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استان کردستان، بیش ترین تعداد داوطلب 
در دهمین المپیاد نانو را دارد 

آزمون  آزمایشی دهمین
المپیاد دانش آموزی نانو

چه زمانی برگزارمی شود؟

بر اســاس آخرین نتایج ثبت نامی داوطلبــان دهمین المپیاد 
دانش آموزی علوم و فناوری نانو، استان کردستان با تعداد 2094 
داوطلب، در صدر جدول استان ها از نظر تعداد ثبت نام قرار دارد.

 1632 بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان های  همچنیــن 
مازنــدران  داوطلــب،   1591 بــا  کرمانشــاه  داوطلــب، 
داوطلــب   1092 بــا  هرمــزگان  و  داوطلــب   1312 بــا 

بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم الــی پنجــم قــرار دارنــد. 
ثبت نام دهمین المپیــاد دانش آموزی علوم و فنــاوری نانو از 
139۷/09/05 آغاز و تا 139۷/12/05 ادامه داشــت. از تاریخ 
15 الــی 22 اســفند 139۷ نیز امــکان ویرایــش اطالعات و

ثبــت نــام جدیــد بــرای دانش آموزانــی کــه تــا قبــل 
بــود.  فراهــم  نداشــته اند،  نــام  ثبــت  فرصــت  ایــن  از 

امسال نیز همانند سال های گذشته 
سه دوره آزمون آزمایشی برای باال 
بردن سطح آمادگی داوطلبان برای 
حضور در آزمون مرحله اول المپیاد 
دانش آموزی علــوم و فناوری نانو، 
اســفند 139۷ و فروردین 1398، 
به صورت مجازی برگزار می گردد.

آزمون اول 23 تا 24 اســفند سال 
جاری و آزمون های بعدی فروردین 
ســال آینده در ســایت آزمون به 
بــه    my.nanoclub.ir آدرس 
صورت مجــازی برگزار می شــود.

نمــره  معــدل  اســت  گفتنــی 
امتیــاز  در  آزمایشــی  آزمــون  
نهایی آزمــون اصلی موثر اســت.

ســواالت  اســت  ذکــر  شــایان 
از مجموعه  آزمایشــی  آزمون های 

و  اصلــی  آزمون هــای  ســواالت 
المپیاد  قبلی  آزمایشــی دوره های 
آرشیو  اســت.  انتخاب شــده  نانو 
پاسخنامه  به همراه  این ســواالت 
آنها به تفکیــک دوره برگزاری، در 
ســایت باشــگاه نانو موجود است. 
المپیاد  اصلــی  آزمون  اول  مرحله 
دانش آمــوزی نانــو، در نیمه اول 
به صــورت   1398 اردیبهشــت 
و  کشــور  سراســر  در  هم زمــان 
در قالــب یــک آزمــون کتبی با 
سواالت تســتی برگزار خواهد شد.
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دوره زمستانه کانون برگزیدگان باشگاه نانو در اصفهان برگزار شد

آزمایشگاه نانو در ایالم، میزبان ۱۰۰۰ دانش آموز بود 

هســته اســتان اصفهــان کانــون برگزیــدگان باشــگاه نانو 
24 تــا 26 بهمن مــاه ســال جــاری میزبــان دوره زمســتانه 
مهارتــی  کارگاه هــای  نشســت هم اندیشــی،  بــود.  کانــون 
بــود. دوره  ایــن  اصلــی  برنامه هــای  از  اصفهان گــردی  و 

ایــن دوره با حضــور 50 نفر از اعضــای کانون از اســتان های 
رضــوی،  خراســان  شــمالی،  خراســان  اصفهــان،  تهــران، 
بوشــهر، هرمــزگان، فــارس، مازنــدران، زنجان، کردســتان، 
شــد. برگــزار  کرمانشــاه  و  گیــالن  خوزســتان،  کرمــان، 

روز نخست به نشست هم اندیشی و روزهای دوم و سوم به اجرای 
برنامه های آموزشی و تفریحی اختصاص داشت. کارگاه های برگزار 

شــده در این دوره »انتقال تجربه در حوزه توســعه فناوری« و 
»روش های راستی آزمایی نتایج تجزیه و تحلیل داده های آماری«، 
»اخالق کار تیمی«، »فنون مذاکره« و »اقتصاد چیست« بودند.

کانــون برگزیــدگان باشــگاه نانو با هــدف ارتبــاط و هدایت 
مســتمر برگزیــدگان باشــگاه نانو، حفــظ هســته نخبگی با 
تنوع رشــته ها و تخصص ها با شــعار »بر بلنــدای دانش و فن، 
می شود ســرآمد ایرانی« در ســال 1394 شــکل گرفته است.

آن  اعضــای  توســط  کانــون  ایــن  فعالیت هــای  تمامــی 
آن  مــادی  و  معنــوی  کمک هــای  و  می گیــرد  شــکل 
می شــود. تامیــن  نانــو  باشــگاه  و  نانــو  ســتاد  طــرف  از 

پژوهش ســرای دانش آمــوزی فرهیختــگان ایــالم بــا هدف 
آشــنایی دانش آمــوزان بــا علــوم و فنــاوری نانو بــه عنوان 
یکــی از علــوم نویــن دنیــا و ترغیب آنهــا برای شــرکت در 
المپیاد نانو و مســابقه ملــی توانمنــد اقدام به برگــزاری 11 
کارگاه آموزشــی در بهمــن ماه ســال جــاری نموده اســت.

بــه گــزارش سیدســعداله نبوی نــژاد، مدیر پژوهش ســرای 
فرهیختگان ایــالم، در ایــن کارگاه هــا دانش آمــوزان پس از 
آشــنایی با مفاهیم نانو با حضور در محل آزمایشــگاه با عملکرد 
دســتگاه های تخصصــی نانو به صورت عملی آشــنا شــدند و 

نمونه هایــی از نانومــواد در حضور دانش آموزان ســنتز شــد.
در این کارگاه ها که بــا تدریس مریم عبداللهی و سیدســعداله 
نبوی نژاد برگــزار گردیــد، 320 دانش آمــوز عالوه بــر موارد 
ذکر شــده با شــبکه آزمایشــگاهی توانــا و ســایر برنامه های 
باشــگاه نانــو شــامل المپیــاد دانش آمــوزی نانو، جشــنواره 
دانش آمــوزی نانــو و مســابقه ملــی توانمند آشــنا شــدند.

همچنین در این ماه بیــش از 1000 دانش آموز از آزمایشــگاه 
نانــو مرکــز بازدیــد کردنــد و بــا امکانــات و دســتگاه های 
موجــود در آزمایشــگاه و برخی محصوالت نانو آشــنا شــدند.

زنگ
نانـو 3اخبار 



         

افزایش سالمت نوزادان با نانوحسگرها 
محقق دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب یک رساله دکتری موفق به 
ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از نانوحسگر قابل حمل جهت تشخیص 

سریع نوعی باکتری در شیر خشک نوزاد شدند.
جمله  از  بیوشیمیایی  و  مورفولوژیکی  شناسایی  میکروبی،  کشت 
هستند.  غذایی  مواد  در  میکروبی  آلودگی  شناسایی  رایج  روش های 
این روش ها وقت گیر )در حدود 2 تا ۷ روز( و هزینه بر بوده و نیاز به 
آماده سازی نمونه دارند. در این طرح با طراحی و ساخت یک زیست 
حسگر مبتنی بر فناوری نانو، ضمن کاهش هزینه تشخیص سالمت 
شیر خشک، مدت زمان شناسایی آلودگی به 25 دقیقه کاهش می یابد.

در این زیست حسگر که مبتنی بر DNA است از نانوذرات طال به منظور 
پایدار کردن رشته های DNA در سطح حسگر استفاده شده است. 

مسابقه »نانومهندس« در تبریز برگزار شد
در  نانو  آزمایشگاه  کارشناس  پاشالو،  فاطمه  گفته  به 
پژوهش سرای آذربایجان تبریز، به مناسبت دهه فجر و با توجه به 
نزدیکی زمان برگزاری دهمین المپیاد دانش آموزی نانو، مسابقه ای 
به نام »نانومهندس« به همت این مرکز برگزار شد. هدف از برگزاری 
برای  عالقمند  دانش آموزان  بیش تر  تشویق  و  آشنایی  مسابقه  این 

شرکت در المپیاد نانو بود.
مسابقه نانومهندس با استقبال بیش از 400 نفر از دانش آموزان 
دوره اول و دوم متوسطه مواجه شد. این مسابقه به صورت آزمون 

کتبی برگزار و به نفرات برگزیده جوایز ارزنده ای اهدا گردید.

