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استاد دانشگاه زنجانی عنوان دانشمند جوان برتر مرکز و جنوب آسیا را کسب کرد

پایه ایرنا - دکتر محمدمهدي نجف پور، عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم زنجان - 

سوم از پنج دانشمند جوان برتر (زیر 40 سال) مرکز و جنوب آسیا توسط آکادمی علوم جهان زنجان، به عنوان یکی 

(TWAS) انتخاب شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

آکادمی هدف  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  مطلب  این  بابیان  روز شنبه 

در پایدار  توسعه  براي  علمی  ظرفیت  ارتقا  سوم  جهان  علوم 

کشورهاي جهان سوم است. 

فیزیک المللی  بین  مرکز  در  سازمان  این  مقر   : افزود  مغانلو  رعنا 

درسال مرکز  این  و  است  ایتالیا  تریست  در  عبدالسالم  نظري 

سال فیزیک  نوبل  جایزه  برندگان  از  عبدالسالم  توسط   ،1983

منظور به  که  برجسته  دانشمندان  از  گروهی  همراهی  به  1964 و 

تعیین توسعه  درحال  کشورهاي  در  علمی  تحقیقات  وضعیت  بهبود 

شدند، تاسیس شده است.

وي یادآورشد: این آکادمی یک هزار دانشمند رااز 70 کشور به عضویت خود درآورده است.

مغانلو گفت: سایر دانشمندان جوان برتر برگزیده سال هاي 2018-2014 از هند، پاکستان، بنگالدش و ازبکستان هستند. 

journal of theو Dalton Transactions نظیر  معتبري  مجالت  در  آب  اکسایش  زمینه  در  مقاالتی  پور  نجف  دکتر  کرد:  تصریح  وي 

شیمی در زمینه همچنین تحقیقاتی  رسانده است  Energy and Environmental Science به چاپ  American chemical society و 

و جامد در فوتوسنتز مصنوعی، شیمی سطوح نانوذرات  تاثیر  ملکول هاي زیستی،  فلزي و  یون هاي  بین  برهم کنش  اکسایش آب، 

کاتالیز دارد.
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