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 آمد زن کان ماه پديدو دهل مي برگير                  عيد آمد و عيد آمد و آن بخت سعيد آمد

 آمد کان معتمد سدره از عرش مجيد                     از گردون عيد آمد اي مجنون، غلغل شنو

 آمد کان قيصر مه رويان زان قصر مشيد                   گويانجويان، رقصان و غزلعيد آمد ره

 آمد کان خوبي و زيبايي بي مثل و نديد                      صد معدن دانايي مجنون شد و سودايي

 آمد تا موم کند دستش، گر سنگ و حديد                  زان قدرت پيوستن، داوود نبي مستش

 آمد؟ عيد زنيم اين دم کان خوان و ثريد بر                       عيد آمد و ما بي او عيديم بيا تا ما

 آمد زو تازه و تر گردد هر جا که قديم                        زو زهر شکر گردد، زو ابر قمر گردد

 آمد رو جانب مهمان رو کز راه بعيد                         برخيز و به ميدان رو، در حلقه رندان رو

 آمد يک دانه بدو دادي، صد باغ مزيد                       هاش همه شادي، بندش همه آزاديغم

 آمد جز نعمت پاک او منحوس و پليد                        در نعمت آن غرقم من بنده آن شرقم،

  آمد رو صبرکن از گفتن چون صبر کليد           بربند لب و تن زن چون غنچه و چون سوسن

  

  
  

 عيش صبوح مستان، بر يکدگر مبارک                          اط دم زد، فيض سحر مبارکصبح نش

 اين را حضر خجسته، آن را سفر مبارک                          ابرو، بربست رخت روزه عيد گشاد
 ر مبارکماه صيام بشکست فتح و ظف                                باز از افق علم شد تيغ هالل شوال،

 بر گوش روزه داران اين خوش خبر مبارک              برداشت وقت سحر مؤذن آهنگ عيش

 بحث فقيه و زاهد برخير و شر مبارک                            ساقي انجام خير دارد، فکر شراب و

  مبارکاين راست نفع ميمون آن را ضرر                 طبع حکيم و صوفي هر کس به طالعي زد
  
  
  
  
  
  

        ::::فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب ����
  ٢                                     رهنمودهاي مقام معظم رهبري              

  ۳                         اخبار انجمن شيمي ايران                                  

  ٤       ؛ دانشمند پراستناد شيميمحمدرضا گنجعليمصاحبه با دكتر 

  ۷                  رويدادهاي علمي و فرهنگي                           اخبار 

  ۱۵                      در سوگ اساتيد بزرگ شيمي                            

  ۱۷                                           )۱(معرفي برگزيدگان شيمي ايران 

  ٢٣                                 هاي علمي شيمي ايران و جهان          تازه

  ٨١                   در زمينه شيمي         معرفي كتب جديد منتشر شده

 ٨٢          المللي   داخلي و بين ها و سمينارهاي علمياخبار همايش

  هشتمشماره ؛ سري جديد

   ١٣٩٠ ماهمرداد ،)سال جهاني شيمي ٣نامه شماره ويژه(
  ولي اله ميرخاني :دير مسئولم

  محمدرضا ايرواني :سردبير

  :طرح روي جلد و پشت جلد
  ahalinoori@yahoo.co.uk             نوري اميرحسين علي 

  پورفاطمه كريمي :تايپ

  هنگامه عباسي :صفحه آرايي

  نسخه ٤۵٠٠ :شمارگان

     -دانشگاه اصفهان - خيابان هزارجريب - اصفهان :آدرس

  دفتر نشريه خبري انجمن شيمي ايران - گروه شيمي

  ٠٣١١- ٧٩٣٢٧١٣ :           تلفن

    m.r.iravani@sci.ui.ac.ir                :     پست الكترونيكي

رنامه داخلي اين انجمن است نشريه خبري انجمن شيمي ايران، خب
  .گرددطور رايگان ارسال ميكه براي اعضاي آن به
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 نياز يك است؛ مضاعف ضرورت يك ما كشور براي علمي حركت

 و قدرت و عزت عامل علم، چون چرا؟ است؛ نياز. است مؤكد و مضاعف
 در وظيفه، اين به چون چرا؟ است؛ مؤكد و مضاعف. است ملت يك امنيت

 .است نشده عمل هازمان بهترين از سال صد طول

 مجدداً است خوب اما دانيد، مي شماها است، نياز علم كه زمينه اين در
       است، تهي علم از دستش كه كشوري حقيقتاً كه بگويم را اين من

 و امنيت توقع شخصيت، و هويت و استقالل توقع عزت، توقع تواندنمي
 اين زندگي امور جريان و بشر زندگي طبيعت. باشد داشته رفاه توقع
 جمله خيلي كه هست البالغه نهج در اي جمله. بخشدمي عزت علم، .است

 يعني سلطان. است اقتدار علم سلطان؛ العلم: فرمايدمي. است پرمغزي
 علم عليه؛ صيل يجده لم من و صال وجده من سلطان العلم. قدرت اقتدار،
 كند؛ تحكم تواندمي آورد، چنگبه را قدرت اين كس هر. است اقتدار

 صيل نياورد، دستبه را اقتدار اين كه كسي هر كند؛ پيدا غلبه دتوانمي
 به كنند؛مي پيدا غلبه و قهر او بر ديگران شد؛ خواهد پيدا غلبه او بر عليه؛

  .كنندمي تحكم او
 علوم همه البته ماست؛ كشور اول نياز فراگيري، و علمي پيشرفت علم،

 شود گيريپي خود جاي در بايد علوم همه. نيست تجربي علوم هم فقط و
  .تواندمي ما كشور و

 سطحِ يك ها، نخبه دارابودن و پروري نخبه استعداد لحاظ از ما كشور
  .بيايد بايد محاسبات در اين. دارد را متوسط از باالتر

 جغرافيائي آباد سطح صدم يك تقريباً ما كشور جغرافيائي سطح
 صدم يك تقريباً كه است ميليون هفتاد هم ما كشور جمعيت دنياست،
 دنيا، زيرزميني منابع از متوسط طوربه ما حق بنابراين،. است بشر جمعيت

 صدم يك از بيش را زيرزميني منابع ترينمهم ما اما صدم؛ يك شودمي
 همه ديگر؛ هايكان از بسياري و سرب مس، فوالد، اصلي، فلزات: داريم

 كه نفت،. ماست شورك در دنيا، ذخائر درصد چهار درصد، دو درصد، سه
 خيزِ نفت منطقه سطح در نفت دارنده دومين ما و است معلوم وضعش

 دنيا سطح در گاز ي دارنده دومين ما گاز،. هستيم خاورميانه و فارس خليج
 ما كشور و ما ملت بشر، افراد ي سرانه ميانگين برابرِ چند ببينيد. هستيم
  .است طبيعي منابع داراي

 انساني نيروي مورد در نسبت افزايشِ همين ويمبگ خواهممي حاال من
 ندارد، را دنيا نخبه انساني نيروهاي صدم يك ما كشور يعني. هست هم

. است نشده محاسبه چون بدهم؛ آمار توانمنمي. دارد صدم يك از بيشتر
 را اين. است شده محاسبه گفتيم، طبيعي منابع مورد در كه درصدهائي آن

 هم چيزها اين به آينده در اميدواريم شاءاللَّه ان ايم؛ نكرده محاسبه
 دنياديده افراد از كه چيزهائي. دهدمي نشان را اين قرائن اما. برسيم
. كندمي تأييد را همين همه ايم، شنيده ما دنيا هايدانشگاه كرده بررسي

 تعداد دنيا، هايدانشگاه بهترين در كه ام شنيده متعدد افراد از من
 برابرِ سه دوبرابر، نسبت، به -هستند آنجا هاايراني وقتي - يايران نخبگان

  .است ديگر كشورهاي
 هم گذشته از متأسفانه ما. دهدمي نشان را همين هم ما گذشته

     از يكي اين. شناسندنمي را ما علمي تاريخ ما هايجوان. منقطعيم
 در - زمينه اين در كه شده گفته شده، سفارش البته كه ماست هايضعف
 كارهاي و كنندمي كار دارند و شود؛ كار -ايران در علم تاريخ ي زمينه
  .شد خواهد هم بيشتر اين از بعد... ا شاء ان كه گرفته، انجام هم خوبي

 كه ايم داشته كشورمان در علمي برجستگان ما هاقرن اين همه در
     نااليق، پادشاهان. شده ضعيف رسيده، كه آخر قرون اين به البته

 در و مختلف هاي دوره در والّا نگذاشته؛ گوناگون داخلي هايجنگ
  .ايم بوده پرور نخبه ما دنيا، روزِ علوم گوناگون هاي زمينه

  
 از هدف اما كنيم؛ لميع را كشور خواهيممي ما! من عزيزان ببينيد

. نشود اشتباه. كنيم غربي را كشور كه نيست اين كشور شدن علمي
 هم را چيزهائي علم اين با آميخته و علم كنار در اما دارند، را علم هاغربي
 خواهيممي ما بشويم؛ غربي خواهيمنمي ما. گريزيممي هاآن از كه دارند
 خطرناكي علم شود،مي محسوب معال كه دنيائي امروزِ علمِ. بشويم عالم
 خدمت در خشونت، خدمت در جنگ، خدمت در را علم. است بشر براي
 در ها،ملت به تجاوز خدمت در مخدر، مواد خدمت در سكس، و فحشا

 را علمي چنين. اند داده قرار جنگ و خونريزي خدمت در استعمار، خدمت
 در علم خواهيممي ما. خواهيمنمي را شدن عالم جوراين ما خواهيم؛نمي ما

 امنيت و صلح خدمت در باشد، عدالت خدمت در باشد، انسانيت خدمت
  .كندمي توصيه را علم اين ما به اسالم. خواهيممي علمي جوراين ما. باشد

 به خدا، به انسانيت، به معنويت، به را ما كه هستيم علمي دنبال ما
 هاحرف اين من. است پاك هاتاندل هاجوان شما و. كند نزديك بهشت

       اين از گرفتن شكل آماده بيشتر كه دلي آن اما زنم،مي دارم را
 با و خودتان جوان هايدل با كه هستيد شما. شماست دل هاست،حرف
  .كنيد طي را مسير اين توانيدمي خودتان، باطراوت و شاداب هاي روحيه

  
  کننده شرکت خبگانن ديدار در رهبري معظم مقام بيانات از فرازهايي

        )۱۲/۶/۸۶( جوان نخبگان ملي همايش اولين در
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 هاي مختلف انجمن شيميانتخابات دور جديد كميته

همانگونه كه در شماره قبلي نشريه خبري اشاره شد با توجه به پايان يـافتن  
طـي   هاي مختلـف انجمـن شـيمي ايـران،    دوره عضويت دوساله اعضاي كميته

هـا درخواسـت   هاي سراسر كشـور، از آن مكاتبه رسمي با بخش شيمي دانشگاه
گانه انجمن معرفي هاي دهگرديد كه نمايندگان خود را جهت عضويت در كميته

ماه پاياني سال گذشته انتخابات ايـن  پس از معرفي اين افراد در طي سه. نمايند
كميته الکتروشـيمي، شـيمي    ٦ها برگزار گرديد كه در شماره قبل اعضاي كميته

  .شيمي آلي و شيمي معدني معرفي شدند  کاتاليست،  تجزيه، آموزش شيمي،
  .ها نيز به قرار زير استنتيجه انتخابات ساير كميته

  

 کميته شيمي صنعتاعضاي 

  دانشگاه  نام ونام خانوادگي  

١  
  دکتر کاظم کارگشا

 دبير کميته

پژوهشگاه شيمي و 
  مهندسي شيمي ايران

  اصفهان  دکتر محمدرضا ايرواني  ٢
  تبريز  دکتر ميرقاسم حسيني  ٣
  خواجه نصيرالدين طوسي  پوردکتر فلورا حشمت  ٤
  سمنان  جودکتر نقي سعادت  ٥
  صنعتي شريف  دکتر بهرام قنبري  ٦
  شهيد چمران اهواز  دکتر بابک مختاري  ٧

 
 اعضاي کميته شيمي و محيط زيست

  دانشگاه  نام ونام خانوادگي  

١  
  دکتر شايسته دادفرنيا

  رئيس کميته
  يزد

٢  
  يميني... دکتر يدا

  دبير کميته
  تربيت مدرس

  فردوسي مشهد  دکتر محمدحسن انتظاري  ٣
  رازي کرمانشاه  زادهدکتر علي زينتي  ٤
  مازندران  دکتر يعقوب صرافي  ٥
  تبريز  دکتر سهيل عابر  ٦

  دکتر محمدسعيد عبائي  ٧
پژوهشگاه شيمي و 

  ايران مهندسي شيمي
  بوعلي سينا همدان  دکتر طيبه مدرکيان  ٨

  دکتر محمدصديق مرتضوي  ٩
پژوهشکده اکولوژي خليج 

  فارس و درياي عمان

  
 

 اعضاي کميته شيمي فيزيك

  دانشگاه  نام ونام خانوادگي  

١  
  دکتر اسالمپور
  رئيس کميته

  تربيت معلم تهران

٢  
  دکتر ميرخاني
  دبير کميته

  اصفهان

  خليج فارس  دکتر اسالمي  ٣
  شهيد چمران اهواز  دکتر بامداد  ٤
  صنعتي شريف  دکتر پارسافر  ٥
  خواجه نصيرالدين طوسي  دكتر جليلي  ٦
  اصفهان  دکتر سبزيان  ٧
  بوعلي سينا همدان  دکتر عزيزيان  ٨

  
  اعضاي کميته كمومتريكس

  دانشگاه  نام و نام خانوادگي  

١  
  دکتر حميد عبدالهي

  رئيس کميته
  ي زنجانتحصيالت تکميل

٢  
  دکتر اسماعيل شمس

  دبير کميته
  اصفهان

 اروميه دکتر مرتضي بهرام  ٣

 صنعتي شريف هرويدکتر مهدي جاللي  ٤

 صنعتي اصفهان دکتر تقي خياميان  ٥

  مازندران  دکتر محمدحسين فاطمي  ٦
 خواجه نصيرالدين طوسي دکتر جهانبخش قاسمي  ٧

 شيراز نژاددکتر بهرام همتي  ٨

  

  
  
  
  
  

 

مديران محترمقابل توجه   

هادانشگاه هاي آموزشي شيميگروه   

:و مديران محترم صنايع   
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, نشريه خبري انجمن شيمي ايران در نظر دارد در سـال جهـاني شـيمي   
در هر شماره با تعدادي از دانشمندان پراسـتناد شـيمي مصـاحبه نمـوده و     

در ايـن  . هـاي ايـن بزرگـواران آشـنا نمايـد     خوانندگان محترم را بـا ديـدگاه  
ران تمــاس گرفتــه و درخواســت مصــاحبه راســتا بــا تعــدادي از ايــن عزيــ

نامــه مصــاحبه جنــاب آقــاي دکتــر نمــوديم کــه تــا زمــان تنظــيم ايــن ويــژه
. محمدرضا گنجعلي استاد محترم شـيمي دانشـگاه تهـران آمـاده شـده اسـت      

  .نماييمتوجه شما را به اين مصاحبه جلب مي
  

ضمن عرض سـالم و بـا تشـکر از    , جناب آقاي دکتر گنجعلي

, ختيار نشريه خبري انجمن شيمي ايران قرار داديـد که در ا وقتي

شويم شرح مختصري از زندگيتان را از زبان خودتان خوشحال مي

  .بشنويم
من هم عرض سالم خدمت شما و مخاطبان گرامي نشـريه خبـري انجمـن    

تهـران و در   ۲/۲/۱۳۳۷ينجانب محمدرضا گنجعلـي متولـد   ا. شيمي ايران دارم
ازدواج نمـودم   ۱۳۵۹در سال . باشمدانشگاه تهران مي ۲۲حال حاضر استاد پايه 

  .فرزند هستم ۳و داراي 

  
در مورد رشـته تخصصـي، گـرايش،    اطالعاتي  به اختصارلطفا 

 كارشناسـي،  سال اخذ مدرك و دانشگاه محل تحصيل در مقـاطع 

آن  هـاي تحقيقـاتي كـه در   دكتـري و زمينـه   كارشناسي ارشـد و 

طالع مخاطبان نشـريه خبـري   ا به مشغول به امر پژوهش هستيد

  .انجمن شيمي برسانيد
 را در دانشگاه تهران بودمشيمي تجزيه و فوق ليسانس  شيمي دوره ليسانس

. التحصـيل شـدم  از اين دانشـگاه فـارغ   ١٣٦٩و  ١٣٦٣هاي و به ترتيب در سال
نيـز در   يدر دوره دكتر. سازي را در ژاپن گذراندم تكنولوژي خالص سپس دوره 
صـورت   بـه  يابتدا قرار بود براي دوره دكترالبته . هران تحصيل کردمدانشگاه ت

بورس عازم ليون فرانسه شوم، اما عمالً نرفتم و ايـن باعـث شـد بـا پروفسـور      
به واسطه آشنايي با ايشان  . پور آشنا شوم كه نفر اول جهان اسالم بودند شمسي

دليل جذابيت باالي بهمسير عملكردم تغيير كرد و از صنعت وارد دانشگاه شدم و 
  . ماندگار شدم پژوهش و تحقيقات 

ــعنــوان بــه ۱۳۷۵در ســال   هيــتجز يميشــدكتــري  ليالتحصــفــارغ نياول
در حـال  . مدرك دكتري خود را كسـب نمـودم   تهران از دانشگاه )يميالکتروش(

استاد همکار دانشگاه ، دانشگاه تهران يميدانشکده ش هيتجز يمياستاد شحاضر 
اسـتاد همکـار   ، سميو متابول زيغدد درون ر قاتيمرکز تحق؛ تهران يعلوم پزشک

 يمسئول مرکز عالچنين و هم تهران يدانشگاه علوم پزشک يدانشکده داروساز
  . ي هستمميالکتروش

هاي غيرمايع شروع  كار تحقيقاتي خود را با مطالعه ترموديناميكي در محلول
سـپس  . غيرمايع است اي ه بخشي از تخصصم در شيمي تجزيه در محيط. كردم
ام  اولين مقالـه  .سنسورها شدم كه جايگاهش در كشور واقعاً خالي بودشاخه وارد 

تـرين مجلـه    بود كه مهـم    Annals of chemistry در ژورنال  ١٩٩٧در سال 
  .شيمي تجزيه جهان است
  :دارم فعاليت ريدر چهار زمينه اصلي ز در حال حاضر اينجانب

  . شوديعلم م ديادي که منجر به تولبني -علمي هايپژوهش .۱
ـ ترته که ب يصنعت -يكاربردي  و کاربرد -يعلم هايپژوهش .۲ منجـر   بي
ـ تول يبـرا  شرفتهيهاي پو ساخت دستگاه يو طراح يدانش فن ديبه تول علـم،   دي

  .شونديثروت و خدمت  به کشور م
  يو ترجمه کتب علم فيتال ،يچاپ مقاالت مرور قيدانش از طر نشر .۳
ـ  يهـا و نهادهـا  هـا، سـازمان  بـه وزارتخانـه   يشاوره علمم ارائه .۴ و  يدولت

از جملـه   يانجام خـدمات علمـ   نيچنو هم يخصوص يهاکارخانجات و شرکت
  .زيآنال

  :برخي از زمينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اينجانب عبارتند از
  سنسورهاي الکتروشيمي) الف
  سنسورهاي نوري) ب
  ميکرو و نانوسنسورها ) ج
  هاي شيميايي براساس پليمرهاي قالب مولکولي سنسور) د
  هاداتسنسورهاي شيميايي براساس کوانتوم) ه
هـاي  گيري داروهاي مختلف در حد پيکوموالر بـا اسـتفاده از روش  اندازه) و

  مدرن الکترو شيميايي
 بيوسنسورها ) ز

  هاي پزشکي مثل ديابتدر زمينه) ح
  در زمينه نفت و ميعانات نفتي) ط

شويم از خوشحال مي. تر اطالعات جالب و مفصلي بودآقاي دك

  .هاي شما هم بشنويمموفقيت
دانشـيار و در   ۱۳۷۹استاديار دانشگاه تهران شدم، در اسفند  ۱۳۷۵در بهمن 

المللي و داخلي متعددي كسب عناوين و جوايز بين. استاد تمام شدم ۱۳۸۲اسفند 
  :ها عبارتند ازنمودم كه برخي از آن

تـا کنـون از طـرف     ۲۰۰۳از سـال   يمهندس نهيدر زم يالمللنيد بدانشمن  •
ي در دانشـگاه تهـران در رشـته مهندسـ     يالمللنيدانشمند ب نياول( ISIموسسه 
  )۱۳۸۲شهريور 

تـا کنـون از طـرف     ۲۰۰۵از سـال   يميشـ  نـه يدر زم يالمللنيدانشمند ب  •
ـ نيدانشمند ب نياول( ISIموسسه   ي در ميه شـ دانشـگاه تهـران در رشـت    يالملل
  )۱۳۸۴شهريور 

نفـر اول   ۵۰جـزء   که  خارج و داخل کشور يرانيا يالمللنيتنها دانشمند ب  •
  . باشدي ميعلوم مهندس نهيجهان در زم
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در رشــته ) يالمللــ نيمقــاالت بــ(علــم  ديــتول ثيــنفــر اول جهــان از ح  •
  نيگزوني يسنسورها

 يدارا(رجاعـات بـاال   بـا ا  يالمللنيتعداد مقاالت ب ثينفر اول کشور از ح  •
  )از کل کشور % ۱۲سهم 
ي به تحقيقات اينجانب کشور در رشته مهندس يالمللنيکل ارجاعات ب% ۸  •

  .تعلق دارد
ي متعلـق بـه   ميکشور در رشته شـ  يالمللنيکل ارجاعات ب% ۷/۳از  شيب  •

  .باشدتحقيقات اينجانب مي
متعلـق بـه    هـا تهرش هيکشور در کل يالمللنيکل ارجاعات ب% ۷/۲از  شيب  •

  .باشدتحقيقات اينجانب مي
 در سـال  پـژوهش  ۱نشان درجه دارنده محقق برجسته دانشگاه تهران و   •
۱۳۸۳  
  سال گذشته ۳۰در  نيگزوني يالکترودها نهينفر اول جهان در زم  •
  ريسال اخ ۱۰سنسور در  نهينفر اول جهان در زم  •
ـ يا يالمللـ نيتنها دانشمند ب  •  Fast Breaking Paper مقالـه  يدارا يران

مقاله مقالـه برتـر جهـان     ۶برترين مقاله جهان در رشته شيمي که در هر سال (
  .)شوندانتخاب مي

ـ   • ـ نيتنها دانشمند ب ـ يا يالملل از نقطـه نظـر مقـاالت بـا ارجـاع بـاال        يران
(Highly Cited Papers)  هـاي  که از نظر تعداد بيش از هر يک از دانشـگاه

  .کشور است
هاي خـدمت در دانشـگاه،   تر گنجعلي، آيا در طي سالآقاي دك

  ايد؟مسئوليت اجرايي هم داشته
مدير عامل شركت توليدي فريد شيمي در  ، قبل از شروع كار در دانشگاهلبتها
 .امهاي زير را داشتهپس از آن هم مسئوليت. بودم ۱۳۷۱سال 
 مشاور وزير كشاورزي در امر كودهاي كشاورزي ۱۳۷۸در سال  -

 تا كنون مسئول مركز عالي الكتروشيمي دانشگاه تهران ۱۳۸۴سال از  -
  رئيس پرديس علوم دانشگاه تهران) ۱۳۹۰در سال (اخيراً هم  -

اصالً چرا رشـته  , اجازه دهيد کمي برگرديم به عقب, آقاي دکتر

  شيمي را انتخاب نموديد و آيا از انتخاب خود راضي هستيد؟
رغـم  ي بسيار عالقه داشـتم و علـي  از دوران تحصيل دوره متوسطه به شيم

كه رتبه كنكور بسيار خوبي داشتم ولي باز هم شيمي را انتخـاب نمـودم و از   اين
در حال حاضر خيلي خوشحالم که در رشته شيمي  انتخاب خودم راضي هستم و

کنم که چون احساس مي ،دانمالبته اين را خواست خداوند متعال مي. قبول شدم
  .توانم فعاليت کنمهتر ميدر اين رشته خيلي ب

 چـرا از ميـان   ولـي  . پس از ابتدا بـه شـيمي عالقمنـد بوديـد    

 شـاخه تخصصـي  سـراغ ايـن   مختلف رشته شيمي  هايگرايش

  ؟رفتيد
گونه كه اشاره كردم رشته شيمي را دوست داشتم و با آگاهي، بينش و همان

نس با صنايع از طرف ديگر چون از دوره ليسا. عالقه اين رشته را انتخاب كردم
  .تر بودشيميايي ارتباط داشتم شاخه تجزيه و الكتروشيمي برايم خيلي جالب

 و شما يكي از پركارترين نويسندگان مقاله در ايـران هسـتيد  

مسلما تا كنون مقاالت زيادي از شما منتشر شـده و دانشـجويان   

التحصيل شده و يا در عالي فارغحضرت يزيادي هم تحت راهنماي

 در صورت صالحديد آمـاري از . باشندينامه مندن پايانحال گذرا

  .هاي علمي و تحقيقاتي خودتان ارائه فرماييداين فعاليت

    مقالـه مـروري   ۱۰و ) ISIنمايـه  (المللـي  مقالـه بـين   ۵۳۰تا كنون بيش از 
هـاي داخلـي و   مقالـه در كنفـرانس   ۱۷۰ام و نيز بيش از المللي چاپ نمودهبين

  . امهخارجي ارائه كرد
از  شبـي مشـاوره  دو دانشجوي فوق دكتري، راهنمايي و  ييراهنماچنين هم

 يدانشـجو  ۱۱۰ ي و راهنمايي و مشاوره بـيش از تخصص يدکتر يدانشجو ۳۰
  .امرا به عهده داشته ارشد يکارشناس

در مورد دانشجويان و نقش شما نظر و ديدگاه پس اجازه دهيد 

  .ز و بوم را جويا شويماين مرها در گسترش و توليد علم آن
يكي از مهمترين عوامل گسـترش شـيمي در كشـور وجـود دانشـجويان بـا       

كه بخش زيـادي از فعاليـت در توليـد    بطوري. باشدهوش، عالقمند و كوشا مي
  .سال اخير در كشور توسط دانشجويان صورت گرفته است ۲۰علم در 

  
از باشـيد يكـي ديگـر    همانگونه كه مستحضر مـي   آقاي دكتر،

هاي علمـي  هاي علمي انتشار كتب ارزنده مورد نياز رشتهشاخص

عالي در زمينه تأليف و يا ترجمه كتب شـيمي نيـز   آيا جناب. است

  فعاليت داريد؟
به لطف خدا در اين زمينه هم توفيقاتي حاصل شده است كـه عنـاوين   . بلي

  :  آن عبارت است از
 Encyclopedia of)نسور المعارف س رهيدا نياز بخش از اول کي فيلأت  •

sensors) در جهان که توسط موسسه نشر  يومتريپتانس يبا موضوع سنسورها
در  )ASP American Scientific Publication( کـا يآمر يو چـاپ علمـ  

  .چاپ شده است ۲۰۰۶سال 
 زيپرو ي،محمدرضا گنجعل، مهران جوانبخت فيلأت، مادون قرمز ينيبفيط  •
  .۱۳۸۶سال  اه تهرانانتشارات دانشگي؛ نوروز
ترجمـه   ،Michael-Hollas فيلأتي، و مولکول ياتم يسنجفيط يمبان  •

انتشارات ؛ ديمحمدرضا پورجاو ي،بهروز اکبر ي،نوروز زيپرو ي،محمدرضا گنجعل
 .۱۳۸۷سال  دانشگاه تهران

؛ دبـد يفرنوش فر ي،نوروز زيپرو ي،ترجمه محمدرضا گنجعليي، ز دارويآنال  •
 .در دست چاپ؛ ه تهرانانشگادانتشارات 

ترجمــه  ،Allen J. Bard فيل، تــأ)ســه جلــد( شــرفتهيپ يميالکتروشــ  •
انتشـارات  ؛ دوستساناز کرم ،رضاپور يمرتض ي،نوروز زيپرو ي،محمدرضا گنجعل
 .در دست چاپ؛ دانشگاه تهران

ـ ، ستيز طيمح يميش يمبان  • ـ پرو ي،ترجمه محمدرضا گنجعل  ي،نـوروز  زي
  .در دست چاپ؛ دانشگاه تهران انتشاراتي؛ بهروز اکبر

ترجمـه  يي، ايمشـي  يهـا شواکن يومتريبر استوک يامقدمه ي،عمل يميش  •
در ؛ انتشارات دانشـگاه تهـران  ي؛ بهرو زاکبر ي،نوروز زيپرو ي،محمدرضا گنجعل

 .دست چاپ
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 Chemistry of)عناصـر    يفيتوصـ  يمينظارت بـر ترجمـه کتـاب شـ      •

Elements)، اهره پورصابري، هادي مازوچيرضاپور، ط يترجمه مرتض 
• Electrochemical Sensors, Include 11 Chapters, 

RESEARCH SIGNPOST/TRANSWORLD 
RESEARCH NETWORK, 2010, by Mohammad Reza 

Ganjali, Parviz Norouzi, Farnoush Faridbod 
• Application of Ionic liquids in Electrohemical Sensors 

and Biosensors, in press.     
• Application of Fourier Transform in Cyclic 

Voltammetery, in press. 
  ايد؟آيا تا كنون طرح صنعتي هم داشته, آقاي دکتر گنجعلي

  :ها عبارتند ازترين آنهاي متعددي داشتم که مهمطرح. بله
 عاتيضا از کلين ستيکاتال هيته، بررنگ يهاخاک لوتيپا؛ ۱۳۶۳-۶۴سال 

ـ جد يخـوراک  دانياکسـ  يساخت آنتي، روغن نبات يهاستيکاتال از درختـان   دي
  .بلوط

کربنات كلسيم ازجمله  ييدارو ياز مواد افزودن يساخت برخ؛ ۱۳۶۴-۶۵سال 
  .ييدارو ديبا گر ديدروکسيهآلومينيم و منيزيم ساخت يي، دارو ديبا گر يرسوب

ــا خلــوص نيكــل ســاخت ؛ ۱۳۶۵-۶۶ســال   عاتياز ضــا% ۵/۹۹ســولفات ب
 wetting agentسـاخت ، Brightener class 1 & 2سـاخت  ي، سـت يکاتال
  .ديجد

ـ   يطراح؛ )يخصوص تيفعال( ۱۳۶۶-۶۹سال   feedواحـد    نيو سـاخت اول

grade پودر  يديتولDCP ،ييرختشو يپودرها ديتول.  
ـ   ؛ جـايگزيني  ۱۳۷۲-۷۳سال  در  يپربـورات سـم   يجـا هواحـد پرکربنـات ب
 يسـازگار بجـا   ستيارزان و زنتزي س يهاتيساخت زئول يي،لباسشو يپودرها

STPP ستيز طيمح يمضر برا.  
 يپودرهـا  ديواحد تول نيتراحداث بزرگ؛ )يشرکت خصوص( ۱۳۷۳-۷۷سال 

DCP  وMCP تيـ ظرف% ۴۰حـدود  (تن  ۳۵۰۰۰ تيگرانول در کشور با ظرف 
  .وريدام و ط يبرا نرالهيو م نهيتاميو يهاکسيپرم ديتول، )کشور

 N-P-K کـود  ديواحد تول نياحداث اول؛ )يشرکت خصوص( ۱۳۷۷-۸۰ سال
، کشور در TSPکود  ديواحد تول نياول، احداث تن ۱۵۰۰۰۰ تيدر کشور با ظرف

ـ واحد تول نياول، احداث SSPکود سوپرفسفات ساده  ديواحد تول نياولاحداث   دي
  .کشور سولفات درپتاسيم کود 

 کـود توليـد   لوتيواحد پـا  نياحداث اول؛ )يشرکت خصوص( ۱۳۸۰-۸۲سال 
 Al2O3توليـد   لوتيپا واحد نياول، احداث کشور تيسولفات از منابع آلونپتاسيم 

 .کشور در تياز منابع آلون
  .ي دانشگاه تهرانميالکتروش ياحداث مرکز عال ۱۳۸۳سال 

ـ بـا توجــه بـه ســابقه ا   طراحــي و سـاخت سنســورهاي   نـه يمرکــز در زم ني
بر طبق  نيگز وني يسنسورها نهيمرکز در زم نيا) سال ۱۰حدود ( يميالکتروش

را بـه خـود اختصـاص داده     يرتبه اول جهـان  ريدر ده سال اخ ISIآمار موسسه 
 ،يپزشک ،ييمايالکتروش يطور كل اعم از سنسورهاسنسورها به نهيزم درو  است

اين مركز  .شده است يموفق به كسب رتبه اول جهان ريدر دهه اخ... و يمهندس
 ۲۰۰۵که از  CV هيبر پا يميالکتروش يهاروش ز،يالکتروآنال نهيزم درچنين هم

   .دارد، نيز در حال حاضر در رتبه اول جهان قرار دارد تيسابقه فعال
-اي داشتههاي گستردهعالي در صنعت نيز فعاليتپس حضرت

ايد، اجازه بفرماييد نظر شما را در مورد نقـش شـيمي در صـنعت    

  .ايران هم جويا شويم
ها و زحمات زيادي كـه در ايـن زمينـه    رغم فعاليتصنعت شيمي ايران علي

صورت گرفته است، در وضعيت چندان مناسبي در مقايسه بـا منـابع موجـود در    

راهكـار اصـلي در ايـن    . چنين تعداد متخصصين شيمي كشور نداردكشور و هم
صـنعت  شـود تـا   اين باعث مي. زمينه ايجاد دانش فني و تكنولوژي بومي است

شيمي ايجاد شده داراي فناوري داخلي بوده و امكان رشد آن نيز وجـود داشـته   
  .باشد

شما كه خود دستي در تحقيقات علمي كشور داريد و سهمي از 

ايد، وضعيت تحقيقات در ايران را چگونـه  اين وظيفه را ايفا كرده

  كنيد؟ارزيابي مي
ترين عامل در و مهم تحقيق در دانشگاه با شيب تندي در حال افزايش است

در چنـد  . باشـد كاهش شيب رشد تحقيق، كمبود امكانات و تجهيزات مدرن مي
سال اخير رابطه تحقيقات دانشگاهي با صنعت بسيار زيادتر شده اسـت و بـراي   

ها به صـنعت  چنين نگاه دانشگاهها و همتقويت آن بايد نگاه صنعت به دانشگاه
نع در اين زمينه واردات مواد شيميايي با حقـوق  ترين موايكي از مهم. تغيير يابد

  .البته نبود برنامه مدون تحقيقاتي را نيز نبايد ناديده گرفت. باشدگمركي كم مي

  
براي هر انساني زمان رسـيدن بـه موفقيـت يـک     , آقاي دکتر

اي كه نام شـما بـه    لحظه, انگيز استيادماندني و خاطرهلحظه به

احساسـي داشـتيد و   معرفي شـد چـه   المللي دانشمند بينعنوان 

  ؟دانيدترين عامل موفقيت خود را در چه ميمهم
شـب بـه مـن دادنـد و      ۵/۱۱بود كه اين خبر را ساعت  ۱۳۸۲شهريور سال 

در آن لحظه بـه  . نزديك به نيم ساعت طول كشيد كه به حالت عادي برگشتم
  .پور افتادمدريغ استاد بزرگوارم پروفسور شمسيفكر زحمات بي
يـك حـديث از   . ام گفتهنيز هاي قبلي با ايران تايمز و ايران نيوز  در مصاحبه
ممكن اسـت عمـل نكـنم    . برايم جالب بود ام كه خيلي  ديده) ع(امام محمد باقر

ها را دوست دارم و محال است كه روزي ايـن بزرگـواران را   نهايت اين ولي بي
يد علمتان زياد شـود بـه اسـتاد    خواه اگر مي: فرمودند ) ع(باقر زيارت نكنم، امام 

