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1396 

60 
الیهنشانی روش به ه شد¬تهیهنیکل کسیدامیک با الیه وکرولکتري اساخت شیشهها

 وتچرخشی و با دماهاي بازپخت متفا
 بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

1396 

61 
( به عنوان NiOبررسی عملکرد سلول خورشیدي پروسکایتی با استفاده از اکسید نیکل )

 ماده انتقال دهنده حفره

 کنفرانس ملی خال ایران

 
1396 

 1396 کنفرانس ملی خال ایرانالیهنشانی روش به ه تهیه شدنیکل کسیدامیک با الیه وکرولکتري اساخت شیشههاوحی اطر 62
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  تبخیري حرارتی

63 
ي مبدل فرکانس بر سلولهاي خورشیدي رنگدانهاي به کمک شبیه سازي  بررسی اثر الیه

 اپتیکی

 کنفرانس فیزیک ایران;

 
1397 

 

 

 

 پروژه ها -6

 انجام محل عنوان پروژه 
 دانشگاه یزد راه اندازي آزمایشگاه فیزیک تکمیلی کارشناسی 1

 کارشناسی ارشد 2
 دي بارید تیتانیم  امکان پذیري سنتز خود انتشار دما باالي کاربید تیتانیم و بررسی

 در زمینه آهن 
 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه یزد نانو ساختاري پلیمريو  یمواد آل لهیبوسو مشخصه یابی سلول خورشیدي ساخت  ،یطراح دکتري 3

 پژوهشیطرح  4
 محاسبه پارامتر شبکه  هاي بلوري مختلف با استفاده از کد رایانه اي

 الگوي پراش پرتو ایکس 
 دانشگاه یاسوج

 دانشگاه یاسوج با حضور ناخالصی  GaAs Ga AlAsشکل  Vحالتهاي الکترونی در سیم کوانتومی  پژوهشیطرح  5

 دانشگاه یاسوج آزمایشگاهی طراحی و ساخت آونگ فوکو پژوهشی 6

 پژوهشیطرح  7
 اندازه گیري ضریب انتقال حرارت ال یه هاي پلیمري میکرو متري بر روي فلزات

 و غیر فلزات و بهینه سازي ضخامت آن ها 
 اي یزدبرق منطقهرکت ش

 پژوهشیطرح  8
 سازي پلیمرهاي نانو ساختاري مزدوج و محاسبه خواصشبیه

 هااپتیکی خطی و غیرخطی آن 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد رساناهاي آلیهاي بار در نیمبررسی تجربی ترابرد حامل پژوهشیطرح  9

 دانشگاه کاشان نشانی چرخشیطراحی و ساخت دستگاه الیه پژوهشیطرح  10

 معاونت ریاست جمهوري ییایمیالکتروش روش به  CIGSتازک  هیال يدیساخت سلول خورش پژوهشیطرح  11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمينه های پژوهشی مورد عالقه -7

 نو ساختارنا هاي خورشیدي  آلی و پلیمريسلول

 CIGSنازکهاي خورشیدي الیه سلول

 هاي خورشیدي پروسکایتیسلول

 شیشه هاي الکتروکرومیک

 دیودهاي نورگسیل آلی و پلیمري

 نانوساختار ادوات نوري و الکتریکی سازي اپتیکیشبیه
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 ومحل های تدريس  دروس تدريس شده -8
 محل تدریس مقطع عنوان 

 ، دانشگاه کاشاندانشگاه ازاد اسالمی واحد تفت-دانشگاه پیام نور-دانشگاه یاسوج کارشناسی 1فیزیک پایه  1

 ، دانشگاه کاشاندانشگاه یزد-دانشگاه آزاد واحد شهرضا-دانشگاه پیام نور -دانشگاه یاسوج کارشناسی 2فیزیک پایه  2

 دانشگاه یاسوج کارشناسی 3فیزیک پایه  3

 دانشگاه یاسوج کارشناسی فیزیک جدید 4

 دانشگاه یاسوج کارشناسی کامپیوتر در فیزیککاربرد  5

 دانشگاه یاسوج کارشناسی 2و1حالت جامد  6

   ، دانشگاه کاشاندانشگاه پیام نور شهرضا و اردکان-دانشگاه یاسوج کارشناسی 2و1الکترومغناطیس 7

 ، دانشگاه کاشاندانشگاه یزد -دانشگاه اصفهان-دانشگاه آزاد-دانشگاه پیام نور -دانشگاه یاسوج کارشناسی 2و1آز فیزیک 8

