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نتایج سومین دوره ارزیابی 
عملکرد آزمایشگاه های 

آموزشی فناوری نانو منتشر شد 

عملکــرد  ارزیابــی  دوره  سـومیـن 
نانو )شبکه  فناوری  آموزشی  آزمایشگاه های 
آزمایشگاه های توانا( در نیمه اول سال  1396 
بر اساس آیین نامه ارزیابی انجام و رتبه بندی 
ارزیابی،  نتایج این  آنها اعالم شد. بر اساس 
پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان تبریز، 
نظامی  پروفسور  دانش آموزی  پژوهش سرای 
فسا، پژوهش ســرای دانش آمـوزی پروفسور 
پژوهش ســـرای  کــرمانشاه،  شمســی پور 
پژوهش سرای  و  شیراز  رازی  دانش آموزی 
در  دوره  این  اصفهان،  فضیلی  دانش آموزی 
بین 78 مرکز دارای آزمایشگاه نانو رتبه های 

یک تا پنج را کسب کردند.
باشـگاه  اصلـی  برنامه هـای  از  یکـی 
نانـو بـرای ایجـاد انگیـزه در بیـن مدیـران 

و  توانـا   آزمایشـگاه های  کارشناسـان  و 
و  کمیـت  ارتقـای  منظـور  بـه  همچنیـن 
عملکـرد،  ارزیابـی  فعالیت هـا  کیفیـت 
و  مسـئوالن  از  تقدیـر  و  آنهـا  رتبه بنـدی 
تعـداد  اسـت.  آزمایشـگاه ها  ایـن  مدیـران 
دوره و سـمینار برگـزار شـده در آزمایشـگاه 
در  شـرکت کننده  دانش آمـوزان  تعـداد  و 
در  آزمایشـگاه  فعالیـت  میـزان  دوره هـا، 
کسـب  دوره هـا،  و  نشسـت ها  میزبانـی 
رتبه هـای مختلـف اسـتانی یـا کشـوری بـه 
واسـطه انجام فعالیت در آزمایشگاه و شرکت 
در جشـنواره های مختلـف و از همـه مهم تـر 
گزارش دهـی ایـن فعالیت هـا به باشـگاه نانو، 
از مهم ترین شـاخص های موثر در امتیازدهی 
بـه آنها اسـت. برای کسـب اطالعـات بیش تر 

از آیین نامه ارزیابی، به آدرس سـایت باشـگاه 
آیین نامه هـای  آزمایشـگاه ها،  قسـمت  نانـو، 

توانـا مراجعـه کنیـد.
مختلف  برنامه های  حاضر  حال  در 
بین  در  نانو  فناوری  ترویج  و  آموزش 
توانا  آزمایشگاه های  کمک  به  دانش آموزان 
فعال  برای  نانو  باشگاه  انجام است.  در حال 
برنامه های  توانا  آزمایشگاه های  نگه داشتن 
مختلفی در دستور کار خود دارد. برگزاری 
از  حمایت  و  آموزشی  سمینار  و  کارگاه 
برگزاری دوره های آموزشی در آزمایشگاه ها، 
از  حمایت  آموزشی،  فیلم های  و  کتب  ارائه 
تخصصی  آموزش  دانش آموزی،  پروژه های 
این  جمله  از  آزمایشگاه ها  کارشناسان 

برنامه ها است.

اجرای پویای طرح سفیران نانو
 در تهران و کردستان

و  نانو(  فناوری  و  علوم  با  )آشنایی  عمومی  آموزشی  کارگاه های 
تخصصی )تجهیزات کاربردی در فناوری نانو( به همت پژوهش سرای 
ناحیه 2  دانش آموزی بصیرت شهرری و پژوهش سرای دانش آموزی 
ادامه  در  نانو  باشگاه  برگزیدگان  کانون  اعضای  تدریس  با  سنندج 
طرح سفیران توانا در شهرستان های استان تهران و سنندج در حال 

برگزاری است. 
آقای  تدریس  با  تهران  استان  شهرستان های  کارگاه های 
بهشتی  شهید  دانشگاه  داروسازی  دانشجوی  صادقیون،  محمدرضا 
هفتم،  مقطع  دانش آموزان  از  نفر   31 برای  جاری  سال  آذرماه  دوم 
هشتم و نهم متوسطه مدرسه تربیت رودهن در محل آزمایشگاه نانو 

برگزار شد.
کارگاه های استان کردستان نیز از 17 آبان ماه سال جاری آغاز 
شده و تا کنون 105 دانش آموز سنندجی در روزهای 17، 23، 24، 
و   1 فرزانگان  سروش،  مائده،  دبیرستان های  از  ماه  آبان   30 و   25
کارگاه ها  این  یافته اند. مدرس  برنامه حضور  این  در  اردالن  مستوره 
و  نانو  باشگاه  برگزیدگان  کانون  اعضای  از  رحیمی  رامیار  آقای 

دانشجوی سال اول پزشکی دانشگاه سنندج است.
الزم به یادآوری است، مدرسین کارگاه های سفیران توانا اعضای 
کانون برگزیدگان باشگاه نانو هستند که دوره های توانمندسازی برای 
آزمایشگاه های  در  انجام  قابل  آزمایش های  و  دستگاه ها  با  آشنایی 
برگزاری دوره های آموزشی  آماده  را گذرانده اند و  توانا  دانش آموزی 
)به  مختلف  در شهرستان های  دبیران  و  دانش آموزان  برای  یک روزه 

ویژه شهرهای محل زندگی و تحصیل خود( هستند.
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بر اساس گزارش باشگاه نانو نهمین المپیاد دانش آموزی علوم 
و فناوری نانو در سه مرحله برگزار خواهد شد.

مرحله اول، در تاریخ 7 اردیبهشت 1397 به صورت هم زمان 
تستی  با سواالت  کتبی  آزمون  قالب یک  در  و  در سراسر کشور 

انجام خواهد شد.
و  تهران  قالب یک آزمون کتبی متمرکز در  مرحله دوم، در 
با حضور 300 نفر برگزیده مرحله اول، در تیر ماه 1397 برگزار 

خواهد شد.
مرحله سوم، با حضور 30 نفر برگزیده کشور به صورت یک 
اول شهریور ماه 1397  اردوی علمی، آموزشی و رقابتی در دهه 

برگزار خواهد شد.
بخش های اصلی این اردوی علمی شامل موارد زیر است:

انجام  همراه  به  نانو  فناوری  کاربردی  آزمایش  انجام   
تست های علمی؛

در  نانومواد  کاربرد  و  سنتز  عملی  کارگاه های  برگزاری   
آزمایشگاه؛

 برگزاری دوره شبیه سازی در فناوری نانو؛ 
 برگزاری بازدیدهای تخصصی و عمومی از مراکز تحقیقاتی 

و شرکت های دانش بنیان نانو؛ 
 آموزش های شیوه ارائه، گزارش کار و مقاله نویسی علمی؛ 

 برگزاری آزمون کتبی و شفاهی نهایی.
ثبت نام در المپیاد نانو از هجدهم آذر ماه 1396 آغاز شده و 
به دو روش انفرادی و گروهی )از طریق نهادهای ترویجی( تا 15 
اسفند انجام می شود. هزینه شرکت در المپیاد برای ثبت   نام انفرادی 
و  است  ریال  گروهی 200,000  ثبت نام  برای  و  ریال   250,000
دانش آموزان پایه های نهم، دهم و یازدهم و پیش دانشگاهی مجاز 

به شرکت در آزمون هستند.
الزم به ذکر است، برگزیدگان المپیاد نانو از دوره ششم به بعد، 

مورد حمایت بنیاد نخبگان قرار گرفته اند. 
در  می توانند  نانو  المپیاد  مختلف  ادوار  برگزیدگان  همچنین 
هدف  با  کانون  این  کنند.  فعالیت  نانو  باشگاه  برگزیدگان  کانون 
کشور  سطح  در  شدن  برتر  فناور  و  محقق  تا  برگزیدگان  ارتقای 

پشتیبان اعضا خواهد بود.

نهمین المپیاد دانش آموزی 
علوم و فناوری نانو
 سه مرحله ای شد

  بازنگری کتب درسی مقطع 
ابتدایی و دبیرستان با توجه به 

فناوری های نوین
رئیـس سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی بـا 
بیـان اینکـه اعتبـار کتاب هـای درسـی پنـج سـاله اسـت، 
گفـت: هر پنج سـال یکبـار بایـد بازنگری جـدی در کتب 
کتـب  و 1400  سـال 1399  از  باشـیم.  داشـته  درسـی 
درسـی پایـه اول تـا سـوم ابتدایـی متناسـب بـا نیازهـا و 

درخواسـت های جدیـد تحـت بازنگـری قـرار می گیـرد.
بهـرام  الدیـن  محـی  المسـلمین  و  حجت االسـالم 
ورود  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا،  بـا  گفتگـو  در  محمدیـان 
و  فناوری هـا  زیسـت  نانـو،  چـون  نویـن  فناوری هـای 
فناوری هـای ارتباطـی بـه برنامـه درسـی اظهـار داشـت: 
بـه ایـن مباحـث کـم و بیـش در کتـب درسـی پرداختـه 
شـده بـود، امـا با سـاماندهی جدیـد، در مقطع دبیرسـتان 

می شـود. گنجانـده  درسـی  کتـب  در  ابتدایـی  و 
اینکـه توجـه بـه مهـارت، خالقیـت و  بـا بیـان  وی 
فرصت هـای یاددهـی و یادگیـری در برنامـه درسـی ملـی 
بـه جد مورد توجه ماسـت، گفـت: باید معلمـان و مدیران 
بخشـی از برنامـه درسـی را راهبـری کنند و بخشـی را به 

بسـپارند. دانش آمـوزان 
بـه  ادامـه داد: وزیـر آمـوزش و پـرورش  محمدیـان 
نظـر  اگـر  تـا  کـرده  ارسـال  نامـه ای  دسـتگاه ها  تمامـی 
و پیشـنهادهایی جهـت انعـکاس در کتـب درسـی دارنـد 
تـا 15 آذرمـاه بـه دسـت مـا برسـانند. البته اضافه شـدن 
محتـوای جدیـد به کتب درسـی دارای شـروطی اسـت از 
جملـه اینکـه موضـوع ملـی باشـد، در سـبد دانـش ملـی 
بگنجـد، جـزو ضرورت هـا بـوده و تبلیـغ بـرای دسـتگاه ها 

نشـود. تلقی 
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هستند  نانوساختارهایی  دارای  گل ها  که  دادند  نشان  محققان 
کاربردهای  تاکنون  می کنند.  کمک  گرده  یافتن  در  زنبورها  به  که 
مقاصدی  برای  که  شده  کشف  گیاهان  در  نانو  فناوری   از  مختلفی 
ایجاد خواص ضدلک  بلند و  نواحی  به  انرژی، آبرسانی  نظیر تولید 