       تولید10 تُن حوله آنتی باکتریال نانو

تولید حوله های  به  اقدام  ایران  در  کننده حوله  تولید  یک شرکت 
آنتی باکتریال نانو کرده  است. اولین سفارش از این حوله ها به وزن 

10 تن تحویل یکی از هتل ها شده است.
امروزه با هدف کاهش اثرات و بوی نامطبوع ناشی از حضور میکروب ها 
بر حوله ها از روش های مختلفی استفاده می شود. روش هایی مانند 
استفاده از میکرو و نانوکپسول ها، تبدیل ترکیبات بدبو به ترکیبات 
این منظور  برای  نامطبوع  بوی  دارای  مواد  فراریت  و کاهش  بی بو 
وجود دارد. استفاده از حوله ی آنتی باکتریال می تواند از اثرات مضر 
بافت  درون  باکتری های  و  جرم ها  زیرا  کند؛  جلوگیری  باکتری ها 

پارچه را به دام انداخته و آنها را از بین می برند.
حوله ها  کیفیت  الیاف،  به  نانومواد  افزودن  به دلیل  حوله ها  این  در 
این محصول  ندارند.  آنها جایی  بیماری زا در  یافته و عوامل  بهبود 
عالوه بر ضد میکروب بودن، دارای خاصیت ضد قارچ نیز است و 
نتایج  نمی کند.  ایجاد  مختلف  گروه های سنی  در  هیچ حساسیتی 
هنوز  شستشو  مرتبه   100 از  بعد  که  است  داده  نشان  بررسی ها 

خواص آنتی باکتریالی در این حوله ها وجود دارد.

مدرسه ای خاص، آمار قبولی خاص
 و رمز موفقیت!

به گزارش مهندس پورعسکر رابط نهاد ترویجی پژوهش سرای متقین 
برازجان؛ برای اولین بار در سال جاری زنگ نانو به عنوان درس فوق 

برنامه در برنامه آموزشی یکی از مدارس برازجان قرار گرفته است.
دبیرستان استعداد درخشان امام خمینی برازجان از جمله مدارسی 
است که در 3 سال اخیر، قبولی در مرحله نهایی المپیاد نانو داشته و 
بیش ترین آمار قبولی در بین مدارس کشور را دارد. مدیران این مرکز 
وجود زنگ نانو و مطالعه در این حوزه را برای کسب موفقیت های بیش تر 
الزم می دانند و از مهر 139۷ برای هر کدام از کالس های دانش آموزان 

سال دهمی، 2 ساعت در هفته کالس نانو در نظر گرفته اند.

 نانــو  در       ایــران
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تولید ساعت های مچی نانو
اخیرا در ساخت برخی از ساعت های مچی از فناوری نانو برای 
پوشش  ساعت ها  این  در  است.  شده  استفاده  ویژه    پوشش دهی 
برابر  در  مقاومت  و  آنتی باکتریال  خواص  ایجاد  برای  گرافنی 

خوردگی به کار رفته است.
با  که  جهان  مکانیکی  ساعت  سبک ترین  از  نیز  گذشته  سال 
استفاده از کامپوزیت گرافنی ساخته شده بود، در شهر ژنو رونمایی 
شده بود. وزن این ساعت 40 گرم گزارش شده که به ادعای سازنده 

آن، از دوام باالیی برخوردار است.

رشد 11/5 درصدی بازار جهانی کاربرد
فناوری نانو در پزشکی

پیش بینی می شود که بازار جهانی کاربرد فناوری نانو در پزشکی با نرخ 
11/5 درصد، طی سال های آتی رشد کند. افزایش بیماری ها، گسترش 
کاربرد نانو در پزشکی و نقش اقدامات پیشگیرانه فناوری نانو در بهبود 

سالمت از جمله عوامل مؤثر در رشد این بازار است.
از  آن  در  که  هستند  فناوری نانو  مهم  حوزه های  از  یکی  نانوروبات ها 
روبات های نانومقیاس برای مقاصد مختلف استفاده می شود. این حوزه 
طی سال های آتی رشد خواهد داشت و دانشمندان به توسعه و بهبود 
از  استفاده  توسعه  قابل  موارد  دیگر  از  پرداخت.  خواهند  نانوروبات ها 

فناوری نانو در ترمیم سلول ها و توسعه داروها است.

پنجره های هوشمند
با نانوذرات دی اکسیدوانادیم

کارایی  بهبود  موجب  دی اکسیدوانادیم  نانوذرات  افزدون 
پرتوهای  زمستان  در  پنجره ها  این  می شود.  هوشمند  پنجره های 

مادون قرمز را عبور داده و در تابستان آن را مسدود می کنند.
نانوذرات  سنتز  به  موفق  آرگونه  ملی  آزمایشگاه  محققان 
کارایی  می تواند  که  شده اند  یکنواخت  ابعاد  با  دی اکسید وانادیم 
ترموکرومیک،  افزایش دهد. در پنجره های  را  پنجره های هوشمند 
انرژی مادون قرمز موجب می شود تا در زمستان داخل ساختمان 
گرم بماند و در تابستان با مسدود کردن پرتوهای گرم کننده، موجب 
اکسید  دی  نانوذرات  از  استفاده  می شود.  ساختمان  ماندن  خنک 
وانادیوم سبب می شود تا شیشه ها به سرعت و با قابلیت بیش تر از 
حالت عبوردهی پرتوهای مادون قرمز به حالت مسدودکننده ی این 

پرتوها تغییر فاز دهند.

عرضه ی کفش های پیاده روی حاوی گرافن
یک شرکت تولید کننده کفش با همکاری مؤسسه ی ملی گرافن در 
دانشگاه منچستر اولین کفش پیاده روی حاوی گرافن را تولید کرده 
 است. این کفش ها به دلیل داشتن گرافن از قابلیت هایی نظیر استحکام 

 باال، ضدآب بودن و انعطاف پذیری قابل توجه برخوردار هستند.
گرافن به عنوان یکی از مواد بسیار مستحکم  شناخته شده که 200 برابر 
محکم تر از فوالد است. در نتیجه با استفاده از گرافن استحکام و میزان 

انعطاف پذیری کفش 50درصد افزایش یافته  است.
در حال حاضر دو نوع کفش پیاده روی عرضه شده  است که اولی 335 
به گونه ای عایق شده که در سرمای زمستان کاماًل  و  دارد  گرم وزن 
گرم می ماند. دومی با 345 گرم وزن به صورت اسپرت و ضد آب است؛ 

بنابراین در همه نوع آب و هوایی قابل استفاده است.
این دو محصول از نظر قیمت نیز شرایط مطلوبی دارند و با رنگ های 

مختلف برای خانم ها و آقایان تولید می شوند.

 نانــو  در       جهــان
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بـا سـالم و تبریـک موفقیت هایتـان، لطفـا خودتان را 
بـرای مخاطبـان ماهنامـه معرفـی کنیـد و از موفقیت ها و 

افتخاراتـی کـه تاکنـون کسـب کرده ایـد، بگویید.
سـالم. ریحانـه مرادی هسـتم. متولد اردیبهشـت مـاه 1380. 
اول  رتبـه  بـار  می کنـم.2  فعالیـت  نانـو  زمینـه  در  کـه  سـاله   5
جشـنواره نانـو را کسـب کردم. امسـال دانشـجوی مهندسـی مواد 
دانشـگاه شـریف شـدم و در دبیرسـتان انـرژی اتمـی )دوره اول( 

فنـاوری نانـو تدریـس می کنـم.

چگونه با فناوری نانو آشنا شدید؟
یـک بـار در اخبـار دربـاره ی المپیـاد نانـو صحبـت می شـد. 
پـدرم پیشـنهاد کـرد کـه سـری بـه سـایت باشـگاه نانـو بزنـم و 
این گونـه بـود کـه کامـال اتفاقـی بـا نانو آشـنا شـدم و یک مسـیر 

جدیـد در زندگیـم بـاز شـد.

بـا بخش هـا و برنامه هـای مختلـف باشـگاه نانـو هم از 
طریـق سـایت آشـنا شـدید؟ چطور شـد تصمیـم گرفتید 

در جشـنواره شـرکت کنید؟
بلـه. ابتـدا بـه سـمت المپیـاد نانـو گرایش پیـدا کـردم و بعد 
وارد زمینـه پژوهـش شـدم و متوجـه شـدم کـه عالقـه مـن در 
پژوهـش بیش تر اسـت. سـپس شـروع بـه کار بـر روی یـک پروژه 
کـردم و بـه جشـنواره نانـو فرسـتادم. فکـر می کنـم آن زمـان دوم 

بودم. راهنمایـی 

لطفـا از حـس و حالتـان در آن زمـان بگوییـد. چـه 
انگیزه ای بـرای آشـنایی و تحقیق در زمینه نانو داشـتید؟

در  کـردن  کار  و  مطالعـه  تشـنه  جورایـی  یـک  همـه  مـا 

گفتگو با

ریحانه مرادی
جوان موفق و از همراهان 

قدیمی باشگاه نانو

چند سال پیش دختر نوجوانی که در مقطع راهنمایی تحصیل 
نمایشگاه  در  نانو  باشگاه  غرفه  به  پدرش  همراه  به  می کرد 
که  مقاله ای  سراغ  بازدید،  ضمن  و  بود  آمده  تهران  بین المللی 
برای  و جدیت  انگیزه  می گرفت.  را  بود  فرستاده  باشگاه  برای 
پیشرفت در زمینه نانو در نگاه او دیده می شد. مقاله مطالعاتی او 
را دیده بودم و نامش را به یاد داشتم؛ ریحانه مرادی. بعد از آن 
تا چند سال اسمش را در جشنواره های دانش آموزی نانو و جزء 
صاحبان طرح های پژوهشی برگزیده می دیدم. همیشه پشتکار و 
خودباوری اش را تحسین می کردم تا آنکه شنیدم امسال مهندسی 
مواد دانشگاه صنعتی شریف قبول شده و در کانون برگزیدگان 
باشگاه نانو نیز فعال است. تصمیم گرفتم با او گفتگویی داشته 

باشم و از اهداف و مسیر پیشرفتش بپرسم.

