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»پیشــرفت کار فنــاورى نانــو در واقع براى مــا عالوه بر اینکه خــودش ارزش دارد، از ایــن جهت هم که 
یــک نمونــه اى اســت که مــا بتوانیــم در همه  کارهاى کشــور از ایــن نمونه تبعیــت کنیــم و آن را معیار 
قــرار بدهیم، براى ما ارزش دارد. مهم این اســت که شــما ببینید عوامل این پیشــرفت جهشــی چه 
بــوده اســت، ایــن عوامــل را بایســتی نگه داریــد؛ وجــود برنامه  خــوب، ثبــات در مدیریــت، اهتمام به 
 من دیدم کــه این جوان هــاى دانش آموز دنبال 

ً
فرهنگ ســازى و گفتمان ســازى. این چیــزى کــه اخیرا

ایــن کار هســتند و دارند این مســئله را در حــدى که از توانایى هــاى معمول دانش آموزهــاى ما باالتر 
اســت دنبــال می کنند یا بــراى بخش هاى مختلــف کارهایى انجام گرفته، این گفتمان ســازى اســت؛ 

این گفتمان سازى خیلی مهم است.«

بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
در جمع خانواده فناوری نانو
)1۳9۳/11/11( 
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پیشگفتار

در کتاب حاضر، برنامه ها و محصوالت آموزشی فناوری نانو ساخت ایران شامل تجهیزات، کیت، فیلم، نرم افزار، 
کتاب و سایت های آموزشی با تاکید بر ترویج دانش آموزی و دانشجویى فناوری نانو معرفی شده اند. همچنین 
در بخش پایانی کتاب، محصوالت و خدمات آموزشــی صادرشــده به دیگر کشــورها و اطالعات تماس نهادها و 
شرکت های آموزشی فعال در ترویج فناوری نانو آمده است. البته محتوای این کتاب شامل خدمات مربوط به 
آموزش تخصصی فناوری نانو از قبیل آموزش های رسمی و دانشگاهی، خدمات آموزشی با موضوع کسب و کار 

و توانمندسازی شرکت ها نمی شود.
در ایــن کتــاب تالش شــده اســت، محتوای آموزشــی تولیدشــده در ســال های گذشــته به صــورت یکپارچه و در 
یک دســته بندی مشــخص ارائه شــده و برای مخاطبانی که به فراگیری علم و فناوری نانو عالقه مند هستند در 
دســترس و قابل اســتفاده باشد. در بخش های مختلف، سطح مخاطب هر کدام از محصوالت و خدمات از نظر 

دانش آموزی یا دانشجویى مشخص شده است.
به طور کلی، 19۳ محصول آموزشی در این کتاب به شرح زیر معرفی شده اند: 

تعــداد 2۵ تجهیــز آموزشــی در قالب شــبکه توانــا، 1۶ عنوان کیت آموزشــی، ۵ فیلم آموزشــی، 2۳ نســخه نرم فزار 
آموشی، 11۶ جلد کتاب آموزشی، ۳ سایت آموزشی و ۵ خدمت آموزشی در حوزه صادرات.



ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور آشنایی دانش آموزان با علوم و 
فناوری نانو و زمینه ســازی تحقیق و پژوهش دانش آموزی در این حوزه 
و همچنیــن پایدارســازی جریان ســرمایه انســانی در فناوری نانــو، اقدام 
بــه تدویــن برنامه ترویج دانش آمــوزی نانو و اجرای ایــن برنامه در قالب 
»باشگاه نانو« از سال 1387 کرده است. با اجرای این برنامه، توانمندی 
دانش آمــوزان در یــک فرآینــد آموزشــی از یادگیری مفاهیــم اولیه تا خلق 
ایده هــای دانش محــور ارتقــاء می یابد. تــا پایان ســال 1397 بیش از یک 
میلیون دانش آموز در قالب رویدادها و کارگاه های آموزشی فناوری نانو 

شرکت کرده اند.
از مهم ترین اصول مطرح در برنامه ترویج دانش آموزی نانو، فراهم سازی 
امکان تجربه کار گروهی اســت؛ برنامه عملیاتی ترویج دانش آموزی نانو 
در ســند گســترش کاربــرد فنــاوری نانــو در افــق 1404 با عنوان »توســعه 
کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا« به تصویب 
رســیده اســت؛ در ایــن برنامــه از ابزارهــای اجرایــی مختلــف و متنوعــی 

استفاده می شود که در شکل 1 قابل مشاهده است.

برنامه های باشگاه 
دانش آموزی فناوری نانو

ارائه تاییدیه 
آموزش نانو

تجمیع و ساماندهی 
اطالعات محصوالت 

آموزشی نانو

توسعه بازار 
محصوالت و 

خدمات آموزش 
نانو

مشارکت اعضا در 
توسعه فناوری 

نانو

آموزش و 
توانمندسازی 

اعضا
رقابت استانی

ارتقای طرح های 
برگزیده

ارائه طرح های 
برگزیده در مرحله 

نهایی

تجهیز 
آزمایشگاه ها

حمایت از 
بهره برداری 

آموزشی

مسابقه ملی 
توانمند

مرحله اول:
آزمون تستی

مرحله دوم: 
آزمون تستی 

تشریحی

مرحله سوم: 
آموزش و رقابت 

عملی

حمایت از 
کارگاه های المپیاد 

نانو

حمایت از 
سمینارهای 
دانش آموزی

مجله زنگ نانو

سایت باشگاه 
نانو

ابزارهای برنامه ترویج 
دانش آموزی نانو

ساماندهی و توسعه 
بازار محصوالت 

آموزشی

کانون برگزیدگان 
باشگاه نانو

جشنواره 
دانش آموزی نانو

شبکه آزمایشگاهی 
توانا المپیاد نانو حمایت از مروجین انتشارات

شکل ۱ . ابزارهای برنامه توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا )ترویج دانش آموزی نانو(
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 نهادینه سازی و حمایت از رقابت های دانش آموزی در حوزه فناوری نانو
 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به عنوان یکی از مســابقات ملی 
و بــا هــدف شناســایی اســتعدادهای برتــر در این حــوزه از ســال 1389 به 

صورت سالیانه برگزار شده است.
رقابــت هم زمان دانش آمــوزان در حیطه تئوری و عملی که مباحث اصلی 
مطــرح در علــوم و فنــاوری نانــو را در برگیرد تا به حال در هیچ کشــوری اجرا 

نشده است.
مزیت های المپیاد نانو:

 بهره برداری از تسهیالت و مزایای نخبگی بنیاد ملی نخبگان
 دریافت جوایز نقدی و مدال المپیاد نانو

 تجربــه کار گروهــی و آزمایشــگاهی بــه صــورت تخصصــی در جمــع 
اساتید برتر علوم و فناوری نانو

از  برخــورداری  و  نانــو  باشــگاه  برگزیــدگان  کانــون  در  عضویــت   
حمایت های آن

این المپیاد با امضای تفاهم نامه بین مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان و دانش پژوهان جوان و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از 

سال 1398، در قالب المپیادهای رسمی کشور برگزار خواهد شد.

 جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو
جشــنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو از سال 1390 با هدف هدایت 
دانش آموزان به ســمت آموزش پژوهش محور و شناسایی استعدادها 
و توانمندی هــای بالقــوه دانش آمــوزان کشــور بــه صــورت ســاالنه برگــزار 

می شود. مزیت های جشنواره نانو:
 ارائــه دســتاوردهای دانــش آموزان در قالــب ایده، مقالــه و گزارش 

پژوهشی، ساخت نمونه اولیه و آثار هنری در حوزه فناوری نانو
 فرصتی برای نمایش دستاوردهای دانش آموزان

 عضویت در کانون برگزیدگان باشگاه نانو و برخورداری از حمایت ها
برترین هــای دانش آمــوزی در حوزه فنــاوری نانو می توانند بعــد از ورود به 
دانشــگاه در کانــون برگزیــدگان باشــگاه نانــو عضو شــوند. ایــن کانون با 
هدف ارتباط و هدایت مستمر برگزیدگان رویدادهای مذکور، حفظ هسته 
نخبگــی بــا تنوع رشــته ها و تخصص ها و هدایت اعضــا جهت محقق و یا 
فناور شدن آن ها در سال 1394 شکل گرفته است. تمامی فعالیت های 
این کانون توسط اعضای آن شکل می گیرد و کمک های معنوی و مادی 
موردنیاز آن توســط ســتاد نانــو تأمین می شــود. تعداد اعضــای کانون در 

حال حاضر 170 نفر است.
مزیت های عضویت در کانون برگزیدگان:

 امکان تعامل مستقیم با نخبگان علوم و فناوری نانوی کشور
 توانمندسازی و آمادگی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید

 حضــور در اردوهــای علمــی و تفریحــی کانــون بــا هدف شــکل گیری 
تیم های کاری و انتقال تجربیات بین اعضا

کانون برگزیدگان باشگاه نانو با هدف ارتباط و هدایت مستمر برگزیدگان 
رویدادهای باشگاه نانو شامل المپیاد و جشنواره، حفظ هسته نخبگی 
با رشته ها و تخصص های متنوع و هدایت اعضا به سمت محقق و فناور 
شدن در سال 1394 شکل گرفته است. اعضای این کانون دانشجویانی 
هستند که در زمان دانش آموزی در برنامه ها و رویدادهای باشگاه نانو به 

صورت فعال حضور داشته اند.
تمامــی فعالیت هــای ایــن کانــون توســط اعضــای آن شــکل می گیــرد و 
ســتاد نانو از برنامه های این کانــون حمایت های مادی و معنوی صورت 

می دهد. کانون در حال حاضر 170 نفر عضو دارد. 

  کانون برگزیدگان باشگاه نانو

اقدامات اجرایى برنامه ترویج دانش آموزی نانو

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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 توسعه کمی و کیفی شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو 
)شبکه توانا(

 تجهیز و بهره برداری آزمایشگاه های آموزشی نانو
تجهیــز آزمایشــگاه های دانش آمــوزی نانــو بــا هدف ایجــاد محیط 
بــا  ســال 1391  از  دانش آمــوزان  بــرای  آزمایشــگاهی  و  تحقیقاتــی 
اســتفاده از دســتگاه های ســاخت ایــران آغــاز شــد و تاکنــون 83 
آزمایشگاه با 559 دستگاه در تمام استان های کشور تجهیز شده 
است. در سال 1397، بیش از 150 هزار نفر از دانش آموزان و دبیران 

در قالب برنامه های مختلف شبکه توانا آموزش دیده اند.

شکل 2. توزیع جغرافیایی ۸۳ آزمایشگاه شبکه توانا تا پایان سال ۱۳۹۷

از اهداف »مسابقه ملی توانمند« که از سال 1395 به جمع ابزارهای شبکه توانا 
اضافه شــده اســت، ترغیب دانش آموزان به انجام پژوهش های مسئله محور 
و آزمــودن توانمنــدی آنــان در بهره گیــری از تجهیــزات فناوری نانــو موجــود در 

مجموعه آزمایشگاه های شبکه توانا است.
مزیت های مسابقه توانمند:

 تجربه محیط رقابتی جذاب علمی
 تجربه ساخت محصوالت مبتنی بر فناوری نانو توسط خود دانش آموز

حمایــت  قالــب  در  آموزش وپــرورش  در  فناوری نانــو  مروجیــن  از  حمایــت 
دانش آمــوزی،  جشــنواره  و  المپیــاد  برگــزاری  در  فعــال  پژوهش ســراهای  از 
آزمایشــگاه های شــبکه توانــا و نهادهــای ترویجــی برگزارکننــده ســمینارهای 

۸۳ آزمایشگاه آموزشی فناوری نانو 
در سراســر کشور تا پایان ســال 1۳9۶

با مشارکت:
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری
 وزارت آموزش و پرورش

و خیرین در برخی شهرستان ها

 خدمات شبکه توانا برای دانش آموزان:
 محیط آزمایشگاهی مناسب برای اجرای طرح پژوهشی فناوری نانو و ارائه 

طرح به جشنواره دانش آموزی نانو و سایر رویدادهای مرتبط
 امکان آموزش عملی و کاربردی دانش آموزان در محیط آزمایشگاه

 امــکان ســاخت محصــول و شــرکت در رویدادهایــی از قبیــل جشــنواره 
خوارزمی و مسابقه توانمند

  مسابقه ملی توانمند

  حمایت از مروجین فناوری نانو در آموزش و پرورش

مقدمه
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ترویجــی و کارگاه های آموزشــی فناوری نانو انجام می شــود. بدین منظور 
آیین نامه کارگاه های آمادگی المپیاد نانو و آیین نامه کارگاه های آموزشی 

 www.nano� ستوانا تدوین شده است و در سایت باشگاه نانو به آدر
 club.irدر دسترس مخاطبان قرار دارد.

اطالعات تماس باشگاه نانو

1۶�0۲1۲۲89۶414شماره تماس

0۲1۲۲89۶413فکس

www.nanoclub.irپایگاه اینترنتی

info@nanoclub.irایمیل

  ماهنامه زنگ نانو

 ماهنامه زنگ نانو
نشــریه دانــش آمــوزی بــا موضــوع فنــاوری نانــو و بــا هــدف ارائــه محتوای 
آموزشــی در این حوزه و هچنین اطالع رســانی فعالیــت های ترویج دانش 

آموزی در کشور از سال 1388  هرماه با تیراژ 3000 نسخه تهیه و  توزیع

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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 شبکه نهادهای ترویجی نانو
شــبکه نهادهای ترویجی نانو شــامل گروه های دانشــجویی، شــرکت های 
آموزشــی و همچنین ســایر مؤسســات، نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هایی 
اســت کــه بــه دنبــال آمــوزش و ترویج فنــاوری نانو در ســطح دانشــجویان، 
محققان و عموم مردم هســتند. نهادهای ترویجی از نظر حقوقی و اجرایی 
وابسته به ستاد نانو نیستند. این نهادها باید برای برقراری ارتباط و دریافت 

هرگونه حمایت تشــویقی و شرکت در برنامه های ستاد نانو، شخصی را به 
عنــوان رابــط نهاد به ســتاد نانو معرفی کننــد. ارتباط بین ســتاد نانو و نهاد 
ترویجی و پیگیری تمامی فعالیت های نهاد ترویجی از طریق رابط نهاد انجام 
می شــود. در حال حاضر ۲۲0 نهاد دانشــجویی، دانشــگاهی و شرکتی عضو 
این شــبکه هســتند و رابطیــن این نهادهــا در هماهنگی با بنیــاد آموزش 

فناوری نانو به امر ترویج و آموزش فناوری نانو مشغول هستند.

بنیاد آموزش فناوری نانو به عنوان متولی اجرای سیاســت های آموزشــی و ترویجی ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو در حوزه دانشــجویی، در مســیر 
ترویج گفتمان توســعه درون زای فناوری نانو در محیط های دانشــگاهی، کشــف استعدادها و ســوق دهی آن ها به سوی حوزه های مختلف توسعه 
فناوری نانو، آموزش عمومی و تخصصی فناوری نانو و توسعه ایده های فناورانه به سمت محصول و فناوری حرکت می کند و در این راستا از ابزارها 

و برنامه های زیر بهره می برد.

ارائه ایده های کاربردی

مشاوره و آموزش فنی و بازاری

کمک به تیم سازی و کار گروهی

حمایت از خرید مواد وآنالیز

داوری و منتورینگ

تسهیل در جذب سرمایه و 
سرمایه گذار

جشنواره آثار رسانه ای 
دانشجویی

هفته فناوری نانو

جشنواره تجارب نو 
دانشجویی

حمایت از رویدادهای 
آموزشی-ترویجی

برگزاری دوره های 
توان افزایی مروجین 

نانو

تورهای دانشگاهی 
فناوری نانو

حمایت از کتب
 فناوری نانو

گواهی توانمندی 
تدریس

مقاالت آموزشی

دانلود و محتوای 
قابل دریافت

آزمون

دوره های آموزشی حضوری

دوره های آموزشی غیرحضوری

ابزارهای ترویج دانشجویی نانو

نانواستارت آپ مسابقه ملی فناوری نانو شبکه نهادهای ترویجی شبکه مدرسان فناوری نانو سایت آموزش فناوری نانو

معرفی برنامه های بنیاد آموزش فناوری نانو
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ســایت آمــوزش فنــاوری نانــو بــه نشــانی Edu.nano.ir از ســال 1390 آغــاز 
بــه کار کــرده اســت. بخش هــای اصلــی ســایت شــامل مقــاالت، دانلود و 
آموزش غیرحضوری اســت که محتوای این بخش ها با همکاری اعضای 
هیئت علمــی دانشــگاه ها و دانش آموختــگان برتر تدوین شــده اســت. 
ســایت آمــوزش نزدیــک بــه 700 مقاله با موضوعــات مختلــف را در اختیار 
دارد. مخاطبــان عالوه بر اســتفاده از مقــاالت و محتواهای قابل دانلود در 
ســایت، می تواننــد در آزمون هــای هر مقالــه و آزمون های ترازیابی شــرکت 
کنند و خود را با ســایر افراد ســایت مقایســه کنند. در حال حاضر ســایت 

آموزش حدود ۲4 میلیون بازدید و 40 هزار کاربر رسمی دارد.
همچنین پلتفرم آموزش غیرحضوری سایت آموزش تحت عنوان »دستیار 
خــوب« در آذرمــاه 1397 راه انــدازی شــده اســت کــه در بخــش ســایت های 
آموزشی کتاب حاضر معرفی شده است. تاکنون 10 دوره در این پلتفرم برگزار 
شــده اســت که به طور متوســط 150 نفر در هر دوره شرکت کرده اند. گفتنی 

است مخاطبان این دوره ها دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستند.

مسابقه ملی فناوری نانو بزرگ ترین رقابت علمی در حوزه فناوری نانو است 
کــه هرســاله توســط کارگــروه ترویــج و آموزش عمومی ســتاد ویژه توســعه 
فناوری نانو برگزار می شود. مسابقه ملی فناوری نانو عالوه بر ایجاد رقابت 
میــان شــرکت کنندگان، زمینه را بــرای اخذ گواهی توانمنــدی تدریس، اخذ 

مجوز شرکت در نانواستارت آپ و المپیاد بین المللی نانو فراهم می کند.
 نهمین دوره مســابقه ملی در دو مرحله در اردیبهشــت ماه و تیرماه 1398 
برگــزار خواهد شــد. برای برگزیــدگان ایــن دوره بیــش از 1800 میلیون جایزه 

نقدی و اعتباری در کنار امتیاز نخبگان، مدال و سهمیه عمره و عتبات درنظر 
گرفته شده است.

اطالعات بیشتر در سایت رسمی مسابقه Competition.nano.ir موجود است.

این شبکه متشکل از عالقه مندان به تدریس مباحث آموزشی در حوزه 
فنــاوری نانــو در ســطوح مختلــف )دانش آمــوزی، دانشــجویی و صنعتی( 
است. این افراد با همکاری نهادهای ترویجی فناوری نانو اقدام به برگزاری 
رویدادهای آموزشی�ترویجی فناوری نانو مطابق با آیین نامه های حمایتی 

مربوطه می کنند. اعضا این شبکه در دو دسته قرار می گیرند:
 افرادی که در آزمون های توانمندی تدریس شرکت کرده اند و موفق به 

کسب گواهی توانمندی تدریس )الف، ب یا ج( شده اند.
 اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها که به عنــوان اســتاد راهنما حداقل 
یک پایان نامه دانشگاهی را در سیستم حمایت ستاد نانو از پایان نامه ها 

ثبت کرده اند و بابت آن حمایت دریافت کرده اند.

نانواســتارت آپ در قالــب برنامــه ای یک ســاله، با هدف رشــد و پرورش 
تیم های توانمند و رساندن ایده های مبتنی بر فناوری نانو به پرتوتایپ 
اجرا می شود. تیم ها در این برنامه به ارائه های خود در قالب راهکار حل 
یک چالش فناورانه می پردازند. این برنامه تســهیالت مادی و معنوی 
موردنیاز یک تیم برای توســعه ایده خود را به میزان قابل قبولی تأمین 
خواهد کرد و در نهایت تیم را به سایر برنامه های حمایتی، سرمایه گذار 
یــا مشــتری متصــل می کنــد. ایــن برنامه بــه دنبــال حمایــت از تیم های 

  مسابقه ملی فناوری نانو

  سایت آموزش فناوری نانو

  شبکه مدرسان فناوری نانو

  نانواستارت آپ
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اطالعات تماس بنیاد آموزش نانو

۶۶531055 و ۶۶531044 و ۶۶553۶71�0۲1شماره تماس

edu.nano.irپایگاه اینترنتی

nsg@nano.irایمیل ارتباط با نهادهای ترویجی

ایمیل سیستم جامع آموزش 
edu@nano.irفناوری نانو

competition@nano.irایمیل مسابقه ملی فناوری نانو

nanostartup@nano.irایمیل برنامه نانواستارتاپ

فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیست. امتیاز افراد در مسابقه 
ملــی فنــاوری نانــو، در کنــار ارزیابی طرح و ایــده فناورانه، از شــاخص های 
راه یابــی بــه این برنامه هســتند. در دومیــن دوره از این برنامه در ســال 

جــاری بیــش از ۲0 تیــم فنــاور موردحمایــت قــرار گرفته اند و امید اســت 
تعــداد قابــل قبولــی از آنان تــا مهرمــاه 1398 به پرتوتایپ آزمایشــگاهی 

دست یابند.

مقدمه
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بــا توجــه به برگزاری برنامه ها و رویدادهــای ترویج دانش آموزی فناوری نانو همچون جشــنواره طرح های دانش آموزی 
فنــاوری نانــو و المپیــاد علــوم و فنــاوری نانــو و همچنیــن برگــزاری ســمینارها و کارگاه هــای آموزشــی نانــو در محــل 
آزمایشگاه های دانش آموزی نانو )شبکه توانا(، نیاز به منابع و ابزار آموزشی معتبر برای مخاطبان ترویج دانش آموزی 
به صورت روزافزون احســاس می شــود. از این رو، برای ســاماندهی و ارتقا کیفیت محصوالت آموزشی نانو و همچنین 
اعتباربخشــی به این محصوالت، یک گواهی با نام »تاییدیه آموزش نانو« تعریف و طراحی شــده اســت. با اســتفاده از 
این گواهی تالش خواهد شد، محصوالت آموزشی معتبر )شامل کاال و خدمات آموزشی( در حوزه علوم و فناوری نانو 
به عموم مخاطبان به ویژه دانش آموزان و دانشــجویان معرفی شــود. در این برنامه محصوالت آموزشــی فناوری نانو 
موجود در سراســر کشــور شناســایی شــده و پس از ارزیابی، تاییدیه آموزش نانو به این محصوالت ارائه خواهد شــد. 

در فرآینــد ارزیابــی محصــوالت آموزشــی نانو، محتــوای محصوالت عالوه بر دقــت و صحت علمی، از نظــر رویکردها و روش های آموزشــی و همچنین 
مالحظات ایمنی و فرهنگی موردبررسی قرار خواهند گرفت.

محصــوالت معرفــی شــده در ایــن کتــاب در حال ارزیابــی برای ارائه تاییدیه مذکور هســتند و در نســخه بعدی کتــاب، محصــوالت دارای این تاییدیه 
معرفی خواهند شد.

تاییدیه آموزش نانو

محصوالت آموزشی 
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تجهیزات آموزشی

بخش اول



آزمایشگاه های  تجهیزات آموزشی و محتوای موجود در شبکه 
آموزشی فناوری نانو )شبکه توانا(

ع کاربرد تجهیزات تخصصی مرتبط با حوزه کاربردی و موجود در شبکه تواناحوزه کاربردینو

سنتز و تولید
الکتروریسیتولید نانوالیاف

، الیه نشانی غوطه وریپوشش دهی و ایجاد الیه نازک ، الیه نشانی شیمیایی بخار اسپاترینگ، اسپین کوتر

جدول ۱. دسته بندی انواع تجهیزات فناوری نانو موجود در شبکه توانا براساس نوع و حوزه کاربرد

دانش آمــوزان برای آشــنایی بــا مفاهیم اولیه فنــاوری نانو نیــاز دارند که 
مفاهیم علمی و فناورانه را از نزدیک لمس کنند؛ شبکه آزمایشگاه های 
آموزشــی فنــاوری نانو )شــبکه توانــا( با فراهم کــردن محتــوا و تجهیزات 
موردنیــاز کــه همگــی ســاخت ایران هســتند، این امــکان را بــه معلمان 
داده اســت کــه دانش آمــوزان را بــرای درک مفاهیــم فنــاوری نانــو آماده 
نمایند تا دانش آموزان بتوانند فعالیت های پژوهشی خود در این حوزه 
را انجام دهند؛ این شــبکه، زیرســاخت مناســبی برای آموزش، پژوهش 
و مهارت افزایی دانش آموزان کشور است و عالوه بر امکان آماده سازی 
دانش آمــوزان بــرای ورود بــه رویدادهایــی ماننــد المپیــاد دانش آمــوزی 
نانــو، جشــنواره ها و مســابقات دانش آموزی فناوری نانــو، امکان تجربه 
کار عملــی در آزمایشــگاه و کار بــا تجهیزات تخصصی فناوری نانو توســط 
خــود دانش آمــوز را نیــز فراهــم کــرده اســت. در شــبکه توانــا، عــالوه بــر 
تجهیــزات تخصصی و عمومی مرتبط با فناوری نانو، کتاب های راهنمای 
کار بــا دســتگاه ها، فیلم آموزشــی، کتابچه آزمایش هــای تخصصی، مواد 
آزمایشــگاهی الزم بــرای انجــام آزمایش ها و کارگاه های آموزشــی نیز ارائه 
می شــود. الزم بــه ذکــر اســت از ابتــدای راه انــدازی شــبکه آزمایشــگاهی 
توانــا در ســال 1391 تــا پایــان ســال 1397 در مجمــوع ۲70 هــزار نفــر در 

آزمایشگاه های شبکه توانا آموزش دیده اند.

