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دومینجلسهشورایهماندیشیوبرنامهریزیشبکه
آزمایشگاههایتوانادرمشهدبرگزارشد

نشسـت سـاالنه کانون برگزیدگان باشـگاه نانو اول تا سـوم اسفند 
1396 بـا حضـور40 تن از اعضای کانون، در محل سـتاد ویژه توسـعه 

فناوری نانو برگزار شـد.  
جدید  اعضای  معرفی  اعضا،  گردهمایی  به  نشست  این  اول  روز 
انتقال تجربه اعضای قدیمی، هم آموزی با موضوع های دید بازاری،  و 
پیشنهادات  و  انتقادات  جلسه  و  شرکت  تاسیس  پژوهشی،  کارهای 
سرکار،  سعید  دکتر  حضور  با  برنامه  این  دوم،  روز  داشت.  اختصاص 
نانو  ستاد  ترویج  کارگروه  دبیر  احمدوند،  عماد  دکتر  نانو،  ستاد  دبیر 
آغاز و با برگزاری کارگاهی با موضوع کار تیمی و سپس اکران مستند 
میراث آلبرتا و بحث درباره موضوع مهاجرت ادامه یافت. روز پایانی این 
نشست، به برگزاری جلسه مشترکی با مدیران و کارشناسان باشگاه نانو 
به هدف طرح فرصت ها و پتانسیل های موجود برای همکاری بیش تر 
کالس های  برگزاری  با  دوره  این  داشت.  اختصاص  مجموعه  دو  این 

آمادگی مسابقه ملی پایان پذیرفت.

و  هم اندیشی  »شورای  جلسه  دومین 
با  توانا«  آزمایشگاه های  شبکه  برنامه ریزی 
حضور مدیران آزمایشگاه های آموزشی فناوری 
نانوی استان خراسان رضوی، بیست و پنجم 
بررسی  شد.  برگزار  مشهد  در   96 بهمن ماه 
برای حل مشکالت موجود در  راه کار  ارایه  و 

آزمایشگاه ها محور اصلی این نشست بود. 
حاضران این نشست، آقای دکتر ظریف، 
رئیس اداره تکنولوژی استان خراسان رضوی، 
دانش آموزی  بخش  مدیر  قدمگاهی،  آقای 
گیالنی،  آقای  نانو،  ستاد  ترویج  کارگروه 
توانا،  آزمایشگاه های  شبکه  سرپرست 
توانا،  شبکه  کارشناس  فتحعلی زاده،  خانم 
تکنولوژی  اداره  کارشناس  پورعباس،  آقای 
کارشناسان  و  مدیران  از  جمعی  و  استان 
پژوهش سراهای دانش آموزی نیشابور و سبزوار 

و ناحیه های 1، 3، 4 و 6 مشهد بودند. 
انجام ارزیابی و تشویق آزمایشگاه های برتر 
پیشنهادات  از  ناحیه ای  یا  استانی  صورت  به 
مطرح شده از سوی آقای دکتر ظریف، رئیس 
اداره تکنولوژی استان خراسان رضوی بود. وی 
آزمایشگاه  معدودی  تعداد  اعالم  بود  معتقد 

برتر در کل کشور باعث از بین رفتن انگیزه در 
سایر مدیران و کارشناسان خواهد شد.

مدیران  سوی  از  شده  مطرح  موارد  از 
آزمایشگاه ها، نیاز مهم این مراکز به محتوای 
اولیه  نیاز به مواد  با دستگاه ها و  ساده ی کار 

برای انجام آزمایش ها بود.
گفتنی است، باشگاه نانو به هدف بهبود 
آزمایشگاه های  فعالیت های  پیشرفت  و 
مستمر  هم فکری  و  تعامل  نانو،  دانش آموزی 
آزمایشگاه های  کارشناسان  و  مدیران  با 

همین  به  و  دارد  برنامه  در  را  دانش آموزی 
جهت برگزاری نشست های هم اندیشی را در 
مراکز مختلف استان ها در برنامه دارد. اولین 
برنامه ریزی  و  هم اندیشی  »شورای  جلسه 
چند  حضور  با  توانا«  آزمایشگاه های  شبکه 
آزمایشگاه های  کارشناسان  و  مدیران  از  تن 
آموزشی فناوری نانو )توانا( و مسئوالن شبکه 
در   96 شهریورماه  چهاردهم  آزمایشگاهی 
استان  خمینی)ره(  امام  بین المللی  دانشگاه 

قزوین برگزار شد.

نشستساالنهکانونبرگزیدگان
باشگاهنانوبرگزارشد

اسفند ماه  1396 شماره 81
زنگ
نانـو 2



ماه  بهمن  در  توانا  آموزشی  آزمایشگاه های  شبکه  گزارش  به 
برنامه  این  و  بوده اند  نانو  آموزشی  تور  میزبان  استان   19  ،1396
آموزشی در 49 شهرستان برگزار گردیده است. با اجرای این تورها 

تا کنون 17380دانش آموز و 143 دبیر آموزش دیده اند.
خراسان  بوشهر،  اصفهان،  سمنان،  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان های 
غربی،  آدربایجان  شرقی،  آذربایجان  زنجان،  هرمزگان،  مرکزی،  جنوبی، 
شمالی،  خراسان  قزوین،  گیالن،  مازندران،  فارس،  کرمانشاه،  کردستان، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 19 استانی هستند که تور آموزشی 
بخش  دو  شامل  تورها  این  آموزشی  برنامه  است.  شده  برگزار  آنها  در  نانو 
ابتدا  است.  نانو  آزمایشگاه های  با تجهیزات  کار  و  آشنایی  برگزاری سمینار 
دانش آموزان با شرکت در سمینار با باشگاه نانو، فعالیت های آن و مفاهیم 
فناوری نانو آشنا می شوند. سپس به صورت عملی با تجهیزات آزمایشگاه های 
نانو و نحوه عملکرد آنها آشنا گردیده و به انجام یک آزمایش نانو می پردازند.
آشنایی  و  بهره برداری  منظور  به  نانو  آموزشی  تور  است،  ذکر  به  الزم 
فعال سازی  و  نانو  آموزشی  تجهیزات  با  دانش آموزان  از  بیش تری  تعداد 
سال  بهمن  اول  از  ملی  برنامه  این  است.  شده  طراحی  نانو  آزمایشگاه های 
جاری آغاز شده و تا اواسط اسفند ادامه دارد. این تور در تعدادی از مراکز در 

سال 1397 برگزار می گردد.
گفتنی است، اخبار این فعالیت ها در برخی خبرگزاری ها منتشر شده است، 
از جمله اخبار شبکه سهند شهرستان مراغه، اخبار جوانه ها، خبرگزاری پانا، 
خبرگزاری مهر استان کردستان شهرستان قروه و خبرگزاری صدا و سیما قزوین.

منابع آزمون نهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 
با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی واوک به شرکت کنندگان 

در این رقابت عرضه می شود.
مباحث اتمی و مولکولی در کتاب های درسی فیزیک، شیمی 
و مطالب درون سلولی در زیست شناسی، مقاالت منتشر شده در 
نانو همانند  فناوری  باشگاه و بخش آموزش سایت ستاد  سایت 
سال های گذشته از منابع اصلی آزمون اردیبهشت  ماه 1397 است.
همچنیـن کتاب های شـیمی و فیزیک پایـه دهم، مجموعه 
مقـاالت سـایت باشـگاه نانـو، علـوم و فنـاوری نانـو 1 )مباحـث 
نانـو 2 )روش هـای  فنـاوری  و  نانـو(، علـوم  فنـاوری  عمومـی 
مشـخصه یابی، آزمایش ها و فعالیت های نانـو(، نانو 9-10 و نمونه 
سـؤاالت المپیـاد نانو با پاسـخ تشـریحی نیـز منابع پیشـنهادی 
باشـگاه بـرای دریافت مفاهیـم و کاربردهای علـوم و فناوری نانو 
اسـت. ایـن کتاب ها بـا تخفیف هـای ویژهی 20 تـا 50 درصدی 
فروشـگاه  از طریـق  نانـو  فنـاوری  توسـعه  بـا حمایـت سـتاد 
 اینترنتی واوک عرضه می شـود. آدرس فروشـگاه اینترنتی واوک

www.vaavak.com است.

باشگاه نانو به منظور ارایه مشاوره به داوطلبان عزیز المپیاد 
راه اندازی  را  رایگان  تلفنی  مشاوره  بخش  نانو،  دانش آموزی 

نموده است.
دانش آموزان عزیز می توانند در روز شنبه از ساعت 10 تا 
15 و روز چهارشنبه از ساعت 11 تا 16 با باشگاه نانو تماس 
مانند  بهره مند شوند. سواالتی  از خدمات مشاوره ای  و  بگیرند 
منابع آزمون، تجزیه و تحلیل سواالت دوره های پیشین المپیاد، 
سواالت  به  پاسخگویی  برای  آنها  مطالعه  که  مهمی  مطالب 
آزمون موثر است، و هرگونه ابهام و سوال علمی در مورد آزمون 

را از مشاور بپرسند و پاسخ دریافت کنند.
شایان ذکر است، یکی از اعضای کانون برگزیدگان باشگاه 
المپیاد دانش آموزی  برنز دو دوره  و  دارنده مدال طال  نانو که 
نانو است به عنوان مشاور در ساعات اعالم شده پاسخگوی شما 
با  المپیاد  علمی  مشاور  با  ارتباط  برقراری  برای  است.  عزیزان 

شماره 02122896414 داخلی 109 تماس بگیرید.
مرحله اول آزمون اصلی المپیاد دانش آموزی نانو، در تاریخ 
7 اردیبهشت 1397 به صورت هم زمان در سراسر کشور و در 

قالب یک آزمون کتبی با سواالت تستی انجام خواهد شد.

