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خبر ها

پارسا دو مدال المپیاد جهانی دارد ولی آینده اش را روشن تر از 
این حرف ها می بیند

چطور نانو می تونه جلوی تعطیلی مدار س رو بگیره؟!

رکوردهای جهانی دانشگاه گالسگو 

با نانو پولدار شوید!

تحول هندوستان با فناوری نانو

با نانوفناوری به کمک مایه حیات برویم! با نانوفناوری به کمک مایه حیات برویم! 

مدرس برتر المپیاد و برنده مدال المپیاد نانو
اینجا استعدادهایتان را کشف می کنیم!
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مدیر مسئول: محمدرضا زارعی خشکناب
: علی مرادخانی سردبیر

همکاران این شماره: زهره حاجیان، مینا نورمحمدی، زهرا قدرتی، نسترن صائبی، ندا اظهری
کرمی، احسان سالمی، محمدطاهر افضلی، سکینه سادات موسوی  نیوشا یعقوبی، وحید 

گرافیک و صفحه آرایی: محمد مهرجو

بــا نانو به جنــگ کرونا رفتیم!
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محتوای آموزشی ششمین دوره توانمندسازی 
مدرسان فناوری نانو

یکــی از برنامه هــای آموزشــی جــاری باشــگاه نانــو، توانمندســازی 
ــاوری  ــوم و فن ــف عل ــای مختل ــوزش حوزه ه ــه آم ــران در زمین دبی
آشــنایی  آموزشــی  نانــو اســت. در همیــن راســتا ششــمین دوره 
بــا علــوم و فنــاوری نانــو بــه همــت باشــگاه نانــو بــرای دبیــران 

عالقمنــد بصــورت آنالیــن برگــزار شــد.
آزمــون پایــان دوره، در روز شــنبه  ۱۱ دی مــاه  به صــورت آنالیــن 
ــو و ســامانه LTMS اســتان بوشــهر )ویــژه  در ســامانه باشــگاه نان

دبیــران ایــن اســتان( برگــزار شــد.

ــر نظــر شــبکه  ــه زی ک ــی یــک مســابقه علمــی اســت  مســابقه نیلوفرآب
هــای  آزمایشــگاه  )شــبکه  نانــو  فنــاوری  و  علــوم  هــای  آزمایشــگاه 
توانــا( و بــا حمایــت ســتاد نانــو بصــورت ماهانــه برگــزار می شــود. 

شــرکت در ایــن ســری مســابقات بــرای دانش آمــوزان تمامــی مقاطــع 
کارگاه هــای  کــه در  تحصیلــی آزاد اســت؛ امــا آن دســته از افــرادی 
ــا در پژوهشســراهای  ــزار شــده در آزمایشــگاه هــای توان آموزشــی برگ
کــرده انــد، توانمنــدی بیشــتری در پاســخگویی  منطقــه خــود شــرکت 

بــه ســواالت مســابقه خواهنــد داشــت.
ــخ ۳۰ آذر۱۴۰۰  ــا در تاری ــگاهی توان ــابقات آزمایش ــن دوره مس پنجمی
از ســاعت ۱۲:۰۰ الــی ۱۸:۰۰ بصــورت برخــط در ســایت باشــگاه نانــو 
کننــدگان در ایــن مســابقه هشــت  گردیــد. از مجمــوع شــرکت  برگــزار 
درســت  پاســخ  مســابقه  ســواالت  تمامــی  بــه  شــدند  موفــق  نفــر 
گرنــت آموزشــی بــه مبلــغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریــال  دهنــد. بــه تمامــی برنــدگان 
گــردد. برنــدگان مــی تواننــد ایــن اعتبــار را درســایت باشــگاه  اهــدا مــی 
نانــو بــرای شــرکت در دوره هــای آموزشــی و یــا خریــد محصــوالت 
آموزشــی اســتفاده نماینــد. فهرســت برنــدگان پنجمیــن دوره مســابقه 

ــر آورده شــده اســت. نیلوفرآبــی درجــدول زی

آبــی  نیلوفــر  مســابقه  دوره  پنجمیــن  برنــدگان 
شــدند معرفــی 
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کســب وکار حــوزه  بگذاریــد بــا هــم ســری بــه ســاختمان هــا بزنیــم! مدیــر 
عمــران ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو می گویــد »چســب های نانویــی 
کــه بــه جــای  از جملــه محصــوالت حــوزه رنــگ، رزیــن و چســب هســتند 
مــالت بــرای اتصــال بتــن بــه پــی ســاختمان، بتــن بــه بتــن، کاشــی بــه ســیمان 
و ســنگ بــه نمــای ســاختمان اســتفاده می شــود. یکــی از چالش هــای حــوزه 
کار شــده روی نمــای  کــه اتصــال ســنگ های  ساختمان ســازی ایــن اســت 
ســاختمان بعــد از گذشــت مدتــی شــل یــا بــاز می شــوند. بنابرایــن بعــد از پنــج 
مــاه یــا ۶ ســال بســته بــه میــزان نشســت ســاختمان، ســنگ های نمــای بــا 
کــه تنــش  ــا جایگزینــی چســب های نانویــی  ک محکــم می شــوند. ب رول پــال
برشــی باالیــی دارنــد. بــه جــای اتصــاالت مرســوم می تــوان ایــن چالــش 
محــدود  ســاختمان  نمــای  بــه  نانویــی  چســب های  کاربــرد  کــرد.  رفــع  را 
کــرد.« کاشــت میلگــرد اســتفاده  نمی شــود و می تــوان از ایــن محصــول بــرای 
کاشــی ها و رنگ هــای  یکــی دیگــر از محصــوالت حــوزه عمــران و ســاختمان 
گرفتنــد.  کرونــا در جهــان مــورد توجــه قــرار  کــه بــا شــیوع  کتریــال اســت  آنتی با
کــز بهداشــتی، ســرویس  بیمارســتانی، مرا بــرای ســطوح  ایــن محصــوالت 
بهداشــتی و حتــی آشــپزخانه طراحــی شــده اســت. رنگ هــا و پوشــش های 
کــه بــا هــدف رفــع  ضدخوردگــی یکــی دیگــر از محصوالتــی حــوزه نانــو اســت 
کــه بتــوان بــا اســتفاده از ایــن  یــک چالــش تولیــد شــده اســت. در صورتــی 
ــر اقتصــادی  ــز اث کــرد نی ــا ۱۰ درصــد ایــن مشــکل را برطــرف  محصــول پنــج ت
اساســی  از چالش هــای  یکــی  کــه خوردگــی  دارد چرا کشــور  بــرای  بزرگــی 
در جهــان بــه شــمار مــی رود. از ایــن محصــوالت می تــوان روی ســطوح 

کــرد. مختلــف اســتفاده 

از چسب نانویی تا نانو پوشش چوب و طال

آزمایش های فناوری نانو برای همه

آموزشــی شــبکه  هــای  آزمایــش  از سلســله  آزمایــش  ششــمین 
ــا عنــوان »بررســی خــواص جــذب ســطحی  ــا ب آزمایشــگاهی توان
کربــن فعــال بــرای حــذف آلودگــی هــای آب « جهــت برگــزاری 
اختیــار  در  جــاری،  ســال  مــاه  دردی  آموزشــی  هــای  دوره 

گرفــت. قــرار  آزمایشــگاه هــا 
کــه آزمایشــگاه هــای عضــو شــبکه توانــا بــا  ایــن را هــم بگوییــم 
کارگاه هــای مذکــور مــی تواننــد در ارزیابــی ماهانــه امتیــاز  برگــزاری 

کننــد. کســب 

شــرکت ایــران خــودرو در اقدامــی جالــب قــرار اســت خــودروی تارا 
ــو ســرامیک بــه مشــتریان عرضــه  ــا رنــگ خــاص و پوشــش نان را ب
ــوم،  ــد نقــره ای تیتانی ــا رنــگ هــای خاصــی مانن ــد. ایــن طــرح ب کن
ــا  ــال، قهــوه ای روشــن، قرمــز ونیزیب کادرو، ســرمه ای مت قهــوه ای 

پوشــش ســرامیکی نانــو قــرار اســت بــه مشــتریان عرضــه شــود.
کــه در عیــن ســختی،  نانــو ســرامیک ، نوعــی پلیمــر مایــع اســت 
تمــام بدنــه خــودرو را پوشــش میدهــد و بــه نوعــی بــا ســـطح رنـــگ 
کــرده و مثل  روی بدنــه خــودرو پیونــد شــیمیایی و مکانیکــی برقــرار 

یــک ســپر محافــظ عمــل مینمایــد. 
ــا مانــدگاری طوالنــی   پوشــش نانــو ســرامیک یــک الیــه محافــظ ب
بدنــه  ســطح  خــودرو،  بدنــه  ســرامیک  پوشــش  اســت.  مــدت 
کنــد و شســت و شــوی راحــت و ســریع  گریــز مــی  ماشــین را آب 

بدنــه، مزیــت دیگــر اســتفاده از ایــن محصــول مــی باشــد.
و  زیبایــی  حفــظ  بــرای  روشــی  خــودرو  نانوســرامیک  پوشــش 
کــه در عیــن حــال، موجــب دوام  شــفافیت رنــگ خــودرو اســت 
کدرشــدگی آن در طــول زمــان میشــود. ایــن  رنــگ و جلوگیــری از 
کــس و پولیــش خــودرو،  روش نســبت بــه ســایر روشــها ماننــد وا
بادوامتــر و مطمئــن تــر اســت و بــا توجــه بــه عمــر بــاالی آن نســبت 
بــه ســایر روش هــا، در درازمــدت میتوانــد از نظــر اقتصــادی نیــز 
توجیــه پذیــر باشــد. ضمــن اینکــه بــا اعمــال ایــن پوشــش توســط 
گارانتــی رنــگ خــودرو ایجــاد نمــی شــود. ایــران خــودرو ، خللــی در 

خودروی تارا نانویی میشود!
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برگزاری ششمین جلسه هم اندیشی 
مدیران و کارشناسان شبکه آزمایشگاهی توانا

شــبکه  آزمایشــگاه های  کارشناســان  و  مدیــران  اطــالع  بــه 
مســتمر  جلســات  ســری  از  جلســه  می رساند،ششــمین  توانــا 
کارشناســان آزمایشــگاه های شــبکه توانــا  هم اندیشــی مدیــران و 
هم اندیشــی  جلســات  سلســله  ایــن  شــد.  برگــزار  مــاه  دی   25
بــا  و  ماهیانــه  بــه صــورت  توانــا  کارشناســان شــبکه  و  مدیــران 
هــدف هم اندیشــی و افزایــش تعامــل اعضــای شــبکه، رفــع موانــع 
و مشــکالت موجــود و نیــز ارتقــای ســطح عملکــرد آزمایشــگاه ها 

برگــزار شــد.
صــورت  بــه   ۱۶ ســاعت  مــاه،  روزشــنبه۲۷آذر  جلســه،  ایــن   
کارشــناس  ــزار  شــدو مدیــر و  ــو برگ مجــازی در ســایت باشــگاه نان
هــر آزمایشــگاه از طریــق صفحــه شــخصی خــود در باشــگاه نانــو 
در ایــن جلســه حضــور یافتنــد. امتیــاز شــرکت در جلســات در 

بــود. آزمایشــگاه تاثیرگــذار  ارزیابــی عملکــرد 
کارســازه توانــا  موضــوع ایــن جلســه در ارتبــاط بــا معرفــی مســابقه 

و دوره هــای آموزشــی بــود. 
ــا باشــگاه نانــو واحــد  کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد ب بــرای 
حاصــل  تمــاس   )۱۰۰ داخلــی   ۰۲۱-۶۲۹۹۹۰۶۰( توانــا  شــبکه 

نماییــد.

چهارمین مسابقه ملی توانمند به 
ایستگاه پایانی رسید

ملــی  مســابقه  دوره  چهارمیــن  برگــزاری  دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
 ۵ و   ۴ مســابقه  ایــن  هیجان انگیــز  و  پایانــی  مرحلــه  توانمنــد، 
آذرمــاه بــه صــورت حضــوری در محــل ســازمان پژوهش هــای 

برگــزار شــد. ایــران ، در شــهر تهــران  علمــی و صنعتــی 
کننــدگان در چهارمیــن مســابقه ملــی توانمنــد،  از مجمــوع شــرکت 
کــه در  ۴۲ نفــر بــه مرحلــه ســوم )مرحلــه نهایــی( راه یافته انــد 
بــه  تخصصــی  و  عمومــی  محــور  دو  در  و  نفــره  ســه  گروه هــای 

پرداختنــد.    رقابــت 
کنندگان با پاســخ به ســواالت شــفاهی  در بخش عمومی شــرکت 
بــه ســراغ ســاخت ســازه کربنــی مســتحکم با کمــک جورچین های 
نانویــی رفتنــد، ســپس ســتون تصفیــه آب ســاختند.  و در نهایــت  
گچــی رفتنــد . در بخــش تخصصــی  بــه ســراغ ســاخت ترانزیســتور 
کپســول  نیــز بعــد از پاســخ بــه ســواالت تخصصــی، بــه ســاخت 
نانــودارو و ســطوح آبگریــز  پرداختنــد، ضمــن اینکــه الیــاف نانویــی 
کــه از قبــل ســاخته بودنــد  نیــز مــورد بررســی میــزان اســتحکام قــرار 

گرفــت.
امتیــاز هــر بخــش مســابقه توســط داوران مشــخص شــد و در 
بــه  کردنــد،  کســب  را  امتیــاز  بیشــترین  کــه  تیم هایــی  نهایــت 
ــد. ــر ش ــزی از آنهــا تقدی ــدای جوای ــا اه ــی و ب ــده معرف ــوان برن عن
توانمنــد  مســابقه  از  دوره  ایــن  نــام  ثبــت  اســت،  ذکــر  شــایان 
گرفــت و  زمســتان ســال ۱۳۹۹ در ســایت باشــگاه نانــو انجــام 

کننــدگان بتواننــد بــا حداقــل امکانــات بــا  کــه شــرکت  گردیــد. در ایــن مرحلــه، فعالیت هــا بــه نحــوی طراحــی شــد  اولیــن مرحلــه آن، در قالــب انجــام پنــج فعالیــت عملــی توســط دانش آمــوزان در منــزل برگــزار 
مفاهیــم جالــب و جدیــد علمــی شــوند. پــس از داوری فعالیت هــای انجــام شــده در مرحلــه اول، دانش آمــوزان بیســتم تیرمــاه ســال جــاری، در آزمــون اینترنتــی بــه صــورت برخــط بــه رقابــت پرداختنــد و رتبــه 

کننــدگان، بــر اســاس مجمــوع امتیــاز مرحلــه اول )۶۰% نمــره( و آزمــون مرحلــه دوم )۴۰% نمــره( تعییــن شــد و در نهایــت 42 نفــر بــه مرحلــه پایانــی رســیدند. شــرکت 
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جوایز و امتیازات

جوایز برگزیدگان مسابقه به شرح ذیل است.

جوایز نقدی به نهاد معرفی کنندهجوایز اعتباری
 هر فرد )ریال(

جوایز نقدی به هر یک از اعضای
 تیم در محور عمومی )ریال(

جوایز نقدی به هر یک از اعضای
 تیم در محور تخصصی )ریال(

رتبه تیم

لوح تقدیر  + ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اعتبار 
مالی برای دریافت خدمات آنالیز از 

آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی 
فناوری نانو

لوح تقدیر  + ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اعتبار 
مالی برای دریافت خدمات آنالیز از 

آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی 
فناوری نانو

لوح تقدیر  + ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اعتبار 
مالی برای دریافت خدمات آنالیز از 

آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی 
فناوری نانو

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

-

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۷،۵۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

۱

۲

۳

مدال آوران دوازدهمین المپیاد 
دانش آموزی نانو معرفی شدند

روز  نانــو  فنــاوری  و  علــوم  دانش آمــوزی  المپیــاد  دوازدهمیــن 
کار  آبــان مــاه بــا معرفــی مــدال آوران ایــن دوره بــه  جمعــه ۲۸ 

پایــان داد. خــود 
مراســم اختتامیــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران آمــوزش و پرورش، 
گــروه ترویــج و فرهنــگ ســازی ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری  رئیــس 
نانــو، مدیــر حــوزه ریاســت و مشــاور رئیــس ســازمان ملــی پــرورش 
محــل  در  دانش آمــوزان،  والدیــن  و  درخشــان  اســتعدادهای 

دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی برگــزار شــد.
برگزیــدگان  از  تقدیــر  و  معرفــی  ضمــن  برنامــه  ایــن  در 
در  فعــال  برتــر  ترویجــی  نهادهــای  نانــو،  المپیــاد  دوازدهمیــن 
ــر المپیــاد نانــو و آزمایشــگاه های برتــر  ایــن حــوزه، اســتان های برت

شــدند. معرفــی  نیــز  توانــا  شــبکه  عضــو  نانــو  دانش آمــوزی 
شــایان ذکــر اســت، بیــش از ۶۰۰۰  دانش آمــوز در ایــن دوره ثبــت 
نــام کردنــد کــه ۵۲۴ نفــر بــه مرحلــه دوم راه یافتنــد و از ایــن میان، 
۳۰ دانش آمــوز موفــق بــه راه یابــی بــه مرحلــه نهایــی و حضــور 
در اردوی علمــی المپیــاد شــدند. مرحلــه نهایــی دوازدهمیــن 
المپیــاد نانــو بــه صــورت تلفیقــی از برنامــه برخــط و حضــوری، 
کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت  گردیــد،  آبــان مــاه ۱۴۰۰ برگــزار 
کار آزمایشــگاهی بــه صــورت حضــوری در آزمایشــگاه  برخــط و 

دانشــگاه شــهید رجایــی تهــران اجــرا شــد.

