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گنــدزدای  ســامانه الکترولیــز آب دریــا )ژنراتــور تولیدکننــده مــاده 
شــرکت  محققــان  توســط  کــه  آب ژاول(  یــا  ســدیم  هیپوکلریــت 
آتیه پــردازان شــریف بــا برنــد تجــاری APClor، طراحــی و ســاخته 

کشور امارات صادر شد. شده، جهت نصب و بهره برداری به 
در آخریــن روزهــای ســال ۱۳۹۹، قــرارداد فــروش و نصب ســامانه 
الکترولیز آب دریا با یک شــرکت اماراتی جهت استفاده در تصفیه و 
کشــور امارات  ع دریایی پرورش میگو و ماهی در  گندزدایی آب مزار

به امضا رسید.
که  مطابق آمارها، حدود ۴۷درصد از ماهیان و سایر موجودات آبی 
در ســطح جهان به مصرف انسان می رســد، از طریق صنایع پرورش 
ماهــی و میگو فراهم می شــود. تمامــی فعالیت های آبزیان پرورشــی 
نظیر تنفس، غذا خوردن، رشــد و تولیدمثل در آب صورت می گیرد و 
بنابراین کیفیت آب مهم ترین عاملی اســت که بر ســامت و عملکرد 
گاهی و  ماهیــان در صنایــع شــیاتی و پرورش ماهــی اثرگذار اســت. آ
کنتــرل خــواص فیزیکی  اســتفاده از سیســتم های تصفیــه آب بــرای 
و شــیمیایی آن در صنایــع شــیاتی و پرورش ماهــی می تواند موجب 

کیفیت ماهیان و حفظ محیط زیست شود. افزایش تولید، بهبود 
در ســامانه طراحی شــده توســط شــرکت آتیه پــردازان شــریف، آب 
دریــا به عنــوان ورودی دریافت شــده و طــی فراینــد الکترولیز، ماده 
کلــر آزاد مناســب بــرای  هیپوکلریــت ســدیم )آب ژاول( بــا غلظــت 

گندزدایی آب، تولید و تزریق می شــود تا بتوان شــرایط حساس آب 
کرد. ایــن روش نوین، اخیرًا  را بــرای پــرورش میگو و ماهــی فراهم 
در کشــورهای پیشرو در صنعت پرورش آبزیان همچون کشورهای 

گرفته است. شیلی و استرالیا مورد استفاده قرار 
در  به کار رفتــه  تجهیــزات  و  قطعــات  تمامــی  ســاخت  و  طراحــی 
کامــًا ایرانــی بــوده و بــا کوشــش جمعی از مهندســان  ایــن ســامانه 
و محققــان جــوان شــرکت آتیه پــردازان شــریف بــه مرحلــه تولیــد، 
بهره بــرداری و صــادرات رســیده اســت. در طراحــی و ســاخت ایــن 
ســامانه از فناوری های نوین و دانش روز دنیا اســتفاده شــده است 
کــه از جملــه آن می تــوان بــه آنــد بــا پوشــش نانوســاختار مخلــوط 

کرد. کسیدهای فلزی )آند MMO( اشاره  ا
که سامانه های الکترولیز آب، در صنایع مختلفی  شایان ذکر است 
گندزدایی آب مورد نیاز شــرب شــهری  که می توان به  کاربــرد دارنــد 
گندزدایــی آب خنک کاری و فراینــدی در صنایع نفت  و روســتایی، 
کلــی، این  کــرد. به طــور  گاز، گندزدایــی آب تــوازن کشــتی اشــاره  و 
کلر  گاز  فنــاوری جایگزیــن مناســبی بــرای روش ســنتی اســتفاده از 
کنون  گازی ســمی، قابل اشــتعال و قابل انفجار اســت. تا که  اســت 
کشــورمان توســط شــرکت  پروژه هــای بزرگــی در ایــن خصــوص در 
آتیه پردازان شــریف انجام شــده اســت که می توان به پروژه انتقال 

کرد. گندزدایی اشاره  آب خلیج فارس - بخش 

امارات متحده عربی، مقصد جدید صادرات سامانه گندزدایی 
آب شرکت دانش بنیان ایرانی
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افزایــش  از  شــمال  اندیشــه  ماشین ســازی  شــرکت  مدیرعامــل 
و  نیروگاهــی  بخــش  در  شــرکت  ایــن  نانــو  فیلترهــای  مشــتریان 

کشور خبر داد. پاالیشگاهی 
میاد سیف بوشــهری؛ مدیرعامل شــرکت ماشین ســازی اندیشــه 
کنــون ۳۰هــزار نانوفیلتــر بــه  شــمال می گویــد: »از ابتــدای ســال تا
کــه بیشــتر ایــن فیلترهــا در بخــش  مشــتریان تحویــل داده ایــم 
کــه  مپنــا  گــروه  شــده اند.  اســتفاده  پاالیشــگاهی  و  نیروگاهــی 
شــرکت های متعــددی را در زیرمجموعــه خــود دارد، بزرگ تریــن 
خریــدار فیلترهــای نانــو از شــرکت ماشین ســازی اندیشــه شــمال 
است و در این بین شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(، 
کمپرسورهای  گاز، بخار و  طراح و سازنده اصلی انواع توربین های 
خریــد  حجــم  بیشــترین  صنعتــی،  گیربکس هــای  و  ســانتریفیوژ 

گذشته داشته است.« نانوفیلترها را در سال 
از  نیــز  مپنــا  تعمیــرات  »بخــش  می افزایــد:  بوشــهری  مهنــدس 
کنــار آن، شــرکت های  خریــداران فیلترهــای نانویــی ماســت و در 
کنار  بهره بــردار مپنــا نیــز از ایــن نانوفیلترها اســتفاده می کننــد. در 
مپنا، بزرگ ترین پاالیشگاه پارس جنوبی نیز از این فیلترهای نانو 

استفاده می کنند.«
میاد سیف بوشهری می افزاید: »بر اساس توافق های به عمل آمده 
قرار اســت این فیلترهای نانــو در پاالیشــگاه ها و نیروگاه های عراق 
نیز اســتفاده شــود. شــرکت توگا پروژه های مختلفی را در این کشور 
اجرا کرده است که در حال رایزنی برای استفاده از فیلترهای نانو در 

کار انجام شود.« این پروژه ها هستیم که امیدواریم به زودی این 
مهندس بوشــهری از تمرکز بخش تحقیق و توســعه این شــرکت 
کنار فیلترهای  روی نانوفیلترهای غیرهوایی خبر داد و گفت: »در 
هوا، قرار اســت در بخش تولید فیلترهای نانویی روغن و ســوخت 
که بخش تحقیق و توســعه ما در حال توســعه  کنیم  نیــز فعالیــت 

فناوری مربوط به آن است.«
به گفتۀ مدیرعامل ماشین ســازی اندیشــه شمال این نانوفیلترها 
در بخش نیروگاهی و پاالیشــگاهی استفاده شده و معمواًل فیلترها 
گرفتــه می شــود. ایــن فیلترهــای مبتنــی  بــرای توربین هــا بــه  کار 
بــر فناوری نانــو بــرای محافظــت از آســیب بــه قطعــات تجهیزات 
گردوغبــار و آلودگی و دیگــر ذرات مضر در  نیروگاهــی توســط ذرات 
کار می رود.  گردوغبار بــه  کثــری ذرات  هــوا و بــا هدف جــذب حدا
کمتــر و ســطح ویــژه  به دلیــل اســتفاده از نانوالیــاف بــا ضخامــت 
بیشــتر از الیــاف معمولــی، ایــن فیلترهــا دارای عملکــرد بهتری در 
فیلتراســیون هســتند. وجــود نانوالیــاف باعــث افزایــش راندمــان 
جــذب گردوغبــار می شــود و در عین حال افت فشــار زیادی ایجاد 
کمتر از ۱۰۰ نانومتر  نمی کند. الیاف الکتروریســی شــده دارای قطر 
کاغذ فیلتر را به صورت یکنواخت پوشش می دهند.  بوده و سطح 

جنس این نانوالیاف به طور معمول از پلی آمید است.
دامنه فعالیت ماشین ســازی اندیشــه شــمال تنها بــه تولید فیلتر 
محــدود نبــوده به طوری  که در دهه فجر خــط تولیدی جدید این 

شرکت در بخش عایق های حرارتی سه بعدی افتتاح شد.

گسترش دامنه استفاده از فیلترهای نانو در بخش نیروگاهی 
و پاالیشگاهی کشور
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کیــارز ســپهر یکــی از اســتارت آپ های حاضــر در ســومین  افرنــد 
برنامه نانواستارت آپ هاســت. این شــرکت اقــدام به تولید ماده 
کــه در آن از فرموالســیون  کــرده  گیاهــی  ضدعفونی کننــده پایــه 
گیاهان مورد اســتفاده در  نانوامولســیون اســتفاده شــده اســت. 

این محصول بومی ایران هستند.
کیــارز ســپهر درباره  نیمــا حق شــناس مدیرعامــل شــرکت افرنــد 
ایــن محصول می گویــد: »این محصــول ضدعفونی کننده، یک 
نانوامولسیون روغن گیاهی است که با استفاده از عصاره هشت 
گیاه دارویی بومی ایران ســاخته شــده است. نتایج بررسی های 
کــه این ضدعفونی کننــده قابلیت از بین بردن  ما نشــان می دهد 

کمتر از یک دقیقه دارد.« انواع عوامل بیماری زا را در 
»نانوامولســیون  فنــاوری می گویــد:  ایــن  ســازوکار  دربــاره  وی 
مورداســتفاده در ایــن ضدعفونی کننــده به صــورت عمــده روی 
غشــای ســلولی اثــر می گــذارد. یکپارچگی غشــا را از بیــن می برد 
و در ادامــه موجــب نشــت مواد ســلولی نظیر یون ها، اســیدهای 

ج از سلول می شود.« نوکلئیک و ATP به خار
کیــارز ســپهر، ایــن ضدعفونی کننده  به گفتــۀ مدیرعامــل افرنــد 
گیاهــی بــا پوســت ســازگار بــوده و حساســیت ایجــاد نمی کنــد و 
فاقد الکل اســت. همچنین در تولید آن از مواد آتش زا اســتفاده 

کســید  کلر، پرا نمی شــود و عــاری از ترکیبــات صنعتی مضر نظیر 
هیدروژن، فلزات سنگین و هیپوکلریت اسید است.

که دانشــجوی دوره دکتری فناوری نانو است  این فناور جوان 
گفت:  از دریافت مجوزهای اولیه مربوط به محصول خبر داد و 
»نمونه آزمایشــگاهی تولید شــده و مجوزهای مربــوط به آن نیز 
اخذ شده است. در حال تست های تکمیلی میدانی و همچنین 
کــره برای جذب ســرمایه گذار برای تولیــد انبوه این  در حــال مذا

محصول هستیم.«
این محصول برای ضدعفونی کردن دســت، ســطوح، دام و طیور، 

کفش، داشبورد و حتی صفحه تلفن همراه قابل استفاده است.

شــرکت دانش بنیــان رادیــس بــا اســتفاده از مــواد نانوکامپوزیتــی 
که نســبت به نمونه های  کرده  اقــدام به تولید دریچه های آدم رو 

چدنی موجود در بازار مزیت های زیادی دارد.
انتخاب دریچه ای از جنس مناســب و با دوام به منظور درپوشی 
بر روی دهانه چاه ها و آدم رو ها همواره چالش برانگیز بوده است. 
که دریچه مذکور ضمن دارا  یک انتخاب درست به گونه ای است 
بودن خصوصیات اولیه مورد نیاز برای دریچه های آدم رو، دارای 

کمترین معایب نسبت به سایر دریچه ها باشد. بیشترین مزایا و 
گزینه های  دریچه های چدنــی از دیرباز همواره به عنوان یکی از 
ح بوده اند. این  اصلــی بــرای نصب بــر روی دهانه آدم رو هــا مطــر
دریچه هــا بــا دارا بــودن خصوصیاتــی نظیــر اســتحکام مناســب، 
ع، در دســترس  ریخته گری آســان و قابلیت تولید در اشــکال متنو
بودن ماده اولیه و نیز قابلیت مرئی سازی با دستگاه های فلزیاب، 

جزو پرمصرف ترین جنس های دریچه آدم رو هستند.
کنار نقاط قوت، داشــتن نقاط ضعفی همچون وزن ســنگین،  در 

دارا بــودن پتانســیل ســرقت بــاال، قیمت نســبتًا زیــاد و زنگ زدگی 
و پوســیدگی در محیط هــای مرطــوب، ســبب می شــود تــا امــروزه 
خریــداران قبــل از انتخــاب خــود مقایســه ای بیــن ایــن دریچه ها 
بــا ســایر جنس هــای موجــود داشــته باشــند و بــا توجه به شــرایط 

گزینه را انتخاب نمایند. محیطی محل نصب، بهترین 
برای حل این مشکل، شرکت دانش بنیان رادیس اقدام به تولید 
کــرده اســت. قیمــت  و عرضــه دریچه هــای آدم رو نانوکامپوزیتــی 
دریچه هــای آدم رو عاوه بــر جنس، به پارامترهایی نظیر شــکل، 
کار رفته  ع چدن به  ابعاد و بار قابل تحمل آن ها وابســته اســت. نو
در ســاخت دریچــه تأثیــر قابل ماحظه ای بر روی قیمــت دارد. در 
نقطه مقابــل، دریچه های نانوکامپوزیتی با وجود دارا بودن تمام 
ویژگی هــای مثبــت مــورد انتظار برای یــک دریچــه آدم رو، دارای 
کمتریــن قیمــت در میان ســایر جنس هــای دریچه هســتند و این 

یک مزیت رقابتی اساسی برای آن ها محسوب می شود.
وزن دریچه هــا نیــز همچون قیمــت آن ها مقدار ثابتی نداشــته و 

تولید ضدعفونی کننده نانویی از گیاهان بومی ایران

یتی؛ سبک، ضدسرقت و دوام باال یچه آدم روی نانوکامپوز در
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کــم و زیاد می شــود. نکته  بــا تغییــر در شــکل، ابعــاد و بــار قابل تحمل 
قابل ذکــر در مــورد تمــام دریچه هــای چدنــی، وزن باالتر آن ها نســبت 
کثر جنس های موجــود از جمله دریچه های نانوکامپوزیت اســت  بــه ا
و ایــن امــر ســبب بــاال رفتــن هزینه های حمــل و نصب ایــن دریچه ها 

می شود.
دریچه هــای چدنــی به دلیــل قابل بازیافت بــودن و نیــز قیمت باالی 
گزینه های اصلی معتادان  فروش آن ها به صورت ضایعات، همواره از 
و دوره گردان برای ســرقت بوده و خطرات بســیاری نظیر ســقوط افراد 

و موتورسواران به درون آدم رو ها از تبعات به سرقت رفتن آن هاست.
گرچــه ســبب ضد سرقت شــدن یــک دریچــه  غیرقابل بازیافت بــودن ا
می شــود اما از طرف دیگر و به لحاظ زیســت محیطی یک نقطه ضعف 
محســوب می شود. ساخت دریچه های نانوکامپوزیت هم زمان هر دو 
کرده اســت؛ به عبــارت دیگر ایــن دریچه ها ضمن  مشــکل را برطــرف 
قابل بازیافت بــودن و عدم صدمه رســاندن به محیط زیســت، به دلیل 
بــه بتــن،  بــاال و دارا بــودن ظاهــری شــبیه  خاصیــت چکش خــواری 

پتانسیل سرقت پایینی داشته و در اصل ضدسرقت هستند. 

کتری تولید و به بازار  کس چرم ضدبا یکی از شرکت های ایرانی، وا
که تمیزکننده و محافظ ســطوح چرمی بوده و برای  عرضــه می کند 
ک و مبلمان چرمی نیز قابل اســتفاده اســت. در  کیف، کفش، پوشــا

گیاه آلوئه را استفاده شده است. کس از عصاره  این وا
کــس چرم  کیمیــا پژوهــش ماهــان طــی ســال های اخیر وا شــرکت 
کــه در آن از  کتــری نانویــی تولیــد و بــه بــازار عرضــه می کنــد  ضدبا
مواد ســنتزی و همچنین عصاره های گیاهی اســتفاده شــده است. 
کس هــای رایج در بــازار که حاوی  کــس نانویــی، برخاف وا ایــن وا
مشــتقات نفتــی اســت، عــاری از مــواد و حال هــای نفتــی بــوده و 

کس های رایج را ندارد. مشکات وا
که  ک کننده قوی ســطح بوده  گیاهی، یک پا کس نانویــی  ایــن وا
کار  که ایــن  به ســرعت جــذب شــده و بــه داخل چــرم نفــوذ می کند 
موجب براقیت و درخشندگی مناسب سطح می شود. از ویژگی های 
کس می تــوان به عدم اســتفاده از مــواد چربی  جالــب توجــه ایــن وا
کس  که موجب شــده تــا این وا کرد  مضر در فرموالســیون آن اشــاره 

کامًا با پوست دست انسان سازگار باشد.
کــس، اســتفاده از نانوذرات در آن اســت.  بارزتریــن ویژگــی ایــن وا
کمتــر از صــد نانومتــر در ایــن محصــول،  وجــود نانــوذرات بــا ابعــاد 
چ ها و  کتــری و ممانعت از رشــد قار موجــب افزایــش خاصیت ضدبا

کتری ها در سطوح چرمی می شود. با
کتری  گیاهی، دانش بنیان و ضدبا گیاهی رزانــا محصولی  تونیک 
که برای مراقبت از ســطوح چرمی ســاخته شــده اســت. چرم  بــوده 
از جمله ســطوح زنده بوده که نیازمند مراقبت پیوســته اســت، این 
محصول از طریق آب رســانی و سازگاری با پوست، نفوذپذیری باال 
کتری ســبب افزایش چنــد برابری  در بافــت چــرم و خاصیــت ضدبا
عمــر چــرم، ضدعفونی کننــده ســطح و نرم کنندگــی چــرم شــده و بــا 
کفــش از طریق افشــانه بر روی  ع داخــل  ازبین بــردن بــوی نامطبــو
سطح بیرونی کفش به زیبایی و دوام کفش کمک شایانی می کند.

واکس چرم ضدباکتری؛ تمیزکننده و محافظ سطوح چرمی
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بــرای محصــوالت  شــیمیایی موجــود  شــوینده  مــواد  از  اســتفاده 
چرمــی باعــث تخریــب زنجیــره پلیمــری آن شــده و به مــرور زمــان 
چــرم را دچــار خوردگــی و تخریب می کند. از طرفی تــداوم آلودگی بر 
روی ســطوح چرمــی یا چوبی عاوه بر ایجاد خفگی ســطح، ســبب 
فرسایش و تخریب زودرس مولکول های سطحی شده و در صورت 
مرطوب شدن سطح، شوره زده و موجب خشکی و ایجاد ترک های 

گیاهی برای پاســخ به  کــس حاوی مــواد  ســطحی می شــود. این وا
نیــاز کشــور تولیــد و به بازار عرضه شــده اســت. یکــی از ویژگی های 
کتری، خوش بویی آن اســت، عطــر ذاتی موجود  کس ضدبا ایــن وا
کس موجب می شــود  کار رفته در این وا در عصاره هــای گیاهــی بــه 
تــا ســطوح عــاوه بر طــراوت و زیبایــی، از بوی خوش نیــز بهره مند 

باشند.

کنترل پسیل  گیاهی برای  شرکت نانو سبز آوران طوبی، آفت کش 
پســته )مهم ترین آفت باغ های پســته( تولید و به بازار عرضه کرده 
است. در راستای کاهش مصرف سموم کشاورزی و تولید محصول 
گلخانه های کشــور می توانند از این آفت کش ســبز  ســالم، باغ هــا و 
استفاده کنند. این محصول یک آفت کش گیاهی مؤثر برای کنترل 

انواع آفت های مکنده به خصوص پسیل پسته است.
که پتانســیل صادراتی نیز دارد، ســازگار و بی خطر  ایــن آفت کــش 
بــرای انســان، دام و محیط زیســت بوده؛ تعادل محیــط را به هم 
نمی زنــد و در عیــن حال زیست ســازگار و دوســتدار طبیعت اســت. 
کاهش  در هنــگام تماس بــا مصرف کننــده بی خطر بــوده و باعث 
مقاومــت آفت هــا بــه ســموم می شــود و روی آفت هــا بــا هــر درجه 
مقاومــت مؤثــر اســت و مشــکات مقاومــت آفت هــا بــه ســموم در 
ایــن  از  کاهــش می یابــد. اســتفاده بلندمــدت  ســال های بعــدی 
آفت کش موجب احیای دشمنان طبیعی شده و به تدریج دفعات 
مورد نیــاز بــرای سم پاشــی کاهــش می یابد. این آفت کش مشــکل 

باقی ماندن در محیط ندارد.
و  نانــو  بــر  مبتنــی  گیاهــی  آفت کــش  ایــن  فرموالســیون 
کــه ایــن فنــاوری بــرای تولیــد انــواع  میکروکپسول ســازی اســت 
آفت کش های سالم و عاری از سم شیمیایی قابل استفاده است.

شــرکت نانو ســبز آوران طوبی تولیــد فرموالســیون آفت کش های 
و  پــودر  تولیــد  بهداشــتی،  آفــات  بــرای  نانوکپســوله  پلیمــری 
قرص هــای تدخینــی بــرای محصــوالت انبــاری جایگزیــن متیــل 
بیمارگــر حشــرات  چ هــای  قار کپســوله کردن  و فســفین،  برومایــد 
کتری هــا، تولیــد داروی  )بیوآفت کش هــا(، کپســوله کردن انــواع با
داروهــای  تولیــد  و  زنبورعســل  انــگل  واروآ  کنــه  کنتــرل  گیاهــی 
ضدعفونی کننــده ضدانگل هــای خارجــی دام، طیــور و پرندگان را 

کارنامه خود دارد. در 
از اهــداف این شــرکت می توان به اســتفاده از محصول آفت کش 

گیاهی برای مدیریت پسیل پسته، مگس سفید و بید سیب زمینی 
کنه، شپشــک، شــته و تریپس برای تولید محصول  آفات مکنده 

کرد. سالم در بازارهای داخلی و خارجی اشاره 
شــرکت نانو ســبز آوران طوبی به دنبال استفاده از ترکیبات جدید 
گیاهــان بومی روی  بــا فناوری هــای نویــن و اســتفاده از ترکیبات 
آفــات محصــوالت کشــاورزی بــر اســاس نیاز کشــور اســت. در این 
راســتا این شــرکت همکاری هایی برای مدیریت آفات محصوالت 

کشور با باغداران انجام داده است. کشاورزی در سراسر 
شــرکت نانو ســبز آوران طوبی به دنبال صادرات محصوالت خود 

گسترش بازار تجاری جهانی است. کشور و  ج از  به خار
برنده تندیس زرین نهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 
در ســال ۱۳۹۲، ثبــت چهــار اختــراع در زمینــه فرموالســیون های 
گیاهی، دو اختراع برگزیده توسط بنیاد  نانوکپسوله آفت کش های 
ملــی نخبگان، دریافت مدال طــای بین المللی داوری اختراعات 
توسط بنیاد ملی نخبگان، برگزیده به عنوان فناور برتر در دومین 
گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی  جشــنواره و نمایشــگاه ملی 
و طــب ســنتی ایــران در ســال ۱۳۹۳ از معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری از جملــه افتخــارات این شــرکت طی ســال های 

گذشته بوده است.

آفت کش گیاهی نانویی؛ 
راهکاری برای حفظ محصوالت کشاورزی
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پــس از رونمایــی از بســتر جدیــد ســایت آمــوزش فناوری نانــو در 
زمســتان گذشــته، ویژه برنامــه رونمایی از ســایت جدیــد با حضور 
مهنــدس  فناوری نانــو،  آمــوزش  بنیــاد  مدیــر  باقــری؛  مهنــدس 
و همچنیــن مدیــر  فناوری نانــو  آمــوزش  ســایت  حســینی؛ مدیــر 
که  اجرایی ســایت آمــوزش فناوری نانو در فروردین ماه برگزار شــد 
گرفتــه، مــروری بر روند توســعه ســایت  گفتگوهــای صــورت  طــی 
گرفت، بخش های مختلف سایت  کنون صورت  آموزش از ابتدا تا
گواهــی آناین معرفــی شــدند و برنامه هــای پیش رو  جدیــد نظیــر 
گفتگوهای صورت  برای توســعه ســایت نیز ارائه شــدند. عاوه بر 
کارگاه آموزشــی »آشنایی با فناوری نانو«  گرفته، این ویژه برنامه با 

همراه بود.
برگزاری دوره های آموزشــی غیرحضوری با موضوعاتی چون ســنتز 
نانومواد به روش ســل-ژل )به صورت تئوری و عملی در آزمایشگاه( 
و نانوبیوفناوری، مینی دوره های آموزشــی با عناوینی چون آشنایی 
 ،XRD کســل در تحلیــل نتایــج کاربــرد ا بــا غشــاهای نانوســاختار، 

گوگل و  چ شناســی و فناوری نانو، نحوه جســتجو در  مقدمه ای بر قار
کارگاه های آموزشــی آناین با موضوعاتی چون آشنایی با روش های 
ســاخت و ســنتز نانوســاختارها، صنعــت و فناوری نانــو و… از جملــه 

برنامه های آموزشی سایت آموزش در بهار ۱۴۰۰ بودند.
ع  کارگاه های آموزشــی، مقاالت جدید با موضو عاوه بر دوره ها و 
نانوالکترونیــک )۲5 مقالــه( نیز در ســایت آموزش ارائه شــدند. از 
کاربران سایت  این مجموعه مقاله، مســابقه نانوالکترونیک ویژه 
کاربران با مطالعه مقاالت ارائه شــده  آموزش برگزار شــد که طی آن 
در حــوزه نانوالکترونیــک و شــرکت در آزمــون آنایــن، بــه رقابــت 
گرفت. پرداختند و در نهایت از سه نفر برتر مسابقه تقدیر صورت 
ح تخفیفی دوره های  برگزاری مســابقه عکاسی سین هشتم، طر
آموزشــی ویــژه نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان و قرارگیــری محتوای 
چندرســانه ای مرتبط با مقاالت در قالب فایل صوتی و فایل ارائه 
بــر روی ســایت، از ســایر برنامه های ســایت آمــوزش در بهار ۱۴۰۰ 

بود. 

مروری بر فعالیت های سایت آموزش فناوری نانو در بهار 1400
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ع ویروس   در دوره چهــارم برنامــه نانواســتارت آپ به دلیــل شــیو
کرونــا و لغــو دهمیــن مســابقه ملــی فناوری نانــو، ارزیابــی علمــی 
کارآفرینــی به صــورت غیرحضــوری و از طریــق ســایت آمــوزش  و 
فناوری نانــو و بنیاد آموزش فناوری نانو انجام شــد. با جمع بندی 
نتایج آزمون ها و بررســی فرم ســوابق علمی و پژوهشــی هر کدام از 

داوطلبان، ۱۲۰ برگزیده اول معرفی شدند.
گاه ســازی داوطلبــان  برنامــه افتتاحیــه دوره چهــارم بــا هــدف آ
بــا  غ التحصیــان  فار و  دانشــجویان  عمــوم  و  شــده  پذیرفتــه 
رســالت نانواســتارت آپ، شــرایط حمایت هــای مــادی و معنــوی 
کســب وکاری در حــوزه  آن و همچنیــن ارائــه برخــی آموزش هــای 
کارآفرینــی در روز ۳۰ دی مــاه از طریــق بســترهای  اســتارت آپ و 

گرام در دســترس برگزیــدگان و عاقه منــدان قــرار  آپــارات و اینســتا
کردند. ع بیش از ۱۱۰۰ نفر در این برنامه شرکت  گرفت. در مجمو

بــا دریافــت فرم ایــده از 86 نفر، بررســی فرم ها آغاز شــد. بــا ارائه 
و  فنــی  برگــزاری جلســات  و  آموزشــی، مشــاوره ای  حمایت هــای 
ح تأییدیــه فــرم ایــده را دریافت  کنــون یــازده طــر کســب وکاری، تا
کــرده و در مســیر تکمیــل و دفــاع از فــرم پیشــنهاده پژوهشــی قرار 
دارنــد. ســایر ایده هــای ارائه شــده نیز در مســیر تصحیــح و اصاح 
فــرم ایــده قرار دارند. در صــورت دریافت تأییدیه، ایــن ایده ها نیز 
گرفت.  وارد فرایند تکمیل فرم پیشــنهاده پژوهشــی قــرار خواهند 
چهارمیــن دوره نانواســتارت آپ در مهرمــاه ۱۴۰۰ و بــا رونمایــی از 

نمونه های اولیه )MVP( به اتمام خواهد رسید.

اســتارت آپ نانوکویتــا به عنوان یکــی از اســتارت آپ های موفق 
دوره سوم نانواســتارت آپ موفق به طراحی و ساخت پکیج های 
کسیژن در آب شده  مولد میکرو/نانوحباب جهت توزیع مناسب ا

است. 
کاربردهای بی شماری را در  دستگاه های تولیدی این استارت آپ 
صنایع مختلف از جمله صنایع تصفیه آب و پساب، صنایع پرورش 

ماهی و... دارند. 
در  نانواســتارت آپ  نمایشــگاه  در  حضــور  بــا  اســتارت آپ  ایــن 
اســفندماه ۱۳۹۹ در محــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق 
بــه عقــد تفاهم نامــه ســرمایه گذاری بــه مبلــغ ۳۰میلیــارد ریــال بــا 
دو مجموعــه ســرمایه گذاری بــه نام هــای شــرکت فن زی و شــرکت 

پردیس صنعتی سازی رادیس شد. 

چهارمین دوره نانواستارت آپ؛
یافت تأییدیه پیشنهاده پژوهشی تیم ها در مسیر در

جذب سرمایه تیم نانوکویتا در نمایشگاه نانواستارت آپ
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کرات نهایی  استارت آپ نانوکویتا در حال حاضر در حال انجام مذا
بــا ایــن دو مجموعــه اســت تــا در نهایت یکــی از ایــن دو مجموعه 

برای سرمایه گذاری انتخاب شده و فرایند صنعتی سازی تولید این 
دستگاه ها در مقیاس ۱۰۰ دستگاه در سال عملیاتی شود. 

بنیــاد آمــوزش فناوری نانــو در نظــر دارد در هــر مــاه از فروردیــن 
۱۴۰۰ تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ نشســت آنایــن انتقــال تجــارب بــه 

کند. میزبانی رابطان نهادهای ترویجی برگزار 
در هر ماه، یک نهاد ترویجی می تواند میزبان این مراســم باشد 
و درباره نحوه رابط شــدن، تجربیات، ایده ها، چالش هایی که با 
کند و تجربیاتش را با ســایر رابطان  آن مواجه شــده و… صحبت 

ک بگذارد. نهادها به اشترا
بســتر آنایــن مورد نیاز جهت برگزاری نشســت هم توســط بنیاد 
گرفــت.  خواهــد  قــرار  رابطــان  اختیــار  در  فناوری نانــو  آمــوزش 
همچنیــن رابطــان میزبــان می تواننــد در نشســت خــود چالش و 
مســابقه برگــزار نماینــد و بابــت جوایــز مســابقه از بنیــاد آمــوزش 

کنند.  فناوری نانو حمایت دریافت 
شــایان ذکر اســت اولین نشســت انتقال تجارب در فروردین ماه 
کمیتــه  ۱۴۰۰ بــه میزبانــی مریــم قهرمانــی؛ رابــط نهــاد ترویجــی 
اســتان  فیزیــک  دبیــران  علمی-آمورشــی  انجمــن  فناوری نانــو 
کرمان روز سه شنبه ۲۴ فروردین در بستر اسکای روم برگزار شد.

