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»تورهـای آموزشـی نانـو« بـا همـکاری 
سراسـر  در  دانش آمـوزی  پژوهش سـراهای 
کشـور در بهمـن و اسـفند مـاه سـال جاری 
دانش آمـوز  هـزار   40 آمـوزش  هـدف  بـا 
در زمینـه علـوم و فنـاوری نانـو بـا کمـک 
تجهیـزات آموزشـی آزمایشـگاهی در حـال 

برگـزاری اسـت. 
شـبکه  مدیـر  گیالنـی  حسـین  آقـای 
بیـان  بـا  توانـا  آموزشـی  آزمایشـگاه های 
طـرح  ایـن  در  هسـتیم  تـالش  در  اینکـه 
75 پژوهش سـرای دانش آمـوزی از سراسـر 
کشـور که مجهز بـه تجهیزات نانو هسـتند، 
مشـارکت کننـد، گفـت: »ایـن برنامـه ملی 
بهره بـرداری و آشـنایی تعـداد  بـه منظـور 
تجهیـزات  بـا  دانش آمـوزان  از  بیش تـری 
آموزشـی نانو و فعال سـازی آزمایشـگاه های 

نانـو طراحـی شـده اسـت«.

طبـق  نانـو  »باشـگاه  افـزود:  گیالنـی 
برنامه ریزی هـای انجام شـده، 24 کارشـناس 
و  مدیـران  بـا  همـکاری  بـرای  خبـره 
بـه  را  توانـا  آزمایشـگاه های  کارشناسـان 
نوبـت )در 6 تیـم 4 نفـره( بـه محل هـای 
برگـزاری تورهـا اعـزام می کنـد. بـرای این 
منظـور پیـش از برگزاری تورهـا، دوره های 
تخصصـی نیـز بـرای ایـن کارشناسـان بـا 
اطالعـات  یکسان سـازی  و  روز  بـه  هـدف 
در محـل آزمایشـگاه نانـوی پژوهش سـرای 

بصیـرت شـهرری برگـزار شـده اسـت«.
گفـت:  تورهـا  برنامـه  مـورد  در  وی 
»پیش بینـی شـده اسـت؛ بیـن 500 تا800 
دانش آمـوز در هـر مرکـز آمـوزش ببیننـد. 
و  اسـت  روزه  دو  مرکـز  هـر  در  برنامه هـا 
تـا100   60 گروه هـای  در  دانش آمـوزان 
می یابنـد.  حضـور  آزمایشـگاه  در  نفـری 

گرفتـه  نظـر  در  کـه  آموزشـی  برنامـه  در 
شـده، ابتـدا دانش آمـوزان بـا باشـگاه نانـو، 
نانـو  فنـاوری  مفاهیـم  و  آن  فعالیت هـای 
آشـنا می شـوند. سـپس بـه صـورت عملـی 
بـا تجهیـزات آزمایشـگاه های نانـو و نحـوه 

می گردنـد«. آشـنا  آنهـا  عملکـرد 
گیالنـی دربـاره برنامه هـای جانبـی این 
تورهـا بـه معرفی محصـوالت و انتشـارات و 
همچنیـن برگزاری مسـابقه تلگرامی اشـاره 

کرد.
شـایان ذکـر اسـت، ایـن تورهـا از اول 
بهمـن و از اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد 
اسـتان های  در  کنـون  تـا  و  شـده  آغـاز 
سـمنان، اصفهان، بوشهر، خراسـان جنوبی، 
آذربایجـان  و  زنجـان  هرمـزگان،  مرکـزی، 

شـرقی برگـزار گردیـده اسـت.
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بـه گـزارش باشـگاه نانـو، امسـال نیـز هماننـد سـال های گذشـته سـه آزمـون آزمایشـی ویـژه نهمین 
المپیـاد دانش آمـوزی علـوم و فنـاوری نانو، در بهمـن و اسـفند 1396 و فروردین 1397 به صـورت مجازی 
برگـزار می گـردد. آزمـون اول 25 تـا 28  بهمـن، آزمـون دوم 16 تـا 19 اسـفند و آزمـون سـوم 22 تـا 24 

فروردیـن در سـایت آمـوزش نانـو بـه صـورت مجـازی برگزار خواهد شـد.
باشـگاه نانـو هـر سـاله بـرای بـاال بردن سـطح آمادگـی داوطلبـان بـرای حضـور در آزمـون مرحله اول 
المپیـاد دانش آمـوزی فنـاوری نانـو اقدام به برگـزاری آزمون هـای مجازی آمادگـی المپیاد می کنـد. گفتنی 

اسـت معـدل نمـره آزمون هـای آزمایشـی در امتیـاز نهایی آزمـون اصلی موثر اسـت.
شـایان ذکـر اسـت سـواالت آزمون هـای آزمایشـی از مجموعـه سـواالت آزمون هـای اصلی و آزمایشـی 
دوره هـای قبلـی المپیـاد نانو انتخاب شـده اسـت. آرشـیو این سـواالت به همراه پاسـخنامه آنهـا به تفکیک 

دوره برگـزاری، در سـایت باشـگاه نانو موجود اسـت. 
مرحلـه اول آزمـون اصلـی المپیـاد دانش آموزی نانـو، در تاریخ 7 اردیبهشـت 1397 به صـورت هم زمان 

در سراسـر کشـور و در قالـب یـک آزمون کتبی با سـواالت تسـتی انجام خواهد شـد.

برگزاری سه 
آزمون آزمایشی 
جهت آمادگی 

شرکت در نهمین 
المپیاد نانو 

بـه گـزارش باشـگاه نانـو، اعتبـار )گرنـت( اسـتفاده از خدمات 
مراکـز عضو شـبکه آزمایشـگاهی فناوری های راهبردی در سراسـر 

کشـور بـرای برگزیدگان شـش رویـداد باشـگاه نانو، فعال شـد. 
باشـگاه نانـو به منظـور بهره منـدی فعالین حـوزه دانش آموزی 
فنـاوری نانو از خدمات آزمایشـگاهی دانشـگاه ها و مراکز پیشـرفته 
بـا هماهنگی شـبکه آزمایشـگاهی فناوری های راهبـردی، اعتبارات 
5 میلیـون ریالـی و 3 میلیـون ریالـی بـرای 132 برگزیـده باشـگاه 

نانـو، تعریف کرده اسـت.
مشـمولین ایـن طـرح تشـویقی، برگزیـدگان مرحلـه نخسـت 
هشـتمین جشـنواره نانـو، منتخبیـن دومیـن مسـابقه توانمند، 10 
آزمایشـگاه برتـر شـبکه توانـا در سـال های 94 و 95، برگزیـدگان 

مسـابقه فیلـم کوتـاه تجهیـزات آزمایشـگاه نانـو و اعضـای فعـال 
کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو هسـتند.

مشـمولین ایـن طـرح می تواننـد بـا مراجعـه بـه مراکـز عضـو 
کشـور  سراسـر  در  راهبـردی  فناوری هـای  آزمایشـگاهی  شـبکه 
و ارایـه کـد ملـی، خدمـات آزمایشـگاهی مـورد نیـاز خـود را تـا 
سـقف اعتبـار تعریـف شـده بـه صـورت رایـگان دریافـت نماینـد. 
شـایان ذکـر اسـت، اعتبـارات مذکـور تا تاریـخ 12 آذرمـاه 1398 
قابـل اسـتفاده اسـت، همچنیـن ایـن افـراد می تواننـد بـا مراجعـه 
بـه باشـگاه مشـتریان شـبکه آزمایشـگاهی از مانـده اعتبـارات و 

فهرسـت خدمـات اسـتفاده شـده آگاهـی یابنـد. 

زنگ
نانـو 3اخبار 



بر اسـاس گزارش شـبکه آزمایشـگاههای آموزشـی توانا، در پاییز 
نانـو  آزمایشـگاه های  در  سـمینار   144 و  191کارگاه  تعـداد   1396
برگـزار شـده اسـت و در مجمـوع تعـداد 18038دانش آموز با شـرکت 

در ایـن برنامه هـا آمـوزش دیده انـد.
ایـن آمـار در مقایسـه با پاییز سـال گذشـته کـه 34 کارگاه و 45 
سـمینار برگـزار شـده بـود و در کل 6471 دانش آمـوز در آنهـا حضور 

داشـتند، قابل توجه اسـت.
گفتنـی اسـت، بیش تریـن تعـداد برگـزاری کارگاه ها و سـمینارها 
مربـوط بـه مرکـز پژوهش های علمی و آموزشـی اسـتان کرمان اسـت 
کـه در ارزیابـی پاییـز سـال 1396 بـا کسـب امتیـاز 5776.5 رتبـه 

نخسـت را بـه خـود تخصیص داده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت، باشـگاه نانـو از سـال 1391 تا کنون بـا یاری 
معاونـت ریاسـت جمهـوری و سـتاد ویژه توسـعه فنـاوری نانـو موفق 
بـه تجهیز 78 آزمایشـگاه فناوری نانو در سراسـر کشـور شـده اسـت. 
فعالیـت ایـن آزمایشـگاه ها مطابـق بـا آیین نامـه شـبکه توانـا مـورد 

ارزیابـی قـرار می گیـرد و از 10 مرکـز برتـر تقدیـر می شـود.
همچنیـن باشـگاه نانـو آیین نامـه ای بـه هـدف افزایـش فعالیـت 

ایـن مراکـز در برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی تهیـه کـرده اسـت که 
کارشناسـان آزمایشـگاه نانـو مراکـز عضـو شـبکه توانـا بـا برگـزاری 
ایـن کارگاه هـا می تواننـد مبلـغ حمایـت مـازاد دریافـت نماینـد. این 
آیین نامه هـا بـه مدیـران پژوهش سـراها، کارشناسـان آزمایشـگاه نانـو 
و همچنیـن طـی نامـه ای بـه مدیران کل آمـوزش و پرورش اسـتان ها 

اطالع رسـانی شـده اسـت.
 این آیین نامه ها در سـایت باشـگاه نانو، در قسـمت آزمایشـگاه ها، 

بخـش آیین نامه های توانا قابل مشـاهده اسـت.

