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در  نانـو  فنـاوری  توسـعه  سـتاد 
آمـوزش  کیفیـت  ارتقـای  راسـتای 
علـوم و فنـاوری نانـو و افزایـش میـزان 
مشـارکت مدرسـان نانـو در آمـوزش این 
فنـاوری، هـر سـاله مدرسـان فعـال در 
ارائـه کارگاه هـای آموزشـی آماده سـازی 
فنـاوری  و  علـوم  دانش آمـوزی  المپیـاد 
آزمـون،  نتایـج  اعـالم  از  پـس  را  نانـو 
از  اسـاس،  ایـن  بـر  می نمایـد.  ارزیابـی 
نهمیـن  در  فعـال  مـدرس   34 میـان 
فنـاوری  و  علـوم  دانش آمـوزی  المپیـاد 
نانـو، 5 مـدرس بـه عنـوان مـدرس برتر 

شـدند. اعـالم 
بـه  نانـو،  سـتاد  اعـالم  اسـاس  بـر 

بیگلـری،  ترتیـب رضـا صیـاد، محمـود 
امیرحسـن مهدی زاده مقـدم، محمدرضا 
مـکارم و حسـین سفردوسـت هوجقـان، 
رتبه هـای اول تا پنجم را کسـب نمودند.

شایان ذکر اسـت مدرسان برتر فوق، 
ارائـه کارگاه  هـای آموزشـی برگزار شـده 
توسـط نهادهای ترویجی پژوهش سـرای 
دانش آمـوزی متقیـن برازجـان، شـرکت 
توسـعه  کانـون  آینـده،  علـم  سـرآمد 
اسـتان خراسـان  نانـو  فنـاوری  و  علـوم 
رضوی، شـرکت صنعت پژوهان کوشـای 
سـپاهان و شـرکت اعالن پدیـده نو را بر 

عهـده داشـته اند.
شـروع  زمـان  از  اسـت،  گفتنـی 

المپیـاد  نهمیـن  ثبت نـام  پایـان  تـا 
نانـو  فنـاوری  و  علـوم  دانش آمـوزی 
154 کارگاه آموزشـی آماده سـازی ایـن 
در  ترویجـی  نهـاد   27 توسـط  المپیـاد 
برگـزار  اسـتان کشـور  از 24  89 شـهر 
شـده  اسـت و در مجمـوع 13540 نفـر 
دوره هـا  ایـن  در  المپیـاد  داوطلبـان  از 
 446 همچنیـن  دیده انـد.  آمـوزش 
سـمینار ترویجـی دانش آمـوزی فنـاوری 
دانش آمـوزی  پژوهش سـراهای  در  نانـو 
و مـدارس سراسـر کشـور برگزار شـده و 
42450 نفـر در ایـن رویدادهـا شـرکت 

ند. داشـته ا

برگزاری هفته نانو در استان ایالم

اسامی مدرسان برتر فعال در نهمین المپیاد 
دانش آموزی علوم و فناوری نانو اعالم شد 

پژوهش ســرای  مدیــر  گــزارش  بــه 
ایالم، سیدســعداله  دانش آموزی فرهیختگان 
نبوی نژاد، »هفته نانو« در شــهریور ماه سال 
جاری در ایالم برگزار شــد و 96 دانش آموز و 
دبیر رشته های علوم پایه طی سه روز برگزاری 
دوره بــا فنــاوری نانو آشــنا و بــا حضور در 
نانو، عملکرد و کاربرد دستگاه های  آزمایشگاه 

تولید نانومواد را به صورت عملی فراگرفتند.
کارشــناس آزمایشــگاه نانوی این مرکز، 
مریــم عبداللهی تدریــس ایــن کارگاه ها را 
برعهده داشــتند و مبانی نانــو، معرفی انواع 
نانومواد، نانوالیاف و روش الکتروریسی، معرفی 
شبکه آزمایشــگاهی توانا، معرفی دستگاه های 
التراســونیک، انفجار الکتریکی سیم، انکوباتور 
شــیکردار، اتوکالو و پوشــش دهی دورانی از 
جمله سرفصل های ارایه شده در این کارگاه ها 

بود.
به دنبال برگــزاری این رویــداد، کارگاه 
آموزشی مبانی علوم و فناوری نانو و تجهیزات 
آن نیــز مهر ماه ســال جاری بــا حضور 26 
دانش آمــوز در آزمایشــگاه نانــوی این مرکز 

برگزار شد.
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دانش آمــوزان  توســط  اول  رتبــه  کســب 
پژوهش ســرای ابــن ســینا منطقــه ۱۵ تهــران

نهال زمستانه تور آموزشی باشگاه نانو، 
در برازجان به ثمری تابستانه نشست 

بین المللی  همایــش  هفتمیــن 
علوم و فنــاوری نانو 4 تــا 6 مهرماه 
سال جاری توسط انجمن نانوفناوری 
ایران با مشــارکت پژوهشگاه صنعت 
نفــت برگــزار شــد و دانش آموزان 
سینا  ابن  دانش آموزی  پژوهش سرای 
منطقــه 15 تهران در ایــن همایش 
حضوری فعال و قابل تقدیر داشتند. 
آنها موفق به کســب رتبــه اول این 

همایش شدند. 
حســین  دانش آمــوزان  طــرح 
بیکلــری و عرفان  موالیی، مهــدی 

بهشتی از پژوهشگران این پژوهش سرا با 
عنوان »بهبود زمان و کیفیت رشــد گیاه 
لوبیا در شرایط تنش شوری با استفاده از 
نانوذرات« رتبه اول این همایش را کسب 

کرد. 
آنها این طرح را با توجه به توســعه 
ارا ضــی شــور و نبــود آب کافــی برای 
کشــاورزی، انتخاب کرده انــد و مدت دو 
سال اســت که در آزمایشــگاه تخصصی 
نانوی پژوهش سرای ابن سینا بر روی آن 

کار می کنند.

به گزارش مســئول آزمایشــگاه نانو 
برازجــان، مرتضــی پورعســکر، ســنتز 
نانوذرات دی اکســید تیتانیوم و ســاخت 
سلول های خورشیدی رنگدانه ای به وسیله 
این نانــوذرات در آزمایشــگاه نانــو و با 
حضور اساتید باشــگاه نانو، برخی اعضای 
کانون برگزیدگان باشــگاه نانــو و دیگر 
دانش آموزان عالقمند و فعال در حوزه نانو 

صورت گرفت.
به گفته آقای پورعســکر، زمســتان 
گذشــته به دنبال اعالم آمادگی اســاتید 
اعزامی به برازجان )مهندس قاسم حبیبی، 
مهنــدس محمــد احمــدی و مهندس 
زین العابدیــن بخشــی( بــرای برگزاری 
تور آموزشــی نانو مبنی بر توانایی سنتز 
نانوذرات و همچنین توانمندی تجهیزات 
آزمایشــگاه نانو برازجان، ایــده برگزاری 
دوره ی »ســاخت صفر تا صد سلول های 

خورشــیدی« در این مرکز مطرح و اجرا 
شده است.  

پورعسکر افزود: »دانش آموزان حاضر 
در ایــن دوره حدود 40 مقالــه ISI که 
در ژورنال هــای معتبــر بین المللی وجود 
داشــتند را مطالعه و بررســی نمودند و 
تصمیم به پژوهش بر روی افزایش بازدهی 
نانوذرات  سلول های خورشیدی به کمک 
را دارند و امید دارند که تا مرداد ماه سال 
آینده بتوانند مقاله های کنفرانسی و علمی 
خود را در ژورنال های معتبر بین المللی به 

چاپ برسانند.«
وی با اشــاره به این مورد که به لطف 
خدا بــه زودی کیت آموزشــی ســاخت 
سلول های خورشــیدی با حمایت باشگاه 
نانو تهیه و در اختیار دیگر پژوهش سراهای 
کشــور قرار می گیرد، اســامی برخی از 
دانش آموزان فعال در دوره که پژوهش ها 

را ادامه می دهند را عنوان کرد: امیرحسین 
پرهیزگار، امیرمسعود صادقی، سید نجف 
ابطحی، ســید رضا موسوی)دبیرســتان 
استعداد درخشان امام خمینی برازجان(، 
باقرالعلــوم(،  عبدعلی)نمونــه  رضــا 
)دبیرســتان متوسطه  محمدامین جدی 
دوم نمونه دکترحسابی(، کیانا زنده باد و 
فائزه  و  زهراجعفری)فرزانگان متوسطه2( 

عباس زاده)فرزانگان متوسطه 1(.
همچنیــن آرش باقرپور دانشــجوی 
پزشــکی شــیراز؛  محمــد خوشــرفتار 
دانشــجوی ترم آینده پزشــکی بوشهر؛ 
محمدرضــا باباعلی دانش آمــوز کنکوری 
98 و دیار محمدی دانشــجوی کامپیوتر 
دانشگاه تهران از کردستان از مدال آورانی 

هستند که در این دوره حاضر شده اند.

زنگ
نانـو 3اخبار 



مرحله دوم نهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو با حضور 6۵ اثر علمی منتخب 
هم زمان با یازدهمین نمایشگاه نانو 2۱ تا 24 مهرماه ۱397 در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد.

