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حمایتهایویژهستادنانوازآمادهسازیدانشآموزان
برایحضوردردهمیندورهالمپیادنانو

نامگذاریدوآزمایشگاهنانوبهناممدالآورانالمپیادنانو

ســتاد ویژه توســعه فنــاوری نانــو در راســتای ترویج و 
آموزش گســترده علوم و فناوری نانو در سطح دانش آموزی از 
برگزارکنندگان دوره ها و کارگاه های آموزشــی آمادگی المپیاد 
نانو حمایت می کند. این کارگاه  ها هر ســاله با هدف آشنایی و 
آماده سازی داوطلبان برای شــرکت در آزمون مرحله اول، به 

صورت رایگان و در سراسر کشور برگزار می گردد.
دانش آموزانی که در دهمین المپیــاد دانش آموزی علوم و 
فناوری نانو ثبت نام کرده انــد، مي توانند در کارگاه های آمادگی 

المپیاد دانش آموزی نانو شرکت نمایند.
کارشناســان آزمایشــگاه های فناوری نانو عضو شبکه توانا 
که در دوره  های آموزشــی این شــبکه حضور داشته و موفق 
به دریافت گواهی دوره شــده اند، دارنــدگان گواهی توانمندی 

تدریس از کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو و همچنین اعضای 
هیئت علمــی که راهنمایــی حداقل یک پایان نامــه مرتبط با 
فناوري نانو را انجام داده و اطالعات آنها در بانک هاي اطالعاتي 
سایت ستاد نانو ثبت شده باشد، امکان تدریس در این کارگاه ها 

و دریافت حمایت مشخص شده طبق آیین نامه را دارند.
شایان ذکر اســت، کارگاه های آمادگی المپیاد دانش آموزی 
نانو در صورت برگزاری در محل آزمایشــگاه های توانا عالوه بر 
دریافت حمایت ویژه این کارگاه ها مشمول حمایت از برگزاری 
کارگاه های ترویجی در شبکه آزمایشگاه های توانا نیز می شوند. 
»آیین نامه حمایت از برگزاری کارگاه هــای آمادگی المپیاد« و 
»آیین نامه حمایت از برگزاری کارگاه های ترویجی در شــبکه 

آزمایشگاه های توانا« از سایت باشگاه نانو قابل دریافت است.

آزمایشــگاه  نانو آمــوزش و پرورش 
ناحیه های 1 و 2 بندرعباس مســتقر در 
پژوهش ســراهای دانش آمــوزی شــهید 
اصغر قاســمی و والیت به نــام دارندگان 
مدال طالی نهمین و هشــتمین المپیاد 
باقرزاده  ابوالفضل  نام گذاری شــدند.  نانو 
و احمد ســلیمی نخبگانی هستند که به 
افتخار آنها این نام گــذاری صورت گرفته 

است. 
مدیــر  محرم خانــی  مریــم  خانــم 
پژوهش سرای شهید قاســمی در گفتگو 
با بخــش خبــری باشــگاه نانــو درباره 
هدف از این اقــدام گفت: »بــرای اینکه 
در دانش آمــوزان تفکر »مــا می توانیم« 
را تقویــت کنیم، اقــدام بــه نام گذاری 
آزمایشگاه نانو و کالس های تخصصی این 
مرکز آموزشی به یکی از برترین های این 
حــوزه کردیم. همچنین درنظر داشــتیم 
ضمن تقدیــر از تالش هــای برترین های 
هر رشته در دیگر دانش آموزان نیز انگیزه 

الزم جهت درخشــش در مسابقات ملی و 
بین المللی را ایجاد نماییم.«

مدیر  شــاهین زاده  مرجــان  خانــم 
پژوهش ســرای والیت  نیز با بیان اینکه 
انتظــار مــی رود ایــن نام گذاری ســایر 
دانش آمــوزان را در ورود بــه حوزه علوم 
نویــن از جمله علم نانــو و عالقمندی به 
پژوهش ترغیب و تشــویق نماید، افزود: 
»همچنین انتظار مــی رود در معرفی علم 
نانو به مسئولین و اولیای دانش آموزان هم 

تاثیر مثبتی داشته باشد.«
مدیر پژوهش ســرای والیت در پاسخ 
به این ســوال که آیا برنامه خاصی برای 
فعالیت و استفاده از توانمندی های احمد 
سلیمی در آزمایشگاه و پژوهش سرا دارند 
گفت: »بله. برگزاری سمینارهای آمادگی 
المپیاد نانو، کارگاه های آموزشی، مشاوره 
پژوهشی و حضور در مدارس برای ایجاد 
انگیزه در سایر دانش آموزان توسط ایشان 

را در دستور کار پژوهش سرا داریم.«
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لمپیادامســالســبب دومرحلهایشــدنآزمونا
شــدســطحعلمیشــرکتکنندگانباالبرود

نانوبهشهرســتان ســمینارهایترویجــی
سروســتاناســتانفارسرسید

بخش خبری باشــگاه نانو، در روزهای پایانی مهلت ثبت نام 
دهمیــن المپیاد دانش آموزی نانو و داغ بــودن موضوع برگزاری 
این رویداد بزرگ علمی، گفتگویی با دارنده مدال برنز دوره نهم 
المپیاد داشته است. این گفتگو می تواند به بسیاری از سوا ل های 

دانش آموزان در این زمینه پاسخ دهد.
علیرضا رنجبــر، برگزیده مازندرانی نهمیــن المپیاد نانو، دو 
مرحله ای شــدن آزمون تئوری امسال را سبب رشد سطح علمی 
شرکت کنندگان دانســت و بیان کرد: »سواالت تشریحی محکی 
جدی برای شــرکت کنندگان بود و باعث شــد دانش آموزان به 

قبولی در مرحله اول اکتفا نکنند.«
او اســتفاده از منابع پیشنهادی باشــگاه نانو را روش موثری 
برای راهیابی به اردوی علمی المپیاد نانو معرفی کرد و در مورد 
فعالیت های ترویجی باشــگاه نانو گفت: »ایــن فعالیت ها باعث 
تشویق محققان و پژوهشــگران و همچنین کشــف استعدادها 

می شود.«
رنجبر به شــرکتش در آزمون های آزمایشــی اشــاره کرد و 
گفت:» به نظر من آزمون های آزمایشی کمی از سواالت المپیاد 
سخت تر هستند و این خوب است؛ چون باعث می شود داوطلبان 
ســطح خود را پایین تر دیــده و بیش تر تالش کننــد تا آماده تر 

شوند«.
علیرضا رنجبر در این گفتگو نظراتش را در مورد دوره عملی 
المپیاد نانو نیز مطرح نموده که متن کامــل آن را می توانید در 

پایگاه اینترنتی باشگاه نانو بخوانید.

شــایان ذکر اســت، نهمین دوره المپیــاد دانش آموزی نانو 
با ثبت نام بیش از 18هــزار داوطلب در ۷ اردیبهشــت 139۷، 
به صورت هم زمان در سراسر کشور و در قالب یک آزمون کتبی با 

سواالت تستی شروع به کار کرد.
مرحله دوم ایــن المپیاد، بــا حضور 408 نفــر برتر مرحله 
اول، در روز جمعه 22 تیرماه 139۷ در هفت شــهر برگزار شد 
و برگزیدگان این مرحله بــه اردوی عملی راه پیدا کردند. مرحله 
عملی در شــهریور ماه 139۷در تهران برگزار گردید و صاحبان 
مدال های طال، نقره و برنز پــس از گذراندن کالس های تئوری، 
گزارش نویسی، فعالیت آزمایشگاهی و تحویل کار و آزمون با نظر 

هیئت داوران، در مراسم اختتامیه معرفی شدند.

هشتم بهمن ماه ســال جاری مجموعه سمینارهای ترویجی 
آشنایی با مبانی علوم و فناوری نانو ویژه ۷50 نفر از دانش آموزان 

مقطع متوسطه شهرستان سروستان استان فارس برگزار شد.
در این رویداد، فعالیت ها و برنامه های ترویجی باشــگاه نانو 
معرفی شد و دانش آموزان استقبال بسیار زیادی برای مشارکت 

در برنامه های باشگاه نانو نشان دادند.
در حاشیه برگزاری این ســمینارها جلسه ای با حضور مدیر 

آموزش و پرورش شهرســتان سروســتان، آقای رضایی برگزار 
گردید و مقرر شد دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه دبیران علوم 
پایه و علوم تجربی این شهرســتان در اردیبهشــت ماه سال 98 
برگزار شود. همچنین مقرر گردید در راســتای راه اندازی اولیه 
آزمایشــگاه پژوهش ســرای دانش آموزی شهرســتان سروستان 
و فراهم نمــودن امکان فعالیت عملی در حوزه نانو، باشــگاه نانو 
نسبت به معرفی کیت ها و بسته های کمک آموزشی اقدام نماید.