 پاییز 1396، آموزش بیش از هجده هزار دانش آموز در 
آزمایشگاه های نانو

صادرات شیشه و آینه نانویی ایرانی به 35 کشور جهان 

برتریـن  کاوه،  شیشـه  صنعتـی  گـروه 
کشـور  نانویـی  محصـوالت  صادرکننـده 
و  آینه هـا  در سـال 95، محصـوالت خـود، 
جهـان  کشـور   35 بـه  را  نانـو  شیشـه های 
صـادر می کنـد. ایـن محصـوالت از حضـور 
بهـره  نانومتـری  ضخامـت  بـا  الیـه  یـک 

می برنـد. شیشـه های نانویـی در پنجره هـا و 
نمـای سـاختمان بـرای کنترل گرما و سـرما 
و همچنیـن تولیـد شیشـه های دوجـداره بـا 
ضریـب انتقـال حـرارت پایین کاربـرد دارند.

یکـی از جدیدتریـن محصـوالت واحـد 
شیشـه  صنعتـی  گـروه  توسـعه  و  تحقیـق 
اسـت   Eco Star شیشـه های  کاوه، 
بـر  عـالوه  آنهـا  ویژگـی  مهم تریـن  کـه 
ظاهـر و رنـگ زیبـا، بـازده مناسـب از نظـر 
بهینه سـازی مصـرف انـرژی در تمـام فصول 
بـر  عـالوه  محصـول  ایـن  در  اسـت.  سـال 
نانوالیه هـای فلـزات مختلـف، از الیـه نقـره 
نیـز جهـت کنتـرل گرمـا و انـرژی اسـتفاده 
شـده و همیـن عامـل کارایـی این شیشـه ها 
را نسـبت بـه شیشـه های رفلکـس معمولـی 
ارتقـا داده اسـت. ایـن شیشـه ها عـالوه بـر 
شیشـه های  ویژگی هـای  تمـام  بـودن  دارا 

رفلکـس، از خاصیـت کنترل کننـده انرژی و 
بهینه سـازی مصـرف انـرژی سـاختمان نیـز 

هسـتند. برخـوردار 
الیه هـای  محصـوالت،  ایـن  در 
نانومتـری فلـزی و سـرامیکی توسـط روش 
می شـوند.  تولیـد  کندوپـاش  پوشـش دهی 
ایـن پوشـش ها کـه ضخامـت متوسـط 30 
نانومتـر دارنـد، اجـازه عبـور بخشـی مرئـی 
طیـف نـور خورشـید را می دهنـد، امـا طیف 
مادون قرمـز )طیف حرارتی( و مـاوراء بنفش 
)طیـف مضـر( را منعکس و پایـش می کنند.
گروه صنعتی شیشـه کاوه با به کارگیری 
ذرات نانومتـری ترکیبـات کروم، آلومینیوم و 
نقـره موفـق بـه تولیـد آینه هایـی بـا کارایی 
بهتـر و کیفیـت باالتر شـده اسـت. آینه های 
ایـن شـرکت مقاومـت  نانوکرومـی سـاخت 
کاربردهـای  در  و  بـاال  بسـیار  مکانیکـی 
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بر اساس گزارش آقای بهروز یوسفی، مدیر 
پژوهش سرای فرهیختگان، 40 دانش آموز مقطع 
ابتدایی ایالمی در اردوی آشنایی با مفاهیم اولیه 
علوم و فناوری نانو در آزمایشگاه نانوی این مرکز 

حضور یافتند.
مدیر پژوهش سرای فرهیختگان در گفتگو با 
بخش خبری باشگاه نانو ضمن اشاره به برگزاری 
دو کارگاه آموزشی مفاهیم نانو و کار با تجهیزات 
نانو در روزهای 26 و 27 دی  ماه سال جاری 
گفت: »معرفی کاربردهای علوم و فناوری نانو در 
زندگی و صنعت، معرفی مختصری از وسایل و 
تجهیزات آزمایشگاه نانو، توضیح شرایط ثبت نام 
از  توانمند  مسابقه  و  دانش آموزی  المپیاد  در 

سرفصل های اصلی این کارگاه ها بود«.
کارشناس  باقری  مریم  افزود: »خانم  وی 
نانوشیمی  ارشد  کارشناس  و  نانو  آزمایشگاه 
ارشد  کارشناس  سلطانی،  سمیه  خانم  و 
و  بودند  کارگاه ها  این  مدرسین  فیزیک 

 70 و  ابتدایی  دوره  دانش آموزان  از  نفر   40
اول  متوسطه  مقطع  دانش آموزان  از  نفر 
شرکت کنندگان حاضر در این رویدادها بودند«.

مهارت  افزایش  هدف  با  کارگاه ها  این 
دستگاه های  کاربری  در  دانش آموزان 
نانو در آزمایشگاه های توانا  تخصصی فناوری 

برگزار شده است.

در  موجـود  مناسـب  تجهیـزات  و  امکانـات  بـه  توجـه  بـا 
آزمایشـگاه  دو  اکنـون  هـم  نانـو،  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه های 
پژوهش هـای  مرکـز  و  بوشـهر  خوشـبخت  شـهید  پژوهش سـرای 
علمـی و آموزشـی کرمـان عـالوه بـر دانش آمـوزان، مـورد اسـتفاده 

هسـتند. نیـز  اسـتان  دانشـجویان 
بـا توجـه بـه لـزوم آمـوزش و کسـب مهارت هـای آزمایشـگاهی 
مرتبـط بـا فناوری نانو در مقطع کارشناسـی، در راسـتای آماده سـازی 
دانشـجویان بـرای ورود بـه ایـن حـوزه پژوهشـی و کمبـود تجهیـزات 
پژوهش سـرای  بوشـهر،  دانشـگاه های  در  نانـو  آزمایشـگاه  تخصصـی 

دانش آمـوزی شـهید خوشـبخت بوشـهر، از مهرمـاه سـال 96، طـی 
قـرارداد رسـمی همـکاری بـا دانشـگاه پیـام نـور ایـن شـهر، اقـدام به 
برگزاری دوره آشـنایی بـا تجهیزات و مهارت های کاربردی آزمایشـگاه 
نانـو، بـرای دانشـجویان ایـن دانشـگاه نموده اسـت. الزم به ذکر اسـت 
کـه ایـن دوره )و دوره هـای آتـی(، در قالـب واحـد درسـی آزمایشـگاه 

نانـو، بـرای دانشـجویان ارایـه می گردد.
به عنوان  آفنداک  اعظم  دکتر  با حضور  که  رسمی  دوره  این  طی 
فرآیند  و  الکتروریسی  مبانی  با  دانشجویان  گردید،  برگزار  مدرس 
الیه نشانی آشنا شده و تهیه محلول های نانوکامپوزیت، تولید نانوالیاف 

پلیمری و الیه نشانی فلزات را به طور عملی تجربه نمودند.
به گزارش کارشناس آزمایشگاه نانوی مرکز پژوهش های علمی و 
آموزشی کرمان نیز، هم اکنون آزمایشگاه نانوی این مرکز میزبان چهار 
گفتنی  است.  پایان نامه هایشان  انجام  برای  دکتری  مقطع  دانشجوی 
الکتریکی  انفجار  الکتروریسی،  دستگاه های  به  مجهز  مرکز  این  است 
سیم، اسپاترینگ رومیزی، اسپکتروفتومتر، پوشش دهی دورانی، آون، 
آزمایشگاهی  عمومی  تجهیزات  نیز  و  التراسونیک  سانتریفیوژ،  کوره، 

است که در حال حاضر همه تجهیزات فعال و سالم هستند.

دانش آموزان ابتدایی میهمان آزمایشگاه نانوی ایالم شدند 

آزمایشگاه های دانش آموزی نانو، آزمایشگاه هایی با توان دانشگاهی

خـاص مانند کشـتی ها و ماشـین آالت 
همچنیـن  دارد؛  کاربـرد  سـنگین 
در  آلومینیـوم  نانـوذرات  آینه هـای 
محیط هـای خشـک و گـرم و آینه های 
با نانـوذرات نقـره در منازل، باشـگاه ها 
و مغازه هـا و دکوراسـیون لوکس مانند 
و  کاری  پتینـه  معمـاری،  آینـه کاری، 
فـراوان  کاربـرد  سـاختمان  تزئینـات 

رند. دا
کـــه  آلومینیومـــی  آینه هـــای 
از اعمـــال یـــک روکـــش نانومتـــری 
ســـطح  روی  بـــر  آلومینیومـــی 
شیشـــه تولیـــد می شـــوند از قیمـــت 
ــای  ــه آینه هـ ــبت بـ ــری نسـ پایین تـ
ـــوده و  ـــوردار ب ـــره برخ ـــش نق ـــا روک ب
بـــرای کاربردهایـــی کـــه حساســـیت 
قابـــل  دارد،  کم تـــری  کاربـــری 

اســـتفاده خواهـــد بـــود.
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آقای دکتر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید بسیار سپاسگزارم. 
لطفا کمی از دوران تحصیلتان بفرمایید. چگونه این دوران را گذراندید؟ 
و  مجریان  برای  توفیق  آرزوی  و  نانو  زنگ  ماهنامه  دعوت  از  تشکر  ضمن 
خود  زادگاه  روستای  در  را  ابتدایی  دوران  تحصیالت  اینجانب  دست اندرکاران، 
در سال های 1357-1352 و دوران راهنمایی تا سوم دبیرستان را در مدارس و 
باران های  گلوله  و  بمباران ها  بدلیل  البته  بانه گذراندم.  دبیرستان های شهرستان 
مکرر شهر بانه توسط ارتش عراق، سال های دوم و سوم دبیرستان کالس ها بصورت 
نیمه تعطیل تشکیل می شد و آزمون ها در روستاها و بخش های تابعه و در فضای 
باز انجام می شد و گاها مجبور بودیم چندین کیلومتر هر روز پیاده روی کنیم تا 
به محل برگزاری امتحانات برسیم. سال چهارم دبیرستان را در رشته علوم تجربی 
در دبیرستان اقبال الهوری سقز گذراندم و در همان سال )سال 1365( در کنکور 
سراسری رشته شیمی محض در دانشگاه مازندران پذیرفته شدم و در سال های 
1372-1369 در دانشگاه تبریز دوره کارشناسی ارشد را به پایان رساندم و در سال 
1372 بصورت طرح سربازی در گروه شیمی دانشگاه کردستان مشغول بکار شدم. 
در کنکور دکتری سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم و از سال 
1377 بعد از اتمام دوره دکتری مجددا در دانشگاه کردستان با مرتبه استادیاری 

مشغول خدمت شدم که بحمد اهلل تا کنون این همکاری تداوم دارد. 

