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به گزارش سایت باشگاه نانو، المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو پس از برگزاری هشت دوره موفق، به عنوان 
رویداد مورد تائید بنیاد ملی نخبگان پذیرفته شد.

بنیاد  اعطایی  تسهیالت  از  می توانند  بعد  به  دوره ششم  از  نانو  دانش آموزی  المپیاد  برگزیدگان  اساس  این  بر 
ملی نخبگان بهره مند شوند. بنیاد ملی نخبگان در آخرین اطالعیه خود )کد 74953( 9 رویداد مهم علمی کشور را که در 
حوزه های دانشجویی و دانش آموزی برگزار می شود در بسته ی حمایتی خود معرفی کرد که جشنواره بین المللی خوارزمی، 

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، جشنواره بین المللی فارابی نیز از جمله این رویدادها هستند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو عالوه بر دریافت لوح 
تقدیر، همانند برندگان بخش دانش آموزی جشنواره ی خوارزمی و طبق شیوه نامه ی بنیاد ملی نخبگان از امتیاز فعالیت های 
نخبگانی و جوایز نقدی نیز برخوردار خواهند گردید. بدین منظور، برگزیدگان مدال های طال، نقره و برنز به ترتیب مشمول 

دریافت جوایز نقدی می شوند، و از منظر امتیاز فعالیت نخبگانی به ترتیب 70، 50 و 20 امتیاز به آنها اعطا خواهد شد.

در این راستا سیدمجتبی قدمگاهی مدیر 
ترویج دانش آموزی ستاد ویژه توسعه فناوری 
المپیاد  برگزاری  »ابتکار  کرد:  عنوان  نانو 
متعلق  نانو  فناوری  و  علوم  دانش آموزی 
همچون  اهدافی  با  که  است  ایران  کشور  به 
دانش آموزی،  برتر  استعدادهای  شناسایی 
نیروی  تربیت  جریان  پایدارسازی  به  کمک 
و  نانو  فناوری  و  علوم  زمینه  در  انسانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  پیشتازی  به  کمک 
سال 1389  از  نانو  فناوری  پایه  آموزش  در 
کشوری  سطح  در  دوره  هشت  طی  تاکنون 
تعداد  است.  گردیده  برگزار  مرحله  دو  در  و 
اولین دوره )1200  از  نانو  المپیاد  داوطلبان 
نفر  هزار  میانگین حدودا 25  به  دانش آموز( 

شروط  از  است.  رسیده  گذشته  سال  دو  در 
بنیاد برای پذیرش در نظام ارزیابی نخبگان، 
برگزاری این رویداد توسط نهادی تخصصی و 
سابقه و توالی برگزاری آن بود؛ که با تشکیل 
جلسات کارشناسی و ارائه مستندات کامل از 
طرف ستاد نانو، این مهم محقق شد. وزارت 
آموزش و پرورش همواره در باالترین سطح از 
المپیاد حمایت کرده و اجرای  این  برگزاری 
و  مدیران  همکاری  با  المپیاد  این  آزمون 
شده  اجرا  وزارتخانه  این  استانی  مسئولین 
است. از لحاظ گستره برگزاری نیز این رویداد 
همه ساله در سطح کشور و در تمام استان ها 
دوره  دو  در  می شود.  برگزار  و  اطالع رسانی 
گذشته برگزاری المپیاد، حدودا 140 شهر از 
31 استان ایران میزبان دانش آموزان عالقمند 

برای شرکت در این رقابت ملی بوده اند«.
فعالیت های  از  دیگری  بخش  به  وی 
استعدادهای  تقویت  و  برای حفظ  نانو  ستاد 
سال  »از  کرد:  اشاره  نانو  المپیاد  برگزیده 
1394 با راه اندازی کانون برگزیدگان باشگاه 
توسعه  برای  چشم انداز  سند  تدوین  و  نانو 
المپیاد  دوره های  برگزیدگان  توانمندی های 

که  اجراست  حال  در  متنوعی  برنامه های 
مطابق اهداف تعیین شده اعضای این کانون 
ردیف  در  آینده  سال های  در  می بایست 
و  باشند  اول کشور  تراز  فناوران  و  محققین 
برای رسیدن به این اهداف نقشه راهی ترسیم 

شده است«.
برگزیدگان  »کانون  افزود:  قدمگاهی 
تشکیل  برای  الگو  یک  می تواند  نانو  باشگاه 
مسیر  این  در  و  باشد  نخبگی  هسته های 
تجربیاتی کسب شده که می تواند قابل تعمیم 

به مجموعه های مشابه باشد«.
گفتنی است، مرحله نخست نهمین دوره 
اردیبهشت  هفتم  نانو،  دانش آموزی  المپیاد 
می گردد.  برگزار  کشور  سراسر  در   1397
فراخوان ثبت نام در المپیاد به زودی از طریق 
سایت باشگاه نانو اعالم خواهد شد. مرحله اول 
این دوره از المپیاد همچون دوره های گذشته 
تائید  تئوری در حوزه های  آزمون  به صورت 
شده برگزار می  گردد که رتبه های برتر آن با 
حضور در یک اردوی دو هفته ای، آموزش های 
و  گرفته  فرا  را  مشخصی  عملی  و  تخصصی 
برای کسب مدال با هم به رقابت می پردازند.

آبان ماه  1396 شماره ۷۷
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برگزار  دانش آموزی  مقاالت  موضوع  با  نانو  جشنواره  از  دوره  هفت 
و  عکاسی  نقاشی،  موضوعات  با  هنری  بخش  هشتم،  دوره  از  که  بود  شده 
داستان نویسی هم در نظر گرفته شد و مورد توجه عالقمندان آن قرار گرفت. 
برگزیده شدند.  اثر  دو  این بخش  برای  ارسال شده  آثار  داوری  از  پس 
ساغر  نوشته  نو«  از  زندگی  نانو،  و  »من  داستان  را  بخش  این  اول  مقام 
و  مازندران  استان  از شهرستان ساری  ابتدایی  دوم  مقطع  دانش آموز  مصفا 
نانوربات جراح« نوشته محمدرضا هدایتی دانش آموز  مقام دوم را »داستان 
متوسطه دوره اول از شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی کسب کردند.
اشتراک  و  نقدی  جایزه  تقدیرنامه،  شامل  بخش  این  برندگان  جوایز 

رایگان ماهنامه زنگ نانو و چاپ داستان ها در ماهنامه زنگ نانو است.

برندگان بخش هنری هشتمین جشنواره 
دانش آموزی نانو معرفی شدند

کسب امتیاز تجاری سازی دو طرح 
دانش آموزی در هشتمین جشنواره نانو 

دانش آموزان  در  خالقیت  تقویت  و  ایجاد  منظور  به  نانو  باشگاه 
درباره مفهوم و آینده فناوری نانو، بخش هنری را به هشتمین جشنواره 
دانش آموزی نانو افزود. داستان های »من و نانو، زندگی از نو« و »نانوربات 

جراح« دو اثر برتر بخش هنری این دوره از جشنواره شدند.

حضور 
باشگاه نانو

 در دومین نمایشگاه
 تکنولوژی آموزشی

و  علوم  عمومی  ترویج  هدف  به  نانو  باشگاه 
فناوری نانو به ویژه برای دانش آموزان، در دومین 
و  محصوالت  آموزشی،  تکنولوژی  نمایشگاه 
تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، حضور یافت. 
در   1396 آبان   9 تا   6 روزهای  نمایشگاه  این 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  نمایشگاهی  مرکز 

و نوجوانان تهران برگزار شد.  
ضمن  نانو  باشگاه  غرفه  از  بازدیدکنندگان 
نانو در  فعالیت ها و موفقیت های حوزه  با  آشنایی 
در  باشگاه  ویژه  تخفیفات  از  دانش آموزی  سطح 
آزمایشگاه های  تجهیز  بخش های  برای  نمایشگاه 
ماهنامه  اشتراک  نانو،  المپیاد  نانو،  دانش آموزی 

زنگ نانو و انتشارات بهره مند شدند. 

در هشـتمین جشـنواره دانش آمـوزی نانـو عـالوه بـر معرفـی و تقدیـر 
از پنـج طـرح برتـر، دو طـرح ویـژه بـا قابلیـت تجاری سـازی، نیـز ضمـن 
تقدیـر بـرای فرآینـد تولیـد محصـول از طـرف سـتاد ویـژه توسـعه فناوری 
نانـو حمایـت مالـی شـدند؛ این طرح هـا شـامل اپلیکیشـن »نانویـی باش!« 
توسـط علـی خسـرونژاد از خراسـان رضـوی و طـرح »تهیـه فیلتـر طبیعـی 
نانوکامپوزیتـی اکسـید آهـن و الیـاف خرمـا جهـت حـذف آلودگی سـرب« 

توسـط ام البنیـن بلوچـی نـژاد از کرمـان بـود.
تاکنـون  اپلیکیشـن،  ایـن  طـراح  خسـرونژاد،  علـی  اسـت،  گفتنـی 
محصـوالت دیگـری نظیـر نرم افـزار جعبـه نانـو، نرم افـزار نانـو وب، نرم افزار 
مختلـف  دوره هـای  در  را  نانـو  فنـاوری  و  حسـنی  انیمیشـن  نانوپـالس، 
جشـنواره دانش آموزی نانو ارایه داده اسـت. همچنین وی در سـال گذشـته 
موفـق بـه طراحی و سـاخت نرم افزار سـایت باشـگاه نانـو )قابل اسـتفاده در 

گوشـی های تلفـن همـراه اندرویـدی( شـد.

زنگ
نانـو 3اخبار 



مدیر   65 از  بیش  بازدید  مورد  نانو  فناوری  نمایشگاه  دهمین 
و مسئول دولتی و فرهنگی قرار گرفت که از این تعداد 28 نفر از 
مدیران و دبیران پژوهش سراها و مدارس کشور بودند. حجت االسالم 
ستاد  دبیر  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور  ملکی  مجتبی  سید 
همکاری حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش، سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و علیرضا سلطانی فرد مدیر 
بنیاد ICDL از جمله مهمانان ویژه باشگاه نانو در نمایشگاه بودند 
که نظرشان را در مورد این نمایشگاه و فعالیت های دانش آموزی در 

این حوزه بیان کردند:

سورنا ستاری در بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در مورد چارچوب 
برنامه های فناوری نانو گفت: »توسعه علوم نانویی بصورت یک برنامه 
پایه ای است یعنی ترویج علم از بخش دانش آموزی شروع و تا تولید 
محصول در شرکت ها ادامه دارد. در حال حاضر بسیار از شرکت های 
دانش بنیان، برگزیدگان المپیادهای سال های گذشته هستند که با ایجاد 
شرکت به سمت تجاری سازی ایده های خود پیش رفته اند. این برنامه 
پایه ای کمک کرده تا ایران از لحاظ کمیت و کیفیت تولید مقاالت در 

جایگاه چهارم جهان قرار گیرد«.

