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آیناز رحیمی، برنده مدال طالی المپیاد نانو؛

مینا نورمحمدی

آینــاز رحیمــی ۱۵ ســاله، دانش آمــوز پایــه یازدهــم رشــته تجربــی در دبیرســتان فرزانــگان 
کســب  گذشــته در المپیــاد نانــو مــدال برنــز و امســال مــدال طــا  ســنندج اســت. او ســال 
ــاز بیشــتر بدانیــد، او در ســنندج از  ــد در مــورد زندگــی آین ــر دوســت داری گ ــرده اســت. ا ک
کردســتان زندگــی می کنــد و پــدر و مــادرش دبیــر هســتند. مــادرش فــوق دیپلــم  اســتان 
کــه شــرایط خانــه را بــرای آینــاز و خواهــر  کرده انــد  و پــدرش دیپلــم دارد و همــواره ســعی 
کــه بــا خیــال راحــت فقــط بــه درس و مشق شــان  کننــد  کوچک تــرش طــوری فراهــم 
ــدن خیلــی  ــواده مــا درس خوان ــد: »در خان ــاز خــودش در ایــن مــورد می گوی برســند. آین
کــه مــا در حــوزه علــم فعالیــت داشــته باشــیم و بــه همین  بــاارزش اســت و دوســت دارنــد 
ــدن و فعالیت هــای  دلیــل، چــه از نظــر مــادی و چــه از نظــر معنــوی شــرایط درس خوان
کوچک تــر از آینــاز هــم در پایــه هفتــم درس می خوانــد  علمــی را فراهــم می کننــد. خواهــر 

و در حــوزه موســیقی فعالیــت می کنــد.«
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کــه بــا فنــاوری نانــو آشــنا شــد؛ آن هــم  آینــاز پایــه نهــم بــود 
کارشناســی  کــه از پژوهش ســرای ناحیــه ۲ ســنندج،  زمانــی 
و  نانــو و خــواص  فنــاوری  مــورد  آمــد و در  آنهــا  بــه مدرســه 
کــه ایــن  کــرد. اتفاقــا در جلســه اولــی  کاربردهــای آن صحبــت 
بــود، ولــی از  بــه مدرســه آنهــا آمــد، آینــاز غایــب  کارشــناس 
ــوم و حتــی  طریــق دوســتان همکاســی اش در مــورد ایــن عل
کاس هــای آشــنایی  المپیــاد نانــو شــنید و از جلســه بعــد در 
ــرکت  ــرد، ش ــزار می ک ــرا برگ ــن پژوهش س ــه ای ک ــو  ــاوری نان ــا فن ب
کــه بیشــتر در  کــرد. خــودش می گویــد: »خیلــی مشــتاق شــدم 
کســب  مــورد ایــن علــم بدانــم، ولــی از همــان ابتــدا اصــا بــه 
کــه یــک  مــدال در المپیــاد فکــر نمی کــردم. برایــم جالــب بــود 
علــم جدیــد چطــور می توانــد مشــکات موجــود در اطــراف مــا 

ــد.«  کن ــل  را ح
ــاوری آشــنا  ــا علــوم فن ــه آنهــا را ب ک کارشناســی  ــاز،  گفتــه آین ــه  ب
کــرد، خــودش یکــی از المپیادی هــای نانــو بــوده و یــک بــار 

کــرده اســت.  مــدال نقــره را از آن خــود 
کاس هــا بیشــتر و بیشــتر  بــا شــرکت در جلســات بعــدی ایــن 
ــه مطالعــه  ــا جدیــت بیشــتری ب ــا ایــن علــم روز آشــنا شــد و ب ب
پرداخــت و حتــی بــرای اینکــه خــودش را بــرای المپیــاد آمــاده 
کــرد و توانســت در مرحلــه  کنــد، منابــع مربــوط بــه آن را مطالعــه 
کنــد و ســال اول مــدال برنــز را  نهایــی المپیــاد حضــور پیــدا 

کنــد.  کســب 
کاس های  ســال دوم یعنی امســال نیز با اشــتیاق بیشــتری در 
کــه  می گویــد  خــودش  و  کــرد  شــرکت  پژوهش ســرا  نانــوی 
نیــز  بیشــتری  امکانــات  و  بــود  گســترده تر  کاس هــا  امســال 

باســوادی  اســاتید  و  گرفــت  قــرار  دانش آمــوزان  اختیــار  در 
کاس هــا  ــر عهــده داشــتند. ایــن  هــم تدریــس و آمــوزش را ب
چنــد مــاه پشــت ســر هــم و هفتــه ای دو تــا ســه روز بــه صــورت 
کارگاه هــای پنــج تــا شــش  کاس هــای آنایــن و حضــوری و 

ســاعته تشــکیل شــد. 
زمــان  و  یادگیــری  آیــا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  جــواب  در  آینــاز 
درس  از  را  تــو  نانــو،  فنــاوری  روی  مطالعــه  بــرای  گذاشــتن 
کاس هــا  کــه ایــن  خوانــدن نینداختــه،  می گویــد: »از پایــه نهــم 
کنکــوری  شــروع شــد، چــون هنــوز درس هــای مدرســه ام جنبــه 
نداشــت و ســنگین نبــود، مشــکلی نداشــتم. امــا امســال بــه 
کنکــور درس  دلیــل اینکــه پایــه یازدهــم هســتم و بایــد بــرای 
کــه از درس هــای مدرســه  کمــی باعــث شــد  بخوانــم، یــک 
بــرای  را  بیشــتری  زمــان  مدتــی،  از  بعــد  امــا  بمانــم،  عقــب 
کــدام عقــب  از هیــچ  کــه  کــردم  گذاشــتم و ســعی  مطالعــه 

نمانــم.«
کــرد و قبــل  کارگاه هــای  آزمایشــگاه  نانــو هــم شــرکت  آینــاز در 
در  بــرود،  چنــد جلســه  المپیــاد  نهایــی  مرحلــه  بــه  اینکــه  از 
آزمایشــگاه از نزدیــک بــا مــواد و وســایل آزمایشــگاهی آشــنا 
گروهــی و امســال بــه دلیــل  شــده اســت. ســال اول بــه صــورت 
کرونــا، بــه صــورت انفــرادی هفتــه ای ســه روز  شــیوع ویــروس 
ــه آزمایــش روی مــواد مختلــف  در هفتــه در ایــن آزمایشــگاه ب
کســب  نانــو پرداختــه و بــه قــول خــودش تجربــه بســیار خوبــی 
کار در آزمایشــگاه را یکــی از باارزش تریــن تجربه هایــی  کــرده و 

کســب نمــوده اســت. ــه در عمــرش  ک ــد  می دان
بــه  گفتــه شــد،  کــه  امســال همانطــور  آموزشــی  کاس هــای 
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ــی برخــی از  ــود، ول ــه صــورت مجــازی ب ــا ب کرون دلیــل پاندمــی 
کاس هــا نیــز بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و انتخــاب 

برگــزار شــد.  بــه صــورت حضــوری  بزرگ تــر  ســالن های 
کاس هــای  کــه در  آینــاز در مــورد علــم نانــو می گویــد: »زمانــی 
صنعتــی  حــوزه  در  نانــو  کاربردهــای  مــورد  در  پژوهش ســرا 
صحبــت می شــد، عاقــه  خــودش و دوســتانش بــه ایــن علــم 
بیشــتر شــد و باعــث شــد بــا عاقــه بیشــتری در المپیــاد شــرکت 

کنــد.« 
گفــت: »ســال اول دو مــاه را بــرای مطالعــه  او دربــاره اهدافــش 
گذاشــتم و  روی فنــاوری نانــو بــرای آمادگــی در المپیــاد وقــت 
کــه  امســال حــدود ۵ تــا ۶ مــاه و اصــا فکــرش را نمی کــردم 
بتوانــم مــدال بیــاورم چــه برســد بــه مــدال طــا. بیشــتر هدفــم 
گرفتــن  ــرار  کاس هــای آموزشــی، ق ــاره در ایــن  از شــرکت دوب
کــه همــه  در جــو المپیــاد و دوره حضــوری بیــن بچه هایــی بــود 
کار در  یــک هــدف را دنبــال می کردنــد. هــدف بعــدی ام هــم 
کــه یــک مــدال  آزمایشــگاه بــود. بــا ایــن حــال دوســت داشــتم 

خوشــرنگ تر بــه دســت بیــاورم.« 
کشور  کل  گفته آیناز، در مرحله دوم المپیاد امسال نانو، از  به 
کردســتان  کــه ۲۶ نفــر از اســتان  ۴۱۸ نفــر انتخــاب شــده بودنــد 
بودنــد و در مرحلــه نهایــی هــم 30 نفــر برگزیــده شــدند و هفــت 
کردســتان  کردســتان بــود. اســتان  نفــر آنهــا دوبــاره از اســتان 
معمــوال در ایــن المپیــاد بیشــترین تعــداد قبولــی را دارد. در 
نانــو در  المپیــاد دانش آمــوزی  یازدهمیــن دوره  واقــع، دفتــر 
کســب یــک مــدال  کردســتان بــا  کــه اســتان  حالــی بســته شــد 
کســب رتبه  اول  طــا، دو مــدال نقــره و ۱۰ مــدال برنــز موفــق بــه 

ــه پیشــتازی  ــری چشــمگیری توانســت ب ــا برت کشــوری شــد و ب
خــود در ایــن عرصــه همچنــان ادامــه دهــد.

آینــاز در مــورد اینکــه فنــاوری نانــو چــه دیــد جالبــی در نگــرش 
بــه دنیــا بــه او داده، می گویــد: »فنــاوری نانــو بــه مــن آموخــت 
کــه هیــچ چیــز غیــر ممکنــی در دنیــا وجــود نــدارد. بــه غیــر از 
ایــن خیلــی اوقــات بــا چالش هایــی در اطراف مــان مواجــه 
یــا  هیــچ روش  فکــر مي کردیــم  االن  تــا  شــاید  کــه  می شــویم 
راه حلــی بــرای آن وجــود نــدارد و هیــچ امیــدی نیســت، ولــی 
کلــی  کــه  نانــو آشــنا می شــوی و می بینــی  فنــاوری  بــا  وقتــی 
کــه  راه حــل پیــش پــای مــا می گــذارد، ایــن امیــد را می دهــد 
از  حــوزه می توانیــم خیلــی  ایــن  روی  مطالعــه  و  فعالیــت  بــا 
داشــته  راحت تــری  زندگــی  یــک  و  کنیــم  حــل  را  چالش هــا 

باشــیم.« 
را  آب  تصفیــه  اطرافــش  چالش هــای  از  یکــی  مــورد  در  وی 
کنــون در تصفیه خانه هــا بــه روش هــای  کــه هم ا مثــال می زنــد 
کار انجــام می شــود، ولــی خیلــی از آالینده هــای  ســنتی ایــن 
ــو مثــل نانوفیلترهــا  درون آب باقــی می ماننــد. امــا فنــاوری نان
کمــک می آینــد و راندمــان تصفیــه آب را بــاال  در ایــن حــوزه بــه 

می برنــد. 
را  رشــته ای  چــه  کــه  می دانــد  کنــون  هم ا از  رحیمــی  آینــاز 
می خواهــد در دانشــگاه انتخــاب و ادامــه دهــد. بــا توجــه بــه 
گــروه  اینکــه رشــته اش تجربــی اســت و فقــط زیرشــاخه های 
کــه فنــاوری  کنــد، معتقــد اســت  تجربــی را می توانــد انتخــاب 
کاربــرد دارد. او قصــد  نانــو در همــه جــا و در همــه رشــته ها 
در  را  پزشــکی  یــا  و  بیوتــک  یــا  زیســت ماده  رشــته  کــه  دارد 

دانشــگاه ادامــه دهــد، امــا بعدهــا بــه صــورت میان رشــته ای 
ــد.  ــاط باش ــن حــوزه در ارتب ــا ای ــز ب نی

گــر پزشــکی یــا زیســت ماده  کــه ا او در پاســخ بــه ایــن ســوال 
بــا  ارتبــاط  در  داری  دوســت  دهــی،  ادامــه  دانشــگاه  در  را 
گفــت: »عاقــه  کنــی،   کار  فنــاوری نانــو، روی چــه حــوزه ای 
زیــادی بــه نانوروبات هــا دارم و ایــن فنــاوری هــم در رشــته 
نانوروبات هــا  دارد.  کاربــرد  پزشــکی  در  هــم  و  زیســت ماده 
بیماری هــای  درمــان  و  داروســازی  در  زیــادی  کاربردهــای 

دارنــد.« مختلــف 

6



کــرده و شــرایط زندگــی بشــر را در  کــی جــا خــوش  کــره خا کرونــا بخواهــد تــا امــروز بــر ایــن  هیچ کــس تصــور نمی کــرد ویــروس نانومتــری 
کرونــا ویــروس  گرفــت.  کفــه مثبــت آن را هــم نادیــده  کــه نمی تــوان  کنــد، تغییــری  همــه ســاحت هایش دســتخوش تغییــر اساســی 
کــرد، توانســت ســرعت رســیدن بــه ســبکی متفــاوت بــه ویــژه  کــه بــرای دنیــای ایــن روزهایمــان ایجــاد  کنــار همــه چالش هایــی  در 
کــه حــاال دیگــر عمــوم دانش آمــوزان و بالطبــع دانشــجویان  کنــد، بــه طــوری  در مباحــث آموزشــی و پژوهشــی را بیــش از پیــش 
گوشــی های هوشــمند پــای درس معلــم و اســاتید خــود  ــا از طریــق  مجبــور هســتند از پشــت صفحــه مانتیــور لپ تاپ هایشــان و ی
ــه فعالیت هــای عملــی داشــته،  ــاز ب ــه نی ک ــگارش ایــن ســطور نبــوده و در برخــی رشــته ها  ــه راحتــی ن ــه البتــه ب ک بنشــینند. رونــدی 
گفــت هماننــد ســرعت گیر بــرای پیشــبرد برنامه هــا در ایــن  کــه می تــوان  مشــکات اساســی را هــم بــه وجــود آورده تــا جایــی 
کــه ایــران در آن دســت برتــر را دارد و دانش آمــوزان دبیرســتانی هــم  کــرده اســت. نانــو از همــان حوزه هایــی اســت  بخــش عمــل 
توانســته اند موفقیت هــای چشــمگیری را در آن بــه دســت آورنــد. بــا ایــن حــال بــا پیــدا شــدن ســروکله ایــن ویــروس آنهــا هــم دیگــر 
کــه بعضــا  ــه نوآوری هایــی بزننــد  کــرده و دســت ب گذشــته فعالیت هــای علمــی خــود را در ایــن زمینــه دنبــال  نمی تواننــد هماننــد 
کشــور هــم باشــد. چگونگــی پیشــبرد برنامه هــای درســی و پژوهشــی دانش آمــوزان  ــد راهگشــای بســیاری از مشــکات  می توانن
گــزارش بــه ســراغ طاهــره جــال، مــدرس نانــو دبیرســتان  در وضعیــت فعلــی آن هــم توســط دانش آمــوزان باعــث شــد تــا در ایــن 
گواهــی تــراز الــف توانمنــدی تدریــس فنــاوری نانــو را نیــز دارد، برویــم و از او دربــاره  کــه  فرزانــگان )متوســطه اول( شهرســتان شــاهرود 
کامــل ایــن  راهکارهــای عــدم توقــف مســیر علمــی توســط دانش آمــوزان آن هــم در یکــی از رشــته های اثرگــذار دنیــا بپرســیم. متــن 

