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1383 اردیبهشت

 دهمین،مرکز تحصیالت تکمیلی درعلوم پایه زنجان
گردهمایی فیزیک ماده چگال

بررسی تجربی و نظري ساختار بلوري دي بارید تیتانیم
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 دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن مهندسی متالوژي ایران
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1383 شهریور
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روش نوین سنتز خود انتشار دما باال
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1384 بهمن

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد،کنفرانس دانشجویی فیزیک
شهرضا

محاسبه پارامتر شبکه هاي بلوري بوسیله نتایج پراش پرتو ایکس
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1384 بهمن

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد،کنفرانس دانشجویی فیزیک
شهرضا

طراحی نرم افزار جامع آزمایشگاه فیزیک
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1383 مهر
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نرم افزار محاسبه ثابت مادلونگ براي شبکه بلورهاي مکعبی مرکز سطحی و مکعبی مرکز
پر
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اندازه گیري ثابت پالنک به کمک اثر فوتو الکتریک و طیف پراش اشعه ایکس

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه یاسوج
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محاسبه میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه جریان و پیچه هاي هلمهولتز با مقطع هاي
مختلف

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه یاسوج

شهریور 1386
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طراحی و ساخت شیشه هاي ذخیره ساز انرژي بوسیله الیه هاي نازک TiO2/Ag/TiO2

دهمین سمینار مهندسی سطح ،دانشگاه صنعتی اصفهان

اردیبهشت1388

11

خواص اپتیکی پلیمرهاي مزدوج نیم رساناي یک بعدي

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان

مرداد1388

12

بهینه سازي سیستم الیه هاي نازک  ZnS/Ag/ZnSجهت
کاهش مصرف انرژي در مناطق گرمسیر

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان

مرداد1388
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شبیهسازي الیههاي شفاف رساناي )ZnS(ITO)/Ag,Al,Au,Cu/ZnS(ITO

شانزدهمین کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران دانشگاه
یزد

بهمن 1388

14

محاسبه خواص اپتیکی غیرخطی پلی دي استیلن

شانزدهمین کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران دانشگاه
یزد

بهمن 1388

15

محاسبهي خواص اپتیکی خطی و غیرخطی پلیمرهاي
نانوساختاري پلیاستیلن

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه شاهرود

شهریور 1385
شهریور 1386

دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجف آباد

آبان 1388

16

محاسبات خاصیت اپتیکی غیرخطی مرتبه دو نانو ساختارهاي پلی استیلن و پلی دي
استیلن به روش هارتري فوک

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

شهریور1389

17

شبیه سازي تداخل اپتیکی نرخ تولید حامل هاي بار در سلول هاي خورشیدي آلی با مواد
CuPcوC60

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

شهریور1389

18

طراحی آبگرمکن خورشیدي خانگی با بازدهی باال

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

شهریور1389

کنفرانس بلور شناسی و کانی شناسی ایران ،دانشگاه تبریز

شهریور1389

20

بررسی دماي بازپخت بر ویژگیهاي ساختاري فیلمهاي شفاف رساناي ZnS/Ag/ZnS

کنفرانس بلور شناسی و کانی شناسی ایران ،دانشگاه تبریز

شهریور1389

21

اندازهگیري ضریب هدایت حرارتی الیه هاي نازک عایق نانو
الیه نشانی شده بر روي شیشه

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح ،تهران

مهر1389

22

بررسی اثر آهنگ الیهنشانی و دماي بازپخت برچسبندگی و خواص اپتیکی
الیه نازک ضد انعکاسی  ZnSبر روي زیرالیه Ge

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح ،تهران

مهر 1389

23

ساخت و مشخصه یابی دیود میکروساختاري پلیمري
به روش الکتروشیمیایی

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح ،تهران

مهر1389

24

بررسی تاثیرآهنگ الیه نشانی بر خواص اپتیکی فیلم نازک سولفید روي

هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران مرکز بین المللی
علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،ماهان کرمان

بهمن 1389

25

شبیهسازي تاثیر الکترود کاتد و الیه سدکننده اکسایتون
در سلولهاي خورشیدي ریز مولکول آلی CuPc/C60

هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران مرکز بین المللی
علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،ماهان کرمان

بهمن 1389

26

تزریق و انتقال بار در دیودهاي نورگسیل نانوساختاري آلی
ITO/PEDOT:PSS/Blend/Al

هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران مرکز بین المللی
علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،ماهان کرمان

بهمن 1389

دهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
دانشگاه شیراز

بهمن 1389

Different back electrodes effect in photo electrochemical dye sensitized
28solar
cells

نهمین کنفرانس دو ساالنه الکتروشیمی ایران
دانشگاه یزد

بهمن 1389

طراحی و ساخت سلول هاي خورشیدي رنگدانهاي نانو ساختار

اولین کنفرانس ملی علوم و فناوري نانو
دانشگاه پیام نور یزد

بهمن 1389

بررسی خواص اپتیکی نانو ساختارهاي ZnS, MgF2/ZnS/MgF2,YF3/ZnS/YF3
30
الیهنشانی شده بر روي زیر الیه ژرمانیم

هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران مرکز بین المللی
علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،ماهان کرمان

بهمن 1389

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه ارومیه

1390

کنفرانس فیزیک ،دانشگاه ارومیه

1390

19

27

29

31
32

اثر بازپخت بر خواص بلوري فیلمهاي نانو ساختار شفاف رساناي ZnS/Au/ZnS

تحلیل جریان محدود شده به بار فضایی در دیود آلی
 ITO/MEH-PPV/Auبا در نظر گرفتن اثرات دما و میدان

تعیین ثابتهاي اپتیکی فیلمهاي پلیمري) (PVKتهیه شده به روش الیهنشانی چرخشی
با استفاده از طیف عبوري
اندازه گیري ثابت وردت براي شیشه فلوت

3

33

اثربازپخت الیههاي نازک پلیمري  PVKتهیه شده به روش الیهنشانی چرخشی

34

نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانیشناسی ایران ،دانشگاه
گلستان (گرگان)
& International Congress on Nanoscience
Nanotechnology
یازدهمین همایش فناوري نانو

1390

Comparison of ZnS/Metal/ ZnS Multilayer s Anode Layer for
Organic Solar Cells
تاثیر الکترود مس و الیههاي سدکننده اکسایتون در سلولهاي خورشیدي ریزمولکول الی
CUPc/C60
نظري سلول خورشیدي هیبریدي با پیوند P3EBT/CuInS2

کنفرانس فیزیک ایران

1391

37

بررسی و مقایسه روشهاي تعیین پارامترهاي مدار معادل سلولهاي خورشیدي

کنفرانس فیزیک ایران

1391

38

تعیین مشخصههاي اپتیکی الیههاي نازک پلیمري ()PVA

کنفرانس فیزیک ایران

1394

سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

1394

سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

1392

41

تاثیر روش سلنیوم دار کردن بر روي اتصال پشتی در سلولهاي خورشیدي الیه نازک

یازدهمین کنفرانس ماده چگال

1391

42

اندازهگیري گاف انرژي الیه نیمرساناي فعال در سلولهاي خورشیدي CIGS

کنفرانس فیزیک ایران

1392

43

طراحی و ساخت شیشه هاي الکتروکرومیک با الیه ي اکسید تنگستن

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک

1392

44

بزرسی اثر کاتد بز عملکرد سلول خورشیدي نانو ساختار آلی

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک

1392

45

شبیه سازي بازدهی سلول خورشیدي گالیوم آرسناید با الیه پنجره AlGaAs

کنفرانس فیزیک ایران

1392

46

Simulation of the effect of LaVO4: Dy+3 nanosheet as a down
converter layer on the performance of dye sensitized solar cells

thInternational Conference on 5
)Nanostructures (ICNS5

1392

47

Structure and electrical properties of CIG thin film solar by
electrochemical method

ICNN2014

1393

35
36

39
40

تاثیر شرایط الیهنشانی در نوع رسانش و گاف انرژي سلولهاي خورشیدي الیه نازک
CIGS
محاسبه ضخامت الیههاي  Inو  Cu-Gaبه منظور بهینهسازي عملکرد سلول خورشیدي
الیه نازک CIGS

