت مکانی بیمار زر پرتوزرمانی تومورهیای 

 حر تی با ثیت از  ثز روشهای غیر خطی
   رشهريو پيام صمدی  *

1393 
" 

 محمدرضارضايي احمد اسماعیلی

7 
ثنالیز حساسیت پارثمترهیای سیینتیکی  زر   بررسی و محاسبه

 رث تور تحقیقاتی تهرثن 
بهمن  حميد رضا خالقي  *

1393 
" 

 -جمشيد سلطاني

 مصطفي حسن زاده

 محمدرضارضايي

بررسی استفاده از مئون گرافی در سوخت یک راکتور  8

 هسته ای
بهمن  وریصاق صيف  *

1393 
" 

  -علي نگارستاني

 مرتضي قريب

 محمدرضارضايي

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

 به ینیرزمیز یغمظت گاز رثزون زرون آبها رثتییتغ یبررس

 لرز   یزم نشانگر شیپ عنوثن

  حانشهریمورز مطالعه: چشمه ر ی (منطقه

* 

 

بهمن  يمومن رضايعل

1394  

تحصيالت تكميلي 

و فناوری   صنعتي

 پيشرفته

 محمدرضا رضايي ي نگارستانيعل

 محمد عرب نژاد

10 

طراحی و توسعه یک سیستم شبیه ساز پالک جهت مطالعات پیش 

کلینیکی درمان تومور مالنومای چشمی به روش براکی تراپی با 

 استفاده از کد مونت کارلو

 علیرضا خوارزمی  *
19/6/

1396 
 محمد رضا رضایی  "

 

حساس براي اندازه گیري  ساخت یك الكتریت بررسی امکان 11

 رادون گاز

* 
 

عليرضا قائم 

 مقامي

 شهريور

1394 

 

" 

  محمدرضارضايي

 عاطفه بازقندی  * بر پارامترهای خون در پزشکی هسته ای 131-بررسی تاثیر ید  12
19/6/

1396 
 محمد رضا رضایی  "

 

13 
بررسي تاثیر تشعشع ناشي از سنگ اورانیوم 

در  M1 وكسینافالت طبیعي بر میزان كاهش

 شیرهاي پاستوریزه

* 

 

تحصيالت تكميلي  1394تير مهدی حسن پور

صنعتي  و فناوری 

 پيشرفته

 جمشيد سلطاني محمدرضارضايي

14 

بررسي و آنالیز اثر پارامترهاي فیزیكي 

پارامترهاي نوتروني  شتاب دهنده بر روي

قلب راكتور زیر بحراني واداشته بار 

 يدوترون شتابدهنده پروتوني و

* 

 

بهمن  فرزانه جوکار

1394 " 

 محمدرضارضايي

 مصطفي حسن زاده

 جمشيد سلطاني

15 

بررسي و تخمین چیدمان و پارامترهاي 

تحقیقاتي  ترمونو نوترونیكي قلب راكتور

تهران با استفاده از روش هاي مبتني بر 

 هوش مصنوعي، هندسه بي نظمي و سري

 فوریه

* 

 

توحيد يوسف 

 زاده

بهمن 

1394 
" 

 رضارضاييمحمد

 مصطفي حسن زاده

 

16 
بررسي عملكرد مراكز هسته اي ایران از راه 

تغییرات شار آنتي  دور با استفاده از

 نویترینوها

* 
 

بهمن  جعفر جانقربان

1394 " 

 محمدرضارضايي

 

17 
طراحي و ساخت اتاقك یوونش صوفحه مووازي 

جهوت دزیمتوري  سوي سوي 0.2جدیود بوا حجوم 

 گاما پرتوهاي ایكس و

* 

 

شهريور  مد ايمانيحا

1395 

تحصيالت تكميلي 

و فناوری   صنعتي

 پيشرفته

 علي نگارستاني

 محمدرضارضايي



18 

امکان سنجی سواخت دسوتگاه انودازگیری شوار 

نوترون بوا اسوتفاده از فیبور نووری پوشوش داده 

شوووده  موووواد جووواذب نووووترون در راکتورهوووای 

 تحقیقاتی

* 

 

شهريور  مريم عباسي 

1395 " 

