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ماهنامه زنگ نانو

ــوم  ــوزی عل ــاد دانش آم ــن المپی ــه اول دهمی ــون مرحل آزم
ــاه  ــت م ــم اردیبهش ــه شش ــح روز جمع ــو، صب ــاوری نان و فن
13۹8 بــه صــورت هم زمــان در 121 شــهرحوزه - 124 حــوزه- 
ــد و 1۵8  ــزار ش ــب برگ ــوز داوطل ــرکت 1۷412 دانش آم ــا ش ب

ــه دوم  ــه مرحل ــر ب نف
ــیدند. رس

منتخــب   ۱۵۸ بیــن  از 
ــن دوره  ــه اول دهمی مرحل
ــاوری  ــوم و فن ــاد عل المپی
نانــو، اســتان کردســتان بــا 
ــتان های  ــده، اس ۲۶ برگزی
و  شــرقی  آذربایجــان 
ــده،  ــا ۱۹ برگزی ــهر ب بوش
اســتان مازنــدران بــا ۱۶ 
اســتان های  و  برگزیــده 

اصفهــان و خراســان رضــوی بــا ۱۳ برگزیــده، بیش تریــن آمــار قبولــی 
ــا  ــه اول، ب ــر مرحل ــر برت ــی اســت، ده نف ــه دارند.گفتن ــن مرحل را در ای
همــکاری پژوهش ســراهای رازی دهــگالن، ناحیــه ۱ بندرعبــاس، 
ــه ۱  ــز، ناحی ــه ۱ تبری ــابور، ناحی ــیح آبادی نیش ــهد، مس ــه ۴ مش ناحی
ســنندج، جابربــن حیــان بیرجنــد، دبیرســتان شــهید بهشــتی بوشــهر و 
شــرکت نانواندیشــان پــارس ثبت نــام شــده  و بــرای حضــور در المپیــاد 
آمادگــی الزم را کســب نموده انــد. کســب بیــش از ۵۰ درصــد میانگیــن 
نمــره ۵ نفــر اول آزمــون مرحلــه اول شــرط ورود بــه مرحلــه دوم بــود.

my.nanoclub.ir داوطلبــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت 
ــر  ــامی ۱۵۸ نف ــد. اس ــت نماین ــه اول را دریاف ــج مرحل ــه نتای کارنام
ــل  ــو قاب ــه دوم نیــز در ســایت باشــگاه نان ــع آزمــون مرحل ــر و مناب  برت

مشاهده است.
ــه  ــن دوره ب ــه دوم ای مرحل
کتبــی،  آزمــون  صــورت 
تیــر مــاه ۱۳۹۸ برگــزار 
خواهــد گردیــد. مرحلــه 
حضــور  بــا  نیــز  ســوم 
افــرادی کــه موفــق بــه 
کســب حدنصــاب نمــره 
بــه  دوم شــوند،  مرحلــه 
صــورت یــک اردوی علمی، 
ــه  ــی، ده ــی و رقابت آموزش
اول شــهریور مــاه ۱۳۹۸ 

ــد. ــد ش ــرا خواه اج
الزم بــه یــادآوری اســت، باشــگاه نانــو بــرای بــاال بــردن ســطح آمادگــی 
ــرای حضــور در آزمــون مرحلــه اول المپیــاد دانش آمــوزی  داوطلبــان ب
فنــاوری نانــو، ۳ آزمــون  آزمایشــی مجــازی آمادگــی المپیــاد نیــز برگزار 
ــن  ــوزان در ای ــر از دانش آم ــط ۱۴۰۰ نف ــور متوس ــه ط ــه ب ــود ک نم
ــر اســاس معــدل نمــره آزمون هــای  ــد. ب ــدا کردن آزمون هــا حضــور پی
ــته اند،  ــور داش ــا حض ــن آزمون ه ــه در ای ــرادی ک ــرای اف ــی ب آزمایش

حداکثــر تــا ۵ درصــد در نمــره آزمــون مرحلــه موثــر بــوده اســت.

دهمین جشنواره دانش آموزی نانو تابستان 
1398برگزار می شود

ــال  ــاه س ــهریور م ــل ش ــرداد و اوای ــر م ــو اواخ ــوزی نان ــنواره دانش آم ــن جش دهمی
ــن دوره از جشــنواره شــامل بخش هــای کارســازه،  جــاری، برگــزار خواهــد شــد. ای
ایده پــردازی، محصــول نرم افــزاری، مقالــه و آثــار هنــری اســت. آب و محیــط زیســت، 
انــرژی، ســالمت و بهداشــت، مــواد غذایــی و کشــاورزی محورهــای ایــن جشــنواره 
ــا  ــت ت ــو از اول اردیبهش ــوزی نان ــنواره دانش آم ــن جش ــام در دهمی ــتند. ثبت ن هس
۳۱ خــرداد مــاه از طریــق ســامانه جشــنواره دانش آمــوزی نانــو در ســایت باشــگاه نانو 
ــاوری  ــن جشــنواره فن ــد شــیوه نامه دهمی ــدان می توانن انجــام شــده اســت. عالقمن

نانــو را از طریــق ســایت باشــگاه نانــو مطالعــه نماینــد.

تاریخ های مهم دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

راهیابی ۱۵۸ دانش آموز به مرحله دوم دهمین المپیاد نانو
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اخبار

اجرای طرح مضن خدمت »آشنایی اب فناوری اننو« 
ابشگاه اننو در استان فارس

ــو ویــژه دبیــران،  طــرح دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت فنــاوری نان
در راســتای ترویــج فنــاوری نانــو و تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و 
بومــی توســط باشــگاه نانــو از خــرداد تا شــهریور ۱۳۹۸ در سراســر کشــور 
برگــزار می شــود و اولیــن دوره آن در اســتان فــارس برگــزار گردیــد. ایــن 
ــورخ ۳۱  ــنبه م ــنبه و چهارش ــارس، سه ش ــتان ف ــران اس ــژه دبی دوره وی

اردیبهشــت و ۱ خــرداد در پژوهشــکده معلــم شــیراز برگــزار شــد.
ایــن دوره آموزشــی صبــح روز سه شــنبه بــا خوشــامدگویی دکتــر 
عنایــت، مدیــر بخــش علــوم و فنــون پژوهشــکده معلــم فــارس آغــاز شــد 
و در ادامــه خانــم دکتــر شــیرازی، بــه نمایندگــی از باشــگاه نانــو اهــداف 
دوره را تبییــن نمــوده و بــه معرفــی فعالیت هــای باشــگاه نانــو بــه عنــوان 
متولــی امــر آمــوزش و ترویــج بخــش دانش آمــوزی ســتاد فنــاوری نانــو 
پرداخت.ســپس بــا گروه بنــدی شــرکت کنندگان، دو کالس تئــوری 
ــای آن،  ــواد و کاربرده ــواص نانوم ــو، خ ــی نان ــوع مبان ــا موض ــوازی ب م
آشــنایی بــا نانوســاختارها، ایمنــی در آزمایشــگاه و روش ســنتز نانومــواد 
ــو( و  ــاوری نان ــی فن ــری مهندس ــک )دکت ــر چم ــا دکت ــط خانم ه توس

دکتــر شــیرازی )دکتــری شــیمی( برگــزار شــد.
ــی  ــت. کارگاه عمل ــاص یاف ــی اختص ــای عمل ــه کارگاه ه روز دوم دوره ب
ــوری  ــک و کارگاه تئ ــر چم ــط دکت ــید روی توس ــوذرات اکس ــنتز نان س

ــد. ــزار ش ــیرازی برگ ــر ش ــط دکت ــواد توس ــایی نانوم ــای شناس روش ه
در ایــن بخــش دکتــر احمــدی، معــاون پژوهشــی اداره کل اســتان فــارس 
ــن  ــات ای ــان جزیی ــک در جری ــرد و از نزدی ــد ک ــزاری دوره بازی از برگ

رویــداد قــرار گرفــت.
ــا  ــیراز، ب ــهر ش ــرای رازی ش ــور در پژوهش س ــا حض ــران ب ــه دبی در ادام
دســتگاه های الکتروریســی، انفجــار الکتریکــی ســیم، اســپاترینگ و 
ــا  ــش ب ــن بخ ــدند. ای ــنا ش ــیSTM، آش ــی روبش ــکوپ تونل میکروس
همــکاری آقــای پزشــکیان، کارشــناس پژوهش ســرای رازی برگــزار گردید.

دبیــران رشــته های فیزیــک، شــیمی، مهندســی شــیمی، زیست شناســی 
و مهندســی مکانیــک از شــهرهای مختلــف اســتان فــارس ماننــد شــیراز، 
فســا، داراب، آبــاده، الرســتان، اقلیــد، خفــر، رســتم، ســپیدان و اشــکنان 
و همچنیــن جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان شــیراز در ایــن 

ــد. دوره شــرکت نمودن
ــرکت در  ــا ش ــد ب ــن دوره می توانن ــرکت کنندگان ای ــت ش ــی اس گفتن
مســابقه ملــی نانــو و کســب نمــره قبولــی، گواهــی توانمنــدی تدریــس 

ــد. ــت نماین ــو را دریاف ــاوری نان ــاد آمــوزش فن بنی

اهداف برگزاری دوره های ضمن خدمت باشگاه نانو
 آموزش دبیران متخصص و بومی در حوزه فناوری نانو و توسعه عدالت آموزشی

 کاهش هزینه های آموزش فناوری نانو به دانش آموزان
 ایجاد انگیزه مضاعف در دانش آموزان برای یادگیری این فناوری

 زمینه سازی درآمدزایی برای معلمان از طریق آموزش فناوری نانو
 ارتقاء سطح آگاهی فناوری نانو در جامعه با آموزش موثرترین قشر آموزشی کشور

 سرمایه گذاری برای باال بردن سطح علمی نسل آینده کشور و حفظ سرآمدی ایران در حوزه فناوری نانو
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کسب مدال طال جشنواره 
اخرتاعات ژنو توسط برگزیده 

املپیاد دانش آموزی  اننو
 محمدرضــا مجیــدی، دارنــده مــدال نقــره پنجمیــن 
ــه  ــق ب ــو موف ــاوری نان ــوزی فن ــاد دانش آم المپی
ــنواره  ــن جش ــل و هفتمی ــای چه ــدال ط ــب م کس
اختراعــات ژنــو بــرای ســاخت نوعــی پمــاد پوســتی 

ــر اشــعه ایکــس شــد. محافــظ در براب
المپیــاد  ششــم  و  پنجــم  دوره  برگزیــده 
ــول  ــن محص ــای ای ــاره کاربرده ــو درب دانش آموزی نان
ــی در  ــواص محافظت ــاد دارای خ ــن پم ــد: »ای می گوی
ــد  ــت و می توان ــس اس ــعه ایک ــای اش ــر تابش ه براب
ــون دارد.  ــا مص ــن تابش ه ــد ای ــت را از گزن ــطح پوس  س

