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نانوساختارهای 
کربنی، ستاره های 

فنــاوری نانو
باز شدن پنجره ای به سوی یک باغ دلگشا

نانو در استان کرمان 

25 فروردین 1396: آزمون هشتمین المپیاد دانش آموزی نانو

به کانال تلگرامی باشگاه نانو بپیوندید
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فرا رسیدن ایام فرخنده دهه ی فجر،دهه ی پیروزی، دهه ی رسیدن به اوج بلندی 
و قدرت بر دانش آموزان سربلند ایرانی مبارک باد.

باالترین  به  ایرانی در سال های اخیر نشان داده اند که می توانند  محققان جوان 
درجات علمی روز دنیا دست یابند. در زمینه فناوری نانو، بسیاری از دانش آموزان، 
تحقیقاتی ارزنده انجام داده و در جشنواره های علمی چنان درخشیده اند که به اعتقاد 
بسیاری از صاحب نظران در حدی فراتر از مقطع تحصیلی شان و حتی در اندازه های 

دانشجویان ارشد و دکترا ظاهر شده اند. 
عالقمندی دانش آموزان به موضوع فناوری نانو و تعداد فعالیت ها و پروژه های 
و  عزیزان  این  معرفی  و  انعکاس  برای  است.  زیاد  بسیار  آنها  توسط  شده  انجام 
فعالیت هایشان، بخشی از ماهنامه زنگ نانو به مقاله های دانش آموزی و مصاحبه با 

 این عزیزان اختصاص دارد. 
دانش آمـوزان پژوهشـگری کـه در زمینـه فنـاوری نانـو، پژوهشـی مطالعاتـی 
آدرس بـه  ماهنامـه  ایمیـل  طریـق  از  می تواننـد  داشـته اند  آزمایشـگاهی   یـا 

zangnano@nanoclub.ir مـا را مطلـع سـازند تـا از طریـق چـاپ مقاله، خبر 
و مصاحبـه در ماهنامه فعالیتشـان معرفی شـود.

همراهان عزیز ماهنامه زنگ نانو
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سردبیر:

 فاطمه سادات سکوت

همکاران این شماره:

شیرین علیخانی

 سید طه سید مصطفوی 

فاطمه خسرونژاد، منیژه قهرمان پور، مینا زاهد سرگلی

مرضیه رسولی، راحله جعفری، محمدجواد عبدیان

آرمان شکوه سلجوقی

 طراحی و صفحه آرایی:

سیمین رفیع پور لنگرودی

نشانی:

 تهران، ابتدای پاسداران، دشتستان سوم

پالک 10، طبقه 3، واحد 3

تلفن:

021 22896414 - 15  

پایگاه اینترنتی:

www .nanoclub .ir 

پست الکترونیکی:

zangnano@nanoclub . ir 

عالقمندان به تهیه اشتراک و آرشیو ماهنامه می توانند
 به بخش زنگ نانو در سایت باشگاه نانو مراجعه نمایند.

باشگــاه نـــانــــو

ها



تماس  گوشی ام  با  ماه  دی  دوازدهم  یکشنبه  روز  ظهر 
گرفتند. پرسیدند شما می خواستید مدالتان را تقدیم آقا کنید؟ 
فردا ساعت 9 تشریف بیاورید بیت. اولین کاری که می کنم 
این است که با پدرم تماس می گیرم تا مدال را خیلی سریع از 
نیشابور برایم بفرستند که تحویل این هدیه به صاحبش بیشتر 
از این طول نکشد! متوجه می شوم که با خانم شکیبا دانشجو و 
آقای مسعود عبدلی هم تماس گرفته اند. یعنی همان سه نفری 
که در نمایشگاه نانو بیت در تاریخ 11 بهمن ماه سال گذشته 
نیز خدمت آقا رسیده بودیم و درخواست تقدیم مدال هایمان 
را داشتیم. حاال بعد از حدود دو سال این توفیق را پیدا کردیم.
با شکیبا برای رفتن به بیت هماهنگ می کنم. ساعت8 و20 
مترو شریف  ایستگاه  تا  به دستم می رسد.  دقیقه صبح مدال 
می دوم. به هر سختی من و شکیبا خود را به بیت می رسانیم. 
دقیقا راس ساعت 9! آقای عبدلی هم آنجا حضور دارند. از 
گیت اول رد می شویم و وارد دومین گیت می شویم. باید مدتی 
از خاطرات گذشته و  با شکیبا  بمانیم. شروع می کنیم  منتظر 
بگذرد.  زودتر  زمان  تا  می کنیم  صحبت  کانون  فعالیت های 
شکیبا باز هم همان دغدغه همیشگی را مطرح می کند: )بگوییم 

که المپیاد نانو سهمیه کنکور ندارد(.

ساعت از نه و نیم گذشته است که وارد یک اتاق دیگر 
می شویم. خانم ها در بخش دیگری می نشینند و از مدال ها و 
رشته های دانشگاهی هم می پرسیم. اولش کمی استرس داشتیم 
که مدال ما کشوری است و بقیه جهانی! ولی بعد می بینیم افراد 
دیگری هم هستند که مدال کشوری دارند. از زیست و شیمی 

گرفته تا ریاضی و... 
اعالم می کنند که باید به اتاق اصلی برویم و هم زمان چای 
می آورند و خب از چای بیت هم نمی شود گذشت! چون ممکن 

است اولین و آخرین باری باشد که گیر آدم می آید.
وارد اتاق اصلی می شویم! اینجاست که دیگر اوج شگفتی 
و شوق من و شکیباست. یک اتاق متوسط که چندین ردیف 
صورت  به  هم  صندلی  ردیف  یک  و  آن  انتهای  در  صندلی 
باالی آن چیده شده است. درست شبیه دیدارهای  گرد در 
خصوصی آقا که همیشه در تلویزیون می دیدیم! و من که هرگز 
می گفتم  همیشه  چون  نمی دیدم.  هم  خواب  به  را  لحظه  این 
دیدار المپیادی ها با آقا مخصوص مدال آوران المپیادهای اصلی 
است و من هرگز چنین توفیقی نخواهم داشت! ولی حاال این 
توفیق نصیبمان شده بود. می نشینیم و بقیه هم کم کم می آیند. 
قلبمان به شدت می زند و همه نگاه ها به در است تا آقا بیایند.

شکیبا می گوید: چقدر این مدال برایمان پر خیر و برکت بود! و 
من ادامه می دهم: حاال و با وجود این دیدار، دیگر چه اهمیتی دارد 
که این مدال برایمان سهمیه کنکور داشته یا نه! ساعت حدود10 

و نیم است که آقا وارد می شوند. و همچنان در بهت و شوق!
رهبر انقالب اسالمی، دیدار با جمعی از نخبگان جوان علمی 

باز شدن پنجره ای 
به سوی یک باغ دلگشا 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
و  نخبگان  از  با جمعی  ماه  دوشنبه سیزدهم دی  صبح 
مدال آوران علمی دیدار کردند و در این دیدار، مدال های 
کسب شده از سوی نخبگان در مسابقات و المپیادهای 
کشوری و جهانی به رهبر معظم انقالب اسالمی اهدا شد.
فاطمه خسرونژاد، دارنده مدال طالی المپیاد نانو این 

دیدار باشکوه را چنین توصیف می کند:
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کشور را، باز شدن پنجره ای به سوی یک باغ دلگشا و ورود هوای 
تازه، و فروزان تر شدن امیدها به تحقق اهداف واالی نظام و کشور، 
توصیف کردند و گفتند: من شکرگزار خداوند متعال به سبب 
وجود جوان های خوب، صالح و نخبه  کشور هستم و این جوانان 
نیز باید شکرگزار نعمت نخبگی و ظرفیت ها و استعدادهای باالی 

خود باشند. خدا می داند که این توصیفات با دل ما چه می کند!
پس از صحبت های رییس و مسئول بسیج دانشگاه شریف 
و چند دانشجوی دیگر از حضار، آقا صحبت های خودشان را 

شروع می کنند. بخشی از گزیده سخنان ایشان:
هسته های نخبگی که همچون گلخانه هایی در سراسر کشور 
پراکنده هستند، قطعًا آینده ی کشور را سرشار از عطر علم و 

تجربه و استعداد و تدین و انقالبی گری خواهند کرد.
تالش و حرکت علمی در کشور به هیچ  وجه نباید ُکند یا 

متوقف شود بلکه باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.
تعهد  و  الهی  و  دینی  آرمان های  به  جدی  »اهتمام  ایشان 
تأکید  و  دانستند  کشور  واقعی  پیشرفت  الزمه ی  را  انقالبی« 
از  اعم  کشور  عرصه های  همه ی  در  باید  موضوع  این  کردند: 
مدیران  گزینش  و  اداره ی کشور  علمی،  کار  اقتصاد، سیاست، 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
و  »ثبات  را،  کشور  پیشرفت  برای  عامل  سومین  ایشان 
انجام  گفتند:  و  برشمردند  انقالب«  و  دین  راه  در  ایستادگی 
موفقیت  یا  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  همچون  بزرگ  کارهای 
و  فشارها  با  مقابله  همچنین  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در 
تعارض ها علیه نظام اسالمی، به دلیل انسان هایی بوده است که 
دارای ثبات قدم و ایستادگی بودند و در مسیر دین و انقالب 
دچار انحراف و تزلزل نشدند و از افراد متزلزل در راه دین و 

انقالب باید حذر و پرهیز کرد.
برایمان از فعالیت زنان گفتند و اینکه مسئوالن دانشگاه ها 
و  دانشجو  زنان  که  کنند  فراهم  را  شرایطی  و  تسهیالت  باید 
وظیفه ی  بتوانند  خود،  علمی  کارهای  انجام  بر  عالوه  محقق، 
همسرداری و نگهداری از فرزندان را نیز انجام دهند و مجبور 

به کنار گذاشتن مسیر علمی خود نشوند.
ایشان همچنین مدال های نخبگان علمی را بسیار با ارزش و نماد 
استعداد درونی و هویت واالی این جوانان دانستند و خاطرنشان 
کردند: ارزش معنوی این مدال ها بسیار باالتر از ارزش مادی آن 
است و به همین دلیل من مدال های اهدایی جوانان نخبه را با کمال 

میل و با افتخار می پذیرم، اما بعد به خود آنان باز خواهم گرداند.
در انتها چند نفر هم اجازه می گیرند و ایستاده صحبت می کنند. 

