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سوابق اجرایی:
 مدیر پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي قم از اسفند  1396تا حال حاضر. معاون دانشجویي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم از مرداد  1394تا اسفند .1396 معاون دانشجویي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم از دي ماه  1393تا مرداد .1394 مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم از اردیبهشت  1392تا دي ماه . 1393 رئيس شوراي تخصصي دانشجویي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي استان قم از مرداد  1394تا اسفند .1396 عضو و دبير شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي استان قم از اسفند  1396تا حال حاضر. عضو کميسيون ماده یک ارتقاء دانشگاه آزاد اسالمي استان قم از تير  1397تا حال حاضر. عضو کميته ناظر بر نشریات دانشگاه آزاد اسالمي استان قم از تير  1397تا حال حاضر. عضو کميته ارتقاء دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم از اسفند  1394تا حال حاضر. -عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم از اسفند  1394تا حال حاضر.
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مقدماتي – مکانيک آماري – فيزیک جدید (.)1
سوابق علمی و اجرایی:
 عضو کميته علمي جهت داوري مقاالت در پنجمين همایش ملي فيزیک دانشگاه پيام نور-مرکز تبریز در مهرماه .1390 عضو پيوسته انجمن فيزیک ایران از سال  1391شمسي. داور مقاالت در مجله  International Journal of Theoretical Physicsاز سال  2010ميالدي. داور مقاالت در مجله  Central European Journal of Physicsدر سال  2012ميالدي. داور مقاالت در مجله  Journal of Theoretical and Applied Physicsاز سال  2015ميالدي. داور مقاالت در مجله  Physics & Astronomy International Journalاز سال  2017ميالدي. داور مقاالت در مجله  Modern Physics Letters Aاز سال  2017ميالدي. داور مقاالت در مجله فصلنامه بيولوژي کاربردي از سال  2017ميالدي. داوري کتاب تحت عنوان " تاریخ علم در ایران و جهان تا سده ي طالیي" از طرف دانشگاه آزاد تهران مرکزي. داوري طرح پژوهشي " انرژي خال با شرایط نامتعارف" از طرف دانشگاه آزاد تهران مرکزي. اعطاي پژوهانه بابت چاپ مقاالت برتر در سال  1393شمسي از طرف معاونت پژوهشي واحد. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد قم بخاطر چاپ سه مقاله برتر در سال  1393شمسي. اعطاي پژوهانه در سال  1396شمسي از طرف معاونت پژوهشي واحد. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد قم بخاطر چاپ مقاله برتر در سال  1396شمسي. عضو و شاخص گروه پژوهشي "فیزیک نظری و محاسبات کاربردی" در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم. مجري طرح پژوهشي براي واحد قم در سال  1395با عنوان :بررسي تصحيحات طيف تواني  CMBناشي از مدهاي شبه -دوسيته -همکار طرح پژوهشي براي واحد آیت اهلل آملي در سال  1395با عنوان :طيف تواني تصحيح شده در پس زمينه غير دوسيته دوره ي تورم