چه شد که به سمت مطالعه و تحقیق در زمینه فناوری نانو گرایش 
پیدا کردید؟

بعد از اینکه در سال 1382 برای یک دوره فرصت مطالعاتی به گروه تحقیقاتی 
پروفسور کامپتون در  دپارتمان شیمی فیزیک و شیمی تئوری در دانشگاه اکسفورد 
می کردند،  کار  حسگرها  ساخت  در  نانومواد  بکارگیری  زمینه  در  که  انگلستان 
پیوستم، به این موضوع عالقمند شدم. در آن سال ها استفاده و ساخت نانومواد تازه 
شروع شده بود و از جذابیت خاصی برخوردار بود. در همان گروه کار با استفاده از 
نانولوله های کربن در ساخت حسگر قند خون را شروع کردم و بعد از برگشت به 
دانشگاه کردستان کار در زمینه ساخت و بکارگیری نانومواد را تا حاال ادامه داده ام.

کدامیک از موضوعات تحقیقاتی که در زمینه نانو داشته اید بیش تر 
نظرتان را جلب کرده است؟ چرا؟

توسعه روش های خلق و ساخت نانومواد جدید مخصوصا با اشکال و اندازه های 
مختلف با خصوصیات ویژه برای کاربردهای خاص بویژه در ساخت حسگرها، زیست 
حسگرها و تشخیص زیست مولکول های مهم بسیار موضوعات جالبی هستند. البته 
ساخت نانومواد با ویژگی خاص و بکارگیری آنها در فرآیندهای تولید و مهار انرژی نیز 

گفتگو با
دکتر عبداهلل سلیمی

دانشمند برتر شیمی و فناوری نانو

برتر  دانشمندان  از  یکی  سلیمی  عبداهلل  دکتر 
است.  نانو  فناوری  و  شیمی  زمینه ی  در  ایرانی 
متولد  بانه  شهرستان  در   1346 سال  در  وی 
شد. ایشان از سال 1377 تاکنون عضو هیات 
علمی دانشگاه کردستان هستند. چاپ بیش از 
155 مقاله علمی در مجالت مختلف بین المللی 
سلیمی  دکتر  است.  او  علمی  کارنامه  از جمله 
چندین سال معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
و  ساخت  زمینه ی  در  و  بوده اند  کردستان 
در  کربنی  نانولوله های  و  نانوذرات  بکارگیری 
طراحی حسگرها و زیست حسگرها فعالیت های 
دارای  وی  دارند.  توجهی  قابل  پژوهشی 
»پژوهشگر  چون  بسیاری  افتخارات  و  عناوین 
»دارنده  کشور«،  برجسته  »شیمیدان  برتر«، 
جزء  و  بنیادی«  تحقیقات  در  خوارزمی  جایزه 
توسط  شیمی  رشته  در  برتر   ٪1 نویسندگان 

موسسه تامسون رویترز هستند.
مورد  قابل ذکر دیگر در  و  اهمیت  نکته حائز 
برترشان  اخالقی  ویژگی های  سلیمی  دکتر 
متواضع،  مهربان،  آرام،  فردی  ایشان  است. 

پرتالش و دلسوز هستند. 

  فاطمه سادات سکوت
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موضوع بسیار جالب توجهی است. در کنار این موارد الگو گرفتن از طبیعت و 
فرآیندهای زیستی دید در حوزه فناوری نانو را وسعت می بخشد.   

به نظر شما شروع یادگیری علوم و فناوری نانو از دوران مدرسه 
چقدر می تواند در شکل گیری موفقیت های آتی دانش آموزان موثر 

باشد؟ شروع یادگیری از چه سنی مناسب است؟
از  بعضی  در  باشد  دانش آموزان  فهم  و  درک  با  متناسب  آموزش  باید 
موارد موضوع نانو می تواند مورد بحث قرار گیرد و باید اشاراتی به این موضوع 
نمود. در دوران دوم متوسطه در دروس شیمی، فیزیک و زیست شناسی باید 
دانش آموزان را با فناوری نانو آشنا کرد، البته نباید آموزش های سنگین و خارج 

از حوصله و فهم آنها در برنامه درسی گنجانده شود.    

نانو  برای دانش آموزان در زمینه  آیا شیوه ی آموزشی خاصی 
پیشنهاد می کنید؟

به نظر اینجانب باید از مباحث اولیه و بنیادی شروع کرد و فهم موضوع 
را در دانش آموزان با کاربردهای فناوری نانو در زندگی روزمره افزایش داد. تا 
جایی که بنده اطالع دارم بصورت مدون و منظم در کتب درسی دانش آموزان 
و  حاشیه ها  قالب  در  موارد  بعضی  در  است.  نشده  اشاره ای  نانو  مبحث  به 
موضوعات  ویژه اشاره جزئی به موضوع های خاصی از نانو شده است که باید 
این موضوعات بیش تر باز شود و اهمیت موضوع و مبحث برای دانش آموزان 
تبیین گردد. اگر امکان داشت و در کتب درسی سه سال آخر دبیرستان 
)شیمی، فیزیک و زیست شناسی( فصل های مختصری به بحث فناوری نانو 
اختصاص می یافت خیلی در آموزش می توانست موثر باشد. بیش تر مباحث 
فناوری نانو توسط دبیران عالقمند و خارج از چارچوب کتب درسی مطرح 
می شود. در ضمن در چند سال اخیر با راه اندازی المپیاد نانو این مباحث 

بیش تر در دبیرستان ها مطرح می شود. 

آینده فناوری نانو را در شیمی چطور می بینید؟ 
با توجه به گستردگی فناوری های مرتبط با نانو در مباحث و گرایش های 
مختلف شیمی، فناوری نانو با شیمی به طرق مختلف عجین شده است. از 
آنجا که ساخت مواد نانوساختار ترکیبی )ترکیب چند عنصر یا چند مولکول( 
از گستردگی بسیار باالیی برخوردار است با نگاهی به مجالت شیمی مرتبط با 
ساخت مواد می توان به این مهم پی برد و می توان مواد بسیار متفاوت با خواص 
ویژه و کاربردهای متفاوت برای آنها پیشنهاد کرد )کاتالیزورها، ترکیبات عایق 
و هادی حرارتی و الکتریکی سبک، رنگ ها، کامپوزیت ها، داروها و بسترهای 
انتقال دارو، پزشکی و ابزارهای تشخیصی، صنایع غذایی و بسته بندی، کودها، 
سم ها، مواد آرایشی و بهداشتی، ترکیبات دوستدار محیط زیست و کاربرد نانو 
در فرآیندهای تبدیل انرژی(. به نظر اینجانب تلفیق فناوری نانو با علوم زیستی 
نیز می تواند در آینده علم شیمی بسیار موثر باشد. در ضمن تقلید و الگوبرداری 

از طبیعت در توسعه شیمی نانومواد بسیار حائز اهمیت است. 

نانو  فناوری  زمینه  در  تحقیق  به  دانشجویان  تمایل  میزان 
چقدر است؟

با توجه به جذابیت، کاربرد و بین رشته ای بودن علم نانو، دانشجویان 

رشته های متفاوت علوم و مهندسی و حتی دانشجویان رشته های پزشکی، 
پیراپزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی می توانند عالیق خود را دنبال کنند 
نانو وجود دارد.  و برای تمام دانشجویان، امکان کار و تحقیق در زمینه 
و تحقیق  فعالیت  به  بین رشته ای  زمینه های  بتوانند در  دانشجویان  اگر 

بپردازند، از موفقیت بیش تری برخوردار خواهند بود.  

به  هنوز  که  آنهایی  خصوصا  دانش آموزان،  با  صحبتی  چه 
نانو  زمینه  در  پیشرفت  و  تحقیق  توانایی  برای  کامل  خودباوری 

نرسیده اند، دارید؟
پیشنهادات خود را در دو زمینه مطرح می کنم: برای دانش آموزانی که 
به مبحث نانو عالقمندند توصیه می شود بیش تر در این زمینه مطالعه کنند 
و روحیه پرسش گری و تالش را برای دانش افزایی بکار بگیرند. از امکانات 
نانو موجود در دبیرستان، استان و مکان زندگی خود استفاده بهینه نمایند. 
در المپیادهای نانو شرکت نمایند، از سایت ستاد نانو و اطالعات موجود در 
آن مخصوصا از بخش آموزش آن دیدن و استفاده نمایند. همچنین توصیه 
می شود از آزمایشگاه های دانش آموزی نانو که در مراکز استان ها و شهرهای 
بزرگ وجود دارند، استفاده نمایند. بطور کلی در کشور امکاناتی وجود دارد، 
موثر  گام های  می توان  امکانات  از  بهرگیری  با  ولی  نیست  ایده آل  اگرچه 

برداشت و شروعی برای موفقیت های بزرگ را رقم زد.
برای دانش آموزانی که عالقه چندانی ندارند با توجه به اهمیت فناوری 
زمینه های  در  آن  گسترده  کاربرد  و  جوامع  پیشرفت  و  توسعه  در  نانو 
آشنایی  فناوری  این  با  پیشنهاد می شود  روزمره  وسایل  و  ابزار  متفاوت، 

مختصری داشته باشند و بر اطالعات خود در این زمینه بیافزایند.    

از مراکز  نانو بسیاری  با حمایت معاونت علمی و ستاد  اکنون 
نانو  آزمایشگاهی  تجهیزات  به  مجهز  دانش آموزی  آموزشی 
شده اند، به نظر شما چگونه می توان از وجود این آزمایشگاه های 

نانو در مراکز استفاده بهینه کرد؟
باید در توزیع آزمایشگاه ها در سراسر کشور بیش تر توجه کرد. آمارها 
نشان می دهد که تراکم این آزمایشگاه ها در بعضی از استان ها بیش تر است 
این  به  دسترسی  بزرگ  نسبتا  شهرهای  حتی  و  استان ها  از  بعضی  در  و 
آزمایشگاه ها بسیار محدود است. اگر ستاد نانو و معاونت علمی بتوانند در 
تجهیز این آزمایشگاه ها کمک کنند و ابزارهای بیش تری را در آنها مستقر 
نمایند، بر کارایی آنها افزوده خواهد شد. اگر در این مراکز بعضی آزمایش ها را 
بتوان بصورت تجربی انجام داد، در فهم فناوری نانو موثر است. در هرحال از 

توان و پتانسیل این مراکز باید استفاده حداکثری شود. 