یکی از آنها اما حرفی را می زند که ما می خواستیم بگوییم!
از اینکه المپیادها نباید محدود به رشته های فنی و مهندسی 
شود و باید المپیادهایی مثل رسانه، اقتصاد و فلسفه هم اضافه شود. 
و از المپیاد نانو نام می برد که برگزیدگانش اینجا هستند و آنها هم 
به هرحال در پیشرفت علمی این کشور سهیم هستند و چرا این 

المپیاد نباید سهمیه کنکور داشته باشد؟

تایید  را  ایشان  حرف  درستی  هم  آقا 
و  من  لبان  بر  رضایت  لبخند  و  می کنند 
این  از  بیش تر  همه  از  و  می نشیند!  شکیبا 
خوشحالم که دستاوردهایمان در المپیاد نانو 
آنقدر چشمگیر بوده که کسی که خودش در 
المپیاد نانو نبوده هم برای این المپیاد دغدغه 

سهمیه کنکور پیدا کرده است!
ردیف  یک  در  می شود  تمام  که  جلسه 
می ایستیم و مدال های دختران به همراه مدال 
تقدیم می شود. هرکدام  آقا  به  و شکیبا  من 
می توانیم در حد یکی دو جمله با آقا حرف 
بزنیم. من فقط التماس دعا گفتم و شکیبا هم 
از اینکه تمام فعالیت های ما برای خشنودی 
امام زمان )عج( است و بعد هم التماس دعا. 
چند نفری موفق می شوند عبای آقا را ببوسند 
و برای همسرانشان از آقا انگشتر بگیرند! و 

البته چفیه که به همه خانم ها می رسد!
و  می خوانیم  نماز  می شود.  تمام  جلسه 

برمی گردیم ولی...
دوشمان  روی  مسئولیت  از  سنگینی  بار 

حس می شود.
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نمایندگان مدال آوران المپیاد دانش آموزی نانو 
در دیدار با رهبری

مسعود عبدلی
طالی دومین دوره  

 داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه خسرونژاد
طالی دوره پنجم و برنز دوره چهارم 
مواد  مهندسی  سوم  ترم  دانشجوی 

دانشگاه صنعتی شریف

شکیبا دانشجو
نقره دوره پنجم

دانشجوی ترم اول مهندسی مواد 
دانشگاه علم و صنعت 
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و  فناوری  و  پژوهش  هفته  نمایشگاه  هفدهمین 
دومین نمایشگاه موزه علوم و فناوری ایران 14 تا 18 
آذر ماه 1395 در محل نمایشگاه های بین المللی شهر 

همدان برگزار شد. 
با  مالیر  شهرستان  احدی  شهید  پژوهش سرای 
دانش آموزی  دستاوردهای  ارایه  و  نانو  غرفه  برپایی 
بود.  حوزه  این  در  همدانی  دانش آموز  میزبان5000 
موارد زیر در این غرفه برای بازدیدکنندگان ارایه شد:

 معرفی آزمایشگاه نانو و تجهیزات آن؛
 نمایش دستاوردهای دانش آموزان از قبیل نانوالیاف 
تولید شده با دستگاه الکتروریسی، نانوکلوئید مس و اکسید 

مس تولید شده با دستگاه انفجار الکتریکی سیم؛
 توضیح روش اولتراسونیک و کاربرد آن در سنتز 

نانوداروها؛
 نمایش انواع مختلف نانوساختارهای کربن مانند 
نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره، شکل های 
صندلی، زیگزاگ، کایرال، شبه فولرنی و ساختار فولرن 

و گرافن؛ 
 برگزاری مسابقه جورچین؛

بازدیدکنندگان  سواالت  به  پاسخگویی   
درخصوص کاربردهای نانو.

اساتید  کشوری،  و  دولتی  مقامات  است،  گفتنی 
دانشگاه های همدان و مسئولین آموزش و پرورش نیز 

استان از این غرفه بازدید کردند.

بازدید 5000 دانش آموز از 
غرفه نانو در نمایشگاه هفته 
پژوهش همدان 

باشگاه نانو به منظور ایجاد فرصت های برابر یادگیری و نیز 
برقراری ارتباط نزدیک تر و آسان تر با مخاطبین سایت، اقدام 

به راه اندازی کانال تلگرام نموده است.
اگر نرم افزار تلگرام روی تلفن همراه یا رایانه شما نصب شده 
است، می توانید از طریق لینک کانال، عضو کانال باشگاه نانو شوید. 

https://telegram.me/nanoclub_ir  :لینک کانال
روش های قبلی آموزش مخاطبان باشگاه، قراردادن مقاالت 
افزایش  باعث  که  بوده  کتاب  چاپ  و  نانو  باشگاه  سایت  در 
سطح آموزش مخاطبان شده است، اما با توجه به فراگیر شدن 
ارائه  استفاده از فضای مجازی و سهولت دسترسی به مطالب 
خالصه  مطالب  اخبار،  دادن  قرار  با  دارد  قصد  باشگاه  شده، 
از مقاالت در کانال تلگرام، گامی موثر در  مناسب و هدفمند 

راستای آموزش مستقیم تعداد بیش تری از مخاطبان بردارد.

برترین  به  نانو  ستاد  سوی  از  اهدایی  تحقیقاتی  پژوهانه 
آزمایشگاه های شبکه آموزشی توانا از 300 هزار تومان به 500 

هزار تومان افزایش یافت.
در  مستقر  آزمایشگاه های  ارزیابی،  از  دوره  این  در 
پژوهش سرای رازی شیراز، پژوهش سرای امام جعفر صادق نور، 
پژوهش سرای اشراق درود، مجتمع آموزشی تیزهوشان سنندج، 
استاد  پژوهش سرای  اردبیل،  صفری  بابا  استاد  پژوهش سرای 
طاهر شهرضا، پژوهش سرای ابن سینا تهران، پژوهش سرای امام 
پژوهش سرای  و  تبریز  آذربایجان  پژوهش سرای  قروه،  خمینی 
بین 47  را  دهم  تا  اول  رتبه  زنجان  امیرعلم غضنفریان  دکتر 
مرکز عضو شبکه آزمایشگاه های آموزشی توانا کسب کرده اند.

گفتنی است، تعداد دوره و سمینار برگزار شده در آزمایشگاه، 
میزان فعالیت آزمایشگاه در میزبانی نشست ها و دوره ها، کسب 
رتبه های مختلف استانی یا کشوری به واسطه انجام فعالیت در 
آزمایشگاه و شرکت در جشنواره های مختلف و از همه مهم تر 
گزارش دهی این فعالیت ها به باشگاه نانو، مهم ترین پارامترهای 

موثر در امتیازدهی را تشکیل داده اند.

به کانال تلگرامی
 باشگاه نانو بپیوندید 

پژوهانه تحقیقاتی ده آزمایشگاه 
برتر توانا به 500 هزار تومان

 افزایش یافت 

  منیژه قهرمان پور
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صبح روز جمعه 25 فروردین ماه 1396 آزمون مرحله اول 
هشتمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به صورت 

هم زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
این آزمون شامل 60 سوال چهارگزینه ای است و منتخبان 

آن در تابستان 96 به اردوی عملی راه پیدا خواهند کرد.
گفتنی است تا کنون بیش از 22000 دانش آموز عالقمند 
مسابقه  این  در  شهرستان   234 از  نانو  فناوری  و  علوم  به 
ترویجی)پژوهش سراهای  نهاد   218 طریق  از  علمی  بزرگ 

دانش آموزی( ثبت نام کرده اند.

25 فروردین 
 :1396

المپیاد  هشتمین  آزمون 
نانو  تهران دانش آموزی   5 منطقه  در  نانو  دانش آموزی  انجمن های 

منظور   به  جوان  دانش آموزی  پژوهش سرای  همت  به 
این  دانش آموزان  پژوهشی  فعالیت های  جهت دهی 

منطقه در حوزه فناوری نانو تشکیل شد.
پژوهش سرای دانش آموزی جوان منطقه 5 از ابتدای 
مهر ماه سال جاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی در 
آغاز  گسترده  به صورت  را  نانو  فناوری  و  علوم  حوزه 

نموده است.
همایش  دو  فعالیت ها،  این  توسعه  راستای  در 
در  آن  کاربردهای  و  نانو  فناوری  معرفی  موضوع  با 
زندگی و صنعت با حضور 130 دانش آموز پسر و 220 
دانش آموز دختر با تدریس آقای علی انصاری )دارنده 
مدال طالی المپیاد نانو )دارای گواهی توانمندی تدریس 

از سوی ستاد توسعه فناوری نانو( برگزار شد.
گفتنی است دانش آموزان پسر حاضر در این همایش ها 
از مدارس امام خمینی، 14 خرداد، فرزانگان پویا، آفرینش، 
امام مهدی و عموییان و دانش آموزان دختر از مدارس 
ستایش، عفاف، والیت، سرفراز، خضرا، آیین تربیت، سما2، 
ایرج رستمی،  غفاری، شهید دستغیب، جهاد،  ابوذر  هما، 

ایوب آزاد، سمیه و سالم و شعبان بودند.
انجمن های  همایش ها،  این  برگزاری  از  پس 
پژوهشی،  امور  به  عالقمندان  حضور  با  دانش آموزی 
تشکیل و برای انجام فعالیت های هدفمند سازمان دهی 
شدند. در همین راستا پروژه های دانش آموزی طراحی 
شد که خروجی آنها در جشنواره های علمی و پژوهشی 

ارایه خواهد شد.

تشکیل انجمن های دانش آموزی نانو 
در منطقه 5 تهران 

 )/http://product.statnano.com( بانک محصوالت فناوری نانو 
به عنوان جدیدترین بانک اطالعاتی وابسته به وبسایت استت 
نانو، اطالعات و آمار حدود 6750 محصول مبتنی بر فناوری 
نانو را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد. این محصوالت 
در حوزه های صنعتی خودرو، ساخت و ساز، لوازم آرایشی و 
بهداشتی، الکترونیک، لوازم خانگی، نفت و گاز، لوازم ورزشی، 
نساجی، کشاورزی، انرژی های تجدیدپذیر، مواد غذایی، محیط 

زیست و پزشکی دسته بندی شده اند.
بانک اطالعاتی محصوالت نانویی عالوه بر ارائه اطالعات 
و  خواص  از  ارزشمندی  داده های  محصول،  هر  درباره  کلی 
و  شرکت  محصول،  هر  در  شده  استفاده  نانومواد  کاربردها، 
کشور تولید کننده و گواهی ها و تاییدیه های اخذ شده توسط 
هر محصول را به کاربران نمایش می دهد. این بانک همچنین 
کشورها،  و  شرکت ها  محصوالت،  تعداد  از  آماری  اطالعات 
پرکاربردترین نانومواد استفاده شده در محصوالت، خواص و 
کاربردهای محصوالت نانویی در هر حوزه صنعتی را در قالب 

نمودار و جدول ارائه می کند.

