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 دفاعيه جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 :تاريخ 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ
 (نيمه حضوری       غيرحضوری        حضوری:   مشخص شود)

 :پروژه عنوان
 با فلز های مختلف P3HT( HTLت و بررسي اتصاالت سلول خورشيدی پروسکايت با اليه انتقال دهنده حفره )ساخ

 -9722664امين هدايتي هراتبر) :(و ايميل شماره دانشجويي)دانشجوخانوادگي  نام و نام

aminhedayati@email.kntu.ac.ir) 

 salehi@kntu.ac.ir دکتر عليرضا صالحي استاد راهنمای پروژه:

 nadimi@eetd.kntu.ac.ir -دکتر ابراهيم نديمي )دانشيار( (: )مرتبه علميارزياب داخلي

 m_kuchaki@iust.ac.ir -علم و صنعتدانشگاه  استاددکتر ستار ميرزاکوچکي  ارزياب خارجي:

 چکيده)فارسي(:
 یه هاافزارو استفاده در  یداریپات با بررسی اتصاالت نقره و طال و همچنین پروسکای دیسرب هال یآل ریغ باتینامه ترک انیپا نیا

bis(4-′poly[N,N-همچنین برای منفعل سازی از دهد. یقرار م ینازک مورد بررس هیبا ال یدیخورش کیفتوولتائ

 TPD)-bis(phenyl)benzidine] (poly-′N,N-butylphenyl) یآل دیهال تیپروسک یدیخورش یسلولهاشد.  استفاده-

لزات اتصال معموالً به عنوان ف نقرهو  طالقرار گرفته اند.  یادیمورد توجه ز نییساخت پا نهیباال و هز ییکارا لیبه دل یمعدن

-ول خورشیدی پروسکایت و تاثیر آن در جریاندر این پایان نامه به بررسی اتصاالت خارجی سل شوند. یاستفاده م یا آند خارجی

نحوه عملکرد فلزات بر پردازیم.  می poly(3-hexylthiophene) (P3HT)ولتاژ، بازدهی و پایداری با الیه انتقال دهنده حفره 

 Atomic Forceهمچنین کیفیت الیه ها از نظر ناهمواری توسط مشخصه یابی  .میکرد یآنها را بررس کیفتوولتائ یها یژگیو

Microscope (AFM) و ضخامت آن توسط) SEM( Scanning Electron Microscope .مورد بررسی قرار گرفت 

و در صورت عدم استفاده از  ابدی یکاهش م آندکار فلز  تابع کم شدنبا  سلول هابود که ولتاژ مدار باز  نیمشاهده شده ا یروند کل

 استفاده از نقره به عنوان آند نشان داد که نیهمچن  جینتا زیادی به نوع فلز دارد. ولتاژ وابستگی-الیه انتقال دهنده حفره جریان

 موجب عدم پایداری بازده سلول خورشیدی می شود.ها  افزاره نیدر ا

 15.30الي 14.30ساعت  27/07/1400روز سه شنبه مورخه  : زمان

 غيرحضوری مکان:
 .شودارشد در جلسه دفاعيه توصيه ميسيحضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشنا
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