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اخبار مهم

مروری بر اجرا و عملکرد طرح تجهیز آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری 
نانو )طرح توانا(

افتتاح آزمایشگاه دانش آموزی آموزشی نانو در استان اردبیل

بررسي عملکرد بیوجاذب هاي مغناطیسي در حذف برخي از آالینده هاي 
زیست محیطي از نمونه هاي آبي

طراحی نانوچادرهای امدادی

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان خرم دره

برتر  استعدادهای  شناسایی  هدف  با  نانو،  فناوری  و  علوم  المپیاد  ششمین 
نانو و  فناوری  در  انسانی  نیروی  تربیت  پایدارسازی جریان  به  دانش آموزی، کمک 
کمک به پیشتازی کشور در آموزش فناوری نانو در 132 شهرستان به طور سراسری 

ساعت 2 بعد ازظهر جمعه چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این المپیاد 18 هزار و 183 دانش آموز دختر و 10 هزار و 296 دانش آموز 

پسر شرکت کرده و در 180 دقیقه به 60 سوال چهار گزینه ای پاسخ دادند.
برگزیدگان مرحله اول؛ شامل 30 برگزیده کشوری در گام بعد در تابستان 94 
یک اردوی عملی آموزشی 10 روزه را می گذرانند. در این مرحله، دانش آموزان ضمن 
فراگیری روش های ساخت و کاربرد نانومواد در آزمایشگاه و شرکت در کارگاه های 

شبیه سازی نانو، از مراکز فعال کشور در حوزه فناوری نانو بازدید می کنند.
با  آزمون  یک  در  برنز  و  نقره  طال،  مدال  کسب  برای  دانش آموزان  پایان،  در 
ارایه  آزمون در دو بخش سواالت کتبی و همچنین  این  به رقابت می پردازند.  هم 
دستاوردهای علمی خود طی این دوره، در قالب مقاله علمی و ارایه شفاهی با حضور 

داوران متخصص علوم و فناوری نانو برگزار می شود.
پژوهش سرای   200 آموزی  دانش  المپیاد  ششمین  برگزاری  در  است،  گفتنی 
مختلف  استا ن های  از  پرورش  و  آموزش  کارکنان  از  نفر   1500 و  دانش آموزی 

همکاری داشته اند.

شرکت نانوسیستم پارس

تهران. بیمارستان امام خمینی . مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
تلفن: 66907525 - 09124549072
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معرفی برترین های پنجمین جشنواره دانش آموزی نانو 

اخبار

پنجمین جشــنواره دانش آموزی نانو با حضور جمعی از 
مسئولین شهرستان نور و 250 دانش آموز از سراسر کشور، 
دهم و یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان نور 

برگزار شد. 
102 طرح توســط داوران برای شــرکت در جشنواره 
برگزیده شــده بودند کــه 25 طرح به صورت شــفاهی و 
مابقی به صورت پوستر ارائه شــدند این 25 طرح برگزیده 
از اســتان های ایالم، فارس، تهران، ســمنان، خراســان 
البــرز، آذربایجان شــرقی، اصفهان،  شــمالی، مازندران، 

همدان، مرکزی، کرمان و گلستان بودند.
در نهایت در مراســم اختتامیه طرح های برتر به شرح 

زیر معرفی و تقدیر شدند. 

طرح های ممتاز:
رطوبت سنج نانویی از استان کرمان

ساخت کربن فعال با اســتفاده از فعال سازی شیمیایی 
ساقه و غوزه پنبه از استان خراسان شمالی

طرح های برتر:
 بررســی خواص فیزیکی بلور مایع نماتیک مخلوط 

شده با نانوذرات از استان البرز
 حذف یون کروم فلــزی از فاضالب صنعتی توسط 

جاذب مزوپروس سیلیکا/اکسید آهن از استان سمنان
 دســتگاه جمع کننده گــرد و غبــار و تصفیه هوا با 
 ZnO اصالح شده با TiO2 اســتفاده از فناوری نانوذرات

از استان تهران
 سنتز گرافن اکســید کاهش یافته با استفاده از مواد 

دور ریز از استان تهران
 سنتز ایروژل از استان تهران

 بررســی کارایی نانــوذرات تیتانیم دی اکســید در 
حذف حشــره کش کلوتیانیدین از محیط های آبی از استان 

آذربایجان شرقی
همچنین طرح تهیه نانوکلوئید اکســید روی با دستگاه 
انفجار الکتریکی ســیم و بررســی تیمار آن بر رشد ذرات 
ســینگل کراس 704 موفق به کســب رتبــه ویژه داوران 
شــدند. شــایان ذکر اســت خانم ها طاهــری و عطایی، 

دانش آموزان دوره ابتدایی، صاحبان این طرح ویژه بودند.

در مراســم اختتامیه، به دانش آموزانی کــه طرح آنها 
در آزمایشــگاه های انجام شــده و یا در جشنواره خوارزمی 

پذیرفته شده بودند، جوایز ویژه ای اهدا شد.
گفتنی اســت؛ آقای ســید علی قاســمی؛ مدیر کل 
آموزش و پرورش اســتان مازنــدران، دکتــر عبدالوحید 
فیاضــی؛ نماینده نــور و محمودآباد در مجلس شــورای 
اســالمی و عضو کمیســیون پژوهش و تحقیقات، آقای 
اداره کل، مهندس  متوســطه  آمــوزش  معــاون  نظری؛ 
کاظمــی؛ مدیر اداره فناوری و گروه های آموزشــی اداره 
کل، آقــای یزدانی؛ معــاون فرماندار نــور، آقای ذکایی؛ 
رییس شــورای اســالمی شــهر نور، دکتر باقرزاده؛ امام 
جمعه نور، ســرهنگ محمدی؛ از سپاه پاسداران نور، حاج 
حســین فرهادی؛ رییس مجمع خیرین آموزش و پرورش 
نور، آقای عماد احمدوند؛ مدیر کارگروه ترویج ســتاد نانو، 
خانم اسالمی پور؛ مدیر باشــگاه نانو از میهمانان حاضر در 

بودند. اختتامیه  مراسم 
در پایان مراســم، نشست هم اندیشــی با حضور مدیر 

باشگاه نانو و مدیران آموزش و پرورش برگزار شد.

اولین آزمایشــگاه دانش آموزی فناوری نانو در 
سطح استان اردبیل در پژوهش سرای دانش آموزی 
استاد باباصفری ناحیه 2 با حضور مدیرکل آموزش 
و پرورش، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 و جمعی 

از مسئولین اداره کل افتتاح گردید.
در این مراســم دکتر صابر سپهری؛ مدیر کل 
آموزش و پرورش اســتان اردبیــل ضمن تبریک 
هفته گرامیداشــت مقام معلم به همکاران، یکی از 
روش های پیش روی بشــر در جهت توسعه علم را 
دانش نانو دانست و آن را نیاز امروزی برای توسعه 

و پیشرفت علمی عنوان کرد.
ســپهری علم نانو را در آمــوزش و پرورش با 
اهمیت دانســت و الزمه این امر را فرهنگ سازی 

این علم بیان نمود.
جاهد شــعاع؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 
نیز ضمن خیر مقدم گویی و تبریک هفته معلم، علم 
نانو را در راســتای جهش علمی بسیار مفید دانست 
و افتتاح آزمایشگاه نانوی دانش آموزی را در سطح 
استان گام بسیار مثبتی در آموزش و پرورش استان 

ارزیابی کرد.