از  خسروی  شکیبا  کودکان،  سنی  رده  برتر  رتبه 
پژوهش سرای ابن سینا، پایه ششم

پژوهش سرای  از  خواجه  ارحمی  محدثه  اول،  رتبه 
ابوعلی سینا خواجه، آذربایجان شرقی، پایه یازدهم تجربی

پژوهش سرای  از  ساداتی  سلیمه  سیده  دوم،  رتبه 
علی محمدی ساری، پایه دهم نقاشی

زیبا  هنرهای  هنرستان  از  گلشنی  صدف  سوم،  رتبه 
سنندج، پایه یازدهم

رتبه اول، محدثه ارحمی خواجه با داستان »مسافر روزنه 
امید« از پژوهش سرای ابوعلی سینا خواجه، پایه یازدهم

رتبه دوم، فاطمه پدرام با داستان »نانوکپسول شجاع« از 
دبیرستان شهید مطهری تهران، پایه ششم

از  کاش«  »ای  داستان  با  پور  شجاع  آرمین  سوم،  رتبه 
دبستان امام صادق )ع( تهران، پایه دوم ابتدایی

رتبه اول، سنتز نانوذرات فتوکاتالیست و کاربرد آن در تصفیه پساب، 
اصفهان و فارس

به  پروسکایت  کاتالیست  نانومیله  سنتز  نوین  روش  ارائه  دوم،  رتبه 
عنوان کاتالیزور، کرمانشاه

رتبه سوم، روش نوین سنتز نقاط کوانتومی فلوراید سرب، قلع، زنجان

ضد  سازگار  زیست  نانوپانسمان  با  سالک  زخم  درمان  چهارم،  رتبه 
میکروبی، کرمان

رتبه پنجم، سنتز و مشخصه یابی نانوذرات پروسکایت به روش سل 
ژل احتراقی، البرز

رتبه اول، ساخت دستگاه تولید کننده نانوالیاف با استفاده از نیروی 
گریز از مرکز، البرز

پساب های  و  فاضالب  تصفیه  سیستم  ساخت  و  طراحی  دوم،  رتبه 
صنعتی با فرآیند الکتروفنتون، البرز

با  هوا  کامل  تصفیه  برای  هوا  تصفیه  دستگاه  ساخت  سوم،  رتبه 
فیلترهای نانو و قابل تعویض، البرز

رتبه برتر، سید علی عاملی، پایه نهم، تهران

نانو  دانش آموزی  جشنواره  نهمین  در 
از  که  بودند  علمی شرکت کرده  اثر   300
بین آنها 110 اثر به مرحله اول جشنواره 
به  طرح   65 داوری،  از  پس  و  یافته  راه 
مرحله دوم رسیدند. طرح های منتخب در 
یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو توسط خود 

دانش آموزان صاحب اثر ارایه شدند. 
در روزهای برپایی یازدهمین نمایشگاه 
ارایه  بر  عالوه  دانش آموزان  نانو، طرح های 
داور  ارزیابی  مورد  بازدیدکنندگان  به 
طرح  سی  و  گرفت  قرار  جشنواره  محترم 
که باالترین امتیاز را کسب کردند، معرفی 

جشنواره  این  اختتامیه  مراسم  در  شدند. 
ارائه شده در بخش های نقاشی،  طرح های 
و  برتر  مقاالت  عکاسی،  داستان نویسی، 
و  برتر  اساتید  همچنین  و  برتر  کارسازه 

مراکز برتر تقدیر شدند. 

طرح های برتر و برترین اساتید راهنمای نهمین جشنواره دانش آموزی نانو معرفی شد 

برگزیدگان بخش نقاشی

برگزیدگان بخش داستان نویسی

برگزیدگان بخش مقاالت

برگزیدگان بخش کار سازه

برگزیده بخش عکاسی
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مرتضی جمشیدی، پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور شمسی پور ناحیه 3 کرمانشاه
مرضیه آزادفالح، پژوهش سرای دانش آموزی معلم کرج

نجمه ساالرپور، دبیرستان زینب کبری)س( شهرستان ریگان استان کرمان
حامد سعدآبادی، پژوهش سرای دانش آموزی مالصدرا کرج

فاطمه سخائی، پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا آموزش و پرورش منطقه 15 تهران

دانش آموزی  ترویج  بخش  نانو،  باشگاه 
پیش  سال   10 از  که  است  نانو  ستاد 
این  تاسیس  از  هدف  است.  شده  راه اندازی 
باشگاه ارتقای آشنایی دانش آموزان با علوم و 
فناوری نانو و زمینه سازی تحقیق و پژوهش 

دانش آموزی در این حوزه، است.
باشگاه دانش آموزی نانو در سال 1383 
با راه اندازی سایت آموزشی، فعالیت های خود 
سال 1387  از  و  آغاز  مجازی  فضای  در  را 
آموزشی  مختلف  فعالیت های  مجموعه 

نانو  جشنواره  و  المپیاد  برگزاری  مانند  را 
توانا،  آزمایشگاهی  شبکه  راه اندازی  و 
برنامه ریزی و اجرا کرده است. امسال جشن 
دهمین سالگرد تاسیس این باشگاه همزمان 
با اختتامیه جشنواره دانش آموزی نانو و با 
حضور دانش آموزان و مدیران و مسئوالن 

ستاد نانو و باشگاه نانو برگزار شد.

با  هم زمان  نانو  دانش آموزی  تور   60
نانو  فناوری  نمایشگاه  یازدهمین  برگزاری 
کانون  اعضای  توسط  و  نانو  باشگاه  به همت 

برگزیدگان باشگاه نانو اجرا شد.
عرصه  در  دانش آموزی  فعالیت های 
فناوری نانو، محصوالت تولید شده و طراحی و 
خالقیت دانش آموزان در یازدهمین نمایشگاه 
فناوری نانو عرضه شد و در روزهای برپایی این 
نمایشگاه، بیش از 1200 دانش آموز در محل 
غرفه باشگاه نانو حاضر شدند و ضمن آشنایی 
با نانو و کاربردهای آن از این فعالیت ها بازدید 

کردند.
در  امسال  نمایشگاه  در  باشگاه  غرفه 
اول،  بخش  در  داد.  خدمات  ارائه  بخش  سه 
فعالیت های مختلف سال های گذشته باشگاه 

نانو از جمله المپیاد دانش آموزی نانو، شبکه 
آزمایشگاهی توانا، جشنواره دانش آموزی نانو، 
سایت نانو، مسابقه توانمند و ماهنامه زنگ نانو 

معرفی شد.
در بخش دیگری، کارگاه های آموزشی با 
موضوع افزایش سطح در مقیاس نانو، خواص 
نانوذرات  توسط  باکتری  حذف  و  آبگریزی 
برگزار شد. در این بخش، یک میز محصوالت 
هم بود و محصوالتی چون عایق صوت، پشم 
سنگ و موکت آبگریز و گن بارداری ضد امواج 
غرفه  دیگر  بخش  شدند.  گذاشته  نمایش  به 
دانش آموزی نمایشگاه فناوری نانو به برگزاری 
دانش آموزی  جشنواره  نهمین  دوم  مرحله 
آثار منتخب توسط  نانو اختصاص داشت که 
ارایه  بازدیدکنندگان  برای  دانش آموزان  خود 

دبیران  و  دانش آموزان  است،  شد.گفتنی 
فرزانگان  روشنگر،  ضحی،  حجاب،  مدارس 
پویان، باهنر، علوی، ولیعصر، عالمه طباطبایی، 
دختران،  فنی  سرمایه،  پیشرو،  باقرالعلوم، 
مردانی،  زهرا  )ع(،  صادق  امام  شاهد،  رازی، 
پیشرو، فنی دختران، ادیب، فنی و حرفه ای، 
فضیلت، سما 2، فرزانگان 4 شهر کرج، طلوع، 
فراست،  شهرری،  قلم چی  مدرسه  حنان، 
بصیرت  پژوهش سرای  ساری،  پژوهش سرای 
جعفری،  عالمه  منطقه5،  پژوهش سرای  و 
فرزانگان، عالمه مجلسی، فیاض بخش، فدک، 
جعفری  عالمه  شایستگان،  مکتب االحرار، 
محمد  امام  عترت،  سینا،  ابوعلی  پاسداران، 
باقر )ع(، کمال، آزادی، منظومه خرد و ابوذر 

غفاری در تورهای آموزشی شرکت نمودند.

دهمین سالگرد همراهی باشگاه نانو با دانش آموزان را جشن گرفتیم  

بازدید ۱200 دانش آموز از غرفه باشگاه 
نانو در یازدهمین نمایشگاه نانو

برترین اساتید راهنما

زنگ
نانـو 5اخبار 
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نظر شما در مورد باشگاه نانو چیست؟
باشـگاه نانـو اصالتـا می توانـد بسـیار مفیـد و کارآمـد 
واقـع شـود، زیـرا علم نانـو علمی اسـت که می توانـد تمام 
دانش هـا را تحـت سـیطره ی خـود درآورد. اینکـه باشـگاه 
بکشـاند  مـدارس  بـه  را  علـم  ایـن  اسـت  توانسـته  نانـو 
شـدن  آشـنا  اسـت.  داده  انجـام  را  بزرگـی  بسـیار  کار 
دانش آمـوزان بـا این علـم گام بسـیار مهمی در پیشـرفت 
جامعـه می توانـد باشـد. امـا بـرای توسـعه ی ایـن علـم و 
آشـنایی همـه ی دانش آمـوزان اقدامات بسـیار زیادی الزم 
اسـت. از جملـه اینکـه بایـد تمامـی مدارس تا حـد امکان 
مجهـز بـه آزمایشـگاه نانو شـوند و یـک متخصـص در هر 
مدرسـه حضـور داشـته باشـد. صـرف وابسـته شـدن بـه 
پژوهش سـراها کافـی نخواهـد بـود. سـمینارهای ترویجی 
بایـد در هـر مدرسـه برگـزار گـردد و بسـته های تشـویقی 

بـرای آن در نظـر گرفتـه شـود.

نظـر شـما در مـورد عملکـرد باشـگاه نانـو در 
نمایشـگاه نانـو چیسـت؟

نمایشـگاه نانـو و بخصـوص غرفـه باشـگاه نانـو نـکات 
مثبـت زیـادی داشـت، از جملـه نظـم و برنامه ریزی هـای 
جـای  کـه  نانـو  باشـگاه  دسـت اندر کاران  دقیـق  بسـیار 
تقدیـر دارد. امـا بهتـر اسـت بـه دلیل اسـتقبال پرشـور و 
بسـیار خـوب دانش آمـوزان فضـای بخش آموزش توسـعه 
یابـد. همچنیـن عـالوه بـر دعـوت از مقاطـع متوسـطه از 

مقاطـع پایـه و ابتدایـی نیـز دعـوت بـه عمـل آید.