 محمدرضارضايي

 

بااسوووتفاده از شوووار نووووترونی  14تولیووود کوووربن  19

 راکتورهای تحقیقاتی

شهريور  محمد مهری رايني  *

1395 
" 

  محمدرضارضايي

توسعه روشهای ساخت آشکارسازهای ردپای  20

 هسته ای

شهريور  علي اتش سودا  *

1395 
" 

  محمدرضارضايي

21 
بررسی دزهای مختلف یک راکتوور تحقیقواتی 

ون یک شتابدهنده غیور حلقووی و پرتوی الکتر

 بر خواص روکش های کابل برق

* 
 

 1395دی عليرضا صادقي 
" 

 محمدرضارضايي

 پژمان شير مردی
 

22 

پوشش داده شده با سرب  TLDطراحی و بهینه سازییک آشکار

 و تفلون جهت دزیمتری اشعه ایکس با استفاده از کد 

MCNPX 

 معظمه آشور  *
20/4/

1396 

 یلیتکم التیتحص دانشگاه

 شرفتهیپ یو فناور  یصنعت
  محمد رضا رضایی 

23 
شده  جادیا یلجن یها هیال صیامکان تشخ یمونت کارلو یبررس

 60Coنفت خام  با استفاده از چشمه   یساز رهیدرمخازن ذخ
 رضا رشنو  *

19/6/

1396 
  محمد رضا رضایی  "

24 
 ثمکان سنجی تصویربرزثری با ثست از  ثز مئون های  یهانی

  آذر محمد بيرانوند  *

1393 
“””” 

  محمدرضارضايي

 نوري شبیه سازي آشكار ساز پوزیترون با استفاده از فیبر 25

* 

 

  جهانگير عباسي

خرداد

1394 

 

" 

 محمدرضارضايي

 

 *  XRFتوسط روش   نیفلزات سنگ یریاندازه گ یتوسعه روشها 26 
حسن رضا منصور 

 بهمنی

11/11/

1396 

 یلیکمت التیتحص دانشگاه

 شرفتهیپ یو فناور  یصنعت
 محمد رضا رضایی علی نگارستانی

27 
 جهت دهندهواداشته به شتاب یربحرانیز یراکتورها یبررس

 راکتور بوشهر ایهسته هایپسمان لتبدی
 فرشته کرمپور  *

7/11/

1396 
  محمد رضا رضایی  "

 د دانشورمیال  * حمل قابل ایکس اشعه چشمه ساخت و سنجی،طراحی امکان 28
7/11/

1396 
  محمد رضا رضایی  "

29 
 آن استفاده همچنین و بتن مقاومت بر افزودنی مواد تاثیر بررسی

 اشعه برابر در حفاظ عنوان به

 مرضیه حسن پور  *
شهریور

1396 
 محمد رضا رضایی عیسی سالجقه دانشگاه ازاد کرمان

 

 

 

 

 



 

 های پژوهشیداوری و نظارت بر فعالیت 

 

 فعالیتان  عنو ردیف

 نوع فعالیت

  تاریخ
 نام مجله یا موسسه 

 موضوع داوری و نظارت

 داوری مقاله

 پژوهشی  -علمی 

 معتبرمجالت 

 اثرداوری 

 بدیع و ارزنده

 هنری 

 داوری کتاب

 داوری یا 

 نظارت بر طرح 

 یا فناوری پژوهشی

استان  یمرکز رشد پارک علم و فناور 1395 *    یف انرژمصر یساز نهیفناورانه شرکت  به یتهایو نظارت بر  فعال یابیارز 1

 کرمان

 " 1393 *    مانیکر ریواحد  و شرکت فناورانه پرتوکو  یتهایو نظارت بر  فعال یابیارز 2

 " 1395 *     شونده دیناپد ید یاختراع  ال س یداور 3

نمودن هوا، سطوح و  لیو استر هیواحد  دستگاه تصف   یتهایو نظارت بر  فعال یابیارز  4

 ستیز طیمح
   * 1394 " 

 Iranian Journal of Medical Physics 2017-2016    *  مقاالت ژورنال  یمورد داور9  5-13