در ادامه آقای طهماســب بیرامی؛ رئیس اداره 
فناوری و گروه های آموزشــی آموزش متوســطه 
اســتان نیز گزارشــی از فرآیند ایجاد آزمایشــگاه 
نانــو در پژوهش ســرای بابا صفری ارائــه نمود و 
افزود: »اهمیــت دادن به علوم و فنــاوری نانو در 
پژوهش ســراهای اســتان و تجهیز پژوهش سراها 
به تجهیزات مــورد اســتفاده در این فنــاوری از 
موضوعاتی اســت که باید در آموزش و پرورش به 

آنها بها داده شود.«
در این مراســم مهنــدس ســاعدی؛ معاون 
پژوهشی شــبکه آزمایشــگاه های توانا نیز آشنایی 
با فناوری هــای نوین نانو را به عنوان راه گشــایی 
در عرصه تحقیق و پژوهــش قلمداد نمود و متذکر 
شد؛ باید در عرصه یادگیری، کاربرد و تجاری سازی 
علوم به نحوه ای قدم برداریم کــه حداقل از علوم 
روز دنیا عقب نمانیم. ایشان فعالیت های باشگاه نانو 
را در تجهیز مراکز علمی، پژوهشــی به تجهیزات 
نوین نانو خوب توصیف کــرده و از برنامه های این 

باشگاه برای تجهیز مراکز دیگر خبر داد.

فروردین ماه ســال جاری، کارگاه آموزشــی مبانی فناوری نانو با هدف آشنایی 
دانش آموزان و دبیران شــهر بندرعباس با حضور ســعید ســاعدی مدرس تزار الف 
فناوری نانو در آزمایشــگاه دانش آموزی نانو بندرعباس، در قالب 3 کارگاه آموزشی 3 

ساعته برای دانش آموزان پسر، دختر و نیز دبیران فیزیک و شیمی برگزار شد.
این کارگاه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با امکانات موجود در شبکه آزمایشگاهی 
توانا، فرصت های پیش روی دانش آموزان و نیز ترغیب آنها برای حضور در آزمایشــگاه 
و فعالیت پویا در این محیط آموزشــی - پژوهشــی؛ در دو بخش تئوری و کار عملی با 
تجهیزات برگزار گردید. در بخش اول کارگاه دانش آموزی، مباحث مقدماتی در مورد نانو 
و نیز تجهیزات موجود در آزمایشگاه نانو ارائه شد؛ در ادامه با معرفی حمایت های موجود 
در آزمایشــگاه های دانش آموزی نانو در مورد ســاز و کارهای موجود برای پروژه های 
دانش آموزی بحث گردید. در بخش دوم دانش آموزان با حضور در محل آزمایشــگاه از 

نزدیک با امکانات موجود در این مرکز و نحوه عملکرد آنها آشنا شدند.
کارگاه آموزش فناوری نانو دبیران فیزیک و شیمی بندرعباسی هم در دو بخش 
مبانی نانو و کار عملی با تجهیزات نانو انجام شــد. در بخــش اول پس ارائه مطالب 
مختصری در زمینه مبانی نانو، طرح توانا و شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانوفناوری 
معرفی و بسته خدمات آموزشی و حمایت های موجود در این شکبه برای فعالیت های 
آموزشی و پژوهشی معرفی گردید. بخشی از این جلسه نیز به بحث و تبادل نظر میان 

حضار و معاون پژوهشی شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانو سپری شد.

کارگاه آموزشی فناوری نانو ویژه دانش آموزان و دبیران در افتتاح آزمایشگاه دانش آموزی آموزشی نانو در استان اردبیل  
آزمایشگاه بندرعباس برگزار شد
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جلوگیری از یخ زدگی سطوح در سرما با استفاده از 
نانوپوشش ها

تولید باند پانسمان ضد باکتری آجی کت، با 
قابلیت نمایش زمان تعویض در ایران

جدیــدی  نانوپوشــش   )NEI( ان ای آی  شــرکت 
ــد  ــد فرآین ــه می توان ــت ک ــرده اس ــه ک ــازار عرض ــه ب ب
ایــن  برســاند.  حداقــل  بــه  را  ســطوح  یخ زدگــی 
ــد روی  ــت و بای ــول اس ــورت محل ــه ص ــول ب محص

ــود.  ــپری ش ــر اس ــورد نظ ــطح م س
آی  سوپر  نانومیت  به  موسوم  جدید  محصول  این 
متشکل  و  بوده   )NANOMYTE® SuperAi(
این  می باشد.  یخ زدگی  ضد  نانوکامپوزیت  یک  از 
شیشه  روی  می تواند  و  است  شفاف  کامال  محصول 
می توان  کار  این  با  گیرد.  قرار  مختلف  زیرالیه های  یا 
روی  صاف  حال  عین  در  و  متراکم  سخت،  الیه  یک 
تا  می شود  موجب  پوشش  این  کرد.  ایجاد  زیرالیه ها 
چسبندگی یخ روی شیشه به حداقل رسیده و در نتیجه 
عالوه  محصول  این  شود.  شیشه  زدگی  یخ  از  مانع 
نیز  سرامیک ها  و  فلزات  پالستیک،  روی  شیشه،  بر 
تا یک  است  موارد الزم  برخی  در  است.  استفاده  قابل 
افزودنی به این محصول اضافه شود تا چسبندگی این 

پوشش به حداکثر مقدار خود برسد.
ایــن محصــول موجــب آبگریــزی ســطح می شــود 
و می تــوان آن را بــه ســادگی بــا اســپری کــردن، 
ــال  ــف اعم ــطوح مختل ــی روی س ــه وری و قلم زن غوط
کــرد. یخ زدگــی در برخــی حوزه هــا مشــکل آفرین 

اســت؛ زدایــش یــخ در مــواردی نظیــر توربین هــا، 
ــز  ــیار چالش برانگی ــا بس ــه ی خودروه ــا و شیش کابل ه
ــت  ــر ممانع ــالوه ب ــش ع ــن پوش ــتفاده از ای ــت. اس اس
از یخ زدگــی، موجــب افزایــش مقاومــت خوردگــی 