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 مجري طرح پژوهشي براي واحد قم در سال  1393با عنوان :بررسي امکان خلق ذره کيهان شناسي در کوانتش فضاي کرین همکار طرح پژوهشي براي واحد رشت در سال  1393با عنوان :تاثير کوانتش ميدان ها به روش کرین در ساختار بزرگ مقياس کيهان همکار طرح پژوهشي براي واحد آیت اهلل آملي در سال  1392با عنوان :خلق ذرات در دوره تورم کيهاني مجري طرح پژوهشي براي واحد قم در سال  1391با عنوان :بررسي اختالل امواج گرانشي در فرمول بندي کوانتش کرین مجري طرح پژوهشي براي واحد قم در سال  1390با عنوان" :مطالعه گرانش اصالح شده و انبساط شتاب دار عالم" همکار طرح پژوهشي براي واحد آیت اهلل آملي در سال  1390با عنوان" :معادالت فریدمن تعميم یافته در فضازمان  5بعدي" مجري طرح پژوهشي براي واحد قم در سال  1389با عنوان" :سناریوي عالم منبسط شونده با متریک  5بعدي" همکار طرح پژوهشي براي واحد آیت اهلل آملي در سال  1389با عنوان" :عالم بسيار نخستين با دو سناریوي تورمي" مجري طرح پژوهشي براي واحد قم در سال  1388با عنوان " :مطالعه حالتهاي با نرم منفي و توجيه حضور آنها در عالم تورمي نخستين " استاد راهنمایي  5دانشجو در پایاننامههاي دکتري. استاد راهنمایي  20دانشجو در پایاننامههاي کارشناسي ارشد.استاد مشاور  2دانشجو در پایاننامههاي دکتري. -استاد مشاور  5دانشجو در پایاننامههاي کارشناسي ارشد.
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همایشها و کنفرانس های علمی:
 "شرایط عالم اوليه و انبساط کيهان از دیدگاه قرآن و کيهان شناسي نوین"  -کنگره بين المللي قرآن کریم "انسان و جامعه"  -دانشگاهآزاد اسالمي واحد مشهد -سال  – 1392ابراهيم یوسفي رمنتي ،مجيد محسن زاده گنجي.
"بازخواني تورم با مدهاي اوليه شبه دوسيته"  -پژوهشگاه دانش هاي بنيادي -تهران -سال  - 1394ابراهيم یوسفي رمنتي ،مجيد محسنزاده گنجي ،و محمد رضا تنهایي اهري.
 "طيف تواني با مد خالء برانگيخته در پس زمينه دوسيته"  -همایش ملي گرانش و کيهان شناسي  -دانشگاه تهران  -سال  - 1392ابراهيمیوسفي رمنتي ،مجيد محسن زاده گنجي ،و محمد رضا تنهایي اهري.
 " پيچش فضازمان و اصل ماخ تصحيح یافته در حوزه ي انرژي هاي باال"-کنفرانس ملي فيزیک و کاربردهاي آن – دانشکده علوم پایه-بابلسر - 1391 -ابراهيم یوسفي رمنتي ،مجيد محسن زاده گنجي.
 "کيهان شناسي با ابعاد باال و عالم نخستين با دو سناریوي تورمي"  -همایش ملي گرانش و کيهان شناسي  -دانشگاه شریف  -سال -1389ابراهيم یوسفي رمنتي ،مجيد محسن زاده گنجي.
 " مطالعه حالتهاي با نرم منفي و توجيه حضور آنها در عالم تورمي نخستين " -همایش منطقه اي فيزیک در دانشگاه آزاد اسالمي واحدچالوس سال  ، - 1388مجيد محسن زاده گنجي ،ابراهيم یوسفي رمنتي.
 "افت و خيزهاي کوانتومي خالء و تشکيل ساختارهاي کيهاني"  -همایش ملي گرانش و کيهان شناسي  -دانشگاه تهران  -سال – 1386مجيد محسن زاده گنجي ،محمد و حيد تکوک.
"انتخاب خالء و پيش گویي ناهمسانگردیهاي ميکروموج زمينه کيهاني"  -همایش ملي گرانش و کيهان شناسي  -دانشگاه شریف  -سال – 1385مجيد محسن زاده گنجي ،محمد و حيد تکوک.