میزبانی19استانازتورآموزشی
نانودربهمنماه1396

منابعالمپیاددانشآموزینانوراباتخفیف
ویژهخریداریکنید

راهاندازیمشاورهتلفنینهمینالمپیادنانو

زنگ
نانـو 3اخبار 

  آزیتا دادوند



نانو موفق  دانش آموزان رودان در جریان شرکت در تور آموزشی 
به انجام اولین پروژه دانش آموزی در پژوهش سرا و طراحی و ساخت 
به  منطقه  دارویی  گیاهان  از  یک  صمغ  کمک  به  ترکیبی  نانوالیاف 

منظور افزایش بازدهی روند درمان انواع زخم ها شدند.
کشور  جنوب  آموزشی  تورهای  سرپرست  حبیبی،  قاسم  آقای 
از  پسر  و  دختر  دانش آموزان  عملی  و  تئوری  »کارگاه های  گفت: 
بهمن  در  محترم  مسئولین  همکاری  با  دوم  و  اول  متوسطه  مدارس 
در  رودان  محمدی  علی  شهید  دانش آموزای  پژوهش سرای  در  ماه 
 250 حدود  آموزشی  دوره  این  در  گردید.  برگزار  هرمزگان  استان 
اولیه و در دوره های عملی که توسط  دانش آموز در سمینار آموزشی 
ابزارهایی  نانو، کاربردها و نحوه کار  با فناوری  کارشناسان برگزار شد 
همچون دستگاه الکتروریسی، سانتریفیوژ، آون، انکوباتو و نحوه صحیح 

محلول سازی آشنا شدند.«
برگزاری کارگاه فروسیال  به  اشاره  با  نانو  سرپرست تیم آموزشی 
این  »در  افزود:  نانو،  کاربردهای  از  مثالی  عنوان  به  آن  کاربردهای  و 
قسمت، جمع آوری لکه های نفتی از سطح دریا، انتقال دارو با استفاده 
از نانوذرات مگنتیت و درمان سرطان به روش حرارت دهی با استفاده از 
این نانوذرات توضیح داده شد و اثر جذب لکه های نفتی مورد آزمایش 

عملی قرار گرفت.«
مرکز  این  نخبه  و  مستعد  »دانش آموزان  گفت:  ادامه  در  وی 
شناسایی شده و مورد آموزش های تئوری و عملی تکمیلی و همچنین 
دانش آموزان  گرفتند،  قرار  ایده هایشان  و  پروژه ها  برای  راهنمایی 
PVA با درصد وزنی های  مستعد در این پژوهش سرا با محلول سازی 
مختلف آشنا شده و در نهایت به عنوان اولین پروژه دانش آموزی این 
پژوهش سرا موفق به طراحی و تولید نانوالیاف ترکیبی PVA و صمغ 
روند  در  بازدهی  افزایش  منظور  به  منطقه  دارویی  گیاهان  از  یکی 

درمان انوع زخم ها شدند.«

ساختنوعینانوالیافبه
کمکصمغگیاهانداروییدر

پژوهشسرایدانشآموزیرودان تولید نانوابزار ایرانی که میزان پیشرفت سرطان را 
تشخیص می دهد 

یک  ساخت  با  تهران  دانشگاه  برق  دانشکده  محققان 
تشخیص  برای  جدید  روشی  الکترونیکی،  نانوابزار 

انتشار سرطان به بافت های دیگر را ابداع کرده اند.
میزان  دیدگاه  از  سرطان  مختلف  مراحل  تشخیص 
پیشرفت آن،  یکی از مباحث مهم در علم پزشکی است، 
زیرا می تواند عالوه بر تشخیص، به پیشگیری از آن نیز 
کمک شایانی کند. دستگاه کنونی ساخته شده توسط محققان 
ایرانی قادر به تشخیص انتشار سرطان پستان است و سازندگان آن 

درصدد افزایش قابلیت این دستگاه برای انواع سرطان هستند. 
آزمایش ها نشان داده است کیت ساخته شده در این طرح، حتی 

حضور یک سلول سرطانی در بافت را نیز تشخیص می دهد.

دانش آموزان دبستان روستای الوند میهمان 
آزمایشگاه نانو خرمدره شدند 

البرز  دبستان  ششم  و  پنجم  پایه  دانش آموزان 
از  آقای جمادی  به همراه آموزگارشان  الوند  روستای 
پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان خرمدره استان 

زنجان و آزمایشگاه نانو بازدید کردند.
پژوهش سرای  مدیر  یوسفعلی،  ابوالفضل  آقای  گفته  به 
دانش آموزی فرهیختگان، 15 دانش آموز مقطع ابتدایی از روستای 
الوند با حضور در آزمایشگاه نانو، با علوم و فناوری نانو و تجهیزات 
دانش آموزان  این  همچنین  شدند.  آشنا  آنها  کاربری  و  آزمایشگاه 
انجام  این آزمایشگاه  را در  به درس علوم  آزمایش های مربوط 
دادند. در پایان، راه های ادامه تحصیل در زمینه های مختلف 

فناوری نانو به دانش آموزان توضیح داده شد.

مهر تائید کیفیت شرکت چینی بر 
ایرانی نانورنگ های 

آسیاب های  تولید  حوزه  در  فعال  چینی  شرکت  یک 
گلوله ای، پس از سفارش و خرید رنگ از شرکت ایرانی 
رنگین نانونهال، بر کیفیت این محصوالت نانویی مهر تائید 

زده و برای این محصوالت گواهی کیفیت صادر کرده است.
ایرانی، یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه تولید  این شرکت 
با  توانسته  که  است  الکترواستاتیک  پودری  پوشش های  انواع 
ارتقا  را  پوشش ها  نوع  این  خواص  نانوذرات  قابلیت  از  بهره گیری 
و  میکروبی  ضد   خواص  با  را  نانورنگ هایی  شرکت  این   دهد. 

ضد خوردگی تولید و روانه بازار کرده است.

نانودرایران
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نانوپوششی که سطح کشتی را لغزنده تر می کند 

پوششی  گیاه،  نوعی  از  الهام  با  استرالیایی  محققان 
ساختند که می توان آن را روی سطح کشتی ها قرار داد 
تا با انرژی کم تری در آب حرکت کنند. این پوشش 
لغزنده بوده و اصطکاک میان سطح و آب را کاهش 
رشد  مشکل  با  همیشه  کشتیرانی  صنعت  می دهد. 
باکتری ها، خزه ها و گیاهان روی بدنه ی کشتی ها مواجه 

است. محققان برای حل این مشکل با الهام از گیاه کوزه 
نانوپوششی لغزنده تولید نموده اند که موجب حرکت روان تر 

کشتی ها می شود. گیاه کوزه یک الیه از آب در نقطه ی  ورودی 
گیاه ایجاد می کند و باعث سر خوردن حشره روی آن می گردد. 

را روی تجهیزات  بوده و می توان آن  این پوشش کاماًل شفاف 
مختلف اعمال کرد؛ بدون این که ظاهر آن تغییر کند.

جلوگیری از ناشنوایی در بیماران با نانوحامل دارو 
پژوهشگران استرالیایی با استفاده از مواد متخلخل، 
که  ساختند  گوش  در  دارو  رهاسازی  برای  سامانه ای 
این  کند.  جلوگیری  بیماران  ناشنوایی  از  می تواند 
نانوحامل، دارو را به آرامی در گوش آزاد می کند. نشت 

دارو به درون حلق در این روش وجود ندارد. 
دارو  که  کرده اند  تهیه  متخلخلی  ذرات  محققان  این 

این حال  با  پرده ی گوش رهاسازی می کند.  و  را درون حلزون 
حساسیت نواحی داخلی گوش در حین درمان تغییری نمی کند و 

آسیبی به آنها وارد نمی شود.
نشان  روش  این  در  شده  انجام  پیش بالینی  آزمون های 

می دهد که فاکتورهای رشد در گوش داخلی بهبود یافته 
ارتباط میان سلول های حسگری و عصبی در گوش  و 

بازیابی می شود.

افزایش 20 درصدی تولید عسل با استفاده از 
نوعی نانوپوشش

در یکی از مزارع زنبورداری مالزی، یک زنبوردار موفق 
شده با استفاده از فناوری  نانو میزان تولید عسل را 20 درصد 

افزایش دهد. او با استفاده از نوعی نانوپوشش توانسته است موجب 
کاهش رشد باکتری و قارچ و افزایش بهره تولید عسل در زنبورها شود.
این فناوری می تواند درآمد مردم مالزی را افزایش دهد و در عین 
حال بر روی اقتصاد کشور نیز تأثیر مثبت داشته باشد. دولت مالزی 
کارگاهی نیز برای آموزش جوانان برگزار کرده است تا با استفاده از 

فناوری، صنعت تولید زنبور را در این کشور بهبود بخشد.

کرم  شب تاب  در  موجود  پروتئین  و  نانوذرات  ترکیب  با  محققان 
موفق به ایجاد درخشش در گیاه شدند. با این کار می توان گیاهان را به 

چراغ مطالعه یا المپ های زنده تبدیل کرد!
تبدیل  دنبال  به   )MIT( ماساچوست  فناوری  مؤسسه  محققان 
خودشان  را  خود  نیاز  مورد  انرژی  که  هستند  المپ هایی  به  گیاهان 
به صورت  که  نانوذره  چهار  روی  بر  محققان  این  می کنند.  تأمین 
درون  را  آنها  تا  می کنند  مطالعه  دارند،  برهمکنش  هم  با  شیمیایی 
گیاهان زنده قرار دهند. نانوذرات از طریق حفره های برگ ها وارد گیاه 
می شوند و می توانند با تمام بافت گیاهی برهمکنش داشته باشند. این 
پلی الکتیک  کرم شب تاب،  لوسیفراز  حاوی  سیلیکای  شامل  نانوذرات 
فسفر  و   A کوآنزیم  با  شده  عامل دار  کیتوزان  اسید،  گلیکولیک  کو 
نانوبلوری نیمه هادی است. گفتنی است، لوسیفراز آنزیمی است که به 

کرم شب تاب امکان درخشش می دهد.
ایجاد کنند و  این کار محققان موفق شدند در گیاه درخشش  با 
به دست  را  لومینسانس  تجاری  دیود  یک  تابش  نصف  با  برابر  تابشی 
روشن  و  خاموش  را  درخشش  این  می توانند  آنها  عالوه براین،  آورند. 

کنند. 
محققان این پروژه موفق به ایجاد تابش به مدت 3/5 ساعت شدند. 
فعالیت ها  و دیگر  برای مطالعه  نبود که  به حدی  این درخشش  البته 
مناسب باشد. پژوهشگران معتقدند که امکان بهبود نشر نور وجود دارد، 
به طوری که می توان شدت و زمان تابش را تغییر داد. برای این کار الزم 
است که نرخ رهاسازی و غلظت ترکیبات تغییر کند. در این ترکیب، 
نانوبلورهای سولفید کادمیم برای نشر در طول موج 760 نانومتر به کار 

گرفته شد.
این پروژه نوید تولید درختانی را می دهد که همانند چراغ های کنار 

خیابان در شب درخشش داشته باشند.