ــود. ــز می ش ــطوح نی س
ایــن پوشــش توســط چنــد کارخانــه مختلــف 
مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت. در یکــی از 
صنایــع، میــزان یخ زدگــی کابل هــای آلومینیومــی 
ــی  ــورد بررس ــش م ــن پوش ــال ای ــد از اعم ــل و بع قب
قــرار گرفتــه اســت. هــر دو کابــل پوشــش دار و بــدون 
ــپری  ــرض اس ــاعت در مع ــدت دو س ــه م ــش ب پوش
ــزان  ــده و می ــرار داده ش ــن ق ــیار پایی ــای بس آب و دم
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا م ــخ روی آنه ــکیل ی تش
اســت. نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از ایــن پوشــش 
موجــب کاهــش 50 درصــدی در مقــدار یــخ تشــکیل 
شــده روی ســطح شــده اســت. همچنیــن ایــن 
پوشــش در دمــای اتــاق بــه ســرعت خشــک می شــود 
ــه 100  ــی ک ــدارد. در صورت ــی ن ــه گرماده ــاز ب و نی
ــن پوشــش داده شــود، در  ــه ای ــا ب ــه گرم ــا 150 درج ت
ــن  ــود. ای ــک می ش ــاعت خش ــک س ــر از ی ــدت کم ت م
ــه  ــازار عرض ــه ب ــف ب ــته های مختل ــول در بس محص

ــت. ــده اس ش

شــرکت دانش بنیان داروســازی عماد، با تکیه بر فنــاوری نانو، 
محصولی را تولید نمــوده که برای ترمیم زخم ها و ســوختگی ها قابل 
استفاده است. این محصول که باند پانســمان آنتی باکتریال آجی کت 
نام دارد، به تازگی موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع در ایران شــده 

است.
پانسمان های سنتی، که به پانســمان غیرجاذب نیز معروف است، 
از مشتقات سلولز هستند. گاز اســتریل از خانواده ی این پانسمان هاست 
و معموال بعد از قرار دادن یک الیه آنتــی بیوتیک یا ماده ی ضدعفونی 
کننده، روی زخم قرار داده می شــود. از مشــکالت این پانسمان ها این 
است که به زخم می چســبد و به هنگام تعویض ســبب درد و ناراحتی 
فراوان بیمار می شــود. همچنین ذرات باقیمانده از این پانســمان روی 
زخم باقی می ماند. اســتفاده از محصول آجی کت، راهکاری ساده برای 

رفع این مشکالت خواهد بود.
دکتر حمیدرضا عمو، مدیرعامل شرکت داروسازی عماد، در معرفی 
این محصول عنوان کرد: »باند پانســمان آنتی باکتریال آجی کت، یک 
پانسمان تک الیه با پوششی از نانوبلور های نقره است. در واقع ماده ی 
مؤثر و آنتی بیوتیک موجود در این پانسمان، همان یون های نقره است 

که بر انواع باکتری های گرم مثبت و منفی و قارچ تأثیرگذار است.«
وی در ادامه به مزایــای کاربرد این محصول اشــاره کرد و گفت: 
»بر اثر اســتفاده از این پانســمان، به دلیل ویژگی ضدمیکروبی و ضد 
التهابی فوق العاده مناســب آن، ترمیم زخم با سرعت نسبتا باالیی انجام 
خواهد شد. عدم نیاز به استفاده از ســایر ضدعفونی کننده ها مثل بتادین 
و یا پمادهــای آنتی بیوتیک، عدم نیاز به تعویض زودهنگام پانســمان، 
اکسیژن رســانی و رطوبت رســانی مناســب به زخم از دیگر مزایای 

استفاده از این محصول است.«
عالوه بر اثربخشی باالی این پانسمان، نوآوری دیگر این فرآورده، 
وجود اندیکاتور یا تغییر رنگ الیاف پس از آزادســازی یون نقره است. 
در این حالت رنگ الیاف از سبز تیره به ســبز روشن )متمایل به سفید( 
تبدیل می شود. با این روش به آســانی می توان زمان تعویض پانسمان 

را تشخیص داد.

از  استفاده  با  دانش آموزی  آزمایشگاه های  تجهیز  طرح 
تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل، در سال 90 با هدف تقویت 
سهولت  همچنین  و  ملی  توانمندی های  به  دانش آموزان  باور 

دسترسی آنها در سراسر کشور به تجهیزات
آزمایشگاهی پیشرفته آغاز شد. تا پایان سال 92هفت استان 
با مشارکت آموزش و پرورش و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به 

این آزمایشگاه ها تجهیز شدند. 
با  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  سال 1393  در 
تأمین 40 درصد از اعتبار الزم برای هر آزمایشگاه و همچنین ستاد 
 30 هرکدام  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  نانو  فناوری  توسعه  ویژه 
درصد، زمینه توسعه پرشتاب آزمایشگاه های دانش آموزی را فراهم 
تجهیزات  به  دانش آموزی  آزمایشگاه   42 سال،  این  در  آوردند. 
دانش آموزی  آزمایشگاه های  تعداد  و  شدند  تجهیز  نانو  فناوری 
از  رسید.  استان ها  همه  در  مرکز   49 به  مجموعا  نانو  فناوری 
ویژگی های جالب توجه در اجرای این طرح، مشارکت خیرین برخی 

به  برای خرید تجهیزات است،  اعتبار الزم  تأمین  شهرستان ها در 
پرورش،  و  آموزش  از سهم 30 درصدی  نیمی  گونه ای که حدود 

توسط خیرین تأمین شده است.

   فعالیت آموزشی آزمایشگاه ها
اصلی  تمرکز  آزمایشگاه ها،  آموزشی  ماهیت  به  توجه  با 
برای  آموزشی  دوره های  اجرای  بر  آزمایشگاه ها  این  فعالیت های 
دانش آموزان شهرهای اطراف خواهد بود. برای این منظور، شبکه 
توانا اقدام به آماده سازی کتابچه آموزشی کرده و برنامه ی ارزیابی 
و رتبه بندی آزمایشگاه ها را بر پایه عملکرد آموزشی آنها، تدوین 

نموده است.
آزمایشگا ه های  در  آموزشی  دوره   45  ،93 سال  پایان  تا 
شهرهای سلماس، نور، شهرضا، مشهد، شیراز، بجنورد، تهران و 

همدان با حضور بیش از 3700 دانش آموز برگزار گردید.

