
 

آبان 2و  1 -1399های همایش نانوفوتونیک ایران بندی نشستبرنامه زمان   

2 
 

 

 

  

  

 12:45تا  11:15ساعت ، 2-1نشست  ،1399آبان ماه  1پنج شنبه  صبح
                                          ، دکتر نعیمه ناصریزاده یمعنو روسای نشست: دکتر نگین

 کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان
 زمان

 شروع پایان
 ، مرتضی یاراحمدی

 الناز یزدانی، 

 محمد کاظم مروج فرشی، 

 مطالعه عددی مدهای انتشاری در ساختار دیود نورگسیل پروسکایتی

Numerical Investigation of the propagation modes in the perovskite light 

emitting diode 
A-10-783-1 11:35 11:15 

 ، حسین موال

 افشین شاهعلی زاد، 

 اصغر عسگری، 

بررسی اثرات ولتاژ بر فرایندهای اکسیتونی و کاهش بازده در دیودهای نور گسیل 

 آلی

Effect of the applied bias voltage on exciton profile and efficiency roll-off in 

organic light emitting diodes 

A-10-751-3 11:55 11:35 

 ، الدن خطاپوش

  نسا مجیدزاده،

 سعید اصغری زاده، 

بررسی اثر چگالی تله های سطحی بر عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی بر 

 MAPbI3 پایه
Influence of interface trap concentration on the performance of MAPbI3 

Perovskite solar cells 

A-10-788-1 12 11:55 

سید محمد باقر قریشی، 

 ، آسیه نظری مفرد

های خورشیدی پروسکایتی توسط محصورسازی با پلیمر سازی طول عمر سلولبهینه

 پلی کربنات

Optimizing the lifespan of perovskite solar cells with polycarbonate polymer 

encapsulation 

A-10-412-1 12:05 12 

، احمد حجت امراللهی بیوکی

 مشاعی، 

 محمود برهانی زرندی، 

به عنوان الیه کمکی بر عملکرد  MIL53(Al)فلزی -بررسی اثر چارچوب آلی

 فوتوولتائیک سلول خورشیدی پروسکایتی
The effect of MIL53(Al) metal-organic framework as buffer layer on 

photovoltaic performance of perovskite solar cell 

A-10-813-1 12:10 12:05 

 12:10 12:20 پرسش و پاسخ
، محمدجعفر نیک چی

 ، زرندی  محمود برهانی

 ناصر جهانبخشی زاده، 

 حجت امراللهی، 

 فاطمه سادات موسوی، 

 بررسی اثر فرآیند بلورسازی سرب یدید بر عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی

Investigation of the effect of lead iodide crystallization process on the 

function of perovskite solar cells 
A-10-816-1 12:25 12:20 

آذین جعفری، علیرضا 

نگین  رنجکش، رضا رازمند،

 معنوی زاده، 

 GaInP/GaAs بهبود بازدهی مبدل فوتوولتاییک دو پیوندی
Efficiency improvement of the GaInP/GaAs multi junction photovoltaic 

modules 
A-10-817-1 12:30 12:25 

 ، بتول حیاتی فر

سهراب احمدی کندانی، 

محمد صادق ذاکرحمیدی، 

 مهسا خادم صدیق، 

 E7بررسی تأثیر نانو ذرات سیلیکا بر روی خواص الکترواپتیکی بلور مایع 

Effect of silica nanoparticles on electro-optical properties of E7 investigation 
A-10-812-1 12:35 12:30 

 12:35 12:45 پرسش و پاسخ