نظـر شـما در مورد برگـزاری جشـنواره نانو در 
نمایشـگاه نانو چیسـت؟

مناسـبی  فرصـت  نانـو  نمایشـگاه  در  نانـو  جشـنواره 
کنـار  در  تـا  می دهـد  قـرار  دانش آمـوزان  اختیـار  در  را 
دسـتاوردهای پژوهشـی خـود، از دسـتاوردهای پژوهشـی 
بازدیـد  نانـو  صنعتـی  پروژه هـای  و  تحقیقاتـی  مراکـز 
داشـته و بـا محققیـن مختلـف آشـنا شـوند. بازدیدهـای 
دانش آمـوزان مـدارس و برگـزاری تورهـای نانـو هـم ایده 
بسـیار خوبـی اسـت کـه انگیـزه دانش آمـوزان را جهـت 
شـرکت در ایـن جشـنواره صد چنـدان می کنـد. همچنین 
باعـث  می کننـد  بازدیـد  طرح هـا  از  کـه  مسـئولینی 

می شـوند. دانش آمـوزان  دلگرمـی 

دسـتاورد حضـور شـما در جشـنواره نانـو چه 
اسـت؟ بوده 

شـرکت در جشـنواره باعث شـد تـا از تجارب اسـاتید 
و محققانـی کـه در ایـن حـوزه تحصیل کرده اند، اسـتفاده 
یـاد  طـور صحیـح  بـه  را  نویسـی  مقالـه  روش  و  کنیـم 
بگیریـم.در مرحلـه دوم جشـنواره، رقابـت بـا گروه هـای 
سـنی مختلـف و بازدیـد از سـایر غرفه هـای نانـو باعـث 
شـد.  مـا  ذهـن  در  نـوآوری  و  خالقیـت  انگیـزه،  ایجـاد 
همچنیـن شـرکت در جشـنواره سـبب آشـنایی کامـل ما 
بـا علـم نانـو شـد. عالوه برایـن باعث شـد تـا بتوانیـم علم 
نانـو را بـه دوسـتانمان معرفـی کنیـم. در مرحلـه اول و 
دوم جشـنواره صحبـت و تعامـل بـا داورهـای مختلـف و 
بازدیدکننـدگان مختلـف باعـث شـد تـا از روش علمـی و 

منطقـی بـرای ارائـه طرحمـان اسـتفاده کنیـم.

گفتگویی دوستانه با حاضرین در غرفه باشگـــــــــــــاه نانو در یازدهمین نمایشگاه نانـو
  نسیم ذوقی 

میترا بایرام زاده
استاد راهنمای پژوهش سرای 

دانش آموزی شهدای هسته ای تبریز

محمدصالح داداش
مدرس بخش آموزش از

پژوهش سرای دانش آموزی صدرا تهران

طیبه غفاری
مدیر پژوهش سرای آذربایجان

ناحیه 3 تبریز

امان ا... دانشـیار، امیر عرشیا عربی بم
شهرستان بم

از شرکت کنندگان درجشنواره نانو
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پیشـنهادتان بـرای برگـزاری بهتـر جشـنواره 
چیسـت؟ نانـو  دانش آمـوزی 

در ابتـدا بابـت برگـزاری ایـن جشـنواره کـه تـوان و 
امـکان ایـن امـر را بـه دانش آمـوزان می دهد تا با شـرکت 
در آن بـا علـم روز و کاربـردی نانو آشـنا شـده و انگیزه ای 
پیـدا کننـد تـا در هر رشـته ای کـه عالقه دارند تـا مقاطع 
پیشـرفته ادامـه دهنـد و صرفا دانش پذیر نباشـند، تشـکر 
بـرای  واقـع راهـی جدیـد  ایـن جشـنواره در  می نمایـم. 

رسـیدن به اهـداف عالیه اسـت.
پیشـنهاد اینجانـب ایـن اسـت که زمـان جشـنواره و 
ارائـه طرح هـا بـه گونـه ای باشـد تـا تمامـی دانش آموزان 
را  اختتامیـه  مراسـم  در  امـکان حضـور  کننـده  شـرکت 
داشـته باشـند. مـورد دیگـر اینکـه در سـال گذشـته بـه 
طرح هـای برگزیـده کـه بـه مرحلـه دوم راه پیـدا کـرده 
بودنـد جایـزه تعلـق گرفـت کـه امسـال حـذف شـد. من 
فکـر می کنـم بایـد ایـن جایـزه دوبـاره برقـرار شـود تـا 

ایجـاد انگیـزه کنـد.

اثـر شـرکت در جشـنواره نانـو در خودباوری و 
افزایـش انگیزه شـما بـرای انجـام پروژه هـای نانو 

بود؟ چـه 
جشـنواره بـه مـن کمک کـرد تـا اطالعـات بیش تری 
در زمینـه فنـاوری نانـو کسـب کنـم و دیـد مـن کـه بـه 
فنـاوری نانـو دیـدی منفـی بـود بـه دیـدی مثبـت تغییر 
از  بزرگ تـر  فضایـی  بـا  تـا  شـد  باعـث  همچنیـن  یابـد. 
مدرسـه آشـنا شـوم و اعتمـاد بـه نفـس الزم بـرای ارائـه 
طـرح خـود و بیـان فعالیت هایمـان در مقابـل دیگـران را 

. بم بیا
ایـن جشـنواره بـه مـن نشـان داد کـه نبایـد خـود را 
دسـت کـم بگیـرم و اینکه تـوان انجـام کارهـای عملی را 

نیـز دارم.
امیـدوارم طرح هـا و کارهـای کوچـک مـا، ثمره هـای 

بزرگـی در آینـده بـه همراه داشـته باشـند.

موضوع پروژه شما چیست؟ 
ایـده اصلـی طـرح ما، از آنجایـی آمده که مـا در یکی 
از مناطـق محـروم شـهر سـنندج زندگی می کنیـم. همین 
امـر باعـث ایجاد جرقه ای شـد تـا بتوانیم آبی برای شـرب 
یـا حداقـل کشـاورزی فراهـم کنیـم کـه هزینـه کم تـری 
توانسـتیم  راهنمایمـان  اسـتاد  کمـک  بـا  باشـد.  داشـته 
بـه طـرح اصلـی برسـیم و بـا گذشـت زمـان طرحمـان را 

کامل تـر کردیـم.

دانش آمـوزی  مـورد طرح هـای  در  نظـر شـما 
ارائـه شـده در جشـنواره چیسـت؟

حضـور در جشـنواره فنـاوری نانـو و دیـدن طرح هـا، 
ارائـه  جهـت  دانش آمـوزان  ذهـن  بـه  ایـده  رسـیدن  در 
مقـاالت بسـیار موثـر اسـت و بـرای تحقیـق و فعالیـت در 

زمینـه نانـو ایجـاد انگیـزه می کنـد.

گفتگویی دوستانه با حاضرین در غرفه باشگـــــــــــــاه نانو در یازدهمین نمایشگاه نانـو
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چگونه در مسیر فناوری نانو با باشگــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه نانو پیش رویم؟

برگزیده المپیاد و جشنواره دانش آموزی 
نانو و عضو کانون برگزیدگان باشـگاه نانو

در طـی ایـن چند سـال که در حـوزه فناوری نانـو فعال بودم 
خیلـی پیـش می آمـد کـه می دیـدم بـرای دانش آمـوزان سـوال 
اسـت کـه چگونـه می تواننـد فعالیـت در ایـن زمینـه را شـروع 
کننـد؟ حتمـا بایـد کار آزمایشـگاهی انجـام دهنـد؟ فقـط بایـد 
بـرای مسـابقات مختلـف منابـع را مطالعـه کننـد؟ پاسـخ بـه این 
سـوال ها بـه حـوزه عالقـه هـر فـرد برمی گـردد و خـوب اسـت 

یکبـار ایـن موضـوع توضیـح داده شـود. 
قبـل از هـر چیـزی باید گفـت که ایـن راهنمایی اسـت برای 
شـروع فعالیت در این حوزه با باشـگاه نانو و ادامه آن در دانشـگاه 

و صنعـت، نیازمنـد مطالـب دیگـری اسـت. همین قـدر بگویم که 
بـرای ایـن موارد هـم پس از ورود به دانشـگاه، کانـون برگزیدگان 
باشـگاه نانـو برنامه هـای مختلفـی دارد و اگـر در المپیـاد نانـو یـا 
جشـنواره نانـو برگزیـده شـوید می توانید بـه آنها با کمـک کانون 

برگزیـدگان ورود کنید. 
در ابتـدای کار باشـگاه نانـو، تمرکـز فعالیت هـا بـر آشـنایی 
بیش تـر دانش آمـوزان بـا فنـاوری نانـو بـود و تولیـد محتـوا بـه 
وسـیله های مختلفـی ماننـد همین زنـگ نانویی که در دسـتانتان 
هسـت، انجـام می شـد. المپیـاد نانـو نیـز راهـی بـرای ترویـج نانو 
ایـن  در  خوبـی  اطالعـات  کـه  برتـر  دانش آمـوزان  شناسـایی  و 
حـوزه دارنـد و آمـوزش بیش تـر آنهـا مخصوصـا در زمینـه ی کار 

آزمایشـگاهی بـود. امـا در ادامه راه، نیـاز به انجـام کارهای عملی 
و تحقیقاتـی توسـط خـود دانش آمـوزان بـه وجـود آمـد کـه از 
جملـه برنامه هایـی کـه بـرای پـرورش این نیـاز انجام شـد تجهیز 
و  نانـو  دانش آمـوزی  جشـنواره  برگـزاری  توانـا،  آزمایشـگاه های 

بود.  توانمنـد  مسـابقه 
نانـو چـه  بـرای شـروع فعالیـت در حـوزه  یـک دانش آمـوز 
نیـاز بـه آشـنایی و  امـر  ابتـدای  مسـیر هایی را پیـش رو دارد؟ 
کسـب اطالعـات اولیـه در ایـن حـوزه دارد کـه بـرای ایـن مـورد 
می تـوان بـه سـمینار ها و کارگاه هـای ترویجـی نانـو اشـاره کـرد 
از  بسـیاری  می شـود.  انجـام  پژوهش سـرا ها  و  مـدارس  در  کـه 
ایـن سـمینارها و کارگاه هـا بـه منظـور آمادگـی بـرای شـرکت 
بـرای  ادامـه  در  اجـرا می شـوند.  نانـو  دانش آمـوزی  المپیـاد  در 
مطالعـه بیش تـر، دانش آمـوز می توانـد از مقـاالت آموزشـی روی 