مروری بر اجرا و عملکرد طرح تجهیز آزمایشگاه های 
دانش آموزی فناوری نانو )طرح توانا(
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مقدمه 
حذف رنگ از سیستمهاي آبزي یک چالش بسیار مهم 
اســت. برخي از این مواد رنگزا در شرایط بیهوازي به مواد 
آروماتیک سرطانزا تجزیه میشــوند. حذف رنگ از پساب 
صنایع نساجي به دلیل مصرف باالي آب و مواد شیمیایي 
و حجم قابل مالحظه فاضالب رنگي از اهمیــت ویژهاي 
برخوردار است. روشــهاي تصفیه متعددی براي رنگزدایي 
فاضالب هاي رنگي مورد استفاده قرار ميگیرد که انتخاب 
روش بهینه بستگي بـه غلظت رنگ، هزینه هاي تصفیه و 
استاندارد پساب خروجي دارد. در میان روشــه اي موجود، 
جذب سطحي به عنوان یک روش مقرون به صرفه براي 

تصفیه فاضالب هاي رنگي مورد توجه است.
جذب سطحي شامل تجمع مولکولهاي حل شده یک 
ماده در یک حالل روي ســطح ذره جامد است. در طول 
فرآیند جذب ســطحي، مولکولهاي حل شونده از محلول 
خارج شده و به وسیله جاذب، جذب میشوند. بخش زیادي 
از مولکول ها روي ســطح تخلخل هاي جاذب، جذب شده 
و به مقدار نســبتا کمتري روي ســطح بیروني ذره، جذب 
میشــوند. انتقال جذب شــونده از محلــول روي جاذب تا 
زماني ادامــه مییابد که غلظت حل شــوندهي باقي مانده 
در محلول با غلظت حل شــوندهي جذب شــده به وسیله 
جاذب در حال تعادل باشــد. زماني که تعادل برقرار شود، 
انتقال جذب شونده متوقف میشود. سرعت جذب سطحي، 
زمان مانــد مورد نیاز بــراي تصفیه و اندازه ســامانههاي 
تماسي جاذب را معین میکند. در فرآیند جذب، کربن فعال 
یک جاذب استاندارد و متداول است ولي هــزینه تولید آن 
باالست و به همین دلیل، اخیرا جاذبهاي ارزانقیمت مورد 

توجه قرار گرفته اند.

 

شکل A :1: انار، B: پوست آسیاب شده،
C: دانه های انار) میوه انار(، D: پوست انار

با پیشرفت فناوری و نیاز به حجم باالی مواد رنگزا، 
رنگزاهای ســنتزی جای رنگزاهای طبیعــی را گرفته اند. 
پوست انار به عنوان ماد ه دورریز به د ور انداخته می شود، 
درحالیکه این پســماند یک ماد ه کم هزینه و تجد ید پذیر 
برای جذب آالیند ه ها به د لیل ســطح ویژه باال می تواند 
محسوب شود. پوســت انار شــامل چندین ترکیب مانند 
پلی فنول اســت و می توانند در فرآیند جــذب کاتیون ها 
موثر باشــد. به همین د لیل انتظار می رود بتواند یون های 

فلزی سنگین و رنگ های کاتیونی را جذب نماید. 
با این حــال بیوجاذب ها نیاز به فــرآوری یا اصالح 
ســطح د ارند تا بتوانند عملکرد بهتری د اشته باشند. این 
فرآوری می تواند بــا نمک ها صورت گیــرد یا این که از 
کربن اکتیو در فرآیند جذب آالینده استفاده شود. در این 
راستا این گروه پژوهشــی ابتدا میزان رنگبری بیوجاذب  

تولید شــده با پوســت انار را در نمونه آبــی حاوی مواد 
رنگزا مورد بررسی قرار داده و سپس با افزودن نانوذرات 
مغناطیســی میزان حذف رنگ بیوجاذب مغناطیســی را 

بررسی نموده است.

شکل 2: مواد موجود در پوست انار

نانــوذرات مغناطیســی خــواص منحصر بــه فردی 
دارند که ســبب کاربرد روز افزون آنها در محیط زیســت، 
میکروالکترونیک، زیست فناوری و سایر زمینه ها می شود. 
از مزایای این ترکیبات داشــتن مســاحت ســطح زیاد و 
خواص مغناطیسی اســت. این خواص منجر به بازده باال، 
ســرعت زیاد جذب آالینده ها و راحتی جداسازی به وسیله 

میدان مغناطیسی می شوند.

ادامه در صفحه بعد

مقاالت

روش تجربی
روش  با  آهن  اکسید  نانوذرات  پژوهش  این  در 
مقطر  آب  اکسیژن زدایی  از  پس  شد.  تهیه  همرسوبی 
از  مناسبی  مقدار  ابتدا  آن  از  نیتروژن  گاز  عبور  توسط 
بالن چهار دهانه ریخته  )III( در  )II( و  نمک های آهن 
هم زده  معین  مدت  به  شده  آسیاب  ضایعات  با  همراه  و 
به   pH=11 تا  قطره  قطره  سود  محلول  سپس  شد. 
محیط اضافه شد. تا رسوب سیاه رنگ به دست آمد. پس 

از شستشوی آن )pH= 7( رسوب خشک شد. 
می دهد  نشان  شده  سنتز  نانوذرات   SEM آنالیز 
کم تر  حدودا  آنها  اندازه  و  بوده  نانو  مقیاس  در  ذرات 
تجمع  بیانگر  تصاویر  همچنین  است.  نانومتر   80 از  
حد  تا  تجمع  این  که  می باشد  نقاط  برخی  در  نانوذرات 
بین  مغناطیسی  کنش  میان  و  زیاد  از سطح  ناشی  زیادی 

است. آنها 

    بررسی جذب سطحی
تنهایی  به  سطحی  جذب  بر  موثر  عوامل  از  یک  هر 
زمانی  فواصل  در  جذب  آزمایش های  طی  شد.  بررسی 
مشخص از پساب نمونه برداری شد و غلظت رنگزا در پساب 
به وسیله طیف نورسنج UV-Vis معین شد. مقدار جذب 
محلول پیش و پس از افزودن جاذب و گذشت زمان مورد 
شرایط،  تمام  نظرگرفتن  در  با  تعادل  به  رسیدن  برای  نیاز 

اندازه گیری و بازده حذف مواد رنگزا محاسبه گردید.

بررسی پارامترها

   اثر زمان
جذب  اول  ثانیه   30 در  که  دادند  نشان  آزمایش ها 
بعد  به  آن  از  و  می شود  مشاهده  بیوجاذب  توسط  شدیدی 

مقدار جذب تغییر چندانی نمی کند. 

   اثر مقدار جاذب
با افزایش مقدار جاذب نیز به دلیل افزایش محل های 

در دسترس، میزان جذب بیشتر می شود. 

   اثر غلظت رنگ
ثابت  مقدار  در  رنگ  جذب  درصد  غلظت،  افزایش  با 
جاذب و زمان ثابت 30 ثانیه کاهش می یابد. در غلظت های 
کم، مقدار رنگزا نسبت به سطح جاذب و یا سطح ویژه و در 
دسترس پایین است، اما بـا افزایش غلظت رنگ در محلول، 
رنگزا  با  مقایسه  در  بر روی سطح جاذب  فضاهای موجود 
افزایشی ندارد.  نتیجه راندمان جذب روند  کم   تر شده و در 
با نیروهای شناوری که  همچنین ایـن پدیده ممکن است 
برای غلبه بر مقاومت انتقال جرم بین محیط جامد و آبی 

مورد نیاز است، مرتبط باشد.

