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    چكيده طرح:
ــرل،  ــل کنت ــمونیک قاب ــس پاس ــای رزونان ــوج ه ــول م ــنتزی دارای ط ــمونیک س ــزی پاس ــتال های فل نانوکریس
ســطح مقطــع جذب/پراکندگــی بســیار بــزرگ و میــدان هــای الكترومغناطیســی محلــی تقویــت شــده هســتند. ایــن نانــو 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــوری را تح ــای ن ــایر گونه ه ــار س ــور و انتش ــذب ن ــمگیری ج ــور چش ــتند به ط ــادر هس ــتال  ها ق کریس
ــا توجــه  ــد. ب ــد کنن ــری تولی ــان داغ موث ــس؛ حامل هــای جری ــک رزونان ــر تحری ــد در اث ــن آن هــا می توانن ــد. همچنی دهن
بــه ایــن خــواص جــذاب، نانوکریســتال های فلــزی پاســمونیک کاربــرد گســترده ای در اپتیــک، متــا مــواد، طیــف ســنجی، 
حســگرهای شــیمیایی و بیولوژیكــی، نانوپزشــكی، برداشــت و تبدیــل انــرژی خورشــیدی و فوتوکاتالیزگرهــا دارنــد. گــروه 
تحقیقاتــی دکتــر وانــگ، روش هــای شــیمیایی تر قــوی را بــرای ســنتز نانوبلورهــای فلــزی پاســمونیک کلوئیــدی از فلــزات 
مختلــف در اشــكال مختلــف توســعه داده انــد. ایــن نانوکریســتال های فلــزی دارای خلــوص بــاال بــوده و شــكل و انــدازه 
ــی  ــه مرئ ــوان از ناحی ــتال ها را می ت ــن نانوکریس ــمونیک ای ــس پاس ــای رزونان ــوج ه ــول م ــد. ط ــی دارن ــیار یكنواخت بس
)4۰۰ ~ نانومتــر( تــا نیمــه مــادون قرمــز )1۰~ میكرومتــر( کنتــرل کــرد. گــروه تحقیقاتــی دکتــر وانــگ، مطالعــات تجربــی، 
عــددی و نظــری سیســتماتیكی را در ایــن زمینــه انجــام داده و درک عمیقــی در مــورد خــواص پاســمونیک نانوبلورهــای 

ــد.  ــا را کشــف نموده ان ــاوری آنه ــف فن ــای مختل ــه دســت آورده و کاربرد ه ــزی ب فل

زندگي نامه:
پروفســور جیانفانــگ وانــگ در ســال 1993 در رشــته شــیمی معدنــی و طراحــی نــرم افــزار از دانشــگاه علــم و صنعــت 
چیــن فارغ  التحصیــل شــد. او مــدرک کارشناســی ارشــد معدنــی را در ســال 1996 از دانشــگاه پكــن دریافــت کــرد. ســپس 
ــات  ــرد. او تحقیق ــت ک ــال 2۰۰2 دریاف ــاروارد در س ــگاه ه ــک از دانش ــیمی فیزی ــته ش ــود را در رش ــرای خ ــدرک دکت م
ــا ژوئیــه 2۰۰۵ انجــام داد. ســپس در ســال  ــارا از فوریــه 2۰۰2 ت ــا و ســانتا بارب پســا دکتــراي را در دانشــگاه هاي کالیفرنی
2۰۰۵ بــه گــروه فیزیــک دانشــگاه چینــی هنــگ کنــگ بــه عنــوان اســتادیار پیوســت، در ســال 2۰11 دانشــیار و در ســال 
ــادر،  ــاي ن ــی خاکي ه ــس از آن، جدای ــل و پ ــق وي در دوران تحصی ــه و تحقی ــد. مطالع ــناخته ش ــام ش ــتاد تم 2۰1۵ اس
نانوســیم های نیمــه هــادی و مــواد مزوحفــره بــوده اســت. عایــق پژوهشــی فعلــی او بــر روی نانوکریســتال های فلــزی 
بــرای کاربــرد نانوپاســماییک ها و نانوفوتونیک هــا و نانوســاختارهای اکســید فلــزی بــرای فوتوکاتالیســت متمرکــز اســت. 

او بیــش از 17۰ مقالــه منتشــر کــرده اســت.