تبدیلگیاهزندهبهچراغمطالعه!
نانودرجهان
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سـام، ضمـن تشـکر از همراهی تان بـا ماهنامه 
زنـگ نانـو و انجـام این مصاحبـه، لطفـا خودتان را 

برای مخاطبـان آن معرفـی بفرمایید.
زهرا زاغری هستم، متولد 1347، دکتری فیزیولوژی و در 
کار  به  مشغول  مدرس  عنوان  به  و  کرج  شهر  در  حاضر  حال 

هستم.
مـا در زمینـه راهنمایـی و انجـام پروژه هـای تحقیقاتـی بـه 
صـورت تیمـی کار می کنیم. تیم پژوهشـی شـرکت نانو توسـعه 
البـرز افتخـار همـکاری بـا نخبـگان و مخترعیـن برتر کشـور را 
دارد. آقـای مهنـدس محمدحسـین رضائـی مختـرع برتر سـال 
2016 در ارزیابـی و سـاخت تجهیـزات و خانـم مهنـدس لطفی 
کارشـناس ارشـد نانومواد که ایشـان نیـز از مخترعین هسـتند، 
اینجانـب  بـا مـا همـکاری دارنـد.  نانـوذرات  در بخـش سـنتز 
تاکنون اسـتاد راهنمای 218 طرح پژوهشـی برگزیده جشـنواره 
خوارزمـی و 18 مقالـه چـاپ شـده در نشـریات معتبر بـوده ام و 
همچنیـن موفـق بـه کسـب 35 مـدال طـال و نقـره جشـنواره 

اختراعـات بین المللـی شـده ایم.

بفرماییـد کـی و کجـا با فنـاوری نانو آشـنا شـدید 
و چـه مـدت اسـت کـه در زمینـه آمـوزش و پژوهـش 

فنـاوری نانـو فعالیـت می کنیـد؟
سـال 1384 در دانشـگاه شـهید بهشـتی در جلسـه ای بـا 
آقـای دکتـر رفیعی تبـار بودیـم کـه ایشـان پیشـنهاد آمـوزش 
در  مـن  زمـان  آن  در  دادنـد.  را  نانـو  فنـاوری  دانش آمـوزی 
دوره های آموزشـی سـتاد توسـعه فنـاوری نانو شـرکت کردم و 
بعـد آن رویکـرد جدیـدی در تحقیقات و اختراعات ایجاد شـد.

تـا به حـال چند پـروژه بـا موضـوع فنـاوری نانو را 
هدایـت و راهنمایـی کرده ایـد؟ غالبـا چـه موضوعاتـی 

؟ ند د بو
بیـش از 50 مـورد طـرح مرتبـط بـا فناوری نانو داشـتم که 

غالبـا دربـاره ی نانوپزشـکی و انرژی هـای نویـن بوده اند.

بـه منظـور  را  بـار اسـت کـه پـروژه ای  چندمیـن 
شـرکت در جشـنواره نانـو راهنمایـی می کنیـد و هدف 
شـخصیتان از ایـن کـه دانش آمـوزان را در حـوزه نانـو 

چیسـت؟ می کنیـد،  راهنمایـی 
از اولیـن دوره ی جشـنواره ی دانش آمـوزی فناوری نانو طرح 
برگزیـده داشـتم. اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه در بحـث فناوری 
رویکرد هـای  بـه  می تـوان  دانش آمـوزان  راهنمایـی  بـا  نانـو 
جدیـدی بـرای کارآفرینـی و رشـد اقتصـادی در نسـل آینده ی 

گفتگوبازهرازاغری
استادراهنمای

218طرحپژوهشیبرگزیده
جشنوارهخوارزمی

زهرازاغریمتولد1347ودکتریفیزیولوژی،استاد
جشنواره برگزیده پژوهشی طرح 218 راهنمای
خوارزمیو18مقالهچاپشدهدرنشریاتمعتبر
اختراعات جشنواره نقره و طال مدال 35 حائز و

بینالمللیاست.
دورههای تمام در راهنما استاد عنوان به ایشان
حضور نانو دانشآموزی جشنواره از شده برگزار
جمله از نظرشان زیر شده اجرا طرحهای و داشته

طرحهایبرگزیدهبودهاند.
  شیرین علیخانی

اسفند ماه  1396 شماره 81
زنگ
نانـو 6



زنگ
7نانـو

کشـور دسـت یافت.

موضـوع پروژه ای کـه در هشـتمین جشـنواره راهنمایی 
کرده ایـد و جـزو پنج طرح برتر شـده چـه بـود؟ تقریبا چند 
درصـد کار را خـود دانش آمـوزان انجـام داده انـد و شـما تا 

چه میـزان بـه آنهـا کمـک کرده اید؟ 
ایـن طـرح بـرای اولیـن بار در کشـور انجام شـده  اسـت و ایده ی 
اولیـه آن را خـود دانش آمـوز مطـرح کـرد. 70 درصد از کارها توسـط 
دانش آمـوز و 30 درصـد بقیـه ی آن توسـط اسـتادان راهنمـا یعنـی 

اینجانـب و سـرکار خانـم لطفی انجام شـد.
ایـن پـروژه در مورد اسـتفاده از الکترونیک پوشـیدنی برای تولید 
لبـاس هوشـمند اسـت. کاربـرد آن نظـارت بر سـالمتی یا شناسـایی 
فـردی اسـت و یـک مبحـث جدیـد و پرطرفـدار در تحقیقات اسـت. 
کشـیدگی،  قابلیـت  بـا  الکترونیکـی  تجهیـزات  تحقیـق،  ایـن  در 
نانوکامپوزیت هـای از  مکانیکـی  اسـتحکام  و  الکتریکـی   ثبـات 
PDMS/Ag-NW  بـا اسـتفاده از فرآینـد پیش کرنش و جاسـازی 

سـاخته  شدند. پسین، 

ایـن طرح توسـط چه کسـی و از چـه مدرسـه، منطقه و 
شـهری انجام شـده است؟

خانم مرجان تربیت سـرابی از دبیرسـتان اسـتعداد های درخشان 
فرزانـگان 2 کـرج، دانش آموز سـال یازدهم رشـته ی ریاضی فیزیک. 

ایـن پـروژه در چـه مکانـی انجـام شـده  و بفرماییـد از 
چـه دسـتگاه ها و تجهیزاتـی بـرای انجـام طـرح اسـتفاده 

شده اسـت؟ 
از تجهیـزات پژوهشـگاه مـواد و انـرژی در کـرج اسـتفاده شـده 

اسـت. از دسـتگاه تصویربـرداری SEM اسـتفاده  شـد.

نظرتـان را دربـاره نمایـش دسـتاوردهای دانش آمـوزان 
سـوی  از  کـه  بازخـوردی  و  بفرماییـد  نانـو  نمایشـگاه  در 

بـود؟  چطـور  داشـتید،  بازدیدکننـدگان 
خیلـی عالـی اسـت و بـه دانش آمـوزان کمـک می کند کـه برای 
طرح هـای خـود سـرمایه گذار و حمایـت  مالـی از سـوی شـرکت های 

مربوطـه یـا پژوهش سـراها پیـدا کنند.

بـه نظـر شـما شـروع یادگیـری علـوم و فنـاوری نانو از 
دوران مدرسـه چقدر می تواند در شـکل گیـری موفقیت های 
آتـی دانش آمـوزان موثـر باشـد؟ شـروع یادگیـری از چـه 

سـنی مناسـب است؟
در طـول زندگـی، در سـنین پایین تـر فراگیـری بهتـر و آشـنایی 

عمقی تـری بـا مفاهیـم وجـود دارد و در این شـرایط ذهن بـا پویایی 
بیش تـر موفـق بـه پاسـخگویی بـه سـواالت خالقیتـی خواهـد شـد. 
فنـاوری نانـو نیـز بـه عنـوان یـک فنـاوری جدیـد از همیـن قاعـده 
پیـروی می کنـد. آمـوزش فنـاوری نانـو بـه دانش آمـوزان از اهمیـت 
زیـادی برخـوردار اسـت، زیـرا باعـث بـاال رفتـن اطالعـات آنهـا در 
زمینه هـای مختلـف علـوم پایـه می شـود که بـه صورت کاربـردی در 
طـی مراحـل تحصیـل اسـتفاده می کنند. لـذا بهترین سـن یادگیری 

مقطـع ابتدایی اسـت.

آیـا شـیوه ی آموزشـی خاصـی بـرای دانش آمـوزان در 
زمینـه نانـو پیشـنهاد می کنیـد؟

 بـا انجـام آزمایش هـای سـاده مرتبـط بـا فنـاوری نانـو می تـوان 
مفاهیـم ابتدایـی را بصـورت ملمـوس بـه دانش آمـوزان آموخـت و با 
سـاخت لوگوهـا و ماکت هـای سـاختارها دانش آمـوزان یـاد می گیرند 
کـه خالقانـه بیندیشـند و در هـر مـوردی واقعیت هـا را بـه درسـتی 

کنند. بررسـی 

چـه توصیـه ای بـرای دانش آمـوزان عاقمنـد بـه انجام 
تحقیقـات و طرح هـای نانـو داریـد؟

 در انجـام پژوهش هـای کاربـردی فنـاوری نانـو پشـتکار و دقـت 
عمـل از عوامـل اصلـی موفقیـت اسـت. از طرفـی بررسـی دقیق یک 
موضـوع باعـث می شـود کـه نتایج حاصل بسـیار گسـترده باشـد و با 
رعایـت مراحـل اصلی تحقیـق ان شـاء ا... موفقیت حاصـل می گردد. 

