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محتوای آموزشی ششمین دوره توانمندسازی
مدرسان فناوری نانو

برنــدگان پنجمیــن دوره مســابقه نیلوفــر آبــی
معرفــی شــدند

یکــی از برنام ههــای آموزشــی جــاری باشــگاه نانــو ،توانمندســازی
دبیــران در زمینــه آمــوزش حوز ههــای مختلــف علــوم و فنــاوری
نانــو اســت .در همیــن راســتا ششــمین دوره آموزشــی آشــنایی
بــا علــوم و فنــاوری نانــو بــه همــت باشــگاه نانــو بــرای دبیــران
عالقمنــد بصــورت آنالیــن برگــزار شــد.
آزمــون پایــان دوره ،در روز شــنبه  ۱۱دی مــاه بهصــورت آنالیــن
در ســامانه باشــگاه نانــو و ســامانه  LTMSاســتان بوشــهر (ویــژه
دبیــران ایــن اســتان) برگــزار شــد.

مســابقه نیلوفرآبــی یــک مســابقه علمــی اســت کــه زیــر نظــر شــبکه
آزمایشــگاه هــای علــوم و فنــاوری نانــو (شــبکه آزمایشــگاه هــای
توانــا) و بــا حمایــت ســتاد نانــو بصــورت ماهانــه برگــزار میشــود.
شــرکت در ایــن ســری مســابقات بــرای دانشآمــوزان تمامــی مقاطــع
تحصیلــی آزاد اســت؛ امــا آن دســته از افــرادی کــه در کارگاه هــای
آموزشــی برگــزار شــده در آزمایشــگاه هــای توانــا در پژوهشســراهای
منطقــه خــود شــرکت کــرده انــد ،توانمنــدی بیشــتری در پاســخگویی
بــه ســواالت مســابقه خواهنــد داشــت.
پنجمیــن دوره مســابقات آزمایشــگاهی توانــا در تاریــخ  ۳۰آذر۱۴۰۰
از ســاعت  ۱۲:۰۰الــی  ۱۸:۰۰بصــورت برخــط در ســایت باشــگاه نانــو
برگــزار گردیــد .از مجمــوع شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقه هشــت
نفــر موفــق شــدند بــه تمامــی ســواالت مســابقه پاســخ درســت
دهنــد .بــه تمامــی برنــدگان گرنــت آموزشــی بــه مبلــغ  ۲۰۰۰۰۰۰ریــال
اهــدا مــی گــردد .برنــدگان مــی تواننــد ایــن اعتبــار را درســایت باشــگاه
نانــو بــرای شــرکت در دوره هــای آموزشــی و یــا خریــد محصــوالت
آموزشــی اســتفاده نماینــد .فهرســت برنــدگان پنجمیــن دوره مســابقه
نیلوفرآبــی درجــدول زیــر آورده شــده اســت.

نام خانوادگی
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اسرا

سقز

کردستان
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از چسب نانویی تا نانو پوشش چوب و طال

آزمایش های فناوری نانو برای همه
ششــمین آزمایــش از سلســله آزمایــش هــای آموزشــی شــبکه
آزمایشــگاهی توانــا بــا عنــوان «بررســی خــواص جــذب ســطحی
کربــن فعــال بــرای حــذف آلودگــی هــای آب » جهــت برگــزاری
دوره هــای آموزشــی دردی مــاه ســال جــاری ،در اختیــار
آزمایشــگاه هــا قــرار گرفــت.
ایــن را هــم بگوییــم کــه آزمایشــگاه هــای عضــو شــبکه توانــا بــا
برگــزاری کارگاه هــای مذکــور مــی تواننــد در ارزیابــی ماهانــه امتیــاز
کســب کننــد.

خودروی تارا نانویی میشود!
شــرکت ایــران خــودرو در اقدامــی جالــب قــرار اســت خــودروی تارا
را بــا رنــگ خــاص و پوشــش نانــو ســرامیک بــه مشــتریان عرضــه
کنــد .ایــن طــرح بــا رنــگ هــای خاصــی ماننــد نقــره ای تیتانیــوم،
قهــوه ای کادرو ،ســرمه ای متــال ،قهــوه ای روشــن ،قرمــز ونیزیبــا
پوشــش ســرامیکی نانــو قــرار اســت بــه مشــتریان عرضــه شــود.
نانــو ســرامیک  ،نوعــی پلیمــر مایــع اســت کــه در عیــن ســختی،
تمــام بدنــه خــودرو را پوشــش میدهــد و بــه نوعــی بــا س ــطح رن ــگ
روی بدنــه خــودرو پیونــد شــیمیایی و مکانیکــی برقــرار کــرده و مثل
یــک ســپر محافــظ عمــل مینمایــد.
پوشــش نانــو ســرامیک یــک الیــه محافــظ بــا مانــدگاری طوالنــی
مــدت اســت .پوشــش ســرامیک بدنــه خــودرو ،ســطح بدنــه
ماشــین را آب گریــز مــی کنــد و شســت و شــوی راحــت و ســریع
بدنــه ،مزیــت دیگــر اســتفاده از ایــن محصــول مــی باشــد.
پوشــش نانوســرامیک خــودرو روشــی بــرای حفــظ زیبایــی و
شــفافیت رنــگ خــودرو اســت کــه در عیــن حــال ،موجــب دوام
رنــگ و جلوگیــری از کدرشــدگی آن در طــول زمــان میشــود .ایــن
روش نســبت بــه ســایر روشــها ماننــد وا کــس و پولیــش خــودرو،
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
ایــران خــودرو  ،خللــی در گارانتــی رنــگ خــودرو ایجــاد نمــی شــود.

بگذاریــد بــا هــم ســری بــه ســاختمان هــا بزنیــم! مدیــر کس ـبوکار حــوزه
عمــران ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو میگویــد «چس ـبهای نانویــی
از جملــه محصــوالت حــوزه رنــگ ،رزیــن و چســب هســتند کــه بــه جــای
مــات بــرای اتصــال بتــن بــه پــی ســاختمان ،بتــن بــه بتــن ،کاشــی بــه ســیمان
و ســنگ بــه نمــای ســاختمان اســتفاده میشــود .یکــی از چالشهــای حــوزه
ساختمانســازی ایــن اســت کــه اتصــال ســنگهای کار شــده روی نمــای
یشــوند .بنابرایــن بعــد از پنــج
ســاختمان بعــد از گذشــت مدتــی شــل یــا بــاز م 
مــاه یــا  ۶ســال بســته بــه میــزان نشســت ســاختمان ،ســنگهای نمــای بــا
رولپــا ک محکــم میشــوند .بــا جایگزینــی چس ـبهای نانویــی کــه تنــش
یتــوان ایــن چالــش
برشــی باالیــی دارنــد .بــه جــای اتصــاالت مرســوم م 
را رفــع کــرد .کاربــرد چس ـبهای نانویــی بــه نمــای ســاختمان محــدود
یشــود و میتــوان از ایــن محصــول بــرای کاشــت میلگــرد اســتفاده کــرد».
نم 
یکــی دیگــر از محصــوالت حــوزه عمــران و ســاختمان کاشـیها و رنگهــای
آنتیبا کتریــال اســت کــه بــا شــیوع کرونــا در جهــان مــورد توجــه قــرار گرفتنــد.
ایــن محصــوالت بــرای ســطوح بیمارســتانی ،مرا کــز بهداشــتی ،ســرویس
گهــا و پوشـشهای
بهداشــتی و حتــی آشــپزخانه طراحــی شــده اســت .رن 
ضدخوردگــی یکــی دیگــر از محصوالتــی حــوزه نانــو اســت کــه بــا هــدف رفــع
یــک چالــش تولیــد شــده اســت .در صورتــی کــه بتــوان بــا اســتفاده از ایــن
محصــول پنــج تــا  ۱۰درصــد ایــن مشــکل را برطــرف کــرد نیــز اثــر اقتصــادی
بزرگــی بــرای کشــور دارد چرا کــه خوردگــی یکــی از چالشهــای اساســی
یتــوان روی ســطوح
در جهــان بــه شــمار م ـیرود .از ایــن محصــوالت م 
مختلــف اســتفاده کــرد.
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برگزاری ششمین جلسه هم اندیشی
مدیران و کارشناسان شبکه آزمایشگاهی توانا

چهارمین مسابقه ملی توانمند به
ایستگاه پایانی رسید

بــه اطــاع مدیــران و کارشناســان آزمایشــگاههای شــبکه
توانــا میرساند،ششــمین جلســه از ســری جلســات مســتمر
هماندیشــی مدیــران و کارشناســان آزمایشــگاههای شــبکه توانــا
 25دی مــاه برگــزار شــد .ایــن سلســله جلســات هماندیشــی
مدیــران و کارشناســان شــبکه توانــا بــه صــورت ماهیانــه و بــا
هــدف هماندیشــی و افزایــش تعامــل اعضــای شــبکه ،رفــع موانــع
و مشــکالت موجــود و نیــز ارتقــای ســطح عملکــرد آزمایشــگاهها
برگــزار شــد.
ایــن جلســه ،روزشــنبه۲۷آذر مــاه ،ســاعت  ۱۶بــه صــورت
مجــازی در ســایت باشــگاه نانــو برگــزار شــدو مدیــر و کارشــناس
هــر آزمایشــگاه از طریــق صفحــه شــخصی خــود در باشــگاه نانــو
در ایــن جلســه حضــور یافتنــد .امتیــاز شــرکت در جلســات در
ارزیابــی عملکــرد آزمایشــگاه تاثیرگــذار بــود.
موضــوع ایــن جلســه در ارتبــاط بــا معرفــی مســابقه کارســازه توانــا
و دوره هــای آموزشــی بــود.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر میتوانیــد بــا باشــگاه نانــو واحــد
شــبکه توانــا ( ۰۲۱-۶۲۹۹۹۰۶۰داخلــی  )۱۰۰تمــاس حاصــل
نماییــد.

بــه گــزارش دبیرخانــه برگــزاری چهارمیــن دوره مســابقه ملــی
توانمنــد ،مرحلــه پایانــی و هیجانانگیــز ایــن مســابقه  ۴و ۵
آذرمــاه بــه صــورت حضــوری در محــل ســازمان پژوهشهــای
علمــی و صنعتــی ایــران  ،در شــهر تهــران برگــزار شــد.
از مجمــوع شــرکت کننــدگان در چهارمیــن مســابقه ملــی توانمنــد،
 ۴۲نفــر بــه مرحلــه ســوم (مرحلــه نهایــی) راه یافتهانــد کــه در
گرو ههــای ســه نفــره و در دو محــور عمومــی و تخصصــی بــه
رقابــت پرداختنــد.
در بخش عمومی شــرکت کنندگان با پاســخ به ســواالت شــفاهی
بــه ســراغ ســاخت ســازه کربنــی مســتحکم با کمــک جورچینهای
بســاختند .و در نهایــت
نانویــی رفتنــد ،ســپس ســتون تصفیــه آ 
بــه ســراغ ســاخت ترانزیســتور گچــی رفتنــد  .در بخــش تخصصــی
نیــز بعــد از پاســخ بــه ســواالت تخصصــی ،بــه ســاخت کپســول
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
نهایــت تیمهایــی کــه بیشــترین امتیــاز را کســب کردنــد ،بــه
عنــوان برنــده معرفــی و بــا اهــدای جوایــزی از آنهــا تقدیــر شــد.
شــایان ذکــر اســت ،ثبــت نــام ایــن دوره از مســابقه توانمنــد
زمســتان ســال  ۱۳۹۹در ســایت باشــگاه نانــو انجــام گرفــت و

تهــا بــه نحــوی طراحــی شــد کــه شــرکت کننــدگان بتواننــد بــا حداقــل امکانــات بــا
اولیــن مرحلــه آن ،در قالــب انجــام پنــج فعالیــت عملــی توســط دانشآمــوزان در منــزل برگــزار گردیــد .در ایــن مرحلــه ،فعالی 
تهــای انجــام شــده در مرحلــه اول ،دانشآمــوزان بیســتم تیرمــاه ســال جــاری ،در آزمــون اینترنتــی بــه صــورت برخــط بــه رقابــت پرداختنــد و رتبــه
مفاهیــم جالــب و جدیــد علمــی شــوند .پــس از داوری فعالی 
شــرکت کننــدگان ،بــر اســاس مجمــوع امتیــاز مرحلــه اول ( %۶۰نمــره) و آزمــون مرحلــه دوم ( %۴۰نمــره) تعییــن شــد و در نهایــت  42نفــر بــه مرحلــه پایانــی رســیدند.
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مدالآوران دوازدهمین المپیاد
دانشآموزی نانو معرفی شدند

جوایز و امتیازات
جوایز برگزیدگان مسابقه به شرح ذیل است.
جوایز اعتباری

جوایز نقدی به نهاد معرفی کننده
هر فرد (ریال)

لوح تقدیر  ۳۰۰۰۰۰۰ +ریال اعتبار
مالی برای دریافت خدمات آنالیز از
آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

لوح تقدیر  ۳۰۰۰۰۰۰ +ریال اعتبار
مالی برای دریافت خدمات آنالیز از
آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو

۵،۰۰۰،۰۰۰

لوح تقدیر  ۳۰۰۰۰۰۰ +ریال اعتبار
مالی برای دریافت خدمات آنالیز از
آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو

-

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

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۷،۵۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰

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

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

رتبه تیم

۱

۲

۳

دوازدهمیــن المپیــاد دانشآمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو روز
جمعــه  ۲۸آبــان مــاه بــا معرفــی مــدالآوران ایــن دوره بــه کار
خــود پایــان داد.
مراســم اختتامیــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران آمــوزش و پرورش،
رئیــس گــروه ترویــج و فرهنــگ ســازی ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری
نانــو ،مدیــر حــوزه ریاســت و مشــاور رئیــس ســازمان ملــی پــرورش
اســتعدادهای درخشــان و والدیــن دانشآمــوزان ،در محــل
دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی برگــزار شــد.
در ایــن برنامــه ضمــن معرفــی و تقدیــر از برگزیــدگان
دوازدهمیــن المپیــاد نانــو ،نهادهــای ترویجــی برتــر فعــال در
ایــن حــوزه ،اســتانهای برتــر المپیــاد نانــو و آزمایشــگاههای برتــر
دانشآمــوزی نانــو عضــو شــبکه توانــا نیــز معرفــی شــدند.
شــایان ذکــر اســت ،بیــش از  ۶۰۰۰دانشآمــوز در ایــن دوره ثبــت
نــام کردنــد کــه  ۵۲۴نفــر بــه مرحلــه دوم راه یافتنــد و از ایــن میان،
 ۳۰دانشآمــوز موفــق بــه راهیابــی بــه مرحلــه نهایــی و حضــور
در اردوی علمــی المپیــاد شــدند .مرحلــه نهایــی دوازدهمیــن
المپیــاد نانــو بــه صــورت تلفیقــی از برنامــه برخــط و حضــوری،
آبــان مــاه  ۱۴۰۰برگــزار گردیــد ،کارگا ههــای آموزشــی بــه صــورت
برخــط و کار آزمایشــگاهی بــه صــورت حضــوری در آزمایشــگاه
دانشــگاه شــهید رجایــی تهــران اجــرا شــد.

