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عنوان طرح: مواد چند فرويی با كاربری دريافت انرژی خورشيدی
پژوهشگر:  فدريكو روزی

كشور:  ايتاليا
رشته: نانوتكنولوژي

مو سسه علمي:  مركز انرژی، مواد و مخابرات، مؤسسه ملی پژوهش های علمی، دانشگاه كبک، كانادا 

چكيده طرح:  
رويکرد پايين به باال روش مناسـبی برای سـاخت مواد نانوسـاختار اسـت. پايه اين روش، خود سـامان 
دهـی نانوسـاختارها بـر روی زيراليـه اسـت و می توانـد بـه عنـوان الگويـی جايگزين روش های سـنتی 
بـاال بـه پاييـن در صنعـت نيمه رسـاناها بـه کار برده شـود. در اين طـرح راهکارهـای مختلفـی را برای 
کنتـرل خودآرايـی نانوسـاختارها در مقيـاس نانو بـا تاکيد بر مواد با چنـد کارايی )موادی بـا دو يا چند 
کارايـی( ارائـه می گـردد. در ايـن پژوهـش خـواص مـواد چندفرويـی، به عنـوان مثال سيسـتم هايی که 
دو خاصيـت فرويـی نشـان داده شـده و در ايـن مورد خـاص فروالکتريکـی و مغناطيسـی به طور خاص 
بررسـی شـده اند. در ايـن زمينـه کاربرد اليـه های نـازک چندفرويی بـرای تبديل انرژی خورشـيدی و 
شکسـت آب خورشـيدی بـرای کاربردهـای مناسـب  و بـرای تجمع با فنـاوری هـای فوتوولتايی تکامل 

يافته مانند سـيليکون نشـان داده شـده است. 

زندگي نامه: 
 آقـاي فدريکـو روزی اسـتاد و مديـر مرکز انـرژی، مواد و مخابرات، مؤسسـه ملـی پژوهش های علمی 
در کانـادا و از يك سـال گذشـته صاحـب کرسـی يونسـکو برای شـبکه مـواد و فناوری ها بـرای تبديل، 
حفـظ و ذخيـره انـرژی )MATECSS( اسـت. مـدارک کارشناسـی ارشـد و دکتـر را از دانشـگاه رم در 
سـال های 1374 و 1380 دريافـت کـرده اسـت. او عضو فرهنگسـتان علوم اروپا و شـخصيت برجسـته 
انجمـن سـلطنتی کانـادا، انجمـن فيزيك آمريـکا، انجمـن آمريکايی پيشـبرد علوم، انجمـن بين المللی 
نورشـناخت و فوتونيك و انجمن سـلطنتی شـيمی و مؤسسـه مهندسی کانادا اسـت. وی جوايز بسياری 
از جملـه جايـزه فردريـش ويلهلـم بسـل )بنيـاد الکسـاندر ُفـن هامبولـت(، مـدال راترفورد در شـيمی 

)انجمـن سـلطنتی کانـادا( و مـدال هرزبرگ )انجمـن فيزيك کانـادا( را دريافت کرده اسـت.

   رتبه دوم پژوهش هاي بنيادی