نمایش محصوالت نانوی 13 
حوزه صنعتی در بانک محصوالت 
فناوری نانو

  مینا زاهد سرگلی

http://statnano.com/news/ 57254 :منبع 



1. سالم. لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید که چه مدت 
است که عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو شده اید؟   

به نام خدا. محمد زندوکیلی هستم از شهرستان کرمان، 
دانشجوی مهندسی برق. از زمستان 93 با باشگاه نانو آشنا 
در   94 اردیبهشت  کردم.  دنبال  را  آن  فعالیت های  و  شدم 
نانو  المپیاد  در  سال  همان  تابستان  و  نانو  جشنواره  پنجمین 
شرکت داشتم. از تابستان امسال نیز عضو کانون برگزیدگان 

باشگاه نانو هستم.

2.  نظرتان درباره شرکت در المپیاد نانو چیست؟
علمی  المپادهای  جذاب ترین  از  یکی  نانو،  المپیاد 
برگزار  نانو  باشگاه  توسط  ساله  هر  که  است  پژوهشی 
برای  دانش آموزان  از  مالحظه ای  قابل  تعداد  می شود. 
یادگیری  با  را  خود  علمی  سطح  المپیاد  این  در  شرکت 
این  با  آشنایی  که  می برند  باال  متوسطه  و  مقدماتی  مفاهیم 
تحصیلی  و  شغلی  مسیر  به  دادن  باعث جهت  خود  مفاهیم 
این  آموزش  ضمن  المپیاد،  دوم  مرحله  در  می شود.  آنها 
مفاهیم و فراگیری روش های ساخت و آنالیز، سعی می شود 
آشنا  نیز  زمینه  این  در  فعال  شرکت های  با  دانش آموزان 

شوند که به نظر من بسیار مفید است.

3. کیفیت مرحله عملی المپیاد را چگونه می بینبد؟
در  چه  و  نخست  مرحله  در  چه  المپیاد  علمی  سطح 
مطالعه  با  دانش آموزان  است.  فوق العاده خوب  دوم  مرحله 

کتاب هایی همچون علوم و فناوری نانو و یا مجموعه مقاالت 
جذاب ترین  حال  عین  در  و  جدیدترین  با  باشگاه  سایت 
نوشته  گونه ای  به  منابع  این  می شوند.  آشنا  نانو  مباحث 
درباره  ذهنیت  ابتدایی ترین  با  حتی  دانش آموز  که  شده اند 
فناوری نانو آنها را فرا می گیرد و با شرکت در مرحله دوم 

آنها را به صورت عملی می  بیند.

شما  نظر  به  المپیاد  اول  مرحله  آزمون  سواالت  سطح   .4
چگونه است؟

مفهومی  بیش تر  بوده که سواالت  این  بر  هر ساله سعی 
می توان  که  داده شوند  و شیمی  فیزیک  مباحث  از  و  باشند 

گفت تا حدودی باشگاه نانو موفق بوده است.

5. در کانون چه فعالیتی دارید؟
که  هستم  آموزش  کارگروه  عضو  کانون  در  بنده   
سایت  بخش  و  المپیاد  سوال  طراحی  مانند  فعالیت های 
کالس های  برگزاری  مانند  دیگر  کارهای  و  نانو  آموزش 

آموزشی را انجام می دهم.

6. کانون چه امکانات و خدماتی به شما ارائه می دهد؟
در  رایگان  شرکت  آزمایشگاهی،  گرنت های  اعطای 
دوره های توانمندسازی فناوری نانو و پرداخت بخشی از مبلغ 
اختراع،  ثبت  از  حمایت  و  علمی  مجامع  به  ارسالی  مقاالت 

نوشتن مقاالت، کتاب و ... از جمله خدمات کانون است.

گفتگو با
محمد زندوکیلی؛
عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

بهمن ماه  1395 شماره 70
زنگ
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سهمیه  دارای  المپیادهای  جزو  تاکنون  نانو  المپیاد   .7
برای  که  امتیازهایی  سایر  شما  نظر  به  نبوده،  کنکور 
کانون  در  عضویت  مانند  شده،  منظور  آن  برگزیدگان 
ایجاد  المپیاد  در  شرکت کنندگان  برای  می تواند  چقدر 

کند؟ انگیزه 
باشگاه دانش پژوهان جوان هستند،  المپیادهایی که عضو 
این  اما  دارند.  کنکور  و  سربازی  از  معافیت  مانند  مزایای 
تمام  و  نمی کند  یا  می کند  استفاده  فرد  بار  یک  را  سهمیه ها 
می شوند، اما مزایای کانون به این صورت است که هر ساله 
داده  بیش تری  امتیازهای  پیشرفت،  صورت  در  و  تمدید 

می شود که مفید است و ایجاد انگیزه می کند. 

8. چه پروژه ها و فعالیت هایی در زمینه نانو انجام داده اید؟
برای  آنها  سنتز  روش های  و  نانوالیاف  زمینه  در  بنده 
مدتی داخل آزمایشگاه های توانا کار کرده ام و یک مقاله نیز 
از  نفر  چند  کمک  با  حاضر  حال  در  دارم.  زمینه  همین  در 
دانشجویان دانشگاه شهید باهنر بر روی مواد نیمه هادی و 
ساخت قطعات آنها به روش spin-coating  در حال کار 
پژوهش سرای  همکاری  با  گذشته  سال  در  همچنین  هستیم. 
برگزار  را  نانو  المپیاد  کالس های  کرمان  دو  ناحیه  خیام 

کردیم.

اعضای  برای  آزمایشگاهی  خدمات  از  استفاده  اعتبار   .9
این  از  کنون  تا  شما  است.  شده  گرفته  نظر  در  کانون 
از  استفاده  برای  برنامه ای  یا  و  کرده اید  استفاده  اعتبار 

آن در نظر دارید؟
برای  آینده  ماه  چند  در  شاء ا...  ان  اما  خیر،  کنون  تا 
این گرنت  از  تصویربرداری و مشخصه یابی مواد سنتز شده 

استفاده می کنم.

10. چه پیشنهادی برای عملکرد بهتر کانون و رشد آن در 
جهت اهدافش دارید؟

در شهر  کانون  همه جلسات  که  باشد  این  بر  اگر سعی 
تهران برگزار نشود و در مرکز چند استان دیگر هم به صورت 
ماهانه برگزار و اسکان افرادی که به جلسات می آیند فراهم 

شود، می تواند بسیار مفید واقع شود.

که  آنهایی  خصوصا  خود،  اعضای  با  کانون  بنظرتان   .11
شهرستان هستند توانسته ارتباط موثر داشته باشد و شرایط 

استفاده از خدمات کانون را برای همه به وجود آورد؟
است  امید  ولی  خیر،  کنون  تا  کنم  عرض  صادقانه  اگر 
امر  این  برنامه های در نظر گرفته شده در آینده نزدیک  با 

میسر شود.

12. و اما کالم آخر...
در پایان از لطف و رحمت پروردگارم که همواره من را 
یاری کرده و سپس از پدر و مادر گرانقدرم و همچنین از دو 
آقای  جناب  و  هنرمند  خانم  مهربانم سرکار  و  دلسوز  معلم 
شجاعت الحسینی که اگر نبودند قطعا موفق نمی شدم، تشکر 

می کنم.

مصاحبه 

ششمین  برنز  مدال  دارنده  زندوکیلی  محمد 
اعضای کانون  از  اکنون  نانو است.  المپیاد  از  دوره 
برگزیدگان باشگاه نانو و دانشجوی سال اول رشته 
مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان است. با او 
گفتگویی دوستانه داشته ایم که در ادامه می خوانیم.

زنگ
7نانـو



نانومتری  از مواد کربنی ساختارهای  برخی 
دارند که سبب شــده در زمره ی نانوساختارها 
قرار گیرند. نانوســاختارهای کربنی به ســبب 
خــواص فوق العــاده و کاربردهای بســیار، به 
ســتاره های فنــاوری نانو تبدیل شــده اند. این 
ســاختارها را بــا نــام خانوادگــی »فولرین« 
می شناســند. فولرین هــا بــه دو دســته کلی 
گلوله هــای باکی و نانولوله های کربنی تقســیم 
 می شوند. گلوله های باکی، ساختاری توپی شکل 
دارند و نانولوله های کربنــی )همان طور که از 
نامشان برمی آید(، اســتوانه هایی بلند و توخالی 

هستند.
نانولوله ها از لحاظ ظاهری شــبیه گرافیت 
هســتند، همان پودر نرم ســیاه رنگی که برای 
ســاخت نوک مداد به کار مــی رود، اما از نگاه 
مولکولی، ســاختار گرافیت و نانولوله با یکدیگر 
متفاوت است. در ساختار گرافیت هر اتم کربن 
با سه اتم همسایه اش پیوند می دهد و سه پیوند 
یگانه کواالنســی دارد. این ســه پیوند در یک 
صفحه قرار دارنــد و زوایای بین آنها با یکدیگر 
مساوی و برابر 120 درجه است. در این حالت، 
اتم های کربن در وضعیتی قــرار می گیرند که 
صفحه ای از شــش ضلعی های منتظم را ایجاد 
می کنند. به این صفحه ی النــه زنبوری، گرافن 
از صفحه های موازی گرافن  می گویند. گرافیت 
تشکیل شده اســت. اگر یک نانولوله کربنی را 
در راستای طول برش دهیم، یک صفحه گرافن 
به دست می آید و یا اگر یک صفحه گرافنی را 
لوله کنیم، یک نانولوله کربنی حاصل می شــود. 

نانولوله های کربنی، لوله هایی به قطر یک نانومتر 
و طول چندین نانومتر هســتند که شش برابر 
ســبک تر از فوالدند و با وجود انعطاف پذیری 
بســیار، چند برابر از فوالد محکم تر هستند. این 
ترکیبات کربنی با آنکه در برابر حرارت بسیار 
مقاوم هســتند، حرارت را بیش تــر و بهتر از 
الماس هدایت می کنند. نانولوله ها به دو دســته 
تک جداره )با یک دیواره کربنی( و چند جداره 
)با چند دیواره کربنی هم مرکز( تقسیم می شوند. 
بسته به اینکه نانولوله از چه روشی تولید شود، 
می تواند عایق حرارتی، نیمه رســانا و یا هادی 
الکتریکی باشد. نانولوله های تک دیواره رسانا یا 

نیمه  رسانا هستند.
از خواص  نانولوله ها به جهت بهره منــدی 
منحصر به فرد مکانیکی، الکتریکی، شــیمیایی و 
مغناطیسی بالقوه، توان اســتفاده در الکترونیک، 
ذخیره سازی هیدروژن، ترانزیستورها، باتری ها، 
حسگرها، حافظه ها، مقاوم ساختن مواد، صفحات 

نمایشگر، کابل های برق و ... را دارند.  
ســاده ترین گلوله ی باکی، باکی بال اســت. 
باکی بال یک کره توخالی است با قطری حدود 
0/6 نانومتــر و 60 اتم کربن کــه به صورت 
شــش ضلعی ها و پنج ضلعی هــای متناوی در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند. ســاختار باکی بال 
 C60 کامال شبیه یک توپ فوتبال است و با نماد
نشان داده می شود. از این ترکیبات برای حمل 
دارو و ساخت الستیک های سبک تر، مقاوم تر و 
انعطاف پذیر و ســلول های خورشیدی پربازده و 

... استفاده می شود.