المپیــاد دانــش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو مــورد تاییــد بنیــاد
ملــی نخبــگان بــوده و همــه ســاله توســط باشــگاه دانــش
آمــوزی نانــو و بــا حمایــت ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــرای
یگــردد .الزم بــه ذکــر اســت
دانشآمــوزان عالقهمنــد برگــزار م 
طبــق تفاهمنامــه ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــا ســازمان
ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان ،ســیزدهمین المپیــاد
دانــش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو ،بــه صــورت هماهنــگ بــا
ســایر المپیادهــا برگــزار خواهــد شــد.
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شهر

مدال

نیما

معزی

کردستان

سنندج

برنز

نام

نام خانوادگی

استان

شهر

مدال

پدرام

اسالم پناه

کردستان

سنندج

برنز

علی

میرزا محمد

تهران

تهران

طال

سوران

عباسی

کردستان

سنندج

برنز

امیرحسین

دیوارگر

هرمزگان

بندرعباس

طال

مهیار

معصومی

مازندران

بابل

برنز

محمدسینا

قادری

کردستان

قروه

طال

مصطفی

حسینقلی زاده فرد

آذربایجان شرقی

مراغه

برنز

رضا

بیرم ابادی

خراسان رضوی

نیشابور

نقره

عادل

دالئی میالن

آذربایجان غربی

خوی

برنز

محمد علی

کاظمی

مازندران

ساری

نقره

مهدیه

رادمان

البرز

کرج

برنز

کیارش

غالم پور

مازندران

بابل

نقره

آرمینه

عباس پور

آذربایجان شرقی

مراغه

برنز

علیرضا

میرزابه

اصفهان

شهرضا

نقره

مهدی

مجیدی

آذربایجان شرقی

مراغه

برنز

علیرضا

دهقانی

سیستان و بلوچستان

زابل

نقره

عمر

شریفی

کردستان

مریوان

برنز

میالد

سالک محمد اسماعیلی

آذربایجان شرقی

تبریز

نقره

نگین

دیگ زاده

هرمزگان

بندرعباس

برنز

نیما

دهقان

اصفهان

باغ بهادران

نقره

کیمیا

نیلی

کردستان

سنندج

برنز

سنا

فروزان

آذربایجان غربی

ارومیه

نقره

امیرحسین

شاه محمودی

یزد

میبد

برنز

محمدعلی

پاشاپور

آذربایجان شرقی

اهر

برنز

سیدپارسا

علوی

خوزستان

دزفول

برنز

نادیا

حامد سلمان

تهران

تهران

برنز

یاسین

حسنی

خراسان جنوبی

قائنات

برنز

دیا کو

فاروقی

کردستان

سنندج

برنز

فاطمه

جوانی

قم

قم

برنز

نام

جدول مدالهای دوازدهمین المپیاد دانش آموزی

نام خانوادگی

استان
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بچههــا میگفتــن انقــدر درس میخو نــی
چشمهات از کاسه درنیاد!
پارسا دو مدال المپیاد جهانی دارد ولی
آیندهاش را روشنتر از این حرفها میبیند
زهره حاجیان

«پارســا «  ۱۸ســاله اســت و ماننــد همــه جوانــان همسنوســال خــود ُپــر از شــور و شــوق
جوانــی اســت .خانــواده پارســا هــم جــزو نخبههــا هســتند و ایــن موضــوع بــه پیشــرفتش
کمــک کــرده .پارســال در همیــن ســن و ســال جوانــی و نوجوانــی تصویــر آینــدهای روشــن
را در ذهــن خــود ترســیم کــرده و قدمبهقــدم بــه اهدافــش نزدیکتــر میشــود .بــا پارســا
دربــاره مســیر موفقیتهایــش گــپ زدیــم .مهمــان ایــن گفتگــوی مــا باشــید.
او مــدال طــای کشــوری در المپیــاد زمینشناســی دارد و دارنــده مــدال نقــره جهانــی
زمینشناســی و مــدال برنــز المپیــاد نانــو اســت .گفتگــوی خبرنــگار نشــریه زنــگ نانــو را بــا
«ســید پارســا علــوی» اهــل و ســا کن شهرســتان دزفــول را بخوانیــد.

چطــور شــد کــه در ســن نوجوانــی بــه حــوزه نانــو
عالقهمنــد شــدی؟

از زمانــی کــه وارد دبیرســتان شــدم بــه حــوزه نانــو عالقمنــد
شــدم .هدفــم در بــدو ورود بــه دبیرســتان ایــن بــود کــه در
المپیادهــا شــرکت کنــم .ب همــرور مشــتاق شــدم و زمــان زیــادی
از روزم را در المپیادهــا میگذرانــدم.

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

واقعیــت ایــن اســت کــه متوجــه فــرق بیــن دروس مدرســه و
دروس تخصصــی المپیادهــا شــدم .تفــاوت المپیادهــا بــا
دروس مدرس ـهاین بــود کــه المپیادهــا روی یکرشــته تمرکــز
یشــوند و بهطورکلــی
میکننــد و بچههــا درگیــر همــان رشــته م 
درهمــان رشــته تخصصــی مطالعــه کــرده و درس میخواننــد.
مــا ،در مدرســه رشــتههای مختلــف ریاضــی ،فیزیــک ،شــیمی،
زیستشناســی و زمینشناســی داشــتیم کــه درواقــع دروس
عمومــی و ســطحی بودنــد امــا المپیــاد ایــن فرصــت را بــرای
دانشآمــوزان فراهــم میکــرد تــا رشــتهای کــه دوســت دارنــد را
بهصــورت تخصصــی دنبــال کننــد.

در دبیرستان چه رشتهای را انتخاب کردی؟

علــوم تجربــی خوانــدم امــا در حــال حاضــر دانشــجو نیســتم.
رتبــه کنکــورم  ۷۸۰بــود کــه ترجیــح دادم ســال دیگــر در کنکــور
شــرکت کنــم.

در چــه خانــوادهای بــزرگ شــدی؟ تحصیــات پــدر و
مادرتــان چیســت؟

پــدر و مــادر هــر دو پزشــک هســتند .پــدرم «ســید روزبــه علــوی»
َُ
فــوق تخصــص جراحــی ریــه دارد و مــادرم «معصومــه تالحــی»
نهــا مــرا مرتــب تشــویق
متخصــص زنــان و زایمــان اســت .آ 
میکردنــد کــه درس بخوانــم و در رشــتهای خــوب وارد دانشــگاه
شــوم .همیشــه حامــی مــن بودنــد و میگفتنــد بــه آینــده فکــر
کــن و حمایتهــای عاطفــی و مالــی آنهــا نقــش مهمــی در
تهــای مــن داشــت .پــدر و مــادرم محیــط خانــه را بــرای
موفقی 
درس خوانــدن مــن فراهــم میکردنــد .یــک اتــاق جدا گانــه
داشــتم و در ســکوت کامــل تمــامروزم را در آنجــا میگذرانــدم تــا
کتــر از خــودم بــه نــام»
بــرای المپیــاد آمــاده شــوم .یــک بــرادر کوچ 
آریــا « دارم کــه کالس نهــم اســت و خیلــی بیشــتر از مــن در حــوزه
نانــو فعــال اســت و ب هشــدت بــه رشــته کامپیوتــر عالقــه دارد.

برایمان از مدرسهای که در آن درس خواندی بگو.

دبیرســتان ســمپاد (اســتعدادهای درخشــان) شــیخ انصــاری در
دزفــول درس خوانــدم .ســال دهــم وارد ایــن دبیرســتان شــدم.
یعنــی متوســطه اول را در دبیرســتان عــادی درس خوانــدم
و متوســطه دوم را در ســمپاد خوانــدم و فکــر میکنــم دلیــل
آشــنایی مــن بــا بحــث نانــو فنــاوری و المپیــاد حضــور در همیــن
دبیرســتان ســمپاد بــود.

از تجربیات حضورت در المپیادها بگویید

مــن در 2مســابقه بینالمللــی شــرکت کــردم .یکــی مســابقات
جهانــی «المپیــاد زمیــن» بــود کــه در روســیه برگزار شــد .گروه
 40نفــره مــا در کشــور مــدال گرفــت و مــن بــه همــراه  ۵نفــر
دیگــر از اعضــای گــروه بــه روســیه اعــزام و موفــق بــه کســب
مــدال شــدیم .مــن مــدال نقــره گرفتــم .گــروه ایــران  ۴مــدال
نقــره و  2مــدال برنــز گرفــت .دومیــن مســابقات بینالمللــی
کــه شــرکت کــردم ،مســابقات بینالمللــی اختراعــات بــود
کــه در اســتانبول ترکیــه برگــزار شــد و نامــش» مســابقات
اختراعــات تکنوفــس» مخفــف ّفنــاوری فســتیوال بــه معنــی
جشــنواره فنــاوری بــود .بــا گــروه  ۱۶نفــره بــه سرپرســتی
«امیرعبــاس محمــدی» از فدراســیون اختراعــات ایــران بــه
ترکیــه اعــزام شــدیم  .آنجــا طرحــی در مــورد «کوویــد «۱۹
ارائــه دادیــم کــه مســئله روز جهــان بــود و موفــق بــه کســب
مــدال نقــره شــدیم و عــاوه بــر آن جایــزه ویــژه مســابقات
را همکســب کردیــم .در ایــران مهمتریــن مســابقهای کــه
شــرکت کــردم» المپیــاد نانــو» بــود.از کالس دهــم هدفــم
ایــن بــود کــه در ایــن حــوزه و المپیــاد زمینشناســی مــدال
بگیــرم و گرفتــم.
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بــه نظــرت المپیادهــای ایــران بــا المپیادهایــی کــه در
ـارج از کشــور برگــزار میشــود چــه تفاوتــی دارد؟
خـ
ً

معمــوال المپیادهــای داخلــی بــا ایــن هــدف شناســایی افــراد
داوطلــب و عالقهمنــد برگــزار میشــود .ایــن کار بــا چندیــن
مرحلــه آزمــون و پروســه بررســی ســطح علمــی دانشآمــوزان
در آزمونهــای تئــوری و عملــی و آزمایشــگاهها مشــخص
میشود.ســپس افــراد مســتعد در هــر حــوزه بهعنــوان نماینــده
یشــوند و در مســابقات جهانــی شــرکت
کشــورمان انتخــاب م 
میکنند.بحــث المپیــاد بســیار گســترده اســت و مثــل کنکــور
نیســت کــه بــه چنــد کتــاب محــدود باشــد .در کنکــور چنــد
کتــاب مشــخص را میخوانیــم و نتیجــه دلخــواه را میگیریــم
امــا در المپیــاد هرچــه کتــاب بیشــتری بخوانیــم بهتراســت .در
المپیــاد جهانــی هــر کــه ســواد بیشــتری داشــته باشــد و زمــان
بیشــتری گذاشــته باشــد ،موفقتــر اســت و نتیجــه بهتــری
میگیــرد.

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

یکــی از مهمتریــن ایرادهــا و مشــکالتی کــه در المپیادهــای
کشــوری بهویــژه در ســالهای اخیــر وجــود دارد ایــن اســت
کــه در المپیادهــای جهانــی ماننــد فیزیــک ،زیستشناســی
و زمینشناســی عملــی محــور و آزمایشــگاه محورشــدهاند
و شــرکتکنندگان بایــد موضوعــی را بــه شــکل واقعــی و
آزمایشــگاهی حــل کننــد و بــه ثمــر برســانند ،امــا در المپیادهــای

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

معلــوم اســت کــه در دبیرســتان جــزو درســخوانها
بــودی .همکالســیهایت بابــت ایــن موضــوع
سربهســرت نمیگذاشــتند و بــا تــو شــوخی نمیکردنــد؟
ازآنجاییکــه در مدرســه تیزهوشــان درس میخواندیــم همــه
سخــوان بودنــد و سرشــان در کتــاب بــود
دانشآمــوزان در 
وهمــه ســعی میکردنــد خــوب درس بخواننــد و حتــی خیلــی
اوقــات ســؤالت آزمونهــا و دروس را تحلیــل میکردیــم ،امــا
گاهــی بــه شــوخی بــه هــم میگفتیــم از بــس درسخوانــدهای
چشــمانت از کاســه درآمــده و ...مدرســه مــا بیشــترین قبولــی
پزشــکی و مهندســی را در کنکــور داشــت .در مدرســه بچههــا
ارتبــاط خوبــی باهــم داشــتند البتــه بــا چنــد نفــر صمیمیتــر
نهــا
بــودم .حتــی بــه خانــه همدیگــر میرفتیــم و ســاعتها آزمو 
را تحلیــل میکردیــم و در زمــان اســتراحت بازیهــای کامپیوتــری
میکرد یــم.

آیــا در مراســم و مســابقات ورزشــی مدرســه شــرکت
میکــردی؟
در مدرســه مســابقات ورزشــی زیــادی برگــزار میشــد ،امــا مــن
یکــردم .چــون بیشــتر درگیــر امتحانــات کنکــور و
شــرکت نم 

المپیــاد بــودم .تــازه شــروع بــه ورزش کــردهام و در برنامــه روزانـهام
ورزش را گنجانــدهام.

در خانه چند ساعت درس میخوانی؟

ایــن ســؤالی اســت کــه خیلــی از مــن میپرســند و اینکــه چند ســاعت
درس بخوانیــم تــا نتیجــه بگیریــم؟ اوایــل بــرای خــودم ســاعت
ً
مشــخص میکــردم کــه مثــا کمتــر از  ۱۰ســاعت درس نخوانــم ولــی
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه کمیــت درس خوانــدن مهــم نیســت
ً
بلکــه کیفیــت درس خوانــدن اهمیــت دارد .مــن معمــوال روزانــه  ۷تــا
 ۸ســاعت درس میخوانــدم.

چطور شد به سمت نانو رفتی؟

اولیــن بــار در پایــه دهــم در مــورد المپیــاد نانــو شــنیدم .آن روزهــا
دوســتی داشــتم کــه ســا کن اســتان دیگــری بــود و مــرا تشــویق کــرد
در المپیــاد نانــو شــرکت کنــم .اوایــل کــه نانــو را خوانــدم احســاس
خاصــی نداشــتم امــا بعــد از یکــی دو مــاه عالقهمنــد شــدم و
دنبالــش را گرفتــم و پــس از  2ســال بــه مــدال برنــز رســیدم.

چه تصوری برای آیندهات داری؟

آینــده را خودمــان بایــد رقــم بزنیــم و بســازیم امــا دوســت دارم در
حــوزه نانــو فنــاوری و بیوتکنولــوژی فعالیــت کنــم و کارهــای بزرگــی
بــرای کشــورم و دنیــا انجــام بدهــم .امــروز ب هشــدت بــه فنــاوری نانــو
عالقهمنــدم و معتقــدم در کشــور پتانســیل زیــادی بــرای صنعتــی
شــدن وجــود دارد و ایــن روزهــا بــه کارآفرینــی فکــر میکنــم و
امیــدوارم ایــن مســیر را ادامــه بدهــم.