ــد:  ــه را در ادامــه می خوانی مصاحب

گفتگوی زنگ نانو با مدرس نانو دبیرستان فرزانگان

زهرا علی رمضانی
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نحوه آموزش علم نانو در ایام کرونا توسط مدرسان چه تغییراتی کرده است؟

وضعیــت فعالیــت دانــش آمــوزان را بــا توجــه 
بــه مجــازی شــدن آمــوزش هــا چطــور ارزیابــی 

مــی کنیــد؟

ســامت  حفــظ  بــه  توجــه  لــزوم  و  کرونــا  شــیوع  دنبــال  بــه 
بــه صــورت  نانــو  علــم  آمــوزش  شــرکت کنندگان، دوره هــای 
غیــر حضــوری )آنایــن و بســته های آموزشــی آفایــن( توســط 
چالش هــای  وجــود  بــا  یافــت.  ادامــه  نانــو  ســتاد  مدرســان 
ــج و آمــوزش  ــد تروی ــا، رون کرون ایجــاد شــده در شــرایط شــیوع 
نانــو فنــاوری متوقــف نشــد و تعــداد زیــادی از عاقمنــدان 
بهره منــد  آموزش هــا  از  توانســتند  مجــازی  فضــای  طریــق  از 
شــوند. دوره هــای آموزشــی جامــع آشــنایی بــا فنــاوری نانــو، 
وبینارهــای آشــنایی بــا فنــاوری نانــو، پنجشــنبه های نانویــی 
دبیــران  توانمندســازی  و  خدمــت  ضمــن  دوره  همچنیــن  و 
ــه  ک ــود  ــزار شــده و ادامــه دار خواهــد ب کیفیــت مناســبی برگ ــا  ب
و  دانش آمــوزان  بــرای  نانــو  علــم  ترویــج  و  رشــد  موجبــات 
کــرده اســت. تدریــس بــه صــورت صوتــی و  دبیــران را فراهــم 
تصویــری در یــک زمــان مشــخص و از قبــل تعییــن شــده در 
فضــای مجــازی صــورت می گیــرد. ارائــه شــفاف و بیــان ســاده 

و اســتفاده از فایل هــای متناســب بــا موضــوع تدریــس و توجــه 
ابهامــات دانش پذیــران  و  پاســخگویی دقیــق ســواالت  بــه 
منجــر بــه راندمــان بــاالی آمــوزش مجــازی علــم نانــو شــده 

اســت. 
ــدام  ــرای ت ــازی ب ــوزش مج ــه آم ک ــختی هایی  ــه س ــار هم کن در 
ایــن  بایــد  امــا  دارد،  فعلــی وجــود  فعالیت هــا در وضعیــت 
کــه اســتفاده از ایــن رویه هــای  مســئله را هــم مدنظــر قــرار داد 
کــه بــه  آموزشــی، شــرایط بهره گیــری از آمــوزش را بــرای افــرادی 
کاری، مشــکات  دالیلــی از قبیــل دوری مســافت، مشــغله 
نداشــتند،  را  دوره هــا  در  شــرکت  امــکان  غیــره  و  جســمانی 
کــه خوشــبختانه  گفــت  رو می تــوان  ایــن  از  و  کــرده  فراهــم 
کــه از ایــن طریــق مباحــث آموزشــی مرتبــط  جامعــه مخاطبانــی 
کــرده اســت. بــا ایــن  بــا نانــو را پیگیــری می کننــد، افزایــش پیــدا 
ــه  ــوان از وجــود ســختی های موجــود در ایــن زمین حــال نمی ت

گذشــت. هــم بــه راحتــی 

فعالیت هــای  رونــد  و  زندگــی  ســبک  کرونــا،  بیمــاری  قطعــا 
مختلــف خانواده هــا و دانش آمــوزان را بــه صــورت محسوســی 
بیمــاری  ایــن  انتقــال  ســرعت  اســت.  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت 
کثــر  ا بــه هــراس و اضطــراب  و مــرگ و میــر ناشــی از آن منجــر 
شــده  بیمــاری  ایــن  بــه  فرزنــدان  و  خــود  ابتــای  از  والدیــن 
ــه  ــدت قرنطین ــی م ــایند و طوالن ــرایط ناخوش ــی ش ــت. از طرف اس
بــه از دســت دادن  و محدودیــت برنامه هــای جمعــی، منجــر 
در  مختلــف  ســنی  گروه هــای  و  دانش آمــوزان  عمــل  آزادی 
محدودیــت  اســت.  شــده  اجتماعــی  فعالیــت  از  بســیاری 
همســال  گروه هــای  بــا  ارتبــاط  کاهــش  و  جامعــه  در  حضــور 
فعالیت هــای  و  ورزش  و  تحــرک  اجتماعــی،  محیط هــای  در 
کاهــش داده و آنهــا را بــه اســتفاده  هیجانــی را در دانش آمــوزان 
بیــش از حــد از فضاهــای مجــازی و بازی هــای رایانــه ای ترغیــب 
کــرده اســت و عــوارض جســمانی و آســیب های فیزیولوژیکــی 
ــور  ــدم حض ــی ع ــت. از طرف ــته اس ــراه داش ــه هم ــا ب ــرای آنه ــز ب نی
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ــودن از محیط هــای علمــی باعــث  قطعــا دور ب
ایجـــــاد رخــوت در میـــان دانــش آمــــوزان 
مــی شــود، بــرای کــم اثــر کــردن ایــن مهــم آن 
هــم بــر روی نســل آینــده چــه اقداماتــی بایــد 

انجــام شــود؟

دانــش آمــــوزان بــرای عقــب نمانــدن از 
چــه  فعـــلی  شرایـــط  در  فعالیت هایشــان 

دهنــد؟ انجــام  بایــد  را  اقداماتــی 

آمــوزش  سیســتم  از  اســتفاده  و  مــدارس  در  دانش آمــوزان 
آنایــن و پرســش مجــازی، عملکــرد یادگیــری و تحصیلــی آنهــا 
را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. برخــی از دانش آمــوزان بــه 
دسترســی  مناســب،  تبلــت  و  گوشــی  یــا  و  کامپیوتــر  اینترنــت، 
کیفیــت نامناســب خدمــات آمــوزش آنایــن و نابرابــری  ندارنــد. 
در اســتفاده از فرصت هــای آموزشــی و در برخــی افــراد مشــارکت 
کمتــر در حیــن فعالیت هــای آمــوزش، عملکــرد تحصیلــی بعضــی 
کــه ایــن شــرایط  کاهــش داده و طبیعــی اســت  از یادگیرنــدگان را 
ــو هــم  ــر روی فعالیت هــای مرتبــط دانش آمــوزان در عرصــه نان ب

اثرگــذار بــوده اســت. 

کافــی و تقویــت شــادکامی بصــورت  تغذیــه مناســب و خــواب 
افزایــش  راســتای  در  را  مثبتــی  بســیار  نتایــج  می توانــد  روزمــره 
کنــد.  فراهــم  دانش آمــوزان  مختلــف  فعالیت هــای  بازدهــی 
همــراه،  تلفــن  یــا  و  تبلــت  از  اســتفاده  در  بایــد  دانش آمــوزان 
از  اســتفاده  باشــند. همچنیــن  زمــان داشــته  نظــم و مدیریــت 
ــز دانش آمــوزان در  ــه افزایــش تمرک گاهــی ب تکنیک هــای ذهــن آ
حیــن فعالیت هــای آمــوزش مجــازی و تحلیــل صحیــح مســائل 
می تواننــد  دانش آمــوزان،  می کنــد.  کمــک  بســیار  مختلــف 
بــا  متناســب  و  کننــد  اســتفاده  خانگــی  قرنطینــه  فرصــت  از 
عاقمندی هــای خــود، بــه فعالیت هایــی نظیر مطالعه و نوشــتن 

پــرورش دانش آمــوزان پژوهشــگر و بــا مطالعــه مســتلزم ایجــاد 
راندمــان  افزایــش  بــه منظــور  آنهــا اســت.  انگیــزه در  و  عاقــه 
می توانــد،  معلــم  دانش آمــوزان،  پژوهشــی  و  علمــی  فعالیــت 
زمینــه فعالیت هــای مشــارکتی، پرســش و طــرح تکالیــف چالــش 
کاس آنایــن  برانگیــز و ایجــاد زمینه هــای مختلــف بحــث را در 
بــا آمــوزش مهارت هــای حــل مســأله و تشــریح  کنــد و  فراهــم 
قابلیت هــای مختلــف مربــوط بــه موضوعــات مختلف پژوهشــی 

کمــک  و فعالیت هــای علمــی بــه افزایــش انگیــزه دانش آمــوزان 
کنــد. همچنیــن بــا افزایــش تعامــات ســازنده بــا دانش آمــوزان، 
انگیــزه و هیجــان دانش آمــوزان را در یادگیــری و مشــارکت در 

فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی افزایــش دهــد.

و ســرودن شــعر، ورزش خانگی و اســتفاده از دوره های آموزشــی 
ادبــی  و  فرهنگــی  و  علمــی  مختلــف  زمینه هــای  در  مجــازی 
نظیــر یادگیــری برنامه هــای رایانــه ای، موســیقی، خوشنویســی، 
نقاشــی، آمــوزش تفســیر آثــار ارزشــمندی نظیــر شــاهنامه و مثنــوی 

معنــوی و غیــره بپردازنــد.  
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هانا سعیدی کیا

گفــت: »در  دکتــر مرضیــه شــیرازی مدیــر آمــوزش باشــگاه نانــو 
ــا نــام »نکســت« در حــوزه  باشــگاه نانــو بســته های آموزشــی ب
کــه مختــص دانش آمــوزان 16-10  نانــو طراحــی شــده اســت 

ســال اســت.«
توســط  نانــو  فنــاوری  یادگیــری  ضــرورت  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
کــودکان و نوجوانــان در راســتای پیگیــری عائــق و انتخــاب 
گفــت: »ایــن بســته های آموزشــی  رشــته مناســب در دانشــگاه 
کــه بــا تاییــد ســتاد توســعه فنــاوری نانــو طراحــی شــده اســت، 

در راســتای ترویــج فنــاوری نانــو در ســنین پاییــن اســت.«
نانــو  فنــاوری  کــه  آنجایــی  »از  کــرد:  نشــان  خاطــر  شــیرازی 
کاربردهــای فراوانــی دارد و درهمــه حوزه هــا مــورد اســتفاده 
آموزشــی  بســته های  در  آمدیــم  بــر  صــدد  در  می گیــرد  قــرار 
نکســت آزمایش هایــی در حوزه هــای مختلــف طراحــی شــود 

کــودکان و نوجوانــان از علــم نانــو بــاال بــرود  گاهــی  کــه ســطح آ
ــا فنــاوری  ــه صــورت عملــی آشــنایی بیشــتری ب ضمــن آنکــه ب

کننــد.« نانــو پیــدا 
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا هنــگام انجــام 
بــه  »نیــاز  گفــت:  دارد،  وجــود  مــدرس  بــه  نیــاز  آزمایشــات 
ــو داشــته  ــاوری نان ــه فن کامــل ب گاهــی  ــه آ ک ــا فــردی  مــدرس ی
انجــام  بــا همراهــی والدیــن  کــه  نیــاز اســت  امــا  باشــد خیــر 

شــود.«
ــه فــرق  ک ــی دارد  کیــت، تجهیزات گفتــه وی، در واقــع ایــن  ــه  ب
کــودکان بــه صــورت  محصــول عــادی بــا محصــول نانــو را بــرای 

واضــح مشــخص می کنــد.
اســاتید  نظــارت  بــا  محصــول  ایــن  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
گفــت: ا»یــن محصــول  حرفــه ای تهیــه و تنظیــم شــده اســت، 

بــا فنــاوری نانــو پیشــنهاد می شــود.«  بــرای آشــنایی اولیــه 
ــه خارجــی  ــا نمون ــر اینکــه آی ــی ب ــه ســوالی مبن شــیرازی در پاســخ ب
کــرد: »نمونــه خارجــی  دســتگاه وجــود دارد یــا خیــر، خاطــر نشــان 
کــه در ایــن  مشــابه ایــن محصــول وجــود دارد امــا آزمایشــاتی 
ــای  ــر از نمونه ه ــل رقابتی ت ــر و قاب کامل ت ــده  ــه ش ــی تهی ــت ایران کی

خارجــی طراحــی شــده اســت.«
کلــی 14 آزمایــش  گفــت: »بــه صــورت  مدیــر آمــوزش باشــگاه نانــو 
بــا  فعالیت هــا  ایــن  همــه  کــه  شــده  داده  قــرار  کیــت  ایــن  در 
شــده اند،  طراحــی  اســتاندارد  آموزشــی  روش هــای  از  اســتفاده 
کــه دانش آمــوزان بــا انجــام ایــن فعالیت هــا مفاهیــم را  بطــوری 

کســب می نماینــد.« درک نمــوده و دانــش و مهــارت الزم را 
گفــت: »حتــی معلمــان در برخــی مــدارس می تواننــد از ایــن  وی 
کنــار آموزش هــای دروس مربــوط بــه ســال تحصیلــی  کیت هــا در 

کننــد. « اســتفاده 
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وی بــا بیــان اینکــه در ایــن بســته آموزشــی، مخاطبــان می تواننــد 
کاربردهــای مــواد در  بــا مفاهیــم اولیــه فنــاوری نانــو، خــواص و 
آموزشــی  بســته  ایــن  »در  گفــت:  شــوند،  آشــنا  نانــو  دردنیــای 
ــاد  ــاس و ابع ــا مقی ــذاب ب ــت ج ــام 14 فعالی ــا انج ــوزان ب دانش آم
ــا  کــرد و ب نانــو آشــنا شــده، ویژگی هــای نانومــواد را درک خواهنــد 
شــناخت ایــن ویژگی هــا بــه تفــاوت خــواص نانومــواد نســبت بــه 