ــال  ــن پمــاد دارای خــواص آنتی باکتری ــن، ای عــاوه برای
بــوده و بــه حفــظ رطوبــت پوســت نیــز کمــک می کنــد. 
ایــن پمــاد قابــل اســتفاده در تصویربرداری های پزشــکی 
ــل  ــه تداخ ــی ک ــوان در جای ــن می ت ــت و همچنی اس
ــتفاده  ــاوری اس ــن فن ــت، از ای ــاز اس ــواج مسئله س ام
نمود.«مجیــدی در خصــوص تجاری ســازی ایــن فنــاوری 
ــه  ــاوری ک ــن فن ــه روی ای ــت های اولی ــد: »تس می گوی
حــاوی روغن هــای گیاهــی اســت، انجــام شــده و بــرای 
گرفتــن مجوزهای وزارت بهداشــت ارســال شــده اســت. 
ــاز  ــوان ف ــت می ت ــوز وزارت بهداش ــت مج ــد از دریاف بع

ــرد.« ــاز ک ــازی را آغ ــد تجاری س بع
الزم بــه ذکــر اســت کــه محمدرضــا مجیــدی عــاوه 
ــژه  ــزه وی ــت جای ــه دریاف ــق ب ــا، موف ــدال ط ــر م ب
ــه  ــزه ای کــه ب ایــن رقابت هــا نیــز شــده اســت، جای
ــای  ــه پروژه ه ــور ب ــوی 40 کش ــژه از س ــورت وی ص
ــجوی  ــه دانش ــدی ک ــود. مجی ــا می ش ــب اعط منتخ
ــت،  ــاد اس ــگاه گناب ــکی دانش ــارم پزش ــال چه س
ــن  ــی مخترعی ــاد بین الملل ــره المپی ــدال نق ــب م کس
برنــز  مــدال  همچنیــن  و  کره جنوبــی  ســئول 
جشــنواره اختراعــات ســیلیکون ولــی آمریــکا را نیــز 

ــود دارد. ــه خ در کارنام

ارائه خدمات آزمایشگاهی پژوهش رسای 
مالصدرا کرج به دانشجویان 

کارشــناس  ملکــی،  فرشــته 
نانــو پژوهش ســرای  آزمایشــگاه 
حضــور  از  کــرج  مالصــدرا 
دانشــجویان علــوم پزشــکی البــرز 
و بهره بــرداری آنهــا از دســتگاه 
ــت  ــز جه ــن مرک ــی ای الکتروریس
تحقیقاتی شــان  پــروژه  انجــام 
بازدیدهــای متعــدد  و  برگــزاری کارگاه هــا  بــه  داد. وی همچنیــن  خبــر 
ــن پژوهش ســرا اشــاره کــرد  ــه همــت ای ــاه ۹۸ ب دانش آمــوزی در ادیبهشــت م
و گفــت: »در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بیــش از ۴۵۰ نفــر ازدانش آمــوزان 
پایه هــای مختلــف تحصیلــی اســتان کــرج از تجهیــزات و خدمــات آزمایشــگاهی 

بازدیــد کردنــد.« پژوهش ســرا  ایــن 

تشخیص غذای فاسد؛ ارزان، آسان و رسیع 
اب فناوری اننو

پژوهشــگران دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــا همــکاری محققانــی از دانشــگاه لیــل 
فرانســه موفــق بــه تهیــه و ارائــه ی نانوحســگری ســریع و ارزان جهــت شناســایی 

بــه موقــع عوامــل بیمــاری زای موجــود در مــواد غذایــی شــدند.
در ســاخت ایــن نانوحســگر از یــک الیــه ی نــازک پوشــش از جنــس طال بــر روی 
یــک زیرالیــه ی شیشــه اســتفاده شــده  اســت. فرآینــد اعمــال پوشــش در حضــور 
باکتری هــا انجــام می شــود؛ بنابرایــن شــکل و انــدازه باکتری هــا بــر روی 
ــا  ــی از باکتری ه ــش قالب ــی پوشــش، نق ــه عبارت ــد و ب ــا می مان ــه ج پوشــش ب
را بــازی می کنــد. ایــن قالب هــای باقی مانــده، قابلیــت بــه دام انداختــن و 
ــایی  ــا را شناس ــد آنه ــق می توانن ــن طری ــد و از ای ــا را دارن ــازی باکتری ه آزادس

کننــد.

ابزدید معاون وزیر علوم کشور فیلیپین 

از آزمایشگاه تواان 

۲۵ فروردین مــاه ۱۳۹۸ معــاون وزیــر علــوم کشــور فیلیپیــن بــه همــراه هیــات 
ــه ۱۵  ــینا منطق ــن س ــرای اب ــوی پژوهش س ــی نان ــگاه تخصص ــود از آزمایش خ
تهــران بازدیــد کردنــد. گزارشــی از فعالیــت ســایر بخش هــای ایــن پژوهش ســرا 
ــز  ــوزی نی ــاالت دانش آم ــه تعــداد طرح هــای پژوهشــی، اختراعــات و مق از جمل
در ایــن بازیــد ارایــه گردیــد. تاکنــون کارشناســان کشــورهای مالــزی، اکــووادور، 
عمــان و آفریقــای جنوبــی از آزمایشــگاه نانــو پژوهش ســرای ابــن ســینا بازدیــد 

کرده انــد.
4
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ساخت دماسنجی برای 
اندازه گیری دما در مقیاس 

 اننومرتی
 یــک تیــم تحقیقــات بین المللــی موفــق 
امــکان  بــه ســاخت دماســنجی شــده  کــه 
دارا  را  مقیاس نانومتــری  در  دمــا  اندازه گیــری 
اســت. در ایــن دماســنج از تابــش لیــزر بــر 
ــت.  ذرات  ــده اس ــتفاده ش ــاس اس ــوذرات الم نان
ــه  ــتند ک ــی هس ــاوی ناخالص ــوال ح ــاس معم الم
ــاس  ــگ الم ــر رن ــب تغیی ــی موج ــر خارج عناص
ــن ذرات  ــه ای ــر ب ــن، اگ ــر ای ــوند. عاوه ب می ش
ــول  ــور در ط ــر ن ــود، نش ــده ش ــزر تابی ــاس لی الم

می دهــد. رخ  ویــژه ای  موج هــای 

ــی  ــد در برخ ــروژه دریافتن ــن پ ــان ای محقق
ــر  ــور نش ــتوک، ن ــه آنتی اس ــوم ب ــی موس نواح
یافتــه توســط عناصــر ناخالصــی در المــاس 
ــت.  ــته اس ــط وابس ــای محی ــه دم ــدت ب ــه ش ب
ــیار  ــاس بس ــوذرات الم ــاد نان ــه ابع ــی ک از آنجای
ایــن  از  می تــوان  بنابرایــن  اســت  کوچــک 
نانومقیــاس  دماســنج  به عنــوان  نانــوذرات 

ــرد. ــتفاده ک اس
ــوع،  ــن موض ــف ای ــد از کش ــروه بع ــن گ ای
اقــدام بــه ســاخت دماســنجی کردنــد کــه 
ــف دارد. از  ــای مختل ــانس در دماه ــش فلورس تاب
ــت  ــمی اس ــاده ای غیرس ــاس م ــه الم ــی ک آنجای
بنابرایــن گزینــه ای مناســب برای ســاخت دماســنج 
به منظــور اندازه گیــری در محیط هــای زیســتی 
اســت. از ســوی دیگــر بــه دلیــل اســتحکام بــاالی 
نانــوذرات المــاس، ایــن دماســنج بــرای رصــد دمــا 
در محیط هــای ســخت و خشــن نیــز مناســب 

ــت. اس

محافظت از سایش در قطارها 
اب اننوپوشش های خودترمیم شونده

 ســایش در حمل و نقــل ریلــی یکــی 
اســت  رویدادهایــی  مهم تریــن  از 
ــه رو  ــا آن روب ــار ب ــان قط ــه طراح ک
ــاالت  ــی اتص ــاً تمام ــتند. تقریب هس
ــا  ــا، ترمزه ــا، چرخ ه ــان واگن ه می
و بســیاری بخش هــای دیگــر در 
وســایل نقلیــه ریلــی در معــرض 
ســایش هســتند و ایــن امــر بــه وجــود آورنــده بخــش بســیار بزرگــی از هزینه هــای 

ــت. ــن اس ــداری راه آه ــر و نگه تعمی
شــرکتی در انگلیــس، نوعــی نانوپوشــش تولیــد کــرده کــه قــادر اســت بــا ایجــاد یک 
ــه افزایــش طــول عمــر ایــن ادوات کمــک  ــه تنهــا ب ــوی شــفاف مقــاوم، ن ــه نان الی
کنــد، بلکــه بــه خاطــر خاصیــت خودترمیمــی، می توانــد در صــورت بــروز ســوراخ در 
ســاختار الســتیکی، بــه ســرعت آن را تعمیــر نمــوده و از ایــن جهــت نیــز بــه کاهش 

هزینه هــا کمــک کنــد. 

تولید لیوان یک ابر مرصف سزب اب اننوسلولز
ــا اســتفاده  ــه فــوم گیاهــی ب ــه ارائ  محققــان دانشــگاه ایالتــی واشــنگتون موفــق ب
ــرف  ــار مص ــروف یک ب ــوان ظ ــک آن می ت ــه کم ــه ب ــده اند ک ــلولز ش ــور س از نانوبل
ــر وزن خــود را  ــا ۲۰۰ براب ــن ظــروف ت ــاال تولیــد کــرد. ای ــا دوام ب زیست ســازگار ب
تحمــل کــرده و بــه ســادگی در طبیعــت تجزیــه می شــوند. عملکــرد ایــن ظــروف 
ــا  ــر ســوختن، گاز ی ــوده و در اث ــر ب ــج باالت ــار مصــرف از ظــروف پلیمــری رای یک ب

ــد. ــد نمی کنن ــمی تولی ــتر س خاکس

الهام از »زامبـی ها« برای کشف و تولید دارو 

از طبیعت !
ســلول هایی شــبیه زامبــی ســاخته شــده کــه ظاهــر طبیعــی داشــته در حالــی کــه 
ــلول ها  ــن س ــر شــده اســت. روی غشــاء ای ــوذرات مغناطیســی پ ــا نان ــا ب درون آنه
ــارچ  ــا ق ــاه ی ــد در گی ــات مفی ــه ترکیب ــد ب ــه می توان ــده ک ــی نصــب ش گیرنده های
متصــل شــده و آنهــا را بیــرون بکشــد. بــا ایــن روش می تــوان عصــاره گیاهــی را کــه 

خــواص دارویــی دارد بــه ســرعت اســتخراج کــرد.
بیــش از ۷۰ درصــد از داروهایــی کــه مــورد تاییــد ســازمان غــذا و داروی آمریــکا 
قــرار گرفتــه اســت، اولیــن بــار در طبیعــت کشــف شــده اند، امــا بیــرون کشــیدن 
ترکیبــات شــیمیایی آنهــا از دل طبیعــت بســیار زمان بــر بــوده اســت. بــا کمــک 
ــرعت  ــه س ــی را ب ــب طبیع ــزاران ترکی ــا ه ــا ی ــوان صده ــلول ها می ت ــن س ای

جمــع آوری کــرد.
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ماهنامه زنگ نانو

ــی  ــیار از فرصت ــدس بس ــای مهن 1. آق
دادیــد  قــرار  مــا  اختیــار  در  کــه 
سپاســگزارم. لطفــا در مــورد اثراتــی کــه 
ــوزان  ــان دانش آم ــو در می ــج نان از تروی
دیده ایــد،  پژوهش ســراها   و 

بگویید.
É  نانــو فنــاوری  و  علــوم  خوشــبختانه 

ــگ  ــاط تنگاتن ــاال و ارتب ــت ب ــر جذابی ــه خاط ب
ــت  ــته اس ــی توانس ــاخه های علم ــر ش ــا اکث ب
نگــرش متفاوتــی را در دانش آمــوزان ایجــاد 
کنــد و پژوهش ســراها را بــه ســمت خــود 

ــد. ــذب نمای ج
2. میــزان همــکاری مراکــز بــرای اجــرای 
ــه  ــی در چ ــی و ترویج ــای آموزش کاره

حــد اســت؟

É  و آموزشــی  فعالیت هــای  زمینــه  در 
ترویجــی عالقمنــدی مراکــز باالســت و شــاهد 
اســتقبال خوبــی هســتیم، ولــی متاســفانه 
مشــکالت مالــی کــه اکثــر مراکــز دارنــد 
ــته  ــا داش ــد فعالیت ه ــر رون ــی ب ــرات منف  تاثی

است.

