
کارگاه آموزشی تجهیزات نانو )توانا( در شهر استانبول برگزار شد

کارگاه عملی توانمندسازی اعضای کانون برگزیدگان باشگاه 
نانو برگزار شد

امضای تفاهم نامه همکاری شبکه آزمایشگاهی توانا با کشور عمان

نفرات برتر دوره های استانی هفتمین المپیاد نانو با تجهیزات فناوری 
نانو آشنا شدند
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مرحله دوم هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو
 با حضور 38 برگزیده کشوری آزمون مرحله اول برگزار شد و نفرات برتر اعالم و تقدیر شدند

ویژ ه  نامه تـابستـان 
1395

جشـنواره  هفتمیـن  دوم  مرحلـه 
دانش آمـوزی فنـاوری نانـو از 14 تا 17 
مهرماه در محـل دائمی نمایشـگاه های 
نهمیـن  برپایـی  بـا  هم زمـان  تهـران 
برگـزار  نانـو  فنـاوری  نمایشـگاه 

. د می شـو

در ایـن جشـنواره، دانش آمـوزان برگزیـده طرح های خـود را در قالب پوسـتر 
بـرای بازدیکننـدگان از نمایشـگاه و غرفـه باشـگاه نانـو و داوران ارائـه می کننـد. 
در روز اختتامیـه ی جشـنواره، طرح هـای برتـر معرفـی و بـا اعطای لـوح و جوایز 

مـورد تقدیـر قـرار می گیرند.
گفتنـی اسـت، مرحلـه نخسـت هفتمیـن جشـنواره دانش  آمـوزی فنـاوری 
نانـو شـانزدهم و هفدهـم اردیبهشـت ماه، بـا معرفـی 40 طـرح برتر بـه میزبانی 
پژوهش سـرای دانش آمـوزی امـام صـادق )ع( شهرسـتان نـور اسـتان مازنـدران 
و  نویسـی"  "مقالـه  آموزشـی  وبینارهـای  نیـز  مـاه  شـهریور  در  شـد.  برگـزار 
"آزمون هـای مشـخصه یابی نانـوذرات " بـرای صاحبـان  ایـن طرح هـا از طریـق 

سـایت باشـگاه نانـو برگـزار گردیـد.
جزئیـات بیشـتر و برنامـه حضـور برگزیـدگان در جشـنواره از طریـق سـایت 

باشـگاه نانـو اعـام می شـود.

14 تا 17 مهر ماه، 
رقابت منتخبان مرحله اول هفتمین جشنواره دانش آموزی 

فناوری نانو برای کسب رتبه های برتر
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مرحله دوم هفتمین المپیاد نانو  با حضور 38 برگزیده کشوری آزمون 
مرحله اول برگزار شد و نفرات برتر اعالم و تقدیر شدند

هفتمین المپیاد نانو در یک نگاه

آزمـون هفتمین المپیـاد دانش آموزی نانو، اردیبهشـت 
مـاه سـال جـاری بـا شـرکت بیـش از 30000 دانش آمـوز 
مقطـع دبیرسـتان در 152 شـهر در سراسـر ایـران برگـزار 
شـد. برگزیدگان این دوره کـه 38 نفر بودند، از 14 اسـتان 
خراسـان  تهـران،  بوشـهر،  اصفهـان،  غربـی،  آذربایجـان 
جنوبـی، خراسـان رضـوی، سـمنان، فـارس، کردسـتان، 
اردوی  در  هرمـزگان  و  قـم  قزویـن،  مازنـدران،  کرمـان، 

مرحلـه دوم حضـور داشـتند.
اردوی مرحلـه عملـی کـه شـامل کار در آزمایشـگاه، 
کارگاه هـای تئوری و عملـی، دوره شبیه سـازی، بازدیدهای 
تخصصـی و عمومـی و آزمون پایانـی بود، 20 تـا 30 مرداد 
مـاه سـال جاری بـه همـت باشـگاه نانـو در محـل پردیس 

کشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه تهـران برگزار شـد. 
روز شـنبه 30  نانـو  دانش آمـوزی  المپیـاد  هفتمیـن 
مـرداد با معرفـی برندگان یـک مدال طـا، 5 نقـره، 9 برنز 

بـه کار خـود پایـان داد.

کار در آزمایشگاه
مراسـم  برگـزاری  از  پـس  اردو  آزمایشـگاهی  فـاز 
افتتاحیه و آشـنایی برگزیدگان با اسـاتید و برنامـه اردو، از 
20 تـا 25 مردادمـاه، در محل آزمایشـگاه  مرکـزی پردیس 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران آغـاز شـد.
مراحـل کلـی کار آزمایشـگاهی برگزیـدگان بـه ایـن 
ترتیـب بـود کـه دانش آمـوزان در مرحلـه اول در قالـب 
گروه هـای دو و سـه نفـره، بـه سـنتز نانـوذرات نقـره بـا 
از  اسـتفاده  و  سـبز  روش  بـه  باکتـری  آنتـی  خاصیـت 
قالب هـای اسـکلت بـرگ پرداختنـد و در مرحلـه بعـد بـا 
اسـتفاده از مـواد طبیعـی، کربـن فعـال تولیـد کردنـد. 

در نهایـت برگزیـدگان بـا بررسـی اثـر جـذب متیلـن 
بلو توسـط کربن فعـال، بازدهـی کار خـود را بررسـی و اثر 

تغییـر پارامترهـای مختلـف را تحلیـل نمودند.

دوره شبیه سازی
آشـنایی  بـه  دوم  مرحلـه  عملـی  اردوی  از  بخشـی 
شبیه سـازی  پروژه هـای  انجـام  و  نانـو  شبیه سـازی  بـا 
از  پـس  دانش آمـوزان  دوره  ایـن  در  داشـت.  اختصـاص 
آشـنایی با مقدمات شبیه سـازی بـا کمک نرم افزار سیسـتا 
عاوه برایـن،  کردنـد.  شبیه سـازی  را  هیـدروژن  مولکـول 
شبیه سـازی مولکـول آب آمـوزش داده شـد و برگزیـدگان 
بـه تمریـن عملـی بـه همـراه پرسـش و پاسـخ پرداختند. 
موارد تئـوری مربوط بـه شبیه سـازی آلومینیوم با بررسـی 
پارامترهای شـبکه و انرژی آزاد هلمولتز در کاس بررسـی 
شـد. همچنین شبیه سـازی خـواص الکترونـی نانولوله های 
کربنی بـا کایرالیتی های مختلف توسـط برگزیـدگان انجام 

 . شد
شـایان ذکر اسـت، برگزیـدگان در بخش شبیه سـازی 
بـا موضـوع شبیه سـازی  پـروژه ای  انجـام  بـه  نیـز ملـزم 
یـک نانولولـه کربنـی و محاسـبه انـرژی سیسـتم و سـایر 

پارامترهـای مربـوط و همچنیـن تحلیـل نتایج ایـن پروژه 
بودنـد که بخشـی از نمـره نهایـی آنها نیـز به ایـن فعالیت 

اختصـاص داشـت.

