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 رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

● عنوان طرح: حدود نهايي كوچک سازي
● پژوهشگر:  پاول وايس 

● كشور: آمريكا
● رشته: فناوري نانو

)UCLA( موسسه علمي: موسسه نانوسيستم كاليفرنيا، دانشگاه كاليفرنيا، لوس آنجلس ●

چكيده طرح:  
ما در حال كنكاش و جســتجو در حدود نهايي كوچك سازي، كوچك ترين ســويیچ ها و موتورها در دنیا، هستیم. در 
حالي كه ايده اصلي از طبیعت گرفته مي شود، از مولكول هاي سنتز شده صلب )rigid synthetic molecules( استفاده 
مي نمايیم و از مكانیك كوانتوم به مهندســي مكانیك در آزمايش، تئوري و شبیه ســازي مي رسیم. از طراحي مولكولي، 
سنتزهاي طراحي شده، تعامالت بین مولكولي به منظور هدايت مولكول ها به سمت موقعیت مطلوب و ساخت سازه هاي 
نانو، ارتباط مولكول هاي كاربردي با دنیاي بیرون و ســازه هايي براي اندازه گیري مولكولي اســتفاده شده است. توانايي 
اســتقرار يك مولكول در موقعیت مشخص در شرايط تحت كنترل شده را توسعه داده و امكان ايجاد میكروسكوپ هايي 
كه قادرند به صورت هم زمان از سازه، عملكرد و طیف با قابلیت تفكیك پذيري كمتر از اندازه مولكول، فراهم شده است.

 
زندگي نامه: 

دكتر پاول وايس مدارک لیســانس و فوق لیســانس خود را از موسســه تحقیقاتي ماساچوست )MIT( و دكتري را از 
دانشــگاه كالیفرنیا در بركلي در رشته شیمي دريافت نمود. دوره پسا دكتري را در آزمايشگاه بل و دوره فرصت مطالعاتي 
را در مركز تحقیقاتي IBM گذراند. در ســال 2009 همزمان مدير موسسه ســامانه هاي نانويي كالیفرنیا، استاد دانشكده 
شــیمي و بیوشیمیايي در دانشــگاه UCLA گرديد. قبل از آن استاد برجسته شیمي و فیزيك در دانشگاه ايالتي پنسیلوانیا 
بود. كارهاي علمى ايشان بر خواص فیزيكي، شیمیايي، مكانیكي، نوري و الكتريكي سطوح و ساختارهاي در مقیاس اتم 
است. روش های جديدي براي توســعه قابلیت كاربرد ويژگي هاي شیمیايي میكروسكوپ هاي اسكن پروبي ارايه داده و 

صاحب تعدادي ثبت اختراع و بیش از دويست مقاله منتشر شده مى باشد.


