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در دوازدهمین نمایشگاه استانی »هفته نانو« چه گذشت؟

برگزاری سمینارهای آموزشی و دوره های آمادگی برای شرکت در المپیاد نانو

سیزدهمین نمایشگاه استانی »هفته نانو« در استان قم برگزار می شود

دوازدهمین نمایشگاه استانی با عنوان »هفته نانو«، 6 تا 8 اسفند 1390 در 
كانون بازنشستگان ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر سنندج برگزار شد.

3000 دانش آموز كردستانی از 51 مدرسه با حضور در نمایشگاه، با دیدن 
در سمینار  نانو، شركت  فناوری  مختلف  در حوزه های  تجاری شده  محصوالت 
آموزشی، تماشای فیلم ده به توان منفی نه و گفتگو با مدرسان و كارشناسان 

باشگاه نانو، با مفاهیم، محصوالت و كاربردهای فناوری نانو آشنا شدند. 
معاونین آموزشي متوسطه، رئیس آموزش و پروش ناحیه 2 و كارشناسان 

آموزشي سنندج از میهمانان ویژه نمایشگاه بودند.
اقدام  به صورت حضوری  كردستانی  دانش آموز   349 كه  است  ذكر  شایان 
به ثبت نام در سومین المپیاد دانش آموزی نانو كردند، همچنین 30 دانش آموز 
عالقمند، عضو باشگاه خبرنگاران نانو شدند. 1700 دانش آموز هم برای فراگیری 
بهتر مفاهیم و حوزه های مختلف علوم و فناوری نانو، فیلم »ده به توان منفی 

نه« را تماشا كردند.
بسیاری از دانش آموزان در نمایشگاه، اشتراک دریافت ماهنامه زنگ نانو و 

آرشیو شماره های گذشته زنگ نانو را دریافت كردند.
از جمله برنامه هاي آموزشي كه در ایام برپایي نمایشگاه  براي دانش آموزان 
با  آشنایی  سمینار  برگزاری  به  مي توان  بود،  شده  گرفته  نظر  در  استان  این 
صنعت  هفت  در  نانو  فناوری  محصوالت  نمایش  نانو،  فناوری  و  علوم  مبانی 
سینمای  غیره،  و  بهداشت  و  خانگی  لوازم  كشاورزی،  نساجی،  مانند  مختلف 
نانو و برگزاری مسابقه ایده های دانش آموزی و جورچین نانو، انجام آزمایش های 
مشاوره  و  مغناطیسي(  نانوسیال  تولید  و  آهن  اكسید  نانوذرات  )سنتز  ساده 

پروژه های دانش آموزی اشاره كرد.
گفتنی است كه بسته هاي آموزشي باشگاه شامل ماهنامه زنگ نانو، جورچین 

و بروشورهای باشگاه به صورت رایگان در اختیار بازدیدكنندگان قرار گرفت.
این نمایشگاه كه در مساحتی حدود 700 مترمربع در كانون بازنشستگان 
ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر سنندج برپا شده بود از ساعت 8 الی 18:30 
روزهای ششم تا هشتم اسفند ماه، پذیرای عموم مردم، دانش آموزان و دبیران 

كردستانی بود.

باشگاه نانو در بهمن و اسفند سال جاری 8 سمینار آشنایی با فناوری نانو و 3 دوره 
آمادگی برای شركت در سومین المپیاد علوم و فناوری نانو را برگزار نمود. 

این سمینارها در اداره آموزش و پرورش جوادآباد ورامین، دبیرستان فرزانگان 3 كرج، 
پژوهش سرای  تالش،  پژوهش سرای  زنجان،  بهشتی  شهید  درخشان  استعدادهای  مركز 
با  دانش آموز  آشنایی 1100  موجب  و  برگزار  اتمی  انرژی  دبیرستان  و  اراک  خلیج فارس 

فناوری نانو و كاربردهای آن شد.
دوره های آموزشی نیز در دو شهرستان  استان تهران و یک دبیرستان در استان البرز 
برگزار گردید. پژوهش سرای فرهنگ ورامین، دبیرستان شهید سلطانی كرج و پژوهش سرای 
تجهیزات  نانومواد،  نانو،  فناوری  مبانی  بودند.  دوره ها  این  برگزاری  مکان های  اسالمشهر 
فناوری نانو، نانوالکترونیک، نانوزیست فناوری، نانوفناوری محاسباتی، كاربردهای صنعتی 
فناوری نانو و تجاری سازی و مدیریت فناوری نانو سرفصل های آموزشی تایید شده توسط 
باشگاه نانو برای برگزاری این دوره ها می باشند كه در 16 ساعت توسط مدرسین باشگاه 

برای 150 دانش آموز تدریس شدند.

عالوه  نانو  باشگاه   ،1390 پایانی  روزهای  در  گرفته،  صورت  هماهنگی های  اساس  بر 
"هفته  استانی  نمایشگاه  بود.  نیز خواهد  قم  استان  دانش آموزان  استان كرمان مهمان  بر 
نانو" با پیگیری و برنامه ریزی اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 قم و پژوهش سرای پروفسور 
حسابی در كانون فرهنگی-تربیتی شهید سعیدی شهر قم 14 تا 16 اسفند برگزار خواهد 
شد. برگزاری سمینارهای آموزشی، نمایش محصوالت فناوری نانو، سینمای نانو، معرفی 
برای  گرفته شده  نظر  در  از جمله بخش های  آن  ارائه دستاوردهای  و  باشگاه  برنامه های 

برگزاری در این نمایشگاه است.
شایان ذكر است كه چهاردهمین نمایشگاه استانی از 20 تا 22 همین ماه در سالن 

تربیت معلم شهید باهنر كرمان برگزار خواهد شد.