برگزاری نشست های آنالین انتقال تجارب 
به میزبانی رابطان نهادهای ترویجی
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شــبکه مدرســان فناوری نانو در بهــار ۱۴۰۰ فعالیت هــای مختلفی 
داشته است:

دبیــران  ویــژه  تدریــس  مصاحبــه   ،۱۳۹۹ زمســتان  اواخــر  در 
آموزش وپرورش برگزار شــد؛ پس از ارائه آموزش های الزم در زمینه 
فناوری نانو در قالب دوره ضمن خدمت به دبیران آموزش وپرورش 
و برگزاری آزمون پایان دوره ضمن خدمت دبیران، شــرایط شــرکت 
در مصاحبه هــای توانمنــدی تدریــس نانــو جهــت دریافــت گواهی 
توانمندی تدریس نانو در بخش دانش آموزی، برای عاقه مندانی 

کرده بودند، اعام شد.  که آزمون را با موفقیت سپری 
ایــن مصاحبه به صــورت دو مرحله ای برنامه ریزی شــد؛ در مرحله 
اول، عاقه منــدان یــک ویدیــو 5 تا ۱۰ دقیقــه ای از تدریس خود در 
زمینــه فناوری نانــو را ارســال می کردنــد و در مرحلــه دوم، مصاحبه 
آناین از طریق بســتر سایت باشگاه نانو انجام می شد. مدت زمان 
کــه در بــازه زمانــی ۱۹ بهمــن تا ۲  ایــن مصاحبه هــا ۱5 دقیقــه بــود 

اسفند برگزار شد. 
دبیــر،   ۱8۱ ضمن خدمــت،  دوره  آزمــون  قبول شــدگان  میــان  از 
کردند و وارد فراینــد مصاحبه آناین  ویدیــو تدریــس خود را ارســال 
شــدند. از میــان دبیران حاضــر در مصاحبه، ۴ نفر موفق به کســب 
گواهــی توانمنــدی تدریس نانو تــراز الف در بخــش دانش آموزی و 
گواهی توانمنــدی تدریس نانو تــراز ب در  ۱۴ نفــر موفــق به کســب 
گواهی  کســب  بخــش دانش آمــوزی شــدند. ۳8 نفــر نیز موفــق به 
توانمنــدی تدریــس نانــو تــراز ج به صــورت موقــت و یک ســاله در 
گواهــی مدرســان پذیرفتــه شــده و  بخــش دانش آمــوزی شــدند؛ 
کارنامــه تدریــس مصاحبه شــوندگان در بهــار ۱۴۰۰ آمــاده و بــرای 

شرکت کنندگان ارسال شد.
همچنیــن در روزهای پایانی ســال ۱۳۹۹ یک جلســه آناین ویژه 
مدرســان فعــال در بخــش دانشــجویی با هدف آشــنایی مدرســان 
بــا ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو، بنیــاد آمــوزش فناوری نانــو، 
آیین نامه های شبکه مدرسان و زمینه های فعالیت در بخش های 
مختلف همراه با هم اندیشــی مدرســان، با حضور مهندس باقری؛ 
مدیــر بنیاد آمــوزش فناوری نانو و فاطمه ســادات تاتری؛ مســئول 
شــبکه مدرســان نانــو برگــزار شــد. در ایــن جلســه حــدود 5۰ نفــر از 
مدرسان بخش دانشجویی حضور داشتند و نقطه نظرات مدرسان 
در خصوص موضوعات مختلف مورد بحث در جلسه، مورد بررسی 

گرفت. قرار 

برنامــه دیگــر شــبکه مدرســان از ابتــدای ســال ۱۴۰۰، اختصــاص 
۳۰۰هزار تومان گرنت آموزشــی به مدرســان نانو به صورت ســالیانه 
گرنت آموزشــی، به صــورت اعتبار ســایت آموزش  بــوده اســت؛ این 
فناوری نانو ارائه می شــود و مدرسان می توانند با ارسال درخواست 
گرنت و تــا پایان ســال ۱۴۰۰، از این  خــود به شــبکه بــرای دریافت 
گرنــت آموزشــی در ســایت آمــوزش فناوری نانو اســتفاده کنند. این 
گواهی آن ها دارای اعتبار  که  گرنت تنها به مدرسانی اعطا می شود 

باشد.
برنامه دیگر شــبکه مدرســان در بهــار ۱۴۰۰، فراخــوان مرحله اول 
برنامه ســخنرانی نانویی ویژه مدرسان نانو بوده است. هدف این 
کوتــاه، جذاب و خاقانــه با روایت  برنامــه برگزاری ســخنرانی های 

داستانی در زمینه فناوری نانو برای مخاطبان عمومی است.
 ایــن رویــداد به صــورت دو مرحلــه ای برگــزار شــد. در مرحلــه اول، 
مدرســان عاقه منــد بــه شــرکت در ایــن برنامــه فرصــت داشــتند تا 
کنند؛ ویدیوهای  آخــر فروردین ماه ویدیوهای اولیه خود را ارســال 
گرفــت و ارائه هــای برتــر جهــت  ارســالی مــورد ارزیابــی داوران قــرار 
شــرکت در مرحلــه دوم و اصلی انتخاب شــدند. مرحلــه دوم، نیمه 
و  داوران  حضــور  در  تهــران  در  حضــوری  به صــورت  تیرمــاه  اول 
حاضــران برگــزار خواهد شــد و از ســه ارائه برتــر به انتخــاب داوران 
گرفــت. در حدفاصل بازه زمانــی مرحله اول  تقدیــر صــورت خواهد 
منتخــب  مدرســان  بــه  الزم  راهنمایی هــای  و  مشــاوره ها  دوم،  و 
به صورت آناین و توسط تیم پشتیبانی برنامه ارائه شد و این افراد 

کردند. کافی را پیدا  برای ورود به مرحله دوم آمادگی 

 گزارشی از فعالیت های شبکه مدرسان فناوری نانو 
در بهار 1400
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پژوهشــگران دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز با اســتفاده از عصاره 
گیــاه بارهنــگ و ارائه یک روش ایمن و ســبز موفق به ســنتز  دانــه 
کــه از پرکاربردتریــن نانوذرات فلزی اســت.  نانــوذرات نقره شــدند 
امــروزه بحــث اســتفاده از نانــوذرات نقــره در بســیاری از تجهیزات 

ح است. زیست پزشکی مطر
ســعید یوسفی نژاد؛ استادیار شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی 
گفــت: »در ســال های اخیــر  ح تحقیقاتــی  شــیراز دربــاره ایــن طــر
کاربــرد فــراوان نانــوذرات نقــره، تاش های زیــادی برای  به دلیــل 
گرفتــه  ارائــه راه کارهــای مــوازی در ســنتز ایــن ترکیبــات صــورت 
ح، هدف ســنتز نانوذرات نقره با ارائه یک روش  اســت. در این طر
ایمــن و اصطاحــًا ســبز بــرای محیط زیســت و ارزان بــود. در روش 
کننده  گیــاه بارهنگ به عنوان احیا  پیشــنهادی ما، از عصاره دانه 
گو مأجور  و پوشــش دهنده اســتفاده شــده اســت. بارهنگ یا پانتا
همان  گونه که خود به دلیل خواص درمانی زیادی که دارد مشهور 
کشــور مــا نیز به وفــور یافت می شــود. مطالعات  اســت، در طبیعت 
ما نشــان داد نانوذرات نقره ســنتز شــده به روش سبز پیشنهادی، 
خاصیــت  همچنیــن  و  ضدقارچــی  و  کتــری  ضدبا خاصیــت 

کسیدانتی بسیار خوبی از خود نشان می دهند.« آنتی ا
کرد  کاربردهــای روزافــزون از نانــو را تجربــه خواهد  جهــان آینــده 
و همــواره یافتــن راه کارهــای جایگزیــن بــرای ســنتز بــه روش در 
دسترس، موردتوجه محققان این حوزه بوده است. گیاه بارهنگ 
به دلیــل محتــوای غنــی از ترکیبات فنولــی و آلکالوئیدی و خواص 
کســیدانتی، توانایــی بالقوه در تولید نانوذرات  کنندگی و آنتی ا احیا
فلــزی همچــون نقــره را دارد. محتــوای ســبز ترکیبــات به کاررفته، 
کاربردهــای خــاص مرتبــط بــا انســان و مواجهــه  اهمیــت آن را در 

انسانی با آن دوچندان می کند.
یوســفی نژاد با اشــاره به خــواص ویــژه و چندگانه نانــوذرات نقره 
گفت: »این نانوذرات چه به صورت خالص و چه به صورت ترکیبی 
کامپوزیتی، از پرکاربردترین نانوذرات فلزی محســوب می شوند.  و 
گسترده، پیشنهاد روشی ارزان و ایمن و  کاربرد  به دلیل این دامنه 
فاقد فرایندهای سمی می تواند سامت در تولید و استفاده از آن ها 
را افزایش دهد. در بســیاری محصوالت، از نانوذرات نقره استفاده 
که از جمله می توان به ساخت مرکب های دارای هدایت  می شــود 
الکتریکــی، تولید برخــی خمیرها و فیلترهای بــا هدایت و پایداری 
کتری،  باال برای استفاده در صنایع، پوشش ها و پارچه های ضدبا

کتری و پانســمان زخم اشــاره کرد. همچنین  ســرامیک های ضدبا
امــروزه بحــث اســتفاده از نانــوذرات نقــره در بســیاری از تجهیزات 
ح است که با آزاد کردن مقدار اندکی از یون های  زیست پزشکی مطر
کتری ها،  نقره به صورت پیوســته، از آلوده شــدن این وســایل به با

چ ها و حتی عفونت های ویروسی جلوگیری می کنند.« قار
کــه روش هــای شــیمیایی ســنتز نانــوذرات نقــره باعــث  از آنجــا 
آلودگی های زیست محیطی می شوند و روش های فیزیکی به دلیل 
نیــاز به دســتگاه های پیچیده روش های مقرون به صرفه نیســتند 
در ایــن پژوهش از روش ســبز جهت ســنتز نانوذرات اســتفاده شــد 

: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه گیاه بارهنگ
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محققان دانشگاه تربیت مدرس با معرفی یک روش نوین برای 
ساخت الکترود با ترکیب دو روش بخار فیزیکی و الکتروشیمیایی 
فراینــد  کنتــرل  و  نانوســاختارها  انتخاب پذیــر  رشــد  قابلیــت  بــا 
کمک  کاربرد تجــاری نانوحســگرها  هســته زایی آن هــا به توســعه 

کردند.
کاتالیزوری نانوســاختارها  که انتقــال الکتــرون و فعالیت  از آنجــا 
تحقیقــات  دارد،  بســتگی  آن هــا  انــدازه  و  مورفولــوژی  بــه  کامــًا 
گســترده ای در این حوزه در حال انجام اســت تا نانوســاختارهای 
کاربردهــای حســگری ایجــاد شــوند. پژوهشــگران  بهینــه بــرای 
دانشــگاه تربیــت مدرس روشــی مقیاس پذیر و بــا تکرارپذیری باال 
کار برای  بــرای تولید نانوســاختارهای طا به عنــوان الکترودهای 

کردند. کاربردهای حسگری معرفی 

حســین صیام پــور؛ پژوهشــگر دانشــگاه تربیــت مــدرس دربــاره 
فعالیــت  و  الکتــرون  »انتقــال  می گویــد:  تحقیقاتــی  کار  ایــن 
کاتالیــزوری نانوســاختارهای طــا بــه مورفولــوژی و انــدازه آن هــا 
تــا  گســترده ای در حــال انجــام اســت  بســتگی دارد، تحقیقــات 
نانوســاختارهای بهینه برای کاربردهای حســگری توســعه یابند. 
از جملــه رویکردهــای قابل توجــه در این زمینه می تــوان به روش 
الکتروشــیمیایی، خودآرایی الکترواســتاتیک مستقیم، خودآرایی 
کرد. در این روش ها،  با پلیمر و رشــد به واســطۀ هسته اولیه اشاره 
کنترل دقیق مورفولوژی با اســتفاده از الگو، ســورفکتانت یا پیش 

آماده سازی بستر فراهم شده است. 
کاتالیــزوری  فعالیــت  و  الکتــرون  انتقــال  مــوارد،  ایــن  کثــر  ا در 
و  ســورفکتانت  مولکول هــای  وجــود  به دلیــل  نانوســاختارها 

دانشگاه تربیت مدرس: 
رفع مشکل اساسی استفاده تجاری از نانوحسگرها

کــه عــاوه بر نیاز نداشــتن به دســتگاه های پیچیــده و گران قیمت 
کمتریــن زمــان ممکــن و بــدون ایجــاد آلودگی زیســت محیطی  در 
بــا اســتفاده از دانــه گیاه بارهنــگ که گیاهی خودرو و در دســترس 
کشورهاســت، محصــول موردنظــر در ابعــاد نانــو تهیــه  در تمامــی 
کنش نیز  می شــود. دمــای مورد اســتفاده در ســنتز و مدت زمــان وا
مقادیــر معقــول و به صرفــه هســتند و می تــوان از ایــن روش بــرای 

کرد. تجاری سازی سنتز نانوذرات استفاده 
اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز دربــاره نتایج ایــن پروژه 
گیاه بارهنــگ به وفور در  کــه  بــرای کشــور ایران می گویــد: »از آنجا 
ایــران رشــد می کنــد دســتیابی بــه آن راحــت اســت. اصــواًل یکی از 
گیاهان، عاوه  مهم ترین مزایای سنتز سبز نانوذرات با استفاده از 
بــر زیست ســازگاری نســبی آن هــا، قابلیــت ســنتز آن هــا در مقیاس 
کاهنده و  زیاد اســت و همچنیــن، به دلیل عدم اســتفاده از عوامل 
پایدارکننده شــیمیایی مجزا، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هم 
هســتند. مطالعــات ما رونــد تکرارپذیری را در ســنتز نانوذرات نقره 
که مــا را امیدوار می کند تولید ایــن نانوذرات در مقیاس  نشــان داد 

نیمه صنعتی و حتی صنعتی امکان پذیر شود.«
گیاهی  گو مأجور  گفت: »بارهنگ یا پانتا این پژوهشــگر در ادامه 
شناخته شــده و در دسترس اســت. محتوای شیمیایی این ترکیب 
خواص بســیار خوبی در ســنتز نانوذرات نشان می دهد اما به دلیل 
تعــدد پارامترهای تجربی ســنتز باید توجه خاصی به بهینه ســازی 

ایــن پارامترهــا و احتمــال برهم ُکنــش آن هــا در حین بهینه ســازی 
شــود، همچنین به دلیل اهمیت ســنجش میزان یون های ســمی 
جیوه در محیط های آبی، از محلول نانوذرات سنتز شده می توان 
کــرد. همچنیــن  به عنــوان نانوسنســور ســنجش جیــوه اســتفاده 
ایده هایی را برای به کارگیری این نانومواد سنتز شده در تجهیزات 

حفاظت فردی، تحت مطالعه و آزمون داریم.«
این پژوهش حاصل یک پروژه دانشــگاهی و با حمایت دانشــگاه 
ح  علــوم پزشــکی شــیراز انجــام شــده اســت. همــکاران ایــن طــر
دکتــر ســعید یوســفی نژاد؛ اســتادیار شــیمی تجزیــه دانشــگاه علوم 
پزشکی شــیراز/ دانشــکده بهداشــت، غزل نیک آیین؛ دانشجوی 
علــوم  دانشــگاه  حرفــه ای  بهداشــت  مهندســی  کارشناسی ارشــد 
پزشــکی شیراز/ دانشکده بهداشــت به عنوان نویسندٔه اول مقاله، 
گــروه شــیمی دانشــگاه هرمــزگان، ســمانه  فائــزه ثمــری؛ اســتادیار 
رحم دل؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ دانشکده تغذیه و 
کارشناسی مهندسی بهداشت  غ التحصیل  ســعیده مهدوی نیا؛ فار
 Central ح در قالب مقاله ای با عنــوان حرفه ای هســتند. این طــر
 Composite Design for Optimizing the Biosynthesis of
 Silver Nanoparticles using Plantago major Extract and
 Investigating Antibacterial, Antifungal and Antioxidant
Activity در مجلــه Scientific Reports بــا ضریــب تأثیــر ۳٫۹۹8 

)سال ۲۰۲۰( به چاپ رسیده است.
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کاهــش می یابد که در  مولکول هــای پیونددهنــده 
کاربردشان را محدود می کند. از طرف دیگر  نتیجه 
روش های ارائه شده عمومًا از ضعف تکرارپذیری، 
کاهــش  و  ســاخت  طوالنــی  رونــد  کــم،  پایــداری 
کــم نانوســاختارها  عملکــرد حســگری ناشــی از ترا
و مسدود شــدن ســایت های فعــال توســط لینکرها 
رنــج می برنــد؛ بنابرایــن، بــرای تولید حســگرهای 
حســاس، یافتن یک روش ســاده و بــا تکرارپذیری 
بــاال بــرای رشــد مســتقیم مــواد فعــال روی ســطح 

الکترود بستر، یک چالش مهم است. 
بــا  و  مقیاس پذیــر  روشــی  مــا  پژوهــش،  ایــن  در 
نانوســاختارهای  تولیــد  بــرای  بــاال  تکرارپذیــری 
کاربردهای  کار بــرای  طــا به عنــوان الکترودهــای 
کردیــم. بــرای ایــن مطلــوب از  حســگری معرفــی 
روش الیه نشــانی تبخیــر فیزیکــی به عنــوان روش 
مرجع اســتفاده شــده اســت. با بهینه کردن شرایط 
الیه نشــانی شــامل ضخامت فیلم، دمای بازپخت 
الکتروشــیمیایی،  روش  بــه  الیه نشــانی  انجــام  و 
حســگری بــا عملکــرد بــاال به  دســت آمــد. عملکرد 
ولتامتــری  از  اســتفاده  بــا  آن هــا  الکتروشــیمیایی 
چرخه ای و بیناب نمایی امپدانس الکتروشیمیایی 

صورت پذیرفته است.«
وی درباره فناوری نانو به کار رفته در این پژوهش 
گفت: »رشــد انتخاب پذیر روی الکتــرود در نتیجه 
خ می دهد، اولین عامل  دو عامــل در مقیاس نانو ر
کــه  مربــوط بــه انــرژی ســطحی اســت بــه نحــوی 
نانــوذرات طــای ایجــاد شــده در نتیجه پــردازش 
حرارتی، انرژی سطحی باالتری نسبت به نواقص 
که باعث می شود آن ها به عنوان  ســطح بستر دارد 
کنش با یون های طا عمل  یک سطح اولیه، در وا
کنــش الکتروشــیمیایی قابل توجهــی بــا  کننــد و وا
آن ها انجام دهند. عامل دیگر، رشد ساختار طا در 
مناطق دفیوژن ایجاد شده به وسیله نانوذرات طا 
انجام می شود که همپوشانی این مناطق منجر به 
کل سطح بستر می شود. این بدان  پوشانده شــدن 
کنــش در شــرایط پایــدار قــرار دارد  کــه وا معناســت 
کــه ایــن دو عامــل منجــر به الیه نشــانی  به طــوری 
انتخابــی ترجیحــی و رشــد روی نانــوذرات طــا در 

ابتدای الیه نشانی الکتروشیمیایی می شود.«

ح در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و کاربرد  صیام پور در ادامه گفت: »این طر
نتایــج آن به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در حوزه هــای مرتبط با بهداشــت و 
پزشــکی، غذا و امنیت غذایی، محیط زیست، بیوتکنولوژی و انرژی است. تمام 
روش های انجام شده برای ساخت الکترود در این پژوهش به خوبی در صنعت 

شناخته شده هستند و فقط نیاز به سرمایه گذاری دارد.«
از جمله مهم ترین مزایای این روش، تولید الکترودها با تکرارپذیری، حساسیت 
باال و در عین حال ارزان قیمت است که از الزامات تجاری سازی است، همچنین 
کاهــش قابل توجه مــواد مصرفی و  کاهــش قابل توجــه زمان ســاخت الکترودها، 

آلودگی نیز از مزایای این روش است.
ح گفت:  کلیــدی این طــر محقــق دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا اشــاره بــه نتایــج 
مؤثــر  ســطح  ساخته شــده،  الکترودهــای  ۹8درصــدی  بــاالی  »تکرارپذیــری 
الکتروشــیمیایی دوبرابری نســبت به الکترود شاهد و رسانندگی ده برابری سطح 
در بازه زمانی ۱٫۴ در مقایســه با زمان ســاخت الکترود شــاهد از جمله نتایج مهم 

ح پژوهشی بوده است.« این طر
ســاخت  بــرای  شــروعی  نقطــه  واقــع  در  روش  ایــن  اســت  معتقــد  صیام پــور 
که  نانوســاختارهای جدید با ترکیب روش های فیزیکی و الکتروشــیمیایی اســت 
کنترل پذیرتریــن روش ها در حوزه هــای علمی و صنعتی  ایــن دو روش به عنــوان 
کاستی های موجود در این روش ها را به  شناخته می شوند و ترکیب این دو روش 
گروه تحقیقاتی در این راستا  بهترین وجه ممکن رفع می کند؛ بر این اساس این 

قدم خواهند برداشت.
ایــن پژوهــش در قالــب رســاله دکتــری بــا همــکاری حســین صیام پــور، ســارا 
عباســیان، احمد مشــاعی، مسلم صدقی و حســین نادری منش از پژوهشگران و 
کبری امیدفر؛ عضو هیئت علمی  اعضای هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس و 
Seed- دانشــگاه علوم پزشــکی تهران انجام شــده و در قالب مقاله ای بــا عنوان
mediated electrochemically Developed Au nanostructures with Boost-
 ed Sensing properties: An implication for non-enzymatic Glucose
Detection در مجلــه Scientific Reports بــا ضریــب تأثیر ۳٫۹۹8 )ســال ۲۰۲۰( 

به چاپ رسیده است.
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فناوری نانو و منسوجات ضدچروک

گردآورنده فاطمه سادات تالتری1 
f.s.talatori@gmail.com،1-دکترایفناورینانو،دانشگاهتهران،مدیرعلمیسایتآموزشفناورینانو

چکیده
طی ســال های اخیر اســتفاده از انواع نانوســاختارها در فرایند تکمیل منســوجات بســیار مورد توجه قرار گرفته اســت؛ استفاده 
از نانوســاختارها یــا تکمیل هــای نانومتــری بــر روی منســوجات بــا هــدف ایجــاد خــواص مختلفــی نظیــر مقاومــت در برابــر پرتــو 
گینی و… در منســوجات انجام می شــود که  الکترومغناطیــس، خصوصیات ضدمیکروبی، خودتمیزشــوندگی، کندســوزی، عطرآ
کریلیک  ، نایلــون و آ در منســوجات مختلفــی اعم از الیاف طبیعی نظیر پنبه، پشــم، ابریشــم و الیاف بشرســاخت نظیر پلی اســتر
قابل اجراســت. الیاف ســلولزی نظیر پنبه از جمله الیاف پرکاربرد در صنعت نســاجی هستند؛ اما این الیاف، علی رغم مزایایی که 
دارند، سبب ایجاد عیوبی در منسوج نهایی نیز می شوند که یکی از مهم ترین آن ها، عدم ثبات ابعادی و ایجاد چروک در ساختار 
منســوجات اســت. تاکنون تحقیقات زیادی به منظور ضدچروک کردن این منســوجات صورت گرفته است که طی آن محققان از 
ترکیبات شــیمیایی مختلفی نظیر رزین های فرمالدئید و پلی کربوکســیلک اســیدها برای این منظور استفاده کرده اند. با ظهور و 
پیشرفت فناوری نانو، برخی نانوساختارها نیز به گروه ترکیبات مورد استفاده در تکمیل ضدچروک منسوجات اضافه شده اند.

کلمات کلیدی: منسوجات، فناوری نانو، نانوساختارها، عملیات تکمیل، ضدچروک، دی اکسید تیتانیوم، نانوذرات نقره
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1- مقدمه
فراینــد تکمیــل در صنعت نســاجی، غیــر از فرایند تولید منســوجات و 
فرایند رنگرزی، به هرگونه عملیاتی گفته می شود که در طول مسیر تولید 
منســوج، سبب بهبود خواص منســوج یا ایجاد خواص جدیدی در آن 
گروه اصلی تکمیل مکانیکی  می شود؛ فرایند تکمیل منسوجات به دو 
و شیمیایی تقســیم بندی می شود؛ تکمیل مکانیکی شامل استفاده از 
گرما و فشار بر منسوج  کشش، اعمال  ک،  اصول فیزیکی نظیر اصطکا
اســت. از جملــه مهم تریــن روش هــای تکمیل شــیمیایی نیــز می توان 
پوشــش دهی   ،)Exhaustion( رمق کشــی   ،)Padding( َپد کــردن  بــه 
)Coating(، افشانه )Spraying( و استفاده از کف )Foam( اشاره کرد. 
استفاده از فناوری نانو در بهبود خواص منسوجات، اولین بار در مرحله 
تکمیل منسوجات با استفاده از نانوذرات صورت گرفت که با گسترش 
کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی، این فرایند به اختصار نانوتکمیل 

گرفت. )Nano finishing( نام 

2- استفاده از نانوساختارها در تکمیل منسوجات
فناوری نانو امکان ایجاد خواص جدیدی را در منسوجات فراهم 

کــه امــروزه نانوســاختارهای مختلفی در  کــرده اســت بــه طــوری 
تکمیل منسوجات مورد استفاده قرار می گیرند؛ نانوساختارهایی 
کســید ســیلیکون )سیلیکا(،  نظیر نانوذرات نقره، نانوذرات دی ا
کســیدروی،  کســید تیتانیوم )تیتانیا(، نانوذرات ا نانوذرات دی ا
کربن  کربنی،  ک رس )nanoclay(، نانولوله هــای  نانــوذرات خــا
کاربرد را در صنعت نساجی دارند. در شکل ۱  بلک و… بیشــترین 
نانومواد مورد اســتفاده و برخی ویژگی های به دســت آمده از این 

ساختارها نمایش داده شده است.
تکمیــل  یــا  تولیــد  فراینــد  در  نانوســاختارها  از  کــه  هنگامــی 
منســوجات اســتفاده می شــود؛ ممکن است این ســاختارها وارد 
ســاختار الیاف شــده یــا به صورت پوشــش روی ســطح لیف قرار 

گیرند )شکل ۲(.

3- چروک پذیری الیاف
بــا  پیونــد  در  باالیــی  توانایــی  پنبــه،  نظیــر  ســلولزی  الیــاف 
مولکول هــای آب دارند؛ به عبــارت بهتر مولکول های آب میان 
زنجیرهــای ســلولزی قــرار می گیرنــد و ســبب تــورم ایــن الیــاف 

شکل 1- نانوساختارهای پرکاربرد در صنعت نساجی

فناوری نانو و منسوجات ضدچروک

کربنبلک
مس

نانولولهکربنی
پلیپیرول
پلیآنیلین

نانولولهکربنی
اکسیدآلومینیوم

پلیبوتیلاکریالت
دیاکسیدسیلیکون

اکسیدروی

نقره
کایتوسان

دیاکسیدسیلیکون
دیاکسیدتیتانیوم

اکسیدروی

نانولولهکربنی
فلورواکریالت

دیاکسیدسیلیکون
دیاکسیدتیتانیوم

) )آناتاز

کربنبلک
هیدروکربنباتخلخل

نانومتری
پوششهاینیتروژن
دیاکسیدسیلیکون دیاکسیدتیتانیوم

نانولولهکربنی نانولولهکربنی
دیاکسیدوانادیوم

دیاکسیدتیتانیوم
)روتایل(

اکسیدروی

اکسیدقلعاینیدوم نانوساختارهای
توخالیمانند

سیکلودکسترین
نانوذراترس

دیاکسیدسیلیکون

نانولولهکربنی
بوروسیلوکسان
نانوذراترس

خاکسترآنتیموان

نانومواد مورد استفاده در صنعت نساجی و عملکرد آن هانانومواد مورد استفاده در صنعت نساجی و عملکرد آن ها

بهبود رنگ پذیری

مقاومت در برابر 
سایش

جاذب رطوبت

مقاومت در برابر پرتو 
الکترومغناطیس

دافع آب و لکه/ 
خودتمیزشونده

رسانش یا عایق 
حرارتی

ضدمیکروب

رهایش مواد مٔوثر 
دارویی یا معطر

افزایش ثبات

مقاومت در برابر 
تش آ

مقاومت در برابر 
UV/ رنگ پریدگی

رسانش الکتریکی/
ضدالکتریسیته 

ساکن
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می شــوند. البتــه مولکول هــای آب فقــط می تواننــد بــه مناطــق 
کنند و امکان نفوذ به مناطق بلوری ســاختار سلولز  آمورف نفوذ 

را ندارند.
خ می دهد که ســبب  از ایــن رو تــورم الیــاف به صورت موضعی ر
اعمال تنش به ســاختار الیاف ســلولزی می شود. در این شرایط 
زنجیرهــای مولکولی ســازنده الیاف جابه جا می شــوند و این امر 
سبب شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرها و ایجاد 
پیوندهــای هیدروژنی در محل های جدید می شــود. این پدیده 
در نهایــت منجــر به ایجاد چروک می شــود. اســتفاده از وســایلی 
نظیــر اتو، ســبب جابه جایــی مجــدد زنجیرها و تثبیــت جایگاه 
که عمل  آن هــا در محــل دلخــواه می شــود؛ به خصــوص زمانــی 
پرس در حضور بخار آب انجام می شود، حرکت زنجیرها روان تر 
شــده و جابه جایی راحت تر انجام می شــود و چروک ایجاد شــده 

از بین می رود.
به طــور معمول چروک در پارچه های پشــمی و ابریشــمی ایجاد 
ع  کــه پیونــد بیــن زنجیرهــای ایــن الیــاف از نــو نمی شــود، چــرا 
که به راحتی شکسته  پیوند بســیار قوی سیستین )S-S( اســت 
نمی شــود. به عــاوه، ســاختار مارپیچی شــکل الیــاف پروتئینی 
برخاف ساختار تقریبًا خطی الیاف سلولزی، در برابر سر خوردن 

و جابه جایی زنجیر الیاف ممانعت می کند )شکل ۴(.

4- تکمیل ضدچروک
کاالی پنبه ای  گذشــته از نشاســته به عنــوان پوششــی روی  در 
کاهــش چــروک پارچه هــا اســتفاده می شــد. امــروزه  در راســتای 

کرده انــد و در دو  ع بیشــتری پیــدا  تکمیل هــای ضدچــروک تنــو
کلــی قــرار می گیرنــد: روش هــای فیزیکــی و روش هــای  دســته 
شــیمیایی. روش هــای فیزیکی عمدتــًا در کاهش چروک پذیری 
مؤثــر هســتند و نمی تواننــد به عنوان عامــل بازدارنــده از چروک 
کرد:  کــه از آن جملــه می تــوان به این مــوارد اشــاره  کننــد  عمــل 
مخلوط کــردن الیــاف بــا الیــاف دیگــر نظیــر پلی اســتر، تغییــر در 
کاهــش تــاب در هنــگام  ســاختار نــخ در هنــگام ریســندگی )بــا 
ریســندگی، انعطــاف نــخ بیشــتر شــده و میــزان بازگشــت پذیری 
پارچــه از چــروک افزایــش خواهــد یافــت(، افزایــش ضخامــت 
الیــاف، تغییــر ســاختار پارچه )پارچه هــای تاری-پودی بیشــتر 
از پارچه هایــی بــا بافــت حلقــوی چــروک می شــوند( و تغییــر در 
کم بافــت پارچه بیشــتر باشــد، امکان  کــم پارچــه )هرچــه ترا ترا

چروک شدن آن بیشتر است(.
که خاصیت آب دوســتی الیاف ســلولزی علت اصلی  از آنجایی 
ایجــاد چــروک در ایــن منســوجات به شــمار مــی رود، در تکمیل 
پیوندهــای  بــر  آب  تأثیــر  از  جلوگیــری  به منظــور  شــیمیایی، 
بیــن زنجیــری ســلولز، رویکردهایــی مختلفــی مانند اســتفاده از 

شــکل 2 - حالت هــای مختلف قرارگیــری نانومواد نســبت به الیاف 
در منسوجات

شکل 4- تصویر ساختار مارپیچی الیاف پروتئینی

شکل 3- زنجیر سلولز پیش از جابه جایی پیوندهای هیدروژنی
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فناوری نانو و منسوجات ضدچروک

رزین هــا و تثبیــت زنجیر الیــاف در محل اولیه خود، اســتفاده از 
عوامــل ایجادکننــده پیوند عرضی و ممانعــت از حرکت زنجیرها 

قابل اجراست.
رزین هــای مختلفــی نظیــر فنــول فرمالدئیــد و اوره فرمالدئیــد 
کــه از معایب آن ها  بــرای تکمیل ضدچروک اســتفاده می شــوند 
بــودن، رهایــش فرمالدئیــد و زردی منســوجات اســت.  ســمی 
مامیــن فرمالدئیــد، دی متیلــول دی هیدروکســی اتیلــن اوره 
اســتفاده  مــورد  رزین هــای  ســایر  از  اوره  اتیلــن  متیلــول  دی  و 
هســتند. با این حال ترکیبــات غیرفرمالدئیدی نیز برای تکمیل 
 ’N،N که از آن میــان می توان به ضدچروک اســتفاده می شــوند 
گلوتــار آلدئیــد،  دی متیــل-۴،5 دی هیدروکســی اتیلــن اوره، 
پلی کربوکسیلیک اســیدها نظیــر ســیتریک اســید، سوکســینیک 
کرد. کربوکسیلیک اسید اشاره  اسید، مالئیک اسید و بوتان تترا 

5- استفاده از نانوساختارها در تکمیل ضدچروک منسوجات
عمدتــًا  نانوســاختارها  از  منســوجات  ضدچــروک  تکمیــل  در 
کاتالیــزوری در ایجــاد اتصال عرضی  به منظــور بهبــود خاصیــت 
بین ســلولز و عامل ایجاد پیوند عرضی اســتفاده می شود. برخی 

کاربردی در این زمینه عبارت اند از: از نانوساختارهای 

)TiO2( کسید تیتانیوم  ۵-۱- نانوذرات دی ا
کسید تیتانیوم همراه با عوامل اتصال  استفاده از نانوذرات دی ا
عرضی می تواند سبب بهبود خواص ضدچروک شود؛ اما رویکرد 
دیگر استفاده از این نانوذرات، قرارگیری آن ها بین الیاف است 
که ســبب محدود شــدن حرکت زنجیرهای ســلولز شــده و از این 
طریــق از چروک شــدن پارچــه جلوگیــری می کنــد. ترکیــب دیگــر 
کــه به روش  کســید تیتانیوم اســت  گروه، ُســل نانو دی ا در ایــن 
 )TBOT( ســل-ژل و توسط پیش ماده تترابوتیل اورتوتیتانات

و ســیتریک اســید همراه با اتانول تولید می شود. استفاده از این 
ترکیب ســبب ایجاد خاصیت ضدچــروک و ضدپرتوی فرابنفش 
هم زمان، ســفیدکنندگی و افزایش اســتحکام منســوج می شود. 
ایجــاد پیونــد عرضــی اســتری بیــن ســیتریک اســید و ســلولز را 
می توان با آزمون FTIR و خاصیت ضدچروک را از طریق آزمون 
کرد. زاویه بازگشت از چروک )Crease recovery angle( بررسی 
کربوکسیل  گروه  کربوکســیلیک اســید با داشــتن یک  بوتان تترا
کارایــی بیشــتری در ایجــاد خاصیت  بیشــتر از ســیتریک اســید، 
ضدچروک منســوج سلولزی دارد. سازوکار تشکیل پیوند عرضی 
کربوکسیلیک اسید به واسطه حضور نانو  بین سلولز و بوتان تترا
کسید تیتانیوم از طریق سازوکار حمله پروتون تحت تابش  دی ا

فرابنفش است.

)Ag( ۵-۲- نانوذرات نقره 
ســنتز درجــای نانوســاختارها بــر الیــاف و پارچــه، مزایــای زیادی 
چــون راحتی و ارزانــی، قابلیت بــاال برای تجاری ســازی، رهایش 
کاهــش مراحــل ســنتز و به کارگیری  کمتــر نانوســاختار در محیــط، 
کمتر را بــه همراه دارد. ســنتز درجای  نانوســاختارها و مــواد اولیــه 
کاالی پنبــه ای و اســتفاده از نانــوذرات نقره  نانــوذرات نقــره روی 
همــراه بــا عامــل اتصال دهنــده عرضــی و همچنیــن سیلوکســان 
ایجــاد خاصیــت ضدچــروک در منســوج شــود.  می توانــد ســبب 

شــکل 6- واکنش ایجاد اتصال عرضی بین تتراکربوکســیلیک اسید 
و سلولز در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

شــکل 5- واکنش ایجاد اتصال عرضی بین سیتریک اسید و سلولز 
در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
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اســتفاده از نانــوذرات نقــره بــه تنهایــی نیز تــا حدی ســبب بهبود 
کاالی پنبه ای می شود. چروک پذیری 

کسید تیتانیوم از طریق  استفاده هم زمان از نانوذرات نقره و دی ا
کســید – فلز، ســبب تشــکیل یــک نانوآمیزه  ایجــاد پیونــد لیگاند ا
کواالنســی به بســتر منســوج  کــه می تواند از طریق پیوند  می شــود 
که استفاده از این  متصل شود. نتایج تحقیقات نشان داده است 
کربوکســیلیک اســید می تواند ســبب  نانوآمیزه در حضور بوتان تترا

بهبود خاصیت ضدچروک منسوجات سلولزی شود.

 )SiO2( ۵-۳- نانوذرات سیلیکا 
اســتفاده از نانــوذرات ســیلیکا به عنــوان بهبوددهنــده خاصیــت 
کربوکســیلیک اسید به عنوان عامل  ضدچروک همراه با بوتان تترا
کاتالیــزور ســدیم هیپوفســفیت از جملــه  ایجــاد پیونــد عرضــی و 
کمــک فناوری نانــو اســت. افزایــش  تکمیل هــای ضدچــروک بــا 
غلظــت نانــوذرات ســیلیکا در ایــن تکمیل ســبب بهبــود خاصیت 

بازگشت از چروک و افزایش استحکام پارچه می شود.

 )ZnO( کسیدروی  ۵-۴- نانوذرات ا
ســدیم  کاتالیــزور  بــا  همــراه  کســیدروی  ا نانــوذرات  به کارگیــری 
کربوکسیلیک اسید  هیپوفسفیت و عامل اتصال عرضی بوتان تترا
و سوکســینیک اســید ســبب بهبــود چروک پذیری پارچــه پنبه ای 

می شود. 
کنش نظیــر غلظت نانــوذرات، غلظت  تغییــر عوامــل مختلــف وا
کاتالیــزور و دمــای پخــت در میزان بازگشــت از چــروک پارچه مؤثر 

است.

)CNT( کربنی  ۵-۵- نانولوله های 
به ویــژه  ســلولز  زنجیرهــای  بیــن   CNT زنجیرهــای  قرارگیــری 
در حضــور عوامــل ایجــاد اتصــال عرضــی، می توانــد ســبب ایجاد 

خاصیــت ضدچــروک در منســوج پنبــه ای شــود. به عنــوان مثال، 
کربنی چنددیواره همراه با سوکســینیک  اســتفاده از نانولوله های 
کاتالیــزور ســدیم  اســید به عنــوان عامــل اتصال دهنــده عرضــی و 
کربنی  هیپوفســفیت از طریــق ایجــاد پیوند عرضــی بیــن نانولوله 
کاهش انعطاف زنجیرها شــده و به  و زنجیرهای ســلولزی ســبب 

منسوج خاصیت ضدچروک می بخشد.

)Chitosan( کیتوسان  ۵-۶- نانوذرات 
کیتوسان پلیمری طبیعی است که پس از سلولز، بیشترین میزان 
تولیــد ســالیانه را داراســت، بنابراین اســتفاده از این مــاده در چند 

گذشته مورد توجه بسیاری از محققان بوده است.  دهه 
کاالی پنبه ای سبب نفوذ  کیتوسان بر روی  استفاده از نانوذرات 
ایــن پلی کاتیون به داخل الیاف شــده و امــکان ایجاد اتصال بین 
زنجیرهــای ســلولزی را فراهــم می آورد. بــه همین دلیــل احتمال 
جابه جایــی زنجیرهــا، شکســتن پیوندهــای هیدروژنــی و ایجــاد 

کاهش می یابد.  چروک در منسوج 
بــا این حال اســتفاده از عامــل اتصال عرضی همراه بــا نانوذرات 
کیتوســان بــرای دســتیابی بــه نتایــج مطلوب تــر ضــروری بــه نظر 
کیتوسان در ابعاد  که استفاده از  می رســد. البته باید توجه داشــت 
میکرو همراه با عامل اتصال دهنده عرضی، سطح را پوشش داده 
و از ایجــاد پیوندهــای عرضــی بیــن ســلولز و عامل اتصــال عرضی 

جلوگیری می کند.