و حرف آخر؟

زمانــی کــه در گــروه ملــی پذیرفتــه شــدم برایــم یــک رکــورد
بــود ،چرا کــه  ۱۰ســال بــود از اســتان خوزســتان کســی در
المپیــاد شــرکت نکــرده بــود.
ً
امــا واقعــا مســئوالن آموزشــی و اداره آموزشوپــرورش
اســتان حمایــت چندانــی نکردنــد .وقتــی نتیجــه المپیــاد
هــم اعــام شــد توجــه و قدردانــی بــه عمــل نیامــد و
بچههــا را تشــویق نکردنــد .قدردانــی از مــدالآوران بــرای
مــا چنــدان مهــم نبــود بلکــه میخواســتیم عاملــی بــرای
تشــویق دانشآموزانــی باشــیم تــا بــه درس خوانــدن و
شــرکت در المپیادهــا عالقهمنــد شوند.همیشــه یکــی از
اهدافــم ایــن بــود کــه وقتی مــدال آوردم بچهها را تشــویق
کنــم تــا ایــن مســیر در ســالهای آینــده ادامــه داشــته
باشــد .مــن ســال  ۹۹مــدال آوردم و در ســال  ۱۴۰۰هیــچ
مدالــی از شهرســتان دزفــول کســب نشــد و در کل اســتان
خوزســتان  ۲مــدال در المپیادهــای مختلــف داشــتیم .بــه
نظــر مــن نیــاز اســت مســئوالن آموزشــی در مبحــث المپیاد
نهــا کــه تأثیــر زیــادی در انگیــزه دانشآمــوزان
و آزمو 
یتــر عمــل کنــد .مــن دوســت داشــتم بــرای
دارد جد 
دانشآمــوزان همایــش بگذاریــم و المپیــاد را برایشــان
تشــریح کنیــم امــا هرگــز ایــن اتفــاق نیفتــاد .وقتــی بچههــا
را میبینــم کــه بســیار مشــتاق هســتند و در شــبکههای
اجتماعــی پیــام میدهنــد کــه میتوانــی کمکمــان کنــی
یســوزد .بایــد بســتر مناســبی در مدرســه یــا مــکان
دلــم م 
دیگــری فراهــم شــود تــا بــه ســؤاالت بچههــا پاســخ

داده و مســیر را توضیــح دهیــم و تجربیاتمــان را بــه
دانشآمــوزان عالقهمنــد منتقــل کنیــم .شــاید از آن میــان
یکــی دو دانشآمــوز مســتعد شناســایی و کشــف شــوند
و ایــن مســیر را ادامــه دهنــد و مــدال بیاورنــد امــا متأســفانه
بــه دلیــل کوتاهــی مســئوالن محقــق نشــده اســت.
از مســئوالن آموزشــی شهر،اســتان و کشــور وهمــه
متصدیــان برگــزاری مســابقات علمــی و المپیادهــا
درخواســت میکنــم توجــه بیشــتری بــه المپیــاد و
نهــا بیشــتر بهــا بدهنــد و بــا
المپیادیهــا کننــد ،بــه آ 
بیتوجهــی و کماهمیــت جلــوه دادن ایــن مســابقات
ســرمایههای ملــی را مجبــور بــه فــرار و مهاجــرت نکننــد.
در کشــورهای پیشــرفته بهصــورت جــدی از مــدالآوران
عرص ههــای علمــی حمایــت میکنند.نهتنهــا آنــان را از
پرداخــت هزینــه تحصیــل معــاف میکننــد ،پــول اضافــی
هــم بــرای گــذران زندگــی میدهنــد تــا دغدغــه معیشــت
نداشــته باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن
آموزشــی و باشــگاه دانشپژوهــان و ســمپاد حتــی نتایــج
جهانــی المپیــاد علــوم زمیــن را بــا  ۳مــاه تأخیــر اعــام
کردنــد و هیچگونــه تســهیالتی بــرای برگزیــدگان در نظــر
نگرفتنــد و باوجــود نتایــج درخشــان کــه بچ ههــا کســب
کردنــد حتــی بهصــورت رســمی و علنــی رســانهای نکردنــد
و متأســفانه بــه هــر روشــی متوســل شــدند تــا انگیــزه و شــور
و اشــتیاق بچههــا را بــه عرصــه المپیــاد نانــو و زمینشناســی
نابــود کننــد.
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چطور نــانو میتونه جـــلوی
تعطیلی مدار س رو بگیره؟!
مینا نورمحمدی

ماجراهــای آلودگــی هــوا هرســال بــرای مــا تکــرار میشــود و
همیشــه توصیههــای بهداشــتی مادر و پدرهــا در این روزهای
یشــود« .شــیر
آ لــوده بــه دود و گازهــای خطرنــا ک بیشــتر م 
بخوریــم» « ،ورزش کنیــم»« ،تفریحــات بیــرون کنســل»،
«مدرســه حضــوری تعطیــل» و ...نمونههایــی از
ســفارشهایی هســتند کــه شــاید در ظاهــر ســاده باشــند امــا
ً
در باطــن ،واقعــا بســیاری از فعالیتهایمــان را بــه تعویــق
میانداز نــد.
ایــن موضــوع آنچنــان هــم کــه فکــر میکنیــم ســاده نیســت.
بــه دلیــل اینکــه انرژیهــای مــا بهنوعــی ســرکوب میشــود و
شــاید بعدهــا تأثیــر زیــادی در زندگیمــان داشــته باشــد.
همــه ایــن توصی ههــا و بــه عقــب افتــادن فعالیتهایمــان
بــه خاطــر « آلودگــی هــوا» اســت .امــا فقــط ایــن آلودگــی بــا
رعایــت توصی ههــای پــدر مادرهایمــان درســت میشــود؟ آیــا
ا گــر بیــرون از خانــه فعالیــت نداشــته
باشــیم هــوا پــا ک میشــود؟آیا
فقــط بــا شــیر خــوردن ،از شــر اثــرات
آلودگــی هــوا در امــان میمانیــم؟
پاســخ ایــن ســؤاالت شــاید در ظاهــر

یشــود مانــع ایــن آلودگــی شــد کــه
خیــر باشــد امــا چطــور م 
انجــام توصیههــا هــم مکمــل آن بــرای ســامتیمان باشــد؟
هــر مشــکلی یـکراه حلــی دارد کــه آلودگــی هــوا از ایــن قضیــه
مســتثنا نیســت .بســیاری از راهکارهــای فناورانــه هســتند کــه
میتوانــد مانــع از بــروز آلودگــی شــود کــه در انتهــا ب هســامتی
مــا هــم صدم ـهای وارد نشــود .ا گــر از قــاب فنــاوری نانــو بــه
یتــوان بــا آلودگــی
ایــن راهکارهــا نــگاه کنیــم میبینیــم کــه م 
هــوا جنگیــد؛ آنهــم بــا دانــش نانــو.
تا کنــون کاتالیســت نانــوی خودروهــا ،فیلترهــای نانویــی ،بــگ
فیلترنانویــی ،کاتالیســت نانــوی کارخان ههــا و کاتالیســت هــای
نانویــی پتروشــیمیها را محققــان ایرانــی ســاختهاند کــه تأثیــر
زیــادی در کاهــش آلودگــی هــوا دارنــد

از کاتالیستها تا فیلترهای نانویی...
مــا میتوانیــم تغییــر کمتــر شــدن آلودگــی هــوا را بــا ورود
فنــاوری نانــو بــه حــوزه فیلترهــا و کاتالیســتهای خودرویــی،
کارخان ـهای ،موتورســیکلتی ،نیروگاهــی و  ...ببینیــم ولــی ایــن
بایــد ب هصــورت مــداوم باشــد.
کاتالیستهایی که برای خودروها استفاده میشود
یهــا یــک محصــول جدیــد بــه بــازار آمــده کــه میتوانــد
تازگ 
آلودگــی هــوا را کمتــر کنــد .ایــن محصــول کاتالیســت هــای
نانویــی خودرویــی هســتند کــه پژوهشــگران ایرانــی آن را در
یــک شــرکت فناورانــه تولیــد کردنــد.
جذابیــت کاتالیســت هــای نانــو در ایــن اســت کــه قیمــت
پایینــی دارنــد .در حــال حاضــر هــم ایــن کاتالیســتها کــه تــا حــد
باالیــی گازهــای ســمی را بیاثــر میکنــد

فیلترهــای خودرویــی نانویــی مــا را یــک گام بــه هــوای پــاک
نزدیکتــر میکنــد
جالــب اینجاســت کــه محصــوالت زیــادی بــرای کاهــش
آلودگــی هــوا بــا فنــاوری نانــو بــه تولیــد رســیده کــه یکــی دیگــر از
اونهــا ،فیلترهــای خودرویــی هســتند؛ ایــن فیلترهــا در خــودرو
نصــب میشــوند و میتوانــد مصــرف بنزیــن و ســوخت
خــودرو را کمتــر کنــد.
ایــن فیلترهــای نانویــی از الی ههــای خیلــی ریــزی بــه اســم «
یشــود ذرات
نانــو الیــاف» تشــکیل شــدند کــه همیــن باعــث م 
ریــزی کــه در هــوا وجــود دارد و باعــث بیشــتر شــدن آلودگــی
یشــود را بــه خــودش بگیــرد .بعــدازآن ،هــوای پا کــی را وارد
م 
محفظــه احتــراق سوختوســاز خــودرو میکنــد کــه بــا حرکــت
نهــا ،آلودگــی از ماشــین خــارج نشــود.
کــردن خــودرو در خیابا 
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مبدلهایــی کــه گاز مضــر را بــه گاز بیضــرر تبدیــل
میکنــد

مبــدل کاتالیســتی یــا تبدیلکنند ههــا یکــی دیگــر از محصوالتــی
هســتند کــه تــوی کشــور مــا توانســته بــه مرحلــه اســتفاده برســد.
ایــن مبدلهــا میتواننــد گازهــای انتشــاری مضــر خروجــی از
موتــور خودروهــا را بــه گازهــای بیضــرر تبدیــل کننــد؛ بــه ایــن
صــورت ســامتی انســان و محیطزیســت براثــر وجــود گازهــای
مضــر بــه خــر نمیافتــد.
اســتفاده از ایــن مبدلهــا کــه از فلــزات گرانبهایــی تولیدشــده
میتوانــد از ورود بیــش از  ۹۰درصــد آلودگــی خــودرو بــه
محیطزیســت جلوگیــری کنــد.
ً
همانطــور کــه میدانیــد تقریبــا مقصــر  ۷۰درصــد آلودگــی هــوا
ناشــی دودهــای خارجشــده از موتــور خودروهــا بــا ســوخت
فســیلی (بنزیــن ٫گازوئیــل و گاز ) اســت بــه همیــن دلیــل اســتفاده
لهــای کاتالیســتی در خودروهــا اجبــاری اســت؛ ایــن
از مبد 
کاتالیسـتها از خــروج بیــش از  ۹۰درصــد آالیندههــای ناشــی از
ً
موتــور خودروهــای احتراقــی ،اصطالحــا بــا ســوخت فســیلی بــه
هــوا جلوگیــری میکنــد.
میتوانیــم اینچنیــن برداشــت کنیــم کــه ا گــر از این کاتالیسـتها
یشــد وضعیت آلودگی هوای کشــور بدتر بود.
اســتفاده نم 
نطــور کــه ایــن محققــان در شــرکت تولیدکننــده کاتالیســتها
آ 
ّ
اثبــات کردنــد فنــاوری نانــو در افزایــش کارایــی و طــول عمــر یــک
کاتالیســت تأثیــر زیــادی داشــته اســت.

پتروشیمیها هم از نانو بینصیب نماندند!

یکــه پتروشــیمیها و کارخانههــا هــم در راســتای تولیداتشــان آلودگیهایــی را وارد
ازآنجای 
یهــا و تحــت تأثیــر قــرار گرفتن ســامتی
هــوای پــا ک میکننــد و ایــن خــود در افزایــش آالیندگ 
انســان مؤثــر اســت.
در همیــن راســتا ،یــک شــرکت دانشبنیــان دیگــر هــم توانســته محصولــی بــا فنــاوری
نانــو در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا بــه تولیــد برســاند کــه فیلترهــای نانویــی
کاربــردی در صنایــع پتروشــیمی هســتند.
ایــن فیلترهــا در تمــام صنایــع نیروگاهــی ،پتروشــیمی ،گاز ،نفــت ،صنایــع
غذایــی و بیمارســتانی کاربــرد دارنــد و بهصــورت غیرمســتقیم از
آلودگــی هــوا جلوگیــری میکننــد.
ایــن فیلترهــا آنتــی با کتریــال هســتند؛ وقتــی از ایــن فیلترهــا
در دســتگاهی اســتفاده میکنیــم هــوای آ لــوده را آنتــی
با کتریــال کــرده و هــوای بــدون آلودگــی را وارد
محیــط میکنــد.

بگ فیلترهای کاربردی در کارخانهها

ا گــر بخواهیــم یــک محصــول جدیــدی را دوبــاره معرفــی کنیــم
کــه بــا فنــاوری نانــو؛ ایــن ّفنــاوری جدیــد بــه تولیــد رســیده بــه
بــگ فیلترهــا میرســیم.
ایــن بــگ فیلترهــا بهنوعــی یــک غبارگیرهــای صنعتــی هســتند
کــه بــرای کارخانههــای اســتفاده میشــوند .ایــن محصــول
کاربــردی ا کنــون در کارخانههــای مختلــف ســیمان،
تولیدکنند ههــای مــواد غذایــی ،ســنگ ،آرد ،فوالدســازی و
… مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت .ایــن بــگ فیلتــر ذرات زیــر
یشــود.
 ۲.۵میکــرون را جــذب میکنــد و مانــع آلودگــی هــوا م 
فیلترهــای نانــو ،ذرات زیــر  ۲.۵میکــرون را جــذب میکننــد
و بســیاری از کارخان ههــای هــم از ایــن فیلترهــای نانــو بهــره
میبرنــد تــا گامــی در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا بردارنــد.
درواقــع صنایعــی کــه از ایــن نانــو فیلترهــا اســتفاده میکننــد
مشــکل زیس ـتمحیطی ندارنــد.
ایــن نانــو فیلتــر در دســتگاههای فیلتراســیون قــرار میگیــرد و
یهــا بــه محیــط کارخانــه میشــود.
مانــع از خــروج آالیندگ 
وقتــی ایــن کارخانههایــی کــه بــا تولیــد دود ،بــه آ لــوده شــدن
کقــدم
هــوا کمــک میکننــد از ایــن فیلترهــا اســتفاده کننــد ی 
مــا را از آلودگیهــا دورتــر میکنــد.
کتــری دارنــد کــه ذرات
بــگ فیلترهــا ســوراخهای کوچ 
یشــود را بــه خــودش
خیلــی ریــز کــه باعــث آلودگــی هــوا م 
میگیــرد.

جای تالش بیشتر محققان جوان خالی است...

ایــن ماجــرای آلودگــی هــوا همچنــان ادامــه دارد ا گــر از ایــن
محصــوالت اســتفاده نشــود یــا محصــوالت جدیــدی بــه بــازار
نیاینــد .ایــن یعنــی راهکارهــای زیــادی بــرای کاهــش آلودگــی
هــوا وجــود دارد کــه بتــوان آنهــا را بــه محصوالتــی تبدیــل کــرد
یهــا و ســامتی افــراد
تــا گامــی در راســتای کاهــش آالیندگ 
جامعــه بــه کاربــرد.
ایــن نشــان میدهــد فنــاوران ایرانــی بیــکار ننشــته انــد و
درصــدد هســتند کــه بــا تولیــد محصــوالت بیشــتر نقــش مثبتــی
یتــر ایفــا کننــد .ایــن عرصــه چش ـمبهراه شــما
در آســمان آب 
جوانــان اســت تــا بــا ایدههایــی کــه داریــد آلودگــی هــوا را
کمرنگتــر کنیــد و از توصی ههــای بهداشــتی در امــان بمونیــد.
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سری زدهایم به یکی از مهمترین مراکز آموزش نانو در جهان

رکوردهای جهانی دانشگاه گالسگو

زهرا قدرتی

نهــم مقطــع دانشــگاه بــرای دانــش
درس خوانــدن در رشــته نانــو هــم آ 
آمــوزان عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه یکــی از آرزوهــا بــه شــمار م ـیرود.
رشــتهای کــه مســتقل از دیگــر رشــتههای تحصیلــی نبــوده و امــروزه در
یشــود .یعنــی از رشــتههای
زمــره رشــتههای میانرشــتهای تعریــف م 
یتــوان تحصیــل در آن را بــرای مقطــع
دیگــر در مقطــع کارشناســی هــم م 
نهــا و دانشآموزهــا
کارشناســی ارشــد دنبــال کــرد .بلــه ،خیلــی از نوجوا 
یشــان را دریکــی از مرا کــز
دوســت دارنــد ادامــه تحصیــل دانشگاه 
آموزشــی مربــوط بــه حــوزه نانــو تجربــه کننــد .در ســطح جهــان هــم
دانشــگاههای زیــادی هســتند کــه ایــن رشــته را بــه دانشــجویان آمــوزش
میدهنــد ،امــا برخــی از آنهــا در زمــره خاصترینهــا محســوب
نهــا آشــنا شــویم؛
یشــوند .میخواهیــم باهــم بــا یکــی از آن خاصتری 
م 
دانشــگاه گالســکو.

گالسگو ؛ دانشگاهی مطرح در عرصه نانو

دانشــگاه گالســگو کــه یکــی از قدیمیتریــن دانشــگاههای بریتانیــا
یشــود ،حــاال در زمــره مطرحتریــن دانشــگاههای علــم
محســوب م 
نانــو در دنیــا شــناخته میشــود.این دانشــگاه از ســال  1840آمــوزش و
تحقیقــات مهندســی را در ســطح جهانــی ارائــه میدهــد و هرچنــد کــه
امــروز در بحــث مهندســی الکترونیــک و بــرق در رتبــه پنجــم انگلســتان
و رتبــه اول اســکاتلند قــرارداد ،امــا در بســیاری از علــوم هیجانانگیــز
ماننــد نانــو نیــز شــهرت جهانــی داشــته و ایــن مســئله را نیــز مدیــون
ســاخت میکــرو و نانــو بــرای کاربردهایــی ازجملــه نانــو الکترونیــک،
اپتوالکترونیــک و بیوالکترونیــک اســت.