المپیــاد دانــش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو مــورد تاییــد بنیــاد 
دانــش  باشــگاه  توســط  ســاله  همــه  و  بــوده  نخبــگان  ملــی 
آمــوزی نانــو و بــا حمایــت ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــرای 
بــه ذکــر اســت  برگــزار می گــردد. الزم  دانش آمــوزان عالقه منــد 
طبــق تفاهم نامــه ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــا ســازمان 
المپیــاد  ســیزدهمین  درخشــان،  اســتعدادهای  پــرورش  ملــی 
دانــش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو، بــه صــورت هماهنــگ بــا 

ســایر المپیادهــا برگــزار خواهــد شــد.
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جدول مدال های دوازدهمین المپیاد دانش آموزی 

علی

امیرحسین

محمدسینا

رضا

محمد علی

کیارش

علیرضا

علیرضا

میالد

نیما

سنا

محمدعلی

نادیا

کو دیا

نیما

پدرام

سوران

مهیار

مصطفی

عادل

مهدیه

آرمینه

مهدی

عمر

نگین

کیمیا

امیرحسین

سیدپارسا

یاسین

فاطمه

میرزا محمد

دیوارگر

قادری

بیرم ابادی

کاظمی

غالم پور

میرزابه

دهقانی

سالک محمد اسماعیلی

دهقان

فروزان

پاشاپور

حامد سلمان

فاروقی

تهران

هرمزگان

کردستان

خراسان رضوی

مازندران

مازندران

اصفهان

سیستان و بلوچستان

آذربایجان شرقی

اصفهان

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

تهران

کردستان

معزی

اسالم پناه

عباسی

معصومی

حسینقلی زاده فرد

دالئی میالن

رادمان

عباس پور

مجیدی

شریفی

دیگ زاده

نیلی

شاه محمودی

علوی

حسنی

جوانی

کردستان

کردستان

کردستان

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

البرز

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

کردستان

هرمزگان

کردستان

یزد

خوزستان

خراسان جنوبی

قم

تهران

بندرعباس

قروه

نیشابور

ساری

بابل

شهرضا

زابل

تبریز

باغ بهادران

ارومیه

اهر

تهران

سنندج

سنندج

سنندج

سنندج

بابل

مراغه

خوی

کرج

مراغه

مراغه

مریوان

بندرعباس

سنندج

میبد

دزفول

قائنات

قم

طال

طال

طال

نقره

نقره

نقره

نقره

نقره

نقره

نقره

نقره

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

برنز

مدال شهر استان نام خانوادگی نام

مدال شهر استان نام خانوادگی نام
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زهره حاجیان

»پارســا » ۱۸ ســاله اســت و ماننــد همــه جوانــان هم سن وســال خــود ُپــر از شــور و شــوق 
جوانــی اســت. خانــواده پارســا هــم جــزو نخبه هــا هســتند و ایــن موضــوع بــه پیشــرفتش 
کــرده. پارســال در همیــن ســن و ســال جوانــی و نوجوانــی تصویــر آینــده ای روشــن  کمــک 
کــرده و قدم به قــدم بــه اهدافــش نزدیک تــر می شــود. بــا پارســا  را در ذهــن خــود ترســیم 

گفتگــوی مــا باشــید. گــپ زدیــم. مهمــان ایــن  دربــاره مســیر موفقیت هایــش 

ــی  ــده مــدال نقــره جهان ــاد زمین شناســی دارد و دارن کشــوری در المپی او مــدال طــالی 
گفتگــوی خبرنــگار نشــریه زنــگ نانــو را بــا  زمین شناســی و مــدال برنــز المپیــاد نانــو اســت. 

کن شهرســتان دزفــول را بخوانیــد. »ســید پارســا علــوی« اهــل و ســا

نانــو  حــوزه  بــه  نوجوانــی  ســن  در  کــه  شــد  چطــور 
شــدی؟ عالقه منــد 

کــه وارد دبیرســتان شــدم بــه حــوزه نانــو عالقمنــد  از زمانــی 
کــه در  بــود  ایــن  بــه دبیرســتان  بــدو ورود  شــدم. هدفــم در 
کنــم. به مــرور مشــتاق شــدم و زمــان زیــادی  المپیادهــا شــرکت 

می گذرانــدم. المپیادهــا  در  را  روزم  از 

کــه ســمت المپیــاد رفتــی و چــرا  چــه اتفاقــی افتــاد 
کــردی؟ انتخــاب  را  زمین شناســی 

کــه متوجــه فــرق بیــن دروس مدرســه و  واقعیــت ایــن اســت 
بــا  المپیادهــا  تفــاوت  شــدم.  المپیادهــا  تخصصــی  دروس  
کــه المپیادهــا روی یک رشــته تمرکــز  دروس مدرســه این بــود 
ــی  ــوند و به طورکل ــته می ش ــان رش ــر  هم ــا درگی ــد و بچه ه می کنن
کــرده و درس می خواننــد.  درهمــان رشــته تخصصــی مطالعــه 
مــا، در مدرســه رشــته های مختلــف ریاضــی،  فیزیــک، شــیمی، 
کــه درواقــع دروس  زیست شناســی و زمین شناســی داشــتیم 
عمومــی و ســطحی بودنــد امــا المپیــاد ایــن فرصــت را بــرای 
کــه دوســت دارنــد را  دانش آمــوزان فراهــم می کــرد تــا رشــته ای 

کننــد. به صــورت تخصصــی  دنبــال 

در دبیرستان چه رشته ای را انتخاب کردی؟
ــدم امــا در حــال حاضــر دانشــجو نیســتم.  ــی خوان ــوم تجرب عل
کنکــور  کــه ترجیــح دادم ســال دیگــر در  کنکــورم ۷۸۰ بــود  رتبــه 

کنــم. شــرکت 

در چــه خانــواده ای بــزرگ شــدی؟ تحصیــالت پــدر و 
چیســت؟ مادرتــان 

 پــدر و مــادر هــر دو پزشــک هســتند. پــدرم »ســید روزبــه علــوی«  
حــی« 

ُ
ل
َ
فــوق تخصــص جراحــی ریــه دارد و مــادرم »معصومــه تا

تشــویق  مرتــب  مــرا  آن هــا  اســت.  زایمــان  و  زنــان  متخصــص 
کــه درس بخوانــم  و در رشــته ای خــوب وارد دانشــگاه  می کردنــد 
فکــر  آینــده  بــه  می گفتنــد  و  بودنــد  مــن  حامــی  همیشــه  شــوم. 
در  مهمــی  نقــش  آن هــا  مالــی  و  عاطفــی  حمایت هــای  و  کــن 
ــرای  ــه  را ب ــدر و مــادرم محیــط  خان موفقیت هــای مــن داشــت. پ
گانــه  جدا اتــاق  یــک  می کردنــد.  فراهــم  مــن  خوانــدن  درس 
ــا  کامــل تمــام روزم را در آنجــا می گذرانــدم ت داشــتم و در ســکوت 
بــرای المپیــاد آمــاده شــوم. یــک بــرادر کوچک تــر از خــودم بــه نــام« 
کالس نهــم اســت و خیلــی بیشــتر از مــن  در حــوزه  کــه  آریــا » دارم 

کامپیوتــر عالقــه دارد.   نانــو فعــال اســت و به شــدت بــه رشــته 

برایمان از مدرسه ای که در آن درس خواندی بگو.
دبیرســتان ســمپاد )اســتعدادهای درخشــان( شــیخ انصــاری در 
دزفــول درس خوانــدم. ســال دهــم وارد ایــن دبیرســتان شــدم. 
خوانــدم  درس  عــادی  دبیرســتان  در  را  اول  متوســطه   یعنــی 
دلیــل  می کنــم  فکــر  و  خوانــدم   ســمپاد  در  را   دوم  متوســطه  و 
آشــنایی مــن بــا بحــث نانــو فنــاوری و المپیــاد حضــور در همیــن 

بــود. دبیرســتان ســمپاد 

از تجربیات حضورت در المپیادها بگویید 
کــردم. یکــی مســابقات  مــن در2 مســابقه بین المللــی شــرکت 
جهانــی »المپیــاد زمیــن«  بــود کــه در روســیه برگزار شــد. گروه 
ــر  ــراه ۵ نف ــه هم ــن ب ــت و م گرف ــدال  ــور م کش ــا در  ــره م 40 نف
کســب  گــروه بــه روســیه اعــزام و  موفــق بــه  دیگــر از اعضــای 
گــروه ایــران ۴ مــدال  گرفتــم.  مــدال شــدیم. مــن مــدال  نقــره 
گرفــت. دومیــن مســابقات بین المللــی  نقــره  و 2 مــدال برنــز 
کــردم، مســابقات بین المللــی اختراعــات بــود   کــه شــرکت 
مســابقات  نامــش«  و  شــد  برگــزار  ترکیــه  اســتانبول  در  کــه 
اختراعــات تکنوفــس« مخفــف فّنــاوری فســتیوال بــه معنــی 
سرپرســتی  بــه  نفــره   ۱۶ گــروه  بــا  بــود.  فنــاوری  جشــنواره  
»امیرعبــاس محمــدی« از فدراســیون اختراعــات ایــران بــه 
کوویــد »۱۹  آنجــا  طرحــی در مــورد » ترکیــه اعــزام شــدیم . 
کســب  کــه مســئله روز جهــان بــود و موفــق بــه  ارائــه دادیــم 
ــابقات  ــژه مس ــزه وی ــر آن جای ــالوه ب ــدیم و ع ــره ش ــدال نق م
کــه  ایــران مهم تریــن مســابقه ای  کردیــم. در  را هم کســب 
کالس دهــم هدفــم  کــردم« المپیــاد نانــو« بــود.از  شــرکت 
کــه در ایــن حــوزه  و المپیــاد زمین شناســی مــدال  ایــن بــود 

گرفتــم. بگیــرم و 
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پارسا دو مدال المپیاد جهانی دارد ولی 
آینده اش را روشن تر از این حرف ها می بیند

بچه هــا می گفتــن انقــدر درس میخونــی
 چشمهات از کاسه درنیاد!



کــه در  بــه نظــرت المپیادهــای ایــران بــا المپیادهایــی 
خــارج از کشــور برگــزار می شــود چــه تفاوتــی دارد؟ 

ــا ایــن هــدف شناســایی  افــراد  ــی ب  المپیادهــای داخل
ً
معمــوال

بــا چندیــن  کار  داوطلــب و عالقه منــد برگــزار می شــود. ایــن 
مرحلــه آزمــون  و پروســه  بررســی ســطح علمــی  دانش آمــوزان 
مشــخص  آزمایشــگاه ها   و  عملــی  و   تئــوری  آزمون هــای  در 
می شود.ســپس افــراد مســتعد در هــر حــوزه به عنــوان نماینــده 
کشــورمان انتخــاب می شــوند و در مســابقات جهانــی شــرکت 
کنکــور  گســترده اســت و مثــل  می کنند.بحــث المپیــاد بســیار 
کنکــور چنــد  کتــاب محــدود باشــد. در  کــه بــه چنــد  نیســت 
کتــاب مشــخص را می خوانیــم و نتیجــه دلخــواه را می گیریــم 
کتــاب بیشــتری بخوانیــم  بهتراســت. در  امــا در المپیــاد هرچــه 
کــه ســواد بیشــتری داشــته باشــد  و زمــان  المپیــاد جهانــی هــر 
بهتــری  نتیجــه  و  اســت  موفق تــر  باشــد،  گذاشــته  بیشــتری 

می گیــرد.
آیــا نحــوه برگــزاری المپیادهــای داخلــی بــا خارجــی 
باهــم فــرق دارد ؟ یــه کمــی از ایــن موضــوع برایمــان 

بگــو.
المپیادهــای  کــه در  ایرادهــا و مشــکالتی  از مهم تریــن  یکــی 
کشــوری به ویــژه در ســال های اخیــر وجــود دارد ایــن اســت 
زیست شناســی   فیزیــک،  ماننــد  جهانــی  المپیادهــای  در  کــه 
محورشــده اند   آزمایشــگاه  و  محــور  عملــی  زمین شناســی  و 
و  واقعــی  شــکل  بــه  را  موضوعــی  بایــد  شــرکت کنندگان  و 
کننــد و بــه ثمــر برســانند، امــا در المپیادهــای  آزمایشــگاهی حــل 

کرونــا هــم در 2 ســال اخیــر  کامــاًل تئــوری ســت و بحــران  داخلــی  
باعــث شــد در آزمون هــای عملــی و آزمایشــگاهی با اعضای گروه 
کــرد و نتوانســت  کــه ایــران افــت  کننــد ویکــی از دالیلــی  کار  کمتــر 
مقــام بیــاورد همیــن عــدم وجــود تجهیــزات آزمایشــگاهی بــود.

درســخوان ها  جــزو  دبیرســتان  در  کــه  اســت  معلــوم 
موضــوع  ایــن  بابــت  همکالســی هایت  بــودی. 
سربه ســرت نمی گذاشــتند و بــا تــو شــوخی نمی کردنــد؟
همــه  می خواندیــم  درس  تیزهوشــان  مدرســه  در  ازآنجایی کــه  
بــود  کتــاب  در  سرشــان  و  بودنــد  درس خــوان  دانش آمــوزان 
و حتــی خیلــی  بخواننــد  وهمــه ســعی می کردنــد خــوب درس 
امــا  را تحلیــل می کردیــم،  آزمون هــا  و دروس  اوقــات  ســؤالت 
از بــس درس خوانــده ای  بــه هــم می گفتیــم  بــه شــوخی  گاهــی 
کاســه درآمــده  و... مدرســه مــا بیشــترین قبولــی  چشــمانت  از 
کنکــور داشــت. در مدرســه  بچه هــا  پزشــکی و مهندســی را در 
صمیمی تــر  نفــر  چنــد  بــا  البتــه   داشــتند  باهــم  خوبــی   ارتبــاط 
بــودم. حتــی بــه خانــه همدیگــر می رفتیــم و ســاعت ها  آزمون هــا 
کامپیوتــری  را تحلیــل می کردیــم و در زمــان اســتراحت بازی هــای 

می کردیــم.

شــرکت  مدرســه  ورزشــی  مســابقات  و  مراســم  در  آیــا 
می کــردی؟

در مدرســه مســابقات ورزشــی زیــادی برگــزار می شــد، امــا مــن 
و  کنکــور  امتحانــات  درگیــر  بیشــتر  چــون  نمی کــردم.  شــرکت 

کــرده ام  و در برنامــه روزانــه ام  المپیــاد بــودم. تــازه شــروع بــه  ورزش 
گنجانــده ام. را  ورزش 

در خانه چند ساعت درس می خوانی؟
ایــن ســؤالی اســت کــه خیلــی از مــن می پرســند و اینکــه چند ســاعت 
بــرای خــودم  ســاعت  اوایــل  نتیجــه بگیریــم؟  تــا  درس بخوانیــم 
کمتــر از ۱۰ ســاعت درس نخوانــم ولــی  کــه مثــاًل  مشــخص می کــردم  
کمیــت درس خوانــدن مهــم نیســت  کــه  بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
 روزانــه ۷ تــا 

ً
بلکــه کیفیــت درس خوانــدن اهمیــت دارد. مــن معمــوال

۸ ســاعت درس می خوانــدم.

چطور شد به سمت نانو رفتی؟
ــا  ــنیدم. آن روزه ــو ش ــاد نان ــورد المپی ــم در م ــه  ده ــار در پای ــن ب اولی
کــرد  کن اســتان دیگــری بــود و مــرا تشــویق  کــه  ســا دوســتی داشــتم 
کــه نانــو را خوانــدم احســاس  کنــم. اوایــل  در المپیــاد نانــو شــرکت 
و  شــدم  عالقه منــد  مــاه  دو  یکــی  از  بعــد  امــا  نداشــتم  خاصــی 

گرفتــم و پــس از 2 ســال  بــه مــدال برنــز رســیدم. دنبالــش را 

 چه تصوری برای آینده ات داری؟
 آینــده را خودمــان بایــد رقــم بزنیــم و بســازیم  امــا دوســت دارم در 
کارهــای بزرگــی  ــم و  کن ــوژی فعالیــت  ــاوری  و بیوتکنول ــو فن حــوزه نان
کشــورم و دنیــا انجــام بدهــم. امــروز به شــدت بــه فنــاوری نانــو  بــرای 
کشــور پتانســیل زیــادی بــرای صنعتــی  عالقه منــدم و معتقــدم در 
و  می کنــم   فکــر  کارآفرینــی  بــه   روزهــا  ایــن  و  دارد  وجــود  شــدن 

امیــدوارم ایــن مســیر را ادامــه بدهــم. 