6- روش ارزیابی
تکمیــل  در  مختلــف  روش هــای  و  مــواد  از  اســتفاده  اثربخشــی 
و  مشــخص  تجهیــزات  و  روش هــا  بــا  منســوجات،  ضدچــروک 
اســتاندارد صورت می گیرد. ارزیابی تکمیل ضدچروک منسوجات 
 Crease recovery( با اندازه گیری زاویه بازگشــت پذیری از چروک
 AATCC Test Method 66-2003 بــر اســاس اســتاندارد )angle
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انجام می شود. 
در ایــن آزمــون پارچــه تاشــده بــه مــدت یــک دقیقــه تحــت بــار 
ثابــت )۲۰ نیوتــون( قــرار می گیــرد و زاویــه بازگشــت از چــروک آن 
پــس از برداشــتن وزنــه و اســتراحت پارچه بــه مدت یــک دقیقه، 

اندازه گیری می شود )شکل ۷(.

7- نتیجه گیری
و  جدیــد  قابلیت هــای  بــا  منســوجات  تولیــد  بــه  نیــاز  امــروزه 
ویژگی های بهبود یافته گســترش چشــمگیری داشته است. یکی 
که بر ظاهر منسوج بسیار اثرگذار است،  از ویژگی های منســوجات 

چروک پذیری آن است. 
گذشــته از فرایندهــا و ترکیباتــی اســتفاده می شــد تــا از تولیــد  در 

کند. ظهور  کرده و بازگشــت از چروک را تســهیل  چروک جلوگیری 
و پیشــرفت فناوری نانــو، نویدبخش ایجــاد راه حل های مختلف 
نانوســاختارهایی  اســت.  منســوجات  ضدچــروک  تکمیــل  بــرای 
کســید تیتانیوم، نانــوذرات نقــره، نانوذرات  چــون نانــوذرات دی ا
کربنــی و… می تواننــد بــه تنهایــی یــا در  کیتوســان، نانولوله هــای 
حضور عوامــل اتصال دهنده عرضی به عنــوان تکمیل ضدچروک 

استفاده شوند. 
اســتفاده از این نانوساختارها، عاوه بر بهبود خواص ضدچروک 
منسوج، می تواند خواص جدید و بهبودیافته ای نظیر دافع آب و 
کند. میزان  لکه، خواص ضدمیکروب و… را نیز در منســوج ایجاد 
کارایی و ثبات  و نحــوه قرارگیری نانوســاختارها در منســوج، روی 

خواص ایجادشده نقش مؤثری دارد.

فناوری نانو و منسوجات ضدچروک

شکل 7- شماتیک دستگاه اندازه گیری زاویه بازگشت پذیری از چروک

منابع

)https://nanoeducation.ir(فرایندتکمیلمنســوجات«،سایتآموزشفناورینانو 1-آزادهبشــری،»کاربردنانوفناوریدر

نســاجی«،ســایتآمــوزشفناورینانــو نانوســاختارهایپرکاربــرددر امینــی،آزادهبشــری،»ســنتز 2-احمــدهیوهچــی،گلچهــر
)https://nanoeducation.ir(

تکمیــلضدچــروکمنســوجات«،ســایتآمــوزشفناورینانــو ۳-ســودهاســدیکنــی،آزادهبشــری،»کاربــردنانوفنــاوریدر
)https://nanoeducation.ir(
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 خاطرات ترویجی نانو
 از زبان یک نهاد ترویجی

کار مقدمه شروع 
محمــود بیگلــری هســتم دانشــجوی دکتــری نانومــواد. بیش از 
کــه در حــوزه فناوری نانــو فعال هســتم و ســوابقی  ۱۰ ســال اســت 
همچون فعالیت در حوزه صنعتی به عنوان مدیر R&D و طراحی 
چندیــن محصول صنعتی مرتبــط با نانو، مدرس نانو، مدیرعامل 
کــه  کــرده ام. در ســال ۹۱ زمانــی  و رابــط نهــاد ترویجــی را تجربــه 
کارشناسی ارشــد بودم توســط یکی از دوستان با ستاد  دانشــجوی 

کارگروه ترویج و مسابقه ملی نانو آشنا شدم.  نانو، 
کم بود و بنده به همراه  آن موقع تعداد نهادهای ترویجی بســیار 
کردیم،  چند نفر از دوســتان در ســومین مســابقه ملی نانو شــرکت 
کنم در آن سال مسابقه ملی نانو فقط در تهران و در دانشگاه  فکر 
امیرکبیر برگزار شــد و شــب قبل از مســابقه بنده به همراه دوســتان 
از مراغه با قطار به تهران رفتیم و به همراه خســتگی راه در آزمون 
گواهــی توانمنــدی تدریس  کردیــم و بنــده موفق بــه اخذ  شــرکت 
کارگــروه ترویــج  شــده و همــکاری خــودم را به عنــوان مــدرس بــا 

کردم و در این مسیر با دوستان توانمند زیادی آشنا شدم و  شروع 
خاطرات خوبی را داشتم.

 بــه پیشــنهاد برخــی از مدرســان و دوســتان در ســال ۱۳۹6 نهاد 
کردیم  ترویجی شــرکت ســرآمد علم آینده را تشکیل دادیم و سعی 
کوچک برداریم و با یاری خداوند  در این مسیر قدم هایی هر چند 
که می توان به موارد  کنیم  کسب  متعال توانستیم نتایج خوبی را 

کرد: زیر اشاره 
 کســب رتبــه اول نهادهــای ترویجــی در هفتمیــن، هشــتمین و 

نهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو
کســب چندیــن رتبــه برتــر در هفتمیــن، هشــتمین و نهمیــن   

مسابقه ملی فناوری نانو توسط افراد ثبت نام شده توسط نهاد
کسب چندین رتبه مدرسان برتر  

اعضای تیم
در چند ســال اول شــروع فعالیت، بیشــتر اعضای تیم از مدرسان 
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خاطرات ترویجی نانو از زبان یک نهاد ترویجی

که  که همــکاری خوبــی را با مجموعه داشــتند  و دوســتان بودنــد 
کثرشــان در ادامــه، مســیر دیگــری را پیــش گرفتنــد. بــرای مثال  ا
کشــور رفتند  ج از  برخــی از دوســتان بــرای ادامــه تحصیل به خــار
و برخــی از دوســتان در زمینه هــای صنعتــی یا شــغل های دیگری 
مشــغول به فعالیت هســتند. بنده ســعی کردم علیرغم مشــکاتی 
کنار نکشم و بتوانم در این مسیر مفید  که در این مسیر وجود دارد 
باشــم و در حــال حاضــر به همراه چند نفر از دوســتان این مســیر را 

ادامه می دهیم.

فعالیت ها
عمده فعالیت های نهــاد ترویجی، برگزاری رویدادهای ترویجی 
در دانشــگاه های مختلف کشــور اســت. از دیگر فعالیت های نهاد 
ترویجی می توان به برگزاری هفته نانو، نمایشــگاه نانو و مســابقه 
نانو با همکاری نهادها یا انجمن ها در برخی از دانشــگاه ها اشــاره 

کرد.

بسترهای فعالیت
بســترهای  ترویجــی،  نهــاد  به عنــوان  فعالیــت  انجــام  بــرای 
مختلفــی همچــون رویدادهــا و وبینارهــای آنایــن، ســمینارها و 
گرام، تلگرام،  کارگاه های حضوری، شــبکه های اجتماعی )اینستا
گ، برگــزاری نمایشــگاه و رویدادهای  آپــارات و…(، ســایت و وبــا
کرده  دانشــجویی در دانشــگاه و… وجــود دارد. نهاد ما هم ســعی 
کثریت این ابزارها و بســترهای مختلــف جهت انجام  اســت تــا از ا

فعالیت های خود بهره بگیرد.

تأثیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
بــدون تعارف می توان گفت ســتاد نانو یکی از بخش های علمی 
که فعالیت ها و حمایت های مناســب و بسیار ارزشمندی را  اســت 
جهت ترویج و توســعه علوم و فناوری نانو انجام می دهد. به ویژه 
حمایت هــای ســتاد و فضــای حمایتــی آن می توانــد انگیزه بخش 
فعالیــت نهادهــای ترویجــی باشــد و امیــد اســت به پشــتوانه این 
حمایت هــا روزبه روز شــاهد موفقیت ها و پیشــرفت های بیشــتری 
در میهن عزیزمان باشــیم. برنامه ها و حمایت های ستاد نانو هم 
بــرای ترغیــب نهادهای ترویجی بســیار حائز اهمیت اســت و هم 
بــرای ترغیــب دانشــجویان و عاقه منــدان جهت فعالیــت در این 
که افــراد فعال  حــوزه می توانــد ارزشــمند باشــد، از طرفــی تجاربی 
در ایــن حــوزه کســب می کننــد می تواند در رشــد و پیشــرفت آن ها 

تأثیرگذار باشد و خاطرات خوشی را در پی داشته باشد.
امید اســت فعالیت ها و حمایت های ســتاد نانو رفته رفته بیشــتر 

شود و باعث دلگرمی فعاالن این حوزه شود.

کالم پایانی
علی رغم وجود برخی مشــکات و ســختی ها در این مسیر، بدون 
شک چنین فضای دوستانه، حمایتی و روبه رشدی در هیچ حوزه 

دیگری در ایران وجود ندارد.
بنده به نوبه خود و از طرف همکاران و دوستان از مسئوالن دلسوز 
کارگروه ترویج  و زحمتکش ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو به ویــژه 
و بنیــاد آمــوزش نانو، به دلیل زحمات و حمایت ها تشــکر می کنم و 

سامتی و توفیق روزافزون را برای این عزیزان آرزومندم. 
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حضور تیم های سومین دوره نانواستارت آپ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی

گذشته آن معرفی نانواستارت آپ و دوره های 
و  توانمنــد  تیم هــای  پــرورش  و  رشــد  بــا هــدف  نانواســتارت آپ 
رســاندن ایده هــای مبتنــی بــر فناوری نانــو بــه MVP )محصــول 
اولیه( در قالب برنامه ای یک ساله اجرا می شود که در آن تیم ها به 
ارائــه ایده های خود در قالب حل یک چالش فناورانه می پردازند. 
تمامــی تیم های عاقه مند می توانند مســیر رشــد خــود را به کمک 
نانواســتارت آپ شناســایی کنند و کســب وکار نوپای خود را توسعه 

دهند.
چشــم انداز نانواســتارت آپ فراهــم آوردن بســتری مناســب برای 
توســعه فناوری نانــو، ارتقــای فرهنــگ تحقیقــات و ایده پــردازی 
کســب وکارهای نوپــا در حــوزه نانــو میــان  کاربــردی و راه انــدازی 

و  اســت  کشــور  دانشــگاه های  غ التحصیــان  فار و  دانشــجویان 
کرده است: مأموریت خود را در سه عنوان زیر تعریف 

ســطح  در  فناوری نانــو  توســعه  و  کارآفرینــی  فرهنــگ  ترویــج   
دانشگاه های کشور با هدف شناسایی مستعدان و عاقه مندان؛

 حمایــت مــادی و معنوی از تیم های فناور با هدف شــتاب دهی 
آنــان از مرحلــه ایــده تــا دســتیابی بــه یــک دســتاورد آزمایشــگاهی 

ملموس؛
 به هم رسانی فناوران، سرمایه گذاران و توسعه دهندگان کسب وکار 

به منظور تجاری سازی محصوالت فناورانه و جذاب.
اولین دوره نانواســتارت آپ از ســال ۱۳۹6 آغاز شــد. رویکرد عمومی 
کســب وکاری بــه دانشــجویان و  کــم در آن دوره آمــوزش مباحــث  حا

خ 1۸ و 1۹ اسفندماه 13۹۹ در محل صندوق  با برگزاری نمایشــگاه رونمایی از دســتاوردهای نانویی اســتارت آپ های کشور در مور
نوآوری و شــکوفایی و حضور 16 اســتارت آپ، سومین دوره نانواستارت آپ به کار خود پایان داد. این رویداد با حضور مسئوالن و 
مدیران ســازمان های حامی کارآفرینی و اســتارت آپ ها برگزار شد و زمینه ساز شبکه ســازی و ارتباط استارت آپ ها با سازمان های 
دولتی و خصوصی فعال در اکوسیســتم اســتارت آپی کشور شــد. در جریان این رویداد، استارت آپ نانوکویتا از جمله برگزیدگان 

دوره سوم نانواستارت آپ، موفق به عقد قرارداد سرمایه گذاری با دو شرکت فعال در حوزه محصول خود شد.
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که تمایل داشــتند فعالیتی نوآورانــه مبتنی بر  غ التحصیانــی بــود  فار
فناوری نانو انجام دهند. ورودی دوره اول نانواســتارت آپ آن دسته 
کــه تمایل خــود را برای  از برگزیــدگان هفتمیــن مســابقه ملــی بودنــد 
کــرده بودنــد. ســیزده تیم در ایــن دوره  شــرکت در ایــن برنامــه اعام 
گرفتند که در نهایت چهار تیم موفق به دســتیابی  مــورد حمایت قرار 
بــه نمونــه اولیه خود شــدند. بــا فرارســیدن شــهریور ۱۳۹۷ دوره اول 
کار خود را به پایان رســاند. با بررســی نتایج به دست  نانواســتارت آپ 
آمــده از دوره اول و لــزوم اعمــال برخی اصاحــات در فرایند اجرایی و 
محتوایــی، پیشــنهاد برگــزاری دوره دوم در قالــب یــک اســتارت آپ 
بــه  تــا دســتیابی  نانویــی  ایده هــای  از  بــا هــدف حمایــت  اســتودیو 
ح شــد. با نظر موافق مسئوالن ستاد ویژه توسعه  محصول اولیه مطر
کرد. محوریت  کار خــود را آغاز  فناوری نانــو، دوره دوم بــا این رویکرد 
موضوعی در دومین دوره آب و محیط زیســت عنوان شــد و از مهرماه 
۱۳۹۷ در قالب برنامه یک ساله آغاز شد. برگزیدگان اولیه جهت ورود 
بــه دوره دوم از ۱۰۰ برگزیده اول هشــتمین مســابقه ملــی فناوری نانو 
بودنــد. بــا برگــزاری جلســات آموزشــی و توجیهــی، ۲۴ تیــم فنــاور به 
کردنــد و در نهایــت ۱۲ تیــم پروپــوزال  مرحلــه داوری ایــده راه پیــدا 
ســاخت محصــول اولیــه خــود را تدویــن کردنــد. ایــن ۱۲ تیــم پس از 
گــذر از مراحــل داوری اولیــه، فعالیت های مطالعاتی، آزمایشــگاهی و 
کردند. با  میدانــی خــود را با هدف دســتیابی به محصــول اولیه آغــاز 
ارائــه حمایت هــای مــادی و معنوی در طــول بازه زمانی یک ســاله تا 
شــهریورماه ۱۳۹8، 6 تیم موفق به دستیابی به محصول اولیه خود 
شــدند. به منظور معرفی استارت آپ های موفق و فراهم آوری فضای 
شبکه ســازی و جــذب حامیــان و مشــتریان بیشــتر، بخشــی از غرفــه 
نانواستارت آپ در دوازدهمین جشنواره نانو در اختیار این تیم ها قرار 
گرفــت تا آخرین دســتاوردهای خود را رونمایــی کنند. با برگزاری این 
نمایشــگاه در مهرماه ۱۳۹8، دوره دوم نانواستارت آپ نیز به انتهای 

مسیر خود رسید.

سومین دوره نانواستارت آپ
با کسب تجربیات الزم از برنامه دو ساله، دوره سوم نانواستارت آپ 

کــرد. در جریــان برگــزاری نهمیــن  کار  از تیرمــاه ۱۳۹8 شــروع بــه 
مســابقه ملــی فناوری نانــو در ۲8 تیر ۱۳۹8، ۹۱8 نفــر از داوطلبان 
حاضر در جلســه نســبت به شــرکت در نانواســتارت آپ ابــراز تمایل 
کردند. پس از انتشــار کارنامه داوطلبان مســابقه ملی نانو، شــرایط 
شــرکت در ســومین دوره نانواســتارت آپ در ۱۱ شــهریور اعام شد و 
تا پایان روز ۱8 شــهریور به داوطلبان فرصت داده شــد تا نسبت به 
تکمیل فرم ثبت نام در برنامه اقدام کنند. این فرم به همراه درصد 
علمــی افراد در مســابقه ملــی نانو جزء معیارهــای داوری دبیرخانه 

نانواستارت آپ برای تعیین ۱۰۰ برگزیده اول برنامه بود.
پــس از اعــام نفــرات برگزیــده اولیــه، مراســم افتتاحیــه ســومین 
دوره نانواســتارت آپ هم زمــان بــا اختتامیــه نهمین مســابقه ملی 

فناوری نانو شهریور ۱۳۹8 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
بررســی جوانــب  ایــده و  برگــزاری جلســات مشــاوره و داوری  بــا 
کــه موفق بــه تأیید ایده  مختلــف فنــی و کســب وکاری، تیم هایی 
خــود شــده بودنــد، نگارش فــرم پیشــنهاده پژوهشــی خــود را آغاز 
کســب وکاری و  کردنــد. پــس از برگــزاری جلســات مشــاوره فنــی و 
ارائــه آموزش هــای الزم، تیم هــای حائــز شــرایط به صورت رســمی 
وارد دوره ســوم نانواســتارت آپ شــدند. البته با توجه به هم زمانی 
کرونا، تیم ها مشکات زیادی را  شروع دوره سوم با شیوع ویروس 
در مسیر انجام فعالیت های آزمایشگاهی و مطالعات بازار متحمل 
شــدند. حمایت هــای مــادی و معنوی که تیم ها در مســیر توســعه 
نمونه اولیه خود در ســومین دوره نانواســتارت آپ دریافت کردند، 

عبارت اند از:
کمک به تیم سازی و مدیریت تیم؛  

 پیشنهاد ایده و فناوری با پتانسیل صنعتی سازی؛
 کمک به تعیین نقشه راه فنی محصول؛

 منتورینگ و مشاوره در مسیر توسعه فنی محصول؛
کسب وکار؛ کارآفرینی و  کلی   آموزش اصول 

 آموزش برخی مفاهیم در حوزه فناوری نانو و آب و پساب؛
 تأمین مواد اولیه؛

 تأمین تست های آزمایشگاهی؛
کار؛ کمک به تأمین آزمایشگاه و فضای   

 کمک به طراحی صنعتی پروتوتایپ؛
 حمایت جهت دریافت مجوزها و استانداردهای مربوطه؛

ح های موفق در جشنواره نانو و دمودی های مرتبط.  ارائه طر
در پایــان ایــن دوره ۱6 تیم اســتارت آپی موفق شــدند بــا دریافت 
حمایت های مادی و معنوی نانواســتارت آپ به توســعه محصول 
خود بپردازند. در این بخش تیم هایی که موفق به توســعه نمونه 

اولیه خود شدند، معرفی می شوند.
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دستگاه تشخیص غلظت فلزات سنگین

کبرزاده، الناز یعقوبی گروه: علی خشنود، فرانک دهقانی، نسرین ضیایی، حمیدرضا ا اعضای 
دانشگاه های محل تحصیل: فردوسی مشهد، علوم دارویی تهران

ح محصــول: تعییــن غلظــت ذرات فلــزات ســنگین همواره یکــی از چالش هــای اصلی صنایع مختلف کشــور بوده اســت.  شــر
کادمیــوم، آرســنیک در صنایع غذایی و آرایشــی بهداشــتی با  به عنــوان مثــال تشــخیص مقــدار آلودگی هــای فلزی نظیر ســرب، 
ح مذکور از دو بخش محلول نانوذرات به عنوان  گران قیمت و بازه تشــخیصی محدود انجام می شــود. طر روش های پیچیده، 
خ داده تشــکیل شــده اســت. مقدار ناچیزی از نمونه مورد  کیت تشــخیص و دســتگاه به عنوان تشــخیص دهنده فعل وانفعال ر
کاربری  ســنجش غلظــت بــا محلــول کیت تشــخیص ترکیب شــده و ضمــن قرارگیــری در محفظه تعبیه شــده طبــق شــیوه نامه 
دستگاه، غلظت جزء مورِد سنجش بر حسب پی پی ام روی نمایشگر دستگاه نمایان می شود. محصول این استارت آپ قابلیت 

که در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی برای بررسی پساب های حاوی فلزات سنگین استفاده شود. این را دارد 
ادعاهــا و قابلیت هــا: توانایــی اندازه گیــری آنی غلظت فلزات، آماده ســازی نمونه در کمتر از 5 دقیقه، اســتفاده از نانوذرات در 

محلول تشخیصی و دقت دستگاه در محدوده یک پی پی ام
رقبــا و مزایــای رقابتــی: این محصول نمونه مشــابه داخلی ندارد. از جمله رقبای غیرمســتقیم این محصــول می توان به انواع 
کــرد. نمونه هــای مشــابه خارجــی دســتگاه دارای ابعاد بزرگ تــر، بازه  روش هــای مبتنــی بــر دســتگاه جــذب اتمــی و ICP اشــاره 
تشخیصی محدودتر و قیمت باالتر هستند. از جمله مزایای رقابتی این محصول نسبت به دستگاه جذب اتمی و ICP می توان 

کرد: به موارد زیر اشاره 
 قیمت به صرفه؛

کاربری؛  سهولت 
 تشخیص سریع تر.
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ین تبادل یونی رز
اعضای تیم: رخساره قریب، احمد آذربرا

دانشگاه محل تحصیل: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، آزاد علوم وتحقیقات
کی واالن از  ح محصول: رزین های تبادل یونی ذرات جامدی هســتند که می توانند یون های نامطلوب در پســاب را با همان میزان ا شــر
گروه رزین تبادل یونی  کنند. بسته به یون جابه جا شده، رزین های تبادل یونی به دو  یون های مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین 
آنیونی و کاتیونی تقســیم می شــوند. رزین تبادل یونی کاتیونی اســید قوی، توانایی کاهش چشمگیر سختی آب تا کمتر از یک میلی گرم بر 
لیتر را دارد، همچنین این رزین در کنار رزین آنیونی توانایی تولید آب دیونیزه و آب فوق خالص را دارد. تیم روشنا رزین فناور موفق به تولید 
کاهش سختی آب در صنایع مختلف کشور شده است. این رزین ها در نیروگاه های برق، مجتمع های  کاتیونی با هدف  رزین تبادل یونی 

پتروشیمی، پاالیشگاه ها و اصواًل هر واحد فرایندی که احتیاج به آب فرایندی با کیفیت باال داشته باشد، مورداستفاده قرار می گیرند.
ادعاها و قابلیت ها: داده های زیر طبق استاندارد ASTMD2187 تهیه شده است: 

کی واالن بر لیتر، ظرفیت نگهداشــت رطوبت رزین برابر بــا 5۴٫۰۲درصد، چگالی رزین برابر بــا ۱٫۲8 گرم بر  ظرفیــت تبــادل یونــی رزین ۲٫۰5 ا
میلی لیتــر، نــرخ جریــان مطلوب پســاب برابر با ۲ تا 5۰ برابر حجم الیه بر ســاعت، قطــر ذرات در حدود ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ میکرومتر )ســایز مؤثر 885 
میکرومتر(، ضریب یکنواختی ذرات برابر با ۱٫۲۳. این محصول صرفًا وارداتی بوده که واردات قانونی آن از مبادی رسمی طی یک سال، بالغ  بر 
۳۰۰۰ تن است؛ اما نیاز کشور را می توان در حدود ۱۲۰۰۰ تن تخمین زد. قیمت تمام شده این محصول در مقیاس آزمایشگاهی ۲۷هزار تومان 

به ازای هر لیتر است.
ح رزیــن در بازار  رقبــا و مزایــای رقابتــی: واردکننــدگان محصــوالت خارجی مهم تریــن رقبای این بازار هســتند. از جملــه برندهای مطر
می توان به Dupont ،Dow ،Canftech ،Purolite و Hydrolite اشاره داشت. قیمت نمونه های DOV به طور متوسط ۱۲۰ و نمونه های 
کانادایی 5۰هزار تومان است. قیمت نمونه های Purolite نیز از ۴۰ تا ۲8۰هزار تومان متغیر است. با توجه به کیفیت باالی رزین تولیدی 
توسط تیم روشنا رزین فناور به نظر می رسد با صنعتی سازی و کاهش هزینه تمام شده در مقیاس صنعتی بتوان با نمونه های خارجی در 

کیفیت است، رقابت کرد. از سایر مزایای رقابتی محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد: بخشی از بازار که به دنبال محصول با
 پشتیبانی و ضمانت فنی؛

کاال؛  سرعت در سفارش و ارسال 
 ساخت رزین های سفارشی و شخصی سازی شده.
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بایوساید ضدخزه )جزء اصلی رنگ های ضدخزه(
اعضای تیم: امیر اسدزاده، سوده شیری

دانشگاه محل تحصیل: تهران، پژوهشگاه رنگ و رزین
ح محصول: ســازه های دریایی همواره در معرض تأثیرات نامطلوب محیط آبی هســتند. خزه ها بر هیدرودینامیک بدنه کشتی  شــر
کاهش ۴۰درصد مصرف سوخت  تأثیر می گذارند. ســاخت رنگ ضدخزه غیرســمی و دوستدار محیط زیست با اثربخشی فراوان موجب 
می شود. امروزه روش های مختلفی برای سنتز رنگ ضدخزه ارائه شده است. تمرکز این استارت آپ بر روی ساخت ترکیب زیست کش 
کاربــرد دارد. همچنین مقدار  کــه مــاده مؤثــر در رنگ ضدخزه اســت. این محصــول در صنایــع دریایی، پتروشــیمی و ســاختمان  بــوده 

کاهش پیدا می کند. کمتری از زیست کش )ماده مؤثره( در ترکیب پوشش استفاده شده و هزینه تمام شده 
کامپوزیت سنتز شده نسبت به نمونه صنعتی غیرنانویی موجود در بازار، 6۲درصد افزایش در خاصیت   ادعاها و قابلیت های فنی: 
کتری و آزمون دریا از خود نشان می دهد. اندازه ذرات به طور متوسط ۲۰ تا 6۰ نانومتر است. میزان الزم برای مصرف ماده مؤثره  ضدبا
گرم بر  کمتر از مواد مشابه خارجی است. در نمونه صنعتی غیرنانویی موجود در بازار، بایوساید مصرفی حدود ۴۰  تولید شده به مراتب 
کاهش یافته است. مصرف سوخت کشتی  گرم بر لیتر  که این نسبت در ترکیب نانویی تولید شده، به 8-۱۰  لیتر از رنگ ضدخزه است 
نیز تا ۴۰درصد کاهش می یابد. طبق محاســبات هزینه تمام شــده برای تولید ۱ کیلو رنگ، مشــتریان باید 5۰۰۰ تومان هزینه بایوساید 
کیلوگرم  که بخواهد از محصول نروژی اســتفاده نماید، باید ۱۹۰۰۰ تومان به ازای هر  دهند. طبق مقایســه با رقبا، مشــتری در صورتی 

رنگ هزینه بایوساید بپردازد.
 رقبــا و مزایــای رقابتــی: مزیــت اصلی تیم نســبت به رقبــا )در صورت نبودن تحریم و واردات آزاد( قیمت تمام شــده کمتر نســبت به 

نمونه های خارجی به دلیل مصرف بیشتر آن هاست. سایر مزایای رقابتی این محصول نسبت به محصوالت مشابه عبارت اند از:
کشــور و  ج از   عــدم وابســتگی زیــاد بــه واردات مــواد اولیــه از خــار

کم از نوسانات ارزی؛ تأثیرپذیری 
کتری باالتر.  بازده ضدبا
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سیلر دندانی
اعضای تیم: زهرا خزائی، صادق حسن نیا، علیرضا ابریشم چیان

دانشگاه محل تحصیل: تربیت مدرس
کرده اند تا با اســتفاده از روش های پیشــگیری و درمــان دندان طبیعی  ح محصــول: بــرای دهه ها دندان پزشــکان تاش  شــر
کاربرد  کننــد. بــا وجــود این تاش ها بســیاری از مردم پوســیدگی و آســیب های تروماتیــک را تجربه کرده اند. خــواص و  را حفــظ 
کلســیم ســیلیکاتی تولید شده توسط استارت آپ پیشــگامان تکنو طب در زمینه درمان پالپ زنده، پر کردن  ســیلر دندانی با پایه 
کاربرد دارد. این  کانال ریشه دندان  کپینگ اســت. این محصول در حوزه دندان پزشــکی به عنوان پرکننده  کانال ریشــه و پالپ 
کاهــش هزینه های تولید نســبت به نمونه وارداتی و بومی ســازی، مانع خروج ارز از کشــور می شــود. قابلیت امکان  محصــول بــا 
تغییــر فرموالســیون بــا توجــه به وضعیت ســامت دهان و دنــدان بیمار، کیفیت مناســب مواد اولیه نســبت به نمونــه وارداتی از 

مبادی غیررسمی، روش تولید مستقل و قیمت بسیار پایین تر از نمونه خارجی )یک دهم( از ویژگی های این سیلر است.
ادعاها و قابلیت ها: خواص فیزیکی مطلوب، استفاده از نانومیله هیدروکسی آپاتیت به عنوان فیلر، رادیو اپسیتی بسیار خوب، 
ســیالیت ۱۱٫۹۹ ± ۳۴٫۴6 میلی متــر، زمــان تنظیــم ۱5 تــا ۲۰ دقیقــه ای، ضخامــت الیــه ای ۲٫5 ± ۳۷ میکــرون و انحال پذیری 

۰٫۲±۰٫۷ میلی متر.
کانال ریشــه شــامل محصوالت رده MTA ،AH26 و iRoot Sp هســتند. این محصوالت  رقبا و مزایای رقابتی: رقبای پرکننده 
کره جنوبی و چین وارد کشــور می شــوند. محصول سیلر دندانی پایه کلسیم سیلیکات  عمومًا از کشــورهایی نظیر آمریکا، آلمان، 

نسبت به موارد ذکر شده مزایای زیر را دارد:
 قیمت بسیار پایین نسبت به نمونه خارجی؛

کیفیت باال نسبت به جنس های وارداتی تقلبی؛  
 وابستگی پایین به ارز؛

 دسترسی آسان به محصول؛
 امکان سفارشی سازی برای بیمار.
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دستگاه تصفیه پساب بر پایۀ فناوری پالسما
کامران حیدریان، سیدعبدالرسول موسوی اعضای تیم: 

کاشان دانشگاه محل تحصیل: 
 TDS ،BOD ح محصول: دســتگاه تصفیه پســاب گاب و عرقیجات با اســتفاده از فناوری پاســما تولید شــده و می تواند شــر
کاهش دهد و خطرات زیســت محیطی این پســاب را برطرف نماید. این محصول  و COD پســاب تولید شــده در این صنعت را 
کارتن و  کارخانجات تولید فرش، صنایع غذایی و آشــامیدنی، صنایــع تولید خودرو، صنایع تولید  در صنایــع گاب و عرقیجــات، 
کشــاورزی و بازگردانی به چرخه تولید را  کاربرد دارد. پســاب تصفیه شــده قابلیت اســتفاده در صنعت  کاغذ برای تصفیه پســاب 
دارد. با تغییرات ترانسفورماتور دستگاه می توان از این دستگاه در تصفیه پساب صنایع مختلف استفاده و دستگاه را طبق نیاز 
کــرد. قیمت نمونه اولیه دســتگاه تصفیه پســاب گاب و عرقیجات ۲۷میلیون تومان اســت. بــا توجه به میزان  مشــتری بهینــه 
کارگاه ها و کارخانجات گاب و عرقیجات  جریمه سازمان محیط زیست )برابر با دودرصد فروش ساالنه( خرید این دستگاه برای 

مقرون به صرفه است.
کاهــش ســطح COD از ۴۹۰۰ به 5۰۰ پی پی ام، کاهش ســطح BOD از 5۷۰۰ به 8۰۰ پی پی ام، کاهش  ادعاهــا و قابلیت هــا: 

TDS از ۲۰۰۰ به ۲۰۰، قابلیت تصفیه ۳ تا 5 لیتر در دقیقه )توسط نمونه اولیه ساخته شده(
رقبا و مزایای رقابتی: موارد زیر از جمله مزایای استفاده از دستگاه است:

 ایمن و بدون مخاطرات؛
 عدم نیاز به جاذب و فلوکوالنت؛

کاربری آسان و هوشمند؛  
 حذف مواد آلی و میکروارگانسیم ها.
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سیستم مولد میکرو حباب/نانوحباب
کمال محمدی فرد، هادی خسرومنش، سید مسعود موسوی کامل،  اعضای تیم: مائده 

دانشگاه محل تحصیل: پیام نور مشهد، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر
ح محصــول: در بســیاری از فناوری هــای تصفیــه آب و پســاب همچــون واحدهــای ازن زنی، اســتخرهای پــرورش ماهی  شــر
کارگاه های  گازهای حامل در محیط ســیال اســت. بســیاری از صنایع کوچــک نظیر  و… نیــاز مبــرم بــه تولید و توزیع حباب های 
ع پرورش ماهی، مرغداری ها و همچنین صنایع رنگ ســازی جهت تهیه  کشــتارگاه های ســایز متوســط، مزار آبکاری و رنگرزی، 
گاز حامل پایدار در سیستم آب مصرفی در  گرم بر لیتر  که با دبی 5 تا ۴5  امولسیون های روغن در آب نیاز به سیستم هایی دارند 
گازهای حامل و دبی سیال  گرم بر لیتر انواع  اختیار داشته باشند. مولدهای تولیدی این استارت آپ با دبی قابل تنظیم 5 تا ۴5 

گاز/سیال را ایجاد نماید. مایع در بازه ۱5 تا ۴5 لیتر بر دقیقه می تواند اختاط مناسب 
ادعاهــا و قابلیت هــا: تولیــد میکروحبــاب در بــازه کمتــر از 5۰ میکرون، تولیــد نانوحباب در بــازه کمتر از 6۰۰ نانومتــر، پایداری 
حباب های نانو تا ۴8 ســاعت در شــرایط دمای ۲۱ درجه، قابلیت اســتفاده برای ســیاالت دارای ذرات معلق و سوسپانســیونی، 
کاهــش ســایز ذرات ســیلیس از ۳ تــا 5 میکــرون بــه حــدود میانگیــن ۲۷۳ نانومتــر در اثر تشــکیل نانوحبــاب طبق نتایــج آزمون 
کاهش COD، بهبود عملکرد  کسیژن محلول در آب به میزان حداقل 5۰درصد، تصفیه بهتر آب از طریق  DLS، توان افزایش ا

سیستم های ازن زنی با پایدار کردن ازن.
رقبــا و مزایــای رقابتــی: دو رقیــب مســتقیم و عمــده در داخل ایران بــرای این دســتگاه، شــرکت های PNF و نانوحباب انرژی 
هســتند. به دلیل قیمت باالی محصول شــرکت PNF و ابعاد بزرگ دســتگاه، عمًا بازار هدف مشــترکی بین استارت آپ نانوکویتا 
کشور وابسته  ج از  و این شرکت وجود ندارد. در مورد رقیب دوم، زیرساخت های تولید محصول شرکت نانوحباب انرژی به خار
خ ارز می توانــد تأثیــر منفــی بــر قیمت گــذاری محصول بگــذارد. این دســتگاه تنها برای ســیاالت بــدون ذرات معلق و  اســت و نــر
که صرفًا برای سیاالت بدون ذرات   CTI کاربرد دارد. همچنین رقبای خارجی عبارت اند از: شرکت آمریکایی غیرسوسپانسیونی 
کــه توانایی تولید محدوده وســیعی از حباب ها با ســایز   Technologies Nano Bubbles کاربــرد دارد؛ شــرکت اســترالیایی معلــق 
که انرژی مصرفی و هزینه تعمیر و نگه داری دســتگاه تولیدی آن   Holly Technologies کــره ای میکــرو و نانــو را ندارد و شــرکت 

باالست.
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دستگاه پوشش مواد نانوساختار ضدباکتری بر روی 
منسوجات

اعضای تیم: مهدی جاویدنسب، وحید صادقی، احمد شکرپور، زهرا صفری
دانشگاه محل تحصیل: تبریز، تربیت مدرس، صنعتی سهند

کســیدروی،  ح محصــول: از ایــن دســتگاه بــرای ســنتز و نشــاندن هم زمان نانــوذرات بــا جنس های مختلــف نظیر ا شــر
کتری  کســیدمس و نانوکامپوزیت هــای پلیمــری بر روی انواع مختلف پارچه اســتفاده می شــود. پارچــه ضدبا کســیدنقره، ا ا
کز درمانی، لباس های عادی و لباس های زیر،  تولید شــده توســط استارت آپ نانوســا می تواند در کاالهای بیمارستانی و مرا
غ داری های ارگانیک، لباس های ورزشــی و باشــگاهی و حوله و البســٔه در معرض رطوبت،  ماســک، لباس های نظامی، مر

گیرد. مورد استفاده قرار 
کوت هم زمان  ادعاها و قابلیت ها: چســبندگی دائمی ذرات به ســطح پارچه، عدم نیاز به اتصال دهنده عرضی، ســنتز و 