ــرد.« ــا ابعــاد بزرگتــر پــی خواهنــد ب مــواد ب
گفتــه شــده، در ایــن  گفتــه دکتــر شــیرازی، عــاوه بــر مــوارد  بــه 
آشــنا  مــواد  ســاختار  مفهــوم  بــا  دانش آمــوزان  آموزشــی  بســته 
کــه چطــور نانومــواد را بــر اســاس  گرفــت  شــده، و یــاد خواهنــد 
بــه  دانش آمــوزان  ادامــه  در  نماینــد.  طبقه بنــدی  ابعادشــان 
کربنــی  کربنــی، بــا ســاختار نانومــواد  کمــک جورچیــن ســازه های 
کربنــی و فولریــن آشــنا می شــوند.  گرافــن، نانولوله هــای  شــامل 
وی بخش هــای مختلــف ایــن بســته آموزشــی را بــه شــرح زیــر 
ــو آشــنا شــویم«، »بخــش دوم:  ــا نان کــرد: »بخــش اول: ب معرفــی 
آشــنایی بــا نانوســاختارها«، »بخــش ســوم: چــرا مــواد با نانوشــدن 
بــا  چهــارم:  »بخــش  می کننــد؟«،  پیــدا  شــگفت انگیز  خــواص 
برخــی از خــواص مــواد نانــو آشــنا شــویم!« و »بخــش پنجــم: مــرور 

کــن!« 
گفــت: »هرکــدام از ایــن بخش هــا شــامل چنــد فعالیــت  شــیرازی 
کــه دانش آمــوزان بــا انجــام آنهــا بــا مفاهیــم مــورد نظــر در  اســت، 
ــته  ــراح بس ــا ط ــن فعالیت ه ــال ای ــده و در خ ــنا ش ــش آش ــر بخ ه
توضیحــات جذابــی را بــا زبانــی ســاده بــرای تکمیــل آموزش هــا 
ارائــه نمــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، توضیحــات بیشــتر در قالــب 

بخشــی بــا عنــوان بیشــتر بدانیــد ارائــه شــده اســت.«

گفــت: »در  وی در خصــوص ویژگی هــای ایــن بســته آموزشــی 
ــا عنــوان »خــودت را محــک بــزن! «  هــر بخــش، یــک قســمت ب
ــن بســته آموزشــی  ــده اســت و از ویژگی هــای ای ــه ش گرفت در نظــر 

ــه شــمار مــی رود.« ب
آموزشــی  بســته  ایــن  در  کــن«  »مــرور  بخــش  درخصــوص  وی 
جمع بنــدی  و  یــادآوری  بــه   » کــن!  »مــرور  بخــش  »در  گفــت: 
کتــاب در قالــب ســه بــازی جــذاب  مفاهیــم تدریــس شــده در 
بازی هــا  ایــن  انجــام  تــا دانش آمــوز ضمــن  پرداختــه می شــود، 

بزنــد.« محــک  را  خــود  دانســته های 
گفــت: »تمامــی ابزارهــا و وســایل بــکار  مدیــر آمــوزش باشــگاه نانــو 
ــرای دانش آمــوز بی خطــر بــوده و همــه ایــن  رفتــه در ایــن بســته ب

ابزارهــا در بســته آموزشــی موجــود اســت.«

کیت هــا بــه زودی از طریــق ســایت باشــگاه  وی ادامــه داد: »ایــن 
نانــو قســمت محصــوالت آموزشــی بــه آدرس nanoclub.ir در 

دســترس و قابــل تهیــه خواهــد بــود.« 
گفــت: »کیــت جدیــدی در حــال طراحــی اســت  شــیرازی در پایــان 
کــه شــامل  کیــت اول بــوده و آزمایش هــای دیگــری  کــه مکمــل 
گرفتــه شــده اســت.« آزمایش هــای نانویــی اســت در آن در نظــر 

بسته های آموزشی نکست وارد بازار می شوند
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نسترن صائبی

کردســتان یکــی  پژوهش ســرای امــام خمینــی در قــروه اســتان 
مســاحتی  بــا  کــه  اســت  کشــور  فعــال  پژوهش ســراهای  از 
ــزرگ و هشــت  ــا وجــود یــک ســالن ب ــع و ب حــدود ۴۸۰ مترمرب
کاس، ســاالنه از هــزاران دانش آمــوز مشــتاق یادگیــری علــوم 
اســتقبال می کنــد و در قالــب طرح هــا و برنامه هــای جــذاب 
کــه اســتعداد و عاقمندی هــای خــود  کمــک می کنــد  بــه آنهــا 
کننــد و در واقــع آینــده  کننــد و در پــرورش آنهــا تــاش  کشــف  را 

خودشــان را بســازند. 
از ســال  و  تاســیس شــده  از ســال ۱۳۸۶  پژوهش ســرا  ایــن 
۱۳۹۱ مدیریــت آن را آقــای عاءالدیــن بختیــاری بــه عهــده 
کارهــای  حــوزه  در  را  بســیاری  فعالیت هــای  اســت،  گرفتــه 
دانش آمــوزان،  آمــوزش  و  تحقیــق  بخــش  در  دانش آمــوزی 
کشــف اســتعدادهای برتــر  آمــوزش خاقیت هــای فــردی و 

مرکــز دانش آمــوزان  ایــن  انجــام می دهــد. در  دانش آمــوزی 
روباتیــک،  فنــاوری،  زیســت  نانــو،  فنــاوری  رشــته های  بــا 
نویــن،  انرژی هــای  دارویــی،  گیاهــان  بنیــادی،  ســلول های 
در  مختلــف  رشــته های  حتــی  و  هنــری  و  ادبــی  رشــته های 
و  می شــوند  آشــنا  کارآمــوزی  و  کارآفرینــی  آمــوزش  حــوزه 
و  شــیمی  و  زیســت  مختلــف  آزمایشــگاه های  در  می تواننــد 
همچنیــن آزمایشــگاه نانــو بــه آزمایــش بپردازنــد و براســاس 
کننــد و  کار  عاقمندی هــای خــود بــا دســتگاه های مختلــف 

حتــی دســت بــه اختــراع بزننــد.
ــو،  ــرای جــذب دانش آمــوزان در حــوزه نان ایــن پژوهش ســرا ب
می کنــد،  اســتفاده  نانــو  فنــاوری  باشــگاه  ترویجــی  روش  از 
می کنــد،  برگــزار  آموزشــی  کارگاه هــای  و  ســمینارها  یعنــی 
کارشناســان خــود را بــه مــدارس می فرســتد تــا در مــورد ایــن 

در  را  آنهــا  و  کننــد  صحبــت  دانش آمــوزان  بــا  جدیــد  علــم 
گــر دانش آمــوزی عاقــه بــه  فضــای ایــن علــوم قــرار دهنــد تــا ا
کارگاه هــا و  کاس هــای آموزشــی و  ایــن رشــته دارد، جــذب 
آزمایشــگاه آن شــود. عــاوه برایــن، دانش آمــوزان در قالــب 
برنامه هایــی مثــل المپیــاد و جشــنواره نانــو و مســابقات نانــوی 
کشــور می تواننــد اســتعدادهای خــود را  کل  پژوهش ســراهای 

نشــان دهنــد. 
تمــام دانش آمــوزان در تمامــی مقاطــع از دبســتان تــا راهنمایی 
و دبیرســتان می تواننــد جــذب ایــن پژوهش ســرا شــوند و از 
آنهــا  بیشــترین  ولــی  کننــد،  اســتفاده  آن  گســترده  امکانــات 
دانش آمــوزان مربــوط بــه مقطــع متوســطه اول و بعــد متوســطه 

دو هســتند.
کارگاه هــای آموزشــی  کــه از طریــق ســمینارها و  دانش آموزانــی 
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بــا مفاهیــم و مبانــی علمــی فنــاوری نانــو آشــنا می شــوند، می تواننــد بــا حضــور در ایــن آزمایشــگاه ها 
کننــد. گروهــی را تجربــه  بــه صــورت عملــی نیــز بــا ایــن فنــاوری آشــنا شــوند و پژوهــش عملــی و 

کــه براســاس عاقمنــدی  و استعدادشــان  در ایــن مرکــز دانش آمــوزان بــه خوبــی تشــویق می شــوند 
کــه از ســال ۹۴ در المپیــاد نانــو  بدرخشــند. بــه طــور مثــال دانش آمــوزی در ایــن مرکــز وجــود دارد 

کنــد.  کشــوری را از آن خــود  کــرده و در نهایــت امســال موفــق شــد رتبــه چهــارم  شــرکت 
کرده است.  کسب  کشوری را  آزمایشگاه نانوی این مرکز سال ۹۸ و ۹۹ رتبه دوم 

برنــز  مــدال  کشــوری،  چهــارم  رتبــه  کســب  پژوهش ســرا  ایــن  افتخــارات  مهم تریــن  جملــه  از 
یازدهمیــن المپیــاد نانــو اســت و از المپیــاد ششــم بــه بعــد،  هــر ســال جــزء نهادهــای برتــر در ترویــج 

فنــاوری نانــو انتخــاب شــده اســت. 
کارشناســان پژوهش ســرا و همچنیــن اســتقبال دانش آمــوزان از طرح هــای آن  فعالیــت همــکاران و 
کشــور قــرار بگیــرد.  کــه ایــن پژوهش ســرا در ســال ۹۴ در جمــع 10 پژوهش ســرای برتــر  موجــب شــده 

تعــداد دوره هــا و ســمینارهای برگــزار شــده، میــزان فعالیــت آزمایشــگاه در میزبانــی نشســت ها و 
کشــوری بــه واســطه انجــام فعالیــت در آزمایشــگاه  کســب رتبه هــای مختلــف اســتانی یــا  دوره هــا، 
گزارش دهــی ایــن فعالیت هــا بــه باشــگاه دانش آمــوزی  و شــرکت در جشــنواره های مختلــف و 
بــوده  ایــن شــبکه  آزمایشــگاه های  بــه  امتیازدهــی  پارامترهــای موثــر در  از جملــه  نانــو،  فنــاوری 
اســت. منظــور از شــبکه، شــبکه آزمایشــگاه های آموزشــی فنــاوری نانــو )شــبکه توانــا(، مجموعــه ای 
کــه بــا اســتفاده از تجهیــزات آزمایشــگاهی ســاخت ایــران، در  از آزمایشــگاه فنــاوری نانــو اســت 

پژوهش ســراهای دانش آمــوزی تجهیــز شــده اند.
کارشناســی ارشــد رشــته زیست شناســی  کــه مدرک  عاءالدیــن بختیــاری، رئیــس ایــن پژوهش ســرا 
کــه در برخــی  کارشناســان ایــن مرکــز می گویــد: »از آنجــا  گرایــش فیزیولــوژی جانــوری دارد، در مــورد 
کــه  کارشــناس متخصــص در شــهرمان نداشــتیم، ســعی می کنــم  زمینه هــا مثــا در فنــاوری نانــو 
کارهــای  کارشناســی و هــم  کارهــای  کارشناســی را خــودم انجــام دهــم و در واقــع هــم  کارهــای 
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کارشــناس آزمایشــگاه  مدیریتــی برعهــده مــن اســت در ضمــن 
هــم خــودم هســتم.« 

نظــر  از  مــا  کشــور  کــه  از مســائلی  یکــی  گفتــه بختیــاری،  بــه 
علــوم بــه ویــژه فنــاوری نانــو بــا آن مواجــه اســت، ایــن اســت 
کــه محققــان از نظــر تئــوری در ســطح خوبــی هســتند، ولــی از 
ــا ســطح جهانــی  کمــی ب کاربردســازی ایــن علــم  نظــر عملــی و 
فاصلــه دارنــد و ایــن پژوهش ســرا ســعی دارد از بنیــاد ایــن 
مســائل  بــا  را  دانش آمــوزان  ابتــدا  از  و  کنــد  حــل  را  مشــکل 

کنــد. کاربــردی و عملــی علــوم نانــو آشــنا 
کــه  می شــود  برگــزار  پژوهش ســرا  ایــن  در  کارگاه هایــی 
می شــود  شــروع  علــوم  مقدمــات  از  خاصــی  قالــب  طبــق 
طــوری  بــه  آزمایشــگاهی می رســد.  و  کارهــای عملــی  بــه  و 
و  انجــام شــده  نانــو  فنــاوری  زمینــه  کارهــای جالبــی در  کــه 
دانش آمــوزان دســت بــه ابتــکارات جالبــی نیــز در ایــن زمینــه 
زده انــد، از جملــه ابــداع صابــون حــاوی نانــوذرات نقــره بــرای 
ســطوح  تولیــد  مــورد  چندیــن  و  صــورت  جــوش  بــا  مقابلــه 

آب گریــز.  و  ضــدآب 
حــدود ۳ تــا ۴ هــزار دانش آمــوز یــا حــدود ۱۰ تــا ۱۵ درصــد 
دانش آمــوزان ایــن شهرســتان ســاالنه جــذب مرکــز می شــوند 
تــا بــا علــوم مختلــف روز دنیــا آشــنا شــوند و اســتعدادهای خود 
بــر اینکــه می تواننــد در نمایشــگاه ها،  کننــد؛ عــاوه  را پیــدا 
ایــن  از  کننــد.  شــرکت  مختلــف  مســابقات  و  جشــنواره ها 
ــو  ــی ۴۰۰ نفــر در المپیادهــای نان تعــداد ســاالنه حــدود ۳۰۰ ال
شــرکت می کننــد و حــدود ۲۰۰ تــا ۳۰۰ نفــر هــم در هــر ســال در 

آزمایشــگاه نانــو آمــوزش می بیننــد. 

دســتاوردهای  نیــز  علــوم  دیگــر  بخش هــای  در  پژوهش ســرا  ایــن 
خــوب و حتــی ثبــت اختــراع هــم داشــته اســت؛ بــه طــور مثــال، یکــی 
از دانش آمــوزان ایــن مرکــز بــا ترکیــب تلســکوپ و اصطــرالب ابــزاری را 
کــه بــرای فعالیت هــای نجومــی و رصــد اجــرام آســمانی بســیار  ســاخته 
کارآمــد اســت. بــه غیــر از ایــن، یکــی دیگــر از دانش آمــوزان، موتــور بــدون 

کــه حــدود ۱۴ اســب بخــار قــدرت دارد.  کــرد  ســوپاپ اختــراع 
خوانــدن  درس  بــر  پژوهش ســرا  برنامه هــای  تاثیــر  مــورد  در  بختیــاری 
کارگاه هــا، جشــنواره ها  دانش آمــوزان می گویــد: »شــرکت در برنامه هــا، 
و آزمایشــگاه های مختلــف در ایــن پژوهش ســرا تاثیــر بســیار خوبــی روی 
کنــار  کار عملــی در  گذاشــته اســت و بــه دلیــل اینکــه  درس دانش آمــوزان 
درس هــای تئــوری انجــام می دهنــد، یادگیــری آنهــا خیلــی عمیق تــر شــده 
برنامه هــا حتــی در  ایــن  بیشــتر می شــود.  از درس  و درک شــان  اســت 
کــه  آینــده آنهــا هــم تاثیرگــذار اســت. بــه طــور مثــال، دانش آمــوزی داشــتیم 
کــرد و چنــد ســال  کســب  در ســال ۹۵ در مســابقات زیســت فنــاوری رتبــه 
بعــد در رشــته پزشــکی در دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران قبــول شــد.« 

کــه ایــن مرکــز  از افتخــارات دیگــر ایــن پژوهش ســرا خــوب اســت بدانیــد 
ــرده و از  ک کســب  ــه اول را در محــور دو  ــه چهــارم در محــور یــک و رتب رتب
کنــون ایــن رونــد را ادامــه داده اســت. منظــور از محــور یــک،  ســال ۹۴ تا
کــه در مرحلــه اول المپیــاد نانــو ثبــت نــام  تعــداد دانش آموزانــی اســت 
کــه  در  اســت  از محــور دو درصــد حضــور داوطلبانــی   کردهــو منظــور 

آزمــون مرحلــه اول المپیــاد شــرکت می کننــد.