دانش آموزان  فعالیت  حجت االسالم سید مجتبی ملکی در مورد 
یک  نوید  دانش آموزی  ارزشمند  »فعالیت هایی  گفت:  نانو  زمینه  در 
آینده روشن و موفقیت آمیز برای کشور می دهد. بر همین اساس کانون 

اصلی سرمایه گذاری برای توسعه دانش های نوین، مدرسه است«.
که  است  امیدواری  بسی  جای  افزود  ادامه  در  همچنین  وی 
دانش آموزان ما به فناوری نانو عالقمند بوده و کارهای بزرگی را انجام 
داده اند. بنابراین باید این اهتمام دانش آموزان به فناوری نانو را از یک 
پدیده به یک رویه فراگیر کشوری تبدیل کنیم، یعنی رشد علوم نانویی 
در سطح کشوری بوده و تنها به مرکز یا یک شهر متمرکز نباشد که 
توانمندی  به  نسبت  مسئولین  بینش   و  نگرش  تغییر  مستلزم  امر  این 

حضور مدیران و مسئوالن در 
دومین مرحله هشتمین جشنواره 

دانش آموزی فناوری نانو
افزایش ماندگاری گوشت با نانوکپسول های حاوی 

اسانس رزماری

طرح  یک  انجام  با  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  محققان 
اسانس  حاوی  نانوکپسول های  سنتز  به  موفق  آزمایشگاهی 
ضد  قدرتمند  ماده ی  نانو  یک  نانوکپسول ها  این  شدند.  رزماری 
باکتری عامل بیماری حصبه هستند که جایگزین خوبی برای مواد 
مانند گوشت  استفاده در محصوالتی  نگه دارنده ی مصنوعی مورد 

به شمار می روند.
از خصوصیات بارز این نانوکپسول ها، استفاده از کیتوزان به عنوان 
و  کیتوزان  ماده ی  دو  هر  است.  ارزان  نسبتاً  و  طبیعی  پلیمر  یک 
رزماری از خصوصیات ضد باکتری برخوردارند و استفاده ی هم زمان 
از آنها به صورت کپسول های نانومتری موجب شده تا سطح اثر این 
عوامل  تکثیر  و  رشد  ایجاد،  از  در جلوگیری  و  افزایش  یافته  مواد 

بیماری زا موثرتر باشد.

نصب کفپوش های بتنی نانویی در بندرگاه چابهار

در بندر چابهار از کفپوش های بتنی نانویی ساخت ایران 
استفاده شده است. کشش، مقاومت و عمر این کفپوش ها، با 
فناوری نانو، وضعیت بهتری نسبت به نمونه های معمولی دارد. 
این کفپوش ها نسل جدیدی از بتن  محسوب می شوند که افزایش 
عمر، دوام و مقاومت در برابر سولفات و کلرید از جمله ویژگی های 

منحصربه فرد آنها است.
در سال گذشته، 50 هزار متر مربع از  این کفپوش ها در بندرگاه 
چابهار به کار گرفته شده است که تا کنون مقاومت باالیی داشته اند.

آذر ماه؛ 25مین گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران 

و  توسعه  )مؤسسه  تارات  همکاری  با  ایران  فیزیک  انجمن 
ارتقاء روش های آموزشی تارا( بیست و پنجمین گردهمایی 
دانشگاه  عباسپور  پردیس  در  را  ایران  فیزیک  دانش آموزی 

شهید بهشتی برگزار می کند. 
به  دانش آموزان  برانگیزش  گردهمایی  این  اهداف  از 
خالقیت  پرورش  و  درسی  برنامه های  از  فراتر  فعالیت هایی  انجام 
است.  فیزیک  زمینه ی  در  آنها  مطالعه  و  تحقیق  روحیه ی  و 
علمی گردهمایی  از محورهای  نانو  فناوری  و  علوم  است،  گفتنی 
این  حامیان  از  یکی  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  و  بوده  دوره  این 
آدرس به  می توانید  بیش تر  اطالعات  کسب  جهت  است.   برنامه 

 www.psi.ir مراجعه نمایید.
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دفع گرما از مدارهای الکترونیکی با نانودودکش

محققان دانشگاه رایس موفق شدند با ترکیب نانولوله 
باال گرما  با کارایی  کربنی و گرافن، دودکشی بسازند که 

الکترونیکی دفع می کند. را از مدارهای 
می تواند  الکترونیکی  مدارهای  در  شده  ایجاد  گرمای 
رو  این  از  باشد.  سیستم ها  عملکرد  در  مشکالت  برخی  منشاء 
دفع  منظور  به  جدید  روش های  یافتن  دنبال  به  دانشمندان 
کربنی  نانولوله   و  گرافن  هستند.  الکترونیکی  مدارهای  از  گرما 
هم  با  که  این  ویژه  به  هستند،  کار  این  برای  مناسبی  گزینه 
ترکیب شوند. اما ترکیب این دو با هم چالش هایی در پی دارد. 
در  و  شده  مشکل  این  حل  به  موفق  رایس  دانشگاه  محققان 
نهایت نانودودکشی با قطر 2 تا 4 نانومتر با هدایت گرمایی باال 

با استفاده از این دو ماده ساختند.

راکتی از جنس نانولوله های کربنی به فضا پرتاب شد

16 ماه می 2017 ناسا راکتی به فضا ارسال کرد که در 
مخزن تحت فشار کامپوزیتی آن از نانولوله های کربنی استفاده 

شده بود. این مخزن در واقع یک تانک آلومینیومی پوشیده از 
مواد کامپوزیتی با توانایی نگهداری گاز و سیاالت تحت فشار است. 
در مخزن این راکت از نانولوله های کربنی به هم بافته استفاده شده و 

ساختاری 5 برابر مستحکم تر از فوالد دارد.
این  در  کربنی  نانولوله   کالف های  از  استفاده  مزایای  از  یکی 

مخزن، کاهش وزن 30 درصدی آن است.

تولید پارچه های ضد  باکتری با دوام باال 

که  شدند  الیافی  ساخت  به  موفق  آمریکایی  محققان 
واقع  در  الیاف  این  است.  افتاده  دام  به  آن  درون  نانوذرات 
نانوکامپوزیت هایی با خواص ضد  باکتری هستند که می توان 

از آنها برای تولید پارچه استفاده کرد. نانوذرات مورد استفاده 
در این پروژه بین یک تا صد نانومتر قطر داشته و قادرند 600 نوع 

باکتری را از بین ببرند؛ از آن جمله می توان به باکتری ایکوال اشاره 
کرد. نکته قابل توجه در این پژوهش حفظ خاصیت ضد باکتری 

حتی بعد از 50 بار شستشو است. 
از وسایل  بانداژ، بند کفش و بسیاری  الیاف برای ساخت  این 

مختلف می تواند به کار گرفته شود.

دانش آموزان است. ما باید توزیع امکانات و آموزش در کل کشور را با 
رویکرد عدالت آموزشی تامین کنیم.

برای  گرفته  صورت  اقدام های  از  همچنین  ملکی  حجت االسالم 
به  بنیادین  تحول  »سند  گفت:  و  داد  خبر  بنیادین  تحول  سند  تدوین 
دنبال تغییر سیستم آموزش و پرورش از حافظه محوری به آموزش های 

عملی است«.
باشگاه  غرفه  از  بازدید  از  پس  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور 
گفت:  نانو  فناوری  نمایشگاه  مورد  در  دانش آموزان  طرح های  و  نانو 
نانو به صورت نسبی نمره قابل قبولی دارد و هنوز  »نمایشگاه فناوری 
می تواند بهتر از این باشد. دستاوردهای این نمایشگاه برای آموزش و 
پرورش بیش تر از دست اندرکاران و برگزارکنندگان آن مفید و قابل 
دانش آموزان  استعداد  و  از ظرفیت  این حجم  با  وقتی  است.  استفاده 
این  بیش تر  رشد  شاهد  امیدوارم  و  می گیریم  روحیه  می شویم  مواجه 

باشیم«. موفقیت ها 
اصلی  کارکرد  نمایشگاه  این  از  بازدید  در  فرد  سلطانی  علیرضا 
کرد  عنوان  نانو  فناوری  توسعه  مسیر  و  دستاوردها  با  آشنایی  را  آن 
و همچنین از مذاکرات صورت گرفته با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
برای برگزاری دوره های آموزشی نانو خبر داد و گفت: »در این دوره ها 
به کسانی که دوره های نانو به لحاظ تئوری و عملی می گذارند آزمون 
علمی گرفته می شود و بعد از احراز حد نصاب های الزم مدرک معتبر 

بین المللی اعطا می شود«.

 نانو   در  جهان
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سالم. وقت بخیر. موفقیت تان 
نانو  باشگاه  طرف  از  را 
می گوییم.  تبریک  صمیمانه 
از این که در این گفتگو ما را همراهی 
برایمان  لطفا  سپاسگزاریم.  می کنید، 
فناوری  با  کجا  و  کی  بار  اولین  بگویید 
نانو آشنا شدید و هدفتان از شرکت در 

المپیاد نانو را توضیح دهید.
کامال  بصورت  دبیرستان،  دوم  سال  در 
خانم  سرکار  که  توضیحاتی  با  و  اتفاقی 
پژوهش سرای  نانوی  فناوری  مسئول  اقبالی، 
نانو  فناوری  مورد  در  شهرمان  دانش آموزی 
و المپیاد نانو ارائه کرد، نظرم به این موضوع 
جلب شد و در یک دوره آموزشی که برگزار 
شد، شرکت کردم. آن کالس به قدری خوب 
و جذاب بود که کامال من را برای شرکت و 
از  دارد  جا  کرد.  مصمم  المپیاد  در  موفقیت 
مدرس آن دوره، جناب آقای دکتر دارستانی 
من  به  زیادی  کمک های  هم  آن  از  بعد  که 

کردند، تشکر کنم.
المپیاد  در  شرکت  از  هدفم  ابتدا  در 
نانو، کسب یک تجربه جدید در علم نوپا و 

کاربردی نانو بود، اما پس از مدتی، انگیزه ای 
در  حضور  و  المپیاد  این  در  موفقیت  برای 
ایجاد شد  در من  المپیاد  پربار عملی  دوره 
تا بتوانم به طوری ملموس با این علم آشنا 
این  در  گسترده تری  فعالیت های  و  شوم 

زمینه انجام دهم.

