
توسعه فناوری نانو سیم های نیمه هادی 
برای تبدیل و ذخیره انرژی

عنوان طرح
اخرتاع و نوآوری

پروفسور یانگ یکی از پیشــگامان عرصه نانو فناوری در زمینه ساخت و بکارگیری نانوسیم های نیمه هادی در 

تبدیل و ذخیره ســازی انرژی، فتوســنتز مصنوعی و بازیافت انرژی گرمایی می باشد. کشــف او در زمینه لیزر 

ماورای بنفش در دمای اتاق با اســتفاده از نانوســیم ها منجر به ایجاد دریچه ای جدیــد برای تحقیقات در این 

زمینه گردید، که ارجاع بیش از ده هزار مقاله به کار ایشان را به همراه داشت. نانوسیم های اکسید نئوبیوم نیز 

یکی از ترکیبات کلیدی بود که باعث کشــف یک نوع پروب نوری به منظور ترکیب میکروسکوپ فلوئورسانس با 

میکروســکوپ نیرویی گردید. یکی دیگر از زمینه های تحقیقاتی گروه پروفسور یانگ، بکارگیری نانوسیم ها در 

سلول های فتوولتائیک بود و در پی آن طراحی سامانه های نانو به منظور تجزیه فتوکاتالیستی آب می باشد. 

از یافته های جالب توجه این گروه تحقیقاتی، تلفیق سامانه های مبتنی بر نانوسیم با میکروارگانیسم ها به منظور 

توسعه فرآیند فتوســنتز و در نتیجه توسعه ســامانه های بیوهیربید مواد معدنی- کاتالیست های بیولوژیکی به 

منظور جذب دی اکســید کربن و تبدیل آن به سوخت می باشــد. دکرت یانگ، مطالعات تجربی بسیار جالب و 

در خور توجهی را در گسرتش دامنه کاربرد نانوســیم های نیمه هادی انجام داده و درک عمیقی از خواص این 

ترکیبات را به دست آورده و کاربردهای مختلف آنها در زمینه فناوری نانو را کشف منوده است.

زندگی نامه

پروفســور پی دانگ یانگ دانش آموخته رشته شیمی از دانشــگاه علوم و فناوری چین در سال 1993 است. او 

در سال 1997 دکرتای خود را در رشــته شیمی از دانشــگاه هاروارد دریافت کرد. همچنین از سال 1997 تا 

سال 1999 تحقیقات پسادکرتا خود را در دانشگاه سانتاباربارای کالیفرنیا گذراند و سپس در دانشگاه برکلی 

کالیفرنیا به عنوان استادیار مشغول به کار شد. مثره فعالیت های علمی و تحقیقاتی ایشان، چاپ بیش از سیصد 

و چهل مقاله در مجالت بســیار معترب با تعداد ارجاعات بیش از یکصد هزار مورد، ســی و پنج ثبت اخرتاع و راه 

اندازی سه رشکت دانش بنیان بوده است. 

پژوهشگر
پروفسور پی دانگ یانگ

آمریکا کشور

مواد و شیمی حالت جامد رشته

چکیده طرح

دانشگاه برکلی موسسه علمی
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فناوری نانو