طبیعــی اســت ا گــر میخواهیــد در رشــته نانــو تحصیــل کنیــد،
در ابتــدا بایــد در مبانــی علمــی مرتبــط بــا یکــی از حوزههــای
مهندســی ،زیستشناســی یــا فیزیــک و شــیمی سررشــته
داشــته باشــید تــا از ایــن طریــق بتوانیــد در مباحــث مرتبــط بــا
نانــو همدســتی بــر آتــش پیــدا کنیــد .علیرغــم اینکــه تحصیــل
در ایــن رشــته در بســیاری از دانشــگاهها از مقطــع کارشناســی
آغــاز میشــود ،امــا در ایــران خودمــان وضعیــت بهگون ـهای
دیگــر اســت و در عمــل دانشــجویان خواهــان فرا گیــری ایــن
علــم بایــد از مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاهها شــروع و
بعــدازآن در دکتــری مسیرشــان را ادامــه دهنــد.

اتاقهــای نانــو دانشــگاه گالســگو ؛ شــهره جهانــی
دارند

دوبــاره بــه دانشــگاه گالســگو برمیگردیــم ،نکتــه قابلتوجــه
دربــاره ایــن دانشــگاه آن اســت کــه ا گــر بهعنــوان دانشــجوی
رشــته نانــو بتواننــد راهــی بــرای ورود بــه آن پیــدا کنیــد،
قهــای تمیــز مرکــز نانوســاخت جیمــز وات
میتوانیــد بــه اتا 
( )JWNCو مرکــز خصوصیــات نانــو کلویــن دسترســی پیــدا
کنیــد ،اتاقهایــی کــه در عملکــرد دســتگاههای الکتریکــی
و نــوری در مقیــاس نانــو رکــورد جهانــی دارد و همیــن بــرای
نشــان دادن دســت برتــر ایــن دانشــگاه در حــوزه نانــو کافــی
ا ســت.
این دانشــگاه امکان تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد نانو
علــوم و فنــاوری نانــو را نیــز امکانپذیــر کــرده اســت ،البتــه تنهــا
شــرط بــرای تحصیــل در ایــن مقطــع آن اســت کــه دانشــجو

مــدرک کارشناســی معتبــر  BEngیــا همــان لیســانس مهندســی
را داشــته باشــد و بعــدازآن میتوانــد بــرای آمــوزش بیشــتر
بــه مقطــع کارشناســی ارشــد بــرود .امــا مســئله اصلــی دربــاره
آموزشهایــی اســت کــه ایــن دانشــگاه بــه دانشــجویان در
مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته نانــو میدهــد ،چرا کــه طی دوره
آموزشــی ،دانشــجو بــا سیســتمهایی از حســگرها ،محرکهــا
و مــواد کاربــردی آشــنا شــده و رونــد ادغــام الکترونیــک را در
مقیــاس نانــو فرامیگیرنــد .مســئلهای کــه باعــث میشــود تــا
دانشــجو بعــد از فار غالتحصیلــی از بینــش کافــی در عرصــه
نانــو بــرای توســعه محصــوالت جدیــد بهرهمنــد باشــد .البتــه
فار غالتحصیلــی از مقطــع کارشناســی ارشــد ایــن دانشــگاه
راه را بــرای حضــور در ســمینارهای تحقیقاتــی در آن رهبــران
جهانــی علــم نانــو نیــز حضــور دارنــد ،همــوار میکنــد.

دروس اختیاری و اجبار ی در رشته نانو

ایــن دانشــگاه تحصیــل در رشــته نانــو را بــه دورههــای اصلــی
و دروس اختیــاری تقســیمبندی کــرده اســت .دروســی کــه
ذیــل دوره اصلــی تعریــف میشــوند ،دانشــجو موظــف بــه
گذرانــدن آنهــا اســت امــا میتوانــد دروس اختیــاری را نادیــده
بگیرنــد .دســتگاههای الکترونیکــی  ،3مقدم ـهای بــر پژوهــش
در علــوم و نانوتکنولــوژی ،فنــاوری میکــرو و نانــو ،نانوســاخت
کهــای تحقیــق ( )Mبــرای  MSCIو پــروژه
شهــا و تکنی 
 ،رو 
.MSCذیــل همــان دوره اصلــی تعریــف میشــوند .در مقابــل
نیــز دروس اپتیــک کوانتــوم و اتــم بیوفیزیــک ســلولی ،طراحــی
مــدار ما کروویــو و مــوج میلیمتــری میکروســکوپ و اپتیــک ،m
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یک نگاه کوتاه به شغلهای پولساز بر پایه علوم نانویی

دســتگاههای الکترونیکــی کوانتومــی  ، Mتصویربــرداری در
مقیــاس نانــو و اتمــی  1و فیزیــک نیمههــادی همــان دروســی
نهــا را در
هســتند کــه دانشــگاه بــه دانشــجو اجــازه میدهــد آ 
صــورت عالقــه انتخــاب کننــد.

تضمیــن ورود بــه بــازار کار بــا تحصیــل در دانشــگاه
اســکاتلندی
ً

قطعــا یکــی از اصلیتریــن هدفهــا بــرای گذرانــدن
تحصیالت دانشــگاهی ،حضور در بازار کار اســت ،مســئلهای
کــه باعــث میشــود تــا رفتــن بــه دانشــگاههای مطــرح دنیــا
تــا حــدی خیــال افــراد را از ایــن نظــر راحــت کنــد .دانشــگاه
ً
گالســگو نیــز قطعــا میتوانــد تضمینکننــده ورود بــه بــازار
کار بــرای فار غالتحصیالنــش باشــد .جالــب اینجاســت کــه
شــرکتهایی در حــوزه نانــو هســتند کــه بهصــورت فعاالنــه،
فار غالتحصیــان ایــن دانشــگاه را اســتخدام میکننــد .در
اصل تحقیقاتی که دانشــجویان در طول تحصیلشــان در این
دانشــگاه در حــوزه علــوم نانــو ،ســاخت نانــو ،نانــو الکترونیــک،
الکترونیــک نــوری و فنــاوری نانــو انجــام میدهنــد ،ایــن
نهــا بــه شــبکههای صنعتــی
امــی در امیــد را میدهــد کــه آ 
دسترســی پیــدا میکننــد .یعنــی نهتنهــا در حیــن تحصیــل
شهــای مختلــف صنعــت
دانشــجو میتوانــد بــا حضــور در بخ 
آشــنا شــوند ،بلکــه دیگــر نگرانــی از حیــث داشــتن شــغل
نهــم در رشــته دانشگاهیشــان نخواهنــد داشــت.
مناســب آ 

مســئله قابلتوجــه اینکــه بنــا بــر اعــام خــود ایــن دانشــگاه
فار غالتحصیــان ســابق گالســگو در حــوزه موضوعــی علــوم
نانــو و فنــاوری نانــو ا کنــون بــرای شــرکتهایی ازجملــه Intel،
TSMC، IBM، ST Microelectronics، Freescale،
 Oxford Instruments Plama Technology، ASMو
 Applied Materialsفعالیــت میکننــد.

با نانو پولدار شوید!

ً
فهــا از رفتــن بــه دانشــگاه ورود بــه بــازار کار مرتبــط
حتمــا یکــی از اصلیتر یــن هد 
بــا رشــته تحصیلــی اســت .هرچنــد کــه نــوع شــغل در بســیاری از رشــتهها مشــخص
اســت ،امــا ا گــر جــزو کســانی هســتید کــه عالقهتــان شــمارا بــه ســمت تحصیــل در
رشــته نانــو ســوق داده ،بایــد بگوییــم کــه وضعیتتــان بــه نســبت دیگــران متفــاوت
خواهــد بــود .در اصــل قلمــرو حکومــت فنــاوری نانــو در دنیــای امــروز بــه حــدی
گســترده اســت کــه نمیتــوان شــغل مشــخصی را بــرای فعالیــن در ایــن عرصــه نــام
بــرد .البتــه همیــن گســتردگی خیالتــان را هــم راحــت میکنــد؛ چرا کــه جدید بــودن این
فنــاوری بــرای زندگــی امــروز باعــث شــده تــا نهتنهــا وقتــی از دانشــگاه فار غالتحصیــل
شــدید ،نگــران آینــده شــغلیتان نباشــید؛ بلکــه برخــاف عمــوم رشــتهها بتوانیــد
حتــی در دوران تحصیــل هــم وارد شــرکتهایی شــوید کــه بــا عنــوان شــرکتهای
دانشبنیــان فعــال بــوده و ز یــر چتــر حمایتــی دانشــگاهها هســتند.
از فعالیــت نصفــه و نیمــه در شــرکتهای دانشبنیــان کــه بگذریــم ،بایــد
عنــوان کــرد امــروز تولیــد محصــول کــه فنــاوری نانــو در آن بــه کار گرفتهشــده در
شهــای مختلــف زندگــی از ســامت گرفتــه تــا صنعــت را میتــوان یکــی از
بخ 
مهمتر یــن کارکردهــای درآمــدزا بــرای فعالیــن نانــو تعریــف کــرد .البتــه ایــن مســئله را
هــم فرامــوش نکنیــد کــه دنیــای آینــده ،دنیــای فعــاالن نانــو فنــاوری خواهــد بــود و
ً
حتمــا مشــاغل جدیدتــری هــم در ایــن حــوزه ایجــاد میشــود ،امــا در حــال حاضــر
نیــز شــمایی کــه از علــم نانــو سررشــتهدارید ،بنــا بــه عالقــه خــود میتوانیــد از درمــان
بیمــاران گرفتــه تــا ســاخت خودروهــای بهتــر و ایمنتــر وارد عرصــه شــده و دنیــا را
جــای بهتــری بــرای زندگــی کنیــد.
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نقــش نانــو در ســاخت داروهــای قویتــر بــا عــوارض
کمتــر
وقتــی از تولیــد محصــول بــا فنــاوری نانــو صحبــت
میکنیــم ،فرقــی نمیکنــد قــرار اســت ایــن ّفنــاوری روز
دنیــا در کــدام بخــش مورداســتفاده بگیــرد .بهطــور
مثــال تولیــد داروهــای جدیــد بــا ایــن فنــاوری ،امــروزه
یکــی از زمین ههــای اصلــی فعالیــت فعالیــن نانــو بــه
شــمار م ـیرود .داروهایــی کــه میتواننــد بــا عــوارض
کمتــر ،بیشــترین اثرگــذاری را در درمــان بیماریهــا
داشــته باشــند .همیــن مســئله باعــث شــده تــا امــروز
نانــو داروهــا از جایگاهــی ویــژهای بــرای درمــان بســیاری
نهــا هــم
از بیماریهــا برخــوردار باشــند و خــب تولیــد آ 
بــه نســبت دیگــر داروهــا بهمراتــب کار ســختتری
خواهــد بــود.

هدیه نانو به فعالین در عرصه ساختوساز

رانندگی دلچسبتر با محصوالت نانویی
ا گــر قصــد تولیــد محصــول راداریــد امــا چنــدان از
پزشــکی و داروســازی خوشــتان نمیآیــد ،نگــران
نباشــید .خودروســازان هــم بــه حضورتــان نیــاز دارنــد.
از ســاخت نانــو فیلترهــا گرفتــه تــا اســتفاده از علــم نانــو
بــرای رســیدن بــه فــوالد ضدزنــگ و مقــاوم بخشهایی
نهــا علمتان را به رخ بکشــید.
اســت کــه میتوانیــد در آ 
ً
از ایــن مســئله کــه بگذریــم حتمــا تبلیغاتــی ماننــد
شــامپوهای مختــص خــودرو ،وا کــس براقکننــده،
محافــظ نانــو شیشــه و  ...را دیدهایــد ،محصوالتــی
کــه همگــی رانندگــی را دلچس ـبتر میکننــد و لــزوم
فعالیــت در ایــن عرصــه را نیــز دوچنــدان.

شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد پــای علــم نانــو
یکــه
بــه ساختوســاز هــم بازشــده اســت .بهطور 
شــاید بتــوان گفــت محصــوالت نانویــی در ایــن عرصــه
قــدرت جــوالن بیشــتری دارنــد .در اصــل امــروزه بــا
اســتفاده از ایــن فنــاوری نهتنهــا میتــوان بتنهــای
فــوق ســبکی ســاخت کــه درنهایــت بــه ســازندگان
ایــن قــدرت را میدهــد کــه ســاختمانهایی بــا
اســتحکام بیشــتر بســازند ،بلکــه ورود ایــن علــم بــه
تهــا هــم باعــث شــده تــا دیگــر
ســاخت نانــو کامپوزی 
خبــری از آلودگــی صوتــی در ســاختمانها نباشــد.
گهــای تزئینــی بــا مقاومــت بیشــتر و البتــه
ســاخت رن 
شهــای مقــاوم هــم از دیگــر مزیتهایــی اســت
کفپو 
کــه نانــو بــه حــوزه ساختوســاز هدیــه کــرده اســت.

تولیــد محصــوالت ســالم کشــاورزی بــا کمــک
متخصصــان نانــو

تحول در صنعت پوشاک با تولیدات نانویی
نقــش نانــو در صنعــت پوشــا ک هــم غیرقابــل کتمــان
اســت .علمــی کــه ورودش بــه ایــن حــوزه باعــث شــد
تــا تغییــرات قابلتوجهــی در رونــد ســاخت پوشــا ک
ایجــاد شــد و شــاید بتــوان مهمتریــن ان را ســاخت
جلیقــه ضدگلولــه دانســت .البتــه فعالیــن نانــو تنهــا
بــه اعمــال تغییــرات گســترده در تولیــد لباسهــای
یهــا بســنده نکردنــد ،بلکــه
مورداســتفاده توســط نظام 
ســاخت الیــاف مقــاوم در برابــر چــروک و ضدلــک،
بهــای مقــاوم در برابــر عفونــت و بــوی بــد،
جورا 
ســاخت الیافــی کــه گرمکننــده بــدن باشــند و همچنیــن
ســاخت کاپشـنهای آبگریز و  ...هم از دستاوردهای
ایــن علــم بــرای تحــول در صنعــت پوشــا ک بــه شــمار
م ـیرود .لباسهایــی کــه از مانــدگاری بیشــتری هــم
برخــوردار هســتند.

غــذا و کشــاورزی هــم از دیــد فعالیــن نانویــی دور نمانــد
و ورود آنهــا بــه تولیــد محصــوالت موردنیــاز بهویــژه
در عرصــه کشــاورزی باعــث شــد تــا وضعیــت در ایــن
عرصــه هــم دچــار تغییــرات مهمــیشــود .اصلیتریــن
کاری کــه متخصصــان نانــو هــم بــرای درآمدزایــی خــود
و هــم بــرای نجــات کشــاورزی انجــام دادنــد ،تولیــد
آفتکشهایــی هســتند کــه کمتریــن عــوارض را هــم
بــرای آبوخــا ک و هــم بــرای محصول کشــاورزی دارد.
در طــرف دیگــر ماجــرا نیــز ســاخت فیلترهایــی نانویــی
بــرای تصفیــه آب باعــث شــده تــا امــکان رســیدن آب
نهــای کشــاورزی فراهــم شــود؛ تــا از
ســالم پــای زمی 
ایــن طریــق خیــال مصرفکننــدگان را تــا حــد زیــادی از
ســالم بــودن محصــوالت راحــت کننــد.