سطح علمی و موضوع پروژه ی 
چگونه  را  امسال  عملی  دوره 

دیدید؟
سـطح علمـی دوره بـا حضـور اسـاتید 
برگزیـدگان،  دیگـر  همچنیـن  و  مجـرب 
می توانـم  جـرات  بـه  و  بـود،  فوق العـاده 
و  دسـتاوردها  از  نیمـی  کـه  بگویـم 
کسـب  دوره  ایـن  در  کـه  آموخته هایـی 
دیگـر  بـا  صحبـت  طریـق  از  کـردم، 
برگزیده هـا و تبـادل اطالعـات با آنهـا بود.

موضوع  یک  هم  دوره  پروژه  موضوع 
معضالت  از  یکی  که  بود  مفید  و  کاربردی 
امروز جهان، یعنی آلودگی ها و از بین بردن 
مورد  را  نانوفوتوکاتالیست  مواد  توسط  آنها 

بررسی قرار می داد.

دوره  در  گذشته  سال  شما 
عملی المپیاد حضور داشتید؟ 
خیر؛ سال گذشته در مرحله اول رتبه 
70 را کسب کردم و موفق به قبولی نشدم.

به نظر شما برگزاری این گونه ی 
و  علوم  ترویج  برای  المپیاد، 
دانش آموزان  بین  در  نانو  فناوری 
فعالیت های  از  کدامیک  است؟  مناسب 

باشگاه را اثربخش تر می دانید؟
فقط  که  مطالبی  شخص  یک  وقتی 
بصورت تئوری با آنها روبه رو شده را بتواند 
را  نتایج  خود  چشم  با  و  دهد  انجام  عمال 
او  ذهنیت  که  می شود  باعث  کند،  مشاهده 
و  کند  تغییر  اطرافش  پدیده های  به  نسبت 
با دیدی علمی تر به پدیده ها نگاه کند. علم 

گفتگو با
احمد سلیمی
دارنده مدال طالی هشتمین 
المپیاد دانش آموزی نانو

دوره  دانش آموز  سلیمی  احمد   
فیزیک  ریاضی  دانشگاهی  پیش 
دبیرستان استعدادهای درخشان 
بندرعباس،   2 ناحیه  اسدپور 
توانست یکی از چهار مدال طالی 
دانش آموزی  المپیاد  هشتمین 
نانو را از آن خود کند. به همین 
با  دوستانه  گفتگویی  مناسبت 

ایشان داشته ایم. 

  شیرین علیخانی
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نانو علم جدیدی هست مخصوصا در ایران، 
بسیار  تاثیر  می توانند  که  گروهی  بهترین  و 
زمینه  این  در  کشور  پیشرفت  روی  زیادی 
با  که  هستند  دانش آموزان  باشند،  داشته 
تجربه در  فعالیت های عملی و کسب  انجام 
این سن، می توانند در آینده ای نه چندان دور 
باشند.  این پیشرفت داشته  سهم مهمی در 
نام »کنکور« جلوی کارهای  به  البته سدی 
این  اگر  می گیرد.  را  دانش آموزان  پژوهشی 
المپیاد هم سهمیه کنکور داشت، برگزیده ها 
فعالیت های  به  بیش تری  خاطر  اطمینان  با 

پژوهشی می پرداختند.
فعالیت های باشگاه نانو مثل برگزاری 
المپیاد، جشنواره و همچنین راه اندازی 
دانش آموزی  مجهز  آزمایشگاه های 
همگی  کشور،  سراسر  در  نانو  فناوری 
استعدادیابی  و  پیشرفت  مسیر  در 
دارد  مهمی  بسیار  نقش  دانش آموزان 
از  یکی  برگزیدگان«  »کانون  البته  و 
جذاب ترین بخش های باشگاه نانو است.

را  دید شما  تا چه حد  دوره  در  حضور 
نسبت به فعالیت های پژوهشی 
بر  عالوه  و  است؟  داده  تغییر 
مطالب علمی چه دستاوردهایی 

برای شما داشته است؟
حضور  از  که  علمی  تجربه های  از  جدا 
تئوری دوره کسب می شود،  در کالس های 
فعالیت عملی و سنتز نانومواد در آزمایشگاه 
و روبه رو شدن با یک مسئله و ارائه روشی 
می شود  باعث  آن،  اجرای  و  آن  حل  برای 
که بدانیم چگونه با چنین مسائلی روبه رو 
شویم و چطور تحقیق و پژوهش کنیم. این 
دوره، می تواند مسیر زندگی افراد حاضر در 

آن را به کلی تغییر دهد.

چه  دوره  علمی  سرپرست  درباره 
نظری دارید؟

دوره،  علمی  سرپرست های 
صادقانه به همه برگزیده ها کمک می کردند و 
اگر راهنمایی های آنها نبود، این دوره ارزشی 

نداشت!

بیش تر  دوره  از  بخش  کدام  از 
لذت بردید؟ چرا؟

بگویم  بخواهم  اگر  علمی  لحاظ  از 
بخش ها  همه  از  آزمایشگاه  قاعدتا  که 
مقداری  شد  باعث  چون  بود،  لذت بخش تر 
مبتنی  کامال  که  آموزشی  سیستم  این  از 
و  بگیریم  فاصله  است  تئوری  مباحث  بر 
انجام  عملی  بودیم  خوانده  که  را  مطالبی 

دهیم.
واقعا بخواهم لذت بخش ترینش  اگر  اما 
را بگویم، بازی فوتبال با اساتید، شهربازی 
واقعا  اختتامیه  از  قبل  شب  دورهمی  و 
فضای  از  بود.  لذت بخش تر  چیز  همه  از 
خیلی  گذشت!  نمی توان  هم  دوره  رفاقتی 
برایم عجیب بود که بقیه دوستان، با وجود 
این که رقیب ما بودند، ولی راهنمایی های 
در  را  تجربیاتشان  می کردند،  بسیاری 
از  خیلی  حتی  و  می گذاشتند  اختیارمان 
کارها را با همفکری با بقیه انجام می دادیم 
که این خود مقدار زیادی از استرسمان را 
چنین  که  خوشحالم  خیلی  می کرد.  کم 

دوستان خوبی پیدا کرده ام.

دانش آموزی  آزمایشگاه های 
نانو را می شناسید؟ آیا فعالیت 
این  در  آموزشی  یا  پژوهشی 

آزمایشگا ها انجام داد ه اید؟
میان  زمانی که کنکوری در  تا  اما  بله؛ 
فعالیت های  انجام  برای  فرصت  آنقدر  باشد 
خیلی  نظرم  به  متاسفانه  نیست.  پژوهشی 
دیر با نانو آشنا شدم و در زمان دانش آموزی 
نداشتم  فعالیت  انجام  برای  فرصت چندانی 
پایین تر  پایه های  از  که  کسانی  واقعا  و 
مثل  دیگر  بخش های  یا  و  المپیاد  وارد 
شده اند،  توانمند  مسابقه  و  جشنواره 
اما  دارند.  پیشرفت  برای  کافی  فرصت 

در آینده حتما فعالیت خواهم داشت.

لطمه ای  المپیاد  در  شرکت  آیا 
به برنامه کنکور شما وارد کرد؟

در  کنکور  بگوییم  است  بهتر 
از  اما  می کند!!!!!  وارد  لطمه  المپیاد  برنامه 

شوخی که بگذریم مقداری از برنامه ای که 
توانستم  خداراشکر  که  افتادم  عقب  داشتم 
در این مدت خودم را به برنامه برسانم؛ ولی 
وارد  کنکور  به  چندانی  لطمه  المپیاد  کال 
این  در  شرکت  ارزش  من  بنظر  نمی کند 

دوره را دارد.

به دانشگاه قصد  از ورود  آیا پس 
فناوری  فعالیت در حوزه  ادامه 
چه  تا  بله،  اگر  دارید؟  را  نانو 
میزان هسته نخبگی کانون برگزیدگان 
مناسب  امر  این  برای  را  نانو  باشگاه 

می دانید؟
آینده  در  که  دارم  عالقه  خیلی  حتما! 
داشته  بیش تری  فعالیت های  حوزه  این  در 
بهترین  نظرم  به  برگزیدگان  کانون  و  باشم 
محل برای این فعالیت در کنار نخبگان این 

عرصه هست.

و کالم آخر؟
می کنم  تشکر  ابتدا  در 
سینا  باقرپور،  آرش  خوبم،  دوستان  از 
قاسم پور،  آبتین  زارعی،  زحمتکش، عثمان 
رفتار،  خوش  محمد  حسن پور،  محسن 
که  دوستان  دیگر  و  باباعلی  محمدرضا 
تعدادشان زیاد است و واقعا از تک تکشان 
به  خاطراتی  و  گرفتم  یاد  زیادی  چیزهای 
یاد ماندنی را برایم رقم زدند. تشکر فراوان 
حسینی  آقایان  دوره،  اساتید  از  می کنم 
خانم ها  و  اسدی  حمره،  غفاری،  نسب، 
چمک، جعفری و فخری و همچنین جناب 
چیزهای  بر  عالوه  که  صابر  کاتب  آقای 
لحظات  آموختیم،  ایشان  از  که  زیادی 
زدند.  رقم  برایمان  را  پرخاطره ای  و  خوب 
تجربه  را  جو  این  دیگر  بار  یک  امیدوارم 
مالقات  دوباره  را  عزیزان  این  همه  و  کنم 
از  دارم  بسیار  تشکر  هم  پایان  در  و  کنم. 
را  زمینه  این  که  نانو  باشگاه  و  نانو  ستاد 
این  با  المپیادی  چنین  که  کردند  فراهم 
دانش آموزان  برای  فوق العاده  علمی  سطح 

برگزار شود.
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قبـل از هـر چیـزی بایـد بـه ایـن نکته 
توجـه داشـت کـه انتخـاب مسـیر درسـت 
جسـتجوی علمـی، بسـتگی بـه هدف شـما 
هـدف  مثـال  بـرای  دارد.  جسـتجو  آن  از 
شـما از جسـتجو می تواند صرفـا جمع آوری 
اطالعـات در مـورد یـک موضـوع علمـی به 
صـرف عالقه تان یـا بـرای ارائـه در کالس و 

جاهـای دیگـر باشـد، می توانـد جمـع آوری 
مطلـب بـرای شـروع یـک پـروژه علمـی به 
هـدف شـرکت در مسـابقات موجـود و یـا 
باشـد.  علمـی  مقالـه  یـک  نوشـتن  جهـت 
هـر کـدام از مقـوالت نامبـرده یـک مسـیر 

دارد.  ترجیحـی  بهینـه  جسـتجوی 
یـک  می خواهیـد  شـما  کنیـد  فـرض 

پـروژه علمـی را در مـورد موضوع »سـاخت 
از  اسـتفاده  منظـور  بـه  تیتانیـا  نانـوذرات 
شـروع  آنهـا«  فوتوکاتالیسـتی  خاصیـت 
کنیـد. طبیعتـا اولیـن کاری کـه بـه دنبـال 
آن می رویـد مطالعـه در مـورد ایـن موضوع 
را  صحیحـی  جسـتجوی  روش  کـه  اسـت 
اینکـه  فـرض  بـا  شـروع  بـرای  می طلبـد. 