زنگ
نانـو 3اخبار 



         

نانوچسب های خودترمیم شونده
 جایگزینی برای لحیم کاری

و  پلیمر  پژوهشگاه  همکاری  با  نیرو  پژوهشگاه  پژوهشگر 
تولید  به  موفق  خود  آزمایشگاهی  مطالعات  در  ایران  پتروشیمی 
خودترمیم  و  رسانایی  خصوصیت  دو  با  پلیمری  نانوچسب هایی 
شوندگی شدند. این نانوچسب ها می توانند جایگزین مناسبی برای 

عملیات لحیم کاری باشند.
بهبود خواص  به منظور  گرافن  نانوصفحات  از  این چسب ها  در 
رسانایی چسب های رسانای الکتریکی استفاده شده  و با بهره گیری 
خاصیت  ترمیم کننده،  مواد  حاوی  پلیمری  نانوکپسول های  از 
نانوکپسول ها  این  است.  گردیده  القا  به چسب  خودترمیم شوندگی 
حاوی دی ایزوسیانات هستند که در صورت ایجاد ترک در محل، 
می شکنند و در اثر واکنش با رطوبت هوا سبب ترمیم ترک ایجاد 

شده می گردند.

رشد 68 درصدی ایران در ثبت پتنت
فناوری نانو در سال 2018

به نقل از استت نانو، در سال 2018 جمعاً 13050 ثبت پتنت نانو در 
دو دفتر آمریکا و اروپا انجام شده که ایران با ثبت 42 پتنت و رشد 

68درصدی نسبت به سال قبل در رده بیست ویکم دنیا قرار دارد. 
بیش از نیمی از ثبت پتنت در حوزه فناوری نانو در دفتر آمریکا متعلق 
به آمریکا بوده و این کشور در دفتر اروپا نیز بعد از ژاپن در رده دوم 
قرار دارد. بعد از آمریکا کشورهای شرق آسیا رده های بعدی را به خود 
اختصاص داده اند. از میان 5 کشور اول در تولید علوم نانو )که ایران در 
آن رتبه بندی در جایگاه چهارم دنیا قرار دارد(، هند با 66 ثبت پتنت در 

رده هفدهم و ایران با 42 ثبت در رتبه بیست ویکم قرار دارند.

تولید اجاق گازهای آسان تمیزشونده 
با فناوری نانو

لوازم  میان  در  پرمصرف  و  استراتژیک  کاالهای  از  یکی  گاز  اجاق 
از  پس  چربی ها  و  موادغذایی  از  آن  کردن  تمیز  که  است  خانگی 
لکه های  کردن  پاک  است.  خسته کننده  و  زمان بر  کاری  مصرف، 
ایجاد شده روی سطح اجاق گاز با گذر زمان مشکل تر هم می شوند. 
از  استفاده  با  ایران  در  خانگی  لوازم  تولیدکننده  شرکت  یک 
نانوپوشش های چربی گریز بر پایه نانوسیلیس، اجاق گازهایی تولید 
آن  روی سطح  پز  و  پخت  از  مانده  بجا  چربی  و  روغن  که  نموده 

نمی چسبد و به آسانی تمیز می شود. 
سطح  چربی گریزی  برای  معیاری  عنوان  به  چربی  تماس  زاویه 
استفاده  با  که  حالی  در  است  درجه   20 از  کم تر  عادی  حالت  در 
انرژی  کاهش  با  نانوسیلیس  پایه  بر  چربی گریز  نانوپوشش های  از 
سطحی پوشش لعابی یا شیشه ای اجاق گاز این زاویه به ۷0 درجه 
می رسد و این ویژگی مانع از چسبندگی روغن و چربی به جا مانده 

از پخت وپز بر روی سطح شده و نظافت آن را آسان می کند. 
آزمایش های انجام شده بر روی اجاق گازهای نانو نشان داده است 
این پوشش خاصیت خود را حتی پس از 2500 سیکل سایشی با 

مواد شوینده ی خانگی، حفظ می کند.

نانوبازدیدهای آزمایشگاه نانوی 
برازجان آغاز شد

به گزارش مرتضی پورعسکر، کارشناس آزمایشگاه نانوی برازجان، 
آموزش  و  ابتدایی  آموزش  معاونین  با  گرفته  صورت  هماهنگی  با 
متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان برازجان، مقرر شده که 
10 هزار دانش آموز این شهرستان امسال از آزمایشگاه نانو بازدید 
به  توجه  با  مرکز،  این  از  دانش آموزان  بازدید  آغاز  بر  کنند. عالوه 
نفر   40 با  نانو  المپیاد  نهمین  اول  مرحله  در  برازجان  شهر  آنکه 
را  کشور  پژوهش سراهای  بین  در  قبولی  آمار  باالترین  برگزیده، 
معرفی  پیرامون  دانش آموزان  این  اولیای  با  است، جلسه ای  داشته 

فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه توانا برگزار شده است.

نانــودرایــران
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تقویت تجهیزات معدن با نانوکامپوزیت
تجهیزات مورد استفاده در معادن به دلیل شرایط سخت شغلی 
روی  معموالً  دلیل  همین  به  می شوند؛  فرسایش  دچار  سرعت  به 
گزند  از  تا  می پوشانند  محافظ  الیه های  با  را  تجهیزات  این  سطح 
خوردگی مصون بمانند، اما این الیه های محافظ نیز باید به صورت 

منظم تعویض شوند.
یک شرکت خارجی فعال در زمینه گرافن ها، با افزودن گرافن 
به منظور  می توان  آن  از  که  است  ساخته  نانوکامپوزیتی  پلیمر،  به 
افزایش عمر تجهیزات معدن استفاده کرد. این شرکت فعال از این 
کرده  استفاده  بادوام  معدن  سطل های  تولید  برای  نانوکامپوزیت 

است.

کاهش زمان شارژ باتری تلفن همراه
تولید  به  موفق  سامسونگ  شرکت  تحقیقاتی  مؤسسه های  از  یکی 
باتری  یون لیتیم شده  است. این  نانوکامپوزیتی برای بهبود عملکرد 
کامپوزیت حاوی توپ های گرافنی بوده که روی سطح کاتد قرار گرفته 
و سرعت شارژ باتری را بهبود می دهد. براساس اطالعات منتشرشده 
توسط این گروه، باتری  یون لیتیم مجهز به توپ های گرافنی به سرعت 
شارژ می شود، به طوری که زمان شارژ آنها از یک ساعت به 12 دقیقه 
رسیده است. از سوی دیگر، این باتری ها 45 درصد افزایش ظرفیت پیدا 
کرده و در دمای 60 درجه سانتیگراد دوام و پایداری بیش تری دارند. 
محدوده دمای پایداری باتری یکی از عوامل مهم در عملکرد باتری 
است به طوری که این عامل در باتری خودروهای الکتریکی به عنوان یک 

دغدغه قلمداد می شود.

ساخت سیم رسانای سبک برای ناسا
با نانولوله های کربنی

نانولوله های  تولید  برای  روشی  پاک  انرژی  تحقیقات  بنیاد 
کربنی دو جداره جدیدی ارائه کرده است. این نانولوله های کربنی 
به صورت  )DWNT( است که  به هم جوش خورده  دارای دو جداره 

الیافی درآمده که توانایی تحمل ۷00 گیگاپاسکال را دارد. 
اقدام  بار  اولین  برای  که  کردند  تالش  محققان  پروژه  این  در 
به تولید انبوه این نانولوله ها کنند. برای این کار از دمای 1۷00 تا 
2300 درجه و فشار 800 اتمسفری استفاده می شود درحالی که 
در روش پیشین از تجهیزات گران قیمت و زمان بر که نیاز به اعمال 
پرتوهای الکترونی با ولتاژ باال داشت، استفاده می شد. پرتو الکترونی 
تجاری موجود برای ایجاد DWNT نیاز به چند ماه کار دارد اما در 
نانولوله ها ساخته  این روش در مدت زمان کم تر از نیم ساعت این 

می شوند.
آنها  از  تا  دارد  نیاز  باال  بسیار  رسانایی  با  سیم هایی  به  ناسا 
برای کاوش فضا و ماهواره ها استفاده کند. از آنجایی که برای ناسا، 
کاهش وزن اهمیت دارد، این نانولوله ها مزیت زیادی دارند. جریان 
الکتریکی باید از نانولوله ها عبور کند و میان این نانولوله ها جهش 
نانولوله ها با جاذبه واندروالسی به هم  داشته باشد؛ از این رو، این 

متصل می شوند.

تولید نانوذراتی که با سیستم ایمنی
بدن شناسایی نمی شود

پژوهشگران دانشگاه هوستون روشی ارائه کردند که با استفاده از آن 
می توان نانوذراتی تولید کرد که توسط سیستم دفاعی بدن قابل تشخیص 
نیست و کاربردهای دارویی دارد. این گروه با توجه به آنکه سیستم 
ایمنی بدن به صورت هوشمندانه حضور نانوذرات را شناسایی می کند، 
آنها نانوذراتی با جنس مشابه سلول های ایمنی بدن ساخته اند که توسط 
بدن قابل تشخیص نیست. این نانوذرات اگرچه ساختار پیچیده ای دارند، 
اما روش تولید بسیار ساده و بی نیاز از تجهیزات گرانقیمت است. از نتایج 

این تحقیق می توان در حوزه هایی نظیر رهایش دارو استفاده کرد.

