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ایران کنفرانس

  

موفقیت دانشمند ایرانی در زمینه نانوساختارهای کربنی مدرن 

  

به گزارش ایران کنفرانس

  

دکتر علی معافی محقق دوره فوق دکترای فیزیک اتمی مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه آر ام آی تی و متخصص نانو
ساختار های مدرن کربنی، میکروسکوپ های الکترونی، اسپکتروسکوپی الکترونی  و نیز لایه نشانی های اتمی پلاسمایی  با

انرژی های زیاد است

  

از ایشان تاکنون مقالات متعددی در ژورنال های معتبر خارجی همچون کربن، فیزیک کاربردی ومواد شیمی به چاپ
رسیده است. محور اصلی تحقیقات ایشان در زمینه نانوساختار های کربنی مدرن، بررسی اثر اتم هیدروژن بر روی

نانوساختار های کربنی و اکسید های فلزی با خصوصیات نیمه هادی و همچنین سینکروترون است

  

به نظر ایشان ارزش استراتژیک نانوساختار های کربنی صنعتی شده همچون نانولوله های کربنی و گرافین و به ویژه کربن
های گرافیتی با ساختار های متنوع با چیدمان های اتمی مختلف به حدی است که  کشور های متعددی سرمایه گذاری های

میان مدت و بلند مدتی را انجام داده اند که در این میان می توان به کشور هایی همچون سنگاپور، کره، ژاپن و استرالیا
در کنار چین، روسیه ، آمریکا، آلمان و فرانسه اشاره کرد

  

دکتر علی معافی در مقاله ای که اخیرا در مجله سلطنتی شیمی به چاپ رسانیده است  با انجام آزمایش های سیستماتیک
تاثیر اتم های هیدروژن منتج شده از ملکول های هیدروژن در حضور فلزات پالادیوم و پلاتین را در نانوساختار های کربنی

مدرن بررسی و گزارش نموده است

  

ایشان اخیرا و در کنار تدریس دروس پیشرفته آزمایشگاهی  همچون میکروسکوپ های الکترونی عبوری همچون تی ای ام 
در مرکز تحقیقات سینکروترون استرالیا بر روی تاثیر اتم های هیدروژن و نیز اتم های نیتروژن بر روی نانوساختار های

کربی و نیز کربن شیشه ای معروف به گلاسی کربن تحقیقات گسترده ای را انجام داده است که نتایج آن به زودی منتشر
خواهد شد.
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