 فاطمه سادات سکوت 
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آزمایشـگاه، سـنتز کـردن و ... بودیـم. کامـال شـور و شـوق و عشـق به 
کاری کـه انجـام مـی دادم، داشـتم و جـو جشـنواره نانـو بـرای مـن به 

بـود. دوست داشـتنی  شـدت 

شرکت در این جشنواره چه دستاوردی برایتان داشت؟
کار پژوهشـی خیلـی مهـارت و سـوادم را رشـد داد. جـوری کـه 
االن در دانشـگاه از خیلـی از هـم رشـته ای های خـودم بیش تـر بلـدم 
بـه دسـت  پژوهـش  بـا مهارتـی کـه در  البتـه  و خالقیتـم بیش تـره. 
بـرای  از مباحـث درسـی االنـم را قبـال  آورده ام کار می کنـم. خیلـی 
انجـام کارهـای نانـو مطالعـه کـرده ام و مهم تریـن دسـتاوردم کانـون 

برگزیـدگان اسـت کـه جمـع بـه شـدت مفیـدی هسـت.

موضـوع پروژه هایـی کـه در زمینه نانـو انجـام داده اید چه 
بوده اسـت؟

اول بـا تصفیـه آب شـروع کـردم. کـم کـم پـروژه ام رشـد کـرد و 
نقطـه عطـف کارم تهیـه نانوکامپوزیتـی بـا آیـروژل کربن بـود که برای 
هواپیماهـای رادارگریـز اسـتفاده می شـد. بـا همین پروژه در جشـنواره 

رتبـه اول را گرفتـم.

آیـا در دانشـگاه نیـز می خواهیـد تحقیق در زمینـه نانو را 
ادامـه دهید؟

قطعا و همچنان در حال پژوهش هسـتم.

رمز موفقیتتان را در کنکور چه می دانید؟ 
سـال کنکـور فقـط درس می خوانـدم و فعالیـت دیگـه ای نداشـتم. 
رمـز موفقیتـم را هـم می توانـم ایـن طـور بگویـم اینکـه 1 سـال فقـط 
روی یـک هـدف متمرکـز باشـی، از هیچـی برای رسـیدن بـه آن هدف 
کـم نـذاری و هیچـی حواسـتو ازش پـرت نکنـه، در نهایـت منجـر بـه 

رسـیدن به هـدف می شـود.

در دوران دبیرستان درالمپیاد نانو هم شرکت کردید؟

بله. برگزیده استانی شدم.

چـه توصیـه ای بـرای دانش آمـوزان عالقمند بـه تحقیق و 
پژوهـش، بـه خصـوص در زمینه نانـو دارید؟

در سـال های اخیـر خیلـی شـرایط بـرای ورود دانش آمـوزان بـه 
نانـو فراهـم شـده اسـت. توصیـه مـن ایـن اسـت کـه اگـه عالقه شـان 
نانـو اسـت از المپیاد و جشـنواره شـروع کنند. قطعا مسـیر بـرای ادامه 

فعالیتشـان خـود بـه خـود ایجـاد می شـود.

حامیان شـما در این مسیر موفقیت چه کسانی بودند؟
پدر و مادرم، مدرسه و استاد راهنمایم.

چندمیـن فرزند خانواده هسـتید و حمایت پـدر و مادرتان 
از شـما خصوصـا بـرای فعالیـت در زمبنـه نانـو به چـه صورت 

؟ د بو
تـک فرزنـد هسـتم. پـدر و مادرم همیشـه حامـی ام بودنـد و متوجه 
ارزش کار پژوهشـی هسـتند. حقیقتـا از هیـچ کمکـی دریـغ نکردنـد و 
حتـی بعضـی وقت هـا کار مـن بیش تـر از اینکـه بـرای خودم مهم باشـد 
بـرای خانـواده ام مهـم بـود. موقعـی کـه شکسـت  می خـوردم هیچوقـت 
نگذاشـتند متوقـف شـوم و اگـر االن موفقیتـی دارم مدیـون آنها هسـتم.

در کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو چـه فعالیتـی دارید و 
نظرتـان در مـورد وجـود این کانـون و فعالیت هایش چیسـت؟

در حـال حاضـر در کارگـروه آمـوزش فعالیـت می کنـم. بـه نظـرم 
وجـود کانـون و دورهـم نگـه داشـتن بچه هـا می تواند باعث شـکل گیری 
کارهـای ارزشـمندی شـود کـه تـا چنـد سـال آینـده قطعـا شاهدشـون 

بود. خواهیـم 

در  اختاللـی  نانـو  فنـاوری  زمینـه  در  تحقیـق  و  مطالعـه 
آزمـون کنکـور شـما  و حتـی  امتحان هـا  مطالعـات درسـی، 

ایجـاد کـرد؟
مـن همـان طـور کـه گفتم سـال کنکـور را فقـط بـه درس خوندن 

اختصـاص دادم، ولـی مطالعـه و 
تحقیـق باعـث ایجـاد روحیـه ای 
کـه  می شـود  دانش آمـوز  در 
یـک  روی  را  فکـرش  بتوانـد 
هـدف و موضـوع متمرکـز کنـد، 
خالق تـر باشـد و ایـن خالقیـت 
در شـیوه ی درس خوانـدن مـن 
تاثیر داشـت. بعـد از آن نیز زمان 
انتخـاب رشـته دقیقا می دانسـتم 
چـه رشـته ای را دوسـت دارم و 
مهندسـی مـواد را انتخـاب کردم 

و کامـال راضـی هسـتم.

آیـا در زمینـه ای خـارج 
از فنـاوری نانو هـم فعالیتی 

رید؟ دا
اخیرا در زمینه موسیقی یادگیری یک ساز را شروع کرده ام.
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معرفی یک مقاله  علمی و بخش های مختلف آن

        قسمت اول: چرا محققان مقاله می نویسند؟ 

انتشـار  در  فعلـی  سـازوکار  ایجـاد  اهـداف  مهم تریـن  از 
مقـاالت علمـی در سـطح جهـان، اشـتراک اطالعـات محققین 
مختلـف و هم افزایـی بیـن آنهاسـت. فـرض کنید که بـه مانند 
گذشـته دانشـمندانی هم زمـان بـر روی یـک موضـوع علمـی 
خـاص از دیـد خودشـان کار می کردنـد. در بسـیاری از موارد، 
بخـش اعظـم انـرژی آنها صـرف انجام کارهـای تکـراری برای 
رسـیدن بـه نتیجـه ای می شـد کـه محقـق دیگـری در جـای 
دیگـر دنیا به آن رسـیده بـود. همچنین امکان داشـت هرکدام 
از محققیـن بـه نکتـه ای توجـه کننـد کـه محقق دیگـر نکرده 
اسـت. نتیجـه ایـن بـود که خیلـی از مواقـع چند دانشـمند به 

صـورت همزمـان بـه یک نتیجـه می رسـیدند. 
امـا پـس از ایجاد سـازوکار فعلی انتشـار مقاالت در سـطح 
جهـان، مـوازی کاری خیلـی کم تـر پیـش می آیـد و همچنین 
بـه  محققیـن  سـایر  نتایـج  مطالعـه  بـا  می تواننـد  محققیـن 
بـه ذهـن  از کار فکـر کننـد کـه در حالـت عـادی  زوایایـی 
از مهم تریـن دالیـل  ایـن مـورد یکـی  خودشـان نمی رسـید. 