نانــودرجهــان
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خانـم دکتـر ضمـن تشـکر از فرصتی کـه در اختیار 
تحصیلتـان  دوران  از  کمـی  لطفـا  دادیـد،  قـرار  مـا 

بودیـد؟ آرام و درس خـوان  آیـا محصلـی  بفرماییـد. 
و  دانش آمـوزان  فعال تریـن  جـزو  مدرسـه  دوران  در  بلـه. 
مدرسـه  فعالیت هـای  تمـام  در  بـود.   20 بـه  نزدیـک  معدلـم 
شـامل تئاتـر، مسـابقات فرهنگـی و ورزشـی شـرکت فعالیـت 
داشـتم. مقطـع کارشناسـی ارشـد جدی تریـن دوران تحصیـل 
من بود که در آینده کاری و درسـی من تاثیر بسـزایی داشـت.

چه شـد که بـه سـمت مطالعـه و تحقیـق در زمینه 
فنـاوری نانـو گرایش پیـدا کردید؟

بـا توجـه بـه جدیـد بـودن ایـن علـم و پیشـتاز بـودن این 
علـم در دنیـا بـه ویـژه در ایـران و همیـن طـور نزدیکـی آن به 

شـیمی، تحقیقاتـم بـه سـمت نانـو گرایـش پیـدا کرد.

فعالیـت خـود در زمینـه نانوداروها را از چـه زمانی 
کردید؟ آغـاز 

از سـال 90 بـه عنـوان اسـتاد راهنمـای پایـان نامه هـای 
شـرکت  عامـل  مدیـر  عنـوان  بـه   92 سـال  از  و  دانشـجویی 

شـد.. دنبـال  حرفه ای تـری  شـکل  بـه  مـن  فعالیت هـای 

بـه نظـر شـما راه انـدازی کسـب و کار در زمینـه 
تولیـد و فـروش یـک محصـول نانـو چطـور اسـت؟ آیا 

دارد؟ ریسـک خاصـی 
مسـلما وقتـی در مـورد دارو صحبـت می کنیـم اخـذ مجوز 
از سـازمان غـذا و دارو راه سـخت و پیچیـده ای اسـت. پـس از 

گفتگوبا

دکتر
مهنازقمی

استاددانشگاهومدیرموفق

دکترمهنازقمیازپژوهشگرانوداروسازانمجربدرزمینه
فناورینانواست.اودرسال1355درشهرتهرانمتولدشدهو
دکتریشیمیتجزیهازدانشگاهآزادواحدعلومتحقیقاتدارد.
دارویی شیمی دانشکده رییس و استادیار علمی، هیئت عضو
دانشگاهعلومپزشکیدانشگاهآزاداسالمیومدیرعاملشرکت
علمی مقاله 10 ،ISI مقاله 40 چاپ است. سینا نانو اکسیر
پژوهشیدرمجالتمختلفملیوبینالمللیوارائهمقالهدر15
کنفرانسداخلیازجملهکارنامهعلمیاواست.ایشانانجام3

طرحصنعتیآزمایشگاهیرادررزومهخوددارند.
دکترقمیدرحوزهداروسازیکارآفرینبودهوقبالسابقه
تاسیسکارخانهتولیدپلیمرهایزیستتخریبپذیررادارند.
افتخار و نانوسینا اکسیر شرکت مدیرعامل هماکنوان ایشان
بانوانایرانزمینهستند.اینشرکتسهنانودارورابهصورت
صنعتیتولیدوروانهبازارکردهوباحمایتستادویژهتوسعه
فناورینانوتوانستهخودرابهعنواننخستینتولیدکنندهنانودارو
درخاورمیانهمعرفینماید.ازمحصوالتاینشرکتمیتوانبه
دارویضدسرطانسیناکورکومینوسینادوکسوزوماشارهکرد

کهبایکدهمقیمتمشابهخارجیخودبهفروشمیرسند.

  نسیم ذوقی 
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اخـذ مجـوز ورود بـه بازار دارویـی با توجه بـه وجود رقبا هم بسـیار 
سـخت اسـت. امـا اگر حسـاب شـده و با دانش و شـناخت بـازار گام 

برداشـته شـود مسـلما ریسـک کم تر می شـود.

انـواع  بـه  نانوداروهـای شـرکت شـما نسـبت  برتـری 
در  را  بـازار محصوالتتـان  و  آن چیسـت؟ جایـگاه  مشـابه 

ایـران و جهـان چگونـه اسـت؟
بـه  شـبیه  بسـیار  کیفیـت  لحـاظ  از  دوکسـوزوم  نانـوداروی 
داروهـای مشـابه خارجـی اسـت. ضمـن اینکـه قیمـت آن بسـیار 
کم تـر و تحـت بیمه اسـت. خوشـبختانه صـادرات ایـن دارو با توجه 

بـه کارآیـی بـاال و قیمـت مناسـب نیـز صـورت گرفتـه اسـت.

فعالیـت در محیـط دانشـگاهی را بیش تر دوسـت دارید 
یـا در یـک کارخانه تولیـدی؟ چرا؟

حقیقتـا به عنـوان یـک معلـم دانشـگاه عالقه خاصی بـه تدریس 
و پژوهـش در دانشـگاه و کار بـا دانشـجویان دارم، امـا بـه جـرات 
می تـوان گفـت تولیـد یـک محصـول هـم بسـیار احسـاس خوبی را 
در مـن زنـده می کنـد و اینکـه علـم در جهـت خدمت بـه هموطنان 

و مـردم قـرار گرفتـه اسـت، بسـیار حس لذت بخشـی اسـت.

تولیـد یک محصـول با فنـاوری نویـن در داخل کشـور 
کـه بـه حفـظ سـامت انسـان ها نیـز کمـک می کنـد چـه 

حسـی دارد؟
مسـلما وقتـی فنـاوری تبدیـل بـه ثـروت می شـود و تعـدادی 
نیـروی متخصـص در آن سـهیم می شـوند، حـس غـرور و افتخار به 

مـی آورد. وجود 

بـه نظـر شـما اگـر دانش آمـوزی بخواهـد با انجـام یک 
طـرح و تولیـد محصولـی بـه کشـورش خدمت کنـد از کجا 

بایـد شـروع کند و چـه مراحلـی را طـی نماید؟
 اول بایـد خـوب درس بخوانـد و مفاهیـم پایـه را بـه درسـتی 
درک کنـد. تعییـن رشـته تحصیـل بـا توجه بـه عالیق نیز سـهم به 

سـزایی در آینـده او خواهد داشـت.

آیـا شـیوه ی آموزشـی خاصـی بـرای دانش آمـوزان در 
زمینـه نانـو پیشـنهاد می کنیـد؟

اسـتفاده از ویدئوهای آموزشـی و شـرکت در تورهای نمایشـگاه 
نانـو که هـر سـال برگـزار می شـود می تواند مفید باشـد.

بـه دانش آمـوزان عاقه منـد بـه رشـته  توصیـه شـما 
چیسـت؟ داروسـازی 

در رشـته داروسـازی اخـالق و رفتـار حرفـه ای و تعهـد بسـیار 
مهـم اسـت. عـالوه بـر توانایـی علمـی نیـاز بـه تقویـت روحیـات 

معنـوی هـم دارد.

اکنـون بـا حمایت معاونـت علمی و سـتاد نانو بسـیاری 
تجهیـزات  بـه  مجهـز  دانش آمـوزی  آموزشـی  مراکـز  از 
آزمایشـگاهی نانـو شـده اند، بـه نظر شـما چگونـه می توان 
از وجـود این آزمایشـگاه های نانـو در مراکز اسـتفاده بهینه 

؟ د کر
بسـیار عالـی اسـت. دانش آمـوزان بـه شـکل پیشـرفته تری کار با 
این دسـتگاه ها را یاد گرفته و وقتی وارد دوران دانشـجویی می شـوند 

می تواننـد کار علـم نانـو را در رشـته خود توسـعه دهند.
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دانستنی های نانو

چه کسـی برای اولین بار فناوری نانو را معرفی کرد؟
ریچـارد فاینمـن! او کـه فیزیکـدان برنـده نوبـل در سـال 1965 اسـت، نقـش بـه سـزایی در 
معرفـی ایـن فنـاوری بـه جهانیـان داشـت. فاینمـن در سـال 1959 در کنفرانسـی گفـت آن پایین 
فضاهـای بسـیار زیـادی اسـت. او گفـت بـا ایـن فضـا، کارهـای بسـیار زیـادی قابـل انجـام اسـت، 
می تـوان 24 جلـد دایره المعـارف بریتانیـکا را روی نـوک سـوزنی نوشـت و سـاختارهای بسـیار ریز 

را بررسـی و مهندسـی کـرد.

نانو یعنی چه؟
نانـو صرفـا یـک پیشـوند به معنای 9-10 اسـت. این پیشـوند قبل از هـر کمیتی می توانـد بیاید. 
مثـل نانوثانیـه، نانوگـرم یـا نانومتر. باتوجـه به اینکـه اینجا کمیت طـول مدنظر ما اسـت، از نانومتر 
بـه معنـای یـک میلیاردیم متـر صحبت می کنیـم. البته شـاید برایتان جالب باشـد بدانیـد نانو خود 

یـک لغـت یونانی و بـه معنای کوتوله اسـت.