استفاده می شود.
گل ها با استفاده از یک سامانه سیگنال دهی به زنبورها اطالعات 
الزم برای جمع آوری گرده را ارسال می کنند. یافته های محققان نشان 
می دهد که الگوهای نانومقیاس روی گلبرگ ها منجر به انعکاس نور 
و ایجاد یک هاله آبی رنگ در اطراف گل شده تا زنبورها بتوانند گل 

مورد نظر را پیدا کنند.
در برخی گل ها شیارهایی بین یک تا دو هزارم میلیمتر در فضایی 
خارج پوشش واکسی روی گل وجود دارد که منجر به تابشی ویژه 
برای زنبورها می شود. این شیارها کامل نیستند و این نقص ساختاری 
منجر می شود تا در نور فرابنفش و آبی، عملکرد انعکاس بسیار بهتر 

از دیگر طول موج ها باشد و هاله آبی تشکیل شود.
این انعکاس برای چشم انسان چندان قابل مشاهده نیست، اما 
مصنوعی  گل  دو  روی  آزمایشی  محققان  می بینند.  را  آن  زنبورها 
انجام دادند که در یکی الگوها بی نقص و در دیگری کامل و طبیعی 
بودند. نتایج یافته های آنها نشان داد که زنبورها گلی را ترجیح دادند 
که از هاله آبی برخوردار بود؛ یعنی گلی که الگوهای طبیعی داشته و 

ساختارهای الگویی با نقص همراه است.
این اولین باری نیست که ردی از فناوری  نانو در گیاهان دیده 
می شود. پیش از این دانشمندان دریافته بودند که فناوری نانو برای 

تولید انرژی در گیاهان نیز استفاده می شود.
وجود  نانوساختارها  از  دیگری  نوعی  گیاهان  درون  عالوه براین، 
دارد که به گیاه کمک می کند تا آب را از ریشه به درون سلول ها 
منتقل کند. این ساختارها قادرند آب را تا ارتفاع زیادی باال بیاورند. 
سلول های گیاهی با استفاده از نانوساختاری از جنس سلولز می تواند 
فشار کافی برای پمپ کردن آب را در اختیار داشته باشد. این الیاف 
با هم ترکیب شده و ساختاری موسوم به میکروفیبریل را می سازند. 
این الیاف به تنهایی از استحکام باالیی برخوردار نیستند، اما زمانی 
که با هم ترکیب شده و میکروفیبریل ها را می سازند، استحکامی نظیر 

فوالد پیدا می کنند.

گـل ها از فناوری  نانو برای جذب 
زنبورها استفاده می کنند

تولید صنعتی پارچه های ضد امواج 

یک شرکت ایرانی با بهره گیری از فناوری نانو به دانش 
و  یافته  دست   امواج  ضد  پارچه های  صنعتی  تولید 
هم اکنون در حال مذاکره برای صادرات این محصول 
به کشورهای کره جنوبی، مالزی و گرجستان است. 
در حال حاضر از این پارچه ها برای تولید شکم بندهای 
بارداری ضد امواج، البسه ی کودک ضد امواج و لباس های 
مورد استفاده در مراکز تصویربرداری رادیولوژی و ام آر آی 
استفاده می شود. همچنین این پارچه ها در صنایع الکترونیک، 

مخابرات و منسوجات تزیینی نیز کاربرد دارند.
در تولید این منسوجات نانویی از انواع الیاف طبیعی از جمله الیاف 
پشم، پنبه، ابریشم و الیاف مصنوعی از قبیل الیاف پلی استر، نایلون و 
پلی پروپیلن استفاده شده و با به کارگیری نانوذراتی همچون نانوذرات 

فلزی و کربنی خاصیت ضد امواج به آنها بخشیده شده است.

تولید صنعتی چراغ های روشنایی دارای پوشش نانویی 
آب گریز در اصفهان

چراغ های روشنایی که در فضای باز مورد استفاده قرار 
محیطی  عوامل  معرض  در  دائم  به صورت  می گیرند، 
این  دارند.  قرار  آلودگی  و  باران  گردوغبار،  جمله  از 
پدیده ها، به خصوص در فضاهای پر گردوغبار صنعتی، 
می توانند به شدت بر بازدهی نوری چراغ ها تأثیر بگذارند 
و موجب کاهش شدید نور آنها در مدت زمان کوتاه شوند. 
یک شرکت ایرانی با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید و 
آب گریز  نانویی  پوشش  دارای  روشنایی  چراغ های  عرضه صنعتی 
مناسب برای فضای باز شده است. این شرکت از پوششی از جنس 
نانوذرات سیلیکا در بیرونی ترین جداره نورگذر این چراغ ها استفاده 
ناهمواری های  با  این پوشش سبب می شود، سطحی  است.  کرده 
با سطح خارجی  زاویه تماس قطرات آب  و  ایجاد شده  نانومتری 
به نحو چشمگیری افزایش یابد و به اصطالح، سطح آب گریز شود؛ 
بنابراین ذرات گردوغباری که بر روی سطح خارجی قرار می گیرند، 
بسیار  مدت زمان  چراغ  نور  بازدهی  و  می شوند  برطرف  به راحتی 

طوالنی تری حفظ می شود.

 نانو   در  ایران
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راه اندازی مرکزی برای درمان بیماری های 
کودکان با فناوری  نانو در کانادا

مونتـرال  در  جاسـتین  سـینت  بیمارسـتان 
بـرای  مرکـزی  راه انـدازی  بـه  اقـدام  کانـادا 
بـا  کـودکان  بیماری هـای  درمـان  و  تشـخیص 
اسـتفاده از فنـاوری  نانـو کـرد. ایـن بیمارسـتان 

پاییـز سـال  ملـی  تحقیقـات  انجمـن  بـا همـکاری 
روی  مرکـز  ایـن  می شـود.  افتتـاح  میـالدی  جـاری 

تحقیقـات بیماری هـا و امـراض مربـوط بـه کـودکان کار 
کـرد. خواهـد 

بخـش نـوآوری در این مرکـز روی درمـان سـرطان های رایج 
کـودکان نظیـر سـرطان خون بـا اسـتفاده از فناوری  نانـو متمرکز 
خواهد شـد مسـئوالن ایـن مرکز قصـد دارند تـا با گرد هـم آوردن 
متخصصـان بیـن رشـته ای از ایـن فناوری بـرای حوزه هـای دیگر 

نظیـر زایمـان زودرس نیز اسـتفاده کنند. 

تولید سیم پالستیکی با هدایت الکتریکی باال

پژوهشـگران فرانسـوی اعـالم کردند کـه موفق به 
سـاخت سـیم های پالسـتیکی بـا هدایـت الکتریکـی 
تولیـد  در  می تـوان  یافتـه  ایـن  از  شـدند.  بـاال 
ادوات الکترونیکـی قابـل حمـل، ادوات محاسـباتی 
ایـن  اسـتفاده کـرد.  انـرژی  مبـدل  و دسـتگاه های 

سـیم ها در ابعـاد نانومتـری بـوده و عـالوه  بـر سـبک 
به راحتـی  و  هسـتند  ارزان  و  انعطاف پذیـر  بـودن، 

بـا آن کار کـرد. می تـوان 
نـام  بـه  سـاز  دسـت  مـاده ای  جنـس  از  سـیم ها  ایـن 
فتوکپـی  در دسـتگاه های  کـه مدت هـا  تری آریل آمیـن هسـتند 
از آن اسـتفاده می کردنـد. ایـن تیـم تحقیقاتـی در هنـگام تسـت 
روی ایـن سـیم ها کـه از طریـق خودآرایـی در اثـر تابـش نـور 
تولیـد می شـوند، بـا شـگفتی دریافتند کـه هدایـت الکتریکی آنها 
همانند مس اسـت. در یک تسـت آزمایشـگاهی، پژوهشـگران این 
مـاده را میـان دو الکترود قـرار دادند که فاصلـه ای در حدود 100 
نانومتـر از هـم داشـتند و بـا ایـن کار هدایـت الکتریکـی سـیم را 

مـورد مطالعـه قـرار دادند.

شرکت  همکاری  با  کالیفرنیا  دانشگاه  از  تحقیقاتی  تیم  یک 
Holomic موفق به ساخت ابزار جانبی برای تلفن های هوشمند شدند 

که با استفاده از آن می توان نانوذرات را مشاهده کرد.
میکروسکوپ های  به  نیاز  بدون  می توان  ابزار  این  استفاده  با 
گرانقیمت باکتری، ویروس ها و مواد بسیار کوچک را که چشم قادر به 
دیدن آن نیست، مشاهده کرد. وزن این ابزار جانبی کم تر از نیم پوند 

است }هر پوند برابر 453.56 گرم است{.
با  نانوذرات  مشاهده  برای  دستگاهی  که  است  باری  اولین  این 
استفاده از تلفن همراه ساخته می شود و از آن می توان در تست های 

زیست پزشکی و فناوری نانو استفاده کرد.
بعدی  با چاپگر سه  فلورانس  میکروسکوپ  دارای  ابزار جدید  این 
لیزری تشکیل شده  و دیود  لنز خارجی  رنگی،  فیلتر  از یک  بوده که 
است. این گروه تحقیقاتی، این ابزار را مستقیم به دوربین تلفن هوشمند 
متصل کرده و موفق به مشاهده ذرات سایتومگالوویروی انسان شدند. 
این ویروس عامل بروز نقص هایی در نوزادان نظیر ناشنوایی و آسیب های 
مغزی است که در نهایت می تواند منجر به مرگ شود. ابعاد این ویروس 
در حدود 150 تا 300 نانومتر است. این گروه در یک آزمایش جداگانه 
این ابزار را به تلفن هوشمند متصل کرده و با استفاده از آن نانوذرات 

پلی استایرن به ابعاد 90 تا 100 نانومتر را مشاهده کردند.
میکروسکوپ  از  پروژه  این  محققان  ابزار،  این  نتایج  تایید  برای 
کردند.  استفاده  شمار  فوتون  همگرا  میکروسکوپ  و  روبشی  الکترونی 
ابزار با تصاویر گرفته  نتایج نشان داد که تصاویر به دست آمده از این 

شده با میکروسکوپ ها یکسان است.

مشاهده نانوذرات و ویروس ها با 
استفاده از تلفن  همراه
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با سالم و تشکر بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا خودتان 
را معرفی کنید.

به نام خدا. امیر اسدزاده هستم، فارغ التحصیل دانشگاه تهران رشته نانوشیمی، 
متولد سال 59 در تهران و اصالتا تبریزی هستم.

آموزش  زمینه  در  که  است  مدت  چه  و  شدید  آشنا  نانو  با  کجا  و  کی 
تحقیق نانو فعالیت می کنید؟

من سال 86 که انتخاب رشته ارشد را انجام می دادم با رشته نانو آشنا شدم. 
انتخاب اولم این رشته بود و در سال 89 فارغ التحصیل شدم. حدود 7 سال است 

که در رشته نانو فعالیت دارم.