سـایت باشـگاه نانـو )www.nanoclub.ir( و سـایت آمـوزش 
همچنیـن  کنـد.  اسـتفاده   )www.edu.nano.ir( نانـو  سـتاد 
منابـع پیشـنهادی المپیـاد نانـو ماننـد کتاب هایـی کـه فنـاوری 
نانـو را بـه زبـان سـاده آمـوزش می دهنـد، توصیـه می شـود. بـا 
مطالعـه ایـن منابـع، دانش آمـوز شـانس قبولـی در المپیـاد نانـو 
را دارد. در ایـن المپیـاد عـالوه بـر مطالـب آموزشـی پیشـرفته تر، 
بـر روی یـک پـروژه عملـی در آزمایشـگاه و تحلیـل و ارائـه آن 
کار می شـود. همچنیـن در حـوزه شبیه سـازی کامپیوتـری نیـز 
المپیـاد  در  قبولـی  بدسـت می آورنـد.  را  اطالعاتـی  برگزیـدگان 
یکـی از راه هـای ورود بـه کانـون برگزیدگان باشـگاه نانـو )پس از 

ورود بـه دانشـگاه( اسـت.
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چگونه در مسیر فناوری نانو با باشگــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه نانو پیش رویم؟
دانش آموزانـی کـه عالقـه بـه انجـام پروژه هـای عملـی نانـو 
دارنـد از چـه طریقـی می تواننـد شـروع کننـد؟ همـان طـور کـه 
اشـاره شـد آزمایشـگاه های توانـا در اسـتان های کشـور تجهیـز 
ابتـدا  شـده اند. دانش آمـوزان بـا مراجعـه بـه ایـن آزمایشـگاه ها 
می تواننـد توسـط کارشناسـان بـا دسـتگاه ها آشـنا شـوند و حتی 
بـه صـورت عملـی بـا آنهـا کار کننـد. در ادامـه نیـز می تواننـد 
بـه  کننـد.  فعالیـت  آزمایشـگاه ها  ایـن  در  پـروژه،  تعریـف  بـا 
منظـور توسـعه فعالیـت در ایـن آزمایشـگاه های توانـا، از سـال 
95 مسـابقه توانمنـد شـکل گرفتـه کـه بـر تولیـد آزمایشـگاهی 
محصـوالت نانویـی بـا اسـتفاده از تجهیـزات ایـن مراکـز تمرکـز 
دارد. همچنیـن جشـنواره نانـو نیـز فرصـت مناسـبی اسـت کـه 
هـر سـاله دانش آمـوزان نتیجـه دستاورد هایشـان را در نمایشـگاه 
بین المللـی نانـو ارائـه می دهنـد و اگر جـزء برگزیدگان آن باشـند 

بـه کانـون برگزیـدگان وارد می شـوند. عالوه برایـن، بـا آمادگـی 
بیش تـر طرح هـا در ایـن مراحـل دانش آمـوز می توانـد در نهایـت 

در بخـش نانـوی جشـنواره خوارزمی شـرکت کند. اگـر کار علمی 
انجـام شـده توسـط دانش آمـوزان دقیـق و حسـاب شـده باشـد 
می توانـد مقالـه ای از پـروژه اش در مجـالت علمـی معتبـر داخلی 

و خارجـی چـاپ کنـد. 
و امـا اگـر دانش آمـوز از همـان ابتـدا مایـل بـه فعالیـت در 
یـک پـروژه قابـل تجاری سـازی بود نیز مسـیر مسـاعد اسـت. اما 
ایـن مسـیر نیاز بـه انتخاب هوشـمندانه موضوع و کوشـش فراوان 
دارد. در صورتـی کـه ایـن کار انجـام شـود دانش آمـوز پـس از 
سـاخت نمونـه اولیـه محصول یا دسـتگاه خـود می توانـد آن را به 
مسـابقه نانومـچ ارائـه دهـد کـه در صـورت تاییـد، در طـول تمام 
طـرح  از  الزم  حمایـات  و  آموزش هـا  آن  تجاری سـازی  مراحـل 

انجـام می پذیـرد. 
پیشـنهاد می شـود کـه بـرای اطـالع بیش تـر از هـر یـک از 

رویداد هـای نامبـرده در متـن ماننـد مسـابقه توانمنـد، جشـنواره 
نانـو و ... در سـایت باشـگاه نانـو آنهـا را جسـتجو کنیـد.



اولیـن  از  مرکـزی  اسـتان  دانش آمـوزان 
جشـنواره دانش آمـوزی نانـوی برگـزار شـده تا 
کنـون، حضـور فعالـی داشـته اند. قابـل ذکـر 
اسـت کـه مقاله هـای ارسـالی از این اسـتان در 
نهمین جشـنواره )جشـنواره اخیر( حـدودا 25 
مقاله بوده که در مقایسـه با جشـنواره پیشـین 

رشـد قابـل توجهی داشـته اسـت.
در ششـمین جشـنواره پـروژه تولید پارچه 
محافـظ اشـعه UV بـا اسـتفاده ازنانوبلورهای 
خلیـج  پژوهش سـرای  از  دی اکسـیدتیتانیوم 
فـارس ناحیـه یـک اراک رتبـه سـوم در بخش 
نانومـواد و پـروژه سـاخت و بررسـی فتوسـل 
از   TiO2 نانـوذرات  بـر  مبتنـی  رنگدانـه ای 
بخـش  در  دوم  رتبـه  مذکـور  پژوهش سـرای 

نانوفیزیـک را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
امیدواریـم بـا وجـود امکانـات و پتانسـیل 
در  مرکـزی،  اسـتان  دانش آمـوزان  بـاالی 
بیش تـر  موفقیـت  شـاهد  آتـی  سـال های 
جشـنواره  در  اسـتان  ایـن  دانش آمـوزان 
باشـیم. نانـو  فنـاوری  و  علـوم  دانش آمـوزی 

دانش آموزان استان مرکزی از پنجمین دوره برگزاری المپیاد علوم و فناوری نانو، حضور 
قابل مالحظه ای در آزمون مرحله اول آن داشته اند، اما متاسفانه تاکنون دانش آموزی از این 
استان برای حضور در مرحله دوم المپیاد برگزیده نشده است. تعداد ثبت نام شده از این استان 
در پنجمین دوره 1198 نفر، ششمین دوره 867 نفر، هفتمین دوره 1056 و در هشتمین 
تعداد  استان بیش ترین  این  بوده است.  نفر  نانو 335  المپیاد  نهمین دوره  دوره 889 و در 
ثبت نامی را در پنجمین و کم ترین تعداد را در نهمین دوره داشته است. بهترین رتبه استان 
مرکزی در ثبت نام و برگزاری المپیادهای نانو، رتبه نهم بوده که در دوره پنجم به دست آمده 
است.  همچنین الزم به ذکر است پژوهش سرای دانش آموزی خلیج فارس ناحیه 1 اراک با 
انجام بیش ترین تعداد ثبت نام در استان )166 دانش آموز( از فعال ترین نهادها در المپیاد اخیر 

بوده است.
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جشنواره دانش آموزی 
علوم و فناوری نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

9

354

844

۱۱98

۱0

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

۱2

262

605

867

4

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

۱3

420

636

۱056

5

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

۱2

347

542

889

5

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

2۱

۱۱3

222

335

2

-

0
0
0
0

استان مرکزی از جمله استان های فعال و پیشتاز در زمینه نانو است. در این استان به 
همت مدیران، مسئوالن و دبیران دلسوز و تالش دانش آموزان خالق و پژوهشگر اقدامات 
و برنامه های منظمی برای آموزش و توسعه فناوری نانو انجام شده و افتخارات قابل توجهی 
مرکز  و 35  دارد  وجود  نانو  دانش آموزی  آزمایشگاه   2 استان،  این  در  است.  کسب شده 
با عنوان نهاد ترویجی ثبت شده اند که به انجام امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند. 
 1 ناحیه  فارس  پژوهش سراهای دانش آموزی خلیج  از:  استان عبارتند  این  فعال  نهادهای 
اراک ، دکتر حسابی ناحیه 2 اراک، پروفسور حسابی شهرستان اراک، شهید حسن رضایی 
محالت، جوان شازند، استاد سحاب تفرش، شهید اسماعیل اسدی ساوه، کمیجان، امیرکبیر 

فراهان، امام خمینی)ره( خمین و ادارات آموزش و پرورش شهرستان های ساوه و زرندیه.
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  نسیم ذوقی

نانو در استان  مــــرکــــزی



پژوهش سرای دانش آموزی خلیج فارس ناحیه یک اراک و پژوهش سرای  دانش آموزی شهید حسن رضایی محالت 
در این استان مجهز به آزمایشگاه نانو هستند. این پژوهش سراها از جمله مراکز آزمایشگاهی شبکه توانا و مجهز به 
دستگاه های پیشرفته از قبیل الکتروریس، اسپاترینگ، التراسونیک و انفجار الکتریکی سیم هستند. این مراکز عالوه بر 
ارائه خدمات آزمایشگاهی با برگزاری کالس ها و کارگاه های تئوری و عملی به آموزش و ترویج فناوری نانو در استان 

مرکزی می پردازند.

 آزمایشگاه های 
آموزشی فناوری 

نانو

رضایی  حسن  شهید  پژوهش سراي 
محالت در سال 1382 راه اندازی شده است. 
شیمی،  آزمایشگاه های  دارای  مرکز  این 
فیزیک، زیست شناسی، نانو و کارگاه رباتیک 
همچنین  مرکز  این  است.  نجوم  رصدخانه  و 
دارای کتابخانه ای با حدود 10000 جلد کتاب 
است. این پژوهش سرا در سال 1394 توسط 
نانو  دستگاه های  با  توانا  آزمایشگاهی  شبکه 
مجهز گردید و دومین آزمایشگاه نانوی استان 

مرکزی در آن راه اندازی شد. 
شهید  دانش آموزی  پژوهش سرای 
را  خود  اصلی  رسالت  محالت  رضایی  حسن 
به  پژوهش  و  تحقیق  صحیح  شیوه  آموزش 
دانش آموزان، ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش 
دانش آموزان  شناسایي  همچنین  و  آنان  در 
و  جذب  و  تحقیق  به  عالقمند  و  مستعد 
مسابقات  در  شرکت  جهت  آنان  آماده سازي 
در  می داند.  پژوهشي  علمي  جشنواره هاي  و 
در  پژوهش سرا  این  کارشناسان  راستا  این 
توان  و  همت  تمام  گذشته  سال های  طول 
خود را جهت آموزش دانش آموزان و هدایت 

پروژه های آنان به کار گرفته اند.