چرا فناوری نانو این قدر ویژه است؟
دو دلیـل عمـده باعـث اهمیـت و تمایز فنـاوری نانو از سـایر فناوری هـا و خواص ویـژه نانومواد 
شـده اسـت، دلیـل اول نسـبت سـطح بـه حجـم بسـیار بـاالی نانومـواد اسـت؛ وقتـی کـه در حجم 
یکسـانی از مـاده درصـد اتم هـای سـطحی بسـیار زیـاد می شـود شـاهد خـواص و ویژگی هایـی از 
مـواد هسـتیم کـه قبـال شـاهدش نبودیم. علـت دیگر بـروز اثـرات کوانتومـی در این مقیاس اسـت 

کـه منجـر به بـروز خـواص ویـژه ی نـوری، الکتریکـی و... در مواد می شـود.

نانومواد چیستند و از چه درست شده اند؟
بـه مـوادی کـه حداقـل یکـی از ابعـاد تشـکیل دهنـده آنها یا اجـزا سازنده شـان کم تـر از 100 
نانومتـر باشـند، نانومـواد می گوییـم. نانومـواد از همـان عناصـر )و ترکیباتشـان( کـه در جـدول 
و   ZnO, CdS, Fe2O3  ,Au, Ag, TiO2 مثـل  شـده اند.  تشـکیل  دارنـد،  وجـود  مندلیـف 

بسـیاری دیگـر از عناصـر و ترکیباتـی کـه می شناسـید.

نانومواد چه شکلی دارند؟
در ابعـاد بسـیار ریـز نانومتـری نیـز، مـواد می تواننـد بـه اشـکال مختلـف باشـند، ماننـد کـره، 
مخـروط، میلـه، سـیم و صفحـه. همچنیـن شـکل های عجیب تـری کـه شـاید در ایـن ابعـاد دیـده 
باشـید مثـل گل، درخـت و مارپیـچ. امـا بـه صـورت کلـی نانومـواد را بـه دسـته های صفر الی سـه 
بعـدی تقسـیم می کننـد. نانومـواد صفـر بعـدی هیـچ بعـد آزادی ندارنـد )یعنـی در هـر سـه بعـد 
کم تـر از 100 نانومترنـد( و بـه شـکل ذره انـد، نانومـواد یـک بعـدی مثـل نانوسـیم، نانومیلـه و 
نانوالیـاف یـک بعـد آزاد و نانومـواد دو بعـدی مثـل نانوپوشـش ها، دو بعـد آزاد دارنـد. نانومواد سـه 
بعـدی مثـل نانوکامپوزیت هـا نیـز هر سـه بعدشـان آزاد اسـت ولـی به علـت اینکه در ساختارشـان 

از سـاختارهای نانومتـری اسـتفاده شـده اسـت بـه آنهـا نانومـواد می گوینـد.
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آیا نانومواد در طبیعت هم هستند؟
بلـه، در بسـیاری از سـاختارهای طبیعـی، نانومـواد وجـود دارند. درگذشـته ویژگی هـای جالبی 
در بعضـی از جانـوران، گیاهـان و سـنگ ها دیـده می شـد کـه دلیلـش بـرای محققـان ناشـناخته 
بـود. امـروز می دانیـم سـاختارهای نانومتـری دلیـل بسـیاری از آن ویژگی هـا بوده انـد. مثـل قدرت 
چسـبندگی بـاالی پاهـای مارمولـک، اسـتحکام تارهـای عنکبـوت و آبگریـزی در بـرگ نیلوفر آبی.

نانولوله کربنی، نانوساختاری با خواص شگفت انگیز
مـوادی  آن می تـوان  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  نانوسـاختارهایی  از  یکـی  کربنـی  نانولولـه ی 
بـا خـواص شـگفت انگیـز سـاخت. بـرای مثـال می تـوان ترکیب هایـی بـا وزن خیلـی کـم ولـی 
اسـتحکام بسـیار باال سـاخت. می توان سـیاه ترین ماده سـاخته شـده در جهان را سـاخت. می توان 
سـاختارهایی مسـتحکم ولـی منعطـف سـاخت. می تـوان بـا مقادیـر کمی از آنهـا، مـواد عایقی مثل 

پلیمرهـا را رسـانا کـرد و بسـیاری از خـواص شـگفت انگیـز دیگـر.

آیا بعد از فناوری نانو، نوبت به فناوری پیکو می رسـد؟
خیـر، پیکومتـر هـزار برابـر کوچک تـر از نانومتـر اسـت و در این ابعـاد دیگر خبـری از اتم هایی 
کـه کنـار هـم قـرار بگیرنـد نیسـت! در واقع در ایـن ابعاد بـا سـاختارهای ریزاتمی سـروکار داریم و 

دیگـر مهندسـی سـاختار و کنـار هـم قـراردادن اتم هـا و مولکول ها معنایـی ندارد. 

جایگاه ایران در فناوری نانو کجاست؟
ایـران همزمـان بـا کشـورهای دیگـر وارد این حوزه شـده و با سیاسـتگذاری پیوسـته، جلوتر از 
جهـان در ایـن حـوزه پیـش رفته اسـت. اکنـون ایـران رتبه چهـارم را در تولیـد علم نانـو در جهان 
دارد. همچنیـن بـا توجـه ویـژه ای کـه چنـد سـال اخیر بـه تجاری سـازی این فناوری شـده اسـت، 
اکنـون تجهیـزات و محصـوالت نانویـی بـرای صنایـع مختلفـی در داخـل کشـور و همینطـور برای 

یافته اند.  صـادرات توسـعه 

www.nano.ir       www.nanowerk.com     :منابع



دانش آمـوزان  افتخـارات  بیش تریـن 
در  نانـو  زمینـه  در  شـمالی  خراسـان  اسـتان 
دسـت  بـه  نانـو  دانش آمـوزی  جشـنواره های 
از دوره دوم هـر سـال در  آنهـا  اسـت.  آمـده 
جشـنواره شـرکت کرده و همیشـه نمایندگانی 
در میـان طرح هـای برتـر راه یافتـه بـه مرحلـه 
دوم داشـته اند. قابـل ذکـر اسـت کـه باالتریـن 
میـزان مقاله هـای ارسـالی از ایـن اسـتان در 
هشـتمین جشـنواره دانش آموزی بـا 38 مقاله 
بـوده کـه در مقایسـه با جشـنواره پیشـین نیز 
رشـد قابل توجهی داشـته اسـت. این استان در 
زمینـه تعـداد کل مقاالت ارسـالی رتبه هشـتم 
را در سـطح کشـور بـه خـود اختصـاص داده 

. ست ا
آقـای  جشـنواره  از  دوره  هشـتمین  در 
علیرضـا وحیـدی راد با ارائـه مقاله ای بـا عنوان 
»سـنتز نانـوذرات کلسـیم اکسـاید از پوسـته 
تخـم مـرغ بـه روش هیدروترمـال در حضـور 
سـورفکتانت« جـزو طرح های برتر ایـن دوره از 
جشـنواره قرار گرفت. اسـتان خراسـان شمالی 
در نهمیـن جشـنواره نانـو نیـز بسـیار خـوش 
درخشـید به گونـه ای که 5 طرح از این اسـتان 
بـه مرحلـه اول جشـنواره و 2 طـرح بـه مرحله 

دوم آن راه پیـدا کردنـد.

باالترین ثبت نام استان خراسان شمالی در سومین دوره المپیاد علوم و فناوری نانو با ۷53 نفر 
و سپس در دوره چهارم با 685 نفر بوده است. از جمله نهادهای فعال این استان پژوهش سراهای 
دانش آموزی شیخ محمدتقی بجنوردی، فارابی شیروان و اسفراین هستند که به آموزش و ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان در زمینه فناوری نانو می پردازند. آمار ثبت نام این استان نشان می دهد که 

هر سال از تعداد شرکت کنندگان آنها در المپیاد نانو کاسته شده است.

زنگ
نانـو 10

جشنوارهدانشآموزینانو

المپیاددانشآموزیعلوموفناورینانو

رتبهاستان

داوطلبپسر

داوطلبدختر

کلداوطلبها

تعدادحوزه

برگزیدگاناز
شهرهای

برگزیدگان

            
19

112

287

399

6

-


0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلمافتخار

20

195

175

370

3

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلمافتخار

30

68

41

109

1

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلمافتخار

طال
نقره
برنز
دیپلمافتخار

31

27

25

52

1

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلمافتخار

31

16

32

48

1
-

0
0
0
0

نانو  فناوری  ترویج  زمینه  در  فعال  استان های  از  یکی 
استان خراسان شمالی است. در این استان، 2 آزمایشگاه 
نانو وجود دارد. 15 مرکز نیز با عنوان نهاد  دانش آموزی 
ترویجی در استان ثبت شده اند که به انجام امور ترویجی 
نانو در منطقه پرداخته و با برگزاری کاس ها و کارگاه های 
آشنا  نانو  فناوری  و  علوم  با  را  دانش آموزان  مختلف، 

می نمایند.
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  نسیم ذوقی

نانودراستانخراسانشمالی



پژوهش سرای دانش آموزی شیخ محمدتقی بجنوردی ) بجنورد ( و پژوهش سرای دانش آموزی فارابی ) شیروان ( 
در این استان مجهز به آزمایشگاه نانو هستند. این مراکز با داشتن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته از قبیل الکتروریس، 
از مراکز آزمایشگاهی مجهز شبکه توانا هستند که در استان   ... الکتریکی سیم و  انفجار  اولتراسونیک،  اسپاترینگ، 

خدمات آموزشی و آزمایشگاهی ارائه می دهند.