و کالم آخر ... 
به  که  فرصتی  از  تشکر  ضمن 
اینجانب دادید امید است با اطالع رسانی 

نانو  فناوری  اهمیت  به  توجه  و  آموزش 
بتوانیم گام های موثر در رشد و شکوفایی 

علمی و صنعتی کشور برداریم.

مصاحبه 
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اینکه شما در حال جمع آوری  با فرض 
پژوهش  یک  در  استفاده  جهت  اطالعات 
علمی هستید، باید مراحل زیر را طی کنید:

و  مناسب  کلیدواژه های  انتخاب   .1
قبل  قسمت  دو  )در  خود  پروژه  با  مرتبط 

توضیح داده شد(.

در  مناسب  کلیدواژه های  2. جستجوی 
، scopus مانند  مربوطه  علمی   سایت های 

 .google scholar و   science direct
این  از  اسکالر  گوگل  جامعیت  به  باتوجه 
سایت در توضیحات بعدی استفاده می شود. 
در گوگل اسکالر مجموعه وسیعی از مقاالت 
از زمان قدیم تا حال در زمینه های مختلف 
)اختراعات  پتنت های  دارد. همچنین  وجود 
سایت  این  در  نیز  مختلفی  شده(  ثبت 

جمع آوری شده است. 
پیشرفته  جستجوی  قسمت  در  شما 
شما  جستجوی  کنید  انتخاب  می توانید 

چگونه انجام شود، مثال:
 فقط در بین مقاالتی که از سال 2014 
صورت  جستجو  شده اند،  منتشر  بعد  به 

گیرد.
عنوان  در  فقط  جستجو  مورد  عنوان   

مقاله باشد نه در متن آن.
نویسنده  مقاالت  بین  در  فقط  جستجو   

خاصی انجام شود.
)مجله( خاصی  ژورنال  در  فقط   جستجو 

انجام شود. 

در میان جستجوی خود احتماال به این 
اصطالحات برخورد می کنید:

گفته  مجله ای  به  )ژورنال(:   Journal  
آن  در  خاصی  حوزه  مقاالت  که  می شود 
چاپ می شود. با توجه به حوزه وسیع علم، 
خود  به  مختص  مجالت  خاص  حوزه  هر 
دارد. مثال در حوزه ی کاتالیست ها، مجله ای 
با عنوان “journal of catalysis” وجود 

کاتالیست،  زمینه  در  که  افرادی  که  دارد 
را  خود  مقاله  می دهند،  انجام  پژوهشی 
با  مرتبط  مجالت  سایر  یا  و  مجله  این  در 

کاتالیست ها چاپ می کنند.
تعداد  به  )سایتیشین(:   Citation  
دیگر  مقاالت  توسط  مقاله  به یک  ارجاعات 
تعداد  صرفا  حاضر،  حال  در  می شود.  گفته 
از  مالکی  می نویسد  فرد  یک  که  مقاالتی 
بلکه  نیست؛  او  علمی  فعالیت های  ارزش 
مالک، بیش تر بر پایه مجموع citation ها 
به مقاالت نوشته شده توسط اوست. چراکه 
دهنده  نشان  مقاله  یک  به  بیش تر  ارجاع 
از  منظور  است.  مقاله  آن  بودن  مفیدتر 
عنوان  به  مقاله  آن  ذکر  مقاله،  به  ارجاع 
دیگر  مقاله های  مراجع  قسمت  در  مرجع 

است. 
این  تاثیر(:  )ضریب   Impact factor  
نه  می شود،  تعریف  ژورنال  یک  برای  مورد 
برای فرد یا مقاله. ضریب تاثیر باالتر نشان 

چگونه 
در مورد یک 

علمی موضوع 
اینترنت  در 

کنیم؟ جستجو 

  محمد فرهادپور

شد.  صحبت  گوگل  در  اولیه  جستجوی  مورد  در  قبل  قسمت های  در 
مراحل الزم برای کسب اطالعات اولیه جامع و کلی در مورد موضوع مورد 
جستجو معرفی شد. حال پس از کسب این اطالعات اولیه باید چه کاری 

انجام داد؟ این مورد به هدف شما از جستجوی علمی برمی گردد. 

قسمت سوم: 

مقاله انتخاب 
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از این دارد که مقاالت منتشر شده در یک 
مقاالت  در  مرجع  عنوان  به  بیش تر  ژورنال 
به  نتیجه  در  می شوند.  استفاده  مختلف 
اعتبار و میزان مراجعه به آن ژورنال  نوعی 

را بیان می کند.
عامل  این  اچ(:  )شاخص   H-index  
تعریف  مقاله  نویسنده  فرد  برای  عموما 
به  را  فرد  علمی  تاثیرگذاری  و  می شود 
این  کمک  با  می دهد.  نشان  کمی  صورت 
تعداد  صرفا  که  محققانی  می توان  شاخص 
مقاالتشان  ولی  داده اند  زیادی  مقاالت 
آنها  کیفیت  و  داشته  پایینی  سایتیشن 
هرچه  کرد.  مشخص  را  نبوده  مناسب 
یعنی  باشد  باالتر  محقق  یک  اچ  شاخص 

تاثیرگذاری علمی او باالتر بوده است.
مروری(:  )مقاالت   Review paper  
این مقاالت عموما توسط افراد صاحب نظر 
در یک حوزه نوشته می شود و فعالیت های 

چندین ساله آن محقق و محققان دیگر در 
آن زمینه علمی، بیان و جمع بندی می شود. 
در  تحقیقات  سال ها  از  پس  فردی  مثال 
رنگدانه ای،  خورشیدی  سلول های  زمینه 
ممکن  که  خودش،  تحقیقات  همه  حاصل 
نتایج  را به همراه  باشد  است چندین مقاله 
با خودش  تحقیقات سایر محققان همزمان 
منتشر  و  جمع آوری  را  زمینه  این  در 
این  مراجع  تعداد  دلیل  همین  به  می کند. 
مقاالت باال )گاهی در حدود 200تا( است. 

Dye-“ عبارت  کنید  فرض  حال   .3
)سلول های   ”sensitized solar cells
کرده اید  را جستجو  رنگدانه ای(  خورشیدی 
پتنت های  و  مقاالت  اسکالر  گوگل  و 
پیشنهاد  نظر  مورد  زمینه  در  را  مختلفی 
مروری  مقاله  یک  خواندن  است.  کرده 
به  جامعی  اطالعات  می تواند  زمینه  آن  در 

شما دهد. فقط دقت کنید که وظیفه مقاله 
است  زمینه  آن  در  جمع بندی  یک  مروری 
»سلول های  مثل  خاص  موضوع  یک  در  و 
خورشیدی رنگدانه ای بر پایه اکسید روی« 
این  باید عینا  برای کسب اطالعات کامل تر 

مورد را جستجو کنید. 
مخصوصـا  نیـز  پتنت هـا  خوانـدن 
هنگامـی کـه هـدف صنعتـی از تحقیقتـان 

اسـت. راهگشـا  بسـیار  داریـد، 
دو  به  اول  درجه  در  مقاله  انتخاب  در 
که  مقاالتی  کنید  سعی  کنید.  توجه  مورد 
اولویت  در  را  دارند  باالتری  سایتیشن 
مفیدتر  احتماال  و  معتبرتر  چراکه  بگذارید، 
هستند. همچنین به تاریخ انتشار مقاله نیز 
نانو،  به  مربوط  زمینه های  در  کنید.  دقت 
اولیه ای  پارامترهای  قدیمی  مقاالت  معموال 
را بررسی کرده اند که یا شما می دانید یا در 

مقاالت جدیدتر به آنها اشاره شده است. 

دانش



دانش آمـوزان اسـتان تهـران در جشـنواره های دانش آمـوزی نانوی برگزار شـده، حضـوری فعال 
داشـته اند. ایـن اسـتان از نظـر تعـداد کل طرح هـای منتخـب و برتر بـا اختالف قابل توجهی نسـبت 

به سـایر اسـتان ها در رتبه اول قـرار دارد.
تعـداد کل طرح هـای برتـر ایـن اسـتان در هشـت دوره جشـنواره 78 طـرح اسـت که با اسـتان 

اصفهـان کـه بـا 34 طرح در رتبـه دوم قـرار دارد، اختالف زیـادی دارد.
اسـتان تهـران همـواره در رتبه هـای اول تـا پنجم منتخبین جشـنواره دانش آموزی فنـاوری نانو 
قرار داشـته اسـت. برای مثال در هشـتمین جشـنواره فاطمه عباس پور و سـحر هادی از دبیرسـتان 
بشـری رتبـه اول و امیرمحمـد بیژنـی، حمیـد سـخایی از پژوهش سـرای دانش آمـوزی ابـن سـینا 

منطقـه 15 تهـران رتبه دوم جشـنواره را کسـب کردند.

 جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

از  اسـتان  ایـن  دانش آمـوزان 
سـومین دوره برگـزاری المپیـاد نانو، 
حضـور قابـل مالحظـه ای در آزمـون 
المپیـاد داشـته اند بـه طوریکـه ایـن 
اسـتان در سـومین المپیاد نانو، رتبه 
اختصـاص  خـود  بـه  را  کشـور  اول 
داده و در ایـن میـان پژوهش سـرای 
در  واقـع  سـینا  ابـن  دانش آمـوزی 
منطقـه 15 تهـران باالتریـن تعـداد 
داشـته  نانـو  المپیـاد  در  را  ثبت نـام 
ثبت نـام  تعـداد  بیش تریـن  اسـت. 
شـده از ایـن اسـتان در دوره چهـارم 
کـه  اسـت  بـوده  نفـر   بـا 2440  و 
آمـار  ایـن  آن،  از  پـس  متاسـفانه 

کاهـش یافتـه اسـت. 
 16 تعـداد  اسـت  ذکـر  شـایان 
نقـره و 47  مـدال طـال، 23 مـدال 
دانش آمـوزان  توسـط  برنـز  مـدال 
دوره هـای  کل  در  تهـران  اسـتان 

اسـت. شـده  کسـب  المپیـاد 
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نانـو 10

المپیاد دانش آموزی علوم 
و فناوری نانو

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

1

402

992

1394

1

تهران

3
2
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

2

535

1905

2440

1

شهرری، تهران

3
4
8
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

3

577

1099

1676

6

تهران

2
2
5
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

4

441

883

1324

2

تهران

3
5
14 
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

17

77

383

460

1

تهران

4
5
11
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

11

252

555

807

1

تهران

1
5
9
0

استان تهران یکی از استان های فعال در زمینه نانو است. در این استان 
به همت مدیران، مسئوالن و دبیران دلسوز و تالش دانش آموزان پژوهشگر 
و عالقه مند به فناوری نوین نانو، برنامه های بسیاری برای آموزش و توسعه 
فناوری نانو انجام شده و رتبه ها و افتخارات قابل توجهی کسب شده است. 
در این استان، سه آزمایشگاه دانش آموزی نانو وجود دارد و 168 مرکز با 
عنوان نهاد ترویجی در استان ثبت شده اند که به انجام امور ترویجی نانو 

در منطقه می پردازند. 
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نانو در استان  تهـران

  نسیم ذوقی



سه مرکز در این استان مجهز به آزمایشگاه نانو هستند؛ پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا منطقه 15 تهران، 
و  داشتن دستگاه ها  با  مراکز  این  بصیرت شهرری.  دانش آموزی  پژوهش سرای  و  رجایی  دبیر شهید  تربیت  دانشگاه 

تجهیزات پیشرفته به ارائه خدمات آموزشی و آزمایشگاهی در استان می پردازند. 
شایان ذکر است پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا یکی از مجهزترین آزمایشگاه ها در سطح استان است و بر 
اساس رتبه بندی آزمایشگاه ها در سال 1394 این پژوهش سرا با اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی قابل توجه، رتبه 

دوم را در کشور کسب کرده است.  

 آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو

در  بصیرت  دانش آموزی  پژوهش سرای 
این  شد.  افتتاح   1390 سال  شهریور   24
با  سال  همان  نخست  نیمه  در  پژوهش سرا 
حمایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان 
استان تهران و مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 
2 شهرری به کتابخانه ای با 15000 جلد کتاب 
و 3000 جلد پایان نامه؛ 5 آزمایشگاه مجهز 
در علوم مختلف؛ سایت؛ کارگاه های مختلف، 
اتاق پژوهش و همچنین سالن سمینار تجهیز 
شد و اکنون بر اساس برنامه ی کوتاه مدت یک 
ساله و بلند مدت چهارساله در تمامی مقاطع 
)نانو،  علمی  انجمن های  قالب  در  و  تحصیلی 
شیمی، روباتیک و...( فعالیت می کند. در سال 
1393 واحد پسران پژوهش سرای بصیرت به 

عنوان پژوهش سرای برتر کشور معرفی شد.
اصلی  رسالت  بصیرت  پژوهش سرای 
به  پژوهش  صحیح  شیوه  آموزش  را  خود 
آنان  در  تحقیق  روحیه  ایجاد  دانش آموزان، 
و همچنین شناسایي دانش آموزان مستعد و 
عالقه مند به تحقیق، جذب و آماده سازي آنان 
جشنواره هاي  و  مسابقات  در  شرکت  جهت 

علمي پژوهشي قرار داده است.
طول  در  پژوهش سرا  کارشناسان 
سال های گذشته همت و توان خود را جهت 

پروژه های  هدایت  و  دانش آموزان  آموزش 
آنان به کار گرفته اند. هم اکنون در این مرکز 
پنج نفر از همکاران با درجه دکتری و مابقی 
کارشناس ارشد با رزومه هایی قوی در زمینه 

پژوهش مشغول به فعالیت هستند.

آزمایشگاه نانوی پژوهش سرا
شبکه  توسط  مرکز  این  نانو  آزمایشگاه 
و  1393تجهیز  سال  در  توانا  آزمایشگاهی 
این آزمایشگاه مجهز به  راه اندازي شده است. 
دستگاه هــاي  الکتروریس، اسپاترینگ، انفجار 
الکتریکي سیم، التراسونیک، هود، سانتریفیوژ، 
pHمتر وکتابخانه تحقیقاتي در زمینه فناوري 
دیگر  دانش آموزان  به  مرکز  این  است.  نانو 
نموده  ارائه خدمات  نیز  تهران  شهرستان هاي 
است و آمادگی کامل دارد که با توجه به امکاناتی 
که در اختیار دارد به سایر پژوهش سراها و مراکز 

علمی استان، خدمات ارائه  دهد.

فعالیت ها
مرکز،  این  توجه  قابل  فعالیت هاي  از 
زمینه  در  آموزشي  کارگاه های  برگزاري 
نتایج  ارائه  نحوه  و  تحقیقات  مستندسازي 

تحقیق در جشنواره هاي علمي است.
بر اساس تفاهم نامه مابین مرکز و پارک 

نتایج  صورتیکه  در  استان،  فناوری  و  علم 
تحقیقات دانش آموزان قابلیت صنعتي شدن 
را داشته باشد، به این نهاد معرفي مي شوند. 

برگزاری  مرکز  این  فعالیت های  دیگر  از 
سمینارهای ترویجی نانو در مدارس و همچنین 
در محل پژوهش سرا است. کارگاه های آموزشی 
بسیاری نیز برای دانش آموزان و معلمان علوم 
است.  شده  برگزار  پژوهش سرا  این  در  پایه 
 2000 از  بیش  گذشته  تحصیلی  سال  در 
دبیران  و  پایه  علوم  دبیر   140 و  دانش آموز 
برنامه های  این  در  نانو  مباحث  به  عالقمند 

آموزشی مرکز شرکت داشته اند.

افتخارات و عناوین:
 آزمایشگاه فناوری نانوی برترکشور در 

سال های )93-94( و )95-94(
 دبیرخانه استانی هشتمین المپیاد نانو

ششم  و  چهارم  دوره  برگزیده  مقام   
سیده  خانم  توسط  نانو  دانش آموزی  المپیاد 

فاطمه الفحام
 کسب رتبه چهارم کشوری پانزدهمین 
جشنواره جوان خوارزمی توسط آقای مجید 

عزیزخانی با طرح نانو )نانوذرات نقره(  
 قطب نانوی شهرستان های تهران

معرفی پژوهش سراي دانش آموزي بصیرت ناحیه 2 شهرری
 رضا محمدیانی، مدیر پژوهش سرا

زنگنانو در استان ها 
11نانـو
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آقای  که  بود  اطالعیه ای  طریق  از  پژوهش سرا  با  ما  آشنایی  اولین 
اطالعیه  خواندند.  ما  برای  کالس  در  مدرسه(  )معاون  بیک محمدی 
مربوط به برگزاری همایش طب سنتی بود که از طرف پژوهش سرای 
ابن سینای منطقه 15 برگزار می شد و دانش آموزان برای شرکت در این 
همایش دعوت شده بودند. بعد از شنیدن صحبت  های معاون مدرسه 
نسبت به فعالیت  های پژوهش سرا کنجکاو شدیم، به آنجا مراجعه کردیم 

تا از فعالیت های پژوهش سرا از نزدیک اطالع پیدا کنیم.

در پژوهش سرا ابتدا خانم نیازی )مدیریت( از عالیق ما سوال کردند و 
انجمن های مختلفی را که در حال فعالیت بودند را به ما معرفی نمودند 
تا با توجه به عالیقمان در یکی از انجمن ها عضو شده و فعالیت کنیم. 
از آنجایی که عالقمند به پژوهش در زمینه نانوزیست فناوری بودیم 
نانوشیمی( و خانم کریمیان  به خانم دکتر سخایی )استاد راهنمای 
)استاد راهنمای زیست فناوری( معرفی شدیم تا فعالیت  پژوهشی مان 

را آغاز نماییم.
زمینه  در  کافی  اطالعات  داشتن  به  نیاز  نانو  پروژه های  انجام  برای 
نانومواد و نانوساختارها داشتیم و به همین دلیل  در کالس های نانوی 
پژوهش سرا شرکت نمودیم و اطالعات مفیدی را به دست آوردیم که 

در انجام پروژه بسیار به ما کمک کرد!
نانوزیست فناوری  با  پروژه های مرتبط  از مطالعاتی که در مورد  پس 
و شوری  نانوذرات  موضوع  با  پروژه ای  روی  گرفتیم  تصمیم  داشتیم 
آب کار کنیم و همچنین در جشنواره پژوهش سراهای شهر تهران و 

جشنواره زیست فناوری شرکت نمودیم.
مراحل آزمایشگاهی کار تولید نانوذرات، کاشت گیاهان و استفاده از 
آب،  به شوری  گیاهان  مقاومت  بررسی  برای  ساخته شده  ترکیبات 

عالقه ما را برای انجام پروژه های تحقیقاتی چند برابر کرد.
در جشنواره های  ما  مقاله  و  رسید  نتیجه  به  ما  پژوهش  اسفند 95 
به  داده شد که  نانو شرکت  دانش آموزی  از جمله جشنواره  مختلف 
مرحله دفاع کشوری راه یافتیم! این نتیجه برای ما که فقط دو سه 
به  بزرگی  موفقیت  می گذشت  پژوهشی مان  کار  اولین  شروع  از  ماه 

حساب می آمد.

 حسین موالیی فر، عرفان بهشتی و
مهدی بکلری از آشنایی و پیشرفت خود 
در پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا 

منطقه 15 تهران می گویند
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پزشکی عمومی ، شامل 4 دوره است که عبارتند از علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، 
دروس  بین  ارتباط  پایه،  علوم  مرحله ی  بالینی.  کارورزی  و  بالینی  کارآموزی 
دبیرستان و دروس تخصصی پزشکی است. فیزیوپاتولوژی نیز شناخت مکانیزم، 
عالئم و عوامل موثر بر انواع بیماري ها و در نهایت تشخیص و درمان کلی آنها 
است. مرحله ی سوم و چهارم نیز آموزش نظری همراه با آموزش و تجربه ی 

عملی در بیمارستان و بالین بیمار است. 

دروس دانشگاهی
از  عبارتند  پایه  علوم  دروس  از  تعدادی 
تشریح،  و  آناتومی  بافت شناسی،  بیوشیمی، 
و...  اپیدمیولوژی  ایمونولوژی،  فیزیولوژی، 
اختصاصی،  پاتولوژی  همچون  دروسی   .
دوره  به  مربوط  سمیولوژی  فارماکولوژی، 
دوره  دروس  از  هستند.  فیزیوپاتولوژی 
کارآموزی بالینی نیز می توان به دوره های طب 
داخلی و همچنین بیماری های اعصاب، اطفال، 
پزشکی قانونی، روانپزشکی اشاره نمود. دروس 
دوره ی کارورزی بالینی نیز مطابق سرفصل های 
آموزشی دوره ی کارآموزی بالینی است که با 
جزئیات بیش تر و مسئولیت های عملی در بالین 

بیمار همراه است.

