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چكيده طرح:  
كارهـاي تحقیقاتـى ايشـان به صـورت عمـده متمركـز بـر سـنتز شـیمى آلـى و بهبـود واكنش هـای كاتالیتیكـى با 
رويكـرد ويـژه بـر انتخـاب پذيـری بـاالی استريوشـیمى و فضـا گزينـى بـرای سـنتز تركیبـات طبیعـى بوده اسـت. به 
عنـوان مثـال بـا افـزودن گروه هـای هدايت كننـده كاتالیتیكى بـر روی واكنشـگرها انواع متنـوع واكنش های تشـكیل 
پیونـد كربـن _ كربـن  و كربـن _ هترواتـم را بـا انتخاب پذيری بسـیار بـاال انجام داده اسـت. همچنین سـنتز تركیبات 
كربونیـل فعـال نـوری  )بـا خلوص باال( با اسـتفاده از سیسـتم های كاتالیتیكـى بهبود داده اسـت. موارد مذكور، توسـط 

گـروه تحقیقاتـي ايشـان در سـنتز تركیبـات طبیعـي و همچنیـن داروها بـه كار برده شـده اند. 

زندگي نامه: 
ــام  ــس از اتم ــند. پ ــان مي باش ــزر اســالترن از كشــور آلم ــل دانشــگاه كی ــارغ التحصی ــت ف ــارد براي ــر برن دكت
ــه كار شــدند. در ســال 1999  ــورگ مشــغول ب ــكا در دانشــگاه مارب ــرا در دانشــگاه اســتنفورد آمري دوره پســا دكت
بــه عنــوان اســتاد شــیمي آلــي در دانشــگاه هايدلبــرگ پذيرفتــه و در ســال 2001 بــه ســمت اســتاد شــیمي آلــي 
ــر كشــف و  ــي ايشــان متمركــز  ب ــد. زمینه هــاي تحقیقات ــل آمدن ــرگ نائ ــرت- لودويــگ در فرايب در دانشــگاه آلب
ــاپ  ــه چ ــای ايشــان منجــر ب ــي اســت. حاصــل پژوهش ه ــنتز آل ــن در س ــتراتژي هاي نوي ــا و اس ــود روش ه بهب
ــداد  ــن تع ــت و همچنی ــده اس ــوآوری ش ــدادی ن ــت تع ــر و ثب ــالت معتب ــه در مج ــود مقال ــد و ن ــش از يك ص بی

ــد.  ــاال مي باش ــاالت ايشــان بســیار ب ــه مق ــات ب ارجاع