محققان: علي سلماني و علي نازي 

 اساتید راهنما: فاطمه سخائي - زهرا سید آبادي 

پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا

 منطقه15 تهران

بررسي عملکرد بيوجاذب هاي مغناطيسي 
در حذف برخي از آالينده هاي زيست 

محيطي از نمونه هاي آبي
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طراحی نانوچادرهای امدادی
چکیده 

چادرهای امدادی، مناسب ترین گزینه برای اسکان آسیب دیدگان پس از وقوع بالیای طبیعی است. اما مواردی مانند 
نفوذ آب، فرســودگی، نامقاوم بودن جنس و آلودگی های بهداشتی همواره از مشــکالت این نوع چادرها در زمان اسکان 

اضطراری پس از حوادث است. 
فناوری نانو وارد عرصه های مختلف زندگی مردم شــده است، به طوریکه توانســته اکثر صنایع و فعالیت ها را متحول 
سازد و به بهبود کیفیت آنها کمک شایانی نماید. در صنعت نســاجی، فناوری نانو بیشتر به منظور تولید مواد جدید، بهبود 
خواص مواد موجود و ارتقاء کیفیت محصوالت، به کار گرفته می شــود. بنابراین استفاده از این فناوری در تولید چادرهای 
امدادی می تواند بسیار موثر باشــد. با به کارگیری فناوری نانو در عملیات تولید یا تکمیل پارچه های ویژه چادرها، می توان 
پارچه های مقاوم در برابر نفوذ مایعات، تولید نمود. عالوه بر این مقاوم سازی و ایجاد خاصیت ضد میکروبی نیز با استفاده 
از نانوذرات امکان پذیر اســت. لذا در این پژوهش، هدف بررســی امــکان تولید چادرهای نانوی امــدادی به منظور رفع 

مشکالت چادرهای رایج است.

مقدمه
چادر به معنی پوشش رویین است و به هر نوع 
پوششــی که انســان ها و یا اموال آنها را از عوامل 
خارجــی محافظت نموده و قابلیــت جمع کردن و 
ســرپا نمودن در زمان ها و مکان های مورد نیاز را 
داشته باشــد، چادر می گویند. جنس آن می تواند 
از برزنت، کتان، پالستیک، پشــم بز و غیره باشد.

چادر علیرغم سادگی مزایای بسیار دارد که همین 
مزایا باعث شــده در طول تاریخ یکــی از بهترین 

گزینه های انسان برای اسکان موقت باشد.

 ویژگی های چادرهای امدادی
1. سبک، کم حجم و قابل انتقال 

2. امکان برپایی سریع و راحت 
3. انبار کردن آسان و کم حجم

4. چشــم گیر اســت و نشــانه حضور ســازمان های 
امدادرسان بوده، به آسیب دیدگان آرامش می دهد

5. تهیه و حمل آن به تعداد مورد نیاز به محل سانحه 
نسبتا آسان است

معایب چادر
چادرها معموال فاقــد برخی از خصوصیات اساســی 
ســرپناه بوده و از نظر حفاظــت اموال دام هــا و ذخیره 

مواد غذایی چندان مناســب نیســتند. در مورد بسیاری 
از کشــورها اگر مخارج حمل و نقل بــه قیمت یک چادر 
وارداتی افزوده شــود، تامین چادر بیش از بازســازی یک 
خانه ســنتی عادی هزینه برمی دارد. اختالف آب و هوای 
نقاط سانحه خیز انتخاب چادر مناسب با شرایط گوناگون 
آب و هوایی را ناممکن می سازد .چادر در اثر عوامل جوی 
بســیار زود می پوسد و با اســتفاده زیاد فرسوده می شود. 
در بالیا و حوادث غیرمترقبه دیده شــده با وجود آنکه در 
اردوگاه ها چادر بر پا می کنند اما کم تر کســی به آنها پناه 
می برد. باران های شدید، ســرما و گرما، محیط های آلوده 
همه و همه از عواملی اســت که بر کیفیــت چادرها تاثیر 

می گذارند. 

نتیجه گیري
با به کارگیری فناوری نانو و اســتفاده از نانوذرات آبگریز در عملیات تولید یا تکمیل پارچه های ویژه چادرهای امدادی، قطرات مایــع نمی توانند درون پارچه های مقاوم در برابر مایعات، 
نفوذ کنند. نانوذرات دی اکســید تیتانیوم به دلیل ویژگی هایی نظیر پایداری شــیمیایی، قیمت مناسب، در دسترس بودن، غیر ســمی بودن و خواص نوری بیش از انواع دیگر نانوذرات مورد 
استفاده قرار گرفته اســت. همچنین مقاوم سازی نیز با استفاده از نانوذرات امکان پذیر است. در این میان رشد میکروب ها بر روی لباس های در حال استفاده و یا حتی انبار شده که بر پوشنده 
لباس و خود لباس تاثیرگذار است، سبب اســتفاده از انواع مختلفی از عوامل ضدمیکروبی برای محافظت از منســوجات در برابر "میکروارگانیسم های بیماری زا" شده است. نانوذرات نقره از 
جمله مواد ضد میکروبی مناســبی هستند که به طور گسترده در صنعت نساجی به کار می روند. با استفاده از آنها در چادرهای امداد می توان خاصیت ضدمیکروبی نیز به آنها بخشید و از انتقال 

آلودگی به داخل آن جلوگیری نمود.

محقق: نادیا محسنی  

 استاد راهنما: نیلوفر گل محمدی 

مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری- تهران

   اثر زمان و تاثیر مغناطیسی کردن آن
مقدار  بعد  به  آن  از  اما  می شود،  مشاهده  شدیدی  جذب  اول  ثانیه   30 در  ابتدا  بیوجاذب  در 
به  توجه  با  می شود.  برقرار  تعادل  واجذب  و  جذب  بین  عبارتی  به  نمی کند.  چندانی  تغییر  جذب 
دقیقه مشاهده   30 تا  ثانیه    30 در  میزان حذف  بین  زیادی  اختالف حذف  آمده  به دست  نتایج 
پوست  پودر  توسط  رنگزا  برای حذف  بهینه  تماس  زمان  اقتصادی،  به دالیل  بنابراین  نمي شود، 
شروع جذب  زمان  می شوند  مغناطیسی  جاذب ها  که  زمانی  ولی  شد.  گرفته  نظر  در  ثانیه   30 انار 
 15 زمان  گذشت  با  دلیل  همین  به  می شود.  بیشتر  جاذب  ظرفیت  ولی  کم تر  بیوجاذب  به  نسبت 
در  نسبت سطح  افزایش  که  است  این  بیانگر  این  و  می یابد  افزایش   %95 باالی  به  جذب  دقیقه 
دسترس نانوذرات موجب بهبود فرآیند جذب شده است. از آنجا که پدیده جذب به مساحت سطح 
استنباط می گردد که مساحت سطح در دسترس در  آزمایش ها  نتایج  از  وابسته است،  در دسترس 
و  بیشتر شده  جرم  واحد  اساس  بر  میزان جذب  رو  این  از  است،  بیشتر شده  مغناطیسی  بیوجاذب 

می توان با اعمال دیگر فاکتورهای موثر بر جذب، حذف صد در صد رنگ را انتظار داشت. 