سمینارهای آموزشی
روز اول اردو، سـمینار آموزشـی مباحث تئوری مربوط 
به پروژه آزمایشـگاهی در مورد روش سـنتز سـبز نانوذرات 
مهنـدس  خانـم  توسـط  زیسـتی  قالب گیـری  روش  بـه 
اردو  از اسـاتید دوره، برگـزار شـد. روز چهـارم  قاسـمی، 
سـمینار آموزشی مبانی شـیمی سـبز و پروژه آزمایشگاهی 
اردوی مرحلـه دوم هفتمیـن المپیـاد نانـو توسـط دکتـر 
شیخ االسـام، اسـتاد مدعـو از دانشـگاه علم و صنعـت، در 

محـل اسـکان برگزیـدگان برگـزار گردید. 
مقاله نویسـی  و  ارائـه  اصـول  کاس  نیـز  پنجـم  روز 
توسـط مهنـدس اسـدی، از اسـاتید دوره، در دو بخـش 
اصلـی ارائـه شـد: 1. معرفـی بخش هـای مختلـف مقالـه و 
نکاتی راجـع به نـگارش مقالـه 2. بخش های مختلـف ارائه 

علمـی و دفـاع از پـروژه و نـکات مهـم

بازدید علمی
برگزیـدگان هفتمیـن المپیـاد دانش آمـوزی نانـو روز 
هفتـم اردو با حضور در محـل سـازمان پژوهش های علمی 
و صنعتـی ایـران، از شـرکت های فعـال در حـوزه فنـاوری 
نانـو )مسـتقر در مرکـز رشـد سـازمان( بازدیـد بـه عمـل 

آوردنـد.
برگزیـدگان ابتـدا از شـرکت توسـعه فنـاوری مافـوق 
صوت )فعـال در زمینه سـاخت همگن سـاز اولتراسـونیک( 
بازدیـد کردنـد. ایـن دسـتگاه بـرای جداسـازی نانـوذرات 

آگلومـره شـده اسـتفاده می شـود. 
در بخـش دیگـر، دانش آموزان بـا طـرز کار پرینترهای 
سـه بعدی آشـنا شـدند. این پرینترهـا در سـاخت قطعات 
پلیمری، فلزی و نیز در صنعت سـاخت جواهـرات و صنایع 
غذایـی و سـاخت نمونـه اولیه یک محصـول کاربـرد دارند. 
 PVD بخـش انتهایـی برنامه بـه بازدیـد از نوعی دسـتگاه
 Arc Evaporation Enhanced Plasma نـام  بـه 
می توانـد  دسـتگاه  ایـن  داشـت.  اختصـاص    PVD
سـاختار  بـا  میکرومتـر  سـه  بـه ضخامـت  پوشـش هایی 

نانومتـری را روی قطعـات ایجـاد کنـد. 

آزمون مرحله دوم
پـس از هشـت روز تـاش و فعالیـت در اردوی عملـی 
هفتمیـن دوره المپیـاد نانـو، دانش آمـوزان برگزیـده روز 
یکدیگـر  بـا  مـدال  بـرای کسـب  مـرداد،  پنجشـنبه 28 
بـه رقابـت پرداختنـد. آزمـون کتبـی نهایـی برگزیـدگان 
از سـاعت 7:30 تـا 9:30 برگـزار شـد و در ایـن مـدت 
برگزیـدگان بـه نـه سـوال تشـریحی و مفهومـی در رابطـه 
بـا پـروژه آزمایشـگاهی انجـام شـده، پاسـخ دادنـد. پس از 
آن دانش آمـوزان طبـق برنامـه اعام شـده در قالـب یازده 
گـروه، پروژه هـای علمی خـود را ارائـه نمودند. دکتر شـیخ 
االسـام، عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـم و صنعـت و 

دکتـر مهـدی غام پـور، رئیـس پژوهشـکده نانـو دانشـگاه 
امـام علـی )ع(، ارائه هـا را داوری کردنـد.

یـک  در  برگزیـدگان  برنامـه،  آخریـن  عنـوان  بـه 
نشسـت صمیمـی بـه تماشـای یـک انیمیشـن در رابطه با 
تجاری سـازی در حوزه فنـاوری نانو پرداختـه و تحلیل های 

خـود را بیـان کردنـد.

مراسم اختتامیه
مراسـم اختتامیـه هفتمیـن المپیـاد دانش آمـوزی نانو 
صبـح 30 مـرداد در سـالن امـام خمینـی )ره( پردیـس 
کشـاورزی و منابع طبیعـی دانشـگاه تهران در شهرسـتان 
کـرج بـا حضـور دکتـر وطنـی؛ معـاون توسـعه و فنـاوری 
معاونـت علمی و فناوری دفتر ریاسـت جمهـوری، مهندس 
افشـانی؛ مدیـر کل دفتر آمـوزش متوسـطه نظـری وزارت 
آمـوزش و پـرورش و مهنـدس احمدونـد مدیـر کارگـروه 

ترویـج سـتاد نانـو برگزار شـد. 
پژوهش سـراهای  ترویجـی،  نهادهـای  مسـئولین 
برگزیـدگان  پـرورش،  و  آمـوزش  ادارات  و  دانش آمـوزی 
کشـوری ایـن دوره و خانواده هـای آنهـا نیز در این مراسـم 

کردنـد. شـرکت 
دبیرخانه هـای  برتـر،  اسـتان های  از  مراسـم  ایـن  در 
برتـر، نهادهـای ترویجی برتـر، اسـاتید دوره و همـکاران و 
سرپرسـتان دوره و مدال هـای برتـر تقدیـر بـه عمـل آمد.

رضـوی،  خراسـان  کرمانشـاه،  فـارس،  اسـتان های 
کردسـتان و مازنـدران اسـتان های برتـر در ایـن دوره از 

بودنـد. المپیـاد 

جدول مدال آورندگان
 هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو

استانمدالنام و نام خانوادگی

مازندرانطالمحمد منصوری

بوشهرنقرهآرش باقرپور

سمناننقرهاحسان سلطانی

اصفهاننقرهدانیال معروفی

تهراننقرهامید الهی

هرمزگاننقرهعارف بهمنی

تهرانبرنزامیر محمودی

قزوینبرنزآبتین قاسم پور

کردستانبرنزدیار  محمدی

فارسبرنزمهرناز حسین زاده

تهرانبرنزسیدمحمدامین هاشمی

تهرانبرنزشبنم آفاقی

کردستانبرنزرامیار رحیمی

برنزمحمد زراعتکار
خراسان 

رضوی

مازندرانبرنزمحمد فرهادی
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اسـتان  در  نانـو  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه  هفتمیـن 
خراسـان رضـوی، بـه همـت آمـوزش و پـرورش مشـهد 
در  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  علمـی  معاونـت  و 
مـاه  6 مشـهد، مـرداد  ناحیـه  روباتیـک  پژوهش سـرای 
سـال جاری افتتـاح و راه انـدازی گردیـد. تجهیـزات این 
التراسـونیک،  رومیـزی،  اسـپاترینگ  آزمایشـگاه شـامل 
اسـپکتروفتومتر، اسـپین کوتـر، هیتراسـتیرر، pHمتـر و 