ماهنامه معرفی  برای مخاطبان  را  نانوشیمی  زبان خودتان علم  به  لطفا 
کنید.

بر  در  را  فنون  و  علوم  تمام  که  است  شیمی  گرایش های  از  یکی  نانوشیمی 
می گیرد، از جمله سوخت، پلیمر، رنگ، ساخت و ساز، پوشاک، دارو، غذا و به طور 
شامل  را  نانوذرات  سنتز  بیش تر  که  می شود،  مربوط  شیمی  به  که  آنچه  هر  کلی 

می شود.

آیا تا کنون تدریس نانو نیز داشته اید؟ برای چه مقاطعی؟
بله، در مقطع هشتم، نهم و دهم تدریس داشته ام.

کرده اید؟  راهنمایی  و  هدایت  را  نانو  موضوع  با  پروژه  چند  حال  به  تا 
غالبا چه موضوعاتی بودند؟

من در مدارس در زمینه پژوهش نانو با دانش آموزان کار می کنم و بیش از 20 
پروژه برای دانش آموزان تعریف و هدایت کرده ام. بیش تر موضوعات نانوشیمی بوده، 

البته در حوزه های مختلف هم کار کرده ایم، زیرا علم نانو بین رشته ای است.

گفتگو با
امیر اسدزاره 

استاد راهنمای مقام اول هشتمین 
جشنواره دانش آموزی نانو

جشنواره  هشتمین  نخست  رتبه 
طرح  به  متعلق  نانو  دانش آموزی 
فاطمه  تهرانی،  دانش آموزان 
عنوان  با  هادی  سحر  و  عباس پور 
استفاده  و  نانوکامپوزیت  »ساخت 
عنوان  به  ایمنی  کاله  در  آن  از 
راهنمایی  با  که  است  خنک کننده« 
شده  انجام  اسدزاده  امیر  آقای 
رشته ی  فارغ التحصیل  ایشان  است. 
و  هستند  تهران  دانشگاه  نانوشیمی 
عرصه  در  است  سال  هفت  حدود 
حوزه های  در  پژوهش  و  تحقیق 
با دانش آموزان  نانو  فناوری  مختلف 
اسدزاده  آقای  می کنند.  کار 
هدایت  که  است  دوره  چهارمین 
جشنواره  به  ورود  برای  را  طرحی 
و  دارند  عهده  به  نانو  دانش آموزی 
را کسب  نخست  رتبه  دوره  در سه 

کرده اند.

  شیرین علیخانی
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نانو  جشنواره  در  شرکت  منظور  به  را  پروژه ای  که  است  بار  چندمین 
را در حوزه  این که دانش آموزان  از  راهنمایی می کنید و هدف شخصی تان 

نانو راهنمایی می کنید، چیست؟
چهارمین دوره است و در سه دوره مقام اول را کسب کرده ام. هدفم بیش تر این 
است که دانش آموزان با ستاد نانو و باشگاه نانو آشنا شوند، بتوانند در آینده رشته 

مورد عالقه شان را پیدا کنند و همچنین اعتماد به نفسشان باال رود.

نانو  جشنواره  هشتمین  در  شرکت  برای  که  پروژه ای  موضوع  درباره 
دانش آموزان را راهنمایی کردید توضیح کوتاهی بفرمایید و بگویید تقریبا 
چند درصد کار را خود دانش آموزان انجام دادند و شما تا چه میزان به آنها 

کمک کردید؟ در ضمن بفرمایید ایده طرح از شما بود یا دانش آموزان؟
به  ایمنی  کاله  در  آن  از  استفاده  و  نانوکامپوزیت  ساخت  درباره  پروژه  این 
عنوان خنک کننده بود. همان طور که می دانید کاله ایمنی یکی از وسایل مهم برای 
حفاظت از سر در برابر آسیب های موتورسواری است. یکی از دالیلی که موتورسواران 
از کاله ایمنی استفاده نمی کنند، گرمای درون آن به ویژه ماه های گرم سال است و 
ما در پروژه به دنبال راهی با استفاده از فناوری نانو برای کاهش گرمای داخل کاله 
کاسکت بودیم. ایده اولیه از من است و 90 درصد کار با دانش آموزان است، فقط در 
زمانی که با مشکل مواجه می شدند من به آنها کمک می کردم و مقاالتی را که در 

جستجو به دست می آوردند، به زبان دانش آموزی به آنها انتقال می دادم.

گروه دانش آموزی حاضر از چه مدرسه و منطقه و شهری هستند؟ رشته 
و مقطع تحصیلی را هم بفرمایید.

رشته  یازدهم  سال  تهران،  شهر   19 منطقه  از  بشری  دولتی  نمونه  دبیرستان 
ریاضی. 

نانو  نمایشگاه  در  دانش آموزان  دستاوردهای  نمایش  درباره  را  نظرتان 
بفرمایید و بازخوردی که از سوی بازدیدکنندگان داشتید، چطور بود؟

این نمایشگاه خوب است ولی نقص هایی دارد که اگر برطرف کنند، بهتر می شود 
و بازخوردی که گرفتیم این بود که دستاورد این گروه خوب است و می تواند بهتر 

هم شود.

اگر دانش آموز بودید و در مدرسه تان آزمایشگاه نانو وجود داشت، چه 
می کردید؟

بوسیله  نانو  علم  با  آشنایی  برای  بیش تری  انگیزه  و  می شدم  خوشحال  خیلی 
انجام آزمایش در آزمایشگاه پیدا می کردم.

آیا پیشنهادی برای دبیران نانو دارید؟
برای  دانش آموزان  ایده  از  و  بدهند  ایده  دانش آموزان  بدهند خود  اجازه  اینکه 

بهتر شدن کار استفاده کنند.

به نظر شما مدارس و 
پژوهش سراها چگونه می توانند به 

پیشرفت هر چه بیش تر دانش آموزان در 
زمینه نانو کمک کنند.

مدارس در برگزاری کالس های پژوهش نانو می توانند 
موفق عمل کنند و پژوهش سراها می توانند 

کالس های المپیاد را همراه با پژوهش نانو برگزار 
کنند تا باعث موفقیت دانش آموزان در 

مسابقات شوند.

چه صحبت و توصیه ای 
برای دانش آموزان، خصوصا 

آنهایی که هنوز به خودباوری کامل 
برای توانایی تحقیق و پیشرفت در زمینه 

نانو نرسیده اند، دارید؟
اینکه دانش آموزان به خودشان اعتماد داشته 
باشند و با مطالعه بیش تر اعتماد به نفسشان 

را باال ببرند تا بتوانند در علم نانو 
پیشرفت کنند.

زنگمصاحبه 
7نانـو
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در  جستجو  برای  زیر  نکات  از  استفاده 
گوگل، باعث یافتن نتایج دقیق تر می شود: 

برای   )""( کوتیشن  از  استفاده   .1
عبارت:  یا  واژه  یک  دقیق  جستجوی 
فناوری  مورد  در  می خواهید  کنید  فرض 
نانو را بدون  نانو جستجو کنید، اگر فناوری 
استفاده از کوتیشن در گوگل جستجو کنید، 
فناوری  یا  و  نانو  حاوی  که  نتایجی  تمام 
اگر  اما  می شود.  آورده  شما  برای  هستند 
"فناوری نانو" را جستجو کنید فقط مطالبی 
که دارای عبارت کامل فناوری نانو هستند به 

نمایش درمی آیند.
جستجو:  مورد  فایل  نوع  تعیین   .2
در هنگام جستجو می توانید نوع فایل مورد 
که  این صورت  به  کنید.  تعیین  نیز  را  نظر 
)نوع  جستجو،  مورد   عنوان  نوشتن  از  بعد 
فایل  نوع  می کنید.  وارد  را   :filetype فایل( 
 )PDF( پی دی اف  معموال  شما  نظر  مورد 
مثال  برای  است.   )PPT( پاورپوینت  یا 
در  پاورپوینت  فایل های  مقابل  تصویر  در 
شود  دقت  کرده ایم.  جستجو  را  نانو  مورد 
کوچکی  و  بزرگی  به  فایل ها  که جستجوی 

حروف حساس نیست.

نادیده گرفتن  یا  شامل کردن   .3
یا عبـارات در جستجو:  بعضی کلمـات 

مــورد  در  مـی خواهیــد  کنیــد  فــرض 
آورید،  دست  به  اطالعات  نانوکاتالیست ها 
حاوی  اطالعات  این  که  دارید  نظر  در  اما 
منظور  این  به  نباشد.  طال  نانوکاتالیست های 
می توانید از عالمت )-( استفاده کنید؛ یعنی: 

)نانوکاتالیست ها – "نانوکاتالیست های طال"(

در  نیز   )+( عالمت  از  طور  همین   
شامل  می خواهید جستجوی تان  که  مواردی 
می توانید  باشد،  هم  دیگری  عبارت  یا  کلمه 

استفاده کنید. برای مثال: )نانو + ایمنی(
جستجو: در   or از  استفاده   .4 
 با استفاده از عملگــر or، گوگـل می فهمـد 
چندین  بین  از  مورد  چند  یا  یک  دنبال  به 
فرض  مثال  برای  هستید.  عبارت  یا  کلمه 

چگونه 
در مورد یک 

علمی موضوع 
اینترنت  در 

کنیم؟ جستجو 

قسمت دوم: 
جستجو در گوگل

www.google.com

  محمد فرهادپور

علمی  جستجوی  یک  شروع  چگونگی  مورد  در  قبل  شماره  در 
توضیحاتی داده  شد. گفتیم برای کسب اطالعات اولیه، جستجوی فارسی 
مفید  بسیار  می تواند  مرتبط  تصاویر  مشاهده  و  سایت ها  در  انگلیسی  و 
باشد. در ادامه ی مطلب قبل می خواهیم در مورد استفاده از عالئم همراه 

در جستجو و همین طور اهمیت کلیدواژه ها صحبت کنیم.
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پلیمریزاسیون  مورد  در  می خواهید  کنید 
از  سایت ها  از  بسیاری  اما  نمایید،  جستجو 
استفاده  بسپارش  یعنی  آن  فارسی  معادل 
 or می کنند؛ برای همین منظور اگر از عملگر
میان دو کلمه پلیمریزاسیون و بسپارش در 
جستجو استفاده  کنید هر سایتی که یکی از 

این دو مورد را داشته باشد، آورده  می شود. 
در  اگر  عنوان:  در  فقط  جستجو   .5
جستجوی محتوایی با عنوانی خاص هستید 
از: allintitle استفاده کنید. برای مثال وقتی 
عنوان  در  که  هستیم  سایت  هایی  دنبال  به 
استفاده  نانوفوتوکاتالیست  از  آنها  مطلب 
می نویسیم:  جستجو  نوار  در  است،  شده 

.allintitle :نانوفوتوکاتالیست
جستجوی  برای  است،  ذکر  به  الزم 
دقیق، عملگرها و امکانات دیگری نیز تعریف 
شده است که با جستجو در گوگل می توانید 
نکات  تنها  اینجا  در  کنید.  مشاهده  را  آنها 
جستجوی  یک  برای  کاربردی تر  و  مهم تر 

علمی معرفی شده اند.