. گـذارد  شنويد كه روي شما اثر خاصي مـي  هايي مي گاهي جمله. احترام بگذاريد
هر چه دارم بخشي از آن به خاطر اساتيدم بوده، بخشي نيز به خاطر دعاي  من 

يا جلوتر از پـدرم راه   کنم و من محال بود پايم را جلوي مادرم دراز . پدر و مادر
کنيد که دست ديگري هست که شما را به جاهايي اقعا احساس ميشما و. بروم
  . کرديدنمي برد که حتي به آن فکر هم مي

خاطر شخصيت اينجانب است كه ممكن است عيب دليل ديگر اين توفيق به
اگـر در چيـزي وارد   . نهايت شـديد اسـت   رقابت بي باشد و يا حسن؛ و آن حس 
شـوم   گر فكر كنم توانايي آن را دارم وارد ميشوم اما ا نباشم وارد آن حيطه نمي

  .دوم شدن و آخر شدن هيچ فرقي برايم ندارد. حتماً اول شوم و بايد 
ترين داليل ديگر، تمركز كـار پژوهشـي بـر روي يـك زمينـه      يكي از مهم

  .تخصصي بوده است كه مورد توجه محققان جهان قرار گرفته بود
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ق برنامه خود نيز قـدري  هاي فودر مورد فعاليتاستاد گرامي، 

  .براي ما توضيح دهيد
ـ موقع انجام ميمن ورزشم را به    اي بـه واليبـال  طـور حرفـه  هدهم و تقريبا ب

فوتبال هـم بـازي    در صورت داشتن زمان . پردازم و بسيار به آن عالقه دارممي
مطالعات غير درسي و مسافرت . برمکنم و از تماشاي فوتبال بسيار لذت ميمي
غيردرسي، به کتاب مثنوي معنـوي و تـذکره    در رابطه با مطالعات . که دارمهم 

مثنـوي معنـوي   . كنم بار مطالعه مي ٣-٢اي عالقه خاصي دارم و هفته ءاالوليا
   .کندکه حقيقتا روح آدم را سيراب مي کتابي است 

در پايان ضمن تشکر مجدد از وقتـي کـه در اختيـار مـا قـرار      

ي سـخن آخـر  مدنظر داريد و يا كالم و  اگر مطلب خاصي, داديد

شـويم آن را  الزم است به مطالب فوق اضافه شود، خوشحال مي

  .هم بشنويم
       ســزايي در آشــناييبــا تشــكر از مســئولين انجمــن شــيمي كــه نقــش بــه 

در انتهـا الزم  هاي كشور با شيمي و نقش آن در زندگي بشـر دارنـد،   دانشيمي
در راه کسب علم و انجام امور تحقيقاتي مرا ياري دانم از تمامي کساني که مي

چنين از شما که چنين فرصتي را هم. و راهنمايي کردند تشکر و قدرداني نمايم
در اختيار بنده قرار داديد بسيار سپاسگزارم و بـراي همگـان آرزوي سـالمتي و    

 .سربلندي دارم
 

  �علمي
  محمدرضا ايرواني: انتخاب، تدوين و ويرايش                                               

  
  .المپيادهاي علمي كشوري برگزار شد جشن پايان دوره

بـا حضـور معـاون     ١٣/١٢/٨٩المپيادهاي علمي كشـوري   جشن پايان دوره
آمــوزش و پــرورش، خــانواده شــهيد  وزيــر علمــي و فنــاوري ريــيس جمهــور،

نفـر از   ٢٩٣ و پژوهـان جـوان  يـات امنـاي باشـگاه دانـش    اعضاي ه شهرياري،
 آوران المپيادهاي كشوري و جهاني در تاالر خليج فارس پژوهشـگاه نيـرو   مدال

 .برگزار شد
جوان در اين مراسم، با  ، جمالي، رييس باشگاه دانش پژوهاناگزارش ايسنبه

المپيادهاي  در پژوهان جوان، نقره و برنز توسط دانش مدال طال ٣٣اعالم كسب 
 پارس خودرو جهت اجراي نخبه به شركت ٢٠٠علمي جهاني امسال، از معرفي 

  .هاي تحقيقاتي خبر داد پروژه
مـدال و ديـپلم    ٣٣ايراني با كسـب   پژوهانوي با بيان اين كه امسال دانش

ترين  موفق تعداد مدال جهاني از لحاظ افتخار در المپيادهاي علمي دانش آموزي
امسـال، سـه    در المپيادهاي علمي جهاني  :گذاشتند اظهار كرد سال را پشت سر

رياضي،  هاي مدال برنز و دو ديپلم افتخار در رشته ١١مدال نقره،  ١٧مدال طال، 
 .، كامپيوتر و نجوم و اخترفيزيك كسب شد ، فيزيك ، شيمي شناسي زيست

ضـور  علمي در سال گذشـته، بـا ح   كه مرحله اول المپيادهايوي با بيان اين
شش هزار نفر  اين تعداد از  :اظهار كرد  هزار نفر از سراسر كشور برگزار شد، ٢٣١

هـاي تابسـتاني   دوره نفر در ٣٠٠به مرحله دوم راه يافتند و در نهايت نزديك به 
هـاي   دوره اين افـراد حـدودا دو مـاه    .پژوهان جوان شركت كردندباشگاه دانش

و  نقـره   ه گذراندند كه مدال آوران طال،تئوري عملي و آزمايشگاهي را در باشگا
  .اند برنز كشوري از بين اين افراد انتخاب شده

 
  دوره المپيادهاي علمـي كشـوري   در مراسم جشن پايان  :جمالي تصريح كرد

 ٨٦،  مدال طال ٧٥ هاي كسب شده به صورت نمادين توزيع مجدد شد، كه مدال
فيزيـك،   ، شـيمي   شناسي،، رياضي، زيست هاي ادبياتنقره در رشته ١٠٢نقره و 

گفته وي، كساني كـه  به. پژوهان اهدا شدكامپيوتر، نجوم و اخترفيزيك به دانش
افرادي كه موفق  گيرند و حتي كنند و مدال مي شركت مي در المپيادهاي علمي

تـر   هـا از دانشـجويان معمـولي موفـق     دانشگاه شوند، در به كسب مدال هم نمي
 .هستند
بنياد ملي نخبگان به سفر حج  طرف آوران از گزارش ايسنا هريك از مدالبه

ميليـون ريـال ويـژه     سـه  چنين كارت هديه به مبلغهم .عمره اعزام خواهند شد
ميليون ريال  يك يال به دارندگان مدال نقره ودو ميليون ر دارندگان مدال طال،

  .به دارندگان مدال برنز از سوي آموزش و پرورش اعطا شد
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  .نقشه جامع علمي كشور رونمايي شد
جمهـور و ريـيس    طي مراسـمي بـا حضـور ريـيس     نقشه جامع علمي کشور،

 .فرهنگي رونمايي شد شوراي عالي انقالب
 ١٣٨٩ سـال  اسـفندماه  ١٧شنبه،  سه در اين مراسم كه صبح ،انسگزارش ايبه

  .هاي صدا و سيما برگزار شددر محل سالن همايش

 
تـرين سـند راهبـردي توسـعه     جامع علمي كشور مهم گزارش ايسنا، نقشهبه

تدوين آن در پي تاكيـد مقـام معظـم     هاي ري كشور است كه پايهعلمي و فناو
ها شكل گرفـت و در   دانشگاه در ديدار روساي ٨٥مردادماه سال  ٢٣رهبري در 

فرهنگـي   موضوع تدوين نقشه جامع علمي در شـوراي عـالي انقـالب    ٨٦سال 
 .مطرح شده و در دستور كار قرار گرفت

ريزي بـراي تحـول    برنامه: چونكه با اهدف مهمي  نقشه جامع علمي كشور
 يابي به اهداف علم و فنـاوري در سـند  دست راهبردي علم و فناوري و نوآوري،

از وضع موجـود بـه نقطـه     انداز توسعه، طراحي چگونگي رشد علمي كشورچشم
فاصـله بـا    مطلوب، تمهيد مقدماتي براي احيا و توسعه تمدن اسالمي و جبـران 

اي در عرصه علم  يابي به رتبه اول منطقهدست كشورهاي توسعه يافته صنعتي و
فناوري، در شوراي عالي انقالب فرهنگي مراحل تدوين را طي كرد، سرانجام  و

 ١٤ماه بررسي تخصصي و برگزاري جلسات متمادي، شـامگاه   ٩پس از گذشت 
 .انقالب فرهنگي رسيد تصويب شوراي عاليبه ٨٩ ماهدي

 
انقـالب فرهنگـي در    دکتر مخبر دزفولي دبير شوراي عـالي  گزارش ايسنا،به

آستانه  امروز ايران اسالمي در: مراسم رونمايي از نقشه جامع علمي کشور گفت
كننـده  هاي خيـره  تجهش بزرگ علمي و فناوري قرار گرفته است و پيشرف يک

هـاي بنيـادي در   سـلول  پيشرفته از جمله در علوم زيستي، هايدر علوم فناوري
بخشي از تحقق فعل توانستن را آشـكار كـرده    فضا تنها اي و هوا فناوري هسته

 .است
چنان شتاب گرفتـه  اخير آن هاي سرعت رشد علمي ايران در سال: وي افزود

هـاي  گـزارش  ده و تعبيري كـه در برخـي  که دشمنان كامال احساس نگراني كر
شود اين است كه رشد نجـومي نظـام علمـي    آمريکايي و غربي مكرر تكرار مي

  .نگران كننده است ايران

المللـي  هاي معتبر بـين اكنون به اذعان و استناد گزارشهم: ادامه داد ايشان
 متوسط جهـاني اسـت، حتـي در انتشـارات مهندسـي      برابر ١١رشد علمي ايران 

 .متوسط جهاني است برابري نسبت به ٢٥٠اي داراي رشد  هسته

اكنـون جايگـاه و   هم: كرد عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي تصريح
سطح منطقه خـارج   رتبه ايران در فيزيک، رياضي، پليمر، شيمي آلي و معدني از

 . اي شده استشده و وارد گردونه رقابت فرامنطقه
هـدف اوليـه   : عاد نقشه جامع علمي کشـور گفـت  تشريح اب مخبر دزفولي در

فناوري نه تنها در منطقه كه در جهان اسالم  يابي به مقام اول علم ونقشه دست
  .برجسته علمي در جهان است هاييابي به جايگاهدر گام بعدي دست .است

 ١٨/١ بودن يک دهـم جمعيـت جهـان،    ايران با دارا: خاطرنشان كرد ايشان
اين آمـار بـا دو دهـه     خود اختصاص داده است کههاني را بهدرصد توليد علم ج

  .گذشته قابل مقايسه نيست
هـاي   به اين نکتـه کـه پيشـرفت    دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره

کيفـي نيـز بـوده     صورت گرفته در حوزه علم و فناوري صرفا کمي نبوده بلکـه 
براي مـا   ها رود به آن حوزهايم که قبال و هايي وارد شده ما در حوزه: است، گفت

هـا   اي يکي از اين حـوزه  آميز هسته شد که حوزه فناوري صلح رويا محسوب مي
 .است

هاي انجـام شـده و نيـز    گذاريعليرغم شاخص: مخبر دزفولي در ادامه گفت
در طـول زمـان و    هاي مطلوبي كه در نقشه آمده تعدادي از مـوارد بايـد  كميت

شـود تـا    شود و نيز اسناد گوناگوني نيز بايد تهيـه براساس امكانات كشور تعيين 
اگرچه اسناد مهمي ماننـد نـانو،   . تدريج عملياتي شودهاي مختلف نقشه بهبخش

و هوافضا به تصويب رسيده است اما چند سند ديگر مرتبط با اولويـت نقشـه    بيو
الف آن بايد با مشاركت دانشمندان و استادان و نخبگـان تهيـه و    ويژه بخشبه

 .اجرا برسد تصويب شود و به مرحله
هـاي   بينـي شـيوه   ايـن كـه پـيش    دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي با بيان

در نقشه به دقت  اي و جهاني علم و فناوري روز رساني و رصد منطقه نظارت، به
از  نقشه جامع علمي كشور با مشارکت بـيش : قرار گرفته است، گفت مورد توجه

نظر و محقق، صرف شش هزار نفر سـاعت  صاحب حوزه،هزار استاد دانشگاه،  ٢
جلد با  ٦١هزار نفر ساعت کار کارشناسي تهيه شده كه در  ٣٠٠بيش از  جلسه و
  .سند پشتيبان فراهم شده است هزار صفحه ٥٠حدود 

گذاري در حـوزه   هدف ٩هدف كالن و  ٨در اين نقشه الزم به ذكر است كه 
تنظـيم و   اي  رش، دفاع، هوافضـا و هسـته  آموزش و پرو فناوري ازجمله  -علمي 

  .راهبرد كالن طراحي شده است ١٣براي رسيدن به اين اهداف نيز 
در همـين    شـود و  راهبرد ملي تقسـيم مـي   ٧٣اين راهبردهاي كالن نيز به 

در نظر گرفته شـده اسـت كـه ايـن اقـدامات بايـد طـي         اقدام ملي  ٢٢٤زمينه 
  .هاي مختلف اجرايي شود سال
آموزي يكـي از ايـن اقـدامات     هاي سهل و سريع فارسي و ابداع روشتوسعه  

مطالبه رهبر معظم انقالب براي تبديل زبان فارسـي   است كه در راستاي تحقق  
  .به زبان علم جهاني تنظيم شده است

تقويـت مشـاركت    تبديل تهديد خروج نخبگان به يك فرصت براي كشور و 
طراحي شده در نقشه جامع علمي  امات پرورش از ديگر اقد عمومي در آموزش و

  .كشور است
  

  رشد چشمگير ايران در حوزه علم

  براساس گزارش مستند نشريه نيوساينتيست
هـاي بنيـادين و    هاي چشـمگير در زمينـه سـلول    جهش، جام جمگزارش به

هـاي سـريع در    هاي سـخت، پيشـرفت   هاي كاربردي در درمان بيماري استفاده
آميـز از نيـروي اتـم در امـور پزشـكي،       رگيري صـلح كـا  هاي اتمي و بـه  عرصه

انگيزتر از همه اين مـوارد حركـت در    ها و شايد هيجان كشاورزي و ساير عرصه
اند  مسير پيوستن به كشورهاي عضو باشگاه فضايي همگي از جمله مواردي بوده
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كه نشريات معتبر علمي جهان را وادار به تاكيد بر توليدات چشـمگير علمـي در   
  . اند كرده ايران

تـرين   نشريه نيوساينتيست از جمله ايـن مـوارد اسـت كـه در يكـي از تـازه      
هاي اخير  ها و سال هاي خود به بررسي رشد توليدات علمي ايران در ماه گزارش

ترين رشد علمـي را   ايران در ميان تمامي كشورهاي جهان سريع. پرداخته است
  .داشته است

هايي آمـاري درخصـوص رشـد علمـي      نيوساينتيست كه هر ازگاهي گزارش
ها به ايران بـه   ترين اين گزارش كند، در تازه كشورهاي مختلف جهان منتشر مي

عنوان پيشروترين كشـور جهـان در عرصـه توليـدات علمـي پرداختـه اسـت و        
ها بايد دانست، اما اگـر   را سال چيني ۲۰۱۰شايد از نظر بسياري سال : نويسد مي

-درخشد چون اين گاه كنيم اين نام ايران است كه مياز بعد علمي به اين سال ن

  . هاست سال ايراني ۲۰۱۰رسد كه سال  نظر ميگونه به
اي كه اين نشريه معتبر علمي بـيش از سـاير مـوارد روي آن انگشـت      نكته

گذاشته است، رشد چند برابري توليدات علمي ايران در مقايسـه بـا كشـورهاي    
  . شرو در تحقيقات علمي استديگر جهان و از جمله كشورهاي پي

توليـدات علمـي ايـران در مقايسـه بـا      : در بخشي از اين گزارش آمده است
بـه عبـارت ديگـر    . برابر است ۱۱توليدات ساير كشورهاي جهان رقم چشمگير 

تر  بار سريع ۱۱رشد توليدات مختلف علمي در ايران در مقايسه با متوسط جهاني 
دهنـد   اند نشـان مـي   مورد بررسي قرار گرفته آمارهايي كه در اين مقايسه. است

  .كند هيچ كشور ديگري در جهان از اين حيث با ايران برابري نمي
كه اعتبار الزم براي اين گزارش را حفظ كرده  نشريه نيوساينتيست براي اين

چون گذشته به آمار و ارقـام مسـتند موجـود در پايگـاه اطالعـاتي وب      باشد هم
گزارشـي آمـاري از   : نويسد استناد كرده و مي) Web of Science(سايت علم 

شمار مقاالت علمي مربوط به ايران كه در پايگـاه اطالعـاتي وب سـايت علـم     
دهد رشد توليدات علمي در منطقه خاورميانه بـيش از هـر    منتشر شده نشان مي

  . نقطه ديگري از جهان است
دتا مربوط به ايران دهد اين رشد كه عم تر به اين آمار نشان مي نگاهي دقيق

  .شود تقريبا چهار برابر متوسط جهاني است و تركيه مي
بخش ديگري از منابع اطالعاتي و آماري گزارش اخير نشريه نيوساينتيسـت  

اين شركت كه در مـونترال كانـادا   . است Science-Metrixمربوط به شركت 
-ري دارد و بـه هاي آما اي در زمينه تجزيه و تحليل داده قرار دارد تخصص ويژه

تازگي نيز فايل اطالعاتي همـراه جزئيـات كـاملي از رشـد توليـدات علمـي در       
اي  كشورهاي مختلف جهان و از جمله ايران منتشر كرده و به بررسـي مقايسـه  

  . ها پرداخته استآن
ارائه  ۱۹۸۰اين گزارش با مضمون تغييرات ژئوپولتيكي در توليد علم از سال 

ها را به  آسيا تمام نگاه: گويد لت نويسنده اين گزارش مياريك آركامبا. شده است
اين منطقـه از جهـان از حيـث توليـدات علمـي فراتـر از       . خود جلب كرده است

  . تصورات قبلي حركت رو به جلو داشته است
جداي از آسيا، اروپا نيز جايگاه مناسب قبلي خـود را حفـظ كـرده و فراتـر از     

اي از جهان است كه واقعا بايد آن  رميانه منطقهانتظارات عمل كرده است اما خاو
برپايه آمار و ارقام منتشر شـده در ايـن گـزارش توليـدات علمـي      ! را تماشا كرد

هـزار مقالـه در    ۴۵۰طوري كـه از  سراسر جهان رشد چشمگيري داشته است به
. افزايش يافته است ۲۰۰۹هزار مقاله در سال  ۵۰۰به يك ميليون و  ۱۹۸۰سال 

اين رشد چشمگير، جهش علمي آسيا نيز جالب توجـه بـوده اسـت بـه      جداي از
طوري كه مشخص شده است اين منطقـه در سـال گذشـته از حيـث توليـدات      

  .علمي، آمريكاي شمالي را پشت سر گذاشته است

ــاري كــه مــورد اســتناد    ــن گــزارش آم ــت در بخشــي از اي اريــك آركامبال
كيد دارد كه انتشارات علمي ايـران  نيوساينتيست قرار گرفته است بر اين نكته تأ

اي متمركز بوده  هاي مختلفي از جمله تحقيقات هسته هاي اخير در زمينه در سال
  . است

نگاهي بـه توليـدات علمـي ايـران نشـان      : وي در اين خصوص آورده است
اي،  اي و مهندسي هسته اي و معدني، فيزيك ذرات و هسته دهد شيمي هسته مي

هاي اخير به رشد چشمگير  وده است كه اين كشور در سالهايي ب از جمله عرصه
  . ها دست يافته استعلمي در آن

 ۲۵۰اي رشد  توليدات ايران در زمينه مقاالت علمي مرتبط با مهندسي هسته
. اما اين تمام ماجرا نبوده اسـت . برابري در مقايسه با متوسط جهاني داشته است
اي  هــا در زمينــه تحقيقــات هســتهبــه نوشــته اريــك آركامبالــت، ايــران نــه تن

هاي چشـمگيري داشـته اسـت بلكـه در عرصـه تحقيقـات پزشـكي و         پيشرفت
  .كشاورزي نيز به رشد قابل توجهي دست يافته است

كـه   ها گرفـت و آن ايـن   توان پيام روشني از اين پيشرفت به همين دليل مي
مشـخص  آسيا در حال تبديل شدن به رهبر علمي جهان است و به روشني نيـز  

  .است كه آمريكاي شمالي در حال جا ماندن از قاره كهن است
دهد در سطح اول عرصه علمي جهان بازيگران بزرگي  اين گزارش نشان مي

-نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، كماكان نقش غالب را خواهند داشت ولي جايگاه آن

رونـد   ها از سوي كشورهايي كه به سرعت در مسير صـنعتي شـدن پـيش مـي    
  . عيف خواهد شدتض

در نتيجه در حالي كـه نسـبت مقـاالت منتشـر شـده از سـوي نويسـندگان        
درصـد   ۲/۱۰درصد كاهش يافته اسـت چـين بـا     ۲۱درصد به   ۲۶آمريكايي از 

هاي منتشر شده از جايگاه ششم به جايگـاه دوم در جهـان رسـيده و ايـن      مقاله
هنـد و  . صـد بـود  در ۴/۴تنهـا   ۱۹۹۶درحالي است كه سهم اين كشور در سال 
  . برزيل هم به سرعت در حال رشد هستند
اي كه اين گزارش را تهيه كـرده اسـت،    كريس لويلين اسميت، رئيس كميته

به نظر من اين كشورهاي پيشرو نيستند كـه در حـال ضـعيف شـدن     : گويد مي
هستند بلكه ما در حال مشاهده رشد ديگر كشورها بـه سـوي باشـگاه بزرگـان     

  .هستيم
عنوان يك محرك جهاني گذاري براي رشد علمي به اسميت با ارزشلويلين 

گويد كه سهم مقاالت مشترك بـين كشـورها از    براي حل مشكالت جهاني مي
  .يك چهارم به بيش از يك سوم تمام مقاالت منتشر شده افزايش يافته است

هـايي از تمـام جهـان     براي حل يك مشكل جهاني نياز بـه داده : گويد او مي
در . كنـد  و اين به يكي كردن صداي علمي از نظر جغرافيايي كمـك مـي   داريم

توانيم از اين رونـد بـراي حـل مشـكالت جهـاني كمـك        نتيجه به باور من مي
  .بگيريم
  

  رتبه اول توليد علم در جهان

  توسط ايران ٢٠٠٨تا  ١٩٩٦از سال 
به گزارش فارس، موسسه انگليسي رويال سوسايتي طي گزارشي اعالم كرد 

تـا   ١٩٩٦هاي يران در ميان كشورهاي جهان بيشترين رشد علمي را طي سالا
  .داشته است ٢٠٠٨

برابر شده است و  ١٨براساس اين گزارش، توليد علم در ايران طي اين مدت 
مقاله علمي در ايران منتشر شد ايـن رقـم    ٧٣٦تنها  ١٩٩٦در حالي كه در سال 

بدين ترتيب ايران باالترين . ه استمقاله رسيد ٢٣٨هزار و  ١٣به  ٢٠٠٨در سال 
  .نرخ رشد توليدات علمي در جهان را به خود اختصاص داده است
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اين گزارش در ادامه به همكاري دانشمندان آمريكايي با همتايان ايراني خود 
هاي مشترك بين تعداد مقاله. به رغم سياست تحريم واشنگتن اشاره كرده است

مقالـه   ١٨٣١مقاله به  ٣٨٨برابر شده و از  ٥ دانشمندان دو كشور طي اين مدت
  .رسيده است

  
با رشد چهار برابـري   ٢٠٠٨تا  ١٩٩٦توليدات علمي تركيه نيز طي سال هاي

يل، تونس، سنگاپور و قطـر نيـز بـا رشـد     كشورهاي چين، برز. مواجه شده است
  .خوبي در توليدات علمي خود مواجه شده اند

بر اساس اين گزارش، به رغم پيشرفت هاي قابل توجه كشورهاي در حـال  
-عنوان بزرگچنان جايگاه خود بهتوسعه در بخش علم آمريكا، اروپا و ژاپن هم

ها نسبت حال جايگاه آنر عيند. اندترين توليدكنندگان علم در دنيا را حفظ كرده
درصـد   ٢٦سهم آمريكا در توليدات علمي جهان . تر شده استبه گذشته ضعيف

  . درصد كاهش يافته است ٢١بوده است كه اين رقم به 
  

  المللي چهارمين جشنواره و نمايشگاه بين

  .شود مي فناوري نانو مهرماه برگزار
، ٩٠ مهرمـاه  ١٧تا  ١٣وري نانو، المللي فنا نمايشگاه بين چهارمين جشنواره و

و هشتمين نشست نانوفروم آسـيا، در محـل    زمان با نمايشگاه بزرگ صنعتهم
 .شود مي المللي تهران، برگزار هاي بين دائمي نمايشگاه

المللـي فنـاوري    دبيرخانه چهارمين جشنواره و نمايشگاه بـين  گزارش ايسنابه
کـار کـرده   رسـما آغـاز بـه    ٩٠شت نيز از اول ارديبه (iran nano 2011) نانو

 .است

هاي گذشته، نهادهاي فعـال   سال چوندر جشنواره فناوري نانوي امسال، هم
کريـدور خـدمات   ، هاي صنعتي در قالب نهادهاي ترويجي، مراکز علمي، شرکت

 الملل و فروشگاه محصـوالت فنـاوري نـانو حضـور     فناوري تا بازار، بخش بين

 .خواهند داشت
از برگزيـدگان دومـين المپيـاد     انوفروم آسيا، مراسم تقديرهشتمين نشست ن

تجهيرات شناسايي فناوري  آموزي فناوري نانو، تقدير از برگزيدگان مسابقه دانش
هـاي فنـاوري نـانو،     برترين نانو و تقدير از برگزيدگان ششمين دوره از جشنواره

 .نانو برگزار خواهد شد فناوري  زمان با چهارمين جشنوارههم
 نـوامبر  ٩و  ٨کـه در   (ANF 2010) ر هفتمين نشست نـانو فـروم آسـيا   د
بود، ايران  در شهر هانوي کشور ويتنام برگزار شده )٨٩ماه آبان ١٨و  ١٧( ٢٠١٠

حائز بيشترين راي براي ميزباني نشست بعدي شده و مقرر شد نشسـت هشـتم   
برگـزار   در تهران زمان با چهارمين جشنواره فناوري نانوالمللي، هم نهاد بين اين
 .شود

هاي تحقيقـاتي و صـنعتي در    پتانسيل هدف از برپايي اين جشنواره، شناخت
و دانشـگاه، نفـوذ    نـانو، تقويـت همکـاري موجـود ميـان صـنعت        حوزه فناوري

هاي  شركت سازي براي حضور هاي توسعه يافته در صنايع موجود، زمينه فناوري
 سـطح عمـوم مـردم،    فنـاوري نـانو در   المللـي، تـرويج   ايراني در بازارهاي بين

آمــوزان، متخصصــان و فنــاوران و ارتقــاي دانــش عمــومي نســبت بــه   دانــش
 .است محصوالت اين فناوري

از جشـنواره   ستاد توسعه فناوري نانو تاکنون سـه دوره الزم به ذكر است كه 
ار برگز ١٣٨٩ماه و آبان ١٣٨٨ماه ، آبان١٣٨٧ترتيب در مهرماه فناوري نانو را به

 .کرده است
منـد بـه حضـور در     عالقـه  ها، نهادها و موسسـات داخلـي و خـارجي    شرکت

 ١٥تـاريخ   تواننـد از  مـي  المللي فناوري نـانو،  چهارمين جشنواره و نمايشگاه بين
 نشـاني  بـا مراجعـه بـه پايگـاه اينترنتـي نمايشـگاه بـه        ١٣٩٠ارديبهشت مـاه  

http://festival.nano.ir اقدام کنند نسبت به ثبت نام اوليه.  
  

  ايران ISI نانو مايه نخستين مجله فناورين

  Science Direct  در پايگاه اينترنتي
 به فهرست مجالت پايگاه اينترنتي Scientia Nanotechnology مجله

Science Direct افزوده شد. 
 اخيرا دانشگاه صنعتي شريف با انتشـارات  گزارش ايسنا، طي مذاکراتي کهبه

Elsevierهـاي  بـر روي پايگـاه داده   ام داده، مقرر شـد کـه ايـن مجلـه    ، انج 

Science Direct قرار گيرد. 
 هاي جديد مجلـه  يکي از زيرشاخه Scientia Nanotechnology مجله

Scientia Iranica شود و  مي است که زير نظر دانشگاه صنعتي شريف منتشر
 مهندسي ماننـد  هاي علوم و عالوه بر فناوري نانو مجالت ديگري در زيرشاخه

مهندسي مکانيک، شيمي و مهندسي شيمي، مهندسي کـامپيوتر و الکترونيـک،   
 .مهندسي عمران را دربر گرفته است مهندسي صنايع و

کـه از انتشـار مجلـه     طي مدت دو سالي، دبير مجله، چيبه گفته دکتر سيم
منتشر  مقاله در آن ٣٠گذرد، حدود  مي Scientia Nanotechnology ايراني

  شده است

صـنعتي شـريف بـا     هـايي کـه دانشـگاه    طي هماهنگي: وي خاطرنشان كرد
 اينترنتي داشته است، اين مجله در فهرست مجالت پايگاه Elsevier انتشارات

Science Direct  زودي شماره سوم مجله بر روي اين پايگاهقرار گرفته و به 

 .قرار خواهد گرفت
دريافت مقـاالت   ر آينده نزديک سطحقصد داريم د: چنين افزودچي همسيم

خـارجي   از اين رو مقاالت محققـان . المللي ارتقا دهيم را از داخلي به سطح بين
 Scientia ارسال شـده بـراي مجلـه نيـز پـس از انجـام داوري، در مجـالت       

Iranica  منتشر خواهند شد.  
 Science بــه فهرسـت  Scientia Nanotechnology ورود مجلـه 

Direct هاي تحقيقاتي و پژوهشي محققان ند نقطه عطفي براي فعاليتتوا مي 

بندي علمـي جهـان،    ايراني در زمينه فناوري نانو باشد و جايگاه ايران را در رتبه
 .دهد ارتقا

 Elsevier انتشارات علمـي  ، بخشي ازScience Direct هاي پايگاه داده

ناخته شده و درحدود ش ترين انتشارات علمي دنيا عنوان يکي از بزرگاست که به
پايه، فنـي و   هاي مختلف علوم کتاب و مجله علمي پژوهشي را در حوزه ٢٠٠٠

  .کند مهندسي و پزشکي منتشر مي
هاي مختلف علـوم، در   حوزه هزار کتاب در ١١مجله و  ٢٥٠٠آرشيو بيش از 

شود  داري مينگه بندي و دسته Science Direct فهرست پايگاه اطالع رساني
 قاالت اين مجالت بـه صـورت کامـل از طريـق مراکـز تحقيقـاتي و      و اکثر م

  .قابل دريافت است Science Direct دانشگاهي متصل به
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  .دشدنتجليل كشوري استاد نمونه  ١٨
مراسم بيست و يكمين بزرگداشـت مقـام    رييس جمهوري اسالمي ايران در
  .تجليل كرد ياستاد نمونه كشور ١٨ از استاد و معرفي استادان نمونه كشوري

 ١٣٩٠ارديبهشـت   ١٥ گزارش ايرنا، استادان نمونه كشوري ظهر پنجشنبهبه
هاي علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشـاورزي و دامپزشـكي   در گروه

  .دريافت كردند رئيس جمهوريو جوايز خود را از  لوح تقدير
ايـن   خصـوص در تحقيقات و فنـاوري  علوم، معاون وزير ،منشمهدي ايران

-عضو هيات علمي معرفي شده از سوي دانشگاه ٦٠از ميان :اظهار داشتبرنامه 

ها و مراكز پژوهشي به كميسيون انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه كشـوري،  
  .نفر به عنوان برگزيدگان نهايي انتخاب شدند ١٨

گفته دبير كميسيون انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه كشـوري انتخـاب   به
چهار گروه علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و  ونه كشوري دراستادان نم

كشاورزي و دامپزشكي صورت گرفته است و امسال بخش فرهنگ وهنر، هـيچ  
-هاي هنر و معماري داشتههايي كه رشتهكه دانشگاه اي نداشت چرااستاد نمونه

تاد نمونه بـه  اند هيچ عضو هيات علمي را براي قرار گرفتن در فرآيند انتخاب اس
  .اندوزارت علوم معرفي نكرده

ايرانمنش نعمت اهللا رياضي استاد فيزيـك نجـوم دانشـگاه شـيراز و عبـاس      
افخمي عقداء استاد رشته شيمي تجزيه از دانشگاه بوعلي سيناي همـدان را بـه   

  .عنوان استادان نمونه كشوري در گروه علوم پايه معرفي كرد
 د مهندسي شيمي دانشـگاه رازي كرمانشـاه  مسعود رحيمي استاچنين نام هم

  .شودديده ميگروه فني مهندسي  نيز در ليست منتخبين

 
ـ به ه گزارش خبرگزاري مهر، کامران دانشجو در مراسم تجليل از اساتيد نمون

که براساس برخي گزارشات، متوسط رشد توليد علمي کشور بيان اين با کشوري
رشـد توليـد علمـي جمهـوري     : ارتقاء پيدا کرده اسـت، گفـت   برابر ١٤به  ١١از 

برابـر و در مقايسـه    ١٨کشورهاي اسالمي  در ميان اسالمي ايران بطور متوسط
پژوهشي فارسي کـه   يمقاله علم هزار ٢٧با ساير کشورهاي جهان با استناد به 

پژوهشي کشور تهيه و  ها و مراکزتوسط محققان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه
اصلي توليـد   نمايه شده و از شاخصهاي (ISC) در پايگاه استنادي جهان اسالم

 .برابر است ١١ علم به شمار مي روند، بسيار بيشتر از
وهشـي محققـان   علمي و پژ هزار مقاله١٨بيش از  ٢٠١٠در سال : وي افزود

هـزار مقالـه    ٢١چنين حدود به ثبت رسيده و هم ISI المللينمايه بين ايراني در
رشد اسکاپوس ثبت شده است که روند روبه الملليبين نمايه علمي ايراني نيز در

  .دهدوضوح نشان ميتوليد علمي ايران را به
دار اسـت  کـه دانشـگاه متـولي توليـد علـم جهـت      با اشاره به اين وزير علوم

ما بايد کاري کنـيم کـه    .علم بايد در مسير حل معضالت کشور باشد اين :گفت
ويـژه بخـش   کشور با برقراري ارتباط بـين حـوزه کـاربرد بـه     روند توليد علم در

چنين افزايش ثروت ملي را پيشرفت کشور و هم صنعت به سمتي برود که زمينه
  .کند فراهم
  

  خ بهاييآفريني شي هفتمين جشنواره ملي فن

  .شد در اصفهان برگزار
 آفريني شيخ بهايي با هـدف فـراهم كـردن بسـتر     هفتمين جشنواره ملي فن

آفرينـان كشـور از سـوي شـهرك علمـي       مناسبي براي عرضه دستاوردهاي فن
جاري در مهمانسراي عباسـي  سال ماه ارديبهشت ٢٤تا  ٢٢تحقيقاتي اصفهان، 
 .اصفهان برگزار شد

شهرك علمي و تحقيقـاتي اصـفهان    م مصلحي، رييسگزارش ايسنا، قاسبه
تـرويج و توسـعه فرهنـگ    : جشـنواره گفـت   با تشـريح اهـداف برگـزاري ايـن    

هـاي   شناخت و تقدير از برتـرين  توسعه خالقيت و نوآوري در كشور،  آفريني، فن
ايجـاد فضـاي    چنـين هاي دانش بنيان و هـم  آفريني و توسعه شركت عرصه فن

 آفريني از جمله اهداف اين هاي مختلف فن فعاالن عرصهتعامل و همكاري بين 

 .بودجشنواره 
  و غيرمسابقه  مسابقه هاي اين جشنواره شامل دو بخش وي با اشاره به بخش

گذاران كارآفرين در بخش آفرينان و سرمايه طراحان كسب و كار، فن: اظهار كرد
بخـش غيرمسـابقه   در  ، سمينارهاي آموزشي و بـورس ايـده   و نمايشگاه  مسابقه