تجهیزات مرکز:
این مرکز هم اکنون مجهز به دستگاه هاي 
الکتریکي  انفجار  اسپین کوتر،  الکتروریس، 
التراسونیک، آون، سانتریفیوژ، pHمتر  سیم، 
و کتابخانه تحقیقاتي با بیش از 70 جلد کتاب 

در زمینه علوم و فناوري نانو است.
فعالیت ها:

پژوهش سرای  توجه  قابل  فعالیت هاي  از 
برگزاري  محالت،  رضایی  حسن  شهید 
مستندسازي  زمینه  در  آموزشي  کالس هاي 
در  تحقیق  نتایج  ارائه  نحوه  و  تحقیقات 
کالس ها  این  در  است.  علمي  جشنواره هاي 
چگونگي نوشتن مقاله علمي به دانش آموزان 
آموزش داده مي شود. در نهایت مقاالت علمي 
ویرایش  مرکز  کارشناسان  توسط  شده  تهیه 
شده و جهت ارائه در جشنواره ها و سمینارهاي 
علمي همچون جشنواره دانش آموزي نانو آماده 

مي گردد. 
برگزاری  مرکز  این  فعالیت های  دیگر  از 
آموزشی  کارگاه های  و  ترویجی  سمینارهای 
تحصیلی حدود  هر سال  در طول  است.  نانو 
با حضور کارشناسان  نانو  ترویجی  6 سمینار 
شبکه آزمایشگاهی توانا برگزار  شده است. در 

این سمینارها دانش آموزان با مفاهیم فناوری 
انگیزه مراجعه حضوری  نانو آشنا می شوند و 
آنها به پژوهش سرا برای انجام پروژه های نانو 
که  اخیر  نانوی  سمینار  در  می یابد.  افزایش 
شد  برگزار  مرکز  این  در  نانو  باشگاه  توسط 

حدود 600 دانش آموز شرکت داشتند.
تاکنون  نیز  کارگاه های آموزشی بسیاری 
برای دانش آموزان و معلمان علوم پایه در این 

پژوهش سرا برگزار شده است.
گفتنی است این مرکز با پژوهشگاه گل و 
گیاه محالت برای انجام طرح های نانو قرارداد 

برقرار نموده است.

افتخارات:
مقام اول کشوری در المپیاد ادبیات1394

مسابقات  در  کشوری  اول  مقام 
آزمایشگاهی زیست شناسی 1395

رسیدن طرح جشنواره جوان خوارزمی به 
مرحله نهایی کشوری در سال 1397

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی شهید حسن رضایی محالت
مدیر پژوهش سرا: علی اسماعیلی

زنگ
11نانـو نانو در استان ها 



آبان ماه  1397 شماره 86
زنگ
نانـو 12

آی گل عارفی پـور دانش آمـوز پایه دهم اسـتعدادهای درخشـان 
فرزانگان اراک هسـتم. من از کودکی به شـنیدن داسـتان و خواندن 
کتـاب عالقـه زیـادی داشـتم. هـر وقـت پـدر یـا مـادرم می گفتنـد 
بیـا بـا هـم بـازی کنیم بـا ذوق و شـوق تمام، کتابـی مـی آوردم و از 
آنهـا می خواسـتم بارها کتاب را برایم بخوانند. همیشـه آرزو داشـتم 
زودتـر بـه مدرسـه بـروم و خـودم بتوانـم کتـاب بخوانـم تـا اینکـه 
خداونـد توفیـق رفتـن بـه مدرسـه و یادگیری علـم را نصیبـم کرد. 
سـاعت ها در اتاق می نشسـتم و کتـاب می خواندم. گاهی داسـتان ها 
را تـا نیمـه می خوانـدم و بقیـه داسـنان را خـودم حـدس مـی زدم و 
جـوری کـه مایـل بـودم داسـتان را تمـام می کـردم. در مدرسـه هم 
همیشـه انشـاهای من اول بود. در سـال هفتم در مسـابقه داسـتان 
کوتـاه شـرکت کردم و رتبه دوم را در اسـتان مرکزی کسـب نمودم.

کالس هشـتم بـودم کـه از طـرف پژوهش سـرای دانش آمـوزی 

پژوهش سـرا  فعالیت هـای  معرفـی  بـرای  اراک   2 ناحیـه  قلم چـی 
بـه مدرسـه آمدنـد و در مـورد امکانـات پژوهش سـرا توضیحاتـی 
دادنـد. مـن هـم عالقمنـد شـدم و بـه پژوهش سـرا مراجعـه کـرده 
و داسـتان هایم رابـه مدیـر پژوهش سـرا، آقـای کمالـی جـو دادم. 
ایشـان هـم پـس از انتخـاب داسـتان ها، داسـتان های مـن و سـایر 
دانش آمـوزان را در کتابـی تحـت عنـوان آثـار ادبـی دانش آمـوزان 
بـه چـاپ رسـاندند. بـا چـاپ ایـن کتـاب و آشـنایی بیش تـر مـن با 
پژوهش سـرا بـه فعالیـت بیش تـر در ایـن مرکـز عالقمنـد شـدم. به 
توصیـه اسـاتید پژوهش سـرا و آقـای کمالی جـو در کالس هـای نانـو 
شـرکت نمودم. پس از چند جلسـه حضور در کالس ها و آزمایشـگاه 
نانـو عالقـه زیـادی بـه علـم نانـو پیـدا کـردم. به توصیـه اسـتاد نانو 
آقـای دکتـر ربیعـی در حـوزه نانوکاتالیسـت و نانوذرات کاتالیسـتی 
شـروع بـه تحقیـق کـردم. تحقیـق و آزمایـش در آزمایشـگاه برایـم 
بسـیار جـذاب بـود. اکنـون مـدت 6 ماه اسـت که بـر روی پـروژه ای 
کار می کنـم و در حـال  مطالعـه در مـورد علـوم و فنـاوری نانـو 
هسـتم. امیـدوارم که امسـال بتوانم در جشـنواره نانـو طرحم را پس 
از تکمیـل ارائـه نمایـم. شـرکت در المپیاد علوم و فنـاوری نانو را نیز 

در برنامـه  دارم.
در پایـان از همـه اسـاتیدی کـه خالصانه برای دانش آمـوزان این 
مـرز و بـوم تـالش می کننـد و همچنین مدیـران محترم دبیرسـتان 

فرزانـگان و پژوهش سـرای قلم چـی تشـکر و قدردانـی می نمایم.

آی گل عارفی پور:

داستان نویسی سبب آشنایی 
من با نانو شد

مدیرپژوهشسرا:حسنکمالیجو

فرستنده آثار: سید علی عاملی، پایه نهم از تهران

آثار برگزیده بخش عکاسی نهمین جشنواره دانش آموزی نانو



        ارتباط رشته با فناوری نانو
ریاضیـات،زبانعلـمومحاسـبات،ابزارعمومـیعلمبـرایبرقراریارتبـاطبینآزمایـشوتئوریاسـت.درواقـعبخشاعظم
محاسـباتعلمـیدرعلـومنانـوازطریقریاضیـاتامکانپذیـراسـت.درعلومنانوبـرایبررسـیعملکردماکروسـکوپیمـواد،نیاز
بـهمدلسـازیریاضـیاسـتوهرچقـدراینمـدلدقیقتـرباشـدموثرتـربـودهوراهرسـیدنبـهتولیـداتجدیـدودرکجدید
رفتارشناسـیراکوتـاهمیکنـد.طراحـیدرمقیـاساتمـیومولکولـی،کنتـرلوبهینـهسـازیعملکـردمـوادوابـزارآالتوکارایی
شبیهسـازیرفتـارطبیعی،چالشهاییاسـتکـهریاضیاترابـهکارمیگیـرد.ازبرخیاثـراتریاضیـاتدرفناورینانـومیتوانبه
روشهـایانتگرالگیریوچندقطبیسـریعبرایکدنویسـیدرزمینهشـیمیکوانتوموشـیمیمولکولـی،روشهایتجزیـهحوزهدر
شبیهسـازیگسـترشفیلمتارسـیدنبهوضوحنانویـیالیههایپیشـرومولکولی،تسـریعروشهایشبیهسـازیدینامیـکمولکولی

و...اشـارهکرد.

محدودیت های رشته
بازار به ورود دشواری
این محدودیت مهمترین کار

رشتهاست.

زنگ
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ریاضیاتعلممسلحکردنبشربرایفهمنظمحاکمبرجهاناست.ریاضیات
استکهباالگوگیریازپدیدههایطبیعیبهکمکریاضیدانانمیآید.آنهااز
نظریههایریاضی،روشهایمحاسبه،الگوریتمهاوآخریندستاوردهایرایانهای،
میکنند. استفاده تجاری و فیزیک مهندسی، علمی، اقتصادی، مسائل حل برای
محض کاربردی، مختلف گرایش سه دارای کارشناسی مقطع در ریاضی رشته
ودبیریاستکهبهتازگیدورشتهریاضیمحضوکاربردیدرقالبرشته

ریاضیاتوکاربردهاارائهمیشود.

نیازمندی ها
 برای ورود به رشته

و ریاضی داوطلبانگروهآزمایشی

اینرشتهشوند. تجربیمیتوانندوارد

رتبهحدودیبرایورودبهدانشگاههای

تا 5000 از کمتر رشته این در برتر
6000است.

  سحر بیگ زاده

توانمندی ها و 
استعدادهای موردنیاز 

باید ریاضی رشته دانشجوی
صبوروباحوصلهباشد.داشتنعالقه
حل در خستگیناپذیر روحیه و
مسئلهنقشمهمیرابرایموفقیت
ایفامیکند.همچنین اینرشته در
و انتقادی علمی- روحیه داشتن
تجزیه-تحلیلیبراییکدانشجوی

ریاضیالزامیاست.