 جستجوی منبع یک عکس در گوگل

فرض کنید از یک ارائه، عکسی در مورد 
فرآیند فوتوکاتالیستی به دست شما رسیده 

است. حال می خواهید منبع آن را پیدا  کنید 
و بیش تر در مورد آن بخوانید، ویا بدانید آن 
عکس در چه سایت هایی به کار رفته است. 
می توانید  باال  تصاویر  مطابق  منظور  این  به 
عکس را در گوگل جستجو و سایت هایی که 

از آن استفاده کرده اند را بیابید.

 جستجوی کلمات  کلیدی مناسب 

برای  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی 
مقاالت  همین طور  و  سایت ها  در  جستجو 
کلیدی  کلمات  انتخاب  است،  اهمیت  حائز 
که  موضوعی  هر  برای  است.  مناسب 
می خواهیم در مورد آن جستجو انجام دهیم، 
ابتدا باید کلمات کلیدی مناسب آن را پیدا 
به  کلیدی  کلمات  این  اوقات  گاهی  کنیم. 
ولی  ندارند،  ربط  موضوع  به  مستقیما  نظر 
متوجه می شوید که  آنها  با مشاهده مطالب 
مرتبط  و  مهم  بسیار  موضوعات  آن  دانستن 

است.
کلمات  یافتن  در  موثر  راه های  از  یکی 
در  مطلع  افراد  از  پرسش  مناسب  کلیدی 
آن حوزه است، چراکه آنها تسلط کاملی بر 
موضوع دارند و موارد مرتبط و پراهمیت آن 
تعدادی  مقاالت  در  همین طور  می دانند.  را 

با  که  می شوند  برده  نام  کلیدی  کلمات 
مطالعه چندین مقاله در آن موضوع می توانید 
آشنا  طرحتان  با  مناسب  کلیدی  کلمات  با 

شوید. 
این مورد دقت کنید که طرحی که  به 
متغیرهای  و  قسمت ها  می کنید  انتخاب 
نانوذرات  ساخت  مثال  برای  دارد.  زیادی 
شامل  سل-ژل  روش  به  فوتوکاتالیست 
قسمت ها  این  است.  زیادی  قسمت های 
استفاده  مورد  ماده  انتخاب  شامل  می توانند 
کاربرد  به  توجه  با  فوتوکاتالیست  عنوان  به 
و  سل-ژل  روش  انواع  یا  باشد،  مورد  نظر 
همین طور  و  باشد  آن  فرآیندی  متغیر های 
خود  مورد  در  نیاز  مورد  اولیه  اطالعات 
یا  سل-ژل  روش  یا  فوتوکاتالیستی  فرآیند 
خواص نانومواد مورد  استفاده باشد. به همین 
منظور الزم است در ابتدا مشخص شود که 
بعد چارت  و  است  مراحلی  طرح شامل چه 
یک  هر  در  آن مشخص شود. سپس  زمانی 
مناسبی  و  کلیدی خاص  کلمات  مراحل،  از 

انتخاب و جستجو شود. 
مورد  در  بیش تر  بعدی  شماره های  در 

جستجو در مقاالت صحبت خواهد شد.

تصویرالف: عکسی که می خواهیم جستجو کنیم
تصویرب: جستجو در گوگل در بخش تصاویر آن؛ 

تصویر را از رایانه بارگذاری و جستجو می کنیم
 تصویر ج: یافتن منبع تصویر

الف

ب

ج

دانش



در اسـتان سـمنان 3 مرکـز مجهز 
نانـو  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه  بـه 
هسـتند. ایـن مراکـز کـه بـا داشـتن 
بـه  دسـتگاه ها و تجهیـزات پیشـرفته 
ارائـه خدمات آموزشـی و آزمایشـگاهی 

از: عبارتنـد  می پـردازد،  اسـتان  در 
1. پژوهش ســرای دانش آمــوزی 
مدیـریت  بـا  شــاهرود  شهرستــان 
کارشناس  و  ذوالفقاری  رویا  خانم 

آزمایشگاه خانم طیبه شیرزاد
2. پـژوهش ســرای دانش آمـوزی 
جابــر بـن حیــان بـا مدیـریت آقای 
و  بیکـــی  حسـن  الحمیــد  عبــد 
زهرا  خانم  آزمـایشگـاه  کـارشنـاس 

علی نژاد
دانش آموزی  پـژوهش سـرای   .3
آقــای  مدیریت  با  حیثم  ابن  حسن 
کارشناس  و  خیـرخــواه  مـرتضـی 

آزمایشگاه خانم آزیتا معصوم پور

 جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

حضـور  شـده،  برگـزار  نانـوی  دانش آمـوزی  جشـنواره های  در  سـمنان  اسـتان  دانش آمـوزان 
داشـته اند. ایـن اسـتان از نظـر تعـداد کل طرح هـای منتخـب و مجاز برای شـرکت در هشـت دوره از 
ایـن جشـنواره  در رتبـه هجدهـم قرار دارد. این اسـتان در دوره های سـوم و چهارم و پنجم جشـنواره 

هـر کـدام یـک برگزیـده و در دوره هفتـم دو برگزیده داشـته اسـت. 

 آزمایشگاه های آموزشی 
فناوری نانو

استان سمنان در سال1392 از نظر تعداد ثبت نام در آزمون المپیاد دانش آموزی نانو با 1214 
شرکت کننده در رتبه پنجم و در سال های 1393 و 1395 در جایگاه ششم قرار گرفت. این استان در 

دوره های دوم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم این المپیاد برگزیده کشوری داشته است. 

زنگ
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المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

استان سمنان از جمله استان های فعال در 
همت  به  استان  این  است.  نانو  فناوری  زمینه 
و  فعال  و  دلسوز  دبیران  و  مسئوالن  مدیران، 
تالش دانش آموزان خالق و پژوهشگر خود رتبه 
برگزار  دوره های  در  توجهی  قابل  افتخارات  و 
شده المپیاد نانو و جشنواره دانش آموزی فناوری 
آزمایشگاه  استان، 3  این  نانو داشته است. در 
دانش آموزی نانو وجود دارد و 35 مرکز با عنوان 
نهاد ترویجی در استان ثبت شده اند که به انجام 

امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند.

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

11

191

529

720

5

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

5

443

771

1214

5

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

6

618

744

1392

12

 سمنان

0
1
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

7

451

989

1440

6

 شاهرود - دامغان

0
0
0
2

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

8

481

742

1223

6

 شاهرود

0
0
1
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

6

734

113

1847

7

شاهرود - شاهرود

0
1
0
1
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     سمنان



در  شاهرود  دانش آموزی  پژوهش سرای 
سال 1381 با هدف گسترش فرهنگ تحقیق و 
پژوهش در بین دانش آموزان تاسیس شد. این 
پژوهش سرا دارای بخش های مختلفی از قبیل: 
آزمایشگاه های فیزیک، زیست شناسی، شیمی و 
نانو، کارگاه مجهز نجوم، کتابخانه، سایت و سالن 
همایش است که هرکدام زیر نظر کارشناسان 

مجرب و متخصص اداره می شود.
سال  طی  در  روزه  همه  مجموعه  این 
از  عالقمند  دانش آموزان  پذیرای  تحصیلی 
کلیه ی دوره های تحصیلی و بعضا دانشجویان 
است. هر ساله در این واحد آموزشی مسابقات 
آزمایشگاهی در مرحله ی شهرستانی و استانی 
دوره متوسطه ی دوم، مسابقات آزمایشگاهی 
دانش آموزان  خوارزمی  نوجوان  جشنواره 
متوسطه ی اول، مسابقات آزمایشگاهی دوره 
ابتدایی و مسابقات منطقه ای برگزار می شود.
پایه،  علوم  دروس  کارگاه های  برگزاری 
و  دانش آموزی  علمی  انجمن های  تشکیل 
برگزاری کالس های ضمن خدمت آزمایشگاه 
بردن سطح علمی دبیران دروس  باال  جهت 
علوم پایه از دیگر این فعالیت های این مرکز 

محسوب می شود.

آزمایشگاه نانو

پژوهش سرای  در  نانو  آزمایشگاه 
رسما   1392 سال  از  شاهرود  دانش آموزی 
شروع به کار نموده است. از جمله تجهیزات 
اسپکتروفوتومترمرئی- آن  دستگاه های  و 
و  الکتروریسی  اولتراسونیک،  فرابنفش، 

سانتریفیوژ است.
برای  پایه  از  نانو  گارگاه های  برگزاری 
دانش آموزان و مباحث آزاد فیزیک در دستور 
در طول  دارد. همچنین  قرار  مرکز  این  کار 
سال تحصیلی کالس های آمادگی المپیاد نانو 
برای دانش آموزان تشکیل می شود. مسابقات 
کتابخوانی نانو در اسفند ماه هر سال و روز 
می شود.  برگزار  المپیاد  برگزاری  از  قبل 

)دانش آموزانی  مدال  امیدان  برای  همچنین 
کشور  و  استان  شهرستان،   منتخب  که 

شده اند( کارگاه نانو برگزار می گردد.
پژوهش سرای  همایش های  سالن  در 
دبیران،  برای  همایش هایی  پیوسته  شاهرود 
مدیران، رابطین پژوهش سرا و اساتید راهنما 
جهت  کارگاه هایی  و  جلسات  همچنین  و 
دانش افزایی دانش آموزان در زمینه ی المپیاد 
نانو و جشنواره جوان خوارزمی برگزار می شود.

جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی

زمینه  در  پژوهش سرا  فعالیت های  اهم 
جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی به شرح 

زیر است:
1. برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی 
تک  تک  در  خوارزمی  جوان  جشنواره  با 
دبیران  دانش آموزان،   برای  آموزشگاه ها 
عالقمند، رابطین پژوهش سرا و دبیران راهنما

2. پیگیری و تشکیل کالس های ضمن 
خوارزمی  جوان  جشنواره  با  مرتبط  خدمت 

برای دبیران راهنمای طرح ها
مشاوره،  متعدد  جلسات  برگزاری   .3
دانش آموزان  تلفنی  یا  و  راهنمایی حضوری 
همه روزه در نوبت صبح و عصر تا تمام شدن 

مراحل مختلف آماده شدن طرح ها
و  علم  پارک  و  دانشگاه ها  با  ارتباط   .4
و  دانش آموزی  بازدیدهای  جهت  فناوری 
برای  تاییدیه  گرفتن  و  دبیران  دانش افزایی 

طرح های دانش آموزی
الزم به ذکر است جهت انجام فعالیت های 
در  دانشجویان  و  دانش آموزان  آزمایشگاهی 
جشنواره خوارزمی و تا زمان به نتیجه رسیدن 
آزمایش های آنها در زمینه ی نانو از آزمایشگاه نانو 
استفاده می شود و کارشناس نانوی پژوهش سرا 

پیوسته تا حصول نتیجه همراه آنان است.