ــا، برنامه هــا و طرح هــای  کرون ــروس  ــد از پاندمــی وی ــن پژوهش ســرا بع ای
کــرده اســت و یــا بــه  خــود را در قالــب برنامه هــای مجــازی برنامه ریــزی 
صــورت انفــرادی و مــوردی نیــاز علمــی دانش آمــوزان را برطــرف می کنــد، 
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یــا در قالــب برگــزاری وبینارهــای مختلــف و بــه صــورت آنایــن آنهــا را بــا علومــی مثــل 
فنــاوری نانــو آشــنا می کنــد. 

ــا بــه صــورت  کرون کاس هــای آموزشــی بعــد از شــیوع ویــروس  گفتــه بختیــاری،  بــه 
آنایــن و از طریــق پلتفــرم »شــاد« برگــزار شــده، چــون همــه دانش آمــوزان از ایــن 
کتاب هــا و ارتبــاط بــا معلــم و دانش آمــوزان  پلتفــرم بــرای دسترســی بــه محتــوای 
کنــون نیــز بیــش از ۵۰ مــورد وبینــار در زمینه هــای مختلــف  دیگــر اســتفاده می کننــد. تا
کــه از زمــان مجــازی  در ایــن پژوهش ســرا برگــزار شــده اســت. امــا بختیــاری می گویــد 
کیفیــت و هــم  کاس هــا، ســطح آمــوزش و یادگیــری دانش آمــوزان هــم از نظــر  شــدن 

از نظــر تعــداد مشــارکت آنهــا پاییــن آمــده اســت. 
کــه مســئولیت آشــنایی و آمــوزش  کارشناســان ایــن پژوهش ســرا  گفتــه بختیــاری،  بــه 
گلچینــی از خــود مربیــان شهرســتان هســتند  ــد،  ــه عهــده دارن ــه دانش آمــوزان را ب ب
کــه هــم باتجربه تــر هســتند و هــم بــه حــوزه علمــی  و مربیانــی انتخــاب می شــوند 
و پژوهشــی عاقــه زیــادی دارنــد. ضمــن اینکــه ســعی می کننــد علم شــان بــه روز 
کــه بــرای خــود دانش آمــوزان برگــزار  باشــد و بــرای ایــن منظــور، بــه غیــر از وبینارهایــی 
کننــد.  گرفتــه می شــود تــا خــود بــه روز  می شــود، وبینارهایــی نیــز بــرای مربیــان در نظــر 

طرح ها و برنامه ها بعد از پاندمی
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ماســک های نانــو الیــاف، دســتگاه تصفیــه هــوا بــر پایــه پاســما ســرد 
و نانــو فنــاوری و... از جملــه مهم تریــن محصــوالت نانویــی ســاخت 
کشــورهای جهــان صــادر و  گذشــته بــه  کــه در ســال  ایــران هســتند 

ــده اند. ــورمان ش کش ــرای  ــه ارزآوری ب ــر ب منج
کشــور حــدود 20 ســالی می گــذرد  نانــو در  اولیــن جرقــه فنــاوری  از 
و بــر اســاس آخریــن آمــار اعــام شــده از ســوی معاونــت علمــی و 
کنــون ۷۲۵ محصــول نانــو تولیــد  فنــاوری ریاســت جمهــوری، هم ا
قــاره جهــان  پنــج  از  کشــور  بــه ۴۹  کــه  بــازار وجــود دارد  در  ایــران 
کشــور ارزآوری خوبــی  کــه می توانــد بــرای  صادرمی شــوند. صادراتــی 

در پــی داشــته باشــد. 
کــه در  ــم  ــه بررســی محصــوالت نانویــی پرداخته ای ــزارش فــوق ب گ در 

کشــورهای همســایه صــادر شــده اســت. گذشــته بــه  یــک ســال 

ارزآوری محصوالت ساخت ایران با طعم نانو

کشور صادرات دستگاه تولید ماسک به ۴ 

ــان  ــا، شــرکت های دانش بنی کرون ــروس  در زمــان شــیوع وی
بــا ایــن ویــروس  بــه میــدان آمدنــد و در راســتای مقابلــه 
بــه تولیــد محصــوالت بــر پایــه نانــو روی آوردنــد. یکــی از 
رضــا  بــود.  الیــاف  نانــو  ماســک های  محصــوالت،  ایــن 
فریــدی مجیــدی معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــکده 
تهــران،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  نویــن  فناوری هــای 
کیفیــت ماســک های نانــو الیــاف را باالتــر از ماســک های 
تفــاوت  وجــود  بــا  کــه  ماســک هایی  می دانــد،  معمولــی 
قــرار  اســتفاده  مــورد  بیشــتر  بیمارســتان ها  در  قیمــت 

می گیــرد.
کننــده  رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت دانــش بنیــان تولیــد 
در  نانوالیــاف  تولیــد  دســتگاه های  و  نانــو  ماســک های 
کــرد: بــا تولیــد دســتگاه های نانــو  تیرمــاه 99 بــه مهــر اعــام 
کشــور  در  نانویــی  ماســک  ظرفیــت  آن،  توزیــع  و  الیــاف 
و  کــرده  پیــدا  افزایــش  برابــر   ۱۰ حــدود  آینــده   مــاه   ۵ تــا 
کشــورهایی ماننــد چیــن،  دســتگاه های تولیــد ماســک بــه 

مالــزی، تایلنــد و ترکیــه صــادر خواهــد شــد. 
بــرای  فیبرهــا  نانــو  تولیــد  بهمن مــاه 99  فریــدی  مجیــدی 
ــی  ــرد در فیلتراســیون را از دیگــر دســتاوردهای تحقیقات کارب
عنــوان  تهــران  دانشــگاه  نویــن  فناوری هــای  دانشــکده 
گفــت: درحــال حاضــر ۷ درصــد از تولیــد  کــرده و بــه ایســنا 
ــو فیبرهــا از ســوی محققــان  ــا در خصــوص نان مقــاالت دنی
ایــران  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و  شــده  منتشــر  ایرانــی 

یــک درصــد جمعیــت جهــان را دارد. از ایــن نانــو فیبرهــا 
در فیلتراســیون صنایــع اســتفاده شــده و در حــال حاضــر 
اســتفاده  نانوفیلترهــا  ایــن  از  کشــور  نیــروگاه   ۱۰۰ حــدود 

. می کننــد
کاغــذ  کــردن نانــو فیبــر بــه  گفتــه ایــن محقــق بــا اضافــه  بــه 
فیلترهــا  ایــن  منافــذ  کــه  شــده  موجــب  معمولــی  فیلتــر 
کوچکتــر و در نتیجــه عمــل فیلتراســیون بــا راندمــان باالتــری 
انجــام شــود. اســتفاده از ایــن نانــو فیبــر در ماســک های 
ــان  کاربردهــای ایــن محصــول دانــش بنی صــورت از دیگــر 
کاهــش منافــذ  اســت. در ماســک های چنــد الیــه بــه دلیــل 
بــا  مــا  ولــی  می شــود،  کــم  پذیــری  فشــار،تنفس  افــت  و 
ــر آنکــه راندمــان فیلتراســیون  ــو فیبــر عــاوه ب اســتفاده از نان
را در ماســک های صــورت ارتقــا دادیــم، تنفــس پذیــری در 
آن نیــز بــه راحتــی انجــام می شــود. بــرای تولیــد نانوفیبرهــای 
مــورد نیــاز موفــق بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه های تولیــد 
بــه  کنــون  تا ایــن دســتگاه  نانویــی شــدیم،  الیــاف  کننــده 

ــی صــادر شــده اســت. ــره جنوب ک کشــورهای چیــن و 
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گروهــی از محققــان یکــی از شــرکت های دانش بنیــان در فروردیــن 1400، دســتگاه تصفیــه هــوا بــر 
کرونــا را از بیــن می بــرد. کــه در مــدت ۲۰ دقیقــه ویــروس  کردنــد  پایــه پاســما ســرد و نانــو فنــاوری را عرضــه 

فرشــته طباطبایــی قمــی، مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان طراحــی و تولیــد دســتگاه های تصفیــه و 
ــان در ایــن حــوزه  ــه محصــوالت ایــن شــرکت دانــش بنی ــای پاســما ســرد از جمل ــر مبن ــده هــوا ب کنن ــی  ضدعفون

کــرد: مجوزهــای آن از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی دریافــت شــده اســت. عنــوان و اعــام 
کننــده هــوا و تصفیــه هــوا وجــود  گفــت: بــرای هــوا دســتگاه های تهویــه، ضــد عفونــی  وی دربــاره ایــن دســتگاه بــه ایســنا 

کــه در همــه خانه هــا اســتفاده می شــود و دســتگاه های ضــد  دارد. تصفیــه هــوا همــان دســتگاه های هواســاز اســت 
کــه دســتگاه تصفیــه هــوا تنهــا ذرات  کننــده هــوا نیــز در جایــگاه باالتــر از دســتگاه های تصفیــه هــوا قــرار دارد؛ چــرا  عفونــی 

کننــده ذرات آلــوده موجــود در هــوا را از بیــن می بــرد. آلــوده را جــذب می کنــد، ولــی دســتگاه های تصفیــه 
جالــب آنجاســت در دســتگاه تصفیــه هــوای مبتنــی بــر پاســما هیــچ مــاده دیدنــی وجــود نــدارد، بلکــه مبنــای ایــن 

کــه هــوا را مکــش می کنــد و در داخــل دســتگاه  دســتگاه الکترونیکــی اســت. ایــن دســتگاه دارای محفظــه ای اســت 
لــوده موجــود در هــوا را از بیــن می بــرد و در انتهــا  طــی فرآینــدی شــبیه رعــد و بــرق، میکروارگانیســم ها و ذرات آ

ک را خــارج می کنــد. هــوای پــا
کنــون ۲ پــارت صادراتــی بــه  گفتــه ایــن محقــق، ۳۵۰ دســتگاه از ایــن محصــول بــه فــروش رســیده و تا بــه 

ــه و قطــر  ــل عمــان، ترکی کشــورهایی مث ــه  ــن دســتگاه ب کشــورهای همســایه داشــتیم و نمونه هــای ای
کشــورهای قطــر و ترکیــه جهــت ســفارش ارســال  صــادر شــده و نمونه هایــی نیــز بــرای تســت بــه 

شــده اســت. در فیلترهــای ایــن دســتگاه از نانــو الیــاف اســتفاده شــده و قیمــت ایــن 
محصــول یــک دهــم نمونــه آمریکایــی اســت.

کرونا! قتل 20 دقیقه ای 
ــک  ــت ی ــا قیم ــوا ب ــه ه ــتگاه تصفی ــادرات دس  ص

دهــم نمونــه آمریکایــی
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کنید،  ک را در اینترنــت جســتجو  کافیســت نــام شــرکت بهســان نانــو تــا
آن وقــت بــا محصوالتــی ماننــد رنگ هــای ضــدآب، رنــگ ضــدآب مخصــوص 

ســطوح چــوب، رنــگ رزیــن و... مواجــه خواهیــد شــد.
ک دربــاره صــادرات ایــن رنگ هــا  حســین نجــف خانــی مدیرعامــل شــرکت بهســان نانــو تــا

گفــت: پیــش از عیــد نــوروز 99 اســتارت صــادرات را زدیــم. متاســفانه  بــه خبرگــزاری دانشــجو 
کمــک  ســتاد  گرفــت. از ایــن رو، بــا  کرونــا مشــکاتی در ایــن مســیر پیــش رویمــان قــرار  بــا موضــوع 

گرفتیــم ابتــدا نیــاز صنعــت داخــل را تامیــن پــس از آن  ــو، تصمیــم  ــزاران ســتاد نان کارگ ــو و  فنــاوری نان
کــه  وارد صــادرات شــویم. عــاوه برایــن، در بخــش داخلــی قــراردادی بــا نیــروی دریایــی ســپاه داریــم 
کــه تولیــد می کنیــم هایــات و بــه خاطــر آبگریــز بــودن در داخــل  ــه اژدر هــا اســت. رنگ هایــی  مربــوط ب

گریــد و افزایــش ســرعت اژدر هــا می شــود. کاهــش  آب، باعــث 
کــه مربــوط  کشتی ســازی »ایزوایکــو« داشــتیم  کراتــی بــا شــرکت  وی افــزود: همچنیــن در ســال ۹۸ مذا
ــود  ــرا می ش ــگ روی آن اج ــی رن ــه وقت ک ــت  ــن اس ــتی ای کش ــه  ــکل بدن ــود. مش ــتی ها ب کش ــه  ــه بدن ب

کــم و  کشــتی  گرفتگــی، انباشــت خــزه و جلبــک بــه بدنــه می شــود و ســرعت  باعــث رســوب 
باعــث افزایــش مصــرف ســوخت می شــود و آلودگی هــای زیســت محیطــی بوجــود مــی آورد. 