مصاحبه 



Nanooze وب سایتی است که برای آشنایی دانش آموزان با دنیای 

شگفت انگیز فناوری نانو راه اندازی شده است. این سایت به زبان های 
آموختن  به  عالقمندان  دسترس  در  پرتغالی  و  اسپانیایی  انگلیسی، 

تازه های علم و فناوری است.
نانو  فناوری  و  علوم  زمینه ی  در  مختلفی  آموزشی  بخش های 
"نانوز"،  مجله  نانو،  لغت نامه  نانو،  مقاالت  دارد؛  وجود  سایت  این  در 

مصاحبه با دانشمندان و پرسش و پاسخ.
بخش مقاالت نانو شامل مقاالتی در زمینه های شیمی، مفاهیم اولیه 
نانو، نانوپزشکی، نانومواد، نانوابزارها و کاربردهای فناوری نانو است که به 
زبان بسیار ساده و به شیوه ای قابل فهم برای افراد مبتدی تهیه شده اند. 
در مقاالت شیمی به مفاهیم پایه از جمله اتم ها و مولکول ها پرداخته 
شده است. در بخش های دیگر مفاهیم فناوری نانو، دسته بندی نانومواد و 

کاربردهای این فناوری در صنایع مختلف تشریح شده است.
مصاحبه با دانشمندان مختلف در سراسر جهان از دیگر بخش های 
قابل توجه این سایت است. از طریق این مصاحبه ها عالوه بر معرفی 
دانشمندان مختلف، زمینه های تحقیقاتی گوناگون نیز به دانش آموزان 
آموزش داده می شود. لغت نامه این سایت نیز شامل کلمه هایی است 

که در بیش تر مقاالت استفاده می شوند.
اما، مهم ترین بخش این سایت، انتشار مجله علمی و رنگی "نانوز" 

است که در دسترس همگان قرار دارد.
مجلـه "نانـوز" یـک کالس درس آزاد و اختصـاص داده شـده بـه 
فنـاوری نانـو اسـت و هـر شـماره آن شـامل مقـاالت و تصاویـر رنگی 
جـذاب در مـورد موضوعـات هیجان انگیـز در علـم و فنـاوری اسـت. 
بـا آنکـه محتـوای این مجلـه آموزشـی در سـطح مـدارس و بـا هدف 
آمـوزش دانش آمـوزان نوشـته شـده، ولـی مطالعـه آن تقریبـا بـرای 

همـه سـنین لذت بخـش اسـت.
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ــات و  ــدود از اطالع ــیع و نامح ــی وس ــایت nanowerk محیط س
ــواد اســت. از  ــو خصوصــا نانوم ــاوری نان ــد در حیطــه فن ــب مفی مطال
جملــه جذاب تریــن و پربازدیدتریــن بخش هــای ایــن ســایت، بخــش 
اخبــار آن اســت. در ایــن بخــش، اخبــار فنــاوری نانــو در زمینه هــای 
مختلفــی چــون علمــی، پژوهشــی، کاربــردی، تجــاری، دســتگاهی و 
ــی  ــود. گفتن ــر می ش ــر روز منتش ــان ه ــر جه ــگاهی از سراس آزمایش
اســت در ایــن بخــش عــالوه بــر اخبــار فنــاوری نانــو اخبــار مربــوط 
ــز  ــاک نی ــای پ ــا و انرژی ه ــک، هوافض ــاوری، روباتی ــت فن ــه زیس ب

ــود دارد.  وج
در ایــن ســایت مطالــب علمــی بســیاری در مــورد مفاهیــم 
مقدماتــی فنــاوری نانــو، نانومــواد، نانوســاختارها  و کاربردهــای 
آنهــا در صنایــع مختلــف وجــود دارد. عــالوه برایــن، در ایــن ســایت  
ــود دارد.  ــا وج ــدگان آنه ــواد و تولیدکنن ــی از نانوم ــات جامع اطالع
ــا  ــو ب ــاوری نان ــای فن ــاب راهنم ــامان یافته ترین کت ــن و س بزرگ تری
ــرکت ها،  ــی، ش ــگاه های پژوهش ــه آزمایش ــی ب ــک جهان ــا لین صده
انجمن هــا و شــبکه های ارتباطــی فنــاوری نانــو در ایــن ســایت 

ــت. ــده اس ــع ش واق
عــالوه بــر همــه اینهــا در ایــن ســایت مطالــب تکمیلــی دیگــری 
ــی  ــای علم ــداد، گزارش ه ــم، روی ــه: تقوی ــود دارد؛ از جمل ــز وج نی
قابــل دانلــود دربــاره ی زمینه هــای مختلــف علمــی و کاربــردی 
ــاب،  ــی کت ــوع، معرف ــای متن ــه ای از فیلم ه ــو، کتابخان ــاوری نان فن
تصاویــر نانــو، تســت های نانــو، بحــث و گفتگــو در زمینــه موضوعــات 

ــو. ــاوری نان ــف فن مختل
ــت  ــد داش ــایت خواهی ــن س ــه از ای ــدی ک ــه و بازدی ــا مطالع ب

می توانیــد بــا دنیــای نانــو بهتــر و بیش تــر آشــنا شــوید.
 

سـتاد ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو در راسـتای تامیـن نیاز هـای 
آموزشـی دانش آمـوزان و دانشـجویان مقاطـع و رشـته های مختلـف 
و سـایر عالقمنـدان بـه علـوم و فنـاوری نانـو سـایت جامـع آموزش 

فنـاوری نانـو را راه انـدازی نموده اسـت.
از ویژگی هــای ایــن سیســتم آموزشــی، دســته بندی عناویــن 
ــا  ــت ت ــرفته اس ــا پیش ــی ت ــی و مقدمات ــطح عموم ــات از س و موضوع
ــرد.  ــرار گی ــران آن ق ــر کارب ــتفاده ی بهت ــورد اس ــد م ــب آن بتوان مطال
ــه  ــی ک ــی و مقدمات ــمت های عموم ــده در قس ــن ش ــوای تدوی محت
بیش تــر مــورد اســتفاده دانش آمــوزان و افــرادی اســت کــه بــا 
ــودن  ــی مصــور ب ــد، از دو ویژگ ــی ندارن ــنایی چندان ــو آش ــاوری نان فن
ــاالت  ــرفته، مق ــمت پیش ــوده و در قس ــوردار ب ــن برخ ــادگی مت و س
ــی-  ــون علم ــورت مت ــه ص ــف ب ــای مختل ــته ها و گرایش ه ــرای رش ب
ــایت از  ــن س ــاالت ای ــده اند. مق ــف ش ــا تالی ــردآوری ی ــی، گ آموزش
منابــع پیشــنهادی بــرای شــرکت کننــدگان در المپیــاد دانش آمــوزی 

ــت. ــو اس ــی نان ــابقات مل ــو و مس ــاوری نان ــوم و فن عل
درس-  دوره-  صورت  به  سایت  در  مطالب  قرارگیری  ساختار 
علمی  مقاله  یک  شامل  جلسه  هر  ساختار؛  این  در  است.  جلسه 
نیز  دوره  هر  و  )مقاله(  جلسه  چندین  شامل  درس  هر  آموزشی، 
شامل چندین درس است. این سایت در حال حاضر از سیستم جامع 
برگزاری آزمون نیز برخوردار است و کاربر می تواند به انتخاب خود 
در پایان هر جلسه یا درس یا دوره با شرکت در آزمون مربوطه سطح 

اطالعات خود را بسنجد.
برگزاری دوره های مجازی و امکان دانلود کتب، فیلم ها، ارائه ها، 
این سایت  امکانات  از دیگر  نرم افزارها و سایر موارد کمک آموزشی 

آموزشی جامع فارسی زبان است. 

زنگ
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دانش آمـوزان اسـتان البـرز در جشـنواره های دانش آمـوزی نانـوی برگـزار شـده، حضـور قابل 
توجهـی داشـته اند. ایـن اسـتان از نظـر تعـداد کل طرح های منتخـب و مجاز، همـواره مطرح بوده 
اسـت. بـرای مثـال تعـداد مقاله های ارسـالی از اسـتان البـرز در هشـتمین جشـنواره دانش آموزی 

حـدود 50 مقالـه بـود کـه در مرحله اول ایـن جشـنواره 28 طرح آن برگزیده شـدند.
البته قابل ذکر اسـت حضور این اسـتان در هشـتمین جشـنواره در مقایسـه با جشـنواره های 

پیشـین رشـد قابل مالحظه ای داشت.
اسـتان البـرز همـواره در گـروه منتخبین جشـنواره دانش آموزی فنـاوری نانو نیز قرار داشـته 
اسـت. در هشـتمین جشـنواره مرجـان تربیت سـرایی از دبیرسـتان فرزانـگان رتبه چهـارم و آیین 

نگهـداری و دانیـال حاتمیـان از پژوهش سـرای دانش آمـوزی معلـم رتبـه پنجم را کسـب کردند.

جشنوارهدانشآموزیفناورینانو

دانش آموزان این استان همواره در 
مختلف  سال های  نانو  المپیاد  آزمون 
دوره های  بین  در  داشته اند.  شرکت 
المپیاد، در پنجمین  برگزاری  مختلف 
مدرسی  شهید  پژوهش سرای  دوره 
و  داوطلب   128 با  کرج   3 ناحیه 
تخصصی  انجمن  دوره  ششمین  در 
کاربردی فناوری نانو با 145 داوطلب، 
میان  در  را  کننده  شرکت  بیش ترین 
البرز  استان  پژوهش سراهای  سایر 
این  از  شده  ثبت نام  تعداد  داشته اند. 
استان تا هشتمین المپیاد تقریبا ثابت 
بوده به طوریکه در سومین دوره 193 
نفر، چهارمین دوره 666 نفر، پنجمین 
 236 دوره  ششمین  نفر،   258 دوره 
نفر، هفتمین دوره 200 و در هشتمین 

دوره 209 نفر بوده است. 
شایان ذکر است در مجموع هشت 
دوره برگزاری المپیاد نانو تعداد 2 مدال 
نقره و 1 مدال برنز توسط دانش آموزان 

استان البرز کسب شده است.
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فعال  استان های  از  یکی  البرز  استان 
نانو است. در این استان به همت  در زمینه 
مدیران، مسئوالن و مربیان دلسوز و تاش 
نانو،  فناوری  به  عاقه مند  دانش آموزان 
توسعه  و  آموزش  برای  بسیاری  برنامه های 
فناوری نانو انجام شده و رتبه ها و افتخاراتی 
یک  استان،  این  در  است.  شده  کسب 
آزمایشگاه دانش آموزی نانو وجود دارد و 33 
مرکز با عنوان نهاد ترویجی در استان ثبت 
شده اند که به ترویج فناوری نانو در منطقه 

می پردازند. 
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پژوهش سرای دانش آموزی مالصدرای کرج تنها مرکز مجهز به آزمایشگاه نانو در این استان است. این مرکز با 
داشتن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته  به ارائه خدمات آموزشی و آزمایشگاهی در استان می پردازد. این پژوهش سرا 

مجهز به دستگاه های الکتروریس، اسپاترینگ، انفجار الکتریکی سیم و ... است.

