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چكیده طرح:
در ايـن طـرح بـه سـنتز هدفمنـد مايعـات يونـي و نمك هاي مـذاب جديد در انـدازه نانـو پرداخته 
و در ادامـه از آنهـا بـه عنـوان كاتالیزگـر در فرايندهـای شـیمیايی، تغییـر و تبديل گروه هـای عاملی 
و سـنتز تركیبـات آلـی اسـتفاده شـد. تـا آنجـا كـه ما اطـالع داريـم، ايـن تركیبات بـراي اولیـن بار 
در سـايز نانـو سـنتز شـدند. بـا اسـتفاده از ر وش هـای مختلـف و داده هـاي طیفـي آنهـا، از جملـه 
1H NMR، FT-IR ،13C NMR ،XRD، TEM، SEM، CHNS بـه بررسـي سـاختار و انـدازه ايـن 

مايعـات يونـي و نمك هـاي مـذاب پرداختـه شـد. بـه دلیـل سـاختار كامال يونـي و فاقـد فلز بـودن، اين 
نـوع كاتالیزگرهـا را می تـوان به عنـوان كاتالیزگـر سـبز و محیـط دوسـت در نظـر گرفـت، زيـرا موجـب 
آلودگـي محیـط زيسـت نمی شـوند. از طـرف ديگـر، ايـن كاتالیزگرهـا به راحتـی در محیـط آب بازيافت 
و چنديـن بـار بـا كاهـش ناچیز در بهـره واكنـش در تحقیقات آزمايشـگاهي اسـتفاده شـدند. همچنین با 
اسـتفاده از بررسـی تجزيـه حرارتـي TGA، DTG، DTA مشـخص گرديـد كـه تا چه دمايـي مي توان 
از ايـن كاتالیزگرهـا بـراي انجام واكنش هاي آزمايشـگاهي اسـتفاده كرد. بعد از سـنتز و بررسـي سـاختار 
ايـن نانـو كاتالیزگرهـا بـا روش هـاي مزبور شـده از آنها بـه عنـوان كاتالیزگر بـراي انجام طیف وسـیعی 
از واكنش هـاي شـیمیايي چنـد جزيـي و تغییـر و تبديـل گروه های عاملی آلی اسـتفاده شـد. محصوالت 
مـورد نظـر بـا بـازده و خلـوص بـاال و در زمـان كوتـاه تهیـه شـدند. تعـدادی از محصوالت سـنتز شـده 

به عنـوان كانديـدای دارويـی و مـواد فعـال بیولوژيکـی مدنظر می باشـند. 

● عنوان طرح: سنتز هدفمند نانو کاتالیزرهاي جديد و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلي 
● پژوهشگر:  سعید باقري
● استاد راهنما: دکتر محمد علي زلفي گل
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