 دانشگاه اصفهان -دانشگاه یاسوج کارشناسی 3فیزیک آز  9

 دانشگاه پیام نور-دانشگاه اصفهان -دانشگاه یاسوج کارشناسی آزفیزیک جدید 10

 دانشگاه یاسوج کارشناسی آز فیزیک پیشرفته 11

 دانشگاه یزد کارشناسی آز الکترونیک 12

 ، دانشگاه کاشاندانشگاه پیام نور اردکان-دانشگاه یزد کارشناسی آز اپتیک 13

 دانشگاه اصفهان کارشناسی آز فیزیک هسته اي 14

 تربیت معلم یاسوج -دانشگاه یاسوج کارشناسی فیزیک عمومی 15

 دانشگاه یزد کارشناسی فیزیک مدرن )رشته برق( 16

 دانشگاه کاشان کارشناسی (2)اپتیکاپتیک مدرن 17

 دانشگاه کاشان ارشدکارشناسی  طراحی و ساخت ادوات نوري 18

 دانشگاه کاشان کارشناسی )هندسی(1اپتیک 19

 دانشگاه کاشان دکتري خواص نوري مواد 20

 دانشگاه کاشان ارشد یکارشناس مبانی نظریه الکترومغناطیس نور 21

 دانشگاه کاشان ارشد یکارشناس الکترودینامیک پیشرفنه 22

 دانشگاه کاشان دکتري موضوعات ویژه دکتري 23

 دانشگاه کاشان کارشناسی فیزیک مدرن کاربردي 24
 

 

 سوابق اجرايی -9
 تاريخ محل سمت 
 1383-86 دانشگاه ياسوج مربی 1

 1390-.. دانشگاه کاشان استاديار 2

 15/11/1390 دانشگاه کاشان 2مسول آزمايشگاه فیزيک پايه  3

 6/10/1393-1/2/1393 دانشگاه کاشان مدير گروه لیزر فوتونیک 4

 6/10/1393 دانشگاه کاشان معاون آموزشی دانشکده 5

 3/7/97 دانشگاه کاشان عضو کمیته  کار آفرينی 6

 1392 دانشگاه کاشانمرکز رشد  رئیس هیات مديره شرکت فن دقیق کوثر 7
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 پايان نامه های راهنمايی شده -10

 استاد مشاور استاد راهنما محل تاريخ دانشجو مقطع عنوان 

1 
يابی سلول الکتروکرومیک نانو ساختار مبتنی ساخت و مشخصه

 بر اليه نازک اکسید تنگستن
14/7/1393 محبوبه دادآفرين کارشناسی ارشد  

 دانشگاه کاشان

فیزيکدانشکده   
 -- سید محمد باقر قرشی

2 
تاثیر آند و کاتد بر عملکرد سلول خورشیدی نانو ساختار آلی با 

 ZnPc/C60پايه 

 کارشناسی ارشد
27/11/1393 زهرا جعفرزاده  

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 -- سید محمد باقر قرشی

3 
تهیه شده به روش  CISبررسی ساختاری اليه نازک 

 جهت استفاده در سلول خورشیدی نانوساختار الکتروشیمیايی

 کارشناسی ارشد

فرمولود موحدی  26/6/1393  
 دانشگاه کاشان

 پژوهشکده نانو
 محسن بهپور سید محمد باقر قرشی

4 
های خورشیدی نانوساختار چند پیوندی به همراه  تحلیل و شبیه سازی سلول

 طراحی و ساخت لنز شبه فرنل به منظور افزايش بازدهی

 دکتری

18/3/1394 معراج رجايی  
 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 -- سید محمد باقر قرشی

5 
يابی سلول الکتروکرومیک مبتنی بر اليه نازک  نانو ساخت و مشخصه

 ساختار اکسید تنگستن  تهیه شده به روش اليه نشانی چرخشی

  کارشناسی ارشد

 نیره داروغه

 

24/6/1394  

 دانشگاه کاشان

فیزيکدانشکده   
 -- سید محمد باقر قرشی

6 
بهعنوان اليه  ppvطراحی و ساخت ديودهای نور گسیل پلیمری با استفاده از 

 فعال

 کارشناسی ارشد

1/4/1392 الهام عبدالحمیدی  

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 حمیدرضا زنگنه

سید محمد باقر 

 قرشی+***

7 

  RF-Magnetronبه روش  CISو  ZnOرشد اليه نازک های 

spattering   بر روی نانو سیم های سیلیکونی ساخته شده به روش

 الکترولس و بررسی خواص الکتريکی و فوتوولتائیک آن

 کارشناسی ارشد

ضمیرسعید پاک  29/6/1391  

 دانشگاه کاشان

 پژوهشکده نانو
 سید محمد باقر قرشی مصطفی زاهدی فر

8 
با روش اليه نشانی چرخشی و ساخت اليه   CIGSوCGSسنتز نانوذرات 

 با استفاده ... CIGSنازک 
 24/6/1392 احسان قنبری کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 پژوهشکده نانو
 سید محمد باقر قرشی مصطفی زاهدی فر