افزایـش سـرعت رشـد علمـی در سـطح جهـان اسـت.
باتوجـه بـه گسـتردگی علوم در دنیـای فعلی، هـر موضوع 
از علـم بـه شـاخه های مختلفـی تقسـیم شـده اسـت و در هـر 
آن،  بـه  مخصـوص  علمـی  )مجلـه(  ژورنـال  تعـدادی  شـاخه 
اقـدام بـه انتشـار مقـاالت در آن حـوزه می کننـد. بـرای مثال 
ژورنـال nanoletter بـه انتشـار مقـاالت در حـوزه فنـاوری 

نانـو اختصـاص دارد.
در  مشـخص  سـازوکار  و  نظـم  ایجـاد  بـرای  همچنیـن 
انتشـار مقـاالت، نیـاز بـه یـک چهارچوب مشـخص بـرای آنها 
وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل می تـوان بـه صـورت اسـتاندارد 
از بخش هـای مختلـف یـک مقالـه علمـی سـخن گفـت. البتـه 
ایـن بخش هـا در تمـام ژورنال هـا کامـال یکسـان نیسـت و هر 
ژورنـال چهارچـوب خـاص خـود را دارد. ولـی در اکثـر آنهـا 
کلیـت ایـن چهارچـوب یکسـان اسـت و تفاوت هـا بیش تـر از 

بابـت نـوع نـگارش و ویرایـش اسـت.

مقاالت ISI چه هستند؟
 Institute for اختصـاری  حـروف   ISI موسسـه 
بـرای  موسسـه ای  معنـای  بـه   Scientific Information
اطالعـات علمـی اسـت. ایـن موسسـه از سـال 1960 شـروع 
دارای   ISI پایـگاه  حاضـر  حـال  در  اسـت.  کـرده  کار  بـه 
اطالعـات جامعـی از مهم تریـن و معتبرتریـن مقـاالت علمـی 
در سراسـر جهـان اسـت. ایـن مقـاالت در حوزه هـای مختلـف 
علـوم و توسـط محققیـن هـزاران دانشـگاه جهـان آمـاده و در 

اسـت.  شـده  چـاپ  مختلفـی  ژورنال هـای 

انـواع مقـاالت در مجـالت معتبـر 
چیسـت؟ علمی 

سـوال دیگـری کـه مطرح می شـود این اسـت کـه آیا همه 
مقـاالت از یـک نوعند یـا دارای دسـته بندی مختلف هسـتند؟ 
اگـر دسـته بندی های مختلفـی دارنـد، ایـن دسـته بندی ها چه 
هسـتند و طبـق چـه معیـاری انتخـاب شـده اند؟ جـواب ایـن 
سـوال ایـن هسـت کـه بـا توجـه بـه نـوع حـوزه علمـی مورد 
بررسـی، انـواع مختلفـی از مقاالت آن حـوزه در مجالت علمی 
مرتبـط را می تـوان نـام بـرد. بـرای مثـال می تـوان بـه مقاالت 
پژوهشـی-تئوری، مقـاالت مـروری، مطالعـات مـوردی بالینی 
)حـوزه پزشـکی( و آزمایـش بالینـی )حـوزه پزشـکی( اشـاره 
کـرد. دو مـوردی کـه در مقـاالت فنـی فنـاوری نانـو بیش تـر 
مـروری  مقـاالت  و  پژوهشـی  مقـاالت  می شـوند،  اسـتفاده 

. هستند
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در مقـاالت مـروری، عموما یـک محقق کـه چندین 
سـال در یـک حوزه تحقیـق و پژوهش انجام داده اسـت، نتایج 
جمع بنـدی  را  حـوزه  آن  در  دیگـران  و  خـود  پژوهش هـای 
بـه  می کنـد و یـک مقالـه مـروری می نویسـد. در آن مقالـه 
معرفـی و بیـان نتایـج مهم تریـن تحقیقـات و پژوهش هـای آن 
حـوزه کـه توسـط خودش و سـایر محققین از گذشـته تا موقع 
نوشـتن آن مقالـه انجـام شـده اسـت، پرداخته می شـود. البته 
در خیلـی از مواقـع، مقـاالت مـروری را محققیـن جوانـی کـه 
در آن حـوزه پژوهـش چندانـی انجـام نداده انـد و صرفـا نتایج 
پژوهـش سـرآمدان آن حـوزه را مطالعـه کرده انـد می نویسـند 
کـه از فلسـفه نوشـتن مقـاالت مروری بـه دور اسـت و طبیعتا 

عمـق و پیوسـتگی الزم را نـدارد. 

در مقـاالت پژوهشـی، پژوهشـگر در یـک موضـوع 
تحقیقـات و کار آزمایشـگاهی انجـام می دهـد و در مقالـه خود 
ابتـدا مقدمـات الزم و تحقیقـات پیشـین را به اختصـار معرفی 
می کنـد و سـپس حاصـل کار آزمایشـگاهی خـود، آزمون های 
انجـام شـده و تحلیـل پیشـنهادی اش نسـبت بـه نتایج کسـب 
شـده را بیـان می کنـد. ایـن مقاله هـا متشـکل از بخش هـای 
زیـر هسـتند کـه در شـماره بعدی به صـورت مشـروح توضیح 

داده خواهند شـد.

1. عنوان مقاله و مشخصات نویسنده یا نویسندگان
2. چکیده 
3. مقدمه

4. بخش آزمایشگاهی )مواد و روش ها(
5. نتایج و بحث
6. نتیجه گیری

7. تقدیر و تشکر )اختیاری(
8. ضمائم )اختیاری(

9. منابع 



در  همـدان  اسـتان  دانش آمـوزان 
جشـنواره های دانش آموزی نانوی برگزار شـده، 
شـرکت داشـته اند و در تمامـی دوره هـا از ایـن 
اسـتان شـرکت کنندگان فعالـی در جشـنواره 
حاضـر و بـه مرحلـه نهایـی آن راه  یافته انـد. 
قابـل ذکر اسـت کـه مقاله هـای ارسـالی از این 
اسـتان در هشتمین جشـنواره حدود 3۷ مقاله 
بـوده که در مقایسـه با جشـنواره های پیشـین 
رشـد قابـل توجهی داشـته و بیش تریـن تعداد 
مقـاالت ارسـالی اسـتان همـدان اسـت. ایـن 
اسـتان در زمینـه تعـداد کل مقـاالت ارسـالی، 

در رتبـه نهـم کشـوری قـرار دارد.
اسـتان همـدان در نهمین جشـنواره علوم 
و فنـاوری نانو نیز خوش درخشـید بـه گونه ای 
اول  بـه مرحلـه  اسـتان  ایـن  از  کـه 3 طـرح 
جشـنواره و 1 طـرح به مرحلـه دوم آن راه پیدا 
کرد. در ششـمین جشـنواره آقایان علی فرجی 
و سـید علی حسـینی با ارائه مقالـه ای با عنوان 
»عملکـرد انتخابـی نانوقفس B16C16 نسـبت 
بخـش  در  اول  رتبـه   »  C2N2مولکـول بـه 
دادنـد.  اختصـاص  بـه خـود  را  نانومحاسـبات 
همچنیـن در چهارمیـن جشـنواره 3 طـرح از 
ایـن اسـتان رتبـه سـوم و یک طـرح نیـز رتبه 
دوم بخـش کاربـرد نانومـواد را از آن خـود کرد.

با تعداد 1894 نفر بوده است. در  المپیاد  باالترین ثبت نام استان همدان در سومین دوره 
آن دوره، استان همدان در رتبه دوم در میان سایر استان ها قرار گرفته است. از جمله نهادهای 
فعال این استان پژوهش سراهای دانش آموزی جابربن حیان رزن، بنیاد بهاری و سید جمال الدین 
اسدآبادی همدان هستند که عالوه بر آموزش و ترویج نانو در برگزاری المپیاد نانو نیز همکاری 
دارند. پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان رزن با 330 ثبت نام در پنجمین دوره المپیاد نانو 

رکورددار باالترین تعداد ثبت نام در میان نهادهای استان است. 
آقای  دوره،  پنجمین  در  و  سوری  جواد  آقای  نانو  المپیاد  سومین  در  است  ذکر  به  الزم 

محمد حسین عباسی از این استان موفق به کسب مدال برنز شدند.
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جشنواره دانش آموزی نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها
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از استان های فعال در زمینه ترویج  استان همدان یکی 
فناوری نانو است. در این استان، 2 آزمایشگاه دانش آموزی 
نانو وجود دارد. 37 مرکز نیز با عنوان نهاد ترویجی در 
در  نانو  ترویجی  امور  انجام  به  که  شده اند  ثبت  استان 
منطقه می پردازند. آنها با برگزاری کالس ها و کارگاه های 
مختلف، دانش آموزان را با علوم و فناوری نوین نانو آشنا 

می نمایند.
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  نسیم ذوقی

نانو در استان همدان



احدی  احمدرضا  دانش آموزی شهید  پژوهش سرای  و  اسدآبادی همدان  دانش آموزی جمال الدین  پژوهش سرای 
قبیل  از  پیشرفته  تجهیزات  و  با داشتن دستگاه ها  مراکز  این  نانو هستند.  آزمایشگاه  به  استان مجهز  این  مالیر در 
توانا  شبکه  فعال  و  مجهز  آزمایشگاهی  مراکز  از   ... و  سیم  الکتریکی  انفجار  اولتراسونیک،  اسپاترینگ،  الکتروریس، 

هستند.
گفتنی است آقای سعید تقی پور از این استان در پنجمین نشست کارشناسان شرکت کردند و با کسب امتیاز قابل 

قبول، گواهینامه پنجمین دوره نشست کارشناسان آزمایشگاه های توانا را دریافت نمودند.