ادامه از صفحه قبل
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فناوری نانو می تواند منسوجات را هوشمند کند و به آنها کارایی ویژه ای بدهد. با توجه به 
ارتباط محصوالت فناوری نانو با خواص نوری، گرمایی، انعطاف پذیری و ... منسوجات زیادی 

می توانند از فناوری نانو بهره ببرند.
در محصوالت مدرن صنعت نساجی عالوه بر خصوصیات استحکامی روی خواص دیگری 
مانند جذب، عبور یا دفع مواد نیز کار شــده است. به چنین محصوالتی منسوجات هوشمند 
اطالق می شــود. کلمه هوشمند همیشه درســت استفاده نمی شــود. لباس های هوشمند، 
لباس هایی نیستند که فکر کنند یا برای شما چای درست کنند یا کتاب بخوانند. لباس های 
هوشــمند یک قابلیت ویژه دارند. برای مثال به نخ های کشســان به خاطر خواص ارتجاعی 
فوق العاده می توان هوشــمند گفت، می توان بارها و بارها آنها را کشــید و باز بتوانند خواص 

ارتجاعی خود را حفظ کنند. این نخ ها وارد لباس شده و لباس را کشسان می کنند. 
در واقع منسوجات هوشــمند منسوجاتی هستند که می توانند در ســرما ما را گرم نگه 
دارند و در گرما خنکمــان کنند یا راحتی الزم را برای ما فراهم آورنــد. آنها می توانند نیمه 
رساناهای ســازنده قطعات الکترونیکی را در بر داشته باشــند یا یک اثر رنگی ویژه از خود 
نشان دهند. خیلی از منســوجات هوشمند در انواع پوشاک اســتفاده می شوند و هدف آنها 
ایمنی یا بهداشت یا راحتی است. توسعه منسوجات هوشــمند نظامی نیز بسیار مهم است. 
لباس هایی که در شرایط سخت و حمالت از بدن محافظت می کنند یا لباس هایی که تغییر 

رنگ می دهند، از جمله کاربردهای مطرح نظامی هستند.

 لباس های ضد عرق
لباس هایی که عــرق را جذب می کنند نیز به نوعی هوشــمند هســتند، چرا که باعث 
می شــوند در شــرایط خاص لباس راحت باشد. در چنین لباس هایی ســطح مقطع الیاف و 

خصوصیات عبوردهی و جذب آنها اهمیت دارد. 
یکی از روش های جلوگیری از بوی عرق، اتصال دائم مولکول سیکلودکسترین روی لباس 
است.  سیکلودکسترین ها مولکول های حلقوی با قابلیت آبگریزی هستند. این ماده، مولکول 
بی زیان گلوکز با قابلیت باال است که از نشاسته استخراج می شود. مولکول هایی که آبگریزند 
یا حداقل تعدادی جزء آبگریز در آنها ایجاد شده است، می توانند در این مولکول های حلقوی 
جای بگیرند. مولکول های سیکلودکسترین که به سطح منسوج اتصال داده شده اند، ترکیبات 
عرق را از پوست بدن گرفته و کپسول می کنند و زمانی که لباس شسته می شود، آنها را آزاد 

می نمایند. در سال های اخیر بیشتر لباس های مردانه با سیکلودکسترین همراه شده اند. 
روش دیگر جلوگیری از بو استفاده از پلی استر فعال فوتوکاتالیستی است. این نوع الیاف 

مولکول های جذب شده بو را از بین می برند.

 لباس های خنک
راحتی الیاف مصنوعی خیلی جزیی اســت، زیرا آنها رطوبت بــدن را جذب نمی کنند و 
پخش کردن الکتریسته ساکن نیز برایشان دشوار است. علیرغم این خواص برای ورزشکاران 
لباس های فوق خنکی از پلی اســتر تولید شــده است که تنها براســاس یک اختالف ساده 
بین سطح الیاف در مجاورت پوســت و ســطح الیاف در طرف بیرونی لباس، بدن را خنک 
نگه مــی دارد. نخ هایی کــه در مجاورت بدن قرار دارنــد الیاف کم تر و بزرگ تــر دارند. این 
نخ ها مساحت سطح مشــخصی دارند. نخ هایی که در مجاورت محیط بیرونی هستند، الیاف 
ظریف تر و بیشتری دارند. این نخ ها مساحت سطح بیشتری از نخ های ضخیم دارند. اختالف 
بین میزان مســاحت سطح باعث می شود که مثل اســفنج، عرق و رطوبت از داخل لباس به 
بیرون کشیده شود و در سطح بیرونی پخش شود و میزان تبخیر افزایش یابد. فواصل بزرگ 

در بافت حلقوی باعث گردش هوا و افزایش تبخیر می شود.

کاربردها و دستاوردها

به گزارش ایرنــا، محققان انگلیســی موفق به تولید لباســی با فناوری 
پیشــرفته شــدند که در درمان بیماری ســرطان و همچنین پیشگیری از 
بیماری ها موثر اســت. این لباس قادر اســت نانوذرات یک ماده که می تواند 

یک دارو باشد را در خود جای دهد و بطور موضعی در بدن آزاد نماید.
تا کنون از فناوری های بســیاری در تولید کمربندها و کفش ها استفاده 
شده بود، اما اکنون فناوری نانو در لباس هم تعبیه شده است، به گونه ای که 
نه تنها به عنوان تن پوش از آن اســتفاده می شود، بلکه سالمت انسان را نیز 
کنترل می کند. اکنون محققان در تالش هستند تا هر قطعه از لباس و کفش 
انسان بتواند عالئم حیاتی انسان را کنترل کرده و حتی به درمان بیماری ها 

کمک کند.
این لباس که به تازگی توســط محققان برای درمان سرطان سینه ابداع 
شده اســت، می تواند داروی درمان سرطان سینه را بطور موضعی آزاد کند. 
این لباس حاوی حباب های میکروکپسوله ی داروی تاموکسیفن است. گرما و 
رطوبت بدن پوشش این حباب ها را از بین می برد و تاموکسیفن به تدریج در 
طول روز از طریق پوست جذب بدن می شــود. تاموکسیفن با مسدود کردن 

استروژن، موجب کند شدن رشد سلول های سرطانی می شود.
این لباس توسط یک دانشجوی کارشناسی ارشد در مرکز سنت مارتینز در 
لندن ابداع شده اســت. هدف از ابداع این لباس ارائه یک راه حل برای هزاران 

زنی است که از عوارض جانبی داروی تاموکسیفن در عذاب هستند.
آزادسازی موضعی دارو باعث می شود دارو کم تر توسط کبد پردازش شود 

و موجب کاهش بالقوه عوارض جانبی آن مانند گر گرفتگی و تهوع می شود.