نانوساختارهای کربنی، 
ستاره های فنــاوری نانو

ی با فناوری نانو 1
10 و آشنای ب های نانو، 9-

 منبع: کتا

عناصــر  از  کربــن 
شگفت انگیز طبیعت است 
و خــواص و کاربردهای 
متعددی در زندگی بشر 
دارد. گرافیت پایدارترین 
ساختار کربنی، از نرم ترین 
مواد جهــان و الماس از 
طبیعی  مواد  سخت ترین 

هستند.
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دو میز یا صندلی با ارتفاع برابر
دوازده عدد کاغذ

نوار چسب یا کش الستیکی
لیوان پالستیکی

نخ کلفت )کاموا( یا روبان نازک
پانچ یا چاقوی تیز 

چند سکه ی یک شکل
)برای مثال صد سکه ی 25 تومانی(

آماده سازی 
دو ســطح کار مشــابه )میز یا صندلی هم ارتفاع( را کنار هم بــا فاصله ی 5 تا 8 
ســانتیمتر قرار دهید. شــش عدد از کاغذها را به صورت لوله هایــی با قطر حدود 2 

سانتیمتر درآورید.
  با استفاده از پانچ یا چاقو دو سوراخ در دو طرف مقابل هم از لیوان پالستیکی در 
نزدیکی لبه ی باالی آن ایجاد کنید. یک تکه نخ به طول حدود نیم متر ببرید و دو سر 

آن را به دو سوراخ محکم گره بزنید.
 

روش کار
شــش ورق کاغذ را طوری روی هم قرار دهید که به طور متقارن پلی روی شکاف 
بین دو میز کار شما تشــکیل دهند. لیوان پالستیکی را طوری از این برگه ها در شکاف 
آویزان کنید که کاماًل در وســط قرار بگیرد. آیا کاغذها تحــت وزن لیوان خالی خم 
می شوند؟ حال یکی یکی در لیوان پالستیکی ســکه بیندازید تا کاغذها خم شوند. چه 
تعداد ســکه الزم اســت تا کاغذها خم شــوند؟ چه اتفاقی برای کاغذها می افتد؟ آیا 

کاغذها به تدریج خم می شوند یا ناگهانی؟
حال به جای کاغذها شــش لوله ی کاغذی را روی شکاف بین دو میز کار کنار هم 
قرار دهید. دقت داشته باشید که لوله ها باید کاماًل کنار هم باشند و فضای خالی میان 
آنها وجود نداشته باشد. لیوان پالستیکی خالی را طوری از لوله های کاغذی در شکاف 
آویزان کنید که نخ متصل به آن از روی شش لوله بگذرد و دقیقًا در وسط شکاف قرار 
داشته باشــد. آیا لوله ها تحت وزن لیوان پالستیکی خالی خم می شوند؟ حال یکی یکی 
در لیوان پالستیکی سکه بیندازید تا لوله ها خم شــوند. چه تعداد سکه برای خم شدن 

لوله ها الزم است؟ آیا لوله ها به تدریج خم می شوند یا ناگهانی؟
کدام سازه توان تحمل سکه های بیش تری را دارد، کاغذهای صاف روی هم چیده 
شــده یا لوله های قرار گرفته در کنار هم؟ به نظر شما این نتایج چه ارتباطی به مبحث 

گرافیت و نانولوله های کربن که درباره ی آنها صحبت کردیم دارد؟
می توانید این آزمایش ها را با چسباندن کاغذها بر روی هم و همچنین محکم کردن 
لوله های کاغذی در کنار یکدیگر با چســب یا کش و یا تغییر قطر لوله ها تکرار کنید و 

نتایج آنها را نیز با هم مقایسه کنید.

آزمایش مقایسه استحکام نانولوله و گرافیت با کاغذ
مواد و وسایل مورد نیاز

در ایـن فعالیـت علمـی بایـد مشـاهده کـرده باشـید کـه کاغذهـای لوله شـده بسـیار قوی تر هسـتند و 
بـه همیـن دلیـل تـوان تحمـل تعـداد سـکه های بیش تـری را در مقایسـه بـا کاغذهایی کـه روی هـم قرار 
گرفته انـد، دارنـد. درسـت ماننـد صفحـات اتم هـای کربـن در گرافیت مـداد، کاغذهـای روی هم سـاختار 
پوسـته ای دارنـد و الیه هـا می تواننـد بـه راحتـی روی هـم سـر بخورنـد. در نتیجـه ایـن صفحـات ضعیـف 

هسـتند و قـدرت تحمـل بـار زیـادی را ندارند. 
دقت کنیـد که در ایـن فعالیت علمی شـما تفـاوت میـان صفحـات گرافیـت و نانولوله های کربنـی را از 
طریـق مقایسـه ی صفحات کاغـذ و لوله هـای کاغذی مدلسـازی کردیـد. اگر چه رفتـار فیزیکـی در مقیاس 
نانـو و اتم هـای مجـزا متفـاوت از مقیـاس ماکرو اسـت، اصـل کلـی همچنان یکسـان اسـت: با تغییر شـکل 

مـاده، خـواص آن عوض می شـود.

نتیجه گیری

زنگ
نانـو 9اخبار  آموزش 

منبع: 
بخش پژوهش های 

دانش آموزی سایت تبیان 



بلندترین  شده اید.  آسانسور  سوار  بارها  و  بارها  حتما 
آسانسور روی زمین در شهر دبی است. این آسانسور مي تواند 
شما را تا طبقه 160ام و به 818 متري زمین منتقل کند. اما 
آیا با کمک آسانسورها بیش تر از این هم میتوان از زمین دور 
شد؟ چه میشد اگر آسانسورها میتوانستند ما را تا جو زمین 
و یا حتي تا کره ماه باال ببرند؟ آرزویي بسیار تخیلي و دور از 

دسترس. این فکرکتاب هاي ژولورن را به خاطر مي آورد.
در سال 1895 مهندسي روسي نیز با الهام از برج ایفل، 
دنیاي  آیا  اما  بود.  کرده  پیشنهاد  را  وسیله اي  چنین  ساخت 
واقعي و قوانین فیزیکي به ما اجازه مي دهند که همانند دنیاي 

خیالي، این پلکان فضایي را بسازیم؟
یک آسانسور معمولی از سه جزء اصلي تشکیل شده است: 
کابل، باالرونده و منبع تامین نیرو. آسانسور فضایي نیز دقیقا 
از همین اجزا تشکیل شده است. از نگاه دانشمندان گره اصلي 
ریسمان  است.  آسانسور  کابل  ساخت  مجموعه،  این  ساخت 
بسیار محکم و سبکي که بتواند هزاران کیلومتر کشیده شود. اگر 
بخواهیم از یک ریسمان معمولي براي ساخت این کابل استفاده 
کنیم، ضخامت آن در سطح زمین باید به اندازه یک ریسمان 
پهن باشد و در ارتفاع 36 هزار کیلومتري قطري به اندازه خود 
زمین داشته باشد! نباید نگران این مشکل و تحقق ایده آسانسور 

فضایي بود، فناوري نانو مي تواند این مشکل را حل کند.
دانشمندان   ،1991 سال  در  کربني  نانولوله هاي  کشف  با 
فضایي متوجه این نانوساختار کربني شدند. ماده اي که صد برابر 

انسان  از یک موي  برابر ریزتر  استیل و 50 هزار  از  محکم تر 
است و تنها یک گرم از این ماده، براي ساخت نخي به طول 29 
کیلومتر کافي است. به کمک آنها مي توان کابلي به نازکي کاغذ و 
به محکمي الماس ساخت. با توجه به وزن بسیار کم نانولوله هاي 
کربني، براي تنظیم فشار وارد بر بست هاي انتهاي آسانسور کافي 
است که قطر کابل در ارتفاع 36 هزار کیلومتري تنها 9 برابر قطر 
آن در سطح زمین باشد. نکته قابل توجه در استفاده از نانولوله هاي 
ساختار  ماده،  این  از  طوالني  رشته هاي  که  است  این  کربني 
شکننده اي دارند. دانشمندان براي حل این مشکل، نانولوله هاي 
جدا از هم را در یک ساختار تارگونه در هم تنیده و آنها را به 

رشته هاي محکم تر و طوالني تري تبدیل کرده اند.
هسته ي  تکمیل  با  که  مي کنند  پیش بیني  دانشمندان 
اولیه ي کابل، مي توان وسایل مکانیکي اي با نام »باالرونده« را 
روي کابل سوار کرد. باالرونده ها، همانطور که از نامشان بر 
مي آید، به کمک غلطک هایي پالستیکي باال و پایین مي روند. 
تابش نور لیزر یکي از گزینه هاي پیشنهادي براي تامین انرژي 
آسانسور است. لیزري که از روي سکوي مبدأ، بر صفحه هاي 
خورشیدي انتهاي باالرونده ها متمرکز مي شود و نیروي الزم 

براي حرکت موتورها را فراهم مي کند.
ایده ی آسانسورهاي فضایي تا پیاده سازي و تبدیل شدن 
اما  دارد؛  پیش  در  را  زیادي  راه  هنوز  واقعي  دستگاه  به یک 
عالقمندان  روزبه روز  و  است  گسترش  حال  در  آن  مفهوم 

بیش تري پیدا مي کند.

آسانسور فضایی رویایی دست یافتنی است!