عناوین و افتخارات در سال های اخیر 

نانو در سال  المپیاد  افتخار  کسب دیپلم 

کشوری  اول  مقام  کسب   ،93-94 تحصیلی 
در جذب طرح های خوارزمی در سال 93-94، 
خوارزمی  جوان  جشنواره  دوم  رتبه ی  کسب 
نقره  مدال  کسب   ،93-94 سال  در  کشوری 
نانو در سال 94-95،  المپیاد  افتخار  و دیپلم 
در  نانو  ترویجی  نهاد  سومین  مقام  کسب 
جشنواره  یافته  راه  طرح  تنها   ،94-95 سال 
نیمه  مرحله ی  به  استان  خوارزمی  جوان 
نهایی کشوری )وزارت علوم( در سال 94-95، 
کسب مدال برنز هشتمین المپیاد نانو در سال 
به  راهیابی دو طرح جوان خوارزمی   ،95-96
مرحله ی نیمه نهایی کشوری در کل استان از 
شاهرود )وزارت علوم( در سال 96-95، کسب 
سه رتبه ی برتر کشوری در مسابقات بین المللی 
برترین  و  سال 95-96  در  کانگورو  ریاضیات 

پژوهش سرای استان در سه سال متوالی.

دست  به  آسان  ارزشمندی  چیز  هیچ 
نمی آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب 

و ماندگار کار و تالش مستمر است.

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی شاهرود

رویا ذوالفقاری  -  مدیر پژوهش سرا

زنگنانو در استان ها 
11نانـو نانو در استان ها 
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تازه وارد دبیرستان شده بودم. در دوره راهنمایی کمی با شیمی، فیزیک 
و زیست شناسی آشنایی پیدا کرده بودم، ولی هیچ گونه شناختی از نانو 
نداشتم. تنها شناختم از آن خالصه می شد در اخبار جسته و گریخته 
صدا و سیما و گاهی صحبت های آقای سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری از فناوری نانو که با اشتیاق از این علم جدید 
پژوهش سرای  طرف  از  که  آموزشی  دوره  در  اینکه  تا  می زدند.  حرف 
جلسه  آن  در  کردم.  شرکت  بود،  شده  برگزار  دامغان  دانش آموزی 
انیمیشن های بسیار جذابی به نمایش درآمد که من را با نانو و مفاهیم 
آن آشنا کرد و من به این ترتیب جذب دنیای نانو شدم. با اینکه خیلی 
اطالعات جامعی در مورد این علم نداشتم، اما اسمش هم مرا به وجد 
می آورد. پس در مورد علم نانو به تحقیق و جستجو پرداختم و با عضویت 
در باشگاه نانو و شرکت در کالس های آمادگی برای المپیاد نانو به کسب 

اطالعات در این زمینه پرداختم و در آزمون المپیاد نانو شرکت کردم.
هر سال عالقه ام به نانو فزونی می یافت تا اینکه در سال سوم دبیرستان با 
صحبت ها و مشاوره های دلسوزانه خانم علی نژاد که در رابطه با جشنواره 
خوارزمی داشتند مصمم شدم مقاله ای در مورد دنیای بزرگ و جذاب نانو 
بنویسم. با توجه به خالء وجود یک منبع خالصه و جامع برای آشنایی 
مختصر دانش آموزان دبیرستانی تصمیم بر آن شد مقاله ام را با عنوان 
»شناخت کلی علم نانو« ارائه دهم. برای نوشتن این مقاله به کتابخانه 
و سایت پژوهش سرا مراجعه کردم و ضمن مطالعه کتاب ها و مجالت 
مختلف، با برخی تعاریف و اصطالحات این علم آشنا شدم. در این مقاله 
مبانی و اصطالحات کاربردی این علم همراه با آزمایش هایی برای درک 
بهتر مقیاس نانو آورده شد و در بخش شهرستان و استان برگزیده شد.

انجام  راهنمایم در حال  استاد  این رشته زیر نظر  به  به علت عالقه ام 
تحقیقاتی در مورد استفاده از نانوذرات در استخرهای شنا برای جلوگیری 
از رشد جلبک ها و تصفیه فاضالب ها با استفاده از نانوکاتالیزورهای نوری 
هستم. از جمله آموزش های نظری و علمی من سنتز نانومواد و ایمنی در 
آزمایشگاه نانو و کار با دستگاه الکتروریسی و تولید نانوالیاف بوده است. 
بازدیدی نیز از آزمایشگاه نانو و همچنین آشنایی و کار با دستگاه های 

آن مانند آلتراسونیک داشتیم که بسیار مفید بود.
طرف  از  که  کارگاه های  و  کالس ها  در  دبیرستان  اول  سال  از  من 
می شد  برگزار  بیکی  حسن  عبدالحمید  آقای  مدیریت  با  پژوهش سرا 
شرکت فعال داشتم و تصمیم دارم در آینده با توکل به خدا این رشته را 

در دانشگاه هم ادامه دهم.

         

                    زهرا بهرامیان
 دانش آموز برگزیده
 پژوهش سرای دامغان
 از آشنایی اش با فناوری نانو می گوید



برنامه ریزی،  فرآیند  مدیریت،  به طورکلی، 
حداقل  از  استفاده  و  تصمیم  گیری ها  هدایت، 
امکانات، به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر 
است. مدیریت، امروزه استفاده از علوم گوناگونی 
روان شناسی،  جامعه شناسی،  اقتصاد،  همچون 
ریاضیات، آمار و ... در راستای افزایش بهره وری، 
کارایی و اثربخشی سازمانی است. این رشته دارای 
مدیریت   جمله:  از  است  مختلفی  گرایش های 
بازرگانی ، صنعتی ، دولتی ، جهانگردی ، بیمه ، امور 
گمرکی  و امور بانکی . رشته مدیریت دارای مقطع 
این  در  هست.  نیز  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
مقاطع گرایش های بیش تری وجود دارد، همچون 
تکنولوژی،  مدیریت  انسانی،  منابع  مدیریت 
مدیریت فناوری اطالعات، مدیریت کارآفرینی، 

مدیریت مالی و ... .

زنگ
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  معرفی رشته ی

مدیریت

دانشگاه های معروف 
از دانشگاه های برتر این رشته می توان به دانشگاه 
دانشگاه شهید  دانشگاه عالمه طباطبائی،  تهران، 

بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف اشاره نمود.

آینده شغلی
برای  خوبی  نسبت  به  کار  بازار  اکنون  هم 
از  اما  دارد.  وجود  رشته  این  فارغ التحصیالن 
همان ابتدای کار به  عنوان  مدیر یک  شرکت  یا 
کارخانه  مشغول  به  کار نمی گردند. بلکه ابتدا باید 
به  عنوان  یک کارشناس در رده های  پایین تر وارد 
بازار کار شوند، سپس  به  مرور زمان و با کسب 

تجربه، به مراتب باالتر دست یابند.
برتر  دانشگاه های  از  معروف:  دانشگاه های 
دانشگاه  تهران،  دانشگاه  به  می توان  رشته  این 
عالمه طباطبائی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه 

صنعتی شریف اشاره نمود.

  سمیرا امینی

توانمندی ها و
استعدادهای موردنیاز 

دانشجوی   برای   الزم   توانمندی های   از 
کردن ،  رهبری  توانایی   مدیریت   رشته  
اعتماد به  نفس ، روابط  اجتماعی  خوب ، 
توان  تجزیه  و تحلیل  و قدرت  بیان  قوی  
گرایش  به  بسته  براین،  عالوه  است . 
ممکن  هم  دیگری  توانایی های  رشته 

است نیاز باشند.

نیازمندی ها برای
 ورود به رشته

گــروه  ســه  هــر  از  رشــته  ایــن 
آزمایشــی علــوم ریاضــی و فنــی، علوم 
تجربــی و علــوم انســانی دانشــجو 
ــه  ــرای ورود ب ــرد. رتبــه الزم ب می پذی
ــه  ــته، ب ــن رش ــر ای ــگاه های برت دانش
ــش  ــه، و گرای ــی، منطق ــروه آزمایش گ
دلخــواه بســتگی دارد، کــه می توانــد از 

ــد. ــر باش ــا 6000 متغی 1000 ت

      مراکز فعال نانوی 
مرتبط

که  بنیان  دانش  شرکت  هر  تقریبا 
و  اهداف  جزو  همیشگی  پیشرفت 
یک  نیازمند  است،  آن  چشم انداز های 
مدیریت صحیح و خردمندانه نیز هست. 
مراکز دولتی مختلفی در زمینه تحقیقات 
به  تاسیس شده اند.  مدیریتی در کشور 
شاهد  فناوری  مدیریت  حوزه  در  ویژه 
تاسیس پژوهشکده های مختلفی از جمله 
پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری 
دانشگاه  مدیریت  دانشکده  به  وابسته 
مطالعات  پژوهشکده  و  شریف  صنعتی 
موثرترین  شاید  ولی  هستیم.  فناوری 
مراکز فعال در زمینه مدیریت را بتوان 
مدیریت  مشاوره  کوچک  شرکت های 
متخصص  چند  از  متشکل  که  دانست 
مشاوره کسب و کار با تجربه راه اندازی 
استارت آپی هستند که به استارت آپ های 
نوپای نانویی کمک می کنند تا محصول 
خود را توسعه داده و با صنایع مختلف 

ارتباط برقرار کنند.

ارتباط رشته با  نانو 
یک  عنوان  به  نانو  فناوری  آنجاییکه  از 
مطرح  صنایع  در  توانمندساز  فناوری 
نیاز  بزرگ  صنایع  به  آن  ورود  است، 
تغییرات  و  خردمندانه  مدیریت های  به 
اساسی در استراتژی های سازمانی، ساختار 
واحد تحقیق و توسعه و منابع انسانی دارد. 
که  بزرگ  یک شرکت  مثال،  عنوان  به 
خودرو،  فیلترهاي  انواع  تولید  زمینه  در 
فعالیت  ایران  در  نیروگاهي  و  صنعتي 
الکتروریسی  فناوری  از  استفاده  دارد، 
داد.  قرار  هدف  مورد  را  نانوالیاف  و 
راه حل های مختلفی برای ورود این فناوری 
شرکت  این  فیلترهای  و  محصوالت  به 
وجود داشت. شاید راحت ترین راهی که 
به نظر می رسید استخدام چند متخصص 
برای واحد تحقیق و توسعه و وارد کردن 
این فناوری به فیلترهای کارخانه بود. ولی 
با کمک اصول مدیریتی و یک مشاوره 
مدیریت فناوری، یک دستگاه الکتروریسی 
تولید داخل را به کمک سازنده آن توسعه 
داد و در نهایت نانوفیلترهای نیروگاهی 

تولید نمود.
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   محمد فرهادپور

کرم های ضد آفتاب

 از اولین کاربردهای فناوری نانو در 
ضد  کرم های  تولید  بهداشتی،  صنایع  آرایشی- 

شده  تجاری  و  موفق  نمونه ای  چراکه  است؛  آفتاب 
است. دو نانوماده متداول مورد استفاده در این محصول، 
نانوذرات تیتانیا )TiO2( و اکسید روی )ZnO( هستند. 