؟ و حرف آخر
گــروه ملــی پذیرفتــه شــدم برایــم یــک رکــورد  کــه در  زمانــی 
کســی در  کــه ۱۰ ســال بــود از اســتان خوزســتان  بــود، چرا

المپیــاد شــرکت نکــرده بــود.
آموزش وپــرورش  اداره  و  آموزشــی  مســئوالن   

ً
واقعــا امــا 

اســتان حمایــت چندانــی نکردنــد. وقتــی نتیجــه المپیــاد 
و  نیامــد  عمــل  بــه  قدردانــی  و  توجــه  شــد  اعــالم  هــم 
بچه هــا را تشــویق نکردنــد.  قدردانــی از مــدال آوران بــرای 
مــا  چنــدان مهــم نبــود بلکــه می خواســتیم عاملــی بــرای 
تــا بــه درس خوانــدن و  تشــویق دانش آموزانــی باشــیم  
شــرکت در المپیادهــا عالقه منــد شوند.همیشــه یکــی از 
کــه وقتی مــدال آوردم بچه ها را تشــویق   اهدافــم ایــن بــود 
داشــته  ادامــه  آینــده  ســال های  در  مســیر  ایــن  تــا  کنــم 
باشــد. مــن ســال ۹۹ مــدال آوردم و در ســال ۱۴۰۰ هیــچ 
مدالــی از شهرســتان  دزفــول کســب نشــد و در کل اســتان 
خوزســتان ۲ مــدال در المپیادهــای مختلــف  داشــتیم. بــه 
نظــر مــن نیــاز اســت مســئوالن آموزشــی در مبحــث المپیاد 
دانش آمــوزان   انگیــزه  در  زیــادی  تأثیــر  کــه  آزمون هــا  و 
بــرای  داشــتم  دوســت  مــن   کنــد.  عمــل  جدی تــر  دارد 
برایشــان  را  المپیــاد  و   بگذاریــم  همایــش  دانش آمــوزان 
ــی بچه هــا  ــاد. وقت ــز ایــن اتفــاق نیفت ــم امــا هرگ کنی تشــریح 
کــه بســیار مشــتاق هســتند و در شــبکه های  را می بینــم  
کنــی  کمکمــان  کــه می  توانــی  اجتماعــی پیــام می دهنــد 
دلــم می ســوزد. بایــد بســتر مناســبی  در مدرســه یــا مــکان 
پاســخ  بچه هــا  ســؤاالت  بــه  تــا  شــود   فراهــم   دیگــری 

بــه   را  تجربیاتمــان  و  دهیــم  توضیــح  را  مســیر  و  داده  
کنیــم .شــاید از آن میــان  دانش آمــوزان عالقه منــد منتقــل 
کشــف شــوند  یکــی دو دانش آمــوز مســتعد  شناســایی و  
و ایــن مســیر را ادامــه دهنــد و مــدال بیاورنــد امــا متأســفانه 

کوتاهــی مســئوالن محقــق نشــده اســت. بــه دلیــل 
وهمــه  کشــور  و  ،اســتان  شهر آموزشــی  مســئوالن  از 
المپیادهــا  و  علمــی  مســابقات  برگــزاری  متصدیــان 
و  المپیــاد  بــه  بیشــتری  توجــه  می کنــم  درخواســت 
بــا  و  بدهنــد  بهــا  بیشــتر  آن هــا  بــه  کننــد،  المپیادی هــا 
مســابقات  ایــن  دادن  جلــوه  کم اهمیــت  و  بی توجهــی 
ســرمایه های ملــی را مجبــور بــه فــرار و مهاجــرت نکننــد. 
کشــورهای پیشــرفته به صــورت جــدی از مــدال آوران  در 
از  را  آنــان  می کنند.نه تنهــا   حمایــت  علمــی  عرصه هــای 
پرداخــت هزینــه تحصیــل معــاف می کننــد، پــول اضافــی 
گــذران زندگــی می دهنــد تــا دغدغــه معیشــت  هــم بــرای 
مســئوالن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  باشــند.  نداشــته 
آموزشــی و باشــگاه دانش پژوهــان و ســمپاد حتــی نتایــج 
اعــالم  تأخیــر  مــاه  بــا ۳  را  زمیــن  المپیــاد علــوم  جهانــی 
نظــر  در  برگزیــدگان  بــرای  تســهیالتی  هیچ گونــه  و  کردنــد 
کســب  کــه بچه هــا  نگرفتنــد و باوجــود نتایــج درخشــان 
کردنــد حتــی به صــورت رســمی و علنــی رســانه ای نکردنــد 
و متأســفانه  بــه هــر روشــی متوســل شــدند تــا انگیــزه و شــور 
و اشــتیاق بچه هــا را بــه عرصــه المپیــاد نانــو و زمین شناســی 

کننــد. نابــود 
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آلودگــی هــوا هرســال بــرای مــا تکــرار می شــود و  ماجراهــای 
همیشــه توصیه هــای بهداشــتی مادر و پدرهــا در این روزهای 
ک بیشــتر می شــود. »شــیر  گازهــای خطرنــا آلــوده بــه دود و 

کنســل«،   بیــرون  »تفریحــات  کنیــم«،  ورزش   « بخوریــم«، 
از  نمونه هایــی  و...  تعطیــل«  حضــوری  »مدرســه 
کــه شــاید در ظاهــر ســاده باشــند امــا  ســفارش هایی هســتند 
تعویــق  بــه  را  فعالیت هایمــان  از  بســیاری   

ً
واقعــا باطــن،  در 

. نــد ز ا ند می ا
کــه فکــر می کنیــم ســاده نیســت.  ایــن موضــوع آن چنــان هــم 
بــه دلیــل اینکــه انرژی هــای مــا به نوعــی ســرکوب می شــود و 

شــاید بعدهــا تأثیــر زیــادی در زندگی مــان داشــته باشــد.
فعالیت هایمــان  افتــادن  عقــب  بــه  و  توصیه هــا  ایــن  همــه 
بــه خاطــر » آلودگــی هــوا« اســت. امــا فقــط ایــن آلودگــی بــا 
رعایــت توصیه هــای پــدر مادرهایمــان درســت می شــود؟ آیــا 

گــر بیــرون از خانــه فعالیــت نداشــته  ا
می شــود؟آیا  ک  پــا هــوا  باشــیم 
ــرات  ــا شــیر خــوردن، از شــر اث فقــط ب
می مانیــم؟  امــان  در  هــوا  آلودگــی 
پاســخ ایــن ســؤاالت شــاید در ظاهــر 

ک  فیلترهــای خودرویــی نانویــی مــا را یــک گام بــه هــوای پــا
نزدیک تــر می کنــد

کاهــش  بــرای  زیــادی  محصــوالت  کــه  اینجاســت  جالــب 
کــه یکــی دیگــر از  آلودگــی هــوا بــا فنــاوری نانــو بــه تولیــد رســیده 
اونهــا، فیلترهــای خودرویــی هســتند؛ ایــن فیلترهــا در خــودرو 
ســوخت  و  بنزیــن  مصــرف  می توانــد  و  می شــوند  نصــب 

کنــد. کمتــر  خــودرو را 
ایــن فیلترهــای نانویــی از الیه هــای خیلــی ریــزی بــه اســم » 
کــه همیــن باعــث می شــود ذرات  نانــو الیــاف« تشــکیل شــدند 
کــه در هــوا وجــود دارد و باعــث بیشــتر شــدن آلودگــی  ریــزی 
کــی را وارد  می شــود را بــه خــودش بگیــرد. بعــدازآن، هــوای پا
کــه بــا حرکــت  محفظــه احتــراق سوخت وســاز خــودرو می کنــد 
کــردن خــودرو در خیابان هــا، آلودگــی از ماشــین خــارج نشــود.

 

کــه  خیــر باشــد امــا چطــور می شــود مانــع ایــن آلودگــی شــد 
انجــام توصیه هــا هــم مکمــل آن بــرای ســالمتی مان باشــد؟
کــه آلودگــی هــوا از ایــن قضیــه  هــر مشــکلی یــک راه حلــی دارد 
کــه  مســتثنا نیســت. بســیاری از راهکارهــای فناورانــه هســتند 
کــه در انتهــا به ســالمتی  می توانــد مانــع از بــروز آلودگــی شــود 
ــه  ــو ب ــاوری نان ــاب فن ــر از ق گ ــود. ا ــه ای وارد نش ــم صدم ــا ه م
کــه می تــوان بــا آلودگــی  کنیــم می بینیــم  ایــن راهکارهــا نــگاه 

هــوا جنگیــد؛ آن هــم بــا دانــش نانــو.
کاتالیســت نانــوی خودروهــا، فیلترهــای نانویــی، بــگ  کنــون  تا
کاتالیســت هــای  کارخانه هــا و  کاتالیســت نانــوی  فیلترنانویــی، 
ــر  ــه تأثی ک ــی ســاخته اند  نانویــی پتروشــیمی ها را محققــان ایران

کاهــش آلودگــی هــوا دارنــد زیــادی در 

چطور نــانو می تونه جـــلوی
از کاتالیستها تا فیلترهای نانویی... تعطیلی مدار س رو بگیره؟!

ورود  بــا  را  هــوا  آلودگــی  شــدن  کمتــر  تغییــر  می توانیــم  مــا 
کاتالیســتهای خودرویــی،  و  بــه حــوزه فیلترهــا  نانــو  فنــاوری 
کارخانــه ای، موتورســیکلتی، نیروگاهــی و ... ببینیــم ولــی ایــن 

باشــد. مــداوم  به صــورت  بایــد 

 کاتالیستهایی که برای خودروها استفاده می شود
کــه می توانــد  تازگی هــا یــک محصــول جدیــد بــه بــازار آمــده 
کاتالیســت هــای  کنــد. ایــن محصــول  کمتــر  آلودگــی هــوا را 
کــه پژوهشــگران ایرانــی آن را در  نانویــی خودرویــی هســتند 

کردنــد.  یــک شــرکت فناورانــه تولیــد 
کــه قیمــت  کاتالیســت هــای نانــو در ایــن اســت  جذابیــت 
کــه تــا حــد  کاتالیســتها  پایینــی دارنــد. در حــال حاضــر هــم ایــن 

گازهــای ســمی را بی اثــر می کنــد  باالیــی 

چطور نــانو می تونه جـــلوی
 تعطیلی مدار س رو بگیره؟!

مینا نورمحمدی
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گاز بی ضــرر تبدیــل  گاز مضــر را بــه  کــه  مبدل هایــی 
می کنــد

ــی  ــر از محصوالت ــی دیگ ــا یک ــا تبدیل کننده ه ــتی ی کاتالیس ــدل  مب
کشــور مــا توانســته بــه مرحلــه اســتفاده برســد. کــه تــوی  هســتند 
از  خروجــی  مضــر  انتشــاری  گازهــای  می تواننــد  مبدل هــا  ایــن 
کننــد؛ بــه ایــن  گازهــای بی ضــرر تبدیــل  موتــور خودروهــا را بــه 
گازهــای  ــر وجــود  صــورت ســالمتی انســان و محیط زیســت  براث

مضــر بــه خــر نمی افتــد.
گران بهایــی تولیدشــده  ــزات  ــه از فل ک اســتفاده از ایــن مبدل هــا 
بــه  خــودرو  آلودگــی  درصــد    ۹۰ از  بیــش  ورود  از  می توانــد 

جلوگیــری  کنــد.  محیط زیســت 
 مقصــر ۷۰ درصــد آلودگــی هــوا 

ً
کــه میدانیــد تقریبــا همان طــور 

ســوخت  بــا  خودروهــا  موتــور  از  خارج شــده  دودهــای  ناشــی 
( اســت بــه همیــن دلیــل اســتفاده  گاز گازوئیــل و  فســیلی )بنزیــن٫ 
ایــن  اســت؛  اجبــاری  خودروهــا  در  کاتالیســتی  مبدل هــای  از 
کاتالیســت ها از خــروج بیــش از ۹۰ درصــد آالینده هــای ناشــی از 
 بــا ســوخت فســیلی بــه 

ً
موتــور خودروهــای احتراقــی، اصطالحــا

هــوا جلوگیــری می کنــد.
گــر از این کاتالیســت ها  کــه ا می توانیــم این چنیــن برداشــت کنیــم 

کشــور بدتر بود. اســتفاده نمی شــد وضعیت آلودگی هوای 
کاتالیســتها  تولیدکننــده  ایــن محققــان در شــرکت  کــه  آن طــور 
کارایــی و طــول عمــر یــک  کردنــد فّنــاوری نانــو در افزایــش  اثبــات 

ــادی داشــته اســت. ــر زی کاتالیســت تأثی

پتروشیمی ها هم از نانو بی نصیب نماندند!
وارد  را  آلودگی هایــی  تولیداتشــان  راســتای  در  هــم  کارخانه هــا  و  پتروشــیمی ها  ازآنجایی کــه 

ک می کننــد و ایــن خــود در افزایــش آالیندگی هــا و تحــت  تأثیــر قــرار گرفتن ســالمتی  هــوای پــا
انســان مؤثــر اســت.

در همیــن راســتا، یــک شــرکت دانش بنیــان دیگــر هــم توانســته محصولــی بــا فنــاوری 
ــه فیلترهــای نانویــی  ک ــد برســاند  ــه تولی کاهــش آلودگــی هــوا ب ــو در راســتای  نان

کاربــردی در صنایــع پتروشــیمی هســتند.
، نفــت، صنایــع  گاز ایــن فیلترهــا در تمــام صنایــع نیروگاهــی، پتروشــیمی، 

از  کاربــرد دارنــد و به صــورت غیرمســتقیم  بیمارســتانی  غذایــی و 
آلودگــی هــوا جلوگیــری می کننــد.

کتریــال هســتند؛ وقتــی از ایــن فیلترهــا  ایــن فیلترهــا آنتــی با
در دســتگاهی اســتفاده می کنیــم هــوای آلــوده را آنتــی 

وارد  را  آلودگــی  بــدون  هــوای  و  کــرده  کتریــال  با
می کنــد. محیــط 

بگ فیلترهای کاربردی در کارخانه ها
کنیــم  گــر بخواهیــم یــک محصــول جدیــدی را دوبــاره معرفــی  ا
کــه بــا فنــاوری نانــو؛ ایــن فّنــاوری جدیــد بــه تولیــد رســیده بــه 

بــگ فیلترهــا می رســیم.
ایــن بــگ فیلترهــا به نوعــی یــک غبارگیرهــای صنعتــی هســتند 
ایــن محصــول  اســتفاده می شــوند.  کارخانه هــای  بــرای  کــه 
ســیمان،  مختلــف  کارخانه هــای  در  کنــون  ا کاربــردی 
و  آرد، فوالدســازی  مــواد غذایــی، ســنگ،  تولیدکننده هــای 
ــر  ــر ذرات زی ــه اســت. ایــن بــگ فیلت … مورداســتفاده قرارگرفت
۲.۵ میکــرون را جــذب می کنــد و مانــع آلودگــی هــوا می شــود.
فیلترهــای نانــو، ذرات زیــر ۲.۵ میکــرون را جــذب می کننــد 
کارخانه هــای هــم از ایــن فیلترهــای نانــو بهــره  و بســیاری از 
کاهــش آلودگــی هــوا بردارنــد.  گامــی در راســتای  می برنــد تــا 
کــه از ایــن نانــو فیلترهــا اســتفاده می کننــد  درواقــع صنایعــی 

ندارنــد. زیســت محیطی  مشــکل 
ــرد و  ــرار می گی ــیون ق ــتگاه های فیلتراس ــر در دس ــو فیلت ــن نان ای

کارخانــه می شــود. مانــع از خــروج آالیندگی هــا بــه محیــط 
کــه بــا تولیــد دود، بــه آلــوده شــدن  کارخانه هایــی  وقتــی ایــن 
کننــد یک قــدم   کمــک می کننــد از ایــن فیلترهــا اســتفاده  هــوا 

ــر می کنــد. مــا را از آلودگی هــا دورت
ذرات  کــه  دارنــد  کوچک تــری  ســوراخ های  فیلترهــا   بــگ 
آلودگــی هــوا می شــود را بــه خــودش  کــه باعــث  خیلــی ریــز 

. د می گیــر

جای تالش بیشتر محققان جوان خالی است...
ــر از ایــن  گ ــان ادامــه دارد ا ایــن ماجــرای آلودگــی هــوا همچن
محصــوالت اســتفاده نشــود یــا محصــوالت جدیــدی بــه بــازار 
کاهــش آلودگــی  نیاینــد. ایــن یعنــی راهکارهــای زیــادی بــرای 
کــرد  هــوا وجــود دارد کــه بتــوان آن هــا را بــه محصوالتــی تبدیــل 
آالیندگی هــا و ســالمتی افــراد  کاهــش  گامــی در راســتای  تــا 

کاربــرد.  جامعــه بــه 
و  انــد  ننشــته  بیــکار  ایرانــی  فنــاوران  می دهــد  نشــان  ایــن 
درصــدد هســتند کــه بــا تولیــد محصــوالت بیشــتر نقــش مثبتــی 
کننــد. ایــن عرصــه چشــم به راه شــما  آبی تــر ایفــا  آســمان  در 
را  هــوا  آلودگــی  داریــد  کــه  ایده هایــی  بــا  تــا  اســت  جوانــان 
کنیــد و از توصیه هــای  بهداشــتی در امــان بمونیــد. کمرنگ تــر 
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مــدرک کارشناســی معتبــر  BEng یــا همــان لیســانس مهندســی 
بیشــتر  آمــوزش  بــرای  می توانــد  بعــدازآن  و  باشــد  داشــته  را 
کارشناســی ارشــد بــرود. امــا مســئله اصلــی دربــاره  بــه مقطــع 
در  بــه دانشــجویان  ایــن دانشــگاه  کــه  اســت  آموزش هایــی 
کــه طی دوره  مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته نانــو می دهــد،  چرا
آموزشــی، دانشــجو بــا سیســتم هایی از حســگرها، محرک هــا 
کاربــردی آشــنا شــده و رونــد ادغــام الکترونیــک را در  و مــواد 
کــه باعــث می شــود تــا  مقیــاس نانــو فرامی گیرنــد. مســئله ای 
کافــی در عرصــه  دانشــجو بعــد از فارغ التحصیلــی از بینــش 
نانــو بــرای توســعه محصــوالت جدیــد بهره منــد باشــد. البتــه 
دانشــگاه  ایــن  ارشــد  کارشناســی  مقطــع  از  فارغ التحصیلــی 
راه را بــرای حضــور در ســمینارهای تحقیقاتــی در آن رهبــران 