شیشــه های الکتروکروماتیــک در برابر نور خورشــید درســت مانند 
عینک های فتوکرومیــک دودی عمل می کننــد. الکتروکروماتیک ها موادی 
هستند که رنگ آنها در اثر جریان الکتریکی تغییر می کند. جریان الکتریسته 
با ایجاد واکنش شیمیایی ســبب تغییرات خصوصیات مواد می شود و کاری 

می کند تا آنها نور را جذب یا منعکس کنند. 
زمانی که نور خورشــید به شیشــه ها می تابد جریــان الکتریکی برقرار 
و سبب می شــود تا یون ها از الیه ذخیره یونی به ســمت الیه هدایت یونی 
حرکت کرده، به الیه الکتروکروماتیکی رجعت کنند و شیشــه را کدر و تیره 
نمایند. با قطع الکتریســته، فرآیند برعکس عمل کرده، شیشه دوباره شفاف 
می شــود. یکی از ویژگی های مواد الکتروکروماتیکی قابلیت تنظیم آنهاست 

به طوری که می توان شدت کدری آنها را با تغییر مقدار جریان تنظیم کرد.
یک شــرکت لهســتانی با توجه به این نوع شیشــه ها موفق به ساخت 
نمایشگرهای نانوکروماتیک شده اســت. اساس این نمایشگرها درست مانند 
آنچه در الکتروکروماتیک ها شــرح داده شد، می باشــد با این تفاوت که در 
ساخت آنها از فناوری نانو اســتفاده شده است. نانوکروماتیک ها دارای ذراتی 
در مقیاس نانو هســتند که می توانند به ســرعت روشــن و خاموش شوند. 
پایداری دو طرفه فرآیند سبب می شود که در مصرف انرژی نیز صرفه جویی 
شــود. در این نوع از نمایشگرها از دی اکســید تیتانیوم )ماده شیمیایی که 
سبب سفید شدن کاغذ می شود( استفاده شده که کانتراست خوبی دارد. این 
نوع از نمایشــگرها در آینده ای نه چندان دور جایگزین نمایشگرهای فعلی 

شده و تحول عظیم در دنیای تلویزیون و نمایشگرها ایجاد می کند.

نانولباس برای درمان سرطان می آید

از شیشه های الكتروکروماتیك تا 
نمایشگرهای نانویی

کاربرد فناوری نانو در
 تولید منسوجات هوشمند
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آیا می دانید که ...

عالوه بر اشکال مختلف نانومواد که بیشتر با آنها آشنا هســتیم )مانند فولرین ها، گرافیت، نانولوله های کربنی، 
نانوحفره ها، نانوحلقه ها( اشــکال متنوع دیگری نیز وجود دارند که به تازگی کشــف شده اند. این نانومواد شکل های 
جالب و خواص بســیار پیچیده ای دارند. اندازه آنها غالبا در حد میکرومتر اســت و در دســته مواد نانوســاختار قرار 
می گیرند. به عنوان مثال نانوُگل ها اولین بار در ســال 2002 و از جنسSiO2  ســاخته شــدند. آنها دارای نســبت 
سطح به حجم بسیار زیاد و خواص مکانیکی، فیزیکی و شــیمیایی جدیدی هستند. نانوگل های کاربید سیلیسیوم در 

پوشش های ضد آب و همچنین نسل جدید سلول های خورشیدی کاربرد دارند.
نانودرخت ها دســته دیگری از این نانومواد زیبا هســتند که توسط محققان دانشــگاه کمبریج ساخته شده اند. 

دانشمندان همچنین موفق به تولید نانوفنجان ها و نانوهواپیماها گردیده اند.
این مواد عالوه براینکه جلوه های هنری و گوشه ای از زیبایی های علوم و مهندسی را به تصویر می کشند، بسیار 

پرکاربرد هستند.

همراهان عزیز ماهنامه زنگ نانو، با انتخاب کلمات مناسب برای جاهای 
خالی متن، تعریف فناوری نانو را کامل نمایید.

 دنیای نانو، دنیای اتم ها و مولکول هاست. اتم ها و مولکول ها  ....................... )رنگ، استحکام، خواص( 
مواد مختلف را مشــخص می کنند. این که سنگ ســخت و جامد است و آب روان و مایع، مربوط به 

نوع اتم ها و مولکول های تشــکیل دهنده این مواد و نحوه قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر است.
شــما الماس و گرافیت را می شناســید. یکی سخت و شفاف اســت و دیگری نرم و کدر. این را هم 
می دانید که هر دو این مواد از  ....................... )نانولوله، کربن، سیلیســیوم( تشکیل شده اند. تفاوت 
این دو ماده، در نحوه قرار گرفتن اتم هایشــان در کنار یکدیگر است. اگر شما بتوانید رفتار این اتم ها 
را کنترل کنید، یعنی آنها را آنطور که می خواهید کنار هــم بچینید، می توانید تمام دوده های عالم را 
به الماس تبدیل کنید. این کنترل ســاختار، همان هدفی است که فناوری نانو به دنبال آن می گردد. 
در یک نگاه کلی، فناوری نانو، فناوری اســت که به بررسی و دســتکاری مواد و ساختارهای آن در 
ابعــاد ....................... ) 50 تا 100 نانومتــر، 10 تا 1000 نانومتر، 1 تــا 100 نانومتر( می پردازد تا 
بتواند مواد جدیدی با خواص جدید بســازد. این که چرا فناوری نانو ایــن ابعاد را انتخاب کرده دلیل 

بسیار مهم دیگری نیز دارد.
ما در زندگی روزمره خود در دنیایی زندگی می کنیم که در اندازه متر اســت. بدن ما، ابزار و وسایلی 
که از آنها اســتفاده می کنیم، ســاختمان های اطرافمان و غیره معموال انــدازه ای بین چند ده متر تا 
چند ســانتی متر دارند. این اندازه ها در برابر دنیای نانو، بســیار بسیار بزرگ است. ما در دنیای بزرگ 
خودمان، مواد را بیشــتر به خواصشان می شناســیم: رنگ، ســختی و نرمی، انعطاف پذیری، دمای 
ذوب و غیره . طال در دنیای بزرگ ما همیشــه طالیی رنگ اســت، آلومینیوم فلزی است که با هوا 
سازگاری خوبی دارد و با شــعله های معمولی نمی سوزد، کربن دوده ای شکل و بسیار نرم است و... .

 اما مشــاهدات دانشــمندان نشــان می د هد کــه  ....................... )مــواد، پودرهــا، میکرومواد( 
در مقیــاس نانــو از خود خــواص بســیار متفاوتی نشــان می د هنــد. ذرات طــالی کلوئیدی در 
 اندازه هــای نانومتر به رنــگ ....................... )قرمز، نارنجــی، بنفش( )بین 30 تــا 500 نانومتر(،
 آبــــی )از 3 تا 30 نانومتر(، ....................... )نارنجـــی، آبی، بیرنگ( )1 تا 3 نانومتر( و نقــره ای 
)زیر یــک نانومتر( درمی آیند. نانــوذرات آلومینیوم تبدیل به ماده منفجره ای می شــوند که می تواند 
 به عنوان ....................... )ســوخت موشــک، کاتالیســت، نانوحفره( مورد اســتفاده قــرار گیرد. 
 ....................... )گرافیــت، فولرین، نانولوله کربنی( دود ه ای شــکل، 100 برابر ســخت تر از فوالد 
می گردند. فناوری نانو به دنبال آن اســت که از ....................... )بهبــود خواص مواد، تغییر خواص 

مواد، افزایش خواص فیزیکی( در مقیاس نانو برای ایجاد سیســتم ها و مواد جدید استفاده نماید.