 .گيرند آفريني شيخ بهايي قرار مي هفتمين جشنواره فن

صاحب طرح نـوين   ١٦يابي رييس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان از راه
داد  براي رقابت نهايي در بخش طراحان کسب و کار اين بخش از جشنواره خبر

طـرح   در بخش طراحان کسب و کار، داوري در ابتدا براسـاس نوشـتار  : و افزود
کار واصله به دبيرخانه که توسـط افـراد حقيقـي و حقـوقي بـر مبنـاي        کسب و

در اين مرحله از ميان . کاربرگ تهيه شده بود، انجام شد چارچوب اعالم شده در
ارسالي، ساختار و محتواي آثـار مـورد بررسـي قـرار گرفـت و       طرح ٢٥٠بالغ بر 

تخصصي ارزيابي شـده و   مرحله دوم توسط داوران هاي راه يافته بهسپس طرح
 .راه يافتند عنوان کانديدا به مرحله بعديتعدادي به

کار به مرحله داوري  طرح کسب و ١٦در مرحله سوم داوري، : وي اظهار كرد
اعضـاي   نهايي راه يافتند کـه در ايـام برگـزاري جشـنواره بـا حضـور داوران و      

سـخگويي بـه   کارگروه، هر فرد به مدت يک ساعت به معرفـي طـرح خـود و پا   
 .ختداوران پردا سواالت

 طرح قابل تقدير اعالم كـرد هشت وي تعداد برگزيدگان نهايي اين بخش را 
  :كه عبارتند از

گريز بـا ويژگـي خـود تميـز     استري فوق آبتوليد پلي؛ زهرا مزروعي سبداني
  تنديس زرين؛ شونده

 ايدانش توليد اسـپاون قـارچ خـوراکي دکمـه     سازيتجاري؛ جواد سخدري
  تنديس زرين؛ سفيد

هـاي فارماکوديناميـک   صنعتي يک فرم جديد با ويژگي توليد؛ فاطمه دوامي
  لوح زرين؛ پالسميوژن بافتي بهينه از داروي فعال کننده

-طراحي اولين حسگر زيستي دومنظوره برپايه نانولوله؛ محلهمحمدحسن زاده

 لوح زرين؛ ميکروباکتريال و ضدسرطانيبا ترکيبات آنتي هاي اصالح شده
طراحي و ساخت فلوتاسيون ستوني تمام اتوماتيک درمقياس ؛ مهدي صفاري

  لوح زرين؛ پايلوت
  زرين لوح؛ امانه مديريت راهبردي؛ سزادهسيدجواد صالح

 زرين لوح؛ بهبود دهنده مواد غذايي؛ مهدي قيافه داوودي
ول و ايجاد ارزش افزوده براي محص pe wax توليد؛ سفيدينصيرالدين خان

  لوح زرين؛ اتيلنصنايع پلي جانبي
طرح در  ٩٠از  چنين بيشهم: رئيس شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان افزود

 كانديدا در اين بخش در سه گـروه نوپـا،   ٢٢آفرينان دريافت شد كه  بخش فن
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آفرين تقدير به عمـل   فن ٩درحال رشد و رشديافته انتخاب شدند و در نهايت از 
  :يز عبارتند ازاين برگزيدگان ن. دمآ

طراحـي و توليـد دسـتگاه آنتـي     ؛ کيهـان کرونـديان  : نوپا بخش فن آفرينان
  تنديس زرين؛ بيوگرام
 H2O و O2 توليد ظروف ويژه ممانعـت از ورود ؛ زاده بازرگانحسنعلي ايرج

  لوح زرين؛ مواد غذايي با استفاده از فناوري نانو براي جلوگيري از فساد
مبتني بر حسگر خمشـي  ( حرکت آرتمن ثبت کشسامانه دست؛ رضا عبدلي

  لوح زرين؛ )پيشرفته
-طراحي و ساخت دسـتگاه ؛ يوسف محمدي: بخش فن آفرينان در حال رشد

توليـد انـواع نانواليـاف و     هاي هوشمند و تمـام اتوماتيـک الکتروريسـي بـراي    
  وح زرينل  ؛نانوذرات پليمري و سراميکي

  رينلوح ز؛ توليد افشانه زعفران؛ صادقي مهدي
  زرين لوح؛ توخالي پليمري ءتوليد غشا؛ مرتضي صادقي

توليد داروهاي گياهي شامل ؛ نيانظر صالحعلي: بخش فن آفرينان رشد يافته
رفـع  ( ، بلفـارول )درمـان بيمـاري همورئيـد   ( ، رکتـول )مسکن درد دندان(دنتول 

  تنديس زرين؛ )مژه بيماري بلفاريت و تقويت و رشد ابرو و
خشـک   و توليد يخ ppm رکيب گازهاي صنعتي، درصدي وت؛ روزير پروينپ

  لوح زرين؛ و گازهاي تک پايه
ــديش کشــکويي ــر  هــايتوليــد قطعــات و سيســتم؛ بهــروز خيران مبتنــي ب

  لوح زرين؛ مدوالسيون فاز فيبر نوري
كـارآفرين نيـز كسـاني     گـذاران  در بخش سرمايه : مصلحي خاطرنشان كرد

و وارد  آفرينـي كـرده   ه ايجاد و خلق فـن شركت دارند كه در اين پروسه كمك ب
  .اند گذاري خطرپذير شده سرمايه

شامل بازار بورس  اي جشنواره مصلحي در ادامه در تشريح بخش غيرمسابقه
شده به  هاي ارسالاز مجموع طرح: ايده، نمايشگاه و سمينارهاي آموزشي گفت

 الزم توسـط  هـاي دبيرخانه جشنواره در بخش بازار بورس ايده، پس از بررسـي 

هاي نو براي طرح برتر مبتکرين و صاحبان ايده ٤٢کارشناسان و انجام داوري، 
 .بازار بورس ايده جشنواره انتخاب شدند عرضه در

در زمينـه بـرق و    هـاي ارسـال شـده   که بيشـترين طـرح  وي با اشاره به اين
 الكترونيك، تجهيزات پزشـكي، شـيالت و صـنايع غـذايي، شـيمي و مهندسـي      

-هـا از اسـتان  اين طرح: فناوري اطالعات و توليد و خدمات است، افزود شيمي،

کرمانشاه و البرز بـه دبيرخانـه جشـنواره     اصفهان، تهران، خراسان رضوي، هاي
 .ارسال شده است

طراحـان کسـب و کـار و     گذاران،گفته وي، در بخش بورس ايده، سرمايهبه
کسـب و   انـدازي رکت و راهآيند و براي همکـاري، مشـا   آفرينان گرد هم مي فن

 .ندختکارهاي نو به مذاکره و معامله پردا
از دسـتاوردهاي   غرفـه  ٣٥كه در بخش نمايشـگاه نيـز    مصلحي با بيان اين

كارگـاه   در بخش سمينار جشنواره نيز سه: آفرينان برپا شده است، اظهار كرد فن
 لـي بـراي  المل آموزشي در زمينه آشنايي با چگونگي مـذاكرات و تعـامالت بـين   

هـاي   آفرين، مالكيت فكـري در شـركت   هاي فن بنيان و شركت موسسات دانش
هاي علم و فنـاوري در گـذار بـه نسـل سـوم       مراكز رشد و پارك دانش بنيان و

  .برگزار شد
نشست خبـري هفتمـين    نژاد در ايسنا، دكتر محمد مهدي خبرنگار گزارشبه

چه تعداد  ين سوال كه تاكنونجشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي در پاسخ به ا
 تجاري سازي رسيده اسـت،   شوند به مرحله هايي كه در كشور انجام مي از طرح
هاي علم و فناوري و مراكز رشد هايي كه در پارك درصد طرح ٨٠بيش از : گفت
-رسد و بخش ديگر مربوط به فعاليت شود به مرحله تجاري سازي مي مي انجام

عنـوان موضـوعات پژوهشـي مطـرح و انجـام      ا بـه ه دانشگاه هايي است كه در
 .پايين است شود كه البته آمار در اين خصوص مي

مراكز پژوهشي به دنبـال ايـن    ها و در حال حاضر دانشگاه: وي تصريح كرد
دارنـد، دريافـت و در    هاي اجرايي وجـود  هايي كه در دستگاه هستند كه پژوهش

 .ها انجام دهند دانشگاه
بندي علـم و فنـاوري    رتبه اوري وزير علوم در خصوصمعاون پژوهشي و فن
تحقيقات و فناوري  شوراي عالي علوم،  اخيرا در دبيرخانه: كشور خاطرنشان كرد
 بنـدي كشـورها و   بر ايـن اسـاس بـا توجـه بـه دسـته       كه اقداماتي انجام شده

هاي مطرح در سطح دنيـا، ايـران از لحـاظ علـم و فنـاوري در جايگـاه        ارزيابي
 .دارد رارهجدهم ق

آفريني شيخ بهـايي   جشنواره ملي فن نژاد با اشاره به برگزاري هفتمين مهدي
هاي علم و فنـاوري   حوزه هاي متعدد علمي در تاكنون جشنواره: خاطرنشان كرد

هـاي   آن طرح در كشور برگزار شده كه نمونه آن جشنواره خوارزمي است كه در
 .شود صورت ساالنه معرفي ميهاي تحقيقاتي برگزيده به پژوهشي و فعاليت
توسـعه فنـاوري و     در زمينـه  هاي كشـور  با افزايش فعاليت: وي تصريح كرد

شـد كـه بايـد     بنيان و مراكز رشـد ايـن نيـاز احسـاس     هاي دانش ازدياد شركت
ها آن ها ودستاوردهاي گونه شركتهاي اين خاصي براي ارزيابي فعاليت  جشنواره

هـايي ماننـد خـوارزمي     آن متفاوت از جشنوارههاي  ايجاد شود كه قطعا شاخص
 .است

 
هفت سال پيش كه اين جشنواره  كه ازعلوم با بيان اين معاون پژوهشي وزير

حال حاضر جشـنواره   در: ، گفتشد آغاز به كار كرد به صورت محدود برگزار مي
به تدريج  فريني شيخ بهايي با كيفيت بهتري در حال برگزاري است كه آ ملي فن
نيـز   تواند از ساير كشـورها هالمللي به خود گرفته و حتي ب رود چهره بين اميد مي

  .پذيردههاي پژوهشي را ب طرح
  

  كشور چه كساني هستند؟ استاد صاحب كرسي پژوهشي ٢٥
 دوق حمايـت از پژوهشـگران و فنـاوران كشـور از حمايـت ايـن      رييس صن

ها و مراكز تحقيقاتي كشـور خبـر    استاد صاحب سبك در دانشگاه ٢٥صندوق از 
 .داد

پـورابراهيمي در نشسـت    گزارش خبرنگار پژوهشي ايسنا، دكتر محمدرضابه
هاي  كرسي كه اعطايهاي جاري و آتي صندوق با بيان اينخبري اعالم برنامه

هـاي   هـاي فعاليـت   پژوهشي به اساتيد برجسته و صاحب سبك يكـي از بخـش  
هاي اخير صندوق نگاه جديـدي بـه    طي سال: دهد، گفت تشكيل مي صندوق را

 .است ها داشته اين بخش از حمايت
هـاي   بـوده، پـژوهش   هاي كشـور فعـال   اين استادان در دانشگاه: وي افزود

 .داراي سبك خاصي هستندتخصصي خود   تاثيرگذار داشته و در حوزه
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تـاكنون  : تصريح كرد رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
انجـام   دليـل هـا و مراكـز تحقيقـاتي كشـور بـه      تن از اسـتادان دانشـگاه   ٢٥به 

 .هاي پژوهشي مؤثر، كرسي پژوهشي اعطا شده است فعاليت
آزاد اسالمي، دانشگاه  ي ازادكتر محمود قرآن نويس در حوزه گداخت هسته

شريف، دكتـر   از دانشگاه صنعتي) رمز(دكتر محمدرضا عارف در حوزه مخابرات 
 دكتـر  عباس شفيعي در حوزه داروسازي نوين از دانشگاه علوم پزشـكي تهـران،   

پور در حـوزه شـيمي از دانشـگاه رازي كرمانشـاه، دكتـر محمـد        مجتبي شمسي
ها از دانشـگاه علـوم    ايمپلتنتها و طراحي و ساخت  بيومتريال فرهادي در حوزه

هـاي   تبار در نانوفنـاوري از پژوهشـگاه دانـش   رفيعي پزشكي ايران، دكتر هاشم
هاي بنيـادي از پژوهشـگاه رويـان،     سلول بنيادي، دكتر حسين بهاروند در حوزه

دانشگاه علـوم پزشـكي شـهيد     دكتر محمدعلي جوادي، فلوشيپ قرنيه چشم از
از مركـز   بيوفيزيـك  -ي در حـوزه بيوشـيمي  بهشتي، دكتر علي موسوي موحـد 

 تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران و دكتر سعيد سمنانيان در حوزه

نوروفيزيولوژي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از جمله استاداني هسـتند  
 .اندپژوهشي دريافت كرده كه كرسي

دانشـگاه صـنعتي    چنين دكتر جواد صـالحي در حـوزه الكترومكانيـك از   هم
بـاهنر  شـهيد  پـور در حـوزه رياضـي از دانشـگاه      عليشريف، دكتر مهدي رجب

دكتر يوسف ثبوتي در حوزه فيزيك از مركز تحصـيالت تكميلـي علـوم     كرمان،
غالمرضـا سـتوده در حـوزه زبـان و ادب فارسـي از موسسـه        دكتر پايه زنجان، 

معارف اسالمي از موسسه در حوزه الهيات و نامه دهخدا، دكتر مهدي محقق لغت
از ) اطفـال  -عفـوني (پزشـكي   مطالعات اسالمي، دكتر عبداهللا كريمي در حـوزه 

حسـني در حـوزه    اهللا ، دكتـر ولـي  )گرنـت (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 ، دكتـر حسـين  )گرنـت (از دانشـگاه علـوم پزشـكي ايـران     ) بيهوشـي (پزشكي 

، دكتر الهه الهي در )گرنت(نتيك آبادي در حوزه ژنتيك از مركز تحقيقات ژ نجم
-روانپـور در حـوزه   و دكتر رضا نيلـي ) گرنت(بيولوژي از دانشگاه تهران  حوزه

از ديگـر اسـاتيد   ) گرنـت (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  شناسي باليني از
 .هستند هاي پژوهشيصاحب كرسي

شـريف،   پور در حوزه مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي دكتر مجيد عباس
دار از  زاده در حـوزه مهندسـي پزشـكي، دكتـر پرويـز جبـه       سلطانيان دكتر حميد

محمدرضـا  كامپيوتر پرديس فني دانشگاه تهران، دكتر  دانشكده مهندسي برق و
وند در حوزه تاريخ  دكتر صادق آيينه گنجعلي از دانشكده شيمي دانشگاه تهران و

  .ستندنيز اساتيد جديد جهت دريافت كرسي پژوهشي ه
  

  هاي نوينسازي فناوريالمللي تجاريبرگزاري نمايشگاه بين
سـازي  المللي آمـوزش و پـژوهش بـا محوريـت تجـاري     اولين نمايشگاه بين

برگـزار  ) ره(ميني خ تيرماه در مصالي بزرگ امام ٢٠تا  ١٦هاي نوين از فناوري
  .دش

در راستاي اين نمايشگاه در سال جهاد اقتصادي و  گزارش خبرگزاري مهربه
المللـي و  کالن جمهوري اسالمي ايران با محوريت نمايشگاه بـين  هايسياست
نمايشـگاه بـا    ايـن . گرديـد آمـوزش و پـژوهش برگـزار     بنيان با موضوعتجارت

اي علـوم و  مرکز منطقـه  و صنعتي ايران، هاي علميسازمان پژوهش همکاري
بخـش   و فنـاوري و از  تحقيقات به نمايندگي وزارت علوم، IOR انتقال فناوري

  .خصوصي شرکت بانيان اميد برگزار شد
سـازي  برگزاري اين نمايشگاه ايجـاد بسـتر مناسـب بـراي تجـاري      هدف از

 .هاي جديد و کارآمد آموزش استرويکردها و روش فناوري نوين و ترويج
  
  

  اندازي وب سايت اعالم روزانه توليدات علمي نمايه شده ايران راه
سايتي  اندازي وب از راه (ISC) علوم جهان اسالم ناديرييس پايگاه است

 و ISC هاي نمايه شده ايران در پايگاه ويژه جهت اعالم روزانه توليدات علمي
ISI  خبر داد.  

كه جامعه براي اين: اظهار كرد وگو با خبرنگار ايسنا گفت دكتر جعفر مهراد در
-هو مراكز تحقيقاتي قرار ب ها جريان ميزان توليدات علم دانشگاه علمي ايران در

درخواست معاونت پژوهشي و علوم جهان اسالم به گيرند، پايگاه استنادي
كرده كه براساس آن توليدات علمي  فناوري وزارت علوم، سيستمي را طراحي

روزانه نمايش داده  صورتبه ISC و ISI هاينمايه شده ايران در پايگاه
 .شود مي

 
كه مقايسه توليدات علم ايران  اي طراحي شده گونهاين سايت به: وي افزود

المللي اطالعات  بين و موسسه (ISC) در دو نظام استنادي علوم جهان اسالم
توانند با  مي و مراكز تحقيقاتيها  پذير كرده و دانشگاه را امكان (ISI) علمي

 اي را انجام دهند تا توجه به اين سيستم عمل ارزيابي و خود مقايسه

  .شناسندههاي پيشتاز را ب دانشگاه
 ISC) توليد علم ايران پايگاه اينترنتي نظام اطالعات و آمار: افزود ايشان

Worlds Scientific Contribution Reports) شده اي طراحي به گونه 
و  (ISC) كه مقايسه توليدات علم ايران در دو نظام استنادي علوم جهان اسالم

ها و  پذير كرده و دانشگاه را امكان (ISI) المللي اطالعات علمي بين موسسه
اي  توانند با توجه به اين سيستم عمل ارزيابي و خود مقايسه مي مراكز تحقيقاتي
 .شناسندهاي پيشتاز را ب دانشگاه را انجام دهند تا

قابل دسترسي  www.isc.gov.ir گفته مهراد اين وب سايت به نشانيبه
  .باشدمي

  
  .علم جهان صعود كرد توليد ٢١ بار به رتبه ايران براي نخستين
ميالدي در سرفصلي  ٢٠١١پايان پنجمين ماه از سال  پژوهشگران ايراني در

بيست و يكم توليـد  كشورمان به رتبه  هاي اخير تاريخي در رنسانس علمي سال
 .علم جهان صعود كردند
با اعالم  (ISC) رييس پايگاه استنادي علوم جهان اسالم دكتر جعفر مهراد،

علمي  آمار توليدات ترين گزارش ازطبق تازه: گفت اين مطلب به خبرنگار ايسنا
 المللي اطالعات علمي، محققان ايراني در پايان نمايه شده ايران در موسسه بين

از لحاظ تعداد كل مستندات علمي نمايه شده ) مي ٣١( ٢٠١١ن ماه سال پنجمي
 .اندرتبه بيست و يكم جهان قرار گرفته در ISI در

هاي گذشته رتبه بيسـت و   ارزيابي كه باالترين رتبه ايران دروي با بيان اين
توليدات علمـي ايـران طـي     با روند فزاينده بيني كرد كهچهارم بوده است پيش

 .سابقه است، حفظ شودي آينده اين رتبه كه در تاريخ توليد علم ايران بيهاماه
  

  ايران در سکوي چهارم المپياد جهاني شيمي
سومين  چهل وتيم ملي المپياد شيمي جمهوري اسالمي ايران با حضور در 

جوالي  ١٨تا  ٩(تيرماه سال جاري  ٢٧تا  ١٨المپياد جهاني شيمي طي روزهاي 
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کشور ديگر به رقابت  ٧٥برگزار شد، با آنكاراي تركيه  ر شهركه د) ٢٠١١
  .پرداخت و در اين رقابتها موفق به کسب دو مدال طال، يک نقره و يک برنز شد

کشور جهان در چهل و  ٧٦دانش آموز از  ٢٧٣مهر،  يارزگزارش خبرگبه
به رقابت پرداختند که تيم ايران در اين  جهاني شيمي سومين المپياد

پرستان، اصغر آقاجاني، اميرپيمان دلاز علي متشکل ياد جهاني شيميالمپ  دوره
اصغر آقاجاني و رضا علي. بود بياض و عرفان شيرزاديرضا جاويدي دشت

به  پرستان موفقمدال طال، اميرپيمان دل موفق به كسب بياضجاويدي دشت
 عرفان شيرزادي موفق به کسب مدال برنز چهل و سومين مدال نقره وكسب 

  .شدند شيمي المپياد جهاني

  
سرپرست اول، دكتر عليرضا  مهردكتر ابراهيم كيانالزم به ذكر است كه 

سرپرست دوم و  هاي گذشتهشايسته، دارنده مدال طالي المپياد جهاني در سال
 .بودند آموزان ايراني در اين مسابقاتدكتر علي نعمتي نيز ناظر علمي دانش

ب شده در چهل و سومين المپياد جهاني شيمي از نظر ميزان امتيازات کس
طور مشترک مقام اول، روسيه مقام دوم، آمريکا مقام کره به کشورهاي چين و
 .جمهوري چک، فرانسه و هند مقام چهارم را کسب کردند همراهسوم و ايران به

المپياد شيمي كشور در چهـل و   پژوهان افتخارآفرين تيمگفتني است، دانش
دگان بيش از هفتـاد  ننماي اد جهاني شيمي كه سال گذشته با حضوردومين المپي

سه مـدال   كشور جهان در شهر توكيو ژاپن برگزار شد با كسب يك مدال طال و
  .نقره در جايگاه پنجم جهان ايستادند

  
  .شانزدهمين المپياد علمي دانشجويي کشور خاتمه يافت

با حضور  ٢٤/٤/٩٠کشور اختتاميه شانزدهمين دوره المپياد علمي دانشجويي 
برگزيدگان اين المپياد در دو رشته شيمي و رياضي با حضور معاون وزير علوم و 

  .قائم مقام بنياد ملي نخبگان برگزار شد
 ٨نفر از  ٩٠٠مهر، اين المپياد دانشجويي با شرکت  يارزگزارش خبرگبه

قطب علمي کشور و با حضور شرکت کنندگاني از کشورهاي سريالنکا، 
اوکراين براي دهمين . اجيکستان، قرقيزستان، ترکمنستان و اوکراين برگزار شدت

 .کندسال متوالي است که در اين رويداد و مسابقه علمي شرکت مي
شانزدهمين دوره المپياد علمي دانشجويي کشور در حالي به پايان رسيد که 

رشته برگزار  ١٦ کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر در ٧٥اين المپياد از سال 
المللي برگزار ميشود که دو رشته آن يعني شيمي و رياضي به صورت بينمي

  .شوند
محمدحسين سرورالدين رئيس سازمان سنجش آموزش کشور در مراسم 
اختتاميه شانزدهمين دوره المپياد علمي دانشجويي از تقاضاها براي افزايش 

بهترين راه تعامل با : داد و گفتهاي المپياد علمي دانشجويي خبر تعداد رشته
ساير کشورها برگزاري المپيادهاي علمي دانشجويي است و برگزاري چنين 

هاي علمي با المپيادهايي زمينه را براي توسعه ارتباط دانشجويان و شخصيت
  .کندنخبگان جهان برقرار مي

يه بر طبق اين گزارش سعيد سهراب پور قائم مقام بنياد ملي نخبگان از ارا
تسهيالت ويژه به نخبگان و افراد تحت پوشش بنياد ملي نخبگان خبر داد و 

اعطاي گرانت تحقيقاتي و وام مسکن به افراد تحت پوشش بنياد ملي : گفت
اي است که نخبگان و اجراي طرح استادياران جوان از جمله تسهيالت ويژه

  .کندبنياد ملي نخبگان به افراد نخبه ارايه مي
هاي رياضي و شيمي آوران ايراني و غيرايراني رشتهمدالسم در اين مرا

  .شانزدهمين المپياد علمي دانشجويي کشور تقدير شدند

 
نشجويي رشته شيمي شانزدهمين المپياد علمي دا برگزيدگان

 ايران

 مدال کشور برگزيدگان نام

Andriya Neshchadin طال اوکراين 

 طال ايران خو کاوه متين

Volodymyre Tkachenko نقره اوکراين 

 نقره ايران احمدآباد محمود صانع

 نقره ايران صحرارو مريم

 نقره ايران زرگرپور محمد

 نقره ايران افشار وحيد

Nazar Mammedov برنز نترکمنستا 

Dilhara Rasanjalee Jayarathna برنز سريالنکا 

Thilina Nuwan Gunasekara برنز سريالنکا 

Amanmyrat Abdullayev برنز ترکمنستان 

  
  ها واگذاري چاپ تمامي نشريات علمي دانشگاه

  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم به
كه اين پايگاه اين با اعالم (ISC) علوم جهان اسالم رييس پايگاه استنادي

دار چاپ تمامي  وزارت علوم عهده با مشاركت معاونت پژوهشي و فناوري
چاپ و نشر مجالت  ها خواهد بود از تاسيس سازمان مجالت علمي دانشگاه
 .خبر داد ISC معتبر علمي در پايگاه

كه حمايت از با بيان اين وگو با خبرنگار علمي ايسنا گفت دكتر جعفر مهراد در
 ٨٠٠در حال حاضر حدود سه ميليون و : است، گفت ت علمي يك وظيفهمجال

ها و مراكز  علمي در دانشگاه هزار عضو هيات ٥٠هزار دانشجو و حدود 
كننده علم نبوده و  تحقيقاتي وجود دارند اما همه اعضاي هيات علمي توليد

 .تمامي دانشجويان نيز خوانندگان مجالت علمي نيستند

 پايگاه استنادي علوم جهان اسالم هاي تشويقي ه سياستمهراد با اشاره ب

(ISC) معاونت پژوهش و  هاي بر اساس سياست: از مجالت علمي داخلي گفت
 فناوري، پايگاه استنادي علوم جهان اسالم درصدد چاپ مجالت علمي كشور
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است؛ بنابراين از اين پس، اين پايگاه بدون دخالت در كار سردبيري و هيات 
ترويجي كشور را  -پژوهشي و علمي -كار چاپ نشريات علمي تحريريه،

 .گيردبرعهده مي
هاي تبريز، شيراز،  مجالت دانشگاه در فاز اول اين اقدام،: وي تصريح كرد

اين . گيرند قرار مي شهيد چمران اهواز و سيستان و بلوچستان تحت پوشش
بعد از انجام  ين پسكنند كه از اعنوان نشريه منتشر مي ٦٠ها بالغ بر  دانشگاه

هاي  هزينه سپارند و تمام فرآيند داوري، چاپ مجالت خود را به اين پايگاه مي
 .شود پرداخته مي ISCچاپ و توزيع مجالت از طريق 

راستا، سازمان چاپ و نشر مجالت  در اين: گو با ايسنا افزود و مهراد در گفت
شود  اندازي مي اسالم راه معتبر علمي كشور در كنار پايگاه استنادي علوم جهان

سردبيران و  هاي چاپ نشريات در كه با اين اقدام درصدد حذف دغدغه
 .ها هستيم دانشگاه

عنوان نشريه چهار دانشگاه ياد  ٦٠با توجه به اين كه : وي خاطرنشان كرد
شماره از اين  ٢٤٠اول  شوند در مرحله شده هرساله در چهار شماره منتشر مي

 .شود مي با تامين بودجه الزم منتشر ISCاه نشريات توسط پايگ
هاي ديگر در نيمه دوم  از دانشگاه گفته مهراد، فاز دوم اين اقدام، دعوتبه

  .سال جاري است
  

  ايراني اعطاي لوح يونسكو به چهار دانشمند برجسته
جهان اسالم از اعطاي لوح يونسكو به چهارتن از  رييس شبكه دانشمندان

فهرست برترين دانشمندان جهان اسالم قرار  ايراني كه در دانشمندان تراز اول
 .دارند خبر داد
 -موحدي، رييس شبكه دانشمندان جهان اسالمموسوي اكبر دكتر علي

شبكه دانشمندان جهان : وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد دانشگاه تهران در گفت
با كميسيون  بيوفيزيك ايران طي توافقي -همكاري انجمن بيوشيمي اسالم با

قرار است لوح يونسكو را به چهارتن از دانشمندان تراز  ملي يونسكو در ايران
  .برترين دانشمندان جهان اسالم قرار دارند اهدا كند اول ايراني كه در فهرست

 
توليد دانـش را از انجمـن    شخصيت قبال نشان كه اين چهاروي با بيان اين

شـفيعي، اسـتاد    دكتر عباس: اند، افزودبيوفيزيك ايران دريافت كرده -بيوشيمي
 پور، استاد شـيمي  داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر مجتبي شمسي

نعمت گرگاني، استاد  دانشگاه رازي و استاد وابسته دانشگاه تهران، دكتر محسن
اكبر صـبوري، اسـتاد بيوفيزيـك دانشـگاه      دانشگاه تهران و دكتر علي بيوشيمي

ها اعطـا خواهـد   جهان اسالم هستند كه لوح يونسكو به آن تهران از دانشمندان
 .شد

اين مراسم روز شنبه پنجم : بيوفيزيك ايران افزود - رييس انجمن بيوشيمي
در تاالر  كل كميسيون ملي يونسكو در تهرانبا حضور مدير  ١٣٩٠ شهريورماه

  .شود دانشگاه تهران برگزار مي حنانه دانشكده مطالعات جهان
  

        kرگ ����kرگ ����kرگ ����kرگ ����                ا1j�U)ا1j�U)ا1j�U)ا�i %                (1j�Uگ% �iگ% �iگ% �iگ
حسين  دكترياد زنده) اسفندماه ١٦( ١٣٨٩در آخرين روزهاي سال 

از اعضاي  ،استاد برجسته شيمي، برتر ايراني دانشمند و پژوهشگر آقابزرگ 
بنياد فردوسي و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت  س و هيأت امنايمؤس
  . ، چشم از جهان فرو بستسرطان نج بيمارير تحمليك سال پس از  معلم

  
در شهر تهران ديده به  ١٣٢٧ تيرماه سال ١٦علمي كشور در   اين چهره
 ١٣٥١در سال . سپري نمود در تهرانرا دوره ابتدايي و دبيرستان  .جهان گشود

. گرديد دانشگاه تهراناز  ليسانس شيميبا كسب رتبه دوم موفق به اخذ مدرك 
از  ليسانس شيميبا كسب رتبه اول موفق به اخذ مدرك فوق  ١٣٥٤در سال 

 دانشگاهمدرك دكتري شيمي معدني را از  ١٩٨٢ل در سا .گرديد دانشگاه تهران

تا  ١٩٨٢دريافت كرد و دوره فوق دكتري را نيز از سالفلوريدا در گينزويل، 
  .گذراند  فلوريدا آمريكادر دانشگاه  ١٩٨٣

ستاديار دانشگاه ا: آن مرحوم عبارتند از هاي مورد تصديمشاغل و سمت
استاديار دانشگاه تربيت معلم  ، ١٩٨٤تا  ١٩٨٣از سال  مرسرجورجياي آمريكا

فرصت ، ١٣٦٨سال از تربيت معلم  انشيار دانشگاه، د١٣٦٣سال از تهران 
استاد دانشگاه تربيت ، ١٣٧١ تا ١٣٧٠دانشگاه اوتاواي كانادا از سال در  مطالعاتي

، تحريريه نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران عضو هيأت، ١٣٧٤سال از معلم 
ويراستار مجله و  كاني شناسي ايران ه بلورشناسي وعضو هيأت تحريريه مجل

  .يرانا فارسي نشريه شيمي و مهندسي شيمي

  
اي  العادهآقابزرگ عالوه بر تدريس به مطالعه و تحقيق نيز اهميت فوق دكتر

به عنوان استاد نمونه دانشگاه تربيت معلم ١٣٧٣طوري که در سال داد به مي
المللي  جشنواره بينر برگزيده نوزدهمين تهران انتخاب شد و عنوان پژوهشگ

و پژوهشگر برتر کشوري در هفتمين جشنواره پژوهش  ١٣٨٤در سال  خوارزمي
در مراسم افتتاحيه دوازدهمين  .را از آن خود کرد ١٣٨٥و فناوري کشور در سال 
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عنوان استاد برجسته شيمي ني ايران نيز از استاد آقابزرگ بهكنفرانس شيمي معد
  . معدني به شايستگي تجليل شد

در سال   ،)ISI( آخرين آمار رسمي موسسه جهاني اطالعات علميبراساس 
وهشي در پژ -مقاله علمي ٢٥٠با دارا بودن  حسين آقا بزرگدكتر ، ٢٠١٠
، در جمع يک درصد نخست پژوهشگران جهان در الملليبينهاي معتبر  نشريه
المللي و در زمره برترين دانشمندان بينگرفته هاي مختلف علمي قرار  رشته

كماكان در ليست  ISIمقاله  ١٨٠و تا كنون نيز با ثبت بيش از  شناخته شد
  .قرار دارد ۴۳۰۵دانشمندان پراستناد شيمي با رتبه 

عنوان کتاب در مقاطع  ٢٨حاصل اين مطالعات و تحقيقات، تاليف بيش از 
هاي همايشمقاله در  تعداد زياديو ارائه  يکارشناسي ارشد و دکتر، کارشناسي

  .داخلي و خارجي است

  
دانشگاه   در محوطهباشكوه بزرگ، پس از تشييع  آقا حسيندكتر پيكر مرحوم 

منتقل شد و ) س(آوران، بهشت زهرا  نام  سپاري به قطعه تربيت معلم، براي خاك
  . در خاك آرام گرفت

دانشگاه تربيت معلم در  زاده، رييس زهرا حجازيدكتر به گزارش ايسنا، 
به خدمات استاد  ارهمراسم تشييع پيكر استاد شيمي دانشگاه تربيت معلم، با اش

  .هشگران برجسته كشور خواندحسين آقابزرگ، او را از استادان و پژو
  شريف و نمايندهصنعتي دانشگاه  زاده، عضو هيات علمي باقردكتر در ادامه 

: بزرگ گفت آقا انجمن شيمي، با عرض تسليت به بازمانددگان استاد حسين
تاليف  هاي زيادي را رد و كتابشيمي دا  بزرگ نقش مهمي در جامعه مرحوم آقا

  .توانند راهگشاي دانشجويان و پژوهشگران اين حوزه باشند كرده كه مي
 

هيات علمي بازنشسته  ، عضوسيدي اصفهانيسيدعلي دكتر ياد  زنده
گذشته در  اسفندماه سال ١٨دانشگاه تهران و عضو كميته المپياد شيمي ايران 

  .ه از جهان فرو بستپي نارسايي كبدي در كشور آمريكا ديد

 
در مشهد مقدس متولد شد و  ١٣١٣فروردين  ١٥در  زنده ياد سيدي اصفهاني

وي پس از اتمام . تحصيالت خود را تا پايان دبيرستان در زادگاهش گذراند
شيمي با رتبه اول در دانشگاه تهران در سال  تحصيالت كارشناسي در رشته

تحصيالت راهي فرانسه شد و  هاز سوي وزارت فرهنگ وقت براي ادام ١٣٣٧
 .شد موفق به كسب مدرك دكتري دولتي شيمي آلي از دانشگاه سوربون

كشور بازگشت و تدريس در دانشگاه  به ٤١در سال  يمرحوم دكتر سيد
تهران نيز از آموزش و  وي پس از بازنشستگي از دانشگاه. تهران را آغاز كرد

هاي المپياد  تيم مدرس و سرپرست تعليم جوانان كشور بازنايستاد و به عنوان
ايراني ايفا  المللي شيمي نقشي ممتاز در آموزش دانش پژوهان افتخارآفرين بين
  .كرد

آموزش صدها دانش آموخته شيمي  ياد دكتر سيدي اصفهاني در كنار از زنده
، ٢و  ١شيمي آلي، هاي آليدر كشور آثار متعددي از جمله مكانيسم واكنش