همان طــور کــه در مقدمــه بیــان شــد، هم اکنــون تعــداد 83 آزمایشــگاه 
در  ایــران  ســاخت  دســتگاه   559 مجمــوع  بــا  نانــو  فنــاوری  آموزشــی 
پژوهش ســراهای دانش آمــوزی کشــور تجهیــز شــده اند. دســتگاه های 
مذکــور از نظــر نــوع کاربــرد در دو دســته 1� ســنتز و تولیــد و ۲� آنالیــز و 
شناســایی قــرار می گیرنــد کــه در جــدول 1 نــوع کاربــرد، حــوزه کاربــردی و 
نــام تجهیــزات موجــود در شــبکه توانــا و مرتبــط بــا هــر حــوزه کاربــردی 
آمــده اســت. تجهیزات شــبکه توانا براســاس دو معیار ســاخت ایران و 
امکان اســتفاده آموزشــی برای دانش آموزان و ســایر مخاطبین شــبکه 
شــامل معلمان و دانشجویان انتخاب شــده است. براساس خالقیت 
از ایــن  بــا اســتفاده  مخاطــب، پروژه هــای متنــوع و جذابــی را می تــوان 
دســتگاه ها طراحــی و بــه انجام رســانید. در حــال حاضر دو رویــداد اصلی 
بــرای ارائــه دســتاوردهای آموزشــی و پژوهشــی دانش آمــوزان فعــال در 
شبکه توانا توسط ستاد نانو طراحی شده که شامل جشنواره طرح های 

دانش آموزی فناوری نانو و مسابقه توانمند می شود.
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همچنین برگزاری کارگاه های آموزشــی در شبکه توانا براساس آئین نامه 
مــورد حمایــت ســتاد نانــو قــرار می گیــرد؛ بــرای برگــزاری ایــن کارگاه هــای 
آموزشــی، راهنمای انجام آزمایش ها در قالب جزوات و کتاب های درســی 
و دوره هــای متمرکز ســالیانه برای آموزش کارشناســان و دبیران شــبکه 
توانــا، تدویــن شــده اســت. البتــه براســاس خالقیــت و تســلط کاربــران 

آزمایشگاه، امکان انجام آزمایش و پژوهش های متفاوتی وجود دارد که 
تعدادی از این آزمایشــات در جدول ۲ ذکر شــده اند. در این آزمایشات به 
صورت ترکیبی از دو نوع تجهیزات شامل سنتز و آنالیز استفاده می شود 
)در ایــن جــدول تجهیــزات عمومی موجود در شــبکه توانــا از قبیل کوره، 

هیتراستیرر و آون ذکر نشده است(.

ع کاربرد تجهیزات تخصصی مرتبط با حوزه کاربردی و موجود در شبکه تواناحوزه کاربردینو

سنتز و تولید

همگن ساز فراصوتهمگن سازی و توزیع نانوذرات

لیتوگرافیلیتوگرافی

آسیاب گلوله ای سیاره ایتولید نانوذرات به روش آسیا کاری

تولید نانوذرات به روش انفجار الکتریکی 
انفجار الکتریکی سیمسیم

پالسمای سرد اتمسفریفعال سازی سطوح به روش پالسمای سرد

آنالیز و 
شناسایی

میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی، میکروسکوپ نیروی اتمی، میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشیآنالیز با میکروسکوپ های پروبی روبشی

اسپکتروسکوپی UV�Vis، طیف سنج مرئیآنالیز به روش طیف سنجی

گرماسنجی روبشی تفاضلیآنالیز به روش حرارتی

ضخامت سنج الیه های نازک، اندازه گیری کشش سطحی مایعاتالیه های نازک

ادامه جدول ۱. دسته بندی انواع تجهیزات فناوری نانو موجود در شبکه توانا براساس نوع و حوزه کاربرد

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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لیست تجهیزات تخصصی مرتبط و موجود در شبکه تواناحوزه کاربردینام آزمایشردیف
) )شامل تجهیزات سنتز و آنالیز

، لیتوگرافیالیه نازکساخت حسگر گاز اتانول به روش لیتوگرافی1 اسپاترینگ، اسپین کوتر

ساخت دستگاه تصفیه و شیرین کردن آب با نانوفیلتراسیون۲

نانوالیاف و 
نانوکامپوزیت

الکتروریسی، همگن ساز فراصوت

الکتروریسی، همگن ساز فراصوتساخت نانوالیاف مقاوم در برابر فشار3

بررسی ساخت نانو کامپوزیت هایی از نانو ذرات اکسید مس و 4
انفجار الکتریکی سیم، همگن ساز فراصوت، میکروسکوپ روبشی آموزشیاکسید منیزیم

تولید نانوالیاف کامپوزیتی PVA/کیتوسان/CNT/ به روش 5
الکتروریسی، همگن ساز فراصوتالکتروریسی

سنتز نانوذرات نقره و بررسی اثر آن بر جلوگیری از رشد باکتری۶

پزشکی و 
سالمت

انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ، اسپین کوتر

انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگبررسی خواص باکتری کشی نانوذرات اکسید مس7

تهیه نانوالیاف خودتمیزشونده و آنتی باکتریال پلی سولفون با 8
Sio۲,ZnO, Tio۲ استفاده از نانوذرات

الکتروریسی، همگن ساز فراصوت، انفجار الکتریکی سیم، اسپکتروسکوپی 
UV�Vis

الکتروریسی، همگن ساز فراصوتتولید نانوالیاف جاذب امواج اینترنت9

الکتروریسی، اسپکتروسکوپی UV�Vis، انفجار الکتریکی سیم، همگن ساز تهیه نانوالیاف طال بر پایه گیاهی جهت کاربرد پزشکی10
فراصوت

سنتز نانوذرات طال و نقره بر پایه گیاهی11
سنتز نانوذرات

UV�Vis دستگاه انفجار الکتریکی، همگن ساز فراصوت، اسپکتروسکوپی

دستگاه انفجار الکتریکی، همگن ساز فراصوت، اسپکتروسکوپی UV�Visسنتز سبز نانوذرات نقره با عصاره گیاهان دارویی1۲

تولید ماده پوشاننده با استفاده از نانوذرات آهن جهت استفاده 13
در بیابان و جلوگیری از پدیده ریزگردها

آب و 
محیط زیست

، همگن ساز فراصوت انفجار الکتریکی سیم، اسپین کوتر

ساخت دستگاه تصفیه و شیرین کردن آب دریا با 14
الکتروریسی، همگن ساز فراصوتنانوفیلتراسیون

جدول 2.معرفی چند نمونه آزمایش قابل انجام با تجهیزات فناوری نانو موجود در شبکه توانا
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لیست تجهیزات تخصصی مرتبط و موجود در شبکه تواناحوزه کاربردینام آزمایشردیف
) )شامل تجهیزات سنتز و آنالیز

الکتروریسی، اسپکتروسکوپی UV�Vis، پالسمای سرد اتمسفرینساجیساخت و بررسی خواص سطوح آب گریز15

استفاده از نانوذرات اکسید آلومینیوم و اکسید مس جهت 1۶
کنترل و دفع بیماری های غالت

کشاورزی و 
صنایع غذایی

 اسپکتروسکوپی UV�Vis، انفجار الکتریکی سیم، همگن ساز فراصوت، 
اسپاترینگ

 اسپکتروسکوپی UV�Vis، انفجار الکتریکی سیم، همگن ساز فراصوت، بررسی اثرات نانوذرات اکسید مس بر روی گیاهان مینیاتور17
اسپاترینگ

اثر ورمی کمپوست با کود گاوی آغشته به نانوذرات اکسید مس 18
انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ، اسپکتروسکوپی UV�Visو اکسید روی بر خصوصیات غالت

تهیه نانوالیاف زیست سازگار جهت افزایش ماندگاری مواد 19
غذایی

الکتروریسی، اسپکتروسکوپی UV�Vis، انفجار الکتریکی سیم، همگن ساز 
فراصوت

تهیه نانوالیاف ترکیبی کیتوتیسان و نانونقره ای جهت جلوگیری ۲0
از خرابی میوه ها

الکتروریسی، اسپکتروسکوپی UV�Vis، انفجار الکتریکی سیم، همگن ساز 
فراصوت

تولید شیشه کنترل کننده انرژی به روش کندوپاش با رویکرد ۲1
اسپکتروسکوپی UV�Vis، اسپاترینگ، الیه نشانی غوطه وری، انرژیبهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

میکروسکوپ تونلی روبشی

ادامه جدول 2.معرفی چند نمونه آزمایش قابل انجام با تجهیزات فناوری نانو موجود در شبکه توانا

اطالعات تماس دبیرخانه شبکه توانا

1۶�۲۲89۶414�0۲1شماره تلفن

tavanalabs@nanoclub.irایمیل

www.nanoclub.irپایگاه اینترنتی

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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  شرکت تولیدکننده:آسیاب پره گلوله 
 امین آسیا فناور پارس

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

یکی از آســیاب های پر انرژی، آســیاب پره�گلوله و یا ســیموالیر اســت. این 
آســیاب دارای محفظه افقی و یک پروانه اســت که با ســرعت باال در داخل 
محفظه می چرخد. مــواد موردنظر به همراه گلوله ها داخل محفظه ریخته 
شده و در اثر چرخش تیغه های پروانه، گلوله ها با شدت پرتاب و عملیات 
ریزکــردن مــواد در اثــر برخورد بین گلوله هــا تا حد میکــرون و نانومتر انجام 
می گیرد. از مزیت های این آســیاب ها قابلیت اســتفاده بــرای فلزاتی مانند 
تیتانیــوم، آلومینیم، مس و … اســت که با توجه به ســاختار ایــن فلزات در 

دیگر آسیاب ها به سختی قابل انجام است.

 کاربرد 
 پودر کردن ذرات در حد نانومتر

 آلیاژسازی مکانیکی ذرات مختلف
 امــکان انجــام واکنــش شــیمیایی در حین آســیاب کــردن تحت گاز 

محافظ

مشخصات فنی

NARYA� PGM 800مدل دستگاه

۲0 اسب بخارموتور

1000 دور در دقیقهسرعت چرخش پره

8 لیترحجم محفظه

سه فاز 380 ولتبرق ورودی

Batch typeنحوه عملکرد

۲0� تا 100 درجه سانتی گرادمحدوده دمایى

0/1 تا ۲ بارمحدوده فشار

130×100×70 سانتی مترابعاد

500 کیلوگرموزن

سایر خصوصیات
مانیتور کردن سرعت و زمان چرخش

اندازه گیری پیوسته دما و فشار
آسیاب کاری تحت هوا، خأل یا گاز خنثی

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

56277061-021شماره تلفن

www.amin�asia.comپایگاه اینترنتی

info@amin�asia.comایمیل

آدرس شرکت
تهران، احمدآباد مستوفی، انتهای خیابان انقالب، مجتمع عصر 

انقالب
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گلوله ای آسیاب 
 سیاره ای

  شرکت تولیدکننده:
امین آسیا فناور پارس

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

یکی از آسیاب ها که توان باالیی در جهت کاهش ابعاد ذرات و نیز آلیاژسازی 
مکانیکی دارد، آسیاب گلوله ای سیاره ای است. در دستگاه آسیاب گلوله ای 
ســیاره ای محفظه های آسیاب مانند سیاره های منظومه شمسی دارای ۲ 
حرکت وضعی )به دور خود( و حرکت  انتقالی )به  دور مرکز( هستند. این نوع 
حرکت باعث می شود که گلوله های آسیاب کننده به دیواره ها نچسبیده 
و بــه طــور مــداوم در جهت قطر دایره محفظه پرتاب شــوند. براســاس نوع 
حرکت محفظه، گلوله و پودر به صورت متناوب روی دیواره داخلی غلتیده 
و ساییده می شوند، به طوری که با سرعت بسیار باال از جداره محفظه جدا 
و به جداره روبه رویی برخورد می کنند. در این حالت ذرات پودر تحت انرژی 

 کاربرد ضربه باال به صورت مداوم جوش  خورده و می شکنند.
 پودر کردن ذرات در حد نانومتر

 آلیاژسازی مکانیکی ذرات مختلف
 امــکان انجــام واکنــش شــیمیایی در حیــن آســیاب کــردن تحــت 
گاز محافــظ )قابــل اســتفاده برای مواد معدنی و شــیمیایی، شیشــه 

سرامیک، فلز و …(

مشخصات فنی

NARYA�MPM 2*250 HNARYA�MPM 4*250 Hمدل های دستگاه

۲4تعداد کاپ های خردایش

۶00�1 دور در دقیقه800�1 دور در دقیقهسرعت چرخش

۲ اسب بخار1 اسب بخارموتور

نسبت دور دیسک به 
1:۲محفظه

۲50 میلی لیترظرفیت هر کاپ

فوالد سخت کاری شدهجنس محفظه آسیاب

۲۲0 ولت، جریان متناوببرق ورودی

تنظیم زمان و سرعتسیستم کنترل

دارای ۲ عدد فن۲۲0 ولت، جریان متناوبسیستم تهویه

135×70×90 سانتی متر۶1×51×73 سانتی مترابعاد دستگاه

180 کیلوگرم130 کیلوگرموزن دستگاه

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

56277061-021شماره تلفن

www.amin�asia.comپایگاه اینترنتی

info@amin�asia.comایمیل

آدرس شرکت
تهران، احمدآباد مستوفی، انتهای خیابان انقالب، مجتمع عصر 

انقالب

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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ینگ   شرکت های تولیدکننده:اسپاتر
1. یارنیکان صالح

2. پوشش های نانوساختار 

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

کندوپــاش )اســپاترینگ( یکــی از تکنیک هــای پوشــش دهی الیه نشــانی 
فیزیکــی فــاز بخــار )PVD( اســت کــه مکانیزم هــای آن بیشــتر مبتنــی بــر 
فرآیندهــای غیــر حرارتی اســت که منجــر به تجمع و نشســت اتم های جدا 
شــده تارگــت بــر روی زیرالیــه مطلــوب می شــود. کاربــرد اســپاترینگ، فقط 
محدود به پوشــش دهی نمی شود، بلکه رنج وسیع تری شامل پاکسازی، 
اچ کردن و فعال سازی را به عنوان روشی برای آماده سازی های سطحی قبل 
از پوشــش دهی را شــامل می شــود. یکی از امتیازات بی رقیب اســپاترینگ 
نســبت بــه دیگــر روش هــای پوشــش دهی،  آن اســت کــه در ایــن روش 
رنــج وســیعی از مــواد حتی مــوادی با دمــای ذوب باال می توانند بــرای ایجاد 

فیلم های نازک بر روی زیرالیه های متفاوت پوشش دهی شوند. 

 کاربرد 
 الیه نشــانی های هــادی بــرای تصویربرداری هــای بــا رزولوشــن بــاال بــرای 

میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری
)ویفرهــا،  بــزرگ  مقیــاس  در  نمونه هــای  روی  بــر  هــادی  پوشــش های   

دیسک های فشرده و ...(
 الیه هــای فلــزی بــا اســتفاده از آلومینیم، کــروم، کبالت، مس، طــال، نقره، 

پالتین، مولیبدن و تیتانیم برای فرآیندهای آزمایشگاهی و صنعتی مشخصات فنی

اسپاترینگ DCمکانیزم پوشش دهی

10�۲ تورفشار خال

HMI + PLCسیستم کنترلی

پمپ روتاری پمپ های خال

فشارسنج پیرانیفشار سنج خال

دارای شیرهای سوزنی، هوادهی و ورود گاز برقی شیرهای ورودی و خروجی

: چمبر استوانه ای شکل ساخته شده از شیشه )قطر
) 150 میلی متر

منبع تغذیه DC 150 واتمنبع تغذیه
منبع تغذیه ای پالسی 100 وات )ولتاژ قابل تنظیم(

1 واحدضخامت سنج کریستالی

1 واحدشیر فلوکنترلر

1 واحداسپاترگان دو اینچی

plasma treatment 1 واحدبخش

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس پوشش های نانوساختار

66033555-021شماره تلفن

www.pvd.irپایگاه اینترنتی

info@pvd.irایمیل

آدرس شرکت
تهران، خیابان آزادی، ضلع شــرقی دانشگاه شریف، کوچه قدیر، پالک 5، 

طبقه 4، واحدهای 14 و 15

اطالعات تماس شرکت یارنیکان صالح

66084467-021شماره تلفن

www.ynsaleh.irپایگاه اینترنتی

info@ynsaleh.irایمیل

آدرس شرکت
تهران، بزرگراه شهید ستاری، خیابان مخبری )35 متری گلستان غربی(، 

پالک 226 )درمانگاه و اورژانس شبانه روزی پاک(، طبقه دوم
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اسپکتروسکوپی 
   UV-Vis

  شرکت های تولیدکننده:
1. تکفام سازان طیف نور 

2. نانومبنا ایرانیان
3. طیف سنج پیشرو پژوهش

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

طیف ســنجی نوری )UV�Vis( نوعی اسپکتروســکوپی جذبــی در محدوده 
نور مریی و فرابنفش اســت که برای تعیین غلظت مواد از جذب نور ماده 
مورد آزمایش )آنالیت( اســتفاده می کند. در این روش، برای تهییج ماده از 
نور مریی و محدوده های مجاور اســتفاده می شــود. یادآور می شــود در این 
محدوده فرکانســی طیف الکترومغناطیس، اتم ها و مولکول ها متحمل 

انتقاالت الکترونی متفاوتی می شوند. 

 کاربرد 
 شناسایی یون های سمی سرب و جیوه در محیط زیست 

 اندازه گیری جذب/عبور/انعکاس از مواد جامد و مایع
 آنالیزهای شیمیایی مواد جامد و مایع

 آنالیز رنگی رنگ ها و منسوجات
   اندازه گیری های فلوئورسانس

 مطالعات سینتیکی آنزیمی در علوم زیستی، بیوشیمی و 
آزمایشگاه های دارویی

مشخصات فنی

ع طیف سنج Czerny Turnetنو

۲00 تا 900 نانومتربازه طول موج
slit�۲5: 1/3 نانومترقدرت تفکیک

0/1 نانومتردقت طیفی
300 خط بر میلی مترفرکانس

آرایش خطی CCD، 3۶48 پیکسلآشکارساز
USB 1.1, ۲رابط

15 میلی ثانیه بر اسکنسرعت انتقال اطالعات
Deuterium & Tungsten halogen lampمنبع نور

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس شرکت تکفام سازان طیف نور

22402199-021شماره تلفن

www.teksan.irپایگاه اینترنتی

info@teksan.irایمیل

آدرس شرکت
تهران، ولنجک، میدان شــهید شــهریاری، بلوار دانشــجو، دانشگاه شهید 

بهشتی، مرکز رشد، واحد 211

اطالعات تماس شرکت طیف سنج پیشرو پژوهش

88357692 21 98+شماره تلفن

www.teifsanje.irپایگاه اینترنتی

info@teifsanje.irایمیل

تهران، یوسف آباد، میدان سلماس، خیابان فتحی شقاقی، پالک 115آدرس شرکت

اطالعات تماس شرکت نانومبنا ایرانیان

77894561-021شماره تلفن

www.nanomabna.comپایگاه اینترنتی

info@nanomabna.comایمیل

تهران، میدان رسالت، خیابان شهید طرقی، کوچه 160، پالک 4، واحد 5آدرس شرکت

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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یسی  الکترور
آزمایشگاهی

  شرکت تولیدکننده:
    فناوران نانومقیاس

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

ریــز  بســیار  فیبرهــای  تولیــد  بــرای  منحصربه فــردی  روش  الکتروریســی 
)میکرومتــر تا نانومتر( با ســطح ویژه باال از محلول های پلیمــری و یا مذاب  
بــا اســتفاده از انــرژی الکتریکــی اســت. برای الکتروریســی معمــواًل چند ده 
کیلوولت ولتاژ جریان مســتقیم احتیاج است. ســتاپ الکتروریسی دارای 
دو اســتاندارد افقــی و عمودی اســت. این فرآینــد در دمای اتاق و در فشــار 
معمولــی انجــام می شــود. اکثــر مــواد پلیمــری قبــل از فرآیند در یــک حالل 

 کاربرد 
بسیاری از انواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی و 
زیست تخریب پذیر و یا پلیمر/کامپوزیت می توانند توسط این دستگاه به 

نانوالیاف تبدیل شوند.
 تحقیقات آزمایشگاهی بر روی نانوالیاف پلیمری

مشخصات فنی

دو نازلهتک نازلهمدل های دستگاه

50 سانتی متر30 سانتی مترطول واحد الکتروریسی

، ۲۲0 ولت، ۶0�50 هرتزمنبع تغذیه تکفاز

تأمین اختالف پتانسیل 35 کیلوولت مثبت و منفیمنبع تغذیه ولتاژ باال
نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت 0/1 کیلوولت

تعداد سرنگ:1 یا ۲ عددنازل های ریسنده
ml/h500 تا l/h10μ خ تزریق پمپ سرنگی: از نر

) کالکتور جنس: استیل ضداسیدجمع کننده )
فاصله الکتروریسی: ۲0�5 سانتی متر

کنترل دمای محیط الکتروریسی )دمای محیط تا 40 سیستم گرمایش
درجه سانتی گراد(

PLCسیستم کنترل

خروج حالل از محفظه توسط هواکش با امکان برنامه سیستم تهویه
ریزی مدت کارکرد

فلزی، با 3 درب جهت دسترسی آسان به کلیه محفظه
بخش های دستگاه

cm 131*80* 9۶ cm   87*7۶*88ابعاد دستگاه

kg 100kg 140وزن دستگاه

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

44156241-021شماره تلفن

www.fnm.irپایگاه اینترنتی

info@fnm.irایمیل

آدرس شرکت
تهران، خیابان کارگر شــمالی، روبروی پارک الله، خیابان همدان، 

پالک 8، واحد 8

مناســب حل می شوند. سیستم الکتروریســی دارای سه جز اصلی شامل 
منبع تغذیه ولتاژ باال، سیستم نخ ریسی و صفحه جمع کننده زمینی است.
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یسی  الکترور
آزمایشگاهی

  شرکت تولیدکننده:
فناوران تجهیزات نانوآزما

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

یکــی از روش هــای کارآمــد تولیــد نانوالیاف پلیمــری در مقیــاس صنعتی و 
تحقیقاتــی، اســتفاده از فنــاوری الکتروریســی اســت. پیش مــاده پلیمــری 
ورودی فرآینــد فــوق می تواند به صورت محلول و یا مذاب پلیمری باشــد. 
در این فناوری به کمک یک میدان الکتریکی با قدرت کافی، ابتدا ســیالن 
باریکــی از مایــع )پیش مــاده پلیمــری( ایجاد می شــود و ســپس در ادامه با 
ناپایدارسازی سیالن فوق نانوالیاف پلیمری تولید می شود. یک دستگاه 

 کاربرد 
بسیاری از انواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی و 
زیست تخریب پذیر و یا پلیمر/کامپوزیت می توانند در مقیاس آزمایشگاهی 

توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل شوند.

مشخصات فنی

ES IES IIES I�IES I�IIES II�IIمدل های دستگاه

۶0 وزن
کیلوگرم

 ۶0
کیلوگرم

 80
کیلوگرم

 80
کیلوگرم

 80
کیلوگرم

منبع تغذیه ولتاژ باال
350 کیلو 

ولت
مستقیم

350 کیلو 
ولت

متناوب

350 کیلو 
ولت

مستقیم

350 کیلو 
ولت

متناوب

350 کیلو 
ولت

مستقیم

11۲۲۲تعداد الکترودهای ولتاژ باال

1۲۲34تعداد پمپ های مستقل

11۲۲۲تعداد جهت های الکتروریسی

، ۲۲0 ولت، جریان متناوب، ۶0�50 هرتزمنبع تغذیه تکفاز

خ تزریق 10�0/1 میلی متر بر ساعت )با دقت 0/1 میلی لیتر بر ساعت(نر

) سرعت چرخش: 3000�100 دور در دقیقه با قابلیت تعویض جمع کننده )کالکتور
جمع کننده، فاصله الکتروریسی: ۲0�5 سانتی متر

PLC به همراه رابط HMI )کاماًل قابل تنظیم(کنترل پنل

70×70×۶0 سانتی مترابعاد

امکان استفاده از انواع نازل های یک بار مصرف و دائمنازل های ریسنده

کامل الکتریکی )ولتاژ باال(ایزوالسیون

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

88982650-021شماره تلفن

www.nanoazma.comپایگاه اینترنتی

nanoazma@gmail.comایمیل

آدرس شرکت
تهــران، بلوار کشــاورز، نبش خیابــان 16 آذر، پالک 78، طبقه 7، 

واحد 706

الکتروریســی از 3 واحد اصلی نخ ریس متصل به یک منبع تغذیه ولتاژ باال 
جریان مســتقیم )چند ده کیلو ولت(، پمپ تزریق و صفحه جمع کننده با 
قطبیت الکتریکی معکوس نسبت به واحد نخ ریس تشکیل شده است.

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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یکی سیم    شرکت تولیدکننده:انفجار الکتر
 پیام آوران نانوفناوری فردانگر

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

انفجار الکتریکی ســیم، یک روش ســنتز نانوپودر فلزات اســت که شــامل 
عبــور دادن یــک پالــس جریان انرژی باال از طریق یک ســیم فلزی اســت که 
سبب انفجار، از هم پاشیدگی و تبدیل آن به نانوذرات پودر می شود. انفجار 
فوق همراه با درخشــش شــدیدی اســت که طی آن، مــوج ضربه ای انفجار 
ســبب پراکنده شــدن و انبســاط ســریع ترکیبات حاصل از انفجار )شــامل 
قطرات جوشان فلز و بخار( و ایجاد پودر ذرات فلز می شود. عالقه به تولید 
پودرهــا بــا روش انفجار الکتریکی به این دلیل اســت کــه در این حالت فلز 
تا دمای بسیار باال حرارت می بیند و ناگهان سرد می شود، در نتیجه فرآیند 
فــوق غیرتعادلی اســت. لــذا امــکان تولید پودرهایــی با خــواص جدید که 
تولید آن ها به روش های دیگر گران یا غیرممکن اســت، میســر می شــود. 
شــماتیک یک فرآیند انفجار الکتریکی ســیم به صورت ســاده متشــکل از 
یک منبع تغذیه، یک خازن، یک سوئیچ، یک شین )یک تکه ورق ضخیم 
مســی(  و یک ســیم به عنوان پیش ماده نانوذرات فلزی، اســت. با فعال 

 کاربرد 
روش انفجار الکتریکی سیم، پتانسیل خوبی جهت تولید نانوکلوییدهای 
فلــزی بــا اســتفاده از تکنیــک انفجار الکتریکی ســیم را دارا اســت که خود 
یکــی از بدیع ترین روش هــای از باال به پایین برای تولید نانوذرات فلزی به 

حساب می آید.
مشخصات فنی

300�500 ولت جریان مستقیمولتاژ خروجی

۲۲0 ولت، جریان متناوب، 500 واتولتاژ ورودی

3�5 ثانیهدوره هر شات

سیم
0/۲0 میلی مترقطر بیشینه

۲ سانتی مترطول سیم

هر فلز رساناسیم ورودی

اندازه ذرات 
)میانگین(

10 � 50 نانومتر

50 کیلوگرموزن دستگاه

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

22221702-021شماره تلفن

www.pnf�co.comپایگاه اینترنتی

info@pnf�co.comایمیل

آدرس شرکت
تهــران، شــهرک قــدس، انتهــای غربی بلــوار دادمان، پژوهشــگاه 

نیرو، ساختمان رویش، طبقه زیر همکف، واحد 013

شــدن ســوئیچ، بانک خازنی، انرژی الکتریکی ذخیره شــده را به ناگهان به 
سیم موردنظر تخلیه می کند. 
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پالسمای
 سرد اتمسفری

  شرکت تولیدکننده:
مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

دســتگاه پالســمای ســرد اتمســفری FTDBD�2018 یک دســتگاه برای 
تولید پالســمای ســرد به روش تخلیه ســد دی الکتریک است که هدف 
از ساخت آن آشنا کردن کاربر با پالسمای سرد به صورت عملی و حسی 
اســت. اســتفاده از تخلیه ســد دی  الکتریک یکی از روش های پرکاربرد و 
مرســوم برای کنترل چگالی جریان و به واســطه آن کنترل دمای پالسما 
اســت. این دستگاه شــامل منبع تغذیه ولتاژ باال و فرکانس باال، پروب 
DBD و اســتند نگه دارنــده پــروب اســت کــه پالســمای ســرد بــه صورت 

کنترل شده در نوک پروب ایجاد می شود.