دانشگاه های معروف 
دانشگاه های علوم پزشکی تهران، 
شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان، 
ایران، تبریز و اهواز از دانشگاه های 

برتر در رشته ی پزشکی هستند. نسبتًا در دوره پزشکی عمومی، دانشجو باید موردنیاز توانمندی ها و استعدادهای  و  حجیم  متنوع،  متعدد،  به پیچیده و دشواری را مطالعه کند؛ بنابراین درس های  عالقمند  باید  پزشکی  دانشجوی  همچنین، یک  باشد.  کوشا  بسیار  و  تصمیم مطالعه  قدرت  دیداری،  استدالل  بیماری های گیری، دقت کافی و حوصله زیاد در زمینه قدرت  به  مربوط  جزئیات  به فراگیری  عشق  با  و  باشند  داشته  را  آینده ی مختلف  به  نسبت  واقعی  دید  و  شغلی آن وارد این رشته شود.پزشکی 

ارتباط رشته با فناوری نانو 

بعضی  در  »نانوفناوری  پزشکی«  رشته ی 

مقاطع  در  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  از 

ارائه  تخصصی  دکترای  و  ارشد  کارشناسي 

تربیت  رشته،  این  ایجاد  از  هدف  می شود. 

به منظور  کشور،  نیاز  مورد  متخصص  نیروي 

در  کاربردي  و  بنیادي  پژوهش هاي  انجام 

دروس  از  برخی  است.  نانوپزشکی  زمینه ی 

این رشته عبارتند از، نانومواد و نانوساختارها، 

سلولی  شناسی  زیست  پزشکی،  بیوشیمی 

فیزیک  فارماکولوژی،  و  سم شناسی  مولکولی، 

کوانتوم و نانوزیست فناوری.

     
آینده شغلی

هم اکنون برای پزشکان بازار 
کار خوبی وجود دارد، خصوصا در شهرهای 

کوچک تر و حتی مناطق دورافتاده. فارغ التحصیالن 
این رشته می توانند در مکان های مختلفی همچون، 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب شخصی و... مشغول 
به کار شوند. عالوه براین، زمینه ی کارهای پژوهشی 
گسترده  ای از جمله در زمینه های مهندسی بافت، 

نانوداروها، نانوحسگرهای زیستی نیز در این 
رشته وجود دارد.

مراکز فعال نانوی مرتبط

مهندسی  و  پزشکی  نانوفناوری  تحقیقات  مرکز 

بافت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز 

پزشکی  علوم  دانشگاه  نانوفناوری  تحقیقات 

تحقیقات  مرکز  رویان،  پژوهشگاه  مشهد، 

دانشگاه  پزشکی  و  زیستی  علوم  در  نانوفناوری 

علوم پزشکی شیراز، از جمله مراکز فعال نانویی 

در حوزه ی پزشکی هستند.

  سمیرا امینی

  معرفی رشته ی

پزشکی

رشته محدودیت های رشته این  محدودیت های  کاری، از  زمان  مدت  به  کار می توان  در  الزم  دقت  و  حساسیت 
اشاره کرد.

نیازمندی ها
 برای ورود به رشته

علوم  سراسری  کنکور  داوطلبان 

رشته ی  این  وارد  می توانند  تجربی، 

در  قبولی  برای  شوند.  دانشگاهی 

حدودا  رشته،  این  برتر  دانشگاه های 

رتبه ی کم تر از 800 مورد نیاز است.



کاربرد های 
فناوری نانو 

در حوزه
صنایع غذایی

کاهش نفوذپذیری بسته بندی مواد 
 غذایی

یکی از عوامل اصلی فساد انواع مواد  غذایی، 
نفوذ اکسیژن و میکروب ها به داخل بسته بندی 
آنها است. در بسیاری از موارد مانند بسته بندی 
وارد  نیتروژن  خنثی  گاز  ابتدا  پفک،  یا  چیپس 
بسته شده و سپس بسته بندی انجام می گردد. در 
این بسته بندی نیاز است نیتروژن از بسته خارج 
مثل  فساد  عامل  گازهای  طور  همین  و  نشود 
اکسیژن نیز وارد آن نگردد. یا مثال در بسته بندی 
بسته بندی  نیز  گوشت  ویژه  به  و  سبزیجات 
کاربرد های  از  یکی  دارد.  باالیی  اهمیت  مناسب 
فیلرهای  از  استفاده  حوزه،  این  در  نانو  فناوری 
جهت  به  بسته بندی  در  نانو  )پرکننده های( 
کاهش نفوذپذیری گاز است. در نتیجه ی این کار 
موجود  مواد  غذایی  عمر  توجهی  قابل   مقدار  به 
نانوذرات  از  افزایش می یابد. یکی  در بسته بندی 
پوشش های  به  منظور  این  به  که  مرسومی 
اضافه  بسته بندی  در  استفاده  مورد  پالستیکی 

می شود، نانوذرات رس است.
همچنین با فناوری نانو امکان کنترل تبادل 
رطوبت با محیط که عامل مهم دیگری در فساد 

مواد  غذایی است، فراهم شده است. 
منابع
www.nano.ir
www.nanowerk.com

 محمد فرهادپور
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بهبود طعم، عطر و رنگ 
غذاها

با استفاده از نانوکپسوله کردن 
مواد مورد نظر می توان طعم، عطر و 
رنگ دلخواه را به انواع مواد غذایی و 
کردن  کپسوله  بخشید.  نوشیدنی ها 
معموال با قرارگیری یک الیه نازک 
انجام  مواد  اطراف  پلیمر  جنس  از 
نظر  مورد  ماده  کار  این  با  می شود. 
یا  و  عطر  رنگ،  دارای  می تواند  که 
طعم خاصی باشد، در اثر واکنش با 
سایر مواد موجود در غذا یا نوشیدنی 
یا حذف  کاهش  مرور  به  محیط  یا 
ماده  در  لحظه مصرف  تا  نمی شود، 
غذایی یا نوشیدنی باقی مانده و به 
را  آنها  می توان  کنترل شده  صورت 

آزاد کرد.

بعضی دیگر از کاربردهای 
فناوری نانو در این حوزه 

عبارتند از:

 فیلتر کردن شیر و جابجایی 
الکتوز آن با قندهای دیگر

 آدامس های تمیزکننده دندان

 کاهش چربی و نمک از غذاها 
با نانوفیلتر ها و همین طور 

نانوکپسوله کردن آنها

 استفاده از نانوحسگر ها در 
محیط فرآوری مواد  غذایی برای 

پایش سالمت محیط و مواد غذایی

 حذف و یا غیرفعال سازی عوامل 
حساسیت زا در مواد  غذایی

 توسعه صنعت کشاورزی 
از حیث کود های نانویی، 

آفت کش های نانویی، بهینه سازی 
مصرف آب و رساندن هدفمند 

مواد  مغذی به گیاهان
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غنی تر کردن مواد  غذایی

مواد  مغذی  انواع  می توان  نانو  فناوری  از  استفاده  با 
مواد  کردن  کپسوله  با  کرد.  کپسوله  را  آنتی اکسیدان ها  و 
کرد  فراهم  را  شرایطی  می شود  آنتی اکسیدان ها  و  مغذی 
تا این مواد به تدریج در بخش های مشخصی از بدن جذب 
و  مواد  مغذی  از  بسیاری  ابعاد  تغییر  با  همچنین  شوند. 
آنتی اکسیدان ها و تبدیل آنها به نانو ذرات می توان جذب آنها 

در بدن را افزایش داد.
است  این  کردن  نانوکپسوله  کاربردهای  از  دیگر  یکی 
که مواد غذایی مفید ولی با طعم های نامطبوع مانند روغن 
ماهی را بتوان از طریق این کپسول ها بدون احساس مزه ی 
باز  دهان  در  کپسول ها  این  کرد.  اضافه  غذا  به  ناخوشایند 
نمی شوند، در معده یا روده باز شده و مستقیما وارد خون و 

جذب بدن می گردند.

بسته بندی هوشمند 
مواد غذایی

مواد  بسته بندی  در  می توان 
کرد.  استفاده  نانوحسگر ها  از   غذایی 
رطوبت  تغییر  با  نانوحسگر ها  این 
در  میکروب  یا  فساد  تشخیص  یا  و 
بسته  بندی  مختلف  قسمت های 
می توانند تغییر رنگ دهند، در نتیجه 
از  بسته بندی  مشاهده  با  می توان 

سالم بودن محتوای آن با خبر شد.



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

در  و  فیزیک  ریاضی  یازدهم رشته  پایه  تربیت سرابی هستم.  مرجان 
و  ساخت  من  طرح  عنوان  می کنم.  تحصیل  کرج   2 فرزانگان  دبیرستان 
متیل  دی  پلی  نانوکامپوزیت های  با  هوشمند  الکترونیکی  لباس  طراحی 
در  چهارم  رتبه ی  کسب  به  موفق  که  هست  نقره  نانوسیم  و  سیلوکسان 

هشتمین جشنواره نانو شد.

می توانید برای ما بگویید چرا به موضوعات نانو عالقمند شدید؟
از زمانی که با این علم آشنا شدم به گستردگی و کاربردی بودن آن 
پی بردم. بعد از مطالعه کتاب ها و مقاالت متعدد به پژوهش در این حوزه 

عالقمند شدم.

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

نانوکامپوزیت ها کنجکاو  به  نسبت  دوره ها  از گذراندن یک سری  بعد 
یک  وجود  متوجه  خودم  تحقیقات  در  پروژه  چند  انجام  از  بعد  و  شدم 
مشکل در زندگی افراد شدم و با مشورت با استادان راهنمای خودم برروی 

این مشکل کار کردم. 
که  دارد  را  سالمندی  و  پیر  شخص  خود  خانواده ی  در  شخصی  هر 
 ... و  قلبی  مشکالت  به  مهم تر  همه  از  و  نشه  بیمار  وقت  هیچ  می خواهد 
برنخورد و اگر با مشکلی روبرو شد اطرافیان زودتر از او باخبر شوند. با این 

طرح می توانیم از مشکالت این اشخاص باخبر شویم.

پیش بینی خودتان از رتبه ای که طرح تون کسب می کرد، چی بود؟
امید  طرح  این  کامل  نشدن  تکمیل  و  طرح  این  گستردگی  دلیل  به 

زیادی نداشتم، ولی شکر خدا موفق شدم رتبه ی چهارم را کسب کنم.