روبرو  چالش  دو  با  ماده  دو  این  بین  انتخاب  در 
هستیم؛ یکی بی خطر بودن و دیگری بی رنگ 

بودن آنها.

منابع

www.ec.europa.eu/health
www.nano.ir

www.nanowerk.com

کاربرد های فناوری نانو 
در حـوزه

آرایشی- بهداشتی
در صنایع آرایشی- بهداشتی همواره دو موضوع مورد  توجه است: یکی کارایی باالتر محصول و دیگری امنیت بیش تر آن. هرچه با یک هزینه 
تمام شده ی مشخص، بشود محصول کم خطر تر و با بازدهی باالتر ساخت، آن محصول شانس بیش تری در بازار خواهد داشت. فناوری نانو نیز با داشتن 
پتانسیلی باال به کمک صنایع آرایشی- بهداشتی آمده است. با انتخاب نانومواد مناسب می توان کارایی محصوالت مختلف در این حوزه را بهبود بخشید. 
البته در بعضی موارد از ایمنی آنها نمی توان اطمینان حاصل کرد. به منظور تامین ایمنی معموال دو راهکار اندیشیده می شود: یکی اصالح سطحی 

نانوماده ی پرخطر مورد استفاده و یا تغییر ساختار آن به نحوی که بی خطر شود و راهکار دیگر، استفاده از نانومواد بی خطر با کارایی مشابه است. 
در ادامه با بیان مثال هایی در این زمینه بیش تر با این موضوعات آشنا می شویم.

نانـوذرات تیتانیـا و اکسـید روی قابلیت جذب بسـیار باالی 
امـواج فرابنفـش را دارنـد کـه مـورد  نیـاز کرم هـای ضد آفتـاب 
اسـت. ایـن جـذب بـاال بـه سـبب انـدازه نانومتـری آنها اسـت 
کـه باند گـپ الزم بـرای جذب بـاالی امـواج فرا بنفـش را ایجاد 
می کنـد. در گزارش هایـی آمـده اسـت کـه نانـوذرات تیتانیـا با 
گذشـت زمان امـکان آسیب رسـانی به سـالمت انسـان را دارند 
و بهتـر اسـت در کاربرد هایـی کـه مسـتقیم بـا بـدن انسـان در 
تماس اسـت از آنها اسـتفاده نشـود. بـه همین منظـور نانوذرات 
اکسـید روی گزینـه مناسـب تری بـرای اسـتفاده در کرم هـای 
نانـوذرات  نانـوذرات برخـالف  ایـن  امـا  ضـد آفتـاب هسـتند. 
اکسـید تیتانیا شـفاف نیسـتند و رنگ سـفید دارند. در بعضی از 
کرم های ضدآفتاب سـفیدرنگ بودن حسـن محسـوب می شـود 
ولـی در بسـیاری از مـوارد ترجیـح بـر بی رنـگ بودن آنهاسـت. 
بـه همیـن منظـور بـا اصـالح سـطحی نانـوذرات اکسـیدروی 
می تـوان به مـاده ایـده آل مورد نظر رسـید؛ یعنـی نانـوذره  ای با 

کارایـی و امنیـت بـاال و همین طـور بی رنـگ.



پانسمان های ضد میکروبی

در بسیاری از موارد، زخم هایی مانند زخم های 
مستعد  لیزر،  و  زیبایی  زخم های  سوختگی،  و  دیابت 

این مشکل می توان  از  برای جلوگیری  عفونی شدن هستند. 
از پانسمان های ضد میکروبی نانو، استفاده کرد. این پانسمان ها 
می توانند مواد ضد میکروبی را به مرور اطراف زخم آزاد کنند تا 
همواره از عفونت جلوگیری شود. همین طور امکان تغییر رنگ 

پانسمان هنگام سررسید تعویض آن نیز وجود دارد. این 
سوم  یک  به  را  نقاهت  دوره  می توانند  پانسمان ها 

زمان معمول در مقایسه با پانسمان های 
رایج کاهش دهند.

SPF چیست؟ 

کرم های ضد آفتاب بر اساس میزان توانایی آنها 
در جذب و دفع اشعه UV درجه بندی می شوند. این معیار، 

آن   نشان گر   SPF20 یا  SPF15 مانند  ،SPFدارد. درجات نام   SPF

هستند که مصرف کننده آن قبل از اینکه دچار آفتاب سوختگی بشود، تا 
چه حد می تواند زیر نور آفتاب بماند. برای مثال، شما می توانید بدون استفاده از 

کرم ضد آفتاب ده دقیقه زیر نور خورشید باقی بمانید و احساس سوختگی نکنید. 
هنگامی که از کرم ضد آفتاب استفاده می کنید، می توانید زمان 10 دقیقه را ضرب 
در میزان SPF  کرم کنید و به مقدار زمان به دست آمده زیر آفتاب بمانید. اگر 

SPF کرم شما 15 باشد، شما 150 دقیقه می توانید در آفتاب بمانید. 

اسـتفاده از نانـوذرات در کرم هـای ضدآفتـاب و توزیـع بهتـر آنهـا 
در کـرم بـه واسـطه انـدازه کوچکشـان می توانـد منجر بـه جذب 

بـا  ضدآفتـاب  کرم هـای  تولیـد  و   UV اشـعه  بیش تـر 
SPF هـای باالتـر شـود.

قابلیت توزیع مواد مفید در بسیاری از 
مواد آرایشی- بهداشتی

در انواع مواد آرایشی- بهداشتی از ویتامین ها و 
روغن های مفید استفاده می شوند که تولیدکنندگان، 
بکار  نمی توانند  بیش تر  حدی  از  را  آنها  مقدار 
مواد  مفید،  روغن های  و  ویتامین ها  این  زیرا  ببرند. 
می روند.  بین  از  مرور  به  و  هستند  آسیب پذیری 
استفاده از مقادیر بیش تر این ویتامین ها و روغن های 
مفید برای سالمتی انسان ها بسیار مفید است. برای 
مانند  نانوحامل هایی  از  می توان  مشکل  این  رفع 
نانوزوم ها استفاده کرد تا این مواد را بدون وارد شدن 
آسیبی تا رسیدن به نقطه مورد  نظر و آزاد شدنشان 
تجاری شده  نمونه ای  از  مثال  برای  کنند.  همراهی 
استفاده  برد؛  نام  می توان  ضدچروک  کرم های  در 
کرم های  در   A ویتامین  حاوی  نانوکپسول  های  از 
این  از  باالیی  مقادیر  از  تا  شده اند  باعث  ضد چروک 
ویتامین بتوان استفاده کرد و نفوذ آنها را تا الیه های 

عمیق تر امکان پذیر کرد.

  بسـیاری از محصـوالت فنـاوری نانـو در حـوزه
آرایشی-بهداشـتی حاصـل اسـتفاده از نانوحامل هـا 
اسـت. بـا اسـتفاده از نانوحامل هـا می تـوان مقادیـر 
مثـل  آسـیب پذیر  ولـی  مفیـد  مـواد  از  مطلـوب 
ویتامین هـا را در محصـوالت بـکار بـرد و آنهـا را بـه 

مکان مورد نظر رساند. 

زنگ
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بعضی دیگر از کاربرد های فناوری نانو در این حوزه عبارتند از:
 محصوالت حفاظت کننده از ناخن 

 صابون های ضد میکروبی
 خمیردندان با عملکرد ضد پوسیدگی

 محصوالت مراقبت از مو مانند شامپوها و نرم کننده ها و کرم های موی نانوکراتین
 محصوالت ضد پیری حاوی آنتی اکسیدان ها

 مرطوب کننده ها
 شامپو های فرش با پاک کنندگی بهتر و قدرت بیش تر در عدم اختالط رنگ و عدم پوسیدگی



لطفا خودتان را معرفی کنید. 
من امیر دلدار، دانش آموز پایه یازدهم رشته 
ریاضی از مرکز پرورش استعدادهای درخشان 
شهید بهشتی شهرستان نیشابور هستم. امسال 
برای اولین بار در جشنواره نانو شرکت کردم و 

موفق به کسب رتبه سوم جشنواره شدم. 

پیش بینی خودتان از رتبه ای که طرحتان 
به دست می آورد، چه بود؟

امسال طرح های بسیار خوب و کاربردی تو 
جشنواره ارائه شده بود و پیش بینی رتبه های 
برتر کار خیلی دشواری بود، اما امیدوار بودم 
که بتوانم رتبه خوبی کسب کنم و خداروشکر 

همین طور هم شد.

چرا به موضوعات نانو عالقمند شدید؟
فضای  و  شگفت انگیزیه  علم  نانو،  علم 
زمینه  این  در  تحقیقات  برای  گسترده ای 
فراهم شده است. امروزه نانو در هر حوزه ای 
نفوذ کرده وکاربردهای زیادی در زندگی مردم 
بودن،  کاربردی  و  گستردگی  همین  دارد. 
موجب شد که من به علم نانو و فناوری نانو 

عالقمند شوم و تو این زمینه کار کنم.

این  روی  گرفتید  تصمیم  که  چطور شد 
موضوع کار کنید؟ جذابیت موضوع برای 

شما چی بود؟
این روزها آلودگی هوا یک معضل بسیار 
که  شده  موجب  و  می شود  محسوب  بزرگ 

دنبال  به  یافته  توسعه  کشورهای 
سوخت های جایگزین و پاک باشند. در 
این میان سوخت های زیستی )بیودیزل 

و بیواتانول(، به عنوان یکی از مطلوب ترین 
مواد جایگزین معرفی شده است. جذابیت 

و  پاک  سوختی  تولید  موضوع  این 
ساختار  در  تغییر  بدون  بنزین  جایگزین 

موتور و با هزینه مناسب و مقرون به صرفه بود. 

خارجی  یا  داخلی  نمونه  شما  طرح  آیا 
دارد؟ 

کشور های  برخی  در  بیودیزل  سوخت 
از  اما  می شود،  تولید  انبوه  بطور  اروپایی 
کاتالیزگری که در طرح ما بکار رفت تا حاال 

استفاه نشده است.

کلیت طرح و تحقیق تان را در چند جمله 
برای مخاطبان ماهنامه توضیح دهید.