کــرد و بــا آن هــا  بــه همیــن دلیــل شــرکت ایزوایکــو از محصــوالت نانــوی مــا اســتقبال 
بســته ایم. را  اولیــه  تفاهم نامــه 

رنگ های نانویی
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کرم های ضد آفتاب نانویی  صادرات 
کشورهای همسایه به 

محصــوالت زیبایــی در هــر نقطــه از جهان طرفدار دارد. محققان در اردیبهشــت 
کشــورهای  کرم هــا بــه  کرم هــای ضــد آفتــاب نانــو شــدند، ایــن  1400 موفــق بــه تولیــد 

کویــت صادرخواهنــد شــد. همســایه ماننــد  لبنــان، عــراق، افغانســتان و 
محمدرضــا شــاهینی سرپرســت بخــش نــوآوری شــرکت پــارس دربــاره ایــن محصــوالت بــه مهــر 

ــا شــیمیایی اســتفاده می شــود. جاذب هــای  گفــت: در تولیــد ضدآفتاب هــا از جاذب هــای فیزیکــی ی
ــداق دارد؛  ــوع مص ــن موض ــم همی ــوذرات ه ــد. در نان ــاب می دهن ــاب را بازت ــر آفت ــای مض ــی پرتوه فیزیک

برخــی نانــوذرات نظیــر نانــوذرات فلــزی می تواننــد نــور خورشــید را بازتابــش دهنــد. وجــود نانــوذرات در ایــن 
کار بــا افزایــش میــزان بازتــاب  کــه ایــن  کارایــی محصــول افزایــش یافتــه  کرم هــای ضدآفتــاب موجــب شــده تــا 

پرتوهــای مضــر نــور آفتــاب انجــام می شــود.
کســید تیتانیــوم  کرم هــای ضدآفتــاب ایــن شــرکت از جاذب هــای معدنــی نانــو ذرات دی ا گفتــه وی، در  بــه 
کــرم ضدآفتــاب از پارامتــری بــه عنــوان ضریــب محافظــت در برابــر نــور خورشــید  اســتفاده شــده اســت. در 

ــت. در  ــاب اس ــور آفت ــر ن ــای مض ــذب پرتوه ــزان ج ــده می ــان دهن ــر نش ــن پارامت ــه ای ک ــود  ــتفاده می ش اس
ــذب و  ــن ذرات قابلیــت ج ــم، ای کاهــش ابعــاد ذرات تیتانی ــا  ــن شــرکت ب ــاب ای محصــوالت ضدآفت

کرم هــا  کــرده و در نتیجــه خاصیــت ضدآفتــاب بــودن در ایــن  پــراش پرتوهــای خورشــید را پیــدا 
کــرم بــه صــورت رنــگ ســفید در  گــر از ذرات درشــت تر اســتفاده شــود،  ایجــاد می شــود. ا

پوششــی  دارای  نانــوذرات  ایــن  داشــت.  نخواهــد  ضدآفتابــی  عملکــرد  کــه  آمــده 
بــه همــراه  ایــن پوشــش عاملــی  کــه وجــود  از جنــس الکیل ســیان هســتند 

کرم هــای  ــا  کســیدتیتانیوم موجــب شــده ت ــودن ذرات ا نانومقیــاس ب
بتواننــد SPF باالیــی داشــته باشــند.
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تولید نانو داروی ضد سرطان

کــرد،  کشــورمان ایجــاد  کــه بــرای  تحریم هــا بــا وجــود تمامــی مشــکاتی 
کشــور  ــه  ــه از خــارج ب ک کاالهــا، تجهیــزات و ...  منجــر شــد در تولیــد بســیاری از 

کــرد.  وارد می شــد، بــه خودکفایــی برســیم از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه دارو اشــاره 
کمــک بــه رفــع ایــن مشــکات، اقــدام بــه  یکــی از شــرکت های نانویــی تولیدکننــده دارو بــرای 

کــرده اســت. تولیــد نانــوداروی ضدســرطان 
کلی نــب«، بــرای درمــان ســرطان هایی ماننــد ســینه، ریــه و  ایــن نانــوداروی ضدســرطان بــا عنــوان »پا

کــرده و باعــث نابــودی  پانکــراس تولیــد شــده و بــا نفــوذ بــه بافــت ســرطانی، از پیشــرفت تومــور جلوگیــری 
کمتــر  بافــت ســرطانی می شــود. به علــت ابعــاد نانویــی ایــن دارو، اثربخشــی آن باالتــر و عــوارض جانبــی آن 

از داروهــای مشــابه اســت.
گفــت: بســیاری از داروهــای رایــج بــرای  عطیــه احســنی، مســئول فنــی ایــن شــرکت دانش بنیــان بــه ایســنا 
درمــان اثربخشــی باالیــی دارنــد، امــا ممکــن اســت دارای ســمیت قابــل توجهــی بــوده و عوارضــی در بیمــار 
ــا فرموالســیون نانویــی نگاهــی جدیــد بــه ایــن داروهــا داشــته و رهایــش آنهــا را  کنــد. از ایــن رو مــا ب ایجــاد 

کاهــش یافتــه و عــوارض آن بــه حداقــل می رســد. کار دوز مصرفــی دارو  کرده ایــم. بــا ایــن  هدفمنــد 
کلی نب )ضدســرطان(  گفتــه وی، در حــال حاضــر در ســبد تولیــد محصــوالت ایــن شــرکت داروی پا بــه 

گزوپیــو )بــرای پیشــگیری از بازگشــت وابســتگی بــه اســتفاده از مــواد مخــدر( وارد شــده  و داروی ا
است.

کــرد: در دســترس بــودن همیشــگی ایــن نانــودارو بــرای تمامــی  احســنی خاطــر نشــان 
بیمــاران و همچنیــن پوشــش بیمــه بــرای اســتفاده از ایــن محصــول از جملــه 

مشــابه  محصــوالت  بــه  نســبت  نانــودارو  ایــن  مهــم  مزیت هــای 
اســت. خارجــی 
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گذشــته، توانســته بــار  کرونــا  کــه از همه گیــری ویــروس  فنــاوری نانــو بــه عنــوان یکــی از جدیدتریــن فناوری هــای روز دنیــا در بیــش از یــک ســالی 
کمک کننــده باشــد. ســتاد فنــاوری  زیــادی را از دوش جامعــه بــردارد و در حوزه هــای مختلــف بیمارســتانی، درمانــی، بهداشــت و ســامت 
ــا هماهنگی هــای ایجــاد شــده بیــن شــرکت های نانویــی، ســهم  ــه در ایــن مــدت انجــام داد، توانســت ب ک ــا برنامه ریزی هــای دقیقــی  ــو ب نان
کمبــود ماســک مواجــه شــده بــود، بــه  کشــور بــا  کــه  زیــادی از انــرژی آنهــا را بــرای تولیــد ماســک های نانویــی بــه ویــژه در ابتــدای همه گیــری 

کرونایــی بیایــد؟ کمــک بیمــاران  کاری آمــده و چگونــه توانســته بــه  کرونــا بــه چــه  خــود اختصــاص دهــد. امــا فنــاوری نانــو در دوران 

ندا اظهری
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کــه جــزء جدایــی ناپذیــر زندگــی  کــرد بــه طــوری  کرونــا، اســتفاده از ماســک رواج زیــادی پیــدا  در دوره 
کــه ماســک ها، از ورود مســتقیم ویــروس بــه  تــک تــک افــراد جامعــه شــده اســت. درســت اســت 
دهــان و بینــی جلوگیــری می کننــد امــا ایمنــی 100 درصــدی ایجــاد نکــرده و بــه همیــن دلیــل محققــان 
کننــد.  کــه افــراد در زمــان حضــور در تجمعــات انســانی حتمــا از دو ماســک اســتفاده  کرده انــد  توصیــه 
کــه از الیه هــای فیلتــر  در ایــن میــان، ماســک های نانویــی بــا داشــتن الیــه نانوالیــاف، عــاوه بــر ایــن 
انســان  بــدن  بــه  را  هــوا  در  معلــق  ذرات  و  آالینده هــا  ورود  از  جلوگیــری  قابلیــت  اســت،  برخــوردار 
کــه پســوند N دارنــد، جــزء ماســک های نانویــی طبقه بنــدی می شــوند.  دارنــد. معمــوال ماســک هایی 
کار رفتــه، طبیعتــا نســبت  کــه در الیه هــای آن بــه  ماســک های نانویــی بــا توجــه بــه اســتفاده از نانوالیافــی 
ــا  کرون ــا ویــروس  ــه ب ــرای مقابل ــه بهتــری ب گزین ــه  ــه آن را ب ک ــی مزیت هایــی دارد  ــه ماســک های معمول ب
گزینــه بســیار مطلوبــی بــرای  کار رفتــه در آن،  کــرده اســت. ایــن ماســک ها بــه لطــف نانوالیــاف بــه  تبدیــل 
کــه بــه خوبــی می توانــد از عفونت هــای  اســتفاده در محیط هــای صنعتــی و بــه ویــژه بیمارســتانی اســت 
کنــد. ایــن ماســک ها قادرنــد از عبــور ذرات ریزگــزد تــا 3 میکــرون  ریــوی و اختــاالت تنفســی جلوگیــری 
از  جلوگیــری  بــرای  باالیــی  قابلیــت  معمولــی  ماســک های  کننــد.  جلوگیــری  ویروس هــا  انــواع  نیــز  و 
انتقــال ویــروس و انــواع بیماری هــا ندارنــد. ایــران یکــی از تولیدکننــدگان دســتگاه الکتروریســی و از 
کــه در تولیــد الیــاف نانــو بــه ویــژه بــرای ماســک های نانویــی از آنهــا  صادرکننــدگان ایــن دســتگاه اســت 
کشــور در روزهــای نخســت همــه  ــو بــه تولیــد ماســک در  ــا ورود ســتاد فنــاوری نان اســتفاده می شــود. ب
کشــور نســبت بــه تولیــد ماســک بی نیــاز شــد و در حــال حاضــر، حتــی ایــران در زمینــه  کرونــا،  گیــری 

کشــورهای دیگــر هــم فعالیــت می کنــد. ــه  صــادرات ماســک ب

ماسک های نانویی
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کرونــا بســیار مــورد  کــه اغلــب پایــه الکلــی دارنــد و از زمــان همه گیــری  کننــده ای  معمــوال مــواد ضدعفونــی 
گرفته انــد، مانــدگاری باالیــی ندارنــد و بعــد از ضدعفونــی ســطوح و دســت ها، بافاصلــه  اســتفاده قــرار 
لــوده شــدن آنهــا در مواجهــه بــا ویــروس وجــود دارد. بنابرایــن ویروس هــا و آالینده هایــی را  امــکان آ
کرده انــد، از بیــن می برنــد امــا محققــان داخلــی بــا اســتفاده  کــه تــا آن لحظــه، ســطح یــا پوســت را آلــوده 
کــه مانــدگاری  کرده انــد  کننــده شــامل محلــول و ژل تولیــد  از فنــاوری نانــو، نوعــی مــواد ضدعفونــی 
بــا  کــه  بــر پایــه الــکل نیســتند و تفاوتــی  کننــده نانویــی  زیــادی دارنــد. ایــن قبیــل مــواد ضدعفونــی 
ــی ســطوح و دســت ها  ــه ســرعت باالیــی در ضدعفون ک ــن اســت  ــد در ای ــکل دارن ــه ال محلول هــای پای
کــه مــواد ضدعفونــی  گونــه ای  داشــته و همچنیــن مانــدگاری طوالنــی روی ســطوح و دســت ها دارد بــه 
کننــده ســطوح تــا ســه روز می توانــد محیــط را ضــد ویــروس نگــه داشــته و مانــع از آلــوده شــدن ســطوح 

می شــود. 

کننده نانویی مقاوم مواد ضدعفونی 
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ــار  کن ــک در  ــایل الکترونی ــواع وس ــی و ان گوش ــداوم  ــی م ــد عفون ــا و ض کرون ــری  ــروع همه گی ــدای ش از ابت
گوشــی های هوشــمند را تهدیــد  کاربــران  کــرد، خطــری جــدی  کــه هــر روز بایــد آنهــا را تمیــز  دیگــر وســایلی 
کــه در صــورت برقــراری اتصــال  کننــده حــاوی الــکل اســت  می کنــد و آن، اســتفاده از مــواد ضــد عفونــی 
گــزارش  کنــون مــواردی از ایــن دســت  گوشــی وجــود دارد و تا گرفتــن  گوشــی، احتمــال جرقــه و آتــش  در 
کشــور بــرای حــل ایــن مشــکل دســت بــه دامــان فنــاوری نانــو شــدند تــا بــا  شــده اســت. محققــان نانــوی 
کنــد. برخــی از ایــن  کاربــران برطــرف  گیاهــی راه حلــی اساســی ایــن چالــش را بــرای  اســتفاده از نانومــواد 
کتــری و قارچ هــا را از بیــن  کمتــر از 30 ثانیــه ویروس هــا و با کننــده قادرنــد در  محلول هــای ضــد عفونــی 
کــه هیــچ منــع مصرفــی  گیاهــی اســتفاده می شــود  کننــده از ترکیبــات  ببرنــد. در ایــن مــواد ضــد عفونــی 
گونــه الکلــی  گیاهــی هیــچ  کار بــرد. امــا در ایــن محلول هــای  نداشــته و در هــر ســطحی می تــوان آن را بــه 

گیاهــی اســتفاده شــده و جایگزیــن الــکل می شــود.  کار نرفتــه و تنهــا از نانوروغن هــای  بــه 

کننده نانویی مقاوم مواد ضدعفونی 
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کمــک  کرونــا بــا  گذشــته و هم زمــان بــا همه گیــری  کــه بــه ویــژه در یــک ســال  یکــی دیگــر از قابلیت هایــی 
کــه می توانــد انــواع  کننــده هواســت  فنــاوری نانــو محقــق شــده، تولیــد دســتگاه های ضــد عفونــی 
کــه قــادر  ویروس هــا را در محیــط از بیــن ببــرد. در ایــن دســتگاه ها از فنــاوری پاســما اســتفاده می شــود 
کنــد. در ایــن دســتگاه های ضــد  ــا 800 متــر مکعــب را ضــد عفونــی  ــر 100 ت اســت هــوای فضایــی بالــغ ب
کــه براســاس پاســمای ســرد عمــل می کننــد، ویــروس از ورودی هــوا وارد دســتگاه  کننــده هــوا  عفونــی 
فنــاوری  بــا  و  ایجــاد شــده  الکتریکــی موجــود جرقه هایــی  اثــر جریــان  بــر  شــده و در درون دســتگاه 
کننــده می تــوان  کار رفتــه، ویروس هــا از بیــن می رونــد. از ایــن دســتگاه های ضــد عفونــی  پاســمای بــه 

ــرد.  ک ــردد هســتند، اســتفاده  ــادی در ت ــه جمعیــت زی ک ــرو  گن هــای مت ــوس، رســتوران ها و وا در اتوب