گفتگو با
محمود   بیگلری

هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو مدرس برتر نانو و رتبه نخست 

ــه ی  ــی در زمین ــر ایران ــاالن برت ــی از فع ــری یک ــود بیگل محم
شــیمی و فنــاوری نانــو اســت. او در ســال 1363 در شهرســتان 
مراغــه متولــد شــده و دارای مدرک کارشناســی ارشــد در رشــته 
ــه  ــون در زمین ــال 138۹ تاکن ــان از س ــت. ایش ــیمی اس نانوش
فنــاوری نانــو بــا عناوینــی چــون مدیــر طــرح و توســعه، مدیــر 
تولیــد، مدیــر کارخانه و مــدرس نانــو فعالیت داشــته و از مروجین 
فنــاوری نانــو در میــان دانش آمــوزان اســت. وی تاکنــون بــرای 
ــمینار  ــرقی س ــان ش ــوز در آذربایج ــزار دانش آم ــه ه ــش از ن بی
ــری در  ــدس بیگل ــت. مهن ــرده اس ــزار ک ــی برگ و کاس آموزش

ــیل و  ــم گس ــه های ک ــاخت شیش ــازک و س ــای ن ــه  الیه ه  زمین
ــل توجهــی  ــرژی فعالیت هــای پژوهشــی قاب کنتــرل کننــده ان
ــر  ــناس برت ــون »کارش ــیاری چ ــارات بس دارد. وی دارای افتخ
شــبکه آزمایشــگاه های فنــاوری نانــو«، »رتبــه اول کشــوری در 
ــت. ــو« اس ــر نان ــدرس برت ــو« و »م ــی نان ــابقه مل ــتمین مس هش

ــدس  ــورد مهن ــر در م ــر دیگ ــل ذک ــت و قاب ــز اهمی ــه حائ نکت
بیگلــری ویژگی هــای اخاقــی برترشــان اســت. ایشــان فــردی 

ــاش و دلســوز اســت.  ــان، متواضــع، پرت آرام، مهرب
نسیم ذوقی  
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عاقــــه مندی  میـــزان   .3
دانش آمـــوزان بـــه یادگیـــری 
فنـــاوری نانـــو چقـــدر اســـت؟

É  بســیار اکثــر دانش آمــوزان عالقــه ی 
ــان  ــو نش ــاوری نان ــری فن ــرای یادگی ــی ب باالی
ــیر  ــن مس ــد در ای ــعی می کنن ــد و س می دهن
ــد. خوشــبختانه  ــی را کســب نماین ــج خوب نتای

ــوب  ــیار خ ــج بس ــا و نتای ــاهد بازخورده ش
دانش آمــوزان عالقمنــد و آمــوزش دیــده 

بوده ایــم. 

ن  ا ز مــــو نـش آ ا د  .4
چـــه بـــه   بیش تـــر 
ـــان ـــه نش ـــی عاق  مباحث

می دهند؟

É  ــوزان ــرای دانش آم ــو ب ــت نان جذابی
زیــاد اســت و بــر حســب عالقه شــان بیش تــر 

در مباحــث عملــی و زمینه هایــی همچــون 
ــت  ــد فعالی ــت دارن ــی دوس ــکی و صنعت پزش

کننــد.

ــو  ــم نان ــزان عل ــه می ــا چ ت  .۵

جدیــد  دانش آمــوزان  بــرای 

ــد  ــوزان چن ــه دانش آم ــبت ب نس

ســال گذشــته، نویــن اســت؟

É  ــوزان ــرای دانش آم ــو همیشــه ب ــم نان عل
جذابیــت و تازگــی دارد و اکثــر آنهــا تمایــل بــه 

یادگیــری علــوم و فنــاوری نانــو دارنــد.

بــه نظــر شــما کــدام روش برای   .6

ــو  ــاوری نان ــی فن ــوزش عموم آم

موثرتــر اســت؟

É  ــم ــوزش مفاهی ــای آم ــه روش ه همیش

کــه همــراه بــا نشــان دادن جذابیت هــای 
علمــی اســت، اثربخشــی خوبــی دارد. از طرفــی 
ــم  ــود مفاهی ــعی ش ــد س ــیر بای ــن مس در ای
علمــی پیچیــده بــه نحــوی ساده ســازی گــردد 

ــد.  ــم باش ــل فه ــوزان قاب ــرای دانش آم ــا ب ت

بــرای دانـش آمـــوز  یــک   .۷ 
ــی  ــک کار عمل ــد ی ــه بتوان اینک
ــاند  ــوب برس ــه مطل ــه نتیج را ب
ــته  ــی داش ــه ویژگی های ــد چ  بای

باشد؟

É  ــد ــوزان تاکی ــه دانش آم ــده همیشــه ب بن
نتیجــه  بــه  بــرای رســیدن  می کنــم کــه 
ــر  ــل از شــروع ه ــد قب ــت بای ــوب و موفقی مطل
باشــند  داشــته  خوبــی  هدف گــذاری   کاری 
برنامه ریــزی  بــه هــدف،  بــرای رســیدن  و 
صحیحــی انجــام دهنــد، در ایــن صــورت 
ــود  ــاالی خ ــتکار ب ــالش و پش ــا ت ــرانجام ب س
حتمــا نتیجــه مطلوبــی کســب خواهنــد کــرد.

از نظــر شــما یــک کتــاب   .8
ــه  ــد چ ــو بای ــه نان ــوب در زمین خ

باشــد؟ داشــته  ویژگی هایــی 

É  از ویژگی هــای کتــاب خــوب توضیــح
ــی  ــب علم ــم مطال ــل فه ــاده و قاب ــل، س کام

ــت. ــاد اس ــی زی ــام و پیچیدگ ــدون ابه ب

مســابقات  برگــزاری  اثــر   .۹
ــنواره  ــاد، جش ــد المپی ــو مانن نان
و مســابقه توانمنــد در ترویــج 
فنــاوری نانــو و ایجــاد انگیــزه در 
ــت؟ ــدر اس ــوزان چق دانش آم

É  برگــزاری خوشــبختانه 
مســابقات نانــو بــه خاطــر جذابیــت 
باالیــی کــه دارنــد در ایجــاد انگیــزه 
ــه  ــا ب ــوزان و جــذب آنه در دانش آم
ــو از تاثیــر باالیــی  حــوزه فنــاوری نان

ــت. ــوده اس ــوردار ب برخ

در  نانو  ترویج  کاستی های  از   .10
هستید،  فعال  آن  در  که  مناطقی 

بگویید.

É  متاســفانه در برخــی نواحــی کمبــود
ــی باعــث شــده  ــات و محدودیت هــای مال امکان
اســت تــا دانش آمــوزان نتواننــد بهــره کافــی را 

ــد. از ایــن فضــا ببرن

آینــده فنــاوری نانــو را چگونــه   .11
ــد؟ ــی می کنی ارزیاب

É  فنــاوری نانــو نــه تنهــا بخشــی از آینــده
ــرد. ــر می گی ــده را در ب اســت، بلکــه تمــام آین

کام آخر ...   .12

É  ــیر ــن مس ــه در ای ــرادی ک ــی اف از تمام
ــادر  ــدر، م ــژه پ ــه وی ــد ب ــاری کردن ــده را ی بن
ــده  ــی بن ــوق اصل ــه مش ــزم ک ــر عزی و همس

هســتند، تشــکر می کنــم.



ــت  ــی اس ــیار مهم ــوع بس ــش« موض »پژوه
کــه نقــش و جایــگاه تاثیرگــذاری را در پیشــبرد 
علــوم، رشــد جامعــه و بهبــود شــرایط زندگــی 
شــهروندان یــک جامعــه دارد. اهمیــت پژوهــش 
ــر  ــه خاط ــی ب ــت ول ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
ــه  ــه آن ب ــود دارد ب ــه وج ــی ک ــع متفاوت موان
طــور کامــل و شایســته ای پرداختــه نمی شــود. 
امــا مهم تریــن مانــع در ایــن امــر مانــع ذهنــی 
ــد  ــات، هرچن ــل امکان ــی مث ــه موانع ــت ن اس
ــر را  ــع دیگ ــر موان ــوان وجــود و تاثی ــه نمی ت ک

ــت.  ــده گرف نادی
ــی از  ــر خیل ــی در براب ــی ذهن ــا چــرا مانع ام
ــه  ــر ورود ب دانش آمــوزان و اولیــای آنهــا در براب

ــه  ــا از جمل ــوم و فناوری ه ــش در عل پژوه
ــوری  ــا تئ ــت صرف ــای فعالی ــه ج ــو ب نان

ــود دارد؟  وج
ــر اســت  ــوارد بهت ــن م ــان ای ــل از بی قب
ــه  ــت آن ب ــش و اهمی ــا پژوه ــر ب بیش ت

ــویم. ــنا ش ــام آش ــورت ع ص

ÉÉÉپژوهشــگرÉوÉچیســتÉپژوهــش
کیســت؟

پژوهــش، کوششــی اســت بــرای یافتــن 
ــل  ــرای ح ــن ب ــای ممک ــن راهکاره بهتری

مشــکالت موجــود در حوزه هــای مختلــف. 
ــجم  ــت منس ــی اس ــش فعالیت ــع پژوه در واق
ــه شــناختی بهتــر از مفاهیــم  ــرای رســیدن ب ب
ــم. کســی  ــا آنهــا ســروکار داری پیرامــون کــه ب
ــه دنبــال رســیدن  ــا روش هــای علمــی ب کــه ب
و حــل  موضوعــات  از  تــازه  شــناختی  بــه 
ــام دارد.  مشــکالت مذکــور اســت، پژوهشــگر ن
ــن  ــی تیزبی ــا نگاه ــد ب ــد بتوان ــگر بای پژوهش
ــرای  ــه اطــراف خــود بنگــرد، تفکــر کنــد و ب ب
ــکالت  ــل مش ــات و ح ــر موضوع ــناخت بهت ش
ــرای  راهــکاری بیاندیشــد. ســه ویژگــی مهــم ب
پژوهــش، فرآینــدی بــودن آن، نظــم و اســتمرار 
ــش  ــه افزای ــی آن ک در انجــام آن و هــدف نهای