ــد. ــد، همــوار می کن ــز حضــور دارن ــو نی ــم نان ــی عل جهان

دروس اختیاری و اجبار ی در رشته نانو 
ــه دوره هــای اصلــی  ــو را ب ایــن دانشــگاه تحصیــل در رشــته نان
کــه  دروســی  اســت.  کــرده  تقســیم بندی  اختیــاری  دروس  و 
بــه  موظــف  دانشــجو  می شــوند،  تعریــف  اصلــی  دوره  ذیــل 
گذرانــدن آن هــا اســت امــا می توانــد دروس اختیــاری را نادیــده 
ــر پژوهــش  ــد. دســتگاه های الکترونیکــی 3، مقدمــه ای ب بگیرن
ــو،  نانوســاخت  ــاوری میکــرو و نان ــوژی، فن در علــوم و نانوتکنول
، روش هــا و تکنیک هــای تحقیــق )M( بــرای MSCI  و  پــروژه 
ــل  ــوند. در مقاب ــف می ش ــی تعری ــان دوره اصل ــل هم MSC.ذی
کوانتــوم و اتــم بیوفیزیــک ســلولی،  طراحــی  نیــز دروس اپتیــک 
   ،m کروویــو و مــوج میلی متــری میکروســکوپ و اپتیــک مــدار ما

درس خوانــدن در رشــته نانــو هــم آن هــم مقطــع دانشــگاه بــرای دانــش 
بــه شــمار مــی رود.  آرزوهــا  از  ایــن حــوزه یکــی  بــه  آمــوزان عالقه منــد 
ــروزه در  ــوده و ام ــی نب ــته های تحصیل ــر رش ــتقل از دیگ ــه مس ک ــته ای  رش
از رشــته های  زمــره رشــته های میان رشــته ای تعریــف می شــود. یعنــی 
کارشناســی هــم می تــوان تحصیــل در آن را بــرای مقطــع  دیگــر در مقطــع 
کــرد. بلــه، خیلــی از نوجوان هــا و دانش آموزهــا  کارشناســی ارشــد دنبــال 
کــز  مرا از  دریکــی  را  دانشگاهی شــان  تحصیــل  ادامــه  دارنــد  دوســت 
جهــان  هــم  ســطح  در  کننــد.  تجربــه  نانــو  حــوزه  بــه  مربــوط  آموزشــی 
کــه ایــن رشــته را بــه دانشــجویان آمــوزش  دانشــگاه های زیــادی هســتند 
محســوب  خاص ترین هــا  زمــره  در  آن هــا  از  برخــی  امــا  می دهنــد، 
می شــوند. می خواهیــم باهــم بــا یکــی از آن خاص ترین هــا آشــنا شــویم؛ 

گالســکو. دانشــگاه 

گالسگو ؛ دانشگاهی مطرح در عرصه نانو 
بریتانیــا  دانشــگاه های  قدیمی تریــن  از  یکــی  کــه  گالســگو  دانشــگاه   
علــم  دانشــگاه های  مطرح تریــن  زمــره  در  حــاال  می شــود،  محســوب 
نانــو در دنیــا شــناخته می شــود.این دانشــگاه از ســال 1840 آمــوزش و 
ــه  ک ــد  ــه می دهــد و هرچن ــی ارائ تحقیقــات مهندســی را در ســطح جهان
امــروز در بحــث مهندســی الکترونیــک و بــرق در رتبــه پنجــم انگلســتان 
و رتبــه اول اســکاتلند قــرارداد، امــا در بســیاری از علــوم هیجان انگیــز 
ماننــد نانــو نیــز شــهرت جهانــی داشــته و ایــن مســئله را نیــز مدیــون 
الکترونیــک،  نانــو  ازجملــه  کاربردهایــی  بــرای  نانــو  و  میکــرو  ســاخت 

اســت. بیوالکترونیــک   و  اپتوالکترونیــک 

کنیــد،  گــر می خواهیــد در رشــته نانــو تحصیــل  طبیعــی اســت ا
ــای  ــی از حوزه ه ــا یک ــط ب ــی مرتب ــی علم ــد در مبان ــدا بای در ابت
سررشــته  شــیمی  و  فیزیــک  یــا  زیست شناســی  مهندســی، 
داشــته باشــید تــا از ایــن طریــق بتوانیــد در مباحــث مرتبــط بــا 
کنیــد. علی رغــم اینکــه تحصیــل  نانــو هم دســتی بــر آتــش پیــدا 
کارشناســی  در ایــن رشــته در بســیاری از دانشــگاه ها از مقطــع 
آغــاز می شــود، امــا در ایــران خودمــان وضعیــت به گونــه ای 
گیــری ایــن  دیگــر اســت و در عمــل دانشــجویان خواهــان فرا
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه ها شــروع و  علــم بایــد از مقطــع 

بعــدازآن در دکتــری مسیرشــان را ادامــه دهنــد.

اتاق هــای نانــو دانشــگاه گالســگو ؛ شــهره جهانــی 
دارند

گالســگو برمی گردیــم، نکتــه قابل توجــه   دوبــاره بــه دانشــگاه 
گــر به عنــوان دانشــجوی  کــه ا دربــاره ایــن دانشــگاه آن اســت 
کنیــد،  پیــدا  آن  بــه  ورود  بــرای  راهــی  بتواننــد  نانــو  رشــته 
می توانیــد بــه اتاق هــای تمیــز مرکــز نانوســاخت جیمــز وات 
کلویــن دسترســی پیــدا  )JWNC( و مرکــز خصوصیــات نانــو 
الکتریکــی  دســتگاه های  عملکــرد  در  کــه  اتاق هایــی  کنیــد، 
و نــوری در مقیــاس نانــو رکــورد جهانــی دارد و همیــن بــرای 
کافــی  ــو  ــر ایــن دانشــگاه در حــوزه نان نشــان دادن دســت برت

اســت. 
کارشناســی ارشــد نانو  این دانشــگاه امکان تحصیل در مقطع 
کــرده اســت، البتــه تنهــا  علــوم و فنــاوری نانــو را نیــز امکان پذیــر 
کــه دانشــجو  شــرط بــرای تحصیــل در ایــن مقطــع آن اســت 

سری زده ایم به یکی از مهم ترین مراکز آموزش نانو در جهان

رکوردهای جهانی دانشگاه گالسگو 
زهرا قدرتی
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در  تصویربــرداری   ،  M کوانتومــی  الکترونیکــی  دســتگاه های 
ــو و اتمــی 1 و فیزیــک نیمه هــادی همــان دروســی  مقیــاس نان
کــه دانشــگاه بــه دانشــجو اجــازه می دهــد آن هــا را در  هســتند 

کننــد.  صــورت عالقــه انتخــاب 

ــگاه  ــل در دانش ــا تحصی ــازار کار ب ــه ب ــن ورود ب تضمی

یک نگاه کوتاه به شغل های پولساز بر پایه علوم نانویی

حتمــًا یکــی از اصلی تریــن هدف هــا از رفتــن بــه دانشــگاه ورود بــه بــازار کار مرتبــط 
کــه نــوع شــغل در بســیاری از رشــته ها مشــخص  بــا رشــته تحصیلــی اســت. هرچنــد 
ــل در  ــمت تحصی ــه س ــمارا ب ــان ش ــه عالقه ت ــتید ک ــانی هس ــزو کس ــر ج گ ــا ا ــت، ام اس
ــه نســبت دیگــران متفــاوت  ــد بگوییــم کــه وضعیتتــان ب ــو ســوق داده، بای رشــته نان
خواهــد بــود. در اصــل قلمــرو حکومــت فنــاوری نانــو در دنیــای امــروز بــه حــدی 
کــه نمی تــوان شــغل مشــخصی را بــرای فعالیــن در ایــن عرصــه نــام  گســترده اســت 
کــه جدید بــودن این  بــرد. البتــه همیــن گســتردگی خیالتــان را هــم راحــت می کنــد؛ چرا
غ التحصیــل  فنــاوری بــرای زندگــی امــروز باعــث شــده تــا نه تنهــا وقتــی از دانشــگاه فار
آینــده شــغلی تان نباشــید؛ بلکــه برخــالف عمــوم رشــته ها بتوانیــد  شــدید، نگــران 
ــوان شــرکت های  ــا عن ــه ب ک ــل هــم وارد شــرکت هایی شــوید  ــی در دوران تحصی حت

ــر حمایتــی دانشــگاه ها هســتند.  ــوده و زیــر چت ــان فعــال ب دانش بنی
بایــد  بگذریــم،  کــه  دانش بنیــان  شــرکت های  در  نیمــه  و  نصفــه  فعالیــت  از 
گرفته شــده در  کار  کــه فنــاوری نانــو در آن بــه  کــرد امــروز تولیــد محصــول  عنــوان 
از  یکــی  می تــوان  را  صنعــت  تــا  گرفتــه  ســالمت  از  زندگــی  مختلــف  بخش هــای 
کــرد. البتــه ایــن مســئله را  مهم تریــن کارکردهــای درآمــدزا بــرای فعالیــن نانــو تعریــف 
کــه دنیــای آینــده، دنیــای فعــاالن نانــو فنــاوری خواهــد بــود و  هــم فرامــوش نکنیــد 
حتمــًا مشــاغل جدیدتــری هــم در ایــن حــوزه ایجــاد می شــود، امــا در حــال حاضــر 
کــه از علــم نانــو سررشــته دارید، بنــا بــه عالقــه خــود می توانیــد از درمــان  نیــز شــمایی 
ــا را  ــر وارد عرصــه شــده و دنی ــر و ایمن ت ــا ســاخت خودروهــای بهت ــه ت بیمــاران گرفت

ــد.  ــی کنی ــرای زندگ ــری ب ــای بهت ج

با نانو پولدار شوید!

اســکاتلندی
گذرانــدن  بــرای  هدف هــا  اصلی تریــن  از  یکــی   

ً
قطعــا

کار اســت، مســئله ای  تحصیالت دانشــگاهی، حضور در بازار 
کــه باعــث می شــود تــا رفتــن بــه دانشــگاه های مطــرح دنیــا 
کنــد. دانشــگاه  تــا حــدی خیــال افــراد را از ایــن نظــر راحــت 
بــازار  بــه  ورود  تضمین کننــده  می توانــد   

ً
قطعــا نیــز  گالســگو 

کــه  اینجاســت  باشــد. جالــب  فارغ التحصیالنــش  بــرای  کار 
کــه به صــورت فعاالنــه،  شــرکت هایی در حــوزه نانــو هســتند 
در  می کننــد.  اســتخدام  را  دانشــگاه  ایــن  فارغ التحصیــالن 
که دانشــجویان در طول تحصیلشــان در این  اصل تحقیقاتی 
دانشــگاه در حــوزه علــوم نانــو، ســاخت نانــو، نانــو الکترونیــک، 
ایــن  می دهنــد،  انجــام  نانــو  فنــاوری  و  نــوری  الکترونیــک 
کــه آن هــا بــه شــبکه های صنعتــی  امــی در امیــد را می دهــد 
تحصیــل  حیــن  در  نه تنهــا  یعنــی  می کننــد.  پیــدا  دسترســی 
دانشــجو می توانــد بــا حضــور در بخش هــای مختلــف صنعــت 
شــغل  داشــتن  حیــث  از  نگرانــی  دیگــر  بلکــه  شــوند،  آشــنا 
مناســب آن هــم در رشــته دانشگاهی شــان نخواهنــد داشــت. 

مســئله قابل توجــه اینکــه بنــا بــر اعــالم خــود ایــن دانشــگاه 
گالســگو در حــوزه موضوعــی علــوم  فارغ التحصیــالن ســابق 
 Intel، کنــون بــرای شــرکت هایی ازجملــه ــو ا نانــو و فنــاوری نان
 TSMC، IBM، ST Microelectronics، Freescale،
و   Oxford Instruments Plama Technology، ASM

می کننــد.  فعالیــت    Applied Materials
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نقــش نانــو  در ســاخت داروهــای قوی تــر بــا عــوارض 
کمتــر

صحبــت  نانــو  فنــاوری  بــا  محصــول  تولیــد  از  وقتــی 
می کنیــم، فرقــی نمی کنــد قــرار اســت ایــن فّنــاوری روز 
به طــور  بگیــرد.  مورداســتفاده  بخــش  کــدام  در  دنیــا 
ــاوری، امــروزه  ــا ایــن فن ــد ب ــد داروهــای جدی ــال تولی مث
بــه  نانــو  فعالیــن  فعالیــت  اصلــی  زمینه هــای  از  یکــی 
کــه می تواننــد بــا عــوارض  شــمار مــی رود. داروهایــی 
بیماری هــا  درمــان  در  را  اثرگــذاری  بیشــترین   ، کمتــر
داشــته باشــند. همیــن مســئله باعــث شــده تــا امــروز 
نانــو داروهــا از جایگاهــی ویــژه ای بــرای درمــان بســیاری 
از بیماری هــا برخــوردار باشــند و خــب تولیــد آن هــا هــم 
ســخت تری  کار  به مراتــب  داروهــا  دیگــر  نســبت  بــه 

خواهــد بــود.

رانندگی دل چسب تر با محصوالت نانویی

از  چنــدان  امــا  راداریــد  محصــول  تولیــد  قصــد  گــر  ا
نگــران  نمی آیــد،  خوشــتان  داروســازی  و  پزشــکی 
ــد.  ــاز دارن ــان نی نباشــید. خودروســازان هــم بــه حضورت
گرفتــه تــا اســتفاده از علــم نانــو  از ســاخت نانــو فیلترهــا 
بــرای رســیدن بــه فــوالد ضدزنــگ و مقــاوم بخش هایی 
اســت کــه می توانیــد در آن هــا علمتان را به رخ بکشــید. 
ماننــد  تبلیغاتــی   

ً
حتمــا بگذریــم  کــه  مســئله  ایــن  از 

براق کننــده،  کــس  وا خــودرو،  مختــص  شــامپوهای 
محصوالتــی  دیده ایــد،  را   ... و  شیشــه  نانــو  محافــظ 
لــزوم  کــه همگــی رانندگــی را دل چســب تر می کننــد و 

فعالیــت در ایــن عرصــه را نیــز دوچنــدان.

هدیه نانو به فعالین در عرصه ساخت وساز 

کــه بدانیــد پــای علــم نانــو  شــاید برایتــان جالــب باشــد 
به طوری کــه  اســت.  بازشــده  هــم  ساخت وســاز  بــه 
گفــت محصــوالت نانویــی در ایــن عرصــه  شــاید بتــوان 
بــا  امــروزه  اصــل  در  دارنــد.  بیشــتری  جــوالن  قــدرت 
بتن هــای  می تــوان  نه تنهــا  فنــاوری  ایــن  از  اســتفاده 
ســازندگان  بــه  درنهایــت  کــه  ســاخت  ســبکی  فــوق 
بــا  ســاختمان هایی  کــه  می دهــد  را  قــدرت  ایــن 
بــه  علــم  ایــن  ورود  بلکــه  بســازند،  بیشــتر  اســتحکام 
ــا  دیگــر  کامپوزیت هــا هــم باعــث شــده ت ــو  ســاخت نان
نباشــد.  ســاختمان ها  در  صوتــی  آلودگــی  از  خبــری 
ــه  ــتر و البت ــت بیش ــا مقاوم ــی ب ــای تزئین ــاخت رنگ ه س
کف پوش هــای مقــاوم هــم از دیگــر مزیت هایــی اســت 
کــرده اســت.  کــه نانــو بــه حــوزه ساخت وســاز هدیــه 

ک با تولیدات نانویی تحول در صنعت پوشا

کتمــان  ک هــم غیرقابــل  نقــش نانــو در صنعــت پوشــا
ــه ایــن حــوزه باعــث شــد  ــه ورودش ب ک اســت. علمــی 
ک  رونــد ســاخت پوشــا تــا تغییــرات قابل توجهــی در 
ســاخت  را  ان  مهم تریــن  بتــوان  شــاید  و  شــد  ایجــاد 
تنهــا  نانــو  فعالیــن  البتــه  دانســت.  ضدگلولــه  جلیقــه 
لباس هــای  تولیــد  در  گســترده  تغییــرات  اعمــال  بــه 
مورداســتفاده توســط نظامی هــا بســنده نکردنــد، بلکــه 
ضدلــک،  و  چــروک  برابــر  در  مقــاوم  الیــاف  ســاخت 
بــد،  بــوی  و  عفونــت  برابــر  در  مقــاوم  جوراب هــای 
گرم کننــده بــدن باشــند و همچنیــن  کــه  ســاخت الیافــی 
ســاخت کاپشــن های آب گریز و ... هم از دستاوردهای 
ــمار  ــه ش ک ب ــا ــت پوش ــول در صنع ــرای تح ــم ب ــن عل ای
هــم  بیشــتری  مانــدگاری  از  کــه  لباس هایــی  مــی رود. 