 کاربرد 
 آموزش پالسما

 پردازش سطوح پوست برای باکتری زدایی

مشخصات فنی

  220 V AC ورود دستگاه

20 W توان  پالسما

mm ۶ قطر پروب

mm 1۵ طول پروب

KG  ۶ وزن 

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

88980173-021شماره تلفن

www.adeeco.irپایگاه اینترنتی

info@adeeco.irایمیل

آدرس شرکت
تهــران، بلوار کشــاورز، نبش خیابان 16 آذر، پــالک 78، طبقه 5، 

واحد 514

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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تصویربرداری مولکولی 
)فلوویژن( آموزشی   

  شرکت تولیدکننده:
  تجهیز آفرینان نوری پارسه

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

فلوویــژن، روشــی غیرتهاجمــی و بــا اســتفاده از پرتوهــای غیــر یونیــزان 
دارای کاربــرد بالینــی متعدد اســت. این روش تصویربرداری در تشــخیص 
ســلول های ســرطانی در حــد مولکولــی اســتفاده می شــود. بــه نحــوی که 
هم اکنــون تشــخیص روند رشــد تومورهای پســتان و پوســت مهم ترین 
کاربرد این روش محسوب می شود. به عالوه از این سیستم تصویربرداری 
در تصویربرداری از نقشه گره های لنفاوی در حین عمل استفاده می شود. 
در ایــن روش ناحیــه موردنظــر بــا مــاده فلوئورســنت نشــان دار می شــود. 

سپس پرتو لیزر ناحیه موردنظر را تحت تابش قرار می دهد. 

 کاربرد 
مــواد  کاربردهــای  فراگیــری  بــرای  دانشــجویان  و  دانش آموزهــا  آمــوزش 

فلورسنت در حوزه پزشکی

مشخصات فنی

HD DIGITAL CAMERAدوربین و لنزها

THORLABS FB550�40فیلتر

ع فیلتر میان گذرنو

±8550 نانومترمرکز طول موج عبوری فیلتر

 نانومتر 40±8پهنای باند طول موج عبوری

ع لنز چندگانهنو

۲۲0 ولت 50 هرتزبرق ورودی

1۲ واتحداکثر توان مصرفی

38*۲5*40 سانتی مترابعاد

4 کیلوگرموزن

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

66907527-021شماره تلفن

www.tanpco.irپایگاه اینترنتی

mhejazi@sina.tums.ac.irایمیل

آدرس شرکت
تهــران، انتهــای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارســتانی امام خمینی، 

مرکز تحقیقات علوم وتکنولوژی در پزشکی، اتاق 4
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دستگاه نیمه اتوماتیک 
لیتوگرافی کامل  

  شرکت تولیدکننده:
توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

دســتگاه نیمــه اتوماتیــک لیتوگرافــی کامــل بــا یکپارچه کــردن تجهیزات 
الزم )سیســتم پوشــش دهی دورانی، نوردهی و پخت( بــرای انجام فرآیند 
لیتوگرافــی باعــث کاهش هزینــه و زمان الزم بــرای انجام فرآیند می شــود. 
عــالوه بر این به دلیل انجام فرآیندهای پوشــش دهی و پخت در محفظه 

ایزوله، میزان آلوده شدن نمونه بسیار کاهش می یابد.

 کاربرد 
حســگرهای  اطالعــات،  ذخیــره  ابزارهــای  مجتمــع،  مدارهــای  ســاخت 
و   )MEMS( میکروالکترومکانیــک  سیســتم های  شــده،  مینیاتوریــزه 

)NEMS(  نانوالکترومکانیک

مشخصات فنی

ALR 365مدل دستگاه

1، ۲، 3، 4 اینچابعاد نمونه

1، ۲، 3، 4 اینچابعاد ماسک

منبع نور
طول موج: 400�3۶5 نانومتر

UV�100 :توان
ابعاد بیم: 4 اینچ

Minimum Feature size۲ میکرومتر

پنوماتیکمکانیزم نگهداری ماسک

خودکارمکانیزم نگهداری نمونه

8000�500 دور بر دقیقهسرعت چرخش اسپینر

Ramp Step3 مد متفاوت

Soft Bake 110�۶0 درجه سانتی گراددمای موردنیاز برای

Hard Bake 150�80 درجه سانتی گراددمای موردنیاز برای

دستی/ نیمه اتوماتیککنترل فرآیند

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

86093172-021شماره تلفن

www.azhineh.irپایگاه اینترنتی

info@azhineh.irایمیل

آدرس شرکت
تهــران، خیابــان فرشــی مقــدم، پــارک علــم و فــن آوری دانشــگاه 

تهران، ساختمان 103، واحد 2

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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  شرکت تولیدکننده:سیستم لیتوگرافی
سامانه تجهیز دانش

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

در  کــه در ســاخت قطعــات مختلــف  پاییــن  بــه  بــاال  از روش هــای  یکــی 
مقیاس هــای کوچک از جمله نانو اســتفاده می شــود، تکنیــک لیتوگرافی 
)Lithography( اســت. از این روش به طورگســترده برای ساخت مدارهای 
مجتمع، ابزارهای ذخیره اطالعات، سنسورهای مینیاتوری، سیستم های 
نانوالکترومکانیــک  سیســتم های   ،)MEMS( میکروالکترومکانیــک  

 کاربرد 
 ساخت ادوات میکرو و نانو

 لیتوگرافی خصوصیات میکرو و نانومقیاس

مشخصات فنی

نور فرابنفش 
)تکفام(

375 یا 4۲0 نانومتر با شدت های 1 الی 5 میلی وات بر سانتی متر 
مربع

تمام آلومینیوم با پوشش سخت آندایزجنس بدنه

میز با دو درجه 
آزادی

: 100± میلی متر محدوده حرکتی در راستای محور x نسبت به مرکز
: 80± میلی متر محدوده حرکتی در راستای محور y نسبت به مرکز

رزلوشن حرکتی محورهای x و y: 0/5 میکرون
وزن: 8/3 کیلوگرم

توان: ۲5 وات

میز با سه درجه 
آزادی

: 10± میلی متر محدوده حرکتی در راستای محور x نسبت به مرکز
: 10± میلی متر محدوده حرکتی در راستای محور y نسبت به مرکز

: 3۶0 درجه محدوده حرکتی در راستای محور ɵ نسبت به مرکز
رزلوشن حرکتی محورهای x و y: 0/5 میکرون

رزلوشن حرکتی محور ɵ: 0/01 درجه
وزن: 5/۶ کیلوگرم

توان: 35 وات

حرکت دادن ماژول 
جوی استیکهمترازی

گیرش ماسک و 
به کمک خألزیرالیه

رزولوشن 
0/۲ میکرونجابه جایى

پایش موقعیت 
به کمک میکروسکوپ دیجیتالماسک

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

55280305-021شماره تلفن

www.satalab.coپایگاه اینترنتی

samanetajhiz@gmail.comایمیل

آدرس شرکت
تهــران، بزرگــراه آیت اهلل ســعیدی، شــهرک صنعتــی چهاردانگه، 

خیابان 23، کوی سامان، پالک 16

)NEMS( و تراشه های زیستی استفاده می شود. دسته بندی های مختلف 
برای لیتوگرافی ارائه شده که لیتوگرافی نوری یکی از متداول ترین روش های 
تولید نیمه هادی ها اســت. سیســتم لیتوگرافی در دو نوع کامــل )MA5( و 

لیتوگرافی تماسی ماوراء بنفش مدل )CL365( ساخته شده است.
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طیف سنج رزونانس
 پالسمون سطحی 

موضعی

  شرکت تولیدکننده:
نانومبنا ایرانیان

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

طیف ســنجی رزونانــس پالســمون ســطحی موضعــی )LSPR( نوعی روش 
غیرمستقیم اما دقیق برای تشخیص مولکول های شیمیایی و بیولوژیکی 

 کاربرد 
 ثبت و نمایش لحظه به لحظه اطالعات پیک پالسمون سطحی

 تعیین مقدار کمی ماده مورد تشخیص )آنالیت(
 طیف سنجی و شناسایی غلظت مواد بیولوژیکی، شیمیایی و مولکولی 

در غلظت های کم

مشخصات فنی

LSPR NMBCLSPR920225مدل دستگاه

۲5 کانال یا پیکسل مستقلبیوچیپ

5 تا 15 میکرولیتر به ازای هر کانالحجم نمونه

بسته به نوع باکتری یا ویروس از نانوموالر تا فمتوموالرحد آشکارسازی

دمای محیطدمای کاری

۲300�350 نانومترمحدوده طول موج منبع

محدوده طول موج 
1100�۲00 نانومترآشکارساز

0/5حد تشخیص طول موج

0/5نویز

ردیابی لحظه به لحظه پیک پالسمونینمایش داده ها

30×40×۲۲/5ابعاد

سایر خصوصیات

قابل حمل، آشکارسازی به روش غیر نشان دار و لحظه به لحظه 
طیف سنجی رادیومتری که قابلیت اندازه گیری توان مطلق را در واحد 

وات دارد
رسم نمودار طیفی لحظه به لحظه با ذخیره سازی داده ها و رسم 

همزمان چند فایل
اندازه گیری غلظت و پیوندپذیری

 95،98، NT، ME، 2000، XP، نرم افزار سیستم عامل برای ویندوز
Vista ، 7، 8، 10

محاسبه پارامترهای سینماتیک سری های زمانی قابل تحلیل
طیف سنجی تک پرتویی با کمک تصحیح جابجایی مطلق و نسبی

امکان انجام تغییرات به منظور گسترش کاربرد معمول

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

77894561-021شماره تلفن

www.nanomabna.comپایگاه اینترنتی

info@nanomabna.comایمیل

تهران، میدان رسالت، خیابان شهید طرقی، کوچه 160، پالک 4، واحد 5آدرس شرکت

است. در این روش رزونانس پالسمون سطحی نانوذرات فلزی اندازه گیری 
می شود. مهم ترین روش LSPR، اندازه گیری شیفت طول موج است که در 
آن تغییــر در پیــک نمودار LSPR به عنوان نمایشــی از تغییر در دی الکتریک 
محیط )ناشــی از تغییرات غلظت آنالیت( پایش می شــود. یکی از امتیازات 

این تکنیک اسپکتروسکوپی مولکولی آن است.

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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گرماسنجی روبشی 
تفاضلی

  شرکت تولیدکننده:
 مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی )DSC( یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی 
اســت و در بســیاری صنایع از قبیل داروســازی، پلیمر، کشــاورزی، مطالعه 
نیمه هادی هــا، صنایع غذایــی و غیره کاربرد دارد. ضریــب ظرفیت حرارتی، 
انتقال حرارت، داده های انرژی جنبشی، خلوص مواد، تغییر فاز و تغییرات 
حالت ســاختمان کریســتالی مواد بــا اســتفاده از روش DSC قابل تعیین 

است. 

 کاربرد 
روش گرماســنجی روبشــی تفاضلی بــرای ارزیابی واکنش های شــیمیایی، 
تغییر حالت های فیزیکی و تغییر حالت ســاختمان کریســتالی انواع مواد 
ماننــد نانومواد، شــیمیایی، فلزی و ســرامیکی، دارویی، غذایی، نســاجی، 

بیولوژیکی، پلیمری و غیره به طور گسترده ای استفاده می شود.

مشخصات فنی

1450 درجه سانتی گرادگستره دمای سیستم

1۶50 درجه سانتی گراددمای سنسور

تمسفرهای قابل ایجاد هوا و خألآ

کمتر از 0/5 میلی بارشرایط خأل

یک ورودی برای گاز ازت یا آرگونگاز

0 تا ۲00 میلی لیتر بر دقیقهگستره فلومتر جرمی

1 میلی لیتر در دقیقهدقت فلومتر جرمی

خ روبش دما 1 تا 50 درجه سانتی گراد در دقیقهنر

0/1 درجه سانتی گراددقت اندازه گیری دما

5 ثانیهثابت زمانی

40± میلی واتگستره اندازه گیری

0/۲ میلی واتدقت اندازه گیری

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

65611472-021شماره تلفن

www.tspinstruments.comپایگاه اینترنتی

info@tspinstruments.comایمیل

آدرس شرکت
تهران، جاده فتح )جاده قدیم کرج(، ابتدای جاده شهریار، شهرک 

صنعتی گلگون، فاز 3، خیابان هفتم جنوبی، پالک 22
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  شرکت های تولیدکننده:الیه نشانی دورانی 
1. ویرا تجارت بکر

2. سامانه تجهیز دانش

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

فرآینــد الیه نشــانی دورانی یکی از روش هایی متداولی اســت کــه برای ایجاد 
الیه هــای نــازک بــا ضخامت هایــی در محــدوده میکرومتر تــا نانومتــر به کار 
مــی رود. بــرای انجــام ایــن کار یــک زیرالیــه که معمــواًل یک ویفر ســیلیکونی 
اســت روی یک صفحه دوار قرار می گیرد و به کمک مکش خأل روی صفحه 
دوار ثابت می شود تا در هنگام چرخش سریع به اطراف پرتاب نشود. برای 
الیه نشانی مقدار معینی از محلول موردنظر روی مرکز زیرالیه ریخته می شود. 
تزریق ماده معمواًل با دو روش استاتیک یا دینامیک انجام می شود. سپس 
دستگاه با یک شتاب زاویه ای موردنظر سرعت می گیرد. با چرخش زیرالیه و 
به وجود آمدن نیروی گریز از مرکز، ماده پوشش در تمام سطح زیرالیه پخش 
می شود. در نتیجه مازاد ماده پوشش بر اثر نیروی گریز از مرکز، از روی سطح 
زیرالیه به اطراف پراکنده می شود. این روش باعث ایجاد یک الیه یکنواخت 

روی بخش وسیعی از سطح زیرالیه می شود.

 کاربرد 
 پوشش دهی دورانی پلیمرها، مواد حساس به نور، فوتورزیست ها 

PDMS و مواد زیست سازگار همچون
 ساخت قطعات MEMS، تراشه های الکترونیکی و نانوپوشش ها

مشخصات فنی

دارای محفظه تزریق و بدون مدل دستگاه
محفظه تزریق

 500 تا ۶000 دور در دقیقهسرعت چرخش

9 مرحلهمراحل برنامه ریزی

کمتر از 1 %خطای سرعت

خالءسیستم نگهداری زیر الیه

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس  شرکت سامانه تجهیز دانش

55280305-021شماره تلفن

www.satalab.coپایگاه اینترنتی

samanetajhiz@gmail.comایمیل

آدرس شرکت
تهــران، بزرگــراه آیت اهلل ســعیدی، شــهرک صنعتــی چهاردانگه، 

خیابان 23، کوی سامان، پالک 16

اطالعات تماس شرکت ویرا تجارت بکر

021-65612981شماره تلفن

www.backerco.comپایگاه اینترنتی

آدرس شرکت
کیلومتر 12 بزرگراه فتح، جاده باغســتان شــهریار، شــهرک صنعتی 

گلگون، خیابان جنوبی، پالک 7

ویرا تجارت بکر

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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الیه نشانی شیمیایی
 بخار    

  شرکت تولیدکننده:
   نانوشرق ابزار توس

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

الیه نشــانی شــیمیایی بخار )CVD( یکی از روش های مناســب بــرای ایجاد 
الیه هــای نــازک، تولیــد پودرهــا، الیــاف و ... اســت. ایــن فرآینــد براســاس 
پارامترهای مختلفی همچون فشــار کاری، مشــخصات فیزیکی فاز بخار و 
نوع روش ایجاد پالســما تقسیم بندی می شــود. یک دستگاه الیه نشانی 
شــیمیایی بخار شــامل سیســتم انتقــال گاز، محفظــه واکنــش، مکانیزم 
قراردهــی زیرالیــه و ویفــر، منبــع انــرژی، سیســتم خــال و سیســتم خروجی 
می شــود. معموال پوشــش هایی که به روش الیه نشــانی شــیمیایی بخار 
ایجــاد می شــوند، دانه ریز، خالص، غیرقابل نفوذ و ســخت تر از نمونه های 

 کاربرد سرامیکی ایجاد شده با روش های متداول هستند.
 تولید نیمه هادی ها و قطعات الکترونیکی، قطعات فوتوولتاییک

 پوشش های فوق نازک
 نانولوله های کربنی

 سیســتم های میکروالکترومکانیکــی )MEMS(، قطعــات اپتیکی و 
اپتوالکترونیکی

 پوشش های مقاوم به خوردگی، سایش و حرارت

مشخصات فنی

(مدل دستگاه CVD )الیه نشانی شیمیایی بخار

دو ناحیهتعداد ناحیه گرمایى

المنت کاربید سیلسیمسیستم گرمایش

1۲50 درجه سانتی گرادحداکثر دمای نقطه ای

۲۲ سانتی مترطول ناحیه گرمایش

5 سانتی مترقطر تیوب

، آلومینا و استیل )سفارش مشتری(جنس تیوب کوارتز

روتاری، دیفیوژنی، توربومولکوالر )سفارش پمپ خال
مشتری(

پیرانیخالسنج

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

32300327-023شماره تلفن

www.nanosatco.comپایگاه اینترنتی

nanosatco@gmail.comایمیل

آدرس شرکت
شــاهرود، بلــوار دانشــگاه، روبــروی هتــل پارامیــدا، پــارک علــم و 

فناوری استان، مرکز رشد واحدهای فناور
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الیه نشانی شیمیایی 
        )TCVD( حرارتی بخار

  شرکت تولیدکننده:
مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

الیه نشانی شیمیایی بخار )CVD( یکی از روش های مبتنی بر الیه نشانی به 
 از همه خانواده 

ً
کمک فناوری خأل است که می تواند پوشش هایی تقریبا

مــواد فلــزی و غیرفلــزی، ترکیباتــی چــون کاربیدهــا، نیتریدهــا، اکســیدها، 
اینترمتالیک و بسیاری دیگر مواد را ایجاد کند. الیه نشانی شیمیایی از فاز 
بخار، به طور خالصه عبارت است از تشکیل و رسوب یک الیه جامد ناشی 

از واکنش یا واکنش های شیمیایی گونه های موجود در فاز گازی.

 کاربرد 
 CVD به طور گســترده ای از )microfabrication( میکرو فابریکیشــن 
برای الیه نشــانی مواد در شکل های گوناگون شامل تک کریستال ها، 

پلی کریستال ها، آمورف و به صورت رشد هم بافته استفاده می کند.
 الماس های ساختگی

 سنتز سیلیکون دی اکسید

مشخصات فنی

۶0×۶0×85 سانتی متر مکعبابعاد

۲۲0 ولتولتاژ

3/5 کیلو واتتوان

PID با 10 برنامه حرارتیکنترل دما
و ۲ منطقه حرارتی

گیج دیجیتالکنترل فشار

پمپ روتاریخأل

10�۲ میلی بارمیزان خأل

کوارتزراکتور

ورق فلزی 1 با ضخامت 1 میلی متر با رنگ کورهساختار دستگاه

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

88875673-021شماره تلفن

www.adeeco.irپایگاه اینترنتی

H.office@ady�co.comایمیل

تهــران، بلــوار کشــاورز، نبش خیابــان 16 آذر، پــالک 78، آدرس شرکت
طبقه 5، واحد 513

ابــزارآالت،  روی  بــر  خوردگــی  و  ســایش  بــه  مقــاوم  پوشــش های   
یاطاقان ها و مته ها

 قطعات فتوولتاییک
)IC( مدارهای مجتمع 

 پلیمرازیسیون
 پوشش های فوق نازک

 نانولوله های کربنی
)MEMS( سیستم های میکروالکترومکانیکی 

 تولید قطعات نیمه هادی
 قطعات اپتیکی و اپتوالکترونیکی

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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میکروسکوپ پروبی 
روبشی آموزشی      

  شرکت تولیدکننده:
 نانوسیستم پارس

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

میکروســکوپ پــروب روبشــی از جملــه ابــزار تحقیقاتی قدرتمنــد و مدرن 
اســت که اجــازه می دهــد مورفولــوژی و خواص موضعی ســطوح مختلف 
انجــام پذیــرد. در  بــاال در حــد دهــم نانومتــر  بــا تفکیک پذیــری فضایــی 
میکروســکوپ های پروب روبشی، مشابه ســایر روش های آنالیز روبشی، 
ســطح نمونه روبش می شود و با جمع آوری سیگنال های به دست آمده 
)به عنوان ســیگنال ورودی(، پردازش آن ها توسط یک ماژول کامپیوتری 
موسوم به مدار فیدبک و سپس ارسال سیگنال های اصالحی )به عنوان 
 تفســیر سیگنال ها، 

ً
ســیگنال خروجی( به پروب میکروســکوپ و نتیجتا

تصویر نهایی تشکیل می شود.
 کاربرد 

 تصویربرداری سه بعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری، اندازه دانه، 
ارتفاع پله ها و ناهمواری ها

 تصویربرداری از ســایر مشــخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی، 
ظرفیت خازنی، اصطکاک و فاز

 تحقیق و دست کاری سطوح تا مقیاس اتمی
 نانولیتوگرافی، نوشتن در مقیاس نانو، جابجایی اتم ها یا مولکول ها 

و ایجاد ساختارهای مصنوعی

مشخصات فنی

SPM�EDUمدل دستگاه

XY 80 میکرومترمحدوده روبش در راستای

Z 4 میکرومترمحدوده روبش در راستای

1 نانومترقدرت تفکیک جانبی

1 نانومترقدرت تفکیک عمودی

Y و X ۲0 هرتزبیشینه فرکانس اسکن خطی

10± برای حالت STMرنج ولتاژ بایاس نمونه

0/3 میکرو ولتدقت بایاس نمونه

100± نانو آمپررنج جریان تعیین شده

3 پیکو ثانیهدقت جریان تعیین شده

1، 10، 100، 500،1000 و ۲000 هرتزمدهای نرمال

Y و X 100 هرتزبیشینه فرکانس

قابل تنظیم؛ بیشینه ۲0 خط در ثانیهسرعت روبش

اطالعات تماس

66562812-021شماره تلفن

www.natsyco.comپایگاه اینترنتی

info@natsyco.comایمیل

تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از جمال زاده، پالک 300آدرس شرکت

گواهینامه ارتباط با نانو

40

 تجهیزات آموزشی



میکروسکوپ تونلی 
روبشی آموزشی     

  شرکت تولیدکننده:
 نانوسیستم پارس

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

در میکروسکوپ های پروب روبشی، مشابه سایر روش های آنالیز روبشی، 
ســطح نمونه روبش می شود و با جمع آوری سیگنال های به دست آمده 
)به عنوان ســیگنال ورودی(، پردازش آن ها توسط یک ماژول کامپیوتری 
موسوم به مدار فیدبک و سپس ارسال سیگنال های اصالحی )به عنوان 
 تفســیر سیگنال ها، 

ً
ســیگنال خروجی( به پروب میکروســکوپ و نتیجتا

تصویر نهایی تشکیل می شود.
 )AFM(  دو نوع متداول این میکروسکوپ ها، میکروسکوپ نیروی اتمی 

 کاربرد و میکروسکوپ تونلی روبشی )STM( هستند. 
 تصویربرداری سه بعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری، اندازه دانه، 

ارتفاع پله ها و ناهمواری ها
 تصویربرداری از ســایر مشــخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی، 

ظرفیت خازنی، اصطکاک و فاز
 تحقیق و دست کاری سطوح تا مقیاس اتمی

 نانولیتوگرافی، نوشتن در مقیاس نانو، جابجایی اتم ها یا مولکول ها 
و ایجاد ساختارهای مصنوعی

مشخصات فنی

NAMA STM�EDUمدل دستگاه

35×18×45 سانتی متراندازه الکترونیک

، 1 آمپرمنبع تغذیه ۲۲0 ولت، 50 هرتز

100 خط/ثانیه، 1۲8 نقطه/خطسرعت روبش

0 تا 3۶0 درجهدوران تصویر روبش

XY محدوده روبش در راستای) 1 میکرومتر )500± نانومتر

Z محدوده روبش در راستای) 1 میکرومتر )500± نانومتر

0/15 نانومترقدرت تفکیک جانبی

0/15 نانومترقدرت تفکیک عمودی

100± ولت در گام های 0/3 میلی ولتولتاژ نوک پروب

جریان ثابت، ارتفاع ثابتمدهای تصویربرداری

0/۲ تا 100 نانو آمپر در گام های 3 پیکو آمپریجریان تعیین شده

کاماًل اتوماتیک یا به صورت دستینزدیک شدن پروب به نمونه
) )مرحله به مرحله توسط نرم افزار

بیشینه قطر ۲0 میلی متراندازه نمونه

فیلتر کردن دیتا در سه مرحلهکاهش نویز و بهبود ویژگی ها

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

66562812-021شماره تلفن

www.natsyco.comپایگاه اینترنتی

info@natsyco.comایمیل

تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از جمال زاده، پالک 300آدرس شرکت

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو

41



میکروسکوپ 
نیروی اتمی       

  شرکت تولیدکننده:
 نانوسیستم پارس

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

در میکروســکوپ نیروی اتمی )AFM( مبنای تشــکیل تصویر، نیروی بین 
ســوزن و سطح نمونه است. این نوع میکروسکوپ دارای دو مد تماسی 
و غیرتماســی اســت و امــکان تهیــه تصاویــر ســه بعدی از اتم هــا را فراهم 
می آورد. عالوه بر تهیه تصویر، این میکروســکوپ توانایی جابجایی اتم ها 

و قابلیت بررسی طیف وسیعی از مواد را دارد.