آگاهــی اســت، می باشــد. طبیعتــا ایــن فرآینــد 
ــر و  ــه صب ــاز ب ــت و نی ــر اس ــخت و زمان ب س

ــگر دارد. ــکیبایی پژوهش ش
در  را  پژوهش گــری  روحیــه  شــما  آیــا 
ــه  ــا ب ــه آی ــر بل ــد؟ اگ ــس می کنی ــان ح خودت
پژوهــش می پردازیــد؟ اگــر نمی پردازیــد علــت 

و مانــع آن چیســت؟ 

ÉÉچیست؟ÉپژوهشÉضرورتÉوÉاهمیت
ــوان پیشــرفت  ــه عن ــه آنچــه ب ــع هم در واق
ــر  ــی ذک ــف تاریخ ــای مختل ــوم در دوره ه عل
ــه  ــرادی اســت ک ــالش اف ــم، حاصــل ت می کنی
ــا  ــته و ب ــی داش ــرد پژوهش ــان رویک در کارش
ــیده اند  ــی رس ــه نتایج ــش ب ــام پژوه انج
کــه دانش بشــری را افزایــش داده و آن را از 
ســکون خــارج کــرده اســت. اگــر پژوهشــی 
انجــام نشــود، دانــش بشــری دچــار رکــود 
می شــود و امــور آموزشــی نیــز دیگــر 
ــه  ــت. ب ــد داش ــاط نخواهن ــی و نش پویای
ــطح  ــوع و س ــه ن ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــه  ــور ب ــر کش ــی ه ــای پژوهش فعالیت ه
عنــوان یکــی از شــاخص های توســعه و 
پیشــرفت آن محســوب می شــود. هــر 
ــه دارد  ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــور ب کش

اهمیت 
پژوهش 
در دنیای 

اننو

research
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ــاز خــود را انتخــاب  ــورد نی ــای م ــد حوزه ه بای
ــردازد.  ــش بپ ــه پژوه ــا ب ــد و در آنه کن

ــا  ــور م ــا در کش ــدام حوزه ه ــان ک ــه نظرت ب
بایــد در اولویــت انجــام فعالیت هــای پژوهشــی 
ــو  ــای نان ــای دنی ــرد؟ در پژوهش ه ــرار بگی ق
کــدام حوزه هــا بــرای کشــور مــا اهمیــت 

ــد؟ ــته باش ــد داش ــری بای بیش ت

ÉÉÉصــورتÉچــهÉبــهÉپژوهشــیÉرویکــرد
اســت؟

منظــور از رویکــرد پژوهشــی ایــن اســت کــه 
بایــد بــه موضوع هــای مختلــف نگاهــی مبتنــی 
ــگاه  ــچ ن ــه هی ــه اینک ــت. ن ــش داش ــه پژوه ب
ــا  ــم، ی ــیم و از آن بگذری ــته باش ــه ای نداش نقادان
ــران  ــج دیگ ــردن نتای ــدا ک ــال پی ــه دنب ــا ب تنه
باشــیم و در صورتی کــه نتیجــه ای پیــدا نشــد از 
آن موضــوع عبــور کنیــم، یا اصــال در مــورد نتایج 
ــرد  ــم. در رویک ــش نکنی ــر و آزمای ــران تفک دیگ
پژوهشــی، یافته هــای پژوهش هــای قبلــی بــرای 
بهبــود وضــع موجــود اســتفاده می شــود و ضمــن 
ــود و  ــه بهب ــا ب ــن یافته ه ــل ای ــه و تحلی تجزی

گســترش آنهــا پرداختــه می شــود.

ÉÉچیست؟ÉپژوهشیÉروش هایÉانواع
بــرای ایــن دســته بندی از معیارهــای مختلفی 
می تــوان اســتفاده کــرد. بــرای مثــال پژوهش هــا 

ــن  ــردی و بنیادی ــته کارب ــه دو دس ــوان ب را می ت
دســته بندی کــرد. در پژوهش هــای کاربــردی بــه 
دنبــال رفــع مشــکالت موجــود هســتیم و معموال 
ــدت  ــاه م ــوع کوت ــک موض ــش ی ــوع پژوه موض
اســت کــه اطالعــات موجــود بــرای رفــع مشــکل 
کافــی نبــوده اســت. ولــی پژوهش هــای بنیادیــن 
بــه توســعه علــوم مختلــف کمــک می کننــد و در 

ــای بشــری را  ــکان گســترش مرزه ــدت ام درازم
فراهــم می کننــد. همچنیــن دســته بندی های 
دیگــری مثــال بــر اســاس موضــوع می تــوان 
ــای  ــل پژوهش ه ــه داد، مث ــا ارائ ــرای پژوهش ه ب

صنعتــی، فرهنگــی، پزشــکی و ... . 
بــه نظــر شــما، پژوهش هــای دانش آمــوزان در 
حــوزه نانــو جــزو کــدام دســته از پژوهش هــا بایــد 
باشــد و هــدف آنهــا چــه چیــزی بایــد باشــد؟ بــا 
توجــه بــه پاســختان، فکــر می کنیــد بهتــر اســت 
چــه نــوع پروژه هایــی بــرای دانش آمــوزان فعــال 

در حــوزه نانــو تعریف شــود؟

پاســخ هایتان  اگــر  می شــویم  خوشــحال 
بــرای ســواالت انتهــای هــر بخــش را بــرای مــا 

ــو بفرســتید. ــگ نان ــل زن ــق ایمی از طری

منابع:

نبــوی، ب. )13۷4(: روش تحقیــق در علــوم 

ــن. ــران، فروردی ــی، ته اجتماع

ــت،  ــم، سیاس ــی، ر. )13۷۵(: عل داوری اردکان

ــگ، 63۵2. ــه فرهن ــران، نام ــش، ته پژوه

Dana.ir
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جشنواره 
دانش آموزی نانو

جشــنواره های  در  اصفهــان  اســتان  دانش آمــوزان 
حضــور  شــده،  برگــزار  نانــوی  دانش آمــوزی 
ــن اســتان  ــا از ای ــی دوره ه پررنگــی داشــته  و در تمام
حضــور  جشــنواره  در  فعالــی  شــرکت کنندگان 
ــدود  ــتان ح ــن اس ــت از ای ــر اس ــل ذک ــته اند. قاب داش
۹۰ مقالــه بــه دبیرخانــه هشــتمین جشــنواره فرســتاده 
شــده کــه در مقایســه بــا جشــنواره های پیشــین رشــد 
ــه  ــن اســتان در زمین ــل توجهــی داشــته اســت. ای قاب
تعــداد مقــاالت ارســالی در هشــتمین جشــنواره رتبــه 
دوم در ســطح کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

اســتان اصفهــان در نهمیــن جشــنواره علــوم و فنــاوری 
نانــو نیــز بســیار خــوش درخشــید بــه گونــه ای کــه ۲ 
طــرح از ایــن اســتان بــه مرحلــه نهایــی جشــنواره راه 
ــکا  ــا ملی ــد. در ششــمین جشــنواره خانم ه ــدا کردن پی
ــا عنــوان  ــه ای ب ــه مقال ــا ارائ ــه ب ــا فرزان طالبیــان و مون
»ارزیابــی تاثیــرات نانوســیلیس و بنتونیــت بــر خــواص 
ــتاد  ــرای اس ــن« از پژوهش س ــی بت ــی و دوام مکانیک
ــود  ــنواره را از آن خ ــوم جش ــه س ــهرضا رتب ــر ش طاه

کردنــد.

ماهنامه زنگ نانو
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اســتان اصفهــان همــواره در زمینــه علــوم و فنــاوری نانــو فعــال بــوده اســت. در ایــن اســتان بــه همــت مدیــران 
آمــوزش و پــرورش، مســئوالن پژوهش ســراها و مدرســین دلســوز و عاقه منــدی دانش آمــوزان خــاق و 
ــا و  ــده و رتبه ه ــام ش ــو انج ــاوری نان ــعه فن ــوزش و توس ــرای آم ــی ب ــای منظم ــات و برنامه ه ــگر، اقدام پژوهش
ــا  ــا وجــود دارد و ۷۷ مرکــز ب افتخــارات قابــل توجهــی کســب شــده اســت. در ایــن اســتان، 2 آزمایشــگاه توان
ــد. ــتان می پردازن ــو در اس ــی نان ــور ترویج ــام ام ــه انج ــه ب ــده اند ک ــت ش ــتان ثب ــی در اس ــاد ترویج ــوان نه عن

نانو در 
استان اصفهان

دوره  اولیــن  از  اســتان  ایــن  دانش آمــوزان 
برگــزاری المپیــاد نانــو، حضــور قابــل مالحظه ای 
ــن  ــته اند. باالتری ــه اول آن داش ــون مرحل در آزم
دوره  ســومین  در  تهــران  اســتان  ثبت نــام 
المپیــاد بــا تعــداد ۹۱۳ نفــر بــوده اســت. 
از:  عبارتنــد  اســتان  ایــن  فعــال  نهادهــای 
ــان،  ــی اصفه ــوزی فضیل ــرای دانش آم پژوهش س
طاهــر  اســتاد  دانش آمــوزی  پژوهش ســرای 
ــهید  ــوزی ش ــرای دانش آم ــهرضا، پژوهش س ش
احمــد حجتــی نجــف آبــاد، پژوهش ســرای 
ــه  ــان و ... . الزم ب ــیدی کاش ــن جمش غیاث الدی
ذکــر اســت پژوهش ســراهای نــام بــرده در میــان 
ســایر پژوهش ســراهای اســتان اصفهــان تاکنــون 
ــاد را داشــته اند. ــام المپی ــزان ثبت ن ــن می باالتری

شــایان ذکــر اســت دارنــده مــدال طــالی المپیاد 
ــن اســتان  ــای محمد پارســا مســاح از ای نهــم آق
ــو  ــاد نان ــتمین المپی ــن در هش ــت، همچنی اس
آقــای دانیــال معروفــی موفــق بــه کســب مــدال 
ــون  ــو کان ــر عض ــال حاض ــه در ح ــد ک ــال ش ط
ــن  ــت. در پنجمی ــو اس ــگاه نان ــدگان باش برگزی
ــدال  ــون م ــدی کاظمی ــای مه ــو آق ــاد نان المپی
برنــز را از آن خــود کــرد. در دوره چهــارم آقــای 
محمدرضــا صادقیــون مــدال طــال و آقایــان 
محمدرضــا مــکارم، محمدعلــی قرائــت و مهــدی 
ــود  ــاد را از آن خ ــز المپی ــدال برن ــون م کاظمی
کردنــد. در دومیــن المپیــاد نیــز آقــای محمدرضا 
صادقیــون مــدال نقــره و آقــای محمدعلــی 

ــد.  ــب کردن ــز را کس ــدال برن ــی م نریمان

  المپیاد علوم و فناوری نانو

۷۷۱۰۱۳۱۴۱۳۱۳

۲۶۰۲۴۸۲۵۷۲۳۷۲۰۵۱۶۱۱۴۳

۶۵۳۲۸۴۴۲۳۲۹۴۳۷۵۲۸۱۲۰۷

۹۱۳۵۳۲۶۸۰۵۳۱۵۸۰۴۴۲۳۵۰

۵۳۴۲۴۲۴

1
0
3
0

0
0
1
0

0
0
0
1

0
0
0
1

1
0
0
0

0
1
0
0

1
1
1
1
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نانو در استان ها

آزمایشگاه های دانش آموزی 
نانو 

پژوهش ســراهای دانش  آمــوزی فضیلــی اصفهــان 
و اســتاد طاهــر شــهرضا در ایــن اســتان مجهــز 

ــزات  ــا داشــتن دســتگاه ها و تجهی ــز ب ــن مراک ــو هســتند. ای ــه آزمایشــگاه نان ب
ــی  ــار الکتریک ــانتریفیوژ، انفج ــپاترینگ، س ــس، اس ــل الکتروری ــرفته از قبی پیش
ــوند.  ــوب می ش ــا محس ــبکه توان ــز ش ــگاهی مجه ــز آزمایش ــیم و ... از مراک س
اســتان  دانش آمــوزان  تمامــی  بــه  خدمــات  ارائــه  آمــاده  مراکــز   ایــن 

هستند.