کتری پارچه الیه نشانی شده تا 8۰درصد. تک مرحله ای و خاصیت ضدبا
کتری: کتری پارچه نسبت به سایر روش های تولید منسوجات ضدبا مزایای رقابتی: مزایای دستگاه الیه نشانی ضدبا

کاهش مصرف 5۰درصد مواد شیمیایی مورد استفاده با فرایند آب پایه؛  
 عدم نیاز به بایندر شیمیایی؛

کتری؛ کاهش قیمت تمام شده پارچه با خاصیت ضدبا  
 توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پارچه؛

 افزایش سطح ویژه به دلیل حضور همه نانوذرات در سطح.
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پکیج لوسیون های آرایشی و بهداشتی
اعضای تیم: آیدین شبرو، آتنا صیامی

ک، پیام نور ساری دانشگاه محل تحصیل: آزاد ارا
ح محصول: استارت آپ نانوبیست موفق به تولید لوسیون های آرایشی و بهداشتی زیست سازگار با منشأ طبیعی و خواص  شر
که سایر ترکیبات  منحصربه فرد شده است. این لوسیون ها همگی بر پایۀ نوعی نانوامولسیون زیستی ساخته شده اند به طوری 
ع لوسیون به پایه افزوده می شود. لوسیون های توسعه یافته عبارت اند از: ۱- لوسیون ترمیم بافت آسیب دیده؛ ۲-  مرتبط با نو
ک کن؛ 5- لوسیون روشن کننده صورت؛ 6-  لوســیون دور چشــم؛ ۳- لوســیون سفیدکننده نواحی خاص؛ ۴- لوســیون آرایش پا
کلد؛ ۷- لوســیون الیه بردار؛ 8- لوسیون ترمیم مو؛ ۹- لوســیون ترمیم ضدآفتاب. این محصوالت در بسته بندی های  لوســیون 
۲5، ۳۰ و 5۰ گرمی قابل عرضه هســتند. این لوســیون ها با قیمتی معادل 5۰درصد محصوالت مشــابه خارجی و با همان کیفیت 

به فروش می رسند. در مقایسه با محصوالت مشابه داخلی نیز پکیج لوسیون های نانوبیست قیمتی رقابتی ارائه می دهد.
کــی از عدم  ادعاهــا و قابلیت هــا: آزمایــش تحریک زایــی روی محلــول پایــه )نانوامولســیون زیســتی( انجــام شــده و نتایــج حا
کــی از عدم  تحریک زایــی محصــول اســت. آزمایــش ســمیت روی محلول پایه )نانوامولســیون زیســتی( انجام شــده و نتایج حا
کتری بــاالی ۹۰درصد  کتــری روی محلول پایه نشــانگر خواص ضدبا ســمیت بــاالی ۹۰درصــد محصوالت اســت. آزمایش ضدبا

است.
رقبــا و مزایــای رقابتی: محصوالت آمریکایی )رژواســیل، میکرودرم(، فرانســوی )ترمال، موســتا، اریکه(، آلمانی )ژاندارســل، 
آلترا(، چینی )پینک(، ترک )هربادرم( و ایرانی )رگال، فنیکس، سریتا، سان سیف( در بازار وجود دارند. از جمله مزایای رقابتی 

پکیج لوسیون نانوبیست نسبت به سایر رقبا موارد زیر است:
گیاهی محصول؛  پایه 

 قیمت مناسب تر؛
 استفاده از مواد اولیه بومی؛

 زیست سازگار.
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محلول ضدعفونی کننده گیاهی
اعضای تیم: نیما حق شناس، زینب عسکری

دانشگاه محل تحصیل: تهران، علوم پزشکی تهران
گیاه دارویی  که با استفاده از عصاره 8  گیاهی است  ح محصول: محصول ساخته شده یک نانوامولسیون روغن های  شر
چ هــا در کمتر از یک  کتری ها و قار کــه توانایی از بین بردن انــواع ویروس ها، با بومــی ایــران تقویت شــده اســت. به گونه ای 

کیازر سپهر قابلیت بهره برداری در قالب های زیر را دارد: دقیقه را دارد. نانواموسیون تولید شده توسط استارت آپ افرند 
گیاهی ضدعفونی کننده دست؛  نانواسپری 

گیاهی ضدعفونی کننده مخصوص محیط های دامی و طیور؛  نانواسپری 
گیاهی ضدعفونی کننده میوه و سبزی؛  نانومحلول 

گیاهی،  کــی، اســتفاده از نانوروغن های  گیاهی، طبیعی و خورا ادعاهــا و قابلیت هــا: تولید شــده بــر پایۀ آب و مواد اولیــه 
چ هــا در کمتر از یک  کتری هــا، ویروس ها و قار ضدحساســیت و ســازگار بــا پوســت، اثرگــذاری فوق العاده در نابــودی انواع با
کســید هیــدروژن، نانــوذرات فلزی،  کلــر، پرا دقیقــه، بــدون خطــر مســمومیت تنفســی، فاقــد مــواد صنعتی مضــر از جملــه: 
امولســیفایرهای صنعتــی از جملــه SLS، بنزوآلکونیــوم، متازایلتــول، ترکیبات چهارگانــه آمونیومی، وایتکــس )هیپوکلریت 

اسید( و غیرآتش زا.
مزایای رقابتی: محصوالت موجود در بازار عاوه بر ســمی بودن برای افراد و محیط زیســت، ســبب ایجاد حساســیت های 
گیاهی بودن هیچ گونه آسیبی به انسان و محیط زیست  پوستی بعد از استفاده مداوم می شوند. این محصول به دلیل پایه 

کمتر از یک دقیقه فرایند ضدعفونی کنندگی را انجام می دهد. وارد نمی کند و در 
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یز نمای ساختمان پوشش ابرآب گر
اعضای تیم: نیما حق شناس، سید فرشید چینی

دانشگاه محل تحصیل: تهران
ح محصول: محصول ســاخته شده توسط استارت آپ ایران نانوپوشــش یک پوشش آب گریزکننده نمای ساختمان بر  شــر
که باعث  مبنای ســیلیکون و نانوذرات معدنی اســت. نمای ســاختمان در معرض منابع آلودگی مختلف و رطوبت قرار دارند 
که با اســتفاده از این پوشــش، عوامل خراب کننده پوشــش  کثیفــی آن و از دســت رفتــن زیبایــی نما می شــود. می تــوان گفت 
نمای ســاختمان از جمله رطوبت و آلودگی محیطی دیگر بر روی نما تأثیر مخرب ندارند. با توجه به خواص این پوشــش در 
خانه های قدیمی با پوشــش ســیمان و آجر، ســقف )جایگزین ایزوگام و ســفیدبام( و بر روی محصوالت پیش ســاخته )نظیر 

گیرد. کار رفته در سقف( می تواند مورد استفاده قرار  سفال به 
گواهی نانومقیاس ادعاها و قابلیت ها: زاویه تماسی باالی ۱5۰ درجه، عدم تغییر رنگ بر روی نمای ساختمان، دارای 

گرجی و  ک، فابر شــیمی، نانوپارس  رقبــا و مزایــای رقابتی: رقبای مســتقیم محصول شــرکت های نانوفراز ســپاهان، نیکا پا
که تولیدکننده نانوپوشش آب گریز نمای ساختمان هستند. رقبای غیرمستقیم عبارت اند  شرکت خارجی Neverwet هستند 
کــه بــا مقایســه های انجام شــده می توان  از ســرامیک، ســنگ، ســیمان ســفید، رنــگ ضــدآب و پوشــش ســیلیکونی نانویــی 

مزیت های زیر را برای این محصول برشمرد:
 قیمت پایین تر؛

 پوشش دهی آسان تر؛
 عمر باالتر در مقابل UV؛

 پوشش شفاف بدون ایجاد تغییر رنگ؛
 خاصیت آب گریزی بیشتر نسبت به محصوالت رقیب.
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پوشش ضدباکتری پلیمری سطوح
اعضای تیم: غام رضا شکری، علی رضا شکری، نوید علی زاده

دانشگاه محل تحصیل: آزاد قزوین، پیام نور تبریز
ح محصــول: ایــن محصــول یــک نانــو کامپوزیــت پلیمری اســت که یکــی از مهم تریــن کاربردهــای آن از بیــن بردن  شــر
میکروارگانیسم های انتقالی از فرد به سطح و قطع کردن چرخه انتقال از طریق سطوح است. از طریق اعمال پوشش آنتی 
کتریال بر روی این ســطوح ســعی شــده اســت از آســیب به انســان ها و ورود عوامل بیماری زا به بدن توسط این محصول  با
کیفیت مطلوب، جلوگیری شــود. این پوشــش قابلیت اعمال روی سطوح مختلفی از جمله مقوا، آهن،  کمترین هزینه و  با 
کز فروش عمومی،  شیشــه و ســرامیک را داراســت. این محصول در بیمارســتان ها، داروخانه ها، وســایل نقلیه عمومی، مرا

کاربرد دارد. استخرهای پرورش ماهی و… 
ادعاهــا و قابلیت هــا: پوشــش خاصیــت آب گریزی ۱۰۴ درجــه را بر روی ســطوح اعمالی بدون ایجاد اختــال در خاصیت 
میکروب زدایی ایجاد می کند. قابل اعمال بر روی کلیه سطوح جنس چوب، MDF، شیشه، دیوار رنگ شده، فلز، سرامیک، 
کلیه اوقات شــبانه روز در جوار نور و تاریکی خاصیت میکروب زدایی بر قرار اســت. همچنین  گرانیتی و… اســت و در  ســنگ 
گرم منفی ۲٫۳۱ )اســتافیلوکوکوس( و  کتری های  کتریال انجام شــده این محصول در مقابل نماینده با طبق تســت انتی با

کتری دارد. کلی( خاصیت ضدبا گرم مثبت ۲٫۲۹ )اشرشیا
کتری می توان به موارد زیر اشاره کرد: مزایای رقابتی: از مزایای این پوشش نسبت به مصالح و یا سایر پوشش های ضدبا

 قیمت پایین تر؛
 مقاومت باالتر؛
 اعمال آسان تر؛

کتری قوی در حضور نور مرئی؛  خاصیت ضدبا
 دوام دوساله پوشش.
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گرانول جاذب نیترات برای تصفیه آب شهری
کاظم محمدزاده، محسن سیفی، سعید علی خانی، علی اهلل وردی اعضای تیم: مصطفی مهین روستا، 

گ )جمهوری چک( دانشگاه محل تحصیل: علم وصنعت، انستیتو تکنولوژی شیمی پرا
معرفی محصول: روش های مختلفی برای حذف آالینده ها از آب و پساب وجود دارد. در این بین جذب سطحی یکی از 
کسیدهای معدنی  ساده ترین، مؤثرترین و اقتصادی ترین روش ها جهت تصفیه فاضاب است. نانوجاذب هیبریدی پایه ا
تولیــد شــده از پســماندهای صنعتــی با توجه بــه خواص شــیمی-فیزیکی خود قابلیت جــذب باالی نیتــرات را از آب فراهم 
کی می شــود و با توجه به نبــود واحد تولیدکننده  کــرده اســت. وجــود نیترات در آب آشــامیدنی منجر به بیماری های خطرنا
کند. با  نانوجــاذب در کشــور، امیــد می رود نانوجــاذب حاضر بتواند جایگاه مناســبی را در بازار تصفیه آب برای خــود فراهم 
توجه به اینکه ماده خام اولیه برای تولید نانوجاذب هیبریدی یک پسماند صنعتی است، قیمت تمام شده این محصول 
که قیمت نمونه های مشــابه آن مانند رزین پروالیت حدود  کیلوگرم ۱۰8,۴6۰ تومان اســت، این در حالی اســت  برای یک 
۱5۰,۰۰۰ تومــان اســت. بنابرایــن با توجه به نوســانات ارز و همچنین وجــود تحریم ها این محصــول می تواند ارزش افزوده 

کند. باالیی را ایجاد 
گرانول های تولیدی با بایندر عملکرد بهتری در  گرم است.  گرانول برابر با ۷۱ مترمربع بر  ادعاها و قابلیت ها: سطح ویژه 
گرم بوده و قطر حفرات آن ۱۱٫۹ نانومتر  جذب نیترات نشان می دهند. سطح ویژه جاذب پودری حدود ۱۷۷٫۴ مترمربع بر 
گرانول های جاذب در  که  گرم اســت به طوری  اســت. همچنین ظرفیت جذب در شــرایط Ph خنثی برابر با ۷۰ میلی گرم بر 

محدوده pH بین ۳ تا ۱۱ دارای پایداری شیمیایی هستند.
کیفیت، قابلیت تولید شخصی سازی  رقبا و مزایای رقابتی: قیمت رقابتی، عدم وابستگی به مواد اولیه وارداتی، تضمین 

شده و تأمین پایدار و پیوسته برای نیاز داخلی.
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نانوسیلیس صنعتی
کاظم محمدزاده، محسن سیفی، سعید علی خانی، علی اهلل وردی اعضای تیم: مصطفی مهین روستا، 

گ )جمهوری چک( دانشگاه محل تحصیل: علم وصنعت، انستیتو تکنولوژی شیمی پرا
ح محصول: نانوســیلیکا یا نانوســیلیس از تخلخل و ســطح ویژه باالیی برخوردار اســت و می تواند به طور گسترده ای  شــر
گیرد. صنعت تایرســازی و صنعت ســیمان از جمله این صنایع هســتند  کاربردهــای صنعتــی مختلف مورد اســتفاده قرار  در 
گرید تایرسازی به دلیل خلوص و سطح ویژه باال  گســترده ای در آن ها استفاده می شود. نانوسیلیس  که نانوســیلیس به طور 
گرید سیمان  به عنوان تقویت کننده مناسب در صنایع پلیمری شامل الستیک و پاستیک قابل استفاده است. نانوسیلیس 
گرید  به دلیــل ســطح ویــژه باال به عنوان یک ســوپرپوزوالن در ســیمان و بتــن عمل می کند. قیمت تمام شــده نانوســیلیس 
که نمونه های  کیلوگرم به ترتیب 6,۴۰۰ تومان و 6,۲۰۰ تومان است و این در حالی است  گرید سیمان برای هر  تایرسازی و 
مشــابه آن در حــال حاضــر بین ۴5,۰۰۰ تا 6۰,۰۰۰ تومان به فروش می رســند. بنابراین این محصــول می تواند ارزش افزوده 

کند. باالیی ایجاد 
ادعاهــا و قابلیت هــای علمــی: اندازه ذرات بین ۳۰ تا 5۰ نانومتر اســت. همچنین خلــوص ذرات در حدود ۹۹٫8درصد و 
بخــش عمده ســاختار ذرات کریســتالی اســت. ســطح ویــژه ذرات حدود ۳۳6 مترمربع بــر گرم و قطر حفــرات آن ها حدود ۹ 

نانومتر است.
رقبــا و مزایــای رقابتــی: رقبــای اصلــی ایــن محصــول واردکننده هــای نانوســیلیس از کشــورهایی همچون هنــد و چین و 
تعدادی از تولیدکننده های داخلی هســتند. از مزایای این محصول نســبت به محصوالت مشــابه خارجی و تولیدکنندگان 

کرد. کیفیت اشاره  داخلی می توان به روش صنعتی سریع، قابلیت سفارشی سازی محصول، قیمت مناسب و تضمین 
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لی و کدورت نانوجاذب های معدنی برای حذف Oil، مواد آ
کرمی اعضای تیم: مریم محمدی، فرهاد سلیمی، چنگیز 

کرمان کرمانشاه، تربیت مدرس، باهنر  دانشگاه محل تحصیل: آزاد 
ح محصول: روش جذب از بهترین روش های کاهش آالینده های موجود در پساب های مختلف و تصفیه آب است.  شر
که به منظور  محصول استارت آپ نانوکاتالیست، زئولیت اصاح شده با آهن و بیسموت )نانوجاذب متخلخل فلزی( است 
کاهش COD ،Oil و کدورت پســاب خروجی پاالیشــگاه کرمانشــاه با اســتفاده از روش جذب سطحی استفاده می شود. این 
محصــول آالینده هــای آلــی و غیرآلــی را بــا توجه به ظرفیت جــذب باال به خوبی از پســاب حذف می کند و خــود قابلیت احیا 
دارد. پســاب تصفیــه شــده از نظــر شــاخص های TUR ،OIL و COD در حــد صفــر بــوده و مناســب اســتفاده در مبدل های 
حرارتی است. روش تصفیه با نانوجاذب ها کم هزینه، با بازدهی باال و بدون ایجاد آسیب به تجهیزات واحد تصفیه است. 
که آلودگی COD در پســاب  گاز و پتروشــیمی  که تولید پســاب دارند، از جمله صنایع نفت،  این محصول در تمامی صنایعی 

کاربرد دارد. خروجی آن ها باالتر از حد مجاز 5۰ میلی گرم بر لیتر است، 
ادعاهــا و قابلیت هــا: توانایی حذف آالینده های آلی از مقــدار 5۰ پی پی ام تا صفر، حذف کدورت و رنگ تیره آب، امکان 
کاهش ســختی آب از حدود  کاهش رســانایی آب به محدوده مجاز و توانایی  احیا و اســتفاده مجدد 5 تا ۷ مرتبه، توانایی 

۲۳۰۰ به ۳۰۰ توسط جاذب سنتزی.
کربو راندوم هستند. مزایای رقابتی  رقبا و مزایای رقابتی: دو رقیب عمده این محصول شرکت پرژک شیمی و شرکت آمل 
ایــن محصــول شــامل قیمــت پایین تر، هزینــه اولیه زیرســاختی کم تر و ســازگاری بیش تر بــا امکانات اولیه در پاالیشــگاه ها 
و صنایــع هــدف اســت. همچنیــن نانوجــاذب معدنــی اصــاح شــده در مقایســه بــا ســایر روش هــا از جملــه اســمز معکوس، 

الکترودیالیز، رزین تبادل یونی و… دارای مزایای زیر است:
 قیمت تمام شده پایین محصول؛

 عدم نیاز به پیش تصفیه؛
کاربری و نصب آسان؛  

 عدم حساسیت به pH پساب.
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فاندیشن پودر به کرم
اعضای تیم: بهاره یوسفی، زهرا اسماعیل زاده، سمانه شهرابی، فرزانه قاسم خواه، مرضیه آقاجانی

دانشگاه محل تحصیل: صنعتی امیرکبیر
ح محصول: BB کرم ها تلفیقی از محصوالت آرایشی و مراقبت از پوست هستند که به دلیل اینکه چند عملکرد ضدآفتاب،  شر
رطوبت رســانی و مراقبــت از پوســت را به طــور هم زمان ایفا می کنند، طرفــداران زیادی را جذب کرده اند. در محصول ارائه شــده 
کرم، به صورت  کرم به جای آماده سازی با فرم متداول   BB توسط تیم آبدیس مروارید با استفاده از فناوری نانو ترکیبات سازنده
که محصول فرم ظاهری پودری دارد و با اســتفاده از برس آرایشــی روی پوســت قرار  پودرکرم عرضه شــده اســت؛ به این معنی 
کرم هستند، باز می شوند. این محصول علی رغم   BB می گیرد. با فشار مایم برس ذرات این پودر که در واقع حاوی مایع مؤثره

کرم مانند محصول دارد. کمی )در حدود ۲درصد( با نمونه  ماندگاری بیشتر و استفاده راحت تر، تفاوت قیمت بسیار 
ادعاها و قابلیت ها: استفاده از 85درصد مواد مرطوب کننده در محصول، عاری از روغن و پایه آبی، زاویه تماس باالی ۱۱۳ 

درجه و قابلیت تولید به صورت تک جزئی و دوجزئی.
مزایای رقابتی: این محصول به فرم پودرکرم مشابه خارجی دارد ولی مشابه داخلی برای آن وجود ندارد. قیمت آن نسبت به 

کرد: کمتر است. از جمله سایر مزایای رقابتی این محصول می توان به موارد زیر اشاره  مشابه خارجی بسیار 
کاربری محصول؛  جذابیت 
خ ارز؛  وابستگی پایین به نر

کیفیت و ماندگاری محصول؛  افزایش 
 امکان افزودن انواع ترکیبات آرایشی-دارویی به پایه پودرکرم.
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یز الکترود جوشکاری آب گر
اعضای تیم: محمدرضا پسنده، مجید پورانوری

کرمانشاه، صنعتی شریف دانشگاه محل تحصیل: رازی 
که مشکات بزرگی را به دلیل بروز مواردی چون ترک  ح محصول: الکترودهای جوشکاری قلیایی جاذب رطوبت هستند  شر
کرد. به همین منظــور در صنایع  هیدروژنــی، تخلخــل و اســپارک در صنایــع جوشــکاری ایجاد نموده و ســازه را تخریب خواهنــد 
کارآمــد با همان مشــخصات فنی امــا مقاوم در برابر جذب رطوبت و آب احســاس می شــود. با اســتفاده از  نیــاز بــه الکترودهایــی 
فناوری نانو در این محصول با ایجاد شرایطی مطلوب و ایجاد پوشش آب گریز پلیمری روی الکترود، این عیوب مرتفع شده اند. 

کاربرد دارد. کشتی سازی، صنایع نظامی و…  گاز و پتروشیمی،  محصول استارت آپ آوات در صنایع نفت، 
ادعاها و قابلیت ها: پوشش کاری موفقیت آمیز نانوذرات سیلیکا بر روی الکترود جوشکاری پایه فوالدی، زاویه تماس نمونه 
بهینــه برابــر بــا ۱۱۰ درجه )آب گریز(، میزان جذب یا نفوذ رطوبت برابر با ۰٫۰۹درصد وزنی، عدم تغییر در خواص کششــی الکترود 
قبل و بعد از پوشــش کاری، افزایش قابل توجه جذب انرژی ضربه در دمای محیط پس از پوشــش کاری )افزایش از ۱۴8 تا ۲۰۰ 

ژول( و عدم تغییر در جذب انرژی ضربه در دمای پایین )منفی 6۰ درجه سانتی گراد( پس از پوشش کاری.
که در حال حاضر وارداتی از  کشور برزیل تولیدکننده نمونه مشابه این محصول است  رقبا و مزایای رقابتی: شرکت Elbras از 

این شرکت وجود ندارد. مزایای زیر را در مقایسه با نمونٔه مشابه برای این محصول می توان برشمرد:
 دسترسی راحت تر؛

کیفیت؛  تضمین 
 بدون نیاز به پیش گرم کردن.
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نمایشــگاه رونمایی از دســتاوردهای اســتارت آپ های نانویی 
کشور

ح های برگزیده ســومین دوره نانواســتارت آپ  به منظــور نمایش طر
کوسیستم استارت آپی کشور،  به سایر فعاالن دولتی و خصوصی در ا
برنامه ریزی الزم برای برگزاری نمایشــگاه رونمایی از دســتاوردها در 
زمســتان ۱۳۹۹ انجام شد. با همکاری و مساعدت صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و بــا هماهنگی انجام شــده با تیم هــا و میهمانان، این 
نمایشــگاه در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه ۱8 و ۱۹ اســفند ۹۹ در 
مجتمــع شــکوفایی شــرکت های دانش بنیــان صنــدوق نــوآوری و 

شکوفایی و در فضایی به مساحت ۲5۰ متر برگزار شد.
آییــن افتتاحیه نمایشــگاه با حضــور دکتر وحــدت؛ رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی و دکتر سرکار؛ دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
از ســاعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشــنبه آغاز شد که در ادامه از غرفه های 

مختلف نمایشگاه بازدید کرد. 
در حاشیه این مراسم دکتر وحدت در جمع خبرنگاران در خصوص 
برنامه هــای صنــدوق نــوآوری برای توســعه محصــوالت نانو ضمن 
دســته  دو  بــه  فنــاوری  حــوزه  در  فعــال  شــرکت های  دســته بندی 
شرکت های بالغ و استارت آپ های نوپا، اظهار داشت: »شرکت های 
را  کار خــود  وام،  و  تســهیات  دریافــت  بــا  دانش بنیــان می تواننــد 
توســعه دهند؛ بر این اســاس میزان تســهیاتی که در سال جاری به 
شرکت های دانش بنیان پرداخت کردیم نزدیک به پنج هزار میلیارد 

کوسیســتم وجود  تومان بوده اســت؛ اما شــرکت های دیگری نیز در ا
که تازه متولد شــده و استارت آپ های حوزه فناوری محسوب  دارند 
کــه نمونــه آن هــا را امــروز در ایــن نمایشــگاه می بینیــم.  می شــوند 
اســتارت آپ های ایــن حــوزه بســیار پیشــرو هســتند و بــا محصوالت 
جدیــد در این نمایشــگاه حضور دارند و پیش از دریافت تســهیات، 

نیازمند سرمایه گذاری خطرپذیر هستند.«
از  بــرای حمایــت  گرفتــه شــده   وی در توضیــح ســازوکار در نظــر 
ایــن اســتارت آپ ها، افــزود: »صنــدوق نــوآوری نیــز تحــت عنــوان 
هم ســرمایه گذاری، ایــن ســرمایه گذاران را همراهــی می کنــد به این 
گر شــرکت یــا بخــش غیردولتــی ۲۰درصــد از هزینــه این  کــه ا شــکل 
استارت آپ را تأمین کند، صندوق نوآوری به عنوان دولت 8۰درصد 

باقی آن را به عنوان سرمایه پرداخت می کند.« 
در ادامه دکتر سرکار؛ دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این رویداد 
کرد و گفت: »فرایند حضور تیم های دانشــجویی  را یک الگو عنوان 
و اســتارت آپی در حال تبدیل شــدن به یک جریان مؤثر شــده اســت 
و مــا در پنــج ســال آینده تیم های بیشــتری برای معرفــی توانمندی 
بــه ســرمایه گذار خواهیــم داشــت. چنانچه این شــیوه شــکل بگیرد 
غ التحصیلــی متکــی  بــه  خــود بــوده و بــرای  دانشــجویان بعــد از فار

ظرفیت های تخصصی در کشور نیز ایجاد اشتغال می کنند.«
جناب آقای مجتبی توانگر؛ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
پردیــس و اسامشــهر در مجلــس یازدهــم از دیگــر بازدیدکننــدگان 
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رونمایی نمایشگاهی از دستاوردهای سومین دوره نانواستارت آپ

ویــژه روز نخســت نمایشــگاه بــود. وی ضمــن ابــراز خوشــحالی از 
حضــور در نمایشــگاه، آمادگی کامل خود را بــرای رایزنی و رفع موانع 

تجاری سازی محصوالت ارائه شده در نمایشگاه اعام کرد. 
دکتــر امجد المظفــر؛ رایــزن فرهنگــی ســفارت عــراق در تهــران نیــز 
گروه رســانه  پــس از بازدیــد از غرفه هــای نمایشــگاه در گفت وگــو بــا 
نانواستارت آپ، خشنودی خود را از فعالیت استارت آپ های مختلف 
توانمند در حوزه فناوری نانو در کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد که 
در طول ســال های آتی و با همکاری میان دو کشــور، زمینه توســعه 

فناوری نانو در کشور عراق نیز فراهم شود.
از  کشــوری  ایــن رویــداد، برخــی دیگــر از مســئوالن  در روز دوم 
کردنــد. دکتــر رضــا اســدی فرد؛ مدیــر شــبکه  نمایشــگاه بازدیــد 
آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی کشــور در حاشــیه بازدیــد از 
نمایشگاه و طی گفت وگویی از ظرفیت استارت آپ های حاضر در 
نمایشــگاه ابراز شــگفتی کرد و افزود: »برخی از این اســتارت آپ ها 
قطعًا توانمندی الزم برای ادامه مســیر و جذب سرمایه را خواهند 

داشت.« 
وی همچنیــن ضمن ابراز رضایت از همکاری شــبکه آزمایشــگاهی 
فناوری هــای راهبــردی بــا ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو به ویــژه 
حمایــت  کــه  داریــم  را  آمادگــی  ایــن  »مــا  افــزود:  نانواســتارت آپ، 
آزمایشــگاهی از تیم هــای فعــال در نانواســتارت آپ را در دوره هــای 

بعدی نیز ادامه دهیم.«
در جریــان روز پایانی نمایشــگاه دکتر جهانگیر پرهمت؛ قائم مقام 
کارگروه تخصصی آب، خشک ســالی، فرسایش و محیط زیست نیز 
در محــل نمایشــگاه حضور یافــت و آمادگی خود را بــرای حمایت از 
کرد.  کارگروه عنوان  استارت آپ های فعال در حوزه تخصصی این 
از دیگــر بازدیدکننــدگان ویــژه روز دوم، دکتر ســید مهــدی رضایت؛ 

رئیس کمیته فناوری نانو در ســازمان غذا و دارو، مجتبی یوســفی؛ 
نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس یازدهــم و دکتــر فرشــاد مطبــوع؛ 

مدیرعامل شرکت صنایع نانوتک آینده بودند.
و  مدیــران  شــامل  نفــر   ۱5۰ از  بیــش  رویــداد،  ایــن  جریــان  در 
کارشناســان ســتاد نانو، معاونت علمی و فنــاوری و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، مدیران برخی از شــرکت های خصوصی سرمایه گذاری 
و شــتاب دهنده ها، فعــاالن رســانه ای، شــرکت کنندگان دوره چهارم 
نانواســتارت آپ و رابطــان نهادهــای ترویجــی نانــو نیز از نمایشــگاه 

بازدید کردند.
گرام  اینســتا صفحــه  در  روزه  دو  رویــداد  ایــن  رســانه ای  پوشــش 
برنامــه بــه نشــانی )Nanostartup_INIC@( انجام شــد. همچنین 
توســعه  ویــژه  ســتاد  رســانه  بخــش  صداوســیما،  از  نمایندگانــی 
فناوری نانــو، خبرگزاری هــا و روزنامه ها در محل برگزاری نمایشــگاه 

حضور داشتند و اقدام به تولید محتوا برای مخاطبان خود کردند.
نمایشــگاه رونمایــی از دســتاوردهای دوره بعــدی نانواســتارت آپ 
)دوره چهــارم( در مهرمــاه ۱۴۰۰ هم زمــان بــا جشــنواره بین المللــی 

فناوری نانو برگزار خواهد شد.
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ترویج فناوری نانو در سال 1399
برنامه ترویج و آموزش فناوری نانو در ســال 13۹۹ متناســب 
ع ویروس  با شــرایط بــه وجود آمــده در جامعه به دلیل شــیو
کرونــا، تمرکز ویــژه ای را بر تولید محتوا در بســترهای ارتباطی 
برخط )آنالین( و شــبکه های اجتماعی داشت و تالش شد تا 
بخش قابل توجهی از محتویات تولید شده در این شبکه ها 
بــر  گســترش فناوری نانــو،  کلــی ســند  بــا رویکــرد  متناســب 
تقویــت نــگاه کاربــردی و صنعتــی فناوری نانــو تأکید داشــته 

باشد.
تقویت گفتمان توســعه فناوری نانو و کسب وکارهای مرتبط 
بــا آن، یکــی دیگــر از رویکردهــای برنامــه ترویــج در ســال ۹۹ 
بود که به دنبال توانمندســازی جوامع دانشــگاهی و تبدیل 
آن هــا بــه هســته های فنــاور در کشــور بــود. ازایــن رو بخــش 
جوامــع  در  فناوری نانــو  ترویــج  برنامه هــای  از  قابل توجهــی 

دانشگاهی در این راستا آرایش یافتند.
در ادامــه بــه گزارش مختصــری از بخشــی هایی از برنامه های 
ترویــج در قالــب ســند ده ســاله دوم پیشــرفت نانــو اشــاره 

می شود.

1-فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی 
از توسعه فناوری نانو

ترویــج رســانه ای ســتاد فناوری نانــو برنامــه عملیاتــی خــود را بــا 
هــدف تقویــت گفتمــان توســعه درون زای فناوری نانــو و از طریق 
کشــور تعریــف  فعال ســازی زیرســاخت های رســانه ای و فرهنگــی 

کرده است.
در همیــن راســتا برنامه هایــی از قبیــل جشــنواره نانــو و رســانه، 
رســانه ای  درخواســت های  بــه  پاســخ  و  ارتباطــی  شــبکه  ایجــاد 
کیفی تولیدات  کمی و  خبرنگاران طی این ســال ها باعث ارتقــای 

کشور شده است. در رسانه های عمومی و رسمی 
در ســال ۹۹ ضمن تقویت ارتباط و تعامل با رســانه های عمومی 
کشور )اعم از صداوسیما، روزنامه ها و خبرگزاری ها( تمرکز ویژه ای 

روی تولید محتوا در شــبکه های اجتماعی شــد. در همین راستا و 
کنار رصد روزانه محتوای منتشــر شــده در رســانه های رســمی،  در 
کیفیــت محتوای منتشــر شــده در شــبکه های اجتماعی  میــزان و 
طی ســال های ۹8 و ۹۹ بررســی شــد و در ادامه به بخشــی از این 

گزارش اشاره خواهد شد.

 تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو
ســتاد  رســانه های  در  انتشــار محتــوا  و  تولیــد  خاصــه عملکــرد 

فناوری نانو در سال ۱۳۹۹ در جدول ۱ آمده است.
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 رصد و حمایت از تولید محتوای فناوری نانو در رسانه های 
کشور عمومی 

خاصــه عملکــرد رســانه های رســمی و فضــای مجازی کشــور در 
حوزه ترویج فناوری نانو در سال ۱۳۹8 در جدول زیر آمده است.

جدول 2- میزان انتشار محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور در سال 13۹۹

ع رسانه خبرگزاری )مطلب(روزنامه )مطلب(رادیو )دقیقه(تلویزیون )دقیقه(نو

5۳11506510766802میزانمحتوا

جــدول 1- عملکرد تولید و انتشــار محتوا در رســانه های ســتاد نانو 
در سال 13۹۹
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 جشنواره نانو و رسانه
بــا هــدف معرفی برتریــن آثار رســانه ای در حــوزه فناوری نانو، هر 
ســاله جشــنواره »نانو و رسانه« برگزار می شــود. در سال ۱۳۹۹ هم 
کرونایی این جشــنواره برگزار شــد و برترین های  علی رغم شــرایط 
هــر حــوزه معرفــی شــدند. در جشــنواره نانو و رســانٔه ســال ۱۳۹۹، 
گروه از رســانه ها، آثار برتر در »ســه  عاوه بر تقدیر از آثار برتر در هر 
گرفتند.  محــور ویــژه« نیــز مســتقل از قالــب اثر، مــورد تقدیــر قــرار 
محورهــای ویــژه جشــنواره عبــارت بودنــد از: ۱- فناوری نانــو در 

زندگی مردم ۲-صادرات محصوالت نانو ۳- نقد و تحلیل.
در ایــن بخــش، رســانه های برتــر بــر اســاس تحلیــل و بررســی و 
رصد دائمی رســانه ها در طول ســال مشــخص شده اند، همچنین 
آثار ارســالی توســط داوران مجرب در حوزه رســانه مــورد ارزیابی و 

گرفتند و آثار برتر معرفی شدند. داوری قرار 

جدول 3- رسانه های برتر جشنواره نانو و رسانه در سال ۹۹
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ثار برتر جشنواره نانو و رسانه در سال ۹۹ جدول 4- آ
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ترویج فناوری نانو در سال 13۹۹
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 برگزاری تور رسانه ای فناوری نانو
بــا هــدف ارائه خدمات رســانه ای بهتــر به شــرکت های نانویی و 
معرفی محصوالت و دســتاوردهای نانویی در رســانه های کشــور، 
کرد.  برگــزاری »تــور رســانه ای نانــو« در ســال ۹۹ نیــز ادامــه پیــدا 
در تورهــای برگزارشــده در فــب نانوالکترونیــک و شــرکت فناوران 
فعــاالن شــبکه های  و  کشــور  رســانه   ۱۰ نانومقیــاس خبرنــگاران 
اجتماعی ضمن آشــنایی با ســازوکار مجموعه و شــرکت به معرفی 
این مجموعه ها و خدمات و محصوالتشان در رسانه ها پرداختند.