 کاربرد 
 تصویربرداری سه بعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری، اندازه دانه، 

ارتفاع پله ها و ناهمواری ها
 تصویربرداری از ســایر مشــخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی، 

ظرفیت خازنی، اصطکاک و فاز
 تحقیق و دست کاری سطوح تا مقیاس اتمی

 نانولیتوگرافی، نوشتن در مقیاس نانو، جابجایی اتم ها یا مولکول ها 
و ایجاد ساختارهای مصنوعی

مشخصات فنی

NAMA AFMمدل دستگاه

XY 10 میکرومترمحدوده روبش در راستای

Z 3 میکرومترمحدوده روبش در راستای

0/13 نانومترقدرت تفکیک جانبی

0/5 نانومترقدرت تفکیک عمودی

۲0 میلی متربیشینه اندازه نمونه

XY ۲/5 میکرومترموقعیت دهی در راستای

DAC/ADC 1۶ بیتقدرت تفکیک روبش کننده

نمونه محرک تحت پروب ثابتالگوی روبش

ع روبش کننده سرامیک پیزونو

حالت تماسی، شبه تماسی و غیر تماسیمدهای تصویربرداری

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

66562812-021شماره تلفن

www.natsyco.comپایگاه اینترنتی

info@natsyco.comایمیل

تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از جمال زاده، پالک 300آدرس شرکت
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  شرکت تولیدکننده:همگن ساز فراصوت  
فناوری ایرانیان پژوهش نصیر

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

همگن ســاز فراصــوت یکــی از روش هایــی اســت که به طــور گســترده برای 
همگن کــردن محلول هــا بــه کار بــرده می شــود. اســاس کار این دســتگاه، 
تبدیــل یــک جریــان الکتریکــی بــه یــک ارتعــاش مکانیکــی و ایجــاد امــواج 
شــدید فشــاری صوتی در محیط های مایع اســت. تحت شــرایط مناســب، 
امــواج فشــاری در مایــع جریان هایــی را بــه وجــود آورده و موجب تشــکیل 
ســریع میکروحباب هایــی می شــود. رشــد و یکی شــدن ایــن حباب هــا تــا 
رســیدن به اندازه بیشــینه و در نهایت ترکیدن آن ها حرارت شدیدی ایجاد 
می کند. به این پدیده کویتاسیون گفته می شود. انفجار حباب ها یک موج 
ضربه ای با انرژی کافی برای شکستن پیوندهای کوواالنسی ایجاد می کند. 
همگن سازی با استفاده از جریان های اغتشاشی ناشی از ارتعاش صوتی و 

همچنین نیروهای برشی حاصل از انفجار حباب ها صورت می گیرد.
همگن ساز فراصوت از سه قسمت  مولد، مبدل و تقویت کننده تشکیل 
می شود. مولد، فرکانس الکتریکی استاندارد 50 تا ۶0 هرتزی برق شهری را به 

فرکانس های باالی موردنیاز برای سیستم فراصوت  تبدیل می کند. 

 کاربرد 
 بهبود فرآیند استخراج عصاره گیاهان

 تسریع واکنش های کاتالیزوری
 تهیه امولسیون ها و سوسپانسیون های پایدار

مشخصات فنی پراکنده کردن نانوذرات در مایعات

400R/ 400UTمدل دستگاه

400 واتتوان خروجی

7 یا 14 میلی مترقطر پروب

×کنترل دما

ɵمحفظه عایق صدا

تیتانیومپروب

۲۲0 ولتولتاژ کاری

۲4 کیلوهرتزفرکانس کاری

پیوسته/ پالسیحالت عملکردی

گواهینامه ارتباط با نانو

اطالعات تماس

22852370-021شماره تلفن

www.fapan.irپایگاه اینترنتی

iranpajoh@gmail.comایمیل

آدرس شرکت
تهــران، خیابــان شــریعتی، باالتــر از ســیدخندان، خیابــان شــهید 

مجتبایی، خیابان کاویان، پردیس علوم دانشگاه خواجه نصیر

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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  شرکت تولیدکننده:همگن ساز فراصوت    
توسعه فناوری مافوق صوت

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول 

از تجهیــزات پرکاربــرد حــوزه ســونو شــیمی دســتگاه همگن ســاز  یکــی 
فراصوت اســت. این دســتگاه از جایگاه ویژه ای در سنتز و مشخصه یابی 
مــواد برخــوردار اســت. همچنیــن عــالوه بــر کاربــرد گســترده در مقیــاس 
آزمایشگاهی، پتانسیل به کارگیری در مقیاس نیمه صنعتی و حتی صنعتی 
را دارد. از جملــه کاربردهــای ایــن دســتگاه می توان به مخلــوط کردن مواد 
شوینده، تولید روغن های حاوی ذرات نانومتری، تهیه دوغاب های پایدار، 
گوگردزدایــی از گازوییــل، تولیــد بیودیــزل، ســنتز مــواد با ابعــاد نانومتری، 
تســریع و تسهیل شــرایط واکنش های شــیمیایی پیچیده، ساخت مواد 

 کاربرد متخلخل، تولید امولسیون های پایدار و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
 سنتز پودرهای نانومتری

 توزیع و پخش کردن ذرات نانومتری
 استخراج عصاره های گیاهی

 تسریع واکنش های شیمیایی
 سبک سازی ترکیبات نفتی

 تصفیه ترکیبات نفتی )حذف گوگرد از گازوئیل(
 تولید نانوسیال ها

مشخصات فنی

UHP�400UP�400EUP�200SUP�100مدل های دستگاه

100 وات۲00 وات400 وات400 واتحداکثر توان خروجی

۲00 واتمبدل
500 وات×۲0 کیلوهرتز

۲0 کیلوهرتز

3 میلی متر×1۲ میلی مترقطر پروب

10 دقیقه×30 دقیقهحداکثر زمان کارکرد

۲0 کیلوهرتز۲8 کیلوهرتز۲0 کیلوهرتزفرکانس کاری

۲30 ولت، ۶0�50 هرتزمنبع تغذیه

4V�۶Al�Tiجنس پروب

پالسیحالت عملکرد

0 تا 100 درجه سانتی گرادمحدوده دمایى قابل تنظیم

۲0 کیلوگرموزن

، اسکن فرکانس رزونانستنظیم فرکانس خودکار

PT�100 با روکش SS 31۶ با دقت 1 درجه سانتی گرادحسگر دمایى

اطالعات تماس

66065887-021شماره تلفن

www.ultrasonic.co.irپایگاه اینترنتی

a.shahidi@gmail.comایمیل

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالبآدرس شرکت

گواهینامه ارتباط با نانو
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کیت های آموزشی

بخش دوم



 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم
 معرفی محصول 

ایــن بســته اولین محصول از مجموعه بســته های آموزشــی باشــگاه 
نانــو اســت که با هدف آشــنایی دانش آموزان با مفاهیــم فناوری نانو 
و روش هــای ســنتز در دنیــای نانو برای افراد با ســطوح علمی متفاوت 

ارائه شده است. 
این بسته شامل کتاب »آزمایش و فعالیت های نانو، تجربیات عملی 
در حــوزه فناوری نانو« و مــواد موردنیاز برای انجام 3 آزمایش منتخب 

از آن است.

آشنایی با  آموزشــی  کیت 
)1( نانو  دنیای 

نحوه فعالیتعنوان آزمایش

رنگ ها در دنیای 
نانویی )سنتز طالی 

کلوئیدی(

در ایــن آزمایش ابتدا دانش آمــوزان نانوذرات 
بــا  تولیــد می کننــد، ســپس  را  طــال  کلوئیــدی 
تابــش نــور لیــزر بــه نانــوذرات کلوئیــدی طــال، 

تغییر رنگ آن را مشاهده می کنند.

تهیه مایع 
مغناطیسی یا 

فروفلوئید

دانش آمــوزان یــک فروســیال مغناطیســی را 
را در یــک میــدان  آن  تهیــه و خــواص جالــب 

مغناطیسی مشاهده می کنند.

آشنایی با نانومواد 
متخلخل

متخلخــل  نانومــواد  بــا  دانش آمــوزان  ابتــدا 
آشــنا می شوند، ســپس از این مواد به منظور 
اســتخراج  محلــول  از  کلروفیــل  جداســازی 
شــده از برگ اســفناج اســتفاده خواهنــد کرد. 
ایــن فرآینــد مثالی از جــذب انتخابــی یک گونه 

شیمیایی توسط مواد نانوحفره ای است.

مزایای محصول 

 آموزش مفاهیم علم نانو برای دانش آموزان و افراد با ســطوح علمی 
متفاوت

 سنتز نانوذرات کلوئیدی طال به روشی ساده
 آشنایی با تغییر خواص نانوذرات با کوچک تر شدن ابعادشان

 تولید فروسیال مغناطیسی و بررسی خواص مغناطیسی آن ها
 آشنایی با نانومواد حفره ای و متخلخل و کاربرد آن ها

 به کارگیــری نانومــواد حفــره ای جهــت جداســازی کلروفیــل از محلول 
استخراج شده از برگ اسفناج

 ارائــه خالصه ای از موارد مهم ایمنی برخی از ترکیبات شــیمیایی مورد 
استفاده در بسته

 تولیدکننده:
شرکت پژوهشگران نانوفناوری

اطالعات تماس

1۶�۲۲89۶414�0۲1شماره تماس

www.nanoclub.irپایگاه اینترنتی

info@nanoclub.irایمیل

کیت های 
آموزشی

48



 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم
و دانشجویان مقطع کارشناسی

 معرفی محصول 
کیــت آموزشــی آشــنایی بــا دنیای نانــو )۲( دومیــن بســته از مجموعه 
بســته های آموزشی اســت که توسط باشــگاه نانو برای دانش آموزان 
طراحی شده و برای دانش آموزان مقطع متوسطه و حتی دانشجویان 

مفید خواهد بود.
ایــن محصول برای آشــنایی با ســنتز نانوذرات به روش بــاال به پایین، 
سنتز نانوذرات نقره به روش سبز و همچنین آشنایی با نانولوله های 
کربنــی و عامل دارکــردن آن هــا طراحــی شــده اســت. محور اصلــی این 
بســته افزایــش توانایــی و مهــارت دانش آمــوزان در ســنتز نانــوذرات 

است. 

 این بسته شامل بخش های زیر است:
 در بخــش اول ابتــدا دانش آمــوزان بــا نانــوذرات هیدروکســی 

آپاتیت و کاربردهای آن ها آشنا خواهند شد. 
در بخش دوم روش تولید نانوذرات نقره به روش سبز آموزش 
داده خواهد شــد و خاصیت آنتی باکتریال و کاربردهای صنعتی 
ایــن نانــوذرات بــه روشــی ســاده توســط دانش مــوزان بررســی 

می شود. 

آشنایی با  آموزشــی  کیت 
)2( نانو  دنیای 

مزایای محصول 

 آشنایی با کاربردهای نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و کاربردهای آن ها
 یادگیــری نحــوه تولیــد نانــوذرات نقــره بــه روش ســبز و بررســی خــواص 

آنتی باکتریال آن
 آشنایی با نانولوله های کربنی و خواص و کاربردهای آن ها

 یادگیری نحوه پایدارسازی و عامل دار کردن نانولوله های کربنی
 پایدارسازی نانولوله های کربنی با یک سورفکتانت طبیعی

 بررسی رسانایی الکتریکی سیال حاوی نانولوله های کربنی عامل دارشده

 تولیدکننده:
   شرکت پژوهشگران نانوفناوری

اطالعات تماس

1۶�۲۲89۶414�0۲1شماره تماس

www.nanoclub.irپایگاه اینترنتی

info@nanoclub.irایمیل
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 مخاطب: دانش آموزان مقطع ابتدایى و متوسطه اول
 معرفی محصول 

کیت »جادوی نانو« شــامل 8 آزمایش کاربردی جهت آشــنایی دانش 
آمــوزان بــا فناوری نانو اســت. با توجه بــه تعداد آزمایش هــای باال و در 
عیــن حــال هزینه کم، این کیت گزینه مناســبی برای اســتفاده توســط 

دانش آموز در خانه و یا کالس است.

کیت آموزشی 
جادوی نانو

مزایای محصول 

 محتوای کاماًل آزمایشگاهی
 امکان استفاده گروهی از کیت

 مقرون به صرفه بودن آن با توجه به تعداد آزمایش ها
 آشنایی دانش آموزان با کاربرد فناوری نانو

 وجود تمام مواد موردنیاز برای انجام آزمایش در کیت

 تولیدکننده:
احمد نصراللهی به سفارش 

شرکت پژوهشگران نانوفناوری

محتوای آزمایشگاهی آن شامل آزمایش های زیر است:

آزمایش اثر لوتوس یا ابرآبگریزی برای پارچه

آزمایش اثر لوتوس یا ابرآبگریزی برای چوب

آزمایش رنگ شب تاب

آزمایش ضدگلوله

آزمایش آلوتروپ کربن

آزمایش کیمیاگری

آزمایش واکنش پذیری در سطوح نانو

آزمایش اثر تیندال

اطالعات تماس

1۶�۲۲89۶414�0۲1شماره تماس

www.nanoclub.irپایگاه اینترنتی

info@nanoclub.irایمیل
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 محتوای کاماًل آزمایشگاهی
 امکان استفاده گروهی از کیت

 مقرون به صرفه بودن آن با توجه به تعداد آزمایش ها
 آشنایی دانش آموزان با کاربرد فناوری نانو

 وجود تمام مواد موردنیاز برای انجام آزمایش در کیت

 مخاطب: دانش آموزان )تمامی مقطع(
 معرفی محصول 

کیــت نانــو، کیمیای نو برای دسترســی دانش آمــوزان به مجموعه 
آزمایشــگاهی جامع در حوزه فناوری نانو در محیط مدرســه و خانه 
طراحی شــده است. این کیت آزمایشــگاهی شامل ۲8 آزمایش و 

فعالیت در سرفصل های زیر است: 

کیت آموزشی نانو، کیمیای نو
 قابل استفاده در مدرسه و خانه

مزایای محصول 
 محتوای کامال آزمایشگاهی

 امکان استفاده گروهی از کیت
 مقرون به صرفه 

 امکان استفاده از مواد کیت برای پروژه های دانش آموزی 
 امکان داشتن یک آزمایشگاه ساده در خانه 

 وجود تمام مواد موردنیاز  برای انجام آزمایش در کیت

 تولیدکننده:
احمد نصراللهی به سفارش 

شرکت پژوهشگران نانوفناوری

مواد و وســایل درون کیت به مقدار الزم برای کار آزمایشــگاهی یک گروه 3 یا 4 نفره فراهم شــده اســت و حتی بعضی آزمایش ها مانند ســنتز 
نانوذرات نقره یا مخلوط ها را می توان بیش از یک بار انجام داد. 

محتوای این کیت کامال آزمایشگاهی، تجربی و جامع است و برای هر فصل آن آزمایش های مفهومی و کاربردی با نگاه پژوهش محور طراحی 
شده است و همچنین تمام مطالب در مورد فناوری نانو در راهنمای این کیت به صورت یک کتاب قرار داده شده است.

اطالعات تماس

1۶�۲۲89۶414�0۲1شماره تماس

0۲1۲۲89۶413فکس

www.nanoclub.irپایگاه اینترنتی

info@nanoclub.irایمیل

 مواد و خواص آن
 نانو، جادوی قرن ۲1

 نانو، فناوری آفرینش

 نانومواد
 فناوری نانو در صنعت

 سنتز نانومواد
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  مخاطب: دانش آموزان مقطع ابتدایى
 معرفی محصول 

کارت بــازی بــه تــوان 10 توســط کانــون فرهنگــی آیینــه به منظور آشــنایی 
بیشتر عالقمندان با اصطالحات دستگاه متریک شامل متر، سانتی متر، 
میلی متر وهمچنین درک مقیاس نانو و مقایسه بزرگی آن ها با یکدیگر، 
ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی و اول متوسطه تهیه شده است. این 
بازی به صورت گروهی و در یک ســاعت آموزشــی همراه با جلد نخســت 

مجموعه کتاب سفری به دنیای نانو قابل انجام در کالس است.
در هر کارت بازی 5 مشخصه اصلی آورده شده است که در جدول زیر ارائه 

شده است. 
در ایــن بــازی به هر یک از بازیکنان 5 عدد کارت داده می شــود؛ ســه عدد 

بازی به توان 10

رنگ کارت
رنــگ کارت هــا همانند طیف رنگین کمان بوده که شــامل طول موج طیف 
مریــی از 380 تــا 750 نانومتــر اســت. کــودکان در این بازی یــاد می گیرند که 

طیف های رنگین کمان در ابعاد نانومتر قرار دارند.

شکل 
دانش آموزان در هر کارت با اشکال مختلف ماده آشنا می شوند.ماده

با آشنایی کودکان با نام مواد، دایره لغاتشان افزایش پیدا می کند.نام ماده

ابعاد ماده
کــودکان در هــر کارت بــا یک عدد روبرو خواهند شــد. این اعداد براســاس 
توان 10 مرتب شــده اند. مواد بزرگ تر دارای شــماره مثبت و مواد کوچک تر 

دارای شماره منفی هستند.

 مشاهده 
ماده

کودکان در هر کارت با نحوه مشــاهده هر ماده آشــنا خواهند شــد. بدین 
ترتیــب یــاد خواهند گرفت که مواد در جهان هســتی در ســه ابعــاد ماکرو، 
میکــرو و نانــو وجــود دارند و برای مشــاهده مواد در ابعــاد متفاوت نیاز به 
ابزارهای ویژه ای مانند ماهواره، تلســکوپ، چشــم انسان، میکروسکوپ 

نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و ... است.

از کارت هــا روی میــز قــرار می گیــرد. بازیکنــان بــه نوبت یــک کارت بــه باال یا 
پایین یکی از ردیف ها اضافه می کنند. بازی در ســه ردیف شــروع می شود. 
دانش آمــوزان بایــد کارت هــا را در محل ابعادی مناســب قــرار دهند. مواد 
کوچک تــر در پاییــن ردیــف و مــواد بزرگ تــر در بــاالی ردیــف قــرار می گیرنــد. 
همچنین هر کارت دارای یک شماره بوده که این شماره مشخص کننده 
بزرگی یا کوچکی آن ماده است. زمانی که شماره کارت در یک ردیف یکسان 
باشد امکان بازی کردن آن کارت نیست. دانش آموزان نمی توانند کارت را 
در میــان ردیــف قرار دهند. کارت باید در پایین یا در باالی ردیف قرار بگیرد. 
اگــر دانش آمــوز نتواند کارتی را بازی کنــد، نوبت خود را به نفر بعدی انتقال 
می دهــد. هر دانش آموزی کــه زودتر تمام کارت هــا را در داخل ردیف ها قرار 
دهد برنده بازی خواهد بود. در صورتی که هیچ کس موفق به تمام کردن 

کارت ها نشود، کسی که کمترین کارت را در دست دارد برنده است.

 تولیدکننده:
   کانون فرهنگی آیینه

اطالعات تماس

091۲519930۶شماره همراه

www.kanoonayeneh.irپایگاه اینترنتی

sadeghzadehpoodeh@gmail.comایمیل
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  مخاطب: دانش آموزان مقطع ابتدایى
 معرفی محصول 

بسته آموزشــی بچه های دانشمند توسط پژوهش سرای دانش آموزی صدرا 
منطقــه 8 تهــران به منظــور درک بهتر دانش آموزان نســبت به مــواد در ابعاد 
نانومتــری و آمــوزش مبانــی فنــاوری نانــو طراحــی شــده اســت. فعالیت هــای 
طراحی شده در این بسته همگی در راستای ارتقای سطح علمی دانش آموزان 

مقطع ابتدایی در ارتباط با فناوری نانو است.
این بســته به عنوان بســته تکمیلی همراه با ۲ جلد کتاب عرضه می شــود که 
در مجموع 4 فصل است. فصول این کتاب شامل »خواص و ابعاد«، »ابزار و 

تکنیک«، »نانو و طبیعت« و »نانو و زندگی ما« می شود.
همچنیــن در این بســته، مــواد و قطعاتی به کار رفته اســت کــه دانش آموزان 
بــا اســتفاده از آن هــا و مشــاهده رفتــار فیزیکــی، الکتریکــی و مکانیکــی اجزای 

آموزشی  بسته 
دانشمند بچه های 

کاربردمحتوای جعبه

آشــنایی با مفاهیم نانو شــامل خواص و ابعاد )فصل کتاب مفاهیم نانو 1
1( و ابزار و تکنیک )فصل ۲(

نانو و طبیعت )فصل 3( و نانو و زندگی ما )فصل 4(کتاب مفاهیم نانو 2

مواد و قطعات

اسانس و رنگ خوراکی نشاسته، ذرت، شن جادویی، 
شــن معمولی، ورق مس، شیشــه، قطعه چوب، ویال 
 ،b۶ کوچــک و بــزرگ، قطره چــکان، الک بی رنــگ، مــداد

مداد رنگی باطری و المپ ال ای دی

انجــام 14 آزمایــش عملی و آموزش تئوری در حوزه فناوری نانو توســط مربیان 
متخصص در حوزه فناوری نانو )11 ساعت عملی، 3 ساعت تئوری(

 تولیدکننده:
پژوهش سرای دانش آموزی صدرا

موجــود نســبت بــه یادگیــری مفاهیم دنیــای نانو انگیــزه پیدا 
می کنند.

دانش آمــوزان بــا اســتفاده از ایــن بســته آموزشــی می توانند با 
درک بهتــر رفتــار مــواد و بــا توضیحــات موجود در کتــاب همراه 
بســته به انجام مشــاهده ها و آزمایش های عملی بپردازند و با 

استفاده از موادی کاماًل ایمن با فناوری نانو آشنا شوند.
ایجاد محیطی شــاد بــرای دانش آموزان مقاطــع ابتدایی جهت 
درک بهتر تغیر رفتار مواد در ابعاد نانومتری، القای درک بهتر به 
دانش آمــوزان از مواد در ابعاد کوچک با فراهم آوردن شــرایطی 
جهــت لمس پدیده ها از نزدیک و انجام آزمایش های متنوع با 
به کارگیــری مــواد ایمــن، بدون نگرانی از بابت کار بــا مواد نانو از 

جمله مزایای استفاده از این بسته آموزشی است.

اطالعات تماس

0919118391۶شماره همراه

starrysky795@gmail.comایمیل
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مزایای محصول 

 بهره گیــری از وســایل ارتبــاط جمعــی و در نتیجــه آمــوزش مبتنــی بــر 
واقعیــت افــزوده و ارائــه فیلم های آموزشــی برای هر ســؤال یا مبحث 

آموزشی ارائه شده با استفاده از نرم افزار
 ســه دوره آموزشــی بسته های ســیاره نانو به صورت پیوسته جهت 

یادگیری گام به گام و ترمیک فناوری نانو
 ارائه بســته آموزشــی تک نفره و سه نفره با هدف بهره گیری فردی و 

جمعی و افزایش روحیه کار گروهی
 ارائه کتاب آموزشــی ســیاره نانو به مربی و دانش آموزان متقاضی با 

 مخاطب: دانش آموزان مقطع ابتدایى و متوسطه اول
 معرفی محصول 

بســته و کتاب های آموزشی ســیاره نانو به عنوان نخستین محصول 
آموزشــی فناوری نانو کشــور مبتنی بر آموزش علمی�عملی داســتان 
محــور و خالقانه با هدف ساده ســازی و آموزش گام بــه گام و کاربردی 
فناوری نانو به دانش آموزان در سنین 10 تا 15 سال و به منظور کسب 
موفقیت آن ها به مرحله ایده پردازی و اختراع در این فناوری، توســط 
گروه آموزشــی ســیاره نانو با همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی 
و همچنین اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی تهیه و 

تنظیم شده است.

دانش آموزان در پایان 3 دوره آموزشی شامل دوره های 1( مقدماتی، 
۲( پیشــرفته و 3( مخترع باشــیم، پس از آشــنایی با مفاهیم فناوری 
نانــو بــه صــورت تئــوری و عملــی، در نهایــت امــکان ایده پــردازی را به 

دست خواهند آورد.

بسته و کتاب های 
آموزشی سیاره نانو

 تولیدکننده:
گروه آموزشی سیاره نانو

اطالعات تماس

0513845۲703/ 05138407400شماره تلفن

090513439۲3شماره همراه

www.Labs�tech.irپایگاه اینترنتی

nanooooplanet@gmail.comایمیل
Amir.mahdizadeh@gmail.com

بیان داستانی� علمی
 ارائه بســته مربی حاوی نانومواد آموزشــی و تجهیزات موردنیاز مربی 

جهت برگزاری دوره آموزشی
 انجــام ۲0 آزمایــش علمــی� عملــی دوره مقدماتــی و 8 آزمایــش دوره 

پیشرفته و مخترع باشیم.
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اطالعات تماس

0513845۲703/ 05138407400شماره تلفن

090513439۲3شماره همراه

www.Labs�tech.irپایگاه اینترنتی

nanooooplanet@gmail.comایمیل
Amir.mahdizadeh@gmail.com

 مخاطب: دانش آموزان مقطع ابتدایى و متوسطه اول
 معرفی محصول 

علمــی  کامــاًل  و  ســاده  کاربــردی،  بــازی  یــک  فضایــی  نانوســاختارهای 
اســت کــه بــه منظور آشــنایی کاربردی بــا فناوری نانــو و نیز درنظــر گرفتن 
یــک برنامــه تدریجــی� تکاملــی فنــاوری نانــو توســط گــروه ســیاره نانــو با 
همــکاری و حمایــت اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی متوســطه امور 
پژوهش ســراهای دانش آموزی استان خراسان رضوی و پژوهش سرای 

دانش آموزی مالصدرا ناحیه 3 مشهد تهیه و تنظیم شده است.
ایــن بازی آموزشــی با قابلیت چهار اتصال اتمی بــه دانش آموزان، امکان 
ســاخت تمامی نانوساختارهای کربن و شکل های خاص در فناوری نانو 

را می دهد.
در ایــن بــازی ۶0 قطعــه کروی با چهــار پیونــد در اطراف به عنــوان اتم های 

کربن به همراه 1۲0 اتصال در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

  تولیدکننده: نانوســاختارهای فضایی
گروه آموزشی سیاره نانو

ع بازی ح بازینو شر

باکی بال 
)فولرن(

ابتــدا دانش آمــوز باید یک پنــج ضلعی بســازد و در یک ردیف 
کامــل بــه دور آن، شــش ضلعی هــا را قــرار دهــد. ســاختار بــه 
دســت آمده باید دارای دوازده پنج ضلعی و بیســت و شــش 

ضلعی باشد که در اصطالح به آن c�60 گفته می شود.

گرافن
بــه منظور ســاخت این نانوماده دوبعدی کافی اســت شــش 
ضلعی هــای ســاخته شــده در کنــار هم به صــورت یک صفحه 

النه زنبوری قرار بگیرند.

ایــن شــکل در صــورت قــرار گرفتــن صفحــات گرافــن بــه روی گرافت
یکدیگر به شکل طبقه ای تشکیل می شود.

نانولوله 
کربنی

با ترکیب صفحات گرافن و نیم فولرن ها ساختارهایی لوله ای 
شکل، تحت عنوان نانولوله های کربنی به وجود می آیند.