48

طراحی و ساخت شیشه هاي الکتروکرومیک با الیه اکسید تنگستن تهیه شده به روش الیه
نشانی چرخشی

بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک

49

بررسی نانوتیوبهاي  TiO2رشدیافته روي تیتانیوم اسپاترشده بر بستر  FTOبه روش
الکترولیز شیمیایی در دو طرح نانوتیوبهاي آراییده عمودي و طرح بامبو

بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک

1391
1390

1394
1394

50

مقایسه ي عملکرد سلول خورشیدي پروسکایت با بکارگیري دو الیه ي انتقال دهنده¬ي
الکترون

کنفرانس فیزیک ایران

1395

51

بررسی نانوتیوب هاي  TiO2رشدیافته بر بستر فلز  Tiبه روش اکسایش آندي در دو طرح
نانوتیوبهاي آراییده عمودي و نانوتیوبهاي سوزنی شکل

کنفرانس فیزیک ایران

1395

52

مقایسه و بررسی شیشه هاي الکتروکرومیک الیه نازک اکسیذ تنگستن با دو روش الیه
نشانی غوطه وري و تبخیري

کنفرانس فیزیک ایران

53

تاثیر روش¬هاي مختلف سنتز  CH3NH3Iبر عملکرد سلول خورشیدي پروسکایتی

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

1395

54

مقایسه سلول خورشیدي ساخته شده در طرح نانوتیوبهاي نامنظم سوزنیشکل  TiO2و
نانوذرات  TiO2الیهنشانی شده به روش دکتر بلید

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

1395

55

طراحی و ساخت سه الیه  WO3/Cu/WO3به عنوان الکترود شفاف وسایل
اپتوالکترونیکی و بررسی تأثیر دماي بازپخت روي ویژگی¬هاي الکتریکی و اپتیکی آن

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

56

طراحی وساخت شیشههاي الکتروکرومیک با الیه اکسیدنیکل تهیه شده به روش الیهنشانی
غوطهوري

کنفرانس فیزیک ایران

57

بررسی عملکرد سلول خورشیدي پروسکایتی با مقایسه¬ي تیتانیوم دي اکسید( )TiO2و
اکسید روي( )ZnOبه عنوان ماده انتقال دهنده¬ي الکترون

کنفرانس فیزیک ایران

58

بررسی انتقالدهنده حفره فتالوسیانین روي( )Znpcبر عملکرد سلولهاي خورشیدي
پروسکایتی

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

59

شبیه سازي دیود نورگسیل آلی سفید با ساختار معکوس و برپایه نقاط کوانتومی و
فوتونیک کریستال

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

60

ساخت شیشههاي الکتروکرومیک با الیه اکسیدنیکل تهیه¬شده به روش الیهنشانی
چرخشی و با دماهاي بازپخت متفاوت

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

61

بررسی عملکرد سلول خورشیدي پروسکایتی با استفاده از اکسید نیکل ( )NiOبه عنوان
ماده انتقال دهنده حفره

کنفرانس ملی خال ایران

62

طراحی وساخت شیشههاي الکتروکرومیک با الیه اکسیدنیکل تهیه شده به روش الیهنشانی

کنفرانس ملی خال ایران

4

1395

1395
1396
1396
1396
1396
1396

1396
1396

تبخیري حرارتی
63

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

;کنفرانس فیزیک ایران
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 -6پروژه ها

پروژه

عنوان

محل انجام

1

کارشناسی

راه اندازي آزمایشگاه فیزیک تکمیلی

دانشگاه یزد

2

کارشناسی ارشد

بررسی امکان پذیري سنتز خود انتشار دما باالي کاربید تیتانیم و دي بارید تیتانیم
در زمینه آهن

دانشگاه اصفهان

3

دکتري

طراحی ،ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدي بوسیله مواد آلی و پلیمري نانو ساختاري

دانشگاه یزد

4

طرح پژوهشی

کد رایانه اي محاسبه پارامتر شبکه هاي بلوري مختلف با استفاده از
الگوي پراش پرتو ایکس

