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رتبه اول
 پژوهش هاي  کاربردي

چكیده طرح :
تحقيقات پروفسور کامپتون بهره گيری از شناسايى و استفاده از تغييرات شيميايى مواد در مقياس نانو مى باشد. 
او يكى از پيشگامان آزمايشات در مقياس نانو مى باشد که به مطالعه ويژگى های نانوذرات )ابعاد، حالت جذبى، غلظت( 
و فرايندهای موجود تبادل الكترون در تك نانوذرات مى پردازد. ايشان همچنين چگونگى درك اثرات سميت مواد نانو را 
با در نظر گرفتن اثرات انتقال جرم در ابعاد نانو بيان مى  دارند. عاوه بر اين موارد، تغييرات قابل ماحظه رفتار اسيدها 
و بازها بر روی ملكول های متصل شده روی نانوموادی نظير نانولوله های کربنى چند ديواره توسط ايشان اندازه گيری 
شده و با همكاری شرکت Senova مبنای توسعه تجاری اولين سنسور pH بى نياز از کاليبراسيون در دنيا شده است.

زندگي نامه: 
دکتر ريچارد کامپتون استاد شيمى دانشگاه آکسفورد انگلستان مى باشند. ايشان عاقه زيادی به مبانى و کاربرد 
الكتروشيمى با محوريت نانوالكتروشيمى دارند. او حدود يك هزار و دويست مقاله علمى و هفت کتاب در زمينه های 
مرتبط با الكتروشيمى به چاپ رسانده اند. کتاب درسى شناخت ولتامتری برای دانشجويان تحصيات تكميلى توسط 
ايشان تأليف و در سال 2۰11 توسط مؤسسه مطبوعاتى کالج سلطنتى منتشر گرديد. او در بيست و چهار زمينه مختلف 
نظير تشخيص دارو، حسگری گازها، تجزيه و شناسايى مواد غذايى اختراعاتى را ثبت نموده است. pH متری که 
توسط شرکت Senova بر اساس اختراع گروه تحقيقاتى کامپتون ساخته شده است و به عنوان اولين pH متر بى 
نياز از کاليبراسيون دنيا موفق به کسب جايزه بهترين محصول جديد در PITTCON در سال 2۰13 گرديد. کامپتون 
استاد مدعو مؤسسه علوم فيزيك Hefei و استاد افتخاری مادام العمر در دانشگاه Sichuan مى باشند. او دارای مدرك 

دکترای افتخاری از استونى و اوکراين و همكار انجمن 
الكتروشيمى  انجمن جهانى  و   )RSC( شيمى سلطنتى 

)ISE( مى باشد. 

عنوان طرح:  نانو الكتروشيمى )سنسور pH بى نياز از کاليبراسيون(
پژوهشگر: دکتر ريچارد کامپتون

کشور: انگلستان
رشته: نانو شيمي

مؤسسه علمى: دانشگاه آکسفورد