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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 مخاطب: دانش آموزان مقطع ابتدایى و متوسطه اول
 معرفی محصول 

کیت آموزشی »کوچولوهای شگفت انگیز« توسط شرکت انگاره فیزیک توس 
با هدف آموزش مفاهیم پایه ای علوم نانو و کاربردهای مختلف آن در فناوری 
نانــو ویــژه آمــوزگاران و دبیــران بــرای تدریس و آمــوزش، دانش آمــوزان مقاطع 
ابتدایی و متوســطه اول و همچنین مدارس و پژوهش ســراها طراحی شــده 
اســت. مســیر پیشــرفت آموزش علمی در ایــن کیت در پنج مرحلــه با اهداف 

معین طراحی شده و هر مرحله شامل تعدادی بازی و آزمایش است.
در این کیت مفاهیم نانو با استفاده از طراحی بازی ها و آزمایش ها، مشاهده های 
هدفمند و بدون نیاز به پیش زمینه علمی در فناوری نانو آموزش داده می شود.
هدف هــای آموزشــی در این مجموعه بر چهار محــور »کوچک و متفاوت بودن 
مقیــاس نانو«، »مطالعه و ســاخت اشــیاء بســیار کوچک با کمک علــم نانو«، 
»فناوری نانو در طبیعت«، »فناوری نانو، بخشی از جامعه و آینده« استوار است. 

کوچولوهای  آموزشی  کیت 
نگیز شگفت ا

بسته آموزگار ویژه 
دبیران علوم و فیزیک

4 بسته آموزشی

لوح فشرده

دفترچه کوچولوهای شگفت انگیز

شامل فعالیت های انفرادی و گروهی

بسته دانش آموزی 
ویژه محققان کوچک

لوح فشرده

دفترچه کوچولوهای شگفت انگیز

دست بند شگفت انگیز

شامل فعالیت های انفرادی

بسته مدارس و 
پژوهش سراها

9 بسته آموزشی

لوح فشرده

دفترچه کوچولوهای شگفت انگیز

بسته ای برای تجهیز و راه اندازی اتاق نانو با امکان فضاسازی

دیگر برنامه های خدماتی در حوزه فناوری نانو
 برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان 

 برگزاری دوره های تربیت مربی برای بســته آموزشــی کوچولوهای 
شگفت انگیز و تدریس نانو به کودکان و نوجوانان 7 تا 15 سال

 فضاسازی اتاق نانو
 بازدید علمی از مراکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد

بر این اساس فعالیت هایی در قالب بازی، آزمایش و مشاهده درنظر 
گرفته شده که می توان آن ها را از نظر درون¬مایه و هدف به پنج بخش 
»آشنایی با نانو«، »کوچک و شگفت انگیز«، »آزمایشگاه و ابزار«، »فناوری 

و طبیعت« و »نانو و زندگی روزمره« تقسیم کرد.

  تولیدکننده:
  انگاره فیزیک توس

اطالعات تماس

093۶34۶1117شماره همراه
099018۶090۲

www.nanokit.irپایگاه اینترنتی
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 مخاطب: دانش آموزان )تمام مقاطع(
 معرفی محصول

1. بســته آموزشــی کاربردی توانا: دانش آموزان برای آشــنایی با مفاهیم 
اولیه فناوری نانو نیاز دارند که بعضی مفاهیم مقدماتی را لمس کنند. 
به این منظور نیاز است که خود دانش آموز در انجام فعالیت ها شرکت 

کند.
شــرکت توانــا بــا فراهم کــردن محتوا و دســتگاه های آموزشــی امکان 
ایجاد این فضا را به معلمان می دهد. معلمان می توانند با کمک این 
ابــزار، دانش آمــوزان را برای درک مفاهیم اولیه و ســاده فناوری نانو به 

صورت عملی آماده کنند.
این کیت ها، با ساده سازی مفاهیم پیچیده درک آن را آسان می کنند 
و در واقــع دانش آموزان بــا کار کردن با این کیت ها، کارکرد محصوالت 

نانویی و تفاوت آن با کارکرد غیرنانویی را به عینه مشاهده می کنند.
کیت های کاربردی شامل انواع مختلفی است که تعداد آن ها در حال 

افزایش است.

توانا آموزشی    تولیدکننده:بسته 
توسعه افق نانوفناوری توانا

AFM 2. دستگاه شبیه سازی میکروسکوپ
میکروســکوپ   )probe( پیمایشــگر  شبیه ســاز  دســتگاه  ایــن 
دســتگاه  عملکــرد  ناهمــوار  ســطحی  روی  حرکــت  بــا  و  اســت   AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی )AFM( را به نمایش می گذارد.
یــک چشــمه نور مســتقیم )پوینتر لیــزر( باریکه نور را به ســمت باالی 
منعکــس  دیــواره  یــک  روی  بــه  و  می فرســتد   )probe( پیمایشــگر 
می شــود. در اثر حرکت پیمایشــگر روی ســطِح ناهموار، بازتاب نور لیزر 

جابجا می شود و ناهمواری های سطح را بازنمایی می کند.

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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۶. دستگاه آموزش پوشش آب گریز
در این کیت آموزشــی دو نوع پارچه آب گریز شــده و معمولی روی دو غلتک قرار 
گرفته و با چرخاندن غلتک در حوضچه آبی که در زیر آن قرار گرفته فرو می روند. 
در ایــن حالــت پارچــه معمولــی کامــاًل خیــس شــده و پارچــه آب گریــز خشــک 
می ماند. دانش آموزان می توانند سر خوردن قطره های آب از روی پارچه آب گریز 

را مشاهده کرده و به خاصیت آن پی ببرند.

۳. دستگاه آموزش مفهوم افزایش سطح
ایــن وســیله به مخاطب کمــک می کند، این مفهوم که هرچــه اندازه ذرات یک 
مقدار مشــخص ماده کوچک تر و ریزتر شــود، ســطح آن افزایش پیدا می کند را 

درک کند.
ایــن ویژگــی در ابعــاد واقعــی امکان پذیــر  از آنجایــی کــه مشــاهده مســتقیم 
نیست، این وسیله با شبیه سازی اتفاقی که حین خرد کردن ذرات روی سطح 
آن هــا می افتــد به مخاطــب کمک می کند افزایش ســطح در اثر کاهش ســایز را 

مشاهده کند.

۴. دستگاه آموزش مفهوم خودچیدمانی
ایــن دســتگاه یــک ابــزار نمایشــی برای نشــان دادن پدیده خودآرایی اســت کــه در فناوری نانو برای ســاختن پایین به بــاال کاربــرد دارد. همچنین در 
سیســتم های بیولوژیکــی اتفــاق می افتد. از آنجایی که مشــاهده مســتقیم این پدیده در ابعــاد نانو و به دلیل محدودیت امکان پذیر نیســت، این 

دستگاه یک رخداد خودچیدمانی را مدل سازی می کند.

۵. دستگاه آموزش شیشه عایق نانویى
 Low�E در ایــن کیــت آموزشــی سنســوری در مقابــل دو نوع شیشــه معمولــی و
قــرار گرفتــه و از یک طرف به آن انرژی نورانی از طریق المپ/المنت وارد می شــود. 
تغییــر دمــا در طــرف دیگــر شیشــه ها از طریق نمایشــگر قابل مشــاهده بــوده و 
دانش آموزان با مقایسه این تغییر دما به اهمیت و کاربرد این نوع پوشش پی 

می برند.
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7. دستگاه آموزش کاربرد نخ هادی الکتریسیته
در ایــن کیــت آموزشــی یک نــوع نخ معمولــی از جنس الیــاف طبیعی 
که با نانوذرات مس پوشــانده شــده و یک ســیم مسی بین المپ و 
منبع تغذیه قرار داده شده است تا دانش آموزان خاصیت رسانایی 
نــخ هادی را عماًل مشــاهده کــرده و از طریق تفاوت میزان روشــنایی 

المپ ها، هدایت الکتریکی دو نمونه را مورد مقایسه قرار دهند.

۸. دستگاه آموزش بتن نانویى
در ایــن کیــت آموزشــی دو نــوع بتــن معمولــی و بتن ســبک ســاخته 
 برابر به همراه یک ترازو قرار داده 

ً
شــده از نانومواد با مقاومت تقریبا

شــده اســت تــا دانش آمــوزان نمونه هــا را توزین کــرده به طــور عینی 
تفاوت وزن دو نوع بتن را مشاهده کنند.

 9. دستگاه آموزش کاربرد رنگ نانویى
در ایــن کیت آموزشــی یک لیوان فلــزی با عایــق نانوکامپوزیتی در بدنه 
خارجــی و یــک لیوان فلزی بدون عایق، هرکدام حاوی سنســور دمایی، 
قــرار داده شــده اســت. داخل لیوان هــا آب داغ ریخته شــده و تغییرات 
دمایی آن ها بررســی می شود. دانش آموزان با دیدن تغییرات کمتر دما 

در لیوان عایق می توانند به عملکرد و اهمیت آن پی ببرند.

اطالعات تماس

773880۶0�0۲1شماره تلفن

0919508878۲شماره همراه

info@tavanalab.irایمیل

www.tavanalab.irپایگاه اینترنتی
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فیلم های آموزشی

بخش سوم



 مخاطب: دانش آموزان مقطع ابتدایى
 معرفی محصول:

انیمیشن »نانو چیست؟« )با عنوان انگلیسی”?What Is Nano” ( توسط ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانو دوبله شده است. در این انیمیشن، مفهوم مقیاس 
نانو با مقایسه با ابعاد موی انسان، استودیوم فوتبال، گلبول قرمز و... به زبانی 

ساده و جذاب برای مخاطب دانش آموز بیان می شود.
ایــن انیمیشــن توســط اســتودیو انیمیشن ســازی e.d.Films تهیــه شــده و 

انیمیشن »نانو چیست؟«

دسترسی به فیلم

http://edu.nano.ir

صحنه هایی از فیلم

  تولیدکننده:
  e.d.Films استودیو انیمیشن سازی e.d.Film

مدت زمان فیلم: 0۳:22 دقیقه

جوایــز متعــددی از جملــه جایــزه بهترین انیمیشــن آکادمی 
بین المللــی علــم و هنر دیجیتــال، Webby Awards و جایزه 
بهتریــن انیمیشــن را از Digital Alberta Awards در ســال 
۲011 دریافت کرده است. این انیمیشن با صداپیشگی خانم 
شــوکت حجــت، دوبله شــده و بــر روی گالری چندرســانه ای  

ستاد نانو و سایت آموزش فناوری نانو قرار دارد.

فیلم های آموزشی
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 مخاطب: دانشجویان
 معرفی محصول:

انیمیشن »کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو« با هدف معرفی کاربردهای 
فنــاوری نانــو در صنعت خودرو و نمایان ســاختن ویژگی هــای خودروهای آینده، 
توسط کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد توسعه فناوری نانو تولید و منتشر 

شده است.
صنعــت خودروســازی به طور بالقــوه ذینفع اصلی توســعه فناوری نانو اســت که 

بهبود و مزایای موجود در سطوح مختلف را فراهم می کند.

 مواد سبک تر، قوی تر، سخت تر 
 کارایی بهبودیافته موتور

 کاهش مصرف سوخت، کاهش اثرات زیست محیطی، 
 بهبود امنیت و راحتی 

از جملــه ویژگی هایی هســتند که با اســتفاده از فناوری نانــو در صنعت خودرو به 
دست می آید.

خودروســازی  صنعــت  در  نانــو  فنــاوری  از  بهره گیــری  بــرای  اخیــر  ســال های  در 
فعالیت هــای گســترده ای انجــام شــده اســت کــه از آن جملــه می توان بــه کاربرد 
فنــاوری نانو در »شیشــه ها«، »اســتفاده از رنگ های مبتنی بر فنــاوری نانو بر روی 
بدنــه و قطعــات خــودرو«، »به کارگیــری نانوکامپوزیت هــا در تولیــد الســتیک های 

مقاوم« و غیره اشاره کرد.

انیمیشن کاربردهای فناوری 
نانو در صنعت خودرو

دسترسی به فیلم

http://edu.nano.ir

  تولیدکننده:
ستاد توسعه فناوری نانو    

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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 مخاطب: دانش آموزان )مقطع متوسطه اول و دوم( و دانشجویان
 معرفی محصول:

این فیلم آموزشــی با هدف آموزش مبانی فناوری نانو و آشناســازی عموم مردم 
با کاربردهای این فناوری، تدوین و منتشر شده است. 

این فیلم شامل 9 بخش زیر است:
 مقیاس نانو

 چرا مقیاس نانو؟
 تعریف فناوری نانو

 چرایی تغییر خواص
 طبیعت نانومقیاس پیرامون ما
 چگونه مقیاس نانو دیده شد؟

فیلم نانو 10 به توان منفی 9

دسترسی به فیلم

http://edu.nano.ir

 روش های ساختصحنه هایی از فیلم
 نانومواد و نانوساختارها

 کاربردهــای فنــاوری نانــو در پزشــکی، نســاجی، ورزش، 
کشاورزی و خودرو

  تولیدکننده:
باشگاه نانو

فیلم های آموزشی
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 مخاطب: دانشجویان
 معرفی محصول:

دوره هــای  در  شــده  ارائــه  آموزشــی  کارگاه  پنــج  دربرگیرنــده  مجموعــه  ایــن 
توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو است.

ایــن دوره های آموزشــی، بــا هــدف »افزایش دانــش و مهــارت دانش آموختگان 
رشــته های مرتبط با فناوری نانو« در راستای راه اندازی و مدیریت کسب وکارهای 

دانش بنیان در این حوزه، توسط ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می شود.
تمامی دانشــجویان رشــته های فناوری نانو یا دارای پایان نامه نانو، می توانند در 
ایــن دوره هــا شــرکت کــرده و با حضــور در کارگاه هــای تئوری و عملــی و همچنین 
مشــارکت در برنامه هــای گروهــی، آمادگــی الزم بــرای ورود بــه دنیــای کســب وکار 

فناوری نانو را به دست بیاورند.
محتوای این مجموعه شامل موارد زیر است:
 کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری نانو

 کارگاه آموزشی فرآیند تجاری سازی طرح کسب وکار و مدل درآمدی

ویدئویی  آموزش  مجموعه 
ینی از  کارآفر از دانشجویی تا 

ایده تا ثروت

دسترسی به فیلم

http://edu.nano.ir

صحنه هایی از فیلم

 کارگاه آموزش عملی جستجوی پتنت
 کارگاه آموزش مالکیت فکری )با تاکید بر ثبت اختراع(

 کارگاه آموزشی مالکیت فکری )با تاکید بر حمایت های 
ستاد توسعه فناوری نانو در حوزه مالکیت فکری(

  تولیدکننده:
شرکت رایا صدرا آتی

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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 مخاطب: دانشجویان
 معرفی محصول:

تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و توانمنــد از پیش شــرط های اصلــی توســعه 
فناوری هــای نویــن در جهــان امروز به شــمار مــی رود و تربیت منابع انســانی حوزه 
فنــاوری نانو نیز که در شــمار فناوری های کلیدی و اســتراتژیک کشــور ما قــرار دارد، 

دارای اهمیت فراوانی است. 
دوره هــای تحصیلــی دانشــگاهی بــه تنهایــی نمی توانند منابــع انســانی الزم برای 
پیشــرفت فنــاوری نانو را تربیــت کنند. بنابراین الزم اســت که ســایر آموزش های 
الزم به نحوی به دانشــجویان ارائه شــود تا عالوه بر تامین نیروی انسانی موردنیاز 
بــرای توســعه ایــن فنــاوری در کشــور، آینده شــغلی مطلوبی بــرای دانشــجویان و 

دانش آموختگان این حوزه فراهم شود.
به همین منظور ستاد توسعه فناوری نانو از سال 1390 اقدام به طراحی و برگزاری 
دوره هــای آموزشــی ویــژه ای متناســب بــا نیــاز دانشــجویان ســال اول رشــته ها و 
گرایش هــای فنــاوری نانــو، بــا عنــوان »دوره توانمندســازی ســرمایه های انســانی 

فناوری نانو« کرده است. 
اهداف برگزاری دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو شامل موارد 

زیر است:
 توانمندسازی دانشجویان برای موفقیت در جایگاه تحصیلی و شغلی 

 کمــک بــه دانشــجویان در انتخــاب موضوعــی مناســب و دارای آتیــه بــرای 
پایان نامه

 آغاز ارتباط فعاالنه و مداوم ستاد با دانشجویان رشته ها و گرایش های نانو
مجموعــه فیلم هــای آموزشــی از دانشــجویی تــا کارآفرینــی، مســتندی از برگــزاری 
»نخستین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو» )بهمن ماه 1390؛ 
مجتمع فرهنگي عصر انقالب( است که به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 

تولید و منتشر شده است.  

 مجموعه فیلم های آموزشی از 
ینی دانشجویی تا کارآفر

لوح فشــرده شــماره 1: کارگاه کارآفرینــی و مهارت های مدیریتی  
کارگاه تجاری سازی فناوری  کارگاه خالقیت و نوآوری

لوح فشــرده شــماره 2: کارگاه کاربردهای فناوری نانو در صنایع  
کارگاه مفاهیم مالکیت فکری و ثبت اختراع  کارگاه روانشناسی 

موفقیت 
لوح فشــرده شــماره ۳: میزگرد بیــان تجــارب کارآفرینان موفق 
میزگرد مشــاوره انتخاب موضــوع پایان نامه گزارش تصویری و 

نماهنگ اولین دوره توانمندسازی

  تولیدکننده:
شرکت رایا صدرا آتی

اطالعات تماس

۶۶1۲7597� ۶۶1۲7795�0۲1شماره تلفن

www.karnostartup.irپایگاه اینترنتی

تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، کوچه آدرس شرکت
بهمن، پالک 4، واحد

info@karnostartup.irایمیل

فیلم های آموزشی
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نرم افزار های آموزشی

بخش چهارم



 مخاطب: دانشجویان
 معرفی محصول:

چندرســانه ای  نرم افزارهــای  مجموعــه 
»نانــو و صنعــت« بــه ســفارش ســتاد 
ویــژه توســعه فنــاوری نانــو و بــا هدف 
در  نانــو  فنــاوری  کاربردهــای  آمــوزش 
تولیــد  صنعتــی  مختلــف  بخش هــای 
بــا  مخاطبــان  اســت.  یافتــه  انتشــار  و 
ایــن  از محتــوای موجــود در  اســتفاده 
نرم افزار می توانند بــا کاربردهای متنوع 
فنــاوری نانو و تحوالتــی که این فناوری 
می توانــد در صنایــع ایجــاد کنــد، آشــنا 
شــوند. نرم افزارهای ارائه شــده در این 
مجموعه با عناوین زیر تولید و منتشر 

شده اند:
 نرم افزار چندرســانه ای نانو و صنعت 

ویژه صنعت کشاورزی
 نرم افزار چندرســانه ای نانو و صنعت 

ویژه صنعت خودرو
 نرم افزار چندرســانه ای نانو و صنعت 

ویژه صنعت ساختمان
 نرم افزار چندرســانه ای نانو و صنعت 

ویژه بهداشت و سالمت
 نرم افزار چندرســانه ای نانو و صنعت 

ویژه صنعت نساجی
 نرم افزار چندرســانه ای نانو و صنعت 

ویژه صنعت نفت

در هــر کــدام از نرم افزارهــای ذکر شــده، 
بخش های زیر وجود دارد:

 فیلــم مســتند مروری بر فنــاوری نانو 
در ایران

تجــاری  کاربردهــای  مســتند  فیلــم   
فناوری نانو در صنعت

در  نانــو  فنــاوری  الکترونیــک  کتــاب   
صنعت

بــا  مرتبــط  گزارش هــای  و  مقــاالت   
فناوری نانو در صنعت

 گفتگــو با فنــاوران و فعــاالن فناوری 
نانو در صنعت

مجموعه نرم افزارهای چندرسانه ای 
نانو و صنعت

  تولیدکننده:
ستاد توسعه فناوری نانو    

http://edu.
nano.ir/
download/80

ویژه بهداشت و سالمت

http://edu.
nano.ir/
download/79

ویژه صنعت نفت

http://edu.nano.ir/download/82

ویژه صنعت ساخت و ساز

http://edu.
nano.ir/
download/81

ویژه صنعت کشاورزی

http://edu.
nano.ir/
download/76

ویژه صنعت خودرو

http://edu.
nano.ir/
download/78

ویژه صنعت نساجی

http://edu.
nano.ir/
download/25

نانوکاوش
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دسترسی به مجموعه نرم افزار

www.nanosun.ir/shop/
category/miliardiom/

 مخاطب: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و دانشجویان
 معرفی محصول:

مجموعــه نرم افزارهــای آموزشــی فنــاوری نانــو بــا نــام »میلیاردیــم« بــه 
ســفارش کارگروه ترویج و فرهنگ ســازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
 و توســط شــرکت توســعه فنــاوری مهرویــژن، با هــدف آمــوزش مبانی و 
مفاهیم این فناوری تولید و منتشر شده است. در این مجموعه تالش 
شده تا با همکاری متخصصان و  صاحب نظران در حوزه فناوری نانو و با 
رعایــت اصول آموزشــی، اطالعات جامعی از موضوعــات مختلف فناوری 
نانو گردآوری شده و در  قالب نرم افزار چندرسانه ای در اختیار عالقمندان 
بــه فراگیــری فناوری نانــو قرار گیرد.  نــام این مجموعــه از ماهیت ابعادی 
فنــاوری نانــو )10 بــه تــوان منفــی 9 یا همان یک تقســیم بر یــک میلیارد( 

اقتباس شده است.
هر عنوان از مجموعه نرم افزارهای آموزشی میلیاردیم به یکی از زیرشاخه ها 
و موضوعات مرتبط با فناوری نانو اختصاص پیدا کرده است. این نرم افزار 
از چنــد بخش کلــی،   با عناوین کالس مجــازی،  چندرســانه ای ها،  جزوه ها و 
اسالیدها،  مقاالت آموزشی و معرفی منابع علمی تشکیل شده که هریک از 
این بخش ها اطالعات مفید و کاربردی در اختیار عالقمندان و پژوهشگران 

فناوری نانو قرار می دهند.
مجموعه نرم افزارهای میلیاردیم در عناوین زیر تولید و منتشر شده است:

1. ایمنی فناوری نانو
)XRD(  ۲. پراش اشعه ایکس

3. سلول های خورشیدی نانوساختار
4. ثبت اختراع بین المللی )پتنت(

5. کاربردهای فناوری نانو در پزشکی و دارورسانی
)GC( ۶. کروماتوگرافی گازی

مجموعه نرم افزارهای 
آموزشی میلیاردیم

  تولیدکننده:
ستاد توسعه فناوری نانو    

)GC�MS( 7. کروماتوگرافی گازی � طیف سنجی جرمی
)HPLC(  8. کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

)SEM(  9. میکروسکوپ الکترونی روبشی
10. میکروسکوپ الکترونی عبوری

)SPM(  11. میکروسکوپ پروبی روبشی
1۲. نانوالکترونیک

13. نانوالیاف
14. نانوپوشش ها

15. نانوساختارهای کربنی
1۶. نانوکامپوزیت های پلیمری

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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ثبت اختراع بین المللی
http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000023/

کروماتوگرافی گازی - 
طیفسنجی جرمی

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000013/

کاربردهای فناوری نانو در 
پزشکی و دارورسانی

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000020/

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000014/

سلول های خورشیدی نانوساختار

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000021/

کروماتوگرافی گازی
http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000012/

میکروسکوپ الکترونی روبشی

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000009/

نرم افزارهای 
آموزشی
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نانوالیاف
http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000017/

نانوکامپوزیت های پلیمری

http://edu.nano.ir/
download/25

نانوپوشش ها
http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000018/

میکروسکوپ الکترونی

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000022/

میکروسکوپ پروبی روبشی

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000015/

نانوالکترونیک
http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000019/

نانوساختارهای کربنی
http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000015/

ایمنی فناوری نانو

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000022/

پراش اشعه ایکس

http://nanosun.ir/
shop/product/
np-000015/

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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کتاب های آموزشی

بخش پنجم



به علوم نانو خوش آمدید؛ کاوش های نام کتاب
زیست محیطی میان رشته ای

 انتشارات مدرسه  )موسسه فرهنگی مدرسه برهان(انتشارات

نویسنده

 Andr� M. Green، Andrew N. Hurst، Andrew
 S. Madden، George E. Glasson، Julie R.