اخبار سومین المپیاد علوم و فناوری نانو
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شبیه سازي دو اسید چرب مورد نیاز بدن 
در مجاورت نانولوله كربني

كاربرد فناوری نانو در بهبود و ایجاد خواص جدید رنگدانه ها
این مقاله به معرفی و بررسی تاثیر نانورنگدانه ها بر روی مواد رنگ پذیر 
می پردازد. هدف اصلی آن بیان این نکته است که به جای تغییر در ساختار 
هر ماده برای دستیابی به خواص موردنظر مانند ضدخوردگی و ضدخش 
بودن، مقاومت حرارتی و الکتریکی باال، استحکام و سختی و در عین حال 

شکنندگی، می توان از طریق رنگ، این خواص را به ماده القا نمود. 
4 ادامه

نـانـوپـوشش ها

سفرهای نوروزی 
با محصوالت 
فناوری نانو
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اخبار سومین المپیاد 
علوم و فناوری نانو

نشست رابطین باشگاه نانو با حضور نمایندگانی از 19 
استان كشور برگزار شد

نشست رابطین باشگاه نانو، 30 بهمن ماه با حضور نمایندگانی از استان های 
لرستان،  ایالم،  قم، مركزی، خوزستان، كردستان، هرمزگان، كرمانشاه، سمنان، 
بوشهر، خراسان رضوی، گیالن، خراسان شمالی، فارس، همدان، كرمان، آذربایجان 
شرقی، اصفهان و تهران، مدیر كارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو و مسئوالن 

باشگاه نانو در محل ستاد برگزار شد.
با  رابطه  در  نانو  ستاد  ترویج  كارگروه  مدیر  احمدوند  مهندس  آقای  ابتدا، 
سیاست های كالن شکل گیری و برگزاری المپیاد دانش آموزی نانو صحبت كرد. 
وی ایجاد خودباوری در دانش آموزان ایرانی در امور پژوهش و تولید فناوری در 

حوزه نانو را از اهداف ترویج فناوری نانو در سطح دانش آموزی برشمرد.
در ادامه خانم مهندس اسالمی پور، مسئول باشگاه نانو، گزارشی از فعالیت ها ی 
باشگاه نانو ارایه كرد. وی تولید محتوای آموزشی نانو به زبان ساده، حمایت از 
برگزاری مسابقات متنوع، برگزاری نمایشگاه های آموزش عمومی نانو در استان ها، 
حمایت تشویقی از سمینارها و دوره های دانش آموزی، كمک به تهیه متون مرتبط 
با فناوری نانو برای كتاب درسی، حمایت از پژوهش های دانش آموزی در حوزه 
نانو با هدف گیری جشنواره خوارزمی و بنیان گذاری المپیاد دانش آموزی نانو را از 

مهم ترین فعالیت های باشگاه عنوان كرد.
سپس خانم مهندس سلیمی، مسئول برگزاری سومین المپیاد نانو، گزارشی 
از روند برگزاری و نتایج دو المپیاد پیشین ارایه كرد و از حاضرین خواست تا در 
امور مربوط به برگزاری آزمون روز 8 اردیبهشت ماه با باشگاه نانو همکاری كنند.

اختصاص  تشویقی  حمایت های  میزان  و  نحوه  سلیمی،  مهندس  همچنین 
یافته از سوی ستاد نانو برای استان های برگزیده در المپیاد نانو، نهادهای ترویجی 

برتر )بر اساس تعداد ثبت نام گروهی( و رابطان فعال را شرح داد.
مسوول  گزارش  ارایه  با  مختلف  استان های  در  نانو  باشگاه  رابطین  نشست 
دبیرخانه ثبت نام سومین المپیاد نانو پایان یافت. براساس گزارش ارائه شده، از 
میان 27 استان دارای متقاضی شركت در المپیاد، هفت استان همدان، گلستان، 
تا زمان  سمنان، هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران به ترتیب 

برگزاری این نشست بیشترین تعداد ثبت نام كننده را داشته اند.

مجموعه سواالت اولین و دومین المپیاد نانو 
در سایت باشگاه نانو

بنابر درخواست تعداد زیادی از دانش آموزان، مبنی بر دریافت مجموعه سواالت 
مرحله اول المپیادهای نانو سال های گذشته، این سواالت بر روی سایت باشگاه نانو 
قرار گرفته است. این مجموعه سواالت در هر آزمون شامل 50 سوال چهارگزینه ای 

به همراه پاسخ تستی آنها است.
برای دریافت فایل  این سواالت به بخش اخبار المپیاد در سایت باشگاه به آدرس 

www.nanoclub.ir مراجعه نمایید.

مکان های برگزاری اردوی عملی مرحله دوم
 سومین المپیاد نانو

باشگاه نانو اردوی مرحله دوم سومین المپیاد علوم و فناوری نانو را در دهه آخر 
برنامه ریزی های  براساس  نمود.  خواهد  برگزار  اول  مرحله  برگزیدگان  برای  تیر 91 
نانومحاسباتی  فناوری،  نانوزیست  نانوالکترونیک،  اردو 4 موضوع  این  انجام شده در 
و نانومواد آموزش داده می شود و دانش آموزان در رابطه با این موضوعات در مراكز 
نانو  باشگاه  اكنون  داد. هم  انجام خواهند  پروژه های عملی  نانو،  تحقیقاتی  و  علمی 
6 مركز آزمایشگاه الیه نازک دانشکده برق دانشکده فنی دانشگاه تهران، آزمایشگاه 
نانوالکترونیک دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، مركز پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و مركز تحقیقات فیزیک 
نظری را برای برگزاری اردوی عملی انتخاب نموده و در حال انجام هماهنگی های الزم 

برای برگزاری موفق آن است.

کسب مدال برنز مسابقات بین المللی مخترعین 2012 مالزی 

نوآوری  عرضه 23  و  با حضور  ایرانی  مخترعین 
مالزی  اختراعات  بین المللی  مسابقات  در  اختراع  و 
نقره،  چهار  طال،  مدال  یک  كسب  به  موفق   2012
هشت برنز، دو لوح تقدیر، سه جایزه ویژه از سازمان 
آكادمی  از  ویژه  جایزه  دو  و  تایوان  اختراعات  ثبت 

اختراعات كره  جنوبی شدند.
در این مسابقات مخترعین ایرانی با مخترعینی 
عربستان،  تایوان،  چین،  كره،  مانند  كشورهایی  از 
زمینه های  در  مالزی  و  فرانسه  سوئیس،  بلژیک، 
و  مکانیک  الکترونیک،  زیست فناوری،  نانو،  فناوری 

پزشکی به رقابت پرداختند.
در بخش فناوری نانو، خانم ها فاطمه لطفی، هیوا اردالنی و بهاره خضرایی كه صاحب افتخاراتی چون كسب 
مقام مخترع برتر فناوری نانو در جشنواره خوارزمی نیز هستند، شركت نموده و با ارائه مدل آزمایشی میکروسکوپ 
نیروی اتمی به مدال برنز این بخش دست یافتند. این سه مخترع جوان با راهنمایی استاد راهنمای خود خانم زهرا 
زاغری ساخت این دستگاه را از سال سوم دبیرستان آغاز نموده  اند و مدت دو سال است كه برای ارتقای كیفیت و 
دقت آن تالش می كنند. آنان معتقدند این دستگاه، نمونه خارجی نداشته و می تواند نمونه مناسبی برای آموزش 

نحوه كار و عملکرد میکروسکوپ نیروی اتمی در مقطع تحصیلی متوسطه باشد. 
شایان ذكر است كه این مخترعین، نمونه اولیه دستگاه خود را در بخش دستاوردهای دانش آموزی باشگاه نانو 
در چهارمین جشنواره فناوری نانو نیز ارائه كرده و در میان 30 طرح شركت كننده رتبه دوم را كسب نموده بودند.