پژوهش ســراي دانش آمــوزي فضیلــی اســتان اصفهــان یکــی از مراکــزی اســت 
کــه در کشــور بــه تجهیــزات نانــو مجهــز گردیــده اســت. آزمایشــگاه نانــو ایــن 
مرکــز توســط شــبکه آزمایشــگاهی توانــا در ســال ۱۳۹۴ راه انــدازي دوبــاره شــده 

اســت. 
ایــن پژوهش ســرا رســالت خــود را شناســاندن فنــاوری نانــو بــه دانش آمــوزان و 
نهادینه ســازی ارزش و اهمیــت دســتیابی و پیشــرفت در ایــن حــوزه قــرار داده 
اســت و در ایــن خصــوص فعالیت هــای متنــوع و مختلفــی را بــرای همــه مقاطــع 

تحصیلــی و همــکاران برنامه ریــزی نمــوده اســت.

تجهیزات مرکز
ــپاترینگ،  ــس، اس ــتگاه هاي الکتروری ــه دس ــز ب ــون مجه ــز هم اکن ــن مرک ای
انفجــار الکتریکــي ســیم، التراســونیک، اســپکتروفتومتر، آون، هــود، ســانتریفیوژ، 
کــوره الکتریکــي، pHمتــر و کتابخانــه تحقیقاتــي بــا بیــش از ده هــا جلــد کتــاب 

در زمینــه فنــاوري نانــو اســت. 
ــرف  ــمي از ط ــه رس ــا معرفي نام ــز ب ــتان نی ــر اس ــهرهاي دیگ ــوزان ش دانش آم
ــن پژوهش ســرا  ــو ای ــات آزمایشــگاه نان ــد از امکان پژوهش ســراي خــود مي توانن
ــگاه  ــن آزمایش ــي از ای ــاي علم ــب اردوه ــن در قال ــده و همچنی ــد ش بهره من

بازدیــد کننــد.

فعالیت ها

ــوزان  ــرای دانش آم ــو ب ــوری نان ــا فنان ــنایی ب ــمینارهای آش ــزاری س ۱-  برگ
ــا کنــون بیــش از ۱۶۰  متوســطه اول و دوم دبیرســتان های اســتان اصفهــان؛ ت

ــن حــوزه برگــزار شــده اســت. ســمینار در ای
۲-  برگــزاری ســمینارهای تخصصــی بــرای همــکاران آموزش و پــرورش در قالب 
دوره هــای ضمــن خدمــت شــامل همــکاران نواحــی شــش گانه اصفهــان و اعضای 
انجمــن علمــی معلمــان اســتان اصفهــان؛ تــا کنــون چهــار دوره ضمــن خدمــت 
بــرای دبیــران اســتان و دو دوره ضمــن خدمــت بــرای اعضــای انجمــن علمــی 

معلمــان اســتان برگــزار شــده اســت.
۳-  برگــزاری کارگاه هــای آشــنایی بــا نانــو بــه صــورت عملــی؛ تــا کنــون بیــش 

از ۵۰ کارگاه برگــزار شــده اســت.
۴-  میزبانی دروه آموزشی مربیان شبکه آزمایشگاهی توانا در سال ۹۶ 

۵-  برگــزاری کارســوق نانــو بــه دعــوت مــدارس در دبیرســتان بــه صــورت یــک 
روزه

۶-  شــرکت در نمایشــگاه های مختلــف اســتان اصفهــان ماننــد نمایشــگاه هفتــه 
پژوهــش و نمایشــگاه دســتاوردهای انقــالب اســالمی بــا عنــوان غرفــه نانــو

۷-  برگزاری سه دوره کالس المپیاد نانو
ــو و  ــنواره نان ــرکت در جش ــرای ش ــو ب ــای نان ــاوره طرح ه ــای و مش ۸-  راهنم

ــی خوارزم
۹-  همــکاری بــا دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان بــرای آشــنایی کارورزان 

دبیــری بــا فنــاوری نانــو و مباحــث مرتبــط بــا نانــو در کتــب درســی
۱۰-همــکاری و بررســی عقــد تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه آزاد 
واحــد شــهرضا بــرای اســتفاده از آزمایشــگاه و تجهیــزات دانشــگاه جهــت تکمیل 

ــو ــای نان طرح ه

معرفی پژوهش سراي دانش آموزي فضیلی اصفهان
مدیر پژوهش سرا: حمید نعمت بخش

کارشناس آزمایشگاه: ندا سماح
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اولیــن بــار در ســال ۱۳۹۵ بــا المپیــاد 
نانــو آشــنا شــدم. البتــه قبــل از آن بــا 
توجــه بــه مطالعــات شــخصی خــودم 
ــودم.  ــاوری آشــنا ب ــن فن ــا ای کمــی ب
ــو و  ــاس نان ــواد در مقی ــای م ویژگی ه
کاربردهــای شــگفت انگیــز آن ســبب 
شــد کــه انگیــزه بیش تــری بــرای 

ورود بــه ایــن حــوزه پیــدا کنــم.
عرصه هــای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ــو  ــتاد نان ــت س ــت حمای ــی تح مختلف
و بــه ویــژه باشــگاه نانــو بــرای فعالیــت 
دانش آمــوزان در ایــن زمینــه ایجــاد 
ــرای  ــم ب ــم گرفت ــود، تصمی ــده ب گردی
ارتقــاع ســطح علمــی و تجربــه ام در 
ــو  ــنواره نان ــو و جش ــاد نان ــون المپی آزم

شــرکت کنــم. شــرکت در ایــن رقابت هــا 
ــش  ــر افزای ــالوه ب ــا  ع ــد ت ــبب ش س
ــه ی کار  ــی در زمین ــم، تجربیات اطالعات
ــم  ــدا کن ــی پی ــگاهی و تحقیقات آزمایش
ــود. کــه بســیار ارزشــمند و ســودمند ب

و  بــودم  نهــم  کالس  ســال  آن  در 
ــاد  ــای المپی ــرکت در کال س ه ــا ش ب
ــب  ــاره عجای ــری درب ــب بیش ت مطال
ــبختانه  ــم. خوش ــو آموخت ــاس نان مقی
در آن ســال تحصیلــی در المپیاد دوره 
هشــتم موفــق بــه کســب مــدال برنــز 
دانش آمــوزی  جشــنواره  در  شــدم. 
ــه  ــه تصفی ــز طرحــی در زمین ــو نی نان
ــه کــردم کــه جــزو طرح هــای  آب ارائ
برگزیــده و منتخــب معرفــی شــد. 

ــابقه  ــرکت در مس ــا ش ــن، ب عالوه برای
ملــی نانــو توانســتم جــزو بیســت نفــر 

ــم . ــی باش ــروه کارشناس ــر در گ برت
اکنــون کالس یازدهــم هســتم و در 
ــرکت  ــز ش ــو نی ــاد نان ــن المپی دهمی
نتایــج  اعــالم  منتظــر  و  کــرده ام 
هســتم. امیــدوارم کــه بــه المپیــاد نانو 
فقــط بــه عنــوان یــک مســابقه علمــی 
و رقابتــی نــگاه نشــود. در کل اقدامــات 
ــو  ــم نان ــرای ترویــج عل ــو ب باشــگاه نان
ــد و  ــابقه توانمن ــنواره، مس ــل جش مث
ــک  ــر از ی ــزی فرات ــو چی ــاد نان المپی
رقابــت اســت، حتــی فــردی کــه حائــز 
رتبــه ای در آنهــا نشــود دیــد جدیــدی 
ــدا  ــی پی ــات علم ــه تحقیق ــبت ب نس

ــن  ــه تجــارب مهمــی در ای ــرده و ب ک
ــث  ــه باع ــد ک ــت می یاب ــه دس زمین
توانمنــدی هــر چــه بیش تــر او در 

دانشــجویی می شــود. دوران 

مدال برنز هشتمین المپیاد نانو 

پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی

دانش آمــوز پایــه ی یازدهــم رشــته ی علــوم تجربــی 
از دبیرســتان شــاهد امــام خمینــی)ره( و پژوهشــگر 
ــهرضا  ــتادطاهر ش ــوزی اس ــرای دانش آم پژوهش س
هســتم. همیــن ابتــدا فرصــت را مغتنــم می شــمارم 
ــو مراتــب  ــا از دســت اندرکاران محتــرم باشــگاه نان ت
تقدیــر و تشــکر خــود را اعــالم دارم، چــرا کــه 
اقدامــات انجــام شــده از ســوی ســتاد نانــو در ایجــاد 
ــی  ــطح علم ــای س ــوزش و ارتق ــاخت های آم زیرس

دانش آمــوزان و دانش پژوهــان ســتودنی اســت. 
مــن از ابتــدای دوره ی متوســطه اول کمــی بــا 

شــیمی، فیزیــک و زیست شناســی آشــنایی داشــتم 
ولــی شــناختی از فنــاوری نانــو نداشــتم. تــا اینکــه 
ــر  ــا پژوهش ســرای اســتاد طاه ــق مدرســه ب از طری
ــرا،  ــاتید پژوهش س ــی اس ــا راهنمای ــدم، ب ــنا ش آش
ــای  ــرم پژوهش ســرا، آق ــت محت ــی مدیری ــای جل آق
ــی  ــم صنایع ــگاه و خان ــناس آزمایش ــهری کارش ش
کارشــناس ارشــد زیســت شناســی بــا علــوم و 
فنــاوری نانــو آشــنا شــده و در کالس هــای مقدماتــی 
نانــو شــرکت کــردم. بــا دیــدن فیلم هــای آموزشــی 
ــه  ــو و مطالعــه مجل ــه نان ــوط ب و انیمیشــن های مرب
ــدا  ــه پی ــی عالق ــاخه علم ــن ش ــه ای ــو ب ــگ نان زن
ــای  ــه طــور تخصصــی در کالس ه ــردم. ســپس ب ک
آمادگــی المپیــاد نانــو، زیســت فناوری )گرایــش 

نانوزیســت فنــاوری( و آزمایشــگاه شــرکت کــردم. در 
ــوی پژوهش ســرا و نحــوه  ــا آزمایشــگاه نان ــت ب نهای
کار بــا دســتگاه های  آن آشــنا شــدم و توانســتم  
ــو ارائــه کنــم.  مقاالتــی را در جشــنواره  کشــوری نان
در ســال ۱۳۹۶ موفــق بــه ســاخت دســتگاه تزریــق 
ــواد شــدم و طرحــم در جشــنواره های متعــدد  نانوم
ــد هشــتمین جشــنواره ی  ــتانی و کشــوری مانن اس
نانــو، جشــنواره ی تبیــان، ســومین جشــنواره ی 
ــه  ــق ب ــرا موف ــد. اخی ــده ش ــاوری  برگزی ــت فن زیس
ــی  ــابقه ی مل ــومین مس ــوم در س ــه س ــب رتب کس

ــز شــده ام.  ــد نی توانمن
امیــدوارم بتوانــم در آینــده بــا تــوکل بــر خــدا ایــن 

رشــته را در دانشــگاه ادامــه دهــم.