کننده هوای نانو ضدعفونی 
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کــه تنهــا در  کرونــا شــدند  کرونــا، محققــان ایرانــی موفــق بــه ســاخت دســتگاه تشــخیص ویــروس  در بحبوحــه ویــروس 
ــا توجــه بــه  کار ایــن دســتگاه ارزیابــی خلــط بینــی و حلــق اســت. ب کنــد.  30 ثانیــه می توانــد ایــن ویــروس را شناســایی 
کار تشــخیص، ایــن دســتگاه ســرعت شناســایی مبتایــان را تــا حــد قابــل توجهــی بــاال  شــیوع ســریع ویــروس و اهمیــت 
کرونــا معمــوال بیــن 24 تــا 48 ســاعت زمــان الزم اســت تــا نتیجــه  کــه تســت های معمــول  می بــرد. ایــن در حالــی اســت 
کننــد. در ایــن  کــه بیمــاران زمــان زیــادی را از دســت داده و ممکــن اســت افــراد دیگــری را هــم مبتــا  مشــخص شــود 
کــه  ــا را  کرون ــر از 15 ثانیــه، محصــول جانبــی ویــروس  کــم ت کــه قادرنــد حتــی در  دســتگاه نانوحســگرهایی تعبیــه شــده 
کننــد. »راس« غالبــا در بیماری هایــی چــون ســل ترشــح  در حلــق بیمــار تجمــع می یابــد موســوم بــه »راس« شناســایی 
کــه تنهــا  گفــت  ــا ایــن دســتگاه هــم قابــل شناســایی اســت. در زمــان همه گیــری، شــاید بــه جــرأت بتــوان  می شــود و ب
کــز درمانــی، مبتــا بــه بیماری هــای ریــوی ماننــد ســل و آســم هســتند و ایــن درحالــی اســت  یــک درصــد مراجعــان بــه مرا
کــه اغلــب آنهــا در ناحیــه حلــق  کرونــا تشــکیل می دهنــد  کــز درمانــی را بیمــاران مبتــا بــه  کــه 99 درصــد مراجعــان بــه مرا
کــه تســت های  کرونــا بــا ایــن دســتگاه دقــت بســیار باالیــی دارد بــه طــوری  دارای »راس« هســتند. تشــخیص ویــروس 
PCR معمــول، هــم در مــدت زمــان طوالنی تــری نتیجــه را اعــام می کننــد و هــم درصــد خطــای باالیــی دارنــد و در عیــن 

کرونــا مواجــه شــود.  منفــی بــودن جــواب تســت، ممکــن اســت فــرد چنــد روز بعــد بــا عائــم 

کرونا تشخیص 30 ثانیه ای 
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ــا تولیــد شــد، نانوداروهــا هــم جایــگاه ویــژه ای در درمــان  کرون کــه در دوران  کنــار همــه محصوالتــی  در 
کمکــی بــرای تســریع اثربخشــی درمــان  کوویــد دارنــد. محققــان بــا مــواد نانــو، داروی  بیمــاران مبتــا بــه 
کرده انــد. در ســاخت ایــن نانوداوهــا بــه طــور هم زمــان از دو عامــل فســفاتی بــه منظــور  کرونــا تولیــد 
کردنــد. فســفات زیرکونیــم از جملــه عوامــل اصلــی بــرای افزایــش  کنش پذیــری دارو اســتفاده  بهبــود وا
کنــش داروی مصرفــی بــه شــمار مــی رود. همچنیــن محققــان از مــاده فســفات نقــره هــم در ترکیبــات  وا
کمکــی بــرای داروی ضــد  کــه خــواص آنتی بیوتیکــی داشــته و نوعــی عامــل  دارویــی اســتفاده می کننــد 
ــرای بافت هــای بیولوژیکــی  ویــروس بــه شــمار می رونــد. فســفات زیرکونیــم مــاده ای ســمی نیســت و ب
ــا چســبیدن بــه ویــروس، باعــث از  هــم قابــل اســتفاده هســتند. ترکیبــات نانوفلــزات زیرکونیــم و نقــره ب

بیــن رفتــن آنهــا می شــوند. 

کرونایی نانوداروهایی برای بیماران 
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کردیم؛ گفتگو  با آقای معلمیان درباره آینده بچه های نانو 

زهراعلیرمضانی
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در  می تواننــد  دبیرســتانی  دانش آمــوزان  میشــد  عنــوان  پیــش  ســال  چنــد  تــا  گــر  ا
کــه جــزء علــوم جدیــد دنیــا بــه شــمار  کشــور آن هــم در رشــته نانــو  جشــنواره های مطــرح 
کــه  کســی آن را بــاور می کــرد. علمــی  کمتــر  کننــد،  میــرود، دســتاوردهای ارزنــده ای را ارائــه 
کــم آن، هنــوز برخــی ابعــادش بــرای دانشــمندان ناشــناخته باقــی مانــده،  بــا توجــه بــه عمــر 
همیــن مقولــه ورود دانش آمــوزان در آن را تــا حــدی غیرقابــل بــاور میکــرد. نانــو از جملــه 
کاربــرد فراوانــی دارد و نــه تنهــا در بخش هــای  کــه در دنیــای امــروز  علومهــای تکــی اســت 
کــرده و امــروز دیگــر تصــور  ــاز  صنعتــی، بلکــه در زندگــی روزمــره انســان هــم جــای خــود را ب
حیــات بشــر بــدون دســتاوردهای ایــن علــم غیــر ممکــن بــه نظــر میرســد. بــا ایــن حــال 
کــه دارنــد، توانســته اند در  کشــور بــا تمــام محدودیت هــای آزمایشــگاهی  دانش آمــوزان 
ــزه در  ــوان پرانگی ــل ج ــدن نس کار آم ــرای روی  ــا را ب ــیده و امیده ــوش درخش ــوزه خ ــن ح ای
ایــن زمینــه قــوت ببخشــند. در ایــن میــان امــا وقفه هــای ایجــاد شــده بــه دلیــل تغییــر شــیوه 
کرونــا باعــث شــده تــا نگرانی هایــی از بابــت  گیــری بیمــاری  آموزشــی آن هــم بــه خاطــر همــه 
گــر نتــوان  کــه ا حفــظ انگیــزه و اســتعدادیابی در میــان ایــن قشــر ایجــاد شــود، مســئله ای 
کــرد، نــه تنهــا در آینــده اثرگــذار خواهــد بــود، بلکــه ممکــن  راهــکاری اساســی بــرای آن ایجــاد 
کند. از این رو به ســراغ  کم نور  اســت چراغ هــای پرفــروغ نانــو در مــدارس امــروز ایــران را هــم 
حجت الــه معلمیــان، یکــی از پیشکســوتان ایــن حــوزه رفتیــم تــا برایمــان از چگونگــی حفــظ 
و ارتقــای خاقیــت در میــان دانش آمــوزان و وضعیــت امــروز مــدارس در ایــن زمینــه بگویــد. 
کــه دانش آموزانــش در حــوزه فنــاوری نانــو توانســتند در جشــنواره های مختلــف  فــردی 
ــا همــت او در  ــار ب ــرای اولیــن ب ــو ب کــه نان کننــد. جالــب اینجاســت  کســب  ــر را  رتبه هــای برت
ــا برگــزاری دوره تئــوری و عملــی آزمایشــگاهی در پژوهش ســرای خوارزمــی  ســال 1389 و ب
کنــون اتفاقــات مثبتــی پیرامــون آن  بهبهــان وارد مقطــع دبیرســتان شــد و از همــان زمــان تا
ــب  کس ــی،  ــنواره خوارزم ــیزدهمین دوره جش ــور در س کش ــر  ــه برت ــب رتب کس ــت.  ــاده اس افت
کســب طــرح برتــر  کشــور در پانزدهمیــن و شــانزدهمین دوره ایــن جشــنواره،  رتبــه اول برتــر 
کســب رتبــه اول در اولیــن دوره جشــنواره ابــن ســینا تنهــا  ســال در دهمیــن جشــنواره نانــو، 

ــم پیشکســوت محســوب می شــود.  ــن معل کارنامــه ای بخشــی از 
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بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت آزمایشــگاهی در علــم نانــو از جایــگاه باالیــی برخــوردار بــوده و دانش آمــوزان نیازمنــد 
بــود؟ اثرگــذار  نــوآوری و خاقیــت دانش آمــوزان  ارتقــای  بــر روی  فعالیت هــای عملــی هســتند، چطــور می تــوان 

کــه فنــاوری نانــو قــدرت بی نظیــری در ارتبــاط و هماهنگــی بیــن علــوم مختلــف داشــته و باعــث ایجــاد  ازآنجایــی 
دورهمــی متخصصیــن مختلــف درکنــار هــم می شــود، همــواره عــاوه بــر پیشــرو بــودن درتکنولوژی هــای مختلــف، 
ــه ایــن حــوزه می توانــد در  اثربخشــی بســیار زیــادی در نوآوری هــای چنــد ســال اخیــر داشــته اســت. در اصــل توجــه ب
آینــده نــه تنهــا در نــوآوری دانش آمــوزان در بخش هــای مختلــف اثرگــذار باشــد، بلکــه دســتاوردهای خوبــی را هــم 
کــه برگــزاری جشــنواره هــای علمــی بــا اختصــاص  کــرد  شــاهد خواهیــم بــود. بــا ایــن حــال نبایــد ایــن مســئله را فرامــوش 
کنکــور و بنیــاد نخبــگان همــواره باعــث اشــتیاق دانش آمــوزان بــه ســمت تحقیــق و پژوهــش خواهــد شــد،  تســهیات 
البتــه در ایــن میــان درحــوزه نانــو چالــش بــزرگ، شــکاف بــزرگ بیــن مفاهیــم نانــو و ســطح ســواد علمــی دانش آمــوزان 
گریــز از پیچیدگی هــای آن می تــوان انگیــزه و اشــتیاق  کــردن آزمایش هــا و  کــه بــا تغییــر رویکــرد آمــوزش و عینــی  اســت 

کــرد. دانش آمــوزان را دوچنــدان 

امکان پذیــر  چــه مقطعــی  از  میــان دانش آمــوزان  در  انگیــزه  ایجــاد 
ــی در راســتای آن انجــام شــده اســت؟ ــا امــروز چــه اقدامات ــوده و ت ب
هدف ســازی انگیزشــی و ورود جــدی مفاهیــم اولیــه علــم نانــو در 
ــوژی« و تــداوم  ــا تکنول متوســطه اول و اســتفاده ازالگــوی »آمــوزش ب
آزمایش هــا  کــردن  تخصصی تــر  بــا  دوم  متوســطه  در  رونــد  ایــن 
تغییــر  نانوفنــاوری  ســمت  بــه  را  دانش آمــوزان  ذائقــه  می توانــد 
کــردن  ــروز  ــو و ب دهــد. ایجــاد بســتر اپلیکیشــن آزمایشــگاه آنایــن نان
آزمایش هــای جــذاب نانــو باعــث اشــتیاق و تعامــل بیشــتر مدرســین 
و دانش آمــوزان خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر بــا ایــن مــدل نــه تنهــا 
زمینــه شناســایی  ایــن  را در  اســتعدادهای دانش آمــوزان  می تــوان 
کمــک شــایانی می کنــد.  کــرد، بلکــه بــه رشــد آنهــا در ایــن حــوزه هــم 
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یکــی از مســائل مهــم در ارتبــاط بــا دانش آمــوزان حفــظ انگیــزه 
در میــان آنهــا بــه ویــژه بــرای آن دســته از دانش آموزانــی اســت 
کــه توانســته اند در جشــنواره های مختلــف رتبــه بیاورنــد، در 

ایــن زمینــه چــه پیشــنهادی داریــد؟
بــرای  نانــو  باشــگاه  در  نانــو«  جــوان  نخبــگان  »بنیــاد  ایجــاد 
زمینــه  در  کــه  جــوان  مخترعیــن  معنــوی  و  مــادی  حمایــت 
نانــو ثبــت اختــراع داشــته اند و معرفــی آنهــا بــه شــرکت های 
دانش بنیــان و پارک هــای علــم و فنــاوری حتمــا قــدم بزرگــی در 
کشــور  راســتای حمایــت از ســرمایه های علمــی و آینده ســازان 
ــی  ــای عملیات گام ه ــریع تر  ــه س ــد هرچ ــه می طلب ک ــود  ــد ب خواه
کنــار راه انــدازی ایــن بنیــاد  بــرای تحقــق آن برداشــته شــود. در 
ویــژه  نانــو  اختصاصــی  درس  طــرح  تنظیــم  بــا  تــا  می طلبــد 
نوجــوان و جــوان بــر اســاس الگوریتــم »آمــوزش بــا فنــاوری« 
فراهــم  را  آزمایــش  بــا  همــراه  تدریــس  جذابیــت  زمینه هــای 
کــرد، در ایــن طــرح دقیقــا ســطح خاقیــت دانش آمــوزان قابــل 
تفکیــک خواهــد بــود و بســتر مناســبی بــرای ارتقــای نــوآوری 
کــه نــه تنهــا در درازمــدت، بلکــه در میــان  آنهــا ایجــاد می شــود 
مــدت هــم می توانــد اثــرات قابــل توجهــی بــر رشــد ترویــج و 

کشــور داشــته باشــد.  آمــوزش نانــو در مــدارس 

بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در شــیوه آموزشــی بــه خاطــر 
برنامه هــای  پیشــبرد  بــرای  بســترهایی  چــه  کرونــا،  شــرایط 

مرتبــط بــا ایــن حــوزه در مــدارس قابــل اجــرا اســت؟
محتــوای  بــا  مجــازی«  تعاملــی  »آزمایشــگاه  تاســیس 
آزمایشــگاهی ســه ُبعــدی بــرای آمــوزش و توســعه آزمایش هــای 
کمــک عینک هــای واقعیــت  نانــو درســطح دانش آمــوزی بــه 
مجــازی و بــا مرکزیــت باشــگاه نانــو و قطب هــای دانش آمــوزی 
کرونــا  گام بزرگــی در شــیوه آمــوزش آنایــن چــه بــرای شــرایط 
و چــه بــرای بعــد از پایــان همه گیــری ایــن بیمــاری محســوب 

می شــود. 
کــه امــروز در مــدارس مــا بــرای ارائــه مباحث  محتــوای آموزشــی 

نانــو بــه دانش آمــوزان وجــود دارد را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟
داشــته  توجــه  اســت  الزم  آمــوزش،  محتــوای  خصــوص  در 
کنــون بســیاری از مفاهیــم  کــه آمــوزش و پــرورش مــا هم ا باشــیم 
پایــة علمــی را بــه دانش آمــوزان یــاد می دهــد و شــاید مــا جــزء 
کشــورها در آمــوزش علــوم پایــه باشــیم. امــا یکــی از  قوی تریــن 
کــه دانش آمــوز  مشــکات سیســتم آمــوزش فعلــی ایــن اســت 
کــه ایــن اطاعــات و علــوم را بــرای چــه  را توجیــه نمی کنیــم 
کجــا بــه کار می آینــد، لــذا  می آمــوزد و ایــن مفاهیــم علمــی در 

ــا مشــکل  ــرد،  ب کارب ــه  ــه ب ــوم پای ــه مــا در تبدیــل عل ک می بینیــم 
نانــو الزم  بــرای آمــوزش فنــاوری  ایــن رو  مواجــه هســتیم، از 
ــار آمــوزش مباحــث اتمــی  کن اســت ایــن خــاء را ُپرکنیــم و در 
و مولکولــی و خــواص مــواد و ســاختارهای زیســتی و غیــره بــا 
  )teach with tech( فنــاوری  بــا  آمــوزش  روش  از  اســتفاده 
به کاربردهــای عملــی ایــن مفاهیــم هــم در بســتر آزمایشــگاه 
و هــم درفضــای تعاملــی آنایــن بــا محتــوای ســه بعــدی نیــز 
بپردازیــم. در ایــن صــورت نیــاز به آمــوزش مباحــث جدیــد و 
 دشــوار نخواهیــم داشــت. ایــن موضــوع نــه  تنهــا باعــث 