9 
بعنوان  CIGSدار کردن در ساخت اليه نانو ساختار شرايط بهینه سلنیوم

 خورشیدی اليه نازکهای اليه جاذب در سلول
 28/11/1392 یاران یقربان بهیط کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 پژوهشکده نانو
 سید محمد باقر قرشی مصطفی زاهدی فر

10 
های پلیمری نانوساختار  يابی اپتیکی آينه طراحی، ساخت و مشخصه

((PVK/PVA 
 1394/08/18 مجید ارتگلی کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 فیزيکدانشکده 

 سید محمد باقر قرشی

 مجید ناظری

-- 

11 
اثر اليه میانگیر اکسید تنگستن بر عملکرد سلول خورشیدی پلیمری 

P3HT:PCBM 
 1394/09/08 فرشته سادات نکوئی کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 سید محمد باقر قرشی

-- 

12 

ای  ساخت و مشخصه يابی آرايه های منظم و نامنظم سوزنی شکل نانولوله

جهت استفاده در Tiو صفحه  FTOدی اکسید تیتانیوم نهشت يافته روی 

 TiO2سلول های خورشیدی و بررسی اثرافزودن نانوذرات 

 1394/09/24 مرضیه قنواتی نژاد کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 مصطفی زاهدی فر سید محمد باقر قرشی

13 
ها بر عملکرد سلول ¬ساخت اليه جاذب پروسکايتی مختلف و بررسی آن 

 خورشیدی نانوساختار
 1395/10/12 احسان حسینی کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 سید محمد باقر قرشی

-- 

14 
 CIGSفعال سلول خورشیدی اليه نازک  های¬سازی و بررسی اليه¬شبیه

 های الکتروشیمیايی و حمام شیمیايی-به روش
 1395/11/03 پريسا کريمی مونه کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 سید محمد باقر قرشی

-- 

15 
 های¬شیشه ساخت مختلف های¬مطالعه و مشخصه يابی روش

 نانوساختار الکتروکرومیک
 1395/11/24 فاطمه اوبائی کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 سید محمد باقر قرشی

-- 

16 
بر خواص نوری و الکتريکی  PEDOT:PSSاثر آاليیده شدن پلیمر رسانای 

 آن به منظور استفاده درحسگرهای نوری نانو متری
 1395/07/17 محمدجواد صفی خانی کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 پژوهشکده نانو
 سید محمد باقر قرشی

-- 

17 
 های¬شیشه ساخت مختلف های روش يابی¬مطالعه و مشخصه

 نیکل اکسید نانوساختار الکتروکرومیک
 1396/11/28 فرزانه رضائی کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 سید محمد باقر قرشی

-- 

18 
اکسید  بررسی و ساخت سلول خورشیدی پروسکايتی با استفاده از نیکل

 حفره ی¬دهنده عنوان ماده انتقال به
 1396/10/25 معصومه بهرامی  کارشناسی ارشد

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 سید محمد باقر قرشی

-- 

19 
 خورشیدی های¬سلول اپتیکی و الکتريکی يابی¬طراحی، مشخصه

 مختلف ی¬دهنده انتقال های¬اليه با ساختار نانو پروسکايت
کترید  1396/11/29 کريمیالهام  

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 سید محمد باقر قرشی

-- 

20 
 ساخت سلول خورشیدی نانوساختار پروسکايتی و بررسی خواص نوری اليه 

 فعال آن
 کارشناسی ارشد

فاطمه اسماعیل زاده 

 کلنتری
1396/11/30 

 دانشگاه کاشان

 پژوهشکده نانو
 سید محمد باقر قرشی شزيفینفیسه 
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21 
   ی الکترون  دهنده های نانوساختار انتقال اپتیکی، الکتريکی و ساختاری اليهبررسی 

 اکسید و روی اکسید بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکايتی تیتانیوم دی
ارشدکارشناسی   31/6/1397 زهرا براتی 

 دانشگاه کاشان

 دانشکده فیزيک
 -- سید محمد باقر قرشی

 های پلیمری نانو ساختار به روش اليه نشانی چرخشی طراحی آينه 22
 سید محمد باقر قرشی میرجلیلیغضنفر  دانشگاه يزد 23/9/1390 محدثه زمانی کارشناسی ارشد

23 
خورشیدی آلی: يک روش مدار  های خواص وابسته به جريان الکتريکی سلول

 معادل
 دانشگاه دامغان 1/12/1390 امیر ابراهیمی کارشناسی ارشد

سید  -بهجتعباس 

 کتابیاحمد 
 سید محمد باقر قرشی

23 
 یرنگدانه ا یدیبر سلول خورش یعیطب یاثر رنگدانه ها سهيو مقا یبررس

 -- سید محمد باقر قرشی دانشگاه ازاد شهرضا 15/6/1394 طاهره عابدي کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 