برگزیده دو دوره المپیاد پیشین نانو موفق 
به دریافت گواهی تدریس فناوری نانو شد

آقای امیرحسین حاجی آقاجانی معمار، دانشجوی 
سال اول مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران 
كه در دوره های پیشین المپیاد دانش آموزی فناوری 
بود،  نقره شده  و  دریافت مدال طال  به  موفق  نانو، 
توانست گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو را از 

ستاد توسعه فناوری نانو دریافت كند.

آقای آقاجانی بخش عمده ای از رمز موفقیت خود را 
عضویت در باشگاه نانو و مطالعه مقاله های سایت باشگاه 
می داند، همچنین به گفته وی شركت در دو دوره المپیاد 
نانو و برگزیده شدن در آنها نیز كمک شایانی به باال رفتن 
سطح اطالعات و دانسته های او از فناوری نانو كرده است.

روی  هم  خاصی  مطالعات  همچنین  وی 
به  انجام داده و موفق  پلیمری  نانوكامپوزیت های زمینه 
سنتز این مواد شده است. آقاجانی قصد دارد ضمن تحصیل 
در رشته مهندسی برق، پژوهش هایی در زمینه های دیگر 

فناوری نانو هم در خارج از دانشگاه داشته باشد. 



زنگنانو
ماهنامه

w w w . n a n o c l u b . i r  1390 3شماره  23   اسفند آموزش

روی  كه  ماده ای  از  كمتر  ضخامتی  با  هستند  الیه هایی  پوشش ها 
آن می نشینند. معموال از آنها برای محفاظت از سطوحی كه در معرض 
آسیب های محیطی مانند باران، برف، نمک ها، رسوب های اسیدی، اشعه 
ماوراءبنفش، نور آفتاب و رطوبت هستند، استفاده می شود. عالوه بر این 
و  تکه شدن  تکه  برداشتن،  از خش  مانع  پوشش دهی سطوح می تواند 
یا آسیب دیدن در زمان استفاده، ساخت و حمل و نقل شود. بنابراین 
اما  باشنــد.  داشته  كاربرد  بسیاری  صنایع  در  می توانند  پوشش ها 

نانوپوشش ها چه هستند و چه خواص و كاربردهایی دارند؟  در نگاه اول ممکن است با قرار گرفتن پیشوند 
»نانو« در كنار »پوشش« به این نتیجه برسید كه 
نانومتر  با ضخامت در حد چند  نانوپوشش الیه ای 
همیشه  ولی  ــ  است  درست  البته  كه  ــ  است 
این گونه نیست. وضعیتی را در نظر بگیرید كه در 
آن برای تولید پوشش، از مواد نانومتری و نانوذرات 
استفاده شود. در این صورت، اجزای تشکیل دهنده 
نانومتری هستند، ولی خود پوشِش  این پوشش ها 
می تواند ضخامتی بیش از 100 نانومتر داشته باشد. 
اصلی  دسته  چهار  به  را  نانوپوشش ها  بنابراین 

تقسیم می كنند:

1.پوشش های دانه ای
با  نانوذرات  دانه ای  پوشش های  تولید  برای 
زمینه  ماده ی  یک  روی  نانومتر   50 از  كمتر  ابعاد 
چسبانده می شوند. پوششی كه از این طریق ایجاد 
استفاده  نانوذرات  خواص  مشابه  خواصی  می شود 
اكسید مس،  تیتانیم،  اكسید  دی  می یابد.  را  شده 
اكسید روی و آلومینا از جمله نانوذرات كاربردی در 

تولید پوشش های دانه ای هستند.

2. پوشش های شبکه ای و چندالیه ای
با  الیه  هر  و  الیه  هزاران  از  پوشش ها  این 
ضخامتی در حدود 1 تا 5 نانومتر ساخته می شوند. 
هر الیه ساختار كریستالی خاصی دارد و از عناصر 
آلومینیم  و  وانادیم  تیتانیم،  نیکل،  نظیر  مختلفی 
ساخته می شود. این پوشش ها بسیار متراكم بوده و 
چگالی باالیی دارند و به عنوان پوشش های چندالیه 

با دانسیته باال نیز شناخته می شوند.

3.پوشش های الیه نازک
با  متناوب  الیه های  از  نازک  الیه  پوشش های 
فازهای مختلف تشکیل شده اند و ضخامت بین 1 
مدول  و  الیه ها سختی  این  دارند.  نانومتر  تا 100 
االستیک باال و خواص سایشی خوبی دارند و باعث 
نازک  الیه  پوشش های  سختی  چشمگیر  افزایش 

می شوند.

4.پوشش های نانوكامپوزیتی
نانوساختار،  پوشش های  انواع  بین  در 
پوشش های نانوكامپوزیتی بیشترین كاربرد را دارند، 
زیرا با استفاده از آنها می توان خواص منحصر به فرد 
شیمیایی و فیزیکی را بر روی سطح قطعات ایجاد 
نمود. در این پوشش ها كه از دو فاز زمینه و تقویت 
)تقویت  نانوكریستالی  فاز  شده اند،  تشکیل  كننده 
كننده( متشکل از ذرات نانومتری، با توزیع و اندازه 
مناسب در فاز آمورف )ماده ی زمینه( جاسازی شده 
در  را  باال  سختی  مانند  موردنظر  خواص  تا  است 

پوشش ایجاد نماید. 

OLED
صفحات  فناوری  نانو،  مهم  محصوالت  از  یکی 
نمایشگر بلور مایع ساخته شده با استفاده از الیه های 
پلیمری فولرین است كه به OLED مشهورند. به 
طور خالصه، فولرین ها به خاطر خواص نورانی شان 
می توانند وضوح بیشتری به مانیتور بدهند. بنابراین 
و  تفکیک  قابلیت  به LCD ها  نسبت  OLEDها 

وضوح باالتری دارند. 

پوشش های ضد سایش
علت  به  و...  مّته  برش،  آالت  ابزار  مثل  ابزار  از  بسیاری 
و  می گیرند  قرار  اصطکاک  معرض  در  بیشتر  كاربردشان 
مشکل  این    Nanodyne شركت  می شوند.  ساییده  زودتر 
را با ساخت یک پوشش نانوكامپوزیتی حل كرده است. این 
اندازه  ُكبالت است كه  و  تنگستن  كاربید  از  تركیبی  پوشش 
دانه های آن كمتر از 15 نانومتر بوده و بر اثر پخت به ماده ای 
سخت تر از الماس تبدیل می گردد. بنابراین پوشش مناسبی 

برای ابزار آالت صنعتی به شمار می رود. 