آزمایشگاههایآموزشیفناورینانو

مالصدرا  دانش آموزی  پژوهش سرای 
ناحیه  وپرورش  آموزش  مدیریت  به  وابسته 
در  فعال  پژوهش سراهای  از  یکی  کرج،   4
حوزه ی فناوری نانو است. این مرکز در سال 
)توانا(  نانو  آزمایشگاهای  شبکه  توسط   93
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  حمایت  با  و 
الکتروریسی،  دستگاه های  به  البرز  استان 
انفجار  و  الکتریکی  اسپاترینگ،کوره 
 94 سال  در  گردید.  مجهز  سیم  الکتریکی 
فضای آزمایشگاهی مجزا برای آن ساخته و 
در تاریخ 12 بهمن ماه 94 توسط مدیر کل 
آموزش متوسطه نظری جناب آقای افشانی 

افتتاح شد.
صورت  به   87 سال  از  پژوهش سرا  این 
مستمر و فعال در جشنواره های دانش آموزی 

و المپیادهای نانو حضور داشته است.
و  آموزش  بخش های  در  مرکز  این 
فعالیت های  جمله  از  دارد.  فعالیت  پژوهش 

بخش آموزشی عبارتند از:
آشنایی  علمی  سمینارهای  برگزاری   .1

با فناوری نانو در مدارس و پژوهش سرا
در  آموزشی  دوره های  برگزاری   .2

مدارس و پژوهش سرا 
و  نانو  فناوری  مسابقه  برگزاری   .3

ساخت باکی بال
4. برگزاری کارسوق یک روزه 

شرکت  از  پس  عالقمند  دانش آموزان 
پژوهش  بخش  وارد  آموزشی  دوره های  در 
دانش آموزان  بخش،  این  در  می شونـد. 
انجام  را  خود  پروژه های  و  شده  گروه بندی 

بخش  دانش آموزان  مجموعه  به  می دهند. 
پژوهش که عنوان انجمن علمی فناوری نانو 
مانند  ویژه  آموزش های  و  دارند، خدمات  را 
مقاله نویسی، جستجوی حرفه ای در فضای 
ارائه   .... و  علمی  مرکز  از  بازدید  مجازی، 
یک  نیاز  مورد  مهارت های  آنها  و  می گردد 

دانش آموز پژوهشگر را کسب می نمایند.
یکـی از برنامه هـای پژوهش سـرا حضور 
و  پژوهش سـرا  در  منطقـه  دانش آمـوزان 
اسـت  درسـی  کتـب  آزمایش هـای  انجـام 
در  رایـگان  صـورت  بـه  پژوهش سـرا  کـه 
کنـار سـایر کارگاه هـا، آموزشـی کوتاه مدت 
جهـت آشـنایی با فنـاوری نانو را بـرای آنها 

می کنـد. برگـزار 
نمایشـگاه های  در  حضـور  همچنیـن 
هفتـه  نمایشـگاه  ماننـد  اسـتان  رسـمی 
پژوهـش از دیگـر اقدامـات این پژوهش سـرا 
ایسـتگاه های  نمایشـگاه  ایـن  در  اسـت. 
بازدیدکننـدگان  آشـنایی  جهـت  آموزشـی 
بـا فنـاوری نانـو برگـزار می گـردد و مـورد 

می گیـرد. قـرار  همـگان  اسـتقبال 
از  نفر  هزار  ده  حدود  ساالنه 
دانش آموزان استان در فعالیت های آموزشی 
این  می کنند.  شرکت  پژوهش سرا  این 
دو  نوین  علوم  و  نانو  حوزه  در  پژوهش سرا 

هدف را دنبال می کند:
و  دانش آموزان  آشنایی  و  ترویج   .1

دبیران با حوزه  های مختلف علوم نوین
در  مستعد  دانش آموزان  شناسایی   .2

این راستا و هدایت آنها

افتخارات:
دوره  چهارمین  در  دوم  رتبه  کسب   .1

ارزیابی مراکز آزمایشگاهی دانش آموزی نانو
جشنواره  دومین  در  برگزیده  مقام   .2

دانش آموزی نانو 90-91
جشنواره  سومین  در  دوم  مقام  دو   .3

دانش آموزی نانو 91-92
4. یک مقام اول در چهارمین جشنواره 

دانش آموزی نانو 92-93
جشنواره  پنجمین  در  اول  مقام  یک   .5

دانش آموزی نانو 93-94
 6. راه یابـی سـه طـرح بـه مرحلـه دوم 

جشنـواره دانش آموزی نانو 94-95
دوم  مرحلـه  بـه  طـرح  دو  راهیابـی   .7 

جشنواره دانش آموزی نانو 95-96

معرفیپژوهشسرايدانشآموزيمالصدرا
زهرانیکویی،مدیرپژوهشسرا

زنگنانو در استان ها 
11نانـو
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زنگ مدرسه به صدا درآمد. این ساعت، درس پژوهش داشتیم که 
این  از  زمینه ای  بود. پیش  این کالس  در  تجربه حضور من  اولین 
درس نداشتم. خانم نعمتی، معاون مدرسه داخل کالس شد و معلم 

کالس را معرفی کرد. 
دکترای  آزاد فالح  خانم  کنید!  توجه  بچه ها!  نعمتی:  خانم 

نانوتکنولوژی و مدرس نانو برای درس پژوهشتان هستند.
پچ پچ بچه ها در مورد کلمه نانو؛ خانم نعمتی را وادار به تکرار کرد. 

اما این بار خیلی آهسته و شمرده. نـــانوتکنــولوژی!
نانوتکنولوژی؟! نه تنها برای من بلکه برای بقیه بچه ها هم قابل هضم 
نبود ... حدود 3 دقیقه از رفتن خانم نعمتی از کالس نگذشته بود 

که دبیر پژوهش وارد شد.
خانم آزادفاح: سالم بچه ها! ورودتان را به مدارس خاص تبریک 
مدرس  و  معلم  پژوهش سرای  دبیران  از  هستم  آزادفالح  می گویم. 

نانو. قبل از شروع می خواهم از خودتان بپرسم نانو یعنی چه؟ 
واژه کامال غریبی برایم نبود. سرتیتر روزنامه ها، اخبارهای علمی و 

خیلی جاهای دیگر دیده یا شنیده بودم.

هاج و واج نگاه کردن بچه ها ایشان را وادار به نمایش مفهوم نانو با 
یک آزمایش خیلی ساده از کاربردهای آن کرد.

رفتن در عمق این حوزه از علم از همان روز برای من همان با یک 
آزمایش ساده شروع شد.

بقیه  با  فرقی  یک  پارچه  این  کنید.  دقت  بچه ها  آزادفاح:  خانم 
خیس  بریزد  آن  روی  مایعی  گونه  هر  وقتی  که  دارد  پارچه ها 

نمی شود. در این پارچه از فناوری نانو استفاده شده است.
می توانم بگویم جرقه شعله ور شدن آتش عالقمندی به این علم نه 
تنها برای من بلکه برای بقیه بچه ها هم از آن زنگ و با انجام آن 
آزمایش ساده و سپس پاورپوینتی که از علوم نانو برایمان توضیح 

دادند، شروع شد. 
از آن روز به فکر افتادم که یک پروژه در این زمینه انجام دهم. در 
آخر توانستم به کمک دبیران راهنما پروژه هایم را به ثمر برسانم و 

توانستم در خیلی از جشنواره ها با کلی تجربه و موفقیت برگردم. 
فقط می توانم بگویم نانو یکی از جالب ترین علومی است که تا به حال 

شناخته ام و در زمینه آن تحقیق و فعالیت انجام داده ام. 

همراهبامریمعلیزاده
صاحبطرحمنتخبدرمرحلهاولهشتمینجشنواره

دانشآموزینانوازپژوهشسرایمعلمکرج



بر پدیده های  قوانین و روابط حاکم  از  استفاده عملی  فیزیک، دانش کشف و 
جزء  فیزیک  رشته  است.  استوار  آزمایش  و  تجربه  مبنای  بر  که  است  طبیعی 
دروس علوم پایه است و در مقطع کارشناسی گرایش ندارد. در این مقطع، مفاهیم 
با  برخورد  و همچنین طریقه ی  بررسی می شود  به طور عمیق تر  دبیرستان  فیزیک 

مسائل فیزیکی آموزش داده می شود. 
دروسدانشگاهی

دروس  تدریس  بر  همچون عالوه  دروسی  فیزیک،  و  آماری، ریاضی  مکانیک  مکانیک تحلیلی نیز تدریس می شوند. مکانیک کوانتومی، الکترومغناطیس و ترمودینامیک، 

نیازمندیها
برایورودبهرشته

می توانند  ریاضی،  کنکور  داوطلبان 

وارد این رشته ی تحصیلی شوند. رتبه ی 

قبولی برای این رشته برحسب دانشگاه 

در  قبولی  برای  است.  متفاوت  بسیار 

دانشگاه های برتر، رتبه حدودی 500 تا 

زیر 3000 منطقه 1 کافی است.

عنوان محدودیتهایرشته به  رشته،  این  به  از اینکه  نمی شود  چندانی  توجه  پایه،  در علوم  است.  رشته  این  علوم محدودیت های  از  جزئی  فیزیک  که  می تواند صورتی  جایی  هر  در  و  است  بنیادی 
کاربرد داشته باشد.

دانشگاههایمعروف
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه 
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 
صنعتی اصفهان و ... از دانشگاه های 

معروف این رشته هستند.

عالقمندی استعدادهایموردنیازتوانمندیهاو قوی،  مسئله ریاضیات  حل  توانایی  و  فیزیک،  رشته به  این  الزم  توانمندی های  از 
هستند.