ت باشگاه نانو
ی سای

ت آموزش
منبع: مقاال
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از بین بردن 
ویروس 
آنفوالنزا با 
نانوذرات

آزمون های انجام شده روی این داروی مبتنی بر نانوذرات نشان 
آنفوالنزای  نوعی  به  که  موش هایی  از  درصد   75 که  می دهد 
مرگبار مبتال بودند، درمان شدند در حالی که موش های کنترل 

کامال از بین رفتند.
این راهبرد قابل استفاده برای روش های پیشگیری از بیماری های 
ویروس ها  است.  بیماری  عامل  ویروس  آن  در  که  است  انسان 
متصل  میزبان  سلول  کربوهیدرات های  به  که  زمانی  همانند 
می شوند، به این دارو می چسبند. از این روش می توان برای درمان 
ویروس زیکا، HIV، ماالریا و ویروس تب دانگ استفاده کرد. در 
واقع این دارو ویروس ها را به سوی خود جلب می کند و با اتصال 

به این ترکیب، عفونت زایی ویروس از بین می رود.
این داروی جدید می تواند برای استرین آنفوالنزا استفاده شود 

چیزی که حتی واکسن ها نیز قادر به درمان آن نیستند.
که  شود  مشخص  تا  است  نیاز  بیش تری  مطالعات  هنوز  البته 
نانوذرات در بدن میزبان چه رفتاری دارند، بنابراین چند سال 

تحقیق و آزمون بالینی نیاز است.
قدم بعد در این پروژه آن است که آزمون بالینی دیگری روی 
مشخص  دارو  این  مختلف  جنبه های  تا  شود  انجام  حیوانات 
شود. این گروه به دنبال توسعه این روش برای مقابله با ویروس 
زیکا هستند، ویروسی که اخیرا در مرکز و شمال آمریکا شیوع 
پیدا کرده است. زنان بارداری که مبتال به این ویروس می شوند 

معموال مشکالت جدی را متحمل می شوند.
کربوهیدراتی  یافتن ساختارهای  دنبال  به  تحقیقاتی  گروه  این 

هستند که بتواند به پروتئین سطح ویروس زیکا بچسبد.
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الستیک ها در زندگی روزمره ما کاربردهای متنوعی دارند، به 
طوری که در ساخت محصوالت مختلف از پاک کن تا شانه 
از این ماده می توان استفاده کرد. یافته های این گروه تحقیقاتی 
به تولیدکنندگان کمک می کند تا الستیک هایی با خواص مورد 
نظر خود تولید کنند. این گروه تحقیقاتی روی دو نوع الستیک 
کار کردند. یکی الستیک های طبیعی از جنس پلی ایزوپرن و 
از جنس پلی اورتان است.  دیگری الستیک های مصنوعی که 
نتایج نشان داد که هر دو دسته الستیک در صورت افزودن 

گرافن بهبود کیفیت پیدا می کنند.
زمینه  یک  از  سخت  و  نرم  مواد  که  معتقدند  محققان  این 
کامل  پرکننده  بخش  توسط یک  معموالً  که  تشکیل شده اند 
استفاده  مورد  پرکننده  عنوان  به  می تواند  گرافن  می شوند. 
قرار گیرد. این گروه تحقیقاتی نشان دادند که افزودن گرافن 

استحکام الستیک ها را تا 50 درصد بهبود می دهد.
این  الستیک های  کیفیت  بهبود  به منظور  پروژه  این  محققان 
پروژه از اکسید گرافن استفاده کردند که در آب پایدار است. 

میان  مناسب  اتصال  دلیل  به 
گرافن با الستیک، در نهایت 

محصولی با استحکام باال 
به دست آمده است. 

نشان  گروه  این 
گرافن  که  دادند 
میان  پلی  همانند 
سازنده  اجزاء 
قرار  الستیک 

می گیرد.
از این الستیک های 

تقویت شده می توان 
دستکش،  ساخت  در 

ادوات  و  ورزشی  ادوات 
پزشکی استفاده کرد.

افزایش50 درصدی استحکام 
الستیک با افزودن گرافن

براساس گزارشی که اخیراً توسط محققان انگلیسی منتشر 
مصنوعی  و  طبیعی  الستیک های  به  گرافن  افزودن  شده، 
این  با  افزایش دهد.  را 50 درصد  استحکام آن  می تواند 

کار انعطاف پذیری الستیک نیز بهبود می یابد.

محققان موسسه پلی تکنیک رنسلر در مقاله ای 
که اخیرا منتشر کردند روشی مبتنی بر نانوذرات 
برای درمان آنفوالنزا در موش ها ارائه کردند. این 
دارو که با کمک محققانی از کره جنوبی طراحی 
به  را  ویروس  ذرات  که  است  گونه ای  به  شده 
خود جلب می کند، همین که ویروس ها به دارو 
متصل شوند، دارو شروع به از بین رفتن می کند.

w w w. n a n o . i r : منبع

دانستنی ها و کاربرد 
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چگونه کیفیت 
منسوجات با 
فناوری نانو 
ارتقاء یافته 

است؟
اولین  از  یکی  نساجی  صنعت 
محصوالت  که  است  زمینه هایی 
آمدند.  بازار  به  آن  نانوی  فناوری 
منسوجات ورزشی، خانگی، پزشکی، 
جمله  از  هوشمند  و  نظامی  فنی، 
با  محصوالتی هستند که کیفیتشان 
یا خواص و  یافته  بهبود  نانو  فناوری 
کاربردهای جدید به دست آورده اند. 
لباس های خودتمیزشونده، ضد لک، 
میکروبی، ضد  بو،  ضد  عرق،   ضد 
ضد چروک و نسوز مثال های ساده ای 
از منسوجات ساخته شده با فناوری 

نانو هستند.

در  را  خود  عمر  سوم  یک  تقریباً  انسان ها،  اغلب  که  آنجایی  از 
زیادی  اهمیت  از  خواب  با  مرتبط  کاالهای  می برند،  سر  به  خواب 
مورد  پارچه  نوع  تشک،  فیزیکی  ویژگی های  بر  عالوه  برخوردارند. 
و  بوده  اهمیت  بسیار حائز  در الیه های مختلف یک تشک  استفاده 
همین امر سبب ورود فناوری نانو در این حوزه از منسوجات خانگی 
شده است. عالوه بر منزل، در محل های عمومی نظیر اماکن اقامتی 
مانند هتل ها، مهمانسراها و حتی بیمارستان ها نیز تشک نقش موثری 

بر تامین آسایش افراد خواهد داشت. 
یکی از مولفه های اساسی در انتخاب یک تشک خوب، مناسب 
بودن و استاندارد بودن پارچه تشک است. استفاده از پارچه مناسب 
مانع ایجاد حساسیت های پوستی و انتقال بیماری خواهد شد. امروزه 
با پیشرفت فناوری و به ویژه استفاده از نانوذرات امکان ایجاد خواص 

ضد میکروبی در این محصول فراهم آمده است.
رویه ی  در  لکه  و  آب  دفع  قابلیت  نانو  فناوری  از  استفاده  با 
تشک نیز به وجود آمده است. این ویژگی به خصوص در تشک های 
مخصوص به کودکان و تشک های مورد استفاده در مکان های اقامت 
عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا ایجاد لکه در این نوع 

محصوالت همواره از دغدغه های مصرف کنندگان به شمار می رود. 
با  نیز  بیمارستانی  ملحفه های  از  بسیاری  در  تشک ها،  بر  عالوه 
استفاده از فناوری نانو، خواص ضد آب، ضد لک و ضد میکروبی ایجاد 

شده است.

خواب راحت با 
تشک نانو 

زنگ
نانـو 12
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زنگ
13نانـو

نانوالیاف  کمک  به   Toray شرکت   
با  را   Hitoe هوشمند  لباس  رسانا، 
قابلیت سنجش عالئم زیستی تولید 
می تواند  منسوج  این  است.  کرده 
و  تنفس  میان  فواصل  قلب،  ضربان 
فعالیت عضالنی را به  صورت نوار قلب 
و شکل موج الکترومایوگرام اندازه گیری 
که  بودند  مشتاق  بسیار  محققان  کند. 
و  تمرین  طول  در  ورزشکاران  برای   Hitoe هوشمند  لباس  از 
برنامه  یک  چگونه  ببیند  تا  کرده  استفاده  ورزشی  مسابقات 

آموزشی می تواند به بهبود عملکرد یک ورزشکار کمک کند.
به طور کلی، Hitoe  یک حسگر پارچه ای کارآمد برای مدیریت 
نیروی کار، نظارت بر بیمار، درمان فیزیکی و بهبود عملکرد است. 
مناسب  نایلونی  منسوجات  پنبه،  روی  بر  تاکنون  فناوری  این 
آزمایش  اتومبیل رانی  مسابقات  رانندگان  و  تناسب  اندام   برای 

 شده است.
می پوشد،  را  هوشمند  لباس  کسی  چه  اینکه  از  صرف نظر 
کسب داده های مناسب در زمان مناسب و تجزیه  و تحلیل آن 
همراه با ثبت اطالعات، برای کاربر مبتدی یا فرد آموزش دیده ی 
از نحوه  حرفه ای بسیار مهم است، زیرا منجر به آگاهی بیش تر 
خواهد  مناسب  راهکار  اخذ  و  مختلف  شرایط  به  بدن  واکنش 
راه آهن، کارگران  مانند کارگران  به عنوان مثال، کارمندان  شد. 
برای  کشتی  یا خدمه  و  خلبانان  دور،  راه  رانندگان  ساختمانی، 
کاهش خطر آسیب دیدگی در حین کار چنانچه لباس مجهز به 
حسگر بپوشند، هرگاه عضالت بدن بیش  از حد خسته  شوند، 

هشداری به سرپرست بالینی ارسال می شود.
استفاده از این حسگر در زمانی که فیزیوتراپ مشغول درمان 
می کند  ایجاد  عضالت  مورد  در  دقیقی  اطالعات  است،  بیمار 
جلسات  در  بیمار  بهبودی  روند  تسهیل  به  منجر  امر  این  که 
از  اطمینان  حصول  از  قبل  شخص  و  شد  خواهد  فیزیوتراپی 
فیزیوتراپ ها  نمی گردد.  باز  عادی  فعالیت  به  کامل  بهبودی 
می توانند اطالعاتی را از نحوه انجام تمرینات بیماران خود از راه 
دور دریافت کنند که برای آنها امکان ایجاد تنظیمات الزم و یا 

حتی تغییر روش های درمانی را فراهم می کند.