برگزیده جشنواره نانو و مسابقه توانمند

پژوهش سرای دانش آموزی 
استاد طاهر شهرضا

سید محمد حسین داتلی بیگی

علیرضا غیاثیان

همراه با دانش آموزان موفق استان اصفهان
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معرفی رشته تحصیلی

منابع
www.kanoon.ir -  www.aero.kntu.ac.ir - www.beytoote.com
www.imoshavere.com - www.iatdh.isti.ir - www.icanano.ir 

 مراکز فعال نانویی مرتبط
صنعــت  در  را  نانــو  فنــاوری  کــه  شــرکت هایی  جملــه  از 
 Boeingشــرکت بــه  می تــوان  گرفته ا   نــد  کار  بــه   هوافضــا 
، Hybird plastics،Technology ، Versilant Nanotechnologies، مرکــز مهندســی 
ایربــاسBeijing  و شــرکت مشــاوره ا  ی Reactor در ســطح جهانــی اشــاره کرد.

 آینده شغلی
فارغ التحصیــان مهندســی هــوا فضــا می تواننــد در صنایــع و 
ــش  ــواره ای، بخ ــکی و ماه ــی، موش ــی هواپیمای ــات تحقیقات موسس
ــه کار  ــغول ب ــی مش ــع دفاع ــا و صنای ــداری فرودگاه ه ــر و نگه تعمی

ــوند. ش

 ارتباط رشته با فناوری نانو
ــه  ــا ب ــه ب ــت ک ــی اس ــه صنایع ــا از جمل ــوا فض ــت ه صنع
ــته  ــم گیری داش ــرفت های چش ــو پیش ــاوری نان ــری فن کارگی
اســت. از جملــه کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنعــت هوافضــا 
ــام  ــوی و مق ــبک، ق ــای س ــاخت فضاپیماه ــه س ــوان ب می ت
ــی،  ــای کربن ــتفاده از نانولوله ه ــا اس ــعات ب ــر تشعش در براب
ســاخت نانوپرنده هــای جاسوســی، ســاخت پنجره هــای 
محکــم و شــفاف هواپیماهــا و موشــک ها بــا نانومــواد، 
ــتفاده از  ــا و اس ــتحکام پهپاده ــری و اس ــوان بات ــش ت افزای
نانوپوشــش ها بــرای محافظــت بدنــه هواپیمــا در برابــر 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــیب های محیط آس

و  علــوم  از  متشــکل  فضــا  هــوا  مهندســی 
ــل و  ــی، تحلی ــتای طراح ــای الزم در راس توانایی ه
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــایل پرن ــاخت وس س
یــک فارغ التحصیــل رشــته مهندســی هــوا فضــا در 
زمینــه طراحــی و ســاخت هواپیمــا فعالیــت می کنــد 
ــه پــرواز در آمــدن هواپیمــا  و در مــورد چگونگــی ب

آمــوزش نمی بینــد.
 نیازمندی های ورود به رشته

ــد  ــوم ریاضــی می توانن ــروه آزمایشــی عل ــان گ داوطلب
ــه  ــرای ورود ب ــی ب ــه قبول ــن رشــته شــوند. رتب وارد ای
ــرای تمــام مناطــق زیــر ۲۰۰۰ و  ــر ب دانشــگاه های برت
ــر ۸۰۰۰ اســت. ــی زی ــایر دانشــگاه های دولت ــرای س ب
نیــاز  و اســتعداد های مــورد  توانمندی هــا   

ــته رش
یــک دانشــجوی مهندســی هــوا فضــا می بایســت 
ــوی باشــد.  ــک و شــیمی ق ــات، فیزی ــه ریاضی در زمین
ــم  ــی و نظ ــان انگلیس ــی در زب ــارت کاف ــتن مه داش
بــرای  الزم  مهارت هــای  دیگــر  از  برنامه ریــزی  در 

ــتند. ــته هس ــن رش ــت در ای موفقی
 محدودیت های رشته

عــدم ســرمایه گذاری کافــی بــرای ســاخت هواپیمــا در 
ــران و همچنیــن عــدم وجــود برنامه ریزی هــای الزم  ای
بــرای جــذب صحیــح فارغ التحصیــالن ایــن رشــته، بــا 
توجــه بــه جدیــد بــودن آن، از جملــه محدودیت هــای 

ایــن رشــته هســتند.
 دروس دانشگاهی

دانشــجویان ایــن رشــته بایــد ۱۴۱ واحــد درســی را در 
مقطــع کارشناســی بگذراننــد. از مهم تریــن دروس ایــن 
ــک،  ــرل اتوماتی ــک، کنت ــه دینامی ــوان ب ــته می ت رش
ارتعاشــات مکانیکــی، آئرودینامیــک، مکانیــک پــرواز و 

ــرد. ــا اشــاره ک اصــول جلوبرنده ه
  دانشگاه های معروف

دانشــگاه صنعتــی شــریف، صنعتــی امیــر کبیــر، 
ــی  ــی، فردوس ــن طوس ــر الدی ــه نصی ــی خواج صنعت
جملــه  از  ارومیــه  صنعتــی  دانشــگاه  و  مشــهد 

هســتند. رشــته  ایــن  در  برتــر  دانشــگاه های 
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نانوکامپوزیت ها

یکــی از مهم تریــن کاربردهــای گرافــن، اســتفاده از آن در کامپوزیت هــا 
اســت. بــا اســتفاده از پرکننــده گرافنــی بــه جــای پرکننده هــای دیگــر 
در بعضــی کاربردهــا می تــوان بهبــود قابــل توجهــی در خــواص مــواد 

چــون خــواص مکانیکــی، الکتریکــی و حرارتــی ایجــاد کــرد. 
ــای  ــن در زمینه ه ــتفاده از گراف ــا اس ــی: ب ــانایی حرارت ــود رس بهب
پلیمــری می تــوان باعــث افزایــش رســانایی حرارتــی پلیمرهایــی کــه در 
کاربــرد مشــخصی نیــاز بــه رســانایی حرارتــی دارنــد، شــد. برای مثــال در 
نگهدارنــده المپ هــای ال ای دی یــا هیــت ســینک های مــواد الکتریکــی 

از ایــن نانوکامپوزیت هــا اســتفاده می شــود.
ــن در درصدهــای  ــا اســتفاده از گراف ــی: ب ــانایی الکتریک ــود رس بهب
وزنــی بســیار کــم، می تــوان رســانایی الکتریکــی باالیــی در پلیمرهایــی 
ــه  ــن ب ــزودن گراف ــا اف ــال ب ــرای مث ــق هســتند ایجــاد نمــود. ب ــه عای ک
ــا  ــتاتیک ی ــی اس ــری آنت ــته بندی های پلیم ــری، بس ــب های پلیم چس

ــوند،  ــگ می ش ــتاتیکی رن ــورت الکترواس ــه ص ــه ب ــری ک ــات پلیم قطع
رســانایی الکتریکــی مطلوبــی بــا توجــه بــه کاربــرد بدســت آمــده اســت.
بهبــود خواص مکانیکــی: بــرای مثــال از گرافــن در زمینه های فلزی ســبک 
مثــل آلومینیــوم و منیزیــم اســتفاده شــده اســت. بــا اســتفاده از گرافــن، حتــی 
در درصدهــای وزنــی بســیار کــم، خــواص مکانیکــی مثــل مــدول االســتیک، 

اســتحکام کششــی و اســتحکام تســلیم ایــن فلــزات بهبــود یافته اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه در بهبــود خــواص فــوق اثــر نانولوله هــای کربنــی 
نیــز مشــابه گرافــن اســت ولــی در مقایســه ایــن دو، مهم تریــن تفــاوت 
بیــن بهبــود رســانایی الکتریکــی و حرارتــی اســت. هــر دوی ایــن 
ــی در  ــد ول ــی دارن ــی باالی ــی و حرارت ــانایی الکتریک ــاختارها رس نانوس
مقایســه بــا هــم، گرافــن رســانایی حرارتــی باالتــر و نانولوله هــای کربنــی 

ــد. ــری دارن رســانایی الکتریکــی باالت

کاربردهای الکترونوری

در  مثــال  الکترونــوری،  کاربردهــای  جهــت  اســتفاده  مــورد  مــواد 
 ،)OLED( یــا دیودهــای نــوری آلــی )LCD( نمایشــگرهای کریســتال مایــع

کاربـرد گــرافــن  در صنـایـع مختلف

ــه تازگــی در صنایــع مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، گرافــن  یکــی از نانوســاختارهای شــگفت انگیزی کــه ب
اســت. گرافــن در واقــع یــک تــک صفحــه از گرافیــت اســت. جــدا کــردن یــک یــا چنــد صفحــه گرافنــی از گرافیــت بــا 
روش هــای مختلــف فیزیکــی و شــیمیایی امکان پذیــر اســت. همچنیــن گرافــن را مســتقیما بــا روش هــای پاییــن بــه بــاال، 
همچــون روش رســوب دهی شــیمیایی بخــار می تــوان تولیــد کــرد. در کاربردهــا از گرافــن تک الیــه، کم الیــه و چندالیــه 

اســتفاده می شــود کــه هــر چــه تعــداد الیه هــای گرافــن کم تــر باشــد، تولیــد آن ســخت تر اســت.
گرافــن دارای اســتحکام بــاال، انعطــاف پذیــری، وزن کــم، رســانایی الکتریکــی و بــه ویــژه حرارتــی بــاال اســت کــه ایــن 
ویژگی هــا آن را بــه گزینــه مناســبی بــرای کاربــرد در صنایــع مختلــف تبدیــل نمــوده اســت. بــه برخــی از ایــن کاربردهــا 

در ادامــه اشــاره شــده اســت:

کاربـرد گــــــرافــــــن  در صنایع مختلف

محمد فرهادپور



15

خـرداد 98 - شماره 93

کاربرد

ــش از ۹۰  ــاال )بی ــور ب ــور ن ــت عب ــد قابلی بای
ــی  ــی بســیار باالی ــانایی الکتریک درصــد( و رس
ــفافیت  ــتن ش ــا داش ــن ب ــند. گراف ــته باش داش
و رســانایی الکتریکــی بســیار بــاال گزینــه 
مناســبی جهــت کاربــرد در ایــن حــوزه اســت.