 آزمایشگاه های 
آموزشی فناوری نانو

ارتقای  و  خالقیت ها  پرورش  و  رشد  که  امکاناتی  و  شرایط  ایجاد 
دانایی و توانایی دانش آموزان را به تناسب استعدادها و عالیق آنها فراهم 
آورد، امری ضروری است. پژوهش سرای دانش آموزی مالیر با حمایت 
ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان مالیر آقای مهندس هادی 
سلگی به عنوان یکی از راهکارها برای تأمین این هدف تأسیس گردید 
و تاکنون نزدیک به 1000 دانش آموز از مقاطع تحصیلی سوم راهنمائی 

تا پیش دانشگاهی در این پژوهش سرا عضو هستند.
  

امکانات پژوهش سرا 

آزمایشگاه: این مرکز با دارا بودن آزمایشگاه های تخصصی در 
زمینه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نانو و زمین شناسی امکان فعالیت 

عملی دانش آموزان در کنار آموزش های تئوری را فراهم کرده است.

  سایت رایانه ای: با وجود سایت مجهز در این مرکز بهره گیری 
از فناوری اطالعات میسر است.

کارگاه ها و انجمن های علمی: کارگاه ها و انجمن های علمی 
مختلف در این پژوهش سرا وجود دارد. انجمن علمی آموزشی آماتوری 
در بخش نجوم نیز در سال1396 تأسیس و راه اندازی شده است. این 
انجمن با امکانات خوب و منحصر به فرد، قوی ترین تیم نجومی استان 

را تشکیل داده و توانسته در زمره ده تیم برتر کشوری قرار بگیرد.
 

کتابخانه: کتابخانه تخصصی این مرکز اکنون با بیش از 5000 جلد 
کتاب کمک آموزشی و مرجع علمی، یکی از غنی ترین کتابخانه های 

دانش آموزی منطقه است.
 
 

فعالیت ها

به وجود آوردن شرایط مناسب جهت فعالیت دانش آموزان خالق و 
مبتکر در جشنواره خوارزمی

راه اندازی انجمن های علمی در رشته های نظری و فنی به منظور 
شکوفائی استعدادهای دانش آموزان

آموزشی  دوره های  برگزاری  مناسب جهت  نمودن محیطی  فراهم 
متناسب با نیاز دانش آموزان نظیر آموزش رایانه، نجوم و ...

ویژه  مشاوره ای  فعالیت های  انجام  جهت  مناسب  محیطی  ایجاد 
دانش آموزان خصوصاً دانش آموزان نخبه و متقاضیان ورود به دانشگاه

آموزشی  دوره های  برگزاری  جهت  مناسب  علمی  پایگاه  ایجاد 
المپیادهای علمی دانش آموزی

بوجود آمدن محیطی آرام و علمی به منظور غنی سازی اوقات فراغت 
دانش آموزان در ساعات بعد از ظهر و ایام تابستان

برگزاری کارگاه های تخصصی معلمان؛ این مرکز تالش نموده است 
تا با برگزاری دوره های تخصصی مختلف همکاران عالقه مند را به این 

مرکز جذب نماید.
انجام پروژه های متعدد در زمینه فناوری نانو اعم از تهیه نانوالیاف 
ترکیبی کیتوتیسان و نانونقره جهت جلوگیری از خرابی میوه ها، تهیه 
بهبود سریع تر  به منظور   K و   B ویتامین های  بوسیله  چسب زخم 

زخم و ...
برگزاری سمینارها و کارگاه های ترویجی فناوری نانو

از افتخارات این مرکز راهیابی کارسازه با عنوان »اپلیکیشن نانومن: 
به مرحله اول نهمین جشنواره علوم و فناوری نانو است.

در حال حاضر نیز پروژه های متعددی با موضوعات روز دنیا در زمینه 
فناوری نانو تعریف شده است که پس از رونمایی قطعا نظرات مثبتی را 

به خود اختصاص خواهند داد.

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی شهید احدی مالیر

کارشناس آزمایشگاه:  حسین خزایی مدیر پژوهش سرا:  مریم فراهانی 

زنگ
11نانـو نانو در استان ها 
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قبـال در یـک برنامه علمی شـنیده بـودم نانوپودرهـای آلومنیوم 
کـه  اسـت  قاره پیمـا  موشـک های  سـوخت های  بهتریـن  از  یکـی 
برایـم عجیـب و جالـب بـود. پـس از آن »نانـو« جذابیـت ویـژه ای 
برایـم پیـدا کـرد تـا اینکـه یـک روز در مدرسـه اطالعیـه ای نصـب 
شـد. در آن نوشـته شـده بـود کـه برنامـه ای از طرف پژوهش سـرای 
پرفسـور حسـابی ناحیـه 1 همـدان در رابطه با فناوری نانو در سـالن 
اجتماعـات شـهرداری همـدان برگـزار می شـود و عالقه مندان جهت 

شـرکت در ایـن برنامـه به دفتـر مراجعـه کنند. 
فـردای آن روز بـا چنـد نفـر از همکالسـی هایم در ایـن برنامـه 
شـرکت کردیـم. در آنجـا فیلم هـا و مطالبـی دربـاره ی فنـاوری نانـو 
از طـرف کارشـناس نانـوی پژوهش سـرا، آقای سـعید تقی پـور ارائه 
شـد کـه جذاب تریـن قسـمت آن برای مـن فیلمی بود تحـت عنوان 
»بزرگنمایی یک سـی پی یو«. در این فیلم جزییات موجود در سـی 
پـی یـو یـک کامپیوتر و اتصـاالت و بخش های بسـیار زیـادی که در 
ابعـاد نانومتـری به هم متصل شـده بودند را نمایش می داد و بسـیار 
شـگفت انگیـز بـود. در همان جلسـه آزمایشـگاه نانوی پژوهش سـرا 

و دسـتگاه های موجـود در آن نیـز معرفی شـدند و توضیحاتی راجع 
به سـاعت و روزهـای برگزاری کالس هـای آمادگی المپیـاد نانو ارائه 
شـد. بـه دلیـل عالقـه ای کـه در آن جلسـه در مـن بـه وجـود آمده 
بـود بـه همراه دوسـتم، پنج شـنبه ی همـان هفته به پژوهش سـرای 
پرفسـور حسـابی رفتیـم تـا در کالس معرفـی دسـتگاه های موجود 
در آزمایشـگاه نانـو شـرکت کنیم. کالس سـاعت 8:30 شـروع شـد. 
ابتـدا دسـتگاه ها از لحـاظ تئـوری و به صـورت مختصر توسـط آقای 
تقـی پـور معرفـی شـدند. آن روز بـا دو دسـتگاه انفجـار الکتریکـی 
سـیم و الکتروریسـی آزمایش هـای سـاده ای انجـام دادیم که بسـیار 

بود. لذت بخـش 
المپیـاد  آمادگـی  از آن تصمیـم گرفتـم در کالس هـای  بعـد 
شـرکت کنـم. کالس هـای آمادگـی المپیـاد نانـو به صورت مسـتمر 
پنـج شـنبه ها در پژوهش سـرای پرفسـور حسـابی برگزار می شـود و 
مـن به همـراه دوسـتانم در این کالس ها شـرکت می کنیـم. تصمیم 
دارم بـا توجـه بـه امتیـازات فـراوان افـرادی کـه در المپیـاد مـدال 
کسـب می کننـد تـالش کنم تا بتوانـم در مرحله اول المپیـاد نانو در 

اردیبهشـت مـاه 98 موفق باشـم.

سجاد 
حیدری 

دانش آموز مصمم و کوشای پژوهش سرای 
دانش آموزی پروفسور حسابی ناحیه 2 همدان

نقاشی های برگزیده بخش هنری نهمین جشنواره دانش آموزی نانو

رتبه اول:
محدثه ارحمی

از پژوهش سرای ابوعلی سینا خواجه

رتبه دوم:
سیده سلیمه ساداتی

از پژوهش سرای شهید علیمحمدی ساری

رتبه سوم:
شکیبا خسروی 

از پژوهش سرای ابن سینا



        ارتباط رشته با فناوری نانو
امروزه با پیشـرفت فنـاوری، فنـاوری نانو بخش هـای مختلف صنعت نسـاجی را تحت تاثیـر قرار داده اسـت. این امر بـه نوبه خود 
فناوری های بسـیاری از قبیـل فناوری خاک در راسـتای تولید منسـوجات مورد اسـتفاده در بخش کشـاورزی، فناوری سـاخت با تولید 
منسـوجات سـاختمانی، فناوری ورزشـی، فناوری بسـته بندی و فنـاوری صنعتی در راسـتای تولید منسـوجاتی بـرای کاربردهای صنعتی 
را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. محصوالت بسـیاری با اسـتفاده از فنـاوری نانـو توسـعه یافته اند کـه از جملـه می توان به منسـوجات 
محافـظ امـواج، منسـوجات پنبـه ای ضد میکروبـی و محافـظ، نانوپوشـش های سـخت و مقـاوم، نانومـواد معطر کننـده منسـوجات، نخ 
نانوکامپوزیتـی نایلـون، تولید سـلول های خورشـیدی قابل پوشـیدن، پارچه هایـی با خواص خـود تمیز و ترمیم شـونده و بسـیاری موارد 
دیگر اشـاره کرد. رشـته مهندسـی نسـاجی در مقطـع ارشـد دارای گرایـش سـاختارهای نانولیفی اسـت که این امـر نشـان دهنده تاثیر 

متقابـل فناوری نانو در پیشـرفت این رشـته اسـت. 