 پاسخ به درخواست های رسانه ای مرتبط با فناوری نانو
به منظور بهبود همکاری با رســانه ها، طی ســال ۹۹ بیش از ۱۷۰ 
درخواســت رسانه ای از سوی خبرنگاران رسانه های عمومی ارائه 

که به همه آن ها پاسخ داده شد. شده 

 تولید و بازنشــر محتوای مرتبط با فناوری نانو در شبکه های 
اجتماعی

بــا توجــه به آنچــه که از اهمیــت و تأثیر شــبکه های اجتماعی ذکر 
شد، یکی از برنامه های جدی ترویج رسانه در سال ۹۹ تمرکز روی 

تولید و بازنشر محتوا در بستر شبکه های اجتماعی بود. راه اندازی 
گرام و بــه تبــع تولیــد محتواهــای ویژه  صفحــه نانوگــرام در اینســتا
شــبکه اجتماعــی از اقدامــات ایــن بخش بــود. اقدام دیگــر در این 
حــوزه دعوت از فعاالن رســانه ای برای حضــور در تورهای بازدید از 
که طی ســال ۹۹ بیش از ۴۰ نفر از  توانمندی هــای فناوری نانو بود 

فعاالن شبکه های اجتماعی در این تورها حاضر شدند.
بــا  مرتبــط  داده هــای  بررســی  و  تحلیــل  از  گزارشــی  ادامــه  در 

گرام ذکر می شود: فناوری نانو در دو بستر توییتر و اینستا

توییتر
کلی آمــار مربوط به تولیــد محتوای مرتبط  در شــکل زیر مقایســه 
کاربران فارســی زبان در سال ها ۹8 و ۹۹  با فناوری نانو که توســط 

منتشر شده است، قابل مشاهده است.
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نمودار 1- پاسخ به درخواست های رسانه ای در سال ۹۹

تعداد کل توییت

15٫۹هزار

98
ل

سا
99

ل
سا 2۸٫5هزار

تعداد ریتوییت

10٫5هزار

22٫۹هزار

تعداد کاربران

13٫3هزار

23٫۹هزار

شــکل 1– آمار محتوای تولید شده توسط کاربران فارسی زبان در 
حوزه فناوری نانو در توییتر )۹۸ و ۹۹(
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میــان  در  استفاده شــده  معنــادار  واژگان  بــاال،  ابرکلمــات  طبــق 
آن  کاربردهــای  و  نانــو  بــا  مرتبــط  و  انتشــار یافته  توییت هــای 
کلمات  دســته بندی و مرتب شده اند. برجســتگی و میزان درشتی 

کلمات وابسته است. به میزان تکرار و استفاده از آن 
کاربــران توییتر  مهم تریــن نکتــه در مواجهــه با فناوری نانــو بین 
توجــه به پیشــرفت ایــران در ایــن حوزه بوده اســت، بــا این حال 
توجه به ســؤاالت و ابهامات آن ها، چراغ راه برنامه های رسانه ای 
گذشــته چــه  اســت. نمــودار زیــر نشــان می دهــد مــردم در ســال 

کرده اند. پرسش ها و ابهاماتی درباره فناوری نانو ابراز 

گرام اینستا
کلی آمار مربوط به تولید محتوای مرتبط با  در شکل زیر مقایسه 
کاربران فارسی زبان  که توسط  فناوری نانو در ســال های ۹8 و ۹۹ 

منتشر شده است، قابل مشاهده است.

کامنت پســت های  که در  طبــق ابرکلمات زیــر، واژگان معناداری 
کاربردهــای آن بوده  گرام منتشــر شــده و مرتبــط بــا نانــو و  اینســتا
اســت دســته بندی و مرتب شــده اند. برجســتگی و میزان درشــتی 

کلمات وابسته است. کلمات به میزان تکرار و استفاده از آن 
تبلیغات یکی از مهم ترین و پرتکرارترین موضوعات و محورهای 
گرام دربــاره مســئله نانــو به حســاب می آیــد. در این  بســتر اینســتا
که بیشترین تبلیغ  نمودار به بررســی زیرموضوعات یا محصوالتی 

گرفته، اشاره شده است. برای آن ها صورت 
که ســال ۹۹ اولین ســال حضور  که ضروریســت این اســت  آنچه 
متمرکــز و جــدی در شــبکه های اجتماعــی بــود و محدودیت های 
گســترده )به ویژه در برگزاری تور بازدید  کرونایــی فرصت عملیاتی 

کرده بود.  از شرکت های نانویی( را محدود 
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ح شده کاربران توییتر درباره فناوری نانو نمودار 2- سؤاالت و ابهامات مطر

تعداد کامنت

1میلیون

98
ل

سا
99

ل
سا 3میلیون

تعداد کاربران

32هزار

۸6هزار

تعداد الیک

31میلیون

63میلیون

شــکل 2- آمــار محتــوای تولید شــده توســط کاربران فارســی زبان در 
حوزه فناوری نانو در اینستاگرام )۹۸ و ۹۹( 

ترویج فناوری نانو در سال 13۹۹
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کیفی باشــگاه دانش آمــوزی فناوری نانو و  کمی و  2-توســعه 
شبکه توانا

ع تغییر  برنامــه ترویــج دانش آموزی در ســال ۱۳۹۹ بر ســه موضو
و تحــول در رویدادهــا و برنامه هــای رقابتی و زیرســاختی باشــگاه 
قــرار  نانــو  آموزشــی  بــازار محصــوالت  و  تولیــدات  توســعه  و  نانــو 
ع اثرگــذار روی برنامه هــای ترویــج دانش آموزی،  داشــت. موضــو
کــه به صــورت طبیعــی تأثیــر  کرونــا در کشــور بــود  ع ویــروس  شــیو
زیــادی بر آموزش های دانش آموزی داشــت. در این ســال، تعداد 
8۴,۰8۷ نفــر دانش آموز و معلم در برنامه هــا و رویدادهای ترویج 
ع  کردند و مجمو دانش آموزی عمدتًا به صورت مجازی مشــارکت 
این افراد از ســال ۱۳8۷ تا پایان ۱۳۹۹ به ۱,۲۷8,۰۰۴ نفر رسید. 
ح اقدامــات اجرایــی در زمینــه ترویــج دانش آمــوزی  در ادامــه شــر
اســت.  آمــده  مختصــر  به صــورت   ۱۳۹۹ ســال  در  فناوری نانــو 
همچنین در نمودار زیر، تعداد دانش آموزان آموزش دیده در حوزه 
فناوری نانــو از ســطح عمومــی تــا تخصصــی در فاصله ســال های 

۱۳8۷ تا پایان ۱۳۹۹ قابل مشاهده است.

 نهادینه ســازی و حمایــت از رقابت هــای دانش آمــوزی در 
حوزه فناوری نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
فراخــوان ثبت نــام یازدهمین المپیــاد دانش آموزی نانــو دی۱۳۹8 
ثبت نــام  فراخــوان  پوســتر  و  شــد  انجــام  نانــو  باشــگاه  ســایت  در 
به صــورت مجــازی بــه ادارات آموزش وپــرورش و پژوهش ســراهای 
دانش آموزی سراســر کشــور ارسال شــد. این دوره در ســه مرحله و در 
قالبی متفاوت با توجه به شــیوع ویروس کرونا برگزار شــد. مطابق با 
توافق نامــه ای که میان مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان و 
پژوهش ســراهای دانش آموزی منعقد شــده است، مرکز ملی پرورش 
اســتعدادهای درخشــان، باشــگاه دانش پژوهان جــوان و نهادهای 
ترویجــی غیردولتــی ماننــد شــرکت های خصوصــی فعــال در حــوزه 
آموزش فناوری نانو در اجرای المپیاد همکاری و مشــارکت داشــتند. 
گــزارش ثبت نام هــای ایــن دوره، ۱5۲ نهــاد ترویجــی  بــا توجــه بــه 
به صورت گروهی اقدام به ثبت نام دانش آموزان کرده اند که 5۱ نهاد 
)یــک شــرکت خصوصــی و پنجاه پژوهش ســرای دانش آمــوزی( هر 
کــدام موفــق به ثبت نام بیش از 5۰ دانش آموز در این دوره شــده اند. 
آزمون های آزمایشی برای کسب آمادگی شرکت در یازدهمین المپیاد 
دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانــو در روزهــای ۱۴، ۲۱ و ۲8 مــرداد 

به صورت مجازی و رایگان برای داوطلبان این المپیاد برگزار شد.
در مجموع تعداد ۱۹ دوره با حضور ۱۱8۰ داوطلب در بهار و تابستان 
۱۳۹۹ توسط مدرسان باشگاه نانو به صورت برخط در سایت باشگاه 

نانو برگزار شد. هر دوره آموزشی در 8 جلسه ۲ ساعته برگزار شد.
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم رعایــت شــیوه نامه های 
المپیــاد  اجرایــی  کمیتــه  داوطلبــان،  ســامتی  حفــظ  و  بهداشــتی 
دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانو تصمیم به برگــزاری آناین آزمون 
مرحلــه اول یازدهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانــو 
گرفــت. آزمــون مرحلــه اول یازدهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم 
و فناوری نانــو در چهــارم شــهریور۱۳۹۹ به صــورت آناین برگزار شــد 
و داوطلبــان تنها از ســاعت ۹ تــا ۱۲ مجاز بودند با مراجعه به ســایت 
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ح شده در اینستاگرام نمودار 3- مهم ترین محصوالت مطر
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کنند. آزمون شامل ۴5 سؤال تستی با  باشگاه نانو، در آزمون شرکت 
مدت زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه بود و پاسخ های غلط دارای نمره 
منفی بودند. در پایان مرحله اول، ۴۰8 نفر از بین ۱۰٬58۴ داوطلب 
توانســتند نمــره حدنصــاب )حداقل نمــره ۱5درصــد( بــرای ورود به 

مرحله دوم را کسب کنند.
راه یافتگان به مرحله دوم از ۳۰ اســتان کشور بودند که استان های 
کردســتان با ۱۰5 منتخب، آذربایجان شــرقی با 5۷ منتخب و تهران 

با ۴۰ منتخب در صدر قرار گرفتند.
بعــد از برگــزاری مراحــل اول و دوم یازدهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی 
علــوم و فناوری نانــو، در نهایــت ۳۰ برگزیــده بــرای حضــور در مرحلــه 
کردســتان با ۱۳ نفر دارای بیشترین  نهایی مشــخص شــدند. اســتان 

تعداد نفرات برتر بود و استان های آذربایجان شرقی و خراسان رضوی 
به صورت مشترک در جایگاه بعدی قرار گرفتند. اجرای مرحله سوم از 
کاربردهای فناوری نانو  کارگاه آموزشی در زمینه  بهمن ماه با اجرای 5 
بــرای مقابلــه با خوردگی بــا تدریس دکتر میرزایــی )عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه نیرو( آغاز شــد. در ادامه، بخش عملی این مرحله از ۱۴ تا 
۱6 اســفند ۱۳۹۹ در ۴ شهر سنندج، شیراز، مراغه و نیشابور به صورت 
هم زمــان و بــا حضــور ناظرانــی از ســتاد نانو برگــزار شــد و دانش آموزان 
در آزمایشــگاه، بررســی های الزم را در خصــوص موضــوع جلوگیــری از 
خوردگی فلزات با استفاده از پوشش های نانو انجام دادند. نتایج این 
فعالیت هــا در روزهــای ۲۰ و ۲۱ اســفند۱۳۹۹ با حضــور داوران المپیاد 
به صورت مجازی ارائه شد. در نهایت در روز ۲5 اسفند ۱۳۹۹، مراسم 

52617710512316316۸170177222231343344406440506715۸7۹106۹

36۹0

515771۸7122140 47 36 27 5

نمودار 5- آمار تعداد ثبت نام کنندگان در یازدهمین المپیاد علوم و فناوری نانو به تفکیک استان )سال 13۹۹( 
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)درسامانهآزمونسایتباشگاهنانو(

10٬584نفرتعدادداوطلبان

152تعدادنهادهایترویجیهمکار

408نفرتعدادپذیرفتهشدگانمرحلهاول

مرحلهدوم

11مهر1۳99زمانبرگزاریآزمونحضوری

19شهر-حوزهتعدادحوزههایآزمون

40نفرتعدادنیرویاجرایی

19نفرتعدادناظرانباشگاهنانو

جدول 5- اطالعات آماری مرحله اول و دوم یازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )13۹۹(
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اختتامیه مجازی یازدهمین المپیاد نانو در محل ستاد نانو و با حضور 
دبیر ســتاد، مشاور ســازمان پرورش اســتعدادهای درخشان و مدیران 
آموزش وپــرورش اســتان های فعــال در برگــزاری المپیــاد برگــزار شــد و 
مدال آورندگان نهایی معرفی شدند. آیناز رحیمی از استان کردستان و 

امیر غامی از استان ایام موفق به کسب مدال طا شدند.

جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو
یازدهمیــن جشــنواره دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانو در ســال 
۹۹ به صورت مجازی برگزار شــد و دانش آمــوزان به صورت برخط 
کردند. فلســفه وجــودی این جشــنواره،  ح هــای خــود دفــاع  از طر
گذاشــتن مهارت  افزایش ســواد نظــری دانش آمــوزان و به رقابت 
کار عملــی آن هــا در حــوزه فناوری نانو اســت. دانش آموزان باید  و 
روش انجام یک کار پژوهشی یا تولید محصول را با شرکت در این 

رقابت دانش آموزی آموزش ببینند.

توضیحاتعنوان

5بهمنتا25اسفند1۳99تاریخبرگزاری

محلبرگزاری

4شهر: در
سنندج-دانشگاهکردستان
-پژوهشکدهمعلم شیراز

-پژوهشدانشآموزی نیشابور
مسیحآبادینیشابور

مراغه-پژوهشدانشآموزیمراغه

6استان)29نفرحاضرتعدادشرکتکنندگان از ۳0نفر
شدند.(

تعدادمدرسانو
و4ناظرسرپرستان ۳نفرمدرس،4استادیار

تعدادکارگاهآموزشی
5کارگاهدوساعتهمجازی

عنوانپروژه
آزمایشگاهی

پوششهایضدخوردگینانو
برایجلوگیریازخوردگیدر

فلزات

2مدالطال،7مدالنقره،20مدالتعدادمدالها
برنز

آیناز رحیمی؛ دارنده مدال طالی 
یازدهمین دوره المپیاد نانو

امیر غالمی؛ دارنده مدال طالی 
یازدهمین دوره المپیاد نانو

حوزه سنندج

حوزه مراغه

حوزه شیراز

حوزه نیشابور

جــدول 6- اطالعــات آماری مرحلــه ســوم )اردوی عملــی( یازدهمین 
دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
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مراســم اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره دانش آمــوزی علــوم و 
فناوری نانو روز دوشــنبه ۱ دی ماه ســاعت ۱5 به صورت زنده از 
ح های برتر  گرام باشــگاه نانــو پخش شــد و از طر صفحــه اینســتا

جشــنواره در بخش های مختلف به صورت مجازی تقدیر شــد. 
ح هــای دانش آمــوزی  گــزارش آمــاری یازدهمیــن جشــنواره طر

فناوری نانو در ادامه آمده است.

ح  ارسال 145 طر
به جشنواره

ح شامل مقاله و  • داوری و انتخاب 57 طر
ح های ارسالی  کارسازه از میان طر

• داوری 3۸ اثر هنری

 ارائه و داوری
ح ها  غیرحضوری طر

ح   راهیابی 51 طر
به مرحله نهایی

ارائه مشاوره اینترنتی و تلفنی 
ح  برای اصالح و ارتقای طر

ح در  حضور و ارائه 51 طر
نمایشگاه مجازی سایت 

باشگاه نانو

ح برتر در محورهای مختلف • 23 طر
ح شایسته تقدیر • 2۸ طر

ح های دانش آموزی فناوری نانو در سال 13۹۹ شکل 3- فرایند یازدهمین جشنواره طر

ح های ارسال شده به یازدهمین جشنواره دانش آموزی نانو به تفکیک استان در سال 13۹۹ نمودار 6- تعداد طر
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ح های یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در مراحل اول تا نهایی در سال 13۹۹ جدول 7- تعداد طر

ح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 13۹۹ جدول ۸- طر

ح های  طر
برتر

ح  طر
شایسته 

تقدیر

ح دعوت  طر
مرحله به 

نهایی

ح شایسته  طر
تقدیر -
مرحله 2

ح مردود  طر
- مرحله 2

ح دعوت  طر
به مصاحبه - 

مرحله 1

ح  طر
مردود - 
مرحله 1

ح  طر
ارسالی عنوان بخش

2 4 6 1 0 7 7 14 کارسازه

2 1 ۳ 0 0 ۳ ۳ 6 ایدهپردازی-ابتدایی

1 0 1 0 0 1 6 7 ایدهپردازی-متوسطه

۳ 6 9 5 5 19 25 44 مقالهعلمیوپژوهشی

2 1 ۳ 2 1 6 9 15 گزارشعلمی-
متوسطهاول

2 0 2 0 2 4 7 11 گزارشعلمی-
متوسطهدوم

1 0 1 0 0 1 0 1 بازیدیجیتال

0 0 0 0 0 0 0 0 بازیغیردیجیتال

2 0 2 0 0 2 0 2 محصولنرمافزاری
آموزشی

0 0 0 0 0 0 0 0 عکاسی

2 7 9 7 0 16 2 18 داستاننویسی-ابتدایی

2 0 2 4 0 6 1 7 داستاننویسی-متوسطه

2 5 7 0 0 7 2 9 نقاشی-ابتدایی

2 4 6 0 0 6 0 6 نقاشی-متوسطه

0 0 0 0 0 0 5 5 فیلموانیمیشن

0 0 0 0 0 0 0 0 طراحیمحصول

23 2۸ 51 1۹ ۸ 7۸ 67 145 ح جمع کل طر

حرتبهبخش محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاننام طر

کارسازه

طراحیوتولیددستگاهسنتزسبز1
نانوذراتبهروشکرایوژنیک

بزرگمهر مهیار
باشگاهپژوهشکرجفاطمهلطفی

شرویندانش

هیدروژلهاینانوکامپوزیتیجدیدجهت2
پژوهشهایبتولتهامیپورمبیناصالحینیاکنترلآلودگیزمینهایکشاورزی مرکز

علمیوآموزشیکرمان
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ح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 13۹۹ ادامه جدول ۸- طر

حرتبهبخش محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاننام طر

کارسازه

۳
ساختدستگاهمکانیزهتولید
پلیمر چرمضدآببااستفادهاز

زیستتخریبپذیر

بیضایی آیناز

شرکتپژوهشیمرضیهآزادفالح
لنترن

آتناطیب

ترانهایزدیار

صوفیاعزیزنیا

نانوپوششهایضدمیکروبیجدیدبا4
ترکیباتطبیعی استفادهاز

زهراروشنی
پژوهشهایبتولتهامیپور مرکز

علمیوآموزشیکرمان فاطمهعبدالهی

5
ساختدستگاهجاذبآالیندههایی
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دنیاجعفری/مبینا
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شرکتپژوهشی

لنترن فرزانهجعفری
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ایدهپردازی-
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دهانودرماناولیهبیماری1 محافظتاز
پژوهشسرایجوانمینازاهدمهانطباطباییپورقارچیوباکتریاییدهانباخمیردندان

منطقه5تهران

عنوانکاربریدرفضاهایعمومیجهت2
پژوهشسرایجوانمینازاهددیباشیرازیانافزایشسطحبهداشت

منطقه5تهران

پوششهاینانوییتشخیصدهندهو۳
حجتالهابوالفضلحقیقیپورنابودکنندهویروسکرونا

معلمیان

کادمیعلمی آ
پژوهشیعلومنوین

بهبهان

ایدهپردازی-
مقطع

متوسطه
دستگاهجداکنندهنانوذراتمغناطیسی1

مریمعبداللهیامیرغالمیازمحیطمایع
پژوهشسرای
دانشآموزی

فرهیختگانایالم

مقالهعلمیو
پژوهشی

1
مهبهوسیله استحصالآبشیریناز

الیاف توریهایساختهشدهاز
هیدروفیلی

دانیالامانیشیراز

لویی دبیرستانپسرانهسعیدآمار
سما2 سینافاطمی

ماهانمرزبان

20
ساختپوششخودترمیمشوندهبا

نانوذراتهستهپوستهاوره استفادهاز
فرمالدئید

عمادمسعودی
ع ابوالفضلزار
بیدکی/علیرضا

شوکتی

دبیرستاندورهدوم
مفیدمنطقهدو

دانیالحاجیعلی

امیدفرخزاد

متیناسماعیلزاده

پایۀفناورینانو۳ تهیهآفتکشگیاهیبر
فاطمهاسدآبادی

پژوهشسرایرویانقاسمسرگزی
بم مهشیدتبریزی

4
سنتزجدیدنانوذراتکیتوساناز

برابر پوستسوسکبرایمحافظتدر
تشعشعات

غزالگزستانی
شرکتپژوهشیمرضیهآزادفالح

لنترن نازنینعظیمی

دیالیزجدیدباکاراییباال5 ساختفیلتر
فناورینانو پژوهشهایبتولتهامیپورحنانهسعیدمبتنیبر مرکز

علمیوآموزشیکرمان
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ح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو 13۹۹  ادامه جدول ۸- طر

حرتبهبخش محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاننام طر

مقالهعلمیو
پژوهشی

کمپلکسنانومقیاساثربخشدر6
پایۀترکیبگیاهی درمانزخمبر

موناعلیبلندیافسانهسرایی
پریرخلوایی

پژوهشکدهبوعلی
مشهد زهراسفرهای

تهیهنانوکامپوزیتپلیمریجدید7
بهعنوانعایقحرارتیسبکومؤثر

سیامکماهانی

پژوهشهایبتولتهامیپور مرکز
علمیوآموزشیکرمان

ایلیاشاهرخآبادی

بردیاآریافر

الیاساحمدی

سنتزمیکروذراتتغییرفازدهندهپارافین8
ودیاکسیدسیلیکونبررسیعمل

عبردیایعقوبی ابوالفضلزار
دبیرستانمفید1بیدکی

عرفانقنبری

گزارشعلمی-
متوسطهاول

تصفیه1 گرافناکسیددر استفادهاز
طاهرهمالیی/زینبقدسپورپساب

فائزهکاشانیان
آموزشگاهشهید

بهمنمصائبی

2
بررسیموادالکترودیمورداستفاده
درسیستمهایذخیرهسازیانرژی
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متوسطهدوم
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تصفیهپسابهایصنعتی

رحیمی آیناز
پژوهشسرایناحیه2فرشیدعزیزی

سنندج سیمینمحمدی

نانوذراتنقرهوکاربردهایآندرصنعت2
پژوهشسرایفریبارواییموهبتفدویوپزشکی

دانشآموزیالرستان

درمان۳ کاربردنانوالیافکیتوساندر
فاطمهنصیری/فاطمهمکرمیزخمهایناشیازسوختگی

فائزهکاشانیان
آموزشگاهشهید

بهمنمصائبی

پژوهشسرایناحیهفرزانهاکبریمحمدطلوعمهرنانوگیم1بازیدیجیتال
۳تبریز

محصول
نرمافزاری
آموزشی

پژوهشسرایمریمعبداللهیپیامکرمیهایپرترمیا1
فرهیختگانایالم

دبیرستانغیردولتینجمهساالرپورسجادسیدینانووب2
شریف

داستاننویسی
-ابتدایی

سیدمحمدرضاگلنانویی1
پژوهشسرایجوانمینازاهدطباطباییپور

منطقه5تهران

نانو2 مدرسهسمایکتهرانتوحیدعطوفتسینااکبریابر

پژوهشسرایجوانمینازاهدمهانطباطباییپورآیندهنانو۳
منطقه5تهران

حجتالهابوالفضلحقیقیپورماجراهایحمیدونانودرخوزستان4
معلمیان

آکادمیعلمیپژوهشی
علومنوینبهبهان
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ح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو 13۹۹ ادامه جدول ۸- طر

حرتبهبخش محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاننام طر

داستاننویسی
پژوهشسرایابوالحسنادیبیآیدافرهنگیانسفرهاینقرهای5-ابتدایی

امامعلی)ع(سنقر

داستاننویسی
-متوسطه

پژوهشسرایبصیرتزهرهمعلمیانطراوتریاحیسامانیزندگییکتوتفرنگیبررویآبآغازمیشود1

سنورآرسامرضاییکوچولویدوستداشتنی2
عبدالقادری

پژوهشسرایرازی
سنندج

نقاشی-
ابتدایی

روغنکلزادر1 تهیهبیودیزلبااستفادهاز
نانوکاتالیستها پژوهشسرایابوالحسنادیبیآیدافرهنگیانحضور

امامعلی)ع(سنقر

پژوهشسرایابوالحسنادیبیمبینایاوریفرکاربردنانوذراتطال2
امامعلی)ع(

مقایسهاثرگذاریکودهایمعمولیو۳
نانوییدرحفظمحیطزیست

ساجدهسادات
محسنیبناب

سیدهساناز
انتظاری

پژوهشسرای
دانشآموزیبناب

احمدیماسکنانو4 راحلهکمالیبهار
پژوهشسرای

دانشآموزیرسول
اکرم)ص(

طلوعیگوکینانوماسکمقاوم5 زکیهمیرزاییمهرناز
گوکی

پژوهشسرای
دانشآموزیرسول

اکرم)ص(

سیدهسانازآیلینموالییتأثیرروشهاینانویی6
انتظاری

پژوهشسرای
دانشآموزیبناب

پژوهشسرایخیامنجمهساالرپوررادوینذهبینژادکولرهایپساکرونا7
ناحیه2کرمان

نقاشی-
متوسطه

پژوهشسرایرسولراحلهکمالیریحانهاحمدیماسکنانو1
اکرم)ص(

کروناویروسبامحصوالتنانویی2 مهار
مریمایلیاعاقلیکشورمن

امیرمجاهدی

پژوهشسرای
دانشآموزیرسول

اکرم)ص(

سیدهسانازمعینسعیدنژادبانانوکروناراشکستمیدهیم۳
انتظاری

پژوهشسرای
دانشآموزیبناب

نجمهساالرپورمحمدذهبینژادآنتیکرونا4
پژوهشسرای

دانشآموزیخیام
ناحیه2کرمان

سیدهسانازساغرسپهریبانانوکروناراشکستمیدهیم5
انتظاری

پژوهشسرای
دانشآموزیبناب

زمین6 نانویاکرونا...کدامیکپیروز
سیدهسانازسانیاگلشنیخواهدبود؟

انتظاری
پژوهشسرای

دانشآموزیبناب
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مرضیــه آزاد فــاح از شــرکت پژوهشــی لنترن )رتبه ۱(، مینا زاهد از پژوهش ســرای جوان منطقــه 5 تهران )رتبه ۲(، بتــول تهامی پور از مرکز 
کرمان و سیده ســاناز انتظاری از پژوهش ســرای دانش آموزی بناب )رتبه ۳ مشــترک( نیز به عنوان اســاتید  پژوهش های علمی و آموزشــی 

راهنمای برتر معرفی شدند.

شــکل 4- رتبــه اول کارســازه؛ طراحــی و تولیــد دســتگاه ســنتز ســبز 
نانوذرات به روِش کرایوژنیک

شکل 5- تأثیر هیدروژل در رشد گیاه

؛ کاربرد  شــکل ۹- رتبــه دوم نقاشــی مقطــع ابتدایــی - مبینا یاوری فــر
نانوذرات طال

شــکل 6- رتبه دوم کارســازه؛ تصویری از هیدروژل خالص )ســفید( و 
هیدروژل نانوکامپوزیتی )قهوه ای(

شــکل7- رتبــه اول نقاشــی مقطــع ابتدایــی- آیــدا فرهنگیــان؛ تهیــه 
بیودیزل با استفاده از روغن کلزا در حضور نانوکاتالیست ها

شکل ۸- رتبه اول نقاشی مقطع متوسطه- ریحانه احمدی؛ ماسک 
نانو
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آموزشی  آزمایشــگاه های  از  آموزشــی  بهره برداری   
فناوری نانو

حضــور  کرونــا،  ویــروس  ع  شــیو بــه  توجــه  بــا   139۹ ســال  در 
دانش آموزان در آزمایشــگاه ها با محدودیت های جدی روبه رو شد و 
بازدید از آزمایشگاه و برگزاری کارگاه های حضوری تقریبًا لغو شده و 
جای خود را به دوره های غیرحضوری داد. در سال 1399 در مجموع 
5۴٬۷۲۴ نفر در شبکه توانا آموزش دیده اند که جزئیات آن در جدول 

۹ قابل مشاهده است.

حردیف تعداد افرادشر

آزمایشگاهها1 774بازدیداز

کارگاههای2 در افرادحاضر
26٬0۳2آموزشی)مجازی(

درسمینارهای۳ افرادحاضر
27٬521آموزشی)مجازی(

۳98نفر-پروژه4

54٬724تعداد کل نفرات آموزش دیده

همچنین تعداد آزمایشــگاه های توانا به تفکیک استانی تا پایان 
ح نمودار 6 است. سال ۱۳۹۹ به شر

 تدوین و انتشار مجله زنگ نانو
مجلــه »زنــگ نانو« از ســال ۱۳8۷ تا تابســتان ۱۳۹8، به صورت 
مســتمر به صورت ماهنامه منتشــر شده اســت. از سال ۱۳۹8 این 

مجلــه در ســه شــماره ماه هــای بهار، تهیه و انتشــار یافــت و چاپ 
آن به دلیــل تغییــر در ســاختار مجلــه و تبدیل آن بــه فصلنامه، به 
مدت یک ســال متوقف شــد. اولین شماره فصلنامه زنگ نانو، در 
پاییــز ۱۳۹۹ بیــن معلمــان و نهادهای فعال در حــوزه فناوری نانو 
توزیع شــد. دومین شــماره آن نیز در زمســتان ۱۳۹۹ منتشــر شــد. 
عــاوه بر انتشــار اخبار مرتبــط با ترویج دانش آمــوزی فناوری نانو، 
محتواهــای آموزشــی و ترویجــی در ایــن زمینــه بــرای مخاطبــان 

مجله تهیه و منتشر می شود.

مهان ســادات  ابتدایــی؛  داستان نویســی  ســوم  رتبــه   -11 شــکل 
طباطبایی پور

شکل 10- رتبه دوم داستان نویسی مقطع متوسطه؛ آرسام رضایی

جدول ۹- آمار آموزش دیدگان در شــبکه آزمایشــگاه های آموزشی 
نانو )13۹۹(
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 حمایت از مروجان فناوری نانو در آموزش وپرورش
قالــب  در  آموزش وپــرورش  در  فناوری نانــو  مروجــان  از  حمایــت 
حمایــت از پژوهش ســراهای فعــال در برگــزاری المپیاد و جشــنواره 
دانش آموزی و نهادهای ترویجی برگزارکننده سمینارهای ترویجی 
مهم تریــن  می شــود.  انجــام  فناوری نانــو  آموزشــی  کارگاه هــای  و 
ح جــدول ۱۰ اســت. در ســال  ایــن حمایت هــا در ســال ۹۹ بــه شــر
کشــوری فناوری نانو در  ۱۳۹۹ و بــا توجــه بــه فعال تر شــدن قطــب 
آموزش وپــرورش، تعامل میان باشــگاه نانو و قطب نانو، گســترش 
یافــت. در همین راســتا برنامه هایی با همکاری ایــن دو نهاد برگزار 
شــد که از مهم ترین آن ها، دوره آموزشــی مجازی »پنجشــنبه های 
نانویــی« و »دوره مجــازی ضمن خدمت و توانمندســازی نانو برای 
که در پاییز و زمســتان ســال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد.  دبیران« بود 
6 جلسه از پنجشنبه هایی نانویی در سال ۹۹ برگزار شد و ۹ جلسه 
در ســال ۱۴۰۰ برگــزار می شــود. در ایــن جلســات عــاوه بــر معرفــی 
محورهــای مختلــف دومیــن مســابقه کشــوری فناوری نانــو )ذیل 
جشنواره علمی و پژوهشــی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور(، 

کاربردهــای فناوری نانــو در بخش هــای مختلــف صنعتــی شــامل 
تصفیه آب و پســاب، نســاجی، انــرژی، ساخت وســاز، الکترونیک، 
کشــاورزی، صنایع غذایی و ســامت به دانش آمــوزان آموزش داده 
می شود. این دوره به منظور افزایش آمادگی دانش آموزان و اساتید 
راهنمای آن ها برای حضور در دومین مسابقه کشوری فناوری نانو 

برگزار می شود.
کشــوری ضمن خدمت نانو برای  همچنین عاوه بر برگزاری دوره 
دبیران که با همکاری قطب نانو اجرایی شد، ۴ دوره ضمن خدمت 
برای دبیران استان های هرمزگان، فارس و آذربایجان غربی برگزار 
شــد. در این دوره ها که شــامل جلسه عمومی و 6 جلسه تخصصی 
برای معلمان و دبیران اســت؛ محتوایی شامل مبانی فناوری نانو، 
روش های ســنتز مواد نانو و همچنین روش های مشخصه یابی در 

فناوری نانو آموزش داده می شود.

شــکل 12- پوســتر دوره های مجازی توانمندسازی و ضمن خدمت 
نانو برای دبیران آموزش وپرورش

نمودار 7- تعداد آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )شبکه توانا( به تفکیک استانی تا پایان سال 13۹۹
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جدول 10- حمایت از رویدادهای آموزشــی-ترویجی دانش آموزان و 
دبیران در سال 13۹۸

ع دوره تعداد نو
دوره

تعداد نفرات
 آموزش دیده

مبلغ حمایت 
)ریال(

کارگاهآمادگی
المپیاد

دانشآموزی
280٬000٬000ریال241٬176

دورهضمنخدمت
5۳5٬000٬000ریال41٬741دبیران

دورهآموزشمجازی
پنجشنبههای

نرمافزار نانوییدر
شادوسمینار

مجازیباشگاهنانو

200٬000٬000ریال920٬۳46

ع  1٬510٬000٬ٰ000ریال3723٬263مجمو

 ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی فناوری نانو
در ســال ۹۹، برنامــه ســاماندهی و توســعه محصــوالت آموزشــی 
ع محصــوالت آموزشــی  فناوری نانــو بــا تمرکــز بــر شناســایی و تنــو
گســترش بــازار آن هــا  موجــود و نیــز توســعه محصــوالت جدیــد و 
پیگیــری شــد. در ۲ ســال اخیــر شناســایی و ارزیابــی محصــوالت 
که توانســتند  گرفت و بــرای محصوالتی  آموزشــی موجود صــورت 

کننــد، »تأییدیه آموزش نانو«  معیارهای آموزشــی و علمی را احراز 
ج  صــادر شــد. فهرســت تأییدیه هــای صادر شــده در جــدول ۱۱ در

شده است.

بــرای  شــده  صــادر  آموزشــی  تأییدیه هــای  از  نمونــه ای   -13 شــکل 
محصوالت آموزشی نانو

نمودار ۸- تعداد افراد آموزش دیده و رویدادهای آموزش نانو به دانش آموزان و دبیران )به جز آموزش دیده های شــبکه توانا( از ســال 13۸6 تا 
13۹۹
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جدول 11- فهرست محصوالت آموزشی دارای تأییدیه آموزش نانو

ع محصولعنوان محصولردیف تولیدکننده/ ناشرنو

مجتبیاکبرزادهبستهآموزشی)کیت(بستهآموزشیکوچولوهایشگفتانگیز1

امیرحسنمهدیزادهبستهآموزشی)کیت(بستهآموزشیسیارهنانو2

شرکتتوسعهافقنانوبستهآموزشی)کیت(بستهآموزشی»آموزشمقدماتیفناورینانو«۳
فناوریتوانا

رسانا(4 نانوفناوریپلیمررساناسباببازیرنگآمیزیالکترونیکی)جوهر

الکترونیک5 نانوفناوریپلیمررساناسباببازیشهر

نانوفناوریپلیمررساناسباببازیخانهالکتریکی6

پژوهشگراننانوفناوریاسباببازیجورچینسازههایشگفتانگیز7

پژوهشگراننانوفناوری)نشرکتابنگاهینوبهدنیاینانو،مبانیعلوموفناورینانو8
پارسیان( دیدار

زیستشناسی9 پژوهشگراننانوفناوری)نشرکتابمفاهیماولیهفناورینانووکاربردهایآندر
پارسیان( دیدار

پژوهشگراننانوفناوری)نشرکتابمفاهیماولیهفناورینانووکاربردهایآندرشیمی10
پارسیان( دیدار

فیزیک11 پژوهشگراننانوفناوری)نشرکتابمفاهیماولیهفناورینانووکاربردهایآندر
پارسیان( دیدار

الکتریکیسیم12 آزمایشگاه-تولیدنانوذراتبهروشانفجار در پژوهشگراننانوفناوری)نشرکتابکار
پارسیان( دیدار

آزمایشگاهنانو،تولیدنانوالیههابهروش1۳ در کار
پژوهشگراننانوفناوری)نشرکتابکندوپاشیونی

پارسیان( دیدار

آزمایشگاهنانو،تولیدنانوالیاف14 در کار
پژوهشگراننانوفناوری)نشرکتاببهروشالکتروریسی

پارسیان( دیدار

شکل 14- محصوالت آموزشی دارای تأییدیه آموزش نانو
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جدول 13- حمایت از رویدادهای دانشجویی

آمــوزش  بــه صفحــه موجــود در بخــش  مراجعــه  بــا  مخاطبــان 
بــه  نانــو«  آموزشــی  »محصــوالت  عنــوان  بــا  نانــو  ســتاد   ســایت 
و  خدمــات  از  می تواننــد   https://nano.ir/eduproduct آدرس: 
فرایندهــای برنامه ســاماندهی و توســعه محصوالت آموزشــی نانو 

مطلع شوند.