ارتباطرشتهبافناورینانو
فیزیـک از علـوم پایـه اي و کاربـردي در 

بسـیاري از زمینه هاي علمي و تحقیقاتي است؛ از 

طرفی، فنـاوری نانو نیز یک دانش بین رشـته ای 

اسـت؛ بنابراین وجود گرایـش نانوفیزیک، کامال 

مفیـد و کاربـردی اسـت. هـدف از ایـن رشـته، 

بـرای  کارآمـد،  و  متخصـص  نیـروی  تربیـت 

پاسـخگویي بـه نیازهـاي تحقیقاتـي، آموزشـي و 

صنعتـي کشـور، در زمینـه ی نانوفیزیک اسـت. 

از دروسـی کـه در ایـن گرایـش ارائـه می شـود 

می تـوان بـه فیزیـک حالـت جامـد پیشـرفته، 

مکانیـک کوانتومـی پیشـرفته، الکترودینامیـک، 

مشـخصه یابی  نانومقیـاس،  مـواد  سـاخت 
نانوسـاختارها اشـاره نمـود. 

آیندهشغلی
فارغ التحصیالن این رشته، 
اکثرا در موقعیت های آموزشی، 

پژوهشی و تحقیقاتی مشغول به کار 
می شوند. عالوه براین، جدیدا برخی از 
شرکت های دانش بنیان نیز، نیازمند 

فارغ التحصیالن این رشته هستند.

ادامهتحصیلدراینرشته

و دکترا می تواند  ارشد  مقاطع کارشناسی 

جالبی  گرایش های  اما  باشد،  گرایش  بدون 

برای این رشته وجود دارد، از جمله نانوفیزیک، 

حالت جامد، اتمی و مولکولی، هسته ای، ذرات 

نجومی،  فیزیک  میدان ها،  نظریه  و  بنیادی 

نازک،  الیه های  اتمسفر،  بنیادی،  فیزیک 
پالسما.

لنانویمرتبط
مراکزفعا

از مراکز فعال در زمینه ی نانوفیزیک 

می توان شرکت نانو شات، نانو پارس 

اسپادانا، مراکز آزمایشگاهی نانو و 

پژوهشگاه علوم و فناوری نانو دانشگاه 

صنعتی شریف را نام برد.

  سمیرا امینی

  معرفی رشته ی
فیزیک

زنگ
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کاربرد های 
فناوری نانو 

در حوزه
انرژی

سلول خورشیدی

استفاده از فناوری نانو در سلول های خورشیدی به منظور تامین بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز آینده با قیمت بهینه، یکی 
از امیدهای بشر است. در حال حاضر سلول های خورشیدی سیلیکونی با بازده باال تولید می شوند که از مهم ترین مشکالت آنها قیمت 
تمام  شده باالی آنهاست. استفاده از فناوری نانو در نسل های مختلف سلول های خورشیدی در حال پیشرفت است. از انواع آنها می توان 
سلول های خورشیدی رنگدانه ای، سلول های خورشیدی الیه نازک، پروسکایتی و HIT را نام برد. یکی از دالیل پتانسیل باالی نانومواد برای 

این کاربرد، وجود تراز های انرژی به جای نوار انرژی به علت ابعاد بسیار کوچک آنها و در نتیجه خاصیت فوتوولتائیکی در آنهاست.

پدیده ای را که در اثر آن و بدون استفاده از مکانیسم های مکانیکی، انرژی تابشی به انرژی الکتریکی تبدیل شود، پدیده فتوولتائیک نامیده 
می شود. در واقع این پدیده از فرضیه ذره ای بودن انرژی تابشی بنا نهاده شده است. هر سیستمی که از این خاصیت استفاده نماید را 

سیستم فتوولتائیک گویند.

 محمد فرهادپور

توربین بادی

یکی از معضالت توربین های بادی، شکسته شدن پره های آنها به 
دالیل گوناگون است. از جمله آنها یخ بستن بر روی پره و افزایش وزن 
آن است. با توجه به طول بلند این پره ها، گشتاور باالیی به تکیه گاه 
آنها وارد می شود. حال اگر در شرایطی روی این پره ها یخ تشکیل 
شود، گشتاور وارده به تکیه گاه بیش تر از حد تحمل آن شده و پره 
می شکند. فناوری نانو با فوق آبگریز کردن سطح پره ها از این اتفاق 
جلوگیری می کند. در واقع با فوق آبگریز بودن سطح پره ها، قطره آبی 
روی سطح باقی نمی ماند که فرصت تبدیل به یخ داشته باشد و باعث 
بروز مشکلی شود. عموما این کار با اسپری کردن محلول هایی از جنس 

سیلیکا صورت می گیرد.
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منابع
www.nano.ir
www.nanowerk.com

بعضی دیگر از کاربردهای فناوری نانو در این حوزه عبارتند از:

 افزایش خواص مکانیکی و عمر توربین های گازی و آبی با پوشش های نانویی

 ساخت ابرخازن ها

 ساخت دیود های نشر نور

 ساخت پره های سبک و مستحکم توربین های بادی با نانوکامپوزیت ها

 ساخت راکتورهای جوش هسته ای با نانوکامپوزیت ها

 کاربرد به عنوان ابرسانا در موتورهای الکتریکی

 استفاده از نانوکاتالیست ها در تبدیل سوخت ها

زنگ
نانـو 15کاربرد

پیل سوختی

پیل سوختی انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی 
است.  ایده آل آن هیدروژن  تبدیل می کند و سوخت 
ذخیره سازی و نگهداری از هیدروژن به علت کوچک 
به  و  است  خطرناک  و  دشوار  آن  مولکول های  بودن 
مطرح  سوختی  پیل های  چالش های  از  یکی  عنوان 
ساختارهای  از  استفاده  با  نانو  فناوری  حال  است. 
امکان  زئولیت ها  و  کربنی  نانولوله های  مثل  نانویی 
ذخیره سازی مطلوب هیدروژن را به وجود آورده است. 
همچنین کاربرد دیگر فناوری نانو مربوط به کاتالیست 
مورد استفاده در این پیل ها است. کاتالیست کاربردی 
باالیی  قیمت  که  است  پالتین  پیل های سوختی،  در 
پالتین  نانوذرات  دادن  قرار  با  نیز  مورد  این  در  دارد. 
روی بستر رسانا می توان همان کاربرد را با قیمت تمام 
از  می توان  همچنین  کرد.  حاصل  کم تر  بسیار  شده 

نانولوله های کربنی به عنوان کاتالیست استفاده کرد.

باتری ها

ادغام دو  با  بهبود عملکرد  این  بهبود عملکرد باتری های لیتیوم-یون: 
فناوری صورت گرفته است: 1. استفاده از نانولوله کربنی در آند. البته این کار در 
گذشته انجام شده بود ولی مشاهدات نشان می دادند که یون لیتیوم در هنگام شارژ 
وارد آند می شود ولی در هنگام دشارژ کامل خارج نمی گردد و در نتیجه ظرفیت 
باتری به مرور کاهش می یابد. حال این مشکل با باز کردن چند الیه از این نانولوله ها 
رفع شده است. 2. افزودن گروه های گوگردی به الیه های آند. در نتیجه این دو اقدام 

باتری های حاصله عمر طوالنی تر و دانسیته جریان باالتری دارند.
بهبود عملکرد باتری های سولفور لیتیوم: یکی از مشکالت باتری های 
سولفور لیتیوم افت ظرفیت آنها به مرور زمان است. این باتری ها از باتری های 
لیتیوم-یون که در حال حاضر در اکثر موارد کاربرد دارند، دانسیته جریان باالتر 
افت  آنها  از مهم ترین  و هزینه کم تری دارند، ولی مشکالت مختلف که یکی 
ظرفیت است راه پیشرفت آنها را سد کرده است. در تحقیقات اخیر با استفاده 
افت ظرفیت  از  پلی سولفید ها  از حرکت  ممانعت  با  فروالکتریک  نانوذرات  از 

جلوگیری شده است.
استفاده از نانولوله های کربنی در الکترود باتری محصوالت ال جی: شرکت 
نانولوله کربنی راه  ال جی کارخانه جدید خود را برای تولید ساالنه 400 تن 
انداخت. این کارخانه چهارمین کارخانه بزرگ در این حوزه در جهان است که 
گفته شده کاربرد اصلی مورد نظر آنها استفاده از نانولوله های کربنی ساخته 

شده در الکترود باتری است.



سام. لطفا خودتان را معرفی کنید. عنوان طرح شما چه بود 
و در جشنواره چه رتبه ای آورد؟

من حسین هلی، دانش آموز سال یازدهم رشته ریاضی فیزیک 
از آموزشگاه شهید بهشتی که با بقیه اعضای گروه در پژوهش سرای 
مغناطیسی  نانوذرات  تهیه ی  روی  کاشانی  جمشید  غیاث الدین 
Fe2O3 و خواص آن کار کردیم. این طرح در هشتیمن جشنواره نانو 

رتبه ششم را از آن خود کرد.

می توانید برا ما بگویید چرا به موضوعات نانو عاقمند شدید؟
گسـتردگی و زمینه هـای تحقیقاتـی و کاربـردی ایـن دانش من 
را کنجـکاو کـرد. بـا مطالعـه بیش تـر دریافتـم ویژگی هـای ماده در 
مقیـاس نانـو چـه انـدازه تغییـر می کنـد. ایـن موضـوع بـرای مـن 
بسـیار جالـب بـود و من را بـه مطالعه دربـاره فناوری نانـو عالقمند 

. کرد

جذابیت  کنید؟  کار  موضوع  این  روی  گرفتید  تصمیم  چرا 
موضوع برای شما چه بود؟

شده  شناخته  و  پرکاربرد  بسیار  مغناطیسی  نانوذرات  چون 
هستند.

می کند،  کسب  شما  طرح  که  رتبه ای  از  خودتان  پیش بینی 
چه بود؟

انتطار داشتیم جز 10 رتبه اول باشیم.

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟ 
با  کردیم  کوشش  ما  ولی  دارد،  وجود  مشابه  نمونه های  بله، 

هزینه کم و مواد در دسترس تر، این کار را انجام دهیم.

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

پزشکی  در  همچنین  و  هستند  وابسته  فلز  به  که  صنایعی  در 
در  آن  اصلی  کاربرد  ولی  دارد،  فراوان  کاربرد  داروسازی  صنایع  و 

صنایع نظامی برای رادارگریزی است.