فناوری نانو چیست؟
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آشنایی با دانشمندان فناوری نانو

معرفی افراد و مراکز

نام و نام خانوادگی: ......................................................................
 ................................................................... نام سازمان/مدرسه: 
رشته و مقطع تحصیلی: ..................................................................
نام شماره های )یا نام ماه ها( موردنظر از ماهنامه:  ............................
....................................................................................................

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

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

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

....................................................................................................

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

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

 پالک 10 - طبقه 3 
تلفکس:  22896415 - 021

پست الکترونیکی: 
zangnano@nanoclub.ir

مدیر مسوول و سردبیر:
فاطمه سادات سکوت

طراحی و صفحه آرایی: 
سیمین رفیع پور لنگرودی

باشگــاه نـــانــــو

زنگنانو
ماهنامه
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اشتراک  هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  اشتراک  دریافت  برای 
 0102195309006 سیبای  حساب  به  زیر  جدول  طبق  را 
نانوفناوری نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت پژوهشگران 
واریز و تصویــر فیش بانکی آن را به همراه مشخصات خــود 
مطابق فرم ذیل، به نمابــر 22896412-021 یا به نشانی 

باشگاه نانو ارسال نمایید. 

اشتراک 9 ماهه به همراه ویژه نامه
هر عدد 1300 تومانزیر 100 نسخه

هر عدد 1200 تومان100 تا 500 نسخه

هر عدد 1000 تومانباالی 500 نسخه

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان خرم دره

در  دره  خـرم  فرهیختـگان  دانش آمـوزی  پژوهش سـرای 
راسـتای توسـعه و ترویـج فرهنگ تحقیـق و پژوهـش و ترغیب 
دانش آمـوزان توانمنـد، مسـتعد و عالقمند بـه فعالیت های علمی 
و پژوهشـی در سـال 1382 در زمینی به مسـاحت 3000 مترمربع 

و زیربنـای 850 مترمربـع بـا 14 اتـاق تاسـیس گردید.
آزمایشـگاهی  کارگاه  سـه  دارای  پژوهش سـرا  ایـن 
آزمایشـگاه اسـت  فیزیـک، شـیمی و زیسـت شناسـی و یـک 
کـه دانش آمـوزان مقاطـع تحصیلـی بـرای انجـام آزمایش هـای 
کنـار  در  می کننـد.  اسـتفاده  آن  از  درسـی  کتـب  بـه  مربـوط 
پژوهشـی  و  علمـی  فعالیت هـای  آزمایشـگاهی،  فعالیت هـای 
توسـط انجمن هـای علمـی نجـوم، وبـالگ نویسـی، شـیمی و 
فنـاوری نانـو در کارگاه هـای ویـژه ی مقطـع متوسـطه دور دوم 

می شـود. انجـام 
اعضـای رسـمی ایـن پژوهش سـرا متشـکل از 135 نفـر از 
دانش آمـوزان منطقـه می باشـد کـه براسـاس شـیوه نامه مربوطه 

زیـر نظـر مدیـر پژوهش سـرا فعالیـت می نماینـد. 
قریـب بـه 1000 جلـد کتـاب علمـی آموزشـی در کتابخانـه 
ایـن مرکـز موجـود اسـت کـه نیـاز دانش آمـوزان را در انجـام 

کارهـای پژوهشـی تامیـن می کنـد.
آقـای  پژوهش سـرا،  مدیـر  پیگیـری  بـا   1393 سـال  در 
ابوالفضـل یوسـفی و حمایت هـای مدیـر اداره آمـوزش و پرورش 

آقای باباخانی و مشـارکت خیرین محترم تجهیزات آزمایشـگاهی 
نانـو بـرای پژوهش سـرا خریـداری شـده کـه بـه حـول و قـوه 
الهـی در بهـار امسـال افتتـاح خواهد شـد. این تجهیزات شـامل 
الکتروریسـی، اسـپاترینگ، التراسـونیک، انکوباتـور، کـوره، هود، 

هیتراسـتیر، انفجارالکتریکـی و سـانتریفیوژ می باشـد. 
همـکاری  نانـو  باشـگاه  بـا   1391 سـال  از  مرکـز  ایـن 
داشـته و سـه دوره المپیـاد نانو برگـزار نموده اسـت. همچنین 
در جهـت معرفـی فنـاوری نانـو، فعالیت هـا و خدمـات سـتاد 
نانـو و جـذب دانش آمـوزان بـه تحقیـق در ایـن حـوزه، ایـن 
و  آموزشـی  نانـو سـمینار  باشـگاه  همـکاری  بـا  پژوهش سـرا 
کارگاه آموزشـی بـا حضـور مدرسـان ایـن باشـگاه و بیـش از 
اسـت.  نمـوده  برگـزار  معلمـان  و  دانش آمـوزان  از  نفـر   300
عـالوه برایـن، در ایـن مرکـز کالس های آموزشـی نانـو برای 
در  و شـرکت کنندگان  نانـو  فنـاوری  بـا  آشـنایی  عالقمنـدان 

نانـو برگـزار می شـود. المپیـاد 
کالس های آموزشـی که در سـال جاری در این پژوهش سـرا 

برگزار می گردد به شـرح زیر اسـت:
نجـوم  کالس   .2 نانـو  المپیـاد  آموزشـی  کالس هـای   .1
پژوهـش  و  تحقیـق  روش  آمـوزش   .4 روباتیـک  کالس   .3
توجیهـی  کالس هـای   .6 تحصیلـی  مشـاوره   .5 دانش آمـوزی 
مسـابقات و جشـنواره  های جـوان خوارزمی 7. رصد شـبانه نجوم 

روبرت فریتاس 
 )Robert Freitas(

تحقیقات  مدیر  فریتاس  روبرت 
وی  است.  مولکولی  ساخت  موسسه 
و  روانشناسی  فیزیک،  رشته های  در 
از  بیش  و  است  کرده  تحصیل  حقوق 
150 مقاله  فنی و عمومی با موضوعات 
حقوقی  و  مهندسی  علمی،  مختلف 
نوشته است. ایشان نویسنده کتاب های 
مختلفی است. یکی از این کتاب ها که 
شده  منتشر  نانوپزشکی  عنوان  تحت 
نانوی  فناوری  قابلیت های  درباره  است 
و  پزشکی  در  نانوروبات ها  و  مولکولی 

دارورسانی است. 

نظرسنجی

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

چنانچه امکان افزایش تعداد صفحات 
تمایل  باشد،  داشته  وجود  نانو  زنگ 
بخش های  از  کدامیک  مطالب  دارید 

آن بیشتر شود؟

  1   اخبار
  2   مقاالت دانش آموزی

  3    معرفی کاربردهای فناوری نانو 
  4    معرفی مراکز و سایت های نانو

  5    سرگرمی