Islamic Azad University, Qom Branch, Iran

:مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
A. Sojasi, E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “Asymptotic-de Sitter inflation in the light of the
Planck Data ”, Chinese Physics C. (2018); 42(11): 115102.
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “Non-minimal Particles Creation from Asymptotic-de Sitter
Inflation”, Int J Theor Phys. (2018); 57:1622–1630
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “Asymptotic-de Sitter Modes for Early Universe Inflation”,
Journal of Research on Many-body Systems. (2018); 8(16): 135-141.
M. Mohsenzadeh and E. Yusofi, “Higher Order Corrections to the Asymptotic-de Sitter
Inflation”, Chinese Physics C. (2017); 41(8): 085101.
M. Mohsenzadeh, E. Yusof, “ Corrections of the spectra with de sitter background in Krein
space”, IJPR. (2016); 16(2) :199-205.
S. Parsamehr, M. Mohsenzadeh, “Gauge theory of massless spin-3/2 field in de Sitter spacetime ”, Chinese Physics C. (2016); 40(11): 113102.
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, M.R. Tanhayi, “Inflation in Non-de Sitter Background with
Coherent States”, Commun. Theor. Phys. (2016); 65: 308–314.
A. Sojasi, M. Mohsenzadeh, E. Yusofi, “Large angular scale CMB anisotropy from an excited
initial mode “, Chinese Physics C. (2016); 40(7): 075101.
M. Mohsenzadeh, E. Yusofi, “Spectra in Coherent States with Excited-de Sitter Mode during
Inflation0”, Int J Theor Phys. (2016); 55:1300–1306.
M. R. Tanhayi, M. Mohsenzadeh, E. Yusofi, “Plane waves in de Sitter space: Spin-1/2 field ”,
Eur. Phys. J. Plus. (2016); 131: 198.
M. Mohsenzadeh, E. Yusofi, M.R. Tanhayi, “Particle creation with excited de Sitter modes ”,
Can. J. Phys. (2015); 93: 1466–1469.
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “An Asymptotic Method for Selection of Inflationary Modes” ,
Mod. Phys. Lett. A. (2015); 30: 1550041.
A. Sojasi, M. Mohsenzadeh, R. Saffari, “Large-Scale Effect of Krein Quantization Method on
the Matter Density Perturbations” , Int J Theor Phys. (2015); 54:3454–3461.
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “Scale-Dependent Power Spectrum from Initial Excited-de Sitter
Modes”, JHEP. (2014); 09: 020.
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “Non-Linear Trans-Planckian Corrections of Spectra due to the
Nontrivial Initial States”, Phys. Lett. B. (2014); 735: 26 .
M. Mohsenzadeh, M. R. Tanhayi, E. Yusofi, “Power spectrum with auxiliary fields in de
Sitter space”, Eur. Phys. J. C. (2014); 74: 2920.
E. Yusofi · M. Mohsenzadeh, “Fridmann-like equations for High Energy Area of Universe ”,
Int J Theor Phys. (2012); 51:3567–3574.
A. Sojasi · M. Mohsenzadeh, “Trans-Planckian Scale and Krein Space Quantization”, Int J

Islamic Azad University, Qom Branch, Iran

Theor Phys. (2012); 51:146–150.
M. Mohsenzadeh, A. Sojasi, E. Yusofi, “Spectrum of Gravitational Waves in Krein Space
Quantization”, Modern Physics Letters A. (2011); 26(36): 2697–2702.
M. Mohsenzadeh · E. Yusofi, “Bulk Scale Factor at Very Early Universe”, Int J Theor Phys.
(2011); 50: 430–435.
A. Sojasi, M. Mohsenzadeh, M.V. Takook, E. Yusofi, “Spectrum of Scalar Curvature
Perturbations in Krein Space Quantization”, Int J Theor Phys. (2010); 49: 2409–2416.
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “Alternative Inflationary Scenario Due to Compact Extra
Dimensions”, Int. J. Theor. Phys. (2010); 49(7): 1556-1561.
E. Yusofi, M. Mohsenzadeh, “Visualizing cosmological concepts using the Analog of a Hot
Liquid”, Astronomy Education Review. (2010); 9:010201.
M Mohsenzadeh, S. Rouhani, M.V. Takook,” Power Spectrum in Krein Space Quantization ”,
Int. J. Theor. Phys. (2009); 48: 755-763.

:کتب
 دکتر ابراهيم: همکاران/  دانشگاه آزاد اسالمي قم: انتشارات/ 1397 : سال چاپ/  ترجمه: نوع کتاب/  تاریخچه کيهان:نام کتاب

-

.یوسفي رمنتي
 دکتر ابراهيم: همکاران/  نوروزي: انتشارات/ 1389 : سال چاپ/  تاليف: نوع کتاب/  مقدمه اي بر نظریه هاي کيهان شناسي نوین: نام کتاب.یوسفي رمنتي