در   NanoSPACE شـرکت 
کشـور چـک، بـا همـکاری 
گـروه   Sapito شـرکت 

اسـباب بازی های  از  خاصـی 
ضـد حساسـیت دارای پارچـه نانو 

را وارد بـازار نمـوده اسـت. در ایـن این اسـباب بازی ها، 
کـه ترکیبـی از کیفیـت و هنـر فنـاوری نانـو هسـتند، 
امـکان رشـد مایت ها  )حشـره ی گـرد و غبـار( و عوامل 

نـدارد. وجـود  حساسـیت زا 
پارچـه   جنـس  از  آسـتری  دارای  اسـباب بازی ها  ایـن 
نانو هسـتند، کـه مانع تجمـع عوامل حساسـیت زا درون 
پارچـه می شـوند. پارچه  نانـو دارای منافذی بـا اندازه ی 
80 نانومتـر اسـت، در حالی کـه مایت هـا دارای ابعادی 
بـه بزرگـی 420 هـزار نانومتـر بـوده و هاگ هـای آنهـا 
- عامـل ایجاد حساسـیت – بزرگ تـر از 1000 نانومتر 
اسـت. بنابرایـن، غبـار و عوامـل حساسـیت زا نمی توانند 

در ایـن پارچه رشـد و نمـو نمایند.
تلفیـق پارچـه ی نانو بـا طرح های خالقانه، بـرای نوزادان 
مبتـال بـه آلـرژی ایـده آل اسـت. ایـن پارچه ها نـه تنها 
کـودکان را از واکنش هـای آلرژیـک محافظـت می کند، 
بلکـه خطرات ناشـی از مایت هـا را نیز کاهـش می دهد. 
مـواد حساسـیت زایی کـه معموالً برای پر کردن اسـباب 
بازی هـای معمولی اسـتفاده می شـود، سـبب بروز آسـم 
یـا برخـی عفونت هـای تنفسـی می شـود. یکـی از عوامل 
ایجـاد آسـم در کـودکان، قـرار گرفتـن آنهـا بـه مدت 
طوالنـی در معـرض مـواد حساسـیت زای فعـال ماننـد 

اسـت. مایت ها 

جلوگیری از 
بیماری و حساسیت 
در کودکان به کمک 
اسباب بازی های نانو

سنجش عالئم 
زیستی با لباس 

هوشمند نانو

کاربرد



فناوری ذخیره انرژی الکتروشیمیایی در مقایسه با سایر روش ها یک راه حل مناسب برای ذخیره انرژی قابل  حمل است که یکی از 
اجزای ضروری جامعه در حال پیشرفت ما است. فناوری  انرژی الکتروشیمیایی حداقل انتشار کربن به اتمسفر را داشته، دارای بازدهی باال 
بوده و پایداری انرژی بسیار باالیی دارد. بنابراین، پیل سوختی یکی از پایدارترین روش های ذخیره انرژی الکتروشیمیایی است و به صورت 

یک سیستم بسته متشکل از دو الکترود موجود در محیط های انتقال بار است. 
در باتری فلز–هوا، الکترود کاتد معموالً از سه جزء اصلی الیه گازی-نفوذی، مش و الیه کاتالیستی تشکیل شده است. الیه گازی-

 )PTFE( نفوذی به طرفی از الکترود گفته می شود که به سمت بیرون قرار داشته و از فیبرهای کربنی متصل به پلیمر پلی تترا فلوئورو اتیلن
تشکیل شده است. در اثر خواص فیبر کربنی و پلیمر PTFE، الیه گازی- نفوذی، آب گریز بوده و انتقال هوا را پیش می برد. کنار الیه 
گازی-نفوذی ، الیه مش قرار دارد که وظیفه اصلی آن هدایت الکترون ها برای واکنش الکتروشیمیایی است. الیه کاتالیستی آخرین الیه 
الکترود است که از ذرات کاتالیستی بر روی پایه کربن فعال و با تخلخل و سطح باال تشکیل شده است. استفاده از الکترودهای متخلخل 

باعث افزایش سطح فعال الکتروشیمیایی در دسترس برای واکنش های الکترودی کارآمد می شود. 

مقدمه 

روش سنتز اکسید گرافن 
هومر  اصالح  شده  روش  از  گرافن  اکسید  سنتز  برای 
استفاده شد. در این روش از پودر گرافیت به عنوان ماده اولیه 
استفاده می شود. 3 گرم گرافیت و 1/5 گرم NaNO3 در یک 
با  H2SO4 همراه  لیتر  میلی  داده شد. سپس 100  قرار  ارلن 
همزدن در حمام آب سرد اضافه گردید. 8 گرم KMnO4 به 
آرامی و در دو ساعت به آن اضافه شد و هم زدن در حمام 
آب یخ به مدت دو ساعت ادامه یافت تا رنگ سوسپانسیون 
در این مرحله به قهوه ای روشن تغییر یابد. سپس 90 میلی 
لیتر آب دیونیزه اضافه شد. در این مرحله رنگ آن به زرد 
در  و  اضافه   %30 اکسیژنه  آب  لیتر  میلی   30 یافت.  تغییر 
نهایت سوسپانسیون حاصل با HCl و آب دوبار تقطیر چندین 
بار شستشو داده شد و به مدت 30 دقیقه سانتریفوژ گردید. 

در نهایت در آون 40 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت 
 FT-IR  ،خشک شد. برای شناسایی اکسید گرافن از تست های

و SEM استفاده شد. 

روش تهیه الکترودهای گازی- نفوذی
و  کاتدی  خمیر  از  گازی-نفوذی  الکترودهای  تهیه  برای 
توری استیل به عنوان نگهدارنده خمیر کاتدی استفاده شد. در 
شکل 1 ترتیب قرار گرفتن الیه های تشکیل دهنده الکترودهای 
گازی-نفوذی و در شکل 2 یک نمونه توری استیل و الکترود 
گازی-نفوذی نشان داده  شده است. برای تهیه خمیر کاتدی 
کربوکسی   %7 کاتالیست،   %12/5 گرافیت،  پودر   %52/5 از 
متیل سلولز، 10% پلی تترا فلوئورواتیلن و 18% محلول پتاسیم 

هیدروکسید 9 موالر استفاده شد.

ساخت الکترود کاتد
 سیستم های

 شبه پیل سوختی
با استفاده از

نانوذرات اکسید
گرافن 

چکیده  
روش های  از  یکی  سوختی  پیل  شبه  سیستم های 

فلز-هوا  باتری  است.  الکتروشیمیایی  انرژی  ذخیره  پایدار 
باال،  انرژی  چگالی  با  سوختی  پیل  شبه  سیستم های  از  یکی 

از مهم ترین  یکی  است.  با محیط زیست  و سازگار  پایین  هزینه های 
تنها  نه  که  است  گازی-نفوذی  الکترود  فلز-هوا،  باتری های  در  موانع 

قرار  تأثیر  نیز تحت  را  تولید آن  بلکه هزینه های  باتری،  کارایی و طول عمر 
می دهد. مهم ترین قسمت این سیستم ها، الکترودهای کاتد است که بخش اصلی و 
پایه تشکیل دهنده آن گرافیت است. برای افزایش طول عمر و افزایش کارایی این 

سیستم ها از نانوذرات و جایگزین های مناسب در کاتد استفاده شده است. در 
ابتدا اکسید  مقاله پیش رو اکسید گرافن مورد استفاده قرار گرفت. در 

گرافن با روش اصالح شده هامر سنتز و در ادامه با ترکیبات دیگر 
الکترود  کارایی  بررسی  برای  گرفت.  قرار  الکترود  ساختار  در 

استفاده شد که  الکتروشیمیایی  از تست های  ساخته شده 
در نهایت افزایش 4 برابری در جریان ایجاد شده در 

این الکترودها مشاهده شد.
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برای مقایسه کارایی الکترودها از دو نوع کاتالیست استفاده 
از اکسید  الکترود دوم  از گرافیت و در  اول  الکترود  شد: در 
الکتروشیمیایی  الکترود در یک سیستم  دو  گرافن. سپس هر 

قرار داده شد تا تست ولتامتری روبشی خطی انجام شود.

نتایج و بحث
 بررسی ساختار

در شکل 3 طیف FT-IR مربوط به اکسید گرافن نشان 
داده  شده است. پیک های موجود در این شکل تشکیل اکسید 

گرافن را نشان می دهد.
الکترونی روبشی اکسید  در شکل 4 تصویر میکروسکوپ 
با توجه  این پژوهش، مشاهده می شود.  گرافن سنتز شده در 
به این شکل،  اکسید گرافن دارای ریخت شناسی نانوصفحه ای 

دوبعدی است.  

 بررسی نتایج الکتروشیمیایی
برای بررسی اثر اکسید گرافن بر کارایی الکترود از تست 
ولتامتری روبش خطی استفاده شد. معیار بهینه سازی، وجود پیک 
و جریان در محدوده کاتدی است. با افزایش پتانسیل در ناحیه 
کاهش، پیکی در پتانسیل 0/4- دیده می شود. نتایج ولتامتری با 
روبش خطی نشان می دهد که جریان کاتدی در الکترود حاوی 

اکسید گرافن از الکترود حاوی گرافیت بیش تر است.
حاوی  الکترودهای  کاتدی  مبادله ای  جریان   1 جدول  در   
گرافیت و اکسید گرافن نشان داده  شده است. داده های به دست 
آمده نشان می دهد که جریان مبادله ای کاتدی الکترود حاوی 

اکسید گرافن 4 برابر بیش تر از الکترود حاوی گرافیت است. 

 نویسندگان: مرضیه رسولی، راحله جعفری 
استاد راهنما: نسرین فرشادی

تهران، قرچک، پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم

نتیجه گیری: 
با استفاده از فناوری نانو می توان به افزایش راندمان پیل های 
سوختی پرداخت که در اینجا به جای گرافیت، در ساختار الکترود 
گروه های  دلیل  به  گرافن  اکسید  شد.  استفاده  گرافن  اکسید  از 
این  است.  باالتری  پایداری  دارای  گرافیت  به  نسبت  عاملی 
گازی- الکترود  در  موجود  تخلخل های  پایداری  باعث  پایداری 

نفوذی می  شود که عملکرد این الکترود را بهبود می بخشد.

زنگ
نانـو 15مقاله های دانش آموزی

شکل 2: 
a( توری استیل به عنوان پایه 

الکترود گازی نفوذی 
b( الکترود گازی-نفوذی با 

پایه گرافیتی

شکل 1:
ترتیب اجزای تشکیل دهنده 

الکترود گازی نفوذی در 
باتری روی - هوا

شکل 4:
 تصویر SEM اکسید گرافن 

سنتز شده با روش اصالح شده 
هامر )بزرگنمایی 15000(

شکل 3:
     FT-IR منحنی طیف

اکسید گرافن

شکل5:
منحنی ولتامتری روبش خطی
در ناحیه کاهش اکسیژن با 

سرعت روبش پتانسیل
1mVs-1

a( الکترود حاوی گرافیت
b( الکترود حاوی اکسید گرافن

I0C mA/gOcvترکیب

0/5-0/24الکترود حاوی گرافیت

0/52-0/85الکترود حاوی اکسید گرافن

جدول 1: میانگین قطر هاله 
عدم رشد باکتری های مورد 
مطالعه بر حسب میلیمتر در 
غلظت های مختلف نانوذرات 

اکسید روی

a b
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نویسنده: محمدجواد عبدیان
اساتید راهنما: شیرین رفعتی، قاسم سرگزی

استان کرمان، پژوهشکده تعلیم و تربیت

لوزی خطر
برگه های  مهم  بخش های  از  یکی 
این  بر  است.  لوزی خطر  ایمنی،  اطالعات 
اساس در شماره قبلی زنگ نانو دو بخش 
از این لوزی معرفی شد و اکنون به ادامه 

این مبحث می پردازیم. 