نقش حیاتی نانو برای صنعت نفت و گاز
تولیدکننــدگان محصــوالت نانویــی از پرســودترین
صنعــت ایــن روزهــای دنیــا هــم غافــل نشــدهاند و
جــای خــود را در صنعــت نفــت و گاز هــم بازکردهانــد.
یســابقهای
صنعتــی کــه ایــن روزهــا بــا تحری مهــای ب 
روب ـهرو شــده و تأمیــن نیازهــای آن از خــارج مرزهــا
شهــای زیــادی دارد .ازای ـنرو شــما میتوانیــد
چال 
در رفــع ایــن نیازهــا بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو
نقــش تعیینکننــدهای داشــته باشــید .ســاخت نانــو
پوش ـشهای خــاص ،نانــو فیلترهــا و نانــو کاتالیس ـتها
تنهــا بخشــی از کمکهایــی اســت کــه میتوانیــد
در شــرایط تحریــم بــه صنعــت نفــت و گاز کــه بــازوی
درآمــدی کشــور هــم بــه شــمار م ـیرود ،انجــام دهیــد.
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با نانوفناوری به کمک
مایه حیات برویم!
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دکتــر «کمآبــی»« ،تکنولــوژی» اســت/
ِ
«نانوفنــاوری» نجاتدهنــده «مایــه حیــات»
میشــو د
زهرا رمضانی

یهــا کــه در حــوزه آب و پســاب
از دیگــر نمونههــای فناور 
یشــود بازچرخانــی آب اســت کــه یــک شــرکت
اســتفاده م 
دانشبنیــان توانســته ســامانهای در ایــن زمینــه تولیــد کنــد.
یکــه بایــد بــه ایــن ســمت برویــم کــه از منابــع آبــی
ازآنجای 
بهخوبــی بهــره ببریــم بــه چنیــن دســتگاههایی نیــاز داریــم.
ایــن ســامانه تصفیــه آب ،سیســتمهای رفــع کــدورت ،تصفیــه
بشــور را طراحــی کردیــم کــه ا کنــون ب هصــورت
آبهــای ل 
صنعت ـیای در برخــی اســتانهای کشــور در حــال اجراســت.
در ایــن روش از کمتریــن میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی و
یشــود؛ همچنیــن پســاب کمتــری در پروســه
بــرق اســتفاده م 
تولیــد میشــود.
ایــن دســتگاه نمونــه ســنتی هــم دارد امــا چــون مــدت زیــادی
بــرای تصفیــه صــرف میکنــد بهتــر اســت از میــزان تصفیــه
بیشــتری در مــدت کوتاهــی برخــوردار شــویم بنابرایــن
یتــر باشــد.
اســتفاده از ایــن دســتگاه میتوانــد کاربرد 
ا کنــون اســتفاده از ایــن دســتگاه توســط شــرکت مهندســی

آب و فاضــاب کشــور مــورد تائیــد قرارگرفتــه و بــا کارفرمائــی
شــرکتهای آب و فاضــاب اســتانها اجرایــی شــده اســت.
نواحــی مرکــزی و حاشــیه رشــتهکوه زا گــرس از اســتانهای
آذربایجــان شــرقی و غربــی ،اردبیــل تــا نواحــی مرکــزی مشــتری
اصلــی ایــن دســتگاه هســتند.
یهــا کــه در حــوزه آب و پســاب
از دیگــر نمونههــای فناور 
یشــود بازچرخانــی آب اســت کــه یــک شــرکت
اســتفاده م 
دانشبنیــان توانســته ســامانهای در ایــن زمینــه تولیــد کنــد.
یکــه بایــد بــه ایــن ســمت برویــم کــه از منابــع آبــی
ازآنجای 
بهخوبــی بهــره ببریــم بــه چنیــن دســتگاههایی نیــاز داریــم.
ایــن ســامانه تصفیــه آب ،سیســتمهای رفــع کــدورت ،تصفیــه
بشــور را طراحــی کردیــم کــه ا کنــون ب هصــورت
آبهــای ل 
صنعت ـیای در برخــی اســتانهای کشــور در حــال اجراســت.
در ایــن روش از کمتریــن میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی و
یشــود؛ همچنیــن پســاب کمتــری در پروســه
بــرق اســتفاده م 
تولیــد میشــود.
ایــن دســتگاه نمونــه ســنتی هــم دارد امــا چــون مــدت زیــادی

بــرای تصفیــه صــرف میکنــد بهتــر اســت از میــزان تصفیــه
بیشــتری در مــدت کوتاهــی برخــوردار شــویم بنابرایــن از دیگــر
یهــا کــه در حــوزه آب و پســاب اســتفاده
نمون ههــای فناور 
میشــود بازچرخانــی آب اســت کــه یــک شــرکت دانشبنیــان
توانســته ســامانهای در ایــن زمینــه تولیــد کنــد .ازآنجاییکــه بایــد
گندزدای آب شرب ایرانی برای مناطق محروم
یــک شــرکت دانشبنیــان ایرانــی توانســته « دســتگاه تصفیــه و
ضدعفونــی آب شــرب » را کــه میتوانــد میکروارگانیس ـمهای
بیمــاریزا در آب شــرب را از بیــن ببــرد بــه تولیــد برســاند.
ایــن ســامانه بــرای تصفیــه آب آشــامیدنی موردنیــاز مناطــق
شــهری و روســتایی مورداســتفاده قــرار میگیــرد .ازآنجاییکــه
مناطــق محــروم در کشــور مــا نیــاز بــه آب دارنــد و آبــی کــه در
دسترسشــان قــرار میگیــرد آ لــوده اســت ایــن ســامانه میتوانــد
بهخوبــی اســتفاده شــود.
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تا کنــون از ایــن ســامانه در مناطــق کــم آب و محــروم روســتاهای
کرمــان و سیســتان و بلوچســتان استفاد هشــده بــه طــوری کــه
 ۱۵۰۰خانــواده از آب ســالم و تمیــز بهرهمنــد شــدهاند.
حذف آلودگیها از آب با سامانهایرانی
بــه ایــن ســمت برویــم کــه از منابــع آبــی بهخوبــی بهــره ببریــم بــه
چنیــن دســتگاههایی نیــاز داریــم.
ایــن ســامانه تصفیــه آب ،سیســتمهای رفــع کــدورت ،تصفیــه
آبهــای لبشــور را طراحــی کردیــم کــه ا کنــون بهصــورت
صنعت ـیای در برخــی اســتانهای کشــور در حــال اجراســت.
در ایــن روش از کمتریــن میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی و
یشــود؛ همچنیــن پســاب کمتــری در پروســه
بــرق اســتفاده م 
تولیــد میشــود.
ایــن دســتگاه نمونــه ســنتی هــم دارد امــا چــون مــدت زیــادی
بــرای تصفیــه صــرف میکنــد بهتــر اســت از میــزان تصفیــه
بیشــتری در مــدت کوتاهــی برخــوردار شــویم بنابرایــن اســتفاده
از ایــن دســتگاه میتوانــد کاربردیتــر باشــد.
ا کنــون اســتفاده از ایــن دســتگاه توســط شــرکت مهندســی
آب و فاضــاب کشــور مــورد تائیــد قرارگرفتــه و بــا کارفرمائــی
شــرکتهای آب و فاضــاب اســتانها اجرایــی شــده اســت.
نواحــی مرکــزی و حاشــیه رشــتهکوه زا گــرس از اســتانهای
آذربایجــان شــرقی و غربــی ،اردبیــل تــا نواحــی مرکــزی مشــتری
اصلــی ایــن دســتگاه هســتند.

با فیلترهای نانو آب آنتیباکتریال میشود
آب گنجینـهای اســت کــه بایــد بــه بهتریــن شــکل از آن اســتفاده
شــود بــه همیــن دلیــل محققــان یــک شــرکت دیگــر بــا اســتفاده از
نانــو ذرات ،بدنــه فیلتــر تصفیــه آب را تولیــد کردنــد کــه میتوانــد
رنــگ ،بــو و مــزه بــد آب را حــذف کنــد .اینیکــی دیگــر از نانــو
فناوریهایــی اســت کــه بــه نتیجــه رســیده و در حــال اســتفاده
اســت.
بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه دیگــر نیــازی بــه کلــر نیســت و از
فنــاوری نانــو بــرای تصفیــه اســتفاده میشــود .ایــن فیلتــر عــاوه
یهــای آن
بــر اینکــه آب را تصفیــه میکنــد میتوانــد تمــام با کتر 
را نیــز از بیــن ببــرد.
مرا کــز تجــاری ،اما کــن مختلــف مســکونی و  ...ازجملــه
اســتفادهکنندگان ایــن فیلترهــا هســتند .حــذف رنــگ ،بــو و
مــزه بــد آب ،آنتــی با کتریــال شــدن آب ،بــدون نیــاز بــه  UVاز
یهــای ایــن محصــول نانــو بــه شــمار میرونــد.
ویژگ 
نمکزدایی که با خورشید کار میکند
محققــان کشــورمان دوبــاره توانســتند بــا بهکارگیــری هــوش و
ذکاوتشــان نم ـکزدای خورشــیدی را بــه تولیــد برســانند .ایــن
تهــای آب را از بیــن ببــرد بــدون اینکــه
سیســتم میتوانــد کدور 

از بــرق اســتفاده کنــد.
یتــوان در مرا کــز مختلــف ،شــهرکهای
از ایــن سیســتم م 
صنعتــی ،مناطــق روســتایی ،واحدهــای صنعتــی و  ...بهــره
برد.ظرفیــت ایــن سیســتم تصفیــه  ۱۰-۵مترمکعــب در روز بــا
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی اســت کــه در مواقــع اضطــراری
کاربــرد دارد.
آبهای شور تصفیه میشود
یکــی از همیــن شــرکتها توانســته دســتگاهی را بســازد کــه بــرای
یشــود .یعنــی آبهــای
تصفیــه آبهــای لبشــور اســتفاده م 
شــورهم بــا ایــن دســتگاه قابلاســتفاده اســت.
ایــن طــرح در اســتانهای مرکــزی ،اصفهــان ،بوشــهر و خوزســتان
اجراشــده اســت.

ساخت دستگاهی برای تصفیه آب که
به کشورهای خارجی هم صادر شد
یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان توانســته ســامانهای را
طراحــی کنــد کــه گندزدایــی آب بــرای مصــارف خنــک کاری و
کاربردهــای صنعتــی در ســکوهای نفتــی ،تصفیــه آب فرآیندهای
صنعتــی همچــون برجهــای خنککــن ،تصفیــه پــس آبهــای

صنعتــی و گندزدایــی فاضــاب ،تصفیــه آب تولیــدی هــای مواد
غذایــی و نوشــیدنی ،گندزدایــی آب ورودی بــه سیســتمها را
انجــام میدهــد.
ایــن ســامانه کــه « الکتروکلریناتــور بــرای آبگیرهــای دریایــی»
یشــود .تــا حــاال
نــام دارد در صنایــع فــوالد و معدنــی اســتفاده م 
ایــن دســتگاه در ایــران ســاخته نشــده امــا قــرار اســت چینیهــا
یهــا و کویتیهــا هــم از ایــن دســتگاه ایرانــی
یهــا  ،عمان 
 ،قطر 
اســتفاده کننــد.
تا کنــون ایــن دســتگاه بــرای گندزدایــی در آبگیــر چندیــن
بشــیرینکن آن نصبشــده اســت.
پتروشــیمی و آ 
حبابهایی که آب را دوباره تصفیه میکند
خیلــی از شــرکتهای دانشبنیــان کــه در حــوزه نانــو فعالیــت
میکننــد محصوالتــی را بــه تولیــد رســاندهاند کــه میتوانــد آب
استفاد هشــده را بــرای کاربــرد مجــدد تصفیــه میکنــد.
پهــای میکــرو نانوحبــاب
محققــان یــک شــرکت توانســتهاند پم 
ســازی را تولیــد کننــد کــه در تصفیــه پســاب صنعتــی بــا نانــوازون
بــکار مـیرود .امــروزه بــا بحــران و کاهــش منابــع تجدیــد پذیر آب
در کشــور ،یــک نیــاز اساســی صنعــت ،بازچرخانــی و اســتفاده
مجــدد از پســاب صنعتــی اســت .پمــپ ورتکــس دوفــازی یــا
میکــرو نانوحبــاب ســاز بــا تولیــد میلیاردهــا حبــاب ریزمقیــاس،
ذرات شــناور ،روغــن و چربــی را شــناور کــرده و از ســیال جــدا
میکنــد.

پمــپ ورتکــس دوفــازی بــا تــوان تولیــد میکرو-نانوحبــاب محصــول ایــن شــرکت اســت کــه بــا ایجــاد
میلیاردهــا حبــاب نانویــی نقــش عمــدهای در تصفیــه آب و پســاب صنعتــی و تزریــق گاز بــه ســیال ایفــا
میکنــد.
یتــوان ســه فرآینــد هوادهــی ،شناورســازی و گندزدایی
بــا اســتفاده از ایــن پمــپ و تولیــد میکــرو نانوحبــاب ،م 
شهــای ســنتی و تجهیزاتــی
را انجــام داد؛ در حــال حاضــر بــرای انجــام هــر یــک از ایــن فرآیندهــا از رو 
ً
اســتفاده میشــود کــه عمدتــا از راندمــان کافــی برخــوردار نیســتند.
نمون ههــای خارجــی ایــن دســتگاه ساخت هشــدهاند امــا خیلــی گــران هســتند بنابرایــن اســتفاده از نمونــه
ایرانــی میتوانــد بهصرفــه باشــد.
یکــی از مهمتریــن کاربردهــای ایــن پمــپ ،تزریــق نانــو ازن بــه درون ســیال اســت .ایــن پمپهــا میتواننــد
در مقیاسهــای  ۷ ، ۴و  ۲۵مترمکعــب پســاب را بــه آب تبدیــل کننــد.
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تحول هندوستان با فناوری نانو
ندا اظهری /مترجم
یشــود ،حوز ههــای مختلفــی
زمانــی کــه صحبــت از فنــاوری نانــو م 
از علــم ،فنــاوری و پژوهــش را دربرمیگیــرد .در میــان کشــورهایی
ٔ
کــه درزمینــه تولیــد علــم نانــو در دنیــا فعــال هســتند ،بعــد از چیــن
و آمریــکا کــه رده اول و دوم را از آن خودکردهانــد ،هندوســتان
ســومین کشــور مهــم در ایــن عرصــه اســت و توانســته طی ســالها
بــا دســتیابی بــه دانــش فنــاوری نانــو ،تحوالتــی در کشــور خــود
ایجــاد کنــد .علــم نانــو درواقــع کار بــا اتــم و مولکولهاســت کــه
تحــوالت عظیــم در  70ســال گذشــته مدیــون دو اختــراع حــوزه
علــم نانــو یعنــی ریزتراش ـهها و تبدیلکنند ههــای الکترونیکــی
هســتند کــه وســایل الکتریــک امــروزی را وارد دنیــای مــا کــرده
اســت .در ایــن فنــاوری از دســتگاههایی در ابعــاد نانــو اســتفاده
میشــود کــه توانســته دنیــا را متحــول کنــد و هنــد هــم بهعنــوان
ســومین کشــور در ایــن حــوزه از آن بهرهمنــد شــده اســت.
حوزه پزشکی ،اصلیترین فعالیت نانو در هند
اصلیتریــن حوز ههــای فنــاوری نانــو در هنــد ،نانــو الکترونیــک،
نانــو مــواد و نانــو فنــاوری را شــامل میشــود .فنــاوری نانــو در
ایــن کشــور در زمین ههــای مخابراتــی ،محاســباتی ،هوافضــا،
انــرژی خورشــیدی و محیطزیســت کاربــرد دارد .ایــن فنــاوری

بیشــتر در بخــش محاســبات ،ارتبــاط و پزشــکی مورداســتفاده
قــرار میگیــرد .پزشــکی نانویــی مهمتریــن حــوزه فنــاوری نانــو در
هنــد اســت .ابزارهــا و مــواد در مقیــاس نانــو در حــوزه پزشــکی
ً
معمــوال بــرای تشــخیص و درمــان بیماریهــا کاربــرد دارنــد .در
داروشناســی نانویــی ،گروهــی از داروهــای هوشــمند هســتند
کــه عــوارض جانبــی کمــی دارنــد و بهراحتــی میتــوان از آنهــا
یهــا اســتفاده کــرد .اســتفاده از فنــاوری نانــو
در درمــان بیمار 
بــه کشــف مــواد مخــدر و اثرانگشــت مجرمــان نیــز کمــک کــرده
اســت .تا کنــون  38آزمایشــگاه در هنــد راهانــدازی شــده کــه
نهــا پژوهــش در حــوزه فنــاوری نانوســت .محققــان از ایــن
کار آ 
تهــای تشــخیصی ،بهبــود فیلترهــای آب
فنــاوری در تولیــد کی 
و حســگرها و نیــز دارورســانی بــه بــدن قابلاســتفاده میکننــد.

