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، و کاربرد آن در جهت بهبود کارایی سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dy4LaVO: ساخت نانوکریستال های لومینسنت (1
کنفرانس یک روزه سلول های خورشیدی ، سید مصطفی حسین پور مشکانی ،مصطفی زاهدی فر، زهره چمن زاده

 1390، دانشگاه صنعتی شریف ،نانوساختاری

به عنوان تبدیل کننده ی تابش پرانرژی به نور مرئی در سلول های  Yb+3:Tm4LaVO ,3+ساخت نانوصفحات  (2

، کنفرانس یک روزه سلول های خورشیدی نانوساختاری، مصطفی زاهدی فر، چمن زاده زهره، خورشیدی رنگدانه ای

 1392، دانشگاه صنعتی شریف

، محمد زهره چمن زادهبه منظور استفاده در آند سلول خورشیدی رنگدانه ای،  Yبا ناخالصی  2TiOساخت نانوتیوب های  (3
 1394، دانشگاه صنعتی شریف، اختاریکنفرانس یک روزه سلول های خورشیدی نانوسنورمحمدی، مصطفی زاهدی فر، 

شده ای تهیهی الکترودهای نانولولهای تابش از پشت و تابش از روبرو بر پایههای خورشیدی رنگدانهی عملکرد سلولمقایسه (4

کنفرانس یک روزه سلول های خورشیدی ، مصطفی زاهدی فر، محمد نورمحمدی، ه چمن زادهزهرای، با آندایز دو مرحله
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زهره چمن زاده، سید ای به کمک شبیه سازی اپتیکی، های خورشیدی رنگدانهی مبدل فرکانس بر سلولبررسی اثر الیه (5

 1397، کنفرانس فیزیک ایران، محمد باقر قرشی، مصطفی زاهدی فر
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.worldscientific.com%2Fworldscinet%2Fnano&ei=8FU8UJrhL4eg4gTq6ICoBQ&usg=AFQjCNHMpANMPxYtLdC7XYkHjDRuh20lCQ&sig2=LpokBjrZIffZMu_DHYXwmg
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نفیسه شیروانی، ساخت نانوذرات  (1 4 32La WO های مختلف و بررسی خواص نوری آن برای کاربرد در با ناخالصی

 1396عنوان مبدل فرکانس، کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم، دانشگاه کاشان، ای بههای خورشیدی رنگدانهسلول

دیسپرسیوم و بررسی اثر آنها بر عملکرد سلول های وحیده انصاری، ساخت نانومیله های روی اکسید آالئیده با النتانیوم و  (2

خورشیدی رنگدانه ای شامل نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نانومیله های روی اکسید، کارشناسی ارشد، استاد مشاور، 

 1395دانشگاه کاشان، 

 