تـرازوی دیجیتـال اسـت.
حضـور  بـا  آزمایشـگاه  ایـن  بازگشـایی  مراسـم 
دکتـر  پـرورش خراسـان رضـوی؛  و  آمـوزش  مدیـرکل 
سـید جـواد حسـینی، مشـاور مدیـر کل؛ آقای شـاکری، 

رییـس اداره آمـوزش و پـرورش ناحیـه شـش مشـهد؛ 
آقـای شـکیبا، معـاون آمـوزش متوسـطه ناحیـه شـش؛ 
آقـای جوانشـیری، معـاون پشـتیبانی ناحیه شـش؛ آقای 
خانـم  ناحیـه شـش؛  ابتدایـی  آمـوزش  معـاون  داوری، 
جـراح و معـاون پرورشـی ناحیـه شـش؛ آقـای زادمهـر 

برگـزار شـد.
آزمایشـگاه  ایـن  راه انـدازی  هزینـه  اسـت،  گفتنـی 
آن  درصـد  هفتـاد  کـه  بـوده  ریـال   2.111.411.750
توسـط معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و 
سـتاد نانـو و سـی درصـد آن توسـط آمـوزش و پرورش 

تامیـن گردیـده اسـت.

مرحلـه آمـوزش عملـی کارگاه توانمندسـازی اعضای 
کانون برگزیدگان باشـگاه نانـو به منظور به دسـت آوردن 
آزمایشـگاه های  در  کارگاه  برگـزاری  و  تدریـس  توانایـی 
توانـا 5 و 6 مـرداد جـاری در محـل پژوهش سـرای ابـن 

سـینا منطقـه 15تهـران برگزار شـد. 
بـا  آشـنایی  کارگاه  تکمیلـی  مرحلـه  کارگاه،  ایـن 
اسـفند  کـه  اسـت  توانـا  آزمایشـگاه های  دسـتگاه های 
کارگاه،  شـرکت کنندگان  بـود.  شـده  برگـزار   94 مـاه 
دانش آمـوزی  المپیـاد  گذشـته  دوره هـای  برگزیـدگان 
نانـو بودنـد کـه در حـال حاضـر دانشـجو و عضـو کانـون 

هسـتند. نانـو  باشـگاه  برگزیـدگان 
چنـد  شـرکت کنندگان  روزه  دو  کارگاه  ایـن  در 
در  موجـود  دسـتگاه های  بـا  انجـام  قابـل  آزمایـش 
و  داده  انجـام  شـخصا  را  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه های 

در کنـار آن دوره هـای مقدماتـی مربیگـری )آشـنایی بـا 
روش هـای نویـن آمـوزش(، طراحـی آزمایـش و ایمنی را 

گذراندنـد. 

راه اندازی آزمایشگاه نانو در پژوهش سرای ناحیه 6 مشهد 

کارگاه عملی توانمندسازی اعضای کانون برگزیدگان باشگاه نانو برگزار شد

کارگاه آموزشی تجهیزات نانو )توانا( در شهر استانبول برگزار شد

کارگاه دو روزه مقدماتی ویژه برگزیدگان کشوری 
هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو به همت برگزیدگان 
ماه  مرداد  اول  نیمه  نانو،  المپیاد  پیشین  دوره های 
آزمایشگاه  سه  در  دوم(  مرحله  شروع  از  )پیش 

دانش آموزی شهرری، مشهد و برازجان برگزار شد. 
بیشتر  هر چه  آمادگی  منظور  به  کارگاه ها  این 
برگزیدگان المپیاد برای ورود به مرحله دوم برنامه ریزی 
شده بود. در این کارگاه ها عاوه بر آموزش های تئوری 
شبیه سازی،  شیمی،  فیزیک،  ریاضی،  پایه  مباحث 
روش های پژوهش و آزمایشگاهی، یک بخش آموزشی 
نظر  در  توانا  آزمایشگاهی  همکاری شبکه  با  عملی 
گرفته شده بود که برگزیدگان در آزمایشگاه به کار 

گروهی در زمینه انجام آزمایش های نانو پرداختند.

شبکه  بین المللی  همکاری های  راستای  در 
با موضوع آموزش  تفاهم نامه ای  توانا،  آزمایشگاهی 
با  نانو  فناوری  حوزه  در  عمانی  معلمان  و  دبیران 
این  مفاد  اساس  بر  امضا شد.  عمان  الفکر  شرکت 
توانا  آزمایشگاهی  شبکه  شد  مقرر  تفاهم نامه، 

فعالیت های زیر را در کشور عمان داشته باشد.
با  آزمایشگاهی  مرکز  چند  یا  یک  تاسیس   .1

موضوع فناوری نانو
حوزه  در  عمانی  معلمان  و  دبیران  آموزش   .2
و  دستگاه ها  با  کار  انجام  چگونگی  و  نانو  فناوری 

برگزاری کارگاه 
توانا،  شبکه  امضای  با  گواهی نامه  اعطای   .3

ستاد توسعه فناوری نانو و شرکت الفکر 

تجهیـزات  بـا  آشـنایی  آموزشـی  دوره هـای 
فنـاوری نانو با هدف آمـوزش تخصصـی و کاربردی 
فنـاوری نانو بـه همت باشـگاه نانـو و همـکاری 13 
آزمایشـگاه دانش آمـوزی فنـاوری نانـو، بـرای 288 
دانش آمـوز برگزیـده اسـتان ها برگـزار شـد. ایـن 
دوره ها یـک روزه و حـدود 12 سـاعت در دو بخش 
تئـوری و عملـی انجـام شـدند. در بخـش تئـوری 
دسـتگاه های موجـود در آزمایشـگاه نانـو، معرفی و 
در بخش عملـی هـم دانش آمـوزان آزمایش هایی با 
دستگاه های الکتروریسـی، انفجار سیم و کندوپاش 
یونی انجـام دادنـد و در پایان بـا شـرکت در آزمون 
عملـی، رتبه هـای برتـر هر اسـتان مشـخص شـد.

کارگاه هـا در اسـتان های مازنـدران، اصفهـان، 
کردسـتان،  کرمـان،  سـمنان،  رضـوی،  خراسـان 
هرمـزگان،  زنجـان،  کرمانشـاه،  بوشـهر،  همـدان، 

فـارس و تهـران برگـزار شـدند.