که  است  پاک  سوخت  یک  بیودیزل 
دانه های  روغن  مانند  تجدید  قابل  منابع  از 
جلبک ها  و  غذایی  پسماند  روغن  گیاهی، 
مکمل  بعنوان  سوخت  این  می شود.  تولید 
در موتورهای احتراقی عمل می کند. در این 
تحقیق کاتالیستی طراحی شده که با راندمان 
باالی 90 درصد بیودیزل را می سازد. همچنین 
می توان از این کاتالیست برای دفعات متعدد 
در واکنش استفاده و برای چندین بار بیودیزل 
را با بازده باال تولید کرد. عالوه براین، مشکالت 
به  نسبت  کاتالیست  این  محیطی  زیست 

سایرین بسیار کم است.

کار  مراحـل  از  کوتاهـی   توضیـح 
آزمایشگاهی تان  بدهید. 

کلسیم  اکسید  نانوذرات  تحقیق  این  در 
و  متخلخل  ساختار  با  بستری  در   )CaO(
مقاوم بنام MCM-41 به روش کلسیناسیون 

گفتگو با  امیر دلدار

پژوهشگر جوان سومین طرح برگزیده  
هشتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو 

پایه  دانش آموز  دلدار  امیر 
جوان  پژوهشگر  ریاضی،  یازدهم 
هشتمین  برگزیده  طرح  سومین 
جشنواره دانش آموزی نانو با عنوان 
بستر  در  اکسیدکلسیم  »نانوذرات 
ناهمگن  کاتالیزگر  بعنوان   MCM-41

این  او  است.  بیودیزل«  تهیه  در 
ابوالفضل  راهنمایی دکتر  با  را  طرح 
پژوهش سرای  حمایت  و  جعفرزاده 
مسیح  سینا  مهندس  دانش آموزی 
انجام  آبادی استان خراسان رضوی 
داده است. برای آشنایی با این طرح 
دلدار  آقای  با  انجام آن  و چگونگی 
گفتگویی داشتیم که با هم می خوانیم.

  سمیه زمانی
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زنگ
نانـو 17اخبار 

در  شده  ساخته  نانوکامپوزیت  از  شد.  سنتز 
واکنش ترانس- استریفیکاسیون استفاده شد. 
نانوکامپوزیت سنتز شده در تولید بیودیزل از 
روغن پسماند بکار برده شد و آزمایش ها نشان 
این  از  بار   10 الی   3 استفاده  امکان  که  داد 
کاتالیست در واکنش وجود دارد، همچنین در 
ساخت سطح بستر از شیشه پسماند استفاده 

گردید که موجب کاهش هزینه ها شد.

طول  چقدر  آزمایشگاهی  مراحل  انجام 
کشید؟ آیا با مشکالتی نیز مواجه بودید؟

و  اولیه  آزمایشا های  انجام  بطورکلی 
کشید  طول  ماه  نه  الی  هشت  بهینه سازی 
این  در  مقاله  نوشتن  به  اقدام  آن  از  پس  و 
خصوص و بررسی نتایج طیف سنجی حاصل 
کردیم. در برخی موارد واکنش ها آن طور که 
عملی  نتایج  و  نمی رفت  پیش  داشتم  انتظار 
نتایج تئوری یکی نبودند و در بعضی  با  کار 
امکانات  وجود  عدم  بدلیل  سنتز  مراحل  از 
همین  که  نمی گرفتیم  خوبی  نتیجه  کافی 
و  خالقیت ها  برخی  بروز  باعث  محدودیت ها 

ایده های نو در انجام این تحقیق شد.

بررسی  چگونه  را  آزمایش هایتان  نتایج 
کردید؟ آیا نتایج قابل قبول بودند؟

توسط  کاتالیست  نانومتری  ساختار 
طیف های پراش اشعه ایکس )XRD( و تصاویر 
میکروسکوپ الکترونی )SEM(  مورد مطالعه 
قرار گرفت که نتایج بدست آمده از آنها نشان 
کاتالیست  نانومتری  و  منظم  ساختار  دهنده 
پس از سنتز بود. خواص بیودیزل تهیه شده 
توسط آزمون کروماتوگرافی گازی )GC( مورد 
بحث قرار گرفت که در مجموع تمامی مقادیر 
تطابق خوبی با استانداردهای جهانی بیودیزل 

ASTM-D6584 داشتند.

چه  و  صنایع  کدام  در  شما  طرح  نتیجه 
بخش هایی کاربرد دارد؟

فسیلی  سوخت های  جایگزین  سوختی 
مطمئنا جایگاه ویژه ای در سبد سوختی کشور 
موارد می توان  بیش تر  و در  پیدا خواهد کرد 
استفاده  فسیلی  سوخت های  به جای  را  آن 
کرد. از این جهت موارد استفاده آن در کشور 
متنوع و زیاد خواهد بود، مانند صنعت نفت، 

خودروسازی و ... .

آیا باز هم می خواهید روی این موضوع و 
توسعه آن کار کنید؟ 

نانو  زمینه  در  را  پژوهش خود  قطعا  بله، 
ادامه خواهم داد و دوست دارم که اطالعاتم 
را در این زمینه گسترش دهم، ولی نه الزاما 
بر روی این موضوع و بعنوان موضوع پژوهش 
صفحات  روی  بر  که  دارم  دوست  بعدی 

خورشیدی مبتنی بر فناوری نانو کار کنم. 

روند  در  تاثیری  نانو  فناوری  جشنواره 
تحصیلی شما داشته است؟

بله. خیلی از افر اد فکر می  کنند شرکت در 
چنین جشنواره هایی و انجام کار پژوهشی در 
روند تحصیل تاثیر منفی دارد. برای من انجام 
این پژوهش نه تنها تاثیر منفی نداشت، بلکه 
نتیجه مثبت هم داشت. برای من یک نیروی 
محرکه رو به جلو محسوب می شد و باعث شد 
که دیدگاهم در مورد مسائل اطرافم تغییر کند.

آینده شغلی خودتان را چطور می بینید؟ 
عالقمند به کار در چه زمینه ای هستید؟

دوسـت دارم در زمینـه نانوبیوتکنولـوژی 
ادامـه تحصیـل و سـپس در قسـمت تحقیـق 
حـوزه  شـرکت  یـک   )R&D( توسـعه  و 

کار شـوم. بـه  بیوتکنولـوژی مشـغول 

و به عنوان سوال آخر: آیا دوستانتان را 
نیز تشویق می کنید در زمینه نانو تحقیق 

کنند؟ چرا؟
بسیار جذابیه  دنیای  نانو  علم  بله حتما، 

و خوشبختانه بستر فعالیت در این حوزه در 
فراهم  نانو  ستاد  توسط  دانش آموزی  مقطع 
و  تالش  با  می توانند  دانش آموزان  و  شده 
پشتکارخودشان ایده های نو و مبتکرانه ای را 

اجرایی کنند.
فرهیخته  راهنمای  استاد  از  پایان  در 
که  جعفرزاده  دکتر  آقای  جناب  فرزانه  و 
یاری  حقیرا  سخاوتمندانه  مراحل،  تمام  در 
از  همچنین  می کنم،  سپاسگزاری  کردند، 
سینا  مهندس  دانش آموزی  پژوهش سرای 
مسیح آبادی که از این پروژه حمایت کردند، 

قدردانی می کنم.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو

جشنواره فناوری 
نانو در نگرش شما نسبت به حوزه 

پژوهش چه اثری داشته است؟
جشنواره نانو در شکل گیری و سازماندهی فعالیت های 

دانش آموزی در حوزه نانو نقش موثری داشته و هر ساله 
شرکت  جشنواره  این  در  که  دانش آموزانی  تعداد  بر 

می کنند افزوده می شود، بهترین ره آورد جشنواره 
نانو برای من یاد گرفتن اصول مقاله نویسی و 

اصول کار پژوهشی بود.



تصفیه پساب های صنعتی
با نانوذرات آلوم

پاکسازی ضایعات شیمیایی
بـه دنبـال کار بـا مـواد مختلـف در آزمایشـگاه طبیعتـا ضایعـات 
و مـواد زائـدی نیـز تولیـد خواهـد شـد کـه عـالوه بـر آلـوده بـودن 
می تواننـد خطرنـاک هـم باشـند. برای به حداقل رسـاندن مقـدار این 
ضایعـات خطرنـاک و آسـان شـدن پاکسـازی آنهـا نـکات زیـر را باید 

مـورد توجـه قـرار دهیم:
1. از ذخیره کردن بیش از حد مواد جدا خودداری نمایید.

در  از دوسـتان خـود  اهدایـی  مـواد شـیمیایی  پذیرفتـن  از   .2
آزمایشـگاه های دیگـر، کـه هیـچ برنامـه ای برای مصـرف آنهـا ندارید 

کنید. پرهیـز 
3. مواد شیمیایی بی خطر را جایگزین مواد خطرناک 

سوخت های  یا  زیستی  پذیر  تجزیه  مواد  از  و  کرده 
الکتریکی استفاده کنید.

اقدامات الزم برای رفع ضایعات شیمیایی خطرناک 
و انتشار تصادفی نانوذرات عبارت است از:

و  مخصوص  ظروف  در  را  شیمیایی  مواد  ضایعات   
مناسب بسته بندی نمایید. هم
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آثار  روزبه روز  صنعتی  فاضالب های 
زیان بار خود را بر محیط آبی و خاکی تحمیل 
آلودگی،  بار  نوع  و  میزان  به  بسته  می  کنند. 
فاضالب و پساب های صنعتی را با روش های 
مختلف فیزیکی، شیمیایی و زیستی تصفیه 
می کنند. شیوه معمول و رایج تصفیه فاضالب 
که  می شود  شناخته  فعال«  »لجن  نام  با 
روش  این  است.  فوق  روش  سه  از  ترکیبی 
فرآیند  راه اندازی،  باالی  هزینه  بر  عالوه 

زمان بری دارد.
مهم ترین چالش در تصفیه فاضالب های 
مواد  است.  کلوئیدی  مواد  حذف  صنعتی 
سرطان زا  و  شیمیایی  مواد  حاوی  کلوئیدی 
نور در آب،  نفوذ  از  با جلوگیری  هستند که 
می شوند.  آبزیان  زندگی  در  اختالل  باعث 
وجود این ناخالصی لزوم تصفیه آب را مطرح 
روش  از  استفاده  با  ناخالصی ها  این  می کند. 
این  به  می شوند.  حذف  لخته سازی  و  انعقاد 
کننده  منعقد  ماده  یک  افزودن  که  صورت 
به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلوئیدی 
شده، با نزدیک شدن به هم ذرات درشت دانه 
لخته های  می کنند.  ایجاد  را  وزین تری  و 
بدست آمده که ذرات معلق و کلوئیدی را به 
همراه دارند، به حد کافی درشت هستند و به 

راحتی ته نشین و صاف می شوند. البته گاهی 
ثانویه و  اوقات حذف این آالینده ها، آلودگی 

حجم زیادی لجن تولید می کند.
فرآیند  پایه  بر  سیستمی  طرح،  این  در 
نانوذرات  از  استفاده  با  لخته سازی  و  انعقاد 
آلومینا و نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم 

