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     چكيده طرح:
ــن گــروه پیشــگام آن  ــن و پیشــرفته طیــف ســنجی بســیار ســریع کــه ای ــا اســتفاده از ابزارهــای آزمایشــگاهي نوی ب
هســتند، ویژگي هــاي فوتوفیزیكــي هــر یــک از اجــزای تشــكیل دهنــده ســلول های خورشــیدی حساس شــده و تجهیــزات 
ــد. حســاس گرهاي  ــه بررســي نموده ان ــه ده فمتوثانی ــی از مرتب ــي زمان ــک عنصــري و بزرگنمای ــا تفكی فوتوکاتالیســتي را ب
مولكولــي، کــه بــه درک کامــل چرخــه فوتونــي آنهــا دســت یافته انــد، حســاس گرهاي حالــت جامــد نظیــر پروســكایت ها، 
کــه درک ویژگــي عنصــري آنهــا فراهــم شــده اســت و در پایــان مــاده انتقــال دهنــده الكتــرون کــه اکســیدهاي فلــزات 
واســطه را شــامل مي شــود، اجــزای مختلفــي هســتند کــه بوســیله ایــن ابزارهــاي پیشــرفته بررســي شــده اند. در خصــوص 
مــورد اخیــر بــه ســطحي از جزییــات دســت یافته انــد کــه درک عمیــق سرنوشــت حامل هــاي بــار در ایــن مــواد را محقــق 
ــه  ــراي دســت یابي ب ــیدي ب ــواد خورش ــه مهندســي م ــه مرحل ــروه ب ــن گ ــات ای ــج تحقیق ــال حاضــر نتای ــازد. در ح مي س

بــازده بیشــتر تبدیــل انــرژي رســیده اســت.

     زندگي نامه:
پروفســور ماجــد شــرگي پیشــگام روش طیف ســنجي پرتــو ایكــس بســیار ســریع بــا تفكیــک زمانــي در ناحیــه پیكــو 
و فمتوثانیــه اســت. او حــد حساســیت ایــن آزمایش هــا را بــا هــدف مطالعــه ســامانه های بســیار رقیــق ماننــد نمونه هــاي 
زیســتي، بــه میــزان قابــل ماحظــه اي بهبــود داده اســت. همچنیــن وي بــراي توســعه روش طیــف ســنجي لیــزر فــوق 
ســریع بــه ناحیــه فرابنفــش عمیــق )کمتــر از ســیصد نانومتــر( نیــز شــناخته شــده مي باشــد. ایشــان پیشــگام روش طیــف 
ســنجي فرابنفــش عمیــق دو بعــدی فــوق ســریع نیــز مي باشــند. او بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــای نویــن جزییــات بنیــادي 
فوتوفیزیكــي تمامــي اجــزای قطعــات خورشــیدي شــامل اکســیدهاي فلــزات واســطه، مــواد پروســكایت و حساســگرهاي 
ــي و  ــاي فوتون ــي از پدیده ه ــم و درک نوین ــان فه ــاي ایش ــوده اســت. فعالیت ه ــه نم ــطه را مطالع ــزات واس کمپلكــس فل
الكترونــي را در مــواد خورشــیدي ایجــاد کــرده اســت. پروفســور شــرگي بــراي مطالعــه در زمینــه حالت هــاي ریدبــرگ در 

ــور مشــهور مي باشــد. ــه ن ــال ب فازهــاي چــگال و ســامانه هاي زیســتي حســاس و فع