بســیاری از کشــورها ماننــد هنــد طرحهــای فعــال تحقیقاتــی را
در حــوزه پزشــکی نانویــی در دســتور کاردارنــد تــا راهحلهــای
جدیــدی را در حــوزه مراقبــت بهداشــتی ابــداع کننــد تــا نیــاز
جامعــه رفــع شــود.
در حــال حاضــر ،دولــت ایــن کشــور بودج ههــای مختلفــی را
بــه حوز ههــای پژوهشــی پزشــکی نانویــی در هنــد اختصــاص
داده اســت .انتظــار م ـیرود ایــن اختصــاص بودجــه کــه از
چنــد ســال پیــش آغازشــده ،ب ـهزودی نتیجهبخــش باشــد
و محصوالتــی نانــو پزشــکی را وارد بــازار کنــد .امــا در حــال
یهــای پزشــکی نانویــی
حاضــر ،چش ـماندازی کلــی از نوآور 
سهــای ســرمایهگذار و تأمینکننــده
در هنــد وجــود نــدارد .آژان 
بودجــه ،حوزههــای آ کادمیــک و دانشــگاهی ،بخشهــای
صنعتــی ،ســازمانهای تحقیقاتــی قــراردادی و تنظیمکنند ههــا
جــزء مهمتریــن ســهامداران در ایــن زنجیــره هســتند .نمایــی
از چش ـمانداز نــوآوری پزشــکی نانویــی در هنــد ارائ هشــده کــه
شهــای مختلــف ،در نــوآوری پزشــکی نانویــی ســهامدار
بخ 
هســتند .
تحلیلهایــی کــه دربــاره بــازار فنــاوری نانــو در دنیــا ارائهشــده،
پیشبینــی میکنــد بــازار جهانــی ایــن فنــاوری در هنــد تــا
ســال  2024بــه حــدود  124میلیــارد دالر برســد .چــون یکــی از
شهــای مهــم در دنیــا ،ترکیــب مــواد نانویــی در دســتگاهها
چال 

و سیســتمهای جدیــد در ســطح نانوســت ،کارشناســان عنــوان کردهانــد کــه منطقــه آســیا-
اقیانوســیه جذابتریــن بــازار بــرای نانــو مــواد اســت .در میــان کشــورهای مختلــف دنیــا ،آســیا
بزرگتریــن منطقــه بــرای تجــارت در حــوزه نانــو مــواد اســت و هنــد ،ســریالنکا ،بنــگالدش و
اندونــزی مهمتریــن مرا کــز تجــاری ایــن فنــاوری در منطقــه آســیا هســتند.
یتــوان بــه اســتفاده از آن بــرای کاهــش آلودگــی
از مهمتریــن دســتاوردهای فنــاوری نانــو در هنــد م 
یگــردد .یکــی از شــرکتهای فعــال
جشــده از خودروهــا و وســایل نقلیــه موتــوری برم 
هــوای خار 
سشــده ،هــدف خــود را
در فنــاوری نانــو بــه نــام  Future Dizicareکــه ســال  2018در هنــد تأسی 
لهــای نوآورانــه و منحصرب هفــرد گذاشــته اســت .در حــال حاضــر،
تحــول در زندگــی مــردم بــا راهح 
ایــن شــرکت دو محصــول شــامل «شــتابدهنده (بوســتر ) برتــر مســافت طــی شــده در خــودرو»
بهعنــوان راهحلــی بــرای کربــن و  iHealthkartرا در دســت دارد .محصوالتــی کــه ایــن شــرکت ارائــه
کــرده باهــدف تحــول در صنعــت خودروســازی و صنعــت ســامت و بهداشــت هســتند.
کاهش  90درصدی آلودگی هوا
یــک شــرکت هنــدی ،تقویتکننــدهای را بــرای خــودرو طراحــی کــرده کــه میتوانــد انتشــار کربــن
را کاهــش دهــد .ایــن سیســتم ،یــک نــوآوری خالقانــه در دنیــای اتومبیلهاســت کــه بــه افزایــش
میــزان احتــراق ســوختی در خودروهــا کمــک میکنــد .ا گــر بخواهیــم ایــن نــوع ســوخت را مقایســه
کنیــم ،بایــد گفــت کــه میــزان احتــراق ســوخت در ســوخت دیزلــی تــا  40درصــد و در ســوخت بنزینی
تــا  60درصــد بــوده اســت .امــا محققــان ایــن شــرکت ادعــا کردهانــد کــه بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو
توانســتهاند میــزان احتــراق ســوخت را در خودروهــا بــه  80تــا  90درصــد افزایــش دهنــد .بنابرایــن
اســتفاده از ایــن فنــاوری میتوانــد  6مشــکل اصلــی خودروهــای امــروزی را حــل کنــد و عــاوه
بــر ایــن ،مســافت طــی شــده توســط خــودرو را  20تــا  50درصــد افزایــش دهــد .همیــن کار باعــث
یشــود کاهــش آلودگــی هــم بیــن  80تــا  90درصــد ک متــر شــود کــه بــا توجــه بــه آ لــوده شــدن
م 
شــهرهای بــزرگ دنیــا ازجملــه هنــد کــه جمعیــت زیــادی را در خــود جــایداده ،ایــن فنــاوری بســیار
کاربــردی اســت .موتورهــای خــودرو بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری  40درصــد ا کســیژن بیشــتری را بــه
جــو میفرســتند و عمــر روغنموتــور را هــم تــا  70درصــد بیشــتر میکنــد.
ایــن فنــاوری نانــوی بهکاررفتــه در ایــن سیســتم ،از طریــق ورودی هــوا بــه محفظــه احتــراق خــودرو

یشــود و بــا موانــع کربنــی وا کنــش میدهــد یــا مــواد کربنــی پیچیــده ،بــا ورود بــه فرآینــد
وارد م 
یهــای صنعتــی یکــی از دالیــل اصلــی آلودگــی
یشــوند .آلودگ 
ا کســید شــدن ،دوبــاره تجزیــه م 
زیس ـتمحیطی هســتند .دانشــگاههای برتــر هنــد ب هطــور مشــترک و بــا همــکاری هــم بــرای
یهــا بــه دنبــال راهحلهــای مؤثــر روی آوردهانــد .محققــان ایــن شــرکت نانویــی
کاهــش ایــن آلودگ 
یهــای زیس ـتمحیطی هســتند تــا در
بــا بهتریــن روشهــای تحقیقاتــی بــه دنبــال کاهــش آلودگ 
شهــای ســالم زندگــی را هــم ارائــه دهنــد.
کنــار آن ،رو 
سیستم آنالین iHealthkart
یشــود ،بــه بیمــاران در
در سیســتم آنالیــن  iHealthkartکــه در آن از نانــو پزشــکی اســتفاده م 
درمــان بیــش از  126بیمــاری کمــک میکنــد و عــاوه بــر ارائــه درمــان مســائل پزشــکی مزمــن،
اصــل پیشــگیری را هــم در پزشــکی عرضــه میکنــد .ایــن شــرکت بــا ترکیــب علــم ســنتی و مــدرن
بــه کاربــران کمــک میکنــد تــا از حوزههــای پزشــکی بــرای درمــان اســتفاده کننــد .محققــان ایــن
شــرکت بهطــور مــداوم در حــال کار روی نــوآوری محصــوالت جدیــد بــا اســتفاده از روشهــای
لهــای پــا ک بــرای محیطزیســت هســتند .عــاوه بــر ایــن،
قدیمــی در بخــش ســامت و راهح 
تتــر زندگــی کننــد.
مــدام محصــوالت خــود را توســعه میدهنــد تــا مــردم بتواننــد راح 
بــا نگاهــی بــه چشـمانداز پیشــرفت فنــاوری نانــو در هنــد ،شــرکت  Nanobiosymکــه یــک 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 .بهطورقطــع ،فنــاوری نانــو جایگاهــی
اساســی در بخــش اقتصــاد و تحقیقــات علمــی ایــن کشــور بــه دســت آورده اســت و انتظــار مـیرود
ایــن حــوزه از فنــاوری بــه اوج توســعه برســد و بدیــن ترتیــب ،هنــد را بــه الگــوی کشــورهای جهــان
تبدیــل کنــد.
منابع:
Mangalmay
business-standard
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بــا نانو به جنگ کرونا رفتیم!

ترجمه یک گزارش درباره تأثیر نانو در کنترل پاندمی کرونا
ندا اظهری /مترجم

در دو ســالی کــه از همهگیــری کرونــا گذشــته ،محققــان روشهــای
مختلفــی را بــرای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا اســتفاده کردهانــد و
آزمونوخطاهــای زیــادی را پشــت ســر گذاشــتند کــه بعضــی از
آنهــا اثرگــذار بــوده و بقیــه را ههــا تأثیــری نداشــتهاند .عفونــت
کرونــا وضعیتــی اورژانســی را ازنظــر بهداشــت جهانــی ایجــاد کــرد
و تــا امــروز حــدود  3میلیــون نفربــر اثــر ابتــا بــه کرونــا مردهانــد و
نهــای اقتصــادی قابلتوجهــی را در ســطح جهانــی بــه وجــود
زیا 
آورده اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه محققــان در ایــن مــدت
بــه دنبــال را ههــای تشــخیصی و درمانــی مؤثــر و ایمنــی بودهانــد تــا
خطــر ایــن عفونــت ویروســی را کاهــش دهنــد.
محققــان بــرای تشــخیص عوامــل ضدویروســی ،از روشهــای
جایگزیــن اســتفاده میکننــد .نانــو مــواد یکــی از ایــن روشهاســت
نهــا در خطــرات
یتــوان از آ 
کــه کاربردهــای زیــادی دارنــد و م 
احتمالــی کــه ممکــن اســت در آینــده ایجــاد شــود ،اســتفاده کــرد.
لهــای ویروســی
یتــوان بــرای شناســایی مولکو 
از نانــو مــواد م 
تحریککننــده سیســتم ایمنــی و آنتیبادیهــای میزبــان در
مایعــات بــدن بهعنــوان عوامــل ضدویروســی ،نانــو وا کســن،
لهــا بــرای رســاندن داروهــای ضدویروســی بــه محــل
نانــو حام 
عفونــت یــا در داخــل ســلولهای میزبــان اســتفاده کــرد .از
یتــوان بــرای رویارویــی باهمهگیــری
را ههــای درمانــی نانــو مــواد م 
یهــای احتمالــی در آینــده اســتفاده کــرد.
کرونــا و همهگیر 
امــروزه فنــاوری نانــو کاربردهــای زیــادی دارد و نقــش مهمــی
یهــای نانــو
در علــوم و پزشــکی ایفــا میکنــد .از مهمتریــن ویژگ 
مــواد ایــن اســت کــه ابعــاد ایــن مــواد در انــدازه نانــو اســت کــه
شهــای صنعتــی ،پزشــکی و اهــداف علمــی مورداســتفاده
در بخ 

قــرار میگیرنــد و فناوریهایــی را در اختیــار محققــان قــرار میدهنــد
کــه بهراحتــی بــا کار بــا ایــن نانــو مــواد میتواننــد ویژگیهــای
نهــا را در ابعــاد کوچــک دس ـتکاری
ســاختاری و عملکــردی آ 
کننــد .محققــان از فنــاوری نانــو و نانــوذرات در تولیــد وا کس ـنهای
نانویــی ،عوامــل ضدویروســی کــه بــا نانــو مــواد ساخت هشــدهاند و
ضدعفونیکنند ههــا مورداســتفاده قــرار میگیرنــد .ایــن نانــوذرات
از تکثیــر در بــدن افــرادی کــه مبتــا بــه ویــروس هســتند ،جلوگیــری
نهــا را در خــارج از بــدن میزبــان غیرفعــال میکنــد .همچنیــن از
یــا آ 
تهــای نانویــی بــرای تشــخیص و ترمیــم نقصهــای ایجادشــده
ربا 
نطــور ،محققــان از
یشــود .همی 
در بافــت ســلولها اســتفاده م 
نانــوذرات بهعنــوان ابزارهایــی بــرای حمــل داروهــای ضدویروســی
بــا مولکــول کوچــک هــم اســتفاده میکننــد کــه نتیجــه چنــد دهــه
ٔ
پیشــرفت درزمینــه تولیــد سیســتمهای حملکننــده دارو بــا فنــاوری
نانوســت.
نانو حاملهای دارویی
ً
یســازند کــه دارو را در کل
معمــوال ترکیبــات دارویــی را طــوری م 
بــدن بــه گــردش درم ـیآورد امــا نانــوذرات برخــاف داروهــای
معمــول ،دارو را درســت بــه نقطــه موردنظــر منتقــل میکننــد .زمانــی
هــم کــه حــرف از وا کس ـنهای کرونــا بــه میــان میآیــد ،بایــد گفــت
کــه وا کس ـنهای نانویــی برخــاف وا کس ـنهای دیگــر طــوری
ساخت هشــدهاند کــه بــا دقــت باالیــی تنهــا اندا مهــای لنفــاوی و
ســلولهای ایمنــی را مــورد هــدف قــرار میدهنــد کــه وا کنــش ایمنــی
تهــای
نهــای عفون 
نکــه درما 
یبــرد .عــاوه بــر ای 
بــدن را باالتــر م 
موضعــی بــا وا کس ـنهایی کــه در بــازار وجــود دارنــد ،دشــوار اســت

امــا میتــوان آنهــا را بــا وا کسـنهای نانویــی بــا ســلولهای خــاص
تهــای
لهــای مخصــوص اندا مهــا درمــان کــرد .عفون 
یــا مولکو 
ویروســی بهویــژه کوویــد 19 -بــه دلیــل انتشــار گســترده و توانایــی آن
در تغییــر آرایــش ژنتیکــی ،بهداشــت عمومــی را بــه خطــر میانــدازد.
نانو مواد و تشخیص عفونتهای ویروسی
یهــای مولکولــی بــرای تشــخیص
محققــان بهخوبــی از فناور 
عفونــت کرونــا اســتفاده میکننــد .امــا دقــت ،حساســیت و ویژگــی
نهــای کرونــا بــه ماهیــت ویــروس بســتگی دارد .نانــو مــواد از
آزمو 
ویژگیهــای نــوری ،الکترونیــک ،مغناطیســی و مکانیکــی دارنــد.
از نانــو مــوادی ماننــد فلــز ،ســیلیس ،نانــوذرات پلیمــری ،نقــاط
کوانتومــی و لولههــای نانویــی کربنــی بــرای تشــخیص ویــروس کرونــا
یشــود.
اســتفاده م 
پلتفرمهای نانو هیبریدی زیستی:
یشــوند و
نانــو مــواد بــا پروتئیــن یــا اســید نوکلوئیــک ترکیــب م 
ابزارهــای هیبریــدی نانــو زیســتی را ایجــاد میکننــد کــه بــرای
تهــای ویروســی بــه کار میآینــد .برخــی
شناســایی عفون 
دســتگاهها هــم هســتند کــه بــرای تحلیــل رنــگ بــه کار میرونــد
کــه بــا توجــه بــه داشــتن نانــوذرات ،ویــروس مــرس را شناســایی
نطــور محققــان بــا نانــوذرات طــا و حســگرهای
میکننــد .همی 
ایمنــی بــر پایــه نقــاط کوانتومــی هــم میتواننــد عفونــت کروناویــروس
پرنــدگان را تشــخیص دهنــد .ایــن حســگرهای ایمنــی دقــت و
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حساســیت باالتــری دارنــد و در مدتزمــان ک متــری تشــخیص
میدهنــد .در ایــن روش ،نانــوذرات طــا و آنتیبادیهــای
ویــروس ،نــوار کاغــذی را میپوشــاند و از آنتیبادیهایــی کــه
ویــروس را جــذب میکننــد ،بــرای پوشــش اســتفاده میکننــد.
بــرای تشــخیص ویــروس ،محققــان نمونــه را روی نــوار قــرار
نهــا ه ـمروی غشــا ســلولی قــرار میگیرنــد.
میدهنــد و پروتئی 
نهــای ویــروس بــه ایــن ترکیــب و زمانــی کــه
بااتصــال آنتیژ 
آنتیبادیهــا را جــذب میکننــد ،خطــی رنگــی روی کاغــذ ظاهــر
میشــود.
دستگاههای میکروسیال:
در دســتگاههای میکروســیال یــا ریــز ســیال ،یــک تراشــه پلیمــری،
شیشــه یــا کاغــذی اســت که از طریــق محفظههای وا کنشــی و ریز
یشــوند .ایــن دســتگاه بــا نیــروی خــأ ،نمون ههــای
کانــال ثابــت م 
مایــع را باهــم مخلــوط یــا از هــم جــدا میکننــد .محققــان بهتازگــی
یــک پلتفــرم میکروســیال ســاختهاند کــه بــا گوشــی هوشــمند کار
یهــا علیــه عفونــت
میکنــد و بــرای تشــخیص رنــگ آنتیباد 
 HIVآمادهشــدهاند .در ایــن پلتفــرم از میل ههــای نانویــی ا کســید
یشــود.
روی و یــک مــاده دیگــر اســتفاده م 

نانو مواد و درمان عفونتهای ویروسی

واکسنهای مبتنی بر نانو:

توقف ویروس:

نانــو مــوادی چــون کلوئیــد نقــره ،دیا کســید تیتانیــوم و نانــوذرات
دیفیلیــن بهعنــوان عوامــل ضدویروســی و پلتفرمهــای
دارورســانی بــرای کنتــرل عفونــت کرونــا شــناخته میشــوند.
ژن درمــان نانویــی :رشــتههای  RNAدر کاهــش تکثیــر
ویروسهــای  RNAماننــد کروناویروسهــا بســیار مؤثــر هســتند.
اثربخشــی درمانهایــی کــه بــه RNAهــا بســتگی دارد ،بــه
هدفگیــری خــاص توالــی ویــروس بســتگی دارد .در نانــو
حاملهایــی کــه غیــر ســمی نبــوده و ســازگار بــا محیطزیســت
هســتند ،از پلیمرهــا ،چربیهــا ،نانــوذرات هیبریــد پلیمــر/
لیپیــدی ،هیــدروژل نانویــی ،ســیلیس ،دندریمرهــا ،نانــوذرات
ا کســید آهــن یــا نانــوذرات طــا بهعنــوان پلتفر مهــای تحویــل
ایــن  RNAدر نظــر گرفتــه میشــوند.