کارگاه مقدماتی ویژه برگزیدگان 
کشوری هفتمین المپیاد نانو

 برگزار شد

امضای تفاهم نامه همکاری شبکه 
آزمایشگاهی توانا با کشور عمان 

نفرات برتر دوره های استانی 
هفتمین المپیاد نانو با تجهیزات 

فناوری نانو آشنا شدند

شـبکه آموزشـی آزمایشـگاه های توانـا به منظـور ارائه 
تجهیـزات و خدمـات آموزشـی بـه دانش آمـوزان خارجی، 
20 و 21 خـرداد ماه 1395 دو کارگاه آموزشـی با موضوع 
آشـنایی بـا مفاهیـم و تجهیـزات فنـاوری نانـو در شـهر 
  liceo-italino اسـتانبول ترکیه برگزار کـرد. کالج هـای

و gokksagi میزبـان ایـن دو رویـداد بودند.
ایـن کارگاه  هـا در دو بخـش تئـوری و عملـی اجـرا 
گردیـد و شـامل چنـد ایسـتگاه بـود کـه در هر ایسـتگاه 
دانش آمـوزان از طریق وسـایل کمک آموزشـی بـا مفاهیم 
فنـاوری نانـو آشـنا شـدند، سـپس سـنتز نانـوذرات بـه 
وسـیله دسـتگاه انفجـار الکتریکی سـیم بـه آنهـا آموزش 

داده شـد.

از  نفـر   20 بـرای  اول  کارگاه  اسـت  گفتنـی 
  liceo-italino کالـج  سـال   17 تـا   14 دانش آمـوزان 
تـا   12 دانش آمـوزان  از  نفـر   41 بـرای  دوم  کارگاه  و 
16 سـال کالـج gokksagi برگـزار شـد و تعـدادی از 
دبیـران فیزیـک، شـیمی و زیست شناسـی و مدیـران این 

داشـتند. حضـور  کاس هـا  ایـن  در  نیـز  مجموعه هـا 
پایـان روز دوم جلسـه پرسـش و پاسـخ بـا دبیـران 
محتـوای  و  تجهیـزات  و  گردیـد  برگـزار  مسـئولین  و 
شـبکه  کارشناسـان  توسـط  توانـا  آموزشـی  بسـته های 
آزمایشـگاه های آموزشـی نانو توضیح داده شـد. همچنین 
به دسـتاوردهای آموزشی کسـب شـده در آزمایشگاه های 

توانـا در ایـران اشـاره گردیـد. 
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با توجــه بــه مطالعات انجام شــده 
نانوذرات مي توانند از سه طريق توليد شوند:

 1. نانوذرات طبيعی: ايــن ذرات به طور طبيعی و از 
راه های مختلف مانند آتش سوزی ها و يا آتشفشان ها در 

طبيعت توليد و پراکنده می شوند.
 2. نانوذرات انسانی: اين ذرات اغلب فرآورده ای جانبی 
هســتند که در نتيجه فعاليت های روزمره بشــر حاصل 

می گردند، مانند سوختن شمع و يا دود حاصل از سيگار.
 3. نانوذرات مهندسی ســاز: بشر با هدفی خاص و با 

روش های مختلف اين دسته از ذرات را توليد می کند. 
همان طور که مالحظه می کنيد بشر همواره در تماس 
و مواجهه با اين ذرات است. به خاطر کوچک شدن اندازه، 
نسبت سطح به حجم افزايش يافته، انرژی آزاد گيبس 
در سطح اين مواد زياد شده و در نهايت واکنش پذيری 
اين مواد نسبت به ترکيب شيميايی مشابه که در اندازه 

ماکرو قرار دارد، به طور چشمگيری افزايش می بايد. به 
 عنوان مثال، يک ذره کروی با شعاع 2/5 نانومتر و دانسيته
بود.  g/m2 240 خواهد  برابر  دارای سطحی   5 g/cm3

وقتی واکنش پذيری يک ماده باال باشد احتمال بروز خطر 
و ايجاد مشکل در سالمت انسان هنگام مواجهه با آن نيز 
افزايش  يابد. هر چند در حال حاضر تحقيقات کامل و 
قطعی در زمينه سميت نانوذرات صورت نگرفته است، اما 
تحقيقات اوليه نشان داده است که سميت اين مواد ارتباط 
مستقيمی با ويژگی های فيزيک و شيميايی نوظهور اين 
ذرات دارد. اما اين ذرات از چه راه هايی می توانند وارد بدن 

شوند و چه اثراتی بر سيستم بدن خواهند داشت؟
تزريق، استنشــاق، گوارش و پوست چهار راه عمده 
ورود اين ذرات به داخل بدن اســت. امروزه اســتفاده 
از نانــوذرات به عنــوان دارو يا حامل هــای دارويی در 
داروسانی هدفمند و يا برای افزايش کنتراست تصوير در 

تصويربرداری MRI بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
لذا يکی از متداول ترين راه هــا، تزريق حامل دارويی به 
داخل بدن بوده و مهم تريــن راه ورود نانوذرات، تنفس 
اســت. از آنجا که ذرات بر اســاس اندازه های مختلف 
می توانند در قســمت های مختلف دستگاه تنفسی قرار 
گيرنــد، بنابراين اثراتی که بر سيســتم بدن می گذارند 
نيز متفاوت خواهــد بود. برای مثــال در اندازه های زير 
70 نانومتر چون ماکروفاژهای ريه قابليت شناسايی اين 
ذرات را ندارند، نانوذرات می توانند به خوبی وارد دستگاه 
گردش خون شده و در بدن پراکنده گردند. روش ديگر 
به صورت خوراکی است که مطالعات در اين زمينه کامل 
نيســت و اثرات اين مواد بر روی سيستم گوارشی تحت 
بررسی اســت و در نهايت راه پوستی است که به خاطر 
اندازه کوچکی که اين ذرات دارند می توانند به راحتی از 

منافذ پوستی عبور کرده و وارد بدن شوند.

مقاالت دانش آموزی

در این تحقیق به منظور ســاخت شیشــه ی ضد بخار از دو روش الیه نشانی استفاده 
گردید. عاوه بر پر شــدن پســتی و بلندی سطح شیشه به وســیله ی نانوذرات فلزی، الیه 
نازکی از نانوذرات روی شیشه ایجاد می شود که به آن خاصیت رسانایی می دهد. با استفاده 

از جریان الکتریکی که به این الیه ی فلزی وصل می گردد، گرمای ایجاد شده 
موجب از بین رفتن بخار از سطح شیشه می شود.

مواد و روش ها
دستگاه  شده:  استفاده  مواد  و  تجهیزات 
کوره،  دورانی،  دهی  پوشش  آلتراسونیک، 
اهم  آمپرسنج،  اسپاترینگ،  سیم،  انفجارالکتریکی 
متر، ولت سنج، منبع تغذیه، آون، سورفکتانت )سدیم 
مقطر،  آب  اتانول،  کلریک،  اسید  سولفات(،  لوریل 
شیشه، آینه، شیشه بر، بخار شوی برقی، جا باتری و 

باتری، سیم و رژ لب.

مرحله اول 
ابتدا به وسیله ی دستگاه انفجار الکتریکی نانوذرات 
نقره تولید گردید. در مرحله ی بعدی 300 میلی لیتر 
از محلول حاوی نانوذرات داخل یک ظرف ریخته شد. 
جهت جلوگیری از به هم چسبیدن نانوذرات نیز به آن 
سورفکتانت )سدیم لوریل سولفات( به اندازه یک قاشق 
اضافه و جهت همگن سازی در دستگاه  چای خوری 

همگن ساز فراصوت )آلتراسونیک( قرار داده شد. 