دانشگاه یاسوج

5

طرح پژوهشی

حالتهاي الکترونی در سیم کوانتومی  Vشکل  GaAs Ga AlAsبا حضور ناخالصی

دانشگاه یاسوج

6

پژوهشی

طراحی و ساخت آونگ فوکو آزمایشگاهی

دانشگاه یاسوج

7

طرح پژوهشی

اندازه گیري ضریب انتقال حرارت ال یه هاي پلیمري میکرو متري بر روي فلزات
و غیر فلزات و بهینه سازي ضخامت آن ها

شرکت برق منطقهاي یزد

8

طرح پژوهشی

شبیهسازي پلیمرهاي نانو ساختاري مزدوج و محاسبه خواص
اپتیکی خطی و غیرخطی آنها

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

9

طرح پژوهشی

بررسی تجربی ترابرد حاملهاي بار در نیمرساناهاي آلی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

10

طرح پژوهشی

طراحی و ساخت دستگاه الیهنشانی چرخشی

دانشگاه کاشان

11

طرح پژوهشی

ساخت سلول خورشیدي الیه تازک  CIGSبه روش الکتروشیمیایی

معاونت ریاست جمهوري

 -7زمينه های پژوهشی مورد عالقه

سلولهاي خورشیدي آلی و پلیمري نانو ساختار
سلولهاي خورشیدي الیه نازکCIGS
سلولهاي خورشیدي پروسکایتی
شیشه هاي الکتروکرومیک
دیودهاي نورگسیل آلی و پلیمري
شبیهسازي اپتیکی و الکتریکی ادوات نوري نانوساختار

5

 -8دروس تدريس شده ومحل های تدريس

عنوان
1

فیزیک پایه 1

مقطع
کارشناسی

محل تدریس
دانشگاه یاسوج-دانشگاه پیام نور-دانشگاه ازاد اسالمی واحد تفت ،دانشگاه کاشان

2

فیزیک پایه 2

کارشناسی

دانشگاه یاسوج -دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد واحد شهرضا-دانشگاه یزد ،دانشگاه کاشان

3

فیزیک پایه 3

کارشناسی

دانشگاه یاسوج

4

فیزیک جدید

کارشناسی

دانشگاه یاسوج

5

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

کارشناسی

دانشگاه یاسوج

6

حالت جامد 1و2

کارشناسی

دانشگاه یاسوج

7

الکترومغناطیس1و2

کارشناسی

دانشگاه یاسوج-دانشگاه پیام نور شهرضا و اردکان ،دانشگاه کاشان

8

آز فیزیک1و2

کارشناسی

دانشگاه یاسوج -دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد-دانشگاه اصفهان -دانشگاه یزد ،دانشگاه کاشان

9

آز فیزیک 3

کارشناسی

دانشگاه یاسوج -دانشگاه اصفهان

10

آزفیزیک جدید

کارشناسی

دانشگاه یاسوج -دانشگاه اصفهان-دانشگاه پیام نور

11

آز فیزیک پیشرفته

کارشناسی

دانشگاه یاسوج

12

آز الکترونیک

کارشناسی

دانشگاه یزد

13

آز اپتیک

کارشناسی

دانشگاه یزد-دانشگاه پیام نور اردکان ،دانشگاه کاشان

14

آز فیزیک هسته اي

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

15

فیزیک عمومی

کارشناسی

دانشگاه یاسوج -تربیت معلم یاسوج

16

فیزیک مدرن (رشته برق)

کارشناسی

دانشگاه یزد

17

اپتیک مدرن(اپتیک)2

کارشناسی

دانشگاه کاشان

18

طراحی و ساخت ادوات نوري

کارشناسی ارشد

دانشگاه کاشان

19

اپتیک(1هندسی)

کارشناسی

دانشگاه کاشان

20

خواص نوري مواد

دکتري

دانشگاه کاشان

21

مبانی نظریه الکترومغناطیس نور

کارشناسی ارشد

دانشگاه کاشان

22

الکترودینامیک پیشرفنه

کارشناسی ارشد

دانشگاه کاشان

23

موضوعات ویژه دکتري

دکتري

دانشگاه کاشان

24

فیزیک مدرن کاربردي

کارشناسی

دانشگاه کاشان

 -9سوابق اجرايی

محل

تاريخ

سمت
1

مربی

دانشگاه ياسوج

1383-86

2

استاديار

دانشگاه کاشان

1390-..