ً
احیانــا

نمی شــود،  دانش آمــوزان  ذهــن  شــدن  کنــده  پرا و  تشــویش 
ــو  ــاوری نان ــودن فن ــردی ب کارب ــه مفیــد و  بلکــه آنهــا را نســبت ب

می ســازد. مطمئــن 
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با آشپزخانه نانویی آشنا شوید

ندا اظهری

کشــورمان  گــر تــا چنــد ســال پیــش مــردم جامعــه از محصــوالت نانــو تنهــا جــوراب آن را می شــناختند، حاال آن قــدر این فناوری در  ا
کــه بســیاری از افــراد اطاعــات زیــادی از فنــاوری نانــو و محصــوالت آن دارنــد و دســت کم می توانــد  کــرده اســت  و دنیــا پیشــرفت 
ــه آن هــا را در  ک ــو، از مــوادی اســتفاده می شــود  ــد مــواد نان ــد تولی  در فرآین

ً
ــد. معمــوال ــام ببرن ــا را ن ــد محصــول نانویــی روز دنی چن

 در 
ً

کــه غالبــا گردوغبــار و غیــره مقاوم تــر می کنــد. یکــی از بخش هــای خانــه  برابــر بعضــی عوامــل تهدیدکننــده شــامل آب، چربــی، 
کــه در طــول شــبانه روز بــا انــواع مــواد غذایــی و روغــن ســروکار  معــرض تمــام ایــن عوامــل قــرار دارد، آشــپزخانه اســت. اجــاق گازی 
کنــار  دارد و احتمــال چســبیدن روغــن و دیگــر مــواد غذایــی بــه آن وجــود دارد، یکــی از مهم تریــن وســایل آشــپزخانه اســت و در 
کــه به طــور مــداوم در معــرض پاشــیدن آب و ایجــاد لکه هــای مقــاوم روی  کاشــی ها، یخچــال و حتــی ســینک ظرف شــویی  آن، 
کــه بیشــتر افــراد بــا آن دســت به گریبان اند امــا فنــاوری نانــو ایــن مشــکات را  آن قــرار دارد. همــه این هــا چالش هایــی اســت 
کــردن ایــن ســطوح بــه شــما معرفــی می کنــد. اســتفاده از فنــاوری نانــو در ایــن ســطوح  کــرده و راه ســاده تری را بــرای تمیــز  برطــرف 
کنیــد و  کم تــری را صــرف شستشــوی ایــن وســایل  کنــد تــا شــما زمــان  کــردن آن هــا را راحت تــر  توانســته تــا حــد قابل توجهــی تمیــز 

کنیــد.  کوتاه تریــن زمــان، آن هــا را تمیــز  تنهــا بــا یــک دســتمال نمــدار ســاده بتوانیــد در 
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یخچال هــا بــه دلیــل نگهــداری مــواد غذایــی و حفــظ دمــای مناســب آن هــا بــرای 
ــر  جلوگیــری از فســاد غذاهــا، بایــد هــم نفوذناپذیــر بــوده و هــم در معــرض در براب
کتری هــا و میکروب هــا مقاومــت باالیــی داشــته باشــد تــا مــواد غذایــی  انــواع با
کــه  دچــار فســاد نشــوند. بدنــه یخچــال به طــور طبیعــی دارای درزهایــی اســت 
کتری هــا شــده و تغییــر رنــگ و بــوی نامطبــوع مــواد غذایــی   محــل تجمــع با

ً
معمــوال

بدنــه  نانــو،  فنــاوری  کمــک  بــا  توانســته اند  محققــان  امــا  دارنــد.  دنبــال  بــه  را 
کتری هــا غیرقابــل  کــرده و آن هــا را در برابــر انــواع با کتریــال  یخچال هــا را آنتــی با
کتریــال، حتــی  در الســتیک های  کننــد. در ایــن نــوع یخچال هــای آنتــی با نفــوذ 
کــردن  کتــری  کــه دورتــادور در را پوشــانده اند، از فنــاوری نانــو بــرای ضــد با عایقــی 
کــه قصــد نفــوذ بــه داخــل  کتــری  کــه هــر نــوع با آن هــا استفاده شــده  به گونــه ای 
ــال از بیــن مــی رود. در آنتــی  کتری یخچــال را داشــته باشــد، در ایــن ســطح آنتــی با
گرانول هــای حــاوی نانومــواد اســتفاده می شــود  کــردن بدنــه یخچــال، از  کتریــال  با
کتریــال روی ســطوح پاســتیکی و  کــه باعــث فعــال شــدن قابلیت هــای آنتــی با

نامتخلخــل می شــود. 

کــه به طــور مــداوم بــا آب ســروکار  ماشــین لباسشــویی ازجملــه وســایلی در آشــپزخانه اســت 
دارد بــه همیــن دلیــل احتمــال زنگ زدگــی و خوردگــی بدنــه آن وجــود دارد. در بهبــود ایــن 
کروماتــه،  مشــکل، محققــان از پوشــش ها، پوشــش های تبدیلــی مختلفــی از جنــس فســفاته، 
زیرکونیــوم و اندایزینــگ روی ســطح فلــز اســتفاده می کننــد. ایــن پوشــش ها مقاومــت باالیــی 
در برابــر خوردگــی فلــزات دارنــد و عــاوه بــر این کــه ظاهــری شــکیل دارد، جــذب ســطحی 
کــرد. در ایــن  خوبــی هــم داشــته و می تــوان از رنگ هــای آلــی و معدنــی روی آن هــا اســتفاده 
میــان، پوشــش زیرکونیــوم نســبت بــه فســفاته مزیت هــای بیشــتری دارد و بــه دلیــل عــدم 
کــروم، نیــکل و فســفات، آلودگی هــای زیســت محیطی را هــم بــه  ک  حضــور عناصــر خطرنــا
دنبــال نــدارد و عــاوه بــر آن، مقاومــت بســیار باالیــی نســبت بــه خوردگــی دارد و پوشــش آن 
به راحتــی زنگــی نمی زنــد و قابلیــت چســبندگی بــه رنــگ باالیــی دارد. محققــان بــرای ایجــاد 
تبدیلــی  ایــن پوشــش های  از  لباسشــویی،  خاصیــت ضــد خوردگــی در بدنــه ماشــین های 
ــرای موفقیت آمیــز بــودن ایــن پوشــش های  باضخامــت نانومتــری اســتفاده می کننــد. آن هــا ب
کــه خوردگــی  ــا پاشــش نمــک تســت می کنــن  ــا مــه نمکــی ی نانویــی ضــد خوردگــی، آن هــا را ب

باالیــی دارد. 

کتریال ماشین لباسشویی نانویی و ضد زنگیخچال و فریزرهای آنتی با
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کــه در محیــط آشــپزخانه   بــه دلیــل رطوبــت، حــرارت و چربــی باالیــی 
ً

معمــوال
کاشــی می پوشــانند تا هم مقاومت  وجــود دارد، دیوارهــای آن را بــا یک الیــه 
کــه  کنــد و هــم راحت تــر تمیــز شــوند. از مهم تریــن ویژگی هایــی  باالتــری پیــدا 
کــه به راحتــی تمیــز شــده و رد  کاشــی آشــپزخانه بایــد داشــته باشــد ایــن اســت 
کــه بــا فنــاوری نانــو  کاشــی های آشــپزخانه  لکــه آب روی آن باقــی نمانــد. در 
کــه بــا اســتفاده از نانومــواد  ســاخته می شــوند، ســرامیک هایی به کاررفتــه 
کــرده  عــاوه بــر این کــه ضدخــش می شــوند، قــدرت خودتمیزشــوندگی پیدا
ک می شــوند و خاصیــت آب گریــزی هــم پیــدا  و بــه ســهولت از چربی هــا پــا
می کننــد به طوری کــه قطره هــای آب روی آن پخــش نشــده و به راحتــی از 
کاشــی های نانویــی،  کاشــی جمــع می شــوند. در جدیدتریــن مــدل  ســطح 
کاشــی های  ایــن  اســت.  استفاده شــده  شیشــه  از  ســرامیک  به جــای 
کاشــی های  در  دارنــد.  حــرارت  برابــر  در  باالیــی  مقاومــت  شیشــه ای 
 بــه دلیــل 

ً
کار می رونــد، معمــوال کــه به ویــژه در پشــت اجــاق گاز بــه  معمولــی 

بــه  نانویــی،  کاشــی های  در  امــا  می شــوند  آســیب پذیر  حــرارت،  برخــورد 

دلیــل اســتفاده از نانومــواد، مقاومــت آن هــا باالتــر رفتــه و حتــی قادرنــد تــا 
ــرش داده  ــه ها را ب ــدا شیش ــد. ابت کنن ــل  ــم تحم ــانتی گراد را ه ــه س 550 درج
و لبه هــای آن را ســمباده می زننــد. ســپس روی ســطح شیشــه ها الیــه ای  
کمــک حــرارت،  گرفتــن پرایمــر روی ســطح بــا  پرایمــری قــرار می گیــرد. بــا قــرار 
گــذاری فلــزی روی ســطح شیشــه صــورت می گیــرد. فنــاوری نانــو در  الیــه 
گرفتــه می شــود به طوری کــه در هــر مرحلــه الیــه ای  گــذاری بــکار  فرآینــد الیــه 
باضخامــت 20 نانومتــر روی ســطح شــکل می گیــرد و در انتهــا، ضخامتــی 120 
ــد.  ــی می کن ــز صیقل ــد فل ــه را مانن ــر شیش ــه ظاه ک ــود  ــاد می ش ــری ایج نانومت
کاشــی ها هــم بــا اســتفاده از فنــاوری پاســما انجــام  آب گریــز بــودن ایــن 

می شــود.  کاشی های نانویی
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ــور  ــه به ط ک ــد  ــپزخانه ای باش ــر آش ــایل ه ــن وس ــی از پرکاربردتری ــاید یک ــاق گاز ش اج
ــرار دارد.  ــت ق ــا و رطوب ــا و چربی ه ــواع لکه ه ــاال و ان ــرارت ب ــرض ح ــداوم در مع م
در اجاق گازهــای نانویــی، محققــان از پوشــش های نانوســاختار از جنــس تیتانیــوم 
کــه مقاومــت ســطحی آن را بــاال می بــرد. یکــی از روش هایــی  اســتفاده می کننــد 
کار مــی رود،  کــه در ایجــاد پوشــش نانوســاختار روی ایــن اجاق گازهــای نانویــی بــه 
کمــک آن می تــوان الیه نازکــی باضخامــت  کــه بــه  رســوب فیزیکــی بخــار اســت 
کــه چســبندگی و یکنواختــی مناســبی  کم تــر از 100 نانومتــر روی ســطح تشــکیل داد 
کار مــی رود،  کــه در ایــن الیــه بــه  کنــد. بــا نانــو ســاختارهایی  را روی زیــر الیــه  ایجــاد 
برابــر خوردگــی و  بــه حــرارت، مقاومــت در  ایجــاد مقاومــت نســبت  بــر  عــاوه 
خراشــیدگی آن نیــز بــاال رفتــه و خاصیــت تمیزشــوندگی آســانی پیــدا می کنــد.  ایــن 

ــه اجــاق گاز می دهنــد.  نانوســاختارها همچنیــن ظاهــر زیبایــی ب

یکــی دیگــر از پرکاربردتریــن وســایل در آشــپزخانه ســرویس ظــروف چینــی اســت 
کــه تــا حــد زیــادی بــا آب و رطوبــت ســروکار دارنــد و بــه همیــن دلیــل احتمــال 
کــه در خانــه همــه  ایجــاد لکــه آب روی آن هــا وجــود دارد.  چینی هــای معمولــی 
ــا ریختــن یــک  افــراد وجــود دارد، آب خاصیــت پخش شــدگی دارد به طوری کــه ب
ک شــدن  قطــره روی ظــرف، ایــن قطــره آب پخش شــده و به راحتــی قابلیــت پــا
نــدارد. امــا محققــان توانســته اند بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو، ظــروف چینــی را هــم 
ــوذرات ســیلیس آب گریــز می شــوند و  کننــد. ســطح ایــن ظــروف از طریــق نان ــو  نان
ماحصــل آن تشــکیل قطــرات آب یــا جوهــر روی ســطح ظــروف اســت به طوری کــه 
می کنــد  کمــک  شــما  بــه  و  می کنــد  جلوگیــری  دیگــر  مایعــات  یــا  آب  پخــش  از 

ــد.  کنی ــز  ــد ایــن ظــروف را تمی ــر بتوانی راحت ت

گاز نانویی اجاق 
ظروف چینی نانویی
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کــه به طــور مــداوم بــه  ســینک ظرف شــویی از بیشــترین ابزارهــای هــر آشــپزخانه ای اســت 
آب و رطوبــت در ارتبــاط اســت بنابرایــن احتمــال خوردگــی و رســوب دهی در آن بســیار 
باالســت و بــرای جلوگیــری از مانــدگاری لکــه آب روی ســطح ســینک، بایــد بعــد از هــر بــار 
کار زمــان بــری اســت. امــا فنــاوری نانــو در اینجا  کــه  اســتفاده، آن را بــا پارچــه خشــک کنید 
کــرده و محققــان توانســته اند بــا اســتفاده از قابلیت هــای نانــو، آن را مقــاوم  کمــک زیــادی 
کننــد. در تولیــد ســینک های نانویــی از نانومــواد مختلــف از قبیــل نانــو تیتانیــوم بــدون 
کــه هــم اســتحکام بیشــتری داشــته و هــم در برابــر ســایش و  ســرب اســتفاده می شــود 
خوردگــی مقاومــت بســیار باالیــی دارد. همچنیــن می توانیــد از محلول هــای نانویــی ضــد 
کــه مانــدگاری طوالنی مدتــی داشــته و به راحتــی  کنیــد  لــک روی ســطح ســینک اســتفاده 
از بیــن نمــی رود. ایــن محلــول بــا ایجــاد پوشــش مــواد محافظت کننــده نانــو ســدی را در 

برابــر لکــه آب و مایعــات دیگــر ایجــاد می کنــد. 