نانوپوشش های شیشه
تولید  در  نانوپوشش ها  استفاده  موارد  جمله  از 
شیشه های خود تمیز شونده است. نانو پوشش های 
حاوی دی اكسید تیتانیوم، با ضخامت چند نانومتر بر 
سطح شیشه یک فیلم آب دوست تشکیل می دهند. 
این سطح آب دوست در برابر نور خورشید تبدیل به 
بر  عالوه  بدین شکل  و  می شود  فوتوكاتالیست  یک 
پیوندهای  شکستن  با  شیشه،  ترشدگی  از  ممانعت 
ضدعفونی  را  سطح  آنها،  اكسیداسیون  و  آالینده ها 
و  در صنایع ساختمان  پوشش ها  این  می دارد.  نگاه 

خودرو بیشترین كاربرد را دارند.

پوشش نانوكامپوزیتی محافظ وسایل ذخیره اطالعات
نسل جدید سی دی ها و دی وی دی ها حجم بسیار باالیی 
بسیار  تجهیزات  در  و  كنند  ذخیره  می توانند  را  اطالعات  از 

حساس نیز قابل استفاده هستند.
جزیی  بسیار  خراش  یا  صدمه  یک  حتی  اوقات  گاهی   
این وسایل می شود.  بین رفتن اطالعات موجود در  از  باعث 
به  موفق   Nano Film Technology شركت  اكنون 
تولید یک الیه نازک اختصاصی متشکل از نانوذرات كاربردی 
برای حفاظت و پایداری بیشتر تجهیزات نوری ذخیره كننده 

اطالعات شده است. 
اكریلیک ها،  و  كربنات ها  پلی  با  نانوكامپوزیتی  فیلم  این 
سازگاری خوبی دارد و می توان این نانوپوشش را به وسیله ی 
روش های مختلفی مثل پوشش دهی اسپینی و اسپری بر روی 

سطوح مورد نظر اعمال كرد. 

نــانــوپوششها

نمونه هایی از کاربرد نـانــوپوشش ها
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پیدایش رنگدانه های جدید در طول زمان به كندی صورت گرفته است. بعد 
اوایل  در سال 1856، در  "ویلیام پركین"  اولین رنگ مصنوعی توسط  از سنتز 
قرن بیستم، رنگدانه های مصنوعی آلی تهیه و به بازار عرضه شدند. این رنگدانه ها 
دارای اهمیت خاصی بودند، زیرا عالوه بر كاربرد در موارد استعمال رنگدانه های 
معدنی )الک ها، رنگ های روغنی، صنعت چاپ( در رنگرزی الیاف و منسوجات 

نیز بکار می رفتند. 
معموال مواد رنگی را به دو دسته رنگدانه ها )پیگمان ها( و رنگ ها طبقه بندی 
می كنند. رنگدانه با رنگ متفاوت است. تفاوت آنها در این است كه رنگ بایستی 
فقط سطح جسم  رنگدانه  حالیکه،  در  رنگرزی جذب شود  مورد  ماده ی  توسط 
مانند  را  آنها  می توان  اما  هستند.  نامحلول  آب  در  رنگدانه ها  می كند.  رنگی  را 
رنگدانه های مورد استفاده در نقاشی، توسط حالل مناسبی به صورت سوسپانسیون 
درآورد. اگر ساختمان شیمیایی رنگدانه را بتوان اندكی تغییر داد بطوری كه در 
آب انحالل پذیر گردد، در این صورت ممکن است بتوان آن را به عنوان رنگ در 

رنگرزی نیز مصرف كرد.

نانورنگدانه ها 
با  غیرآلي  یا  آلي  مواد  نانورنگدانه ها، 
كه  هستند  نانومتر   100 از  كمتر  اندازه 
به طور شیمیایي غیرمحلول بوده و از لحاظ 
كه  موادی  یا  پایه  به  نسبت  نیز  فیزیکي 
مي گیرند،  قرار  استفاده  مورد  آنها  همراه 
از  بسیاری  امروزه  مي باشند.  خنثي 
نانورنگدانه ها در صنعت مورد استفاده قرار 
پایه  بر  به طور مثال رنگدانه های  مي گیرند. 
میکا با اندازه دانه 20 نانومتر با اثر پیرلسنت 
پوشش ها  پالستیک ها،  آرایشي،  لوازم  در 
نوع  یا  و  مي شوند  استفاده  خودروسازی  و 
وضوح  بهبود  براي  نانورنگدانه ها  از  دیگری 
و رنگ زمینه تلویزیون ها در صفحه فسفری 

داخل تیوب هاي كاتدي آنها بکار می رود. 
استفاده از نانوذرات مي تواند عملکرد رنگدانه ها را بهبود بخشد. به طور مثال 
در پوشش هاي آلي، نانورنگدانه ها مي توانند خواص مکانیکي و اصطکاكي مانند 
سختي، كرنش شکست، مقاومت كششي و مقاومت سایشي را با حفظ چغرمگی 
بهبود بخشند. خصوصیت دیگر نانوذرات، كوچک تر بودن آن نسبت به طول موج 
طیف مرئي است كه سبب عدم پراش و بازتاب در محدوده نور مرئي شده و در 
نتیجه با استفاده از آنها مي توان پوشش های نانوكامپوزیتی شفاف تولید كرد. اما 
باید توجه داشت كه پودرها با اندازه دانه كوچک داراي سطح ویژه زیادي هستند 
و در نتیجه احتمال تجمع و تودگی آنها بسیار زیاد است. اما این امر در مورد 
بازار مصرف گسترده شده  ایجاد یک  رنگدانه های سرامیکي مفید بوده و سبب 
است. به دلیل سطح مخصوص زیاد، پوشش سطحي این رنگدانه ها زیاد بوده و با 

ایجاد نقاط بازتابش فراوان، بازتابش را افزایش مي دهند. 

