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های نازک نیمرسانای اکسید قلع  ثیرناخالصی آنتیموان بر خواص فیزیکی الیهات

 تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز 

بیست و سومین همایش بلور شناسی و کانی  

 94 شناسی ایران 

20 

به  های نازک سولفید قلع تهیه شده  اثر ناخالصی نقره بر خواص فیزیکی الیه
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کانی   محمد رضا فدوی اسالم  ی پایرولیزیز شده به روش اسپرتهیه  Sb2SnO:الیه نشانی و مشخصه یابی الیه های نازک  19 و  شناسی  بلور 
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با آهن،    دهی قلع آالئ  دی نانو ذرات اکس  یگاز  یو حسگر  ینور  ،ی ساختارویژگی های  مطالعه   20

 و یکروویسنتز شده به روش ما

 ، سوسن منصوری

 م محمد رضا فدوی اسال
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 ن، لکیا مریم م

 م، محمد رضا فدوی اسال

 ن مهدی اردیانیا

کانی   و  شناسی  بلور 

 شناسی ایران 

1398 

شده به روش    قلع سنتز  دیاتانول نانو ذرات اکس   یو حسگر  ینور  ،یمطالعه خواص ساختار 23

 و یکروو یما

 م، مد رضا فدوی اسالناهید اسفندیاری، مح

 زهره چمن زاده

کانی   و  شناسی  بلور 

 شناسی ایران 

 

 ، مسعود یحیی ی آل  لینورگس یودهایهوا بر عملکرد د یتوسط پالسما ITOسطح  می ترم ریتاث 24

 م محمد رضا فدوی اسال

 

 1400 نانو مقیاس 

 ، امین کاظمی گسیلی آن  فیبر ط Clو  K ،B ،Nاصر گرافن با عن  ینقاط کوانتوم شیالآیر تاث 25

 م، محمد رضا فدوی اسال

 غالمرضا یزدی 

کانی   و  شناسی  بلور 

 اسی ایران شن

1400 

 