آزمایشگاههای
آموزشیفناورینانو

پژوهش سراي دانش آموزي بجنورد پنجمین مرکزی است که در کشور 
به تجهیزات نانو مجهز گردید. آزمایشگاه نانوی این مرکز توسط شبکه 

آزمایشگاهی توانا در سال 1391 تجهیز و راه اندازي شده است. 
صحیح  شیوه  آموزش  را  خود  اصلی  رسالت  بجنورد  پژوهش سرای 
تحقیق و پژوهش به دانش آموزان، ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش در 
آنان و همچنین شناسایي دانش آموزان مستعد و عالقمند به تحقیق، 
جذب و آماده سازي آنان جهت شرکت در مسابقات و جشنواره هاي 

علمي پژوهشي قرار داده است.

دستگاه ها و تجهیزات 
اسپاترینگ،  الکتروریس،  به دستگاه هاي  اکنون مجهز  مرکز هم  این 
هود،  آون،  اسپکتروفتومتر،  التراسونیک،  سیم،  الکتریکي  انفجار 
خالء  تحت  الکتریکي  کوره  و  pHمتر  الکتریکي،  کوره  سانتریفیوژ، 
)ساخته شده توسط کارشناسان مرکز( و کتابخانه تحقیقاتي با بیش 
از 50 جلد کتاب در زمینه فناوري نانو و کلیه مجالت نانو انتشارات 

باشگاه نانو است.

فعالیت ها
ترویجی  سمینارهای  برگزاري  مرکز،  این  توجه  قابل  فعالیت هاي  از 
نانو و کالس هاي آموزشي در زمینه مستندسازي تحقیقات، نوشتن 
مقاله علمي و نحوه ارائه نتایج تحقیق در جشنواره هاي علمي است. 
در  شرکت  جهت  دانش آموزان  راهنمای  همواره  مرکز  کارشناسان 

جشنواره ها و سمینارهاي علمي و نیز ثبت اختراع هایشان بوده اند. 
کارگاه های آموزشی بسیاری نیز برای دانش آموزان و معلمان علوم پایه 
برگزار شده است. در سال تحصیلی گذشته  این پژوهش سرا  نیز در 

بیش از 15۷3 دانش آموز و ۷0 دبیر علوم پایه استان در این برنامه ها 
شرکت داشته اند.

اساتید نانوی پژوهش سرا
دکتر هادی ملکشی )رشته فیزیک(

دکتر نادر منصوری اوغاز)رشته شیمی(
دکتر محمد وحیدی فر )رشته شیمی( 

مهندس حجت اله علیزاده
کوشکی)کارشناس ارشد رشته فیزیک(

افتخارات مرکز در جشنواره های دانش آموزی نانو 
سال های  طول  در  بجنورد  دانش آموزی  پژوهش سرای  کارشناسان 
گذشته تمام همت و توان خود را جهت آموزش دانش آموزان و هدایت 
پروژه های آنان به کار گرفته اند و از دومین دوره ی برگزاري جشنواره 
نانو، دانش آموزان این پژوهش سرا در جشنواره حضور مستمر داشته و 

در این مسیر توفیقاتی کسب نموده اند.
یک عنوان مقام اول در دومین دوره سال 90-91 

چهار عنوان مقام هاي اول تا چهارم در سومین دوره 91-92 
یک عنوان مقام اول در چهارمین دوره 92-93 

یک عنوان مقام اول و یک عنوان طرح برتر در پنجمین دوره 93-94
راهیابي 6 طرح دانش آموزي به مرحله دوم ششمین دوره 94-95 
راهیابي 3 طرح دانش آموزي به مرحله دوم هفتمین دوره 95-96
راهیابي 3 طرح دانش آموزي به مرحله دوم هشتمین دوره 96-9۷

معرفیپژوهشسرایدانشآموزیبجنورد

کارشناسآزمایشگاه:حجتالهعلیزادهمدیرپژوهشسرا:پیمانآذریآزاد

زنگ
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نشسـته  مدرسـه مان  درس  کالس  در  بـود.  پیـش  سـال   5
بـودم. ریاضـی داشـتیم. بـه گمانـم معلـم مبحـث دنباله هـا را درس 
مـی داد. ناگهـان ناظـم با یک فـرد غریبه بـه کالس آمدنـد و گفتند 
توضیحاتـی داریـم کـه چنـد دقیقـه بیش تـر وقتتـان را نمی گیـرد!

آن فـرد آقـای علیـزاده از پژوهش سـرای دانش آمـوزی بجنـورد 
بودنـد کـه می خواسـتند دربـاره کالس هـای آموزشـی پژوهش سـرا 
توضیحاتـی دهنـد. در بیـن اسـامی کالس ها، نـام »نانو« را شـنیدم 
کـه توجـه مـرا جلـب کـرد. فـردای آن روز بـه پژوهش سـرا رفتـم و 

کمـی دربـاره نانـو پـرس و جـو کـردم. در نهایـت در ایـن کالس هـا 
ثبت نـام کـرده و 3 مـاه کالس رفتـم. پـس از آن بـرای شـرکت در 
جشـنواره دانش آمـوزی نانـو شـروع بـه پژوهـش کـردم و طرح هایی 
ارائـه دادم. از آن زمـان بـه نانـو عالقه مند شـدم و 4 سـال متوالی در 
جشـنواره دانش آموزی شـرکت کـردم و 2 بار طرحـم جزو طرح های 
برگزیده کشـوری شـد. البتـه جا دارد در ایـن راه از اسـتادان گرامی 
آقایـان علیـزاده، ملکشـی و شـریفی نیـز تشـکر کنـم که مـرا با این 

علـم آشـنا نمودند.

سـال گذشته )سـال 1396( پسـر خاله ام »علیرضا وحیدی راد« 
کـه برای مرحلـه دوم جشـنواره دانش آمـوزی نانو انتخاب شـده بود 
و قـرار بـود بـه تهـران برود به مـن هم پیشـنهاد داد تا در این سـفر 
علمـی همـراه او باشـم. من نیز بـدون تامل قبـول کرده و بـه تهران 
کـه محـل برگـزاری مسـابقات بود رفتیـم. از قبـل اطالعاتـی درباره 
نانـو از طریـق دختر عمویم سـرکار خانم »انسـیه حاتمـی« دریافت 
کـرده بـودم ولی شـور و اشـتیاق من بـرای حرکت در مسـیر نانو در 
جشـنواره نانـو در محل برگـزاری نمایشـگاه های بین المللی تهران به 
وجـود آمـد. همان جـا با علیرضـا صحبـت کردیم و تصمیـم گرفتیم 
طرح جدیدی را شـروع کنیم و برای سـال بعد آماده شـویم. خالصه 

بـه بجنـورد که برگشـتیم اسـتارت کار را زدیم و ... 
موضـوع طـرح انتخابی ما این بـود که از یک مـاده دور ریختنی 
بتوانیـم یـک مـاده سـودمند تولید کنیم. بـرای این موضوع بررسـی 
و مطالعـه کردیـم و در آخـر بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که از پوسـته 
تخـم مـرغ اسـتفاده کنیم که جز مـواد دور ریختنی بوده و اسـتفاده 
چندانـی نـدارد. بـا توجه به اینکه در پوسـته تخم مرغ مقـدار زیادی 
کلسـیم و فسـفات وجود دارد، ما از آن نانوذرات  CaO را تولید 
کـرده و در نتیجـه بـا اسـتفاده از ایـن ماده اثـر دو نوع سـورفکتانت 
بـر سـنتز نانوذرات هیدروکسـی اپاتیت را بررسـی کردیـم. در آخر با 
ارائـه مقالـه ای با عنوان »بررسـی اثر سـورفکتانت بر سـنتز نانوذرات 
هیدروکسـی اپاتیـت با پوسـته تخم مرغ« بـه مرحله دوم جشـنواره 

دانش آمـوزی راه پیـدا کردیم.