 Grady، Mary A. Norris، Michael F. Hochella
Jr، Susan C. Eriksson، Tracy L. Bank

روح اهلل خلیلی بروجنی، معصومه قاسمیمترجم

آب و محیط زیستمحور موضوعی

آلودگی آب؛ مفاهیم و روش های تصفیه، با رویکرد نام کتاب
گیاه پاالیی و نانوفیلتراسیون در تصفیه  آب

نشر تاالبانتشارات

، لعبت تقوی، محمدرضا محمد نویسنده  ریحانه عسگر پر
شفیعی

آب و محیط زیستمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000070

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000527

تحلیل پتنت کاربرد نانومواد در پاکسازی محیط نام کتاب
زیست

 انتشارات آوای قلمانتشارات

ابراهیم عالئی، اکرم حسین نیا، سعیده تشرفی، نویسنده
سید محمد مهدی دستغیب، علی اسماعیلی

آب و محیط زیستمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/vp-000289/

نانوفناوری و تصفیه آبنام کتاب

انتشارات سخنورانانتشارات

محمد ثابت، مسعود صلواتی نیاسرینویسنده

آب و محیط زیستمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000740

مطابق با آیین نامه خرید کتاب که توسط ستاد ویژه توسعه فناوری به تصویب رسیده، خرید 11۶ عنوان کتاب مورد حمایت قرار می گیرد که فهرست آن ها در این بخش 
بر اساس محور موضوعی و به ترتیب الفبا آمده است. 
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دسترسی به کتاب

علوم و فناوری نانو � جلد ۲؛ روش های نام کتاب
مشخصه یابی

کوچک آموزانتشارات

فرزاد حسینی نسب، محسن افسری والیتینویسنده

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

اصول فیزیکی میکروسکوپی الکترونی؛ آشنایی با نام کتاب
AEM و TEM ،SEM

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهیانتشارات

، محمود علی اف خضرایینویسنده  محمدرضا اطمینان فر

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد؛ نام کتاب
نانوساختارها،  فلزات و پلیمرها

انتشارات دانشگاهی کیانانتشارات

خدیجه خدرلو، عبدالرضا سیم چی، مسعود وصالی نویسنده
ناصح

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و نام کتاب
روش های نوین آنالیز

مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانانتشارات

پیروز مرعشی، حسین سرپولکی، سعید کاویانی، نویسنده
علیرضا ذوالفقاری

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

www.vaavak.com/
product/VP-000101

www.nanoclub.ir

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000063

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000085

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000065

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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میکروسکوپی نیروی اتمینام کتاب

انتشارات گیسومانتشارات

 جمال الدین افضلی، صدیقه صادق حسنینویسنده

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

مبانی و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و نام کتاب
روش های آنالیز پیشرفته

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدانتشارات

مرتضی رزم آرانویسنده

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

روش های طیف سنجی و بررسی خواص نوری نام کتاب
نانومواد

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانانتشارات

، مسعود صلواتی نیاسری، مهدی نویسنده محمد علی طاهر
رنجبر

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

میکروسکوپی تونل زنی روبشی و کاربرد آن در نام کتاب
شرایط الکتروشیمیایی

انتشارات پژوهشگاه صنعت نفتانتشارات

صدیقه صادق حسنینویسنده

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000135

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000208

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000082

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000134

کتاب های آموزشی
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میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در نام کتاب
علوم مختلف و فناوری نانو

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهانانتشارات

مریم کرباسینویسنده

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

علوم و فناوری نانو � جلد 1؛ مباحث عمومینام کتاب

کوچک آموزانتشارات

سیده معصومه قاسمی نژاد، فرزاد حسینی نسب، نویسنده
محسن افسری والیتی

اصول و مبانیمحور موضوعی

پراکندگی اشعه X از نانوساختارهای سطحینام کتاب

نشر پژوهشی نوآوران شریفانتشارات

Pietch Ullrich، Tilo Baumbach، Vadav Holyنویسنده

احمد آرین خو، محمدرضا خانلریمترجم

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

نگرشی بر طیف سنجی )همراه با تالیف حل مسائل نام کتاب
کتاب(

انتشارات علمی و فنیانتشارات

Donald L Pavia، Gary M Lampman، Gorge S نویسنده
Kriz، James R Vyvyan

برهمن موثقمترجم

آنالیز و مشخصه یابیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000360

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000072

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000805

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000100

www.nanoclub.ir

محصوالت آموزشی 
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مجموعه مقاالت سایت باشگاه نانونام کتاب

کوچک آموزانتشارات

سایت باشگاه نانونویسنده

اصول و مبانیمحور موضوعی

آزمایش و فعالیت های نانو؛ تجربیات عملی در حوزه  نام کتاب
فناوری نانو

انتشارات کوچک آموزانتشارات

 زهرا مهربان، علیرضا منسوب بصیری، مریم ملکدارنویسنده

اصول و مبانیمحور موضوعی

فناوری نانو: اصول و کاربردهانام کتاب

انتشارات دانشگاه شیرازانتشارات

Sulabha K Kulkarniنویسنده

علی میرزایی، کمال جانقربان، مریم بنیانیمترجم

اصول و مبانیمحور موضوعی

مقدمه ای بر نانوفناورینام کتاب

موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریفانتشارات

Charles P Poole، Frank J Owensنویسنده

نیما تقوی نیامترجم

اصول و مبانیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000111

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000124

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000116

www.nanoclub.ir

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000060

www.nanoclub.ir

کتاب های آموزشی
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نانو 10 به توان منفی 9نام کتاب

انتشارات کوچک آموزانتشارات

فاطمه مویدنویسنده

اصول و مبانیمحور موضوعی

نانوانرژی؛ کاربرد فناوری نانو در تولید انرژینام کتاب

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

Edson Roberto Leite، Flavio Leandro de Souzaنویسنده

الهام جلیل نژاد، فرزانه وهاب، محمد حجارمترجم

انرژیمحور موضوعی

نانوفناوری و آینده انرژینام کتاب

انتشارات قدیسانتشارات

ع، ساره روزگرد، فاطمه نویسنده جواد ملکوتی خواه، زهرا مختر
اختیاری کشکی، فرید دلیجانی، مهدیه روزگرد

انرژیمحور موضوعی

دنیای نو در ابعاد نانونام کتاب

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانانتشارات

رضا ایجادی، نگار زاده ختمی مآبنویسنده

اصول و مبانیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000018

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000261

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000198

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000136

www.nanoclub.ir

محصوالت آموزشی 
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نانوراکتورهانام کتاب

انتشارات پژوهشگاه صنعت نفتانتشارات

سماحه السادات سجادینویسنده

انرژیمحور موضوعی

ایمنی، بهداشت و ارزیابی ریسک در نانوفناورینام کتاب

انتشارات رویان پژوهانتشارات

 سیمه ظاهری عبدوند، محمدرضا سلطانی چرنی، نویسنده
وحید حسینی جناب

ایمنیمحور موضوعی

فناوری نانو در سالمت، ایمنی و محیط زیست نام کتاب
)HSE(

انتشارات سیمای دانشانتشارات

رضا علیزادهنویسنده

ایمنیمحور موضوعی

نانوفناوری؛ مخاطرات بهداشتی و زیست محیطینام کتاب

انتشارات سخنورانانتشارات

Jo Anne Shatkinنویسنده

جواد ملکوتی خواهمترجم

ایمنیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000020

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000796

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000542

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000252

کتاب های آموزشی

82



نانوبیوالکترونیک؛ مبانی و کاربردهانام کتاب

موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریفانتشارات

نویسنده
، ابوالفضل آذرنیا، امیر  آریا اصالنی، آزاده رنجبر

قاسمی، پرهام سهندی زنگ آبادی، حمیدرضا 
سیم چی، عبدالرضا سیم چی، فریبرز زاهدی

برق و الکترونیکمحور موضوعی

نانوفناوری پزشکینام کتاب

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم داروییانتشارات

، سید نویسنده امیر امانی، رضا فریدی مجیدی، سعید سرکار
مهدی رضایت

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

نانوالکترونیک به زبان سادهنام کتاب

انتشارات علوم روزانتشارات

امید آقایینویسنده

برق و الکترونیکمحور موضوعی

نانوفناوری و نانوالکترونیک: مواد، ادوات، نام کتاب
تکنیک های اندازه گیری

انتشارات شلفینانتشارات

Wolfgang R Fahrnerنویسنده

سید اسماعیل نقیبی، علی شکوهی رستمیمترجم

برق و الکترونیکمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000212

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000163

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000354

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000363

محصوالت آموزشی 
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نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکینام کتاب

انتشارات سخنورانانتشارات

Harry F Tibbalsنویسنده

الناز شعبانی سیچانی، صفیه برومند، مریم شریفی مترجم
اقدم

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

نانوذرات و دارورسانی )روش ها و کاربردها(نام کتاب

انتشارات فرمنشانتشارات

زهرا نجارزاده، علی اکبر طرالنی، فاطمه درخوش بایع نویسنده
کالئی، نرگس محمدیان

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

نانومواد و کاربردهای آن ها در تشخیص و درمان نام کتاب
سرطان

انتشارات سپاهانانتشارات

نویسنده
 احمد قاسمی، سعید سپهری سرشت، سیده 

طاهره خلیلی، منصوره قاسمی مندی، مهناز 
محتشمی

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

نانوداروها و درمان هدفمند سرطان از مبانی تا نام کتاب
کاربرد

انتشارات شلفینانتشارات

سهیال هنری، مونا ملک زادهنویسنده

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000164

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000364

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000229

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000147

کتاب های آموزشی

84



فناوری نانو و کاربردهای آن در علوم پزشکینام کتاب

انتشارات راه کمالانتشارات

ابوالفضل اصالنی، جهانگیر عابدی کوپایی، ژاله نویسنده
، فرشید حسن زاده، مجید طباخیان ورشوساز

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

معرفی و کاربرد دندرایمرها در نانوفناوری پزشکینام کتاب

انتشارات رویان پژوهانتشارات

Istvan J Majorosنویسنده

نور افراسیابمترجم

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

کاربرد نانوتکنولوژی در بیولوژی و علوم پزشکینام کتاب

نشر ادیبانانتشارات

، مهری نویسنده  پوریا بی پروا، عیسی طهماسب پور
اصفهانیان

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

نانوحامل های پلیمری؛ ساخت، خصوصیات و نام کتاب
کاربرد در دارورسانی

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

، سپیده خوئی، یوسف باقرینویسنده رضا بافکار

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000275

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000010

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000230

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000244

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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مقدمه ای بر نانوترانوستیک )دانش استفاده از نام کتاب
فناوری نانو در علم پزشکی(

انتشارات آقای کتابانتشارات

Karthikeyan Narayanan، Subramanian Tamil نویسنده
�Selvan

حمید فاضلی رادمترجم

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

مبانی علم سطح در نانوفناوری � جلد 1 )فیزیک نام کتاب
سطح، فصل مشترک و الیه های نازک(

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

 هادی سوالونینویسنده

پوشش و مهندسی سطحمحور موضوعی

نانوتکنولوژی و آنتی بیوتیک هانام کتاب

انتشارات رویان پژوهانتشارات

بابک نگاهداری، جواد ملکوتی خواه، سیامک نویسنده
حیدرزاده

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

نانولیپوزوم ها؛ کاربردهای درمانی و صنعتینام کتاب

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیانتشارات

کیانوش خسروی دارانی، محمدرضا مظفرینویسنده

پزشکی و داروسازیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000695

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000246

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000797

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000013

کتاب های آموزشی
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مبانی علم سطح در نانوفناوری � جلد ۲ )روش های نام کتاب
جدید آنالیز سطح، فصل مشترک و الیه های نازک(

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

هادی سوالونینویسنده

پوشش و مهندسی سطحمحور موضوعی

علم سطح؛ مبانی کاتالیستی و علم نانونام کتاب

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

Kurt W Kolasinskiنویسنده

، حمیدرضا حفیظی اتابک، مترجم حامد شریعتی نیاسر
مجتبی شریعتی نیاسر

پوشش و مهندسی سطحمحور موضوعی

تهیه پوشش های نانو برای ساخت سلول های نام کتاب
خورشیدی

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

 الهام ملکی، حسین امانی، حسین ساالر آملینویسنده

پوشش و مهندسی سطحمحور موضوعی

شیمی و فرآیند سل�ژل و کاربرد آن در پوشش های نام کتاب
هیبریدی آلی� مدنی

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

محسن محسنینویسنده

پوشش و مهندسی سطحمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000247

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000099

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000204

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000097

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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مبانی الیه نشانی و آنالیز نانوساختارنام کتاب

مرکز نشر دانشگاهیانتشارات

جهانبخش مشایخینویسنده

پوشش و مهندسی سطحمحور موضوعی

روش های نانوپوشانی اجزای تشکیل دهنده مواد نام کتاب
غذایی

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدانتشارات

C Anandharamakrishnanنویسنده

امین سید یعقوبی، فخری شهیدیمترجم

کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندیمحور موضوعی

فناوری نانو در صنایع دریایینام کتاب

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

حسن قاسمی، هاشم نوروزینویسنده

صنایع دریاییمحور موضوعی

کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت نام کتاب
خودروسازی

انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین انتشارات
طوسی

حمید خرسند، مرتضی امرونی حسینینویسنده

خودرومحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000793

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000446

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000741

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000186

کتاب های آموزشی
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نانوفناوری در صنایع غذایی؛ راهبردی برای آیندهنام کتاب

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانانتشارات

Aenout R H Fischer، Frans WH Kampers، Lynn J نویسنده
Frewer، Willem Norde

محسن لبافی، مهشاد نسبی، نوشین اقبالمترجم

کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندیمحور موضوعی

مقدمه ای بر نانوفناورینام کتاب

انتشارات دانشگاه تبریزانتشارات

Charles P Poole، Frank J Owensنویسنده

سید مهدی گالبیمترجم

مبانیمحور موضوعی

فناوری های ریزپوشانی و رهایش کنترل شده در نام کتاب
سیستم های غذایی

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدانتشارات

Jamileh Lakkis نویسنده

بیژن عسکری، سید علی مرتضوی، مریم عسکری مترجم
نسب، نفیسه عسکری نسب

کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندیمحور موضوعی

نانوفناوری و علوم گیاهینام کتاب

انتشارات رویان پژوهانتشارات

آتوسا وزیری، احمد یاری خسرو شاهی، سید مهدی نویسنده
شاه گلزاری

کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000238

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000268

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000739

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000798

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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نانو؛ از صفر تا صد )مرجعی برای مدرسین و نام کتاب
عالقمندان(

انتشارات سخنورانانتشارات

الناز باباخانی، صهبا خرمی، مبینا کلهریاننویسنده

مبانیمحور موضوعی

مبانی نانو اپتیک � جلد 1نام کتاب

مرکز نشر دانشگاهیانتشارات

Hecht Bert، Lukas Novotnyنویسنده

محمد حسین مجلس آرامترجم

نانواپتیکمحور موضوعی

مبانی نانومغناطیسنام کتاب

انتشارات ناقوسانتشارات

Alberto Passos Guimaraesنویسنده

احسان حسین خان نژاد، محمد حسین احسانی، مترجم
یوسف علی زاده فرزین

مغناطیسمحور موضوعی

مواد نانو، فناوری های نانو و طراحی � جلد 1: نام کتاب
مقدمه ای برای مهندسان و معماران

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهانانتشارات

Daniel L Schodek، Michael F Ashby، Paulo J نویسنده
Ferreira

، سرور قاضی اف، علی هدایتی، مترجم احمد کرمانپور
فرنوش فروزان

معماریمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000390

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000114

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000802

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000361

کتاب های آموزشی
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مبانی نانواپتیک � جلد ۲نام کتاب

مرکز نشر دانشگاهیانتشارات

Hecht Bert، Lukas Novotnyنویسنده

 محمد حسین مجلس آرامترجم

نانواپتیکمحور موضوعی

نگرشی بر اصول و فناوری تولید نانوساختارهای نام کتاب
لیفی

موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریفانتشارات

احمد موسوی شوشتری، بنت الهدی هادوی نویسنده
مقدم، کمیل نصوری، مهدی حسن زاده

نانوالیاف و الکتروریسیمحور موضوعی

علم و تکنولوژی نانوالیاف پلیمرینام کتاب

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزدانتشارات

محمد میرجلیلینویسنده

نانوالیاف و الکتروریسیمحور موضوعی

کاربرد نانو الیاف پلیمری در مهندسی بافت نام کتاب
سلول های بنیادی

انتشارات مرسلانتشارات

طاهره مازوچی، مسعود همدانیان، وحید جبارینویسنده

نانوالیاف و الکتروریسیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000235

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000178

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000221

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000185

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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نانوالیاف در پزشکی بازساختی و مهندسی بافتنام کتاب

 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

سید هژیر بهرامی، عادله قلی پور کنعانینویسنده

نانوالیاف و الکتروریسیمحور موضوعی

کاربردهای زیستی نانومواد � جلد 3: ایمپلنت ها، نام کتاب
مهندسی بافت و زیست سازگاری

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

حسین درخشان خواه، علی اکبر صبوری، لقمان نویسنده
عالیی

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

کاربردهای زیستی نانومواد � جلد ۲: دارورسانی، نام کتاب
ژن درمانی و تصویربرداری پزشکی

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

حسین درخشان خواه، علی اکبر صبوری، لقمان نویسنده
عالیی

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

کاربردهای زیستی نانومواد � جلد 1: مبانی، شیمی و نام کتاب
ساختار نانومواد

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

حسین درخشان خواه، علی اکبر صبوری، لقمان نویسنده
عالیی

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000737

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000191

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000190

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000189

کتاب های آموزشی

92



زیست فناوری نانونام کتاب

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

Aravind Parthasarathy، Elisabeth S نویسنده
Papazoglou

حمید راشدی، سمیه اسکندری، قاسم عمو مترجم
عابدینی

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

کنترل کیفی صنایع غذایی با نانوزیست حسگرهانام کتاب

انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع انتشارات
غذایی کشور

، نویسنده بهروز اکبری آدرگانی، حامد اهری، سید امیرعلی انوار
سید هدایت حسینی

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

تولید سلول های مصنوعی و تثبیت آن )با استفاده نام کتاب
از تکنیک های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی(

انتشارات مانیانتشارات

آذر فرهنگ، گیتی امتیازینویسنده

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

مقدمه ای بر نانو زیست حسگرها؛ بدون معادالت و نام کتاب
محاسبات عددی

انتشارات تعالی اندیشهانتشارات

مهدی آدابی، نجمه کتابچینویسنده

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000087

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000207

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000274

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000123

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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فناوری نانو در حسگرهای زیستینام کتاب

انتشارات پژوهشگاه صنعت نفتانتشارات

حسن برگزین، زهرا شمسی، مژگان آهنگر داوودی، نویسنده
نصرت ایزدی

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

نانوسیاالتنام کتاب

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدانتشارات

احمد امیری، سعید زینالی هریس، مهدی شنبدینویسنده

نانوسیاالتمحور موضوعی

داربست نانو / میکرو ساختاری در مهندسی بافت: نام کتاب
با رویکرد رگزایی

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

، مریم نویسنده افرا حاجی زاده، سارا عزیزیان، سمیرا تاجور
سلیمانی فر

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژینام کتاب

انتشارات دانشگاه تربیت مدرسانتشارات

حسین صالحی زاده، سید عباس شجاع الساداتینویسنده

نانوبیوتکنولوژیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000016

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000447

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000790

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000068

کتاب های آموزشی
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نانوسیاالت و روانکارهانام کتاب

انتشارات شهبازیانتشارات

جواد شهبازی کرمی، میترا محمودی حق شناسنویسنده

نانوسیاالتمحور موضوعی

نانوشیمی ابرمولکول هانام کتاب

انتشارات دانشگاه تربیت مدرسانتشارات

علی مرسلینویسنده

نانوشیمیمحور موضوعی

نانوشیمی � جلد ۲: رویکردی جدید بر نانوساختارهانام کتاب

سخنورانانتشارات

مسعود صلواتی نیاسری و فرنوش توکلینویسنده

نانوشیمیمحور موضوعی

نانوشیمی � جلد 1: روش های ساخت، بررسی نام کتاب
خواص و کاربردها

سخنورانانتشارات

زینب فرشته، مسعود صلواتی نیاسرینویسنده

نانوشیمیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000531

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000138

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000159

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000158

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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تکنیک های شبیه سازی محاسباتی در نانونام کتاب

انتشارات سبزانانتشارات

خ رضایینویسنده شاهر

نانومحاسبات و شبیه سازیمحور موضوعی

اصول نانوتکنولوژی و سیستم های نام کتاب
میکروالکترومکانیکی

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانانتشارات

مسعود دوستینویسنده

نانومکانیکمحور موضوعی

شبیه سازی دینامیک مولکولی با Lammps )بسته نام کتاب
) نرم افزاری متن باز

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانانتشارات

، نیر رزم آرانویسنده ایمان تصدیقی، صادق سلیمانی آذر

نانومحاسبات و شبیه سازیمحور موضوعی

شبیه سازی دینامیک مولکولینام کتاب

انتشارات دانشگاه گیالنانتشارات

رضا انصاری خلخالی، شهرام آجرینویسنده

نانومحاسبات و شبیه سازیمحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000017

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000008

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000799

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000281

کتاب های آموزشی
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پایه های مکانیک نانو )از نظر حالت جامد تا نام کتاب
کاربردهای ابزاری(

انتشارات دانش پرورانتشارات

Andrew N Clelandنویسنده

وحید بهرامیمترجم

نانومکانیکمحور موضوعی

آشنایی با نانوذرات )خواص، روش های تولید و نام کتاب
کاربرد(

موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریفانتشارات

عبدالرضا سیم چینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

روش های شیمیایی تولید نانوذراتنام کتاب

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانانتشارات

حسین عبدی زاده، یاسر وحید شادنویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

، خواص و کاربردهانام کتاب نانوساختارها و نانومواد: سنتز

موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریفانتشارات

Cao Guozhongنویسنده

محمدرضا محمدی، نوید اصالنیمترجم

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000071

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000062

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000237

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000264
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خواص مکانیکی مواد نانوبلورینام کتاب

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

A Mishra، D J Benson، M A Meyersنویسنده

پیروز مرعشی، جمشید آقازاده، مسیح رضائیمترجم

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

نانوذرات و کاربرد آن ها در رهایش کنترل شده نام کتاب
عوامل بیولوژیکی

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

اسماعیل جباری، شهریار شریفی، محمد رفیعی نیانویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

مواد پایه گرافنی؛ علم و فناورینام کتاب

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

Askok Kumar، Subbiah Alwarappanنویسنده

مهدی ملکی، میثم جاللیمترجم

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

، شناسایی و کاربردهانام کتاب مواد نانو پروس، سنتز

مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانانتشارات

کاوه محمدی، منصور انبیاء، نور علی محمدینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000201

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000007

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000276

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000133
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مایکروویو در تولید نانوذراتنام کتاب

انتشارات دایره دانشانتشارات

Nick Serpone، Satoshi Horikoshiنویسنده

محمد باغانی، محمود علی اف خضرایی، میثم مترجم
حسن پور

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

، خواص مکانیکی و کاربردهای نانولوله های نام کتاب سنتز
کربنی

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدانتشارات

، سارا شایاننویسنده ، حمید دلیر انوشیروان فرشیدیان فر

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

خودآرایی و نانوتکنولوژینام کتاب

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

افرا حاجی زادهنویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

سلول های خورشیدی نانوساختارنام کتاب

 انتشارات سخنورانانتشارات

محمد ثابت، مسعود صلواتی نیاسرینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000113

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000094

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000079

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000093
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مقدمه ای بر نانولوله های کربنینام کتاب

انتشارات واژگان خردانتشارات

مجتبی زبرجدنویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

نانوذرات سیلیکا؛ روش های تهیه، ساختار و نام کتاب
کاربردها

انتشارات علم و دانشانتشارات

فروغ محمدینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

نانوخوشه هانام کتاب

انتشارات علم و دانشانتشارات

مسعود صلواتی نیاسری، نوشین میرنویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

مقدمه ای بر نانوکامپوزیت های پلیمرینام کتاب

انتشارات واژگان خردانتشارات

مجتبی زبرجد، محمد هادی مقیمنویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000126

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000149

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000146

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000132
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سنتز و روش ساخت مواد نانوساختارنام کتاب

انتشارات دانش پویان جوانانتشارات

محمد ابراهیم ابراهیمینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

اصول بلورشناسی؛ تعیین ساختار تک بلور و پودر نام کتاب
نانوساختارها و پروتئین ها

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

شکوفه گرانمایه، علیرضا عباسینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

آشنایی با روش های سنتز و خواص فیزیکی نام کتاب
نانوکامپوزیت های سرامیکی خودتمیزشونده

انتشارات ناقوسانتشارات

سامیار اسفندیارینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

نانومکانیک و نانومواد؛ تئوری، روش های نام کتاب
چندمقیاسی و کاربردها

انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرودانتشارات

Eduard G Karpov، Harold S Park، Wing Kam Lioنویسنده

محمود شریعتی، مسعود مهدی زاده رخیمترجم

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000233

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000245

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000249

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000271
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نانوفناوری در شیمی تجزیهنام کتاب

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

حسن سرشتینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

، ویژگی ها و کاربردهانام کتاب نانوبلورها؛ سنتز

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

C N R Rao، G U Kulkarni، P J Thomasنویسنده

امیر مصطفی امیرجانی، پیروز مرعشی، داود مترجم
حق شناس فتمه سری

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

نانوذرات طالنام کتاب

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهیانتشارات

سروش خوشنویس، فائزه کاشانیان، مطهره نویسنده
السادات حسینیان، منیره سادات حسینیان

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

سم شناسی نانوذرات؛ خصوصیات، مقدارسنجی و نام کتاب
اثر بر سالمت

موسسه انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات

C L Tran، Nancy A Monterio Riviereنویسنده

جواد ملکوتی خواه، حمید راشدی، قاسم عمو مترجم
عابدینی، محمد کاظم کوهی

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000243

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000206

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000214

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000242
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کاربرد ریزذرات و نانوذرات در کاغذسازینام کتاب

انتشارات آییژانتشارات

Rodriguezنویسنده

احمد جهان لتیباری، امیر خسروانی، سید محمد مترجم
حسین نبوی

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

نانوذرات نقره )طرز تهیه، خصوصیات، کاربردها، آثار نام کتاب
بهداشتی و زیست محیطی(

نشر دانشگاهی فرهمندانتشارات

آوا محسن زادگان، جواد ملکوتی خواه، محمد کاظم نویسنده
کوهی، نفیسه علی قاضی

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

نانوکامپوزیت های پلیمری )روش های تولید(نام کتاب

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرانتشارات

 علیرضا زاهدی، کاوه رحیمی ممقانینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

ساختارهای گرافی نانولوله ها و دستگاه های شش نام کتاب
ضلعی

مرکز انتشارات دانشگاه یزدانتشارات

محمد علی ایرانمنشنویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000184

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000280

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000809

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000090
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اکسید گرافن؛ مبانی فیزیکی و کاربردهانام کتاب

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات

Fen Li، Jijun Zhao، Lizhao Liuنویسنده

مهدی ملکی، میثم جاللیمترجم

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

معرفی و خواص تریبولوژیکی؛ سرامیک های نام کتاب
پیشرفته نانوساختار

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهیانتشارات

رسول صراف ماموری، محمود علی اف خضرایینویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

سنتز مواد نانوساختار توسط روش »چگالش گاز نام کتاب
» بی اثر

انتشارات دانش پویان جوانانتشارات

B Prabhu، C Suryanarayanaنویسنده

محمد ابراهیم ابراهیمیمترجم

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

عناصر پایه در فناوری نانو و نانوکامپوزیت های نام کتاب
پلیمری

انتشارات سیمای دانشانتشارات

شهریار جعفری نژادنویسنده

نانومواد، نانوذرات و نانوساختارهامحور موضوعی

دسترسی به کتاب

www.vaavak.com/
product/VP-000738

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000119

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000806

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/
product/VP-000791
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104



محصوالت آموزشی 
فناوری نانو

105





سایت های آموزشی

بخش ششم



 مخاطب: دانش آموزان و دانشجویان
 معرفی محصول 

آموزش غیرحضوری یکی از پرکاربردترین روش های آموزشــی 
است که امروزه به عنوان یک روند جدید برای انتقال دانش 
و آمــوزش نیــروی انســانی در سراســر جهــان مورداســتفاده 
قــرار می گیــرد. با هــدف باال بــردن کیفیت دوره های آموزشــی 
و تســهیل دسترســی کاربــران، پلتفــرم آمــوزش غیرحضــوری 

»دستیار خوب« در سال 1397 راه اندازی شد.
 این پلتفرم دارای امکانات زیر است:

 دوره های آموزشی ضبط و تدوین شده
 متن آموزشی

 بستر پرسش و پاسخ از مدرس
 برگزاری آزمون

 حل تمرین
 نظرسنجی

تاکنون بیش از 10 دوره آموزشــی توسط اعضای هیئت علمی 
و متخصصین ضبط و تدوین شــده اســت که در طی برگزاری 
 7800 نفر�ســاعت( در ایــن 

ً
ایــن دوره هــا 1800 نفــر )مجموعــا

پلتفرم آموزش دیده اند.
طبــق بازخــورد مخاطبــان، این پلتفــرم به صورت پیوســته در 

حال به روزرسانی و افزایش امکانات است.