كاربردهای نانوذرات در رنگ و پوشش 

استفاده از فناوری نانو در رنگ باعث افزایش كیفیت رنگ و كاهش میزان 

می گردد.  معمولی  رنگ هـای  به  نسبت  پوشاندن سطوح  برای  موردنیاز  رنگ 
عالوه براین، نانوذرات با اندازه های مختلف، نورهایی با فركانس های متفاوت 
استفاده  مورد  گوناگون  رنگ های  تولید  برای  می توانند  كه  می كنند  ساطع 

گیرند. قرار 
از دیگر تأثیرات فناوری نانو در صنعت رنگ، تولید رنگ هایی در مقیاس 
كروی  نانوذرات  رنگ ها،  نوع  این  در  ببلعند!  را  دود  می توانند  كه  است  نانو 
پلیمر  یک  با  نانومتر   30 قطر حدود  با  كربنات  كلسیم  و  تیتانیوم  دی اكسید 
متخلخل  پلیمر  این  می شوند.  مخلوط  سیلواكسان(  )پلی  سیلیکونی  پایه 
كلی  نام های  با   NOx گازهای  كامل  جذب  موجب  مزیت  همین  و  است 
ذرات  به  گازها  سپس  می گردد.  دی اكساید  نیتروژن  و  اكساید  نیتریک 
جذب  خورشید،  نور  بنفش  ماوراء  اشعه  می چسبند،  دی اكساید  تیتانیوم 
ذرات می شود و با استفاده از این انرژی،NOx ها در یک واكنش شیمیایی 
یا  و  شده  شسته  باران  با  یا  حاصله  اسید  می شوند.  تبدیل  نیتریک  اسید  به 
بودن ذرات، رنگ  ریز  به علت  بازی خنثی می گردد.  بوسیله كلسیم كربنات 
برای  بسیار شفاف و روشن است  حاصله 
از  آوردن رنگ دلخواه می توان  به دست 
اولین  كرد،  استفاده  مناسب  رنگدانه های 
شد،  خواهد  عرضه  بازار  به  كه  محصولی 
با  رنگ  این  مفید  عمر  می باشد.  سفید 
حدود  در  كلسیم  كربنات  دوام  به  توجه 

پنج سال است. 
و  فتوكرومیک  پنجره های  زمینة  در 
ترتیب  به  كه  )پنجره هایی  الکترومیک 
تغییر رنگ  الکتریسیته  و  نور  تأثیر  تحت 
است  گرفته  صورت  تحقیقاتی  می دهند( 
مبتنی  روش های  از  زیادی  تعداد  با  كه 

نانوذرات می توان آنها را تولید كرد.  بر 
بر  مبتنی  پوشش دهی  فناوری 
فرآیندهای  طریق  از  چه  نانو،  فناوری 
در  كه  می دهند  ارائه  را  كاربردهایی  نانوذره ای،  روش های  چه  و  سل-ژل 

تجاری می باشند.  دارای جذابیت  صنعت خودرو 
نوع  یک  با  كه  را  جدیدی  خودروهای  دارد  قصد  بنز  مرسدس  شركت 
این  نماید.  بازار  وارد  شده اند،  داده  پوشش  نانوذرات،  حاوی  شفاف  الک 
روكش ها دارای نانوذراتی از جنس سرامیک هستند كه قبل از فرآیند پخت 
به صورت جدا از هم قرار دارند ولی پس از پخت با یکدیگر اتصاالتی برقرار 
در  متراكم  بعدی  سه  شبکه ای  ساختار  یک  تشکیل  به  منجر  كه  می نمایند 
و  بوده  مقاوم  بسیار  برابر خراش  در  حاصله  روكش  می گردند.  پوششی  فیلم 

براق است.  نمونه های عادی  به  به طور چشمگیری نسبت 
كه  است  این  رنگ  تولید  در  نانوذرات  از  استفاده  مزایای  از  دیگر  یکی 
با  یا پوشش  از رزین، كنترل خواص رئولوژیکی رنگ  به دلیل استفاده كمتر 
با جالی  رنگ های  فرموالسیون  در  نانو ذرات  می گیرد.  بیشتری صورت  دقت 
باال  جامد  درصد  با  سیستم های  همچنین  و  آبی  پایه  سیستم های  در  و  باال 
قابل كاربرد هستند. استفاده از درصد باالی این ذرات نهایتاً به مصرف كمتر 

به حفظ محیط زیست كمک می كند.   حالل منجر می شود كه 

بهبود و ایجاد خواص جدید کاربرد فناوری نانو در 
رنگدانه ها

این مقاله به معرفی و بررسی تاثیر 

رنگ پذیر  مواد  روی  بر  نانورنگدانه ها 

به  که  است  نکته  این  بیان  آن  اصلی  هدف  می پردازد. 

جای تغییر در ساختار هر ماده برای دستیابی به خواص موردنظر 

الکتریکی  و  حرارتی  مقاومت  بودن،  ضدخش  و  ضدخوردگی  مانند 

از  شکنندگی،می توان  حال  عین  در  و  سختی  و  استحاکم  باال، 

طریق رنگ، این خواص را به ماده القا نمود. 

نویسندگان:

 ستار عبادی و  عرفان سهرابی

پژوهش سرای دانش آموزی میناب
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استاد  با هدایت  از پژوهش سرای مالصدرای كرج  دانش آموز سپهر حسینی 
راهنمای خود خانم دكتر مهسا ستاره، دو مولکول زیستي اسید ایکوزاپنتانوئیک 
)EPA( و اسید ایکوزانوئیک )EA( را به طور جداگانه در مجاورت نانولوله كربني 
نانولوله كربني  با  تا میزان برهم كنش این مولکول ها را  شبیه سازي نموده است 
داراي  و  بوده  بدن  نیاز  مورد  اسیدهاي چرب  جزء  مولکول ها  این  كند.  بررسي 
زنجیره هاي بلند كربني هستند. مولکول اسید ایکوزاپنتانوئیک یا امگا 3 در برخي 
از مواد غذایي، از جمله در ماهي ساالمون به فراواني یافت مي شود و از اسیدهاي 
چرب ضروري براي بدن انسان به خصوص در سنین رشد به حساب مي آید. این 
اسید چرب داراي 20 اتم كربن و شامل یک گروه اسید كربوكسیلیک است كه 
به  پیوند دوگانه  با كربن هاي مجاور آن  اتم هاي كربن 3، 6، 9، 12 و 15  بین 

صورت سیس وجود دارد.
اسید ایکوزانوئیک كه بنام اسید آراشیدیک هم نامیده مي شود، از اسیدهاي 
پیوند  چرب  اسید  این  است.  كربن  اتم  با20  نارگیل  روغن  در  موجود  چرب 

دوگانه اي ندارد و به همین دلیل اسید چرب اشباع نامیده مي شود.
اهمیت این مطالعه، در بررسي هاي پزشکي و درمان هاي داروئي كه نیاز به 
حمل دارو توسط نانولوله ها و مجاورت نانولوله ها با مولکول هاي زیستي دارد، قابل 
توجه است. زیرا نانولوله های كربنی به علت ساختار توخالی و سازگاری با بدن، 

گزینه مناسبی برای حمل دارو به شمار می روند.