رشتهدروس دانشگاهی مختلف گرایشهای به توجه وموضعیودرگرایشکاربردینیزبهینهمقدماتی،نظریهمدول،هندسهدیفرانسیلودرگرایشمحض،توپولوژیدیفرانسیلجزءدروسالزامیتمامیگرایشهااستمبانیآنالیزریاضی،مبانیآنالیزعددیکهمیتوانبهمبانیماتریسهاوجبرخطی،ریاضی،ازمهمتریندروسدانشگاهیآنبا انتگرالی تبدیالت غیرخطی، کاربردهااشارهکرد.سازی

معرفیرشتهی


حصیلیریاضی
ت

     
آینده شغلی

هرچقدرشغلیتخصصیترشود،
نیازآنبهریاضیاتافزایشمییابد.طراحی
سیستمهایبرنامهریزیومدلسازیبرای

سازمانهاومراکزپژوهشی،شاغلشدنبهعنوان
مدرسدروزارتآموزشوپرورش،موسسات
غیرانتفاعی،فعالیتدربانکهاوبرخیمراکز

صنعتیوتحقیقاتی،فعالیتدرزمینهبهینهسازی
وتحلیلگردادهازجملهفرصتهایشغلی
برایفارغالتحصیالناینرشتههستند.

دانشگاه های معروف 
دربیشتردانشگاههایبرتر
کشوراینرشتهارائهمیشود،از

جملهدانشگاهصنعتیشریف،دانشگاه
تهران،دانشگاهصنعتیامیرکبیر،

دانشگاهعلموصنعتایران،فردوسی
مشهدو....

مراکز 
فعال نانوی مرتبط

فعالنانوییمرتبط
ازجملهمراکز

میبرندمیتوان
ومریاضیبهره

کهازعل

بهپژوهشکدههایعلوموفناورینانودانشگاه

گاهصنعتیشریف،
ان،علوموفناورینانودانش

کاش

س،فنیمهندسی
ینانوسیستمپار

شرکتها

تسپاهانوققنوسخراسان
اورنگصنع

مالیاشارهکرد.
ش



کاربردفناورینانودر

دندانپزشکی

خمیردندان های سفید کننده نانو

نانوهیدروکسی  مثل  مختلفی  مواد  نانوذرات 
ذرات  به  نسبت  مطلوبتری  عملکرد  آپاتیت ها 
دندان  سطح  از  جرم ها  زدایش  در  خود  میکرومتری 
ویژه ی  سطح  خاطر  به  اثر  این  که  داده اند  نشان 
کردن  پر  با  نانوذرات  این  همچنین  است.  آنها  باالی 

تخلخل های سطح دندان از تیرگی آنها می کاهند.

چسب دندانپزشکی نانو متری

تهیه  سیلیکاتی  پرکننده های  از  نانومتری  دندانپزشکی  چسب های 
شده اند که پیوند قوی تری با مینای دندان ایجاد می کنند. کیفیت خوب 
این چسب ها به دلیل سطح ویژه باالی آنها است. همچنین این چسب ها 

کم ترین حساسیت را پس از استفاده از خود نشان می دهند.

زنگ
نانـو 14

آبان ماه  1397 شماره 86

 محمد فرهادپور

فنــاوری نانــو بــا کارایــی بــاالی خــود وارد تمــام حوزه هــا 
ــت.  ــتثنی نیس ــن مس ــن بی ــکی در ای ــت و دندانپزش ــده اس ش
ایــن فنــاوری در دندانپزشــکی بــه طورکلــی در ســه حــوزه 
ــواک( و  ــدان و مس ــر دن ــدان )خمی ــالمت دن ــی، س ــواد دندان م
تجهیــزات دندانپزشــکی نقش آفرینــی کــرده  اســت. در میــان ایــن 
ــه اســتفاده از نانوکامپوزیت هــا در  ــوان ب کاربردهــای متنــوع می ت
ســاخت مــواد ترمیمــی، نانوزیســت ســرامیک ها در ســاخت دندان 
ــا در  ــا، نانوفلورید ه ــر روی ایمپلنت ه ــش ها ب ــی، نانوپوش مصنوع
خمیردندان هــا و نانــوذرات ضــد باکتــری در دهــان شــویه ها 

اشــاره کــرد. 



عصب کشی، دندانپزشکان بافت های نرم درون دندان آسیب دیده 
را که حاوی اعصاب و رگ های خونی است را از بین می برند و به 
جای آن یک دندان مرده درون دهان باقی می گذارند. حال با فیلم 
نانومقیاس چندالیه می توان به تولید مجدد بافت نرم دندان کمک 

کرد که این عمل باعث کاهش عصب کشی می شود.

تطابق رنگ با دندان
خواص مکانیکی عالی

چسبندگی و پیوند قوی
پایداری نسبت به انواع مواد 

چسبندگی کم به ابزار ها
عمر باال

کاهش عصب کشی با استفاده از نانوفیلم ها به طور کلی خواص ویژه ای که نانومواد در 
دندانپزشکی فراهم می کنند، موارد زیر است:

نانوپوشش ایمپلنت ها
در  شـده  اسـتفاده  ایمپلنت هـای  روی  بـر  اگـر 
دندانپزشـکی نانوپوشـش قـرار گیـرد خـواص سایشـی آن 
بهبـود یافتـه و پیونـد قوی تـری با ایمپلنـت ایجاد می شـود. 
در بسـیاری از مـوارد این نانوپوشـش از جنس هیدروکسـی 
آپاتیت اسـت کـه باعـث ایجـاد پیوند قـوی بیـن ایمپلنت و 
بافـت بـدن می شـود، سـلول های زنـده در ایـن بین رشـد و 
تکثیر کـرده و فعالیـت زیسـتی و پذیرش ایمپلنـت از طرف 

بـدن بهبـود می یابـد.

منابع
www.nano.ir
www.nanowerk.com

زنگ
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بیهوشی موضعی دهانی
کاربرد های  از  یکی  است  نشده  عملیاتی  هنوز  که  مورد  این 
جذاب فناوری نانو در دندان پزشکی می تواند باشد. به این صورت که 
سوسپانسیونی شامل میلیون ها نانوروبات و مواد ضد درد به آرامی به 
یا  دندان  تاج  با  تماس  از  پس  نانوروبات ها  می شود.  تزریق  بیمار  لثه 
مخاط، به حرکت در آمده و مواد ضد درد را به مکان های مورد در عمل 

نانومواد پر کننده دندان

در گذشـته از آلیاژ هـای فلـزی بـرای پـر کـردن دنـدان اسـتفاده 
می شـد که عالوه بر رنـگ تیره، بـه خاطر هدایـت الکتریکـی و گرمایی 
ایجـاد حساسـیت می کردند. در حـال حاضـر نانوکامپوزیت هـای زمینه 
پلیمـری تولیـد و بـه بـازار آمده انـد. ایـن نانومـواد خـواص مکانیکـی 
عالـی و رنگـی مشـابه رنـگ دنـدان دارنـد. ایـن نانوکامپوزیت هـا بـا 
تابـش فرابنفش سـخت می شـوند. یکـی از موادی کـه می توانـد در این 

پرکننده هـا اسـتفاده شـود و بسـیار رایـج اسـت، نانوپودرهای 



لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 
دانیـال معروفـی از اسـتان اصفهان، شهرسـتان نجف آباد هسـتم. این پروژه را 
سـال گذشـته به همراه دوسـتم آقـای مرتضی صفاری از شـهر شـیراز )مدال 
نقـره المپیـاد نانـو(، زمانیکه دانش آموز سـال چهـارم دبیرسـتان بودیم انجام 

دادیـم و در نهمیـن جشـنواره دانش آموزی نانو شـرکت کردیم.                  

هدف شما از پژوهش در این زمینه چه بود؟
مـن چندیـن جلسـه در کالس هـای آموزشـی نانـو شـرکت کـرده بـودم. 
ویژگی هـای خـاص و منحصـر بـه فـرد فنـاوری نانـو و گسـتردگی آن بـرای 
حـل مشـکالت و نیازهـا، مـن را ترغیـب کـرد تـا پژوهشـی در ایـن زمینـه 

باشم. داشـته 

چطـور شـد کـه تصمیـم گرفتیـد روی ایـن موضـوع کار کنیـد؟ 
جذابیـت موضـوع بـرای شـما چـه بـود؟

مـا در دوره هشـتم المپیـاد نانـو شـرکت کـرده بودیـم که دقیقـا موضوع 
پـروژه عملـی آن دوره همیـن مسـئله بـود. بنابرایـن از آنجـا شـروع کردیـم 
بـه کار کـردن روی بحـث تصفیـه پسـاب ها و در نهایـت هـم طـرح حاضـر. 
البتـه قبـل از آن هـم در زمینـه تصفیـه آب مطالعاتی داشـتم، مثـال در دوره 
نانواسـتارتاپ با طرحی به عنوان سـامانه فوتوکاتالیسـتی برای تصفیه پسـاب 
حضـور داشـتیم. امـا المپیـاد فرصتـی شـد تـا بیش تـر روی طـرح متمرکـز 

شـویم و بـه شـکل تخصصی تـر بـه حـل مشـکل پسـاب ها بپردازیـم.

می توانیـد بـرای مخاطبـان ماهنامه بگوییـد که کاربرد نانـو در طرح 
چیست؟  شما 

پسـاب های صنعتـی،  بـرای تصفیـه  تولیـد شـده، می تواننـد  نانـوذرات 
بیمارسـتانی و شـهری مورد اسـتفاده قـرار بگیرند؛ چون این نانـوذرات قادرند 

طرح»تصفیهفوتوکاتالیستهاوکاربرد
آنهادرتصفیهپساب«بهعنوانرتبهبرتر
نهمین دانشآموزی مقاالت بخش در
شده معرفی نانو دانشآموزی جشنواره
و معروفی دانیال توسط طرح این است.
مرتضیصفاریوباحمایتپژوهشسرای
ناحیه پور شمسی پروفسور دانشآموزی
جالب است. گردیده انجام کرمانشاه 3
اینپژوهشهر بدانیدکهصاحبان است
دوازبرگزیدگاندورههشتمالمپیادعلوم
وفناورینانوهستند.درادامهمصاحبهای
مدال دارنده معروفی، دانیال آقای با که
هم با را شده انجام نانو المپیاد طالی

میخوانیم:
 سمیه زمانی

زنگ
نانـو 16

گفتگو با 
دانیال معروفی 
دارنده مدال طالی المپیاد نانو

رتبه برتر نهمین جشنواره
دانش آموزی نانو
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زنگ
نانـو 17اخبار 

هـم آالینده هـای شـیمیایی و هـم آلودگی هـای میکروبـی را از بیـن 
ند. ببر

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟ 
تـا حـاال محصولـی کـه بـا اسـتفاده از نـور خورشـید و بـه طـور 
مسـتقیم آلودگی هـای موجـود در آب را تخریـب کنـد تولیـد نشـده 
اسـت. نمونه هـای تقریبـا مشـابه در خـارج کشـور وجـود دارد اما نه 
بـه ایـن شـکل و بازدهـی بـاال. ایـن طـرح در نـوع خـود منحصـر به 
فـرد بـوده و در مقایسـه با سـایر نمونه هـا عملکرد مناسـب تری دارد. 