نیازمندی های ورود به رشته
داوطلبـان گروه آزمایشـی ریاضـی می توانند وارد این رشـته شـوند. رتبه الزم بـرای قبولی در 
این رشـته بـا توجه بـه مناطـق مختلف متفـاوت اسـت. بـا در نظـر گرفتن سـهمیه تمـام مناطق، 
بـرای قبولی در دانشـگاه های برتـر، رتبه کشـوری زیر 10000 و سـایر دانشـگاه های دولتـی، رتبه 

کشـوری زیر 30000 الزم اسـت.

مراکز فعال نانویی مرتبط
بـا توجـه بـه گسـترش روز افـزون 
کاربرد فنـاوری نانو در صنعت نسـاجی، 
شـرکت های بسـیاری بـا اسـتفاده از این 
فنـاوری بـه تولیـد منسـوجات نانویـی 
می پردازنـد کـه از جملـه آنهـا می تـوان 
زرنـخ،  تهـران  تولیـدی  شـرکت  بـه 
شـرکت  ویـرا،  نویـن  سـپنتا  شـرکت 
صنایـع الکترواپتیـک صاایـران، شـرکت 
میچـکا آریا پوش، شـرکت فنـاوران نانو 
مقیـاس و شـرکت فنـاوری نانو سـاختار 

کرد. اشـاره  آسـیا 

دروس دانشگاهی
دروس اختیـاری این رشـته با توجه 
بـه گرایش هـای مختلـف آن در مقطـع 
دروس  و  بـوده  متفـاوت  کارشناسـی 
اجباری آنها یکسـان اسـت. از مهم ترین 
آنهـا می تـوان بـه مقاومـت مصالـح 1، 
دینامیک عمومی، شـیمی آلی مهندسـی، 
بی بافـت  منسـوجات  و  الیـاف  فیزیـک 

کرد. اشـاره 

           آینده شغلی
رشـته  فارغ التحصیـل  یـک 
مهندسـی نسـاجی می تواند در قالب 
مدیـر عامـل، مدیـر تولیـد، مدیـر 
بازرگانـی و مشـاور، در کارخانه هـا 
و کارگاه های مختلف نسـاجی مانند 
بافندگی، ریسـندگی، کنترل کیفیت 
و خریـد ماشـین آالت مشـغول بـه 

کار شـود. 
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صنعت  طریق  از  پوشاک  به  نیاز  یعنی  بشر  اساسی  نیازهای  از  یکی  امروزه 
مهندس  یک  نقش  روزافزون  اهمیت  بیانگر  امر  این  می شود.  برآورده  نساجی 
نساجی، در طراحی و تولید الیاف الزم است. صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین 
صنایع است، که در کشور ما نیز کارخانه ها و واحدهای تولیدی بسیاری در این 

زمینه فعالند.

  سحر بیگ زاده

توانمندی ها و استعدادهای 
موردنیاز 

عالقه نقش بسیار مهمی را برای موفقیت 

در این رشته بازی می کند. در صورت داشتن 

از مهارت های  برخورداری  فاکتور مهم،  این 

مناسب  تحلیل  و  تجزیه  توانایی  مدیریتی، 

و درک مفاهیم ریاضی از دیگر عوامل مهم 

برای تحصیل در این رشته هستند.

معرفیرشتهی


مهنـــدسی

رشته هستند.یزد از جمله دانشگاه های برتر در این صنعتی ارومیه، دانشگاه گیالن و دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه بناب، دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه دانشگاه های معروف نســـــاجی

محدودیت رشته
از مهم ترین محدودیت های 
این رشته می توان به عدم آگاهی 
مدیران از روش های علمی و در 
نتیجه عدم به کارگیری نیروهای 
متخصص و فارغ التحصیالن این 

رشته نام برد.
منابع:
fa.wikipedia.org

iranmoshavere.com

iusnews.ir
www.nojavanha.com

http://nanotexnet.ir
http://mabna-company.ir
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 محمد فرهادپور

خاصیــت آنتــی باکتریــال برخــی از نانومــواد باعــث عملکــرد 
قابــل توجــه و کاربــرد آنهــا در حوزه هــای مختلــف صنعــت شــده 
اســت. از جملــه نانومــواد آنتــی باکتریــال، نانومــواد فوتوکاتالیســتی 
دیگــر  نانومــواد  همچنیــن  و  روی  اکســید  و  تیتانیــا  مثــل 
ــت.  ــیلیکا اس ــی و س ــه کربن ــن، نانولول ــس، گراف ــره، م ــد نق مانن

مکانیــزم عملکــرد نانومــواد فوتوکاتالیســتی در بــروز خاصیــت 
ــش  ــر تاب ــه در اث ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــال ب ــی باکتری آنت

نــور، تولیــد الکتــرون و حفــره می کننــد و بــا برهمکنــش 
ــیب  ــای آن آس ــری، غش ــا باکت ــره ب ــا حف ــا خصوص ــرون و ی الکت
دیــده و از بیــن مــی رود. در نانومــواد آنتــی باکتریــال دیگــر 
مثــل نقــره )کــه بســیار قــوی اســت( یــا مــس، مکانیــزم 
ــداری و در  ــا، ناپای ــه غش ــیب ب ــا آس ــری عمدت ــازی باکت نابودس
ــه  ــت ک ــر اس ــل ذک ــن قاب ــت. همچنی ــودی آن اس ــت ناب نهای
ــیعی  ــف وس ــذاری روی طی ــر اثرگ ــالوه ب ــواد ع ــن نانوم ــر ای اکث
از باکتری هــا، بــر روی قارچ هــا و ویروس هــا نیــز اثــر دارنــد.

ــود  ــی، وج ــز درمان ــتان ها و مراک ــم در بیمارس ــالت مه ــی از معض یک
ــر  ــکالت دیگ ــت و مش ــه عفون ــه ب ــت ک ــط اس ــا در محی میکروب ه
میکروب هــا  ایــن  بــردن  بیــن  از  روش هــای  می شــود.  منتهــی 
دشــوار، زمان بــر و گــران اســت. بــا اســتفاده از اســپری نانومــواد 
ــوش و  ــل کفپ ــتان مث ــف بیمارس ــطوح مختل ــال روی س ــی باکتری آنت
ــرد. ــری ک ــا جلوگی ــوان از انتشــار و شــیوع میکروب ه ــواره، می ت ــا دی ی

ــن در  ــال ایم ــی باکتری ــواد آنت ــتفاده از نانوم ــا اس ب
ــت ها،  ــواع گوش ــد ان ــی  مانن ــواد غذای ــته بندی م بس
می تــوان  داروهــا،  یــا  و  میوه هــا  و  ســبزیجات 
از  مــواد،  ایــن  مصــرف  تاریــخ  افزایــش  ضمــن 
بهداشــتی بــودن آنهــا اطمینــان حاصــل کــرد.