   گفتگو با 
مرجان تربیت سرایی
پژوهشگر جوان چهارمین طرح برگزیده  

هشتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو 
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امسال  برتر جشنواره  از 40 طرح  یکی 
الکترونیکی  لباس  طراحی  و  »ساخت  طرح 
دی  پلی  نانوکامپوزیت های  با  هوشمند 
بود.  نقره«  نانوسیم  و  سیلوکسان  متیل 
سرایی،  تربیت  مرجان  توسط  طرح  این 
هدایت  با  ریاضی  یازدهم  پایه  دانش آموز 
دبیرستان  حمایت  و  زاغری  زهرا  خانم 
فرزانگان 2 شهر کرج در هشتمین جشنواره 
دانش آموزی فناوری نانو رتبه چهارم را از 

آن خود کرد.
پژوهشگر  این  با  که  گفتگویی  ادامه  در 
را  داشته ایم  سرایی،  تربیت  خانم  جوان، 

می خوانیم.

  سمیه زمانی



زنگ
نانـو 17اخبار 

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟
خیر. این طرح نمونه خارجی و داخلی ندارد و برای اولین بار در 

کشور از این ذرات و با این روش استفاده شده است.

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

الیاف الکترونیکی در لباس هوشمند استفاده می شود که کاربرد 
آن نظارت بر سالمت فردی است. 

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

که  می شود،  استفاده  هوشمند  لباس  در  پوشیدنی  الکترونیک 
کاربرد آن نظارت بر سالمتی یا شناسایی فردی است که یک مبحث 
است که  این  است. چالش موجود  تحقیقات  در  پرطرفدار  و  جدید 
تجهیزات الکترونیکی باید همزمان هم قابلیت کشیده شدن داشته 
باشند.  آب  با  قابل شستشو  و  مقاوم  مکانیکی  نظر  از  هم  و  باشند 
قابل   الکترونیک  تجهیزات  یا  قدیمی  الکترونیکی  تجهیزات  در  این 

کشیدگی که قبال گزارش شده غیرممکن است. 
دوام  با  قابل  کشیدگی  الکترونیک  تجهیزات  به  دستیابی  برای 
رسانا  باریک  فیلم های  اساس  بر  زیادی  تحقیقات  باال،  الکتریکی 
فیلم های  رسانا،  پلیمر  کامپوزیت  فیلم های  مثال  شده  است،  انجام 
بر  مبتنی  ترکیبی  فیلم های  یا  موج دار،  هندسی  شکل  با  فلزی 
نانولوله های کربن و گرافن. به هر حال در آنها، تحت تنش کششی 
باال، افزایش مقاومت الکتریکی مشاهده شده  است. به عبارت دیگر، 
گزارش شده  قبال  که  رسانا  فیلم  مدارات  این  برای  الکتریکی  دوام 
تحقیقات،  از  دیگر  برخی  در  همچنین  است.  نبوده   رضایت بخش 
نانوسیم های فلزی تک بعدی به عنوان مواد رسانا استفاده  شدند تا 
مدارات الکتریکی را بر مبنای زیرالیه های قابل  کشیدگی آماده  کنند، 
زیرا نسبت ابعاد باالی آن می تواند رسانایی الکتریکی باال و انطباق 
هم  و  باال  الکتریکی  ثبات  هم  که  آنجایی  از  کند.  ایجاد  مکانیکی 
استحکام مکانیکی خوب برای مدارات پوشیدنی مورد نیاز هستند، 
این  در  کنیم.  پیدا  دست  توانایی ها  این  به  همزمان  که  است  مهم 
الکتریکی  ثبات  قابلیت کشیدگی،  با  الکترونیکی  تجهیزات  تحقیق، 
پلی  نانوکامپوزیت های  فیلم های  از  استفاده  با  استحکام مکانیکی  و 

دی متیل سیلوکسان و نانوسیم نقره ساخته شد.

توضیح کوتاهی از مراحل کار آزمایشگاهی تان بدهید. 
نانو است، روش تولید  از آنجایی که این کامپوزیت در مقیاس 
موضوعی  و  بوده  متفاوت  دیگر  کامپوزیت های  ساخت  روش  با  آن 
و  کشش  تست  خود  محصول  ساخت  از  بعد  ما  است.  تخصصی 

نشان  که  گرفتیم  شده  ساخته  فیلم  از  میکروسکوپی  عکس های 
دهنده ی رسیدن به نتیجه دلخواه بود.

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

کردن  پیدا  و  مواد  خرید  برای  بله  کشید.  طول  ماه   6 حدودا 
را  خود  محصول  و  انجام  را  خود  آزمایشات  بتوانیم  که  تجهیزاتی 

ارزیابی کنیم مشکالتی داشتیم. 

آیا باز هم می خواهید روی این موضوع و توسعه آن کار کنید؟ 
البته، این طرح یک طرح گسترده است و باید بیش تر روی آن 
کار بشود و جای پیشرفت زیادی دارد. به امید خدا درکنار این طرح 

دستگاهی نیز ارائه خواهم کرد.

داشته  شما  تحصیلی  روند  در  تاثیری  نانو  فناوری  جشنواره 
است؟

از نظر من هر چیزی باید با یک روند و در تعادل انجام بشود. 
من در تمام این سال ها تالش خودم را کرده ام که طرح ها، پژوهش ها 
و جشنواره ها روی درس و تحصیل من تاثیر منفی نگذارد، برعکس 
پژوهش های متعدد به من امید و انگیزه ی بیش تری برای تحصیل 

داده است.

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

در حقیقت این موضوع فکرم را شدیدا درگیر کرده، ولی هنوز 
تصمیم قطعی نگرفتم و نمی توانم جواب این سوال را بدهم.

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

هم  من  سال ها  این  در  البته. 
را  اقوام خودم  دوستان و هم 

به تحقیق در این زمینه 
چون  کردم.  تشویق 

جدید  علم  یک 
جهان  سطح  در 
گسترده  بسیار  و 

است.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو

نانو  فناوری  جشنواره 

در نگرش شما نسبت به حوزه 

پژوهش چه اثری داشته است؟

بـا توجـه به اینکـه مرحله دوم این جشـنواره 

همـراه بـا نمایشـگاه نانـو برگـزار شـد، تجربه هـای 

پیشـنهادهای  و  کـردم  کسـب  خوبـی  خیلـی 

داوران و بازدیدکننـدگان بـه رونـد پژوهشـی 

مـن کمـک کرد.



قسمت چهاردهم

در بسیاري از کشورها، شیر و فرآورده هاي آن، بخش مهمي از رژیم 
غذایي انسان ها را تشکیل مي دهند. شیر، ماده حیاتي است که در شرایط 
محیطي مساعد، به دلیل دارا بودن ترکیباتي نظیر پروتئین، چربي، الکتوز 
و امالح، محل مناسبي براي رشد و نمو اکثر عوامل بیماري زاست. چنانچه 
در روند تولید، جمع آوري، نگهداري، حمل یا فرآوري آن دقت الزم مبذول 
نگردد، به سرعت فاسد شده و در این صورت، نه تنها تأمین کننده ارزش 
غذایي الزم نبوده؛ بلکه در صورت مصرف، موجبات مسمومیت غذایي 
را فراهم مي نماید. رشد پاتوژن هاي غذایی از شایع ترین مشکالت صنایع 
غذایی به ویژه شیر تازه دامداری ها است. براي آنکه ماندگاري محصوالت 
غذایی مختلف با نانومواد افزایش یابد روش جدیدی با استفاده از نانوالیاف 

حاوی مواد ضد میکروبی طبیعی ارایه شده است.
میکروب هاي محیطي مانند میکروب هاي موجود در ظرف، کود و 
غذا بیش تر مستعد رشد بر روي سطوح آلوده به شیر هستند. با توجه به 
اینکه امروزه استفاده از عصاره و اسانس هاي گیاهي به جاي افزودني هاي 
شیمیایي در مواد غذایي رو به افزایش است، در این پژوهش با عصاره 
گیاه زیره و استات سلولز، نانوالیافی به عنوان پوشش ضد میکروبی برای 
برابر عوامل  تهیه و سپس خواص ضد میکروبی آن در  نگهداری شیر 

میکروبی در شیر مورد بررسی قرار گرفت. 
برای تهیه اسانس، دانه هاي گیاه زیره سیاه از مناطق کوهستانی 

اطراف استان کرمان جمع آوري شد و در شرایط سایه و دماي محیط 
جلوگیري  بذرها  در  موجود  ترکیب هاي  هیدرولیز  از  تا  خشک شدند 
از دستگاه کلونجر و  استفاده  با  نمونه  حاصل،  از  آنگاه 50 گرم  شود. 
اسانس گیري شد. سپس  به مدت سه ساعت،  آب  با  تقطیر  روش  به 
برای  تا  داده شد  استات سلولز جا  محلول  در  آمده  به دست  اسانس 
تهیه نانوالیاف مورد استفاده قرار گیرد. برای ساخت نمونه از دستگاه 

الکتروریسی استفاده شد. 
عوامل  برابر  در  پوشش  این  میکروبی  ضد  خواص  بررسی  جهت 
میکروبی، محلول استاندارد » نیم مک فارلند« تهیه شد. در فاصله هاي 
زمانی 4، 8 و 24 ساعت نمونه برداري و کلونی ها شمارش شد. در  این 
بررسی از دو باکتري اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد  
بدین منظور از روش »کشته شدن باکتري ها بر حسب زمان« استفاده شد. 
نتایج تست های میکروبی نمونه ها نشان داد نانوالیاف تولید شده ی حاوی 
عصاره های گیاهی در کنترل عوامل بیماری زای شیر موثر است. قطر هاله 

ضد میکروبی در این نمونه حدود 10 تا 15 میلی متر است. 
به طورکلی می توان نتیجه گرفت نانوپوشش حاوی عصاره زیره اثر 
ضد میکروبی مناسبی دارد و می تواند به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی 

از جمله شیر استفاده شود.