در مـورد نحـوه انجـام طرح تـان از ابتـدا تـا زمانـی کـه در 
مرحلـه دوم پذیرفتـه شـد توضیـح دهیـد؟

قبـل از اینکـه کار آزمایشـگاهی را شـروع کنیـم، بـه تحقیـق 
بتوانیـم  تـا  پرداختیـم  موضـوع  مختلـف  جنبه هـای  بررسـی  و 
دیـد نسـبتا کاملـی از مسـاله و راه حل هـا بدسـت بیاوریـم. بعـد از 
بررسـی پژوهش هـای پیشـین و شناسـایی نقـاط قوت و ضعـف آنها، 
فوتوکاتالیسـت ها را بـا ویژگی هـای مفیدشـان انتخـاب کردیـم. امـا 
یکـی از مشـکالت فوتوکاتالیسـت ها ایـن اسـت کـه فقـط بـا نـور 
فرابنفـش کار می کننـد و عمـال نمیشـه از آنهـا زیـر نـور خورشـید 
اسـتفاده کـرد. بنابرایـن تصمیـم گرفتیـم کـه ایـن نقطه ضعـف را با 

خالقیـت و نـوآوری در آزمایشـگاه برطـرف کنیـم!  

مواد مـورد نیـاز شـما، روش انجـام آزمایش هـای مختلف و 
تسـت هایی کـه در رونـد طـرح انجـام دادید چـه بود؟

مـواد مـورد نیـاز بـرای انجـام آزمایش هـا همـان مـواد معمـول 
در روش سـل ژل بـود. بـرای بررسـی رونـد پیشـرفت طـرح هـم از 
 XRD, SEM, UV-Vis, FT-IR مشـخصه یابی  روش هـای 

اسـتفاده کردیـم.

 زمانـی که پـروژه ی عملـی در آزمایشـگاه های فنـاوری نانو 
انجـام می دادید چه احساسـی داشـتید؟

اینکـه می توانسـتیم فنـاوری نانـو را از نزدیـک لمـس کنیـم و 
آزمایشـگاه. در  کار  لذت بخـش  حـس 

قبـال هـم مقالـه علمـی نوشـته بودیـد؟ مقالـه نوشـتن را 
چگونـه یـاد گرفتیـد؟

بلـه. مـا در دوره المپیـاد نانـو بـا روش هـای مقاله نویسـی آشـنا 
. یم شد

  مقالـه نوشـتن چطـور تجربـه ای برایتـان بـود؟ می توانیـد 
دوسـتانتان را راهنمایـی کنیـد؟ 

اولـش شـاید یـه مقدار کار سـختی بـه نظـر بیاید و اینکه شـاید 
سـاعت ها نوشـتن یـه پاراگـراف زمـان ببـرد!! امـا همیـن طـور کـه 

ادامـه دهیـم بعـدش می بینیـم کـه چقـدر کار جـذاب و جالبیـه!

امکانات آزمایشـگاهی که ازش اسـتفاده کردیـد چطور بود؟ 
نیازهای طرح شـما را بـرآورده کرد؟ 

بلـه تـا حـدودی. کیفیت وسـایل مناسـب بـود و آنالیزهـا هم به 
طـور کلـی نیـاز مـا را بـرآورده می کرد.

بـه نظـر شـما چطـور می تـوان دانش آمـوزان را بـه انجـام 
کارهـای پژوهشـی در آزمایشـگاه های نانـو تشـویق کـرد؟ 
کـه  اسـت  ایـن  می رسـد  ذهنـم  بـه  کـه  راه هایـی  از  یکـی 
دانش آمـوزان را بـا آزمایش هـای جالـب نانـو و محصـوالت و کارهای 
متفاوتـی کـه بـا فناوری نانـو می توان انجام داد، آشـنا کنیـم. در این 
صـورت فکـر می کنـم دانش آمـوزان با عالقه بسـیار زیـادی در زمینه 

فنـاوری نانـو شـروع بـه فعالیـت می کنند.  

جشنواره فناوری نانو برای شما چه دستاوردی داشته؟
بـا  شـدن  آشـنا  مـن  بـرای  جشـنواره  دسـتاورد  مهم تریـن 
پژوهشـگران نانـو در کل ایـران بـود و اینکـه در هـر لحظـه صحبـت 
کـردن بـا آنهـا مطالـب جالبـی یـاد گرفتـم. واقعـا ایـن خیلـی برای 

ارزشـمنده. مـن 

فکـر می کنیـد در انجـام یـک طـرح، اسـتاد راهنمـا چطور 
می توانـد راهنمـای خوبـی بـرای دانش آمـوزان باشـه؟

بـه نظـر من اسـتاد راهنمـا اصـال نباید بـه دانش آمـوز بگوید که 
چـه کار کنـد. دانش آمـوز بایـد خـودش دنبـال مطالـب و موضوعات 
مرتبـط باشـد. بـه نظـرم نقش اسـتاد راهنمـا بررسـی رونـد فعالیت 
دانش آمـوز و راهنمایـی و کمـک کـردن بـه او اسـت تـا دانش آمـوز 

خـود لـذت انجـام یک پژوهـش را حـس کند.

و بـه عنـوان سـوال آخـر: دوسـت داریـد در آینـده در چه 
زمینـه ای مشـغول به کار شـوید؟

ادامـه  را  فعالیت هـام  نانـو  فنـاوری  زمینـه  در  خـدا  امیـد  بـه 
می دهـم و امیـدوارم کـه بتوانـم در حـل بخـش هر چنـد کوچکی از 

مشـکالت جامعـه سـهیم باشـم.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو



تهیه نانوالیاف پلی اکریلونیتریل به روش 
الکتروریسی و تبدیل آنها به نانوالیاف کربن و 

بررسی خصوصیات آنها

)HPLC( ایمنی دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار باال
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال روشی برای جداسازی، تشخیص 
از پمپ هایی  این روش،  تعیین مقدار اجزای یک مخلوط است. در  و 
استفاده می شود که قادرند با ایجاد فشار قوی، حالل را از مخلوط نمونه 
عبور می دهد. هر جزء نمونه با تفاوت جزئی از بقیه و در زمان های عبور 
از هم جدا می شود. این روش کاربردهای  مختلف در ستون دستگاه، 
وسیعی در پژوهش های مختلف دارد. در روش های مختلف کروماتوگرافی 
یک فاز متحرک و یک فاز ثابت وجود دارد. فاز ثابت می تواند جامد یا 
مایع و فاز متحرک مایع یا گاز باشد. در کار با این دستگاه باید نکات 

مهمی را مورد توجه قرار داد که در زیر به چند نکته 
اشاره شده است:

سیستم فاضالب باید به طور دائم کنترل شود 
و هنگام استفاده از محلول های آلی، مخزن ضایعات 

مرتب تخلیه گردد. 
از بسته شدن صحیح مخازن جمع آوری ضایعات 

حتما اطمینان حاصل شود. 
هرگز محلول هایی با نقطه خود اشتعالی کم تر از  هم

زد
پان

ت 
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ق
اد
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نانوالیاف کربن به دلیل خصوصیات ویژه از قبیل نسبت طول به قطر 
باال، رسانایي الکتریکي قوي، استحکام ویژه باال، وزن پایین و خواص 
مکانیکي مطلوب در دهه هاي اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و 
کاربردهاي وسیعی در نانوکامپوزیت ها، فیلترها، سوپرخازن ها ، صنایع 
از  به طرق مختلف  نانوالیاف کربن  پیدا کرده اند.   ... و  فضایي  نظامي، 
جمله روش هاي سنتي بخار شیمیایي)CVD(  و الکتروریسي و ... تولید 
مي شوند. الیاف کربن از لحاظ ساختماني متشکل از کربن هاي گرافیتي 

و از نظر شیمیایي شامل 99 درصد کربن خالص هستند. 
الیاف کربن از مواد اولیه مختلفي تهیه مي شوند که در این تحقیق از 
پلیمر پلي اکریلونیتریل استفاده و تاثیر عوامل فرآیندي بر ساختار آنها 
بررسی شد. برای تولید نانوالیاف روش الکتروریسی مورد استفاده قرار 
)SEM( نشان داد که  الکتروني روبشي  گرفت. تصاویر میکروسکوپ 
نمونه هاي نانوالیاف بدست آمده قطري در محدوده 400-180 نانومتر 
دارند و بدون دانه هاي بهم زننده، به صورت منظم و جهت دار در کنار هم 
آرایش یافته و مجموعه نانوالیاف  پلي اکریلونیتریل )PAN( را تشکیل 

داده اند.
در مرحله بعد الیاف جمع آوري شده به مدت یک ساعت تحت عملیات 
حرارتي پایدارسازي در دماهاي270،290 و 310 درجه سانتیگراد در 

هوا با نرخ گرمایش 5C/min قرار گرفت.
نانوالیاف پایدار شده در دماي 290 درجه جهت کربنی کردن  شبکه 
به مدت 2 ساعت، در دماهاي 800 و 1000 درجه سانتیگراد با نرخ 
گرمایش 10C/min تحت گاز نیتروژن به مدت یک ساعت گذاشته 
شد. براي بررسي تحوالت ساختاري و واکنش هاي انجام شده در دماهاي 
مختلف عملیات حرارتي و تعیین روند کربني کردن، آنالیز FT-IR و 
کردن  کربني  از  بعد  و  قبل  نانوالیاف  تصاویر  گردید.  انجام   Raman

توسط میکروسکوپ SEM  تهیه شدند.
تصویر SEM از نانوالیاف پایدارشده نشان مي دهد که نانوالیاف کاهش 

قطر قابل توجهی ندارند. ولي در مرحله کربنی کردن بویژه در نمونه 
کربونیزه شده در دماي 1000 درجه کاهش قطر محسوسي وجود دارد 
 NCN, H2O, H2( که حاصل از عمل خروج گازهاي مختلف مانند
و ...( و افزایش بار کربن به مقدار 90 درصد یا بیش تر در ساختار الیاف 

است. 