كاربردي و  دانشگاهي، شيمي عمومي با نگرش لي پيششيمي آلي، شيمي آ
 .شيمي پايه كتاب اول به يادگار مانده است

در  پرديس علوم دانشگاه تهرانوقت استاد شيمي و رييس  دكتر علي مقاري،
با ابراز تاسف و در دانشگاه تهران فقيد شيمي  مراسم بزرگداشت اين استاد

استاد فقيد،  ور براي فقدان اينعرض تسليت به خانواده و جامعه علمي كش
، هاي ماندگاري بود كه وقار مرحوم دكتر سيدي اصفهاني از چهره: اظهار كرد

تواضع و بزرگواري ايشان جلوي چشم همه ما قرار داشته و خواهد داشت و من 
برم و نام  گاه چهره او را از خاطر نمياز دانشجويان ايشان هيچ عنوان يكيبه

  .ه و هستها بود ها و بهترين اولين ايشان هميشه جزو

 
در دانشگاه تهران،  وي در خصوص دوران خدمت استاد سيدي اصفهاني

عالي به  سرايمرحوم دكتر سيدي اصفهاني فارغ التحصيل دانش: تصريح كرد
 به عنوان رتبه اول دانشگاه ١٣٣٧عنوان دبير پايه يك انتخاب شده و در سال 

قت براي تكميل تحصيالت راهي فرانسه شدند تهران از سوي وزارت فرهنگ و
 .اخذ مدرك دكتراي دولتي به كشور باز گشتند با ٤١و در سال 

امتحان استادياري شيمي آلي  در ١٣٤٢ماه سيدي در بهمن: مقاري افزود
به  ٤٦سال  قبول شد و در ١٧تحت نظر سه تن از اساتيد برجسته با معدل 

 در شوراي وقت گروه به مرتبه دانشياري همراه چند نفر از اعضاي هيات علمي

 .يافت ءارتقا

گاه مسووليت اجرايي در هيچ وي با بيان اين كه استاد سيدي اصفهاني
هاي علمي  و كميته ايشان بيشتر در شوراها: دانشگاه نپذيرفتند، خاطرنشان كرد

 هاي عنوان صاحب نظر در رشته شيمي فعاليت كرده و همواره تيمبه 

 .كردند كشوري و جهاني شيمي را همراهي ميالمپيادهاي 
مرحوم دكتر سيدعلي سيدي : كرد رييس پرديس علوم دانشگاه تهران، اضافه

-ترين، نمونهبرجسته هاي خدمت در دانشگاه تهران جزو اصفهاني در طول سال

وقف تعليم  ترين و بهترين معلمين و اساتيدي بود كه تمام عمر و زندگي خود را
  .ر كردنسل جوان كشو

عنوان نماينده كارگشا از شاگردان دكتر سيدي در سخناني به دكتر در ادامه،
با تسليت فقدان آن استاد فقيد از طرف هيات مديره و  انجمن شيمي ايران

ايشان از جمله اساتيدي بودند : خاطرنشان كرد شوراي عالي انجمن شيمي ايران
دند بلكه دانش و اخالق را كرمنتقل نمي كه تنها دانش را به شاگردان خود
دكتر سيدي اصفهاني اسوه  مرحوم. دادندتوامان به دانشجويان آموزش مي



  

  
  
      

۱۷ 

همراه همه ما را به اخالق و دانش بود كه فقدان ايشان تاثر و تالم فراوان براي
 .آورد

پربركت خود تنها يك كار  مرحوم دكتر سيدي در طول عمر: وي اضافه كرد
-هيچ دانش اي كه گونه دن بذر عشق و عالقه بود بهانجام داد آن هم پراكن

 عالقه نداشته باشد چرا كه او شناسيد كه به اواي از ايشان را نمي آموخته
 .مجسمه شرافت بود

ها را دوست داشته باشيم و بيشتر آدم آييم كه هرچهما به دنيا مي: وي گفت
ن راه بسيار موفق سيدي در اي بيش از آن ديگران ما را دوست بدارند كه دكتر

  . بود
 .هي باديادشان گرامي، راهشان پر رهرو و روحشان قرين رحمت ال

        

�l>m��l>m��l>m��l>m�             ����    ))))اولاولاولاول        qrs!qrs!qrs!qrs!((((            ا�انا�انا�انا�ان            56oی)�nن ���� 56oی)�nن ���� 56oی)�nن ���� 56oی)�nن 
  محمدرضا ايرواني: تدوين                                                                       

  
چون استاد نمونه كشوري، محقق برتر، مؤلف يا مترجم برگزيده كتاب سال، محقق برگزيده مختلف علمي با عناوين گوناگوني هم هايهمه ساله محققين برگزيده رشته

مي هـاي پـس از پيـروزي انقـالب اسـال     در طي سـال . شوندانتخاب و به جامعه علمي كشور معرفي مي... هاي علمي نظير جشنواره خوارزمي، دانشمند پراستناد و جشنواره
  .دانان ايران گرديده استاند و اين مهم موجب افتخار جامعه شيميپژوهشگران شيمي همواره در صدر ليست منتخبين علمي كشور بوده

عرفـي  تحقيقـاتي را م  -هـاي مختلـف علمـي   مناسبت سال جهاني شيمي در اين شماره و شماره آينده نشريه خبري درصدد آنيم تا محققين برگزيده شيمي در زمينـه به
  .نماييم

گـردد از طريـق پسـت    اي از تمام موارد مذكور وجود ندارد، لذا از عموم خوانندگان نشريه خبري انجمـن شـيمي درخواسـت مـي    جايي كه متاسفانه آمار ثبت شدهاز آن
الزم . ما را در اين بخش ياري فرمايند) و تاريخ انتخابشامل نام محقق، عنوان جشنواره يا فعاليت علمي (الكترونيكي نشريه، ضمن معرفي مستند برگزيدگان شيمي ايران 

از آنان درخواست همكاري شده كه متاسفانه ) هاي دولتي و غيردولتياعم از دانشگاه(هاي كشور به ذكر است كه طي مكاتبه رسمي با مديران محترم بخش شيمي دانشگاه
  .اندها به اين درخواست پاسخ دادهشدرصد مديران محترم اين بخ ۵با كم لطفي اين عزيزان كمتر از 

  .شوندمعرفي مي ISIايحال در اين شماره برگزيدگان شيمي جشنواره خوارزمي و دانشمندان پراستناد كشور براساس آخرين ليست مؤسسه علي
دوره  ۲۴تا كنـون در   ۱۳۶۶خوارزمي است كه از سال الملل؛ جشنواره هاي معتبر كشور و حتي در سطح بينپس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي، يكي از جشنواره

ها ارائه هاي منتخب شيمي در اين دورهعناوين طرح ۱در جدول شماره . هاي مختلف علمي را انتخاب و معرفي كرده استهاي تحقيقاتي برتر كشور در شاخهمجريان طرح
  .شده است

  
  

ه جشنواره خوارزميدور ۲۴ها و محققين برگزيده رشته شيمي در طرح: ۱جدول   

 عنوان طرح رتبه
 دانشگاه
 يا مركز

 رديف دوره سال محقق

اول 
 تحقيقات

 ۱ اول ۱۳۶۶ دكتر عباس شفيعي تهران پژوهش در شيمي

اول 
 اختراع

 شيراز ساخت داروهاي ضدويروسي
دكتر غالمحسين 

 حكيم الهي
 ۲ اول ۱۳۶۶

سوم 
 تحقيقات

بوشهريدكتر علي  شيراز رسوب شيميايي در فاز بخار  ۳ دوم ۱۳۶۷ 

دوم 
 تحقيقات

هاي جديد ارگانوسيليكونسنتز ساختمان  

شيمي و 
مهندسي 
 شيمي

دكتر سيدمحمد 
 بلورچيان

 ۴ سوم ۱۳۶۸

دوم 
 تحقيقات

 تعيين ساختمان مولكولي مواد طبيعي موجود در گياهان بومي ايران
شهيد 
 بهشتي

دكتر عبدالحسين 
 روستائيان

 ۵ سوم ۱۳۶۸

دوم 
 تحقيقات

عات اسپكتروسكوپي و الكتروشيمياييمطال  
هاي عناصر واسطهكمپلكس  

 ۶ چهارم ۱۳۶۹ دكتر افسانه صفوي شيراز

دوم 
 تحقيقات

هاي هيستوني كرماتينمطالعات خصوصيات شيمي فيزيكي پروتئين  تهران 
اكبر دكتر علي

 موسوي موحدي
 ۷ چهارم ۱۳۶۹



  

  
  
      

۱۸ 

سوم 
 تحقيقات

اييتهاي سههاي بازشدن حلقهمطالعه واكنش پوردكتر ناصر ايران شيراز   ۸ چهارم ۱۳۶۹ 

اول 
 تحقيقات

 شيراز متدولوژي سنتز در اكسيداسيون و احياء
دكتر سيدحبيب 

 فيروزآبادي
 ۹ پنجم ۱۳۷۰

دوم 
 تحقيقات

هاي فلزي بامطالعه ترموديناميكي و سينتيكي كمپلكس  
هاي مختلفليگاندهاي ماكروسيكليك در حلقه  

رازي 
 كرمانشاه

جتبي دكتر م
پورشمسي  

 ۱۰ پنجم ۱۳۷۰

سوم 
 ابتكار

اي هيدروژن سولفيد ازگازهاي ترشمرحلهفرايند حذف تك  
 در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت

پژوهشگاه 
 صنعت نفت

دكتر ابراهيم 
 باقرزاده

 ۱۱ ششم ۱۳۷۱

سوم 
 ابتكار

روش هيدروترمال وبلور كوارتز بهطرح رشد تك  
سنج بلور كوارتزساخت ضخامت  

هشگاه پژو
 مواد و انرژي

 ۱۲ هفتم ۱۳۷۲ دكتر رحيم ناني

سوم 
 بنيادي

وسيله اشعه ليزرتهيه پليمر سازگار با سيستم حياتي بدن به  
پژوهشگاه 

 پليمر
 ۱۳ هشتم ۱۳۷۳ دكتر حميد ميرزاده

دوم 
 بنيادي

هاي حلقويمطالعه ساختار آلن  
تربيت 
 مدرس

 ۱۴ نهم ۱۳۷۴ دكتر عيسي ياوري

سوم 
 كاربردي

دله حالت تحليلي براي فلزات قليايي مذابمعا  ۱۵ نهم ۱۳۷۴ دكتر علي بوشهري شيراز 

سوم 
 كاربردي

هاالكيل فنيل تيوپيران-۴بررسي امكان نوآرايي نوري گروه آلكيل در   تهران 
دكتر هوشنگ 

 پيرالهي
 ۱۶ نهم ۱۳۷۴

دوم 
 ابتكار

 توسعه نظريه پراكندگي تشديدي رامان
تربيت معلم 

 تهران
المرضا دكتر غ

پوراسالم  
 ۱۷ يازدهم ۱۳۷۶

دوم 
 بنيادي

هاي فعالتهيه و مطالعه پليمرهاي حامل عامل  
ها در سنتز مواد آلياكسيدكننده و احياكننده و كاربرد آن  

 ۱۸ يازدهم ۱۳۷۶ دكتر بهمن تمامي شيراز

دوم 
 كاربردي

(توليد سديم كربوكسي متيل سلولز CMC( 
سازمان 
هاي پژوهش

 علمي و صنعتي

مهندس طاهره 
 آقامحمدي

 ۱۹ يازدهم ۱۳۷۶

دوم 
 بنيادي

يابي به معادله حالت تحليلي برايدست  
)گاز، مايع و جامد(هاي چگال سيسستم  

صنعتي 
 اصفهان

دكتر غالمعباس 
 پارسافر

 ۲۰ دوازدهم ۱۳۷۷

دوم 
 كاربردي

 ۲۱ دوازدهم ۱۳۷۷ دكتر مهدي قندي تهران سنتز و توليد صنعتي مونوكلرواستيك اسيد

دوم 
 بنيادي

هاي آلي روي بستر جامد با استفاده از تابش مايكروويوواكنش  ۲۲ سيزدهم ۱۳۷۸ دكتر مجيد هروي الزهراء 

اول 
 بنيادي

هاي وينيل تري فنيل فسفونيمكاربرد نمك  

 در سنتز تركيبات آلي جديد
تربيت 
 مدرس

 ۲۳ هفدهم ۱۳۸۲ دكتر عيسي ياوري

سوم 
 بنيادي

زمان برخي مواد با استفاده ازآناليز تنها و يا هم  
كاتاليتيكي -هاي سينتيكي روش  

صنعتي 
 اصفهان

اصغر دكتر علي
 انصافي

 ۲۴ هفدهم ۱۳۸۲

دوم 
 بنيادي

تعيين ساختار بلوري و بررسي فاز محلول تهيه، شناسايي،  
هاهاي فلزي آنتركيبات انتقال پروتون و كمپلكس  

تربيت معلم 
 تهران

دكتر حسين 
 آقابزرگ

 ۲۵ نوزدهم ۱۳۸۴

سوم 
 بنيادي

 سنتز كاتاليزورهاي متالوسن و استفاده از آن براي تهيه
 پلي اتيلن و پلي استايرن سنديوتاكتيك

 تيريز
اكبر دكتر علي
 انتظامي

 ۲۶ بيستم ۱۳۸۵

سوم 
 بنيادي

 سنتز ليگاندهاي جديدي براي مطالعه

هاي گيرنده سيگما و پي گاماپروتئين  

صنعتي 
 اصفهان

ضا دكتر عبدالر
پورحاجي  

 ۲۷ بيستم ۱۳۸۵

اول 
 بنيادي

هاي جديد برپايه سيليكا وسنتز رزين  
ها در فرايندهاي شيميايياستفاده از آن  

بوعلي سينا 
 همدان

دكتر محمدعلي 
گلزلفي  

۱۳۸۶ 
بسيت و 
 يكم

۲۸ 

اول 
 بنيادي

ها واونتهيه تري آزوليدين دي  
ها در ساخت پليمرهاي هتروسيكل جديدكاربرد آن  

عتي صن
 اصفهان

- دكتر شادپور ملك

 پور
۱۳۸۶ 

بسيت و 
 يكم

۲۹ 

دوم 
 بنيادي

هاي سازگار با محيط زيستتهيه و استفاده از معرف  

 در تبديالت شيميايي
 اصفهان

دكتر ايرج 
 محمدپور

۱۳۸۷ 
بيست و 
 دوم

۳۰ 



  

  
  
      

۱۹ 

دوم 
 بنيادي

شناسايي و مطالعات خواص حرارتي، لومينسانس سنتز،  
ي فلزي در مقياس نانومترو تخلخل تركيبات پليمري آل  

تربيت 
 مدرس

 ۱۳۸۷ دكتر علي مرسلي
بيست و 
 دوم

۳۱ 

سوم 
 بنيادي

 سنتز الكتروشيميايي تركيبات آلي جديد
بوعلي سينا 
 همدان

دكتر داود نعمت 
 اللهي

۱۳۸۷ 
بيست و 
 دوم

۳۲ 

سوم 
 بنيادي

هاي شبه حياتي و زيست سازگارتهيه و استفاده از كاتاليست  
مياييهاي شيدر واكنش  

 اصفهان
دكتر شهرام 
 تنگستاني نژاد

۱۳۸۸ 
بيست و 
 سوم

۳۳ 

سوم 
 بنيادي

-هاي چندجزئي جديد براساس شيمي ايزوسيانيدها و ديكشف و معرفي واكنش

ها با استفاده از تركيب دو روش تلفيق و طراحي منطقي رهيافت جديد آمين
هاها و كينوكسالينبراي سنتز مشتقات ديازپين  

شهيد 
 بهشتي

 ۱۳۸۸ دكتر احمد شعباني
بيست و 
 سوم

۳۴ 

سوم 
 بنيادي

 ۱۳۸۸ دكتر عبداله سليمي كردستان طراحي حسگرها و زيست حسگرهاي مبتني بر نانومواد
بيست و 
 سوم

۳۵ 

دوم 
 بنيادي

هاي آلي و فلزي توسطگيري مقادير بسيار كم آاليندهاندازه  
 استخراج در پايه جامدسازي قطره حالل آلي

تربيت 
 مدرس

 ۱۳۸۹ دكتر يداله يميني
بيست و 
 چهارم

۳۶ 

 
هنگـام دانشـمندان، كشـورها،     بنـدي بـه   براساس شاخص تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات هر دو ماه يكبار بـه رده   ISIموسسه اطالعات علمي دانيم گونه كه ميهمان

است كه به محققاني كه در هر شاخه از علم ميزان استنادات ) ISI(سسه اطالعات علميبرجسته يكي از عناوين ارزيابي مو) دانشمند(محقق . پردازد موسسات و مجالت مي
  .شود يك درصد اول محققان جهان در آن حوزه علمي قرار گيرند، اطالق ميدر ميان ها از حد خاصي فراتر رود و صورت گرفته به مقاالت آن

نفر از محققين ايراني با كسب امتيازات الزم و قرارگرفتن در ليست يك  ٥٢، تعداد ٢٠١١اول آگوست تا  ٢٠٠١در بازه زماني اول ژانويه  ISIآمار منتشره  جديدترين در
 از ايـن دانشـمندان از محققـين   %) ٨/٨٠(نفر  ٤٢دهد تعداد گونه كه اين ليست نشان ميهمان. اندالمللي معرفي شدهعنوان دانشمندان بيندرصد محققين رشته مربوطه، به

  .باشندمي رشته شيمي
ليسـت   ٢داند كه چون حدنصاب رسيدن تعداد ارجاعات هر رشته به مرز ليست دانشمندان برتر متفاوت است، در اين نوشتار ابتدا در جدول ذكر اين نكته را ضروري مي

مندان برتر براساس رتبه ايشان و صرف نظر از رشته در تنظيم و ليست دانش ٢٠١١اول آگوست تا تا  ١٩٩١ساله  ٢٠كلي محققين برتر برمبناي تعدد كل ارجاعات طي دوره 
جايي كه برخي از اين دانشمندان پرتوان در بيش از يك شاخه امتيـازات الزم را  از آن. ارائه شده است ٣در جدول شماره  ٢٠١١اول آگوست تا  ٢٠٠١بازه زماني اول ژانويه 

فقط به بازه زماني ده  ٣الزم است بر اين نكته تأكيد شود كه آمار و ارقام جدول . ذكر شده است ٣مان در جدول زهاي مختلف هماند، لذا رتبه ايشان در شاخهكسب نموده
باشد و مختلف يكسان نمي يهاضمناً امتيازات الزم جهت رسيدن به ليست منتخبين رشته. هاي ده ساله استنيز فقط دوره ISIبندي موسسه ساله تعلق دارد و مبناي رتبه

االمكان سعي شده درج شده، حتي ISIموسسه  جايي كه مدارك بعضي از اين محققين با بيش از يك نام دراز آن. بندي شوداي در چند شاخه علمي طبقهن است مقالهممك
  . تا جستجو با تمام عناوين انجام شود

ها دليل در اختيار گذاشتن آخرين آمار اين دانشمندان و رتبه آني دانشگاه تهران بهداند از جناب آقاي دكتر محمدرضا گنجعلي استاد محترم گروه شيمدر پايان الزم مي
  .تشكر نمايد

  
  )۲۰۱۱معرفي شده در اول مارس (المللي ايران جديدترين ليست اسامي دانشمندان بين  :۲جدول 

 ٢٠١١اول آگوست تا  ۱۹۹۱برمبناي تعداد ارجاعات از سال 

 نام دانشمند رديف
رشته 
اهيدانشگ  

 نام دانشگاه
 تعداد
 مقاالت

 تعداد
 ارجاعات

 متوسط ارجاعات
 h-index هر مقاله

پوردكتر مجتبي شمسي ١ ٣٤/١٧ ٩٤٥١ ۵۴۵ رازي كرمانشاه شيمي تجزيه   ۴۹ 
٤٤/١٥ ٧٧٢١ ۵۰۰ تهران شيمي تجزيه دكتر محمدرضا گنجعلي ٢  ۴۹ 
گل دكتر محمدعلي زلفي ٣ ٤٨/١٧ ٥٢٦١ ۳۰۱ بوعلي سينا همدان شيمي آلي   ۳۸ 
پوردكتر ناصر ايران ٤ ٠٢/٢٢ ٤٧٣٤ ۲۱۵ شيراز شيمي آلي   ۴۱ 
ز نوروزييدکتر پرو ٥ ٠٥/١٣ ٤٥١٧ ۳۴۶ تهران شيمي تجزيه   ۳۴ 
٤٦/١٩ ٤٢٨٢ ۲۲۰ شيراز شيمي آلي دكتر سيدحبيب فيروزآبادي ٦  ۳۹ 
٣٢/٨ ٤١١١ ۴۹۴ الزهراء شيمي آلي دكتر مجيد هروي ٧  ۳۰ 
پور دكتر شادپور ملك ٨ ١١/١٢ ٣٦٦٨ ۳۰۳ صنعتي اصفهان شيمي آلي   ۳۲ 
٤٦/١٦ ٣٤٨٩ ۲۱۲ شيراز شيمي آلي دكتر هاشم شرقي ٩  ۳۳ 
٧٠/١٢ ٣٤١٧ ۲۵۴ کاشان شيمي معدني دكتر مسعود صلواتي ١٠  ۳۲ 
پور دكتر عبدالرضا حاجي ١١ ٩٩/١٣ ٣٢٧٤ ۲۳۴ صنعتي اصفهان شيمي آلي   ۳۴ 
اضيير دکتر مهدي دهقان ١٢ ۷۸/۸ ٣٠٣٨ ۳۴۶ صنعتي اميركبير   ۲۹ 



  

  
  
      

۲۰ 

۹۱/۱۳ ٣٠٠٤ ۲۱۶ اصفهان شيمي آلي دكتر ايرج محمدپور ١٣  ۳۰ 
١٨/٨ ٢٦٩٩ ۳۳۰ تربيت مدرس شيمي آلي دكتر عيسي ياوري ١٤  ۳۱ 
دست دكتر محمدرضا زرين ١٥ ٠٧/٩ ٢٤٦٨ ۲۷۲ علوم پزشكي تهران داروسازي   ۲۸ 
٨٥/١٢ ٢٤٦٧ ۱۹۲ شيراز شيمي تجزيه دكتر افسانه صفوي ١٦  ۲۷ 
محمد عبدالهي دکتر ١٧ ٧٧/٧ ٢٤٤٦ ۳۱۵ علوم پزشكي تهران داروسازي   ۲۶ 
٧١/١٨ ٢٣٠١ ۱۲۳ تحصيالت تكميلي زنجان شيمي آلي دكتر بابك كريمي ١٨  ۲۹ 
نژاددکتر شهرام تنگستاني ١٩ ٣٤/١٢ ٢٢٨٣ ۱۸۵ اصفهان شيمي معدني   ۲۶ 
۵۴/۷ ٢٢٢٤ ۲۹۵ تربيت مدرس تهران شيمي معدني دكتر علي مرسلي ٢٠  ۲۳ 
۱۰/۱۶ ۲۱۰۹ ۱۳۱ شهيد بهشتي شيمي آلي دكتر پيمان صالحي ٢١  ۲۷ 
٢٢/١١ ٢٠٢٣ ۱۸۰ شهيد بهشتي شيمي آلي دكتر احمد شعباني ٢٢  ۲۵ 
قزوين) ره(امام خميني رياضي دكتر سعيد عباس بندي ٢٣  ۱۲۵ ٦٩/١٤ ١٨٣٦  ۲۴ 
٨٨/٥٣ ١٨٣٢ ۳۴ علم و صنعت شيمي تجزيه دكتر يعقوب اسدي ٢٤  ۲۲ 
اصغر انصافيدكتر علي ٢٥ ٦١/٩ ١٨١٦ ۱۸۹ صنعتي اصفهان شيمي تجزيه   ۲۳ 
پوراحمدرضا ده دکتر ٢٦ ۶۵/۵ ۱۸۱۳ ۳۲۱ علوم پزشكي تهران داروسازي   ۲۰ 
ياد دكتر حسين آقابزرگزنده ٢٧ ٥٦/٩ ١٧٣١ ۱۸۱ تربيت معلم تهران شيمي معدني   ۲۳ 
١٣/١١ ١٦٨٠ ۱۵۱ تربيت مدرس شيمي تجزيه دكتر يداله يميني ٢٨  ۲۶ 
الدين دانشورياد دكتر نظامزنده ٢٩ ٨٠/٣٢ ١٦٤٠ ۵۰ تبريز شيمي كاربردي   ۲۳ 
گنجيداود دوميري دكتر  ٣٠ ٩٥/١٠ ١٦١٠ ۱۴۷ مازندران مكانيك   ۱۸ 
٩٧/١٣ ١٦٠٦ ۱۱۵ تهران شيمي تجزيه دكتر مهدي اديب ٣١  ۲۵ 
٢٤/١٥ ١٥٨٥ ۱۰۴ صنعتي شريف شيمي آلي دكتر محمدرضا سعيدي ٣٢  ۲۳ 
علي زمانيحسن دکتر ٣٣ ۳۲/۲۰ ۱۵۰۴ ۷۴ آزاد اسالمي مشهد شيمي تجزيه   ۲۷ 
اله موسويدكتر ميرفضل ٣٤ ٦٢/١٤ ١٤٩١ ۱۰۲ تربيت مدرس شيمي تجزيه   ۲۴ 
۴۷/۱۲ ۱۴۸۴ ١١٩ گيالن شيمي آلي دكتر فرهاد شيريني ٣٥  ۲۱ 
۶۰/۱۲ ١٤٦٢ ۱۱۶ آزاد اسالمي مشهد شيمي معدني دكتر فاطمه فراش بامحرم ٣٦  ۲۲ 
ميرخاني.. ادكتر ولي ٣٧ ٨٠/٨ ١٣٨١ ۱۵۷ اصفهان شيمي معدني   ۲۱ 
٤٢/٩ ١٣٢٨ ۱۴۱ تهران شيمي تجزيه دكتر سياوش رياحي ٣٨  ۲۲ 
٣٨/١٤ ١٢٦٥ ۸۸ ياسوج شيمي تجزيه دكتر مهراورنگ قائدي ٣٩  ۲۱ 
الدين عزيزيدكتر نجم ٤٠ ٢٩/٢٦ ١٢٦٢ ۴۸ صنعتي شريف شيمي تجزيه   ۲۰ 
وش فريدبددكتر فرن ٤١ ۴۴/۱۲ ۱۲۴۴ ۱۰۰ علوم پزشكي تهران شيمي تجزيه   ۲۱ 
٩٣/١٣ ١١٤٢ ۸۲ ياسوج شيمي تجزيه دكتر اردشير شکراللهي ٤٢  ۱۹ 
کيمکان دكتر محمدرضا اسالمي ٤٣ ٧٦/٩ ٩٤٧ ۹۷ صنعتي اميركبير   ۱۶ 
٣١/٧ ٩٣٦ ۱۲۸ مرکز پليمر و پتروشيمي شيمي آلي دكتر محمد يوسفي ٤٤  ۱۸ 
ي حسينيدكتر مرتض ٤٥ ۱۹/۱۴ ٨٢٣ ۵۸ تهران شيمي تجزيه   ۱۵ 
٩٧/٦ ٨٠١ ۱۱۵ يزد رياضي دكتر بيژن دواز ٤٦  ۱۶ 
٦٨/٢٦ ٧٤٧ ۲۸ پژوهشگاه صنعت نفت شيمي تجزيه دكتر طاهره پورصابري ٤٧  ۱۸ 
بختدكتر مهران جوان ٤٨ ٦٧/١٢ ٧٢٢ ۵۷ صنعتي امير كبير شيمي تجزيه   ۱۸ 
محمدحسين كشاورزدكتر  ۴۹ ٦٥/٦ ٧٠٥ ۱۰۶ صنعتي مالك اشتر شيمي آلي   ۱۵ 
۲۵/۱۸ ۶۵۷ ۳۶ پژوهشگاه صنعت نفت شيمي تجزيه دكتر مرتضي رضاپور ۵۰  ۱۶ 
علي كاوه دكتر ۵۱ ٨٦/٣ ٥٩٩ ۱۵۵ علم و صنعت رياضي   ۱۵ 
۶۷/۸ ۵۴۶ ۶۳ گيالن رياضي دكتر جعفر بيازار ۵۲  ۱۴ 
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  محمدرضا ايرواني: انتخاب، تدوين و ويرايش                             

  ايران علمي هايتازه
  سوختي  هاي در افزايش كارايي پيل محققان ايراني موفقيت

ــايش       ــد اکس ــرعت فراين ــدند س ــق ش ــدران موف ــگاه مازن ــان دانش محقق
  .افزايش دهند برابر ١٢هاي سوختي تا  الکتروکاتاليزي متانول را در پيل

هـاي سـوختي    هاي متـداول در پيـل   ايسنا، متانول از جمله سوخت گزارشبه
فرآيند اکسايش الکتروشيميايي اين ماده در سـطح الکترودهـاي معمـولي    . است

الکتـرون ايـن مـاده از      رو براي افزايش سرعت فرآينـد مبادلـه   کند است، از اين
  .کنند گرهاي مختلفي استفاده مي واسطه

  
سيما مومني، کارشناس ارشد شيمي تجزيه در خصوص تهيه و پخـش ذرات  

تثبيت شده بر سطوح الکترود کـربن  ) آنيزيدين-اورتو(نيکل در بستر پليمري پلي
هاي کربني چندديواره  اي اصالح شده با نانولوله کربن شيشهاي و الکترود  شيشه

  .مطالعه كرده است

هـاي کربنـي    چنين، توانـايي الکتروکاتـاليزي ذرات نيکـل و نانولولـه    وي هم
اي اصـالح شـده را در فرآينـد     موجود در پيکره الکترود کربن شيشـه   چندديواره

  .است اکسايش متانول بررسي کرده 
) آنيزيـدين  -اورتـو (ه به نتـايج ايـن بررسـي، فـيلم پلـي     با توج: مومني گفت

و ) II(هـاي نيکـل   تغلـيظ يـون  مناسب براي پـيش   عنوان يک پيکرهتواند به مي
چنين جريان اکسـايش  هم. ها در سطح الكترود اصالح شده عمل کندتثبيت آن

 مرتبه ١٢هاي کربني چندديواره، حدود  الکتروکاتاليزي متانول در حضور نانولوله
  .گيرد ها صورت ميتر از غياب آن سريع

توانـد در صـنايع    وي در پايان با بيان اين مطلب که نتايج ايـن تحقيـق مـي   
هـاي سـوختي بـراي     هاي نو و در پيل مختلف نظامي و غيرنظامي، توليد انرژي
هـاي الزم را   اين پژوهش، زيرساخت: توليد انرژي الکتريکي استفاده شود، افزود

تواند در دراز مدت به عنوان طرحي عملي  اوري در ايران دارد و ميفن  براي ارايه
  .مطرح شود

  
  .محققان ايراني موفق به جداسازي گاز در فرايندهاي نفتي شدند

محققان ايراني با همکاري پژوهشگران کشورهاي کانادا و مالزي و با استفاده 
  .نفتي شدند هاي کربني موفق به جداسازي گازها در فرايندهاياز نانولوله

مهندسـي    استاديار دانشکده گزارش خبرگزاري مهر، دکتر محمدعلي آرونبه
دانشکده فني دانشگاه تهران و يکي از محققان اين طرح با بيان اين خبر  شيمي
بـراي افـزايش کـارايي غشـاهاي      هـاي کربنـي گزينـه مناسـبي    نانولوله: گفت

ها در اند و توزيع آناز ناخالصيپس از توليد سرشار  اين مواد هستند اما پليمري
هاي در اين پژوهش سعي کرديم محدوديت روشبکه پليمري سخت است از اين

غشاهاي آميخته را کاهش داده تا سـبب   هاي کربني در توليداستفاده از نانولوله
 .افزايش بازده جداسازي غشاهاي پليمري شويم

ي به ساختار غشاي پليمري در هاي کربنکه با افزودن نانولولهوي با بيان اين
ساخت آن، سعي کرديم کارايي غشـا را در جداسـازي گازهـا بـاال ببـريم،       حين
هاي کربني در ساختار پليمري غشـا و نيـز   توزيع مناسب نانولوله منظوربه: افزود

-هاي کوتاهطول ها بههاي کربني و شکستن آننانولوله براي بازکردن سر و ته

روش به) کيتوسان(يک پليمر با جرم مولکولي کم  کمکها را بهتر، ابتدا نانولوله
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هـا  کيتوسان به سـطح خـارجي نانولولـه    کهطوريدار کرديم، بهبرش نرم، عامل
  .تري تبديل شدندکوتاه هايطولزمان شکسته و بهها همچسبيد و نانولوله

بـا  : گفـت  د،جداسازي گاز در فرايندهاي نفتي کاربرد دار کهبا بيان اين آرون
تـر شـديم و از سـوي ديگـر،     هاي کوتاهاين روش موفق به توليد نانولوله اعمال

 يـک لولـه، سـبب بهبـود عبـور      تواننـد ماننـد  ها باز است، ميآن چون سر و ته
  .اکسيد شوندديکربن گازهايي مانند متان و 

بخش آزمايشـگاهي ايـن پـروژه در مرکـز پيشـرفته       :مجري طرح ياداور شد
  .مالزي انجام شد UTM دانشگاه (AMTEC) غشايي ت فناوريتحقيقا
  

  گيري دقيق مقادير دارو با استفاه از نانوذرات طال اندازه
گروهي از محققان دانشگاه کاشان با استفاده از نانوذرات طال موفق به  اخيراً

  .گيري داروهاي تنظيم فشار خون شدند توليد الکترودي براي اندازه
ـ   پوري مهر، دکتر محسن بهگزارش خبرگزاربه ت علمـي دانشـگاه   أعضـو هي

را از جمله داروهايي دانست که در درمـان فشـار خـون، آنـژين      کاشان، آتنولول
مصرف بـيش از انـدازه    :قلبي موثر است و افزود صدري و حمالت و اختالالت

در  گيري آتنولولمطالعه و اندازه رواين از .کندآتنولول در بيمار، ايجاد سميت مي
 .برخوردار است زيادي تحقيقات کلينيکي و پزشکي از اهميت

گيـري  ي براي اندازهالکترود که در اين تحقيق موفق به توليدبا بيان اين وي
-از مزاياي الکترود تهيه شده در اين پژوهش، مـي : اظهار داشت شديم، آنتونول

مي بـودن،  کم آن در مقايسـه بـا سـاير الکترودهـا، غيرسـ      توان به قيمت نسبتا
عدم آسيب مکانيکي، قابليت اصـالح بسـيار    سهولت در تهيه، پاسخ دهي سريع،
  .کرد خوب و سطح تجديدپذير آن اشاره

 توان برايخمير کربن اصالح شده، مي الکترود پور با بيان اين مطلب که ازبه

نمونـه  (هاي ضدفشار خون و مايعـات بيولـوژيکي   گيري آتنولول در قرصاندازه
بـراي تهيـه الکتـرود از محلـول     : يـاداور شـد   استفاده کـرد، ) خون و سرمادرار 

  .استفاده شد کلوييدي نانوذرات طال
توانـد،  نتايج ايـن پـژوهش مـي   : ت علمي دانشگاه کاشان ادامه دادأعضو هي
-جـايگزين روش  و ها قرار داده قيمت را در اختيار آزمايشگاهو ارزان روشي ساده

  .کروماتوگرافي شودقيمت هاي پيچيده و گران
  

  هاي سوختيتوليد انرژي پاک با پيل
ميليارد نفـر   ١٠سال آينده جمعيت جهان به مرز  ٥٠طبق آمارهاي جهاني تا 

بنـابراين   .هاي آينده خواهد بودرسد و تامين سوخت مورد نياز يکي از بحرانمي
ـ       بع تواننـد از منـا  همحققان به دنبال توسعه فنـاوري پيـل سـوختي هسـتند تـا ب

  .هيدروژني انرژي پاک توليد کنند
هاي سوختي نـوعي مبـدل انـرژي هسـتند کـه      گزارش خبرنگار مهر، پيلبه

هاي سوختي پيل. کنندمستقيما به انرژي الکتريکي تبديل مي انرژي شيميايي را
هـا  هـا مـادامي کـه بـه آن    اما برخالف بـاطري  ,کنندها عمل ميهمانند باطري