نانــوذرات ضدویــروس کــه در ســاخت وا کســن بــه کار
ً
میرونــد ،سیســتم ایمنــی را تحریــک میکننــد .مثــا نانــوذرات
طــا بــا ویــروس قابلانتقــال خوکــی بــرای بــاال رفتــن میــزان
یبــادی بــدن در برابــر ویــروس کرونــا در حیوانــات بــه کار
آنت 
میرونــد .همچنیــن ،فنــاوری نانــو نقــش زیــادی در درمــان
ویروســی کروناویــروس دارد .از نانــو مــواد بــرای بهتــر شــدن تأثیــر
یشــود .همچنیــن دســتگاههای
نهــای زیســتی اســتفاده م 
درما 
نانویــی ماننــد نانــو حســگرها ،وا کس ـنهای نانویــی و داروهــای
نانویــی هوشــمند هــم امیــد بــه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا را افزایــش
دادهانــد.

محققــان نانــو مــواد درمانــی را تولیــد کردهانــد کــه عــاوه بــر نقــش
دارورســانی یــا اســتفاده در تولیــد وا کســن ،میتواننــد فعالیــت
ویــروس را نیــز متوقــف کننــد .بخــش زیــادی از ایــن نانــو مــواد
نهــا
ب هطــور مســتقیم بــا ذرات ویــروس مشــارکت کــرده و یــا در آ 
اختــال ایجــاد میکننــد یــا بــه ذرات ویــروس وصــل شــده و
نهــای
یشــوند .برخــاف درما 
نهــا م 
مانــع از ادامــه فعالیــت آ 
شهــای ویروســی اثــر خــود را از دســت
معمــول کــه در برابــر جه 
یهــای فیزیکــی و
میدهنــد ،نانــو مــواد ضدویروســی ویژگ 
شــیمیایی انواعــی از ویروسهــا را هــدف قــرار میدهنــد .ایــن
نانــو مــواد غشــاهای ویروســی را تجزیــه میکننــد و ویروسهــا را بــا
کمــک نانــو ســاختارهای مبتنــی بــر  DNAبــرای مبــارزه بــا ویــروس
کرونــا و درمــان آن بــه دام میاندازنــد.

ایمنی درمانی نانویی:
انواع نانوذرات موضوع ایمنی و کاهش سمیت بهخوبی انجام
دادهاند .همچنین ،نانو ذراتی مانند دندریمرها ،لیپوزوم ها،
لولههای نانویی کربنی ،مواد مبتنی بر پلیمر و نانوذرات معدنی
میتوانند با آنتیژنهای متفاوتی برای فعال کردن سیستم
ایمنی ترکیب شوند.
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استقبال از جشنواره علمی -پژوهشی

اینجا استعدادهایتان را کشف میکنیم!
دکتر پور خسروانی از پژوهشسرای موفق استان فارس میگوید

اســتان فــارس  ۶۰پژوهشســرای دانشآمــوزی فعــال دارد
کــه در راســتای ســه هــدف اصلــی فعالیــت میکننــد؛ مــورد
اول ترویــج علــوم نویــن ،مــورد دوم ایجــاد خالقیــت و آمــوزش
خالقیــت در دانشآمــوز و مــورد ســوم تولیــد پژوهشــگر.
شســراهای اســتان فــارس از ســال 76
راهانــدازی پژوه 
شــروع و چهــار پژوهشســرای جدیــد نیــز تابســتان امســال بــه
ایــن مجموعــه اضافهشــده اســت.
شســراها هــدف ترویــج
همانطــور کــه گفتیــم ایــن پژوه 
یتــوان
نهــا م 
علــوم نویــن را در پیشگرفتهانــد کــه از میــان آ 
بــه نانــو فنــاوری ،ســلولهای بنیــادی و پزشــکی بازســاختی،
ریــز فنــاوری ،کــد نویســی ،انــرژی نویــن ،گیاهــان دارویــی و
طــب ســنتی ،علــوم آزمایشــگاهی ،نجــوم و ستارهشناســی،
ادبیــات و علــوم انســانی اشــاره کــرد.
از حــدود دو ســال پیــش ،بــرای ایجــاد انســجام میــان
شســراها ،ســعی شــده کــه هــر منطق ـهای فراخــور
پژوه 
امکانــات و تجهیــزات قطــب یکــی از علــوم نویــن شــود تــا

بــا راهانــدازی کارگاههــای آموزشــی ،تربیــت مربــی و آمــوزش
دانشآمــوزان از کالس چهــارم تــا دوازدهــم ب هصــورت
یتــر انجــام شــود.
تخصص 
از ســه ســال پیــش مدیریــت تمــام پژوهشســراهای اســتان
فــارس بــه عهــده دکتــر رضــا پــور خســروانی اســت .او دکتــری
مهندســی شــیمی دارد و تــا چنــد ســال پیــش در همیــن
شســرا بــه تدریــس مشــغول بــود .دکتــر پــور خســروانی
پژوه 
شســرای اســتانش
بــرای مــا از تجهیــزات بســیار خوبــی پژوه 
نهــا کــه در مناطــق محــروم
گفــت و اینکــه فقــط یــک ســری از آ 
واقعشــدهاند در ایــن زمینــه ضعیــف هســتند کــه البتــه نســبت
بــه آموزشوپــرورش از امکانــات بهتــری برخوردارنــد .مهمــان
هســتید بــه گفتگــوی مــا بــا دکتــر پــور خســروانی.

شســراها بــرای جــذب دانشآمــوزان بــه ایــن مرا کــز بومــی
پژوه 
علمــی و پژوهشــی ،جشــنوارههایی را هــر دو ســال یکبــار در
ســطح کشــور تحــت عنــوان جشــنواره علمی-پژوهشــی برگــزار
میکنــد کــه بــا اســتقبال بســیار خوبــی از ســوی دانشآمــوزان
مواجــه میشــود .ب هطــور مثــال ســال اول  ۱۴هــزار و  ۵۰۰نفــر
دانشآمــوز در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد ،امــا دو ســال بعــد
ایــن تعــداد بــا رشــد  ۱۱برابــری مواجــه شــد.
پــور خســروانی در ایــن مــورد میگویــد :در ایــن جشــنوارهها،
هــدف مــا فقــط و فقــط ارائــه مطالــب علمــی بــه دانشآمــوزان و
ً
مبتنــی بــر آمــوزش اســت نــه صرفــا مســابقه و در ایــن راســتا یــک
ســری پایــگاه و مرا کــز پژوهشــی را در ســطح کشــور و اســتانها
تــدارک دیدیــم .ازای ـنرو ،یــک ســری قطــب علمــی تعریــف
شســراها
کردیــم .بــه ایــن شــکل کــه در هــر رشــتهای بهتریــن پژوه 
را بــر اســاس نیــروی انســانی ،تجهیــزات و روابــط بــا مرا کــز علمــی
و پژوهشــی انتخــاب کردیــم تــا کار آمــوزش و ترویــج را بهصــورت
تخصصیتــر انجــام دهیــم.

قطبهای علمی استان

شســرای اســداهلل اســدی در
یهــای نویــن ،پژوه 
در رشــته انرژ 
شــیراز ،در رشــته ادبیــات ،پژوهشســرای دکتــر برنــا در جهــرم،
شســرای جابــر بــن حیــان در
در رشــته زیس ـتفناوری پژوه 
فیروزآبــاد ،در رشــته علــوم آزمایشــگاهی پژوهشســرای باقرالعلــوم
در اســتهبان ،در رشــته کــد نویســی پژوهشســرای عالمــه دوانــی
شســرای رازی در
در کازرون ،در رشــته لیــزر و اپتیــک پژوه 
شســرای پروفســور
ناحیــه  ۲شــیراز ،در رشــته نانــو فنــاوری پژوه 

نظامــی در فســا ،در رشــته نجــوم و ستارهشناســی پژوهشســرای
فارابــی در داراب ،در رشــته هــوا و فضــا و حملونقــل پیشــرفته
شســرای خیــام در مهــر ،در رشــته علــوم انســانی
پژوه 
پژوهشســرای ابنســینای  ۲در مرودشــت ،در رشــته خالقیــت،
ایدهپــردازی و کارآفرینــی پژوهشســرای جابربــن حیــان  ۲و در
شســرای جابربــن
رشــته گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی پژوه 
شســرای دکتــر
حیــان  ۱و در رشــته ســلولهای بنیــادی پژوه 
لشــدهاند.
حســابی  ۲در شــیراز بــه قطــب علمــی تبدی 
پــور خســروانی در مــورد دلیل برگزاری جشــنواره علمی-پژوهشــی
شســراها فقــط مجــری برگــزاری
میگویــد :ســالهای قبــل ،پژوه 
یهــای
جشــنواره خوارزمــی بودنــد و مدیریــت و تصمیمگیر 
شســراها نبــود ،ازای ـنرو
کالن ایــن جشــنواره بــه عهــده پژوه 
مشــکالت شــخصیتی بــرای دانشآمــوزان پیــش آمــد .چــون
جشــنواره خوارزمــی تناســب زیــادی بــا دانشآمــوزان نداشــت
و بــا توجــه بــه اینکــه پژوهشســراها فقــط مجــری بودنــد و در
حــل ایــن مشــکالت قــدرت مدیریتــی نداشــتند .درنتیجــه چنــد
شســرای کشــور ازجملــه فــارس ،خراســان ،تهــران و البــرز
پژوه 
بــه آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش پــرورش پیشــنهاد دادنــد
کــه جشــنوارهای را متناســب بــا ســطح دانشآمــوزان برگــزار کننــد.
بهــای علمــی کشــور مدیریــت ایــن جشــنواره را بــه عهــده
قط 
گرفتهانــد .بــه همیــن دلیــل مســیر آسیبشناســی دانشآمــوزان
بســیار کوتــاه شــده اســت.

فعالیتهای مجازی

شســراهای اســتان فــارس
بعــد از باندمــی کرونــا پژوه 

فعالیتهایشــان را ب هصــورت مجــازی هــم ادامــه دادنــد .در
ابتــدا از پلتفرمهایــی مثــل اســکایروم بــرای آمــوزش و ترویــج
علــوم اســتفاده میکردنــد ،امــا بعــد از راهانــدازی ســامانه
شــاد ،بــه دلیــل رایــگان بــودن و اجبــاری بــودن ایــن پلتفــرم
و باهــدف برقــراری عدالــت اجتماعــی بــه ایــن ســامانه روی
آوردنــد و بخــش «فــارس پژوهشســرا» را راهانــدازی کردنــد کــه
هما کنــون چنــد هــزار عضــو دارد .دانشآمــوزان از طریــق فــارس
شســرا میتواننــد هشــتکهای مختلــف را جســتجو کننــد
پژوه 
بهــای اســتانی را در آنجــا مشــاهده و
و آثــار دانشآمــوزان یــا قط 
همچنیــن در دور ههــای آنالیــن شــرکت کننــد.

دستاوردها

پــور خســروانی در مــورد دســتاوردهای پژوهشســراهای اســتان
شســرا
فــارس میگویــد :هــر اســتانی یــک واحــد کارشــناس پژوه 
دارد کــه مدیریــت پژوهشســرای اســتان را بــه عهــده دارد.
همیشــه اســتان فــارس جــزو اســتانهای برتــر ازنظــر واحــد
کارشناســی بــوده اســت .بــر اســاس ارزشــیابیها نیــز در ســالهای
شســراهای ایــن اســتان پــای ثابــت برگزیدههــا
گذشــته پژوه 
بــوده اســت .بعــد از دایــر شــدن جشــنواره علمی-پژوهشــی
برتــری اســتان فــارس در آمــار و ارقــام بهوضــوح مشــخص شــد.
در اولیــن دوره ایــن جشــنواره ( )99-98بیــش از  ۲۲۰هــزار
دانشآمــوز در ســطح کشــور شــرکت کردنــد کــه  ۱۴هــزار و  ۵۰۰نفــر
نهــا از اســتان فــارس بــود و درنهایــت  ۴۷نفــر بهعنــوان برگزیــده
آ 
انتخــاب شــدند و اســتان فــارس رتبــه دوم را در کشــور کســب
کــرد .در رده اول اســتان تهــران بــا  ۴۸نفــر برگزیــده اول شــد.
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در دوره دوم ،یکمیلیــون و  ۱۲۰هــزار دانشآمــوز در جشــنواره
شــرکت کردنــد کــه اســتان فــارس بــا رشــد قابلتوجهــی در
تعــداد شــرکتکنندگان مواجــه بــود و بیــش از  ۱۶۲هــزار نفــر از
دانشآمــوزان در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد .ایــن اســتان
بــا  ۸۵دانشآمــوز از  ۱۶شهرســتان برگزیــده رتبــه اول و اســتان
اصفهــان بــا  ۸۰دانشآمــوز برگزیــده رتبــه دوم را کســب کردنــد.
شســراهای اســتان فــارس میتــوان بــه
از دســتاوردهای پژوه 
خــودروی خورشــیدی دانشآمــوزان ایــن اســتان نــام بــرد کــه
بــا کمــک قطعــات ســاده آن را درســت کردنــد و توانســتند هــم
در مســابقه پیســت خشــکی و هــم پیســت آبــی برنــده شــوند.
بهغیــراز ایــن ،در ســالهای گذشــته یــک دانشآمــوز تفنگــی را
ابــداع کــرده بــود کــه مجهــز بــه  GPSو اثرانگشــت بــود .زمانــی
کــه رزمنــدهای درجایــی زخمــی میشــود ،بــرای ردیابــی او
میتواننــد از فنــاوری  GPSاســتفاده کننــد و همچنیــن فنــاوری
اثرانگشــت ایــن امــکان را میدهــد کــه بهغیــراز رزمنــده کســی
نتوانــد از اســلحه او اســتفاده کنــد.

آمار ساالنه

در جشــنواره علمــی -پژوهشــی ســال گذشــته بیــش از  ۱۶۲هــزار
نفــر دانشآمــوز از اســتان فــارس شــرکت کردنــد کــه همــه ایــن
شســرا بــه ایــن جشــنواره راه پیــدا کردنــد.
افــراد از طریــق پژوه 
یتــوان گفــت کــه از هــر چهــار نفــر دانشآمــوز ایــن
درنتیجــه م 
اســتان ،یــک نفــر جــذب ایــن پژوهشســراها شــده اســت.
در بحــث المپیــاد نانــو در ســال  99-98حــدود  506دانشآمــوز
در اســتان فــارس ثبتنــام کردنــد ،ولــی از ســال  1400-99ایــن

عــدد بــه  119نفــر رســید کــه پــور خســروانی دلیــل ایــن افــت را
باندمــی کرونــا میدانــد .درمجمــوع ایــن دو ســال  ۸۵نفــر از
نهــا وارد مرحلــه
ایــن تعــداد وارد آزمــون المپیــاد شــدند و همــه آ 
نهایــی شــدند .از ایــن تعــداد دو نفــر مــدال رنگــی المپیــاد نانــو
را بــه دســت آوردنــد.