هســتند. برخــوردار 

کمــک  بــا  کشــاورزی  ســالم  محصــوالت  تولیــد 
نانــو متخصصــان 

غــذا و کشــاورزی هــم از دیــد فعالیــن نانویــی دور نمانــد 
و ورود آن هــا بــه تولیــد محصــوالت موردنیــاز به ویــژه 
ــا وضعیــت در ایــن  کشــاورزی باعــث شــد ت در عرصــه 
ــود. اصلی تریــن  ــی  ش ــم دچــار تغییــرات مهم ــه ه عرص
کــه متخصصــان نانــو هــم بــرای درآمدزایــی خــود  کاری 
تولیــد  انجــام دادنــد،  کشــاورزی  بــرای نجــات  و هــم 
کمتریــن عــوارض را هــم  کــه  آفت کش هایــی هســتند 
ک و هــم بــرای محصول کشــاورزی دارد.  بــرای آب وخــا
در طــرف دیگــر ماجــرا نیــز ســاخت فیلترهایــی نانویــی 
ــا امــکان رســیدن آب  بــرای تصفیــه آب باعــث شــده ت
از  تــا  فراهــم شــود؛  کشــاورزی  زمین هــای  پــای  ســالم 
ــا حــد زیــادی از  ایــن طریــق خیــال مصرف کننــدگان را ت

ــد.  کنن ســالم بــودن محصــوالت راحــت 

نقش حیاتی نانو برای صنعت نفت و گاز

پرســودترین  از  نانویــی  محصــوالت  تولیدکننــدگان 
و  نشــده اند  غافــل  هــم  دنیــا  روزهــای  ایــن  صنعــت 
ــد.  گاز هــم بازکرده ان جــای خــود را در صنعــت نفــت و 
بــا تحریم هــای بی ســابقه ای  روزهــا  ایــن  کــه  صنعتــی 
مرزهــا  خــارج  از  آن  نیازهــای  تأمیــن  و  شــده  روبــه رو 
می توانیــد  شــما  ازایــن رو  دارد.  زیــادی  چالش هــای 
نانــو  فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  نیازهــا  ایــن  رفــع  در 
نانــو  ســاخت  باشــید.  داشــته  تعیین کننــده ای  نقــش 
کاتالیســت ها  پوشــش های خــاص، نانــو فیلترهــا و نانــو 
می توانیــد  کــه  اســت  کمک هایــی  از  بخشــی  تنهــا 
کــه بــازوی  گاز  در شــرایط تحریــم بــه صنعــت نفــت و 
کشــور هــم بــه شــمار مــی رود، انجــام دهیــد.  درآمــدی 
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با نانوفناوری به کمک با نانوفناوری به کمک 
مایه حیات برویم!مایه حیات برویم!  

گندزدای آب شرب ایرانی برای مناطق محروم

آب و پســاب  کــه در حــوزه  از دیگــر نمونه هــای فناوری هــا 
یــک شــرکت  کــه  آب اســت  بازچرخانــی  اســتفاده می شــود 
کنــد.  دانش بنیــان توانســته ســامانه ای در ایــن زمینــه تولیــد 
آبــی  منابــع  از  کــه  برویــم  ایــن ســمت  بــه  بایــد  ازآنجایی کــه 
نیــاز داریــم. بــه چنیــن دســتگاه هایی  ببریــم  بهــره  به خوبــی 
کــدورت، تصفیــه  ایــن ســامانه تصفیــه آب، سیســتم های رفــع 
کنــون به صــورت  ا کــه  کردیــم  را طراحــی  آب هــای لب شــور 
کشــور در حــال اجراســت. صنعتــی ای در برخــی اســتان های 
کمتریــن میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی و  در ایــن روش از 
کمتــری در پروســه  بــرق اســتفاده می شــود؛ همچنیــن پســاب 

ــود. ــد می ش تولی
ایــن دســتگاه نمونــه ســنتی هــم دارد امــا چــون مــدت زیــادی 
میــزان تصفیــه  از  اســت  بهتــر  بــرای تصفیــه صــرف می کنــد 
بنابرایــن  شــویم  برخــوردار  کوتاهــی   مــدت  در  بیشــتری 

باشــد. کاربردی تــر  می توانــد  دســتگاه  ایــن  از  اســتفاده 
کنــون اســتفاده از ایــن دســتگاه توســط شــرکت مهندســی  ا

کارفرمائــی  کشــور  مــورد تائیــد قرارگرفتــه  و بــا  آب و فاضــالب 
شــرکت های آب و فاضــالب اســتان ها اجرایــی شــده اســت.
اســتان های   از  گــرس   زا نواحــی مرکــزی و حاشــیه رشــته کوه 
آذربایجــان شــرقی و غربــی، اردبیــل تــا نواحــی مرکــزی مشــتری 

اصلــی ایــن دســتگاه هســتند.
آب و پســاب  کــه در حــوزه  از دیگــر نمونه هــای فناوری هــا 
یــک شــرکت  کــه  آب اســت  بازچرخانــی  اســتفاده می شــود 
کنــد.  دانش بنیــان توانســته ســامانه ای در ایــن زمینــه تولیــد 
آبــی  منابــع  از  کــه  برویــم  ایــن ســمت  بــه  بایــد  ازآنجایی کــه 
نیــاز داریــم. بــه چنیــن دســتگاه هایی  ببریــم  بهــره  به خوبــی 
کــدورت، تصفیــه  ایــن ســامانه تصفیــه آب، سیســتم های رفــع 
کنــون به صــورت  ا کــه  کردیــم  را طراحــی  آب هــای لب شــور 
کشــور در حــال اجراســت. صنعتــی ای در برخــی اســتان های 
کمتریــن میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی و  در ایــن روش از 
کمتــری در پروســه  بــرق اســتفاده می شــود؛ همچنیــن پســاب 

ــود. ــد می ش تولی
ایــن دســتگاه نمونــه ســنتی هــم دارد امــا چــون مــدت زیــادی 

تصفیــه  میــزان  از  اســت  بهتــر  می کنــد  صــرف  تصفیــه  بــرای 
کوتاهــی  برخــوردار شــویم بنابرایــن از دیگــر  بیشــتری در مــدت 
اســتفاده  پســاب  و  آب  حــوزه  در  کــه  فناوری هــا  نمونه هــای 
کــه یــک شــرکت دانش بنیــان  می شــود بازچرخانــی آب اســت 
کنــد. ازآنجایی کــه بایــد  توانســته ســامانه ای در ایــن زمینــه تولیــد 

اســت/  »تکنولــوژی«  »کم آبــی«،  دکتــِر 
»نانوفنــاوری« نجات دهنــده »مایــه حیــات« 

د می شــو

ــه و  ــتگاه تصفی ــته » دس ــی توانس ــان ایران ــرکت دانش بنی ــک ش ی
کــه می توانــد میکروارگانیســم های  آب شــرب « را  ضدعفونــی 

ــد برســاند. ــه تولی ــرد ب ــن بب بیمــاری زا در آب شــرب را از بی
مناطــق  موردنیــاز  آشــامیدنی  آب  تصفیــه  بــرای  ســامانه  ایــن 
ازآنجایی کــه  می گیــرد.  قــرار  مورداســتفاده  روســتایی  و  شــهری 
کــه در  کشــور مــا نیــاز بــه آب دارنــد و آبــی  مناطــق محــروم در  
دسترسشــان قــرار می گیــرد آلــوده اســت  ایــن ســامانه می توانــد 

اســتفاده شــود.  به خوبــی 

زهرا رمضانی
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کــه از منابــع آبــی به خوبــی بهــره ببریــم بــه  بــه ایــن ســمت برویــم 
چنیــن دســتگاه هایی نیــاز داریــم.

کــدورت، تصفیــه  ایــن ســامانه تصفیــه آب، سیســتم های رفــع 
به صــورت  کنــون  ا کــه  کردیــم  طراحــی  را  لب شــور  آب هــای 
اجراســت. کشــور در حــال  اســتان های  برخــی  صنعتــی ای در 
کمتریــن میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی و  در ایــن روش از 
کمتــری در پروســه  بــرق اســتفاده می شــود؛ همچنیــن پســاب 

می شــود. تولیــد 
ایــن دســتگاه نمونــه ســنتی هــم دارد امــا چــون مــدت زیــادی 
تصفیــه  میــزان  از  اســت  بهتــر  می کنــد  صــرف  تصفیــه  بــرای 
کوتاهــی  برخــوردار شــویم بنابرایــن اســتفاده  بیشــتری در مــدت 

باشــد. کاربردی تــر  می توانــد  دســتگاه  ایــن  از 
مهندســی  شــرکت  توســط  دســتگاه  ایــن  از  اســتفاده  کنــون  ا
کارفرمائــی  کشــور  مــورد تائیــد قرارگرفتــه  و بــا  آب و فاضــالب 
آب و فاضــالب اســتان ها اجرایــی شــده اســت. شــرکت های 
اســتان های   از  گــرس   زا رشــته کوه  حاشــیه  و  مرکــزی  نواحــی 
آذربایجــان شــرقی و غربــی، اردبیــل تــا نواحــی مرکــزی مشــتری 

ایــن دســتگاه هســتند. اصلــی 

کنــد. ــرق اســتفاده  از ب
شــهرک های  مختلــف،  کــز  مرا در  می تــوان  سیســتم  ایــن  از 
بهــره   ... و  صنعتــی  واحدهــای  روســتایی،  مناطــق  صنعتــی، 
برد.ظرفیــت ایــن سیســتم تصفیــه ۵-۱۰ مترمکعــب در روز بــا 
کــه در مواقــع اضطــراری  اســتفاده از انــرژی خورشــیدی اســت 

دارد. کاربــرد 

کــه بایــد بــه بهتریــن شــکل از آن اســتفاده  گنجینــه ای اســت  آب 
شــود بــه همیــن دلیــل محققــان یــک شــرکت دیگــر بــا اســتفاده از 
کــه می توانــد  کردنــد  نانــو ذرات، بدنــه فیلتــر تصفیــه آب را تولیــد 
کنــد. این یکــی دیگــر از نانــو  رنــگ، بــو و مــزه بــد آب را حــذف 
ــه نتیجــه رســیده و در حــال اســتفاده  کــه ب فناوری هایــی اســت 

اســت.
کلــر نیســت و از  بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه دیگــر نیــازی بــه 
فنــاوری نانــو بــرای تصفیــه اســتفاده می شــود. ایــن فیلتــر عــالوه 
کتری هــای آن  بــر اینکــه آب را تصفیــه می کنــد می توانــد تمــام با

را نیــز از بیــن ببــرد.
ازجملــه   ... و  مســکونی  مختلــف  کــن  اما تجــاری،  کــز  مرا
و  بــو  رنــگ،  حــذف  هســتند.  فیلترهــا  ایــن  اســتفاده کنندگان 
کتریــال شــدن آب، بــدون نیــاز بــه UV از  آنتــی با مــزه بــد آب، 

می رونــد. شــمار  بــه  نانــو  محصــول  ایــن  ویژگی هــای 

کــم آب و محــروم روســتاهای  کنــون از ایــن ســامانه در مناطــق   تا
کــه  کرمــان و سیســتان و بلوچســتان استفاده شــده بــه طــوری 

۱۵۰۰ خانــواده از آب ســالم و تمیــز بهره منــد شــده اند.

حذف آلودگی ها از آب با سامانه ایرانی

کتریال می شود  با فیلترهای نانو آب آنتی با

کار می کند که با خورشید   نمک زدایی 

و  به کارگیــری هــوش  بــا  توانســتند  کشــورمان دوبــاره  محققــان 
ذکاوتشــان نمــک زدای خورشــیدی را بــه تولیــد برســانند. ایــن 
کدورت هــای آب را از بیــن ببــرد بــدون اینکــه  سیســتم می توانــد 

آب های شور تصفیه می شود

کــه  بــرای   یکــی از همیــن شــرکت ها توانســته دســتگاهی را بســازد 
تصفیــه آب هــای لب شــور اســتفاده می شــود. یعنــی آب هــای 

شــورهم بــا ایــن دســتگاه قابل اســتفاده اســت.
ایــن طــرح در اســتان های مرکــزی، اصفهــان، بوشــهر و خوزســتان 

اجراشــده  اســت.

که  ساخت دستگاهی برای تصفیه آب 
کشورهای خارجی هم صادر شد به 

را  ســامانه ای  توانســته  دانش بنیــان   شــرکت های  از  یکــی 
کاری و  ــک  ــارف خن ــرای مص ــی آب ب گندزدای ــه  ک ــد  کن ــی  طراح
کاربردهــای صنعتــی در ســکوهای نفتــی، تصفیــه آب فرآیندهای 
صنعتــی همچــون برج هــای خنک کــن، تصفیــه پــس آب هــای 

صنعتــی و گندزدایــی فاضــالب، تصفیــه آب تولیــدی هــای مواد 
آب ورودی بــه سیســتم ها را  گندزدایــی  غذایــی و نوشــیدنی، 

انجــام می دهــد.
کــه » الکتروکلریناتــور بــرای آبگیرهــای دریایــی«  ایــن ســامانه 
نــام دارد در صنایــع فــوالد و معدنــی  اســتفاده می شــود. تــا حــاال 
ایــن دســتگاه در ایــران ســاخته نشــده  امــا قــرار اســت چینی هــا 
کویتی هــا هــم از ایــن دســتگاه ایرانــی  ، قطری هــا ، عمانی هــا و 

کننــد. اســتفاده 
چندیــن  آبگیــر  در  گندزدایــی  بــرای  دســتگاه  ایــن  کنــون  تا

اســت. نصب شــده   آن  آب شــیرین کن  و  پتروشــیمی 

که آب را دوباره تصفیه می کند حباب هایی 

کــه در حــوزه نانــو فعالیــت  خیلــی از شــرکت های دانش بنیــان 
کــه می توانــد آب  می کننــد محصوالتــی را بــه تولیــد رســانده اند 

کاربــرد مجــدد تصفیــه می کنــد. استفاده شــده را بــرای 
محققــان یــک شــرکت توانســته اند پمپ هــای میکــرو نانوحبــاب 
کــه در تصفیــه پســاب صنعتــی بــا نانــوازون  کننــد  ســازی  را تولیــد 
بــکار مــی رود. امــروزه بــا بحــران و کاهــش منابــع تجدیــد پذیر آب 
، یــک نیــاز اساســی صنعــت، بازچرخانــی و اســتفاده  کشــور در 
مجــدد از پســاب صنعتــی اســت. پمــپ ورتکــس دوفــازی یــا 
میکــرو نانوحبــاب ســاز بــا تولیــد میلیاردهــا حبــاب ریزمقیــاس، 
کــرده و از ســیال جــدا  ، روغــن و چربــی را شــناور  ذرات شــناور

می کنــد.   

بــا ایجــاد  کــه  ایــن شــرکت اســت  تــوان تولیــد میکرو-نانوحبــاب محصــول  بــا  پمــپ ورتکــس دوفــازی 
گاز بــه ســیال ایفــا  میلیاردهــا حبــاب نانویــی نقــش عمــده ای در تصفیــه آب و پســاب صنعتــی و تزریــق 

می کنــد.
بــا اســتفاده از ایــن پمــپ و تولیــد میکــرو نانوحبــاب، می تــوان ســه فرآینــد هوادهــی، شناورســازی و گندزدایی 
را انجــام داد؛ در حــال حاضــر بــرای انجــام هــر یــک از ایــن فرآیندهــا  از روش هــای ســنتی و تجهیزاتــی 

کافــی برخــوردار نیســتند.  از راندمــان 
ً
ــا کــه عمدت اســتفاده می شــود 

گــران هســتند بنابرایــن اســتفاده از نمونــه  نمونه هــای خارجــی ایــن دســتگاه ساخته شــده اند امــا خیلــی 
ایرانــی می توانــد به صرفــه باشــد.

کاربردهــای ایــن پمــپ، تزریــق نانــو ازن بــه درون ســیال اســت. ایــن پمپ هــا می تواننــد  یکــی از مهم تریــن 
کننــد. در مقیاس هــای ۴ ، ۷ و ۲۵ مترمکعــب پســاب را بــه آب تبدیــل 
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کــه صحبــت از فنــاوری نانــو می شــود، حوزه هــای مختلفــی  زمانــی 
کشــورهایی  از علــم، فنــاوری و پژوهــش را دربرمی گیــرد. در میــان 
کــه درزمینــٔه تولیــد علــم نانــو در دنیــا فعــال هســتند، بعــد از چیــن 
کــه رده اول و دوم را از آن خودکرده انــد، هندوســتان  آمریــکا  و 
ســومین کشــور مهــم در ایــن عرصــه اســت و توانســته طی ســال ها 
کشــور خــود  بــا دســتیابی بــه دانــش فنــاوری نانــو، تحوالتــی در 
کــه  کار بــا اتــم و مولکول هاســت  کنــد. علــم نانــو درواقــع  ایجــاد 
ــراع حــوزه  گذشــته مدیــون دو اخت ــم در 70 ســال  تحــوالت عظی
الکترونیکــی  تبدیل کننده هــای  و  ریزتراشــه ها  یعنــی  نانــو  علــم 
کــرده  کــه وســایل الکتریــک امــروزی را وارد دنیــای مــا  هســتند 
اســت. در ایــن فنــاوری از دســتگاه هایی در ابعــاد نانــو اســتفاده 
ــوان  کنــد و هنــد هــم به عن ــا را متحــول  کــه توانســته دنی می شــود 

کشــور در ایــن حــوزه از آن بهره منــد شــده اســت. ســومین 
حوزه پزشکی، اصلی ترین فعالیت نانو در هند

اصلی تریــن حوزه هــای فنــاوری نانــو در هنــد، نانــو الکترونیــک، 
در  نانــو  فنــاوری  می شــود.  شــامل  را  فنــاوری  نانــو  و  مــواد  نانــو 
هوافضــا،  محاســباتی،  مخابراتــی،  زمینه هــای  در  کشــور  ایــن 
فنــاوری  ایــن  کاربــرد دارد.  و محیط زیســت  انــرژی خورشــیدی 

بیشــتر در بخــش محاســبات، ارتبــاط و پزشــکی مورداســتفاده 
قــرار می گیــرد. پزشــکی نانویــی مهم تریــن حــوزه فنــاوری نانــو در 
هنــد اســت. ابزارهــا و مــواد در مقیــاس نانــو در حــوزه پزشــکی 
کاربــرد دارنــد. در   بــرای تشــخیص و درمــان بیماری هــا 

ً
معمــوال

هســتند  هوشــمند  داروهــای  از  گروهــی  نانویــی،  داروشناســی 
آن هــا  کمــی دارنــد و به راحتــی می تــوان از  کــه عــوارض جانبــی 
نانــو  فنــاوری  از  اســتفاده  کــرد.  اســتفاده  بیماری هــا  در درمــان 
ــرده  ک کمــک  ــز  کشــف مــواد مخــدر و اثرانگشــت مجرمــان نی ــه  ب
کــه  شــده  راه انــدازی  هنــد  در  آزمایشــگاه   38 کنــون  تا اســت. 
کار آن هــا پژوهــش در حــوزه فنــاوری نانوســت. محققــان از ایــن 
کیت هــای تشــخیصی، بهبــود فیلترهــای آب  فنــاوری در تولیــد 
و حســگرها و نیــز دارورســانی بــه بــدن قابل اســتفاده می کننــد. 