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

زمینه های  در  و  است  آهن  اکسید  نوع  شناخته ترین   Fe2O3

یا  رادار  امواج  جذب  آن  مهم ترین  از  یکی  دارد.  کاربرد  گوناگون 
برای  بلکه  نظامی  زمینه  در  تنها  نه  که  است،  الکترومغناطیس 
حفاظت محیط زیست و انسان در برابر آلودگی ارزشمند است. ما 

خواص جذب رادار در نانوذرات این ماده را بررسی کردیم.

توضیح کوتاهی از مراحل کار آزمایشگاهی تان بدهید. 
و  بردیم  کار  به  را  هیدروترمال  و  دو روش سنتز همرسوبی  ما 
را   CTAB مصنوعی  سورفکتانت  و  گلوکز  طبیعی  سورفکتانت  اثر 
به  دستیابی  در  سورفکتانت  تغییر  گرفتیم  نتیجه  کردیم.  بررسی 

جذب مطلوب امواج بسیار موثر است.

گفتگوبا
حسین هلی

پژوهشگرجوان
یکیاز40طرحبرگزیده

مرحلهدومهشتمینجشنواره
دانشآموزیفناورینانو

بـا   Fe2O3 مغناطیسـی  نانـوذرات  » تهیـه  طـرح 
فرآیندهـای شـیمیایی مختلـف به منظور دسـتیابی به 
خـواص مغناطیسـی و اندازه دانه مطلـوب قابل کاربرد 
در جـذب امـواج الکترومغناطیـس« یکـی از 40 طرح 
برتر هشـتمین جشـنواره دانش آموزی علـوم و فناوری 
نانـو بـود. ایـن طـرح توسـط حسـین هلـی، محمدطه 
جهانـی نـژاد و محمدرضـا سـیاح بـا کمـک سـرکار 
خانـم سـیما علی خـان زاده و حمایـت پژوهش سـرای 

غیاث الدیـن جمشـید کاشـانی انجـام شـده اسـت.
در ادامـه گفتگویـی داریـم بـا حسـین هلـی بـه 
نمایندگـی از همکارانشـان کـه بـا هـم می خوانیـم:

زنگ
نانـو 16
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زنگ
نانـو 17اخبار 

هنگام  تا  می کند  در حین سنتز کمک  از سورفکتانت  استفاده 
در  ذرات  و  به هم جلوگیری شود  آنها  از چسبیدن  ذرات،  تشکیل 

اندازه ی نانو باقی بمانند.
برای ایجاد بلور نیز از دو روش بهره گرفتیم؛ یک روش با کمک 
را خشک  آنها  با آون  و  را رسوب دادیم  سانتریفیوژ، ذرات مخلوط 
و  دادیم  انجام  را  کار  این  اتوکالو  با کمک  دیگر  در روش  نمودیم. 

نتایج هردو را بررسی و مقایسه کردیم.

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

هفته  یک  سپس  و  مواد  تهیه  و  مطالعه  جهت  یک ماه  نزدیک 
برای سنتز در آزمایشگاه زمان برد. تقریبا دو ماه هم برای رسیدن 

پاسخ آنالیزها و نتیجه گیری وقت گذاشتیم.
این کار با حمایت پژوهش سرا برای خرید مواد اولیه و آزمایشات 
امکانات  از  و  هماهنگ  کاشان  دانشگاه  با  سنتز  برای  و  شد  انجام 
اولین  برای  خداراشکر  کردیم.  استفاده  نانو  پژوهشکده  آزمایشگاه 
امکانات  به  فعالیت های بیش تر حتما  برای  اما  نداشتیم  کار مشکلی 

بیش تری نیاز داریم. 

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

مـواد  خاصیـت  و  سـاختار  بررسـی  بـرای  آنالیـز  چندیـن  از   
اسـتفاده کردیـم و اکثـر آنهـا هـم قابـل قبـول بودنـد. بـا اسـتفاده 
از آنالیزهـای مختلـف و مقایسـه آنهـا بـا منابـع، چنـد ویژگی مورد 

بررسـی قـرار گرفـت.
یکی از آنها بررسی پیوندهای مربوط به مواد مورد استفاده بود 
باقی  از سورفکتانت  اثری  که مهم ترین نتیجه اش، نشان می داد که 
نمانده است. همچنین ساختار بلوری ماده را بررسی کردیم و اندازه 
قبول  قابل  انتظار می رفت،  که  همان طور  و  زدیم  تخمین  را  ذرات 
تایید  را  ساختار  و  اندازه  تخمین  این  هم   SEM تصاویر  البته  بود. 

می-کرد.
آنالیز نهایی هم برای بررسی خواص مغناطیسی و جذب امواج 
ماده بود که هدف اصلی اجرای این طرح بود تا بتوانیم با استفاده از 

خواص نانو، جذب امواج و رادارگریزی مواد را تقویت کنیم.

کار  آن  توسعه  و  موضوع  این  روی  می خواهید  هم  باز  آیا 
کنید؟ برای انجام مراحل بعدی آن برنامه ریزی ای دارید؟

جذب  و  ربایی  آهن  خاصیت  بیش تر،  بررسی  با  می توان  بله، 
امواج ماده را باال برد.

جشنواره فناوری نانو تاثیری در روند تحصیلی شما داشت؟
بله و قطعا هم مثبت بوده است.

جشنواره فناوری نانو در نگرش شما نسبت به حوزه پژوهش 
چه اثری داشت؟

و  مدرسه  سطح  در  نانو  فناوری  از  که  هست  امیدواری  جای 
آموزشگاه پشتیبانی می شود.

آینده شغلی خودتان را چطور می بینید؟ دوست دارید در چه 
زمینه ای مشغول به کار شوید؟

ولی  دارم،  عالقه  کامپیوتر  مهندسی  به  شخصه  به  راستش 
دوست دارم در زمینه ی آنالیزها و فناوری های نانو نیز از این عالقه 

و دانش، کمک بگیرم.

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

و  شرایط  درباره ی  دوستانم  جشنواره  پایان  از  پس  حتما؛  بله 
طرح ها پرس و جو کردند تا امسال در جشنواره شرکت کنند.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو



اپلیکیشننانوییباش
در حـال حاضـر می تـوان گفـت اکثر افـراد جامعه صرف نظـر از توان 
مالـی، از تلفن هـای همـراه هوشـمند ویـا تبلت هایـی بـا سیسـتم عامـل 
اندرویـد اسـتفاده می کننـد. بـا توجـه بـه آمار هـای اعـالم شـده توسـط 
شـرکت گـوگل، سیسـتم عامـل اندرویـد محبوب تریـن سیسـتم عامـل 
میـان کاربـران تلفن هـای همـراه، تبلت هـا و برخـی لـپ تاپ هـا اسـت. 
طراحـی نرم افزار هـای آموزشـی قابل اسـتفاده با سیسـتم عامـل اندروید، 
بهتریـن راه بـرای آمـوزش بـه افـراد در سـنین متفـاوت در مکان هـای 

اسـت. مختلف 
بـا عنـوان »نانویـی بـاش«  ایـن طـرح یـک نرم افـزار آموزشـی  در 
طراحـی شـده اسـت. ایـن نرم افـزار جـزء معـدود نرم افزارهـای آموزشـی 
اندرویـد بـرای آمـوزش فنـاوری نانو اسـت. هدف از ایجـاد ایـن نرم افزار، 
آمـوزش فنـاوری نانـو در سـطوح مختلـف دانش آمـوزی، دانشـجویی و 

پیشـرفته بـرای تمامـی افـراد در محیطـی جـذاب و خالقانـه اسـت. 
یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای افـراد بـرای یادگیـری فنـاوری نانـو 
ایـن اسـت کـه بایـد از کجـا شـروع کنند کـه در سـطح درک آنها باشـد. 
از ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد اپلیکیشـن نانویـی بـاش این اسـت که با 
سـطح بنـدی علمـی و موضوعی مقاالت همـراه با تصاویـر رنگی و جذاب، 
ایـن امـکان را فراهـم کـرده تـا کاربـر بـا توجـه به سـطح دانش خـود از 
میـان سـطح های مختلـف یکـی را انتخـاب کـرده و بـه مطالعـه مقـاالت 
بپـردازد. همچنیـن ایـن امـکان وجود دارد کـه کاربر در صـورت رضایت، 
متـن مقالـه مـورد مطالعـه را بـه سـادگی و بـا یـک کلیـک با دیگـران از 
طریـق شـبکه های اجتماعـی یـا بلوتـوث و وای فای بـه اشـتراک بگذارد.
منـوی  چـون  مختلفـی  بخش هـای  دارای  بـاش  نانویـی  نرم افـزار 
اسـاس  بـر  متفـاوت  مقـاالت  قسـمت ها،  تمامـی  بـه  سـریع  دسترسـی 
موضـوع و سـطح علمـی )دانش آمـوزی، دانشـجویی، پیشـرفته و مقـاالت 
سـایت های  نانـو،  فنـاوری  آموزشـی  تصویـری  داسـتان های  انگلیسـی(، 
مفیـد آموزشـی فنـاوری نانـو، فروشـگاه محصـوالت نانـو، متـن کامـل 
بیانـات رهبـری و گالری تصاویر بازدید ایشـان از نمایشـگاه فنـاوری نانو، 
مقـاالت، گالـری تصاویـر، آخریـن اخبـار فنـاوری نانـو، جسـت و جـوی 
پیشـرفته، افـزودن یـک مقاله بـه عالقمندی هـا، قابلیت اشـتراک گذاری، 

اخبـار، آزمایش هـای فنـاوری نانـو و ... اسـت.
در ایـن نـرم افـزار بـه راحتـی می تـوان بـا یـک کلیـک اپلیکیشـن 
نانویـی بـاش را بـرای دیگـران ارسـال کـرد و مشـکالت احتمالـی را بـا 
پشـتیبانی در میـان گذاشـت. در صـورت بـروز هرگونـه سـوال علمـی 
دربـاره فنـاوری نانـو نیـز ایـن امـکان وجـود داردکـه بـه وسـیله راه های 
ارتباطـی موجـود بـا دبیـران راهنمـا ارتبـاط برقرار کـرد. این اپلیکیشـن 

بـه صـورت رایـگان در کافـه بـازار موجـود اسـت.
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نویسنده: 
علی خسرونژاد 