طر حها و برنامههای آینده

حهــای آینــده پژوهشســراهای
پــور خســروانی در مــورد طر 
اســتان فــارس میگویــد :بــا بنیــاد نخبــگان و پــارک علــم و فنــاوری
تفاهمنام ـهای را امضــا کردهایــم تــا یــک ســری کارگرو ههــا و
فضاهــای تخصصــی را در ایــن مجموع ههــا راهانــدازی کردیــم
تــا عــاوه بــر بحــث آمــوزش ،بــه دانشآمــوزان خــاق و نخبــه
ٔ
کمــک کنیــم تــا درزمینــه ثبــت اختــراع ،راهانــدازی اســتارتاپها
یســازی محصــوالت مســیر درستشــان را پیــدا کننــد و
و تجار 
بــا هزین ههــای خیلــی پاییــن و راهنمایــی منتورهــای مجــرب بــه
هدفشــان برســند.
وی میافزایــد :عــاوه برایــن ،بنیــاد نخبــگان امســال جوایــزی
را بــرای دانشآمــوزان اختصــاص داده کــه بهنوعــی بــورس
تحصیلــی بــه شــمار میآینــد .ایــن در حالــی اســت کــه جوایــز
ً
بنیــاد نخبــگان تــا ســال گذشــته عمومــا دانشــجویی بــوده و بــه
دانشآمــوزان اختصــاص پیــدا نمیکــرده اســت .در صــورت
تحقــق ایــن امــر ،دانشآمــوزان از دوره مدرســه میتواننــد
بــا فرآیندهــای راهانــدازی اســتارتاپ و همچنیــن کارآفرینــی
آشــنا شــوند و بــا ترکیــب علومــی کــه در دانشــگاه میآموزنــد،
کس ـبوکار خــود را بــا موفقیــت بیشــتری راه بیندازنــد.

بــه گفتــه او ،ازآنجا کــه ذهــن دانشآمــوزان جهتگیــری
خاصــی نــدارد (برعکــس دانشــجویانی کــه یکرشــته خاصــی را
میخواننــد) ،بســیار خــاق ،ســیال و آمــاده هســتند بهراحتــی
میتواننــد چالشهــای مختلــف را حــل کننــد و اید ههــای خــام
یتــوان بــا ایــن
را ارائــه دهنــد .خیلــی از مشــکالت جامعــه را م 
روش حــل کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشآمــوزان میتواننــد در حــل
مشــکالت جامعــه نقــش بزرگــی داشــته باشــند ،میگویــد :تمــام
شهــای خــود را
نهــا و مرا کــز علمــی میتواننــد چال 
صنایــع ،ارگا 
مطــرح کننــد تــا مــا در قالــب مســابقات علمــی و اید هپــردازی
از ذهــن ســیال دانشآمــوزان اســتفاده کنیــم و مشــکالت را
برطــرف کنیــم.
شســراها روی
خســروانی پــور همچنیــن در مــورد تأثیــر پژوه 
شســراها دانشآمــوزان بــا
دانشآمــوزان میگویــد :در پژوه 
علــوم مختلــف آشــنا میشــوند و مهمتریــن نتیجــه آن کشــف
عالقهمندیهایشــان اســت .بــه همیــن دلیــل میتواننــد بادیــد
بازتــر و باعالقــه بیشــتر رشــته موردنظرشــان را بــرای دانشــگاه
انتخــاب کننــد.

باور کنید داشتن مهارت از
مدرک مهمتره!

مــدرس برتــر المپیــاد و برنــده مــدال
المپیــاد نانــو:
نسترن صائبی

محمدرضــا بســکابادی متولــد ســال  1373شــهر مشــهد اســت.
دوره مدرســه را در مــدارس تیزهوشــان گذرانــد و ازآنجا کــه
عالقــه زیــادی بــه تحقیقــات و همچنیــن علــوم نانــو و مهندســی
داشــت ،رشــته مهندســی شــیمی را انتخــاب کــرد ،چــون هــم
رشــته پرکاربــردی در کشــورمان اســت و هــم علــوم نانــو در آن
گتــر اســت .کارشناســی و کارشناســی ارشــدش را در
پررن 
رشــته مهندســی شــیمی از دانشــگاه تهــران گرفتــه و هما کنــون
دانشــجوی دکتــری همیــن رشــته بــا گرایــش نفــت و گاز اســت.
عالقــه او بــه نانــو ،از زمــان دبیرســتان شــروع شــد؛ یعنــی زمانــی
کــه از طریــق پژوهشســرای منطق هشــان در مشــهد بــا تحقیــق و
شســرا بــا المپیادهــا ازجملــه
آزمایشــگاه آشــنا شــد .در ایــن پژوه 
المپیــاد نانــو آشــنایی پیــدا کــرد و توانســت بامطالعــه روی علــوم
نانــو ،مــدال المپیــاد نانــو را در ســال  ۱۳۹۰کســب کنــد.
او هما کنــون بهغیــراز اینکــه دانشــجوی دکتــری اســت ،در
ٔ
ت نفــت و گاز درزمینــه طراحــی فرآیندهــای نفــت و
چندیــن شــرک 
ٔ
گاز فعالیــت میکنــد .همچنــان هــم بــا ســتاد نانــو درزمینــه پایــش
فناوریهــای نویــن همــکاری میکنــد.

خــودش در مــورد حــوزه نانــو میگویــد :نمیدانســتم کــه ایــن
رشــته انقــدر کاربــرد داشــته باشــد و در صنایــع مختلــف نیــاز
شــدیدی بــرای آن وجــود داشــته باشــد و هما کنــون خیلــی
خوشــحالم کــه بــه ایــن رشــته وارد شــدم و میتوانــم بــه
نیازهــای صنعــت پاســخ بدهــم.
او معتقــد اســت کــه المپیــاد نانــو بــه او کمــک کــرده
مســیر زندگ ـیاش را پیــدا کنــد و آینــدهای را بــر اســاس
عالقهمندیهایــش بســازد.
مــدرس برتــر المپیــاد نانــو ایــران را در حــوزه نانــو یکــی از
کشــورهای پیشــرو میدانــد و معتقــد اســت کــه محققــان
کشــور باوجــود تمــام محدودیتهــا و کمبــود امکانــات
و مــواد موردنیــاز ،دســتاوردهای خوبــی در ایــن زمینــه
داشــتهاند و چش ـمانداز ایــن صنعــت در ایــران بســیار
امیدوارکننــده اســت.
دستاوردها
ٔ
بســکابادی درزمینــه نانــو دســتاوردهای بســیاری داشــته
کــه البتــه بیشــتر آنهــا در قالــب مقالــه و مقــام آوردن در
مســابقات نانــو اســت ،تــا ثبــت اختــراع .در مســابقه ملــی
فنــاوری نانــو در مقطــع دانشــجویی مقــام آورده اســت.
ٔ
درزمینــه ســاخت غشــاهای نانویــی بــرای جداســازی
هیــدروژن و ا کســیژن نیــز تحقیــق و مطالعــه بســیاری داشــته و
مقاالتــی را در ایــن مــورد در  ISIمنتشــر کــرده اســت.
ٔ
خــودش درزمینــه ایــن غشــاهای نانویــی میگویــد:
حفرههــای نانــو بــه دلیــل ریــز بودنشــان بــرای جداســازی
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مــواد بهتریــن گزینــه هســتند و ازایـنرو ،امروزه در خیلــی فیلترها
یشــود تــا ذرات معلــق بیشــتری را
از نانــو غشــاها اســتفاده م 
تصفیــه کنــد .ازآنجا کــه صنایــع در جداســازی برخــی مــواد بــا
مشــکالتی مواجــه بودنــد ،ســعی کردیــم بــا اســتفاده از ایــن نانــو
غشــاها بازدهــی فرآینــد جداســازی را بــاال ببریــم .بــرای ایــن کار
عملکــرد نانــو غشــاها را در فشــار و دماهــای مختلــف بررســی
کردیــم و نتایــج آن را بهعنــوان یــک دســتاورد منتشــر کردیــم.
البتــه هما کنــون در بســیاری از صنایــع از ایــن فیلترهــا و غشــاها
در تصفیــه آب ،تمیــزی هــوا و جلوگیــری از ورود ذرات آ لــوده
س و با کتــری بــه دهــان از طریــق ســاخت ماسـکهای
و ویــرو 
یشــود؛ مثــل ماس ـکهای  N99کــه در
مخصــوص اســتفاده م 
بــازار عرض هشــده اســت.
جداســازی هــوا فرآینــدی اســت کــه طــی آن گازهــای ســازنده
یشــوند .هــوای تنفســی ب هطــور عمــده
هــوا از یکدیگــر جــدا م 
از دو عنصــر نیتــروژن ( ۷۸درصــد) و ا کســیژن ( ۲۱درصــد)
و مقــدار اندکــی هیــدروژن تشکیلشــده اســت .همچنیــن
عناصــری چــون نئــون ،آرگــون ،زنــون ،کریپتــون و هلیــم بــه
مقادیــر انــدک و ترکیباتــی چــون کربــن دیا کســید ،کربــن
نهــا ،و ا کســیدهای
مونوکســید ،متــان و برخــی هیدروکرب 
ً
نیتــروژن و گوگــرد کــه عمدتــا نقــش آالینــده هــوا را دارد ،بــه
یشــوند .همچنیــن مقادیــر
مقادیــر ناچیــز در هــوا یافــت م 
متفاوتــی از آب بهصــورت رطوبــت در هــوا موجــود اســت.
در خیلــی از صنایــع ،در فرآینــد جداســازی هــوا ،گازهــای
یشــوند و دوبــاره نیــاز بــه
هیــدروژن و ا کســیژن باهــم خــارج م 
غشــا و فیلترهــای دقیقتــری اســت تــا ایــن عنصــر را هــم از

هــم جــدا کنیــم .در ایــن راســتا ،مــا روی غشــاها و فیلترهــای
نانویــی مطالعــه میکنیــم تــا بتوانیــم ایــن جداســازی را انجــام
دهیــم .ایــن جداســازی بهغیــراز تصفیــه هــوا و فیلتــر آن
بــرای خــارج کــردن آالیند ههــا ،بــرای تولیــد عناصــر خالــص
مثــل ا کســیژن خالــص کاربــرد دارد .همانطــور کــه میدانیــد
ا کســیژن خالــص در بیمارســتانها و درمــان بیمــاران ریــوی
مورداســتفاده قــرار میگیــرد .بهغیــراز صنایــع پزشــکی ،صنایــع
نطــور داروســازی نیــز بــه ایــن فرآیندهــا نیــاز
نفــت و گاز و همی 
دارنــد.
بســکابادی در مــورد تحقیقاتــش در جداســازی هــوا میگویــد:
بیشــتر کار مــا در ایــن زمینــه شبی هســازی اســت .ازآنجا کــه
هزینــه آزمایشهــا بســیار باالســت و از ســوی دیگــر بســیاری از
مــواد در دســترس نیســتند ،ســعی میکنیــم جداســازی هــوا یــا
ذرات را بهصــورت شبیهســازی و بــا کامپیوتــر انجــام دهیــم
تــا بهجــای اینکــه از تجهیــزات و مــواد مختلــف بــرای ســاخت
لهــای شبیهسازیشــده
ایــن فیلترهــا اســتفاده کنیــم ،بــا مد 
درصــد جداســازی مــواد را تخمیــن بزنیــم .بــا همیــن
شبی هســازی دریافتیــم کــه میتوانیــم بــا غشــاهای نانویــی
هیــدروژن و ا کســیژن را از هــم جــدا کنیــم .کارهــای مشــابهی
نیــز در ایــن زمینــه بــرای تصفیــه آب انجــام میشــود.
او بهغیــراز ایــن تحقیقــات ،در پایــش فنــاوری و بحــث
کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنایع نفــت و گاز نیز فعالیتهای
زیــادی داشــته اســت و در ایــن زمینــه ،بــا برپایــی همای ـش و
نطــور در قالــب نوشــتن گــزارش،
جلســات مختلــف و همی 
یهــای روز جهــان کــه
مدیــران نفــت و گاز کشــور را از فناور 

در ایــن صنعــت کاربــرد دارنــد ،آشــنا میکنــد تــا آنهــا را بــه
یهــای جدیــد نانــو ترغیــب کنــد .و در
اســتفاده از ایــن فناور 
ایــن راســتا موفــق شــد کــه چندیــن شــرکت پتروشــیمی و نفــت و
یهــا آشــنا کنــد تــا بتواننــد مشــکالت صنعتــی
گاز را بــا ایــن فناور 
خــود مثــل تصفیــه پســابها ،کاهــش انتقــال ناصحیــح گرمــا،
ی مــواد مختلــف ،ســالم مانــدن کمپرســورها و
جداســاز 
نطــور ایمنــی تجهیــزات را حــل کننــد.
همی 
مدرس برتر المپیاد
بســکابادی ســال گذشــته بهعنــوان مــدرس برتــر المپیــاد نانــو
برگزید هشــده اســت .او کار تدریــس را از ســال اول دانشــگاه
( ۱۰ســال) شــروع کــرده و در شــهرهای مختلفــی ازجملــه
ســنندج ،شــیراز ،بوشــهر ،مشــهد و تهــران در مدارســی مثــل
عالمــه حلــی و البــرز بــه دانشآمــوزان المپیــادی درس داده
اســت .باشــگاه نانــو بــر اســاس سیســتم پایشــی کــه دارد،
سهــا و همچنیــن تــراز
ازجملــه تعــداد دانشآمــوزان و کال 
و تعــداد دانشآموزانــی کــه بــه المپیــاد راه پیــدا میکننــد ،و
همچنیــن نظرســنجی از خــود دانشآمــوزان ،بســکابادی را
بهعنــوان مــدرس فعــال و نمونــه انتخــاب کــرده اســت.
توصیه به دانشآموزان
بســکابادی بــه دانشآموزانــی کــه دوســت دارنــد در
حوزههایــی ماننــد نانــو وارد شــوند ،توصیــه میکنــد :فقــط
بــه کتابهــای درس ـیتان بســنده نکنیــد و ســعی کنیــد در
آزمایشــگاه دروســی را کــه یــاد میگیریــد ،آزمایــش کنیــد .ایــن

کار نهتنهــا باعــث میشــود دروس کتابتــان را بهتــر یــاد بگیریــد
یشــوید کــه
و بــه خاطــر بســپارید ،بلکــه وارد حــوزه تحقیقــات م 
یخــورد.
در آینــده بــه دردتــان م 
او در ایــن مــورد میگویــد :دانشآمــوزان بــا رفتــن بــه
پژوهشســراهای منطق هشــان میتواننــد بهراحتــی بــه
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی دسترســی پیــدا کننــد .درســت
اســت کــه دانشآمــوزان در ایــن ســن دوســت دارنــد کــه بــه
بــازی بپردازنــد ،امــا میتواننــد کارهــای آزمایشــگاهی را نیــز
شــبیه بــه بــازی انجــام دهنــد.
او همچنیــن میگویــد :دانشآمــوزان بیشــتر اوقــات فقــط
کتــاب میخواننــد تــا بتواننــد در کنکــور شــرکت کننــد و بــه
دانشــگاه برونــد ،ولــی نمیداننــد کــه میتواننــد بــا همیــن
تحقیقــات حتــی میتواننــد بــرای خودشــان یــک کس ـبوکار
راه بیندازنــد.
او معتقــد اســت کــه دنیــای امــروز دنیایــی اســت کــه در
آن داشــتن مهــارت مهمتــر از داشــتن مــدرک اســت و
دانشآمــوزان از همــان دوره مدرســه میتواننــد ایــن
تهــا را یــاد بگیرنــد.
مهار 
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