هـاي  پيـل . به شارژ مجدد احتياجي ندارند افتند ور نميسوخت رسانده شود از کا
الکتريکـي تبـديل کـرده و     سوختي پتانسيل شـيميايي هيـدروژن را بـه انـرژي    

هاي سـوختي را  هيدروژن موردنياز پيل. محصول جانبي آن، آب و حرارت است
هيدروکربني نظير نفت خام، گاز طبيعـي،   توان از منابع مختلفي همانند منابعمي
هـاي  پيـل . دسـت آورد خورشـيد بـه   سنگ و منابع تجديدپذير نظير بـاد و الزغ

هاي فضايي تـا تـامين   سوختي دامنه کاربرد وسيعي از موارد مصرف را از سفينه
  .شودشامل مي انرژي وسايل کوچک الکترونيکي

محيطي و زيست هايعنوان سوخت موجب کاهش آاليندههيدروژن به کاربرد
هاي فسيلي اکسيدهاي کربن ناشي از احتراق سوخت د وحذف اکسيدهاي گوگر

هاي سوختي براي توليـد  استفاده از پيل تا عوامل فوق سبب شده است .شودمي
هايي ماننـد  جهت عدم توليد آالينده اين فناوري از. انرژي مورد توجه قرار گيرد

ــروژن،  ــربن اکســيدهاي نيت ــدروکربنک ــايمنوکســيد و هي ــائز  ه نســوخته ح
  .گرفته است اهميت

 هايي در جهت توسعه اينبا توجه به مزاياي اين فناوري محققان کشور گام

توان به اقدامات دانشگاه صنعتي بابـل در  اند که از آن جمله ميفناوري برداشته
  .هاي صنعتي اشاره کردهاي سوختي با استفاده از پسابپيل توليد

 بارهبا خبرنگار مهر در اين نژاد از محققان اين پروژه در گفتگومصطفي رحيم
هاي فسيلي منابع انرژي روبه زوالي هستند که جامعه روبه توسعه سوخت: گفت

با رشد سـريع  . سازند چندان دور دچار کمبود سوخت مياي نهدر آينده انساني را
-سال ديگر نياز به منابع پايان ٥٠ميليارد نفر تا  ١٠به مرز  جمعيت و رسيدن آن

  .خواهد يافت افزايشناپذير سوخت 
بحران انـرژي و تـامين سـوخت    : با اشاره به بحران انرژي در دنيا افزود وي

محيطي و مواجه شدن دنيا با پديده گرم شدن باعث هاي زيستموردنياز، آلودگي
هاي دنبال استفاده از انرژيهاي اخير بهدر سال و ايران ٢٠٠٠سال  شد تا دنيا از

  باشند نو
هـاي  انرژي هاي آب، باد، خورشيد و انرژي اتمي را از جملهرژينژاد، انرحيم

 که همه جا قابل دسترسانرژي آب و باد عالوه برآن: نو نام برد و اظهار داشت

اي انرژي هسته. طلبدهاي هنگفتي را ميبودجه يابي به اين انرژينيست، دست
وسعه اين انرژي ايجاد هايي را براي تهاي اتمي محدوديتدليل توليد زبالهنيز به
  .است کرده

 دنبـال آن هايي که محققان بـه که يکي از انواع انرژياين محقق با بيان اين
هاي سوختي فنـاوري جديـدي   پيل: رفتند انرژي پيل سوختي است، توضيح داد

محيطي و صوتي از هاي زيست انرژي هستند که بدون ايجاد آلودگي براي توليد
و اکسيد کننده، انرژي الکتريکـي بـا بـازدهي بـاال      ترکيب مستقيم بين سوخت

  .کنندتوليد مي
-توده و هيدروژني را از انواع پيلمذاب، پليمري، متانولي، زيست وي کربنات

-دانشگاه صنعتي بابل در زمينه پيـل  در: خاطرنشان کرد هاي سوختي نام برد و

اختـراع از   سـه  اي انجام شد که ثبـت گسترده هاي سوختي بيولوژيکي مطالعات
علمـي در مجـالت علمـي معتبـر از      مقالـه  ٢٠پيل سـوختي و انتشـار    اين نوع

  .دستاوردهاي اين مطالعات است

  
وليد شده در اين دانشگاه هاي سوختي تاشاره به جزئيات پيل اين پژوهشگر با

ايـن  . هاسـت ميکروارگـانيزم  هـاي سـوختي  پيـل  اسـاس ايـن نـوع    :توضيح داد
گوينـد اسـتفاده کـرده و    سوبسترا مـي  از مواد مغذي که به آن هاميکروارگانيزم

  .دنکنجريان الکتريسيته را توليد مي
امـه  که در فاز اول مطالعات دستگاه کوچکي ساخته شـد اد با تاکيد براين وي

قادر به توليد انرژي در مقيـاس بسـيار پـايين بـود ولـي گـروه        اين دستگاه: داد
پـور و دکتـر قريشـي    بابل تحت نظر دکتـر نجـف   تحقيقاتي در دانشگاه صنعتي
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شدند کـه تـوان توليـد انـرژي      موفق به طراحي و ساخت پيل سوختي ميکروبي
  .باالتري را دارا بوده است

: اد همکاري با صنايع دفاع خبـر داد و اضـافه کـرد   اين پژوهشگر از انعقاد قرارد
) هـاي سـوختي  اي چنـدتايي از پيـل  مجموعـه (درحال حاضر دسـتگاه اسـتکي   

هـاي  مصرف مانند المـپ هاي کمتوليد انرژي براي دستگاه که توانايي ساختيم
  .دارد هاي ديجيتال راکوچک و ساعت

هاي سوختي اشـاره  لل به نحوه کارکرد اين پيبپژوهشگر دانشگاه صنعتي با
که انرژي بيوشيميايي  پيل سوختي بيولوژيکي دستگاهي است: و يادآور شد کرد

توليـد شـده از   (سوبسترا  به اين صورت که. کندالکتريکي تبديل مي را به انرژي
و از  اکسـيد  يـک ميکروارگانيسـم يـا يـک آنـزيم،      توسـط ) هـا بعضي از پساب

  .شودمي وليداين فرآيند جريان الکتريسيته ت طريق
گلـوکز   چـون  عالوه بر پساب صنايع از مواد ديگـري : نژاد اظهار داشترحيم

باشد  ي که حاوي مواد قندي و يا بار آلياهماد خالص، فروکتوز، شيره خرما و هر
  .هاي سوختي استفاده شدعنوان منبع انرژي در اين پيلبه

-از مشکالت زيستيکي : اين دستگاه اشاره و خاطرنشان کرد وي به مزاياي

سو اين دستگاه اين مزيت را دارد که از يک. هاستمحيطي کشور، تصفيه پساب
از سوي ديگر طي يک فرايند تصـفيه بـر    کند واز پساب صنايع انرژي توليد مي

-توان طبق استانداردهاي زيستهب تا ها را کاهش دادهها، بار آلي آنروي پساب

  .مخيطي به محيط زيست رها کرد

  
هاي سـوختي  پيل: گفت اشاره به کاربردهاي پيل سوختي به مهر نژاد بارحيم

توليد هيدروژن بيولـوژيکي، تصـفيه    جريان الکتريسيته، چهار کاربرد اصلي توليد
پيل سـوختي کـه در ايـن    . را دارد و سالمت اربرد در حوزه پزشکيها و کپساب

توانـد  هـاي صـنعتي مـي   پساب توليد شده است ضمن تصفيه دانشگاه طراحي و
  .کند هاي کوچک را تامينانرژي مورد نياز براي دستگاه

  

  هاي نانوساختاربنديکمک بسته افزايش ماندگاري آب پرتقال به
اصفهان، موفق به افزايش ماندگاري آب پرتقال  پژوهشگران دانشگاه صنعتي

روي هاي حاوي نانوذرات نقـره و   از بسته تازه، از دو هفته به يك ماه با استفاده
  .اکسيد شدند

فر، دكتراي مهندسي صنايع غذايي و عضـو   دكتر آريو امامي گزارش ايسنا،به
ر مهـدي  دانشگاه كردستان با راهنمايي دکتر محمد شاهدي و دکت هيات علمي

كـارگيري   كشاورزي دانشگاه صنعتي اصـفهان، موضـوع بـه     کديور در دانشكده
داري آب پرتقال اکسيد را در نگهروي نقره و  هاي پليمري حاوي نانوذرات بسته

حفظ حداکثر مـواد مغـذي، تـازگي و     منظورعنوان روشي جديد بهطبيعي تازه به
 .داده است د انجامکاهش بار ميکروبي آن، در قالب رساله دكتري خو

هاي نانوکامپوزيتي حاوي نانوذرات  فيلم در اين مطالعه،: وي در اين باره گفت
روش سازي مذاب به روش مخلوط  کسيد و نانوکامپوزيت نقره با استفاده ازروي ا

اسـتفاده از   هـاي مخصـوص آب پرتقـال بـا     سـپس بسـته  . اکسترودر تهيه شـد 
  نمونـه  عنـوان اتيلني خالص به همراه فيلم پليهاي نانوکامپوزيتي توليدي به فيلم

  درجـه  ٤هاي حاوي آب پرتقـال تـازه، در دمـاي     سپس بسته. شاهد، تهيه شد

، شـاخص  اسـيد  پايـداري ميکروبـي، ميـزان آسـکوربيک    . گراد انبار شدند سانتي
هـا و درنهايـت، خصوصـيات     کيفيت رنگ، ميزان مهاجرت يـون  اي شدن، قهوه

  .روز انبارداري مورد ارزيابي قرار گرفت ٥٦و  ٢٨، ٧از  ها پس حسي آب پرتقال

 
دهد که سـرعت   نتايج نشان مي: گفت فر در رابطه با نتايج اين تحقيق امامي

هـاي   حاوي نانوکامپوزيـت  هاي بندي ستهرشد ميکروبي در آب پرتقال تازه، در ب
ميـزان  . است يافته  روز پس از انبارداري کاهش ٢٨تا  اکسيدروي داراي نقره و 

نانوکـامپوزيتي   هـاي  اي در بسـته  و توليد ترکيبات قهوه اسيد نابودي آسکوربيک
 عـالوه . اسـت  داري يافتـه  درصد نانواکسيد روي نيز کاهش معنـي  ٢٥/٠حاوي 

ها هم پـس از   ري برخي خواص حسي شامل بو و مزه در اين بستهبراين، ماندگا
  .اند بيشترين امتياز را دريافت کرده روز ٢٨

هاي غيرحرارتي جديـد نيـز بـا کـاهش بـار       فناوري: وي در پايان اظهار كرد
داري در فرآيند نگه ال اي، روشي ايده ميکروبي و حفظ خصوصيات حسي و تغذيه

قيمـت و  هـاي پيچيـده و گـران    تجهيزات و دستگاه آب پرتقال است كه نياز به
 هاي پليمري حاوي كارگيري بسته بنابراين به. مصرف باالي انرژي فسيلي دارد

عنـوان  داري آب پرتقال طبيعي تـازه، بـه  اکسيد براي نگهروي نانوذرات نقره و 
 .است  و غيرحرارتي، بسيار مورد توجه قرار گرفته روشي جديد

  
  جديد توليد بيوديزل ابداع كاتاليزور

با استفاده از مـواد معـدني موجـود در    ) س(دانشگاه الزهرا پژوهشگران شيمي
  .بيوديزل شدند  كاتاليزوري جديد براي توليد سوخت ايران موفق به توليد

که ) س(زاده، دانشجوي دكتري رشته شيمي معدني دانشگاه الزهرا رشتي الناز
ايسـنا   گو با و در گفت, رح را انجام داده استاين طفرزانه  با راهنماي دكتر فائزه

طور فزاينده در سطح جهان كه امروزه بحران انرژي بهاين با توجه به: اظهار كرد
-موضـوعي نگـران  ذخاير نفت، گاز و ذغال سنگ به مطرح بوده و محدود بودن

هاي جايگزين يكـي از   است، سوخت كننده براي كشورهاي مختلف تبديل شده
  .اند كرده يي است كه پژوهشگران به آن توجه ويژهها راه حل

  
بيـوديزل اسـت كـه نـوعي      هاي جايگزين، از جمله سوخت: وي تصريح كرد

ـ  هـا و   جـت  هـا،  ي، كشـتي سوخت گياهي با قابليت استفاده در وسايل نقليه ديزل
 خودروهاي سنگين به جاي گازوئيل است كه به كاهش گازهاي آالينده از جمله
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CO،CO2 و SOX پذيري باال، قابليت بازگشـت   دليل تجزيهشود و به منجر مي
هـاي   تواند جايگزين مكمـل  دليل رواني باال ميرا داراست و به به چرخه طبيعت

  .فعلي يا سرب باشد
: پذير هستند، افزود بيوديزل، گياهان تجديد بيان اينكه منبع توليد زاده با رشتي

اتمام است و توليـد مجـدد آنهـا بـه      با توجه به اينكه منابع فسيلي جهان رو به
  .سوختي ضروري است ها سال زمان نياز دارد، دستيابي به چنين ميليون

سـتري  است كه از طريـق ا  بيوديزل شامل متيل استرهايي: وي تصريح كرد
حضـور   شـوند و ايـن واكـنش بـدون     هاي گياهي با الكل توليد مي كردن روغن

 .قابل انجام نيست كاتاليزور
كه در اين طرح براي بيان اين برگزيده دوازهمين جشنواره جوان خوارزمي با

هـاي طبيعـي    زئوليت هاي رسي و كارگيري خاكبار كاتاليزورهايي با بهنخستين
كلينوپتيلوليـت   ه بنتونيت، مونـت موريلوينـت، كـائولن و   موجود در ايران از جمل
 قيمـت و بـومي بـودن   دليـل ارزان اين كاتاليزورها بـه : حاصل شده است، گفت

كـه  دليـل ايـن  چنين بههم. توانند در مقياس صنعتي مورد استفاده قرار گيرند مي
هاي  يشگاهپاال اين كاتاليزورها جامد هستند در مقايسه با ديگر كاتاليزورها كه در

 شوند به سادگي از مخلوط واكـنش جـدا شـده و بيـوديزل     بيوديزل استفاده مي

 .آيد خاص به دست مي
 

  .جوشد كثيف مي سوختي كه از دل طالي 
ها بـه يكـي از    در حالي كه در سراسر جهان، بازيافت و استفاده مجدد از زباله

داري هرچـه  بـر  هاي صنعتي تبديل شده، كشورهاي پيشرفته براي بهره شاخص
طوري كه در حال حاضر  اند، به بيشتر از اين منابع پرارزش عزم خود را جزم كرده

بـراي حـل مشـكل      در بيشتر اين كشورها كمتر از روش سـوزاندن و يـا دفـن   
  .شود پسماندها استفاده مي

هـا از جملـه    در چنين شرايطي اگرچه در كشور ما هـم بخشـي از پالسـتيك   
شوند، امـا بخـش    آوري و بازيافت مي جمع  كي، مجددهاي پالستي ظروف و لوله

بـار مصـرف و   چـون انـواع و اقسـام ظـروف يـك     عظيمي از اين ضايعات هـم 
  .شوند بندي به مراكز دفن زباله سپرده مي هاي بسته پالستيك

  
عنوان طـالي  لزوم توجه به استفاده از اين منابع كه در بسياري از كشورها به

شود باعث شده تا محققان كشورمان در پژوهشگاه پليمر و  ها ياد ميكثيف از آن
سال تالش مداوم، موفـق بـه توليـد بنـزين و گازوئيـل از       ۴ پتروشيمي پس از

-ح كه با عنوان تخريب كنتـرل شـده پلـي   در اين طر. ضايعات پالستيك شوند

هاي بازيافتي در  اولفينتوليد سوخت مايع تعريف شده است، انواع پليها به اولفين
شوند كه بيشـترين محصـول    نحوي تخريب ميهاي مناسب به حضور كاتاليست

اين ترتيب تنهـا  به. هاي گازوئيل و بنزين باشد در محدوده سوخت  هاتوليدي آن
درصـد قابـل    ۷۰با فـرض رانـدمان   (ت روزانه يك ميليون تن اين ماده با بازياف

ميليون ليتر سوخت كه شامل بنـزين و   ۳/۳توان به  ، مي)تبديل به سوخت مايع
  .شود دست يافت گازوئيل مي

علـي،  توليد بنزين از ضايعات پليمري در قالب رساله مهندس مهـرداد سـيف  
پليمر و با راهنمـايي دكتـر مهـدي    ي مهندسي پليمر پژوهشگاه  دانشجوي دكتر

نكومنش حقيقي، عضو هيات علمي پژوهشگاه پليمر انجام شده و نتـايج آن بـه   
در حال حاضر كار . هاي نفتي رسيده است تاييد شركت پااليش و پخش فرآورده

ساخت پايلوت آزمايشگاهي اين طرح با حمايت مـالي مركـز پـژوهش شـركت     
توليد سوخت مايع آغـاز شـده اسـت و در     پخش و پااليش وزارت نفت انجام و

تر و افزايش بازده بيشـتر محصـوالت    ها براي مطالعات دقيق عين حال آزمايش
اندركاران با حمايت بيشتر، امكان توسعه  البته به اعتقاد دست. توليدي ادامه دارد

اين طرح در مقياس صنعتي وجود دارد تا ضمن توليد قسمتي از سـوخت مـورد   
  .حفظ محيط زيست نيز كمك شاياني شود نيازكشور به
ترين ماده خام شناخته شده در جهان از بقاياي جانوران  عنوان با ارزشنفت به

هاي نفتي  طبقه مجزا، ميدان ۳وجود آمده و همراه با آب و گاز در الجثه به عظيم
بـا كشـف خصوصـيات متفـاوت ايـن مـاده       . دهد را در اعماق زمين تشكيل مي

مـوازات سـاخت   نوان منبعي فراتـر ازتوليـد انـرژي و حـرارت و بـه     عارزشمند به
هاي عظيم پتروشيمي و پليمر نيز تاسيس شدند تـا از ايـن    ها، مجتمع پااليشگاه

اين به. دست آورند اوليه و محصوالت فراوان به  ماده تجديدناپذير و باارزش، مواد
هـاي   ردن، برشترتيب صنعت پااليش نفت براساس تقطير جزء به جزء و جداك

هاي  و برش... هاي سبك از قبيل نفت سفيد، بنزين، گازوئيل و گوناگون و برش
در . روز گسترش بيشتري پيـدا كـرد  روز به... سنگين از قبيل قير، نفت مشعل و

هاي اشـباع   هاي نفتي از قبيل مولكول جا كه قسمت اعظم برشاين ميان از آن
رد و بـه عنـوان مـواد اوليــه وارد    هـا مصـارف ســوختي نـدا    نشـده و آروماتيـك  

مر درآمده و بـه صـنعت   صورت منومر و ديشوند، به هاي پتروشيمي مي مجتمع
در واقع محصوالت پتروشيمي خـود مـواد اوليـه صـنايع     . شوند پليمر سپرده مي
  .پليمري هستند

در توليد بنزين از ضايعات پليمري در واقع فرآيند تبديل يكي از محصـوالت  
گفتـه دكتـر نكـومنش، در    طوري كه به افتد، به ول ديگر اتفاق مينفت به محص

پايلوت خط توليد بنزين از پسماندهاي پالستيكي، از هر يك كيلوگرم ضـايعات  
  .شود پالستيك، يك ليتر بنزين توليد مي

تبديل كنترل شـده  (كه ساخت پايلوت پيروليز علي، با بيان اينمهندس سيف
مولكولي پايين و با حالت فيزيكي مايع يا گاز كه ايـن  پليمرها به مايعات با جرم 

كيلوگرم در ساعت بـراي   ۲۰با ظرفيت ) شود فرآيند در غياب اكسيژن انجام مي
توليد بنزين با حمايت مالي مديريت پژوهش و فناوري شركت پااليش و پخش 

 ۸۵رانـدمان ايـن پـايلوت حـدود     : افزايد هاي نفتي انجام شده است، مي فرآورده
درصد خوراك مصرفي به بنـزين و گازوئيـل تبـديل     ۸۵به عبارتي . رصد استد

شـوند كـه در صـورت     درصد آن نيز به گازهاي سوختي تبـديل مـي   ۱۵شده و 
توان حرارت الزم براي واحد توليدي را از اين گازها تهيه  صنعتي شدن طرح مي

  .كرد
درصـد   ۲۱و  درصد از مايعات نفتي توليـدي بنـزين   ۷۸در اين فرآيند حدود 

اين ترتيب تقريبا به. شود گازوئيل است و كمتر از يك درصد به واكس تبديل مي
كه چگالي بنـزين در حـدود    با توجه به اين, هاي ضايعاتي هر كيلوگرم پالستيك

  .كند يك ليتر مايعات نفتي توليد مي, متر مكعب است گرم بر سانتي ۷۵/۰
هـا از ايـن طـرح     شـهرداري  علي، در صورت حمايـت دولـت و  گفته سيفبه
هـاي دورريـز شـهري و     ميليون ليتر بنـزين از پالسـتيك   ۳ / ۳توان روزانه تا  مي

  .ها توليد كرد پتروشيمي
هـايي كـه قابليـت     تـوان بـراي تبـديل پالسـتيك     هايي كه مي يكي از روش

 توان با استفاده از اين روش مي. بازيافت ندارند، استفاده كرد، فرآيند پيروليز است
هايي كـه   شوند و نيز پالستيك هايي كه به مراكز دفن زباله سپرده مي پالستيك
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توليد شده و قابليت مصـرف را  ... هاي پليمري به صورت كلوخه و در پتروشيمي
  .ندارند به مايعات نفتي ارزشمند تبديل كرد

علي تبديل اين پليمرها بـه مايعـات و گازهـاي سـوختي از آن     به گفته سيف
ند است كه خود اين مـواد داراي ارزش سـوختي پـاييني هسـتند و     جهت ارزشم

هاي موجود در كاالي ساخته شده كـه   حتي ممكن است به دليل برخي افزودني
. ها شـود عمدتا به صورت جامد هستند، مانع از سوختن يا كند شدن سوختن آن

خود  اين در حالي است كه در حين فرآيند پيروليز اين مواد تجزيه شده و ماهيت
ها عاري از اين تركيبـات  دهند و مواد به دست آمده از پيروليز آن را از دست مي

دست آمـده از  اين در حالي است كه در اكثر موارد، مايعات و گازهاي به. هستند
  .پيروليز اين تركيبات داراي ارزش سوختي بسيار بااليي است

ماننـد آلمـان،    گفته استاد راهنماي ايـن طـرح، پـيش از ايـن كشـورهايي     به
جمهوري چك و روسيه به اين فناوري دسـت پيـدا كـرده و توانسـته بودنـد از      

تقريبا تمامي كشورهاي غربـي  . ضايعات پليمري درحد پايلوت بنزين توليد كنند
قرار است با : افزايد دكتر نكومنش مي. نيز در حال تحقيق روي اين پروژه هستند

هاي مختلف، ضايعات پليمـري را كـه    ها در شهرها و استان همكاري شهرداري
وي در تشـريح  . آوري و بـه مايعـات سـوختي تبـديل كنـيم      شود، جمع دفن مي

ايـن  : جزئيات فرآيند تبديل ضايعات پليمري بـه مايعـات سـوختي اظهـار كـرد     
شـود كـه در پژوهشـگاه     عمليات در قالب فرآيند پيروليز و دستگاهي انجام مـي 

فرآينـد پيروليـز، تخريـب    . و ساخته شده اسـت  پليمر و پتروشيمي ايران طراحي
حرارتي و كنترل شده پليمرها به مايعـات اسـت كـه در غيـاب اكسـيژن انجـام       

درجـه   ۶۰۰ تـا  ۴۰۰ شود و ايـن مـواد در حضـور كاتاليسـت و دمـاي بـين       مي
در دستگاه طراحـي  . دهد شود و ماهيت خود را از دست مي گراد تجزيه مي سانتي

ها و مايعـات نفتـي تعيـين     ايعات پالستيكي به فرآوردهشده هم مسير تركيب ض
شود، مخلوطي از بنـزين،   اي كه وارد اين دستگاه مي بسته به مواد اوليه. شود مي

آيد كه اين مواد بايد فرآورش و پـااليش   ها به دست مي گازوئيل و ديگر سوخت
اسـت،   جا كه ضايعات پليمـري داراي انـواع و اقسـام مختلفـي    البته از آن. شود

ها نيز متفاوت است و هر يك به طيفـي  تركيب و درصد مواد تشكيل دهنده آن
بنابراين مواد ورودي ضـايعات پليمـري از   . شود هاي متعدد تبديل مي از فرآورده

هر نوعي كه باشد، خروجي آنها از نظر درصـد مـواد سـوختي متفـاوت خواهـد      
ي به بنـزين و گازوئيـل از   تبديل ضايعات پليمر: كند چنين تاكيد ميوي هم.بود

اهميت زيادي برخوردار است و خوشبختانه با پيدا كردن كاتاليستي كه ضـايعات  
يابي بـه ايـن مهـم بـراي     كند، دست هاي نفتي تبديل مي پليمري را به فرآورده

هاي نفتي نيز  كشورمان با موفقيت انجام شد و شركت پااليش و پخش فرآورده
  .آن را تاييد كرد

  
  اكسيد با ابعاد نانومتريروي يه نازك نتز الس
هـاي ريـز بـا ابعـاد      عاري از هرگونه ناخالصي و ترک اکسيدروي اليه نازک 

  .شد نانومتري در دانشگاه اصفهان سنتز
اکسـيد اصـالح شـده بـا     روي هاي اليه نازک  تهيه پوشش گزارش ايسنا،به

وري و  ي، غوطـه نشاني چرخش نشاني مانند اليه هاي مختلف اليه روش کبالت به
نامـه   هـاي آلـوده، در قالـب پايـان     کـاربرد آن در تصـفيه آب   تبخير الكتروني و

فارساني، با راهنمايي دکتر محمدحسين حبيبي بـا   کارشناسي ارشد ايمان اسدي
 .موفقيت به انجام رسيد

دانشگاه اصفهان در ايـن بـاره    دکتر محمدحسين حبيبي، استاد شيمي معدني
نشـاني   اليـه  اکسـيد تهيـه شـده بـه روش    روي ه نـازک  هاي الي پوشش: گفت
 وري، مورفولوژي سطح کامال متفاوتي با روش تبخير الکتروني دارنـد تـا   غوطه

هاي پارچه مانندي در هم تنيـده   دهنده به صورت کالف جايي که ذرات تشکيل
  .اند شده

درصد کبالت در اليـه نـازک    با افزايش: حبيبي در مورد نتايج پژوهش گفت
ذرات  طـوري کـه تمـامي   کنـد بـه   اکسيد، مورفولـوژي سـطح تغييـر مـي    ي رو

 کنند، اين نتيجه، بسـيار جالـب و قابـل    دهنده، ابعادي نانومتري پيدا مي تشکيل

  .توجه است
-پژوهش، با نظم خاصي بـه  تمامي ذرات حاصل از اين: چنين افزودوي هم

ريـز را    تـرک  واند و سطحي عاري از هرگونه ناخالصـي   طرف بيرون رشد کرده
  .هستند نانومتر ٣٢-٣٩دهنده نيز داراي ابعادي بين  ذرات تشکيل. اند ايجاد کرده

هـا، بـا ميکروسـکوپ     نانوپوشـش  خـواص طيفـي و سـاختاري   : حبيبي گفت
گفته وي، به. اند شده سنج پراش پرتوي ايکس شناسايي الکتروني روبشي و طيف

اين کار پژوهشي در ايران وجود هاي تجاري شدن  زيرساخت با توجه به اين که
 .اين محصول، تجاري و وارد بازار شود ندارد، اميدواريم در بلندمدت

فعاليــت فوتوكاتاليســتي  چنــينبراســاس ايــن گــزارش، ايــن محققــان هــم
) رنگينه سولفونيل قرمـز  مانند(ها  هاي تهيه شده را در تخريب آالينده نانوپوشش

عمليات حرارتي، ماهيـت   عوامل، مانند دماي و اثر برخي  مورد بررسي قرار داده
را بـر سـينتيک   ) دانـه  انـدازه (ها و خواص ساختاري  فيلم اليه نازک، تعداد اليه

  .اند واکنش تخريب نوري، مطالعه كرده
  

  نانوکاتاليزورهاي مغناطيسي با قابليت بازيافت آسانتوليد 
انشـگاه تربيـت   مغناطيسي بـا قابليـت بازيافـت آسـان در د     نانوکاتاليزورهاي

  .مدرس سنتز شد
دکتر ليال مأمني، دکتـري شـيمي آلـي و از محققـان طـرح       گزارش ايسنا،به
نـانوذرات مغناطيسـي بـا مـواد مناسـب ماننـد سـيليكاژل و         اگـر سـطح  : گفت

هـا   عنوان بسـتر کاتاليسـت  از اين نانوذرات به آپاتيت پوشانده شده و هيدروكسي
ها، افزايش يافتـه و مـانع از    کاتاليست حرارتياستفاده شود، پايداري شيميايي و 

  .شود کاتاليست مي افت خاصيت مغناطيسي و بازده فرايند بازيافت
داديم، موفق به سـنتز کاتاليسـت    در پژوهشي که انجام: وي خاطرنشان كرد

بــا پوشــش  تثبيــت شــده روي بســتر نــانوذرات مغناطيســي اســيد ســولفونيك
هـا بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه مرحلـه         در بررسـي . آپاتيت شديم هيدروكسي
هاي هتروژن مشـابه، بسـيار    بازيافت اين كاتاليست نسبت به حالت جداسازي و

  .گيرد مي تر صورت تر و راحت سريع
وار اين  كارگيري سلسله بازيافت و به مامني با تاکيد بر اين که نتايج حاصل از

: توجـه اسـت، افـزود   جالب  محيطي و اقتصادي بسيار كاتاليست از لحاظ زيست
اكنـون در   هـم  هاي ديگر اين كاتاليسـت  كـاربردها و توانمندي  بررسي و توسعه

  .گروه تحقيقاتي ما ادامه دارد
: اين کار پژوهشي چنين گفت اين محقق دانشگاه تربيت مدرس درباره انجام

ــه ــتر     در مرحل ــپس بس ــت و س ــي مگمي ــانوذرات مغناطيس ــانوذرات  اول، ن ن
ي اسنتز شده و رسـوب قهـوه  اکسيد   (III)آهن- Y  با هسته آپاتيت هيدروكسي

زدايي شده،  خوبي با آب يونحاصل از آن، صاف شد؛ سپس چندين مرتبه به تيره
در پايـان، پـودر   . خأل، اتمسفر هوا و دماي اتاق خشك شـد  شسته شده و تحت

 نـانوذرات (اي آجـري رنـگ    شده و پودر قهـوه  سنتز شده در دماي باال، كلسينه
بعد به   در مرحله. دست آمدبه) اکسيد) III( گاما آهن  آپاتيت با هسته هيدروكسي

زده زن مکانيکي هم شدت، با همو به ، افزوده شدهاسيد اين نانوذرات، سولفونيک
  .شد

اضـافي احتمـالي، پـودر      اوليـه  براي برطرف کردن مواد: وي خاطرنشان كرد
بـار شسـته شـد و    رجي جدا و چندينرباي خااي روشن حاصل، با يک آهن قهوه
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 ي روشـن ا در نهايت، پودر جامد زرد قهـوه . تحت خأل و دماي اتاق خشک شد

تثبيـت شـده روي سـطح نـانوذرات      اسـيد   حاصل شد که اين پودر، سـولفونيك 
  اکسيد استآهن  -Yبا هسته آپاتيت هيدروكسي

اتاليسـت  عنـوان يـك ك   محصـول بـه   که اينمامني در پايان با تاکيد بر اين
هـاي   برنامـه : گفـت  هتروژن، كارآمد بوده و در دماي اتاق قابل بازيافت اسـت، 

در  آن  سازي اين پژوهش، تا حدودي مورد بررسي قرار گرفتـه و توسـعه   تجاري
 پذير خواهد هاي الزم، امكان سازي کارگيري در صنايع در بلندمدت و با بهينهبه

 .بود
  

  رشيدي توسط محققان کشورهاي خوتوليد نانوميله براي پيل
اکسـيد را بـراي   روي هاي پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ايران، نانوميله

  .هاي خورشيدي توليد کردندگريز و پيلاستفاده در سطوح فوق آب
گزارش خبرگزاري مهر، دکتر اميرعباس نوربخش از محققـان ايـن پـروژه    به

کارگيري روش رشد هيدروترمال هدر اين پژوهش با ب: باره گفتتحقيقاتي، دراين
را با قطري کمتر از  اکسيدروي هاي فاکتورهاي سنتز آن، نانوميله سازيو بهينه

  .کرديم نانومتر توليد ٥٠
هاي گريز و پيلتوليد شده در سطوح فوق آب نانوذرات کهي با تاکيد بر اينو

ـ  اکثر روش: کاربرد دارد، اظهار داشت خورشيدي روي هـاي  ههاي سـنتز نانوميل
دليل نياز به تجهيـزات خـالء بـاال و    فاز بخار هستند، به اکسيد که برپايه رسوب
  .شوندمحسوب مي هايي گراندماي زياد سنتز، روش

اين پژوهش  :نوربخش با اشاره به نحوه اجراي اين پژوهش، خاطرنشان کرد
يـه و  اکسيد و بررسي اثر عواملي چـون بـذر ال  روي هاي سنتز نانوميله هدف با

  .اجرايي شد هامحلول رشد بر مورفولوژي نانوميله ترکيب شيميايي
ها حاکي از آن است که بـذر اليـه، نقـش    نتايج بررسي: اين محقق ادامه داد

که وجود بذر اليه موجب طوريها دارد، بهاي در مورفولوژي نانوميلهکنندهتعيين
  .ها شده استراستاشدن نانوميلههم

 ٢٠٠هـا از  با اعمال بذر اليه، قطـر نانوميلـه   کهتاکيد بر اينچنين با وي هم
عـالوه بـر    اين گروه تحقيقـاتي : يافت، اضافه کرد نانومتر کاهش  ٥٠نانومتر به 

ويـژه  ها در نانوحسگرها و بهها، در حال پژوهش بر روي کاربرد آننانوميله سنتز
  .سطوح خودتميز شونده هستند

  
  غناطيسي با کاربردهاي پزشکيهاي هوشمند متوليد پارچه

محققان پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ موفـق بـه توليـد پارچـه هوشـمند      
  .اکسيد شدندآهن مغناطيسي با استفاده از نانودرات 

که ابراهيم قاسمي از محققان اين پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين
مـواد   :شـوند، افـزود   يـد هـاي مختلـف تول  روشند بهنتواهاي هوشمند ميپارچه

ي که منشاء الکتريکـي داشـته باشـد    اههاي هوشمند و يا هر مادرنگ هوشمند،
 .قرار داد استفادهمورد مغناطيسي کردن پارچه و الياف  توان برايمي را

وي با اشاره به اجراي پروژه تحقيقاتي در اين زمينه در پژوهشـگاه فنـاوري   
بـا   به توليـد پارچـه هوشـمند مغناطيسـي     اين طرح اقدام در: اظهار داشت رنگ

هاي بعدي نشان داد که پارچه و الياف آزمايش. نانواکسيد کرديمآهن استفاده از 
روش کامال در محيط مغناطيسي جذب شده و متناسـب   رنگ شده براساس اين

  .کندصورت هوشمند عمل ميبا شدت ميدان به
براي اين منظور در فاز : دادبه بيان جزئيات اين طرح پرداخت و ادامه  قاسمي

پنبه و اکريليک استفاده شد که بهترين جـذب رنـگ    از الياف طبيعي پشم، اول
 نيـز از نـانوذرات مغناطيسـي    کردن اليـاف  و براي مغناطيسي مغناطيسي را دارد

مغناطيسـي بـاال، کوچـک بـودن انـدازه نـانوذرات،        دليل قابليـت اکسيد به آهن

پـس از سـنتز   . اسـتفاده شـد   توسـط اليـاف   جـذب بهتـر   و پخش شدن قابليت
  .شد اکسيد و پايدارسازي آن، الياف رنگآهن هاي نانوپيگمنت