ــه و  ــلوار، حول ــوراب، ش ــاس، ج ــل لب ــوجات مث ــواع منس ــال در ان ــی باکتری ــواد آنت ــزودن نانوم ــا اف ب
ــال  ــت. در ح ــر اس ــایند امکان پذی ــای ناخوش ــا و بوه ــواع میکروب ه ــار ان ــری از انتش ــش جلوگی کف
ــل  ــرد قاب ــه عملک ــوند ک ــد می ش ــواد تولی ــن نانوم ــا ای ــوجات ب ــواع منس ــورمان ان ــر در کش حاض
ــخ  ــاخت ن ــد در مراحــل س ــتفاده بای ــورد اس ــواد م ــه نانوم ــود ک ــت ش ــد دق ــا بای ــد. ام ــی دارن توجه
ــر اســت.  ــی آن باالت ــدگاری و ایمن ــه مان ــن گون ــد منســوج. ای ــس از تولی ــه پ ــزوده شــود ن ــه آن اف ب
همچنیــن نبایــد از نانومــوادی کــه می توانــد بــرای ســالمتی  مضــر باشــد بــه ایــن منظــور اســتفاده 
ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــرد م ــن کارب ــرای ای ــل اکســید روی ب ــوادی مث ــر اســت نانوم شــود و بهت

همان طور که گفته شد این نانومواد در حوزه های مختلفی کاربرد دارند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پوشش در بیمارستان ها: 

استفاده در بسته بندی مواد غذایی و دارویی: 

استفاده در منسوجات:

کاربرد خاصیت آنتی باکتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــریال نانومواد در صنایع مختلف



منابع
www.nano.ir
www.nanowerk.com

15 زنگ
نانـو کاربرد

ــی کــه  ــن در محصوالت اســتفاده جایگزی
از مــواد غیرنانویــی آنتــی باکتریال اســتفاده 
ــراوان  ــای ف ــت کاربرده ــه عل ــت: ب ــده اس می ش
مــواد آنتــی باکتریــال، می تــوان بــه صــورت عــام از 
جایگزینــی نانومــواد مذکــور بــه جــای مــواد ســنتی 
آنتــی باکتریــال نــام بــرد کــه ضمــن بهبــود کارایی، 
باعــث ایجــاد خــواص مناســب دیگــری مثــل عــدم 
ــی  ــت باکتریای ــدم مقاوم ــا ع ــیت ی ــاد حساس ایج
آنتــی  نانومــواد  از  اســتفاده  ماننــد  می شــود. 
ــای  ــنتی در صابون ه ــواد س ــای م ــه ج ــال ب باکتری
آنتــی باکتریــال یــا مــواد آرایشــی بهداشــتی دیگــر.

نانومــواد  از  اســتفاده  قــرار می گیــرد،  نــور خورشــید  آنجــا کــه خــودرو در معــرض  از 
فوتوکاتالیســت در قســمت های مختلــف خــودرو مثــل صندلی هــا یــا فرمــان کــه بســیار 
ــردن  ــن ب ــث از بی ــد باع ــواد می توان ــن نانوم ــتفاده از ای ــت. اس ــر اس ــت، امکان پذی ــوده اس آل
میکروب هــا، آلودگی هــا و ایجــاد خاصیــت خودتمیزشــوندگی در اجــزای خــودرو شــود.

انــواع  در  می تــوان  باکتریــال  آنتــی  نانومــواد  از 
رنــگ  کــه  ســطحی  تــا  کــرد  اســتفاده  رنگ هــا 
باشــد. آلودگی هــا  برنــده ی  بیــن  از  می شــود 

از نانومــواد آنتــی باکتریــال )بــا ایمنــی تاییــد شــده( 
ــه کار رفتــه اســت.  ــوازم مختلــف خانگــی نیــز ب در ل
مبل هــا  و  فرش هــا  در  اســتفاده  آنهــا،  از جملــه 
اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن میکروب هــا و 
ــود.  ــی  ش ــا م ــو در آنه ــاد ب ــدم ایج ــا و ع آلودگی ه
همچنیــن می تــوان از ایــن نانومــواد بــه عنــوان 
کاغذدیواری هــا،  دیوارهــا،  ســطح  روی  پوشــش 
نمــود. اســتفاده  الکتریکــی  لــوازم  و  کاشــی ها 

ــه  ــواد عرض ــتفاده از نانوم ــا اس ــال ب ــی باکتری ــت آنت ــا خاصی ــی ب ــتمال کاغذی های ــی دس ــه تازگ ب
شــده اند کــه توانایــی از بیــن بــردن انــواع میکروب هــا را دارنــد. در ایــن دســتمال کاغذی هــا 
ــود. ــتفاده می ش ــید روی اس ــل اکس ــن مث ــواد ایم ــی، از نانوم ــت ایمن ــاد از باب ــی زی ــر نگران ــه خاط ب

استفاده در خودرو: 

استفاده در رنگ ها: 

استفاده در لوازم خانگی: 

استفاده در دستمال کاغذی: 
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لطفا خودتان را معرفی کنید.
فاطمـه خضـری پـور هسـتم. 16سـال دارم و در مدرسـه ی فرزانـگان شـهر 

کرمـان مشـغول بـه تحصیـل هسـتم. 

عنوان طرحتان چیست و نتایج آن در چه صنایعی کاربرد دارد؟ 
زیست سـازگار  نانوپانسـمان  بـا  سـالک  زخـم  »درمـان  مـا  طـرح  عنـوان   
تخریب پذیـر ضدمیکروبـی« اسـت. این طرح در صنایع داروسـازی و در بخش 
پزشـکی بـرای درمـان و ترمیـم زخم هـا از جملـه زخـم سـالک کاربـرد دارد.

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

بـه دلیـل زلزلـه ای کـه در سـال 1382 در بـم اتفـاق افتـاد، عـده ای از هـم 
اسـتانی هایمان بـه زخـم سـالک مبتـال شـدند و ایـن زخم آسـیب زیـادی به 
زیبایـی آنهـا زد. از ایـن رو سـعی کردیـم بـا تهیـه یـک پانسـمان ایـن زخم 
را درمـان کنیـم. در واقـع  انگیـزه ی اصلـی مـا در انجـام این پـروژه درمان و 

بهبـود بیمـاری هم اسـتانی هایمان بـود.

بـرای  جملـه  چنـد  در  را  تحقیق تـان  و  طـرح  کلیـت  می توانیـد 
دهیـد؟ توضیـح  ماهنامـه  مخاطبـان 

کلیـت طـرح مـا درمـان زخـم سـالک بـا نانوپانسـمان حـاوی عصاره هـای 
گیاهـی بـره مـوم و حنـا اسـت. باتوجـه بـه خاصیت ترمیـم کنندگـی قوی و 
آنتـی اکسـیدانی بـره موم و همچنین اسـتفاده از خواص ضـد میکروبی و ضد 
باکتریایـی حنا، ما موفق شـدیم پانسـمانی بـا ویژگی های خـاص تولید کنیم. 
البتـه بـا همـکاری بخـش فارماکولوژی دانشـکده علـوم پزشـکی عملکرد این 

پانسـمان را آزمایـش کردیـم و پاسـخ مثبـت گرفتیم. 

لطفًا توضیح کوتاهی از مراحل کار آزمایشگاهی تان بدهید. 
ابتـدا غلظت هـای معینـی از عصـاره گیاهـان بـره موم و حنـا را تهیـه کردیم. 
سـپس عصاره هـا را بـا اسـتفاده از دسـتگاه الکتروریسـی بـه مدت 12سـاعت 
بـر روی پانسـمان پخـش کردیـم و در نهایت موفق بـه تهیه نانوالیـاف از این 
عصاره هـا شـدیم. پـس از آزمایش عملکـرد دارویی و گرفتن نتایـج مثبت، اثر 

دو  کریمی،  مارال  و  پور  خضری  فاطمه 
دوستی که با هم همکار نیز شدند، با راهنمایی 
مرکز  حمایت  و  پور  تهامی  بتول  خانم 
کرمان  استان  آموزشی  و  علمی  پژوهش های 
توانستند با انجام یک پروژه تحقیقاتی راه حلی 
از بیماری سالک  برای هم استانی هایشان که 
رنج می برند، پیدا کنند. آنها با کمک علوم و 
فناوری نانو یک پانسمان نانو برای درمان این 
بیماری تهیه کردند. این گروه پس از مطالعه، 
آزمایش و دستیابی به نتایج قابل قبول، طرحی  
نانوپانسمان  با  سالک  زخم  »درمان  نام  با 
زیست سازگار تخریب پذیر ضدمیکروبی« را به 
دبیرخانه نهمین جشنواره دانش آموزی علوم و 
فناوری نانو ارسال کردند و در زمره طرح های 
این  داستان  گرفتند.  قرار  کشوری  برگزیده 
طرح را از زبان خانم خضری پور به نمایندگی 

از گروه شان باهم می خوانیم.
 سمیه زمانی

زنگ
نانـو 16

گفتگو با 
فاطمه خضری پور
پژوهشگر جوان رتبه چهارم 

جشنواره دانش آموزی نانو 
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زنگ
نانـو 17اخبار 

پانسـمان را بـا رعایـت اخـالق زیسـتی روی موش های آزمایشـگاهی 
بررسـی کردیـم و نتایـج قابـل قبولی را بدسـت آوردیم

انجـام مراحـل آزمایشـگاهی چقـدر طـول کشـید؟ آیـا با 
مشـکالتی نیـز مواجـه بودیـد؟

حـدودا 6 مـاه طـول کشـید. بلـه با مشـکالتی هـم مواجه بودیـم اما 
مانعـی بـرای ادامه طرح محسـوب نشـدند.

آیـا تصمیم دارید بـرای توسـعه طرحتان اقـدام کنید؟ برای 
انجـام مراحل بعدی آن برنامـه ای دارید؟

سـاخت  فکـر  بـه  مـن  کـه  اسـت  شـده  موجـب  طـرح  ایـن  بلـه. 
پانسـمان های دیگـر و تحقیـق در مـورد زخم های متفـاوت بپردازم و 

بـه گسـترش تهیـه پانسـمان های گیاهـی فکـر کنـم.

