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محمدرضا  ،  ناهید اسفندیاری، روش مایکروویو مطالعه خواص ساختاری، نوری و حسگری اتانول نانو ذرات اکسید قلع سنتز شده به (9

 1400، نبلور شناسی و کانی شناسی ایرا ،زهره چمن زاده، فدوی اسالم
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نانوذرات   (1 )نفیسه شیروانی، ساخت  )4 32La WO  ناخالصی برای کاربرد در با  های مختلف و بررسی خواص نوری آن 

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

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

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

 1395کاشان،   دانشگاه

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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 1399، ، دانشگاه دامغاند، استاد راهنمای ارشکارشناس،  به عنوان مبدل بسامدهای پایین
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 1400، ، دانشگاه دامغاند، استاد راهنمای ارشکارشناس، نماده مبدل بسامدهای پایی  عنوانبه
 

 