محلول،  تهیه  از  پس 
برای  نظر  مورد  شیشه های 
الیه نشانی درون دستگاه الیه نشانی قرار داده شد و 
روی شیشه  قطره چکان  وسیله ی  به  محلول  قطرات 
الیه های  چرخش،  باالی  سرعت  در  تا  شد  ریخته 

نازکی از نانوذرات روی شیشه بر جای بماند. 
  

پس از الیه نشانی شیشه در آون با شیب مشخص 
حرارت دهی گردید.

مرحله دوم 
داخل  شیشه  نمونه  مرحله  این  در 
کردن  فعال  از  پس  و  شد  داده  قرار  اسپاتریگ 
روی  بر  نشانی  الیه  و  اسپاترینگ  عملیات  دستگاه، 

شیشه، در توان 80% و زمان 5 ثانیه انجام شد.
سیم  اتصال  با  شیشه ها  شدن  آماده  از  پس 
به  باطری  وسیله  به  الکتریکی  جریان  شیشه،  به 
به  گردید. سپس  اعمال  نشانی شده  الیه  شیشه های 

وسیله دستگاه بخارشوی روی نمونه ها بخار داده شد.

بررسی نتایج
در آزمایش های انجام شده با هر دو روش الیه نشانی، 
نمونه های ساخته شده دارای خاصیت رسانش الکتریکی 
گردیدند که با اعمال جریان الکتریکی گرم می شدند و از 

تشکیل بخار بر روی شیشه جلوگیری می کردند. 

نتیجه گیری 
در این پروژه ما با نشاندن الیه ای از نانوذرات نقره 
و با استفاده از خاصیت رسانایی شیشه، شیشه را ضد 
بخار کرده و با کمک این الیه، شیشه شفاف تر، آبگریز 
و خودشوینده هم شد و شیشه ای مه شکن با خواصی 
قابل  صنعت  و  نقلیه  وسایل  در  که  آمد  پدید  عالی 

استفاده است.

نانو شیشه ی ضد بخار

مقدمه
تاکنون تنها راه برای مه شــکنی وسایل نقلیه، اسپری های مخصوص بوده 
است، اما در این پروژه با الهام گرفتن از نوع عملکرد المان های شیشه ی عقب 
ماشین، شیشه ی رســانا ساخته شــد که دارای ماندگاری و هزینه کم تری در 

ایجاد خاصیت مطلوب است.

نویسندگان:
مهدی پرندین

 علیرضا محمدی

استاد راهنما: بهزاد نوری

پژوهش سرای ناحیه دو
کرمانشاه

ایمنی نانومواد)قسمت دوم(       راه های تولید نانوذرات و ورود آنها به بدن
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ریزحامل های مورد استفاده در سیستم دارورسانی 
مواد مورد استفاده در این تحقیق، نانوذرات اکسید آهن مگنتیت با اندازه دانه20 

تا 30 نانومتر، کیتوسان، کلرید سدیم و اسید استیک است.
برای تهیه نانوذرات مغناطیســی عامل دار شده با کیتوســان، ابتدا مقدار 1 گرم 
نانوذرات اکســید آهن به محلول اســید اســتیک 10 گرم بر لیتر محتوی 1 گرم 
کیتوسان اضافه و ســپس بر روی دستگاه هیتراســتیر قرار داده شد تا بطور کامل 
مخلوط شــوند. در مرحله دوم به مخلوط حاصل مقدار مشــخص ســود 1 موالر به 
صورت قطره قطره اضافــه و به مدت 15 دقیقه هم زده شــد تا واکنش ســطحی 
کیتوســان و نانوذرات مغناطیسی انجام شود. مخلوط بدســت آمده پس از عبور از 

صافی به مدت 24 ساعت در اون خشک گردید.
برای بررســی میزان حذف یون نیترات از آب آشامیدنی، ابتدا مقدار 0/1 گرم از 
پودر اکسید آهن عامل دار شده را در 100 میلی لیتر آب آشامیدنی با مقدار مشخص 
نیترات ریخته و سپس درpHهای مختلف به مدت 15 دقیقه هم زده شد. در نهایت 
نانوذرات جدا و میزان یون نیترات آب باقیمانده اندازه گیری شــد. در مرحله دوم با 

تثبیت مقدار نانوذرات و pH، تاثیر زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت.
دستگاه ها و تجهیزات مورد اســتفاده در این تحقیق هیتر اســتیرر، pH متر و 
ظروف آزمایشگاهی هستند که از دستگاه های شرکت نانو نافذ پیشرو کویر استفاده 
شد. برای مشــخصه یابی نانوذرات نیز از آنالیز پراش پرتو ایکس و برای اندازه گیری 

مقدار جذب نیز از آنالیز جذب اتمی موجود در دانشگاه سمنان استفاده شد.

بررسی نتایج
نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس نانوذرات اکســید آهن نشان دهنده تشکیل 

نانوذرات با خلوص باال بود.
بررســی تغییرات pH نانوذرات اکســید آهن عامل دار شــده و غیر عامل دار 
نمایش داد با افزایش pH آب تا 5 مقدار جذب یون نیترات توســط جاذب نانویی 
افزایش می یابد و بعد از آن با کاهش اسیدیته محلول میزان جذب کاهش می یابد. 
همچنین مقایســه میزان جذب نانوذرات عامل دار و غیرعامل دار نشان می دهد که 
حضور کیتوسان بر ســطح نانوذرات اکســید آهن قابلیت جذب نیترات را افزایش 
می دهد. بیش تریــن مقدار جذب در pH 5 برای جاذب عامل دار شــده 92 درصد 

بدست آمد.
بررســی تاثیر زمان تماس بر میزان جذب، نشــان داد با افزایش زمان تماس 
مقدار حذف یــون نیترات تا 15 دقیقــه افزایش می یابد اما بعــد آن تقریبا ثابت 

می ماند، بنابراین بهترین زمان تماس 15 دقیقه است.

نتیجه گیری 
نتایج حاصل از جذب اتمی نشــان داد نانوذرات اکســید آهن عامل دار شــده 
قابلیت جذب باالتری نسبت به نانوذرات اکسید آهن خالص دارد. بیش ترین جذب 

در دوز جاذب 0/1 گرم، در pH 5 و زمان تماس 15 دقیقه حاصل شد.