چرا به موضوعات نانو عالقمند شدید؟
می توانـم بگویـم خـواص و کاربـرد شـگفت انگیز ایـن فنـاوری باعـث 

عالقـه مـن به ایـن حوزه شـد.

آیـا شـرکت در جشـنواره فنـاوری نانـو تاثیـری در رونـد 
تحصیلـی شـما داشـته اسـت؟ 

ایـن جشـنواره کمـک کـرد من دیـد بهتری نسـبت به پژوهـش پیدا 
کنـم و موجـب شـد عالقه و انگیـزه ی بیش تـری برای تحصیـل پیدا 

 . کنم

آینـده شـغلی خودتـان را چطـور می بینید؟ دوسـت دارید 
در چـه زمینه ای مشـغول به کار شـوید؟

آینـده شـغلی بسـیار خـوب و پـر از موفقیـت بـرای خـودم می بینم. 
راسـتش دوسـت دارم پزشـک شوم.

آیـا دوسـتانتان را نیـز تشـویق می کنیـد در زمینـه نانـو 
کنند؟چـرا؟ تحقیـق 

بلـه. دوسـت دارم دوسـتانم هـم در مـورد نانـو اطالعـات بیش تـری 
کسـب کننـد و در زمینه هـای پژوهشـی فعالیـت بیش تـری داشـته 

باشـند و دیدشـان بـه دنیـای پژوهـش باز شـود.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو



طراحی و ساخت سیستم تصفیه 
فاضالب و پساب های صنعتی با 

فرآیند الکتروفنتون و الکترودهایی 
با پوشش نانوذرات گرافن

ساخت سلول خورشیدی 
خودتمیزشونده با بهره وری 

باال به کمک نانوذرات

دنیای  به  مربوط  آلودگی های  جدید،  عصر  مشکالت  از  یکی 
صنعتی و حجم باالی فاضالب های صنعتی است. مشکالتی که باعث 
شده محیط زیست به صورت جدی در معرض آسیب قرار گیرد. آیا 

فناوری نانو می تواند برای نجات محیط زیست مفید واقع گردد؟
مایسا قره گزلی و یگانه ملکی دانش آموزان پایه هشتم ساکن کرج با 
راهنمایی خانم مهسا امین صالحی یک سیستم تصفیه فاضالب و پساب های 
صنعتی را با استفاده از نانوذرات گرافن در پژوهش سرای دانش آموزی معلم 
آنها  کردند.  ارائه  نانو  دانش آموزی  جشنواره  نهمین  در  و  طراحی  کرج 
نمایند.  را کسب  دوم  رتبه  این جشنواره  از  کارسازه  بخش  در  توانستند 
این گروه با توجه به مشکالت عمده ناشی از فاضالب های صنعتی تصمیم 
اکسیداسیون  روش  همچون  هوازی  روش های  از  الگوبرداری  با  گرفتند 
شیمیایی غیرمستقیم )روش الکتروفنتون( یک مدل برای سیستم تصفیه 
فاضالب ارائه کنند. این روش مواد آالینده موجود در فاضالب را به مواد کم 
خطر و معدني مانند آب و دي اکسیدکربن تجزیه می کند. در این سیستم با 
استفاده الکترودهایی با پوشش نانوذرات گرافن )افزایش رسانایی( و تزریق 
آهن سه ظرفیتی به محیط و هوادهی بهینه، پساب های صنعتی رنگی با 

ایجاد کم ترین لجن تصفیه می شود.
پالستیکی،  مخزن  مختلف  قسمت های  شامل  سیستم طراحی شده 

الکترودهای گرافیتی، همزن الکتریکی، سیستم هوادهی و پمپ تزریق
 air lift است.

با توجه به افزایش مصرف انرژی و نگرانی از اتمام سوخت های فسیلی، 
الزم است به فکر استفاده از انرژی های جایگزین باشیم. انرژی های پاک و 
تجدید پذیر از مهم ترین انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی محسوب 
می شوند. انرژی خورشیدی یکی از پاک ترین و در دسترس ترین منابع تامین 
انرژی است. سلول های خورشیدی از منابع مهم برای تبدیل نورخورشید به 
الکتریسته هستند، اما مهم ترین مشکل در بهروه وری از این انرژی نشستن 

ذرات غبار و نرسیدن نور کافی به این سلول هاست.

فناوری نانو چطور می تواند برای این مشکل راه حل ارائه نماید؟

علی آبانی دانش آموز پایه نهم کرج با راهنمای خانم مرضیه آزاد فالح 
و حمایت پژوهش سرای دانش آموزی معلم در نهمین جشنواره دانش آموزی 
خورشیدی  سلول های  بهره وری  افزایش  به  که  داد  ارائه  را  طرحی  نانو 
می پرداخت. او با استفاده از نانوذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم 

توانست بهره وری سلول خورشیدی را تا حد قابل قبولی باال ببرد.
در این طرح پس از ساخت سلول خورشیدی، سطح آن با نانوسیم های 
اکسید روی پوشش داده شد و سپس برای ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی 
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم روی سلول اسپری گردید. نتایج حاصل از 
تایید می کند.  نانوسیم ها را روی سلول مورد نظر  آنالیز SEM، تشکیل 
بهروه وری سلول خورشیدی نیز توسط آنالیز  ولتاز بر حسب جریان مورد 

بررسی قرار گرفت که ولتاژ خوب و بازده قابل قبول 0/1۷ بدست آمد.
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برای اطالع بیش تر از سازوکار این دستگاه ها با باشگاه نانو تماس 

شکل 1. عملکرد دستگاه بالفاصله پس از تصفیه پساب رنگی )سمت راست( و 
24 ساعت پس از تصفیه )سمت چپ(

شکل 2: ایجاد پوشش آبگریز وخودتمیز
شونده بر روی سلول خورشیدی

شکل1: آنالیز SEM از سطح نمونه 
پوشش داده شده



سنتز نانوذرات طال و نقره بر پایه ی گیاهی صمغ بادام
فکر می کنید دیدن دنیای نانو با چشم غیرمسلح 
از  یکی  که  می دانستید  آیا  باشد؟  امکان پذیر 
وجود  به  می توان  آن  وسیله ی  به  که  شاخص هایی 
است.  رنگ  تغییر  برد،  پی  محلول ها  در  نانو  ذرات 
رنگ از جمله ویژگی هایی است که با کوچک تر شدن 
اندازه ذرات تغییر می کند. نانوذرات طال در ابعاد 3 
تا 30 نانومتر به رنگ ارغوانی و در ابعاد 30 تا 500 
نانومتر به رنگ بنفش تیره هستند! نانوذرات نقره نیز 
در ابعاد  باالتر از 100 نانومتر به رنگ قهوه ای دیده 

می شوند!
با  زاده  حسن  زهرا  و  اصل  سعادت  فاطمه 
راهنمایی آقای مجتبی مردی به دلیل خواص ویژه 
نانوساختارهای فلزی تصمیم گرفتتند نانوذرات طال 
کوهی  بادام  صمغ  محلول  از  استفاده  با  را  نقره  و 
)به روش سبز( در پژهش سرای مراغه سنتز کنند. 
این گروه تشکیل نانوذرات را با تغییر رنگ محلول 
آن طیف  اطمینان  و  اثبات  برای  و  مشاهده کردند 

گرفتند.  شده  تهیه  محلول  از  نیز   UV- visible
تغییر رنگ محلول صمغ  بادام با اسید طال به رنگ 
حضور  نشان دهنده  رنگ  ماندن  پایدار  و  ارغوانی 
و  بادام  صمغ   محلول  رنگ  تغییر  و  طال  نانوذرات 
تشکیل  نشان دهنده  قهوه ای  رنگ  به  نیترات  نقره 

نانوذرات نقره است. 
در این پروژه خاصیت آنتی باکتریال نانوذرات نقره 
به دست آمده نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد 
این ذرات در تخریب دیواره سلولی باکتری های گرم 

مثبت و گرم منفی موثر است.
کنندگی صمغ  امولسیون  خاصیت  به  توجه  با 
آن  ترکیب  و  طال  و  نقره  نانوذرات  هم افزایی  بادام، 
زمینه  در  نامحلول می تواند  داروهای ضدسرطان  با 

داروهای ضدسرطان کاربردی و موثر باشد. 
برای مطالعه بیش تر و اطالع از جزئیات طرح با 

دفتر باشگاه نانو تماس بگیرید.

شکل 1: سنتز نانوذرات ارغوانی تیره طال و نانوذرات قهوه ای رنگ نقره

زنگ
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محصوالت نانوی موجود در شکل ها را به نانوساختار بکار رفته در آن متصل نمایید.

بازی کاربردها
دورهمی زنگ

نانـو 20
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