خوب دستیار  پلتفرم 

اطالعات تماس

۶۶531055 �0۲1شماره تلفن

www.edu.nano.irپایگاه اینترنتی

  خدمات دهنده:
دانا پژوهان مبین شریف
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 مخاطب: دانشجویان
 معرفی محصول 

ســایت آموزش فنــاوری نانــو بزرگ ترین بســتر آموزش فناوری نانو اســت 
کــه از ســال 1390 بــا هــدف ترویج و آمــوزش علــوم و فناوری نانو در ســطح 
گســترده راه انــدازی شــد. هم اکنون ســایت آموزش فناوری نانــو در حدود 
۲4.5 میلیــون بازدیــد و 40 هزار کاربر رســمی دارد. بخش های مختلف این 

سایت عبارت است از:

 مقاالت آموزشی
مقــاالت آموزشــی به عنــوان اصلی تریــن بخش ســایت توســط محققان و 
اعضــای هیئت علمــی )70 نویســنده( نــگارش شــده اســت که بــه صورت 
اســت.  شــده  ارائــه  ســایت  در  چندرســانه ای  و  متنــی  محتــوای  ترکیــب 
 بیــش از ۶00 مقاله آموزشــی در ســایت قــرار دارد کــه این مقاالت 

ً
مجموعــا

در 1۲ ســرفصل ارائــه می شــود. ایــن ســرفصل ها عبارت اســت از: آشــنایی 
بــا فنــاوری نانــو، کاربردهای صنعتی فنــاوری نانــو، کاربردهای فنــاوری نانو 
در پزشــکی و ســالمت، روش های ســاخت و مدل ســازی، روش های آنالیز 
میکروســکوپی، روش های آنالیز غیرمیکروســکوپی، نانوساختارها، الهام 
از خلقــت، مبانــی علمــی، مالکیــت فکری، ایمنــی و اســتاندارد و کارآفرینی. 
عــالوه برایــن، مقــاالت در 5 ســطح آموزشــی مختلــف بــه مخاطبــان ارائــه 
می شــود که شــامل ســطوح عمومی، مقدماتی، پیشــرفته 1، پیشرفته ۲ و 

تخصصی است.
 دانلود

ایــن بخــش شــامل کتب و متــون، بانک ســؤاالت، نرم افزارهای آموزشــی، 
ارائه هــا، ویدئــو و تصاویــر و فایل هــای مرتبــط اســت کــه هرکــدام از ایــن 

آموزش سایت 
نانو فناوری   

و  زیرمجموعه هــای مختلــف تقســیم می شــوند  بــه  مــوارد خــود 
کاربــران می تواننــد بــا توجه بــه نیازهای آموزشــی خــود، از امکانات 
مختلــف بخــش دانلــود اســتفاده کننــد. از مهم تریــن فایل هــای 
موجــود در این بخش می توان به نرم افزار اندروید ســایت آموزش 
»نانوهمــراه«، نرم افزار اندروید »نانوکاوش«، نرم افزار اندروید کتاب 
صوتــی الهــام از خلقــت بــا عنــوان »نانوصــدا«، کتــب الکترونیکــی 
مجموعه مقاالت ســایت آموزش، فایل ارائه مدرسان و مجموعه 
نرم افزارهای آموزشی اشاره کرد. کاربران می توانند از این بخش به 
بانــک ســؤاالت کنکور دکتری و ارشــد نانو، مســابقه ملــی، المپیاد 
دانش آمــوزی و آزمــون توانمنــدی تدریــس، مجموعــه گزارش هــا، 
نرم افزارهــای آموزشــی میلیاردیــم و نانــوکاوش و فیلــم دوره هــای 

آموزشی نانوهاب دسترسی پیدا کنند.

  خدمات دهنده:
دانا پژوهان مبین شریف
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 آزمون آزمایشی
ســایت آموزش به عنوان منبع مسابقه ملی )دوره نهم( 
بــه مخاطبــان معرفی شــد. در همیــن راســتا، آزمون های 
چهارگزینــه ای،  به صــورت  جامــع  و  مرحلــه ای  آزمایشــی 
هماهنــگ و برخــط جهت آمادگی مســابقه ملــی فناوری 
نانــو در ســایت آمــوزش برگــزار می شــود. ایــن آزمون هــا 
درنظــر  محتــوای  بودجه بنــدی  و  برنامه ریــزی  براســاس 
گرفته شــده و با اعالم قبلی و هماهنگی با مســابقه ملی 

فناوری نانو برگزار می شوند.

 آزمون ترازیابى
شــرکت کنندگان  بیشــتر  هرچــه  آمادگــی  راســتای  در 
نانــو،  فنــاوری  دانش آمــوزی  المپیــاد  و  ملــی  مســابقه 
محیطی شبیه ســازی شــده و یکســان شــده با مســابقه 
و المپیــاد تحــت عنــوان آزمون های ترازیابی ایجاد شــده 
شــرکت کنندگان  ســوابق  وجــود  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
آزمون های ادوار گذشــته و امکان ارزیابی کاربران ســایت 
و  مســابقه  واقعــی  شــرکت کنندگان  میــان  در  آمــوزش 
المپیــاد  و  مســابقه  نتایــج  بانــک  از  می تــوان  المپیــاد، 
در راســتای ترازیابــی شــرکت کنندگان اســتفاده کــرد. بــا 
شــرکت در ایــن آزمون هــا، مخاطب ســطح آگاهــی خود را 
در مقایســه با شرکت کنندگان واقعی مسابقه و المپیاد 
موردنظر محک زده و از رتبه و تراز اکتسابی خود در میان 
موردنظــر  المپیــاد  و  مســابقه  واقعــی  شــرکت کنندگان 
مطلع می شود. این آزمون ها با اعالم قبلی بر روی سایت 

آموزش برگزار می شوند.

 ایمنی در نانو
تصاویــر 3۶0 درجه از آزمایشــگاه و کارگاه هــای صنعتی با 
موضــوع ایمنی در فنــاوری نانو، نمایی از یک آزمایشــگاه 

یا کارگاه نانو اســت که با عکاســی پانوراما از محیط واقعی تهیه شده است و برای 
عالقه منــدان امــکان آشــنایی و مشــاهده برخی تجهیــزات و مواد مورداســتفاده 
در ایــن فنــاوری و کاربــرد آن را مقــدور می ســازد. عــالوه بــر آن، در ایــن فضــا، بــرای 
پژوهشــگران و افرادی که کار آزمایشــگاهی با موضوع فناوری نانو انجام می دهند 
و همچنیــن صنعتگــران ایــن حوزه، مــوارد مواجهه با مــواد در محیط آزمایشــگاه 
یــا کارگاه معرفــی شــده و برخــی نــکات ایمنی بــه این دســته از مخاطبــان آموزش 
داده می شــود. در ایــن فضــا نقــاط قابــل کلیکــی وجــود دارد کــه مربــوط بــه موارد 
مختلف عملی شــامل دســتگاه ها، افراد و مواد هســتند که با کلیک بر روی آن ها 
توضیحات یا ســوالی نمایش داده می شــود و کاربر با مطالعه و پاســخ صحیح به 

سؤاالت امتیاز کسب می کند.

اطالعات تماس

۶۶531055 �0۲1شماره تلفن

www.edu.nano.irپایگاه اینترنتی

سایت های 
آموزشی
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 مخاطب: دانش آموزان )تمامی مقاطع(
 معرفی 

پایــگاه اینترنتــی باشــگاه نانــو بــه نشــانیwww.nanoclub.ir  همزمــان با 
تأسیس »باشگاه نانو« در سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد. این سایت 
سعي دارد تا در راستای اهداف باشگاه نانو، دانشآموزان را طي یک فرآیند 
آموزشــي، از یادگیــري مفاهیم اولیه تا خلق ایده هــاي دانش محور هدایت 

کند. 
در بخــش دپارتمان هــای باشــگاه نانــو، می تــوان بــه اطالعــات کاملــی در 

خصوص آیین نامه های باشگاه و موضوعات زیر دست یافت:
 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

 شبکه توانا )شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو(
 مسابقه ملی توانمند

 جشنواره دانش¬آموزی علوم و فناوری نانو
 کانون برگزیدگان باشگاه نانو

 آموزش
همچنیــن، اخبار و اطالعیه های برنامه ترویج دانش آموزی نانو در ایران در 
بخش اخبار ســایت منتشــر می شــود. الزم به ذکر اســت ماهنامه خبری�
ترویجی زنگ نانو هرماه از طریق این سایت در دسترس عالقه مندان قرار 

داده می شود.
نکته مهم دیگر آنکه عضویت در باشگاه نانو و شرکت در تمام رویدادهای 
جــاری باشــگاه از جملــه المپیاد علــوم و فناوری نانو و جشــنواره طرح های 

دانش آموزی فناوری نانو از طریق سایت باشگاه انجام می گیرد.

سایت باشگاه دانش آموزی نانو

اطالعات تماس

۲۲89۶414 و ۲۲89۶415�0۲1شماره تلفن

www.nanoclub.irپایگاه اینترنتی

info@nanoclub.irایمیل

  خدمات دهنده:
شرکت پژوهشگران نانوفناوری

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو

111





صادرات محصوالت و 
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بخش هفتم



 مخاطب دانش آموزی
PK-K2 

در ایــن مقطــع )پیش دبســتان( آموزش هــا بــا محصوالتــی شــامل بازی ها، 
کیت ها، فیلم و نمایش به روش کاماًل غیرمســتقیم و براســاس متدهای 
آموزشــی تعاملــی و با هدف دســتیابی به انتقــال رویکرد فنــاوری نانو انجام 
می شــود. این آموزش ها بدون پیش نیاز علمی قابل انجام هســتند و خود 

مقدمه مراحل بعدی آموزش است.
K2-K8 

در این مقطع )دبســتان( دانش آموزانی که پیش از این با رویکرد نانو آشــنا 
شــده اند، بــه صورت مســتقیم و غیرمســتقیم و بــا بهره گیــری از کیت های 
پیشرفته و دروس همراه با مربی با مفاهیم علمی فناوری نانو آشنا می شوند. 

K6-K12 
در ایــن مقطــع )دبیرســتان( دانش آموزانــی کــه مراحــل قبل را بــه خوبی 

پشــت ســر گذاشــته اند با مواجهه مســتقیم با تجهیزات و مواد فناوری 
نانو، چگونگی به کارگیری دانش نانو را در حوزه فناوری محک می زنند.

 مخاطب دانشجویى
از آنجایی که فناوری نانو در علوم پایه، مهندســی و پزشــکی کاربرد دارد، 
تمامــی دانشــجویان رشــته ها در صــورت یادگیــری این فنــاوری نوظهور 
می تواننــد در آینده از مزایای ایــن دانش در حوزه فعالیت خود بهره مند 
مختلــف  گرایش هــای  و  رشــته ها  براســاس  دلیــل  همیــن  بــه  شــوند. 
دانشــگاهی، کارســوق ها، دوره هــای آموزشــی و همچنیــن بســته های 
آزمایشــگاهی تخصصی، در حوزه دانشــجویی توسط شرکت توانا فراهم 

شده است.
در ادامــه انــواع خدمــات و محصــوالت آمــوزش فنــاوری نانــو ارائه شــده 

توسط گروه توانا در کشورهای مختلف، تشریح شده است.

 معرفی
گـروه توانـا، محصوالت و خدمات آمـوزشی فناوری نانـو را بـرای دانش آمـوزان و دانشجویان در قالـب »بسته هـای آموزشـی سـاده و پیشـرفته توانا« 

در کشورهای هدف صادراتی ارائـه می کند. این گروه، مسیرهای آموزشی زیر را برای مخاطبان خود پیگیری می کند:

کارسوق آموزشی برای 
  )K2-K8( دانش آموزان دبستانی

مدرسه روگو، چین - سال 9۵

کارسوق آموزشی برای 
  )K2-K8( دانش آموزان دبستانی
مدرسه گوکساکی، ترکیه - سال 9۵

کارسوق آموزشی برای
 دانشجویان پزشکی،

 دانشگاه مانتا، اکوادور - سال 9۶

کارسوق آموزشی برای دانش آموزان 
 )K6-K12( دبیرستانی

 مدرسه دوشولیک، چین - سال 9۵

توســعه افق نانوفناوری توانا شرکت 
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 محصوالت و خدمات صادراتی
   کارسـوق آموزشـی

 کارســوق آموزشــی توانا در حوزه دانش آموزی، به عنوان اولین گام آموزش، 
مخاطبین را از طریق بازی ها و تجهیزات آموزشـــی ســـاده بـــا مفاهیـــم اولیـه 
فناوری نانـــو از قبیـــل افزایش ســـطح، رویکردهای فناوری نانو و کاربردهـای 
آن بـــه صورت ملموس آشـــنا می سازد و در سطوح باالتر رویکردهای نانو در 
حوزه های تخصصی را آموزش می دهد. اولین گام آموزشــی توانا آشــنایی با 
مفاهیم اولیه و شــکل دهی دیدگاه دانش آموزان اســت، لذا کارســوق های 

توانا با طراحی بازی هایی که مفاهیم پیچیده نانو را ساده سازی و ملموس 
کرده اند، حرکت در این مسیر را برای دانش آموزان به راحتی فراهم می آورد.

در حــوزه دانشــجویی بــا توجه بــه نیاز مخاطــب و گرایش های دانشــگاهی، 
کارگاه هــای متنوعی بــا رویکرد کاربردی و تخصصی برگزار می شــود که زمینه 
آشنایی و استفاده از این فناوری را برای دانشجویان در گرایش های مختلف 
فراهم می نماید. این کارگاه ها ســرفصل های علمی فناوری نانو را از مبانی و 
انواع نانوســاختارها تا حوزه های مختلف دانشــگاهی نظیر نانوالکترونیک، 

نانومواد و نانوبایوتکنولوژی را پوشش می دهد.

  کیت هـای دانش آموزی
کیت هــای آموزشــی توانا، به عنوان گام دوم آموزش، دانـش آمـــوزان را از 
طریـــق انجـــام آزمایش های ســـاده، فرآیندهایـــی از قبیل تولیـد نانومـواد 
و یـــا تغییـــر خواص مـــواد در مقیـــاس نانـــو را ملموس و قابل مشاهده 

می سازد.
در دومیــن گام آموزشــی، پــس از ایجــاد محیــط شــاد گروهــی در مرحلــه 
بــرای دانش آمــوزان  تولیــد فضــای متمرکزتــر و شــخصی  بــه  نخســت، 
می پــردازد تــا بــا بهره گیــری از ابزارهــای ســاده در قالب کیت هایــی که در 
مدرسه و منزل قابل استفاده است، اطالعات خود را بازنگری و آزمایش 

کنند.
کیت هــای مقدماتــی از قبیل قطعات جورچین مولکولــی، دانش آموزان 
را بــا فعالیــت ســاخت و تکوین چنــد ســاختار ملکولی�نانویــی از طریق 

اتصال اتمی آشنا می کند.

در کیت هــای پیشــرفته، دانش آموزان با انجام آزمایش های شــیمیایی، 
ســنتز نانومواد را عماًل تجربه می کنند و با فرآیندها در مقیاس نانو آشنا 

می شوند.

کارسوق آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی 
)K6-K12(  مدرسه حیدرآباد، هند - سال 9۶

کارسوق آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی
 )K6-K12(  مدرسه فنی مسقط، عمان - سال 97

کارسوق آموزشی برای دانشجویان 
 کالج تکنولوژی المسنی، عمان - سال 97

کیت آموزشی برای دانش آموزان
 مدرسه آندینگ، چین - سال 9۵

کیت آموزشی برای دانش آموزان 
 کالج ایتالیایى ها، ترکیه - سال 9۶

محصوالت آموزشی 
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 تربیت مربى برای دانش آموزان
دوره های آموزش مربی توانا، به عنوان گامی تکمیل کننده،  امکان خودکفایی 
در امــر آمــوزش نانــو و اســتفاده از کیت های آموزشــی نانو را بــرای معلمان و 
مدرسان فراهم می آورد. شرکت توانا بر آن است تا حوزه های تحت آموزش 
خود را بومی سازی کند. برای رسیدن به این هدف، مربیان بومی که از فرهنگ 

دانش آموزان در شــهر یا کشــور خود شناخت بیشتری دارند، با موضوعات 
پایه و روش آموزشی توانا آشنا می شوند. در این راستا مربیان در سه موضوع 
تحت آموزش قرار می گیرند: نخســت آشــنایی با مفاهیم مقدماتی فناوری 
نانو به صورت عمیق، دوم شناخت روش آموزشی و انتقال مفاهیم و سوم 

آشنایی با به کارگیری کارسوق ها، کیت ها و دستگاه های آموزشی توانا.

 آموزش های مجازی
شــرکت توانا در راســتای بســط و گســترش دامنه آموزش فناوری نانو، اقدام به راه اندازی سامانه مجازی آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و 
پیشــرفته نموده اســت. این ســامانه به نوعی طراحی شده اســت که تمامی مخاطبان از دانش آموزان تا دانشجویان بتوانند همراه با این سامانه از 

مبانی تا پیشرفته ترین مباحث فناوری نانو را بیاموزند.

دوره تربیت مربى
 کالج تکنولوژی مسقط، عمان - سال 97

تجهیز آزمایشگاه های آموزشی نانو  
دوشولیگ، چین - سال 9۵

دوره تربیت مربى
مدرسه دوشولیک، چین - سال 9۵

تجهیز آزمایشگاه های آموزشی نانو  
شرکت نانوسرف چنگ زو، چین - سال 9۵

دوره تربیت مربى
مدرسه خصوصی مانتا، اکوادور - سال 9۶

 تجهیز آزمایشگاه های آموزشی نانو
تخصصــی  تجهیــزات  از  اســتفاده  بــا  توانــا،  آزمایشــگاه های 
تــا  صفــر  نانومــواد  ارزیابــی  و  ســنتز  آمــوزش  و  نانــو  فنــاوری 
دنیــای  در  را  جدیــدی  افق هــای  و  فرصت هــا  ســه بعدی، 
تحقیقات فناوری نانو را به روی دانش آموزان و دانشــجویان 
باز می کند. گروه توانا در راســتای تکمیل مســیر آموزشی خود 
بــرای دانش آمــوزان، ایــن امــکان را بــرای مخاطبیــن فراهــم 
می کند تا با پیشرفته ترین دستگاه های آزمایشگاهی فناوری 
نانو از نزدیک آشــنا شــوند و مواردی که قباًل به صورت تئوری 

آموخته اند را به صورت عملی تجربه کنند.
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 پارک نانو
این پارک که توســط گروه توانا طراحی شــده است، شامل مجموعه ای از 
بازی های علمی و سرگرم کننده است که در فضایی متناسب با خواست 
کارفرما، طراحی و چیدمان می شود تا کودکان در فضایی شاد و جذاب به 

دنیای فناوری نانو وارد شــوند. شرکت توانا با مجموعه ای از طرح بازی ها 
و ابزارهای ســرگرمی، فیلم های آموزشــی، انیمیشــن و ... در هر مجموعه 
تفریحی�علمــی، مجموعه ای منحصربه فرد در قالب پارک نانو را طراحی و 

پیاده سازی می نماید.

تجهیز آزمایشگاه های آموزشی نانوبایوتکنولوژی 
 مرکز تحقیقاتی مواد پیشرفته هاوانا، کوبا - سال 9۶

اجرای بازی های نانو برای کودکان در پارک علمی گنزو 
 شانگهای - چین - 97

مختلــف  گرایش هــای  بــه  توجــه  بــا  دانشــجویی  حــوزه  در 
دانشــگاهی، آزمایشــگاه های تخصصی توســط شــرکت توانا 
تجهیــز، آموزش و راه اندازی می شــوند که امــکان بهره مندی 
و  عملیاتــی  کامــاًل  صــورت  بــه  را  محققــان  و  دانشــجویان 
تحقیقاتی فراهم می نماید. این آزمایشــگاه ها انواع مختلفی 
نظیر آزمایشــگاه عمومی فناوری نانو، آنالیز و مشخصه یابی، 
ســنتز و ساخت، نانوبیوتکنولوژی، نانومواد، نانوالکترونیک 

و نانوپوشش دهی دارد.

اطالعات تماس

773880۶0�0۲1شماره تلفن

0919508878۲شماره همراه

info@tavanalab.irایمیل

www.tavanalab.irپایگاه اینترنتی

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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شبکه آزمایشگاه های آموزشی 
فناوری نانو )شبکه توانا(

بخش هشتم
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دستگاه های موجود در آزمایشگاه نانوفکستلفننشانینام پژوهش سراشهرستاناستان

آذر بایجان 1 
بنابشرقی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

بناب

بناب، میدان تأمین اجتماعی، 
خیابان فرمانداری )شهرک امام(، 

باالتر از فرمانداری، پژوهش سرای 
دانش آموزی بناب

041�377۶۲7۲8041�377۶۲7۲8
اسپاترینگ رومیزی، الکتروریس، 

 ، انفجار الکتریکی سیم، اسپکتروفتومتر
التراسونیک

آذربایجان ۲
تبریزشرقی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

آذربایجان

، خیابان شریعتی جنوبی،  تبریز
اول خیابان مصال )کوچه والمان(، 

جنب شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان ناحیه 3، پژوهش سرای 

دانش آموزی آذربایجان

، التراسونیک، اسپاترینگ 35545۲۲0�041 اسپکتروفتومتر
رومیزی، الکتروریس

آذربایجان 3
مراغهشرقی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

مراغه

مراغه، خیابان اوحدی، روبروی 
، تاالر  کانون شهید متذکر

شهید بهشتی، پژوهش سرای 
دانش آموزی  مراغه

، التراسونیک، اسپاترینگ 37۲41584�041 اسپکتروفتومتر
رومیزی، الکتروریس 

آذربایجان 4
میانهشرقی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
عین القضات

میانه، خیابان کشاورزان، روبروی 
درمانگاه تأمین اجتماعی، 

پژوهش سرای دانش آموزی عین 
القضات میانه

، اسپاترینگ رومیزی، 5۲۲۲۶101�5۲۲37۶3۲041�041 اسپکتروفتومتر
التراسونیک، الکتروریس

آذربایجان 5
تبریزشرقی

مرکز آموزش 
فنی حرفه ای 

شماره 3 

، بلوار  دکتر حسابی،  رجایی شهر
میدان دکتر حسابی، جنب 

دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی، 
مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره 3 

041�338۲۶939 
041�338۲۶940

، گالو باکس، هود  "اتوکالو، انکوباتور
pH ،کوره، آون ، شیمی، سانتریفیوژ

 ،spin coating ، ، هیتر استیرر متر
، AFM، التراسونیک،  اسپکتروفتومتر

الکتروریس، انفجار الکتریکی سیم، 
اسپاترینگ رومیزی، آب مقطرگیری، حمام 

BET ،مافوق صوت، ترازو دیجیتال

آذربایجان ۶
آموزشکده سما تبریزشرقی

الکتروریس، اسپاترینگ، التراسونیک، ___تبریز
CVD ، ، اسپکتروفتومتر اسپین کوتر

آذربایجان 7
سلماسغربی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
حاج محمد 

طالیی

آذربایجان غربی، سلماس، 
خیابان چمران، تقاطع طالقانی، 

پژوهش سرای حاج محمد طالیی 
سلماس

044�35۲۲3057

pH ، ، هود شیمی، هیتر استیرر سانتریفیوژ
، spin coating، اسپاترینگ رومیزی،  متر

التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 
، STM، کوره الکتروریس، اسپکتروفتومتر

آموزشــی فناوری نانو )شبکه توانا( آزمایشــگاه های  اطالعات تماس اعضای شــبکه 
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آذربایجان 8
ارومیهغربی

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 

رازی

ارومیه، خیابان صاحب تبریزی، 
خیابان رازی، جنب هنرستان 

شهید عسگری، پژوهش سرای 
رازی

التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 3345۶797�044
الکتروریس، آون

آذربایجان 9
پژوهش سرای ماکوغربی

امام رضای ماکو

ماکو، خیابان امام، باالتر از 
شهرداری، پژوهش سرای 
دانش آموزی امام رضا)ع(

044�34۲۲3154
 ، التراسونیک، STM، اسپکتروفتومتر

انفجار الکتریکی سیم، الیه نشانی دورانی، 
الکتروریسی، اسپاترینگ رومیزی

اردبیلاردبیل10
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
استاد بابا صفری

چهارراه امام خمینی، جنب 
شهرداری مرکزی و درمانگاه امام 

حسین � روبه روی اداره برق، 
پژوهش سرای استاد باباصفری

045�33۲34308045�33۲34308
، هود شیمی، انفجار  آون، کوره، سانتریفیوژ
الکتریکی سیم، التراسونیک، الکتروریس، 

pHمتر

اصفهاناصفهان11
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

فضیلی اصفهان 

اصفهان، خیابان شیخ صدوق 
شمالی، خیابان شیخ مفید، 

چهارراه دهش، پژوهش سرای 
فضیلی اصفهان

031�3۶۶4۲730

 ،spin coating ،گالو باکس ، انکوباتور
 ، ، کوره، اسپکتروفتومتر سانتریفیوژ

التراسونیک، اسپاترینگ رومیزی، انفجار 
الکتریکی سیم، الکتروریس

شهرضااصفهان1۲
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
استاد طاهر 

، خیابان 11  شهرضا، میدان حر
اردیبهشت، پژوهش سرای 

دانش آموزی استاد طاهر
الکتروریسی، انفجار سیم، اسپاترینگ 53۲35۲04�031

STM ،رومیزی

جالبرز13 کر
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

مالصدرا

ج، حصارک باال، سه راه پست  کر
خانه، میدان شهرداری، روبروی 

پارک الله، پژوهش سرای مالصدرا
کوره، انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ 34550480�0۲۶

رومیزی، الکتروریس

جالبرز14 کر

دبیرستان 
استعدادهای 

درخشان، 
فرزانگان 4

الکتروریس، هات پلیت___

ایالمایالم15

 پژوهش سرای 
دانش آموزی  
فرهیختگان 

ایالم

ایالم، خیابان ۲4 متری اشرفی 
اصفهانی، نرسیده به تاالر بانک 

صادرات، جنب اتوگالری دینی پژوه 
084�33351۶50 ، التراسونیک، spin coating، انکوباتور

انفجار الکتریکی سیم، الکتروریس، اتوکالو

برازجانبوشهر1۶
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

متقین برازجان

، برازجان، انتهای خیابان  بوشهر
فردوسی، نبش خیابان مولوی، 

، پژوهش سرای متقین میدان کارگر
077�34۲50933

، هود شیمی، بن ماری، ترازو  هیتر استیرر
 ، ، کوره، آون، سانتریفیوژ دیجیتال، pHمتر

التراسونیک، اسپاترینگ رومیزی، 
AFM�STM ، الکتروریس، اسپکتروفتومتر

محصوالت آموزشی 
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بوشهربوشهر17