چگونه در مورد
 یک موضوع علمی 

اینترنت  در 
کنیم؟   محمد فرهادپورجستجو 

ولی  شده اید  مواجه  علمی  موضوعی  با  که  باشد  آمده  پیش  عزیز  دانش آموزان  شما  از  خیلی  برای  شاید 
موضوع  فارسی  جستجو  آیا  است.  صورت  چه  به  آن  درباره  اطالعات  آوری  جمع  برای  راه  بهترین  نمی دانستید 
در گوگل خوب است یا حتما باید به انگلیسی موضوع را جستجو کرد؟ آیا مطالعه از سایت هایی با منابع باز مثل 
کرد؟ چگونه  مطالعه  را  علمی  معتبر  مقاالت  باید  یا  و  است  درست  سایت  مطالعه  اصال  است؟  درست  پدیا  ویکی 
و  خیر؟  یا  می خورد  ما  درد  به  مقاله  یک  که  شویم  متوجه  سرعت  با  چگونه  کنیم؟  پیدا  دسترسی  منابع  این  به 

سوال های دیگر که احتماال در زمان انجام پژوهش های علمی خود به آنها برخورده اید. 
تصمیم داریم در این شماره و شماره های بعدی درباره روش های جستجو و کسب اطالعات از اینترنت، انتخاب 
منبع مناسب و دسترسی به آنها با توجه به نیازی که دارید، نکاتی را بگوییم. سعی می کنیم این نکات از مباحث 

ساده و ابتدایی شروع شود و به مرور دقیق تر و کامل تر شوند.
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شـما اطالعـات زیـادی در ایـن بـاره نداریـد، 
در  فارسـی  بـه  ابتـدا  می شـود  پیشـنهاد 
مـورد عناویـن اصلـی موجـود در موضوعتـان 
تیتانیـا"  "نانـوذرات  جسـتجو کنیـد، یعنـی 
و "خاصیـت فوتوکاتالیسـتی". بـا مطالعـه از 
روی منابـع فارسـی می توانیـد بـرای شـروع، 
ذهنیـت خوبـی از موضـوع بـه دسـت آورید. 
مطالعـه  مرحلـه  ایـن  در  کـه  کنیـد  دقـت 
پدیـا  ویکـی  ماننـد  بـاز  منبـع  سـایت های 
مشـکلی نـدارد، ولـی بـه هیـچ وجـه نبایـد 
در مقـاالت و یـا ارائه هـای علمـی خـود بـه 
چراکـه  کنیـد،  اسـتناد  سـایت ها  اینگونـه 
همـان طـور کـه گفتـه شـد آنهـا منبـع بـاز 
هسـتند و هر کسـی می توانـد در آن تغییری 
ایجاد کنـد و صحـت مطالـب به هیـچ عنوان 

تاییـد شـده نیسـت. 
بعضـی  بـه  گـوگل  در  جسـتجو  بـرای 
بـرای  کنیـد.  دقـت  حتمـا  سـاده  نـکات  از 
کنیـد  دقـت  جسـتجو  نحـوه  بـرای  مثـال 
آن  دربـاره  می خواهیـد  کـه  موضوعـی  کـه 
اطالعـات کسـب کنیـد را در کوتیشـن قـرار 
"نانـوذرات  شـکل:  ایـن  بـه  یعنـی  دهیـد، 

تیتانیـا"، چـون در غیـر ایـن صـورت نتیجـه 
جسـتجوی شـما می توانـد هـر سـایتی کـه 
نانـوذرات و تیتانیـا را ذکر کرده اسـت باشـد 
تـا  می شـود  باعـث  کوتیشـن  از  اسـتفاده  و 
شـود.  جسـتجو  تیتانیـا  نانـوذرات  دقیقـا 
همچنیـن پیشـنهاد می شـود تـا عکس هـای 
موضوع مـورد جسـتجو را هـم ببینیـد، چون 
بسـیار  نـکات  عکس هـا  از  بعضـی  مشـاهده 
شـما  بـه  را  موضـوع  بـا  رابطـه  در  مفیـدی 
آمـوزش می دهـد. بـرای مثـال در شـکل زیر 
مشـاهده می کنیـد کـه شـکل های حاصـل از 
بـه  فوتوکاتالیسـتی"  "خاصیـت  جسـتجوی 
صورت سـاده ایـن خاصیـت را نشـان داده اند 
چنـدان  متـن  روی  از  آنهـا  مطالعـه  کـه 

نیسـت.  ملمـوس 
 در خیلـی از مـوارد ممکـن اسـت بـرای 
بـه  کافـی  مطالـب  شـما  تحقیـق  موضـوع 
یـا  و  نباشـد  موجـود  سـایت ها  در  فارسـی 
حتـی اصـال بـه فارسـی مطلبـی در آن بـاره 
نباشـد. همچنیـن حتـی اگـر بـه فارسـی هم 
مطالبـی بـرای موضـوع شـما موجود بـود در 
مرحله بعـد پیشـنهاد می شـود موضـوع خود 

را بـه انگلیسـی نیـز جسـتجو کنیـد چراکـه 
مطالـب و همین طـور تصاویـر خیلـی بیش تر 

و گسـترده تری را بـرای شـما مـی آورد.
مطالبـی  مطالعـه  بـا  شـما  اینجـا  تـا 
)نـه  سـایت ها  از  انگلیسـی  و  فارسـی  بـه 
مـورد  در  تصاویـری  مشـاهده  و  مقـاالت( 
اولیـه ای  اطالعـات  و  ذهنیـت  موضوعتـان، 
را  ایـن  آمادگـی  حـال  کرده ایـد.  پیـدا  را 
داریـد تـا مقـاالت علمـی معتبـر را مطالعـه 
دربـاره  را  عمیق تـری  اطالعـات  و  کنیـد 
آوریـد.  دسـت  بـه  نظرتـان  مـورد  موضـوع 
در ادامـه شـما نیـاز بـه دانسـتن اطالعاتـی 
مقـاالت مطالعـه  و  جسـتجو  زمینـه   در 
 google scholar در سـایت هایی مثل: 
همین طـور  و   sciencedirect ،scopus
کـه  داریـد  آنهـا  مقـاالت  بـه  دسترسـی 
پرداختـه  آنهـا  بـه  بعـدی  شـماره های  در 
از  می توانیـد  شـما  همچنیـن  می شـود. 
دانشـگاه های  در  موجـود  نامه هـای  پایـان 
اسـتفاده  محدودیت هایـی  بـا  نیـز  کشـور 
توضیحاتـی  نیـز  آنهـا  مـورد  در  کـه  کنیـد 

شـد. خواهـد  داده 



در  فعال  استان های  از جمله  کرمانشاه  استان 
ویژه ی  توجه  با  استان  این  در  است.  نانو  زمینه 
و  فعال  و  دلسوز  دبیران  و  مسئوالن  مدیران، 
تالش دانش آموزان خالق و پژوهشگر، اقدامات و 
برنامه های بسیاری برای آموزش و توسعه فناوری 
نانو انجام شده و رتبه ها و افتخارات قابل توجهی 
آزمایشگاه  استان، سه  این  در  است.  کسب شده 
با عنوان  نانو وجود دارد و 26 مرکز  دانش آموزی 
نهاد ترویجی در استان ثبت شده اند که به انجام 

امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند.

دانش آمـوزان ایـن اسـتان از چهارمیـن دوره برگـزاری المپیـاد نانـو، حضـور قابـل مالحظـه ای در آزمـون مرحلـه اول آن داشـته اند. تعـداد 
ثبت نـام شـده از ایـن اسـتان در چهارمیـن دوره 216 نفر، پنجمین دوره 256 نفـر، هفتمین دوره 2394 نفر و در هشـتمین دوره 2340 نفر بوده 
اسـت. همـان طـور کـه مشـخص اسـت از دوره هفتـم تعـداد ثبت نام کننـدگان 10 برابر شـده اسـت که همیـن امر باعـث ارتقای رتبه اسـتان از 
بیسـت و هفتـم بـه سـوم شـده اسـت. در هشـتمین دوره بیش تریـن تعداد ثبت نـام در این اسـتان توسـط پژوهش سـرای دانش آموزی پروفسـور 

شمسـی پـور ناحیـه 3 کرمانشـاه با 504 نفر انجام شـده اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت در دوره هـای هفتـم و هشـتم حـدود 45 درصـد از ثبت نـام کننـدگان اسـتان در روز آزمـون کـه در 10 حـوزه امتحانـی 
برگـزار شـده اسـت، حضـور داشـته اند، این در حالیسـت کـه در دوره های ماقبـل آنها تنها حـدود 5 درصد از ثبت نـام کنندگان در جلسـه آزمون 

بوده اند. حاضـر 

 93 سال  در  کرمانشاه  پور  شمسی  پروفسور  پژوهش سرای 
 9 با  طبقه  دو  در  مترمربع   1000 مساحت  به  ساختمانی  در 
پژوهش سرا  این  است.  شده  تاسیس  آزمایشگاه   2 و  کالس 
این  نانوی  آزمایشگاه  است.  نانو  مجهز  آزمایشگاه  دارای 
و  تجهیز   94 سال  در  توانا  آزمایشگاهی  شبکه  توسط  مرکز 

راه اندازی شده است.