زیست فناوری
ــوزه  ــن در ح ــم گراف ــای مه ــی از کاربرده یک
ــرای  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــال دارو اس انتق
ــرده  ــید ک ــن را اکس ــد گراف ــن کار می توانن ای
ــت  ــه حاللی ــند ک ــاید برس ــن اکس ــه گراف و ب
فیزیولوژیکــی خوبــی دارد. همچنیــن ایــن 
پایــداری  بــاال،  ویــژه  ســطح  نانوســاختار 
فیزیکــی و شــیمیایی بــاال و زیســت ســازگاری 
مناســبی  گزینــه  آن  از  کــه  دارد  خوبــی 
ــا،  ــرطان، ژن ه ــای ضدس ــال داروه ــت انتق جه
آنتی بیوتیک هــا و داروهــای نامحلــول در آب 

ــت. ــاخته اس س

فیلتراسیون

ــوان آن  ــن می ت ــاختار گراف ــه س ــه ب ــا توج ب
ــت  ــا قابلی ــه تنه ــرد ک ــرض ک ــری ف را فیلت
عبوردهــی مــوادی بــا انــدازه کوچک تــر از 

انــدازه شــش ضلعی هــای کربنــی اش دارد. 
ــه آب  ــم آن در تصفی ــای مه ــی از کاربرده یک
ــر،  ــک فیلت ــوان ی ــه عن ــن ب ــه گراف ــت ک اس
ــزای  ــی اج ــد، ول ــور می ده ــود عب آب را از خ
دیگــر کــه انــدازه آنهــا بزرگ تــر از شــش 

نمی دهــد. عبــور  را  اســت  ضلعی هایــش 

نساجی

ــا  ــاخت پارچه ه ــن در س ــتفاده از گراف ــا اس ب
می تــوان پارچه هایــی بــا خــواص ویــژه ســاخت. 
بــرای مثــال، پارچه هــای هــادی حــرارت بــرای 
خنــک شــدن زودتــر بــدن، پارچه هــای هــادی 
حــاوی  پوشــیدنی های  بــرای  الکتریســیته 

کاربـرد گــرافــن  در صنـایـع مختلف

کاربـرد گــــــرافــــــن  در صنایع مختلف
حســگر یــا پوشــیدنی های آنتــی اســتاتیک یــا 
ضــد عبــور امــواج، پارچه هــای آنتــی باکتریــال، 
ــد آب. ــای ض ــوز و پارچه ه ــای کندس پارچه ه

ذخیره انرژی 

یکــی از حوزه هــای جــذاب بــرای کاربــرد گرافــن، 
باتری هایــی مثــل باتــری یــون لیتیــوم اســت. در 
ــه  ــن چرخ ــتفاده از گراف ــا اس ــا ب ــن باتری ه ای
عمــر و نــرخ اســتفاده از باتــری بهبود یافته اســت. 
همچنیــن از گرافــن می تــوان در پیل هــای 
ــه  ــدروژن و ب ســوختی جهــت ذخیره ســازی هی

عنــوان پایــه کاتالیســتی اســتفاده نمــود. 

سایر کاربردها
عــالوه بــر کاربردهــای مذکــور، گرافــن در 
روان کننده هــا، خنــک کننده هــا، بیوحســگرها، 
ــاناها، ترانزیســتورها و پوشــش های ضــد  ابررس

ــرد دارد. ــگ و ... کارب زن
 

منابع:   
www.nano.ir  

www.nanowerk.com  
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کــردم. در بخــش مقاله توانســتم بــه مرحله اول 
راه پیــدا کنــم و در دو بخش نقاشــی و داســتان 
ــت آوردم. ــوری را بدس ــه اول کش ــی رتب نویس

مــا  مخاطبــان  بــرای  اول   .1
ــری  ــای هن ــه فعالیت ه ــد ب بگویی
ــه  ــا ب ــد ی ــری داری ــه بیش ت عاق

علمــی؟  پژوهش هــای 
 بــه هــردو عالقــه دارم. هنــر خالقیــت ذهــن 
را تقویــت کــرده و بــه ایده پردازی هــای علمــی 
کمــک می کنــد. در نتیجــه الیه هــای جدیــد و 
پنهــان فنــاوری نمایــان می شــود و عملیاتــی و 

کاربــردی نمــودن آن را بــه دنبــال دارد.
ــش  ــد در دو بخ ــر می کردی فک  .2

ــد؟  ــب کنی ــه اول را کس رتب
 نــه اصــال، فکــر می کــردم کــه در یــک 
بخــش رتبــه کســب کنــم. اصــال بــاور کردنــی 
ــده  ــوان برگزی ــه عن ــش ب ــه در دو بخ ــود ک نب

ــوم. ــاب ش انتخ
ــا اول  ــتید ی ــتان نوش اول داس  .3

ــیدید؟ ــی کش نقاش
 اول نقاشــی را شــروع کــردم. بعــد بــه ایــن 
ــه در بخــش داســتان نویســی  ــادم ک ــر افت فک

هــم شــرکت کنــم.
ــو آشــنا  ــای نان ــا دنی چطــور ب  .4
ــی  ــه موضوعات ــرا ب ــدید؟   چ ش
ــد  ــو عاقمن ــم نان ــور عل ــا مح ب

ــدید؟  ش
دوران  از  را  روز  اختراعــات  و  فناوری هــا   

ــی  ــان را معرف ــا خودت ــام. لطف س
کنیــد و بــرای مخاطبــان ماهنامــه 
نهمیــن جشــنواره  بگوییــد در 
علــوم و فنــاوری نانــو چــه رتبه ای 

ــد؟  ــب کردی کس
 مــن محدثــه ارحمــی دانش آمــوز پایــه 

دوازدهــم تجربــی از اســتان آذربایجــان شــرقی، 
در  هســتم.  ســینا  ابوعلــی  پژوهش ســرای 
در  نانــو  دانش آمــوزی  جشــنواره  نهمیــن 
ــک  ــا کم ــی ب ــی و نقاش ــتان نویس ــش داس بخ
و راهنمایــی خانــم ارحمــی و در بخــش مقالــه 
بــا راهنمایــی دکتــر عبدالــه پورحســن شــرکت 

نهمیــن جشــنواره دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو، دومیــن ســالی بــود کــه 
ــو،  ــه مفاهیــم دنیــای نان ــا توجــه ب دانش آمــوزان هنرمنــد سراســر کشــور می توانســتند ب
داســتان، عکــس و یــا نقاشــی خــود را بــرای شــرکت در جشــنواره ارســال کننــد. محدثــه 
ــت  ــا حمای ــه ب ــت ک ــرقی اس ــان ش ــتان آذربایج ــم اس ــه دوازده ــوز پای ــی دانش آم ارحم
ــن  ــه نهمی ــی و مقال ــتان نویس ــی، داس ــش نقاش ــه بخ ــینا در س ــی س ــرای ابوعل پژوهش س
جشــنواره شــرکت کــرد و توانســت در بخــش داســتان نویســی و نقاشــی رتبــه نخســت را از 

ــم: ــم می خوانی ــا ه ــه ب ــتیم ک ــی داش ــان گفتگوی ــا ایش ــد. ب ــود کن آن خ
                                                                                                                           سمیه زمانی

هنر خالقیت ذهن را تقویت کرده 
و به ایده پردازی های علمی کمک 
می کند. در نتیجه الیه های جدید 

و پنهان فناوری نمایان می شود
و عملیاتی و کاربردی نمودن آن را 

به دنبال دارد

گفتگو با پژوهشگر جوان هنرمند

محدثه ارحمی
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پژوهشگران جوان

ــت در  ــا عضوی ــم. ب ــال می کن ــی دنب راهنمای
پژوهش ســرای ابوعلــی ســینا و شــرکت در 
ــوم و  ــا عل ــی ب ــای آموزش ــمینار و کارگاه ه س
ــا و  ــم یافته ه ــدم. فیل ــنا ش ــو آش ــاوری نان فن
ــود.  اختراعــات نانویــی خیلــی برایــم جــذاب ب
ــز  ــگفت انگی ــد و ش ــی جدی ــم دنیای ــو برای نان
ــث  ــر از مباح ــر بیش ت ــن خاط ــه همی ــود. ب ب
علمــی دیگــر نســبت بــه نانــو عالقمنــد و 

ــدم.  ــکاو ش کنج
ایــده نقاشــی و داســتان از   .۵
کجــا بــه ذهــن شــما رســید؟ 
ــک  ــی مارمول ــاده و نانوی ــای خارق الع  از پاه
ــه نقاشــی  ایــده گرفتــم و تصویــر ذهنیــم رو ب
تبدیــل کــردم. رســیدن بــه ایــن ایده هــا 
نتیجــه حضــورم در کارگاه هــای نانــو و پیگیری 
ــازی  ــای مج ــو در فض ــای نان ــاوری و تازه ه فن
یــک  سرگذشــت  داســتان  موضــوع  بــود. 
نانوکپســول بــود کــه در مســیر درمــان بیمــار 

ــرد.  ــالش می ک ــرطانی ت س
ــنا  ــا آش ــول کج ــا نانوکپس ب  .6
شــدید؟ از لحــاظ علمی پژوهشــی 

ــد؟ ــام داده ای ــورد آن انج در م
و  نانــو  باشــگاه  آموزشــی  مقــاالت  در   
ــول  را  ــوع نانوکپس ــو« موض ــران نان ــال »ای کان
دنبــال می کــردم و خیلــی مشــتاق بــودم 
فعالیتــی در ایــن زمینــه انجــام بــدم. پژوهشــی 
فروئیــک مولتــی  نانــو  موضوع»ســنتز   بــا 
ــا  ــده آن ب ــه ش ــای دوپ Bi2Fe4O9 و گونه ه

ــی  ــا راهنمای ــدی« ب ــر النتانی ــی از عناص برخ
ــه  ــام دادم ک ــرا انج ــیمی پژوهش س ــتاد ش اس
ــی راه  ــه کشــوری جشــنواره خوارزم ــه مرحل ب

ــدا کــرد. پی
قبــل از آشــنایی بــا جشــنواره   .۷
ــوزش  ــو آم ــه نان ــدر در زمین چق

ــد؟ ــده بودی دی
ــای  ــمینارها و کارگاه ه ــم در س ــه نه  از پای
آموزشــی نانــو در پژوهش ســرا حضــور داشــتم. 
دو  بــار در المپیــاد نانــو شــرکت کــرده و 
مقاله هــا و کتاب هــای دانش آمــوزی باشــگاه 

ــودم. ــده ب ــو را خوان نان
و  نویســی  داســتان  بــرای   .8
رفتــه  کاس  چقــدر  نقاشــی 

بودیــد؟
خاصــی  دوره  نویســی  داســتان  بــرای   
ــا ۲ ســال کالس نقاشــی  ــی تقریب ــده ام. ول ندی

ــه ام. رفت
راســتی انشــاهای شــما در   .۹
ــازی  ــه امتی ــوال چ ــه معم مدرس

چطــور؟  نقاشــی  می گیــرد؟ 
ــی  ــته های خوب ــم نوش ــی ه  از دوران ابتدای
بــه  نســبت  نقاشــی هایم  در  هــم  داشــتم 
همکالســی هایم بهتــر بــودم. منــم ســعی 
کــردم در ایــن زمینه هــا توانایــی خــودم را 