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

شهید 
خوشبخت

،  خیابان شهدا، روبروی  بوشهر
دبیرستان سعادت، پژوهش سرای 

شهید خوشبخت
077�33333079077�33333079

التراسونیک، اسپاترینگ رومیزی، کوره، 
، الکتروریس،  ، اسپکتروفتومتر هیتر استیرر

AFM�STM ،آون

تهرانتهران18

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 

دانش آموزی ابن 
سینا 

تهران، میدان خراسان، خیابان 
خاوران، ایستگاه امیرسلیمانی، 

آموزش و پرورش منطقه 15 
تهران، پژوهش سرای دانش آموزی 

ابن سینا 

3300۶757

، هود شیمی، گالو  ، pHمتر سانتریفیوژ
، التراسونیک،  باکس، هیتر استیرر

 ،spin coating�STM ، اسپکتروفتومتر
اسپاترینگ، الکتروریسی، انفجار الکتریکی 

سیم

شهرریتهران19
پژوهش سرای 
دانش آموزی  

بصیرت

،  بلوار امام  شهر ری،  میدان نماز
حسین، نرسیده به اداره آموزش و 
پرورش انتها کوچه صاحب زمان،  

سمت چپ خیابان یزدان خواه، 
نبش مدرسه ارشاد

التراسونیک، اسپاترینگ رومیزی، 5590۶91۶
الکتروریس، انفجار الکتریکی سیم

تهرانتهران۲0
دانشگاه تربیت 

دبیر شهید 
رجایی

لویزان، خیابان شهید شعبانلو، 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

0۲1�۲۲9700۶0�
۶9)۲۶31(

 ، ، کوره، آون، انکوباتور "اتوکالو، pHمتر
spin coating، حمام مافوق صوت، ۲ترازو 

، ۲آب  ، هیتر استیرر دیجیتال، کلنی کانتر
، هود شیمی، ضخامت سنج  دیونیزه ساز
، التراسونیک،  الیه های نازک، سانتریفیوژ

، اندازه گیری سطح ویژه به  اسپکتروفتومتر
AFM�STM  ،التراسونیک ،  BETروش 

"

الکتروریس___فرزانگان 7تهرانتهران۲1

چهارمحال ۲۲
شهرکردو بختیاری

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

شهید چمران 
ناحیه 1

شهرکرد، خیابان سعدی، 
دبیرستان فجر اسالم، طبقه سوم، 

پژوهش سرای دکتر چمران

038�3۲۲44794 
التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 3۲۲44795�3۲۲44795038�038

الکتروریس

چهارمحال ۲3
سامانو بختیاری

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
رازی سامان

سامان، بلوار معلم، پژوهش سرای 
335۲3030�038دانش آموزی رازی سامان

الیه نشانی دورانی، اسپاترینگ رومیزی، 
، ترازوی  هات پلیت مگنت، pHمتر

، الکتروریسی دیجیتال 4 رقم اعشار

خراسان ۲4
بیرجندجنوبی

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 
جابربن حیان

بیرجند، خیابان شهید منتظری، 
نبش منتظری ۶، جنب سینما 
بهمن، پژوهش سرای جابربن 

حیان

05۶�3۲۲۲701۶ 
انفجار الکتریکی سیم، التراسونیک، 3۲۲۲701۶�3۲۲۲9۶9505۶�05۶

الکتروریس، اسپاترینگ رومیزی

خراسان ۲5
مشهدرضوی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

عالمه طباطبایی

مشهد، خیابان عبادی 71، بعد از 
چهارراه دوم، پژوهش سرای عالمه 

طباطبایی
051�373388۶7 ، ، pHمتر اسپاترینگ رومیزی، هیتر استیرر

، الکتروریس ، انکوباتور سانتریفیوژ
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خراسان ۲۶
مشهدرضوی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

مالصدرا

مشهد، احمدآباد، خیابان مالصدرا، 
مالصدرا ۶، پژوهش سرای مالصدرا

051�3841۲703 
051�38407400

الکتروریسی، انفجار سیم، اسپاترینگ 
STM ،رومیزی

خراسان ۲7
مشهدرضوی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

رباتیک 
دانش آموزی 

مشهد، تقاطع بلوار دانشجو و 
بلوار فرهنگ، جنب اداره آموزش 
و پرورش ناحیه شش، روبه روی 

دبستان فرهنگیان 

051�3891۶170051�38۶44050
 ، اسپاترینگ رومیزی، التراسونیک، pHمتر

 ، ترازو دیجیتال، spin coating، هیتر استیرر
اسپکتروفتومتر

خراسان ۲8
تربت جامرضوی

پژوهش سرای 
دانش آموزی  

ثامن االئمه

تربت جام، بلوار امام خمینی 39، 
چهارراه سوم، پژوهش سرای 

دانش آموزی  ثامن االئمه
051�5۲5۲۲014

کوره، اتوکالو، الکتروریس، هیتر 
، spin coating، التراسونیک،  استیرر

، pHمتر اسپکتروفتومتر

خراسان ۲9
سبزواررضوی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

اسرار

، خیابان مطهری، حاشیه  سبزوار
میدان الله، پژوهش سرای 

دانش آموزی اسرار
051�44۶57430051�44۶57430

اسپاترینگ رومیزی، التراسونیک، ترازو 
دیجیتال، spin coating، الکتروریس، 

، اتوکالو، کوره ، اسپکتروفتومتر سانتریفیوژ

خراسان 30
نیشابوررضوی

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

مهندس سینا 
مسیح آبادی

، خیابان فردوسی شمالی،  نیشابور
خیابان بهشت، پژوهش سرای 

دانش آموزی  مهندس سینا 
مسیح آبادی

051�4۲۲1334۲ 
051�4۲۲۲9۶۶0051�4۲۲۲9۶۶0

 spin ،اسپاترینگ رومیزی، التراسونیک
coating، انفجار الکتریکی سیم، ضخامت 
سنج الیه های نازک، الکتروریس، اتوکالو، 

AFM�STM

خراسان 31
بجنوردشمالی

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 
محمد تقی 

بجنوردی

 ، بجنورد، خیابان دوچنار
الکتروریسی، انفجار سیم، اسپاترینگ 3۲۲3۶۶9۲�058پژوهش سرای دانش آموزی بجنورد

STM ،رومیزی

خراسان 3۲
شیروانشمالی

پژوهش سرای 
دانش آموزی  
حکیم فارابی

شیروان، فردوسی، جنب دبستان 
، التراسونیک، انفجار الکتریکی 3۶۲35800�058سعدی  هیتر استیرر

سیم

اهوازخوزستان33
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

فارابی

، فلکه ساعت، امانیه، خیابان  اهواز
، پشت مسجد ارشاد،  جندی شاپور

پژوهش سرای فارابی
0۶1�333۶۲735�۶

، آون، هود شیمی، هیتر  سانتریفیوژ
، spin coating، اسپاترینگ رومیزی،  استیرر
، الکتروریس،  التراسونیک، اسپکتروفتومتر
 ، ترازو دیجیتال، گالو باکس، کوره، انکوباتور

pHمتر

خرمدرهزنجان34
پژوهش سرای 
دانش آموزی 
فرهیختگان

زنجان، شهرستان خرمدره، 
انتهای خیابان سردار جنگل، 

روبه روی بوستان شهید پناهی، 
پژوهش سرای دانش آموزی  

فرهیختگان

0۲4�35534۲5۲0۲4�355۲7900

، کوره، آون،  هود شیمی، هیتر استیرر
انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ رومیزی، 

 spin ، ، سانتریفیوژ الکتروریس، pHمتر
، التراسونیک coating، انکوباتور
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زنجانزنجان35

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 
دکتر امیرعلم 

غضنفریان

(، کوچه  زنجان، خیابان صف )کارگر
علوی، پالک 4، پژوهش سرای دکتر 

امیرعلم غنضفریان
0۲4�3345۶10۲

التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 
الکتروریس، آون، هات پلیت مگنت، 

 ، ، pHمتر ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشار
رسوب بخار شیمیایی، هات پلیت مگنت

دامغانسمنان3۶
پژوهش سرای 
دانش آموزی 
جابربن حیان

دامغان، بلوار پیروزی، باغ جنت 
 ، شرقی، جنب چلوکبابی باباحیدر
پژوهش سرا و آزمایشگاه مرکزی 

جابربن حیان

0۲3�35۲470۶7 
0۲3�35۲313180۲3�35۲4۶950

 spin ،آب مقطر گیری، ترازو دیجیتال، کوره
coating، الکتروریس، اسپاترینگ رومیزی، 

التراسونیک

سمنانسمنان37
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
حسن ابن هیثم

سمنان، بلوار سعدی، چهارراه 
، انتهای صاحب االمر ۲ الکتروریسی، اسپاترینگ رومیزی، 333409۲5STM�333۲71500۲3�0۲3صاحب االمر

شاهرودسمنان38

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
شهرستان 

شاهرود

، روبروی  شاهرود، میدان هفتم تیر
درب اصلی دانشگاه صنعتی، کوچه 

استعدادهای درخشان 
، التراسونیک، الکتروریس3۲39۲058�0۲3 اسپکتروفتومتر

39
سیستان 

و 
بلوچستان

زاهدان

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 

پویندگان 
زاهدان

زاهدان، خیابان آزادی، جنب 
فروشگاه فرهنگیان )دبستان 13 

آبان(، پژوهش سرای پویندگان
التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم33۲۲40۲5�054

استهبانفارس40
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
باقرالعلوم 

استهبان، میدان امام خمینی، 
پژوهش سرای دانش آموزی 

باقرالعلوم 
التراسونیک، اسپاترینگ رومیزی، 53۲31843�071

الکتروریس

شیرازفارس41
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
رازی

، بین چهارراه سینما سعدی  شیراز
و سه راه برق، قبل از کوچه 1۶، 

پژوهش سرای رازی
الکتروریسی، انفجار سیم، اسپاترینگ 3۲334419�071

STM ،رومیزی

فسافارس4۲

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

پرفسور نظامی 
فسا

فسا، خیابان فرمانداری، کوچه 
شاهزاده قاسم، پژوهش سرای 

پرفسور نظامی
071�533158۲3071�533158۲3

، اسپاترینگ رومیزی،  هیتر استیرر
، کوره، آون، التراسونیک،  سانتریفیوژ

spin coating ، الکتروریس، pHمتر

گراشفارس43
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

شهدای فرهنگی

گراش، انتهای بلوار شهید منفرد، 
جنب پارک نارنج، پژوهش سرای 

دانش آموزی  شهدای فرهنگی
071�5۲44۲549071�5۲449531 

071�5۲443890

 ، ، سانتریفیوژ هود شیمی، اسپکتروفتومتر
 ، ، الکتروریس، هیتر استیرر آون، pHمتر

اسپاترینگ رومیزی، کوره، انفجار الکتریکی 
سیم
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الرستانفارس44
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

بوعلی

الرستان، شهر جدید، چهل متری 
بهداشت، بعد از مسجد خدیجه 

کبری )س(، پشت مجتمع آموزش 
عالی، پژوهش سرای دانش آموزی 

الرستان

715۲۲519۲5

الیه نشانی دورانی، اسپاترینگ 
 ، رومیزی، ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشار

، الکتروریسی، کوره  اسپکتروفتومتر
الکتریکی، آون، هات پلیت مگنت، pHمتر

فیروزآبادفارس45
پژوهش سرای 
دانش آموزی 
جابر بن حیان

شهرستان فیروزآباد، میدان 
طالقانی، روبه روی تعاونی 

فرهنگیان، پژوهش سرای 
دانش آموزی جابربن حیان

اسپاترینگ رومیزی، الکتروریسی71387۲3803

قزوینقزوین4۶
پژوهش سرای 
دانش آموزی 
جابربن حیان

بلوار امام خمینی )نوروزیان(، جنب 
استانداری، اداره کل آموزش و 

پرورش، ساختمان شماره 3 طبقه 
زیرزمین

0۲8�333۶3504

، spin coating، گالو  کوره، سانتریفیوژ
 ، باکس، هود شیمی، اتوکالو، هیتر استیرر
، اسپاترینگ رومیزی، الکتروریس،  pHمتر

AFM� ، ، آون، اسپکتروفتومتر انکوباتور
STM

قمقم47

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

پروفسور 
حسابی

خیابان بلوار امین، کوچه شماره 
1، مرکز تحقیقات پژوهش سرای 

پروفسور حسابی
0۲5�3۲۶13855

 spin ، ، کوره، آون، هیتر استیرر سانتریفیوژ
coating، التراسونیک، اسپاترینگ رومیزی، 

الکتروریس، اتوکالو

سنندجکردستان48

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

ناحیه دو 
سنندج

 ، سنندج، خیابان هفده شهریور
باالتر از سه راه شیخان، جنب 

دبیرستان سروش
087�331۶۶359

 ، ، pHمتر ، هود شیمی، سانتریفیوژ انکوباتور
، التراسونیک، انفجار الکتریکی  هیتر استیرر

سیم، الکتروریس، اتوکالو، آسیاب 
گلوله ای سیاره ای، میکروسکوپ نیروی 

اتمی� آموزشی، رسوب بخار شیمیایی

قروهکردستان49

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 
امام خمینی 

قروه

کردستان، شهرستان قروه، 
، جنب فرمانداری،  خیابان باهنر
پژوهش سرای امام خمینی قروه

التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 35۲50۲۲۲�087
spin coating ،الکتروریس

پژوهش سرای بیجارکردستان50
امام خمینی

، میدان  شهرستان بیجار
فاضل، روبروی پارک 15 خرداد، 

پژوهش سرای دانش آموزی دکتر 
ریاضی

، التراسونیک، انفجار الکتریکی 38۲34010�087 سانتریفیوژ
سیم، الکتروریسی

پژوهش سرای مریوانکردستان51
دکتر پرتوما

کردستان، شهرستان مریوان، 
نبش ورودی خیابان ارتش، 

، جنب تعاونی مصرف  کانون باهنر
فرهنگیان، پژوهش سرای 

دانش آموزی پرتوما

، التراسونیک، 34547710�087 ، pHمتر سانتریفیوژ
اسپاترینگ رومیزی، الکتروریسی

محصوالت آموزشی 
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پژوهش سرای سقزکردستان5۲
خاتم االنبیاء

، خیابان  کردستان، شهرستان سقز
امام خمینی، پشت کانون شهید 

بهشتی
، التراسونیک، اسپاترینگ 3۶۲۲4310�087 سانتریفیوژ

رومیزی، الکتروریسی

جیرفتکرمان53
پژوهش سرای 
دانش آموزی 
جابربن حیان

جیرفت، خیابان عدالت، جنب باغ 
43۲17503�034ملی، پژوهش سرای جابربن حیان

التراسونیک، الکتروریس، STM، ترازو 
، کوره، انفجار  دیجیتال، هیتر استیرر
الکتریکی سیم، اسپاترینگ رومیزی

سیرجانکرمان54

پژوهش سرای 
دانش آموزی  
نواندیشان 

سیرجان

سیرجان، خیابان شریعتی، جنب 
سالن کشوری، پژوهش سرای 

نواندیشان
034�4۲۲04108

 ، ، آب دیونیزه ساز هود شیمی، هیتر استیرر
، اتوکالو، بن ماری، ترازو  سانتریفیوژ

 ، ، کوره، آون، انکوباتور دیجیتال، pHمتر
انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ رومیزی، 

afm ، اسپکتروفتومتر

کرمانکرمان 55

مرکز 
پژوهش های 

علمی و آموزشی 
استان کرمان

کرمان،  خیابان قرنی، کوچه شماره 
۶، مرکز پژوهش های علمی و 

آموزشی استان کرمان
034�3۲۲۶5913

 ، انفجار الکتریکی سیم، اسپکتروفتومتر
التراسونیک، اسپاترینگ رومیزی، 

 ، الکتروریس، AFM�STM، هیتر استیرر
آون، هود شیمی، spin coating، کوره، 

pHمتر

کرمانشاهکرمانشاه5۶

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 

ناحیه 1 
کرمانشاه

کرمانشاه، سه راه ۲۲ بهمن، جنب 
خانه معلم، پژوهش سرای ناحیه 

1 کرمانشاه

083�38۲548۶8 
spin coating، انفجار الکتریکی سیم، 38۲39391�38۲5۲001083�083

التراسونیک، آون

کرمانشاهکرمانشاه57
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

اندیشه ناحیه ۲

کرمانشاه، انتهای شهرک بعثت، 
خیابان ارتش، پژوهش سرای 

اندیشه
083�37۲13۲3۲ ، ترازو دیجیتال، اسپاترینگ رومیزی، pHمتر

، سانتریفیوژ التراسونیک، اسپکتروفتومتر

کرمانشاهکرمانشاه58

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

پرفسور 
شمسی پور 

ناحیه 3

کرمانشاه، ۲۲بهمن، بلوار 
آب مقطرگیری، هود شیمی، کوره، 38۲۲۶005�083بهزیستی، مدرسه اقبال

afm ،الکتروریس

59
کهگیلویه 

و 
بویراحمد

یاسوج
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

امام صادق

یاسوج، خیابان معلم، خیابان 
شاهد ۲۶، پژوهش سرای امام 

صادق
التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 33338111�074

الکتروریس، سانتریفیوژ

بندرترکمنگلستان۶0
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
رازی

خیابان جمهوری 7، خیابان شهید 
قره جه، جنب مسجد

017�344347۶4 
017�34433445

انفجار الکتریکی سیم، التراسونیک، 
الکتروریس
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آق قالگلستان۶1
پژوهش سرای 
دانش آموزی 
پیامبر اعظم

شهرستان آق قال، خیابان امام 
خمینی جنوبی، جنب دبیرستان 

سمیه
071345۲7140

 ، کوره الکتریکی، الیه نشانی دورانی، pHمتر
، آون، هات  ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشار
پلیت مگنت، آسیاب گلوله ای سیاره ای، 

التراسونیک، الکتروریسی

رشتگیالن۶۲

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

پروفسور رضا  
ناحیه 1 

رشت، میدان یخ سازی، بلوار شهید 
افتخاری، ابتدای شهرک اندیشه، 

پژوهش سرای پرفسور رضا
، التراسونیک، اسپاترینگ 33571558�013 اسپکتروفتومتر

رومیزی، الکتروریس

دورودلرستان۶3
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
اشراق 

 درود، بلوار امام علی، کانون امام 
علی، پژوهش سرای دانش آموزی 

اشراق درود
التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم43۲3۶434�43۲3۶4340۶۶�0۶۶

بابلسرمازندران۶4
 پژوهش سرای 

دانش آموزی 
شهید میرزاده 

، خیابان پاسداران، جنب  بابلسر
درمانگاه فرهنگیان، پژوهش سرای 

دانش آموزی  شهید میرزاده 

011�35۲87494 
اسپاترینگ رومیزی، التراسونیک، 35۲87497�35۲87497011�011

، آون ، هیتر استیرر الکتروریس، انکوباتور

بهشهرمازندران۶5

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

شهید 
هاشمی نژاد

، جنب شرکت گاز و  بهشهر
اداره دارایی، کوچه پژوهش، 
پژوهش سرای دانش آموزی 

 بهشهر
، خیابان فرهنگ، آموزش و  بهشهر

پرورش شهرستان بهشهر

، انفجار الکتریکی سیم، 345۲۶087�011 سانتریفیوژ
الکتروریس، التراسونیک، اسپکتروفتومتر

ساریمازندران۶۶

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

شهید 
علی محمدی 

ناحیه ۲

ساری، سه راه مدرس، روبه روی 
سه راه خیام، جنب کانون 

شهید فهمیده، پژوهش سرای 
دانش آموزی شهید علی محمدی

کوره، اسپاترینگ رومیزی، الکتروریس33۲۶5۲01�۲011�33۲۶5۲01�011

نورمازندران۶7

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

امام جعفر 
صادق

، خیابان امام، خیابان فرهنگ،  نور
445۲0075�011پژوهش سرای امام جعفر صادق

انفجار الکتریکی سیم، التراسونیک، 
اسپاترینگ رومیزی، الکتروریس، کوره، 

spin coating ، هیتر استیرر
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رامسرمازندران۶8
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

فرید
___

الکتروریس، التراسونیک، انفجار الکتریکی 
، سانتریفیوژ دور  سیم، اسپکتروفتومتر

باال، هات پلیت، آون، هود

اراکمرکزی۶9

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
خلیج فارس 

)قلم چی(

اراک، خیابان امام خمینی، جنب 
اسپاترینگ رومیزی، التراسونیک، انفجار 3۲۲۲8084�3۲۲۲808408۶�08۶ سالن ۲۲ بهمن

الکتریکی سیم، الکتروریس

محالتمرکزی70

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
شهید حسن 

رضایی

محالت، خیابان انقالب، نبش 
میدان سرداران

08۶�43۲۲۲190
ترازو دیجیتال، spin coating، التراسونیک، 43۲۲3094�43۲۲309408۶�08۶

انفجار الکتریکی سیم، الکتروریس

بندرعباس هرمزگان71
ناحیه 1

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
شهید اصغر 

قاسمی )ناحیه 1(

بندرعباس، شهرنمایش، 
بلوارآزادگان، نبش آزادگان ۲7، 

روبروی بنیاد شهید 
07۶�3334۶384

التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 
اتوکالو، الکتروریس، STM، هود شیمی، 

کوره، آون

بندرعباس  هرمزگان7۲
ناحیه ۲

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

والیت )ناحیه ۲(

بندرعباس، بلوار ثاراهلل، روبه روی 
بازارچه ۲۲ بهمن، جنب دبیرستان 

نمونه جواداالئمه
07۶�33558004

اسپاترینگ رومیزی، انفجار الکتریکی سیم، 
التراسونیک، الکتروریس، آون، سانتریفیوژ 
یونیورسال، الیه نشانی دورانی، هات پلیت 

، جداساز  مگنت، آب مقطرگیری، pHمتر
مغناطیسی مگسیو، هود

بندرلنگههرمزگان73
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

خوارزمی

بندرلنگه، میدان ۲۲ بهمن )فلکه 
آموزش و پرورش(، خیابان شهید 
بهشتی، باالتر از شبکه بهداشت

، هود شیمی، 44۲۲391۲�07۶  الکتروریس، اسپکتروفتومتر
، التراسونیک، کوره، آون هیتر استیرر

جاسکهرمزگان74
پژوهش سرای 
دانش آموزی  

جاسک

بندر جاسک، خیابان معلم، 
، الکتروریس، التراسونیک، 4۲5۲0۲40�07۶روبه روی فروشگاه فرهنگیان  اسپکتروفتومتر

، آون هیتر استیرر

سیریکهرمزگان75
پژوهش سرای 
دانش آموزی  

سیریک

سیریک، روبه روی مسجد 
آون، اسپاترینگ رومیزی، هود شیمی، 4۲374591�07۶صاحب الزمان)عج(

spin coating ،کوره

مینابهرمزگان7۶
پژوهش سرای 
دانش آموزی 

میناب

شهرستان میناب، ابتدای بلوار 
آل محمد، جنب دبیرستان 

خاتم االنبیا و طالقانی 
07۶�4۲۲۲399807۶�4۲۲۲544۶

، آون، التراسونیک، هود  هیتر استیرر
شیمی، کوره، انفجار الکتریکی سیم، 

الکتروریس
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دستگاه های موجود در آزمایشگاه نانوفکستلفننشانینام پژوهش سراشهرستاناستان

بندرخمیرهرمزگان77

، میدان  شهرستان بندر خمیر
آزادی، طبقه سوم مدرسه 

امام رضا)ع(، پژوهش سرای 
دانش آموزی خمیر

0917�1۶93778pH ،هات پلیت مگنت، الیه نشانی دورانی
، هات پلیت مگنت، الکتروریسی متر

رودانهرمزگان78

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
شهید علی 

محمدی رودان

رودان، بلوار شهید چمران، 
جنب مدرسه مکتب الزهرا، 

پژوهش سرای دانش آموزی شهید 
علی محمدی رودان

الکتروریسی، آون، هات پلیت مگنت7۶4۲88۶333

پارسیانهرمزگان79

پژوهش سرای 
دانش آموزی 
شهید دکتر 

مسعود علی 
محمدی

پارسیان، خیابان 15 خرداد، کوچه 
هات پلیت مگنت، الکتروریسی44۶۲5۶80�07۶نصر3، جنب باشگاه فرهنگیان

مالیرهمدان80

پژوهش سرای 
دانش آموزی 

شهید احمدرضا 
احدی

خیابان شهدا، جنب ثبت احوال 
پژوهش سرای شهید احمدرضا 
احدی )دبیرستان یداهلل زمان 

سابق(

التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، 3۲۲۲958۶�3۲۲4999۶081�081
اسپاترینگ رومیزی، الکتروریس

همدانهمدان81

 پژوهش سرای 
دانش آموزی 

پروفسور 
حسابی

همدان، خیابان طالقانی، چهارراه 
ابن سینا، پژوهش سرای پروفسور 

حسابی
الکتروریسی، انفجار سیم، اسپاترینگ 383540۲۶�081

STM ،رومیزی

یزدیزد8۲

 باشگاه 
دانش آموزی 

علمی پژوهشی 
جوان  

بلوار طالقانی، ابتدای کوچه حنا، 
3۶۲۲1581�3۶۲۶0۲00035�035باشگاه علمی پژوهشی جوان

، گالو  spin coating، کوره، سانتریفیوژ
 ، باکس، هود شیمی، هیتر استیرر

، التراسونیک، اسپاترینگ  اسپکتروفتومتر
رومیزی، الکتروریس، انفجار الکتریکی 

سیم

بافقیزد83
پژوهش سرای 
دانش آموزی 
مفیدی بافق

___
الکتروریس، انفجار الکتریکی سیم، 

 ، پالسمای سرد، CVD، ترازو 3رقم، PHمتر
3عدد هات پلیت، کوره

محصوالت آموزشی 
فناوری نانو
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بخش نهم



شماره تماسشهراستاننام شرکت آموزشی

۲۲89۶415�0۲1تهرانتهرانپژوهشگران نانوفناوری

2177388060تهرانتهرانتوسعه افق نانوفناوری توانا

۶۶871۲59�0۲1تهرانتهرانتوسعه فناوری مهرویژن 

093۶34۶1117مشهدخراسان رضویتعاونی انگاره فیزیک توس

۶۶1۲7795�0۲1تهرانتهرانرایا صدرا آتی

0935773۲040مراغهآذربایجان شرقیسرآمد علم آینده

0913۲۲19۲3۶اصفهاناصفهانصنعت پژوهان کوشای سپاهان

091۲519930۶اصفهاناصفهانکانون فرهنگی آیینه

09351013۶5۶اهوازخوزستانکیمیا فناوران صدر

09118170594تهرانتهرانگروه فناوران ایرمان انرژی

4404۲4۲3�0۲1تهرانتهرانمهندسین فناورگستر ریونیز

33۲39304�045اردبیلاردبیلنارین بنیان سبالن

09375۶85480قروهکردستاننانوسوالر امید

شــرکت های آموزشــی که در این جدول معرفی شــده اند، در دو ســال اخیر به فعالیت های آموزشــی از قبیل برگزاری دوره ها و کارگاه های 
آمــوزش علــم و فنــاوری نانو بــرای دانش آموزان و دانشــجویان، همکاری در برگزاری المپیاد دانش آموزی و مســابقه ملــی فناوری نانو و 

همکاری در انجام پروژه های دانش آموزی در حوزه فناوری نانو پرداخته اند.
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