خطرات مربوط به بهداشت و سالمت 
این لوزی که به رنگ آبی نشان داده 
شده است، بر اساس هر یک از اعداد درج 
شده در آن، معنی و مفهوم مهمی را بیان 

می کند.
حتی  که  هستند  موادی  صفر:  درجه 

در شرایط حریق هم خطری برای سالمتی 
ندارند، مانند برنز و فسفر قرمز.

این معنی است که ماده،  به  درجه 1: 
جدی  نیاز  و  دارد  بدن  برای  جزئی  خطر 
برای استفاده از حفاظ های مختص سیستم 

تنفسی مانند ماسک نیست. 
افراد  سالمت  برای  ماده   :2 درجه 
دستگاه  با  می توان  اما  است،  خطرناک 

تنفسی وارد محوطه آلوده شد.
درجه 3: ماده بسیار خطرناک است و 
باید با دقت و احتیاط زیاد و با استفاده از 
گیرد،  قرار  استفاد  مورد  استحفاظی،  البسه 

 ایمنی نانومواد
شم

ش
ت 

سم
ق

در چند دهه ی اخیر آلودگی های محیط زیستی به دلیل توسعه 
صنایع شیمیایی و ورود انواع ترکیبات سمی و خطرناک به منابع آبی به 
یک تهدید جدی تبدیل شده است. از میان عناصر آلوده کننده ی آب، 
عناصر سنگین قابلیت زیست تخریبی نداشته و در بدن موجودات زنده 
انباشته می شوند. یکی از مهم ترین عناصر سنگینی که تاکنون باعث 
ایجاد مشکالت زیادی برای انسان ها و محیط زیست شده، آرسنیک 
است. استاندارد ملی ایران، حداکثر غلظت آرسنک موجود در آب شرب 
را ppb 50 اعالم نموده است و از نظر سازمان بهداشت جهانی این عدد 
باید ppb  10 باشد. در کشور ما منابع آب آلوده به آرسنیک در مناطقی 
از استان کرمان مشاهده شده است که با توجه به اثرات زیان بار این 
عنصر، باید حذف گردد. آرسنیک، برای سالمتی انسان خطر دارد، در 
DNA  و RNA  اختالل به وجود می آورد و باعث ایجاد سرطان های 

پوست، ریه، مثانه و کلیه می شود.
در این پروژه نانوساختارهای متخلخل کبالت جهت حذف آرسنیک 

موجود در آب منطقه سرچشمه تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. 

مقدمه 

چکیده  
آرسنیک، یکی از مهم ترین عناصر سنگینی است که تاکنون 
وجود  به  زیست  محیط  و  انسان ها  برای  زیادی  مشکالت 
بوده و  انسان ها مضر  برای سالمتی  این عنصر  آورده است. 
باعث ابتال به سرطان های پوست، ریه، مثانه و کلیه می شود. 
را  آرسنیک  جذب  قابلیت  که  موادی  بررسی  و  مطالعه  با 
متخلخل  نانوساختار های  که  شد  حاصل  نتیجه  این  دارند،  
گزینه مناسبی برای حذف آن از آب در دما و فشار معمولی 
هستند. در این مقاله، نانوساختارهای متخلخل کبالت با روش 
اولتراسونیک سنتز و با استفاده از آنها آرسنیک از آب منطقه 

سرچشمه با بازده 95 درصد حذف شد.

استفاده از نانوساختارهای متخلخل به 
منظور حذف آرسنیک از آب منطقه 
سرچشمه در کرمان 

مواد و روش ها
به منظور سنتز نانوساختارهای متخلخل از نمک نیترات کبالت 
و از ترکیب اتیلن دی آمین- تترا استیک اسید )EDTA( به عنوان 

لیگاند استفاده شد. 

 سنتز نانوساختارهای متخلخل

در ابتدا مقدار 1 گرم از نمک نیترات کبالت و همچنین مقدار 
0/5 گرم از EDTA درون بالن های مجزا حل و بتدریج با یکدیگر 
مخلوط شدند. محلول حاصل تحت حرارت با همزن مغناطیسی هم 
زده شد تا واکنش انجام شود. سپس محلول بدست آمده 25 دقیقه 

نـانــو 
اوری 

 فن
ره

ـوا
شنـ

ب در مرحله اول هفتمین ج
.  طرح منتخ
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به طوری که هیچ گونه تماسی با بدن نداشته باشد.
درجه 4: استنشاق مقدار کمی از گاز و یا بخارات متصاعد 
از ماده می تواند منجر به مرگ شود. نفوذ گاز و یا مایع از راه 

البسه معمولی به بدن افراد کشنده است.

4. خطرات ویژه 
بخش خطرات ویژه این لوزی، خطر واکنش با آب یا پلیمریزه 
شدن و یا وجود مواد رادیواکتیو را نشان می دهد. برای مثال اگر 
منظور، خطر استفاده از آب جهت اطفاء حریق باشد )مثل خاموش 
کردن حریق سدیم با آب( در خانه پایین یک W که یک خط 
از مرکز آن گذشته، قرار داده می شود، اگر جسم تحت شرایطی 
پلیمریزه می شود، کلمه پلیمریزه در این خانه جایگزین می گردد. 

مواد پلیمریزه مواد شیمیایی هستند که به هنگام سوختن، گاز سمی 
تولید کرده و به راحتی خاموش نمی شوند.

 

اولتراسونیک  دستگاه  در 
قرار گرفت. جهت تشکیل 
کریستالی،  نانوساختارهای 
ساعت   24 مدت  به  نمونه 
در آون و با دمای 70 درجه 

سانتیگراد قرار داده شد. 

نتیجه ها و بحث: 
 نتایج سنتز نانوساختار

دهنده ی  نشان  شده  تهیه  نانوساختار  قرمز  مادون  طیف 
تشکیل ساختار مورد نظر بود.  از آنجایی که جذب آرسنیک 
می گیرد،  صورت  حفرات  توسط  متخلخل  نانوساختارهای  در 
تصویر  اساس  بر  است.  مهم  آنها  سطح  و  اندازه  بررسی 
میکروسکوپ الکترونی روبشی در شکل 1، حفرات تشکیل شده 
در ابعاد نانو هستند. همچنین اطالعات حاصل از تکنیک جذب 
در  نانوساختارها  این  سطح  مساحت  که  داد  نشان  نیتروژن، 
حدود )g/m2( 1740 است که این مقدار قابل توجهی بوده و 
موکد این است که نانوساختار می تواند آرسنیک را جذب کند.

شکل1: تصویر نانوساختارهای متخلخل گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی

 نتایج جذب آرسنیک توسط نانوساختار
نانوساختار،  توسط  آرسنیک  جذب  بررسی  منظور  به 

 8 برابر   pH و    50  ppb غلظت  با  آرسنیک  محلول  ابتدا 
توسط  دقیقه   20 مدت  به  نانوساختار  سپس  گردید.  تهیه 
صافی  یک  توسط  و  زده  هم  به  آرسنیک  محلول  شیکر  با 
محلول از نانوساختار جدا شد. سپس به کمک دستگاه جذب 
اندازه گیری شد. جدول  آرسنیک  محلول  نهایی  غلظت  اتمی 
بیان  را  متخلخل  نانوساختار  توسط  آرسنیک  بازده حذف   1
می کند. نمونه حقیقی از آب منطقه سرچشمه نیز مورد آنالیز 
در  نانوساختار  توسط  آرسنیک  حذف  بازده  که  گرفت  قرار 

حدود 59 درصد بود.

مدت زمان هم  نمونه
زدن )دقیقه(

غلظت اولیه
)ppb( 

غلظت نهایی
)ppb(  

 بازده
حذف

2020765آزمایشگاهی
5920612559

جدول شماره1: نتایج حاصل از حذف آرسنیک توسط نانوساختار 

مقاله های دانش آموزی و ایمنی نانومواد

نتیجه گیری:
روش  با  کبالت  متخلخل  نانوساختار  تحقیق،  این  در 
اولتراسونیک سنتز گردید و بر اساس آنالیزهای انجام شده با 
الکترونی  دستگاه های طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ 
شده  سنتز  نانوساختار  گردید  مشخص  نیتروژن  جذب  و 
است.  باال  ویژه  سطح  با  نانومتری  حفرات  و  ساختار  دارای 
در  آرسنیک  میزان  اتمی  دستگاه جذب  از  خروجی  اطالعات 
منطقه سرچشمه را مقدار ppb 61 نشان داد که با استفاده از 
این  در آب  موجود  آرسنیک  تهیه شده،  متخلخل  نانوساختار 
منطقه با بازده 59 درصد حذف شد، که این میزان با توجه به 
اینکه فلز آرسنیک سرطان زا و مخرب محیط زیست است، قابل 
توجه می باشد. البته بازده آزمایشگاهی نانوساختارهای متخلخل 
حدود 65 بود که علت این اختالف می تواند ناشی از وجود دیگر 

ناخالصی های در آب منطقه سرچشمه باشد.  



استان  این  دانش آموزان 
از  دوره  سومین  برگزاری  از 
المپیاد نانو، حضور قابل توجهی 
المپیاد  اول  مرحله  آزمون  در 
دور  در  طوریکه  به  داشتند، 
چهارم  دوره  نفر،   619 سوم 
516 نفر، دوره پنجم 612 نفر، 
دوره  و  نفر   927 ششم  دوره 
نفر در آن شرکت  هفتم 758 
این دوره ها موفق  کردند و در 

به کسب مدال شدند.

اسـتان های  از جملـه  اسـتان کرمـان 
فعـال در زمینـه نانـو اسـت. ایـن اسـتان 
بـه همـت مدیـران، مسـئوالن و دبیـران 
فعـال و تـالش دانش آمـوزان  و  دلسـوز 
خالق و پژوهشـگر خود رتبـه و افتخارات 
قابـل توجهـی در دوره هـای برگزار شـده 
المپیـاد و جشـنواره دانش آمـوزی فناوری 
نانـو داشـته اسـت. در ایـن اسـتان، سـه 
آزمایشـگاه دانش آموزی نانـو وجود دارد 
و 21 مرکـز بـا عنـوان نهـاد ترویجـی در 
اسـتان ثبـت شـده اند که بـه انجـام امور 

ترویجـی نانـو در منطقـه می پردازنـد.

