
 1

  بسمه تعالی

  

   مشخصات فردي

 نام: فرشته   -

 نام خانوادگی : رحیمی -

 جنسیت: زن -

 ملیت: ایرانی -

 مذهب: شیعه -

 ، ، اتاق کده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، دانشانتهاي خیابان کارگر شمالیآدرس: تهران،  -

207 A . 

 61118465تلفن:  -

   rahimi.f@ut.ac.irپست الکترونیک: -

  

  تحصیالت
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ي حسگرهاي مقاومتی گاز با ساختارهاي یابی و مطالعهساخت، مشخصه ” نامهپایانعنوان 

 “ اي اکسید قلعسیلیکن متخلخل و الیه
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  فیزیک الیه هاي نازك 
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 1يآز فیزیک پایه  
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    پژوهشی  زمینه
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 یابی و کاربرد ساختارهاي نانومتري ساخت، مشخصه -

 ي شناسایی سطحهاابزارها و تکنیک -

 هاي نازكالیه -

 حسگرهاي گاز -
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1. R. A. Taheri, A. H. Rezayan , J. Jafariniari, F. Rahimi, J. Mohammadnejad, 
M. Kamali, Evaluating Potential of Antibody against Recombinant OmpW 
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(SPR) biosensor,  5th International Congress on Nanoscience &  
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Conference on frontiers of chemical science II: Research and education in 
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  لی مکنفرانسهاي  -

 

اندازه گیري میزان تخلخـل در نمونـه هـاي سـیلیکون بـا ، فرشته رحیمی، مونا کاشی زنوزي ،خسرو حسنی .1

 20تـا  17، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، کنفرانس ساالنه فیزیک ایران، سنجی خاموشروش بیضی 

 .1393 شهریورماه

اختار سیلیکن متخلخل در مهندسی بافـت، استفاده از نانوس، جواد محمدنژاد، فرشته رحیمیهادي داوودي،  .٢

، فناوري، پژوهشگاه ملی مهندسـی ژنتیـک و زیسـتاولین کنگره ملی کاربرد بایومتریال در پزشکی بازساختی

  ).1392بهمن  18-16تهران (

ایجاد تخلخلهاي میکرونی منظم به ، فرشته رحیمیزاد، السادات تقوي، راضی آستارایی، اعظم ایرجینجمه .3

، هشتمین کنفرانس ماده چگال، دانشگاه فردوسی، pهاي سیلیکون نوع تروشیمیایی بر روي پایهروش الک

 ).1385بهمن  26-25مشهد، (

مطالعه اثر بخار متانول بر سطح سیلیکن متخلخل با ، فرشته رحیمیزاد، فاطمه راضی آستارایی، اعظم ایرجی .4

 26- 25انس ماده چگال، دانشگاه فردوسی، مشهد، (، هشتمین کنفراستفاده از تبدیل فوریه طیف مادون قرمز

 ).1385بهمن 

ي اثر بخار متانول بر مطالعه، فاطمه راضی آستارایی، اعظم ایرجی زاد، مصطفی معتمدي فر، فرشته رحیمی .5

کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود،  ي، مقاله نامهسطح سیلیکن متخلخل یخواص الکترون

 .137-134) ص. 1385ور شهری 9-6شاهرود (

سیلیکن  پاالدیم به داخل حفره هاي نانومتري ي، افزودن ذرات نانومتر، اعظم ایرجی زادفرشته رحیمی .6

شهریور  5 – 2کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه آب و برق شهید عباسپور، تهران (  يمقاله نامه ، متخلخل

 .344-342) ص. 1383

حسگر گاز  به عنوان Pd/Porous Si بررسی خواص، اعظم ایرجی زاد، مژگان چاوشی، فرشته رحیمی .7

) 1382شهریور  6 – 3فیزیک ایران، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز (  کنفرانس يمقاله نامه، هیدروژن

 .222-219ص. 

خل روي تراشه بس ساخت و مشخصه یابی سیلیکن متخل، اعظم ایرجی زاد، مژگان چاوشی، فرشته رحیمی .8

 .83-80) ص. 1381بهمن   13 -12چگال، دانشگاه یزد، یزد، (  يمقاله نامه ي ششمین کنفرانس ماده، بلور
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مطالعه ي خواص کاتالیزوري مس و طال بر حسگر ، فرشته رحیمیاعظم ایرجی زاد، مریم بیگ محمدي،  .9

) ص. 1381بهمن   13 -12ه یزد، یزد، ( چگال، دانشگا ي، مقاله نامه ي ششمین کنفرانس ماده 2SnOگازي 

263-266. 

با رسانندگی گرمایی  3O2NiCr/Cr/Alمطالعه و ساخت چند الیه ایهاي  ،فرشته رحیمییرجی زاد، اعظم ا .10

 .95-94) ص. 1378شهریور  6 – 9(  مازندران،فیزیک ایران، دانشگاه  کنفرانس يمقاله نامه د،زیا

  

 