علیرضا
وحیدیراد

مصطفی
حاتمـی

همراهبادانشآموزانموفقپژوهشسرایبجنورد

برگزیدهجشنوارهنانو

برگزیدهجشنوارهنانو



ارتباطرشتهبافناورینانو
پیشـرفت های فنـاوری نانـو را می تـوان بـه چهار نسـل تقسـیم بندی کـرد که پـس از تولیـد و کاربرد نانوسـاختارها، نسـل سـوم 
و چهـارم آن مربـوط بـه نانوسیسـتم ها و سـاخت نانوکامپیوتر هـا اسـت. از مهم تریـن کاربردهـای فنـاوری نانـو در زمینـه اطالعات و 
ارتباطـات می تـوان بـه تولید وسـایل نیمه هـادی جدیـد و کامپیوترهـای کوانتومی اشـاره کـرد. در حقیقت دسـتاوردهای فنـاوری نانو 
در زمینـه علـوم کامپیوتـر را می تـوان در هفت دسـته DVD-1 هـا 2- طراحی و سـاخت مـدارات الکترونیکی و تراشـه ها 3- بررسـی 
ترانزیسـتورها در مقیـاس نانـو 4- نمایشـگرهای جدیـد 5- انتقـال سـریع تـر داده هـا 6- نانوروبات هـا و 7- کامپیوترهـای کوانتومـی 
طبقه بنـدی کـرد. به عنـوان کالم آخـر کلید توسـعه و پیشـرفت در فنـاوری اطالعات امـکان سـاخت کامپیوترهایـی با تـوان بیش تر، 

حجـم کوچک تـر و قیمـت ارزان تر اسـت که فنـاوری نانـو ایـن امـکان را فراهم کرده اسـت. 

نیازمندیهایرشته
در  قبولـی  بـرای  شـوند.  تحصیلـی  رشـته  ایـن  وارد  می تواننـد  ریاضـی  گـروه  داوطلبـان 
دانشـگاه های برتـر کشـور رتبـه زیـر 1000 و سـایر دانشـگاه های دولتی رتبـه زیـر 10000 الزم 

اسـت.

مراکزفعالنانوییمرتبط
بسـیاری  شـرکت های  اکنـون  هـم 
در سراسـر دنیـا در زمینـه تولیـد مـواد 
نانـو  فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا  غذایـی 
در  نیـز  مـا  کشـور  می کننـد.  فعالیـت 
ایـن زمینـه گام هایی را برداشـته اسـت 
کـه می تـوان بـه فعالیـت شـرکت های 
پیـام  شـرکت  ارس،  جلفـا  نانوپالسـت 
آوران نانـو فناوری فـردا نگر و شـرکت 

تـروا گسـتر آریـا اشـاره کـرد.

دروسدانشگاهی
بخـش قابـل توجهـی از واحدهـای 
درسـی ایـن رشـته بـا رشـته مهندسـی 
کامپیوتـر یکسـان اسـت و از مهم تریـن 
بـه  می تـوان  رشـته  ایـن  دروس 
سیسـتم های عامـل، طراحـی الگوریتم ها، 
برنامه ریـزی  کامپیوتـری،  شـبکه های 
اسـتراتژیک IT، تجـارت الکترونیـک و 

کـرد.  اشـاره  هـوش مصنوعـی 

آیندهشغلی
چشـم انـداز روشـنی در پیـش 
رشـته  فارغ التحصیـالن  روی 
مهندسـی فنـاوری اطالعـات وجود 
دارد، چـرا کـه تمامـی کشـورهای 
بـه  بـه رشـدی  رو  جهـان مسـیر 
دارنـد  الکترونیکـی شـدن،  سـمت 
و الزمـه ایـن امـر یـک مهنـدس 

اسـت. اطالعـات  فنـاوری 

زنگ
نانـو 13معرفی رشته تحصیلی 

به  که  است  فناوری هایی  از  مجموعه ای  اطالعات  فناوری  مهندسی  رشته 
مطالعه، طراحی، طبقه بندی، توسعه و مدیریت اطالعاتی می پردازد که در حوزه 
برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر قرار دارند. در کشور ما این رشته 
مانند مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی  از چند رشته مختلف  تلفیقی 

صنایع است.
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  سحر بیگ زاده

توانمندیهاو
استعدادهایموردنیاز

قدرت  خالق،  ذهنی  داشتن 

تجزیه و تحلیل و توانایی حل مسئله 

زمینه  در  بودن  قوی  همچنینن  و 

ریاضیات و آشنایی با مبانی کامپیوتر 

رموز موفقیت در این رشته هستند.

معرفیرشتهی


دسیفناوری
مهن

)IT(طالعات
ا

دانشگاههایمعروف
رشته هستند.طوسی از جمله دانشگاه های برتر در این و دانشگاه امیرکبیر و خواجه نصیرالدین دانشگاه شهید بهشتی، صنعتی اصفهان تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه 

محدودیترشته
شاید به جرات بتوان گفت که 
تنها محدودیت این رشته فقدان 
منابع آموزشی مناسب است که 
علت آن نشات گرفته از پویایی 

این رشته و پیشرفت روز افزون آن 
است.

بع:
منا



زنگ
نانـو 14
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 محمد فرهادپور

بــا اعمــال پوشــش های آبگریــز بــر روی 
در  می تــوان  ســرامیک ها  و  کاشــی ها  ســطح 
صــورت آلوده شــدن ســطح آنهــا بــا عوامــل 
ــا را  ــطح آنه ــادگی س ــرعت و س ــه س ــف، ب مختل
تمیــز کــرد. چراکــه در ایــن حالــت، چســبندگی 
ــت و  ــم اس ــطح ک ــه س ــده ب ــوده کنن ــل آل عام
ــر  ــه خاط ــه ســطح، ب ــال آب ب ــا اعم ــی ب از طرف
وجــود آبگریــزی بــاال، قطــرات آب بــا زاویــه 
ــد و  ــت می کنن ــی روی ســطح حرک ــاس باالی تم
ــع در  ــد. در واق آلودگی هــا را همــراه خــود می برن
ایــن حالــت می تــوان بــا اســپری کــردن آب روی 
ــردن  ــرای تمیزک ــادی ب ــالش زی ــدون ت ــطح ب س
ــا دســتمال، ســطح  ســطح کاشــی و ســرامیک ب

ــرد.  ــز ک را تمی

بــا اســتفاده از نانوذراتــی مثل اکســید تیتانیوم 
ــتی  ــش های آبدوس ــوان پوش ــید روی می ت و اکس
خودتمیزشــوندگی  خاصیــت  بــا  ســطح  روی 
ایجــاد کــرد. در واقــع ایــن پوشــش ها بــا داشــتن 
ــی از آب  ــه نازک ــی، الی ــی قطب ــای عامل گروه ه
را روی ســطح ایجــاد می کننــد و بــا توجــه 
ــد  ــا تولی ــود، ب ــرژی خ ــای ان ــاختار ترازه ــه س ب
ــور خورشــید،  ــش ن ــر تاب ــره در اث ــرون و حف الکت
باعــث تجزیــه و از بیــن رفتــن آلودگی هــای روی 
ســطح کاشــی و ســرامیک می شــوند. آلودگی هــا 
بــه راحتــی همــراه با آب شســته شــده و از ســطح 

ــوند. ــدا می ش ج

قبل از پرداختن به کاربردهای فناوری نانو در کاشی و سرامیک، با این صنعت و ویژگی های آن بیش تر آشنا شویم. 

بــه صــورت کلــی، ســرامیک ها ترکیبــی از یــک فلز/نیمــه فلــز و یــک نافلــز هســتند. از جملــه آنهــا می تــوان 
  )TiC, CiS( ــا ــیدها )Al2O3,  SiO2, MgO, TiO2( و کاربیده ــا)TiN, NB, GaN( ، اکس ــه نیتریده ب
اشــاره کــرد. از خــواص مهــم ســرامیک ها ســختی بســیار بــاال، دیرگــدازی بــاال و مقاومــت خوردگــی عالــی اســت 
ــرای بســیاری از کاربردهــا ســاخته اســت. کاشــی ها نیــز ســنگ های مصنوعــی  ــی ب کــه از آنهــا انتخــاب ایده آل
هســتند کــه از دو جــز تشــکیل شــده اند؛ یکــی از آنهــا ترکیبــات رســی )بــه عنــوان حجــم اصلــی و اســکلت کار( و 
دیگــری لعــاب )ســطح شیشــه ای و صیقلــی روی کار کــه جنبــه زینتــی کار را تعییــن می کنــد( اســت.فناوری نانــو 
در ایــن حــوزه کاربردهــای بســیار وســیعی دارد، بعضــی از ایــن کاربردهــا در زمینــه ســرامیک های مــورد اســتفاده 
بــرای کاربردهــای نــوری، الکتریکــی، مغناطیســی، دیرگــدازی، بیوشــیمیایی و هســته ای اســت کــه در ایــن مطلب 
ــرد نانوپوشــش ها در کاشــی و ســرامیک اشــاره شــده اســت. ــه کارب ــد. در اینجــا ب ــرار نمی گیرن ــورد بحــث ق م

پوششهایآبدوستپوششهایآبگریز

کاربردفناورینانودرکاشیوسرامیک
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ــره،  ــل ذرات نق ــوادی مث ــا اســتفاده از نانوم ب
ــوان  ــا می ت ــس و تیتانی ــید م ــید روی، اکس اکس
پوشــش های آنتــی باکتریــال بــر روی ســطح 
از  تــا  کــرد  ایجــاد  ســرامیک ها  و  کاشــی ها 
ــواع  ــا و ان ــا، جلبک ه ــد باکتری ه ــکیل و رش تش
میکروب هــا جلوگیــری شــود. البتــه حتمــا بایــد 
ــرد باشــد.  ــوع کارب ــه ن ــا توجــه ب ــوع پوشــش ب ن
ــکان  ــه ام ــه ب ــا توج ــد ب ــاب می توان ــن انتخ ای
تمــاس مســتقیم بــا انســان و یــا دالیــل اقتصــادی 
ــال  ــرامیک های آنتی باکتری ــی ها و س ــد. کاش باش
بــه تازگــی در بســیاری از نقــاط جهــان در 
بهداشــتی،  ســرویس های  عمومــی،  اماکــن 
بیمارســتان ها، کارخانجــات فــراوری مــواد غذایــی 
ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــا م و مرغداری ه

مزایای استفاده از فناوری نانو در صنعت کاشی و سرامیک

کاهش استفاده از مواد شوینده برای تمیز سازی سطح تا۷0 درصد؛

کاهش هزینه های پاکسازی و ضدعفونی کردن محیطی؛

کاهش دوره های پاک سازی؛

کاهش آلودگی های محیط و محافظت سطوح از تاثیر نم و کثیفی ها؛

سهولت در تمیز کردن لکه های سخت مانند سیلیکون، چربی و روغن با استفاده از آب؛

جلوگیری از رشد و گسترش کپک، جلبک و مشابه آنها در محیط های بیمارستانی، حمام و سرویس بهداشتی 

کاهش سایش و فرسایش سطوح؛

بی خطر و سازگار بودن مواد با محیط زیست.