رسالت اصلی این پژوهش سرا کشف عالقمندی و استعداد دانش آموزان 
و هدایت آنها تا مرحله ی شکوفایی است. برای دستیابی به این مهم، 
و  مستعد  دانش آموزان  و  خوب  مربیان  جذب  مرکز،  این  مدیران 
عالقمند را مورد هدف قرار داده اند. کارشناس فعال آزمایشگاه نانوی 

پژوهش سرا از هیچ تالشی جهت آموزش دانش آموزان در دو بخش 
المپیاد و هدایت پروژه ای آنان دریغ نمی کند. 

با  خوبی  ارتباط  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  همچنین  مرکز  این 
برقرار  فناوری  و  علم  پارک  و  استان  دانشگاه های  پژوهشی  مراکز 
نموده است. در این راستا موفق به عقد چند تفاهم نامه همکاری با 

این مراکز علمی شده است.

تجهیزات آزمایشگاه نانوی پژوهش سرا 
بر اساس رتبه بندی آزمایشگاه های نانوی سراسر کشور توسط شبکه 
پور  پروفسور شمسی  دانش آموزی  پژوهش سرای  توانا،  آزمایشگاهی 
در جایگاه هشتم قرار دارد. از جمله تجهیزات این آزمایشگاه دستگاه 

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی 
پروفسور شمسی پور

خاطره دهقانی
 مدیر پژوهش سرا

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

نانو در استان 

کرمانشاه
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 آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو

هسـتند.  نانـو  فنـاوری  و  علـوم  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه  دارای  اسـتان  ایـن  در  مرکـز  سـه 
پژوهش سـرای دانش آمـوزی پروفسـور شمسـی پـور ناحیـه 3 کرمانشـاه بـا مدیریت خانـم خاطره 
دهقانـی، پژوهش سـرای دانش آمـوزی ناحیـه 1 کرمانشـاه بـا مدیریـت آقـای امیـر ابراهیمـی و 
پژوهش سـرای دانش آمـوزی اندیشـه ناحیـه 2 بـا مدیریـت آقـای حمیـد شـرفی مراکـز مجهـز به 
آزمایشـگاه های نانـو هسـتند. ایـن مراکـز بـا داشـتن دسـتگاه ها و تجهیـزات پیشـرفته بـه ارائـه 

خدمـات آموزشـی و آزمایشـگاهی در اسـتان می پـردازد. 
آزمایشـگاه پژوهش سـرای دانش آمـوزی پروفسـور شمسـی پـور ناحیـه 3 کرمانشـاه بـر اسـاس 
رتبه بنـدی شـبکه توانـا در سـال 95 جـزء 10 آزمایشـگاه نانـو برتر کشـور بـوده و در رتبه هشـتم 

قـرار دارد.

دانش آمـوزان اسـتان کرمانشـاه در جشـنواره های دانش آمـوزی نانـوی برگـزار شـده، حضـوری پررنـگ داشـته اند. 
ایـن اسـتان از نظـر تعـداد کل طرح هـای منتخـب و مجـاز بـرای شـرکت در هشـت دوره از ایـن جشـنواره  در رتبـه 
چهاردهـم قـرار دارد. در مجمـوع بیـش از 10 طـرح از ایـن اسـتان بـه دبیرخانـه دوره هـای مختلف جشـنواره ارسـال 
شـده اسـت کـه از ایـن میـان یـک طـرح در سـومین دوره موفـق به کسـب رتبـه برتـر در بخش سـنتز نانومواد شـده 
اسـت. آرمـان قـادری محقـق طرح برگزیده »سـاخت الیـاف نانو آنتـی باکتریال با اسـتفاده از ذرات روی« اسـت که در 
دبیرسـتان اسـتعدادهای درخشـان آن را انجام داده اسـت. یک طرح نیز در دوره هشـتم جشـنواره توانسـته به مرحله 
دوم راه یابـد. عنـوان ایـن طـرح »سـاخت پنجـره دارای تکنولـوژی ) Low-e(  و خـود شـوینده« اسـت کـه توسـط 

علیرضـا محمـدی از دبیرسـتان اسـتعدادهای درخشـان دوره دوم )شـهید بهشـتی( انجام شـده اسـت.

میکروسکوپ  و  الکتریکی  کوره  سانتریفوژ،  هود،  آون،  الکتروریس، 
دانش آموزان  بر  عالوه  آزمایشگاه  این  امکانات  است.  اتمی  نیروی 
دیگر  مراکز  دانشجویان  و  دانش آموزان  توسط  استفاده  قابل  مرکز، 

است. 

فعالیت ها
آموزشی،  کالس های  تاکنون،  پژوهش سرا  این  تاسیس  بدو  از 
دوره  کارشناس  توسط  بسیاری  تخصصی  کارگاه های  و  سمینارها 
توسعه  ستاد  )الف(  تراز  اساتید  همچنین  و  نانو  آزمایشگاه  دیده 

فناوری نانو برگزار شده است.
از دیگر فعالیت های این مرکز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

و  دانش آموزان  ایده های  و  پروژه ها  هدایت  کالس های  برگزاری   .1
ارایه نتایج کار آنها در قالب مقاله در جشنواره های دانش آموزی نانو 
2. برگزاری کارگاه های آموزشی جهت ثبت اختراع و تجاری سازی 

طرح های دانش آموزان 

3. معرفی محصوالت دانش آموزان به پارک علم و فناوری 

از دیگر افتخارات
1-کسب رتبه یک کشوری در ترویج فناوری نانو در میان 217 نهاد 

ترویجی در سال 1395 
2- برگزیده شدن 6 طرح دانش آموزان مرکز برای شرکت در مرحله 

اول هشتمین جشواره نانو و راهیابی یک طرح به مرحله نهایی آن

نانو در استان 

کرمانشاه
 جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

زنگ
11نانـو نانو در استان ها 
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همراه  به  من  هستم.  محمدی  علیرضا 
دوستم مهدی پرندین در حال تحصیل در 
کرمانشاه  درخشان  استعدادهای  مدرسه ی 
است  سال  دو  حدود  هستیم.  دوم(  )دوره 
یک  ناحیه  پژوهش سرای  با  نانو  حوزه ی  در 

کرمانشاه همکاری می کنیم.
به  ما  عالقه ی  اصلی  دلیل 
این  همه  از  اول  نانو  موضوعات 
رویکردی  علم،  این  که  بود 
ایجاد  رشته ها  تمام  در  جدید 
کمک  با  اینکه  دیگر  و  میکند 
به  جدیدی  خواص  می توان  آن 
آنها  در  قبل  از  که  بخشید  مواد 
بازدیدی  با  است.  نداشته  وجود 
این  از  مدرسه  طریق  از  که 

از  نانو  تجهیزات  و  دستگاه ها  از  بعضی  وجود  به  داشتیم  پژوهش سرا 
جمله دستگاه های انفجار الکتریکی، همگن ساز فراصوت، پوشش دهی 
دورانی و آون در کارگاه فیزیک و نانو پی بردیم که می توانست در انجام 
پروژه تحقیقی موثر واقع گردد. حضور اساتید خوب و ارزشمندی چون 
آقای نوری و خانم کنجوری هم در بخش نانو میزان عالقمندی گروه 
ما را به تحقیق در زمینه نانو افزایش داد. همین عوامل باعث شد که ما 
به مدت دوسال متوالی در این مرکز فعالیت داشته باشیم. عالوه براین، 
بسیار  ما  پروژه  انجام  نانو و حضور دکتر ملکی در  شرکت در کارگاه 
موثر بود و موجب شد که در هفتمین جشنواره نانو طرح تحقیقاتی ما 
با عنوان »نانوشیشه ضد بخار« جزء 40 طرح برتر قرار گیرد. با دیدی 
که نسبت به نانو پیدا کردم این رشته را به عنوان مادر تمام رشته های 

علوم پایه می بینم. 
دارای  نانو  امکانات  بر  عالوه  یک  ناحیه  پژوهش سرای  نماند،  ناگفته 
و  شیمی  و  فیزیک  شناسی،  زمین  شناسی ،  زیست  آزمایشگاه های 
کارگاه های الکترونیک، رباتیک و کامپیوتر است. همچنین، در زمینه 
عالقه ی  و  انگیزه  افزایش  برای  و  بوده  فعال  نیز  رصدخانه  و  نجوم 
و  سنگ  آکواریوم ها،  از  نمایشگاهی  راه اندازی  به  اقدام  دانش آموزان 
فسیل و کانی، تاکسیدرمی و دست سازه های دانش آموزی نموده است.

در انتها از نیروهای متخصص و مدرسین شاغل در پژوهش سرای ناحیه 
و مدیر محترم آن آقای امیر ابراهیمی که مسیر را برای دانش آموزان 
هموار می کنند تا بتوانند به راحتی وارد امر پژوهش و تحقیق شوند، 

تشکر و قدردانی می نمایم. 

علی رضا محمدی 
از پژوهش سرای ناحیه یک کرمانشاه 

و موفقیت های کسب شده اش در 
زمینه نانو می گوید



در این رشته به تولید و ساخت دارو، نحوه اثر دارو بر بدن، 
 ... و  دارو  مصرف  طریقه  دارویی،  تداخالت  دارویی،  عوارض 
پرداخته می شود. به همین خاطر، از دانش آموختگان این رشته 
انتظار می رود اطالعات جامع و فراگیری در زمینه علوم دارویی 

داشته باشند.

توانمندی ها و
         استعدادهای موردنیاز 
داروسازی  رشته ی  دانشجوی 
پژوهش  و  تحقیق  روحیه ی  نیازمند 
دروس  گذراندن  توانایی  باید  او  است. 
را  مسئله  حل  و  مفهومی  و  حفظی 
مسلط  انگلیسی  زبان  به  باشد.  داشته 
علمی  مجالت  و  کتاب ها  از  تا  باشد 
به  عالوه براین،  کند.  استفاده  راحتی  به 
در  بیماران،  به  ارائه ی خدمات   منظور 

        ارتباطات اجتماعی توانمند باشد.

  سمیرا امینی

نیازمندی ها برای
 ورود به رشته

آزمایشی  گروه  دانش آموزان 
علوم تجربی، می توانند وارد این رشته 
برای  حدودی  رتبه  شوند.  تحصیلی 
کشور  برتر  دانشگاه های  به  ورود 
البته  است.  زیر 1000  این رشته  در 
محل  و  منطقه  حسب  بر  مقدار،  این 

سکونت می تواند متفاوت باشد. 