3-توسعه بنیاد آموزش فناوری نانو
کیفی شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو کّمی و   توسعه 

گروه هــای  کشــور،  سراســر  در  فناوری نانــو  ترویــج  به منظــور 
دانشــجویی، شــرکت های آموزشــی و همچنین ســایر مؤسســات، 
نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هــای عاقه منــد بــه فعالیــت و ترویــج 
فناوری نانــو بــه عضویت شــبکه نهادهــای ترویجی بنیــاد آموزش 

فناوری نانو درآمده اند. 
 ۱۴۹ فعالیــت  مجــوز  دارای  نهادهــای  تعــداد   ۱۳۹۹ ســال  در 

کــه حداقــل در یکــی  مــورد بــوده اســت؛ از ایــن میــان، نهادهایــی 
از آیین نامه هــای حمایتــی مشــارکت داشــته باشــند، در فهرســت 
نهادهــای ترویجــی فعــال قــرار می گیرند. آمــار نهادهــای ترویجی 
دارای مجوز و فعال در سال ۱۳۹۹ به تفکیک نوع نهاد، در جدول 

زیر آمده است:

ع نهاد ترویجی  کل نهادهاینو
نهادهای فعال ثبت شده

11298گروهدانشجویی

181۳شرکتآموزشی

191۳سایر

ع 14۹ مجمو

ع حمایت های ستاد نانو از نهادهای ترویجی در سال ۹۹  مجمو
در جدول ۱۳ آمده است.

 حمایت از رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو
برگزارکننــدگان  از   ۱۳86 ســال  از  فناوری نانــو  توســعه  ســتاد 
کارگاه های آموزشــی فناوری نانو حمایت  ســمینارهای ترویجــی و 
می کنــد. اجــرای ایــن برنامــه در ســال ۹۹، منجــر به برگــزاری ۹۲ 
کــه طــی آن زمینــه آشــنایی ۴۹۹۷  کارگاه آموزشــی شــده اســت 
دانشجو با فناوری نانو را فراهم آورده است. جزئیات عملکرد این 
برنامه در بخش دانشجویی از ابتدا تا سال ۹۹، در نمودار 8 ارائه 

شده است.

شــکل 15- تصویــری از صفحه محصوالت آموزشــی نانو در ســایت 
)https://nano.ir/eduproduct( ستاد نانو

جدول 12- تعداد نهادهای ترویجی فناوری نانو در سال 13۹۹

ع حمایت )ریال(تعداد اثر برگزیدهتعداد اثر دریافتیعنوان مجمو

رسانهای جشنوارهآثار
12180٬000٬000اثر54اثردانشجویی

962٬500٬000نهاد12نهادهفتهفناورینانو

889٬000٬000اثر28اثرجشنوارهتجاربنودانشجویی

رویدادهایآموزشی-ترویجی حمایتاز
۳09٬۳88٬680-92رویدادفناورینانو

ع 640٬۸۸۸٬6۸0--مجمو

ترویج فناوری نانو در سال 13۹۹
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نمودار ۹- تعداد رویدادهای دانشجویی مورد حمایت و تعداد افراد آموزش دیده در این رویدادها )13۸6-13۹۹(
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4٬350

6٬300

17٬500

۹٬۹32

11٬152
12٬34۸

17٬۹44

23٬64۹

11٬110

2٬76۸

2٬۸33

4٬۹۹7

تعداد رویداد دانشجویی

تعداد افراد آموزش دیده

 جلسات هم اندیشی رابطان نهادهای ترویجی دانشجویی
جلســات  ترویجــی،  نهادهــای  بــا  مؤثرتــر  ارتبــاط  به منظــور 
هم اندیشــی رابطــان نهاد با مســئوالن بنیــاد آمــوزش فناوری نانو 
بــا محوریت های مشــخص به صورت متناوب برگزار می شــود. در 
ســال ۹۹، چهار جلســه هم اندیشــی در ماه های )مرداد، شهریور، 
بــا شــرکت بیــش از 5۰ نهــاد ترویجــی از سراســر  آبــان و بهمــن( 
کــه به صــورت غیرحضــوری  کشــور برگــزار شــد. در ایــن جلســات 
و از طریــق بســتر اســکای روم برگــزار شــدند، مســائل مختلفــی از 
جدیــد  آیین نامه هــای  حمایتی-رقابتــی،  آیین نامه هــای  جملــه 
ملــی  مســابقه  دهمیــن  تدریــس،  توانمنــدی  نانواســتارت آپ، 
گرفتــه اســت. رابطان  فناوری نانــو و… مورد بحــث و بررســی قــرار 
نهادهــا نیــز با بیــان نظــرات، دیدگاه هــا و انتقال تجــارب خود در 

جلسات هم اندیشی مشارکت داشته اند.

 جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی
در راســتای حمایت از فعالیت های رســانه ای دانشــجویی در حوزه 
علــوم و فناوری نانــو، بنیاد آمــوزش فناوری نانو طــی فراخوانی در هر 
ح های منتخب و برتر دانشــجویی را شناســایی و جوایزی  ســال، طر
را بــه آنــان اعطــا می کنــد. در ســال ۹۹ مجموعــًا 5۴ اثــر در ۴ حــوزه 
و  اجتماعــی  شــبکه  وب ســایت،  نشــریات، 
چندرســانه ای به دبیرخانه بنیاد ارسال و ۱۲ 
اثر برگزیده شد که از آثار برتر در آبان ۹۹، طی 
مراسم اختتامیه آناین، تقدیر به عمل آمد.

تعداد اثر محور فراخوان
دریافتی

تعداد اثر 
برگزیده

17۳نشریاتدانشجویی

84انیمیشنیاکلیپ

42وبسایت

25۳رسانههایاجتماعی

 هفته فناوری نانو
به منظور آشــنایی هرچه بیشتر دانشــجویان و جامعه دانشگاهی 
با فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو، یک هفته خاص از سال 
تحصیلی را برای ترویج و آموزش متمرکز فناوری نانو در دانشگاه ها 
کشور برگزار شود.  کرد تا این امر به صورت متمرکز در سراسر  تعیین 
در طول این هفته برنامه های ترویجی و آموزشــی متنوعی توســط 
نهادهــای ترویجی فناوری نانو اجرا می شــود و جامعه دانشــگاهی 
بــا مفهــوم فناوری نانــو بیشــتر آشــنا می شــود. در ســال تحصیلــی 
کرونــا و نیمه تعطیل بودن  ۹۹-۹8، بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 
دانشگاه ها، از ۱۲ نهاد ترویجی که در آیین نامه هفته نانو مشارکت 

داشــتند، طبــق آیین نامــه ۹ نهــاد ترویجی 
به عنوان نهاد برتر جهت هفته نانو انتخاب 
کــه به ۹ نهــاد برگزیــده لــوح تقدیر و  شــدند 

گرفت. جایزه نقدی تعلق 

ثار رسانه دانشجویی 13۹۹ جدول 14- تعداد اثر دریافتی جشنواره آ
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جدول 15- لیست نهادهای برگزیده هفته نانو در سال تحصیلی ۹۸-۹۹

شهر برگزارینام رابط نهادنام نهاد ترویجیرتبه

تبریزمحمدنوریقراملکیانجمنعلمیمهندسیعلوموفناورینانودانشگاهصنعتیسهندتبریز1

بوشهربنیامینبردبارانجمنعلمیدانشجوییبینرشتهاینانودانشگاهخلیجفارس1

بنابسیدعلیرضارسولیانجمنهایعلمیدانشجوییدانشگاهبناب2

تهرانشرق2 مرکز تهرانمریمساداتشیلسرانجمنشیمیدانشگاهپیامنور

مشهدزهراعلیاننژادیدبیرخانهفناورینانواستانخراسانرضوی2

زاهدانافشینگچینیانجمنعلمیمهندسیشیمیدانشگاهسیستانوبلوچستان۳

بابل۳ مرکز بابلحانیهشفیعیبسیجدانشجوییدانشگاهپیامنور

سمنانمحمدناصرمطهریانانجمنعلمیعلوموفناوریهاینویندانشگاهسمنان۳

یزدزهراخیاطسرکارشرکتتحقیقاتیپژوهشیوفناوریکیمیاپژوهآفاقکویر۳

شکل 16- برگزاری هفته فناوری نانو در استان های مختلف کشور

ترویج فناوری نانو در سال 13۹۹
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 جشنواره تجارب نو دانشجویی
در راستای حمایت و رشد خاقیت و ابتکار نهادهای ترویجی در 
زمینه فعالیت های ترویجی-آموزشــی، بنیــاد آموزش فناوری نانو 
از برنامه هــای خاقانــه و نو )تجارب نــو( در حوزه آموزش و ترویج 
فناوری نانــو در هر ســال تحصیلی تقدیر بــه عمل می آورد. در این 
راســتا و طی فراخوان اعام شــده، گزارشــی از روند اجرای برنامه و 

نتایــج آن از تمامی شــرکت کنندگان در این 
ح دریافت شــد؛ در ســال ۹۹، تعداد ۲8  طر
ح تجربــه نو به دبیرخانــه بنیاد آموزش  طر
انتخــاب  برتــر  تجربــه   8 کــه  شــد  ارســال 

و اســامی نهادهــای برگزیــده بــر اســاس داوری صورت گرفتــه در 
اختتامیٔه آبان ۹۹ اعام شد.

جدول 16- لیست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره تجارب نو دانشجویی در سال 13۹۹

نام تجربه نونام رابط نهادنام نهاد ترویجیرتبه

مدرسهپاییزیعلوموفناورینانوسیدعلیرضارسولیانجمنهایعلمیدانشجوییدانشگاهبناب1

نانوکیومحمدنوریقراملکیانجمنعلمیمهندسیعلوموفناورینانودانشگاهصنعتیسهند2

مسابقهرنگآمیزیتصاویرعلیجاللیویرثقانجمنعلمینانویدانشگاهبینالمللیامامخمینی)ره(قزوین۳
میکروسکوپینانویی

آموزشعالیفنیومهندسی4 مرکز انجمنعلمیمهندسیپلیمر
نانوپادکستامیرحسینالماسیبوئینزهرا

تهرانشرق4 مرکز خانهبمانیمبامریمساداتشیلسرانجمنشیمیدانشگاهپیامنور مسابقهدر
محوریتعکسنانویی

مسابقهنانوِپنآرینآریانمهرانجمنعلمینانوفناوریدانشگاهصنعتیهمدان5

مسابقهآشناییبادنیاینانوحسامعسکریمقدمانجمنعلمینانوفناوریدانشگاهعلومپزشکیکرمان5

بابل5 مرکز مسابقهخالصهنویسیحانیهشفیعیبسیجدانشجوییدانشگاهپیامنور

نانوپادکست

مسابقه نانو ِپن

مسابقه در خانه بمانیم با محوریت عکس نانویی

مسابقه آشنایی با دنیای نانو

ح های برگزیدٔه جشنواره تجارب نو در سال ۹۹ شکل 17- تصاویر طر
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 شبکه مدرسان فناوری نانو
شــبکه مدرســان فناوری نانــو، بســتری بــرای آمــوزش و ترویــج 
علــم و فناوری نانــو در ایــران توســط افــراد متخصــص و توانمند 
گواهــی توانمنــدی تدریــس نانــو طــی آزمون ها  فراهــم می کنــد. 
و ارزیابی هــای مشــخص، بــه افــراد توانمنــد و عاقه منــد اعطــا 
کــه از ســال ۱۳۹8، رویکــرد جدیــدی در برگــزاری ایــن  می شــود 
آزمون ها لحاظ شــده اســت. آزمون هــای توانمنــدی تدریس هر 
سال تحصیلی در دو نوبت برگزار می شود: ۱- آزمون های مستقل 
توانمنــدی تدریــس و ۲- از طریق مســابقه ملی فنــاوری نانو؛ در 
هر دو حالت، این آزمون در قالب دو مرحله اجرا می شــود؛ اولین 
مرحلــه به صورت تئوری برگزار می شــود و افــراد دارای حدنصاب 
علمی، وارد مرحله دوم می شــوند. مرحله دوم در قالب مصاحبه 
حضــوری یــا غیرحضــوری )آنایــن( برگزار می شــود. افــرادی که 
موفــق به کســب حدنصاب های الزم در جلســه مصاحبه شــوند، 
گواهــی توانمنــدی تدریــس را در ســه تــراز الــف، ب یــا ج و در دو 

حوزه دانش آموزی/ دانشجویی دریافت می کنند.
کرونــا و لغــو دهمیــن  ع ویــروس  در ســال ۱۳۹۹ به دلیــل شــیو
مســابقه ملی فناوری نانــو، مرحله مصاحبه شــانزدهمین آزمون 
توانمندی تدریس نانو و همچنین هفدهمین آزمون توانمندی 

تدریس به صورت آناین برگزار شد.
اعضای شــبکه مدرســان فناوری نانو در ســال ۱۳۹۹، ۱۱۴ نفر 
که از این میان، 5۲ نفر در سال ۱۳۹۹، ۳۱ نفر در سال  بوده اند 
۱۳۹8، ۱ نفر در سال ۱۳۹۷، ۲ نفر در سال ۱۳۹6 و ۲8 نفر قبل 
از ســال ۱۳۹6 به عنوان مدرس نانو به عضویت شبکه مدرسان 

فناوری نانو درآمده اند.
طــرف  از  جدیــدی  برنامه هــای   ۱۳۹۹ ســال  در  همچنیــن 
برنامه ریــزی  شــبکه  عضــو  مدرســان  بــرای  مدرســان،  شــبکه 
ح اســت: تقدیــر از پنج مــدرس برتر در  کــه بدین شــر و اجــرا شــد 
زمینه دانشــجویی، تســهیل شــرایط حضــور مدرســان در برنامه 
نانواســتارت آپ، برگزاری دوره های آموزشــی غیرحضوری ویژه 
مدرســان، برگــزاری جلســات هم اندیشــی آنایــن و اختصــاص 

گرنت آموزشی به مدرسان.

 نانواســتارت آپ: برنامــه توانمندســازی اســتارت آپ های 
فعال در حوزه فناوری نانو

توســعه  ویــژه  ســتاد  دوم  ده ســاله  چشــم انداز  ســند  بــا  مطابــق 
فناوری نانو و در راســتای حمایت از رشــد و ارتقای کسب وکارهای 
نانویی در ایران، برنامه نانواستارت آپ از سال ۱۳۹6 فعالیت خود 
کرده اســت. این برنامــه در واقع آخرین حلقــه از مجموعه  را آغــاز 

غ التحصیان  بنیــاد آموزش فناوری نانو اســت. دانشــجویان و فار
عاقه منــد پــس از جذب توســط نهادهــای ترویجــی فناوری نانو، 
کســب آموزش توسط ســایت آموزش فناوری نانو و بالندگی علمی 
در مســابقه ملــی فناوری نانــو، مجــوز ورود بــه نانواســتارت آپ را 
کســب می کنند. هــدف اصلــی نانواســتارت آپ، توســعه محصول 
اولیــه مبتنــی بر نیــاز بازار و ارائــه آموزش ها و مشــاوره های الزم در 
این مسیر به تیم های شرکت کننده است. خدمات و حمایت های 
انجــام شــده در نانواســتارت آپ برای هر یــک از تیم های فعال در 

زیر قابل مشاهده است:

ترویج فناوری نانو در سال 13۹۹

شکل 1۸- بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از دستاوردهای 
استارتاپ های نانویی

شکل 1۹- خدمات و حمایت های انجام شده در نانواستارت آپ برای 
هریک از تیم های فعال

ارزیابی

تسهیالت مادی

منتورینگ و مشاوره

آموزش

راهبری

انگیزه بخشی

ارتباط با صنایع

بازتاب موفقیت  ها
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که از ۲8 شــهریورماه ۱۳۹8 آغاز  در ســومین دورٔه نانواســتارت آپ 
شد، ۱5 تیم فناور توانستند ۲۷ محصول اولیه خود را در نمایشگاه 
که در  کشــور«  »رونمایــی از دســتاوردهای اســتارت آپ های نانویی 
تاریخ ۱8 و ۱۹ اســفند ۱۳۹۹ در محل صندوق نوآوری و شــکوفایی 
برگزار شــد، به نمایش بگذارند. این نمایشــگاه در روز دوشــنبه، ۱8 
اســفند، با حضور دکتر وحدت؛ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 

افتتاح شــد. در طول بازه زمانی دو روزه در نظر گرفته شــده، تعدادی 
کارشناســان ســتاد نانــو، معاونــت علمــی و فنــاوری و  از مدیــران و 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، نمایندگان مجلس شورای اسامی، 
مدیــران شــرکت های خصوصی ســرمایه گذاری و شــتاب دهنده ها، 
نانواســتارت آپ و  افــراد برگزیــده دوره چهــارم  فعــاالن رســانه ای، 

کردند. رابطان نهادهای ترویجی دانشجویی از نمایشگاه بازدید 

ح های فناورانه تیم های برگزیده سومین دوره نانواستارت آپ جدول 17- طر

سطح آمادگی فناورینام تیمنام محصولردیف

پایۀپالسما1 TRL<6>5کیمیانوینایرانیاندستگاهتصفیهپساببر

TRL<5>4نانوسادستگاهپردازشپارچههایضدباکتری2

TRL<7>6نانوکویتاسیستممولدمیکرو/نانوحباب۳

TRL<6>5پاکتننانوکامپوزیتپوششضدباکتریپلیمریبرایسطوح4

TRL<6>5شفقبایوسایدضدخزه)جزءاصلیرنگضدخزه(5

TRL<6>5روشنارزینفناوررزینتبادلیونی6

نانوتولیدنانوسیلیسصنعتیونانوجاذبنیتراتبرایتصفیهخانهشهری7 TRL<6>5پیامآورانمهر

8) حالحاضر TRL<6>5کوانتومکیتتشخیصفلزاتسنگین)آهندر

TRL<7>6نانوکاتالیستتولیدنانوجاذبترکیباتآلیدرصنایعنفتوپتروشیمی9

TRL<7>6افرندکیازرسپهرمحلولضدعفونیگیاهیبرایدستوسطوح10

برایسقفونمایساختمان11 TRL<6>5ایراننانوپوششپوششآبگریز

TRL<6>5نانوبیستپکیجلوسیونهایآرایشیبهداشتیشاملترمیمبافت،ضدآفتاب،ترمیمموو…12

TRL<5>4پیشگامانتکنوطبسیلرهایدندانی1۳

رطوبت14 برابر TRL<5>4آواتالکترودهایجوشکاریمقاومدر

15CreamtoPowder4آبدیسمرواریدموادآرایشی<TRL<5

تیم نانوساتیم کیمیانوین ایرانیان
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کرونا، امکان برگزاری حضوری آزمون  ع ویروس  با توجه به شیو
ورودی به چهارمین دوره نانواســتارت آپ فراهم نشــد. از این رو، 
کارآفرینــی به صورت غیرحضوری برگزار شــد  آزمون هــای علمــی و 
و پــس از تعییــن صد نفر برگزیده اول، مراســم افتتاحیه به صورت 
 ۳۰ خ  مــور گرام،  اینســتا و  آپــارات  بســترهای  طریــق  از  و  برخــط 

گرفت. دی ۱۳۹۹ در اختیار پذیرفته شدگان قرار 

 توسعه فعالیت های سایت آموزش فناوری نانو
در ســایت آمــوزش فناوری نانــو، حوزه هــا و موضوعــات مختلــف 
پایــه  مفاهیــم  بخش هــای  در  فناوری نانــو  و  علــم  بــه  وابســته 
روش هــای  ســنتز،  و  ســاخت  روش هــای  نانوســاختارها،  و 
کاربردهــای فناوری نانو، ایمنی و اســتانداردهای  مشــخصه یابی، 
فناوری نانــو و مالکیــت فکــری و تجاری ســازی در قالــب ابزارهای 
آموزشــی متنوعی نظیر مقاالت متنی آموزشــی، دوره های آموزشی 
کارگاه هــای آموزشــی آنایــن، آزمون هــای آنایــن  غیرحضــوری، 
متنــوع، فایل هــای چندرســانه ای و تصاویــر ســه بعدی در اختیــار 
مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت. تــا پایــان ســال ۹۹، ســایت آموزش 
کاربــر داشــته  فناوری نانــو حــدود ۳۳٫۷میلیــون بازدیــد و ۴۹هــزار 

است.
آمــار تجمعی بازدید و مخاطبان ســایت آموزش فناوری نانو در 6 

گذشته در نمودار ۹ آمده است. سال 
در ادامه، فعالیت ها و اقدامات انجام شــده در این سامانه جامع 

آموزشی در سال ۱۳۹۹ بیان می شود:

بستر جدید سایت آموزش فناوری نانو
بســتر جدیــد ســایت آمــوزش فنــاوری نانــو از تاریــخ ۱ بهمن مــاه 
به صورت رســمی در دســترس عاقه مندان علم و فناوری نانو قرار 
گرفــت. یکپارچه شــدن بســتر دوره هــای آموزشــی غیرحضــوری با 
بســتر ســایت آموزش از جمله تغییرات ویژه در بســتر جدید است. 
در این بســتر جدید، قابلیت های جدید و ویژه دیگری نیز در نظر 

که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از: گرفته شده است 
 دسترســی به همه دوره های آموزشی غیرحضوری سایت در هر 

زمان دلخواه؛
 دسترســی دائمــی بــه دوره هــای آموزشــی خریــداری شــده در 

صفحه شخصی؛
 بهبــود بســتر برگزاری دوره های آموزشــی غیرحضــوری و ایجاد 

فرایند آموزشی در دوره ها؛

نمودار 10- روند تعداد مخاطبان و بازدیدهای سایت آموزش فناوری نانو )13۹4-13۹۹(
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دوره هــای  پایــان  آزمــون  در  شــرکت  زمــان  محدودیــت  رفــع   
غیرحضوری؛

ع؛  بهبود بستر آزمون و امکان برگزاری آزمون های متنو
گواهی آناین فارســی و انگلیسی بافاصله پس از   دسترســی به 

کسب نمره قبولی؛ شرکت در آزمون و 
کاربری؛  بهینه سازی ساختار عضویت و پنل 

کنش های مالی؛ کیف پول و تسهیل فرایند ترا  بهبود ساختار 
 بهبود دسته بندی و نمایش محتوای مقاالت و دانلودها.

ع و جدیدی  همچنیــن برنامه های توســعه محتوایی و فنی متنو
در آینــده نزدیک بر روی بســتر جدید ســایت آمــوزش ارائه خواهد 

گرفت. شد و در دسترس عاقه مندان قرار خواهد 

برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری
پــس از راه انــدازی بســتر آموزش غیرحضــوری ســایت آموزش در 
ســال ۹۷، تمرکــز اصلــی ســایت آموزش در ســال ۹۹، آماده ســازی 
دوره های آموزشــی غیرحضوری با همکاری اعضای هیئت علمی 
کشــور در زمینه فناوری نانو  دانشــگاه های برتر و متخصصان برتر 
بوده اســت. در این راستا و در ســال ۹۹، ۲۳ عنوان دوره آموزشی 
غیرحضــوری برگزار شــده اســت که طــی آن، 5٬۲۰5 نفر )مجموعًا 

۳۹٬۱۹۲ نفر-ساعت( در این دوره ها آموزش دیده اند.

برگزاری کارگاه های آموزشی آنالین
کارگاه هــای آمــوزش آناین از ابتدای مهرماه ۹۹، از طریق بســتر 

گرفته است. در سال ۹۹، ۱۱  کاربران قرار  اســکای روم در دسترس 
که طی آن  کارگاه آموزشــی با موضوعات مختلف برگزار شده است 

کرده و آموزش دیده اند. کارگاه ها شرکت  ۱٬۰۷6 نفر در این 

برگزاری آزمون های مجازی
آزمــون  ترازیابــی،  آزمــون  شــامل  آمــوزش  ســایت  آزمون هــای 
که در ســال ۹۹  آزمایشــی، آزمــون آنایــن و آزمــون مقــاالت اســت 
ع 5۰٬5۴۳ آزمــون توســط ۳٬۹6۳ نفــر در ســایت برگــزار  در مجمــو
کنون،  شده است. از ابتدای فعالیت سایت آموزش فناوری نانو تا

۳۴۴هزار آزمون در این سایت برگزار شده است.

4-ترویج صنعتی فناوری نانو
 تهیه و انتشار محتواهای صنعتی و تخصصی فناوری نانو

کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناوری نانوی ایران
و  محصــوالت  تولیــد  حــوزه  در  صنعتــی  دســتاوردهای  آخریــن 
ســاخت تجهیــزات مرتبط بــا فناوری نانو، در تابســتان ۱۳۹۹، در 
کتب مرجع محصوالت فناوری نانو ســاخت  قالب ویرایش ششــم 
ایــران، در 6 جلــد و در حوزه هــای صنعتی مختلف چاپ و منتشــر 
کتــب، آخرین اطاعــات جامع محصوالت  شــد. در این مجموعه 
گواهــی نانومقیــاس و  کــه دارای  و تجهیــزات فناوری نانــو ایــران 
گردآوری شــده اســت. در مقدمه  گواهــی ارتبــاط بــا نانو بوده انــد، 
کلی محصوالت و بازار نانو در ایران پرداخته شده  کتب به تصویر 
و آخریــن آمار محصــوالت و تجهیزات فناوری نانو ســاخت ایران، 
حجم بازار و صادرات این محصوالت ارائه شده اند. در جلد ششم 
از مجموعــه کتــب جامع، عاوه بر معرفی تجهیزات آزمایشــگاهی 
و صنعتــی ســاخت ایرانــی، برنامه حمایتی ســتاد نانو از ســاخت و 
ح داده  ارتقای تجهیزات و ماشــین آالت مرتبط با فناوری نانو شــر
شــده اســت و بخش پایانی آن نیز به معرفی شــرکت های فعال در 

این حوزه ها اختصاص دارد.
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شایان ذکر است کتب مرجع محصوالت 
و تجهیزات فناوری نانو ایران، از طریق 
 پایگاه اینترنتی نانو و صنعت به نشــانی
www.INDnano.ir و همچنین اسکن 

بارکد، به رایگان قابل دانلود است.

صنعتــی  رســانه  ویدیوهــای 
تخصصی نانو و صنعت

ویدیوهــای   ،۱۳۹۹ ســال  در 
و  ویدیویــی  مســتندهای  قالــب  در  صنعــت  و  نانــو  رســانه ای 

ح زیر منتشر شدند:  کوتاه و دیدنی به شر کلیپ های 

جدول 1۸-عناوین ویدیوهای رسانه نانو و صنعت در سال ۹۹

مدت زمان عنوانردیف
تصویرمحتوا

برای دسترسی به 
ویدیوها، بارکدها را 

اسکن کنید

افزایشظرفیتتولیدماسکهای1
8:16نانوالیافبرایمقابلهبابحرانکرونا

کرونابا2 برابر محافظتقویدر
1:04ماسکهاینانو

۳
صادراتدستگاهالکتروریسیفناوران

بهمقصد نانومقیاسبرایششمینبار
چین

۳:4۳

1:00صادراتتجهیزاتالکتروریسیایرانی4

بافناوری5 تولیدداروهایاثربخشتر
۳:14نانویایرانی

1:00نانوداروهایایرانیبااثربخشیبیشتر6
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مدت زمان عنوانردیف
تصویرمحتوا

برای دسترسی به 
ویدیوها، بارکدها را 

اسکن کنید

تولیدداروهایایرانیمبتنیبر7
4:16فناورینانو

نانوداروهایدرمانسرطانبا8
1:00فناورینانویایرانی

9
گرمکنتابشی بهرهبرداریاز

نانوکاتالیستیساختایراندر
گاز ایستگاههایتقلیلفشار

5:00

1:00گرمکنهاینانوکاتالیستیایرانی10

وصادرات11 نگاهیبهتوسعهبازار
7:27محصوالتنانویایران

گزارش های صنعتی و اقتصادی مرتبط با فناوری نانو
ح زیر منتشر شد. گزارش های صنعتی و اقتصادی متنوعی در حوزه های مختلف صنعتی مرتبط با فناوری نانو به شر در سال ۱۳۹۹، 

ادامه جدول 1۸-عناوین ویدیوهای رسانه نانو و صنعت در سال ۹۹

جدول 1۹- گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 13۹۹

تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 

گزارش ها، بارکدها را 
اسکن کنید

کاربردفناورینانودرمحصوالتپلیمریباخواصمکانیکیباال1

68 |  | سال بیستم | بهار 1400 | شماره1|پیاپی274

گزارش عملکرد



ادامه جدول 1۹- گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 13۹۹

تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 

گزارش ها، بارکدها را 
اسکن کنید

فناورینانو؛پوششهایفوقسخت2 مزایایاقتصادیاستفادهاز
درصنایعفلزی



فناورینانو؛رنگهایترافیکی۳ مزایایاقتصادیاستفادهاز
نانوکامپوزیتی

فناورینانو؛نانورنگهایضدخوردگی4 مزایایاقتصادیاستفادهاز

کاربردنانورنگهادرصنایعدریایی5

گوشیهایهوشمند6 کاربردفناورینانودر

نماهاینانوکامپوزیتی7
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تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 

گزارش ها، بارکدها را 
اسکن کنید

رنگهایضدباکتری8 کاربردفناورینانودر

کاربردفناورینانودرصنایعورزشی9

آبگرمکنهایخورشیدی10 کاربردفناورینانودر

کاربردفناورینانودرصنعتبرقوانرژی11

اجاقهایخورشیدی12 کاربردفناورینانودر

کاربردفناورینانودرصنایعچاپوبستهبندی1۳
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ادامه جدول 1۹- گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 13۹۹

تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 

گزارش ها، بارکدها را 
اسکن کنید

پیلهایسوختی14 کاربردفناورینانودر

بهکارگیریفناورینانوبادستگاههایکندوپاشیونی15

کاالنانو  راه اندازی پایگاه اینترنتی 
در راســتای ترویــج صنعتــی و معرفــی محصــوالت و تجهیــزات و 
توانایی هــای صنعتی داخلی و آشــنایی مدیــران و فعاالن صنعتی 
کاربــردی نانــو در صنایــع و بــا توجه بــه اهمیت  بــا دســتاوردهای 
کاالهای صنعتــی نانوفناورانه و  ســهولت دسترســی مخاطبان بــه 
کاالنانو به  کشــور، در ســال ۱۳۹۹، پایگاه اینترنتی  تولید شــده در 

نشانی KALAnano.ir راه اندازی شد.
کاالهای موجــود در این پایــگاه، بر  که تمامــی  شــایان ذکر اســت 
کتب مرجع محصــوالت و تجهیزات فناوری نانو و شــامل  اســاس 
کاالهــای دارای تأییدیــه نانومقیــاس صنعتــی و تجهیــزات تأییــد 
کاالها  که اطاعات تکمیلی درباره این  شده واحد تجهیزات است 
را بــا ســرعت و ســهولت بیشــتر در دســترس مخاطبــان صنعتــی، 

پژوهشگران و عاقه مندان نانو و صنعت قرار می دهد.

)@INDnano.ir( گرام نانو و صنعت  راه اندازی صفحه اینستا
به منظور توسعٔه بسترهای اطاع رسانی رسانه صنعتی تخصصی 
نانــو و صنعــت و تســهیل راه هــای ارتباطــی و تعامــل بــا مدیــران، 
صفحــه   ،۱۳۹۹ ســال  در  کشــور،  پژوهشــگران  و  صنعتگــران 
گرام نانــو و صنعت بــه نشــانی INDnano.ir @ راه اندازی  اینســتا
ع تخصصــی و صنعتی  شــد. این صفحه شــامل محتواهــای متنو
پیرامــون فناوری نانــو بــوده و به عنــوان پل ارتباطی میان ســتاد، 
مدیــران ســازمان ها و صنایع، نانوفناوران و پژوهشــگران اســت و 
کشــور فعالیت  در جهــت ترویــج و توســعه صنعتــی فناوری نانو در 

می نماید. 
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راه اندازی و اجرای تورهای صنعتی مجازی
کووید۱۹  با توجه به محدودیت های ایجاد شده بر اثر شیوع ویروس 
در ســال ۱۳۹۹، پــروژه برگــزاری تورهــای صنعتــی، به صــورت مجازی 
گاهی مخاطبان از روند تولید محصوالت  دنبال شد و با هدف افزایش آ
نانو، پاســخ به پرســش های موجود و کمک به ایجاد انگیزه مضاعف 
در جامعه پژوهشی کشور در جهت صنعتی سازی دستاوردهای علمی، 
گرام نانو و صنعت به نشانی  تورهای صنعتی مجازی در صفحه اینستا

 INDnano.ir@ راه اندازی شــد. در این راســتا، بیش از ۱۱ تور مجازی 
صنعتی و تخصصی با راهبری مدیران و نانوفناوران کشور برگزار شد.

راه اندازی و اجرای گفتگوهای صنعتی مجازی
در سال ۱۳۹۹، ارتباط رودرروی مخاطبان صنعتی با نانوفناوران 
کمــک بــه ایجــاد بســترهای اطاع رســانی صنعتــی و  در راســتای 
گفتگو  نانوفناورانه، از طریق راه اندازی الیوهای صنعتی برخط و 
گرام نانو و  محــور، به صــورت زنده و مســتقیم، در صفحــه اینســتا

صنعت به نشانی INDnano.ir@، فراهم شد.

 راه اندازی و اجرای رویداد بزرگ تریبون نانو و صنعت
کشــور در عرصــه  نخســتین و بزرگ تریــن رویــداد ملــی وبینــاری 
صنعتــی فناوری نانو در ســال ۱۳۹۹، به عنوان جایگزین برگزاری 
نمایشــگاه ســاالنه فناوری نانــو در پاییــز ۱۳۹۹، برگــزار شــد. ایــن 
رویــداد بــزرگ وبینــاری، در راســتای ترویج صنعتــی فناوری نانو و 
بــا هدف معرفــی توانمندی های فناوری نانو ایــران در حوزه های 
مختلف صنعتی به مدیران سازمان ها، شرکت ها، جامعه صنعتی 
کشــور و عموم پژوهشــگران و عاقه مندان، با حمایت ســتاد ویژه 
فناوری نانــو  فعــال  شــرکت های  همــکاری  فناوری نانــو،  توســعه 
و ارائــه مدیــران و فنــاوران فعــال در ایــن حــوزه، در هفتــه پایانــی 

آبان ماه سال ۱۳۹۹ به صورت آناین برگزار شد.
از جمله اهداف این تریبون صنعتی می توان به معرفی محصوالت، 
تجهیــزات و شــرکت های فنــاور موفــق در صنایع مختلــف، معرفی 
برنامه های توســعه صنعتی، سیاســت ها و الگوهای حمایتی ستاد 
کاربردهای صنعتی  نانو، تبیین فرصت های اقتصادی و تجاری و 
فناوری نانو برای صنایع کشور، تبیین چالش ها و نیازهای صنعتی 
بــرای حــل  پژوهشــی موردنیــاز  و 
مشکات شــرکت ها، ســازمان ها و 
صنایع، ایجاد بســتر تبادل دانش 
و فنــاوری بیــن جامعه پژوهشــی، 
دانشــگاهی و فنــاوران بــا جامعــه 
کشــور، ایجاد بســترهای  صنعتــی 

مناســب همکاری عاقه مندان با شــرکت های فنــاور در زمینه های 
تحقیقاتــی، صنعتــی، بازاریابی و فروش و نیز ایجاد بســتر مناســب 
جهت ارتباط بیشتر مصرف کنندگان محصوالت نانو با شرکت های 

فناور اشاره کرد.
رویــداد، مدیــران، صنعتگــران، فعــاالن  ایــن  مخاطبــان اصلــی 
کشــور بوده و شــرکت در این  صنعتی و جامعه پژوهشــی و فناور در 
رویــداد، به صورت رایــگان و برای عموم عاقه منــدان امکان پذیر 
بود. این تریبون با حضور 6۳ تن از نانوفناوران و مدیران صنعتی 
فناوری نانوی کشور و ارائه بیش از 5۰ ساعت محتوا با موضوعات 
کاربــردی و تجــاری نانــو در بیــش از ۱۰ حــوزه صنعتــی و در 6 روز 
متوالــی از روز شــنبه ۲۴ تا پنجشــنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹ از ســاعت 
8 تا ۱6، به صورت آناین طبق برنامه زمان بندی شده برگزار شد. 