پوششهای
آنتیباکتریال



لطفـا خودتـان را معرفی کنیـد و بفرماییـد عنوان طرح شـما و 
رتبـه ای کـه کسـب کردید چـه بود؟

هانیـه نعمتـی هسـتم، دانش آمـوز پایه دهم دبیرسـتان فرزانـگان6. طرح 
مـن بـا عنوان »سـنتز نانوذرات اکسـید روی با گیاه گشـنیز و بررسـی خواص 
آنتـی باکتریـال آن« در جشـنواره ملـی ابـن سـینا رتبـه اول کشـوری و در 

جشـنواره تبیـان رتبه دوم کشـوری را کسـب کرد. 

چرا تصمیم گرفتید روی این موضوع کار کنید؟ 
 تمـام سـعی مـن بر ایـن بوده کـه در راسـتای سـنتز نانـوذرات، طرحی 
دوسـت دار محیـط زیسـت ارائـه کنـم، البتـه همـراه بـا تغییراتـی در فرآینـد 

سـنتز و بررسـی خواص آنتـی باکتریـال آن.

برای مخاطبان ماهنامه از کاربرد طرحتان بگویید؟ 
ایـن طـرح کاربردهـای زیـادی در زمینه هـای مختلـف دارد. از نانـوذرات 
اکسـید روی بـه عنـوان ماده آنتی باکتریـال در کاربردهای کلینیکی اسـتفاده 
می شـود. امـا هـدف مـن ارائـه یـک روش سـاده و ارزان و در عیـن حال

 زیسـت سـازگار برای سـنتز نانوذرات اکسـید روی با اسـتفاده از گیاه گشنیز 
بود.

در مورد نحوه انجام طرح تان کمی توضیح دهید ؟
بـرای انجـام ایـن طـرح حـدودا 5 مـاه بـدون وقفـه تـالش کـردم کـه 
چندیـن بـار نتایج آنچه که انتظار داشـتیم نشـد. شکسـت ها و خسـتگی های 
زیـادی حتـی در آخریـن مراحـل پروژه همـراه ما بـود. در این کار پژوهشـی، 
بیوسـنتز نانـوذرات اکسـید روی با اسـتفاده از عصـاره آبی گیاه گشـنیز انجام 
شـد. اسـتفاده از گیاهـان جهـت سـنتز نانـوذرات بـه دلیـل عـدم اسـتفاده 
از مـواد سـمی و هزینـه بـاال یکـی از روش هـای دوسـت دار محیـط زیسـت 
بـه شـمار مـی رود. نانـوذرات سـنتزی بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ الکترونی 
روبشـی)SEM( شناسـایی شـد. خاصیت ضدباکتـری عصاره و نانـوذرات نیز 
از طریـق کشـت باکتری هـا در حضـور مـواد تهیـه شـده مـورد ارزیابـی قـرار 

فت.  گر

امسال  که  است  دانش آموزی  ملی  جشنواره  یک  سینا  ابن  جشنواره 
سومین دوره آن در اردیبهشت ماه برگزار شد. خانم هانیه نعمتی برای 
راهنمایی  با  را  نانو  فناوری  با  مرتبط  طرحی  جشنواره  این  در  شرکت 
در  توانست  و  داد  انجام  فرزانگان  مدرسه  آزمایشگاه  در  اعظمی  خانم 
محور سمینارهای علمی رتبه اول این جشنواره را کسب نماید. در ادامه 

مصاحبه ای که با این دانش آموز موفق انجام داده ایم را با هم می خوانیم.

 سمیه زمانی

زنگ
نانـو 16

گفتگوبا
هانیه نعمتی

رتبهاول
جشنوارهملیابنسینا
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زنگ
نانـو 17اخبار 

از تجربه تـان در آزمایشـگاه بـرای مخاطبـان ماهنامـه 
بگویید؟

کار آزمایشـگاهی معمـوال یکـی از مهم تریـن قسـمت های یـک 
پـروژه عملی اسـت. گاهـی اوقات پروژه بسـیار کند پیـش می رفت و 
بـا نتایـج نامطلـوب همراه بـود، اما تکـرار و تمرین بیش تر باعث شـد 
کـه مهارت هـای مـن در کار آزمایشـگاهی بـاال رود. ایـن روند کمک 

کـرد در ارائه هـا کامـال به موضوع مسـلط باشـم.

امکانـات آزمایشـگاه مـورد اسـتفاده شـما چطـور بود؟ 
نیازهـای طـرح شـما را بـرآورده کرد؟

خداروشـکر آزمایشـگاه مـا از نظـر تجهیزات در شـرایط مطلوبی 
بـود و فقـط بـرای تسـت هایSEM  نیـاز بـه آزمایشـگاه  دیگـری 

داشتیم.

قبا هم مقاله علمی نوشته بودید؟ 
چـون تـا به حـال تجربـه مقاله نویسـی نداشـتم در ابتـدا خیلی 
برایـم سـخت بـود. حتـی شـب ها سـاعت ها بیـدار می ماندم تـا فقط 
از مقاله هـای دیگـر الگـو بگیـرم. بعـد از مدتـی اوضـاع بهتر شـد اما 
هنـوز هـم نقص هـای زیادی داشـت که باید رفـع می شـد. در نهایت 
پـس از خوانـدن مقاله هـای زیـاد، بـه نوشـتن مقالـه با سـبک خودم 
بیش تـری  مقاله هـای  چقـدر  هـر  کـه  بگویـم  می توانـم  پرداختـم. 

بخوانیـد، بهتـر می نویسـید. 

اسـتاد راهنمـا در جریان پژوهـش چطور به شـما کمک 
؟ د کر

ایشـان در تمـام رونـد پـروژه همیشـه پشـتیبان و حامـی بنـده 
بودنـد و در آزمایشـگاه و همینطـور در نوشـتن مقالـه بـه مـن کمک 

کـرده و همراهـم بودند.

از روز برگـزاری جشـنواره برایمـان بگوییـد. از حـال و 
هـوای روز جشـنواره و تجربیاتـی کـه کسـب کردیـد.

بـه  نسـبت  بـودم.  آمـاده  امـا  بـود  استرسـی  پـر  روز  واقعـا 
جشـنواره های قبلـی که شـرکت کـرده بـودم ارائه قو ی تری داشـتم. 
گروه هـای زیـادی شـرکت کـرده بودنـد کـه وقتـی آنهـا را دیـدم 
امیـدی نسـبت بـه کار خـودم نداشـتم، اما دلگرمـی خانواده، اسـتاد 

راهنمـا و دوسـتان دیگـر کمکـم کـرد و همـه چیـز بهتـر شـد. 

مهم تریـن دسـتاورد حضـور در جشـنواره علمـی برای 
شـما چـه بود؟

اینکـه هیـچ تالشـی بی نتیجـه نیسـت و هـرکاری بـا یـک اراده 

قـوی و پشـتکار آسـان خواهد شـد.

به نظر شـما چطـور می شـود دانش آمـوزان را بـه انجام 
کارهـای پژوهشـی در آزمایشـگاه های نانو تشـویق کرد؟ 

 بازدیـد دانش آمـوزان از دسـتاورد های علمـی در ایـن زمینـه و 
آشـنایی بـا اسـتادان ایـن حـوزه کمـک می کنـد تـا حـس رقابت در 

دانش آمـوزان در زمینـه پژوهـش و نـوآوری تقویـت شـود.