زنگ
نانـو 13معرفی رشته تحصیلی 

  معرفی رشته ی

داروسازی

دانشگاه های معروف 
رشـته  در  برتـر  دانشـگاه هاي  از 
علـوم  دانشـگاه های  داروسـازی، 
بهداشـتي  خدمـات  و  پزشـکي 
بهشـتی  شـهید  تهـران،  درمانـي 
اسـت. شـیراز  و  اصفهـان  تهـران، 

      مراکز فعال نانوی 
مرتبط

زمینه  در  فعال  مراکز  جمله  از 
شرکت های  به  می توان  نانوداروها 
دارو  نانو  الوند،  دارویی  نانوفناوران 
پژوهان پردیس، زیست ابزار پژوهان، 
 ... و  الوند آراد  نانو  نانو سینا،  اکسیر 

اشاره نمود.

آینده شغلی
باید دارای اطالعات  یک داروساز 
علمی باال و توانا در حل مسئله باشد. 
داروسازی  رشته  فارغ التحصیالن 
مختلفی  موقعیت های  در  می توانند 
جمله  از  شوند،  کار  به  مشغول 
بیمارستانی،  یا  شخصی  داروخانه های 
 شرکت های تحقیقاتی و دارویی، بخش             
      کنترل کمی و کیفی تولید داروها و ... . 

محدودیت های رشته
است  این  رشته  این  از محدودیت های 
خواهد  اشباع  نزدیک  آینده ای  در  که 
تصورات  از  یکی  عالوه براین،  شد. 
ورود  از  قبل  دانش آموزان،  نادرست 
آینده،  در  که  است  این  رشته  این  به 
ارتباطی با بیمار ندارند؛ یا اینکه تصور 
داروی  رشته،  این  به  ورود  با  می کنند 
ناممکن  تصور  این  می سازند،  جدیدی 
نیست، اما ساختن یک داروی جدید و 
به آزمایشگاه های تخصصی  وارد شدن 

کارخانه ها، نیازمند تالش فراوان
 است.

    دروس دانشگاهی
   اکثر دروس این رشته همراه با آزمایشگاه 
است. دروس پایه شامل ریاضیات، فیزیک 
بیوشیمی ،  عمومی ،  شیمی   داروسازی ،  در 
تجزیه ،  شیمی   آلی ،  شیمی   فیزیولوژی ، 
انگل  شناسی ،  میکروب  شناسی ،  تشریح  ، 
کمک های   شناسی،  ایمنی  قارچ  شناسی ، 
اولیه ، کارآموزی و ... می شوند. روان شناسی، 
گیاهان  شناسی،  مردم  و  شناسی  جامعه 
نیز  فارماسیوتیکس    دارویی، شیمی دارویی، 
رشته   این  تخصصی  دروس  جمله  از        

           هستند. 

ارتباط رشته با  نانو 
از  یکی  شد  گفته  که  همان طور 
دکترای  مقطع  در  رشته  این  گرایش های 
که  است  دارویی  فناوری  نانو  تخصصی، 
زمینه  در  پژوهش  و  تحقیق  به  آن،  در 
ساخت  طراحی،  کنترل،  و  نانوداروها 
نانو  فناوری  کمک  با  دارو  رسانش  و 
می پردازند. عالوه براین، صنعت داروسازی 
فناوری  طریق  از  دارورسانی  زمینه   در 

نانو به دستاوردهای چشمگیری رسیده
 است.



آبان ماه  1396 شماره ۷۷
زنگ
نانـو 14

فناوری نانو در راه حفظ 
سیاره زمین!

مواد  و  انرژي  مصرف  آینده،  سال   50 در  مي رود  انتظار 
بشر  فزاینده ی  نیاز  تاکنون  باشد.  داشته  رشد  درصد   300
به زمینه های گوناگون باعث توجه کم تر به لزوم حفاظت از 
محیط زیست شده است. از جمله این موارد مي توان به تولید 
مواد زائد جامد شهري، اثرات زیست محیطي ناشي از وسایل 
کشاورزي  آب های  روان  و  زیرزمیني  آب هاي  آلودگي  نقلیه، 
اشاره نمود. فناوري نانو پتانسیل زیادي براي ارتقای محیط 
نانومواد  مستقیم  کاربرد  یکی  دارد،  طریق  دو  از  زیست 
کاربرد دیگری  و  آالینده ها  رفع  و  پیشگیري  ردیابي،   براي 
و  تمیزتر  فرآیند طراحي صنعتي  از  استفاده  با  غیر مستقیم 
تولید محصوالت سازگار با محیط زیست. در ادامه چند مثال 
از کاربرد فناوری نانو در حفاظت از محیط زیست ذکر شده 

است.

  محمد فرهادپور

بارورسازی ابرها 

یکی  کشورها،  اکثر  در  آبی  کم  مشکل  به  باتوجه 
از راهکارهایی که دولت ها به منظور تامین آب بیش تر 
ابرهاست.  در  مصنوعی  بارورسازی  می کنند،  استفاده 
بسیار  ذرات  از  اغلب  منظور  این  برای  حاضر  حال  در 
بلورهای  می شود.  استفاده  نمک  بلور  نظیر  کوچکی 
می شوند  باعث  و  داشته  عهده  بر  را  هسته زایی  نمک، 
آب  شدن  جمع  با  گیرد.  شکل  آنها  اطراف  در  آب  تا 
بارش  امکان  نمک،  بلورهای  این  اطراف  در   بیشتری 

            باران به وجود می آید.

با توجه به مکانیزم مذکور می توان از فناوری نانو 
جهت باالبردن بهره وری به میزان قابل توجهی استفاده 
آبدوست  فوق  تیتانیای  افزودن  منظور،  این  به  کرد. 
و  توان جذب  برابر  تا 100  نمک می تواند  بلورهای  به 
متراکم کردن بخار آب را در این بلورها افزایش دهد. در 
نتیجه راندمان استفاده از این بلورهای نمک بسیار باال 
می رود و پیشرفت قابل توجهی در بارورسازی مصنوعی 

ابرها انجام می شود.



تولید سبز هیدروژن

انرژی شیمیایی  پیل سوختی هیدروژنی یک مبدل 
آلودگی های  که  است  باال  بازده  با  الکتریکی  انرژی  به 
از واکنش بین  این پیل ها  نیز ندارد. در  زیست محیطی 
تولید  الکتریسیته  و  حرارت  آب،  اکسیژن،  و  هیدروژن 
می شود. با توجه به اینکه این پیل ها بدون اینکه آلودگی 
زیست محیطی داشته باشند، انرژی الکتریکی با بازده باال 
تولید می کنند، بسیار مورد توجه هستند. اما این پیل ها با 
از آنها تولید  چالش های متفاوتی روبرو هستند که یکی 
با  تولید هیدروژن  به صورت سبز است. یعنی  هیدروژن 

انواع آلودگی های زیست محیطی همراه نباشد.

آب آشامیدنی 

آب بها  عنوان  به  ما  که  است  هزینه ای  برابر  چندین  آشامیدنی  آب  تصفیه ی  هزینه ی  می دانید  آیا 
می پردازیم؟ تحقیقات نشان می دهد استفاده از فناوری نانو در تصفیه ی آب، می تواند هزینه های تصفیه را تا 

حدود زیادی کاهش دهد.
انسان ها برای سالمتی خود احتیاج به آشامیدن آب سالم دارند. آب سالم آبی است که نه بو داشته باشد 
و نه مزه و باید زالل هم باشد. رنگ موجود در آب آشامیدنی نه تنها به خاطر ظاهر آن باید از آب زدوده شود، 
بلکه چون این رنگ ها می توانند منشأ تولید تری  هالو متان )مانندCHCl3( نیز باشند، خطرناک محسوب 
می شوند. این ماده هنگام ترکیب با کلر موجب تشکیل کلروفرم و دیگر ترکیبات هالوژنه مضر و سرطان زا 
می شود. رنگ موجود در آب طبیعی معموالً ناشی از وجود اسیدهای معدنی است. اسیدهای مذکور در اثر 
تجزیه ی مواد آلِی موجود در آب حاصل می شوند. اغلب روش های متداول برای تصفیه ی آب قادر به 
جداسازی مواد فوق نیستند، لیکن با استفاده از غشاهای نانو می توان تا 99 درصد این گونه 

مواد را به سهولت از آب جدا کرد .

زنگ
نانـو 15کاربرد  

تولید هیدروژن معموال از گاز طبیعی صورت می گیرد 
که باعث آسیب به محیط زیست می شود. یکی از راه های 
تولید سبز هیدروژن، پخش زیست توده ها در آب قلیایی 
و افزودن نقاط کوانتومی سولفید کادمیم به آنها است که 
در اثر قرار گرفتن در برابر تابش نور، هیدروژن شروع به 
آزاد شدن می نماید. در واقع لیگنوسلولز موجود در زیست 
توده ها که وظیفه استحکام دهی مکانیکی در گیاهان را 
بر عهده دارند، در اثر فرآیند مذکور به عنوان منبع تولید 
فرآیند  این  در طی  نتیجه  در  می نماید.  عمل  هیدروژن 
هیدروژن بدون آلودگی زیست محیطی تولید می شود تا 
در فرآیندی دوست دار محیط زیست مورد استفاده قرار 

بگیرد.

به صـورت کلی می تـوان گفت فنـاوری نانـو در حفاظت 
در  زیـادی  بسـیار  پتانسـیل های  دارای  زیسـت  محیـط  از 
زمینه هـای تصفیـه آب، خـاک و هـوا اسـت. بـه گونـه ای که 
انتظـار مـی رود تا سـال 2020 بـازار محصـوالت نانـو در این 
حـوزه به 42 میلیـارد دالر برسـد. با اسـتفاده از فنـاوری نانو 
محیـط  آلودگی هـای  انـواع  کاهـش  هزینه هـای  می تـوان 
پایـش  نانوحسـگرها  بـا  می تـوان  کـرد،  کم تـر  را  زیسـت 
آالینده هـای موجـود در آب، هـوا و خـاک را بـا دقت هـای 
بسـیار بـاال انجـام داد، می تـوان فرآیندهـای تولید بسـیاری 
از مـواد را بـه صورت زیسـت سـازگار اصـالح کـرد، می توان 
فرآینـد بازیافـت بسـیاری از مـواد را تسـهیل نمـود و همین 
طـور می تـوان به صورت زیسـت سـازگار انـرژی با بـازده باال 

نمود. تولیـد 

منابع
www.zawya.com
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با سالم و تبریک موفقیتتان در هشتمین جشنواره دانش آموزی 
فناوری نانو، به عنوان اولین سوال، آیا پیش بینی می کردید که 
نتیجه تحقیقاتتان بتواند رتبه اول جشنواره را از آن خود کند؟

سالم. انتظار داشتیم که رتبه بیاوریم اما نه رتبه اول، چون نسبت به 
گروه های دیگر مدت کم تری روی پروژه کار کرده بودیم.