کشــورها ماننــد هنــد طرح هــای فعــال تحقیقاتــی را  بســیاری از 
کاردارنــد تــا راه حل هــای  در حــوزه پزشــکی نانویــی در دســتور 
کننــد تــا نیــاز  جدیــدی را در حــوزه مراقبــت بهداشــتی ابــداع 

جامعــه رفــع شــود. 
کشــور بودجه هــای مختلفــی را  ، دولــت ایــن  در حــال حاضــر
بــه حوزه هــای پژوهشــی پزشــکی نانویــی در هنــد اختصــاص 
از  کــه  بودجــه  اختصــاص  ایــن  مــی رود  انتظــار  اســت.  داده 
باشــد  نتیجه بخــش  بــه زودی  آغازشــده،  پیــش  ســال  چنــد 
حــال  در  امــا  کنــد.  بــازار  وارد  را  پزشــکی  نانــو  محصوالتــی  و 
نانویــی  پزشــکی  نوآوری هــای  از  کلــی  چشــم اندازی  حاضــر، 
ــدارد. آژانس هــای ســرمایه گذار و تأمین کننــده  ــد وجــود ن در هن
بخش هــای  دانشــگاهی،  و  کادمیــک  آ حوزه هــای  بودجــه، 
صنعتــی، ســازمان های تحقیقاتــی قــراردادی و تنظیم کننده هــا 
جــزء مهم تریــن ســهامداران در ایــن زنجیــره هســتند. نمایــی 
کــه  از چشــم انداز نــوآوری پزشــکی نانویــی در هنــد ارائه شــده 
ســهام دار  نانویــی  پزشــکی  نــوآوری  در  مختلــف،  بخش هــای 

 . هســتند
کــه دربــاره بــازار فنــاوری نانــو در دنیــا ارائه شــده،  تحلیل هایــی 
تــا  هنــد  در  فنــاوری  ایــن  جهانــی  بــازار  می کنــد  پیش بینــی 
ســال 2024 بــه حــدود 124 میلیــارد دالر برســد. چــون یکــی از 
چالش هــای مهــم در دنیــا، ترکیــب مــواد نانویــی در دســتگاه ها 

تحول هندوستان با فناوری نانو
ندا اظهری/ مترجم

آســیا-  منطقــه  کــه  کرده انــد  عنــوان  کارشناســان  نانوســت،  ســطح  در  جدیــد  سیســتم های  و 
کشــورهای مختلــف دنیــا، آســیا  اقیانوســیه جذاب تریــن بــازار بــرای نانــو مــواد اســت. در میــان 
و  بنــگالدش  ســریالنکا،  هنــد،  و  اســت  مــواد  نانــو  حــوزه  در  تجــارت  بــرای  منطقــه  بزرگ تریــن 

آســیا هســتند.  کــز تجــاری ایــن فنــاوری در منطقــه  اندونــزی مهم تریــن مرا
کاهــش آلودگــی  از مهم تریــن دســتاوردهای فنــاوری نانــو در هنــد می تــوان بــه اســتفاده از آن بــرای 
هــوای خارج شــده از خودروهــا و وســایل نقلیــه موتــوری برمی گــردد. یکــی از شــرکت های فعــال 
کــه ســال 2018 در هنــد تأسیس شــده، هــدف خــود را   Future Dizicare در فنــاوری نانــو بــه نــام
 ، گذاشــته اســت. در حــال حاضــر تحــول در زندگــی مــردم بــا راه حل هــای نوآورانــه و منحصربه فــرد 
( برتــر مســافت طــی شــده در خــودرو«  ایــن شــرکت دو محصــول شــامل »شــتاب دهنده )بوســتر
کــه ایــن شــرکت ارائــه  کربــن و iHealthkart را در دســت دارد. محصوالتــی  به عنــوان راه حلــی بــرای 

کــرده باهــدف تحــول در صنعــت خودروســازی و صنعــت ســالمت و بهداشــت هســتند. 
کاهش 90 درصدی آلودگی هوا

ــن  کرب ــار  ــد انتش ــه می توان ک ــرده  ک ــی  ــودرو طراح ــرای خ ــده ای را ب ــدی، تقویت کنن ــرکت هن ــک ش ی
کــه بــه افزایــش  کاهــش دهــد. ایــن سیســتم، یــک نــوآوری خالقانــه در دنیــای اتومبیل هاســت  را 
گــر بخواهیــم ایــن نــوع ســوخت را مقایســه  کمــک می کنــد. ا میــزان احتــراق ســوختی در خودروهــا 
کنیــم، بایــد گفــت کــه میــزان احتــراق ســوخت در ســوخت دیزلــی تــا 40 درصــد و در ســوخت بنزینی 
کــه بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو  کرده انــد  تــا 60 درصــد بــوده اســت. امــا محققــان ایــن شــرکت ادعــا 
توانســته اند میــزان احتــراق ســوخت را در خودروهــا بــه 80 تــا 90 درصــد افزایــش دهنــد. بنابرایــن 
کنــد و عــالوه  اســتفاده از ایــن فنــاوری می توانــد 6 مشــکل اصلــی خودروهــای امــروزی را حــل 
کار باعــث  بــر ایــن، مســافت طــی شــده توســط خــودرو را 20 تــا 50 درصــد افزایــش دهــد. همیــن 
کــه بــا توجــه بــه آلــوده شــدن  کم تــر شــود  کاهــش آلودگــی هــم بیــن 80 تــا 90 درصــد  می شــود 
کــه جمعیــت زیــادی را در خــود جــای داده، ایــن فنــاوری بســیار  شــهرهای بــزرگ دنیــا ازجملــه هنــد 
کســیژن بیشــتری را بــه  کاربــردی اســت. موتورهــای خــودرو بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری 40 درصــد ا

ــا 70 درصــد بیشــتر می کنــد.  ــور را هــم ت جــو می فرســتند و عمــر روغن موت
ایــن فنــاوری نانــوی به کاررفتــه در ایــن سیســتم، از طریــق ورودی هــوا بــه محفظــه احتــراق خــودرو 

کربنــی پیچیــده، بــا ورود بــه فرآینــد  کنــش می دهــد یــا مــواد  کربنــی وا وارد می شــود و بــا موانــع 
آلودگــی  آلودگی هــای صنعتــی یکــی از دالیــل اصلــی  کســید شــدن، دوبــاره تجزیــه می شــوند.  ا
بــرای  هــم  همــکاری  بــا  و  مشــترک  به طــور  هنــد  برتــر  دانشــگاه های  هســتند.  زیســت محیطی 
کاهــش ایــن آلودگی هــا بــه دنبــال راه حل هــای مؤثــر روی آورده انــد. محققــان ایــن شــرکت نانویــی 
کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطی هســتند تــا در  بــا بهتریــن روش هــای تحقیقاتــی بــه دنبــال 

ــد.  ــه دهن ــار آن، روش هــای ســالم زندگــی را هــم ارائ کن
iHealthkart سیستم آنالین

آن از نانــو پزشــکی اســتفاده می شــود، بــه بیمــاران در  کــه در   iHealthkart آنالیــن در سیســتم 
کمــک می کنــد و عــالوه بــر ارائــه درمــان مســائل پزشــکی مزمــن،  درمــان بیــش از 126 بیمــاری 
ــا ترکیــب علــم ســنتی و مــدرن  ــد. ایــن شــرکت ب اصــل پیشــگیری را هــم در پزشــکی عرضــه می کن
ــد. محققــان ایــن  کنن ــرای درمــان اســتفاده  ــا از حوزه هــای پزشــکی ب ــد ت کمــک می کن ــران  کارب ــه  ب
کار روی نــوآوری محصــوالت جدیــد بــا اســتفاده از روش هــای  شــرکت به طــور مــداوم در حــال 
ک بــرای محیط زیســت هســتند. عــالوه بــر ایــن،  قدیمــی در بخــش ســالمت و راه حل هــای پــا

کننــد.  مــدام محصــوالت خــود را توســعه می دهنــد تــا مــردم بتواننــد راحت تــر زندگــی 
کــه یــک شــرکت   Nanobiosym بــا نگاهــی بــه چشــم انداز پیشــرفت فنــاوری نانــو در هنــد، شــرکت
پیشــرو در فنــاوری نانــو مســتقر در آمریکاســت، قصــد دارد نخســتین پــارک فنــاوری و نانــو فنــاوری 
و زیســت پزشــکی هنــد را در »هیماچــال پــرادش« اســت. به طورقطــع، فنــاوری نانــو جایگاهــی 
اساســی در بخــش اقتصــاد و تحقیقــات علمــی ایــن کشــور بــه دســت آورده اســت و انتظــار مــی رود 
کشــورهای جهــان  ایــن حــوزه از فنــاوری بــه اوج توســعه برســد و بدیــن ترتیــب، هنــد را بــه الگــوی 

کنــد.  تبدیــل 

منابع:
Mangalmay

business-standard
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کــه از همه گیــری کرونــا گذشــته، محققــان روش هــای  در دو ســالی 
کرده انــد و  کرونــا اســتفاده  مختلفــی را بــرای مبــارزه بــا ویــروس 
کــه بعضــی از  گذاشــتند  آزمون وخطاهــای زیــادی را پشــت ســر 
آن هــا اثرگــذار بــوده و بقیــه راه هــا تأثیــری نداشــته اند. عفونــت 
کــرد  کرونــا وضعیتــی اورژانســی را ازنظــر بهداشــت جهانــی ایجــاد 
ــد و  ــا مرده ان کرون ــه  ــر ابتــال ب ــر اث ــا امــروز حــدود 3 میلیــون نفرب و ت
زیان هــای اقتصــادی قابل توجهــی را در ســطح جهانــی بــه وجــود 
کــه محققــان در ایــن مــدت  آورده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
بــه دنبــال راه هــای تشــخیصی و درمانــی مؤثــر و ایمنــی بوده انــد تــا 

کاهــش دهنــد.  خطــر ایــن عفونــت ویروســی را 
محققــان بــرای تشــخیص عوامــل ضدویروســی، از روش هــای 
جایگزیــن اســتفاده می کننــد. نانــو مــواد یکــی از ایــن روش هاســت 
آن هــا در خطــرات  کاربردهــای زیــادی دارنــد و می تــوان از  کــه 
کــرد.  کــه ممکــن اســت در آینــده ایجــاد شــود، اســتفاده  احتمالــی 
بــرای شناســایی مولکول هــای ویروســی  نانــو مــواد می تــوان  از 
در  میزبــان  آنتی بادی هــای  و  ایمنــی  سیســتم  تحریک کننــده 
کســن،  وا نانــو  ضدویروســی،  عوامــل  به عنــوان  بــدن  مایعــات 
نانــو حامل هــا بــرای رســاندن داروهــای ضدویروســی بــه محــل 
از  کــرد.  اســتفاده  میزبــان  ســلول های  داخــل  در  یــا  عفونــت 
راه هــای درمانــی نانــو مــواد می تــوان بــرای رویارویــی باهمه گیــری 

کــرد.  آینــده اســتفاده  کرونــا و همه گیری هــای احتمالــی در 
مهمــی  نقــش  و  دارد  زیــادی  کاربردهــای  نانــو  فنــاوری  امــروزه 
در علــوم و پزشــکی ایفــا می کنــد. از مهم تریــن ویژگی هــای نانــو 
ــه  ک ــت  ــو اس ــدازه نان ــواد در ان ــن م ــاد ای ــه ابع ک ــت  ــن اس ــواد ای م
در بخش هــای صنعتــی، پزشــکی و اهــداف علمــی مورداســتفاده 

بــا نانو به جنگ کرونا رفتیم!
ترجمه یک گزارش درباره تأثیر نانو در کنترل پاندمی کرونا

ندا اظهری/ مترجم

قــرار می گیرنــد و فناوری هایــی را در اختیــار محققــان قــرار می دهنــد 
ویژگی هــای  می تواننــد  مــواد  نانــو  ایــن  بــا  کار  بــا  به راحتــی  کــه 
دســت کاری  کوچــک  ابعــاد  در  را  آن هــا  عملکــردی  و  ســاختاری 
کســن های  کننــد. محققــان از فنــاوری نانــو و نانــوذرات در تولیــد وا
کــه بــا نانــو مــواد ساخته شــده اند و  نانویــی، عوامــل ضدویروســی 
ضدعفونی کننده هــا مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن نانــوذرات 
کــه مبتــال بــه ویــروس هســتند، جلوگیــری  از تکثیــر در بــدن افــرادی 
یــا آن هــا را در خــارج از بــدن میزبــان غیرفعــال می کنــد. همچنیــن از 
ربات هــای نانویــی بــرای تشــخیص و ترمیــم نقص هــای ایجادشــده 
از  محققــان  همین طــور،  می شــود.  اســتفاده  ســلول ها  بافــت  در 
نانــوذرات به عنــوان ابزارهایــی بــرای حمــل داروهــای ضدویروســی 
کــه نتیجــه چنــد دهــه  کوچــک هــم اســتفاده می کننــد  بــا مولکــول 
پیشــرفت درزمینــٔه تولیــد سیســتم های حمل کننــده دارو بــا فنــاوری 

نانوســت. 

نانو حامل های دارویی
کل  را در  دارو  کــه  طــوری می ســازند  را  دارویــی  ترکیبــات   

ً
معمــوال

داروهــای  برخــالف  نانــوذرات  امــا  درمــی آورد  گــردش  بــه  بــدن 
معمــول، دارو را درســت بــه نقطــه موردنظــر منتقــل می کننــد. زمانــی 
گفــت  ــا بــه میــان می آیــد، بایــد  کرون کســن های  کــه حــرف از وا هــم 
طــوری  دیگــر  کســن های  وا برخــالف  نانویــی   کســن های  وا کــه 
و  لنفــاوی  اندام هــای  تنهــا  باالیــی  بــا دقــت  کــه  ساخته شــده اند 
کنــش ایمنــی  کــه وا ســلول های ایمنــی را مــورد هــدف قــرار می دهنــد 
ــای  ــای عفونت ه ــه درمان ه ــر این ک ــالوه ب ــرد. ع ــر می ب ــدن را باالت ب
کــه در بــازار وجــود دارنــد، دشــوار اســت  کســن هایی  موضعــی بــا وا

کســن های نانویــی بــا ســلول های خــاص  امــا می تــوان آن هــا را بــا وا
کــرد. عفونت هــای  اندام هــا درمــان  یــا مولکول هــای مخصــوص 
کوویــد- 19 بــه دلیــل انتشــار گســترده و توانایــی آن  ویروســی به ویــژه 
در تغییــر آرایــش ژنتیکــی، بهداشــت عمومــی را بــه خطــر می انــدازد. 

نانو مواد و تشخیص عفونت های ویروسی
تشــخیص  بــرای  مولکولــی  فناوری هــای  از  به خوبــی  محققــان 
کرونــا اســتفاده می کننــد. امــا دقــت، حساســیت و ویژگــی  عفونــت 
کرونــا بــه ماهیــت ویــروس بســتگی دارد. نانــو مــواد از  آزمون هــای 
دارنــد.  مکانیکــی  و  مغناطیســی  الکترونیــک،  نــوری،  ویژگی هــای 
نقــاط  پلیمــری،  نانــوذرات  ســیلیس،   ، فلــز ماننــد  مــوادی  نانــو  از 
کرونــا  کربنــی بــرای تشــخیص ویــروس  کوانتومــی و لوله هــای نانویــی 

می شــود.  اســتفاده 

پلتفرم های نانو هیبریدی زیستی:
و  می شــوند  ترکیــب  نوکلوئیــک  اســید  یــا  پروتئیــن  بــا  مــواد  نانــو   
بــرای  کــه  می کننــد  ایجــاد  را  زیســتی  نانــو  هیبریــدی  ابزارهــای 
برخــی  می آینــد.  کار  بــه  ویروســی  عفونت هــای  شناســایی 
کار می رونــد  کــه بــرای تحلیــل رنــگ بــه  دســتگاه ها هــم هســتند 
بــه داشــتن نانــوذرات، ویــروس مــرس را شناســایی  بــا توجــه  کــه 
حســگرهای  و  طــال  نانــوذرات  بــا  محققــان  همین طــور  می کننــد. 
کروناویــروس  کوانتومــی هــم می تواننــد عفونــت  ایمنــی بــر پایــه نقــاط 
و  دقــت  ایمنــی  حســگرهای  ایــن  دهنــد.  تشــخیص  را  پرنــدگان 
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کم تــری تشــخیص  حساســیت باالتــری دارنــد و در مدت زمــان 
آنتی بادی هــای  و  طــال  نانــوذرات  روش،  ایــن  در  می دهنــد. 
کــه  آنتی بادی هایــی  کاغــذی را می پوشــاند و از  ویــروس، نــوار 
بــرای پوشــش اســتفاده می کننــد.  ویــروس را جــذب می کننــد، 
قــرار  نــوار  روی  را  نمونــه  محققــان  ویــروس،  تشــخیص  بــرای 
می گیرنــد.  قــرار  ســلولی  غشــا  هــم روی  پروتئین هــا  و  می دهنــد 
کــه  زمانــی  و  ترکیــب  ایــن  بــه  ویــروس  آنتی ژن هــای  بااتصــال 
کاغــذ ظاهــر  آنتی بادی هــا را جــذب می کننــد، خطــی رنگــی روی 

 . د می شــو

دستگاه های میکروسیال:

 در دســتگاه های میکروســیال یــا ریــز ســیال، یــک تراشــه پلیمــری، 
کنشــی و ریز  شیشــه یــا کاغــذی اســت که از طریــق محفظه های وا
کانــال ثابــت می شــوند. ایــن دســتگاه بــا نیــروی خــأ، نمونه هــای 
مایــع را باهــم مخلــوط یــا از هــم جــدا می کننــد. محققــان به تازگــی 
کار  گوشــی هوشــمند  ــا  ــه ب ک یــک پلتفــرم میکروســیال ســاخته اند 
عفونــت  علیــه  آنتی بادی هــا  رنــگ  تشــخیص  بــرای  و  می کنــد 
کســید  HIV آماده شــده اند. در ایــن پلتفــرم از میله هــای نانویــی ا

روی و یــک مــاده دیگــر اســتفاده می شــود. 