ساختار شماتیک آراشیدیک اسید

) EPA( ساختار شماتیک مولکول اسید ایکوزاپنتانوئیک

سیستم شبیه سازي
نانولوله كربني  این دو اسید در مجاورت  اولیه  ابتدا ساختار  این تحقیق  در 
توسط نرم افزار Hyperchem8 طراحي و سپس با نرم افزار Tinker شبیه سازي 
شد. تصاویر حاصل از شبیه سازي در گام هاي مختلف در شکل هاي مقابل آمده 
راستاي  در  ابتدا  مولکول  دو  این  مي دهند  نشان  شکل ها  كه  طور  همان  است. 
نانولوله قرار می گیرند ولي با پیشرفت شبیه سازي به دور نانولوله پیچیده مي شوند. 
با نانولوله كربنی نیز  عالوه بر این میزان انرژي برهم كنش میان این مولکول ها 
محاسبه شد و در انتها میزان انرژي بر هم كنش بین امگا 3 و نانولوله كربني به 

میزان 23.45- كیلوكالري بر مول و انرژي بر هم كنش بین اسید ایکوزانوئیک و 
نانولوله كربني20.86- كیلوكالري بر مول بدست آمد.

        نمای روبرو از شبیه سازی             نمای جانبی از شبیه سازی مولکول EPA در  مجاورت نانولوله كربنی
      مولکول EPA در مجاورت
           نانولوله كربنی )10،10(

 نمای روبرو از شبیه سازی مولکول       نمای جانبی از شبیه سازی مولکول  آراشیدیک اسید در مجاورت 
    اسید آراشیدیک در مجاورت                                             نانولوله كربنی)10،10(

         نانولوله كربنی)10،10(

نتیجه گیري
نشان  آمده،  به دست  برهم كنش  انرژي  نیز  و  از شبیه سازي  تصاویر حاصل 
اسید  در  است.  انجام  قابل  نانولوله  دور  به  مولکول  دو  این  اتصال  می دهند 
پیچ  ایجاد  سبب  مولکول  ساختار  در  موجود  سیس  پیوندهاي  ایکوزاپنتانوئیک 
نانولوله  به دور  آن  از حلقه شدن كامل  و  مولکول شده  خوردگي هایي در خود 
نسبت به مولکول اسید آراشیدیک جلوگیری مي كند. بنابراین، برهم كنش مابین 
با  آراشیدیک  اسید  برهم كنش  از  بهتر  كربني  نانولوله  با  ایکوزاپنتانوئیک  اسید 

نانوله كربني است.

آن  به  اینکه آسیبي  بدون  وارد شود  ماده اي  به درون سلول هاي كوچک  بتواند  نانوسوزن هایي كه  رؤیاي ساخت 
برسد، تا به امروز تحقق نیافته است. یک گروه مهندسي با همکاري دانشمندان زیست شناس از دانشگاه دركسل موفق به 
ساخت ادواتي مبتني بر نانولوله هاي كربني شده اند كه قادر به پیمایش تک سلول ها بدون آسیب رساندن به آنها است. 
این فناوري، دانشمندان را در امر شناسایي بیماري ها در مراحل ابتدایي توانا مي سازد و یا به آنها در رهاسازي دارویي 

یاري مي رساند.
بنیادي  مطالعات  براي  مي تواند  كه  بسازند  را  جهان  اندوسکوپي  دستگاه  كوچک ترین  كه  شدند  موفق  گروه  این 
سلول هاي منفرد زنده، مفید باشد. با استفاده از آندوسکوپ سلولي، محیط درون سلول قابل بررسي بوده و مي توان بدون 

نیاز به سوزن، با وارد كردن نقاط كوانتومي فلورسانس به آنالیز درون سلول پرداخت.

شبیه سازي دو اسید چرب مورد نیاز بدن 
در مجاورت نانولوله كربني

 ساخت وسیله اي كوچک براي آندوسکوپي تک سلول ها 

نویسندگان:

سپهر حسیني و مهسا ستاره

پژوهش سرای مالصدراي كرج



زنگنانو
ماهنامه

w w w . n a n o c l u b . i r شماره  23   اسفند 1390   6

روغن موتور خودرو
بسیاری، عالقمند به مسافرت با خودروی شخصی و گذراندن اوقات 
از  استفاده  افراد  این  به  هستند.  ایران  مختلف  شهرهای  و  جاده ها  در 
زیرا  می كنیم.  پیشنهاد  را  نانو  فناوری  با  شده  ساخته  موتورهای  روغن 
این روغن موتورها به سبب استفاده از نانوذراتی كروی از جنس الماس، 
خواص ویژه ای دارند و باعث كاهش مصرف سوخت و فرسایش موتور و 
بازسازی  می شوند.    موتور  عمر  و  خودرو  شتاب  و  قدرت  توان،  افزایش 
میزان  كاهش  موتور،  قطعات 
آالینده های خروجی از اگزوز، 
كردن  نرم  و  صدا  كاهش 
موتور  دمای  كاهش  موتور، 
محیط  با  كامل  سازگاری  و 
ویژگی های  دیگر  از  زیست 

این روغن موتورها هستند.
اكنون  هم  محصول  این 

تولید داخلی دارد.

پانسمان نانو
بسیاری از مردم در حین سفر جعبه ی كوچکی از كمک های اولیه 
را به همراه می برند تا در شرایط ضروری، دارو و تجهیزات اولیه پزشکی 
را در دسترس داشته باشند. یکی از مواردی كه پیشنهاد می شود در این 
جعبه قرار گیرد پانسمان های ضد میکروبی نانو است. این پانسمان ها كه 
در كشور خودمان با كیفیت بهتر و ارزان تر از نمونه های خارجی تولید 
می شوند، به سبب داشتن پوششی از نانوذرات نقره، محل زخم را بدون 
نیاز به محلول های ضدعفونی كننده استریل نگه داشته و برای درمان 
حتی سخت ترین زخم ها مانند سوختگی قابل استفاده هستند. از دیگر 
مزیت های این پانسمان ها امکان استفاده مجدد در صورت شست و شو 

آنها با آب بعد از هر بار مصرف است. 

لباس های ضدلک 
هم اكنون لباس های ضدلک بسیاری با كمک فناوری نانو در داخل و خارج 
از كشور تولید می شوند. مسلما استفاده از چنین لباس هایی در طول سفر 
كه شست و شوی لباس سخت و وقت گیر است، می تواند بسیار مفید باشد. 