می توانید برای ما بگویید چرا به موضوعات نانو عالقمند شدید؟
آشنا  نانو  رشته  با  نانو  باشگاه  همچنین  و  مدرسه  طریق  از  ما 
و در کنار  مواد  بهبود خواص  این رشته   از جذابیت های  شدیم. یکی 
آن آزمایش هایی است که در آزمایشگاه انجام می شود. این موارد برای 
فردی مثل من که به کار در آزمایشگاه عالقه زیادی دارد، بسیار جالب 

بود و باعث شد که در این زمینه فعالیت کنم.

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

ما به دنبال ایده ای برای پژوهش بودیم. در طی جست و جو این 
مطلب توجه ما را به خود جلب کرد: که حدود 70 درصد از موتورسوارانی 
که در تصادف ها جانشان را از دست می دهند، ضربه به ناحیه سرشان 
تا 28  افراد جوانان بین سنین 18  این  وارد شده و حدود 30 درصد 
سال هستند. همه می دانیم استفاده از کاله ایمنی بسیار مهم است، ولی 
یکی از دالیل عدم استفاده موتورسواران از کاله ایمنی، گرمای داخل 
آن هست. ما به این فکر افتادیم که الیه عایق گرمایی برای استفاده در 

کاله ایمنی بسازیم تا گرمای داخل کاله را کاهش دهد.

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟ 
خیر، تا به حال نمونه ای از آن ساخته نشده است.

مرحله دوم هشتیمن جشنواره دانش آموزی فناوری 
نمایشگاه  دهمین  با  هم زمان  امسال،  ماه  مهر  نانو 
شد  برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه  در  نانو  فناوری 
از میان 40 طرح برتر مرحله اول، 5 طرح برگزیده  و 
شدند. »ساخت نانوکامپوزیت و استفاده از آن در کاله 
ایمنی به عنوان خنک کننده« رنبه نخست این دوره از 
جشنواره دانش آموزی نانو است که توسط سحر هادی 
 بکلو و همکارش فاطمه عباس پور و با هدایت دبیرشان 
امیر اسدزاده در مدرسه نمونه دولتی بشری انجام شده 

است.
این پژوهشگر جوان، خانم  با  ادامه گفتگویی که  در 

هادی بکلو داشته ایم را می خوانیم.
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کلیت طرح و تحقیق تان را در چند جمله برای مخاطبان ماهنامه 
توضیح دهید.

پلی  از  باشد  گرمایی  عایق  بتواند  که  نانوکامپوزیتی  برای ساخت  ما 
کربنات استفاده کردیم که در کنار سبکی و ارزانی، مقاومت باالیی نیز نسبت 
به پالستیک دارد. اما یکی از مشکالت پلی کربنات این است که وقتی در 
مقابل حرارت قرار می گیرد، دود می کند. ما برای رفع این مشکل از ترکیب 
یک سری مواد به همراه نانورس استفاده کردیم. برای اینکه الیه ای با کیفیت 
باال بسازیم نانواکسیدهای فلزی )نانوآلومینیوم و نانومنیزیم( که خاصیت 
هدایت حرارتی پایینی دارند را بکار بردیم. با کنار هم قرار دادن این نانوذرات 
و پلی کربنات و سایر مواد توانستیم الیه عایقی بسازیم که گرمای داخل کاله 

را کاهش بدهد.

کار  مراحل  از  کوتاهی  توضیح 
آزمایشگاهی تان بدهید. 

مرحله  چند  پروژه  این  انجام  برای  ما 
اولین  در  دادیم.  انجام  آزمایشگاه  در  کار 
و  نانورس  با  همراه  را  کربنات  پلی  مرحله 
سایر مواد بر روی شعله قرار دادیم تا ذوب 
شود. سپس آن را در قالب ریختیم. پس از 
آن چند آنالیز گرفتیم تا  از صحت کارمان 
این طرح سنتز  در  کنیم.  اطمینان حاصل 
هم  روش  به  را  نانومنیزیم  و  نانوآلومینیوم 
را  آن   SEM آنالیز  و  دادیم  انجام  رسوبی 
تهیه و بررسی کردیم و مطمئن شدیم ذرات 

در مقیاس نانو هستند.

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

بودید؟
مراحل آزمایشگاهی حدود 6 ماه طول کشید. یکی از مشکالت این پروژه 
برطرف کردن مشکل دودزایی پلی کربنات بود. ما باید درصد خاصی از مواد 
را بدست می آوردیم تا بتوانیم این مشکل را رفع کنیم. مدت زمان زیادی 

برای بدست آوردن این ترکیبات و درصدهای آنها صرف شد.

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

 )TGA و SEM( برای اثبات درستی کار از ماده نهایی چند آنالیز
گرفته شد و با بررسی و تحلیل این آنالیزها مشخص شد ماده حاصل 

ویژگی هایی را که ما انتظار داشتیم، به دست آورده است.

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

بله ما تصمیم داریم این پروژه را به طور کامل به اتمام برسانیم تا 
بتوانیم از آن در جامعه استفاده کنیم. امیدواریم با اجرای کامل این طرح 

بتوانیم تلفات جانی موتورسواران را کاهش دهیم.

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

افزایـش  باعـث  جشـنواره  ایـن 
میـان  در  علمـی  پژوهش هـای   انجـام 
بازدیدکنندگانـی  اسـت.  شـده  آمـوزان  دانـش 
دیـدن  بـا  می آینـد  جشـنواره  ایـن  بـه  کـه 
کارهـا و پژوهش هـای دانش آمـوزان بـه انجـام 
ایـن  می شـوند.  عالقمنـد  علمـی  پژوهش هـای 
جشـنواره دانش آمـوزان را به انجـام پژوهش های 
علمـی تشـویق می کنـد. ایـن تشـویق ها بسـیار 
پژوهش هـای  میـزان  توانسـته  و  اسـت  موثـر 
کشـور  در  را  دانش آمـوزی  سـطح  در  علمـی 

افزایـش دهـد.

می بینید؟  رو چطور  آینده شغلی خودتان 
به  مشغول  زمینه ای  چه  در  دارید  دوست 

کار شوید؟
و  پزشکی  رشته  به  من  عالقه  بیش ترین 
تالش  است.  آزمایشگاهی  کارهای  آن  کنار  در 
می کنم تا بتوانم فرد مؤثری برای جامعه باشم 
و امیدوارم خداوند نیز در این راه مرا یاری کند.

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

علمی  پژوهش های  و  رشته  این  به  کمی  حتی  که  کسانی  به  من 
عالقمند هستند، پیشنهاد می کنم حتماً دنبال آن بروند و در این زمینه 
کار کنند. زیرا به تجربه ای دست پیدا می کنند که نمی توانند آن را در 
هیچ کتابی بیابند و به نظر من همه چیز در زندگی کتاب و درس نیست. 
ما متن کتاب ها را شاید روزی فراموش کنیم اما چیزی که آن را تجربه 

کرده ایم، هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو

در  شرکت  و  پژوهشی  کار  انجام  آیا 
روند  در  تاثیری  نانو  فناوری  جشنواره 

تحصیلی شما داشته است؟
زمان  پروژه  این  انجام  اینکه  با 
خود  به  را  ما  تحصیلی  سال  از  زیادی 
اختصاص داد، اما  باعث شد تجربه هایی 
هیچ  خواندن  با  که  بیاوریم  بدست 

کتابی نمی توان بدست آورد.



بررسی عصاره ضد باکتری نانوذرات 
مختلف بر نفوذپذیری غشای باکتری 

و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های
استاندارد به روش تست آنتی بیوگرام

ایمنی در برابر آتش سوزی
پس از آشنایی با انواع آتش سوزی )در قسمت یازدهم(، الزم است در ادامه با راه های مقابله و ممانعت از آتش 
سوزی آشنا شویم. دستگاه های آتش نشانی بر اساس انواع آتش سوزی )D, C, B, A( یا ترکیبی از این چهار دسته 
طراحی شده اند. باید با نحوه عملکرد دستکاه های آتش نشانی محل کار خود و نوع آتش سوزی که ممکن است رخ 
دهد، آشنایی الزم را بدست آورد. زیرا در مواقع اضطراری فرصتی برای خواندن دستور العمل ها وجود ندارد. فقط برای 
خاموش کردن آتش های کوچک و زمانی که راه های فرار اضطراری در نزدیک شما وجود دارد خودتان می توانید اقدام 

به خاموش کردن آتش کنید. به یاد داشته باشد پس از استفاده از دستگاه های آتش نشانی، آنها را پر کنید.
به قول معروف همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. پس بهتر است با راه های ممانعت از آتش سوزی بیش تر آشنا شویم:

• مقدار مایعات قابل اشتعال نگهداری شده در آزمایشگاه را باید به حداقل رساند. 
• مقادیر بیش تر از مصرف هفتگی باید در قفسه های نگهداری مواد قابل اشتعال نگهداری شوند. باید دقت کرد که 
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     چکیده  
بیوتیک های  آنتی  به  باکتری ها  مقاومت  علت  به  اخیر  سال های  در 
رایج و ایجاد مشکالت اساسی در زمینه درمان عفونت های باکتریایی، 
ترکیبات  از  جدیدی  دسته  شناخت  برای  گسترده ای  تحقیقات 
جای  به  نانوذرات  کردن  جایگزین  است.  انجام  حال  در  ضدمیکروبی 
بیماری ها  درمان  آن  دنبال  به  و  بازار  در  موجود  بیوتیک های  آنتی 
نسبت سطح  دلیل  به  فلزی  نانوذرات  است.  دنیا  روز  مباحث  از  یکی 
با  باکتری منحصربفردی بوده و  به حجم باالیشان دارای خواص ضد 
افزایش مقاومت میکروبی به یون های فلزی، آنتی بیوتیک ها و توسعه 

سویه های مقاوم، به یک زمینه رایج در تحقیقات تبدیل گشته اند.
در این پژوهش سه نوع نانوذره کوانتوم دات، اکسید منیزیم و گرافن 
انتخاب و جهت مهار رشد باکتری ها به محیط های کشت باکتری های 
با  و مقایسه آن  باکتری  از مشاهدات رشد  اضافه شده است.  مختلف 
دات  کوانتوم  که  آمد  بدست  نتیجه  این  استاندارد  بیوتیک های  آنتی 
برای  آنها می توان  از  و  داشته  باکتری  منیزیم خاصیت ضد  اکسید  و 
به  نسبت  باکتری ها  اما  کرد،  استفاده  باکتری ها  رشد  از  جلوگیری 