 مقالهیک مورد داوری  14

 
*    2015 

Journal of Radioanalytical and Nuclear 

Chemistry 

 رانیکنفرانس ماده چگال ا نیدوازدهم 1393    *  کنفرانسی  مقاله  یمورد داور کی 15

 2014    * مقاله  یمورد داور کی 16
Internation Journal Of Radiation 

Research 

 Radiation Protection Dosimetry 2015    *  همقال یمورد داور کی 17

 1396کنفرانس فیزیک ایران  1396    *  کنفرانسی  مقاله  یمورد داور کی 17

 کنفرانس مهندسی هسته ای ایران 1396    * کنفرانسی  مقاله  یرد داورمو 9 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  هانامه مديريت دانشگاهینياساس تکالیف تعیین شده در آ وقت در موسسه و مشارکت برحضور فعال و تمام

   

 

 م شده توسط عضو هیات علمی های انجاکمیت و کیفیت فعالیت نوع همکاری و حضور در مؤسسه  تحصیلی سالنیم

 تعداد واحد موظف تدریس  نیمه حضوری نیمه وقت تمام وقت دوم اول
 تعداد واحد 

 حق التدریس 
 های اجرایی محوله عناوین سایر فعالیت

 91-92 *   7.472 3.028  

92-93  *   9.5 0  

 مدیر شاهد و ایثارگر 18.334 9   * 92-93 

93-94  *   9 1.626 " 

 93-94 *   9 16.292 " 

94-95  *   8.167 0 " 

 94-95 *   9 15.75 " 

95-96  *   9 12.253  

 95-96 *   9 18  

 ه برقمدیریت گروه و سرپرست معاونت دانشکد 14.5 9   *  96-97

 گروه تیریمد  18 9   * 96-97 

             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تدريس در دانشگاه تحصیالت تکمیلی
 

 (7)  (6) (5) ( 4) (3) (2) (1) ستون

 ردیف

 نمیسال تحصیلی
سال 

 تحصیلی
 مؤسسه محل تدریس تعداد مدرسین تعداد واحد نام درس

 مقطع تدریس

 اول
 دوم

 
 ت تکمیلیتحصیال

 * دانشگاه تحصیالت تکمیلی 1 3 محاسبات مونت کارلو 92-91 *  1

 * " 1 3 فیزیک هسته ای 93-92  * 2

 * " 1 1 ناریسم 93-92  * 3

 * " 1 3 محاسبات مونت کارلو 93-92 *  4

 * " 1 3 یهسته ا کیزیف 93-92 *  5

 * " 1 3 بهداشت  کیزیف 94-93  * 6

 * " 1 3 یسته اه کیزیف 94-93  * 7

 * " 1 3 محاسبات مونت کارلو 94-93 *  8

 * " 1 3 بهداشت کیزیف 94-93 *  9

 * " 1 3 محاسبات ترابرد 95-94  * 10

 * " 1 3 یهسته ا کیزیف 95-94  * 11

 * " 1 1 ناریسم 95-94  * 12

 * " 1 3 محاسبات مونت کارلو 95-94 *  13

 * " 1 2 یمتریدوز 95-94 *  14

 * " 1 1 ناریسم 95-94 *  15

 * " 1 3 محاسبات ترابرد 96-95  * 16

 * " 1 3 یهسته ا کیزیف 96-95  * 17

 * " 1 3 ژهیمباحث و 96-95  * 18

 * " 1 1 ناریسم 96-95  * 19

 * " 1 3 محاسبات مونت کارلو 96-95 *  29

 * " 1 2 یمتریدوز 96-95 *  21



 * " 1 1 ناریسم 96-95 *  22

 * " 1 3 فیزیک هسته ای 97-96  * 23

 * " 1 3 1فیزیک راکتور   97-96  * 24

 * " 1 3                   محاسبات ترابرد 97-96  * 25

 * " 1 1 ناریسم 97-96  * 26

 * " 1 3 2فیزیک راکتور   97-96 *  27

 * " 1 3 محاسبات مونت کارلو 97-96 *  28

 * " 1 2 یمتریدوز 97-96 *  29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در خارج از دانشگاهتدریس  سوابق 

1 2 3 4 

ف
دي

ر
 

 مؤسسه محل تدريس سال تحصيلي تحصيلينيمسال

 دوم  اول

  

