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پروفسور شیائو مینگ چن در طراحی و سنتز ترکیبات کوئوردیناسیونی و پلیمرهای کوئوردیناسیونی متخلخل )یا چارچوب های فلزیـ  
آلی( برای کاربردهای جداسازی مولکولهای گازی، کاتالیزور، سنجش مولکولی و خواص مغناطیسی آنها، فعالیت های مهم و پیشگامانه ای 
انجام داده است. به طور خاص، وی مجموعه ای از چارچوب های متخلخل فلز-آزوالت )MAFs( را به عنوان کالس جدیدی از پلیمرهای 
کوئوردیناسیونی متخلخل از جمله مشهورترین آن، 2-متیل ایمیدازوالت روی )MAF-4( که با نام ZIF-8 نیز معروف است اختراع 
کرده است. این ترکیب یکی از معروف ترین مواد متخلخل است که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. وی همچنین 
با اســتفاده از روش هیدروترمال / حالل گرمایی، واکنش های لیگاند آلی درجا در اثر محلول فلزی را کشف کرد که در شرایط معمولی 
غیرقابل دسترسی هستند یا به راحتی قابل دستیابی نیستند. وی تاکنون بیش از 460 مقاله منتشر کرده است و  همچنین در سال 2012 

جایزه TWAS در شیمی و پژوهشگر پر استناد شیمی )2014-2019( را دریافت کرد.

دکتر شیائو مینگ چن در گوانگدونگ چین متولد شد. وی مدرک  کارشناسی  و کارشناسی ارشد  را از دانشگاه Sen-Yat Sun، گوانگژو، 
چین و مدرک دکترا )1992( از دانشگاه چین در هنگ کنگ دریافت کرد. وی از سال 1992 به دانشکده شیمی در SYSU پیوست.  عضو 
آکادمی علوم چین )از سال 2009(، عضو آکادمی جهانی علوم )TWAS( )از سال 2013 ( و همکار IUPAC )از سال 2013( می باشند. 
عالیق تحقیق وی شامل سنتز پلیمرهای کوئوردیناسیونی متخلخل )یا چارچوب های فلزی-آلی(، به ویژه ترکیب های کوئوردیناسیونی 
متخلخل و الکتریکی/ مغناطیسی است. وی بیش از 460 مقاله منتشر نموده است. در سال 2007 جوایز ملی علوم طبیعی چین، جایزه 

TWAS در شیمی در سال 2012 و محقق پر استناد شیمی )2014-2019( بوده اند.

نوآوری در سنتز پلیمرها و ترکیب های کوئوردیناسیونی کاربردی
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