طیف سنجي رامان ابزار قدرتمند دیگري براي بررسي میکروساختارها 
است. در شکل 2 طیف رامان نانوالیاف کربن نشان داده شده است. نتایج

طیف سنجي FTIR و RAMAN نشان داد عمل کربنی کردن کامال 
صورت گرفته، بطوریکه در طیف یاد شده پیک جذبي و تفرق ناشي از 

بلورهای پلیمر مشاهده 
نگردید.

نویسندگان:
نازیال سلیمانی، زهرا راضی

استاد راهنما: فاطمه پاشالو

پژوهش سرای دانش آموزی 
آذربایجان ناحیه 3 تبریز

شکل 2: طیف رامان نانوالیاف کربن

میکروسکوپ  تصاویر   :1 شکل 
نانوالیاف   )a( )SEM( الکتروني 
الکتروریسي  پلي اکریلونیتریل 
در  پایدارشده  نانوالیاف   )b( شده 
ساعت  دو  مدت  به   290ºC دماي 
در  شده  کربونیزه  نانوالیاف   )c(
دماي800ºC  به مدت یک ساعت و 
پایدار شده در دماي  نانوالیاف   )d(

1000ºC و مدت یک ساعت

°

°
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سال های  در  که  ترکیباتی  از  یکی 
پیدا  کشاورزی  در  گسترده ای  کاربرد  اخیر 
هیدروژل ها  است.  هیدروژل   است،  کرده 
مي توانند  که  هستند  آب  جاذب  پلیمرهاي 
جذب  را  آبي  محلول  یا  آب  زیادي  مقادیر 
از عمل جذب و  نموده و متورم شوند. پس 
در اثر خشک شدن محیط آب داخل پلیمر 
ترتیب  بدین  و  مي گردد  تخلیه  تدریج  به 
خاک به مدت طوالني و بدون نیاز به آبیاري 
هیدروژل های  مي ماند.  مرطوب  مجدد 
نانوکامپوزیتی با وارد کردن نانوذرات مختلف 
می شوند.  تهیه  هیدروژلی  ماتریکس  درون 
آنها دارای خصوصیات بهبود یافته مکانیکی 
انتخاب  هستند.  مواد  آهسته  رهایش  نیز  و 
با  نانوهیدروژل ها  سنتز  برای  مختلف  مواد 
همانند  آنها  مهم  خصوصیت  سه  به  توجه 
و  آب  نرخ جذب  آب،  ظرفیت جذب  مقدار 

استحکام ژل متورم شده انجام می شود.
نانوذرات  نشاندن  با  پژوهش  این  در 
فلزی روی سطح هیدروژل و سپس افزودن 
و  کود  مانند  کشاورزی  نیاز  مورد  ترکیبات 
شده  معرفی  جدید  محصولی  کش ها  آفت 
است که ضمن صرفه جویی در مصرف آب 
منجر به رهایش آهسته ترکیبات مورد نیاز 

گیاه و رشد بهتر آن می شود. 

نانوذرات  ابتدا  این هیدروژل  تهیه  برای 
مس به روش شیمیایی با استفاده از محلول 
 0/001 محلول  و  مس  سولفات  موالر   0/1
 0/5 سپس  شد.  تهیه  هیدرات  بور  سدیم 
از  لیتر  میلی   100 به   هیدروژل  از  گرم 
مدت  به  و  اضافه  نانوذرات  حاوی  محلول 
نانوذرات  تا  آرامی هم زده شد  به  2 ساعت 
جذب هیدروژل گردند. در مرحله آخر یک 
و  اضافه  نمونه  به  رشد  هورمون  لیتر  میلی 
در دستگاه التراسونیک قرار گرفت تا ترکیب 
جدید  نانوکامپوزیتی  ترکیب  یک  که  نهایی 
است، ساخته شود. بعد از نمونه ساخته شده 
شد  گرفته  الکترونی  میکروسکوپ  تصویر 
نانوذرات  اندازه  و  ترکیب  اولیه  ساختار  تا 
نشان  آمده  دست  به  تصویر  شود.  مشخص 
قرار  نانوذرات روی سطح هیدروژل  می دهد 
نانوذرات  اندازه  گرفته اند. همچنین میانگین 

50 نانومتر است.

اکسین  رشد  هورمون  وجود  همچنین 
 UV طیف  توسط  شده  ساخته  نمونه  در 
تایید  برای  نهایی  آزمایش  در  شد.  تایید 
تاثیر نانوکامپوزیت ساخته شده در رشد گیاه 
و  شد  داده  گندم کشت  گیاه  از  نمونه هایی 
شده  ساخته  نانوکامپوزیتی  هیدروژل  تاثیر 
در رشد گیاه بررسی گردید. نتایج نشان داد 
نمونه کشت داده شده با ترکیب جدید تاثیر 
خوبی در رشد گیاه دارد و می توان به عنوان 
جایگزین کود و آفت کش هم از آن استفاده 

کرد. 

C° 110 به کار نرود.  
در هنگام استفاده از شرایط خالء دستگاه، از ظروف با جداره سخت 

استفاده گردد. 
موجود  محلول  فشار  با  مایع  جریان  مسیرهای 
در سرنگ تمیز نشود زیرا هنگام رها کردن ناگهانی 
محلول، محتویات سرنگ تحت فشار باال نشت کرده و 

یا سرنگ خواهد شکست. 
قبل از عملیات حفاظت و نگهداری، سیستم را 

بسته و اجازه دهید به فشار محیط برگردد.  
همیشه به محدوده مجاز pH براي ستون توجه 

شود. 

از تغییرات ناگهاني در عبور جریان فاز متحرک و فشار داخل سیستم 
HPLC جلوگیري شود.

فاز متحرک فقط پس از فیلتراسیون و هواگیري از ستون عبور داده 
شود.

قبل از خاموش کردن دستگاه، ستون با یک حالل مناسب شستشو 
داده شود.

زماني که ستون، بال استفاده است در یک حالل مناسب نگهداري 
شود.

کاربرد هیدروژل های نانوکامپوزیتی جدید 
در افزایش بازده محصوالت کشاورزی 
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نانوکامپوزیتی  هیدروژل  تاثیر  بررسی   :2 شکل 
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ای کاش
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دورهمی زنگ
نانـو 20

ماشـین های آتـش نشـانی بـه سـرعت 
بـه سـمت محـل حادثـه می رفتنـد. آتـش 
بزرگـی بـر پـا شـده بـود. مامـوران آتـش 
نشـانی توانسـتند آتش را سـریع و با زحمت 
زیـاد خامـوش کننـد. پـدر و مـادر در خانـه 
نبودنـد؛ امـا بچه هـا در خانه بودنـد که خانه 

دچـار آتـش سـوزی شـده بود.
چنـد دقیقـه نگذشـته بـود کـه پـدر و 
مـادر خانـواده که از سـر کار برگشـته بودند 
می دویدنـد.  خانـه  سـمت  بـه  سراسـیمه 
همسـایه ها بـه آنهـا خبـر داده بودنـد کـه 
خانه شـان دچـار آتش سـوزی شـده اسـت. 
صـدای جیـغ و داد مـادر و نگرانـی پدر همه 
جـا را پـر کـرده بـود. عاجزانـه و التمـاس 
کنـان بـه این طـرف و آن طـرف می دویدند 
و از مامـوران کمـک می خواسـتند. اگرچـه 
آتـش خامـوش شـده بـود امـا دود غلیظـی 
تمـام خانه را پوشـانده بـود و امکان داشـت 

بچه هـا در میـان دود خفـه شـوند.
مامـوران بـه سـرعت نردبـان گذاشـتند 
طبقـه  بـه  را  خـود  کوچـه  پنجـره  از  و 
بـاالی خانـه رسـاندند. بـا گذاشـت کم تـر از 
یـک دقیقـه یکـی از مامـوران، دختـر بچـه 
کوچـک و دیگـری پسـر بچه کوچکـی را در 
آغـوش گرفتنـد و بـه سـرعت از سـاختمان 

خـارج کردنـد. آنها بـه موقع توانسـته بودند 
نجـات دهنـد.  آتـش  میـان  از  را  کـودکان 
همـه ی اهل محل خوشـحال شـدند و برای 

مامـوران دسـت زدنـد.
یـادم می آیـد چند سـال قبـل در محله 
سـابق مـا نیـز یـک آتـش سـوزی رخ داده 
بـود؛ بـا وجـود آنکـه آتـش خامـوش شـده 
بـود امـا مامـوران نتوانسـتند دختـر کوچک 
همسـایه را از میان آتـش و دود نجات دهند 
و آن کـودک در میان آتش سـوخت؛ چراکه 
لباس هـای آنهـا آنقـدر ضخیـم و سـنگین 
بـود کـه سـرعت عملشـان را کـم می کـرد. 
امـا ایـن بار مامـوران توانسـتند با سـرعت و 
چابکـی، کـودکان همسـایه را از میـان آتش 
نجـات دهنـد. می دانیـد چـرا؟ بـرای آنکـه 
فنـاوری  از  آنهـا  لباس هـای  بافتـن  بـرای 
پارچه هـا  ایـن  اسـت.  اسـتفاده شـده  نانـو 
بسـیار ظریـف و سـبک هسـتند و مامـوران 
می تواننـد بـا سـرعت و چاالکی هـر اقدامی 
را کـه بخواهنـد انجـام دهنـد و هرگـز برای 

حرکـت، سـرعت آنهـا گرفتـه نمی شـود.
ای کاش، چنـد سـال قبل نیـز ماموران 
آتش نشـانی از ایـن لباس ها داشـتند تا آنها 

می توانسـتند به سـرعت او را نجـات دهند.
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