 فني و حرفه ای دانشگاه  97-75 * * 1

 فرهنگياندانشگاه  95-73 * * 2

 دانشگاه پيام نور 84-82 * * 3



 

 

 

 

  برنامه پژوهشی، فناوری، آموزشیهای فوق، اردوها يا ساير فعالیتهابرپايی نمايشگاه

 

 عنوان فعالیت  ردیف

 سطح برگزاری
 تاریخ

 انجام فعالیت 
 مرجع 

 تأیید کننده
 شماره و تاریخ تاییدیه

 نام متقاضی 

 همکاران و 

 پایان شروع  المللیبین ملی  استانی موسسه به ترتیب

 محمدرضا رضایی گواهینامه دانشگاه تحصیالت تکمیلی MCNP * *   1/2/93 25/2/93کارگاه  1

 محمدرضا رضایی 224ف/م/ """ MCNP * *   1/3/94 6/3/94کارگاه  2

 محمدرضا رضایی 95/439/ص/MCNP * *   1/2/95 20/2/95 "" 5کارگاه  3

  "" MELCOR *    96 96 کارگاه  4

 محمد رضا رضایی 

 نصیری

 کشاورز

 ق  رسمی دانشگاهی و غير دانشگاهیسواب
 

ف
دي

ر
 

 مدرك دانشگاهي نوع خدمت مرتبه دانشگاهي نوع استخدام

 سمت

 جمع مدت تاريخ

 محل خدمت

ق
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ح
الت

ق 
ح

 

ي
مان

پي
 

ي
ش

ماي
آز

ي 
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ر
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ي ق
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ح
طر
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مان

پي
 

ره
غي

 

ار 
شي

وز
آم

ي 
رب

م
 

ي
رب

م
ار 
دي

تا
اس

 

ار
شي

دان
 

اد
ست

ا
 

ت
وق

م 
ما

ت
 

ت
وق

ره 
پا

ي 
اس

شن
ار

ک
 

رش
کا

شد
 ار

ي
اس

ن
 

ی
تر

دک
 

 ماه سال تا از

 کرمان-راين  1 70 69 دبير فيزيک   *           *   1

 کرمان-راين  4 75 70 دبير فيزيک   * * *        *    2

 -دانشگاه فني حرفه ای  4 79 75 مدرس فيزيک  *           *    3

 آموزشكده دادبين

 اندونزی  2 81 79 دبير فيزيک  *           *    4

معاون دبيرستان و   *           *    5

 گروه های آموزشي

 ناحيه يک کرمان   2 83 81

 -دانشگاه فني حرفه ای  6 89 83 مدرس فيزيک  *           *    6

 دانشكده شهيد چمران

دانشگاه تحصيالت    3 92  89 کارشناس * *           *    7

 تكميلي



 

 بنیانهای دانششرکت  سیس ات    

 

 نوع فعالیت ردیف
تاریخ و شماره 

 موافقت اصولی

تاریخ و شماره 

 موافقت قطعی

تاریخ تأسیس 

 و شروع فعالیت

 مرجع 

 تأیید کننده

 همکاران نام متقاضی و 

 به ترتیب

 شرکت  پرتوکاربرد بوتیا 1
14517 

17/06/1395 
 17/06/1395 

سازمان ثبت و 

 شورامالک ک

 علی رضایی

 فاطمه عبدالعلی زاده

 حسن رضا دهقان

 منصوره منصوره بهمنی

 

 

 

 

 دانشگاه در ها   تیمسئول  
 

 عنوان مسئولیت ردیف
 مشخصات ابالغ

 تاریخ 

 انجام فعالیت

 مدت فعالیت

 بر حسب سال/ ماه/ روز

 پذیرش مسئولیت قوای سه گانه

 سال ماه  روز پایان شروع مرجع صادر کننده ابالغ

 1 11 17 1/10/1394 28/10/1392 ریاست محترم دانشگاه ر دانشگاهگمدیر  گروه شاهد و ایثار 1

 2 0 0 9/6/1396 9/6/1394 وزارت محترم علوم نماینده وزارت  در  هیات نظارت بر تشکل های اسالمی دانشگاه 2