شركت های تولید كننده این لباس ها با 
ایجاد پوششی از نانوذرات آب گریز و یا 
اتصال میلیاردها پُرز ریز به الیاف لباس، 
قطرات  آورده اند.  بوجود  را  قابلیت  این 
مایع ریخته شده بر روی این لباس ها به 
جای آنکه جذب پارچه شوند، به صورت 
قطرات درشت بر روی آن لیز می خورند 
و هیچ اثری از خود به جای نمی گذارند.

لباس های ضدمیکروبی
لباس  تی شرت،  پیراهن،  نانو  فناوری  از  استفاده  با 
ورزشی، جوراب و لباس های زیری در داخل و خارج كشور 
تولید می شوند كه ضدمیکروب بوده و از بوی بد آنها در اثر 
تعرق بدن جلوگیری می كند. در این لباس ها از نانوذرات 
استفاده شده  دارد  باالیی  نقره كه خاصیت ضدمیکروبی 
است و بدین وسیله از رشد قارچ ها و باكتری ها كه عامل 
اصلی بوی بد لباس ها هستند، جلوگیری می شود. بنابراین 
این لباس ها به مدت طوالنی تری بدون نیاز به شست و شو 

قابل استفاده هستند.

دستمال های تمیزكننده شیشه خودرو
كردن  تمیز  برای  دستمال ها  این  از 
شیشه خودرو استفاده می شود. با كشیدن 
این دستمال ها روی سطح شیشه، پوششی 
نانومتری از ذرات دی اكسید سیلیسیم روی 
آب گریز  موجب  كه  می شود  ایجاد  سطح 
شدن و در نتیجه خود تمیزشوندگی سطح 

شیشه خودرو می شود.

ظروف نگهدارنده مواد غذایی
با این محصول كه شامل نانوذرات نقره ضدباكتری است می توان مواد 
غذایی را سه تا چهار برابر طوالنی تر از حد معمول و با حفظ رنگ، طعم و 
ارزش غذایی درون آن تازه نگه داشت. همچنین می توان از آن در نگهداری 
میوه ها، سبزیجات، نان ها، انواع پنیر، سوپ ها، گوشت و انواع سس استفاده 
كرد. محفظه این ظروف نگهدارنده از جنس پلی پروپیلن نفوذناپذیر است كه 
به ساختار مولکولی آن نانوذرات نقره اضافه شده است تا با خاصیت ضدباكتری 
و بوگیری نقره، از رشد قارچ، كپک و بوی مواد غذایی جلوگیری شود. این 
ظرف دارای درزگیر سیلیکونی است كه مانع ورود هوا و اكسید شدن مواد 
غذایی می شود. این محصول 
و  بوده  بادوام  و  ضدحرارت 
می توان از آن در مایکروویو 
خواص  كرد.  استفاده  نیز 
با  ظروف  این  نانوذرات 
شست و شو و یا استفاده در 

مایکروویو از بین نمی رود.

مسواک نانو
شامل  ردیفی  دو  ساختار  یک  دارای  مسواک  این 
از  استفاده  بدون  و  است  نرم  شانه های  و  عادی  شانه های 
خمیردندان، پالک موجود بر روی دهان و باقی مانده های 
غذا در بین دندان ها را به طور كامل از میان می برد. دسته 
مسواک از جنس الستیک دوالیه ی برجسته بوده و قسمت 
باالیی آن نیز مناسب با ساختار دهان طراحی شده است. 
باقی  كامل  رفع  امکان  مسواک  سر  اندازه  بودن  فشرده 
فراهم  را  كرسی  دندان های  پشت  از  غذایی  مواد  مانده ی 
نانونقره  و  نانوطال  صورت  دو  به  مسواک ها  این  می آورد. 

عرضه می شوند.
مسواک نانونقره: مصرف كنندگان این مسواک از مزایای حاصل از نانوذرات نقره ای كه در بین دو ردیف 
شانه های مسواک، جای داده شده است، بهره مند می شوند. این محصول مانع از تشکیل باكترِی عامل 

پوسیدگی دندان شده و تاثیر پاک كنندگی خاص حاصل از نقره را در دهان ایجاد می كند.
مسواک نانوطال: این محصول یک مسواک بسیار قابل توجه و خاص با دو ردیف شانه است كه ذرات 
تاثیر پاک كنندگی،  نانومتری در میان آنها تعبیه شده است. این مسواک  اندازه های  طال و loess در 

درمان و آرام بخشی دارد كه همگی از جمله ویژگی های خاص نانوذرات طال هستند.

دستاوردها

آخرهای سال که می شود، هر کس برای عید برنامه ریزی می کند. تعطیالت نوروز و آب و هوای نوروزی جای جای ایران 
بسیاری را بر آن می دارد که تدارک سسفر ببینند. چه بسا خود شما هم از همین امروز در تدارک چنین سفری باشید. به 
همین خاطر است که به شما مسافر نوروزی، همراه داشتن محصوالت فناوری نانو را در طول سفر پیشنهاد می کنیم تا با 

وجود قابلیت های ویژه این محصوالت، سفری خوش و بی خطر را در خاطر خود به یادگار بگذارید.

سفرهای نوروزی با محصوالت فناوری نانو
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با استفاده از 7 کلمه شامل اصطالح ها، کاربردها، 
نانو  فناوری  دستگاهای  یا  و  ساختارها  مواد، 
سین  هفت  می شوند،  آغاز  سین  حرف  با  که 
zangnano@ آدرس  به  و  بسازید  نانویی 
nanoclub.ir به همراه مشخصات فردی خود 

ارسال نمایید.

باشگاه نانو برای سه نفر از دانش آموزانی 
سین  هفت  خالقانه ترین  و  بهترین  که 
جوایز ویژه نوروزی در  را بسازند،  نانو 

نظر گرفته است.
 مهلت ارسال آثار تا پایان فروردین 91 

می باشد.