پژوهش سرای دانش آموزی 
مهندس سینا مسیح آبادی، 

نیشابور
مقاله منتخب مرحله اول 

هشتمین جشنواره 
دانش آموزی نانو



با  نانومتر  اندازه  در  ذراتی  حاوی  است؛  سیاالت  از  جدیدی  رده  نانوسیال 
ساختارهای لوله ای، میله ای، استوانه ای، کروی و ... که در یک سیال پراکنده شده 
و سوسپانسیون تولید کرده اند. در این تحقیق نانوسیال حاوي اکسید مس تهیه 
نانوسیال روش تک مرحله اي شیمیایي  این  شد. به منظور بهینه تر کردن تولید 
مرطوب مورد استفاده قرار گرفت. با این روش نانوذرات اکسید مس در مقیاس 
نسبتا زیاد تولید می شود. ابتدا با استفاده از نمک استات مس، نانوذرات اکسید 
 FTIR مس با اندازه کوچک تر از 10 نانومتر سنتز شد. تولید این نانوذرات با آنالیز
نتایج  تهیه شد که  نانوسیال  آنها در آب،  پراکنده کردن  با  تأیید گردید. سپس 
طیف های جذبی UV-Visible  از نانوسیال پس از مدت طوالنی )حدود 5 ماه( 
حاکی از عدم تجمع در نانوذرات موجود و پایداري ترمودینامیکي نانوسیال بود. 
در  ذره  اندازه  و  مانند  کره  نیز شکل  نانوذرات مس سنتز شده  از   TEM تصویر 
حدود 10-5 نانومتر را نشان داد که اندازه مناسب ذرات مي تواند تا حدودی علت 

پراکندگي خوب آنها در سیال را توجیه کند.
در مراحل بعدی تأثیر تغییر پارامترهای مختلف از جمله غلظت نمک استات 
تغییر  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مس  مختلف  نمک های  و  واکنش  دمای  مس، 
اندازه، شکل، رنگ و شکل خوشه های حاصل شد.  تغییر در  پارامترها سبب  در 
نانوذرات اکسید مس توسط  نانوسیاالت حاوی  نانوذرات و  ساختار و مورفولوژی 
تصویرهای به دست آمده از میکروسکوپ های الکترونی TEM و SEM  مشخص 

شد. 

شکل 1: مراحل آماده سازی نانوسیاالت آبی اکسید مس 

در ادامه ی تحقیق با مطالعه تجربی روی هدایت گرمایی نانوسیاالت، نتایجی 
بدست آمد که حاکی از خواص ذاتی نانوسیاالت در بهبود انتقال حرارت نسبت 
بر  تأثیر کسر حجمی و دما  اندازه گیری شد و  انتقال حرارت  بود.  پایه  به سیال 
خواص انتقالی )انتقال حرارت( بررسی شد. نتایج نشان دادند که انتقال حرارت 
تا 60  افزایش دما )از 30  با  تأثیر دما است و  نانوسیال تهیه شده بشدت تحت 

درجه سانتیگراد( و غلظت )از 0/1 تا 0/4 درصد حجمی( افزایش می یابد.

سنتزنانوذراتاکسیدمسوبررسی
خواصانتقالینانوسیالحاوی
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فرآیندهای آماده سازی ضایعات 

ایمنی  نکات  بررسی  چهاردهم،  قسمت  از 
تجهیزات آزمایشگاهی را شروع کردیم. در ادامه، در 
این قسمت درباره ایمنی دستگاه الکتروفورز و لوازم 
شیشه ای آزمایشگاه مواردی عنوان شده که توجه به 

آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. 

دستگاه الکتروفورز
و  )الکتریکی(   electro کلمه  دو  از  الکتروفورز 
phoresis )حرکت و انتقال ذره( تشکیل شده است 
که در کل به معنی حرکت ذرات معلق مایع بوسیله 
ممکن  الکتروفورز،  دستگاه  است.  الکتریکی  نیروی 
باشد،  آزمایشگاه  در  فیزیکی  خطر  مهم  منبع  است 
را  زیر  نکات  باید  دستگاه  این  با  کار  برای  بنابراین 

مورد توجه قرار داد:
1.  بر روی دستگاه الکتروفورز باید عالئم هشدار 

دهنده ویژه ولتاژ باال نصب گردد.
باید بطور  الکتروفورز  از دستگاه های  2. هر یک 
الکتریکی  قفل  دارای  و  به زمین وصل شده  صحیح 

باشد.
3. بدنه تانک الکتروفورز باید فاقد هرگونه شکاف 
و نشتی باشد، بنابراین برای اطالع از خرابی و نشتی 
به طور متناوب الزم است سالم بودن دستگاه چک 

شود.
نزدیک  یا  و  آمد  و  رفت  محل  در  دستگاه   .4
دستگاه های  یا  سینک ها  قبیل  از  خیس  جاهای 

شوینده نباشد.

لوازم شیشه ای
ایجاد  بریدگی و  لوازم شیشه ای خطر  با  در کار 
جراحت را باید جدی گرفت. لذا برای پیشگیری باید 

نکات زیر را در نظر بگیریم:
نظر  از  استفاده  از  قبل  باید  لوازم شیشه ای    .1

وجود شکستگی و ترک مورد بازرسی قرار گیرند.
قابل استفاده  یا غیر  لوازم شیشه ای شکسته   .2

باید در محفظه ای مجزا و مقاوم جمع آوری نمود.
3. در هنگام جابجایی لوازم شیشه ای از دستکش 

و سایر لوازم مناسب جهت حمل استفاده شود.
4. برای سیستم های خالء از ظروف شیشه ای با 
دیواره ضخیم و ته گرد استفاده شود، چراکه استحکام 

ظروف ته صاف کم تر است.
5. تا آنجا که مقدور است از اتصاالت پالستیکی 

یا فلزی به جای اتصاالت شیشه ای استفاده شود.
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سخنبزرگان
بینم می او جلوه جهان سوی همه از
بینم جلوهاوستجهانکزهمهسومی
چونبهنوروزکندپیرهنازسبزهوگل
آننگارینهمهرنگوهمهبومیبینم

لطفا از کاربردهای 
فناوری نانو در ایام 
خانه تکانی و عید 

بگویید. آیا محصوالتی 
هستند که خود یا 
خانواده تان از آنها 
استفاده می کنید؟

نانو تلگرام

دورهمی زنگ
نانـو 20

محمدمجیدی
کارشناسآزمایشگاه،پژوهشسرای
دانشآموزیحاجمحمدطالیی،سلماس

1. استفاده از دستمال های نانو که از نانوالیاف 
تولید می شوند. 2. استفاده از شوینده های حاوی 
نانوذرات که خاصیت ضدعفونی کنندگی نیز 
نقاشی  در  نانو  رنگ های  از  استفاده  دارند. 3. 
خانه که خودتمیزشونده هستند. 4. استفاده از 
نانوپوشش ها در سرویس های بهداشتی و حمام 

جهت درزگیری بین سرامیک ها

محمدصادقشهری
کارشناسآزمایشگاه،پژوهشسرایدانشآموزی

استادطاهر،شهرضا

1. دسـتمال نانـو 2. شـوینده های نانویـی 
دوسـت دار طبیعت 3. باس های خودتمیزشونده 
چنـد  مایع هـای  آبگریـز 5.  سـرامیک های   .4
منظـوره بـرای نظافت سـرویس های بهداشـتی، 
سـینک ظرفشـویی، اجـاق گاز 6. مایـع شیشـه 
شـوی کـه گـرد و خـاک را دیرتـر جـذب کند 
7. رنگ هایـی نانویـی بـرای دیـوار اتاق هـا 8. 
تی هـای  و  فوم هـا   .9 نانـو  زبالـه  کیسـه های 
و  کننده هـا  سـفید   .10 ابرجـاذب  نظافـت 
باکتریـال  آنتـی  کننده هـای  عفونـی   ضـد 
تعویـض  هنـگام  کشـاورزی  نانوکودهـای   .11
مـواد   .12 زینتـی  گل هـای  بـرای  گلدان هـا 
ابرجـاذب بـرای نگهـداری آب داخـل خـاک 
یـا  دیواری هـا  کاغـذ   .13 مسـافرت  هنـگام 

خودتمیزشـونده  آلکورهـای 

زینبرامساردار
دانشآموزمقطعچهارمتجربی،دارندهدیپلم

افتخارهشتمینالمپیادنانو

محصوالتی که به شخصه استفاده کردم 
ژل لکه بر آنتی باکتریال فرش و ماسک های 
نانو هستند. ژل کیتوهیل هم محصولی برای 
پوست  خراشیدگی های  و  بریدگی ها  بهبود 
مورد  تکانی  خانه  ایام  در  احتماال  که  است 

استفاده قرار می گیرد. 

فائزهشهریاری
دانشآموزمقطعیازدهمتجربی،دارندهدیپلم

افتخارهشتمینالمپیادنانو،برازجان

شیشه های آبگریز که باعث می شود به 
راحتی شیشه ها با مقدار بسیار کمی آب پاک 
شوند، یا اسپری های آبگریز نانویی برای مبل 
و فرش ها، پالستیک های زیست تخریب پذیر 
از  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  نانویی 
در  آنها  از  می توان  که  است  وسایلی  جمله 

ایام خانه تکانی استفاده کرد.

محمدمهدیرئیسی
دارندهمدالبرنزششمینالمپیادنانو،

استانفارس

بیش ترین استفاده ما از اسپری کارواش 
از  است.  شوی  شیشه  و  ماشین  آب  بدون 
و  فرش  مبل،  برای  شویی  خشک  اسپری 
براق  و  تمیزکننده  اسپری  و  ماشین  روکش 
مورد  عید  ایام  در  هم  شیرآالت  کننده 
اسپری  طور  همین  می گیرد.  قرار  استفاده 
پاک کننده پارکت و کاغذ دیواری که این 

روزها در بسیاری از خانه ها یافت می شود.

 سحر بیگ زاده

شهریار

فاطمهپاشالو
کارشناسآزمایشگاه،پژوهشسرایدانشآموزی

آذربایجان،تبریز

من از خوشبو کننده هوا که به وسیله فناوری نانو تولید 
شده استفاده مي کنم که ماندگاري و حس تازگي بیش تري دارد. 
دستمال هاي نانوفایبر براي استفاده در ایام خانه تکاني نیز بهترین 

و سریع ترین نتیجه را در تمیزکاري سطوح مختلف دارند.