و بـه عنـوان سـوال آخـر: بین آینـده شـغلی خودتان و 
فنـاوری نانـو ارتباطـی می بینید؟

بلـه مطمئن هسـتم که شـغل آینـده من بـا فناوری نانـو ارتباط 
خواهـد داشـت چـون نانـو بین رشـته ای اسـت. همچنین بـا توجه به 
اینکـه رشـته مـورد عالقه ام داروسـازی اسـت حتمـا ایـن راه را ادامه 
می دهـم و حتـم دارم کـه در آینـده بـا توفیـق الهـی یـک کارآفرین 

موفـق خواهم شـد.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو



تهیهمنسوجاتخودتمیزشونده
بهروشپوششدهیدرجا

به نظر شما امکان دارد لکه چربی ای که روی لباس ریخته بدون باقی 
گذاشتن اثری پاک شود؟! یا لباس آغشته به چای پس از شستشو مانند 

قبل تمیز گردد؟!
پژوهشگران جوان زهرا عباسی و فرناز خوش دوست با راهنمای خانم شبنم 
عندلیب در پژوهش سرای ابن سینای منطقه 15تهران با انجام پژوهشی به همین 
مسئله پرداختند و با تهیه منسوجات خودتمیزشونده نشان دادند که با فناوری 

نانو این امکان وجود دارد. 
در این تحقیق تجربی، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با استفاده از دو حالل 
متفاوت و استفاده از پیشماده تیتانیوم تترا ایزوپروپوکساید )TTIP( و به کمک 
فراصوت سنتز شدند. دو محلول آماده شده در دو پارچه پنبه ای به طور جداگانه 

بارگزاری و نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. 
محلول های  نمونه  روی  بر   SEM و   XRD فرابنفش،  مرئی-  جذبی  طیف 
را  نانوذرات  انجام شد که همگی تشکیل  تیتانیوم  اکسید  نانوذرات دی  حاوی 
کروی شکل  و  داشته  نانومتر  اندازه حدود 50  تولیدی  نانوذرات  کردند.  تایید 
گرفته  نانوذرات  پارچه حاوی  نمونه  دو  از   FESEM تصاویر  هستند. همچنین 
شد و توزیع یکنواخت نانوذرات بر روی الیاف پارچه برای هر دو نمونه مشاهده 
گردید. خاصیت خود تمیز شوندگی پارچه ها از طریق نظارت بر حذف لکه متیلن 
بلو در پارچه، در بازه زمانی 12 ساعت، تحت تابش نور المپ UV مقایسه شدند. 
لکه ها )رنگ ها( متیلن بلو در پارچه عمل آوری شده با پرتودهی UV  تجزیه شد 
و مشخص گردید که با بارگذاری نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، خود تمیزشوندگی 

و کاهش رنگ روی پارچه اتفاق افتاده است.
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تصویر FESEM الف-پارچه خام ب-پارچه حاوی نانوذرات TiO2 )نمونه1(
ج- پارچه حاوی نانوذرات TiO2 )نمونه2(



ساختبانداژآبگریزبرایترمیمسوختگی

ساختدستگاهتصفیههوابرایتصفیهی
کاملهوابافیلترهاینانووقابلتعویض

شدید  آسیب  موجب  وسیع  سوختگی های 
فراوان  رنج  و  هزینه  و  بیمار شده  روانی  و  جسمی 
طرفی  از  دارد.  بدنبال  خانواده هایشان  و  آنها  برای 
روش های درمان موجود برای بسیاری از سوختگی ها 
مسعودی  فاطمه  دلیل  همین  به  هستند.  پرهزینه 
از مجتمع آموزشی  مبینا گلرخ و  ملیکا الجوردی 
طلوع با راهنمایی آقای امیر اسدزاده تصمیم گرفتند 
تخریب  زیست  صرفه،  به  مقرون  باندی  تهیه  برای 
زیاد  بخشی  بهبود  با خاصیت  باکتریال  آنتی  پذیر، 

یک پروژه تحقیقاتی را انجام دهند.
این گروه پژوهشی پس از مطالعات زیاد، به یک 
فرمول مناسب رسیدند. آنها پس از سنتز نانوذرات 

 ،PVP، PVA اکسید روی با استفاده از موادی چون
کیتوسان، پلی فنول و پلیمرها محلولی تهیه کردند. 
الکتروریسی  دستگاه  از  گروه  این  باند  تهیه  برای 
تبدیل  نانوالیاف  به  را  نظر  مورد  محلول  و  استفاده 
کردند. از جمله ویژگی های قابل توجه باندی که با 
این روش تهیه شده خاصیت آبگریزی آن است. باند 
با داشتن این ویژگی به زخم نمی چسبد. عالوه براین، 
طبیعی  مواد  از  تا  شده  تالش  باند  این  تهیه  در 
استفاده گردد و احتمال هرگونه آسیب به بیمار به 
حداقل رسانده شود. جزئیات این طرح پژوهشی را 

می توانید در مقاله ایشان بخوانید.

در  را  پاک  هوای  چقدر  سال  هر 
تجربه می کنید؟ همانطور که  شهرتان 
می دانید یکی از معضالت اصل زندگی 
امروزي به خصوص در شهرهاي بزرگ 
مونوکسیدکربن،  هواست.  آلودگی 
دي اکسیدگوگرد،اکسیدهاي نیتروژن دار، 
ذرات  نشده،  سوخته  هیدروکربن هاي 
مهم  عوامل  جمله  از   ... و  معلق  ریز 
آلودگی هوا هستند. تا به حال به این 
مسئله  فکر کرده اید چه راه حلی برای 
دارذ؟  وجود  هوا  آلودگی  معضل  رفع 
مهرداد  نام  به  شما  دوستان  از  یکی 
سالمتیان دانش آموز پایه پنجم مدرسه 
قلم با راهنمایی خانم مرضیه آزاد فالح و 
آقای حامد سعدآبادی در پژوهش سراي 
دانش آموزي مالصدرای شهر کرج یک 
دستگاه تصفیه هوا ساخته و در نهمین 
نموده  ارائه  نانو  دانش آموزی  جشنواره 
است. هدف از این پژوهش تصفیه هوا 
غبار،  و  گرد  همچون  آلودگی هایي  از 

آالینده هاي مضر، باکتري ها و ویروس ها 
بوده است. این گروه توانستند در بخش 
نمایند. کسب  را  سوم  رتبه  کارسازه 

وجود  با  شده  تهیه  دستگاه 
با  مرحله   4 طی  مختلف  فیلترهای 
به طورکامل  را  نانو هوا  فناوری  کمک 
تصفیه می کند: فیلتر هپا، فیلتر گرافن-

دي اکسیدتیتانیوم،  فیلتر  فعال،  کربن 
فیلتر نقره که به ترتیب با جذب ذرات 
میکرون،   0/3 از  بزرگ تر  غبار  و  گرد 
 آالینده هاي آلی و هیدروکربنی، برخی 
باکتري ها  نهایت  آالینده های هوا و در 
و ویروس ها هوا را تصفیه می نماید. در 
غبارسنج  حسگر  یک  دستگاه  انتهای 
و  ورودي  آلودگی  میزان  که  قراردارد 
خروجی را می سنجد. نتایج آزمایش های 
داد  نشان  دستگاه  این  با  شده  انجام 
از  عبور  از  هوا پس  آلودگی  میزان  که 
می یابد. کاهش  زیادي  مقدار  به  آن 

شکل1( نانواکسید روی

شکل 2( نانوالیاف با کیتوزان
و پلی وینیل الکل 
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موضوع جالبی که
در زمینه فناوری  نانو
خوانده یا شنیده اید

چه بوده است؟

محمد پارسا مساح بوانی، پایه دهم
رشته علوم تجربی، مدال طای المپیاد نانو

ماشین های نانویی، مخصوصا از نوع
بیونانو که داخل بدن می توانند جراحی

و ترمیم انجام دهند.

عارف بهمنی، دانشجوی مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی مواد دانشگاه علم و و 

صنعت، مدال نقره المپیاد نانو
به کارگیری فناوری نانو در ساخت 

امولسیون های چندگانه برای 
کاربردهای پزشکی )داروسازی( و 

غذایی و ترمیم انجام دهند.

مهران عبداللهی ، دانشجوی پزشکی دانشگاه 
شهید صدوقی یزد، مدال نقره و طای المپیاد 

نانو و رتبه 48 مسابقه ملی نانو 
حضور نانو و فناوری های آن در تمام 
رشته های تحصیلی، جالب ترین ویژگی 

آن است. مثال در شیمی، زیست شناسی، 
پزشکی، علوم کامپیوتر و صد البته فیزیک. 
دیگر ویژگی خوب فناوری نانو، ظرفیت 
باالی آن برای ادامه تحصیل است که 

باعث می شود دست ما برای انتخاب رشته 
و ادامه تحصیل در زمینه نانو بسیار باز 

باشد.

بنیامین وحیدنیا، دانشجوی مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی مکانیک، راه یافته به سه دوره

از جشنواره دانش آموزی نانو
طراحی نانوحسگرها برای پیش بینی حمله 

قلبی توسط محققان دانشگاه صنعتی کالیفرنیا 
ساخت نانوروبات برای انجام عمل جراحی 
دقیق چشم و تزریق دوزهای دارویی به 

صورت بسیار دقیق توسط محققان در موسسه 
فناوری زوریخ.و ترمیم انجام دهند.

سید مجتبی ترابی، دانشجوی مقطع 
کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف، 

مدال نقره المپیاد نانو
یکی از جالب ترین موضوعاتی که تا به 
حال شنیده ام نامریی کردن اجسام با 
استفاده از پوشش های نانو بود که به 

نظرم می تواند تحوالت بزرگی به وجود 
بیاورد.

دورهمی زنگ
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