  6  96 96 ریاست محترم دانشگاه معاونت دانشکده برق و کامپیوتر 3

    تا کنون 96 محترم دانشگاه استیر مدیر گروه مهندسی هسته ای 4

 

 جشنواره خوار زمی و ... داوری-مسئوليت های آموزشی و علمی سایر  

    80تا 75سرگروه آموزشی فیزیک استان کرمان از سال -1

 سال  5دبیر انجمن علمی آموزشی دبیران فیزیک استان کرمان به مدت  -2

 اجرائی ششمین کنفرانس آموزش فیز یک کشور.  عضو کمیته-3

 سال . 16به مدت  90تا  74استاد راهنما بخش فیزیک پژوهشکده تعلیم و ترتیب استان کرمان از سال -4



 تا کنون 88مسئول  کار گروه فیزیک استان کر مان از طرف سازمان بسیج علمی و فن اوری کشور در سال  -5

 .97-74و مکانیک جشنواره خوار زمی استان کرمان  از سالهای داور گروه تخصصی فیزیک -6

 داور اختراعات برگزیده استان کرمان  جهت نمایشگاه اختراعات ریاست جمهوری. -7

 داور طرح های برگزیده    بسیج  علمی دانشجویی استان  کرمان . -8

 با تایید وزارت آموزش و پرورش .  همکاری در تاسیس انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان کرمان-11

 همکاری در برپائی نمایشگاه نخستین همایش کشوری فیزیک و ز ندگی  زاهدان . -13

 عضو هئیت موسس دانشگاه  پیام نور شهرستان راین -14

 پایان نامه  دوره کارشناسی  . 23استاد راهنمای  -15

ان فیزیک استان کرمان دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی، دبیران جشنواره خوارزمی ، اساتید راهنما ، دبیران حق التدریس  و سرباز دوره ضمن خدمت تابستانی) دبیر 30مدرس بیش از -16

 دبیران علوم دوره راهنمایی   و ابتدائی و ....( –معلم  فیزیک

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد و دکتری  

 38 97-91 ارشد ومشاوره  راهنمايي 1

   3 97-95 مشاوره دکنریراهنمايي و   2

 1 96-95 خارج از دانشگاه راهنمايي ومشاوره  ارشد 3

 3 97-94 خارح از دانشگاه راهنمايي و مشاوره دکنری 4



 

 

 تاليفات

 

  978-600-91318-3-9 شابک، 1391   هزار، انتشارات  ,محمد رضا رضایی-حسن رضا رهقان :فیزیک مکانیک 

 

 تایيد شده توسط  سازمان آموزش و پرورش استان کرمانتاليفات 

 الف( ترجمه 

14/12/85شماره ثبت در اداره امور ارزشیابی  75/0امتیاز :« لیزرهای الکترونیکی » جوزف  وردین -1

68/70/101814/38000

 

14/12/85پرورش کرمان  : شماره ثبت در ادار ه امور ارزشیابی سازمان آموزش و 75/0منشا پرتوهای کیهانی  : امتیاز  -2

68/70/101808/38000

 

 : شماره ثبت در ادار ه امور ارزشیابی سازمان آموزش و پرورش1لیزرهای دینامیک گازی  : امتیاز -3

14/12/85کرمان 

68/70/101799/38000

 

 ب ( جزوه 

14/12/85و پرورش کرمان.شماره ثبت در ادار ه امور ارزشیابی سازمان آموزش  58/0فیزیک در آینه قران : امتیاز تالیف -1

68/70/1018001/38000

 

14/12/85 شماره ثبت در ادار ه امور ارزشیابی سازمان آموزش و پرورش کرمان 75/1تخلیه الکتریکی و کاربردهای آن : امتیاز تالیف :-2

68/70/101856/38000

 

14/12/85آموزش و پرورش کرمان. شماره ثبت در ادار ه امور ارزشیابی سازمان 1کاربرد فیزیک در شیمی : امتیاز تالیف -3

68/70/101847/38000

 

14/12/85 شماره ثبت در ادار ه امور ارزشیابی سازمان آموزش و پرورش کرمان 1آشکار سازها: امتیاز تالیف  -4

68/70/101853/38000

       

 