ــم. ــت کن ــم و آن را تقوی ــک بزن مح
از  بیش تــر  کســی  چــه   .10
ــرکت در  ــرای ش ــما را ب ــه ش هم

کــرد؟  تشــویق  جشــنواره 
 مدیر پژوهش سرای ابوعلی سینا

دوم  مرحلــه  برگــزاری  روز   .11
داشــتید؟  تشــریف  جشــنواره 
ــال و  ــتید از ح ــور داش ــر حض اگ
هــوای نمایشــگاه و تجربیاتــی کــه 
ــان  ــرای مخاطب ــد ب ــب کردی کس

ــد؟  ــا بگویی م

 نــه متاســفانه روز برگــزاری جشــنواره 
انتخــاب  بواســطه  ولــی  نداشــتم  حضــور 
مقالــه ام در مرحلــه اول جشــنواره بــودم و 
خالقیــت،  هیجــان،  از  سرشــار  جشــنواره 
کنجــکاوی و شــور و حــال دانش آمــوزان 
ــد و عطــش  ــه امی ــود ک ــی ب نوجــوان و جوان
یادگیــری، پژوهــش و نــوآوری در زمینــه 

ــتند.  ــو داش ــاوری نان فن
مهم تریــن  می کنیــد  فکــر   .12
دســتاورد جشــنواره فنــاوری نانــو 

ــود؟  ــرای شــما چــه ب ب
ــاوری و  ــه فن ــم در زمین ــه و کنجکاوی  عالق
کاربردهــای فــوق العــاده آن بیش تــر شــد 
و باعــث شــد بفهمــم در چــه زمینه هایــی 
اســتعداد دارم و خــودم را بهتــر بشناســم و 
ــه  ــی ب ــک بزرگ ــده کم ــاً در آین ــب مطمئن خ

ــرد. ــد ک ــی ام خواه ــیر زندگ ــاب مس انتخ
ــر:  ــوال آخ ــوان س ــه عن و ب  .13
ــان  ــرای مخاطب ــان ب از آرزوهایت
ماهنامــه بگوییــد، در آنهــا ردپایی 

ــت؟ ــو هس ــای نان ــم از دنی ه
  بلــه از همــان اول آشــنایی ام بــا دنیــای نانــو 
تصمیــم داشــتم بــه طــور جــدی بــه فعالیتــم 
در زمینــه نانــو ادامــه بــدم و ایده هایــم را 

عملــی کنــم.
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تهیه سبز نانوذرات مس 
توسط عصاره ریشه 

گیاه سیاه تلو 
شــاید یــک لیــوان دم نــوش گل گاوزبــان تــو بعدازظهــر 
زمســتانی بــه شــما حــس آرامــش داده، یــا یــک لیــوان جوشــنده 
آویشــن دل درد شــما را تســکین داده باشــد. امــا آیــا می دانســتید 

ــود؟! ــتفاده می ش ــم اس ــت ه ــان در صنع ــواص گیاه از خ
ســنتز مــواد بــا اســتفاده از گیاهــان بــا توجــه به در دســترس 
بــودن منابــع گیاهــی بســیار مــورد توجــه اســت و البتــه اســتفاده 
از گیاهــان بــرای تهیــه نانــوذرات یــک امــکان هیجان انگیــز و تــا 

حــد زیــادی ناشــناخته اســت.
ــا  ــوذرات ب ــد نان ــژه تولی ــگاه وی ــن جای ــه همی ــه ب ــا توج ب
ــوزان  ــا، دانش آم ــبز در پژوهش ه ــیمی س ــول ش ــتفاده از اص اس
ــرا  ــم میت ــی خان ــا راهنمای ــری ب ــا کالنت ــادی و کیان ــر عم کوث
ــت  ــگان ۲ )دخ ــطه اول فرزان ــه متوس ــت مدرس ــاری و حمای زی
ــنتز و در  ــس را س ــوذرات م ــاری، نان ــه ۲ س ــن( ناحی ــران پروی ای
قالــب یــک طــرح پژوهشــی بــرای نهمیــن جشــنواره نانــو ارســال 
کردنــد. بــرای ایــن کار از گیاهــان بومــی منطقــه اســتفاده کردنــد.

ایــن گــروه بــا اســتفاده از عصــاره گیــاه ســیاه تلــو و محلــول 
آبــی کاتیــون مــس )۲+( نانــوذرات مــس را تولیــد کردنــد. آنهــا در 
انتهــای فرآینــد تولیــد، عــالوه بــر مشــاهده تغییــر رنــگ و ظهــور 
ــد  ــس را تایی ــوذرات م ــور نان ــه حض ــره، ک ــوه ای تی ــوب قه رس
ــز جهــت مشــخصه  ــای FESEM و XRD را نی ــرد، آنالیزه می ک
یابــی انجــام دادنــد. نتایــج نشــان دهنــده تولیــد نانــوذرات مــس 

بــه شــکل مکعبــی و بــا انــدازه۲۷ نانومتــر بــود.
بــرای اطــالع از جزئیــات ایــن پژوهــش می توانیــد بــا باشــگاه 

ــو تمــاس بگیرید. نان

تصویر FESEM از نانوذرات مس تهیه شده
.

عطر نانوکپسولی
اگــر بــا دنیــای نانــو آشــنایی داشــته باشــید حتمــا 
از نانوکپســول ها و کاربردهــای آنهــا در صنایــع آرایشــی، 
ــر،  ــری عط ــده و تاخی ــش کنترل ش ــانی و رهای دارورس
کــه  همان طــور  شــنیده اید.  آفت کش هــا  و  ادکلــن 
ــک  ــه ی ــتند ک ــی هس ــول ها نانوذرات ــد نانوکپس می د انی
پوســته و یــک فضــای خالــی جهــت قــرار گرفتــن مــواد 
ــرای کاربردهایــی  ــه همیــن دلیــل می تواننــد ب ــد. ب دارن
کــه نیــاز بــه قــرار دادن مایعــات در محفظه هــای 
ــاس  ــری از تم ــوذرات، جلوگی ــته بندی نان ــری، بس نانومت
ــی  ــای داخل ــا بافت ه ــیمیایی ب ــال ش ــای فع ترکیب ه
ــواد  ــا م ــازگاری ب ــی، س ــت محیط ــاد محافظ ــدن، ایج ب
دیگــر و آســان کــردن کار بــا نانومــواد اســت، اســتفاده 

شــوند. 
نــگار پوررســتمی، ســروین ســیاری و مهربــان 
علی اکبــری بــا راهنمایــی آقــای امیــر اســدزاده 
تهــران  شــهر  ندای الزهــرا  دبیرســتان  حمایــت  و 
ــولی در  ــیمیایی نانوکپس ــای ش ــا فرآینده ــتند ب توانس
حــدود 1۵0 نانومتــر تهیــه کننــد. نانوکپســول ایــن گــروه 
ــاس  ــر در لب ــاده معط ــوان م ــه عن ــد ب ــی می توان پژوهش

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م

تصویر میکروسکوپ الکترونی از نانوکپسول 
سنتز شده

برای خواندن مطالب بیش تر در مورد عطر و 
تاریخچه آن و نحوه تهیه نانوکپسول ها مقاله 
این گروه را حتما مطالعه کنید. برای تهیه این 

مقاله با باشگاه نانو تماس بگیرید.
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مقاله های دانش آموزی

کربن خارج شده از کوره پس از آسیاب مجدد هسته خرما

تولید نانومواد کربنی از هسته خرما 
و بررسی اثر آن بر آالینده های آب های صنعتی

در مــاه مبــارک رمضــان معمــوال سرســفره های افطــار خرمــا گذاشــته 
ــاید  ــط ش ــم. فق ــا را دور می ریزی ــته های خرم ــا هس ــه م ــود. هم می ش
ــه  ــاک باغچ ــا را در خ ــته خرم ــکاوی هس ــا از روی کنج ــی بچه ه بعض
ــام  ــرای انج ــا ب ــته های خرم ــمی از هس ــکا ابریش ــم ملی ــا خان ــد. ام بکارن
ــم  ــای خان ــا راهنم ــت. او ب ــرده اس ــتفاده ک ــی اس ــرح پژوهش ــک ط ی
ــدرای  ــوزی ماص ــرای دانش آم ــت پژوهش س ــاح و حمای ــه آزاد ف مرضی
شــهر قزویــن بــا هســته خرمــا، نانومــواد کربنــی تهیــه کــرده اســت. ایــن 
ــی را  ــای صنعت ــای آب ه ــر آالینده ه ــی ب ــواد کربن ــن نانوم ــر ای ــروه اث گ
هــم بررســی و طــرح خــود را بــرای نهمیــن جشــنواره دانش آمــوزی نانــو 

ــد. ــال کرده ان ارس
ــیمیایی و  ــواص ش ــر خ ــه خاط ــه ب ــت ک ــال اس ــش از 40 س ــن بی کرب
فیزیکــی منحصــر بــه فــرد بــرای کاربردهــای بســیاری مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت. 
ــا و  ــته خرم ــی هس ــات حرارت ــتفاده از عملی ــا اس ــرح ب ــن ط در ای
ــن جهــت جــذب  ــودر کرب ــه روش شــیمیایی، نانوپ فعالســازی ســطح آن ب
ــا  ــد. آزمایش ه ــه ش ــی تهی ــای صنعت ــود در فاضاب ه ــای موج آالینده ه
ــت.  ــا داش ــش آالینده ه ــودر در کاه ــن نانوپ ــوب ای ــرد خ ــان از عملک نش
ــدی را  ــودن ذرات تولی ــاس ب ــز نانومقی ــز SEM نی ــل از آنالی ــج حاص نتای
ــر  ــودن و غی ــاخت، ارزان ب ــادگی س ــش س ــن پژوه ــد. در ای ــد کردن تایی
ســمی بــودن مــواد اولیــه، امــکان بارگــذاری مقــدار زیــاد مــاده ی کربنــی و 
امــکان تولیــد مقــدار زیــاد کربــن متخلخــل موجــب کاهــش قیمــت کربــن 

ــود.  ــی می ش ــش کارای ــدی و افزای تولی
ــا  ــرح ب ــر ط ــات بیش ت ــام و جزئی ــر از روش انج ــاع بیش ت ــرای اط ب

ــو تمــاس حاصــل فرماییــد. باشــگاه نان
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ماهنامه زنگ نانو

 1   نانوموادی چون نانوذرات سرامیکی
2   نانوپرکننده ها و نانوساختارهایی چون کربن و سیلیکای بی شکل

3   نانوافزودنی همچون نانوالماس
4   نانوکامپوزیت پلیمری

۵   نانوذارت فلزی
6   نانوذرات حساس به نور

۷   نانوالیاف
8   نانوپودرهای اکسید فلزی

۹   پوشش نانوسرامیک

ÉخودروÉیکÉهایÉبخشÉز ا Éــک ی Éکدام Éدر Éزیر Éد نانوموا Éز ا Éم کدا Éهر
است؟ ÉشدهÉاستفاده
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سرگرمی 
نانو
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