هماننـد سـاير    که اين منسوجات در حالت عاديبا تاکيد بر اين مجري طرح
ها زماني کـه در ميـدان مغناطيسـي    اين پارچه :هستند، خاطرنشان کرد هاپارچه

هاي توليـد شـده   اين خاصيت در پارچه. ارندمغناطيسي د خاصيت گيرندقرار مي
شـود  قطـع مـي   مغناطيسـي  که زماني کـه القـاي   تکرارپذير است به اين معني
دهند و با قرارگرفتن در محيط مغناطيسي، خاصـيت  خاصيت خود را از دست مي

  .آورنددست ميخود را مجددا به
هـا  پارچهاين : و اضافه کرد وي اين محصول را نوعي مغناطيس نرم توصيف

که جاي اينکنترل شود به وقتي قرار است وضعيت بيمار. کاربرد دارد در پزشکي
از طريـق لباسـي کـه از پارچـه هوشـمند       فرد وصل شـود  تعداد زيادي سيم به

  .شودکنترل و بررسي مي بيمار مغناطيسي توليد شده، وضعيت
ـ در حال حاضر مرحله اول اين طـرح بـه   کهقاسمي با بيان اين ان رسـيده  پاي

مطالعـه   هـا بيشـتر  بر روي الياف ديگر با کـارايي  در مرحله بعد :يادآور شد است
  .شودمي
  

  يخواص نانوساختارهاي منيزيم اكسيد سنتزبررسي 
کارشناسي ارشد شيمي معدني دانشکده علـوم پايـه    نتايج پژوهش دانشجوي

گ کنگورد قابل توجه بازده حذف رن دانشگاه تربيت مدرس نشان دهنده افزايش
اکسيد بـا انـدازه ذرات    در حضور نانوساختارهاي منيزيم اکسيد نسبت به منيزيم

  .تر استبزرگ
معصـومه چمـک، مجـري ايـن طـرح پژوهشـي در تشـريح         گزارش ايسنابه

در اين پژوهش، نانوساختارهاي مختلفي از تركيب منيـزيم  : گفت تحقيقات خود
ـ  نانوکرم، نانوپولک  اكسيد مانند نانوذره، هـاي   کـارگيري روش هو نانوقرص بـا ب

حرارتي تهيه شدند و در هر مورد شـرايط بهينـه    ژل و پيروليز-حالت جامد، سل
نانوساختارهاي مذكور از فرآيند کلسيناسيون اسـتفاده   در سنتز همه. دست آمدبه
) مورفولـوژي (شناسي بلوري، رفتار حرارتي، ريخت تركيب شيميايي، ساختار. شد

سـنجي  هـاي طيـف  نهايي توسـط روش  ها و محصوالتت حدواسطو اندازه ذرا
ــز ــودري   (IR)زيرقرم ــس پ ــو ايک ــراش پرت ــه(XRD)، پ ــاي ، تجزي  يگرم

و ميكروسـكوپي الكترونـي     (DTA)، تجزيـه گرمـايي تفاضـلي   (TGA)وزني
  .تعيين شده و مورد بررسي قرار گرفتند (SEM) روبشي

هاي آلي اشـاره   آالينده در حذف وي به کاربرد نانوساختارهاي منيزيم اكسيد
نانوساختارهاي منيزيم  با توجه به فعاليت جذب سطحي قابل توجه: کرد و افزود

کنگـورد   هاي حذف رنـگ  هاي آلي، آزمايش اكسيد در حذف بسياري از آالينده
  .براي بررسي و مقايسه فعاليت اين نانوساختارهاي سنتز شده، صورت گرفت

قابل توجـه بـازده حـذف رنـگ در      افزايش در همه موارد، نتايج نشان دهنده
بـا انـدازه ذرات    حضور نانوساختارهاي منيزيم اکسيد نسبت بـه منيـزيم اکسـيد   

  .تر بود بزرگ
چنين براي بررسي هم: تصريح کرد پژوهشگر دانشگاه تربيت مدرس در ادامه

م رساناهاي روي اکسيد و تيتاني اثر منيزيم اکسيد بر فرآيند فوتوکاتاليستي، نيمه
کاربردن نمک منيـزيم نيتـرات   طور خالص و بار ديگر با بهبار بهدي اكسيد يک

-سپس آزمايش. گرفتند آبه در مراحل سنتزشان، تهيه و مورد شناسايي قرارشش

حاکي از  هاي تخريب رنگ کنگورد توسط اين مواد سنتز شده انجام شد و نتايج
  .بود فرآيندهاي فوتوکاتاليستيمثبت بودن اثر منيزيم اکسيد بر افزايش راندمان 
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  مقاوم  لس توليد آزمايشگاهي داروي ضد
شيمي دارويي و گياهي دانشگاه علوم پزشکي شيراز  محققان مرکز تحقيقات

  .مقاوم شدندسل موفق به توليد آزمايشگاهي داروي ضد
كـه  وگو با خبرنگار ايسـنا، بـا بيـان ايـن     زاده در گفت خوشنويس دکتر مهدي

سراسر جهان است،  هاي عفوني كشنده در ترين بيماريسل يكي از مهمبيماري 
مـورد   دليل مقاومت ميكروبي بيمـاري سـل در برابـر بيشـتر داروهـاي     به: گفت

اي توسط محققان  هاي گسترده استفاده در درمان عفونت مايكوباكتريايي، تالش
  .دارويي جهت ارائه عوامل ضدسل جديد صورت گرفته است شيمي

 
هيدروپيريـدين  دي-٤و١تركيبات  دهد كه مطالعات اخير نشان مي: وي افزود

،  ٥ليپوفيـل در ناحيـه    هـاي و گروه ٣كاربامونيل در ناحيه حاوي استخالف دي
-٤و١جديـد   در اين تحقيق، مشتقات. وجهي هستندداراي اثرات ضدسل قابل ت

هـاي مختلـف، آلكيـل و آريـل اسـتري و      هيدروپيريدين حـاوي اسـتخالف  دي
هيدروپيريدين طراحـي و  حلقه دي ٥و  ٣كارباموئيل در ناحيه اتيلدي استخالف
 .سنتز شد

خطرات داروهاي ضد سل رايج در  داروي جديد توليد شده،: وي تصريح كرد
ـ  ندارد؛ قدرت اثر داروهاي رايج ضد سل رابازار را  عـالوه مقاومـت   هداراست و ب

 .ميکروبي در برابر آن اندک است
زماني ابتال به ايدز و بيماري سل هم زاده با اشاره به احتمال باالي خوشنويس

كه ايدز دارند، درمعرض  درصد افرادي ٨٠دهد حدود  ها نشان مي گزارش: گفت
توانـد ايـن   هکه ب بنابراين ارائه روش درماني و دارويي خطر ابتال به سل هستند؛

 .ز اهميت استئخطر باشد، بسيار حادو بيماري را پوشش داده و كم
دانشگاه علوم پزشکي شيراز بـا   عضو مرکز تحقيقات شيمي دارويي و گياهي

-٤و١مشـتقات   كه اساس الگوي طراحي داروي جديد ضدسل مقـاوم، بيان اين
نشان داد  مطالعات پيشين: با اثرات ضد سل بالقوه است، افزودهيدروپيريدين دي

 ويـژه که مشتقات نيتروايميدازول نيز نقش مهمي در مقابله با ميکروب سل بـه 

بنابراين براساس مدل هيبريدسازي مولکولي، هر دو . هاي مقاوم دارد عليه گروه
ت طراحـي و  هيدروپيريدين و نيتروايميدازول در سـاختار ترکيبـا  دي-٤و١ گروه

تني، اثرات ضد سل قابـل مقايسـه بـا    ترکيبات در مطالعات برون اين. سنتز شد
ـ . ريفامپين نشان دادند ترکيب مرجع ايزونيازيد و عـالوه اثـرات جـانبي قابـل     هب

در ايـن ترکيبـات   ) مهـار کانـال کلسـيم   ( هيدروپيريـديني انتظار با ترکيبات دي
هـاي  داروشدن، ويژگـي  ين برايچناين ترکيبات هم. گيري داشتکاهش چشم

تواننـد   مـي  بنابراين ترکيبات طراحي شده. فارماکوکنتيکي مناسب را دارا هستند
 .هاي مناسبي براي درمان بيماران مبتال به سل مقاوم باشند گزينه
  

  هاي گرم شونده با استفاده از توليد شيشه

  هاي خطي و سينوسي ميكروالمنت
هاي گرم شونده الكتريكي بـا   توليد شيشهسيد مهدي موسوي زاهد موفق به 

  .هاي خطي و سينوسي شد استفاده از ميكروالمنت

گزارش خبرنگـار خبرگـزاري فـارس، هـدف از اجـراي ايـن طـرح، توليـد         به
زدايي از سطح شيشه جلـوي   زدايي و مه دار براي يخ هاي گرم شونده سيم شيشه

  .كمك جريان الكتريسته استخودروهاي ريلي به
 ٢٠ضـخامت كمتـر از   (هاي بسـيار ظريفـي    ن روش با قراردادن المنتدر اي
هـا سـطح   بين دو اليه شيشه و سپس اتصال جريان الكتريكي بـه آن ) ميكرون

. شـود  زدايي از سطح آن انجام مـي  ي و مهيزدا شيشه گرم شده و بنابراين كار يخ
دو اليـه  هـا بـين    ها ديدن آن دليل ضخامت بسياركم و نيز نوع كاشت المنتبه

  .شود شيشه بسيار مشكل بوده و به هيچ وجه مانع ديد نمي
كمك دستگاه كاشت ميكروالمنـت در  ها به براي توليد اين شيشه ابتدا المنت

فاصله مشخص و با دقت بااليي به سطح يك اليه پالستيكي شفاف چسـبانده  
ي ايـن ورق پالسـتيك  . دهنـد  اي را تشكيل مـي  شده و يك مدار الكتريكي ويژه

اي  گيرد و در شرايط دما و فشار ويژه دار بين دو اليه شيشه مناسب قرار مي سيم
دسـتگاه  . شـود  شوند و در نهايت شيشه گرم شونده الكتريكي توليد مي پخت مي

 ٥٠تـا   ١٢هايي بـه ضـخامت    طراحي شده براي اين منظور توانايي كاشت سيم
تـوان در   ايـن قابليـت مـي    متر را دارد كه ازميلي ١/٠ميكرون و با دقت كاشت 

  .كاربردهاي ديگر نيز استفاده كرد
  

  توليد نيمه صنعتي نانوآلياژ ضد آتش موفقيت محققان ايراني در
پليمر و پتروشيمي ايران با اسـتفاده از هيبريـد تركيبـات     محققان پژوهشگاه

بـا قابليـت     PC/ABS موفق به توليد آلياژهـاي  فسفاته و نانوذرات خاک رس
 .شدند ذيري پايين در مقياس نيمه صنعتيپ اشتعال
باال، حساسيت   داراي مقاومت به ضربه PC/ABS گزارش ايسنا، آلياژهايبه
  خصوص در دماهاي پايين، خواص الکتريکي خـوب، ويسـکوزيته  ترک به کم به

هـا در  اين خواص، موجب مصرف آن. فرايندپذيري خوبي هستند مذاب پايين و
کتريکي، صـنايع خودروسـازي، لـوازم خـانگي و وسـايل      الو الكترونيكي  صنايع

اهميـت بـااليي    در اکثر اين مـوارد، ضـدآتش بـودن آليـاژ از    . است ورزشي شده
 .برخوردار است

ــزودن هــم  ــا اف ــروژه ب ــن پ ــات در اي ــان تركيب ــه   زم ــانورس ب فســفره و ن
تـوجهي يافتـه    ، مقاومت در برابر شعله اين آلياژ بهبود قابلPC/ABSآلياژهاي

 .تاس 
پليمر و پتروشـيمي ايـران    دکتر يوسف جهاني، عضو هيات علمي پژوهشگاه

 Peak Heat Release)تركيبات نانورس، هر چند سرعت ايجاد حرارت: گفت

R ATE)  آتش خوبي نيسـتند و در    دهند اما به تنهايي بازدارنده را كاهش مي
 .تاخير انداختن اشتعال، تاثير مثبتي ندارند به

آوردن شرايط الزم بـراي توليـد    دستهدف اين پروژه، به: توي اظهار داش
هاي نـوين   فناوري کمکپذيري پايين به يك محصول صنعتي با قابليت اشتعال

تبديل بـه   را ابتدا در مقياس پايلوت که قابل PC/ABS بود، بدين منظور آلياژ
 هاي همقياس صنعتي باشد بدون استفاده از سازگارکننده با خواصي همانند نمون

در مرحله بعد، با استفاده از هيبريـد تركيبـات   . مرجع از شرکت باير توليد کرديم
و نانورس، بدون از دست دادن خواص مكانيكي مطلوب، شاهد مقاومت  فسفاته

 .برابر شعله بوديم قابل توجه آلياژ در

  
  حرارت با پايه پيل سوختي زمان برق وسامانه توليد همساخت 

مهندسي اصفهان موفق به طراحي و سـاخت اولـين    قاتمحققان مرکز تحقي
پيل سوختي پـنج کيلـو وات پـس از     زمان برق و حرارت با پايهسامانه توليد هم

 .سه سال تالش شدند
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ايماني، مدير گروه پيل سوختي اين مركـز کـه بـه همـراه      مهندس باقر فقيه
اند  ه شدهکنترل موفق به ساخت اين سامان همکارانشان در دو بخش مکانيک و

و حرارت بـا پايـه    زمان برقکه سامانه توليد همبا بيان اين وگو با ايسنا، در گفت
 پيل سوختي پنج کيلو وات پس از ساخت و سه مـاه تسـت پـي در پـي دوام و    

هاي نو ايـران  پايداري و بهينه سازي سامانه زير نظر کارشناسان سازمان انرژي
اين سامانه قادر است ضمن توليد : كردطالقان نصب شده است، اظهار  در سايت

مـورد نيـاز    DC ولـت  ٢٤ولـت و   ٤٨، بـرق   AC متنـاوب  پنج کيلو وات بـرق 
عنوان سـامانه پشـتيباني   تواند بهبنابراين مي. کند تجهيزات جانبي خود را تامين
 .استفاده قرار گيرد مستقل از شبکه سراسري مورد

سامانه هفت کيلووات حرارت  ينزمان توسط اطور همچنين بههم: وي افزود
طالقان يک تصـوير   هاي نو شود که با نصب اين واحد در سايت انرژي توليد مي

پيـل   نمايشگاهي و قابل استفاده براي دانشجويان و محققان آشـنا بـه سـامانه   
 .شود سوختي ارائه مي

است که انرژي شيميايي سوخت را  اي كه پيل سوختي وسيلهفقيه با بيان اين
عملکرد پيل سوختي مانند  :کند، ادامه داد قيماً به انرژي الکتريکي تبديل ميمست

بـه   انـرژي را  باتري نيست که انرژي را ذخيره کند؛ بلکه پيل سوختي حـالتي از 
 طوري که در اين تبديل مواد داخل پيـل مصـرف  کند، به حالت ديگر تبديل مي

گي باال، فراوانـي و عـدم   شوند و گاز هيدروژن به دليل تمايل واكنش دهند نمي
سوختي مورد اسـتفاده   آل در پيل  محيط زيست، به عنوان سوخت ايده آاليندگي
  .گيرد قرار مي

 
هاي الکتروليت به پيل اساس نوع هاي سوختي بر كه پيلوي با اشاره به اين

جامد، پليمري و متـانولي   ، کربنات مذاب، اکسيداسيد سوختي قليايي، فسفريک 
هـاي   زمينه پيل براساس سند راهبردي کشور در: شوند، تصريح كردتقسيم مي

 تـري سوختي، نوع پليمري و اکسيد جامد در کشـور مـا داراي کـارآيي مناسـب    
 .ندسته

هـاي  بهينه سـازي در قسـمت   خت اين سامانه،طي سا: فقيه خاطرنشان كرد
اسـتفاده در   هاي ساخته شده و موردمختلف آن انجام شده است از جمله استک

 هاي قبلي که در مرکز تحقيقات مهندسي اصفهاناين سامانه، نسبت به استک

ساخته شده بود، به لحاظ حجم و وزن کاهش زيادي پيدا کرده و در آن طرحي 
بندي سوخت، هوا و سيال خنک کننده ارايه شـده اسـت   آبسامانه  نوين جهت

-چنين طرحهم. ميزان قابل توجهي بهبود بخشيده است که کارايي سامانه را به

جانبي مديريت حرارت، مديريت سوخت و  هايهاي ابتکاري جهت کوپل سامانه
 .کار گرفته شده استمديريت اکسيدان به

در خالل ساخت و آماده سازي  اسي کههاي بسيار اسگفته وي يکي از گامبه
عـدم  . سـوختي اسـت   سامانه برداشته شده، تهيه و تدوين نرم افزار تسـت پيـل  

اساسي پـروژه   استفاده از نرم افزارهاي آماده و بومي سازي اين دانش از مزاياي
  .است
  

  هاي جلو و عقب خودرو در كشور چسب شيشهساخت 

ـ  مبتكران صنعت پليمر هـاي مـورد اسـتفاده در     د چسـب كشور موفق به تولي
قابليت خشك شدن در يـك سـاعت    هاي جلو و عقب خودرو با چسباندن شيشه

محصـوالت   شدند كه در حال حاضر در صنعت خودروسـازي كشـور جـايگزين   
 .وارداتي شده است

آموخته كارشناسي ارشد مهندسي پليمر و مجري طرح با  علي آقاجاني، دانش
هاي خـودرو بـه بدنـه از نوارهـاي      راي نصب شيشهكه در گذشته باين اشاره به

الستيكي عالوه  استفاده از نوار: گفت به خبرنگار ايسنا شد الستيكي استفاده مي
 .خطرناك بود از لحاظ ايمني نيز بسيار بر بودن براي سازندگان خودرو،  بر زمان

 ٤٠٥و بار در توليد خودروي پژاولين كه استفاده از چسب برايوي با بيان اين
ها تحـت انحصـار شـركت    سال اين محصول: تصريح كرد  كار رفت،در ايران به

چهار تـا شـش    دليل اين كه عمر محصولشد اما به لماني به ايران فروخته مي آ
. شد دار و با هزينه سوخت باال به كشور حمل مي ماه است با كانتينرهاي يخچال

 تـرين مشـكل  عليه ايران، بـزرگ ها  البته با توجه به مشكالت واردات و تحريم

 .خودروسازان با توجه به عمر كوتاه چسب، مصرف آن بود
تحقيقاتي سه ساله شامل مراحـل   اين چسب كه حاصل: آقاجاني تصريح كرد

  .قابل استفاده است آزمايشگاهي، غيرصنعتي و صنعتي است در انواع خودروها

 
داخلي از اين محصول بـومي   ايهگفته وي در حال حاضر در اغلب خودروبه

 .شود ايران استفاده مي
هـاي ايـن    سطوح غيرآلي از ويژگـي  كه چسبندگي باال بهآقاجاني با بيان اين

سيليكوني كه  هاي در مقايسه با چسباين چسب : چسب است، خاطرنشان كرد
ـ گير در بازارهاي تعميري شيشه مورد استفاده قـرار مـي    د، نزديـك سـه برابـر   ن

 .چسبندگي دارد
هـاي   برابـر چسـب   ١٠چنين سرعت خشك شـدن ايـن چسـب نزديـك     هم

با  توان طوري كه پس از يك ساعت استفاده از اين چسب ميبه. سيليكوني است
 .دتست تصادف كر) كيسه هوا(باز شدن ايربك 

گو با ايسنا خاطرنشان  و در گفت برگزيده دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي
سازي سـطوح بايـد از    آماده هاي وارداتي معموال جهت در استفاده از چسب: كرد

سـازي   به آماده موادي ويژه استفاده شود كه در تكنولوژي چسب ابداعي، نيازي
 .سطوح نيست

  
  در آلوميناتوليد پو موفقيت محققان ايراني در

  از سنگ معدن نفلين سينيت
فناوري آذربايجان شرقي موفق به استحصـال و توليـد    محققان پارك علم و

 .سينيت شدند نفلين پودرآلومينا از سنگ معدن
مدير عامل شركت فناور توليدكننـده ايـن محصـول     مهندس عباس حامدي،

داليـل   نيت بـه استحصال سنگ معدن نفلين سي: وگو با ايسنا، اظهاركرد درگفت
استراتژيك مد نظر بسياري از كشورهاي داراي معـادن نفلـين سـينيت بـوده و     

به تكنولوژي آن براي تهيه مواد اوليه بسياري از صنايع حـائز اهميـت    دسترسي
در ايران يك تكنولوژي نوپا و رو به رشد است كه مراحـل   است، اما اين صنعت

  .تحقيقاتي خود را گذرانده است
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آلومينيوم، سيمان، شيشه، سراميك و  كه تامين نياز صنعت بهن ايني با بياو
آلومينـا مـاده   : تصـريح كـرد   كائوچو از نتايج استحصال اين سنگ معدني است،

رنگ است كه  پودري سفيد يا آلومينا اكسيد آلومينيوم. است اوليه توليد آلومينيوم
طبيعت به وفـور   دررطوبت هوا را جذب كرده و در آب و اسيدها نامحلول است، 
 تـرين  شـود ومتـداول   و اغلب به صورت هيدروكسـيدهاي ناخـالص يافـت مـي    

 .است اكسيدآهن سيليس و آن هاي  ناخالصي
جهان با دو روش كلـي اسـتفاده از    كه توليد آلومينا درحامدي با اشاره به اين

توليـد  : شود، افـزود  مي بوكسيت و استحصال از سنگ معدن نفلين سينيت انجام
اقتصادي بودن توليد  اما ترين روش توليد آلومينيوم است،  لومينا از بوكسيت رايجآ

پتاسـيم  ربنات، سديم كآلومينا از نفلين سينيت به دليل تامين مواد اوليه سيمان، 
از  تر است چرا كه هزينـه اسـتفاده  سولفات و سيليكات به صرفهپتاسيم كربنات، 

همـين دليـل   و به تراست درصد ارزان ٢٠تا  ١٥نفلين سينيت نسبت به بوكسيت 
توليد آلومينا از نفلين سينيت در اكثر كشورهاي دنيا مورد توجـه قـرار    تكنولوژي

 .گسترش است رفته و در حال
در خصـوص چگـونگي    مديرعامل شـركت توليـد كننـده ايـن مـاده معـدني      

 استحصال آلومينا و ديگر محصوالت جانبي از سنگ نفيلين سـينيت بـه ايسـنا   

در خط توليد آلومينا و ديگر محصوالت جانبي از سـنگ نفيلـين سـينيت    : فتگ
هـا را تـا    سينيت و آهك را به كارخانه برده و توسط سنگ شـكن آن  ابتدا نفلين

پـس از ايـن مرحلـه، خـوراك وارد كـوره      . كنـيم  مـي  متري خرد ميلي ٢٠ابعاد 
درجـه  . شود مي متر ٥/٢متر و قطر  ٣٠اي شكل با طول  سينترينگ دوار استوانه

 حرارتـي كـوره و   بـار  درجه سانتيگراد بوده كه براي كاهش ١٤٠٠حرارت كوره 
دماي  شود و مواد تا حد دماي نزديك به طول كوره از پيش گرمكن استفاده مي

 .شوند تا فرآيند تجزيه در كوره انجام شود ها گرم مي تجزيه كربنات
كوره سـينترينگ دارد،   را دردما  كه منطقه پخت بيشترينحامدي با بيان اين

براي مرحله بعدي  د ونشو هايي خنك مي مواد خروجي از كوره توسط فن: گفت
از يك  خردايش تا ابعاد كمتر .دنشو كه خردايش مواد سينتر شده است ارسال مي

. شوند وشوي قليايي حمل مي متر انجام شده و سپس مواد به مخزن شستميلي
آورند  وجود ميا آب تركيب شده و محيط قليايي را بهمخزن مواد قليايي ب در اين

) كلسـيم سـيليكات  (شود، رسوب حاصله  مخزن تصفيه وارد مي و گل حاصله به
 .شود شده و به كارخانه سيمان ارسال مي براي فرآيند سيمان سازي جدا
اين خط توليـد، مـواد محلـول     در مرحله بعدي: وي در ادامه خاطرنشان كرد

در دمـاي   سـيليس زدايـي  . شوند يي به مخزن بعدي منتقل ميزدا جهت سيليس
كـه   شـود مـي  بار و به مدت دو سـاعت انجـام   ١٠گراد، فشار درجه سانتي ١٧٠

  .وسيليكات نامحلول يا گل سفيد استينهيدروآلومسديم توليد تركيب  حاصل آن

 
آلومينا از سنگ معدن نفلـين سـينيت    حامدي در رابطه با ديگر مراحل توليد

كه در اين مرحله توسـط   ايگونهمرحله بعدي كربونيزاسيون است به: اظهاركرد
كـربن  تزريـق   بـار  ١٠گـراد و فشـار   درجه سانتي ١٣٠دستگاه اتوكالو با دماي 

 اكسيد محصول سوخت كوره سـينترينگ و  كربن دي. شود اكسيد انجام مي دي

شـود تـا ضـمن جلـوگيري از      كوره تكليس است كه به اين قسمت هدايت مـي 
 .جويي شود در هزينه تامين اين گاز صرفه آلودگي محيط زيست

سديم رسوبات حاصله : اضافه كرد مديرعامل شركت توليد كننده پودر آلومينا
باال جدا شده، براي  سيم هستند كه با سانتريفوژ دوركربنات پتاپتاسيم كربنات و 

آلومينـا ارسـال    آلومينيوم هيدروكسيد، محلول بـه شـاخه توليـد     تشكيل ريزدانه
اول  هاي درشت كريستالي به مرحله شود و ضمن جداسازي براي تغليظ، دانه مي

 فرآيند سينترينگ ارسال و مابقي براي دانه بندي يكسان از فيلتـر پـرس عبـور   
اي بـراي   شوند، سپس در نهايت كوره تكلـيس بـا حـرارت سـه مرحلـه      مي داده
رود كه اين سه مرحله مواد حاصـله بـا دماهـاي     كار ميلومينا به آ بندي پودر دانه
  .شود گراد توليد شده و وارد سيلو ميسانتي درجه ٩٠٠و  ٥٠٠، ٢٥٠
 

  هاي قابل شارژ توسط محققان کشورافزايش بازدهي باتري
اکسـيد بـراي   قلـع  هشگران دانشگاه صنعتي شريف با توليـد نـانوالکترود   پژو

هاي قابل شارژ ميکرومتري، موفق به افزايش بازدهي اين نوع استفاده در باتري
  .ها شدندباتري

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر سيد خطيب االسالم صدرنژاد، عضو هيئـت  
قلـع  : سـيد، گفـت  قلـع اك اي صنعتي شريف، با اشاره به کاربرده علمي دانشگاه

فراوان در وسايل اپتوالکترونيک اسـت و نانوکريسـتال    اکسيد داراي کاربردهاي
هاي قابـل  افزايش شدت جريان و بازده باتري باردار شده آن با فلز روي توانايي

  .شارژ ليتيمي را دارد
: اظهار داشـت  وي با اشاره به مطالعات دانشگاه صنعتي شريف در اين زمينه،

سازي فرايند ساخت، کاهش هزينه توليد، نازک کردن و افـزايش چگـالي    سانآ
هـاي ليتيمـي در   چنين ايجاد دانش فني ساخت ميکروباتريهم ها،جريان باتري

  .اين تحقيق است آمده در  دست داخل کشور از نتايج به
هاي که ميکروباتريتاکيد بر اين با ت علمي دانشگاه صنعتي شريفأعضو هي

اند، که دو جـزء بـراي برقـراري ارتبـاط بـا مـدار       تشکيل شده ءجز ٥مي از ليتي
اين تحقيق بـه سـاخت يکـي از     :برق است، گفت براي توليد ءخارجي و سه جز

  .است يعني آند اختصاص يافته ءجز ٥اين 
 اي نشـانده بر روي تيغه شيشـه  منظور فلز مس براي اين: صدرنژاد ادامه داد

روي اليـه   اکسـيد حـاوي يـک درصـد    قلع ايت اليه شد، سپس تبخير و در نه
بـه   .داده شد دست آمده در مدت زمان معين عمليات حرارتي و نمونه به نشاني

 .دست آمدنانومتري به هاي اکسيداين ترتيب دانه
که آند حاصل از اين پـژوهش، نسـبت بـه آنـدهاي متـداول،      وي با بيان اين

با اجراي ايـن پـروژه    :دارد، اضافه کرد تر است و خواص مطلوبيو ارزان ترساده
. ميکرومتـر کـاهش دهـيم    ١٠ها را تا حدود توانستيم ضخامت باتري تحقيقاتي
هـاي  افزايش بازدهي باتري اکسيد موفق بهقلع که با توليد نانوالکترود ضمن آن
  .شديم قابل شارژ

  
  اکسيد ديتيتانيم خواص خودتميزشوندگي بهبود 

گاه شيراز و دانشگاه مالک اشتر اصفهان با همکاري دانش گروهي از محققان
اکسـيدي توليـد    ديتيتـانيم  هـاي   توانستند نانوپوشش دانشگاه هوکايدوي ژاپن،

دوسـتي و   بنفش نيز داراي خاصـيت آب   ماوراي هاي فاقد نور کنند که در مکان
 .خودتميزشوندگي هستند

نشگاه صنعتي مالک گزارش ايسنا، دکتر اکبر اسحاقي، عضو هيات علمي دابه
کـه  اکسـيد بـا وجـود ايـن     ديتيتـانيم  هـاي   فيلم: گفت مجريان طرح اشتر و از

اي اسـتفاده   دوست و خودتميزشونده روي سطوح شيشه آب هاي عنوان پوشش به
بنفش، اين خاصيت خود را از دست   ماوراي هاي فاقد نور شوند ولي در مکان مي
  .دهند مي
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همکارانم موفق به بهبود خـواص   ح با کمکدر اين طر: وي خاطرنشان كرد
بنفش براي   نور ماوراي هاي تاريک و فاقد اکسيد در مکان ديتيتانيم دوستي  آب

نانوکـامپوزيتي را بـراي    هاي چنين پوششهم. استفاده در تجهيزات نوري شديم
کاربردهــاي  هــاي خودتميزشــونده را بــراي آب و پوشــش  اســتفاده در تصــفيه

 .کرديمساختماني تهيه 
اکسـيد را  اينـديم  اکسـيد، سـيليکا و    ديتيتـانيم  هاي  اين محققان، ابتدا سل

سـپس عمليـات   . انـد  کـرده  هاي مختلفي مخلوط جداگانه تهيه، سپس با نسبت
هـاي حاصـل را    اليـه  وري انجـام داده و  نشاني را با استفاده از روش غوطه اليه

 .اند خشک و کلسينه كرده
اکسيد را تهيـه، سـپس    ديتيتانيم يز، ابتدا سل در قسمت دوم اين پژوهش ن

سل تهيـه شـده اضـافه     هاي مختلفي به اکسيد را با غلظت ديتيتانيم نانوذرات 
 .اند هاي نانوکامپوزيتي را تهيه کرده کرده و به اين ترتيب پوشش

هاي مـورد   هايي از شيشه نمونه اسحاقي با بيان اين مطلب که در حال حاضر
ايـن  : اسـت، افـزود   شـده  نشـاني  ک اصفهان، با اين روش اليـه  نياز صنايع اپتي

خصوص به دوستي باالتري نسبت به تحقيقات گذشته ها، بازدهي آب نانوپوشش
 .هاي تاريک دارند در مکان

فاضالب، بتواند اين پژوهش را در  وي اميدوار است با رايزني با سازمان آب و
 .عمليات تصفيه آب نيز اجرا كند

  
  اکسيد براي منگنز وذراتتوليد نان

  هاي زيست محيطيحذف آالينده
پژوهشگران دانشگاه فردوسي مشهد طي مطالعاتي موفق به توليد نـانوذرات  

ايـن نـانوذرات در حـذف     .اکسيد به روشي سازگار با محيط زيست شدندمنگنز 
  .دنهاي زيست محيطي کاربرد دارٱالينده
طامي مجـري طـرح، يکـي از    ، طاهره روحاني بسـ مهر گزارش خبرگزاريبه

ضـرر  سنتز اين مواد در شرايط کامال بـي  زمينه نانوذرات را رويکردهاي اخير در
از  هاي متداول براي سنتز اين مواددر روش :گفت براي محيط زيست دانست و

   .شودهاي شيميايي استفاده ميافزودني
در : هار داشتبا اشاره به پروژه انجام شده در دانشگاه فردوسي مشهد، اظ وي

اکسيد در شرايط عادي و بـدون اسـتفاده از هرگونـه    منگنز پروژه نانوذرات  اين
چون پايدارکننده ها و مواد فعال سطحي، با استفاده از انـرژي   شيميايي افزودني

  .توليد شده است امواج فرا صوت
: اکسـيد خـاطر نشـان کـرد    منگنـز  مجري طرح به کارکردهـاي نـانو ذرات   

تر ماننـد متـانول کـه    اکسيد، در تبديل متان به ترکيبات سنگينگنز مننانوذرات 
حذف  اين مواد در. رودمي مورد توجه قرار گرفته است به امروزه در دنيا به شدت

در مـواد مغناطيسـي نـرم و     از محيط زيست و) اکسيدنيتروژن ( NOx ترکيبات
  .دارند ذخيره سازي اطالعات کاربرد

هاي مهم براي تهيـه  امواج فراصوت يکي از روش کهنروحاني با تاکيد بر اي
اي دليـل افـزايش بـازدهي، توزيـع ذره    ايـن روش بـه   :است، ادامه داد نانوذرات

نانوذراتي مقاوم در برابر اکسيداسيون و داراي خواص مغناطيسي  يکنواخت، توليد
  .معمول، بسيار مورد توجه قرار گرفته است هايمتفاوت نسبت به روش

  
  د صنعتي الکتروکاتاليست مورد نيازوليت

  هاي سوختي با درصد پالتين کمترپيل
الملـل پژوهشـگاه صـنعت نفـت از توليـد صـنعتي       معاون فناوري و امور بين

در راسـتاي توسـعه فنـاوري پيـل سـوختي در      : الکتروکاتاليست خبر داد و گفت

در ايـن  اي موفق به توليد الکتروکاتاليسـت شـديم کـه    کشور طي اجراي پروژه
کـار بـرده شـده و داراي رانـدمان     درصد پالتـين کمتـر بـه    ١٥الکتروکاتاليست 

  .باالتري است
-موفقيت به گزارش خبرنگار مهر، محمود ترکي تخليص هيدروژن را از ديگر

تخلـيص  : هاي سوختي ذکرکرد و توضـيح داد هاي اين پژوهشگاه در زمينه پيل
در سيستمي که طراحي و توليد شد  .با استفاده از غشاها صورت گرفت هيدروژن

نسيت بلکـه بـا وارد    درصد ٩٩/٩٩ازي هيدروژن درحد سديگر نيازي به خالص
شود و فرآيند سازي ميتوسط غشاها خالص کردن هيدروژن ناخالص به دستگاه

  .شودمورد نظر انجام مي
ــاوري ــاون فن ــين مع ــور ب ــد  و ام ــت از تولي ــل پژوهشــگاه صــنعت نف المل

در آينـده نزديـک بـا    : و يـادآور شـد   ست در اشل صـنعتي خبـر داد  الکتروکاتالي
الکتروکاتاليست توليـد شـده در ايـن     هاي نو اقدام به توليدهمکاري ستاد انرژي

  .شودپژوهشگاه در اشل صنعتي مي
ايـن پژوهشـگاه اشـاره     به دستاوردهاي برنامه پنج ساله چهارم چنينوي هم

برنامه پنج ساله چهارم تعريف شـده بـود تـا     هايي که درپروژه: کرد و ادامه داد
  .شد پايان سال جاري تکميل خواهد

  
  محققان ايراني به فناوري پيشرفتهيابي دست

  تصفيه ميعانات گازي
يابي محققان ايـن  پژوهشگاه صنعت نفت از دست رييس پژوهشكده پااليش

يش از ميعانات گازي خبر داد كه تا پ براي تصفيه DMC پژوهشگاه به فناوري
  .اين در انحصار يك شركت آمريكايي بوده است