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

8

427

192

619

3

سیرجان، رفسنجان

0
0
2
1

8

355

161

516

3

رفسنجان

0
0
0
1

14

483

129

612

6

رفسنجان
شهر بابک

0
0
0
2

10

545

382

927

7

کرمان - بافت

0

1
1

15

320

438

758

6

کرمان

0
0
0
1

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

به  مجهز  کرمان  استان  در  مرکز  سه 
و  دستگاه ها  داشتن  با  که  مراکز  این  هستند.  نانو  آزمایشگاه 
و آزمایشگاهی  ارائه خدمات آموزشی  به  پیشرفته  تجهیزات 

در استان می پردازد، عبارتند از:

 مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان 
 پژوهش سرای جابربن حیان

 پژوهش سرای نواندیشان سیرجان

 جشنواره دانش آموزی فناوری نانو
دانش آموزان استان کرمان در جشنواره های دانش آموزی نانو برگزار شده، حضوری پررنگ داشته اند. تعداد 

طرح های ارسالی از این استان در هر دوره از برگزاری جشنواره قابل توجه بوده است، به طوریکه در دوره هفتم استان کرمان 
از نظر تعداد طرح های ارسالی در رتبه سوم قرار گرفت و دو طرح آن در نهایت حائز رتبه های دوم و سوم شدند. در سومین 

دوره برگزاری این جشنواره نیز 1 طرح و در پنجمین دوره 2 طرح از این استان برگزیده و موفق به کسب رتبه شد بودند. 

آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو

نانو در استان

کرمـان

زنگ
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استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  پژوهشی  مرکز  اولین 
کرمان، بنا به اهمیت و ضرورت پرداختن به امر پژوهش و نقش 
اجرایی،  تفکر پژوهشی در هر گونه تصمیم گیری و کار  ارزنده 
تربیت  و  تعلیم  پژوهشکده  عنوان  با   1373 ماه  فروردین  در 

راه اندازی شد. 

در فروردین 1374 این مرکز با حضور جناب آقای نجفی، وزیر 
وقت آموزش و پرورش و مدیر کل، مهندس محمد تقی زاده افتتاح 
شد و 21 واحد در آن فعالیت علمی و پژوهشی خود را آغاز کردند. 
سیاست گذاری  با  کشور،  پژوهش سراهای  تعداد  توسعه  از  پس 
مدیران و دست اندرکاران وقت، اهداف و مأموریت این مرکز در 
بازدید دکتر  از  سطح باالتری تعریف شد. در سال 1393 پس 
فانی وزیر آموزش و پرورش کشور با ارتقاء و توسعه کادر اداری 
متخصص این مرکز موافقت شد و سپس عنوان این مجموعه از 
پژوهشکده تعلیم و تربیت به مرکز پژوهش های علمی آموزشی 

استان کرمان تغییر یافت.
سیزدهمین آزمایشگاه دانش آموزی نانو کشور، دی ماه 93 با 
همکاری ستاد توسعه فناوری نانو و معاونت علمی فناوری ریاست 
به  مجهز  مجموعه  این  شد.  اندازی  راه  مرکز  این  در  جمهوری 
دستگاه های الکتروریسی، انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ رومیزی، 
سانتریفیوژ،  کوره،  آون،  دورانی،  پوشش دهی  اسپکتروفتومتر، 
التراسونیک و نیز تجهیزات عمومی آزمایشگاهی است. همچنین 
وجود انواع کتاب های تخصصی نانو، فیلم ها و بسته های آموزشی، 
فضای پژوهشی و تحقیقاتی مناسبی را جهت استفاده فرهنگیان، 
دانش آموزان و محققین سایر مراکز دانشگاهی فراهم آورده است.

برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی فناوری نانو به منظور 
افزایش آشنایی دانش آموزان و دبیران با این فناوری، همکاری در 
اجرای طرح های نانو جشنواره جوان خوارزمی، برگزاری نمایشگاه 
استانی، شرکت در المپیاد و جشنواره دانش آموزی فناوری نانو از 
برنامه های این مرکز است. این مرکز به عنوان دبیرخانه استانی 
المپیاد نانو انتخاب شده است و خانم دکتر تهامی پور به عنوان 
مدرس مورد تایید ستاد نانو در برگزاری سمینارها و کارگاه های 
آموزشی و انجام پروژه های دانش آموزی مشغول فعالیت هستند.

این  از  دانش آموزی  یازده طرح  تحصیلی 95- 94  در سال 
نانو  فناوری  کشوری  دانش  آموزی  جشنواره  هفتمین  در  مرکز 

که در استان مازندران برگزار شد به شکل )سخنرانی و پوستر(، 
پذیرفته شد. در این جشنواره استان کرمان بعد از استان های تهران 
و اصفهان بیشترین تعداد طرح ارسالی به این همایش را به خود 
اختصاص داد. در مرحله پایانی این جشنواره نیز که مهر ماه امسال 
در تهران برگزار شد، استان کرمان با ارائه 7 طرح دانش آموزی، 
بیشترین تعداد طرح منتخب در این جشنواره را داشت. در پایان 
این جشنواره، طرح خانم بهار نیک طبع و خانم راحله زندی از استان 

کرمان رتبه های دوم و سوم کشوری را به خود اختصاص دادند. 
از دیگر فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه نانو این مرکز 

به شرح زیر است:
 همکاری در راه اندازی بخش نانو در پژوهشسرای دانش آموزی 

سیرجان )خرداد 94(
جشنواره  نانو  طرح های  داوری  استانی  مرحله  برگزاری   

خوارزمی )خرداد 94(
دانشجویان  شیمی  آزمایشگاه  درس  کالس های  برگزاری   

دانشگاه فرهنگیان )مهر 94(
 برگزاری اولین دوره ضمن خدمت مهارت های آزمایشگاهی 

نانو در استان کرمان )دی 94(
مدارس  دانش آموزان   ویژه  نانو  آموزشی  برگزاری سمینار   
راین  و  بم  بردسیر،  کرمان،  پسرانه شهرستان های  و  دخترانه  

)مهر تا دی 95(

معرفی مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان
آرمان شکوه سلجوقی  - مدیر مرکز

زنگنانو در استان ها 
19نانـو
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خانم الهام هادیان  از تهران
 برنده کارت هدیه به مبلغ 50 هزار تومان شدند

شخصیت شناسی شماره 2

جواب: گوردون مور

)متـولد  دانشمنـد   ایـن 
از   ،)1955 آوریــل   25
برجسته ترین و معروف ترین 
در  آمریکـایـی  مهنـدسـان 
زمینه ی نانوفناوری مولکولی 
ســال هـای  بیــن   )MNT(

1970 و 1980  است.
عالقه   اش  دلیل  به  او 
سال های  همان  در  فضا،  به 

در  را  فضایی  زیستگاه های  مطالعاتی  انجمن  دانشگاه،  اولیه ی 
 1979 و   1977 سال  در  و  کرد  تأسیس  ماساچوست  دانشگاه 
موفق به اخذ مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته ی 
اتفاقی  طور  به   ،1979 سال  در  وی  شد.  رشته ای  بین   علوم 
با عنوان  فاینمن در سال 1959  ریچارد  سخنرانی هیجان انگیز 
به  سال،  آن  در  او  دید.  را  بسیاری هست«  فضای  پایین  »آن 
همان  در  و  می کرد  کار  استنفورد  دانشگاه  در  محقق  عنوان 
در  می داد.  انجام  را  مطالعاتی  نیز  نانو  فناوری  روی  بر  دوره، 
نانوفناوری  زمینه ی  در  مقاله اش  اولین  نوشتن  با   ،1981 سال 
در  کرد.  معرفی  جهان  به  را  نانو«  »فناوری  واژه ی  مولکولی، 
پایان سال 1991، از رساله ی دکتری خود با عنوان »محاسبه و 

ساخت ماشین های مولکولی« دفاع نمود.
وی نویسنده کتاب های »موتور آفرینش؛ آغاز دوران فناوری 
نانو« و »ماشین  های مولکولی؛ چگونگی ساخت و محاسبات آنها« 
و از جمله موسسان مؤسسه ی »فورسایت« در سال 1986 است. 
هدف این موسسه آماده سازی جامعه برای آشنایی با پدیده های 
نوظهور در زمینه ی فناوری نانو بود. این دانشمند در حال حاضر، با 
موسسه ی ساخت مولکولی، در حوزه های پژوهشی همکاری می کند.

   می دانید او کیست؟ 
پاســختان را بــه همــراه نــام و نــام خانوادگــی، تلفــن و شــهر 
ــه آدرس ــه ب ــی ماهنام ــت الکترونیک ــه پس ــکونت ب ــل س  مح
ــه قیــد  ــز آن ب  zangnano@nanoclub.ir بفرســتید و از جوای
ــه  ــق ماهنام ــدگان مســابقه از طری ــد شــوید. برن ــه بهره من قرع

ــی می شــوند. ــو معرف ــال و ســایت باشــگاه نان ــو، کان ــگ نان زن

) شماره 4(
شخصیت شناسی نانو  ابعاد کوچک، اثر بزرگ

هر جای خالی را با انتخاب یکی از کلمات مناسب 
زیر تکمیل کنید.

زیرا  کند،  تولید  متفاوتی  می تواند محصوالت  نانو  فناوری 
ابعاد  یا  این مواد جدید،  استفاده می کند.  از مواد متفاوتی 
 ............. و  اجزاء  ساختارشان  در  یا  و  دارند  نانومتری 
نانومتری وجود دارد. نانومواد را برحسب ............. به 
سه دسته ............. بُعدی، یک بُعدی، دو بُعدی و سه 
بُعدی تقسیم بندی می کنند. برای تعیین اینکه هر نانوماده 
را  آن  از  ابعادی  تعداد  می گیرد،  قرار  گروه  کدام  در 
می شمرند که ............. از 100 نانومتر است. به عنوان 
آنها  ابعاد  تمام  زیرا  هستند،  بعدی  صفر  نانوذرات،  مثال 
............. از 100 نانومتر است. ............. و نانوسیم ها 
)نانومواد یک بعدی(، نانوپوشش ها و ............. )نانومواد 
دوبعدی(، ............. و نانومتخلخل ها )نانومواد سه بعدی( 

مثال های دیگری از نانومواد هستند. 
بسیار  سطح  خود   ............. به  نسبت  مواد  این  تمامی 
بزرگی دارند و بنابراین در سطح آنها، اتم های بیش تری وجود 
دارد. این مواد برهمکنش فیزیکی و شیمیایی بسیار بهتری با 
محیط اطراف خود دارند. ویژگی های نانومواد توانمندی های 
جدیدی برای اشیا و اجسام ایجاد می کند، مانند تولید مواد 
سبک و ............. ، رنگ های خودتمیزشونده، پوشش های 
ضد خش و ............. و کنترل کننده انرژی و صفحات 

نمایش ............. و انعطاف پذیر.

نانولوله های کربنی

 نانوکامپوزیت ها مقاوم

نازک

 صفر

نانوالیه ها

حفرات حجم

ضد انعکاس

شکل ظاهری

بزرگ تر

کوچک تر
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