 راه انــدازی و اجــرای برنامــه توســعه صنعتــی فناوری نانو در 
شهرک های صنعتی

در سال ۱۳۹۹، ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک های صنعتی 
دنبــال شــد و توانمندســازی صنعتــی بــا اســتفاده از فناوری نانــو 
در  فناوری نانــو  صنعتــی  توســعه  برنامــه  راه انــدازی  طریــق  از  و 
ح بزرگ »هر هفته، یک شــهرک  شــهرک های صنعتی در قالب طر
کاربردهای صنعتی، توانمندی های  صنعتی«، در راستای معرفی 
داخلی و راه حل های صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مســتقر 

گرفت. کشور صورت  در شهرک های صنعتی استان های 
ح، با وجود محدودیت های موجود ناشی  در فاز نخســت این طر
ع بیماری کرونا، برگزاری ۱۱ رویداد صنعتی با مدیران عامل  از شیو
واحدهای صنعتی مســتقر در شــهرک های صنعتی با مشارکت فن 
بازار منطقه ای، اتاق بازرگانی، شــهرک علمی تحقیقاتی و شــرکت 
شهرک های صنعتی و مدیریت شرکت فناوری های پیشرفته آسیا 

گرفته است. کار قرار  در دستور 
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زمانعنوانردیف

وپتروشیمی1 2تا5تیرچهاردهمیننمایشگاهبینالمللیوتخصصیتجهیزاتصنعتنفت،گاز

11تا14تیربیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنعتساختمان2

وپنجرهوصنایعوابسته۳ 12تا15تیردوازدهمیننمایشگاهبینالمللیدر

7تا10مردادنوزدهمیننمایشگاهصنعتخودرو4

21تا24مرداددومیننمایشگاهصنایعکوچکومتوسط5

1تا4شهریورنمایشگاهبینالمللیمتالورژی،ماشینآالتوصنایعوابسته6

20تا2۳شهریوربیستمیننمایشگاهساختمان7

28تا۳0آباندهمیننمایشگاهجامعمدیریتشهری8

15بهمنچهاردهمینجشنوارهتولیدکنندگانومدیرانجوانخانهصمت9

 حمایــت از برگــزاری دوره ها، نشســت ها و وبینارهای آشــنایی 
صنایع با کاربردهای فناوری نانو

برگزاری دوره های صنعتی فناوری نانو
دوره هــای صنعتــی فناوری نانــو، همه ســاله، در راســتای ترویــج 
صنعتــی فناوری نانو و با هدف معرفی 
کاربــردی محصــوالت صنعتــی  فنــی و 
نانــو، ارائــه راه حل هــای نانوفناورانــه 
بــرای فعــاالن صنعتــی، رشــد مروجان 
صنعتــی و پــرورش پژوهشــگران برای 
فناور شــدن، به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شــود. در 
پنجمین ســال متوالــی برگــزاری دوره های صنعتــی فناوری نانو و 
در ســال ۱۳۹۹، دوره های صنعتــی در حوزه های صنایع پلیمری، 
کامپوزیــت، رنــگ و رزیــن، پزشــکی، بهداشــت و ســامت، آب و 
محیط زیســت، صنایــع عمرانی و ساخت وســاز و همچنین صنایع 
بــرای مخاطبــان  فلــزی و پوشــش دهی ســطح، در طــول ســال 
صنعتی و پژوهشــگران عاقه مند به فناوری نانو و فناور شــدن، با 
بیــش از ۷5 ســاعت ارائه صنعتی توســط 6۷ تــن از نانوفناوران و 

کشور برگزار شد. مدیران عرصه فناوری نانو 

برگزاری نشست ها، سمینارها و وبینارهای صنعتی فناوری نانو
بخش ترویج صنعتی به منظور آشنایی و بهره مندی هرچه بیشتر 
کارشناســان و فعاالن صنعتــی از فرصت های اقتصادی  مدیــران، 
ح حمایت از ســمینارها و نشســت های صنعتی  فناوری نانــو، »طــر
گذاشــته  کاربردهــای فناوری نانــو در صنایــع« را بــه اجــرا  معرفــی 

اســت. ایــن ســمینارها، بــا حمایــت ســتاد نانو و توســط مدرســان 
فناوری نانو در ســازمان ها و شــرکت های صنعتــی عاقه مند برگزار 
می شــود. به دلیل رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و مقابله با 
ع بیمــاری کرونا، در ســال ۱۳۹۹، این جلســات بــا رویکردی  شــیو

جدید و به صورت وبیناری برگزار شد. 

 حضور در نمایشگاه های صنعتی
در  فناوری نانــو  صنعتــی  ترویــج  کارگــزاران   ۱۳۹۹ ســال  در 
کرده یا بــه برپایی غرفه  نمایشــگاه های صنعتــی مختلف شــرکت 
در آن هــا اقــدام نموده انــد و ضمن ارتبــاط با شــرکت ها و مدیران، 
بــرای حــل مشــکات  بــه معرفــی توانمندی هــای صنعتــی نانــو 
صنایــع و ثبــت نیازهــا و تقاضاهای صنعتی صنعتگــران و مدیران 

که در جدول زیر ذکر شده است: پرداخته اند 

جدول 20- حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی )13۹۹(

ترویج فناوری نانو در سال 13۹۹
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گواهی نانومقیاس  ثبت محصوالت دارای 
کارگزاران بخــش ترویج صنعتی در ســال ۱۳۹۹، عاوه  بــا تــاش 
گواهی  بــر پیگیــری و ثبــت ده هــا مــورد محصــول بــرای دریافــت 
گواهی  کســب  نانومقیــاس، ۳ محصــول جدیــد صنعتی موفق به 
نانومقیــاس صنعتی شــدند و به خانواده محصــوالت و تجهیزات 

صنعتی فناوری نانوی ایران پیوستند.

 دریافــت نیازهــای صنعتــی مرتبــط بــا فناوری نانــو در قالب 
رویدادهای ترویج صنعتی

کارگــزاران ترویــج صنعتــی در قالــب تیم های تخصصــی فناوری 
ارتباط گیــری،  بــا حضــور در رویدادهــای صنعتــی، ضمــن  نانــو، 

مشــاوره و معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی کشــور به 
مدیران و فعاالن صنعتی، نســبت به جمع آوری و بررســی نیازها و 

مشکات واحدهای صنعتی اقدام می نمایند. 
کارشناسان صنعتی در  ح شده از سوی مدیران و  موضوعات مطر
فرم هــای ثبت تقاضای صنعتی وارد شــده و جهــت ارائه راه حل و 
ح شده با اســتفاده از فناوری نانو اقدام می شود.  رفع مشــکل مطر
ع بیش از ۱5۰ تقاضای صنعتی در حوزه فناوری نانو ثبت  از مجمو
کارگــزاران ترویج صنعتی در ســال ۱۳۹۹، بیشــترین  شــده توســط 
تقاضاها مربوط به حوزه صنایع عمرانی و ساخت وساز، نانومواد و 

صنایع پلیمری بوده است.

صنایع عمرانی و ساخت و ساز

صنایع نفت، گاز و نانومواد

صنایع غذایی و کشاورزی

صنایع پلیمری

حوزه های دیگر

نمودار 11- سهم حوزه های مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در سال 13۹۹

٪33

٪36

٪14

٪5

٪12
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ــای تــوســعــه دهــنــده افـــزودنـــی هـــای چــاپ  ــت ه ــرک یــکــی از ش
از فرصت های  سه بعدی نانویی با استقرار در دانشگاه، هم 
موجود در دانشگاه برای تجاری سازی فناوری خود استفاده 
آمــوزش  و  عملی  ارتــقــای  ــرای  ب دانشجویان  بــه  هــم  می کند، 

بیشتر کمک می کند.
شــرکت فعــال در حــوزه فناوری نانــو برای ایجــاد آزمایشــگاهی در 
Mesa با دانشــگاه ایالتی آریزونا همکاری می کند. شرکت همچ نانو 
چــاپ  فنــاوری  در  متخصــص  شــرکت  یــک   ،)MECHnano(
ســه بعدی، از طریــق مشــارکت جدید با دانشــگاه ایالتــی آریزونا، با 
توسعه آزمایشگاهی در پردیس این دانشگاه، فرصت هایی را برای 

دانشجویان و اساتید فراهم می کند.
کار با یک شرکت  مشــارکت با همچ نانو فرصت های آموزشی برای 
تحقیقاتی پیشرو را در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد. همچ نانو 
که به منطقه نوآوری های این  همچنین اولین شرکتی خواهد بود 
دانشــگاه پلی تکنیــک پیوســته اســت. مناطق نــوآوری مناطقی در 

کز  که شــرکای صنعتی دانشگاه از مرا دانشــگاه و اطراف آن هستند 
کاری آن استفاده می کنند. و فضاهای 

همچ نانــو از فناوری نانو برای بهبود چاپ ســه بعدی یا تولید مواد 
افزودنــی اســتفاده می کنــد. از همــه قابل توجه تــر، ایــن شــرکت از 

کربنی یا CNT استفاده می کند. نانولوله های 
همچ نانــو فراینــد منحصربه فــردی بــرای اســتفاده از CNT ایجاد 

کرده است و آن را در خط مقدم چاپ سه بعدی قرار داده است.
آریــک بوپ، مدیر اجرایی توســعه اقتصادی دانشــگاه ایالتــی آریزونا 
می گوید: »شرکت همچ نانو و دانشگاه ایالتی آریزونا در اصل توسط یک 
عضو هیئت علمی که با این شرکت کار می کند، با هم ارتباط داشتند.«

بــوپ در یافتن مکانی مناســب برای همچ نانــو در مناطق نوآوری 
نقش داشت. وی می گوید: »این شرکت دقیقًا دارای فناوری است 

که در منطقه نوآوری دانشگاه ما به آن نیاز داریم.«

www.statepress.comمنبع

شرکت امریکن ریسورس )American Resources( مجوزهای 
فرعی پتنت های مربوط به گرافن را به شریک خود برای توسعه 

فناوری ذخیره انرژی اعطا می کند.
ایــن شــرکت اعــام کرد کــه دو حق اختــراع انحصاری خــود را برای 

گرافن به شرکت نوواسترا )Novusterra Inc( داده است. تولید 
کــه متمرکز  نوواســترا یک شــرکت خصوصی مســتقر در فلوریداســت 
بر دســتیابی و توســعه فناوری های خاص بازار برق، از جمله عناصر 
ک های نادر )REE(، امکانات و فناوری های پردازش و همچنین  خا
فناوری هــای ذخیــره انــرژی اســت. نوواســترا به دنبــال جمــع آوری 
حداقل 5میلیون دالر برای تأمین هزینه توسعه اولیه و تجاری سازی 
گرافــن در نســل  مجوزهــای اختصاصــی غیر انحصــاری ویــژه تولیــد 
بعــدی فنــاوری ذخیره انــرژی و باتری اســت. مارک جنســن، رئیس 
و مدیرعامل شــرکت امریکن ریســورس اظهار داشــت: »همانند دیگر 
کثر  دارایی ها، ما همیشــه در تاش هســتیم تا راه هایــی برای به حدا
کنیم. ما از همکاری با نوواسترا  رساندن ارزش سهامداران خود پیدا 

اســتقبال می کنیم. گرافن یک فناوری هیجان انگیز اســت که در آن 
می توانیم از مواد کربنی تولید شده از عملیات استخراج در آپاالشیای 
مرکــزی به عنوان منبع مواد اولیه اســتفاده کنیــم و معتقدیم که این 
فنــاوری نــوآوری را در بازار ذخیره انرژی و بــرق ایجاد خواهد کرد. ما 
از کار با نوواســترا در این زمینه بســیار هیجان زده هســتیم که نه تنها 
می تواند برای امریکن ریســورس به عنوان یک مشــتری تلقی شــود، 
بلکه مشاغل نوآورانه جدیدی را برای جامعه محلی فراهم می کند.«

بر اساس توافق نامه مجوز غیرانحصاری، امریکن ریسورس حدود 
5۰درصــد از ســهام شــرکت نوواســترا را در قالب ســهام عــادی کاس 
A و کاس B دریافــت می کنــد. عاوه بر این، شــرکت فرعی امریکن 
 ،)Advanced Carbon Materials( ریسورس، ادونسد کربن متریالز
گرافــن توســط  5۰درصــد از درآمــد عملیاتــی حاصــل از فــروش آتــی 

نوواسترا را دریافت خواهد کرد.

www.statnano.comمنبع

استقرار در دانشگاه، فرصتی بیشتر 
برای همکاری صنعت و دانشگاه

اعطای مجوز استفاده از پتنت
ی برای توسعه فناوری ذخیره سازی انرژ
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تولید  خط  افتتاح  مراسم  در  ترکیه  فــنــاوری  و  صنعت  وزیــر 
، از برنامه ترکیه برای تولید  گرافن شرکت نانوگرافی این کشور

گرافن در مقیاس انبوه خبر داد.
کرد،  مصطفی وارانک، وزیر صنعت و فناوری چندی پیش اعام 
که می توانند  کشــوری قرار دهد  ترکیه قرار اســت خود را در میان ۱۰ 

کنند. گرافن در مقیاس انبوه تولید  کارخانه جدید در آنکارا،  با 
کارخانه تولید جدید  اظهارات وارانک در حاشــیه مراســم افتتاحیه 
گرافن شرکت فناوری نانو ترکیه نانوگرافی )Nanografi( انجام شد.

گرافن تجاری گفت: »ترکیه  وارانک با اشــاره به موانع اســتفاده از 
که بــه لطف ســرمایه گذاری جدید  کشــوری خواهــد بود  یکــی از ۱۰ 

کند.« گرافن را در مقیاس وسیع تولید  می تواند 
که به صــورت ورق های  کربن اســت  گرافــن نانومــاده ای از جنس 
بــا ضخامــت کربنــی بــوده، ســبک و انعطاف پذیر اســت، ۲۰۰ برابر 
کربنی  کامًا پایــه  گرافــن  قوی تــر از فــوالد و رســاناتر از مــس اســت. 
کــه یکــی از مهم ترین اجــزای فناوری نانو بــا ضخامت تک  داشــته 

اتمی است.
گرافــن بــه تولیــد مــواد بــا دوام بیشــتر،  کــه  کــرد  کیــد  وارانــک تأ
باتری های با قابلیت شارژ سریع، هواپیماهای سریع تر و سبک تر و 
کــه می توانند به نورون های  دســتگاه های بیونیکی کمک می کند 

بدن متصل شوند.

وی افزود: »فناوری های پزشکی زیست الکترونیک که با خواندن 
و تغییــر الکتریســیته بــدن، درمــان بادرنــگ را فراهــم می کنند، با 
گرمایــش و  گرافــن قابل تولیــد بــوده و مشــکات خوردگــی،  کمــک 

گرما با این نانوماده برطرف می شوند.« انتقال 
گرافن، متذکر  وارانــک با اســتناد به آخرین نظرســنجی از شــورای 
گرافــن شــامل هزینه این  کــه برجســته ترین موانع اســتفاده از  شــد 
گواهینامه های مربوط  نانومــواد، توانایی تولید انبوه، اســتاندارد و 

به آن است.
که با هزینه کم و در مقیاس صنعتی با روش های سازگار  این مرکز 
کرد، به لطف ظرفیتی که دارد  گرافن تولید خواهد  با محیط زیست 
گرافن در جهان خواهد بود. کارخانه های تولید  یکی از بزرگ ترین 

www.dailysabah.comمنبع

وام  دریافت  با  بریتانیا،  در  نانومواد  تولیدکنندگان  از  یکی 
خود  تولید  خط  ظرفیت  توسعه  به دنبال  1٫1میلیون پوندی 

است.
وام  تســهیات  کــه  کــرد  اعــام   )Haydale( هایــدال  شــرکت 

کرده اســت. ۱٫۱میلیون پوندی از بنیاد نوآوری بریتانیا دریافت 
هایدال با پشتیبانی Innovate UK، برنامه خود را برای توسعه 
گرافن برای پاسخگویی  ظرفیت تولید نانومواد عامل دار از جمله 

به تقاضای روزافزون در دســت اجرا دارد.
کتور  هایــدال قــرار اســت بــا اســتفاده از این حمایــت مالــی روی را
پاسمای HT1400 و تجهیزات جانبی سرمایه گذاری و تأسیساتی 
کامل، حجم تولید را حداقل  که بتواند با بهینه ســازی  کند  فراهم 

هشت برابر افزایش دهد.
کارخانه این شــرکت در امانفــورد افزایش  کتــور تولیــد فعلی در  را
گرافن و ســایر  ظرفیت به بیش از ۳۰ تن در ســال به منظور تولید 

نانومواد خواهد داشت.
دســترس  در  ســه ماهه  بخــش  چهــار  در  اختصاص یافتــه،  وام 
که از ۳۱ مــارس ۲۰۲۱ آغاز و مرحلــه نهایی آن تا ۳۱  خواهــد بــود 
دســامبر ۲۰۲۱ پرداخت می شــود. بازپرداخــت وام ۲۷ ماه پس از 

برداشت نهایی آغاز می شود.
کیت برادبنت مدیر ارشــد اجرایی هایدال در این مورد می گوید: 
کــه ایــن وام توســط بنیــاد نــوآوری  »هایــدال خوشــحال اســت 
گســترش قابل توجه  بریتانیا اعطا شــده اســت و مشتاقانه منتظر 
ظرفیــت تولیــد ما بوده تا آماده پاســخگویی بــه تقاضای فزاینده 
کاربردی ما  کامپوزیت های  برای پودرها، جوهرها، االستومرها و 
که موجب  باشــد. ما از این بنیاد به خاطر تســهیات سپاسگزاریم 

پشتیبانی از راهبرد ما می شود.«

www.haydale-ir.comمنبع

افتتاح کارخانه تولید گرافن در ترکیه

افزایش هشت برابری ظرفیت خط تولید نانومواد
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کــره جــنــوبــی، با  ــوالد  ــوزه فـ یــکــی از شــرکــت هــای فــعــال در حـ
همکاری چند مٔوسسه تحقیقاتی و یک استارت آپ نانویی، 
به  پاسخگویی  بـــرای  گرافنی  اکوسیستم  ایــجــاد  بــه دنــبــال 

تقاضای روزافزون در این حوزه است.
کره جنوبــی اقــدام بــه ایجــاد یــک   POSCO گــروه صنعتــی فــوالد
کوسیســتم گرافنــی در بنــدر صنعــت جنوب شــرقی پوهانگ کرده  ا
گروه هــای تحقیقاتــی و اســتارت  آپ  کار بــا همــکاری  اســت. ایــن 
اســکورگرافن، بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای روزافــزون در زمینه 
کامپوزیت ها و الکترونیک  نیمه هادی هــا، باتری های الکتریکــی، 

انجام می شود.
کــه بــا شــهر پوهانــگ، مٔوسســه تحقیقــات  کــرد  POSCO اعــام 
علــوم و صنایع صنعتی )RIST(، دانشــگاه علم و صنعت پوهانگ 
توســعه  حــال  در  کــه  اســکورگرافن  اســتارت  آپ  و   )POSTECH(

کرده  سیستم های تولید انبوه است، یک توافق نامه تجاری امضا 
است.

گرافن  هدف از این توافق نامه تجاری، توسعه سامانه های تولید 
با روش رسوب شیمیایی از فاز بخار )CVD(، یک روش مٔوثر برای 

کیفیت باال در مقیاس نسبتًا بزرگ، است. گرافن با  تولید 
مٔوسسه تحقیقات علوم و صنایع صنعتی از مهندسی برای ساخت 
امکانــات تولیــد انبــوه پشــتیبانی می کنــد. POSTECH از تجزیه و 
گرافن اســتفاده شــده، پشتیبانی  که در آن ها از  تحلیل محصوالتی 
گرافن و  می کنــد. مٔوسســه ملی فناوری نانومــواد روش های تولیــد 
کاربردی را اســتاندارد می کند. استارت  آپ اسکورگرافن  محصوالت 

کارخانه برای تولید نمونه های اولیه ایجاد می کند. یک 

www.ajudaily.comمنبع

ایجاد اکوسیستم گرافنی برای پاسخگویی به تقاضای صنعت 
در کره جنوبی

شرکت اورگانیسل )Organicell( و دانشگاه ایالتی اوکالهما 
درمـــان  بـــه  مــنــظــور   ZofinTM ــنـــاوری  فـ روی  مــطــالــعــه  ــرای  ــ ب
توافق  ویروسی  عفونت های  از  ناشی  تنفسی  بیماری های 

می کنند.
درمــان بیماری هــای تنفســی توافق نامــه ای بــا دانشــگاه ایالتــی 
اثــر  روی  شــرکت  ایــن  اســت  قــرار  اســت.  داده  انجــام  اوکاهمــا 
ضدالتهابــی و ضدعفونــی ™Zofin در مدل های آزمایشــی عفونت 

کند. کار  آنفلوانزا 
CDC بیــن 55-۳۹میلیــون بیماری مربوط بــه آنفلوانزا و بیش از 
6۰٬۰۰۰ مــرگ ناشــی از آنفلوانــزا را تخمین زده اســت. بیماری های 
مشاهده شــده و مرگ ومیــر مــوردی در درجــه اول به دلیــل فقــدان 
کســن های پیشــگیری کننده برای  داروهــای ضدویــروس مٔوثر و وا

کاهش ویروس ها بوده است.
در ایــن توافق نامــه، اورگانیســل ترکیب خود یعنــی ™Zofin را که 
یک ماده مشــتق شده از مایع آمنیوتیک انسان است، به دانشگاه 

ایالتی اوکاهما عرضه می کند.
ج  ایــن روش درمانــی مبتنــی بــر نانــوذرات مشــتق از وزیکــول خار

کــه توانایی القــای فعالیت ضد ویروســی و یــا تعدیل  ســلولی بــوده 
که قرار اســت  سیســتم ایمنی در برابر عفونت های ویروســی را دارد 

گیرد. این عملکرد مورد ارزیابی قرار 
کــه برای حفظ  ™Zofin یــک روش درمانی زیست  ســلولی اســت 
میکــرو RNA هــای طبیعی بدن اســتفاده می شــود. ایــن محصول 
بــدون افــزودن یا ترکیب با مــاده دیگر یا رقیق کننــده دیگری تولید 
کتور رشــد، سیتوکین  می شــود. این محصول حاوی بیش از ۳۰۰ فا
ج ســلولی/ نانوذرات  کموکین و همچنین ســایر وزیکول های خار و 

مشتق شده از بافت های پری ناتال است.

finance.yahoo.comمنبع

توافق صنعت و دانشگاه برای آزمایش 
یک نانوداروی ضدویروس
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گسترش  برای   )Versarien( ورسارین 
منافع خود در کره  جنوبی وارد همکاری 
کره ای  شرکت های  از  یکی  با  مشترک 
شد و 1٫۹3میلیون پوند سرمایه گذاری 
راهــبــردی در قالب ایــن قـــرارداد انجام 

داده است.
که  کرده اســت  ورســارین به تازگــی اعام 
یک توافق نامه جامع با شــرکت گرافن لب 
شــرکت های  از  یکــی   ،)Graphene Lab(
کرده اســت،  کره جنوبــی امضــا  مســتقر در 

گرافــن تولید شــده بــه روش الیه نشــانی  کــه متخصــص در  شــرکتی 
شــیمیایی از فاز بخار )CVD( است و از محصوالت آن در حوزه های 
مختلف از جمله حســگرها، OLED ها و صفحه های لمســی شفاف 
قابل انعطاف اســتفاده می شــود. هدف از این قرارداد، توسعه دامنه 
فعالیت های هر دو شرکت ورسارین و گرافن لبز در کره  جنوبی است.

ایــن قرارداد بعد از کســب برخــی دارایی هــا و مالکیت های معنوی 
 Hanwha( ایرواســپیس  هانــوا  شــرکت  گرافــن  تولیــد  بــا  مرتبــط 

کره جنوبی منعقد  Aerospace( مستقر در 
شد که در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ ورسارین آن را 
اعام کرد. این قرارداد شامل مجموعه ای 
بیــش از ۱۰۰ حق اختراع ثبت شــده اســت 
کره جنوبی  که بسیاری از آن ها در اصل در 
که شامل روش های  توسعه داده شده اند 
گرافن به روش CVD و برنامه های  تولید 
کاربردی مرتبط با آن، به همراه تجهیزات 
گرافــن بــا  تولیــدی مناســب بــرای تولیــد 

کیفیت باالست.
شــرکت  ایــن  در  پونــد  ۱٫۹۳میلیــون  گرافن لبــز  ایــن،  بــر  عــاوه 
سرمایه گذاری راهبردی انجام داده است. توافق نامه جدید گرافن لبز 
کره جنوبی، یعنی ورسارین  با شــرکت تابعه متعلق به این شــرکت در 
کوریــا )Versarien Korea(، مــوارد زیــادی را در رابطه با فعالیت های 

پیشنهادی ورسارین و گرافن لبز در کره  جنوبی پوشش می دهد.

www.voxmarkets.co.ukمنبع

توسعه کسب وکار نانویی در کره جنوبی با انعقاد قرارداد

شرکت سیزیگی پالسمونیکس موفق به جذب 23میلیون 
دالر سرمایه برای تجاری سازی فوتوکاتالیستی شده  است که 
به  فناوری نانو  کمک  با  را  گلخانه ای  گازهای  انتشار  می تواند 

حداقل برساند.
یــک شــرکت   ،)Syzygy Plasmonics( ســیزیگی پاســمونیکس 
بــرای  بــاال  عملکــرد  بــا  فوتوکاتالیســت  توســعه  حــال  در  فنــاور 
گاز، شــیمی و انــرژی اســت. ایــن شــرکت از ســرمایه گذاری  صنایــع 
۲۳میلیــون دالری ســری B به رهبری هرایزن ونچرز و با مشــارکت 

کوئینور ونچرز خبر داد. سرمایه گذاران جدید جهانی از جمله ا
ع فوتوکاتالیســت  های پاســمونی  جزئیات توســعه فناوری این نو
کــه توســط محققــان دانشــگاه رایــس توســعه یافتــه و لیســانس 
گذار شــده، در  اســتفاده از آن به شــرکت ســیزیگی پاســمونیکس وا
مجــات علمی معتبری نظیر Science ،Nature و PNAS به چاپ 

رسیده است.
جمع کننــده  پاســمونیک  نانــوذره  از  ترکیبــی  کتــور  آنتن-را ایــن 
کتور( اســت.  کوچک تر )را کاتالیزور ســنتی  نــور )آنتن( و نانــوذرات 
کتــور نیــاز به تخصص مهندســی شــیمی، اپتیــک، علوم  توســعه را

مــواد، فیزیــک نظــری و نانوفوتونیــک دارد. ســرمایه گذاران قبلــی 
 Evok و   The Engine ،GOOSE Capital جملــه  از   A ســری  و 

کرده اند. Innovations نیز در این دوره از سرمایه گذاری مشارکت 
ایــن ســرمایه جمــع آوری شــده بــرای تولیــد محصول، اســتخدام 
فوتوکاتالیســتی  کتــور  را تجاری ســازی  و  جدیــد  انســانی  نیــروی 

سیزیگی پاسمونیکس هزینه خواهد شد.
تــروور بســت؛ مدیرعامــل ســیزیگی پاســمونیکس می گویــد: »بــا 
اســتفاده از بــرق تجدیدپذیــر به عنــوان منبــع انــرژی، فنــاوری مــا 
تمیزتــر خواهد شــد و به دلیل پایداری و فعالیت فوتوکاتالیســت ها، 
کنش هایی را تنظیم  می توانیم ده ها فرصت جدید ایجاد کنیم و وا
که مواد شــیمیایی مختلفــی تولید می کننــد. محصول اولیه  کنیــم 
گلخانه ای حاصــل از تولید هیدروژن،  گازهای  مــا بر حذف انتشــار 
تبدیــل فرایند صنعتی مربوط به ســاخت نیمه هادی ها، LED ها و 
فلــزات متمرکــز خواهد بود. سیســتم ما همچنین قابل اســتفاده در 
صنایعی است که از پیل های سوختی هیدروژن بهره مند هستند.«

www.greencarcongress.comمنبع

جذب سرمایه برای تجاری سازی نانوفوتوکاتالیست
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توسعه  حال  در  فناوری نانو  حوزه  در  فعال  استارت آپ  یک 
نانوساختار  نــوعــی  از  اســتــفــاده  بــا  آن  در  کــه  ــت  اس فــنــاوری 

می توان مصرف کولرهای گازی را به شدت کاهش داد.
به تازگی شــرکت نوپای ترانسائرا )Transaera( در تاش است تا با 
که از مبردهای ایمن برای خنک ســازی  کارآمدتری  ع  تهویه مطبو

منازل استفاده می کند، به نیاز حوزه انرژی پاسخ دهد.
ع  مهندس ارشــد این شرکت می گوید: »آنچه در مورد تهویه مطبو
مهم اســت این اســت که فناوری اساســی آن از زمان اختراع در ۱۰۰ 

کنون تغییر چندانی نکرده است.« سال پیش تا
ترانسائرا به دنبال ایجاد تغییر در این فناوری است. این شرکت در 
گازی  کولرهای  حــال حاضر در رقابت جهانی برای طراحــی مجدد 
فینالیســت است. برنده مسابقه، ۱میلیون دالر برای تجاری سازی 

کرد. فناوری خود دریافت خواهد 
در قلب طراحی شرکت ترانسائرا، دسته ای از مواد بسیار متخلخل 
کار  که در حین  به نام چارچوب های آلی فلزی یا MOF وجود دارد 
دستگاه رطوبت را از هوا بیرون می کشند. میرچا دینچو؛ بنیان گذار 

که در مٔوسســه فناوری ماساچوســت نیز فعالیت دارد،  این شــرکت 
تحقیقــات پیشــگامانه ای را در مــورد MOF ها انجام داده اســت و 
اعضای تیم این شــرکت پیشرفت تجاری این مواد را بخشی مهم 

از مأموریت خود می دانند.
کاربردهــای بالقــوه زیادی دارنــد، اما  بونــر می گویــد: »MOF هــا 
کرده اســت، مقولــه اقتصادی و عدم  کــه آن ها را متوقف  چیــزی 
توانایــی در تولیــد آن هــا بــه روشــی مقرون به صرفــه در مقیــاس 
انبوه اســت. آنچه ترانســائرا می خواهد انجام دهد این اســت که 
که MOF ها را در مقیاس انبوه تجاری سازی  اولین شرکتی باشد 

می کند.«
گازی، بیرون کشــیدن رطوبت از هــوا تقریبًا نیمی از  کولرهــای  در 
برق مصرفی را به خود اختصاص می دهد. ازاین رو، استفاده از این 
کاهش دهد. با ورود  چارچوب ها می تواند مصرف برق را به شــدت 

هوا به سیستم، MOF های ترانسائرا رطوبت را جمع می کنند.

www.news.mit.eduمنبع

در آیندٔه نزدیک مصرف برق کولرهای گازی 
به یک پنجم  کاهش می یابد

مورد  نانوذرات  فناوری  توسعه  به  موفق  که  استارت آپ  یک 
استفاده در باتری شده است، با جذب حمایت مالی به دنبال 
تجاری سازی این فناوری و استفاده از آن در باتری های تجاری 

است.
نانــوم )Nanom( یکی از اســتارت آپ های نانویی مســتقر در ایســلند، 
۳میلیــون دالر حمایــت مالــی بــرای توســعه فنــاوری ســاخت نانومواد 
جمع آوری کرد، نانوموادی که می توانند عملکرد باتری را افزایش دهند.
این شــرکت فرایندی برای تولید نانوذرات مورد اســتفاده در باتری 
در اختیــار دارد کــه به راحتی می توان آن را تولید کرد و انتظار می رود 
طی چند ماه آینده شرکای خود را برای تجاری سازی این محصول 

معرفی کند.
استفاده از این فناوری در باتری ها موجب بهبود ۹ برابر باتری های 
نیکل-آهن در دستگاه های ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ می شود.
آرمــان کوجیچ؛ مدیرعامل شــرکت نانوم می گویــد: » تصور کنید که 
دســتگاه های الکترونیــک اطرف شــما باتری ۹ برابر بیشــتر ظرفیت 
داشــته و ســرعت شــارژ بهتری داشــته باشــند. همه این ویژگی های 

کامًا برای محیط زیســت سبز  مثبت در حالی اســت که این فناوری 
کنون باتــری خودروهــای الکتریکی خود را بــه همان روش  اســت. ا
تصور کنید که می توانید آن را با یک بار شارژ در مسافت های هزاران 
کیلومتری رانندگی کنید. حتی یکی از دیوارها در خانه شما تبدیل به 
یک باتری غول پیکر و ایمن می شود که شما را از شبکه برق شهری 
بی نیــاز می کنــد. ما می توانیم همه این ها را امروز و به روشــی ســبز و 
مناســب بــرای کره زمین و بهتر از نســل فعلی باتری هــای موجود در 

بازار ارائه کنیم.«
از فنــاوری نانومواد می تــوان برای ایجاد باتری های حالت جامد با 
کرد.  کار می کنند نیز استفاده  که با الکترولیت  کربن و ابریشم  الیاف 
ایــن فنــاوری می تواند برای تولید باتری در وســایل نقلیه الکتریکی 
ماننــد خــودرو و قایــق اســتفاده شــود. ایــن شــرکت قبــًا یک پــروژه 
آزمایشی را اجرا کرده بود که در آن یک قایق برقی یک متری ساخته 

شده بود که بدنه قایق به باتری تبدیل شد.

www.eenewseurope.comمنبع

خیز یک استارت آپ برای ورود نانومواد به صنعت باتری
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 )Izon Science Ltd( شرکت ایزون ساینس
نسل  از  استفاده  با  نیمه خودکار  دستگاه 
جدید فناوری TRPS، برای اندازه گیری اندازه 
ذره، غلظت و بار سطحی ذرات را با دقت و 

صحت بی نظیری ارائه کرده است.
این دســتگاه امکان اندازه گیری انــدازه ذرات، 
غلظــت و بــار را بــا وضوح و دقت بســیار باالتری 

نســبت بــه سیســتم های ســنتی مبتنی بــر نــور امکان پذیــر می کند. 
انتظــار می رود که از این فناوری در حوزه های فناوری نانو و زیســتی 

استفاده شود.
برای ساخت این دستگاه از روش حسگری پالس مقاوم تنظیم پذیر 
)TRPS( اســتفاده شده اســت. TRPS با اندازه گیری اندازه، غلظت 
و بــار ذرات بــا وضوح و دقت بســیار باال، محققان را قادر می ســازد تا 
نمونه هــای پیچیده نظیــر نانوذرات زیســتی از جملــه وزیکول های 
ج سلولی )EVS(، ویروس ها و لیپوزوم ها را مشخصه یابی کنند.  خار
Exoid جایگزیــن ابــزار qNano موجــود در ســامانه های ایزون شــده 
اســت، ابزاری که در ۱۰ ســال گذشــته باالترین وضــوح و دقیق ترین 

روش برای اندازه گیری مواد زیستی پیچیده در 
 qNano .محدوده اندازه نانو را ایجاد کرده است
توســط هــزاران دانشــمند در بیــش از ۴5 کشــور 
کار بــا آن در  گرفتــه و نتایــج  مورد اســتفاده قــرار 
حدود ۱5۰۰ نشریه علمی به چاپ رسیده است. 
هانس ون در وورن؛ مدیرعامل ایزون ساینس، 
می گوید که Exoid زمینه های تحقیق جدیدی 
را در نانوزیست فناوری باز می کند. قابلیت استفاده و بهبود عملکرد 
Exoid اندکی پس از انتشــار یک مطالعه مقایسه ای، نشان می دهد 
کــه TRPS در اندازه گیری غلظــت و اندازه ذرات به طور قابل توجهی 
بهتــر از روش هــای محبوب مبتنی بر نور اســت. کار با سیســتم های 
کمی داشته و از دقت  کثر این روش ها وضوح  که ا نوری نشان داده 

کافی برخوردار نیستند.
ســخت افزار Exoid برای بهبود سیگنال به نویز طراحی شده است 
که در مقایســه با ســازوکار قبلی qNano پیشــرفت های چشــمگیری 

دارد.
www.labmanager.comمنبع

گرافنی  نانوپالکت های  از  استفاده  با  کمیکالز  کانسلتلیشن 
محصوالت  تولید  بــه  ــدام  اقـ متریالز  گــرافــن  اپــالیــد  شــرکــت 
بــوده و  آب گــریــزی  که دارای خــواص  کــرده  ــودرو  از خ مراقبت 
اسیدی،  باران های  گزند  از  خــودرو  بدنه  بیشتر  مقاومت  به 

ع پرندگان و عوامل خورنده محیطی کمک می کند. مدفو
اپاید گرافن متریالز )Applied Graphene Materials( تولیدکننده 
کانسلتلیشــن کمیکالز  گرافنــی اعــام کرد که مشــتری آن هــا،  مــواد 
جدیــد  ســیانت  محصــول  دو   ،)Constellation Chemicals(
کرده اســت. در این  بــرای اســتفاده در بخــش خودرو بــه بازار ارائــه 
کت گرافن اپاید گرافن متریالز استفاده شده است. محصوالت از پا
ایــن دو محصــول، Parallax، یــک ماده درزگیر ســرامیکی تقویت 
گرافن  گرافــن و Gravity، یک ماده درزگیر تقویت شــده با  شــده بــا 
کــه در پــی یــک برنامــه تحقیــق و توســعه توســط شــرکت  اســت 
کمیکالــز ارائه می شــود. این تولید کننــده محصوالت  کانسلتلیشــن 
کــه ایــن  مراقبــت از اتومبیــل مســتقر در انگلســتان ادعــا می کنــد 
محصــوالت عملکــردی از قبیــل آب گریزی، مقاومت شــیمیایی در 
ع  برابر باران اســیدی، نمک پاشــیده شده روی سطح جاده و مدفو

پرنــدگان را ارائــه می دهنــد و ماندگاری عالــی، براقیت و آب گریزی 
باال روی خودرو ایجاد می کنند.