نانو مواد و درمان عفونت های ویروسی

کســید تیتانیــوم و نانــوذرات  کلوئیــد نقــره، دی ا نانــو مــوادی چــون 
پلتفرم هــای  و  ضدویروســی  عوامــل  به عنــوان  دیفیلیــن 
می شــوند.  شــناخته  کرونــا  عفونــت  کنتــرل  بــرای  دارورســانی 
تکثیــر  کاهــش  در   RNA رشــته های  نانویــی:  درمــان  ژن 
ــر هســتند.  کروناویروس هــا بســیار مؤث ــد  ویروس هــای RNA مانن
بــه  دارد،  بســتگی  RNAهــا  بــه  کــه  درمان هایــی  اثربخشــی 
نانــو  در  دارد.  بســتگی  ویــروس  توالــی  خــاص  هدف گیــری 
بــا محیط زیســت  و ســازگار  نبــوده  کــه غیــر ســمی  حامل هایــی 
پلیمــر/  هیبریــد  نانــوذرات  چربی هــا،  پلیمرهــا،  از  هســتند، 
نانــوذرات  دندریمرهــا،  ســیلیس،  نانویــی،  هیــدروژل  لیپیــدی، 
یــا نانــوذرات طــال به عنــوان پلتفرم هــای تحویــل  آهــن  کســید  ا

می شــوند.  گرفتــه  نظــر  در   RNA ایــن 

ایمنی درمانی نانویی:

کاهش سمیت به خوبی انجام   انواع نانوذرات موضوع ایمنی و 
داده اند. همچنین، نانو ذراتی مانند دندریمرها، لیپوزوم ها، 

کربنی، مواد مبتنی بر پلیمر و نانوذرات معدنی  لوله های نانویی 
کردن سیستم  می توانند با آنتی ژن های متفاوتی برای فعال 

ایمنی ترکیب شوند.

واکسن های مبتنی بر نانو: 

کار  بــه  کســن  وا ســاخت  در  کــه  ضدویــروس  نانــوذرات 
می رونــد، سیســتم ایمنــی را تحریــک می کننــد. مثــاًل نانــوذرات 
میــزان  رفتــن  بــاال  بــرای  خوکــی  قابل انتقــال  ویــروس  بــا  طــال 
کار  بــه  حیوانــات  در  کرونــا  ویــروس  برابــر  در  بــدن  آنتی بــادی 
درمــان  در  زیــادی  نقــش  نانــو  فنــاوری  همچنیــن،  می رونــد. 
کروناویــروس دارد. از نانــو مــواد بــرای بهتــر شــدن تأثیــر  ویروســی 
درمان هــای زیســتی اســتفاده می شــود. همچنیــن دســتگاه های 
کســن های نانویــی و داروهــای  نانویــی ماننــد نانــو حســگرها، وا
کرونــا را افزایــش  نانویــی هوشــمند هــم امیــد بــه مبــارزه بــا ویــروس 

داده انــد.

توقف ویروس: 

کــه عــالوه بــر نقــش  کرده انــد  محققــان نانــو مــواد درمانــی را تولیــد 
کســن، می تواننــد فعالیــت  دارورســانی یــا اســتفاده در تولیــد وا
کننــد. بخــش زیــادی از ایــن نانــو مــواد  ویــروس را نیــز متوقــف 
کــرده و یــا در آن هــا  به طــور مســتقیم بــا ذرات ویــروس مشــارکت 
و  شــده  وصــل  ویــروس  ذرات  بــه  یــا  می کننــد  ایجــاد  اختــالل 
مانــع از ادامــه فعالیــت آن هــا می شــوند. برخــالف درمان هــای 
کــه در برابــر جهش هــای ویروســی اثــر خــود را از دســت  معمــول 
و  فیزیکــی  ویژگی هــای  ضدویروســی  مــواد  نانــو  می دهنــد، 
شــیمیایی انواعــی از ویروس هــا را هــدف قــرار می دهنــد. ایــن 
نانــو مــواد غشــاهای ویروســی را تجزیــه می کننــد و ویروس هــا را بــا 
کمــک نانــو ســاختارهای مبتنــی بــر DNA بــرای مبــارزه بــا ویــروس 

آن بــه دام می اندازنــد. کرونــا و درمــان 

3839



دکتر پور خسروانی از پژوهش سرای موفق استان فارس می گوید

اســتان فــارس ۶۰ پژوهش ســرای دانش آمــوزی فعــال دارد 
کــه در راســتای ســه هــدف اصلــی فعالیــت می کننــد؛ مــورد 
اول ترویــج علــوم نویــن، مــورد دوم ایجــاد خالقیــت و آمــوزش 
 . پژوهشــگر تولیــد  ســوم  مــورد  و  دانش آمــوز  در  خالقیــت 
 76 ســال  از  فــارس  اســتان  پژوهش ســراهای  راه انــدازی 
شــروع و چهــار پژوهش ســرای جدیــد نیــز تابســتان امســال بــه 

اســت.  اضافه شــده  مجموعــه  ایــن 
ترویــج  هــدف  پژوهش ســراها  ایــن  گفتیــم  کــه  همان طــور 
ــوان  کــه از میــان آن هــا می ت ــد  علــوم نویــن را در پیش گرفته ان
بــه نانــو فنــاوری، ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی، 
گیاهــان دارویــی و  کــد نویســی، انــرژی نویــن،  ریــز فنــاوری، 
ستاره شناســی،  و  نجــوم  آزمایشــگاهی،  علــوم  ســنتی،  طــب 

کــرد.  ادبیــات و علــوم انســانی اشــاره 
میــان  انســجام  ایجــاد  بــرای  پیــش،  ســال  دو  حــدود  از 
فراخــور  منطقــه ای  هــر  کــه  شــده  ســعی  پژوهش ســراها، 
امکانــات و تجهیــزات قطــب یکــی از علــوم نویــن شــود تــا 

آمــوزش  کارگاه هــای آموزشــی، تربیــت مربــی و  بــا راه انــدازی 
به صــورت  دوازدهــم  تــا  چهــارم  کالس  از  دانش آمــوزان 

شــود.  انجــام  تخصصی تــر 
از ســه ســال پیــش مدیریــت تمــام پژوهش ســراهای اســتان 
فــارس بــه عهــده دکتــر رضــا پــور خســروانی اســت. او دکتــری 
همیــن  در  پیــش  ســال  چنــد  تــا  و  دارد  شــیمی  مهندســی 
پژوهش ســرا بــه تدریــس مشــغول بــود. دکتــر پــور خســروانی 
بــرای مــا از تجهیــزات بســیار خوبــی پژوهش ســرای اســتانش 
گفــت و اینکــه فقــط یــک ســری از آن هــا کــه در مناطــق محــروم 
کــه البتــه نســبت  واقع شــده اند در ایــن زمینــه ضعیــف هســتند 
بــه آموزش وپــرورش از امکانــات بهتــری برخوردارنــد. مهمــان 

گفتگــوی مــا بــا دکتــر پــور خســروانی. هســتید بــه 

استقبال از جشنواره علمی- پژوهشی 
کــز بومــی  پژوهش ســراها بــرای جــذب دانش آمــوزان بــه ایــن مرا
را هــر دو ســال یک بــار در  علمــی و پژوهشــی، جشــنواره هایی 
برگــزار  کشــور تحــت عنــوان جشــنواره علمی-پژوهشــی  ســطح 
از ســوی دانش آمــوزان  بســیار خوبــی  اســتقبال  بــا  کــه  می کنــد 
نفــر   ۵۰۰ و  هــزار   ۱۴ اول  ســال  مثــال  به طــور  می شــود.  مواجــه 
ــد، امــا دو ســال بعــد  کردن دانش آمــوز در ایــن جشــنواره شــرکت 

ایــن تعــداد بــا رشــد ۱۱ برابــری مواجــه شــد. 
جشــنواره ها،  ایــن  در  می گویــد:  مــورد  ایــن  در  خســروانی  پــور 
هــدف مــا فقــط و فقــط ارائــه مطالــب علمــی بــه دانش آمــوزان و 
 مســابقه و در ایــن راســتا یــک 

ً
مبتنــی بــر آمــوزش اســت نــه صرفــا

کشــور و اســتان ها  کــز پژوهشــی را در ســطح  ســری پایــگاه و مرا
تعریــف  علمــی  قطــب  ســری  یــک  ازایــن رو،  دیدیــم.  تــدارک 
کــه در هــر رشــته ای بهتریــن پژوهش ســراها  کردیــم. بــه ایــن شــکل 
کــز علمــی  را بــر اســاس نیــروی انســانی، تجهیــزات و روابــط بــا مرا
کار آمــوزش و ترویــج را به صــورت  کردیــم تــا  و پژوهشــی انتخــاب 

تخصصی تــر انجــام دهیــم. 
قطب های علمی استان

در رشــته انرژی هــای نویــن، پژوهش ســرای اســداهلل اســدی در 
، در رشــته ادبیــات، پژوهش ســرای دکتــر برنــا در جهــرم،  شــیراز
در  حیــان  بــن  جابــر  پژوهش ســرای  زیســت فناوری  رشــته  در 
فیروزآبــاد، در رشــته علــوم آزمایشــگاهی پژوهشســرای باقرالعلــوم 
کــد نویســی پژوهش ســرای عالمــه دوانــی  در اســتهبان، در رشــته 
در  رازی  پژوهش ســرای  اپتیــک  و  لیــزر  رشــته  در  کازرون،  در 
ــور  ــرای پروفس ــاوری پژوهش س ــو فن ــته نان ، در رش ــیراز ــه ۲ ش ناحی

اینجا استعدادهایتان را کشف می کنیم!

نظامــی در فســا، در رشــته نجــوم و ستاره شناســی پژوهش ســرای 
فارابــی در داراب، در رشــته هــوا و فضــا و حمل ونقــل پیشــرفته 
انســانی  علــوم  رشــته  در   ، مهــر در  خیــام  پژوهش ســرای 
پژوهش ســرای ابن ســینای ۲ در مرودشــت، در رشــته خالقیــت، 
کارآفرینــی پژوهش ســرای جابربــن حیــان ۲ و در  ایده پــردازی و 
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی پژوهش ســرای جابربــن  رشــته 
دکتــر  پژوهش ســرای  بنیــادی  ســلول های  رشــته  در  و   ۱ حیــان 

حســابی ۲ در شــیراز بــه قطــب علمــی تبدیل شــده اند.
پــور خســروانی در مــورد دلیل برگزاری جشــنواره علمی-پژوهشــی 
ــزاری  ــل، پژوهش ســراها فقــط مجــری برگ ــد: ســال های قب می گوی
تصمیم گیری هــای  و  مدیریــت  و  بودنــد  خوارزمــی  جشــنواره 
ازایــن رو  نبــود،  پژوهش ســراها  عهــده  بــه  جشــنواره  ایــن  کالن 
چــون  آمــد.  پیــش  دانش آمــوزان  بــرای  شــخصیتی  مشــکالت 
جشــنواره خوارزمــی تناســب زیــادی بــا دانش آمــوزان نداشــت 
و بــا توجــه بــه اینکــه پژوهش ســراها فقــط مجــری بودنــد و در 
حــل ایــن مشــکالت قــدرت مدیریتــی نداشــتند. درنتیجــه چنــد 
کشــور ازجملــه فــارس، خراســان، تهــران و البــرز  پژوهش ســرای 
بــه آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش پــرورش پیشــنهاد دادنــد 
کننــد.  کــه جشــنواره ای را متناســب بــا ســطح دانش آمــوزان برگــزار 
کشــور مدیریــت ایــن جشــنواره را بــه عهــده  قطب هــای علمــی 
گرفته انــد. بــه همیــن دلیــل مســیر آسیب شناســی دانش آمــوزان 

کوتــاه شــده اســت. بســیار 

فعالیت های مجازی
فــارس  اســتان  پژوهش ســراهای  کرونــا  باندمــی  از  بعــد 

در  دادنــد.  ادامــه  هــم  مجــازی  به صــورت  را  فعالیت هایشــان 
ترویــج  آمــوزش و  بــرای  پلتفرم هایــی مثــل اســکای روم  از  ابتــدا 
ســامانه  راه انــدازی  از  بعــد  امــا  می کردنــد،  اســتفاده  علــوم 
پلتفــرم  ایــن  بــودن  اجبــاری  و  بــودن  رایــگان  دلیــل  بــه  شــاد، 
روی  ســامانه  ایــن  بــه  اجتماعــی  عدالــت  برقــراری  باهــدف  و 
کــه  کردنــد  آوردنــد و بخــش »فــارس پژوهش ســرا« را راه انــدازی 
کنــون چنــد هــزار عضــو دارد. دانش آمــوزان از طریــق فــارس  هم ا
ــد  کنن ــتجو  ــف را جس ــتک های مختل ــد هش ــرا می توانن پژوهش س
و آثــار دانش آمــوزان یــا قطب هــای اســتانی را در آنجــا مشــاهده و 

کننــد. شــرکت  آنالیــن  دوره هــای  در  همچنیــن 

دستاوردها
پــور خســروانی در مــورد دســتاوردهای پژوهش ســراهای اســتان 
کارشــناس پژوهش ســرا  فــارس می گویــد: هــر اســتانی یــک واحــد 
دارد.  عهــده  بــه  را  اســتان  پژوهش ســرای  مدیریــت  کــه  دارد 
واحــد  ازنظــر  برتــر  اســتان های  جــزو  فــارس  اســتان  همیشــه 
کارشناســی بــوده اســت. بــر اســاس ارزشــیابی ها نیــز در ســال های 
برگزیده هــا  ثابــت  پــای  اســتان  ایــن  پژوهش ســراهای  گذشــته 
علمی-پژوهشــی  جشــنواره  شــدن  دایــر  از  بعــد  اســت.  بــوده 
برتــری اســتان فــارس در آمــار و ارقــام به وضــوح مشــخص شــد. 
هــزار   ۲۲۰ از  بیــش   )99-98( جشــنواره  ایــن  دوره  اولیــن  در 
کــه ۱۴ هــزار و ۵۰۰ نفــر  کردنــد  دانش آمــوز در ســطح کشــور شــرکت 
آن هــا از اســتان فــارس بــود و درنهایــت ۴۷ نفــر به عنــوان برگزیــده 
کســب  کشــور  انتخــاب شــدند و اســتان فــارس رتبــه دوم را در 

کــرد. در رده اول اســتان تهــران بــا ۴۸ نفــر برگزیــده اول شــد. 
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ــون و ۱۲۰ هــزار دانش آمــوز در جشــنواره  در دوره دوم، یک میلی
در  قابل توجهــی  رشــد  بــا  فــارس  اســتان  کــه  کردنــد  شــرکت 
تعــداد شــرکت کنندگان مواجــه بــود و بیــش از ۱۶۲ هــزار نفــر از 
اســتان  ایــن  کردنــد.  ایــن جشــنواره شــرکت  دانش آمــوزان در 
بــا ۸۵ دانش آمــوز از ۱۶ شهرســتان برگزیــده رتبــه اول و اســتان 
کردنــد.  کســب  اصفهــان بــا ۸۰ دانش آمــوز برگزیــده رتبــه دوم را 
از دســتاوردهای پژوهش ســراهای اســتان فــارس می تــوان بــه 
کــه  خــودروی خورشــیدی دانش آمــوزان ایــن اســتان نــام بــرد 
کردنــد و توانســتند هــم  کمــک قطعــات ســاده آن را درســت  ــا  ب
ــوند.  ــده ش ــی برن ــت آب ــم پیس ــکی و ه ــت خش ــابقه پیس در مس
گذشــته یــک دانش آمــوز تفنگــی را  ــراز ایــن، در ســال های  به غی
ــود. زمانــی  کــه مجهــز بــه GPS و اثرانگشــت ب ــود  کــرده ب ابــداع 
او  ردیابــی  بــرای  می شــود،  زخمــی  درجایــی  رزمنــده ای  کــه 
ــاوری  ــن فن ــد و همچنی کنن ــاوری GPS اســتفاده  ــد از فن می توانن
کســی  کــه به غیــراز رزمنــده  اثرانگشــت ایــن امــکان را می دهــد 

کنــد. نتوانــد از اســلحه او اســتفاده 

آمار ساالنه 
گذشــته بیــش از ۱۶۲ هــزار  در جشــنواره علمــی- پژوهشــی ســال 
کــه همــه ایــن  کردنــد  نفــر دانش آمــوز از اســتان فــارس شــرکت 
ــد.  کردن ــه ایــن جشــنواره راه پیــدا  افــراد از طریــق پژوهش ســرا ب
کــه از هــر چهــار نفــر دانش آمــوز ایــن  گفــت  درنتیجــه می تــوان 

اســتان، یــک نفــر جــذب ایــن پژوهش ســراها شــده اســت. 
در بحــث المپیــاد نانــو در ســال 98-99 حــدود 506 دانش آمــوز 
کردنــد، ولــی از ســال 99-1400 ایــن  در اســتان فــارس ثبت نــام 

کــه پــور خســروانی دلیــل ایــن افــت را  عــدد بــه 119 نفــر رســید 
از  نفــر  ایــن دو ســال ۸۵  کرونــا می دانــد. درمجمــوع  باندمــی 
ایــن تعــداد وارد آزمــون المپیــاد شــدند و همــه آن هــا وارد مرحلــه 
نهایــی شــدند. از ایــن تعــداد   دو نفــر مــدال رنگــی المپیــاد نانــو 

را بــه دســت آوردنــد.