برندگان مسابقه 12        شادی قاسمی - علی بیداد - نیما ریاضی 
برندگان مسابقه می توانند برای دریافت جوایز خود با شماره 88346657-021 تماس حاصل فرمایند. مسابقه14

دانش آموزان عزیز 

حروف پاسخ سوال های مقابل به 

صورت عمودی، افقی و یا مورب در 

جدول درج شده است. ابتدا آنها را بیابید 

و سپس با كنار هم قرار دادن حروفــی 

كه از تقاطـــع آنها ایجاد شـده است 

به رمز 13 حرفی جدول دست 

پیدا كنید. 
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1. ماده ای است كه مقدار بسیار ناچیز آن كشش سطحی آب را به میزان 
قابل توجهی كاهش می دهد

2. به مواِد غیرآلِی غیرمعدنِی جامد، گفته می شود
3. واكنش گاه كوچک

4. ذرات نانومتری آن خاصیت ضد باكتریایی قابل توجهی دارد
5. فلز قلیایی نرم و مومی شکل

6. یکی از روش های ساخت پایین به باال است كه در آن اتم ها 
یا مولکول ها با ارتباطات فیزیکي یا شیمیایي، خود را به شکل یک   

ساختار منظم نانومتری درمي آورند

7. سلول فرنگی
8. ذرات معلق در هوا

9. قاعده ای سرانگشتی است كه بیان می كند تعداد ترانزیستورهای روی 
یک تراشه با مساحت ثابت هر دو سال، به طور تقریبی دو برابر می شوند

كه  قدرت  است  برجسته سازی  لیتوگرافی  فناوری  یک   .10
تولید باالیی از الگوهای نانوساختار را تضمین می كند

11. تقسیم سلولی
12. فضایی محدود در اطراف هسته ی اتم كه بیشترین احتمال 

حضور الکترون در آن وجود دارد

13. لوله ی نانویی
14. الکترود كاهنده
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به  وابسته  مالصدرا  دانش آموزی  پژوهش سرای 
سال  در  كرج   4 ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
زمینه های  در  مركز  این  است.  شده  تاسیس   1386
ریاضی،  نجوم،  فیزیک،  زیست شناسی،  شیمی، 
انجمن های  تشکیل  به  اقدام  نانو  فناوری  و  روباتیک 
امکانات  جمله  از  است.  نموده  دانش آموزی  علمی 
مجزای  آزمایشگاه  سه  رایانه،  سایت  پژوهش سرا  این 
شیمی، زیست شناسی و فیزیک، كارگاه نجوم مجهز به 
تلسکوپ و دوربین نجومی، سالن نمایشگاهی و سالن 

اجتماعات است. 
این مركز از آذرماه 1389 فعالیت خود را در زمینه 
فعالیت های  جمله  از  است.  كرده  آغاز  نانو  فناوری 

صورت گرفته در طی این دو سال عبارتند از:

 برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فناوری 
ستاد  هماهنگی  با  دبیران  و  دانش آموزان  ویژه  نانو 

توسعه فناوری نانو در آذرماه 89

فناوری  با  آشنایی  آموزشی  سمینار  برگزاری   
منطقه  ممتاز  دانش آموزان  از  نفر   200 حضور  با  نانو 

در آذرماه 90

از  دانش آموزان  و  دبیران  بازدید  هماهنگی   
سومین و چهارمین نمایشگاه فناوری نانو

در  پژوهش سرا  فعال  دانش آموزان  شركت   
در  نانو  باشگاه  دانش آموزی  دستاوردهای  بخش 
چهارمین نمایشگاه فناوری نانو و ارائه نتایج طرح های 

پژوهشی آنها

در  نانو  فناوری  شبیه سازی  كارگاه  برگزاری   
نام  به  غرفه  یک  اختصاص  و   89-90 تحصیلی  سال 
مناسبت  به  كه  شیمی  علمی  جشنواره  در  نانوشیمی 

سال جهانی شیمی برگزار شد. 

 برگزاری دو دوره مقدماتی و پیشرفته آمادگی 
متقاضیان  برای  نانو  المپیاد  سومین  در  شركت  برای 

شركت در این المپیاد

 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو 
برای دانش آموزان مقطع راهنمایی

هم اكنون این انجمن 5 پروژ ه ی عملی با موضوع 
فناوری نانو برای دانش آموزان تعریف نموده و مطالعات 
این  انجام است. مسئوالن  آزمایش های آن در حال  و 
پژوهش سرا ضمن آرزوی توفیق برای این دانش آموزان، 
امیدوارند نتایج تحقیق آنها منجر به درخشش شان در 
تخصصی  جشنواره های  سایر  و  خوارزمی  جشنواره  ی 

گردد.

معرفی نرم افزار

نام و نام خانوادگی: ......................................................................
 ................................................................... نام سازمان/مدرسه: 
نام شماره ها )یا نام ماه ها( موردنظر از ماهنامه:  ............................
....................................................................................................

 تعداد ماهنامه مورد نظر برای هر ماه )حداقل 10 نسخه(:.........................

تلفن: ...........................................................................................

....................................................................................................

نشانی: .........................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

نشاني  دفتر مرکزی: تهران- خیابان مطهری
نرسیده به چهارراه سهروردی - خیابان اورامان 

نبش کوچه اسالمی - پالک 6 
تلفکس:88346657 - 88348556

پست الکترونیکی: 
zangnano@nanoclub.ir

مدیر مسوول و سردبیر:
فاطمه سادات سکوت

طراحی و صفحه آرایی: 
سیمین رفیع پور لنگرودی

باشگــاه نـــانــــو

زنگنانو
ماهنامه

w w w .n a n o c l u b . i r

مراکز و محصوالت آموزشی

 NANOPOLIS نانوكاوش برگردان فارسی نرم افزار
است كه در سال 2005 با همکاری محققانی از 140 
زمینه  در  فعال  موسسه   13 و  دنیا  معتبر  دانشگاه 
به  نرم افزار  این  در  است.  شده  تدوین  نانو  فناوری 
مباحثی چون مواد نانوساختار، روش های ساخت و 
مشخصه یابی در مقیاس نانو و برخی از مبانی علمی 
زمینه های  در  فناوری  این  صنعتی  كاربردهای  در 
انرژی  و  زیستی  علوم  نانومواد،  نانوالکترونیک، 

پرداخته شده است. 
این نرم افزار كه زیرنظر كارگروه ترویج و آموزش 
است،  شده  تهیه  نانو  فناوری  توسعه  ویژه  ستاد 
و  دانش آموزان  محققان،  استفاده  مورد  می تواند 
قرار  نانو  فناوری  با  به آشنایی  دانشجویان عالقمند 
گیرد. هم اكنون این نرم افزار به عنوان یکی از منابع 
پیشنهادی جهت كسب آماگی الزم برای شركت در 

المپیاد نانو معرفی شده است.

اشتراک  هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  اشتراک  دریافت  برای 
 0102195309006 سیبای  حساب  به  زیر  جدول  طبق  را 
نانوفناوری نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت پژوهشگران 
مشخصات  همراه  به  را  آن  بانکی  فیش  تصویــر  و  واریز 
یا   021-88346657 نمابــر  به  ذیل،  فرم  مطابق  خــود 
نمایید.  نشانی تهران صندوق پستی 368-14565 ارسال 

قیمت هر نسخه )ریال(تعداد ماهنامه برای هر ماه

100-102000

500-1001500

1200بیش از 500

نانوکاوش

معرفی فعالیت های پژوهش سرای 
دانش آموزی مالصدرا كرج
 در زمینه فناوری نانو