حذف یون نیترات از آب آشامیدنی
 توسط نانوذرات آهن عامل دار شده 

با  کیتـوســان

مقدمه
جمعیت جهان در حال افزایش و منابع آب آشامیدني رو به کاهش است؛ 
بنابراین ممکن است جهان در آینده با مشکل کمبود آب مواجه شود. افزایش 
مصرف آب و کمبــود حاصل از آن که بر اثر آلودگي نیز تشــدید مي شــود، 
ســبب شــده  تا تأمین آب بهداشــتي به یکي از دغدغه هاي اساسي جامعه 
جهاني تبدیل شــود. حدود 69 درصد آب مصرفی جهان صرف کشــاورزي و 
23 درصد به مصرف صنایع می رســد. مصارف خانگی تنها حدود 8 درصد را 
شامل می شود. در کشورهاي توسعه یافته، بخش کشاورزي و صنایع در عین 
داشتن بیش ترین مصرف آب، باالترین نقش را در آلودگی آب ها دارند. امروزه 
اکثر کشــورها با مشکات آلودگی آب مواجه هســتند. آینده این وضعیت در 

کشورهاي پیشرفته بسیار جدي است. 
نیترات، از آنیون های معدنی اســت که در نتیجه اکسیداســیون نیتروژن 
حاصل می شــود. این ماده یکی از عناصر بســیار ضروری برای سنتز پروتئین 
در گیاهان اســت و نقش مهمی را در چرخه نیتــروژن دارد. نیترات از طریق 
اکسیداســیون طبیعی تولید می شــود، بنابراین در محیط زیست وجود دارد. 
نیترات یک یون پایدار و محلول در آب است و پتانسیل کم تری برای جذب و 
یا ترکیب با گونه های دیگر دارد. از آنجایی که نیترات در آب به صورت محلول 
وجود دارد، روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیســتند، از این رو 
نیاز به روش های پیشرفته تصفیه است که قادر به کاهش آالینده های محلول 
هســتند. نیترات موجود در آب باعث سرطان می شود. اســتاندارد نیترات در 
آب آشــامیدنی حداکثر 50 میلی گرم در لیتر است. از جمله روش های حذف 
نیترات می توان به رقیق ســازی، تبادل یون، اســمز معکوس، حذف زیستی 

نیترات و کیتوسان اشاره نمود. 
به دلیل امکان جدایش نانوذرات مغناطیسی از آب، این نانوذرات به عنوان 
هسته فیلتراســیون، برای حذف یون فلزات سنگین بســیار مورد توجه بوده 
اســت. از طرف دیگر دانشــمندان زیادی از ماده کیتوســان به دلیل ساختار 
ویژه ای که دارد برای کاهش نیترات از آب اســتفاده کرده اند. بنابراین در این 
تحقیق از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن مگنتیت عامل دار شده با کیتوسان 
برای کاهش نیترات موجود در آب آشــامیدنی اســتفاده شد تا تاثیر هم زمان 
خواص نانوذرات مغناطیســی و کیتوســان در افزایش راندمــان تصفیه مورد 

ارزیابی قرار بگیرد.

چکیده
در این پروژه تحقیقاتی از نانوذرات اکسید آهن مگنتیت )Fe3o4( عامل دار 
شده با کیتوسان برای حذف یون نیترات که یک آنیون پایدار و محلول در آب 
است، استفاده شد. برای مشــخصه یابی نانوذرات اکسید آهن عامل دار شده از 
آنالیز پراش پرتوی ایکس)XRD( و برای بررســی حذف یون نیترات از آنالیز 
جذب اتمی اســتفاده گردید. نتایج حاصل مشــخص کرد که نانوذرات اکسید 
آهن عامل دار شــده در  pHها، زمان هــای تماس و دوزهای جــاذب متفاوت 
قابلیت حذف یون نیترات را دارد. مقایســه بین نانوذرات اکســید آهن بدون 
عامل و عامل دار نشان داد که با افزودن گروه های عاملی کیتوسان درصد حذف 
یون نیترات افزایش می یابد. بیش ترین درصد جذب نیترات در دوز جاذب 0/1 

گرم در زمان تماس 15 دقیقه در pH  5  اتفاق افتاد.

نویسندگان:
شکیبا کرم الدین
 مهدیه طاهری 

استاد راهنما: زهرا طاهریان

دبیرستان دخترانه شاهد 
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مهندسین ساختمان و معمارها 
   چگونه از فناوری نانو

      بهره می گیرند؟

به   اسکیت  برای ساخت  از گرافن  دارند  ادوات ورزشی، قصد  فعال در حوزه ساخت  دو شرکت 
منظور استفاده در مسابقات المپیک زمستانی 2018 استفاده کنند.

کار روی ساخت  برومبلی در حال  و کریستان  نام های ورسرین  با  تولید کننده  این دو شرکت 
اسکیت های ویژه ای با استفاده از ساختار الیاف کربنی و نانوپاکت های گرافنی هستند تا از آن در 
بازی های زمستانی استفاده شود. آنها معتقدند با استفاده از فناوری نانو می توان خواص این اسکیت ها 

)مانند خاصیت مکانیکی( را بهبود بخشید.
که  است  معتقد  او  است.  زمستانی  المپیک  بازی های  از  دوره  چهار  برنده  بروملی  کریستان 
فناوری های گرافنی می توانند صنعت محصوالت ورزشی را بهبود داده و فرصت های جذابی در این 

بازار ایجاد کنند.

راه اندازی  و  ساخت  به  اقدام  اتریش،  و  آمریکا  از  بین المللی  تحقیقات  تیم  یک 
یک  از  و  بوده  مولکولی  مقیاس  در  این خودرو  نموده اند.  کوچک ترین خودروی جهان 
محور انعطاف پذیر و چهار چرخ تشکیل شده  است. برای مشاهده این خودرو حتما باید 

از میکروسکوپ های ویژه  با قدرت تفکیک باال استفاده کرد.
از روش های سنتز شیمیایی ساخته شده است. در آن یک  استفاده  با  این خودرو 
میکروسکوپ  توسط  الکتریکی  جریان  اعمال  با  که  دارد  وجود  طا  جنس  از  سطح 
 -268 دمای  در  و  خاء  در  خودرو  این  می کند.  چرخش  به  شروع  روبشی  الکترونی 

سانتیگراد نگهداری می شود.
برای  هنوز  البته  کنند.  حرکت  اتاق  دمای  در  می توانند  خودروها  این  جدید  نسل 
استفاده از این نانوخودرو در حوزه های مختلف راه طوالنی در پیش است و باید بهبودهای 
زیادی روی آن انجام شود. بعد از انجام تحقیقات بیش تر روی این نانوخودرو می توان آن 

را به گونه ای ارتقا داد که برای استفاده در حوزه های مختلف مناسب باشد.
در ساخت این خودرو از مولکول های باکی بال استفاده شده  است؛ این مولکول به  
عنوان چرخ برای حرکت کردن این خودرو استفاده شده که در کنار محوری انعطاف پذیر 

به کار گرفته شده  است.
در مسیر توسعه این نانوماشین، محققان یک موتور حساس به نور به آن افزودند و 
چرخ های آن را از باکی بال به کاربوران تغییر دادند. کاربوران خوشه ای از بور، کربن و 

هیدروژن است.
این نانوماشین توسط لئونار گرین از دانشگاه کارل فرازن در اتریش، رانده خواهد شد. 
گرین تخصص باالیی در دستکاری مواد در مقیاس نانو دارد. گروهی از این تیم تحقیقاتی 

بین المللی در بخش تولید و گروهی در بخش هدایت این نانوماشین فعالیت می کنند.

کوچک ترین نانوخودرو جهان ساخته شد

بکارگیری شیشه های خودتمیزشونده
صنعت  در  نانو  فناوری  کاربردهای  مهم ترین  از  یکی 

ساختمانی  شیشه های  در  نانوپوشش ها  از  استفاده  ساختمان، 
در شیشه ها خاصیت  نانوپوشش ها می توان  این  از  استفاده  با  است. 