پژوهشكده پااليش پژوهشگاه  گزارش ايسنا، مهندس منصور بزمي، رييسبه
گازي پارس جنوبي  تمام ميعانات: صنعت نفت با اعالم اين مطلب اظهار داشت

 بـوي بـد و    دليل ترش بـودن، ترش است كه در حال حاضر فروش ميعانات به

 .يطي با مشكالت زيادي همراه استمسائل زيست مح
پااليش پژوهشگاه صنعت نفـت   پژوهشكده يابي محققان وي با اعالم دست

هـاي پـارس    پااليشـگاه : براي تصفيه ميعانات گـازي گفـت   DMC به فناوري
داشت كه  جنوبي مجموعا يك ميليون بشكه در روز توليد ميعانات گازي خواهند

پژوهشـگاه صـنعت نفـت تصـفيه       DMC هـا بـا تكنولـوژي   در آينده تمام آن
 .شوند مي

در دنيا تنها يك شركت آمريكايي و پژوهشگاه صنعت نفت : اكيد كردايشان ت
انـد كـه هـم از لحـاظ فنـي و از نظـر        دست يافتـه  DMC ايران به دانش فني

بهتر از دانش فني مشابه خارجي آن  اقتصادي دانش فني پژوهشگاه صنعت نفت
تصـفيه ميعانـات گـازي     براي DMCاين دانش فني واحداست و با استفاده از 

 .شود ارزش افزوده بسياري عايد كشور مي
در سال تفاوت فروش ميعانات  ميليون دالر ٦٠٠حدود : بزمي خاطرنشان كرد

 .گازي شيرين و ترش در كشور است
در بخـش ديگـري از    رييس پژوهشكده پـااليش پژوهشـگاه صـنعت نفـت    

خبر داد  پان و بوتان در فازهاي مختلف پارس جنوبيسخنانش از تصفيه گاز پرو
فازهايي كه اكنون در حال كار هستند توسط شركتي خـارجي طراحـي   : و گفت
ها از ارايه دانش فنـي بـه ايـران     ها اين شركت اما با شروع بحث تحريم اند شده

به ارائه آن نشدند و اين فرصـت مناسـبي بـراي پژوهشـگاه      جلوگيري و حاضر
جـايگزين دانـش فنـي رقيـب و شـركت      را  بود تا دانش فني خـود  صنعت نفت

 .فرانسوي در عسلويه كند
فنـي، آن اسـت كـه كـل      مشخصه اصلي اين دانـش : بزمي خاطرنشان كرد

  .رساندجهاني مي ١٠ ppmسولفور پروپان و بوتان را به استاندارد
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  توليد تركيبات باال برنده عدد اكتان
صنعت نفت به دانش فني توليد تركيبات باال پژوهشگاه  يابي محققانبا دست

توليد اين تركيبـات، خـرداد مـاه سـال آينـده در       برنده عدد اكتان، واحد صنعتي
 .شود اندازي مي كشور راه

اري بخـش  زسياسـتگ  گزارش ايسنا، دكتر محمد تيموري، ريـيس شـوراي  به
 مجموعـه پـايين  : صنايع پايين دستي پژوهشگاه صنعت نفت خاطرنشـان كـرد  

دهـد   دستي پژوهشگاه صنعت نفت تقريبا نيمي از بدنه پژوهشگاه را تشكيل مي
 .فعاليت آن تامين فناوري براي صنايع پايين دستي نفت است كه هدف از

تـوانيم بـا اسـتفاده از مهندسـي     هب سياست ما اين است كه: وي تصريح كرد
پـيش تصـميم   از مدتي  معكوس، تكنولوژي مورد نياز صنايع را تامين كنيم؛ لذا

-باشـند و بـه   هايي برويم كه اساس و پايه علمي داشته گرفتيم به سراغ فناوري

علمـي   ها و مراكز تحقيقات به عنوان بازوي همين منظور طبيعتا تمامي دانشگاه
 .گيرند پژوهشگاه قرار مي

زدايـي از نفـت خـام و     مركاپتـان  يابي دانـش فنـي  تيموري با اشاره به دست
و گـاز    LPG موجود در مركاپتان يكي از تركيبات: ظهار كردسازي گاز ا شيرين

آينده  است كه سال گذشته توانستيم به دانش فني حذف آن دست يابيم تا سال
 .رسدهبه توليد انبوه و صنعتي در كشور ب

باال برنده عدد اكتان خبـر داد و   اندازي واحد صنعتي تركيبات وي از طرح راه
-خرداد سـال آينـده بـه    رفت داشته كه اميدواريمدرصد پيش ٨٠اين طرح : گفت

 .صورت رسمي افتتاح شود

منابع نفتي بـه مـرور نفـت هـم      با برداشت از: تيموري در ادامه تصريح كرد
درصـدد هسـتيم    شود لذا با هدف قرار دادن اين موضوع ترش و هم سنگين مي

 .انجام دهيمنيز سازي نفت خام را  سازي، سبك كه عالوه بر شيرين

  
  سولفيد از گاز با فناوري ايرانيهيدروژن حذف مستقيم 

پژوهشگاه صنعت نفت از آمـادگي پژوهشـگاه بـراي     رييس پژوهشكده گاز 
تصفيه گاز به بخش صنعت كشـور   منظورواگذاري دانش فني طرح سولفيران به

 .خبر داد

 هكه در برنامه پـنج سـال  اين گزارش ايسنا، مهندس ساسان صدرايي با بيانبه
نياز تصفيه گـاز در   هارم پژوهشگاه دو برنامه گازهاي همراه و تكنولوژي موردچ

ثمر نشسـته   در حال حاضر اين دو موضوع به: اظهار كرد  دستور كار قرار داشت،
 .و اين وظيفه صنعت است كه پس از اين ادامه كار را انجام دهد

ژن هيـدرو حـذف گـاز   ( سـولفيران  در حال حاضر طـرح : وي خاطرنشان كرد
طبيعي، تصفيه گازهـاي   منظور تصفيه گازكه به) سولفيد در درجه حرارت پايين

آمـاده   سولفيد از جريان آب ترش، تهيه شـده هيدروژن اسيدي و همراه و حذف 
 .واگذاري است كه اميدواريم تا پايان سال به مرحله انعقاد قرارداد برسيم

ه تـا پـيش از ايـن در    سـولفيران كـ   گفتني است، با استفاده از فناوري بومي
 سـولفيد هيـدروژن   انحصار يك شركت آمريكايي بوده، گـاز سـمي و خورنـده   

(H2S) جريان  طور مستقيم ازت آهن بهيپس از تماس با محلول كاتاليست كيل
به اين ترتيب با نصب يـك  . شود گازي جدا شده و به گوگرد عنصري تبديل مي

هاي گازي، مشكل گاز  ها و بر سر چاه ها، پااليشگاه سولفيران در پتروشيمي واحد
 .شود طور مستقيم گوگرد عنصري توليد ميسولفيد حل شده و بههيدروژن 

  
  کسيد فلزينانوها با استفاده از  افزايش کارايي ابرخازن

دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس با هدف  پژوهشگران بخش شيمي
ر خازني بر مبناي يک اکسيد فلزي طراحي اب ها موفق به افزايش کارايي ابرخازن

 .با ساختار نانو شدند

هـاي فراوانـي کـه     دليل مزيـت هاي الکتروشيميايي به خازن گزارش ايسنا،به
خود جلب هاي اخير توجه زيادي را به ها دارند، در سال ها و خازن به باتري نسبت
ـ . اند کرده دليـل  ره، بـه امروزه اين وسايل در کامپيوترها، وسايل الکترونيک و غي

 .شوند کار گرفته ميهعنوان وسايلي براي ذخيره انرژي بتوانايي باال به
يکـي از  : بيان اين مطلب گفت علي عباسي، کارشناس ارشد شيمي تجزيه با

فـارادايي هسـتند کـه     هـاي  ها، خازن هاي ذخيره انرژي در اين سيستم مکانيسم
ش يااکس ي با چندين حالتها نتيجه وجود اکسيدهاي فلزخواص شبه خازني آن

 .است
کسـيدهاي فلـزات روتنـيم و    ا: وي با اشاره به برخي معايـب موجـود افـزود   

الکتروشيميايي دارند؛  هاي اي براي کاربرد در خازن ايريديم خواص ويژه و بالقوه
اکسـيدهاي   دليل کمبود منابع، قيمت باال و زيـان بـراي محـيط زيسـت    ولي به

 .ها شدندو نيکل جايگزين آن فلزات ديگر از جمله منگنز
استفاده از مخلوط اکسـيد فلـزات و    توان يافت که هاي فراواني را مي گزارش

 .ها شده است ابرخازن چنين اکسيدهاي چند فلزي باعث افزايش کاراييهم
کار پژوهشـي، تهيـه و    در اين: عباسي در خصوص طرح پژوهشي خود گفت

مـورد   منگنـز  -اختارهاي اکسيد نيکـل هاي الکتروشيميايي نانوس بررسي ويژگي
 .مطالعه قرار گرفته است

. شـود  مختلـف تهيـه مـي    از دو روش NiMnO3 نانوساختارهاي :وي افزود
 و ريخت  XRDاز طريق پراش اشعه ايکس،  NiMnO3 سنتز نانوساختارهاي

ــه ــا روششناســي نمون ــا ب ــرار گرفــت  SEM ه ــه ق ــورد مطالع عملکــرد . م
عنوان ترکيـب اصـلي الکتـرود    منگنز تهيه شده به -لنيک الکتروشيميايي اکسيد

، (CV) ايالکتروشيميايي ولتامتري چرخه هايها بررسي شد و از روشابرخازن
بـراي مقايسـه   EIS  دشـارژ و طيـف سـنجي امپـدانس الکتروشـيميايي      -شارژ

 .ها استفاده شدنانوساختارها با يکديگر و با اکسيد تنهاي آن
منگنز  -کارايي ابر خازن اکسيد نيکل نتايج، بهبود: وي در پايان تصريح کرد

 .دهدنسبت به هر يک از اکسيدهاي مذکور را نشان مي
موسـوي،   ...ا  اين پژوهش با راهنمايي دكتـر ميرفضـل  الزم به ذكر است كه 

  .انجام شده استتربيت مدرس عضو هيات علمي دانشگاه 
  

  پروتونينفوذي جديد در پيل سوختي غشائي  الكترودطراحي 
فيزيک دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مـدرس،   پژوهشگران گروه شيمي

پيل سوختي غشائي پروتوني با استفاده  موفق به طراحي الكترود نفوذي جديد در
 .از نانوذرات پالتين شدند

گزارش ايسنا، دکتر كريم كاكائي باغچه ميشه که ايـن پـژوهش در قالـب    به
ر رشته شيمي فيزيک انجام شده در اين خصوص دکتراي تخصصي وي د رساله
هاي پالتين روي مخلوط ولكان و  نخست الكتروكاتاليست ،تحقيقدر اين : گفت
سـپس بـا    .فلورومتان سـولفونيك اسـيد احيـاء شـد    آنيلين دوپه شده با تريپلي

مسـاحت سـطح فعـال الكتروشـيميايي      اي استفاده از تكنيك ولتـامتري چرخـه  
پراش اشعه ايكس بـراي   چنين از تكنيكهم. گيري شداندازه ها الكتروكاتاليست

انـدازه   از روي متوسـط (هـا   گيري مساحت سطح هندسي الكتروكاتاليسـت  اندازه
 و نيز براي اطمينان از تشکيل پالتين فلـزي بـر روي بسـتر ولكـان    ) نانوذرات

ل، هاي ولتامتري با روبش خطي پتانسي عالوه بر اين تكنيك. استفاده شده است
سنجي امپدانس براي ارزيابي الكتروكاتاليست سنتز شده آمپرومتري و طيف كرنو

 .متانولي نيز مورد استفاده قرار گرفته است در محيط
براي   ICPرفته در اين طرح، كارههاي بگفته اين محقق، از ديگر تكنيكبه
 .گيري درصد پالتينه شدن استاندازه
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دهد كه الكترودهاي ساخته شده  مي ايي نشاننتايج الكتروشيمي: وي ادامه داد
 Pt/C ولكـان در مقايسـه بـا    آنيلين وبا الكتروكاتاليست سنتز شده بر بستر پلي

 .بهتري را دارند آنيلين كارايياستاندارد با پلي Pt/C استاندارد و مخلوط
آنيلين بررسي اثر ضخامت پلي در بخش ديگري از اين پزوهش: كاكائي افزود

روش سـپس بـه   ه بر بستر كربن کاغذي مورد مطالعـه قـرار گرفـت و   دوپه شد
بـا   دهد كـه  نتايج نشان مي. الكتروشيميايي پالتين بر روي پلي آنيلين احياء شد

چنـين  كند و هـم  آنيلين، كارآئي الكترودها افزايش پيدا ميافزايش ضخامت پلي
-باالي پلي اكتيواسيون اكسايش متانول بر روي الكترود حاوي ضخامت انرژي

 .شود آنيلين كمتر مي
حسـين غريبـي، عضـو     اين پژوهش با راهنمايي دکتـر الزم به ذكر است كه 

  .انجام شده استتربيت مدرس هيات علمي دانشگاه 
  

  ؛اي كشور در درمان سرطان گام بلند پژوهشگران هسته

  سرطان كبد راديوداروي جديد ايراني درمانتوليد 
اي سازمان انـرژي اتمـي ايـران،     فنون هسته علوم و ژوهشگران پژوهشگاهپ

 P-32 درماني موسوم بـه كروميـك فسـفات    موفق به توليد راديوداروي جديد

 .براي درمان سرطان كبد شدند
 هـاي  گيـري از روش  اين راديودارو كه توليد آن مستلزم بهره گزارش ايسنا،به

  .فاده استاي است، در بيماران داراي متاستازهاي كبدي قابل است پيچيده

 
طـور  شـريان كبـدي و يـا بـه     از طريق عمل كاتتراسيون P-32 راديوداروي

بـا تزريـق    در اين شـيوه درمـاني  . شود موضعي به توده سرطاني كبد تزريق مي
 گري به تومور ١٥٠الي  ٤٠كوري امكان پرتودهي ميلي ١٠ي در حدود ا اكتيويته

شود كه منجر به كوچك شدن تومـور سـرطاني و افـزايش طـول      كبد ايجاد مي
 .شود عمر بيمار مي

درماني خارجي و عـدم اسـتفاده از آن    هاي استفاده از پرتو علت محدوديتبه
ارو به كبد نقـش مـوثري   د هاي تزريق مستقيم براي متاستازهاي كبدي، درمان

بـوده و سـاالنه    ترين محل متاستاز اين در حالي است كه كبد شايع. كند ايفا مي
 .شود ميليون موارد جديد متاستازهاي كبدي در آمريكا گزارش مي ٢بيش از 

هــاي  تــوان بــه روش مــي هــاي تزريــق از طريــق شــريان از جملــه درمــان
درمـاني و   تزريق داروي شيمي(ون آمبوليزاسيون شريان كبدي، كمو آمبوليزاسي

ذرات  آمبوليزاسيون شريان كبدي با(و راديو آمبوليزاسيون ) آمبوليزاسيون كبدي
 .اشاره كرد )راديو اكتيو

ميكـرو ذرات راديواكتيـو    كه به صـورت  P-32 راديوداروي كروميك فسفات
ل درماني قاب است، مستلزم تركيب، اندازه و شكل خاصي است تا در اين تكنيك

كوتـاه اسـت و واردات آن از    از آن جا كه نيمه عمر اين راديوردارو. تزريق باشد
بـراي بيمـاران    العـاده توليـد آن را   پذير نيست، اهميـت فـوق   خارج كشور امكان
 .دهد سرطاني نشان مي

تواننـد در كشـور از تكنيـك     مـي  برآورد اوليه حاكيست تعـداد بيمـاراني كـه   
  .بيمار عنوان شده است ٢٠٠٠ببرند ساالنه حداقل  راديوايمبوليزاسيون كبد بهره

  هاي زخم سوختگي و بستر هيدروژلتوليد 
هاي ناشي از سوختگي و بستر با استفاده از  دهنده زخم هاي پوشش هيدروژل

 .شتاب دهنده الكترون موجود در كشور توليد شد هاي پرانرژي در تنها الكترون
ـ  ايسنا، گزارشبه الش پژوهشـگران علـوم و فنـون    اين محصول داخلي با ت
هـاي   ها و ايجاد زمينـه  سازمان انرژي اتمي و با هدف درمان سوختگي اي هسته

منظور استفاده در حوزه پليمرهاي فرآوري شده با پرتو به الزم جهت پژوهش در
 .اشتغال و افزوده اقتصادي توليد شده است چنين ايجادصنعت پزشكي و هم

هاي بسـتر   و زخم ٢سوختگي درجه  هاي مان زخماز هيدروژل عالوه بر پانس
پروژه به انجـام خواهـد    توان در انتقال دارو به بدن كه در مراحل بعدي اين مي

استفاده ) صورت هاي بهداشتي و زيبايي ماسك(رسيد و موارد بهداشتي و زيبايي 
متداول داراي مزايـايي از قبيـل    هاي محصول جديد در مقايسه با پانسمان. كرد
-استريليزاسـيون بـه   افيت، عدم چسبندگي به پوست، تسريع در بهبود زخـم، شف

اكسـيژن و   واسطه پرتوتابي يونيزان، ممانعت از نفوذ ميكروب، قابليت عبوردهي
 .انعطاف پذيري است

هاي حيواني اين محصول در  تست تاكنون مراحل توليد، آزمايشات پليمري و
زودي است كه بـه  هاي انساني تستكشور به انجام رسيده و محصول در مرحله 

 .به نتيجه خواهد رسيد

  
  با ترکيبي جديد ٦٧گاليوم -راديوداروي بومبزينتوليد 
بـا ترکيبـي جديـد در     ٦٧گـاليوم  -بار در دنيا راديوداروي بومبزينبراي اولين

پژوهشکده تحقيقات کشاورزي، صنعتي و پزشکي کرج وابسـته بـه پژوهشـگاه    
  .ازمان انرژي اتمي ايران توليد شداي سعلوم و فنون هسته

گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي سازمان انـرژي اتمـي ايـن    به
چون تومورهاي پروستات، شـش، سـينه و   قادراست به تومورهايي هم راديودارو

گيرنده بومبزين و گيرنده پپتيد آزاد کننده گاسترين دارند  کولون که تعداد زيادي
  .تصويربرداري از اين تومورها استفاده شود متصل شده و جهت

 
بــوده کــه از  67Ga راديونوکليــد مــورد نظــر جهــت نشاندارســازي ترکيــب 

کي کـرج  موجود در پژوهشکده تحقيقات کشاورزي، صنعتي و پزشـ  سيکلوترون
  .شودتوليد مي

در  67Gaبنا براين گزارش عالوه بر اين با توجه به طرح ملي توليـد ژنراتـور   
اي، در صورت تهيه و در اختيار گذاشتن آن، اولين علوم و فنون هسته پژوهشگاه

در کشــور خواهــد بــود کــه نتــايج بهتــري نســبت بــه  PET داروي پپتيــدي
  .اشتد تصويربرداري کنوني با تکنسيم خواهد

  
پرتودرماني انواع  با قابليت استفاده در 90Y/90Srژنراتور توليد 

  بار در کشورسرطان براي اولين
-بـه  90Y/90Srاي بار در کشور، طراحي و ساخت ژنراتـور هسـته  براي اولين

همت پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران 
  .تحقق يافت
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در مقايسه با محصـول   مهر، کيفيت خلوص اين ژنراتور گزارش خبرگزاريبه
مزيت اصلي اين ژنراتور، کاربردهـاي  . در سطح باالتري قرار دارد مشابه خارجي

 90Yاز جمله کاربردهاي درمـاني  . راديوايزوتوپ توليدي توسط آن است درماني
هـاي کبـدي و   تخمدان، سـلول  هاي پروستات، سينه،درمان سرطان توان بهمي
ريز اشاره درون -التهاب مفاصل و تومورهاي عصبي غيرهوچکيني، مان لنفومدر

اين راديـودارو آن را بـراي درمـان انـواع      βپرتوي  در واقع انرژي مناسب. کرد
  .سازدها ميساير راديوايزوتوپ متمايز از هاتومورها و سرطان

و  )سـرطان خـون  ( بيمـاري لوسـمي   اين راديودارو درمـان  بنا براين گزارش
 چنين ناچيزبودن پرتـوي هم. سازدمتاستازها و غدد سرطاني بزرگ را ممکن مي

γ  90مربوط بهY راديوداروست کـه منجـر بـه     ، ديگر ويژگي بسيارارزشمند اين
و راديوداروهاي  هاکاهش عمده عوارض جانبي براي بيماران در مقايسه با روش

  .متداول است

  
) 90Sr(راديوايزوتـوپ مـادر    علت باال بودن نيمه عمربراساس اين گزارش به
 90Yهاي متمادي با توليـد  توان سالسال است مي ٢٩در اين ژنراتور که حدود 

-وت اين ژنراتور نسبت به روشمتفا هايترين ويژگياز مهم. از آن استفاده کرد

-باشـد کـه امکـان نشـان    مـي  90Y هاي مشابه ديگر عدم وجود حامل در کنار

هاي ويـژه  از ديگر قابليت. کندهاي مربوطه را فراهم ميدارکردن مستقيم کيت
هـا  آن ه محدوده نفـوذ ك γ هايآن ميزان نفوذ بيشتر در مقايسه با گسيل کننده

  .باشدکوتاه است، مي
) سـاعت  ٦٤(نيمه عمـر کـم آن    ازخارج با توجه به 90Y ات راديودارويوارد

بـااليي را   اقتصادي نبوده و بدين لحـاظ توليـد آن در کشـور صـرفه اقتصـادي     
  .داراست

نوين بودن فناوري  با توجه به :روابط عمومي سازمان انرژي اتمي آورده است
توليـدات   ان با توسعهتواين ژنراتور در جهان و توليد کنندگان انحصاري آن مي

دنيـا   وابسته به اين راديودارو، در زمينه صادرات انواع راديوداروهـا در منطقـه و  
  .ايفاي نقش نمود

  
  طراحي و ساخت مجموعه گداخت ليزري

  توسط متخصصان داخلي
فيزيـک   پژوهشـکده      ژول در ١٠٠بـا خروجـي     Nd:Glass  سيستم ليـزري 

  اي سـازمان انـرژي  علوم و فنون هسـته  اي پژوهشگاهپالسما و گداخت هسته
  .  اتمي ايران طراحي و ساخته شد 

متخصصـين پالسـما و    همـت گزارش خبرگزاري مهر، در اين طرح که بـه به
طراحـي    يابي به فناورياي با موفقيت به انجام رسيده است دستگداخت هسته

شـي  جواي محقـق شـده و در زمينـه هـم    هاي پليمري و شيشهو ساخت تارگت
هاي ليزر نيز تحقيقـات  کمک باريکهسازي اينرسي به روش محصور اي بههسته

  .انجام شد اي با موفقيتگسترده
فرصـت مطالعـه و    يابي به فناوري نخستين مجموعه ليـزري کشـور  با دست

ـ  کنش ليزرهاي پرانرژي و پژوهش در زمينه برهم آمـده   وجـود هپرتوان با ماده ب

آمدن تجربه و شناخت عملي در مورد ساز و کارهـاي  است که عالوه بر حاصل 
اي و جوشـي هسـته  روش اينرسي و انجام همپالسماي چگال به محصورسازي 

بسـتر مناسـب جهـت انجـام      تاسيسات ليزري پرتوان،  کسب دانش فني ساخت
اي، طراحـي و  تسـهيالت گـداخت هسـته    اي، طراحـي و سـاخت  گداخت هسته
  .شودفراهم مي اي اينرسي در کشورهسته آزمايشي گداخت ساخت راکتور 

بـه طراحـي و    يـابي دسـت   Nd:Glass ترين کاربردهاي سيستم ليزري مهم
 اي محصورسـازي گداخت هسـته  مولد برق از طريق فرآيندهاي  ساخت راکتور

يابي به سوخت دوتريم ، دستيابي به ليزرهاي پرقدرت و پرانرژياينرسي، دست
غيراکتيو تارگت، کاربردهاي راهبردي و ارتقاء تراز قدرت  هايسوخت تريتيم و و 

  .باشدمي ملي

اسـتفاده از ليـزر بـراي     ترين تجربه منظم در زمينهمهمكه شايان ذکر است 
زمينـه   سـاله در  که با تجربه هفـت  تعلق دارد  به کشور آمريکا ايهسته گداخت

که  شودآغاز مي ١٩٧٠ساخت يک خانواده از ليزرهاي حالت جامد از اوايل دهه 
 يـک باريکـه در سـال    و ٨٠ J حـدود  با انرژي خروجـي   Janus سيستم  در آن 
و  و سـنگ بنـاي ارتقـاء    سـاخته شـد   ملي الرنس ليورمور  در آزمايشگاه ١٩٧٤

بـر آن قـرار     Cyclops  ، Argus   ، Shiva سيستم گـداخت ليـزري   ساخت سه
در سيسـتم   ٢  kJژي خروجي تـا تدريج با افزايش انرمشکالت موجود به .گرفت

 Argus  آخرين عضو ايـن خـانواده،    خوبي شناخته و مرتفع شد و به Shiva  در ،
  .است  Argus اي متشکل از تمام تجربيات کسب شده بر روي واقع مجموعه

 ١٩٧٠در دهـه   ترين تسـهيالت گـداخت ليـزري دنيـا    بزرگ  Shiva سيستم 
باريکه ليزر  ٢٠با   اين سيستم استفاده شد ،  از آن ١٩٨١ميالدي بود که تا سال 

حـداکثر تـوان    بـه  ٢٠   cmو قطـر هـر باريکـه    ٧٥٠   J  حداکثر هر يک با انرژي
جوشـي  هـم  هاي حاصـل از تعداد کل نوترون دست يافت و رکورد  ٢٨   TWقله

سـوخت   نـوترون و چگـالي    Shiva  ، ۱۰۱۰*۳/۳ اي با استفاده از سيسـتم هسته
  .دباشمي  <٥٠

باريکه  ١٠خروجي کل و  انرژي kJ  ۸۰ با   NOVA ليزري  تسهيالت گداخت
انرژي خروجي آن  اندازي شد و سپس راه ١٩٨٤در سال  cm   ۴۰ به قطر هريک

هـاي  نـوترون  حداکثر کل تعداد. افزايش يافت ١٠٠  kJ حدود با ارتقاء سيستم تا
بـا   kJ  ۲۰  باشد که با تپنوترون مي ١٠١٣  در حد  NOVA شده با سيستم  ثبت 
 µm  ۳۵/۰ باريکـه اصـلي در طـول مـوج     از طريق هماهنگ سـوم   ns   ۱پهناي

ـ   atm ۱۰ و فشار داخلي   DT با سوخت  mm ۱ به قطر  روي هدف کروي بر -هب
مـيالدي مـورد    ١٩٩٠ارتقاء يافته، تا اواخـر دهـه     NOVA سيستم . آمد دست

  .استفاده قرارگرفت
مـورد تصـويب    ) NIF 1( ه ساخت تسهيالت ملي گداختپروژ ١٩٩٦در سال 

در نظـر گرفتـه    براي تکميل آن کنگره آمريکا قرار گرفت و يک برنامه ده ساله 
انـرژي   هريـک بـا     LMJ2 نـام  همراه سيستم ليزري مشـابهي بـه  به  NIF . شد

 تـرين بـزرگ  µm   ۳۵/۰  در طول مـوج  برروي هارمونيک سوم MJ   ۸/۱ خروجي
. روندشمار ميتاکنون به اختراع ليزر هاي ليزري از آغاز اي ساخت سيستمهروژهپ

انجـام شـده     ٢٠٠٤در سـال    NIF هاي خروجـي  اولين تجربه با يکي از باريکه
رسـيد و قـرار اسـت در سـال      ١/٣  MJ بـه انـرژي     NIF ، ٢٠١٠سال  در .است 

  .يابد حداکثر توانائي خود دست  سيستم به  ٢٠١١
  

  اي؛ هسته دستگاه گداخت با ساخت

  .پيوست اين فناوري در دنيا  كشور دارنده ٥ايران به جمع 
روش محصورسـازي  اي بـه  ساخت دستگاه گداخت هسـته  ايران با طراحي و

كه در پژوهشـكده فيزيـك پالسـما و     IR-IECF الكتروستاتيكي اينرسي با نام
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ژي اتمـي ايـران   انر اي سازمان اي پژوهشگاه علوم و فنون هسته گداخت هسته
 .دست يافت عنوان ششمين كشور دارنده اين فناوري در دنياانجام شده است، به

در اين پژوهشكده  ٨٩اي در بهار سال  دستگاه گداخت هسته يسنا،اگزارش به
پيش از اين كشورهاي . ثبت اختراع شد ٨٩و ساخته شده و در زمستان  طراحي

. فرانسه، به اين فناوري دست يافتـه بودنـد  جنوبي، استراليا و  آمريكا، ژاپن، كره
اي  با اين روش درصدد انجام واكنش گداخت هسته كشور آمريكا در حال حاضر
  .پيشرفته پروتون بور است

 
روش هـا بـه   هـاي ايـن دسـتگاه محصورسـازي يـون     ليتاز جمله مزايا و قاب

كيلوولـت،   ١٣٥ولتـاژ كـاري    الكتروستاتيكي در مركز دو كره هم مركز، بيشينه
 ١پالسـما بـيش از    آمپر، مقاومت الكتريكـي ميلي ٢٥٠بيشينه جريان الكتريكي 

پيوسته  صورت پيوسته، گسيلبه  D-D اي مگااهم، انجام واكنش گداخت هسته
 و امكـان  D-D اي نوترون در هرثانيه در اثر فرايند گذاخت هسته ١٠٦بيش از 

  .اي است هاي گداخت هستهاي با هر سه نسل سوخت انجام گداخت هسته
اين كاربردها كمك زيـادي   كاربردهاي بسياري دارد كه IR-IECF دستگاه
تنهـا روش در   استفاده از ايـن دسـتگاه  . هاي علمي كشور خواهد كردبه فعاليت

 فرايند صورترا به p-11B اي پيوسته هان است كه قابليت انجام گداخت هستهج

Radiation-Free دارد.  
نوتروني، چشـمه پيوسـته پروتـون و     اي چشمه پيوسته دستگاه گداخت هسته

ها و راديو  ايزوتوپ. نمايد مي چشمه پالسي و پيوسته اشعه ايكس سخت را توليد
-و سنگ 3Heها، تريتيم،  درمان سرطانتشخيص و  هاي پزشكي برايايزوتوپ

ها را توانيم آن وسيله دستگاه ميكه به جواهرآالت اتمي محصوالتي هستند و ها
 .توليد كنيم

سـازي  تـوان بـه فعـال    مـي  IR-IECF هاي ارزشمند دستگاهاز ديگر قابليت
بـين بـردن    سازي پروتـوني، رديـابي مـواد منفجـره پيشـرفته، از     نوتروني، فعال

ت اي با نيمه عمر باال حاصـل از فراينـدهاي شـكاف    هاي هسته ها و زبالهپسماند
اي، استحاله و از بين بردن مواد راديو اكتيو كه عدد اتمـي بـااليي دارنـد،     هسته
درماني، بررسي خواص الكتريكي، اپتيكي و مكانيكي جامـدات، اسـتريليزه    راديو

ـ   كردن تجهيزات هـا و   ين بـردن زبالـه  پزشكي و صنايع غذايي، شناسـايي و از ب
ران هاي ديگر امكان پذير نيست، نيروي پيشروش پسماندهاي شيميايي كه به

موشكي كاربرد فراواني دارد و راكتور  هاي فضايي كه در صنايع هوا فضا و سفينه
 .اي اشاره كرد تحقيقاتي گداخت هسته

  
  ؛راديوداروي ايراني نابودي تومورهاي مغزي با

  .ساختند 125I ان، چشمه براكي تراپيي ايرا محققان هسته
منظور درمـان تومورهـاي مغـزي در پژوهشـگاه     به 125I چشمه براكي تراپي

اتمي ايران توليد و بررسـي بـاليني آن در    ي سازمان انرژيا علوم و فنون هسته
 .درمان تومورهاي مغزي با موفقيت انجام شد

تومور مغـزي بـا آهنـگ     اين چشمه پرتوزا در بيماران داراي گزارش ايسنا،به
پايين قابل استفاده بوده و از طريق جراحي استريوتاكتيك كه نـوعي روش   رشد

باشـد،  درون بافت سرطاني مغـز مـي  هدايت دقيق چشمه پرتوزا به جراحي براي
 .گيردمورد استفاده قرار مي

اي معادل نصف يك دانـه  با اندازه 125I چشمه كپسوله حاوي ماده راديواكتيو
اي معـادل  راديواكتيويتهفعاليت ) متريليم ٨/٠ متر و قطرميلي ٨/٤ طولبه( برنج
  .كوري داردميلي ١٠

 
پرتوزاي ساخت داخل طي مدت  مورد كاشت چشمه ١٠گفتني است، تاكنون 

و نتـايج   وسيله پزشكان بيمارستان شـهداي تجـريش انجـام شـده    ك سال بهي
  .آميز بوده استموفقيت

  
  بازتاب با ناصاف كردن شيشه معمولي ضد  شيشهساخت 

 Non) هاي ضد بازتـاب  سازي شيشه موفق به بهينه يكي از محققان كشور

glare galss) شد) فلوت(هاي معمولي  شيشه روش ناصاف كردنبه. 