با قطر 50 -30  نانومتر طراحی شده است.
رزین  و  چوب  کارخانه  صنعتی  پساب 
تصفیه  )مخازن  تانک ها  سپتیک  محل  از 
به  سانتیگراد  درجه   4 دمای  در  فاضالب( 
پژوهش سرای معلم منتقل و در طول 2 هفته 
و  راه اندازی  برای  گردید.  انجام  آزمایش ها 
اجرای عملی طرح، پکیج انعقاد و لخته سازی 
در ابعاد کوچک با صفحات فلزی رنگ شده، 

طراحی و ساخته شد.
به هم  مخزن  سه  دارای  سیستم  این   
پیوسته است: محفظه اختالط سریع )انعقاد(، 
محفظه اختالط مالیم )لخته سازی( و محفظه 

رسوب و فیلتراسیون.
دقیقه  دو  حدود  سریع  اختالط  زمان 
است که بدین منظور از همزن مواد غذایی با 
حدود 200 دور در دقیقه استفاده شد. در این 
مخزن نانوذرات به صورت پیوسته به مخزن 
افزوده شدند. سپس عمل انعقاد و لخته سازی 

موتور  بکارگیری  با  کند  اختالط  مخزن  در 
دقیقه  در  دور   20 حدود  با  جوجه گردان 
صورت پذیرفت. به هم زدن آرام و مداوم آب 
)فلوک(  لخته  تشکیل  به  منجر  منعقد شده 
می شود. مرحله آخر مخزن ته نشینی است که 
با توجه به فرآیند، زمان ماند پساب حدود 40 
دقیقه بود. در این مدت پسماندهای صنعتی 
به صورت کامل ته نشین و از دریچه انتهایی 
تعبیه شده خارج شدند. آب زالل تصفیه شده 

نیز از قسمت باالی این مخزن خارج گردید.

اولیه  مواد  مصرف  با  تنها  نه  روش  این 
بسیارکم و در حجم کوچک، بیش ترین کارایی 
را در انعقاد و لخته سازی فاضالب دارد، بلکه 
از سایر  بسیار کم تر  نیز  تولیدی  مقدار لجن 

روش های معمول است.
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هستی مظاهری، پریا عبدلی راد، 
نرگس اویسی

استاد راهنما: علی ملکی

برگزیده مرحله اول هشتمین 
جشنواره دانش آموزی نانو 

 پژوهش سرای دانش آموزی
 معلم، کرج 



نانوذرات داراي ویژگي هاي بسیار خاص 
و  شکل  اندازه،  نظر  از  فیزیکي  و  شیمیایي 
نسبت باالي سطح به حجم  هستند که این 
موارد  از  بسیاري  در  را  آنها  کاربرد  صفات، 
است.  ساخته  مناسب  زیستی  و  پزشکي 
دلیل  به  نقره  نانوذرات  از  استفاده  امروزه 
خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی، گسترش 
فراوانی یافته است. اما علیرغم کاربرد بسیار 
این  تاثیر  مورد  در  کافی  اطالعات  وسیع، 

نانوذرات بر سالمتی وجود ندارد. 
این طرح که شامل دو بخش اصلی  در 
است، ابتدا نانوذرات نقره به روش زیستی و 
اکالیپتوس  گیاه  عصاره  از  استفاده  با  سبز 
مختلف  دوزهای  سمی  اثرات  سپس  تولید، 
سوری  موش  کبد  بافت  بر  نقره  نانوذرات 
کبد  بافت  هیستوپاتولوژیکی  تغییرات  و 
بافت  }هیستوپاتولوژی:  گردید  بررسی 
آسیب شناسی، بررسی میکروسکوپی بافت{.

برای این منظور ابتدا محلول نیترات نقره 
با غلظت 0/1 نرمال به میزان 100 میلی لیتر 
روی همزن مغناطیسی قرار گرفت و مقدار 3 
اکالیپتوس به آنها  میلی لیتر عصاره گیاهی 

تشکیل  برای  تاریک  مکان  در  و  افزوده شد 
گیاهی  عصاره  گردید.  انکوبه  نقره  نانوذرات 
به  منجر  فنلی  ترکیبات  بودن  دارا  دلیل  به 
می شود.  نقره  نانوذرات  به  نقره  یون  احیای 
روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  تصاویر 
خشک  از  پس  حاصل  رسوب  از   )SEM(
و  نقره کروی  نانوذرات  نشان می دهد  شدن 
سنتز  نانومتر    80 الی   18 تقریبی  قطر  با 
خلوص  بررسی  جهت  همچنین  است.  شده 
نانوذرات تولید شده آنالیز EDX تهیه گردید 

که نشان گر خلوص نمونه بود.
 سپس در بخش دوم جهت بررسی اثر 
سوری،  موش  کبد  بافت  بر  نقره  نانوذرات 
نانوذرات نقره سنتز شده در سه غلظت 20، 
50 و ppm 100 با غذای موش های سوری 
به مدت  و  مخلوط  تیمار شاهد  با  همراه  نر 

30 روز به صورت خوراکی به آنها داده شد.
رنگ آمیزي  با  گرفته  انجام  بررسي هاي 
مقاطع  روي  بر  هماتوکسیلین-ائوزین 
داد  نشان  مختلف،  گروه های  در  کبد  بافتي 
کبد  بافت  سراسر  در  کبدی  سلول های  که 
قرار  به صورت منظم کنار هم  گروه کنترل 

گرفته اند و هیچگونه تخریب سلولی و بافتی 
مشاهده نمی شود، ولی در سراسر بافت کبد 
واکوئلی  ساختار  زیادی  تعداد  تیمار  گروه 
بافتی  تخریب  نشانگر  که  می شود  دیده 
موش ها،  از  گروه  این  کبد  بافت  در  است. 
این  پرخونی  و  سینوزوئیدها  وسیع  اتساع 
دهنده  نشان  که  است  مشهود  کامال  عروق 

پراکسیداسیون وسیع لیپیدها است.

شکل )1(: هیستوپاتولوژی سلول های کبد موش سوری. 
اختالل  هیچ  بدون  کبدی  سلول های  کنترل،  گروه   :A
واکوئلی  ساختارهای   ،)20ppm( تیمار  گروه   :B بافتی 
مختصر دیده می شود C: گروه تیمار )50ppm(، تخریب 
وسیع بافتی با تشکیل ساختار واکوئلی فراوان )فلش ها( 
در سراسر بافت D: گروه تیمار )100ppm(، اتساع شدید 
مقدار  به  توجه  با  فلش ها(  )سر  کبدی  سینوزوئیدهای 

زیاد گلبول های قرمز در آنها. بزرگنمایی 40 برابر

 مشـخصات کامـل را بـه طـور خوانـا 
ضایعـات  نگهـداری  ظـروف  روی  بـر 

بنویسـید.  شـیمیایی 
 ظروف بسیار سر پر یا نشت کننده 

برای ضایعات شیمیایی مناسب نیستند.
درون  را  شیمیایی  ضایعات  هرگز   
فاضالب تخلیه نکنید، مگر اینکه مقررات 
مربوط به ضایعات شیمیایی خطرناک 

این اجازه را به شما داده باشد. 
روش  یـک  انتخـاب  از  قبـل   

بـرای تمیـز کـردن، احتمـال وقـوع اتفاقـات خطرنـاک و عـوارض 
ناشـی از خـواص فیزیکـی و شـیمیایی نانومـواد تولیـد شـده را در 

بگیریـد. نظـر 
پاکسازی  عملیات  توسط  زائد  مواد  آن  در  که  مکان هایی  در   
جمع آوری می شود، مانند: محفظه ها یا فیلترهای جاروبرقی، احتمال 

واکنش آنها با مواد شیمیایی و مواد دیگر وجود دارد.
بـر حسـب نـوع ضایعـات اعـم از ضایعـات شـیمیایی، زیسـتی و 
شیشـه آالت و وسـایل تیـز فرآیندهـای آمـاده سـازی متفاوتـی برای 
خـروج ضایعـات از محیـط آزمایشـگاه وجـود دارد کـه در ادامـه این 

مبحـث، در ایـن مـورد صحبـت خواهیـم کرد. 

بررسی سمیت نانوذرات نقره حاصل
از سنتز سبز عصاره اکالیپتوس 

بر روی بافت کبد موش سوری نر

زنگ
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نویسندگان:
نازیال سلیمانی فرد، پروا عمرانی

اساتید راهنما: 
طیبه غفاری، زرین رادبه

برگزیده مرحله اول هشتمین 
جشنواره دانش آموزی نانو 

پژوهش سرای دانش آموزی 
آذربایجان، ناحیه 3 تبریز



داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
پیامبر اکرم حضرت محمد )ص(

سخن معصومین )ع(

چگونه می توان 
مقیاس نانو را 

تصور کرد؟

نانو تلگرام

دورهمی زنگ
نانـو 20

 فائزه ابراهیمیان، مدال برنز پنجمین
 المپیاد نانو

کوچک ترین نقطه روی کاغذ که می توان 
با چشم غیرمسلح دید، باید ابعادی بیش تر از 
10000 نانومتر داشته باشد! حتی ابعاد ویروس ها 
100 برابر یک نانومتر است! فکر نمی کنم بتوان 

به راحتی مقیاس نانو را تصور کرد!

احمد سلیمی، مدال طالی هشتمین المپیاد نانو

مثل  نانو  مقیاس  گفت  می توان 
با  کامال  آن  قوانین  اغلب  که  کشوریست 
این  از  برخی  است.  متفاوت  کشورها  دیگر 
قوانین بسیار مفیدند و برخی دیگر مشکل ساز 
برخی  نانو  مقیاس  در  که  همان طور  هستند؛ 
برخی  و  دارند  فوق العاده ای  فواید  خواص 

خواص مثل سمیت باال مشکل ساز می شوند.

علی محمدی، دبیر فنی و حرفه ای، تبریز
یک میلی متر رو به یک میلیون قسمت 

تقسیم کنیم.

محمدحسین صرفی
برگزیده جشنواره نانو

نانو، مقیاسی مثل سانتی، میلی و میکرو 
درک  اینکه  برای  است.   10-9 برابر  و 
بهتری از این مقیاس داشته باشیم می توانیم 
ابعاد و اندازه اشیا اطراف خود را با مقیاس 
نانو مقایسه کنیم )که هر شیء چند برابر 
یک نانومتر است( به طور مثال، قطر موی 
انسان با اندازه 100 میکرومتر، 100000 
برابر یک نانومتر است و یا یک قطره آب 
با قطر 2/5 میلی متر 1000000 برابر قطر 

DNA )2/5نانومتر( است.
این رابطه  این عکس هم می تواند در 

مفید و جالب باشد

نوبا سلیم زاده، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای مالصدرا، کرج

 12 قطر  با  تیله  یک  ابعاد  تصور  با 
میلی متر در برابر ابعاد کره زمین با قطر 
12000کیلومتر که شبیه نسبت نانومتر به 

متر است.