بر  کم  بسیار  با ضخامت  پوشش ها  این  آورد.  وجود  به  خودتمیزشوندگی 
سطح شیشه قرار می گیرند و با ایجاد یک سطح آب دوست و فوتوکاتالیست به 

تمیز و ضد باکتری ماندن شیشه کمک می کنند. در این نانوپوشش ها از ذرات دی 
اکسیدتیتانیوم استفاده می شود.

سطوح آب دوست در هنگام نفوذ رطوبت، یک فیلم آب یکنواخت به وجود می آورند و از 
تشکیل بخار بر سطح شیشه جلوگیری می کنند.  نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم عاوه بر 

داشتن خاصیت آب دوستی، به جهت خاصیت فوتوکاتالیستی قادرند آلودگی ها را 
تجزیه کرده و از بین ببرد.

و  برج ها  در  خودتمیزشونده  شیشه های  مصارف  مهم ترین  از 
ساختمان های بلند است که تمیز کردن شیشه های آنها به راحتی 

امکان پذیر نیست. عاوه بر این، از این خاصیت می توان در 
سنگ و آجر نماهای ساختمان نیز استفاده کرد.

تولید بتن های محکم
است  ساختمانی  مصالح  مهم ترین  بتن، 

افزایش  می رود.  بکار  سازها  و  ساخت  در  که 
که  دارد  بستگی  آن  بلوری  ساختار  به  بتن  مقاومت 

با  و  اخیر  سال های  در  است.  نانومتر  چند  تنها  آن  اندازه 
شروع بهسازی مواد در حوزه مصالح ساختمانی، نانومواد به عنوان 

مواد مکمل در مصالح کاربرد دارند.
مخلوط  در  مکمل  مواد  عنوان  به  نانوپودرها  بکارگیری  با  نانو  فناوری   

سیمان باعث بهبود مقاومت و استحکام می شود. از جمله مواد مکمل 
مورد استفاده اکسیدهای فلزی نانومقیاس هستند. به عنوان مثال 

به طور  آن  اندازه ذرات  کلوئیدی که  اکسید سیلیکون  دی 
معمول در محدوده 5 تا 30 نانومتر است، استحکام و 

مقاومت بتن را در برابر خوردگی اسیدی افزایش 
می دهد.

تولید بتن های محکم
و  انرژی  مصرف  کاهش  می دانید  که  طور  همان 

جلوگیری از هدر رفتن آن در ساختمان از مسائل مهم و قابل 
فناوری  اکنون  است.  ساختمان  سازندگان  و  معماران  برای  توجه 

نانو نوعی پنجره معرفی می کند که تاثیر بسزایی در صرفه جویی مصرف 
انرژی دارد. این نوع پنجره ها دوجداره بوده و فضای بین آنها با هواژل پر شده 

است. هواژل ماده ای سبک، شفاف و دارای خاصیت انتقال نور است و از انتقال حرارت 
به میزان زیادی جلوگیری می کند.

در المپیک 
زمستانی
 2018 
از اسکیت های 
استفاده  نانو 
می شود
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هر ذره کوچک از کنار هم قرار گرفتن هزاران هزار اتم و مولکول ســاخته شــده اســت. یک قطره ی آب 
معمولی از 6 تریلیارد اتم به وجود آمده اســت. آیــا می توانید این تعداد را تصور کنید؟ به نظر شــما اتم ها و 

مولکول های آب چقدر باید کوچک باشند که این تعداد از آنها در یک قطره آب جای گیرد؟
دانشــمندان با اســتفاده از ابزارهای اندازه گیری دقیقی، قطر یــک مولکول آب را انــدازه گرفته اند. آنها 
می گویند قطر یک مولکول آب، که از یک اتم اکســیژن و دو اتم هیدروژن تشــکیل شــده است، حدود یک 

نانومتر است.
 می توانید تصور کنید یک نانومتر چقدر کوچک است؟ یک نانومتر یعنی یک میلیاردم متر. یعنی اگر یک 
متر را به یک میلیارد قســمت )یا یک میلیمتر را به یک میلیون قسمت( تقسیم کنیم، یکی از این قسمت ها 

برابر یک نانومتر خواهد بود.
 اتم هــا و مولکول ها تا این انــدازه کوچکند که 6 تریلیــارد از آنها در یک قطره آب جــای می گیرد. اتم 
هیدروژن حدود 0/1 نانومتر است. قطر هلیوم به عنوان کوچک ترین اتم موجود 0/064 نانومتر و قطر سزیم به 

عنوان بزرگ ترین اتم، 0/45 نانومتر است.

تصویر زیر مربوط به دانشــمندی است که در 6 ژوئن 
سال 1943 در آکرن اوهایو به دنیا آمد. ابتدا به کالج هوپ 
رفت و پس از آن در دانشگاه میشیگان مشغول به تحصیل 
شد و در ســال 1965 مدرک کارشناســی اش را از همان 
دانشگاه دریافت نمود. وی در ســال 1973 موفق به اخذ 
دکترا از دانشگاه پرینستون شــد و استاد شیمی دانشگاه 
رایس )Rice( است. او در سال 1996 به خاطر کشف یک 
نانوســاختار به همراه روبرت کورل استاد شیمی دانشگاه 
رایس و هارولد کروتو استاد دانشــگاه ساسکس موفق به 

اخذ جایزه نوبل شیمی گردید.

کلمات زیر را به صورت عمودی، افقی و یا مــورب در جدول بیابید و با 
استفاده از حروف باقیمانده به رمز جدول دست یابید.

 فناور - تقارن - نرم - نانیــت - واکنش - مش - رگ - ارت - 
 رنگ - پایــدار - تتــرا - بــدن - زئولیت - ســتان - گاما 
شکست نور - گپ - فلز - گداخت - زتا سایزر - سل - پروتون  
کوواالنس - اتم - وات - بایو - متان - تنش-  ترا – آمپر -  تتا

آیا می دانید که ...

جدول نانو

شخصیت شناسی نانو

مرنراقتناتس

شونلتینانرا

نگرتراشنکاو

پدتنیکروانف

ااباسلواماگ

یخوتیاوتپگا

دتنملاائونم

اویابنلوزیپ

رهنوتورپیلر

لسرزیاساتزف

پاسختان را به همراه نام و نام خانوادگی، تلفن و شهر محل سکونت 
 zangnano@nanoclub.irبه پست الکترونیکی ماهنامه به آدرس

بفرستید و از جوایز آن به قید قرعه بهره مند شوید.

می دانید او کیست و
 چه نانوساختاری را کشف 

کرده است؟ 



نظرسنجی

............................................................................... خانوادگی:  نام  و  نام 

نام سازمان/مدرسه: ................................................................................. 

رشته و مقطع تحصیلی: .............................................................................

................................................. تعداد ماهنامه مورد نظر برای هر ماه: 

نام استان/شهرستان: ..............................................................................

نشانی: ........................................................................................................

......................................... کدپستی: ..........................................................

تلفن: ...........................................................................................................