نانوذرات گرافن مقاومت نشان دادند.
کشت  محیط های  ابتدا  طرح  این  انجام  برای  که  است  ذکر  به  الزم 

یکسان تهیه و سپس در شرایط استریل باکتری های مختلف بر روی 
یک  محیط  هر  در  سپس  است.  شده  داده  کشت  آنها  از  کدام  هر 
نانوذرات  با سایر  برابر  با غلظت  نانوذره  به یک  دیسک بالنک آغشته 
نوع  و  نانوذره  هر  باکتری  به خاصیت ضد  توجه  با  است.  گرفته  قرار 
باکتری کشت داده شده تا فاصله ای از دیسک باکتری رشد نمی کند 
در  می نامند.  باکتری«  رشد  عدم  »هاله  اصطالح  به  را  فاصله  آن  که 
متفاوت  باکتری های  در  مختلف  نانوذرات  رشد  عدم  هاله  پروژه  این 

اندازه گیری و مقایسه شده است.
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نویسندگان:
مریم علیزاد، مهسا امین صالحی

 رقیه حیدری
طرح منتخب مرحله اول هشتمین 
جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

آموزشگاه نمونه دولتی شهید تیمسار 
فالحی البرز، کرج

 

پلیت های کشت باکتری و مقایسه هاله عدم رشد باکتری



ساخت شیشه های با پوشش 
نانوذرات اکسید مس برای کاربرد 

در سلول های خورشیدی به روش نوین

     چکیده  
نانوپوشش ها، سطوحی تک الیه یا چند الیه با ضخامت 1 تا 100 نانومتر 
هستند. پوشش هاي مبتنی بر نانوذرات خواص مختلف و قابل توجهی را 
از  از سلول هاي خورشیدي عرضه شده،  نوعی  در  بروز می دهند.  از خود 
نانوپوشش ها به منظور افزایش استحکامشان بهره گرفته شده است. این 
پوشش ها می توانند در عین حال که اجازه ي عبور نور مرئی را می دهند، 
مانع عبور طول موج هاي کوچک نور نظیر اشعه ي ماوراي بنفش شوند. مواد 
الیه ای با ساختار نانو دارای خواص الکتریکی خاص و سطح ویژه باال هستند، 

که این خواص برای استفاده در منابع ذخیره انرژی حائز اهمیت هستند.
کاربردهای  برای  که  شود  تهیه  نانوپوششی  شده  پژوهش سعی  این  در 
نوری و از جمله استفاده در سلول های خورشیدی مفید واقع گردد. انتخاب 
ماده ای مناسب به عنوان جاذب انتخابی انرژی خورشید یکی از موضوعات 
کلیدی جهت جمع آوری انرژی خورشید است. با توجه به اینکه اکسید 
مس در گروه نیمه هادی ها جای دارد و دارای خواص نوری قابل توجه 

است، در این تحقیق، از این ماده استفاده شده است. 
در بخش آزمایشگاهی برای تولید شیشه با نانوپوشش اکسید مس، ابتدا 
تهیه شد. سپس  هم رسوبی  روش  با  آلفا،  فاز  هیدروکسید مس  نیترات 
فرآیند پوشش دهی روی سطح شیشه های سیلیسی به روش هیدروترمال 
انجام گرفت و در نهایت با اعمال عملیات حرارتی، پوشش هیدروکسیدی 

به اکسیدی تبدیل گردید. 
برای بررسی نتیجه آزمایش ها، با آنالیز پراش اشعه ایکس )XRD( تولید پودر 
نیترات هیدروکسید مس به روش هم رسوبی تایید شد. برای تعیین پهنای 
باند نانوذرات که بر روی زیرالیه شیشه ای پوشیده شده بودند از دستگاه طیف 
سنجی UV/Vis استفاده شد که نتایج نشان داد نمونه ها برای کاربردهای 
پوشش  مشاهده  برای  مناسب هستند.  از جمله سلول خورشیدی  نوری 
ایجاد شده روی سطح شیشه نیز از دستگاه SEM استفاده شد که تصاویر 

نشان دهنده پوشش دهی مناسب ماده بر روی شیشه بود. 

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی شیشه با پوشش اکسید مس، 
همانطور که مشخص است، همه جای نمونه دارای پوشش اکسیدی 

بوده و پوشش دهی با موفقیت انجام شده است.

در قفسه ها همیشه بسته و قفل باشد و مواد دیگر در این کابینت ها نگهداری نشوند. 
• مایعات و گازهای قابل اشتعال، فقط در محیط هایی با تهویه مناسب مورد استفاده قرار گیرند. هنگام استفاده از موادی 

که بخارات قابل اشتعال رها می کنند باید از هود بخار استفاده شود.
• مواد شیمیایی قابل اشتعالی که نیاز به خنک شدن دارند را باید داخل یخچال های آزمایشگاهی »ایمن از انفجار« و 

بدون جرقه نگهداری نمود.
• مواد شیمیایی قابل اشتعال دور از منابع اشتعال مثل گرما، جرقه ها، شعله های آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری 

شود. از جوشکاری یا لحیم کاری در نزدیک مواد قابل اشتعال بپرهیزید. 
• ظروف فلزی بزرگ حاوی مایعات قابل اشتعال در انبارها را باید بسته و به کف زمین محکم کرد. 

• حتی المقدور از قوطی های ایمن سبک برای ذخیره، توزیع و انتقال مواد شیمیایی قابل انتقال استفاده شود و مایعات 
قابل اشتعال پاشیده شده باید فورا تمیز شوند.

• هنگامی که آژیر خطر به صدا در آمد فورا به سمت مسیرهای اضطراری حرکت کنید. در خارج از ساختمان از جلو در 
کنار رفته و به دیگران کمک کنید. 

زنگ
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نویسندگان:
زهرا سعادتی، کیمیا نصیری

فاطمه حسینی 
دبیر راهنما:  زهرا رحمتی، مرضیه آزادفالح 

برگزیده دومین جشنواره ملی دانش آموزی 
ابن سینا

پژوهش سرای دانش آموزی
 مالصدرا، کرج 
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سخن بزرگان
پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن 

به موفقیت.

آلبرت اینشتین 

زنگ
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کدامیک از 
کاربردهای فناوری 
نانو بیش تر توجه 
شما را جلب کرده 

است؟ 

نانو تلگرام

رزا رستم نژاد
پایه یازدهم، مدال برنز هشتمین المپیاد نانو

نانوربات های  زیستی.  نانوربات های  طراحی 
به  می توانند  که  هستند  ریزماشین هایی  زیستی؛ 
راحتی در بدن انسان مثِل یک جراح یا سفینه نانویی 
حرکت کرده و کار درمان و محافظت رو برای بدن 
انجام بدهند. به نظر من این کاربرد نانو خیلی جذابه، 
چون عملی شدن آن تا حدودی دور از ذهن بود 
ولی امروزه شاهد عملی شدن و پیشرفت این علم 
هستیم. این نانوربات ها می توانند گستره وسیعی از 
فعالیت ها مثل تولید ویتامین ها و هورمون ها، حمل 
دارو به روش هوشمند، جراحی و درمان سرطان و ... 

را در بدن انجام بدهند.

محبوبه بهبهانی مطلق؛ 
پژوهش سرای  آزمایشگاه  کارشناس 

دانش آموزی متقین برازجان بوشهر
زیرا  نانو،  فناوری  خانگی  کاربردهای 
مواد شوینده و یا پاک کننده های قبلی دارای 
همچنین  و  هستند  ضعیفی  کاربرد  و  کارایی 
خطرات مصرف و بوی زننده ی آنها مصرف 
بیش تر  بنابراین  می کند.  آزرده  را  کننده 
دوست دارم که کیفیت این مواد و همچنین 
وسایل خانگی با عملکرد نانو بهبود پیدا کرده 
طاقت فرسای  و  سخت  کار  تسهیل  باعث  و 

منزل شود.

تخصص  نانو،  مدرس  یاسرخوشنویس؛ 
مدیریت و آموزش نانو

کاربردهای فناوری نانو برای تشخیص 
اگرچه  توجه اند.  جالب  من  برای  درمان  و 
بخش بزرگی از جمعیت کشور ما در حال 
حاضر جوان است، اما طی سال های آینده، 
جمعیت کشور به مرور پیر خواهد شد. یکی 
از مشکالت اصلی کشورهایی که سالمندان 
و  سالمت  به  مربوط  مسائل  دارند،  زیاد 
کنترل بیماری هایی مانند سرطان و آلزایمر 
است. فناوری نانو کاربردهای جالب توجهی 
در حوزه سالمت دارد. از یک طرف، فناوری 
نانو را می توان برای تشخیص بیماری ها به 
کار گرفت. برای مثال، توالی یابی ژن ها یکی 
بررسی  برای  باید  که  است  کارهایی  از 
محققان  امروزه  شود.  انجام  افراد  سالمت 
نانو برای  فناوری  از  زیادی در تالشند که 
سریع تر  توالی یابِی  دستگاه های  ساختن 
نانو  فناوری  دیگر،  طرف  از  کنند.  استفاده 
برای درمان به کار گرفته می شود. می توان 
وارد  نانومقیاس  کپسول هایی  در  را  داروها 
کرد و آنها را به نحوی هوشمند به محل های 
خاصی در بدن مانند سلول های سرطانی یا 

نورون های مغزی فرستاد. 

مصطفی مرادی؛
 عضوکانون برگزیدگان باشگاه نانو

مبحث انرژی. فناوری نانو نگاه از زاویه ای 
متفاوت به تولید و ذخیره انرژی را برای ما 
و  گرمایی  انرژی  تبدیل  از  است.  زده  رقم 
الکتریکی و  انرژی  به  اتالفی محیط  حرکتی 
ذخیره آن تا سلول های خورشیدی پر بازده از 
پیل های سوختی تا ابرخازن های گرافنی همه 
و همه گوشه ای از کاربردهای این فناوری در 

زمینه انرژی هستند.

بتول تهامی پور؛
کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده دانش آموزی تعلیم و تربیت 

کرمان
کاربرد فناوری نانو در حوزه پزشکی به دلیل گستردگی و 

تاثیر خوبی که دارد، بیش تر برای من جذاب است.
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