3

مسول آزمايشگاه فیزيک پايه 2

دانشگاه کاشان

1390/11/15

4

مدير گروه لیزر فوتونیک

دانشگاه کاشان

1393/10/6-1393/2/1

5

معاون آموزشی دانشکده

دانشگاه کاشان

1393/10/6

6

عضو کمیته کار آفرينی

دانشگاه کاشان

97/7/3

7

رئیس هیات مديره شرکت فن دقیق کوثر

مرکز رشد دانشگاه کاشان

1392

6

 -10پايان نامه های راهنمايی شده
عنوان

مقطع

ساخت و مشخصهيابی سلول الکتروکرومیک نانو ساختار مبتنی
1

کارشناسی ارشد

دانشجو
محبوبه دادآفرين

زهرا جعفرزاده

1393/11/27

مولود موحدیفر

1393/6/26

کارشناسی ارشد

2

پايه ZnPc/C60
بررسی ساختاری اليه نازک  CISتهیه شده به روش

کارشناسی ارشد

3

الکتروشیمیايی جهت استفاده در سلول خورشیدی نانوساختار

4

5

6

تحلیل و شبیه سازی سلولهای خورشیدی نانوساختار چند پیوندی به همراه

معراج رجايی

1394/3/18

کارشناسی ارشد

نیره داروغه

1394/6/24

9

الهام عبدالحمیدی

1392/4/1

سعید پاکضمیر

1391/6/29

10

11

کارشناسی ارشد

احسان قنبری

کارشناسی ارشد

طیبه قربانی ارانی

1392/11/28

کارشناسی ارشد

مجید ارتگلی

1394/08/18

کارشناسی ارشد

فرشته سادات نکوئی

طراحی ،ساخت و مشخصهيابی اپتیکی آينههای پلیمری نانوساختار

اثر اليه میانگیر اکسید تنگستن بر عملکرد سلول خورشیدی پلیمری
P3HT:PCBM

12

کارشناسی ارشد

13

مرضیه قنواتی نژاد

14

15

16

17

18

19

20

الکتروکرومیک نانوساختار

آن به منظور استفاده درحسگرهای نوری نانو متری

1394/09/08

دانشگاه کاشان
1394/09/24
دانشکده فیزيک

الکتروکرومیک نانوساختار اکسید نیکل

کارشناسی ارشد

فاطمه اوبائی

کارشناسی ارشد

محمدجواد صفی خانی

کارشناسی ارشد

فرزانه رضائی

کارشناسی ارشد

معصومه بهرامی

1396/10/25

الهام کريمی

1396/11/29

بررسی و ساخت سلول خورشیدی پروسکايتی با استفاده از نیکل اکسید
بهعنوان ماده انتقالدهنده¬ی حفره
طراحی ،مشخصه¬يابی الکتريکی و اپتیکی سلول¬های خورشیدی
پروسکايت نانو ساختار با اليه¬های انتقال دهنده¬ی مختلف

دکتری

ساخت سلول خورشیدی نانوساختار پروسکايتی و بررسی خواص نوری اليه
فعال آن

دانشگاه کاشان

کارشناسی ارشد

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

1395/10/12
دانشکده فیزيک
دانشگاه کاشان
1395/11/03
دانشکده فیزيک
دانشگاه کاشان
1395/11/24
دانشکده فیزيک
دانشگاه کاشان
1395/07/17
پژوهشکده نانو
دانشگاه کاشان
1396/11/28
دانشکده فیزيک
دانشگاه کاشان
دانشکده فیزيک
دانشگاه کاشان
دانشکده فیزيک