نشاني  دفتر مرکزی: تهران-  شریعتی 
 پایین تر از حسینیه ارشاد - دشتستان سوم 

 پالک 10 - طبقه 3
تلفکس:  15 - 22896414 - 021

پست الکترونیکی: 
zangnano@nanoclub.ir

مدیر مسوول و سردبیر:
فاطمه سادات سکوت
طراحی و صفحه آرایی: 

سیمین رفیع پور لنگرودی

زنگنانو
ماهنامه

w w w .n a n o c l u b . i r

برای دریافت اشتراک 9 ماهه به همراه ویژه نامه ماهنامه زنگ 
نانو، هزینه اشتراک را به حساب سیبای 0102195309006 
ایران  ملی  بانک  نزد  نانوفناوری  پژوهشگران  شرکت  نام  به 
واریز و تصویــر فیش بانکی آن را به همراه مشخصات خــود 
مطابق فرم روبرو، به نمابــر 22896413-021 یا به نشانی 

باشگاه نانو ارسال نمایید. 

اشتراک 10 ماهه زنگ نانو

لطفا متن گزینه مورد نظر را همراه با شماره نظرسنجی 
و نام و نام خانوادگی خود به شماره زیر پیامک کنید

هر ماه به قید قرعه به 5 نفر از شرکت کنندگان در 
نظرسنجی جوایزی اعطاء می شود

3 0 0 0 7 2 1 6 3
15

چنانچه عالقمند معرفی مرکز و یا سایت خاصی در این ماهنامه هستید لطفا با پست الکترونیکی 
zangnano@nanoclub.ir مکاتبه نمایید. 

چه نوع خبری در زمینه فناوری نانو بیش تر مورد توجه شما است؟

معرفی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل

محل تحصیل دو برگزیده کشوری هفتمین المپیاد نانو

فرم اشتراک

معرفی کتاب

کتاب آزمایش ها و فعالیت هاي نانو مجموعه ای 
از تجربیات علمی در حوزه فناوری نانو است که 
به همت علیرضا منسوب بصیری، مریم ملکدار 
و زهرا مهربان گردآوری و تدوین شده است. در 
این کتاب، مفاهیم پایه و اصلی فناوری نانو مانند 
کاربردهای  نانو،  فناوری  ابزارهای  نانو،  مقیاس 
فناوری نانو، خواص و روش های ساخت نانومواد 
با معرفی یک آزمایش ساده آموزش داده شده اند.

تجربیات  حاصِل  کتاب،  مطالب  از  بخشی 
شخصی نگارندگان آن در فاصله ی سال های اخیر 
در حوزه آموزش و ترویج مفاهیم دانش و فناوری 
نانو است و بخشی دیگر نیز از منابع و کتب تالیف 
شده به زبان انگلیسی گردآوری و بازنویسی شده 
دانش آموزان،  برای  مناسب  کتاب  این  است. 
معلمان و حتی دانشجویان سال های اول و دوم 
دانشگاه است تا مفاهیم فناوری نانو را درک کنند 

و بتوانند دیگران را نیز با آن آشنا سازند. 
واقع  در  مجموعه  این  است،  ذکر  به  الزم 
ادامه کتاب »آزمایش های ساده نانو« است که 

در سال های 86 و 90 در دو نوبت چاپ شد.

آزمايش ها و فعاليت هاي نانو

دبیرستان استعدادهای درخشــان شهید بهشتی بابل 
)دوره دوم( در ســال های اخیر در عرصه هــای مختلفی 
مانند کنکور سراســری و المپیاد موفق عمل نموده است. 
این دبیرستان با کسب رتبه ی تک رقمی رشته ی ریاضی 
در کنکور ســال های 93 و 94 و هچنین کسب مدال های 
طا، نقره و برنز در المپیادهای ادبی، زیســت شناسی و 
شیمی در سال تحصیلی گذشــته از مدارس موفق کشور 

محسوب می شود. 
فعالیت این آموزشــگاه در زمینه آشنایی دانش آموزان 
با فناوری نانو از ســال تحصیلی 94-93 به شکل جدی در 
دســتور کار مسئولین دبیرســتان قرار گرفته است. در این 
راســتا با برگزاری جلسات آموزشــی، ابتدا دانش آموزان با 
اهمیت فناوری نانو و فعالیت های باشگاه نانو از طریق سایت 
باشگاه آشنا شدند. در ادامه نرم افزارهای آموزشی در اختیار 
دانش آموزان قرار گرفت و آنها تشویق به مطالعه مقاله های 
موجــود در نرم افزار و ســایت باشــگاه گردیدند. ســپس 
دانش آمــوزان عاقمند و مســتعد با برگــزاری آزمون های 
آزمایشی از منابع ارائه شده و المپیادهای دوره های گذشته 
شناسایی شــدند. با هماهنگی های به عمل آمده با باشگاه 
نانو در اسفند ماه یک دوره ی آموزشــی 16 ساعته ویژه ی 
دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد برگزار شد که در این 
دوره با توجه به اینکه دانش آموزان از قبل با مفاهیم پایه نانو 

آشنا شــده بودند، مدرس باشگاه توانست ضمن پاسخگویی 
به سواالت و تدریس مفاهیم اساسی با برگزاری آزمون های 
آزمایشی عاوه بر تعیین ســطح دانش آموزان، نقاط ضعف 
آنها را شناســایی و توصیه های الزم جهت حضور موفق آنها 
در المپیاد را یادآور شــود. همچنین کتاب های مفید برای 
مطالعه با مشــورت مدرس، توســط دبیرســتان در اختیار 
دانش آموزان قرار داده شــد. با برنامه ریزی انجام شده برای 
مطالعه ی منابع المپیــاد در ایام تعطیات نوروز و همچنین 
شــرکت دانش آموزان در المپیادهای آزمایشــی که باشگاه 
برگزار می نماید، دانش آموزان توانســتند تا زمان برگزاری 

المپیاد به آمادگی مطلوبی برسند. 
به همت مســئوالن و با تاش دانش آموزان، دبیرستان 
شهید بهشتی توانســت در دوره های ششم و هفتم المپیاد 
بســیار موفق عمل کند و جایگاه دانش آموزان اســتان های 
شمالی کشور را در المپیاد نانو ارتقاء بخشد. در دوره ششم 
محمد منصوری مدال نقره کســب نمود و در دور هفتم او 
برای دومین سال پیاپی و محمد فرهادی توانستند به عنوان 
تنها نمایندگان استان های شمالی کشور به مرحله دوم راه 
یابند. این دانش آموزان در این مرحله بــه ترتیب موفق به 

کسب مدال های طا و برنز شدند.
باشــگاه نانو موفقیت این عزیزان را در هفتمین المپیاد 

نانو به مسئوالن و دبیران این دبیرستان تبریک می گوید.

  1   اخبار رویدادهای نانو در دنیا
  2   اخبار رویدادهای نانو در ایران

  3    اخبار علمی نانو
  4   اخبار فعالیت های باشگاه نانو

هزینه اشتراک با پست عادی 
)ریال(

هزینه اشتراک با پست سفارشی 
)ریال(
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