 بــا فــرش نمی پوشــانند و 
ً

کــف آشــپزخانه ها را بــه دلیــل ریختــن آب و چربــی و مــواد شــوینده معمــوال
کف پــوش  کــف آشــپزخانه از  کننــد و غالــب فضــای  تنهــا ممکــن اســت قســمتی از آن را بــا فــرش مزیــن 
ــواع دیگــر هــم  ــا ان کف پوش هــا ممکــن اســت پارکــت، ســرامیک، موزاییــک ی پوشــیده می شــود. ایــن 
ــوان انتظــار داشــت،  کف پوش هــای آشــپزخانه می ت ــد  ــو در تولی ــاوری نان ــه از فن ک ــه ای  ــا نکت باشــد. ام
مقــاوم و ضــد آب کــردن آن هــا و ایجــاد خاصیــت خودتمیزشــوندگی یــا راحــت تمیــز شــدن در آن هاســت 
کــه در  کف پوش هــای اپوکســی  کــرد.  تــا بتــوان به راحتــی و بــدون اعمــال فشــار بیشــتر آن هــا را تمیــز 
کــه بــه آن برخــورد  کامپوزیت هــا اســتفاده می شــود، ســطوح را در برابــر ســایش و ضرباتــی  آن از نانــو 
کار مــی رود، مقاومــت آن  کف پــوش بــه  کــه در ایــن  می کننــد، مقــاوم می کننــد. نانــوذرات ســیلیس 
کف پوش هــا  کــردن ایــن  ــز  ــه دنبــال دارد. آب گری ــه ســایش افزایــش داده و ســختی آن را ب را نســبت ب
ــا ریختــن آب روی ســطح  ــرد ت ک ــو ایجــاد  ــاوری نان ــا فن ــوان ب ــه می ت ک هــم از دیگــر قابلیت هایــی اســت 

به صــورت قطره هــای آب بــوده و به راحتــی قابل جمــع آوری باشــد. 

کفپوش های آشپزخانه نانوییسینک ظرف شویی نانو

37



کسن نانویی ضدکرونا در راه است وا

المپیاد دوازدهم نانو 
چه زمانی برگزار می شود؟

بــا  ضدکرونــا  کســن  وا تولیــد  بــه  اقــدام  فــارم  اس تــی  شــرکت 
در  کــه  فنــاوری  اســت،  کــرده  لیپیــدی  نانــوذرات  از  اســتفاده 
کســن های مادرنــا و فایــزر نیــز از آن اســتفاده شــده  اســت. ایــن  وا
ــرای ایجــاد مصونیــت در  کســن جدیــد شــرکت اس تــی  فــارم ب وا
برابــر واریانت هــای مختلــف مناســب اســت و امــکان تولیــد انبــوه 

آن نیــز وجــود دارد.
کســنی  اس تــی فــارم )ST Pharm( بــه تازگــی شــروع بــه تولیــد وا
کــه می توانــد بــرای پاســخ دهی بــه انــواع  کــرده  کــره جنوبــی  در 

کرونــا مناســب باشــد. واریانت هــای ویــروس 
 LNP کســن، اس تــی فــارم قصــد دارد از فنــاوری در تولیــد ایــن وا
کســن mRNA شــرکت فایــزر و  کــه در توســعه وا کنــد  اســتفاده 
کســن جدیــد، عاوه بــر  ایــن وا اســتفاده شــده  اســت.  مادرنــا 
شــده  دوم  آنتــی ژن  تقویــت  باعــث  ســنبله،  پروتئیــن  آنتــی ژن 
پــی دارد. طبــق  نیــز در  را   T و اضافــه شــدن اپی تــوپ ســلول 
گفتــه مســئوالن ایــن شــرکت، ایــن قطعــه پپتیــد می توانــد پاســخ 

ســلول های T ایمنــی را افزایــش دهــد.
کــرده انــد: »بــا اســتفاده از ایــن  مســئوالن اس تــی فــارم اعــام 

فنــاوری، مــا در حــال حاضــر ۱۶ نــوع مختلــف محصــول را توســعه 
کتابخانــه ایــن مزیــت را دارد  داده ایــم. اســتفاده از غربالگــری 
کــه بــرای نامزدهــای جدیــد دارویــی بهینه ســازی شــده  اســت. 
کــه به طــور انحصــاری بــرای  گرچــه CleanCap پلتفرمــی اســت  ا
اســتفاده  جهــان  سراســر  در  جدیــد   mRNA داروهــای  تولیــد 
تأمیــن  در  تأخیــر  آن  انفجــاری  عاقــه  به دلیــل  امــا  می شــود، 

دارد.« وجــود 
کــه فنــاوری Smartcap آن هــا در آینــده  ایــن شــرکت انتظــار دارد 
گفتــه  ــازار را بدســت آورد. اس تــی فــارم  ســهم قابــل توجهــی از ب
کــه ایــن شــرکت می توانــد لیپیدهــای قابــل یونیزاســیون و  اســت 
گلیکــول )PEG( لیپیــدی مــورد اســتفاده  لیپیدهــای پلی اتیلــن 
کنــد و بــه  در LNP را در مقیــاس بیــش از یــک تــن، ســاالنه تولیــد 
کســن  ایــن شــرکت اجــازه می دهــد تــا بیــش از یــک میلیــارد دوز وا

کنــد. movna Covid-۱۹ در ســال تولیــد 

بــا  نانــو  فنــاوری  و  علــوم  دانش آمــوزی  المپیــاد  دوازدهمیــن 
همــکاری ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو و هماهنگــی ســازمان 
ایــن  می شــود.  برگــزار  درخشــان  اســتعدادهای  پــرورش  ملــی 
و  اســت  رســیده  نیــز  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  تاییــد  بــه  المپیــاد 
مــدال آوران از جوایــز و امتیــازات بنیــاد بهره منــد خواهنــد شــد.
متقاضیــان ثبــت نــام در دوازدهمیــن المپیــاد علــوم و فنــاوری 
نانــو، تــا 25 تیــر مــاه می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت باشــگاه نانــو 
گروهــی  ثبت نــام  بــه  نســبت   www.nanoclub.ir نشــانی  بــه 
)توســط نهادهــای ترویجــی مــورد تاییــد ســتاد نانــو( و یــا انفــرادی 

کننــد. اقــدام 
کــه  المپیــاد دانش آمــوزی نانــو در ســه مرحلــه برگــزار خواهــد شــد 

جزئیــات آن بــه شــرح زیــر اســت:
پایان ثبت نام درالمپیاد: 25 تیر ماه 1400

بــه صــورت مجــازی در قالــب  مرحلــه اول، 4 مردادمــاه ۱۴۰۰ 
یــک آزمــون تســتی،

کتبــی بــا  مرحلــه دوم، 4 شــهریورماه ۱۴۰۰ و در قالــب یــک آزمــون 
ســواالت تستی-تشریحی،

مرحلــه ســوم )پایانــی(، اوایــل پاییــز ۱۴۰۰ در قالــب یــک اردوی 
علمــی- عملــی.

هزینــه شــرکت در المپیــاد نانــو بــرای ثبــت نــام انفــرادی ۴۰،۰۰۰ 
و  اســت  تومــان   ۳۰،۰۰۰ گروهــی  ثبت نــام  بــرای  و  تومــان 
کــه  دانش آمــوزان پایه هــای نهــم، دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 
هســتند.  آزمــون  در  شــرکت  بــه  مجــاز  دارنــد  ایرانــی  تابعیــت 
ادارات  و  )پژوهش ســراها  پــرورش  و  آمــوزش  نهادهــای 
بــرای  نانــو  باشــگاه  ســایت  طریــق  از  می تواننــد  شهرســتان ها( 
گروهــی دانش آمــوزان اقــدام  ثبــت نهــاد ترویجــی و ثبــت نــام 

نماینــد.
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بوی بد از بین می رود؟

نانــو  طراحــی  بــه  موفــق  دانش بنیــان  شــرکت  یــک  محققــان 
بــوی  ســطحی  جــذب  روش  بــه  کــه  شــدند  کامپوزیت هایــی 
نامطبــوع تصفیــه خانــه فاضــاب شــهری را از بیــن مــی بــرد تــا از 

کنــد. جلوگیــری  تنفســی  بیماری هــای 
ســید محســن حســینی مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان 
گفــت: در واحدهــای مختلــف تصفیــه خانــه فاضــاب شــهری, 
واحــد  حوضچه هایــی  و  آشــغال گیر  دانه گیــر،  ماننــد  تجهیزاتــی 
حوضچه هــای  و  می کننــد.  تولیــد  نامطبوعــی  گازهــای  لجــن، 
کــه در پروســه تصفیــه فاضــاب از خــود بــوی نامطبــوع  بــزرگ 
کــه  گازهــای نامطبــوع و ســمی هســتند  ســاطع می کننــد حــاوی 
می توانــد ســامت پرســنل شــاغل را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد
حــذف   

ً
معمــوال کــرد:  نشــان  خاطــر  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 

گازهــای ســمی در انحصــار شــرکت های خارجــی اســت و  ایــن 
کار نکردند اما ما در این شــرکت  شــرکتهای داخلــی در ایــن زمینــه 
کنیــم. وقتــی  توانســتیم بــا فنــاوری نانــو ایــن معضــل را برطــرف 
گاز نامطبــوع از  پروســه تصفیــه فاضــاب انجــام می گیــرد ایــن 
کــه بــا پوشــش حوضچه هــا  روی حوضچه هــا متســاعد می شــود 
واحدهــای  در  کامپوزیــت،  نانــو  بــه  مجهــز  کتورهــای  را توســط 
کتهــای مخصــوص بــه داخل  مختلــف و هدایــت آنهــا از طریــق دا

گازهــای نامطبــوع و ســمی حــذف می شــوند. کتــور،  رآ
حســینی افــزود: ایــن تکنولــوژی عــاوه بــر هزینه هــای ســرمایه 
هزینه هــای  خارجــی،  نمونه هــای  بــه  نســبت  پایین تــر  گــذاری 

کاهــش می دهــد؛  بهــره بــرداری و مصــرف انــرژی را نیــز بــه شــدت 
عــدم اســتفاده از محلول هــای شــیمیایی، بهــره بــرداری آســان 
ایــن  مزیت هــای  دیگــر  از  جاذب هــا  نانــو  ســاالنه  احیــای  و 
کتــور بــرای  کــه دو رآ تکنولــوژی محســوب می شــود. ضمــن آن 
کار  کامپوزیت هــا بــه  تصفیــه هــوای فاضــاب شــهری بــا ایــن نانــو 
گرفتــه می شــود و تــا ۹۸ درصــد ایــن بوهــای نامطبــوع را تصفیــه 

می کنــد.
کتــور  کــه از دو را وی ادامــه داد: ظرفیــت دســتگاه حــذف بــو 
ســاخته شــده اســت برابــر ۱۲ هــزار متــر مکعــب در ســاعت اســت 
ــوب  گازی محس ــای  ــذف آالینده ه ــاال ح ــای ب ــز ظرفیت ه ــه ج ک
توســط  دســتگاه  ایــن  از  بهره بــرداری  و  ســاخت  می شــود؛ 

کــرده اســت. کامــًا در ایــن بخــش بی اثــر  تحریم هــا را 

توانمنــد  ملــی  مســابقه  دوم  مرحلــه  آزمــون  زمــان 
اعــام شــد

آزمــون مرحلــه دوم چهارمیــن مســابقه ملــی توانمند، روز یکشــنبه 
20 تیرمــاه ۱۴۰۰ بــه صــورت آنایــن در ســایت باشــگاه نانــو برگــزار 

می شــود.
دانش آمــوزان بــراي شــرکت در آزمــون می تواننــد ششــم تیرمــاه 
باشــگاه  تــا 14 وارد صفحــه شــخصی در ســایت   10 از ســاعت 
نانــو شــوند و لینــک صفحــه آزمــون را دریافــت و آزمــون را انجــام 

ــد. دهن
کــه   کتــاب »نگاهــي نــو بــه دنیــاي نانــو« اســت  منبــع ایــن آزمــون، 

از طریــق ســایت باشــگاه نانــو قابــل دریافــت اســت.
گزینــه اي و زمــان پاســخگویی بــه  آزمــون شــامل40 تــا ســوال 4 

ســواالت 60 دقیقــه اســت.
شــایان ذکــر اســت، مرحلــه ســوم مســابقه توانمنــد در تابســتان 
امســال برگــزار مي شــود و تاریــخ دقیــق آن در ســایت باشــگاه نانــو 

اعــام خواهــد شــد.

معرفی چهارمین دوره مسابقه ملی توانمند 

ــه همــت  چهارمیــن مســابقه ملــی توانمنــد از بهمــن مــاه ۱۳۹۹ ب
باشــگاه نانــو بــا هــدف انجــام فعالیت هــای علمــی بــا حداقــل 
امکانــات بیــن دانش آمــوزان تمامــی مقاطــع تحصیلــی آغــاز شــد.
کــه در هــر  مرحلــه اول ایــن مســابقه دربرگیرنــده ۶ فعالیــت اســت 
فعالیــت، یــک آزمایــش ســاده توســط دانش آمــوزان انجــام شــده 
کار آزمایــش را  گــزارش  کــه  و فــرد شــرکت کننده موظــف اســت 
کــه حــاوی ســئواالتی پیرامــون فعالیــت  کاربــرگ  بــه همــراه فایــل 
کنــد. امتیــاز  موردنظــر اســت بــرای داوری بــه باشــگاه نانــو ارســال 
گرفتــه شــده بــرای هــر فعالیــت در ایــن مرحلــه ۱۰ نمــره  در نظــر 

اســت.
ــک آزمــون مجــازی  ــد شــامل ی ــی توانمن ــه دوم مســابقه مل مرحل
افــراد  تمامــی  بیــن  مــاه  اردیبهشــت  انتهــای  در  کــه  اســت 
نظرگرفتــه  در  امتیــاز  می شــود.  برگــزار  مســابقه  در  شــرکت کننده 
ــرای مرحلــه دوم مســابقه ملــی توانمنــد ۴۰ نمــره اســت.  شــده ب
در مرحلــه دوم مســابقه ملــی توانمنــد قبــل از ورود بــه آزمــون، 
یــا  عمومــی  )بخــش  ســوم  مرحلــه  در  حضــور  نــوع  بایــد  فــرد 

کنــد. انتخــاب  را  تخصصــی( 
نفــر   ۳۶ بیــن   ۱۴۰۰ تابســتان  نهایــی(،  )مرحلــه  ســوم  مرحلــه 
نفــر( و  برگزیــده مرحلــه اول و دوم در دو بخــش عمومــی )۱۸ 

شــد. خواهــد  برگــزار  نفــر(   ۱۸( تخصصــی 
ــه اول  ــاز مرحل ــر اســاس مجمــوع امتی ــه نهایــی ایــن ۳۶ نفــر ب رتب
و  مشــخص  نمــره(   %۴۰( دوم  مرحلــه  آزمــون  و  نمــره(   %۶۰(

اعــام خواهــد شــد.

بــه درخواســت نهادهــای ترویجــی و دانش آمــوزان عاقمنــد، 
ثبــت نــام در دوازدهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری 

نانــو تــا 25 تیرمــاه ۱۴۰۰ تمدیــد شــد.
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