فاطمه اسماعیل زاده
کارشناسی ارشد

پژوهشکده نانو

دانشکده فیزيک

پريسا کريمی مونه

اثر آاليیده شدن پلیمر رسانای  PEDOT:PSSبر خواص نوری و الکتريکی

پژوهشکده نانو

دانشگاه کاشان

کارشناسی ارشد

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

پژوهشکده نانو

دانشکده فیزيک

احسان حسینی

شبیه¬سازی و بررسی اليه¬های فعال سلول خورشیدی اليه نازک CIGS
به روش-های الکتروشیمیايی و حمام شیمیايی

دانشکده فیزيک

دانشگاه کاشان

سلول های خورشیدی و بررسی اثرافزودن نانوذرات TiO2
ساخت اليه جاذب پروسکايتی مختلف و بررسی آن ¬ها بر عملکرد سلول
خورشیدی نانوساختار

دانشکده فیزيک

دانشگاه کاشان

ساخت و مشخصه يابی آرايه های منظم و نامنظم سوزنی شکل نانولولهای
دی اکسید تیتانیوم نهشت يافته روی  FTOو صفحه Tiجهت استفاده در

سید محمد باقر قرشی

--

دانشکده فیزيک

دانشگاه کاشان
1392/6/24

شرايط بهینه سلنیومدار کردن در ساخت اليه نانو ساختار  CIGSبعنوان

((PVK/PVA

دانشگاه کاشان
سید محمد باقر قرشی

--

حمیدرضا زنگنه

سید محمد باقر
قرشی***+

کارشناسی ارشد

سنتز نانوذرات CGSو  CIGSبا روش اليه نشانی چرخشی و ساخت اليه

اليه جاذب در سلولهای خورشیدی اليه نازک

سید محمد باقر قرشی

محسن بهپور

دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

الکترولس و بررسی خواص الکتريکی و فوتوولتائیک آن
8

سید محمد باقر قرشی

--

دانشکده فیزيک

دانشگاه کاشان

 spatteringبر روی نانو سیم های سیلیکونی ساخته شده به روش

نازک  CIGSبا استفاده ...

دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

کارشناسی ارشد

فعال
رشد اليه نازک های  ZnOو  CISبه روش RF-Magnetron

7

دکتری

ساختار اکسید تنگستن تهیه شده به روش اليه نشانی چرخشی
طراحی و ساخت ديودهای نور گسیل پلیمری با استفاده از  ppvبهعنوان اليه

دانشکده فیزيک

پژوهشکده نانو

طراحی و ساخت لنز شبه فرنل به منظور افزايش بازدهی
ساخت و مشخصهيابی سلول الکتروکرومیک مبتنی بر اليه نازک نانو

سید محمد باقر قرشی

--

دانشگاه کاشان
1393/7/14

بر اليه نازک اکسید تنگستن
تاثیر آند و کاتد بر عملکرد سلول خورشیدی نانو ساختار آلی با

تاريخ

محل

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشگاه کاشان
1396/11/30

کلنتری

7

پژوهشکده نانو

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

--

مجید ناظری
سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

نفیسه شزيفی

--

مصطفی زاهدی فر

--

--

--

--

--

--

--

سید محمد باقر قرشی

21

22

23

23

بررسی اپتیکی ،الکتريکی و ساختاری اليههای نانوساختار انتقالدهندهی الکترون
تیتانیوم دیاکسید و روی اکسید بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکايتی

طراحی آينههای پلیمری نانو ساختار به روش اليه نشانی چرخشی

کارشناسی ارشد

زهرا براتی

1397/6/31

کارشناسی ارشد

محدثه زمانی

1390/9/23

دانشگاه يزد

کارشناسی ارشد

امیر ابراهیمی

1390/12/1

دانشگاه دامغان

کارشناسی ارشد

طاهره عابدي

1394/6/15

دانشگاه ازاد شهرضا

خواص وابسته به جريان الکتريکی سلولهای خورشیدی آلی :يک روش مدار
معادل
بررسی و مقايسه اثر رنگدانه های طبیعی بر سلول خورشیدی رنگدانه ای

دانشگاه کاشان

8

دانشکده فیزيک

سید محمد باقر قرشی

--

غضنفر میرجلیلی

سید محمد باقر قرشی

عباس بهجت -سید
احمد کتابی
سید محمد باقر قرشی

سید محمد باقر قرشی

--