طرح ها و برنامه های آینده
پژوهش ســراهای  آینــده  طرح هــای  مــورد  در  خســروانی  پــور 
اســتان فــارس می گویــد: بــا بنیــاد نخبــگان و پــارک علــم و فنــاوری 
و  کارگروه هــا  ســری  یــک  تــا  کرده ایــم  امضــا  را  تفاهم نامــه ای 
کردیــم  فضاهــای تخصصــی را در ایــن مجموعه هــا راه انــدازی 
تــا عــالوه بــر بحــث آمــوزش، بــه دانش آمــوزان خــالق و نخبــه 
کنیــم تــا درزمینــٔه ثبــت اختــراع، راه انــدازی اســتارتاپ ها  کمــک 
کننــد و  و تجاری ســازی محصــوالت مســیر درستشــان را پیــدا 
ــه  ــی پاییــن و راهنمایــی منتورهــای مجــرب ب ــا هزینه هــای خیل ب

برســند.  هدفشــان 
وی می افزایــد: عــالوه برایــن، بنیــاد نخبــگان امســال جوایــزی 
بــورس  به نوعــی  کــه  داده  اختصــاص  دانش آمــوزان  بــرای  را 
کــه جوایــز  تحصیلــی بــه شــمار می آینــد. ایــن در حالــی اســت 
 دانشــجویی بــوده و بــه 

ً
گذشــته عمومــا ــا ســال  بنیــاد نخبــگان ت

صــورت  در  اســت.  نمی کــرده  پیــدا  اختصــاص  دانش آمــوزان 
می تواننــد  مدرســه  دوره  از  دانش آمــوزان   ، امــر ایــن  تحقــق 
کارآفرینــی  همچنیــن  و  اســتارتاپ  راه انــدازی  فرآیندهــای  بــا 
کــه در دانشــگاه می آموزنــد،  آشــنا شــوند و بــا ترکیــب علومــی 

بیندازنــد.  راه  بیشــتری  بــا موفقیــت  را  کســب وکار خــود 

جهت گیــری  دانش آمــوزان  ذهــن  کــه  ازآنجا او،  گفتــه  بــه 
کــه یک رشــته خاصــی را  خاصــی نــدارد )برعکــس دانشــجویانی 
آمــاده هســتند به راحتــی  می خواننــد(، بســیار خــالق، ســیال و 
کننــد و ایده هــای خــام  می تواننــد چالش هــای مختلــف را حــل 
را ارائــه دهنــد. خیلــی از مشــکالت جامعــه را می تــوان بــا ایــن 

کــرد.  حــل  روش 
حــل  در  می تواننــد  دانش آمــوزان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مشــکالت جامعــه نقــش بزرگــی داشــته باشــند، می گویــد: تمــام 
کــز علمــی می تواننــد چالش هــای خــود را  صنایــع، ارگان هــا و مرا
کننــد تــا مــا در قالــب مســابقات علمــی و ایده پــردازی  مطــرح 
را  مشــکالت  و  کنیــم  اســتفاده  دانش آمــوزان  ســیال  ذهــن  از 

کنیــم.  برطــرف 
روی  پژوهش ســراها  تأثیــر  مــورد  در  همچنیــن  پــور  خســروانی 
بــا  دانش آمــوزان  پژوهش ســراها  در  می گویــد:  دانش آمــوزان 
کشــف  آن  آشــنا می شــوند و مهم تریــن نتیجــه  علــوم مختلــف 
عالقه مندی هایشــان اســت. بــه همیــن دلیــل می تواننــد بادیــد 
بازتــر و باعالقــه بیشــتر رشــته موردنظرشــان را بــرای دانشــگاه 

کننــد.  انتخــاب 

باور کنید داشتن مهارت از 
مدرک مهم تره! 

مــدال  برنــده  و  المپیــاد  برتــر  مــدرس 
نانــو: المپیــاد 

نسترن صائبی

محمدرضــا بســکابادی متولــد ســال 1373 شــهر مشــهد اســت. 
کــه  ازآنجا و  گذرانــد  تیزهوشــان  مــدارس  در  را  مدرســه  دوره 
عالقــه زیــادی بــه تحقیقــات و همچنیــن علــوم نانــو و مهندســی 
کــرد، چــون هــم  داشــت، رشــته مهندســی شــیمی را انتخــاب 
کشــورمان اســت و هــم علــوم نانــو در آن  رشــته پرکاربــردی در 
در  را  ارشــدش  کارشناســی  و  کارشناســی  اســت.  پررنگ تــر 
کنــون  گرفتــه و هم ا رشــته مهندســی شــیمی از دانشــگاه تهــران 
گاز اســت.  گرایــش نفــت و  ــا  دانشــجوی دکتــری همیــن رشــته ب
ــو، از زمــان دبیرســتان شــروع شــد؛ یعنــی زمانــی  عالقــه او بــه نان
ــق و  ــا تحقی ــه از طریــق پژوهشســرای منطقه شــان در مشــهد ب ک
آزمایشــگاه آشــنا شــد. در ایــن پژوهش ســرا بــا المپیادهــا ازجملــه 
کــرد و توانســت بامطالعــه روی علــوم  المپیــاد نانــو آشــنایی پیــدا 

کنــد.  کســب  نانــو، مــدال المپیــاد نانــو را در ســال ۱۳۹۰ 
در  اســت،  دکتــری   دانشــجوی  اینکــه  به غیــراز  کنــون  هم ا او 
گاز درزمینــٔه طراحــی فرآیندهــای نفــت و  چندیــن شــرکت  نفــت و 
گاز فعالیــت می کنــد. همچنــان هــم بــا ســتاد نانــو درزمینــٔه پایــش 

فناوری هــای نویــن همــکاری می کنــد. 

کــه ایــن  خــودش در مــورد حــوزه نانــو می گویــد: نمی دانســتم 
کاربــرد داشــته باشــد و در صنایــع مختلــف نیــاز  رشــته انقــدر 
ــی  ــون خیل کن ــرای آن وجــود داشــته باشــد و هم ا شــدیدی ب
بــه  می توانــم  و  شــدم  وارد  رشــته  ایــن  بــه  کــه  خوشــحالم 

نیازهــای صنعــت پاســخ بدهــم. 
کــرده  کمــک  او  بــه  نانــو  المپیــاد  کــه  اســت  معتقــد  او 
اســاس  بــر  را  آینــده ای  و  کنــد  پیــدا  را  زندگــی اش  مســیر 

بســازد.  عالقه مندی هایــش 
از  یکــی  نانــو  حــوزه  در  را  ایــران  نانــو  المپیــاد  برتــر  مــدرس 
کــه محققــان  اســت  و معتقــد  کشــورهای پیشــرو می دانــد 
امکانــات  کمبــود  و  محدودیت هــا  تمــام  باوجــود  کشــور 
زمینــه  ایــن  در  خوبــی  دســتاوردهای  موردنیــاز،  مــواد  و 
بســیار  ایــران  در  صنعــت  ایــن  چشــم انداز  و  داشــته اند 

اســت.  امیدوارکننــده 

دستاوردها
داشــته  بســیاری  دســتاوردهای  نانــو  درزمینــٔه  بســکابادی 
آوردن در  آن هــا در قالــب مقالــه و مقــام  البتــه بیشــتر  کــه 
تــا ثبــت اختــراع. در مســابقه ملــی  مســابقات نانــو اســت، 

اســت.  آورده  مقــام  دانشــجویی  مقطــع  در  نانــو  فنــاوری 
جداســازی  بــرای  نانویــی  غشــاهای  ســاخت  درزمینــٔه 
کســیژن نیــز تحقیــق و مطالعــه بســیاری داشــته و  هیــدروژن و ا

کــرده اســت.  مقاالتــی را در ایــن مــورد در ISI منتشــر 
می گویــد:  نانویــی  غشــاهای  ایــن  درزمینــٔه  خــودش 
بــرای جداســازی  ریــز بودنشــان  بــه دلیــل  نانــو  حفره هــای 
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مــواد بهتریــن گزینــه هســتند و ازایــن رو، امروزه در خیلــی فیلترها 
از نانــو غشــاها اســتفاده می شــود تــا ذرات معلــق بیشــتری را 
کــه صنایــع در جداســازی برخــی مــواد بــا  کنــد. ازآنجا تصفیــه 
کردیــم بــا اســتفاده از ایــن نانــو  مشــکالتی مواجــه بودنــد، ســعی 
کار  غشــاها بازدهــی فرآینــد جداســازی را بــاال ببریــم. بــرای ایــن 
ــو غشــاها را در فشــار و دماهــای مختلــف بررســی  عملکــرد نان
کردیــم.  کردیــم و نتایــج آن را به عنــوان یــک دســتاورد منتشــر 
کنــون در بســیاری از صنایــع از ایــن فیلترهــا و غشــاها  البتــه هم ا
در تصفیــه آب، تمیــزی هــوا و جلوگیــری از ورود ذرات آلــوده 
کتــری بــه دهــان از طریــق ســاخت ماســک های  و ویــروس  و با
کــه در   N99 مخصــوص اســتفاده می شــود؛ مثــل ماســک های

بــازار عرضه شــده اســت. 
گازهــای ســازنده  کــه طــی آن  جداســازی هــوا فرآینــدی اســت 
هــوا از یکدیگــر جــدا می شــوند. هــوای تنفســی به طــور عمــده 
کســیژن )۲۱ درصــد(  از دو عنصــر نیتــروژن )۷۸ درصــد( و ا
همچنیــن  تشکیل شــده  اســت.  هیــدروژن  اندکــی  مقــدار  و 
بــه  هلیــم  و  کریپتــون  زنــون،  آرگــون،  نئــون،  چــون  عناصــری 
کربــن  کســید،  دی ا کربــن  چــون  ترکیباتــی  و  انــدک  مقادیــر 
کســیدهای  ا و  هیدروکربن هــا،  برخــی  و  متــان  مونوکســید، 
آالینــده هــوا را دارد، بــه   نقــش 

ً
کــه عمدتــا گوگــرد  نیتــروژن و 

مقادیــر  همچنیــن  می شــوند.  یافــت  هــوا  در  ناچیــز  مقادیــر 
اســت. هــوا موجــود  به صــورت رطوبــت در  آب  از  متفاوتــی 
گازهــای  هــوا،  جداســازی  فرآینــد  در  صنایــع،  از  خیلــی  در 
ــاز بــه  ــاره نی کســیژن باهــم خــارج می شــوند و دوب هیــدروژن و ا
غشــا و فیلترهــای دقیق تــری اســت تــا ایــن عنصــر را هــم از 

کنیــم. در ایــن راســتا، مــا روی غشــاها و فیلترهــای  هــم جــدا 
ــم ایــن جداســازی را انجــام  ــا بتوانی ــم ت نانویــی مطالعــه می کنی
آن  فیلتــر  و  هــوا  تصفیــه  به غیــراز  جداســازی  ایــن  دهیــم. 
بــرای تولیــد عناصــر خالــص  آالینده هــا،  کــردن  بــرای خــارج 
کــه می دانیــد  کاربــرد دارد. همان طــور  کســیژن خالــص  مثــل ا
ریــوی  بیمــاران  کســیژن خالــص در بیمارســتان ها و درمــان  ا
ــع  ــع پزشــکی، صنای ــراز صنای ــرد. به غی مورداســتفاده قــرار می گی
گاز و همین طــور داروســازی نیــز بــه ایــن فرآیندهــا نیــاز  نفــت و 

دارنــد. 
بســکابادی در مــورد تحقیقاتــش در جداســازی هــوا می  گویــد: 
کــه  ازآنجا اســت.  شبیه ســازی  زمینــه  ایــن  در  مــا  کار  بیشــتر 
هزینــه آزمایش هــا بســیار باالســت و از ســوی دیگــر بســیاری از 
مــواد در دســترس نیســتند، ســعی می کنیــم جداســازی هــوا یــا 
کامپیوتــر انجــام دهیــم  بــا  ذرات را به صــورت شبیه ســازی و 
تــا به جــای اینکــه از تجهیــزات و مــواد مختلــف بــرای ســاخت 
کنیــم، بــا مدل هــای شبیه سازی شــده  ایــن فیلترهــا اســتفاده 
همیــن  بــا  بزنیــم.  تخمیــن  را  مــواد  جداســازی  درصــد 
نانویــی  غشــاهای  بــا  می توانیــم  کــه  دریافتیــم  شبیه ســازی 
کارهــای مشــابهی  کنیــم.  کســیژن را از هــم جــدا  هیــدروژن و ا

نیــز در ایــن زمینــه بــرای تصفیــه آب انجــام می شــود. 
بحــث  و  فنــاوری  پایــش  در  تحقیقــات،  ایــن  به غیــراز  او 
گاز نیز فعالیت های  کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنایع نفــت و 
زیــادی داشــته اســت و در ایــن زمینــه، بــا برپایــی همایــش  و 
گــزارش،  نوشــتن  قالــب  در  همین طــور  و  مختلــف  جلســات 
کــه  کشــور را از فناوری هــای روز جهــان  گاز  مدیــران نفــت و 

آن هــا را بــه  آشــنا می کنــد تــا  کاربــرد دارنــد،  در ایــن صنعــت 
کنــد. و در  اســتفاده از ایــن فناوری هــای جدیــد نانــو ترغیــب 
کــه چندیــن شــرکت پتروشــیمی و نفــت و  ایــن راســتا موفــق شــد 
گاز را بــا ایــن فناوری هــا آشــنا کنــد تــا بتواننــد مشــکالت صنعتــی 
گرمــا،  کاهــش انتقــال ناصحیــح  ــه پســاب ها،  خــود مثــل تصفی
و  کمپرســورها  مانــدن  ســالم  مختلــف،  مــواد  جداســازی  

کننــد.  همین طــور ایمنــی تجهیــزات را حــل 

مدرس برتر المپیاد 
ــو  ــر المپیــاد نان گذشــته به عنــوان مــدرس برت بســکابادی ســال 
کار تدریــس را از ســال اول دانشــگاه  برگزیده شــده اســت. او 
ازجملــه  مختلفــی  شــهرهای  در  و  کــرده  شــروع  ســال(   ۱۰(
، مشــهد و تهــران در مدارســی مثــل  ، بوشــهر ســنندج، شــیراز
عالمــه حلــی و البــرز بــه دانش آمــوزان المپیــادی درس داده 
دارد،  کــه  پایشــی  سیســتم  اســاس  بــر  نانــو  باشــگاه  اســت. 
تــراز  همچنیــن  و  کالس هــا  و  دانش آمــوزان  تعــداد  ازجملــه 
کــه بــه المپیــاد راه پیــدا می کننــد، و  و تعــداد دانش آموزانــی 
را  بســکابادی  دانش آمــوزان،  خــود  از  نظرســنجی  همچنیــن 

اســت.  کــرده  انتخــاب  نمونــه  و  فعــال  مــدرس  به عنــوان 

توصیه به دانش آموزان
در  دارنــد  دوســت  کــه  دانش آموزانــی  بــه  بســکابادی 
فقــط  می کنــد:  توصیــه  شــوند،  وارد  نانــو  ماننــد  حوزه هایــی 
در  کنیــد  ســعی  و  نکنیــد  بســنده  درســی تان  کتاب هــای  بــه 
کنیــد. ایــن  کــه یــاد می گیریــد، آزمایــش  آزمایشــگاه دروســی را 

کتابتــان را بهتــر یــاد بگیریــد  کار نه تنهــا باعــث می شــود دروس 
کــه  و بــه خاطــر بســپارید، بلکــه وارد حــوزه  تحقیقــات می شــوید 

بــه دردتــان می خــورد. آینــده  در 
بــه  رفتــن  بــا  دانش آمــوزان  می گویــد:  مــورد  ایــن  در  او 
بــه  به راحتــی  می تواننــد  منطقه شــان  پژوهشســراهای 
کننــد. درســت  تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی دسترســی پیــدا 
کــه بــه  کــه دانش آمــوزان در ایــن ســن دوســت دارنــد  اســت 
نیــز  را  آزمایشــگاهی  کارهــای  می تواننــد  امــا  بپردازنــد،  بــازی 

انجــام دهنــد.  بــازی  بــه  شــبیه 
فقــط  اوقــات  بیشــتر  دانش آمــوزان  می گویــد:  همچنیــن  او 
بــه  و  کننــد  شــرکت  کنکــور  در  بتواننــد  تــا  می خواننــد  کتــاب 
همیــن  بــا  می تواننــد  کــه  نمی داننــد  ولــی  برونــد،  دانشــگاه 
کســب وکار  تحقیقــات حتــی می تواننــد بــرای خودشــان یــک 

بیندازنــد.  راه 
در  کــه  اســت  دنیایــی  امــروز  دنیــای  کــه  اســت  معتقــد  او 
و  اســت  مــدرک  داشــتن  از  مهم تــر  مهــارت  داشــتن  آن 
ایــن  می تواننــد  مدرســه  دوره  همــان  از  دانش آمــوزان 

بگیرنــد. یــاد  را  مهارت هــا 
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