 ایمنی نانومواد

ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی

در ادامه مباحث مربوط به ایمنی و سالمت در محیط های کار با 
نانومواد، بهتر است در مورد ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی هم نکاتی 
مسئولین  به  مربوط  نکات  این  از  بعضی  باشیم.  داشته  خاطر  به  را 
را  موارد  این  باید  لوازم  خرید  و  تهیه  هنگام  که  است  آزمایشگاه 
حتما مد نظر داشته باشند و نکات دیگر مربوط به شما عزیزان به 
را  کاربرد  بیش ترین  که  دستگاه ها  متداول ترین  است.  کاربر  عنوان 
حمام  الکتروفورز،  دستگاه های  سانتریفوژها،  از:  عبارتند  دارند  نیز 

آون ها،  و سونیکاتورها،  گرمایی/ حمام آب، شیکرها، مخلوط کن ها 
دستگاه های تجزیه ای و ... . 

در این قسمت نکات مربوط به ایمنی در زمان کار با سانتریفوژها 
مطرح شده است.

سانتریفوژها
نشود،  استفاده  درستی  به  آزمایشگاهی  سانتریفوژهای  از  اگر 
خطرات جبران ناپذیری می تواند کاربران را تهدید نماید. برای مثال 

کاهش آلودگی شیر تازه 
دامداری ها با نانوکپسول 

ضد میکروبی طبیعی

شکل 1: تست میکروبی نانوپوشش حاوی اسانس زیره
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نویسندگان: زهرا پور منعمی، آناهیتا شایگان فر 
استاد راهنما: بتول تهامی پور

پژوهش سرای دانش آموزی رویان، شهرستان بم
مرکز پژوهش های علمی و آموزشی، اداره کل آموزش و پرورش کرمان

 سمیه جعفری نژاد



و  ابزار  مواد،  تولید  توانایی  جدید،  رویکرد  با  نانو  فناوری 
دارد.  و مولکولی  اتمی  با دستکاری در سطوح  را  نوین  سیستم های 
با به کارگیری این فناوری، سعی شده روش جدیدی  در این طرح 
برای اندازه گیری دسته ای از آنتروباکتری ها به نام اشریشیا )که کلی 
انسان  روده ی  عادی  میکروب های  از  و  می شوند  نامیده  نیز  باسیل 
از کم ترین  با استفاده  این روش  و حیوان هستند( معرفی شود. در 
وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مدت زمان کوتاهی مقادیر بسیار 
استاندارد  روش های  با  که  کرد  اندازه گیری  می توان  را  باکتری  کم 

قابل اندازه گیری نیست.
و  دوسولفات  آهن   محلول  100میلی لیتر  ابتدا  منظور  این  برای 
100میلی لیتر محلول آهن سه سولفات درون یک بشر مخلوط و روی 
بورت  داخل  آمونیاک  میلی لیتر   20 آن  از  گرفت. پس  قرار  حرارت 
توسط  نهایی  محلول  شد.  افزوده  محلول  به  قطره  قطره  و  ریخته 
کاغذ صافی، صاف گردید. پس از 24 ساعت آبی که همراه نانوذره ها 
باقی  پودر روی کاغذ صافی،  به صورت  نانوذره ها  و  تبخیر شد  بود، 
جذب  آهن  نانوذرات  نانوذرات،  به  آهنربا  کردن  نزدیک  )با   ماندند 

آهنربا می شوند(.
سپس ماده رنگی فلورسانس کننده )کریستال ویولت( به محلول 
آب و نانوذره اضافه شد تا جذب سطح نانوذره گردد. سپس به آن، 
جعبه  یک  درون  شده  آماده  محلول  شد.  افزوده  باکتری  کور  آنتی 
سوراخ ها،  از  یکی  از  دارد.  وجود  سوراخ  دو  جعبه  در  گرفت.  قرار 
اشعه فرابنفش به محلول تابانده می شود و از سوراخ دیگر مشاهده 

صورت می گیرد.
با تاباندن اشعه فرابنفش به محلول، المپ بخار جیوه طول موجی 

در ناحیه فرابنفش تولید می کند. باکتری به آنتی کور مخصوص خود 
متصل شده و با اتصال به نانوذره های مغناطیسی و مواد فلورسانس، 
در نور فرابنفش درخشش ایجاد می شود و به صورت لکه های نورانی 
مشاهده می گردد. در نبود باکتری، نور فلورسانس ضعیف است و در 

حضور المپ بخار جیوه لکه های نورانی دیده نمی شود. 
باتوجه به ضرورت اندازه گیری سریع باکتری ها در حوادثی مانند 
بالهای طبیعی از جمله زلزله، سیل و ... بدون امکانات ویژه می توان 
کم ترین  صرف  با  و  زمان  کوتاه ترین  در  روش  این  از  استفاده  با 
روش های  با  که  باکتری  کم  بسیار  مقادیر  حتی  ممکن،  هزینه های 

استاندارد اندازه گیری نمی شوند را اندازه گرفت.

ابداع روشی جدید برای 
اندازه گیری باکتری 

اشریشیاکلی با استفاده از 
نانوذرات مغناطیسی آهن

شکستن قسمت مکانیکی می تواند باعث پرتاب اشیاء، مواد شیمیایی 
سرعت  باید  بنابراین  شود.  خطرناک  بیولوژی  گازهای  و  خطرزا 
نظر  در  دستگاه  استاندارد  و  توان  با  متناسب  را  دستگاه  چرخش 
بگیریم.  سرعت چرخش ممکن است باعث نشتی، شکستن تیوپ و 
به موازات آن پخش مواد و بخارات معلق در هوا و در نهایت آلودگی 
زیر  نکات  باید  آلودگی سانتریفوژ  از  اجتناب  برای  سانتریفوژ گردد. 

را در نظر داشته باشیم:
1. از پـر کـردن تیوپ هـا تـا لبه آن اجتنـاب کـرده و تیوپ ها را 
قبـل از اسـتفاده از نظـر وجـود شکسـتگی و ترک های بسـیار ناچیز 

بررسـی کنید.

و  کنید  استفاده  تیوپ ها  برای  محکم  درب های  از  حتما   .2
درب  جای  به  آلومینیومی  فویل های  با  تیوپ ها  سر  پوشاندن  از 

خودداری نمایید.
3. تیوپ های رو به رو به هم باید وزن یکسانی داشته باشند و 

حتما سانتریفوژ باید دارای توازن باشد. 
4. درب سانتریفوژ را در خالل کار کردن و یا بالفاصله پس از 

آن باز نکنید. 
5. از تکان های شدید ناگهانی پس از توقف خودداری کنید.

در ادامه این بحث نکات مربوط به دیگر دستگاه ها را با هم مرور 
خواهیم کرد.

شکل3: صاف کردن 
محلول

شکل6: قرار دادن وسایل 
در جعبه

شکل2: محلول آهن و 
آمونیاک

شکل 5: افزودن کریستال 
ویولت به محلول نانوذرات 

شکل1: محلول آهن

شکل4: کریستال ویولت

زنگ
نانـو 19اخبار 

نویسنده: فاطمه احمدزاده
استاد راهنما: بهروز مجیدی

پژوهش سرای دانش آموزی خاتم النبیاء، سقز، کرمانشاه



کتاب نانوی 
مختص 

دانش آموزان 
باید چه 

ویژگی هایی 
داشته باشه؟

نانو تلگرام

دورهمی زنگ
نانـو 20

صمد انصاری، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای دانش آموزی امام صادق، 

یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد
  در آن مفاهیم نانو در سطحی که برای 
دانش آموزان قابل فهم باشد، وجود داشته باشد 
و کاربردهای نانو در زندگی مردم را شامل شود.

امیر مهدی زاده، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای دانش آموزی مالصدرا، مشهد، 

خراسان رضوی 

بـا  دانش آمـوز  بـا  ارتبـاط  ایجـاد 
شـخصیت پردازی مناسـب، ایجـاد ارتباط بین 
مباحـث علمـی ارائـه شـده و کتـب درسـی، 
انگیـزه پـروری در دانش آموز و ترسـیم دنیای 

پیـش رو، از تخیـل تـا واقعیـت و ...

شهرزاد مقیم، دیپلم افتخار هشتمین 
المپیاد دانش آموزی نانو، چهارم 

دبیرستان، ساری، مازندران

کامل  جامع،  باید  کتاب  این  مطالب 
که  باشد  کاربردی  مثال های  حاوی  و 
و  نانو  علوم  اهمیت  بتوانند  دانش آموزان 
این  زبان  کنند.  درک  را  آن  کاربردهای 
کتاب باید به گونه ای باشد که دانش آموزان 
را  مطالب  راحتی  به  دبیرستان  مقاطع  در 

درک کنند و ابهامی نداشته باشد.

جمیله کرپه، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای دانش آموزی رازی،  بندر 

ترکمن، گلستان

حداقل  و  شود  بیان  ساده تر  مباحث 
مفاهیم  و  مباحث  شامل  کتاب ها  از  یکی 
به  نیازی  آموزش  برای  که  باشد  پایه ای 
دانش آموزان  از  خیلی  چون  نباشد؛  معلم 
سپس  ندارند.  مناسب  معلم  به  دسترسی 
در مرحله ی باالتر، کتاب پیشرفته تر شود.

زهره درودی، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای دانش آموزی شهید علیمحمدی 

ساری، مازندران

برای  دارد.  دانش آموزان  سن  به  بستگی 
دانش آموزان کم سن تر، اشکال جذاب، مقایسه ای 
و پر مفهوم داشته باشد. ولی برای دانش آموزان 
بزرگ تر، مفاهیم عمیق تر، با نثر روان بیان شود. 
همچنین با ذکر مثال از زندگی روزمره، مفاهیم 
و عینی مطرح شود. حل  به طور ملموس  نانو 
عددی بعضی مسائل و بیان پروژه های تحقیقاتی 

در درک مفاهیم نیزکمک می کنند.

محسن حسن پور، مدال برنز هشتمین 
المپیاد دانش آموزی نانو، پایه ی یازدهم 

ریاضی، شاهرود، سمنان

باید  دانش آموز  اول؛  درجه ی  در   
بداند که کتاب برای او نوشته شده یا نه! 
پس مشخص کردن اطالعات الزم برای 
اهمیت  حائز  بسیار  کتاب،  مطالب  درک 
باید  مطالب  دوم؛  درجه ی  در  است. 
جذاب و گیرا باشند که این مهم با بیان 

کاربردها میسر می شود.

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
                 اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره های هّمت جوشیده خون غیرت
                 بانگ سرود و وحدت آید ز چشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد
               بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

فاطمه سخائی، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا، 

تهران 
ساده، سلیس و توضیح مفاهیم همراه با 

آزمایش و تمرین.

مقام معظم رهبری