راه انــدازی ایــن محصــول جدیــد، پیشــرفت قابل توجــه صنعــت 
گرافنــی ®Genable در بــازار مراقبــت از خــودرو را  کت هــای  نانوپا
نشــان می دهــد. همــکاری بــا بازیگــران آینده نگــر صنعــت خــودرو 
کــه AGM می  تواند  کمیکالــز، تضمین می  کند  کانسلتلیشــن  مانند 

گرافن ادامه دهد. به نوآوری در حوزه 
جیــان فرانکــو توتیس؛ مدیرعامل شــرکت کانسلتلیشــن کمیکالز، 
گرافن در این ماه یک  می گوید: »عرضه دو محصول تقویت شده با 
کانسلتلیشــن کمیکالز بوده اســت. با توجه  نقطه عطف مهم برای 
گرافن به عنوان یک ماده مهم در صنعت شــناخته شــده  به اینکه 
اســت، می  خواســتیم از رقبــا جلوتــر باشــیم. در نتیجه بــا همکاری 
گرافنــی آن هــا، مــا  کــت  گرافــن و اســتفاده از نانوپا شــرکت اپایــد 
که بیش از انتظارات  به سرعت موفق به تولید دو محصولی شدیم 

ما بوده است.«

www.directorstalkinterviews.comمنبع

یستی عرضه  دستگاهی برای مشخصه یابی نانوذرات ز

عرضه دو محصول برای مراقبت از بدنه خودرو در برابر خوردگی
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یع تر ویروس کرونا ابزار نانویی برای تشخیص سر
کمک  با  کرونا  ویــروس  سریع  تشخیص  بــرای  پژوهشگران 
باال  حساسیت  با  می تواند  که  ساختند  ابزاری  طال،  نانوذرات 

این ویروس را شناسایی کند.
کرونــا در جهــان، رقابــت جــدی بــرای توســعه  ع ویــروس  بــا شــیو
 SAR-CoV-2 فناوری هــای جدیــد به منظور شناســایی ویــروس
گرفته اســت. به تازگی مقاله  گســترش آن شــکل  و شکســت ســریع 
کــه در آن  جدیــدی در Nanoscale Advances منتشــر شــده اســت 
ج شده  دســتاورد جالب توجهی در بخش تشــخیص سریع کرونا در

است.
محققــان دانشــگاه ایالتی جکســون با همــکاری همتایان خود در 
که از طریق  مرکز پزشــکی دانشــگاه می سی ســی پی، نانوذرات طا 
کردند.  پیونــد Au-S بــه ۴-آمینوتیوفنول متصل شــده اند، تولید 
ایــن نانوذرات دارای پوششــی از جنس آنتی  بادی های ضدســنبله 
کرونا هســتند، به عنوان »حســگرهای زیســتی« مبتنی بر  ویــروس 

گرفته شدند. کار  رامان برای تشخیص SARS-CoV-2، به 

به صــورت نظــری، تجمــع این ذرات در ســطح ویــروس باید یک 
تغییر مشــخصه در آنچه به عنوان »طیف ســنجی ســطح پیشرفته 
کنــد. چالش هــای فنــی  رامــان« یــا SERS معــروف اســت، ایجــاد 
کارکرد این فناوری وجود داشت اما زیبایی این روش  زیادی برای 

حساسیت قابل توجه SERS است.
کرونــا، پرامانیک  بــرای آزمایش این سیســتم تشــخیص ویروس 
 SARS-CoV-2 و همکارانــش بــه یــک تصویــر ایمــن از ویــروس

احتیاج داشتند. 
آن هــا شــبه ویروس مولکولــی مونتانــا را انتخــاب کردند که یک 
 SARS-CoV-2 کولو ویروس پوشــیده شده با پروتئین سنبله با
است. هنگامی که این ذرات شبه ویروس با حسگر زیستی رامان 
ترکیب می شــوند، افزایش قابل توجهی در ســیگنال رامان ایجاد 

می کنند.

montanamolecular.comمنبع

کنتراست  دهنده ای  عامل  نانوذرات،  کمک  با  پژوهشگران 
را   MRI تصاویر  حساسیت  و  وضــوح  می تواند  که  ساختند 

افزایش دهد.
ســاختارها  دیــد  بهبــود  باعــث  کنتراســت دهنده  مــواد   ،MRI در 
که  کوچک در بــدن می شــوند. محصوالتی  ماننــد رگ های خونــی 
گادولینیوم  کنتراســت مبتنی بــر  معمواًل اســتفاده می شــوند عوامل 
گادولینیوم آزاد دارای ســمیت باالیی هســتند؛  هســتند. یون های 
بنابرایــن باید به شــکل محاصره شــده با مــواد دیگر تجویز شــوند. 
کره جنوبی عامل  یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه یونسی سئول در 
کنتراســت  دهنده MRI برای نقشه برداری سه بعدی از عروق بدن 

که مبتنی بر نانوذرات است. کردند  ارائه 
کسید آهن با ساختار  کنتراست دهنده نانویی SAIO )ا این عامل 
شــبیه به آمورف سوپرمولکولی( نامیده می شود. اندازه ذره در این 
که تقریبًا ۱5۰۰ بار از قطر رگ عروقی  فرموالســیون 5 نانومتر اســت 
کوچک تر اســت. این ابعاد کوچک اجــازه می دهد تا این عوامل در 

کنند. گردش  سراسر رگ های خونی در بدن 
کارید  که از یک هســته پلی ســا SAIO یــک نانــوذره خــاص اســت 
تشــکیل شــده است که در آن دکســتران متصل به سایر مولکول ها 
کســید آهن پوشــانده می شــود تــا به آن  قــرار دارد. ایــن هســته بــا ا
خــواص پارامغناطیــس در دمــای اتــاق بدهــد. ماهیــت هیبریــدی 
SAIO به آن ها ســازگاری زیستی عالی و عملکرد تصویربرداری باال 
کنتراســت دهنده را با مواد  می دهــد. محققــان عملکرد این عامــل 

کردند. رایج مقایسه 
کــه  SAIO یکــی از باالتریــن وضــوح تصویربــرداری را نشــان داد 
۱۰ برابر دقت بیشــتری نســبت به تصویر تولید شــده با اســتفاده از 
کنتراســت  دهنده کنونــی دارد. در ایــن تحقیق، یک نقشــه برداری 
کــه می تواند ریــز عروق مغــز را به  عروقــی ســه بعدی مغــز ارائه شــد 

کند. نازکی مو در آزمایش های حیوانی مشخص 

www.eurekalert.orgمنبع

ماده کنتراست دهنده MRI ایمن برای تصویربرداری سه بعدی 
عروق با وضوح باال
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شاید در آینده نزدیک، موهایی که در کف آرایشگاه ها ریخته 
می شوند برای ساخت پنل های خورشیدی استفاده شوند. 
کربنی  نقاط  که  دادنــد  نشان  استرالیایی  محققان  به تازگی 
حاصل از این موها می تواند به دوام و عملکرد بهتر پنل های 

خورشیدی کمک کند.
کــه از  کربنــی  کوئینزلنــد از نقــاط  پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی 
ضایعات موی سر در آرایشگاه به  دست آمده، برای ایجاد نوعی »زره 
پوش« برای بهبود عملکرد فناوری پیشــرفته خورشــیدی اســتفاده 
 Journal of Chemical کرده انــد. در مقاله ای که این گروه در مجلــه
بــه سرپرســتی پروفســور  کردنــد، محققــان  Chemistry A منتشــر 
هونگشیا وانگ با همکاری دانشیار پرشانت سونار از مرکز علوم مواد 
دانشــگاه صنعتی کوئینزلند نشــان دادند که از نقاط کربنی می توان 
برای بهبود عملکرد سلول های خورشیدی پروسکیت استفاده کرد. 
ســلول های خورشــیدی پروســکیتی، یک فناوری فتوولتائیک نسبتًا 
جدید بوده، که به عنوان بهترین گزینه برای تحویل برق خورشیدی 
کارآمد در سال های آینده شناخته می شوند. ثابت شده  ارزان و بسیار 
است که بازده آن ها به همان اندازه سلول های خورشیدی سیلیکون 

تک بلــوری موجود در بازار اســت امــا موانع محققان برای اســتفاده از 
این فناوری، ارزان تر و پایدارتر کردن آن است.

برخــاف ســلول های ســیلیکونی، بــرای تولیــد آن هــا از ترکیباتــی 
به دلیــل  و  می شــوند  ســاخته  به راحتــی  کــه  می شــود  اســتفاده 
انعطاف پذیــر بــودن می تواننــد در ســناریوهایی ماننــد لباس هــای 
که در حین حرکت دستگاه های شما  کوله پشتی هایی  خورشیدی، 
که می توانند به عنوان یک منبع  را شارژ می کنند و حتی چادرهایی 

کنند، استفاده شوند. مستقل تأمین انرژی عمل 
کربنی مشــتق  که در آن از نقاط  این دومین تحقیق مهمی اســت 

شده از موی انسان به عنوان ماده چند منظوره استفاده می شود.
ســال گذشــته، پرشــانت ســونار و همکارانش با خرد کــردن موها و 
ســپس ســوزاندن آن ها در دمای ۲۴۰ درجه ســانتی گراد، ذرات مو 
کردنــد. در آن مطالعه، محققان نشــان  کربنی تبدیــل  را بــه نقــاط 
کربنــی می توانند بــه نمایشــگرهای انعطاف پذیر  کــه نقــاط  دادنــد 

تبدیل شده و در دستگاه های هوشمند آینده استفاده شوند.

www.phys.orgمنبع

بنیادی  سلول های  جستجوی  برای  طال  نانوذرات  از  محققان 
آن ها نانوذرات را با  کار  استخوان استفاده می کنند. برای این 

رشته های DNA پوشش دادند.
محققــان دانشــگاه ســاوتهمپتون روش جدیــدی برای اســتفاده از 
نانومواد برای شناســایی و غنی ســازی ســلول های بنیادی اسکلتی 
کرده اند. این کشــف می تواند در نهایت منجــر به درمان های  ارائــه 
جدید برای شکستگی های استخوان و ترمیم استخوان ازدست رفته 

یا آسیب دیده شود.
بــرای  نانــوذرات طــای مهندســی شــده  از  پــروژه  ایــن  محققــان 
جســتجوی سلول های بنیادی استخوان انسان استفاده کردند. در 
این نانوذرات، آن ها با ایجاد درخشش فلورسنت، وجود سلول های 
بنیادی اســتخوان را در میان ســلول های دیگر نشان دادند و با این 
ابــزار محققــان توانســتند ایــن ســلول ها را از دیگر ســلول ها تفکیک 
کنند. محققان نتیجه گرفتند که روش جدید آن ها ساده تر و سریع تر 
از سایر روش ها بوده و 5۰ تا5۰۰ برابر مٔوثرتر در غنی سازی سلول های 

بنیادی است.
این مطالعه به سرپرستی استاد علوم اسکلتی عضانی، ریچارد اورفو 

و پروفسور آنتونیوس کاناراس از گروه کوانتوم، نور و ماده در دانشکده 
فیزیک و نجوم انجام شــده و نتایج آن در مجله ACS Nano منتشــر 
شده است. در بررسی های آزمایشگاهی، محققان از نانوذرات طا که 
با الیگونوکلئوتیدها )رشــته های DNA( پوشــانده شــده اند، اســتفاده 
گروه هــای)RNA )mRNA پیام رســان  کردنــد تــا به صــورت اپتیکــی 

سلول های بنیادی اسکلتی را در مغز استخوان تشخیص دهند.
هنــگام تشــخیص بــا میکروســکوپ، نانــوذرات رنــگ فلورســنت 
منتشــر می کنند و ســلول های بنیادی را از ســایر ســلول های اطراف 
قابل تشــخیص می کننــد. ســپس می توان ســلول های بنیــادی را با 

استفاده از یک فرایند مرتب سازی پیچیده جدا کرد.
سلول های بنیادی سلول هایی هستند که هنوز تخصصی نیستند و 
می توانند برای انجام عملکردهای مختلف توسعه یابند. شناسایی 
ســلول های بنیادی اســکلتی بــه دانشــمندان اجازه می دهــد تا این 
ســلول ها را در شرایط مشــخص رشد داده و تشکیل بافت استخوان 

و غضروف را برای ترمیم استخوان های شکسته امکان پذیر کنند.

www.azonano.comمنبع

استفاده از موی سر برای بهبود عملکرد سلول های خورشیدی

استفاده از نانوذرات طال برای شکار سلول های بنیادی
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پژوهشگران راهبردی ارائه کردند که در آن می توان فرموالسیون 
هر دارو را متناسب با شرایط بیماران اصالح کرد. در این روش 
فرموالسیون  مختلف  حالت های  ماشینی،  یادگیری  کمک  با 

دارویی بررسی شده و بهترین حالت انتخاب می شود.
محققان مٔوسسه فناوری ماساچوست )MIT( از یادگیری ماشینی 
برای شناســایی جفت داروهایی با مولکول کوچک و مواد غیرفعال 
که خودآرایی داده و به صورت نانوذرات درمی آیند  کرده اند  استفاده 

کار می توان داروهای جدید تولید کرد. و با این 
دارویــی  محدودیت هــای  بــر  می توانــد  نانــوذرات  فرموالســیون 
داروهــای بــا مولکــول کوچک غلبه کند. بــا این حــال، فرایند تولید 
نانوذرات از فرموالسیونی به فرموالسیونی دیگر بسیار متفاوت است. 
برخــی از ترکیبــات دارویی و مــواد افزودنی به راحتــی خودآرایی داده 
کــه محموله های زیادی  و به شــکل نانــوذرات درمی آیند، نانوذراتی 
از دارو را حمــل می کننــد. برخی دیگر از ترکیبات به ســختی ســاخته 

می شوند و مقدار کمی از دارو را حمل می کنند.
و  مشــکات  بــا  نانــوذرات  فرموالســیون  ارائــه  بــرای  تــاش 
محدودیت هایی روبه رو اســت، دلیــل این امر ناتوانی در پیش بینی 

اینکــه چــه مخلوطــی از مــواد اولیــه دارای ظرفیــت بارگیــری باالیی 
هســتند. بــرای رفــع این محدودیــت، محققــان MIT با اســتفاده از 
یادگیــری ماشــین و آزمایش تــوان عملیاتی باال، اقدام به شناســایی 
فرموالســیون مٔوثــر کردنــد. نتایــج ایــن پــروژه در قالــب مقالــه ای در 
نشــریه Nature Nanotechnology بــه چاپ رســیده اســت. در این 
مقالــه محققان به ارزیابی ۷88 مولکول کوچــک درمانی و ۲٬686 
ماده کمکی تأیید شــده پرداختند. این بلوک های ســازنده منجر به 
۲٫۱میلیون جفت ترکیب جدید شد. محققان از این جفت سازی ها، 
دو  مشــخصه یابی  بــه  و  کــرده  شناســایی  را  خــودآرا  نانــوذره   ۱۰۰

فرموالسیون از آن ها پرداختند.
یکــی از فرموالســیون ها شــامل ســورافنیب، مــاده فعــال موجــود در 
نکساوار و عصاره ریشه شیرین بیان، گلیسیریزین بود. فرمول دیگر، 
چ تربینافیــن و اســید توروکولیــک بود. پژوهشــگران  داروی ضدقــار
بــه بررســی ایــن دو فرموالســیون در محیــط درون تنــی و برون تنــی 

پرداختند.

www.fiercepharma.comمنبع

راهبردی برای شخصی  سازی فرموله کردن داروها با فناوری نانو

فناوری نانو  کمک  بــا  فوتونیک  آفــتــاب گــردان  یــک  بــه تــازگــی 
که به سمت منبع نور چرخش  طراحی و ساخته شده است 
مقدار  بیشینه  به  را  نوردهی  میزان   ، نــور ردیابی  با  و  می کند 
سلول های  ــازده  ب بهبود  بــرای  فــنــاوری  ایــن  می رساند.  خــود 

خورشیدی مناسب است.
دســتگاهی  تافتــس،  دانشــگاه  مهندســی  دانشــکده  محققــان 
که قادر به انجام حرکات دقیق  کامپوزیتی حســاس به نور ساختند 
بــوده و بــدون نیــاز بــه ســیم یا ســایر مــواد عملگر یــا منابــع انرژی، 
تشــکیل اشکال پیچیده ســه بعدی می دهد. این دستگاه، ترکیبی 
کامپوزیت االستومری است  از بلورهای فوتونی قابل برنامه ریزی با 
کرو و نانو مهندســی شــود تا به نور پاســخ  که می تواند در مقیاس ما

دهد.
سیســتم های  توســعه  بــرای  را  جدیــدی  راه هــای  تحقیــق  ایــن 
هوشمند مبتنی بر نور مانند سلول های خورشیدی با راندمان باال و 
خودتنظیم باز می کند. نتایج مربوط به پروژه ساخت »آفتاب گردان 
گلبرگ های آن به ســمت نــور می چرخد، در نشــریه  کــه  فوتونیــک« 

Nature Communications به چاپ رسیده است.

که توســط تیم تافتز طراحی شــده اند از اتصال دو  مواد فوتونیکی 
الیــه بــه هم ایجاد می شــوند، یک فیلــم اوپال مانند، ساخته شــده 
از فیبروئیــن ابریشــم که بــا نانوذرات طا )AuNPs( ترکیب شــده و 
که از جنس  بلورهای فوتونی تشــکیل داده است و یک الیه زیرین 
ســیلیکون،  پایــۀ  بــر  پلیمــر   ،)PDMS( پلی  دی متیــل سیلوکســان 

تشکیل شده است.
عــاوه  بر انعطاف پذیــری، دوام و خصوصیات نــوری قابل توجه، 
 )CTE( فیبروئین ابریشــم در داشــتن ضریب منفی انبساط حرارتی
غیرمعمول شهرت دارد، به این معنی که هنگام گرم شدن منقبض 
 PDMS ،می شود و در هنگام سرد شدن منبسط می شود. در مقابل
دارای CTE باالیی اســت و در صورت گرم شــدن به سرعت منبسط 
می شــود. در نتیجــه، وقتــی این ســاختار مهندسی شــده در معرض 
گرم می شــود؛  نور قرار می گیرد، یک الیه خیلی ســریع تر از الیه دیگر 
بنابرایــن بــا انبســاط یــک طــرف و انقبــاض یا انبســاط دیگــر، این 

ساختار خم می شود.

www.miragenews.comمنبع

ساخت آفتاب گردان مصنوعی که به سمت نور می چرخد!
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پژوهشگرانی از کره جنوبی نشان دادند که می توان با استفاده 
از نقاط کوانتومی کربنی، به درمان زوال عقل در کودکان کمک 
مهار  به  مغز  خونی  سد  از  عبور  با  کوانتومی  نقاط  ایــن  ــرد.  ک

کلسترول در مغز کمک می کنند.
محققان مٔوسسه پیشــرفته فناوری همگرایی )AICT( و دانشگاه 
کربنی برای درمان  کوانتومی  ملی سئول از احتمال استفاده از نقاط 
 Niemann-pick type C1)NPC( زوال عقل در کودکان، موسوم به

خبر دادند.
در مقاله ای که این گروه تحقیقاتی در مجله Nano Letters به چاپ 
رساندند، نتایج مثبت یافته های خود را روی عملکرد نقاط کوانتومی 
کربنی و مشتقات آن روی زوال عقل در دوران کودکی تشریح کردند. 
در این مطالعه، تیم تحقیقاتی مٔوسسه پیشرفته فناوری همگرایی و 
دانشگاه ملی سئول ثابت کردند که نقاط کوانتومی کربنی می توانند 
از ســد خون مغز عبور کرده و با گذشــتن از میان این ســد و رسیدن به 
مغز انســان، سلول های آسیب دیدٔه مغز را بدون تزریق مستقیم دارو 
کربنی  کوانتومی  کنند. آن ها همچنین دریافتند نقاط  به مغز درمان 

کلسترول را مهار می کنند و این  با اتصال به مغز تجمع داخل سلولی 
نشان دهنده یک اثر درمانی در NPC است.

کــه کــودکان را درگیــر می کنــد و در آن  NPC، زوال عقــل نــادر بــوده 
کلسترول و لیپیدها در سلول ها تجمع می یابد که این موضوع ناشی 
از جهش در ســلول های مســئول انتقال کلســترول اســت. در بیشــتر 
موارد، نوزادان عائم NPC را همراه با زردی نشان می دهند و عائم 
کنترل عضله و ازدســت دادن  نورودژنراتیو پیش رونده از جمله عدم 

حافظه را در حالی که بزرگ می شوند، بروز می دهند.

www.koreabiomed.comمنبع

با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای دانشمندان به دنبال حذف 
این گاز از اتمسفر و تولید مواد مفید از آن هستند اما مشکالت 
زیادی در این مسیر وجود دارد. برای تحقق این هدف، محققان 
می تواند  که  کردند  نانوکاتالیستی  ساخت  و  طراحی  به  اقــدام 

دی اکسیدکربن را به مواد شیمیایی صنعتی تبدیل کند.
الکتروشــیمیایی دی- تبدیــل  مــورد سیســتم های  در  مطالعــات 
کسیدکربن که می تواند برای از بین بردن این گاز گلخانه ای بدون  ا
آلودگی محیط زیست استفاده شود، ادامه دارد. با این روش می توان 
مواد شــیمیایی مفیدی را از طریق فرایندهای پتروشــیمی به  دســت 
کربــن ضروری  آورد، ایــن فنــاوری بــرای ایجــاد یــک دنیای بــدون 
اســت. در حالــی که از طریق تعدادی از مطالعات مرتبط، پیشــرفت 
کنون فقط در  قابل توجهی حاصل شــده است، اما این دستاوردها تا
مقیــاس آزمایشــگاهی بوده انــد. در حقیقت، هنوز بســیاری از موانع 
استفاده صنعتی مانند تولید انبوه و توسعه کاتالیزورها و الکترودهای 

مناسب، در این مسیر وجود دارد.
کــه یــک تیــم  کــرد  کــره )KIST( اعــام  مٔوسســه علــم و فنــاوری 

تحقیقاتــی از ایــن دانشــگاه اقــدام بــه توســعه فنــاوری نانوکاتالیزور 
مس کردند که ســاختاری کروی و شــبیه به خارپشــت دریایی دارد. 
این نانوکاتالیســت می تواند در یک سیستم تبدیل الکتروشیمیایی 
کســیدکربن با بازده باال اســتفاده شود، سامانه ای که در نهایت  دی ا
اتیلــن و اتانــول تولیــد می کند. کاتالیزور خارپشــت شــکل که توســط 
تیم تحقیقاتی KIST تهیه شــده اســت قادر به تولید مقادیر زیادی 
کــه برای تولید انــواع محصوالت  اتیلــن، یــک ماده پایه نفتی اســت 
صنعتــی از جمله پاســتیک، الســتیک مصنوعی و مواد ســاختمانی 
ســوزن های  از  آرایــه ای  دارای  کاتالیــزور  ایــن  می شــود.  اســتفاده 
نامنظم بوده و از لحاظ ظاهری شــبیه خارپشــت دریایی است. این 
کاتالیزوری را از طریق نوک تیز سوزن  طراحی منحصر به فرد فعالیت 
کاتالیــزور باعث تولیــد اتیلن با  امکان پذیــر می کنــد. اســتفاده از این 
کاتالیزورهای معمولی مس  کمتری نســبت بــه  مقادیــر زیاد در ولتاژ 

می شود و عملکرد تولید اتیلن را بیش از 5۰درصد بهبود می بخشد.
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امکان درمان زوال عقل در کودکان با نقاط کوانتومی کربنی

تولید نانوکاتالیستی برای تبدیل دی اکسیدکربن 
به مواد شیمیایی صنعتی
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در  را  گرما  اتالف  میزان  می توانند  جدید  نانوترانزیستورهای 
ترانزیستورها  این  در  دهند.  کاهش  پرمصرف  سیستم های 

از نانوسیم  استفاده شده است.
کار می کنند، طراحی  مبدل هــای بــرق با اســتفاده از ترانزیســتورها 
کارایــی مبدل ها، هــدف تیم  ترانزیســتورهای جدیــد بــرای بهبــود 

مهندسان EPFL است.
با طراحی کامًا جدید ترانزیستور و استفاده از فناوری نانو، محققان 
به دنبال ارائه ترانزیستورهایی برای کاربردهای ولتاژ باال هستند که 
در عین حال گرمای بسیار کمتری در طی فرایند تبدیل تولید کنند و 
این ترانزیســتورها به ویژه برای کاربردهای با توان باال مانند وسایل 
نقلیه الکتریکی و صفحات خورشــیدی مناسب هستند. اتاف گرما 
در مبدل هــا به دلیــل مقاومــت الکتریکــی بــاال و ســایر عوامــل ایجاد 

می شود که بزرگ ترین چالش در دستگاه های الکترونیکی است. 
ماتیولی به همراه دانشجوی دکترای خود، لوکا نا و تیم تحقیقاتی 
خــود، یــک ترانزیســتور جدید ســاخته اند که می توانــد مقاومت را به 
میزان قابل توجهی کاهش دهد و میزان اتاف گرما را در سیستم های 
با توان باال کم کند. به طور دقیق تر، مقاومت این ترانزیستور نانویی 

کمتر از نصف ترانزیســتورهای معمولی اســت، در حالی که ولتاژهای 
بیش از ۱۰۰۰ ولت را در خود نگه می دارد.

کلیــدی اســت. اولیــن مــورد  فنــاوری EPFL شــامل دو نــوآوری 
کانال رســانا درون این ترانزیســتور به منظور  شــامل ایجــاد چندین 
توزیع جریان اســت. نوآوری دوم شــامل اســتفاده از نانوســیم های 
گالیــم، ماده ای نیمه رســانا و ایدئــال برای  ســاخته شــده از نیتریــد 
کاربردهــای برق اســت. نانوســیم ها قبًا در تراشــه های کم مصرف 
کاربردهای با ولتاژ  ماننــد تلفن های هوشــمند و لپ تاپ ها و نــه در 

باال استفاده می شدند.
ســاختاری  و  نانومتــر   ۱5 قطــر  بــا  نانوســیم هایی   POWERlab
منحصربه فرد مانند قیف را برای پشتیبانی از میدان های الکتریکی 
بــاال و ولتاژهای بیــش از ۱۰۰۰ ولت طراحی و تولید کرد. این طراحی 
جدیــد به محققان اجازه می دهد تا الکترون های بیشــتری را درون 
ترانزیســتور بــه حرکــت در آورند. ترانزیســتورها بــا اســتفاده از این دو 

نوآوری، می توانند بازده تبدیل بیشتری را فراهم کنند.

www.azonano.comمنبع

کشور  دو  است  قرار  مشترک،  همکاری  برنامه  یک  قالب  در 
هند و مالزی روی تجاری سازی و توسعه فناوری نانو کار کنند. 

مالزی به دنبال تقویت صادرات فناوری است.
نانومالزیا )NanoMalaysia Bhd( با StartupsIndia10000، یکی از 
کرد تا به همراه  انکوباتورهــای فناوری هند، قرارداد همــکاری امضا 
تجاری ســازی  پیشــگامی  مالــزی،  در  مســتقر   Foodie Box گــروه 

فناوری نانو راه اندازی کنند.
رضــال خیــری احمــد می گویــد: »ما 6۱ شــرکت کوچک و متوســط 
)SMEs( و چنــد اســتارت آپ داریم که تحــت برنامه ای که تدوین 
کردیــم آمــاده همــکاری هســتند تا در قالــب این برنامــه 55 حقوق 
مالکیــت معنوی )IPRs( برای بهره برداری و مشــارکت های فنی و 

گرفته شود.« کار  تجاری به 
که  کــه این پیشــگامی  کرده اســت  نانومالزیــا در بیانیــه ای اعــام 
شــامل شــرکت ها و اســتارت آپ های مالزیایــی اســت، قرار اســت با 

بیش از ۱۰۰۰ شرکت نوپا و SME هندی وارد همکاری شوند.
رضــال می گویــد: »بــدون ایــن مشــارکت، IPR هــای مــا به همــراه 
شــرکت های تازه تأســیس و SME هنــدی، در حــال حاضــر در حال 

ایجاد ۱8میلیارد RM درآمد ناخالص ملی هستند.«
رضــال می گویــد: »گســترش تجــارت ایــن شــرکت ها از طریــق این 
پلتفــورم در هنــد تأثیــر مشــابهی از نظــر ارزش صادرات فنــاوری در 

کرد.« اقتصاد ما ایجاد خواهد 
StartupsIndia10000 بزرگ تریــن پلتفــورم جامعــه هند اســت که 
توسط سرمایه گذاران سیلیکون ولی تأمین مالی می شود. هدف آن 
تســریع فعالیت های استارت آپ ها، SMEs )به ویژه در بخش های 
کارآفرین از  تولید و خدمات( و مشاغل داخلی است که توسط زنان 

کوچک تر هند تأسیس شده است. شهرهای 
حــوزه  در  تجاری ســازی  و  ســرمایه گذاری  کــه   Foodie Box
کــه روی  فناوری نانــو را انجــام خواهــد داد، یــک شــرکت نوپاســت 
گــروه می گوید:  حــوزه غــذا تمرکــز دارد. جیمی لــی، مدیرعامل این 
گذاری  »کســب وکار در حوزه فناوری نانو توســط »صندوق ســرمایه 
نانو« تأمین مالی می شــود. انتظار می رود به زودی جزئیات مربوط 

به این صندوق سرمایه گذاری منتشر شود.«

www.statnano.comمنبع

یستورهایی که گرمای کمی تولید می کنند نانوترانز

همکاری مالزی و هند برای تجاری سازی و توسعه فناوری نانو
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سازمان علوم و فناوری هسته ای استرالیا 
)ANSTO( یک تحقیق جامع در مورد نوعی 
در  استفاده  برای  که  داده  انجام  نانوذرات 

درمان سرطان امیدبخش است.
مــوآوا  دکتــر  توســط  کــه  مطالعــه  ایــن  در 
تهــی و محققــان دانشــگاه ولنگانــگ انجــام 
ساخته شــده  نانــوذرات  خصوصیــات  شــده، 
کــه بــا اتم هــای نقره  از منگانیــت النتانیــم را 

گرفته است. دوپ شده بودند، مورد ارزیابی قرار 
محققان دریافتند که این نانوذرات دارای کاربرد بالینی بالقوه ای 
در درمــان ســرطان اســت. دلیل ایــن امر، اثــرات هم افزایــی ذرات 
ســازنده این نانــوذرات جهت اســتفاده با پرتودرمانــی، هایپرترمی 
گرما برای از بین بردن ســلول های ســرطانی( و سمیت  )اســتفاده از 

ذاتی آن ها برای سلول های سرطانی است.
کافی کوچک هســتند که می توانند از ســد  این نانوذرات به اندازه 
که ســایر روش های درمانــی امکان  کنند، ســدی  خونــی مغــز عبور 

عبور از آن را ندارند.
خصوصیــات مغناطیســی به این دلیل مهم هســتند که می  توانند 
بــرای رســاندن نانوذرات به محل ســرطان و در درمــان هایپرترمیا 

مغناطیســی مــورد اســتفاده قــرار  گیرنــد. رفتــار 
مغناطیســی نانــوذرات در دو دما برای مطالعه 
مغناطیســی  خصوصیــات  زیــرا  بــود  مهــم 
دماهــای  در  نقــره  بــا  دوپ شــده  نانــوذرات 

مختلف انتقال تغییر می کند.
اندازه گیری هــای مغناطیســی در Echidna در 
۱۰ درجــه کلویــن و ۳۰۰ کلویــن انجــام شــد. در 
کلویــن، نزدیــک بــه دمــای  حــدود ۳۰۰ درجــه 
بدن، ترتیب مغناطیسی متوقف می شود. رول می گوید: »یک طیف 
درجــه حــرارت بحرانی بــرای درمان هایپرترمیا وجــود دارد و به نظر 

می رسد که نقره مسئول دمای انتقال باالتر این نانوذرات باشد.«
امیدوار کننده تریــن نمونــه بــرای هایپرترمــی و درمــان ســرطان، 
که با غلظت ۱۰درصد نقره دوپ شــده بود،  منگانیــت النتانیم بود 
که این ترکیب شیمیایی موجب حفظ فرومغناطیس در دمای  چرا 

کلوین می شود. ۳۰۰ درجه 
که می توان با تغییر در درصد دوپینگ،  این نتایج نشان می دهد 

کرد. دامنه دما را برای درمان هایپرترمی دستکاری 
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با قفس های معلق  رایج در پرورش ماهی  از مشکالت  یکی 
به تازگی  آن هاست.  روی  زیست فیلم  رشد  آزاد،  آب هــای  در 
با  زیست فیلم ها  این  رشد  کاهش  بــرای  راهکاری  محققان 

کمک نانوذرات ارائه کرده اند.
شــورای  بــازوی   ،)CIFT( شــیات  تحقیقــات  فنــاوری  مٔوسســه 
کشــاورزی هنــد، راه حل هــای مبتنــی بــر فناوری نانو را  تحقیقــات 
بــرای جلوگیری از رشــد ارگانیســم های ناخواســته، ارائــه می دهد. 
که از آن در تورهای  این مٔوسسه به دنبال استفاده از فناوری است 

که برای پرورش آبزیان در دریاها استفاده می شود. پلی اتیلن 
به گفتۀ مسئوالن شیات هند، بیوفولینگ شبکه های آبزی پروری 
را دچار اختال کرده، همچنین باعث مشکات جدی در نگهداری 
و بهره بــرداری از زیرســاخت ها می شــود و مدیریــت آن بــه حــدود 

کل هزینه تولید نیاز دارد. ۲5درصد از 
کســید مس اســتفاده می کند.  فنــاوری CIFT از پلــی آنیلین و نانوا

قفس های آبزی پروری در درجه اول با تارهای پلی اتیلن با چگالی 
کــه ســطح آن هــا بایــد بــا پلی آنیلین و  بــاال )PE( ســاخته می شــوند 

کسید مس پوشانده شود. نانوا
محمــد اشــرف، دانشــمند اصلــی در CIFT می گویــد: »مطالعــات 
گرفتن  انجــام شــده روی ایــن قفس هــای حــاوی نانومــواد و قــرار 
آن ها در دریای آزاد به مدت شش ماه انجام شد. نتایج نشان داد 

مقاومت بیوفولینگ این قفس ها قابل توجه است.
کســید مس نانویــی موجود در  نتایــج ایــن تحقیق نشــان داد که ا
کرده و از  ماتریس به عنوان یک الیه محافظ روی پلی آنیلین عمل 
کاربرد بالقوه  تولیــد بیوفیلم جلوگیری می کند. این نتایج برجســته 
پلی آنیلین برای اصاح ســطح پلی اتیلــن برای به منظور جلوگیری 

از رسوب و تشکیل زیست فیلم در قفس آبزیان را نشان می دهد.
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طراحی نانوذراتی که از سد خونی مغز عبور می کنند

عملکرد قفس های پرورش ماهی با نانوذرات بهبود می یابد
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