ه تحصيالت تكميلـي علـوم پايـه زنجـان در     ادانشگ امامي راد، محقق حامد
بـا   را) فلـوت (هـاي معمـولي    در اين طرح شيشـه : اظهار كرد وگو با ايسنا، گفت

هـاي معمـولي در محلـول     ور كـردن شيشـه   ها از طريق غوطهناصاف كردن آن
د هـاي ضـ   هاي قليايي ناصاف كرده و به شيشه اسيد يا محلول هيدروفلوئوريك

  .كنيم تبديل مي (Non glare galss) بازتاب
هـا بازتـاب    معمولي در ايـن محلـول   هاي ور كردن شيشه با غوطه: وي افزود

  .بريم از بين مي دوس محيطها را از طريق پراكنده كردن نورهاي هم شيشه

 
هاي معمـولي   ناصافي شيشه رغم اين كه كاهش علي: امامي راد تصريح كرد

از شيشـه و   بازتـاب  شود اما افزايش ها مي باعث وضوح تصوير پشت اين شيشه
ناصـافي   توان با انتخاب همراه دارد كه ميمشاهده تصوير اطراف در شيشه را به
دوس را هـم  تر به هوا نـور  شكست نزديك مناسب و استفاده از موادي با ضريب

  .كرده و نهايتا بازتاب را از بين برد پراكنده
كـه بـا   پايه زنجان با بيان ايـن  اين محقق دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم

هـا وضـوح    شيشـه  هاي ضد بازتـاب تصـوير اجسـام در پشـت     استفاده از شيشه
در  نانومتر و ٥٥٠ل موج ها براي طو در اين شيشه: بيشتري دارد خاطرنشان كرد

فرود عمود اگر ناصافي شيشه و سطح مورد نظر از يك دهـم ميكرومتـر بيشـتر    
بازتابي در شيشه نداريم كه در اين صورت ممكن است وضوح تصوير  باشد ديگر

هـايي بـا ضـخامت کمتـر و ضـريب       با استفاده از شيشه توان از بين رود اما مي
 .از بين برد راتر به هوا چنين نقصي  شكست نزديك
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وضوح تصاوير در پشت : طرح اظهار كرد وي در خصوص نتايج حاصل از اين
هـا   ضـخامت شيشـه   هاي ضد بازتاب به ناصافي سطح، ضريب شكست و شيشه

افزايش  هاي ضد بازتاب با چنين نماياني تصوير در پشت شيشههم. بستگي دارد
 .كند ها به طور نمايي كاهش پيدا مي ضخامت شيشه

  
  فقيت کشور در توليد نانوذرات سيليکا از سبوس برنجمو

پژوهشگران دانشگاه زنجان موفق به توليد نانوذرات سيليکا از سـبوس بـرنج   
هاي شـيميايي اسـتفاده   عنوان نانوکاتاليست در واکنششدند که اين نانوذرات به

  .دنشومي
ر ايـن  مهر، دکتر علي رمضاني از محققان اين پـروژه د  گزارش خبرگزاريبه
نانوذرات سيليکا با استفاده از روشي ساده و ارزان قيمت،  در اين پروژه :گفت باره
  .ندها استفاده شدعنوان نانوکاتاليست در تهيه ايزوکومارينبه و تهيه

خطـر، کـم بـودن زمـان      انجام واکنش، در شرايط ماليم و محيطي بـي  وي
بـاال و سـنتز سـبز را از    بودن کار، تهيه آسان محصـوالت، بـازده    واکنش، تميز

در اين پژوهش نانوذرات سيليکا را : کرد و اظهار داشت مزاياي اين پژوهش ذکر
هايي که صورت گرفت که با آزمايش کرديم با تجزيه گرمايي سبوس برنج تهيه

دست آمده عملکرد بسيار خـوب نسـبت بـه سـيليکاي     نشان داد که نانوذرات به
  .دارد معمولي

در اين کار تحقيقاتي، روش کارآمد و موثري براي سـنتز  : رمضاني يادآور شد
  .ايزوکومارين معرفي شد اي و بدون حالل مشتقاتمرحله يک

دسـت آمـده اشـاره و    اين پژوهشگر به کاربردهـاي نـانوذرات سـيليکاي بـه    
تـوان در توليـد   از نانوسيليکاي تهيه شده در اين پـژوهش مـي  : کرد خاطرنشان

  .اده کرداستف چسب سيمان، بتن و
  

  در حذف فلزات سنگين از آب شناسايي عوامل مؤثر
مواد و انرژي، با استفاده از نانوبلورهـاي هيدروكسـي    پژوهشگران پژوهشگاه

 .هاي آبي شدند از محلول آپاتيت، موفق به حذف فلز کادميم
چنين اثر سه عامل مـوثر غلظـت اوليـه    اين پژوهشگران، هم گزارش ايسنابه
محيط را روي فرايند حذف فلز سـنگين از   pH م ماده جاذب وکادميم، جر يون

  .و به نتايج قابل توجهي دست يافتند آب، بررسي کردند
پژوهشکده سراميک پژوهشگاه مواد  دکتر ايمان مباشرپور، عضو هيئت علمي

امكــان اســتفاده از  هــدف از اجــراي ايــن پــژوهش، بررســي: و انــرژي گفــت
فلزات سنگين  عنوان يك ماده جاذب در حذفبهنانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت 

  .هاي آبي بود از محلول
هايي نظير تغيير انـدازه   تغيير عامل توانستيم رفتار جذب را با: مباشرپور افزود

يون فلزي، جـرم مـاده جـاذب،     بلورهاي هيدروكسي آپاتيت، دما و غلظت اوليه
بررسـي، از   ايـن بـراي  . محلول، مورد بررسي قرار دهـيم   pHزدن و سرعت هم

ير و فرندليش استفاده کرديم و ظرفيت جـذب را  وهاي ايزوترم جذب النگم مدل
هـاي   در ادامـه، عامـل  . گيـري کـرديم   ينتيكي انـدازه سـ هـاي   کمـک مـدل   بـا 

آزاد گيبس سيستم، آنتالپي و آنتروپي فرآينـد صـورت    ترموديناميكي مثل انرژي
سازي سيستم جذب  ت، انرژي فعالدر نهاي. کرديم گيري گرفته را بررسي و اندازه

عنـوان يـك   نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيـت را بـه   را تعيين و امكان استفاده از
 .جاذب مناسب و صنعتي تحقيق کرديم

آن اسـت کـه نانوهيدروکسـي     گفته محقق اين پژوهش، نتـايج حـاکي از  به
ن بـا  چنـي هـم . آپاتيت، توانايي مناسبي در حذف يون کـادميم دو ظرفيتـي دارد  

ظرفيت  گرم در ليتر، ميزان ميلي ٤٠٠به  ٢٠٠افزايش غلظت اوليه ماده جاذب از 
 گرم بر گرم افـزايش  ميلي ١٤٢به  ١٣٨جذب به ازاي واحد جرم ماده جاذب از 

 يافته و با دو برابر کردن جرم ماده جاذب، ظرفيت جذب به ازاي واحد جرم ماده
-، هم بهpH با افزايش. يابد مي گرم بر گرم کاهش ميلي ١١٢به  ١٤٢از  جاذب

هاي فعال منفي بر سطح نانوهيدروکسـي آپاتيـت، ميـزان     عامل دليل پديدآمدن
  .کند پيدا مي طور چشمگيري افزايش جذب، به

  
  استر با پذيري الياف پلي رنگبهبود 

  نانوپليمرها ابداع روشي جديد براساس
گاه صـنعتي  دانشـکده مهندسـي پليمـر و رنـگ دانشـ      آموخته دکتـري  دانش
نام پليمرهاي دنـدريتيک  نانوپليمر خاص به با استفاده از نوعي افزودني اميركبير
جهت رنگرزي هستند، موفق به ارائـه   هاي فعال مورد نياز کننده مکان که تامين
  .شد استر پذيري الياف پلي منظور بهبود رنگروشي به

جزئيـات ايـن    يانمجري طرح در ب زاده، دکتر مرضيه خطيب گزارش ايسنا،به
 استر به دليـل سـاختار   هاي قديمي رنگرزي، الياف پلي در سيستم: تحقيق گفت

پـذيري،   هاي فعال جهت رنـگ  چنين عدم حضور مکانمتراکم، کريستالي و هم
داشتند؛ بنـابراين، رنگـرزي ايـن اليـاف بـا اسـتفاده از مـواد         جذب بسيار پاييني

در حضور کريرها که مـوادي  ) جوش( دماي پايين گريز ديسپرس دررنگزاي آب
روش . اسـت   امکـان پـذير بـوده    سمي و نامناسب براي محيط زيست هسـتند، 

افزودنـي نـانوپليمر    شود بر استفاده از نـوعي  جديدي که در اين تحقيق ارائه مي
هاي فعال  مکان نام پليمرهاي دندريتيک متمركز است که تامين کنندهخاص به

 .هد بودمورد نياز جهت رنگرزي خوا
هاي جديـدي هسـتند کـه بـا      ماکرومولکول پليمرهاي دندريتيک،: وي افزود

هـدف ايـن    .انـد  پيـدا کـرده   هاي خود در صنايع مختلف کاربرد توجه به ويژگي
توان هبود که برمبناي آن ب کمک پليمر دندريتيکاستر به ليف پلي پروژه، اصالح

با مـواد   مکان رنگرزي اين اليافاستر ايجاد و در نتيجه ا اصالحاتي در توده پلي
  .رنگزاي ديسپرس بدون حضور کرير در دماي جوش را مهيا كرد

دنـدريتيک بـا توجـه بـه سـاختار       کـه پليمرهـاي   با اشاره به اين خطيب زاده
فعال يا غيرفعال بـوده   هاي انتهايي ي خود داراي تعداد بسيار زيادي گروها شاخه

خـود دارنـد و    عنوان مهمـان در سـاختمان  ههايي را ب و توانايي پذيرش مولکول
 اسـتر مـوثر   پـذيري اليـاف پلـي    تواننـد در بهبـود رنـگ    بدين طريـق هـم مـي   

عنوان بهبود دهنده خواص توانند به پليمرهاي دندريتيک مي: تصريح كرد باشند،
در اين تحقيق، افزودن ايـن مـواد بـه    . استر استفاده شوند در الياف پلي رنگرزي

درصد بسيار کم به گرانول پليمر و سپس رنگرزي الياف توليدي از  شکل اوليه با
استفاده از مواد رنگزاي ديسپرس در دماي جوش بدون حضور  اين آميزه جديد با
 .است کرير مد نظر بوده

هـاي جديـد حاصـل از     آميـزه : كرد در بيان کاربردهاي اين پروژه اظهار وي
پـذيري   قابليـت رنـگ   اسـتر خـالص   ياي در مقايسه با پل استر و پليمر شاخه پلي

الياف تهيـه   بيشتري را در دماي جوش و بدون حضور کرير دارا هستند؛ بنابراين
بـا   اي استر خالص و اين پليمر شـاخه  حاوي پلي( استر شده از اين نوع جديد پلي

ها و با توجـه بـه    پذيري آميزه دليل افزايش انعطافبه)  Hybrane H1500نام
عنـوان  هاي مـاده رنگـزا را بـه    اي که امکان پذيرش مولکول پليمر شاخه حضور

هاي خود دارد، در دماي جوش و بـدون حضـور کريـر     شاخه مهمان در البالي
اين نتايج براي صنعت نسـاجي  . دهند مي قابليت رنگرزي بيشتري از خود نشان

زيست بـا توجـه بـه حـذف      کاربردي بوده و کمک قابل توجهي در حفظ محيط
 .كند نوان ماده کمکي ميکرير به ع
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 توليد مواد اوليه صنايع الکترونيک بدون استفاده از مواد سمي
پژوهشگران دانشگاه شهيد باهنر کرمان موفق به توليـد نـانوذرات هماتيـت    
مورد نياز در صنايع الکترونيک بدون استفاده از تجهيزات پيچيـده و مـواد آلـي    

  .شدند
زرشکي عضو هيئـت علمـي   سماعيل درهگزارش خبرگزاري مهر، مهندس ابه

محيط زيست دانشگاه شـهيد بـاهنر کرمـان بـا اشـاره بـه        پژوهشکده انرژي و
هاي دليل کاربرد در واکنشبه اين نانوذرات :کاربردهاي نانوذرات هماتيت گفت

رساناها و حسگرهاي گازي، صنايع  نيمه کاتاليستي، تجهيزات الکترونيکي چون
بسياري از پژوهشـگران   مي قابل شارژ مجدد، مورد توجههاي ليتيرنگ و باتري

  .قرار گرفته است
پـس از انجـام    :هماتيت اظهار داشت چگونگي تهيه نانوذرات وي با اشاره به

ذرات هماتيـت را توليـد    نـانو  گراددرجه سانتي ٥٠٠فرآيند موفق شديم در دماي 
  .کنيم

ـ   زرشکي، توليد نانوذرات هماتيت بـا دره نـانومتر را نتيجـه    ١٨اد ميـانگين ابع
کار رفته براي توليـد  روش به عدم نياز: اين پژوهش عنوان کرد و ادامه داد مهم

هـاي ايـن   مزيـت  نانوذرات هماتيت به تجهيزات پيچيده و مـواد آلـي سـمي از   
  .تحقيق نسبت به تحقيقات پيشين است

  
  محقق ايرانياي توسط توليد ترکيبات پيشرفته هسته

با ) ره(المللي امام خمينيت علمي دانشگاه بينأامي عضو هيدکتر شهريار غم
اي، وابستگي کشور را به تأمين ترکيبات دوتـره  هسته توليد محصوالت پيشرفته

  .مورد نياز مراکز علمي کشور قطع کرد
دکتر شهريار غمـامي، بـا توليـد     ،به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت علوم

را به اين مواد که جزء اولين مـوارد تحريمـي    هاي دوتره، وابستگي کشورحالل
  .بوده، رفع نمود

توليد اين محصوالت با کاربردهاي استراتژيک، ايران را جـزء هشـت کشـور    
  .سازنده اين محصوالت در سطح جهان قرار داد

يقات قسازي و تحگفتني است ترکيبات دوتره کاربردهاي زيادي براي شفاف
ي کاربردهاي ديگر نظير حالل بـراي شناسـايي   پيشرفته دانشگاهي دارند و برخ

هـاي  ، رديابي سـير واکـنش  NMRترکيبات جديد سنتزي با استفاده از تکنيک 
سازي خواص داروها، ساخت پليمرهاي بسيار پيشرفته تا پيچيده شيميايي، بهينه

  .باشندفيبرهاي نوري، پليمرهاي با کاربرد در راکتورهاي اتمي مي
ده در راستاي سنتز ترکيبـات دوتـره، بـاب جديـدي در     دست آمهبا موفقيت ب

تحقيقات علمي کشور گشوده شده و منجر به اعتالي هر چـه بيشـتر مرزهـاي    
اي بـر چنـين سـاخت ايـن ترکيبـات راه     هم .گردددانش نوين در کشورمان مي

ساخت ساير ترکيبات همواره شده است و هم اکنون هشت پروژه سـاخت ايـن   
  .باشدمي محصوالت در دست اجرا

رفع تحـريم و عـدم   : باشندتوليد اين محصوالت از دو جنبه حائز اهميت مي 
اي و علـوم  آميز از انرژي هسـته ها و استفاده صلحنياز به واردات اين نوع حالل

  .مرتبط به آن
 

  هاها و بيومولكول اصالح مغناطيسي سطح سلول
ي اتصال نـانوذرات  يابي به فناورتربيت مدرس با دست پژوهشگران دانشگاه

هـا و   اصـالح مغناطيسـي سـطح سـلول     مغناطيسي به سطح سـلول موفـق بـه   
 .ها شدند بيومولکول

مهندس سيدمرتضي رباط جزي، دانشجوي دکتري مهندسي  گزارش ايسنا،به
دانشـگاه   دکتـري خـود در    بيوتکنولوژي كه پژوهشي را در قالـب رسـاله   شيمي

 در اين: طه با جزييات اين طرح اظهار كرددر راب  تربيت مدرس انجام داده است،

هـا، از بـاکتري    ها و بيومولکـول  طرح پژوهشي با هدف اصالح مغناطيسي سلول
اسـت،    (OPH)آنـزيم ارگانوفسـفرز هيـدروالز     کـه توليدکننـده   فالوبـاکتريوم 

طي آن موفق به توليد باکتري مغناطيسـي شـده    عنوان مدل استفاده شده كه به
 .فعاليت آنزيمي آن شديم درصد ٩٠حفظ بيش از فالوباکتريوم با 

و جذبي بـين نـانوذرات سـوپر     در اين تحقيق، واکنش کوواالنسي: وي افزود
پارامترهـاي مهـم در ايـن     طور کامل بررسي و پارامغناطيسي و سطح باکتري به

 .شد  واکنش بهينه
تفاده فعاليت آنزيمي باکتري با اسـ  اين پژوهشگران موفق به افزايش پايداري

،  وسيله ميدان مغناطيسي شدهمغناطيسي به  از فرايند تثبيت باکتري اصالح شده
ترکيبـات   روش مغناطيسـي تثبيـت و از آن بـراي حـذف    چنين سلول را بـه هم

 .اند ارگانوفسفات استفاده کرده
باعث افزايش فعاليـت آنزيمـي و    تثبيت سلول هم به شكل زنده و هم مرده،

رشـد، پايـداري و    هاي زنـده، سـرعت   با تثبيت سلول. شود زمان پايداري آن مي
تثبيـت   يک روش جديد و بسيار سودمند بـراي . يابد ها افزايش مي وري آن بهره
ها ديامغناطيس هستند  ها، استفاده از ميدان مغناطيسي است اما اکثر سلول سلول

 بـراي اسـتفاده از ايـن   . دهنـد  واکنش خاصي به ميدان مغناطيسي نشان نمـي  و
 .سلول را اصالح مغناطيسي كرد روش، بايد سطح

دليل کاربرد در جداسازي و مغناطيسي به هاي اخير، استفاده از ميدان در سال
بيوحسگرها بسـيار مـورد توجـه     ها و ساخت ها و بيومولکول تغليظ، تثبيت سلول

 .قرار گرفته است
  

  .مخترع ايراني، نخستين دوچرخه خورشيدي جهان را ساخت
طراحي و ساخت دوچرخه خورشـيدي شـد كـه قـادر      ايراني موفق بهمخترع 

كيلـومتر در سـاعت    ٣٠تـا   ٢٥ است با استفاده از انرژي خورشيدي بـا سـرعت  
 .حركت كند

انجمن مخترعان ايران و مبتكر دوچرخه خورشيدي در  محمود دنيانور، عضو
 طريـق  خورشـيدي از  انرژي مورد نيـاز دوچرخـه  : اظهار كرد وگو با ايسنا، گفت

هاي خورشيدي كه در سطحي نسبتا كوچك در پشت دوچرخه نصب شده  سلول
عنـوان تغذيـه   ولـت بـه   ١٢بر اين يك باتري الكتريكـي   عالوه. شود تامين مي

ندارد در عقب دوچرخه نصب شـده تـا    كمكي در شرايطي كه نور خورشيد وجود
  .چرخه باشداستفاده از دو در زمان تاريك شدن يا ابري بودن هوا هم امكان

 
صـورتي اسـت كـه سيسـتم     البته طراحي دوچرخـه بـه  : وي خاطرنشان كرد

كنتـرل   خورشيدي و الكتريكي با يك كليد كه روي فرمان دوچرخه نصب شده
ه امكان استفاده از سيستم خورشيدي يـا بـاتري نباشـد    شود و در مواردي ك مي

خورشيدي مثل يك دوچرخه معمولي با ركـاب زدن بـه حركـت خـود      دوچرخه
 .دهد ادامه مي
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صورتي طراحي شـده كـه   به سيستم دوچرخه خورشيدي: دنيانور تصريح كرد
. باشـد  كمترين مزاحمـت و اضـافه وزن را بـراي دوچرخـه و راكـب آن داشـته      

شـود تـا    تكميل طرح صفحات محافظي در عقب دوچرخه نصب مي همچنين با
و سقوط دوچرخه آسيبي به صفحات و سيستم خورشيدي آن  در صورت تصادف

 .نرسد
توسـط سيسـتم خورشـيدي     اين مخترع درباره نحوه تامين انـرژي دوچرخـه  

 سنسورهاي خورشيدي نصب شده در عقب دوچرخه انرژي خورشيدي را: گفت

شود و در صورت  صل كرده و انرژي به الكتروموتور منتقل ميبه كيت تبديل مت
بـاتري تعبيـه شـده در دوچرخـه كـه بـا بـرق شـهري و سيسـتم           كمبود توان،

 .شود مي خورشيدي قابل شارژ است فعال

هزار  ٨٠٠حدود دو ميليون و  ساخت نمونه اوليه اين خودرو: وي تصريح كرد
انبـوه، دوچرخـه    دن بـه توليـد  تومان هزينه در پي داشته ولي در صـورت رسـي  

. بود هزار تومان قابل عرضه به مشتريان خواهد ٢٠٠خورشيدي با قيمتي حدود 
 البته نمونه پرتابل سيستم خورشيدي هم ساخته شده كه به سهولت روي انـواع 

 .هاي معمولي قابل نصب است دوچرخه
 

  غبار در سه منطقه کشور و جلوگيري از ورود گرد

  هاي بيوپليمري نوحلقهنا استفاده از با
هـاي  هاي بيوپليمري موفق به تثبت شنپژوهشگران کشور با توليد نانوحلقه
 ٣نتايج اين تحقيقات تـا پايـان سـال در    . روان و جلوگيري از گرد و غبار شدند

  .شودمنطقه کشور اجرايي مي
مجري طرح در گفتگو با خبرنگـار مهـر، بيوپليمرهـا را    ، مقدممصطفي آقايي

: شوند، افزودکه از پليمرهايي با منشاء گياهي و حيواني توليد مي دانست موادي
اي گونهدار توليد کرديم بهصورت هدفاستفاده از فناوري نانو به اين پليمرها را با

 .هاي مختلف مورد بهره برداري قرار دادتوان در حوزهکه مي
صورت مقاله به ٢٠٠٠که تکنولوژي ساخت بيوپليمرها در سال وي با بيان اين

تبديل  در حال حاضر اين دانش فني را :منتشر شد، اظهار داشت ISI در مجالت
کردن اين پـژوهش موفـق شـديم کـه از هـر       با اجرايي و به تکنولوژي کرديم

  .توليد کنيم بيوپليمري، نانوذره با هر کاربردي
اين مواد  :دافزو  هاي بيوپليمري،مجري طرح با اشاره به کاربردهاي نانوحلقه

هـاي  شـن  به تثبيـت  توانداراي کاربردهاي فراواني هستند که از آن جمله مي
ــار اشــاره کــرد  ــوگيري از ورود گــرد و غب ــين  .روان و جل ــا چن ايــن تحقيــق ب

 .شوددر شهر دهلران، اهواز و قشم کاربردي مي پايان سال تا کاربردي،

غبار در خوزستان خبر  و چنين از استفاده اين مواد براي کاهش گردآقايي هم
منظور جلوگيري از ورود گرد و غبـار بـه خوزسـتان بـا     به: نشان کردرداد و خاط

هــاي از نانوحلقــه بــا اســتفاده ايپــروژه شــريف همکــاري دانشــگاه صــنعتي
 .بر کاهش گرد و غبار در اين استان دارد اجرايي شد که تاثير فراواني بيوپليمري

 طـي : ترميم آثار باستاني خبر داد و ياداور شـد  در وي از کاربردهاي اين مواد
بـرده شـد    کارهاي شني بههاي بيوپليمري در تثبيت مجسمهنانوحلقه تحقيقاتي
  .دست آورديمخوبي به که نتايج

  
  سرطان ضد طراحي سيستم دارورساني نانويي

پزشكي تهـران موفـق بـه تهيـه      محققان دانشكده داروسازي دانشگاه علوم
سيستم جديـد و كارآمـد    توان كمك آن مياي شدند كه به چنداليه هاي نانولوله

 .دارورساني را طراحي و كارايي داروهاي ضد سرطان را افزايش داد
وگو با خبرنگار ايسنا اظهـار   محققان اين طرح در گفت دكتر فاطمه اطيابي از

 سيستم جديد و كارآمد دارورساني، در اصالح، بهبـود و افـزايش   تهيه يك: كرد

فعال فارماكولوژي از جملـه بسـياري از انـواع داروهـا از      كارايي بسياري از مواد
  .هاي تحقيقاتي و نيازهاي درماني است اولويت ترينترين و مهم اساسي
جزيـي از جديـدترين مـواد و ابـزاري      هاي كربني گفته اين محقق، نانولولهبه

ت ديگر دارورساني كنترل عبار ها و يا به هستند كه براي انتقال و تجمع مولكول
 .مورد توجه قرار گرفته است شده

هـا بـا   سـازي آن  ها فعـال  نانولوله ترين مزاياييكي از مهم: اطيابي ادامه داد
راحتـي  طوري كه بـه دهد به ها ميهايي است كه خصوصيت جديدي به آن گروه

  .كنند در محيط بيولوژيكي قابليت استفاده پيدا مي
هـاي   داري گروهنگه قابليت خوبي براي كربن هاي نانولوله كهوي با بيان اين

: اسيدهاي نوكلئيك دارند، تصريح كـرد  ها و فعال مانند پپتيدهاي فعال، پروتئين
بـراي انتقـال مـواد فعـال بـه       حامل مناسبي هاي كربني،  نانولوله همين دليلبه

ده اسـت،  اصـالح شـ   هـا هايي كـه سـطح آن   نانولوله. ها هستند ها و بافت سلول
سـدهاي   راحتي ازبه كنند و هاي ايمني را فعال مي سميت كمي داشته و سيستم

كـه  شوند، بدون ايـن  مي جذب اي كامل، صورت دست نخورده و بستهسلولي به
 .سلول شوند باعث مرگ

اي  نانولوله چنداليـه  موفق به توليد برگزيده دوازدهمين جشنواره ابن سينا كه
در اين : است به ايسنا گفت شده ني داروهاي ضد سرطانعنوان حامل دارورسابه

. ها متصـل شـد  آن به سيتريك اسيدها فعال شده و پلي طرح ابتدا سطح نانولوله
شرايط را  شود و اين عمل باعث افزايش حالليت نانولوله در محيط بيولوژيك مي

 .كند فراهم مي براي اتصال مواد فعال و داروها به آن
پكلي تكسل از طريق اتصال ن سپس داروي ضد سرطا: وي خاطرنشان كرد
-تن و درون برون هاي فعال شده متصل شد و در محيط آنتي استري به نانولوله

 تن خصوصيات مناسباين سيستم در محيط برون. تن مورد مطالعه قرار گرفت

  .از جمله زيست سازگاري و ورود به سلول در مطالعات كشت سلولي را نشان داد

 
هاي فعال شـده و حـاوي داروي    نانولوله تن،در مطالعات درون: اطيابي افزود

هـاي   اهـداف سيسـتم   ضد سرطان توزيـع مناسـبي داشـته و توانسـت يكـي از     
را  اسـت  امت دارو در جريان عمومي خوندارورساني ضد سرطان كه افزايش اق

 .برآورده كند
را قابليت متوقـف و كوچـك    ترين دستاوردهاي اين سيستموي يكي از مهم

: خاطرنشان كرد تن عنوان وكردن تومور ايجاد شده در حيوان و در محيط برون
آنتـي   تواند نقطه اميدي براي بهبود و افزايش كارايي داروهـاي  اين سيستم مي

  .سرطان باشد در درمانكنسر 
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  هاي علمي جهانتازه
  

  سازي سوخت از انرژي خورشيدي مازاد ذخيره

  كمياب با كشف فلزي
اند كه اين فلز چگونه قـادر بـه    فلز كمياب، پي برده دانشمندان با كشف يك

 .زمان نياز است جذب نور خورشيد و ذخيره آن تا
هـاي انـرژي    دسـتگاه  نسل بعـدي گزارش ايسنا، اين اكتشاف، راه را براي به

ذخيره آن  دست آمده از خورشيد وهخورشيدي كه قادر به مهار انرژي و گرماي ب
 .كند هستند، هموار مي

عنـوان  توان از اين فلـز بـه   مي اند محققان موسسه فناوري ماساچوست گفته
هنگـامي كـه   . استفاده كرد باتري حرارتي قابل شارژ و براي گرمادهي در منازل

كند، تغيير شكل داده و به  خورشيد را جذب مي هاي اين فلز، نور ي از مولكوليك
فلز تـا زمـاني كـه بـا كاتـاليزور      . آيد درمي يك حالت نيمه پايدار اما كامال ايمن

ماند و در صورت تركيب به حالت اوليه خود  به اين حالت باقي مي تركيب نشده،
تـوان بـراي    از اين گرمـا مـي  . كند يگرما از خود آزاد م بازگشته و ميزان زيادي

 .گرمايش خانه استفاده كرد
مورد استفاده هسـتند، انـرژي    هاي انرژي خورشيدي كه امروزه اكثر دستگاه

انـرژي را كـه مـورد     تواننـد  كنند، امـا نمـي   خورشيد را به برق يا گرما تبديل مي
  .استفاده نيست، ذخيره كنند

از فلز كشـف شـده، توانـايي     آمده دستهدر هنگام آزاد شدن گرما، سوخت ب
اين رويكرد شيميايي حرارتـي  . گراد را داراستدرجه سانتي ٢٠٠گرمايشي حدود 
هاي حرارتي خورشيدي است كه نياز به عايق داشته و  از سيستم بسيار كارآمدتر

  .دهند مي مرور حرارت را هدربه
از مزايـاي  اين فلز بسـياري  : جفري گروسمن، رهبر اين تيم تحقيقاتي گفت

صورت هحرارت مازاد را ب انرژي خورشيدي حرارتي را دارا بوده، با اين تفاوت كه
طوالني پايدار  پذير بوده و براي مدت اين سوخت برگشت. كند سوخت ذخيره مي

 .است
چنـين  اين فلز هم. آيد دست ميهب م از معادنيتن روتن ١٢ساالنه فقط حدود 

ساخت آن بسـيار   اما پروسه ،ي نيز هستيك محصول فرعي انشقاق هسته اتم
 .بر است هزينه

انـد، در آينـده    ايـن فلـز را يافتـه    ها راهكاردانشمندان معتقدند اكنون كه آن
 .تر با كارايي يكسان كشف خواهد شد فلزهاي ارزان

  
  !درخشد اي که همانند الماس ميتصوير ستاره

را در فاصـله حـدود دو    اي شناسان ايرلندي با انجام تحقيقـاتي، سـتاره  ستاره
  .درخشدهزار سال نوري از زمين يافتند که همانند الماس مي

اي براساس گزارش اسپيس، دانشمندان رصدخانه آرما در ايرلند شمالي ستاره
را کشف کردند که در فاصله دوهزار سال نـوري از   LS IV-14 116 شناسه با

 .است زمين واقع شده
دليـل  درخشـد بـه  که همانند يک الماس مي رنگاين ستاره به رنگ آبي کم

-بسيار غني از عنصر زيرکونيم دارد با اين درخشش ديده مـي  که اتمسفرياين

اي است کـه تـا ايـن حـد غنـي      اولين ستاره LS IV-14 116 درحقيقت .شود
هزار برابر بيشتر از  ١٠که سطح اين عنصر در اين ستاره طوريزيرکونيم است به

 .خورشيد است ود درسطح زيرکونيم موج

زيرکـونيم  کـه بلورهـاي   درحـالي  .هاي واقعي ترکيباتي کربني هستندالماس
تـر از  هاي تقلبـي کـه بسـيار ارزان   جواهرسازي براي ايجاد الماس اکسيد دردي

درحقيقت، ايـن سـتاره يـک المـاس      .شوداستفاده مي هاي واقعي هستندالماس
 .درخشدتقلبي است که در آسمان مي

 
 LS IV-14 شناسان ايرلندي با مطالعـه بـر روي  عالوه بر زيرکونيم، ستاره

يم، ژرمـانيم و ايتـريم را در   سناشيميايي از سه عنصر ديگر شامل استر آثار 116
 .کشف کردند ستاره اتمسفر اين

شناسان با مطالعه بر روي ترکيبات شيميايي اتمسـفر ايـن سـتاره،    اين ستاره
داد که تحقيقات پيشين نشان ميدرحالي .زيرکونيم را کشف کردند حجم باالي

 .کوتوله کمياب غني از هليم است که اين ستاره يک خرده
-پراکندن اليهميرند، باد کرده و شروع به زماني که ستارگان با جرم کم مي

که تمام گـاز خـود را از دسـت داد هسـته     زماني. کنندخارجي گاز خود مي هاي
هـا يـک فـاز    خـرده کوتولـه  . شـود مرده کوتوله سفيد ناميده مي باقيمانده ستاره

فاز ستاره عظيم سرخ و  اين فاز، ميان. ها هستندتکاملي مياني در برخي از ستاره
توانـد بـراي   مـي  هاعه بر روي اين خرده کوتولهمطال. گيردکوتوله سفيد قرار مي

 .اي به دانشمندان کمک کنددرک بهتر چرخه تکامل ستاره
 يـا بسـامدهاي نـور    LS IV-14 116 اين محققان با رصد خطوط طيفـي 

ها و عناصر حاضر در اتمسفر اين ستاره تابيده شده از ستاره موفق شدند مولکول
 ٢٠نيم در اين اتمسـفر بـا دمـاي بـاالي     کنند و نشان دهند که زيرکو را کشف

 .دارد گراد حضوردرجه سانتي
 

  کشف يک ماده شيميايي که در توسعه يادگيري

  .کندنقش کليدي ايفا مي
هاي انگليسي با هدف يافتن راهي براي درمان نقص حافظه در نورولوژيست

کنند که بيماران مبتال به آلزايمر موفق شدند يک ماده شيميايي را در مغز کشف 
  .با توانايي ذاتي مغز در يادگيري و حافظه ارتباط دارد

دهنـده  براساس گزارش مجله نورون، محققان دانشگاه بريستول يک انتقـال 
 .شودکردند که موجب افزايش يادگيري و حافظه مي عصبي را کشف

تواند در معالجه افراد آسيب ديـده از آلزايمـر کـاربرد    نتايج اين تحقيقات مي
در حال حاضر تنها درمان موثر بـراي عالئـم کـاهش شـناختي در     . باشد هداشت

داروهايي است که ترشح ماده استيل کولين را افـزايش داده و   آلزايمر استفاده از
استيل کولين در مدت يـادگيري  . شودحافظه بيمار مي هايموجب بهبود توانايي

ديد نقش کليدي ايفا ج آوري خاطراتشود و براي تهيه و جمعدر مغز ترشح مي
. اسـت  NMDA نـام هايي بهنقش اين ماده در افزايش فعاليت گيرنده. کندمي

هـا را کنتـرل   هايي هستند که شدت اتصال ميـان نـورون  ها پروتئيناين گيرنده
 .کنندمي

که استيل کولين از طريق آن  ها مکانيزيمي را کشف کردنداين نورولوژيست
در ايـن مکـانيزم، اسـتيل    . کندسازماندهي مي را NMDA هايگيرنده عملکرد
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ايـن  . شـود مـي  SK هـاي نام کانالهاي ديگري بهپروتئين کولين مانع فعاليت
 .دهندهاي خود را کاهش ميهاي گيرندهفعاليت طور طبيعيها بهکانال

هايي ارائه اطالعات جديدي را درباره مکانيزم SK هايکشف عملکرد کانال
تواند راه جديـدي  چنين ميهم .هاي شناختي نظارت دارنداناييبر تو کند کهمي

ها را دارنـد ارائـه   کردن فعاليت اين کانالتوانايي متوقف در توسعه داروهايي که
 .کند

از : داشـت  جک ملور سرپرست اين تيم تحقيقاتي در ايـن خصـوص اظهـار   
ي که برروي دهد بعضي از داروهايديدگاه درماني، نتايج اين تحقيقات نشان مي

 توانند فوايد بسـياري در درمـان  گذارند ميهاي ويژه استيل کولين اثر ميگيرنده
ما نشان داديم که چگونه بـا اسـتفاده از اثـرات    . اختالالت شناختي داشته باشند

هـا را  توان اتصـاالت ميـان نـورون   هاي خاص ميکولين بر روي گيرنده استيل
ي چون آلزايمر و يهابيماراني که از بيماري تواند برايمي اين کشف. تقويت کرد

  .بسيار مفيد باشد برنداسکيزوفرني رنج مي
  

  .متري استميلي ٣ترين باطري جهان کوچک
انـد کـه   موفق به ساخت نانوباطري شده CINTمحققان در مرکز مطالعات 

-تواند تا سال آينده به ساخت باطريترين باطري جهان نام گرفته و ميکوچک

  .هاي باالتر کمک کندبا کارايي هايي
سـرعت پيشـرفت   براساس گـزارش گيزمـگ، فنـاوري سـاخت بـاطري بـه      

رو ايـن تجهيـزات بـراي    پيشرفت نداشته اسـت و از ايـن   تجهيزات الکترونيکي
  .ها نياز دارندزيادي از باطري تامين انرژي خود همواره به تعداد

-اعالم کرده (CINT) انوهاي ناکنون تيمي از محققان مرکز ادغام فناوري

کـه ايـن   اند و با وجـود ايـن  ترين باطري جهان شدهساخت کوچک اند موفق به
هاي همراهي که براي سال جديـد توليـد   تواند انرژي موردنياز تلفنباطري نمي

-هـا بـه  تر از عملکرد باطريديدگاهي روشن تواندشوند را تامين کند، اما ميمي

 .هاي باالتر خواهد شدکارايي هايي بايد باطريوجود آورده و منجر به تول

طول هاي کوچک و قابل شارژ ليتيمي از يک کاتد ليتيم کبالتي بهاين باطري
قلـع  نـانومتري از جـنس    ١٠ متر، الکتروليت يوني مايع و يک نانوکابلميلي سه

 .اکسيد برخوردار است

 
 واسطه الکترودهـا از توانـايي  هاي ليتيمي بهکه نانومواد در باطريجايياز آن

بهبود يافتن تراکم انـرژي و قـدرت برخوردارنـد، دانشـمندان تـالش کردنـد از       
رو ز ايـن ا. دسـت آورنـد  تـري بـه  ها اطالعات دقيقبنيادين اين باطري مکانيزم

وجـود آوردنـد تـا    درون يک ميکروسکوپ الکتروني انتقالي به نانوباطري خود را
خالي شدن شارژ را در اين باطري از نزديک، در زمان  بتوانند روند شارژ شدن و

 .مطالعه قرار دهند واقعي و در مقياس اتمي مورد
گان نتايج اين مشاهده نزديک نشان داد برخالف بـاور هميشـگي توليدکننـد   

شـود،  طـول رشـته نانوکابـل دوبرابـر مـي      هنگام شارژ شدن باطري در ,باطري
 .شدن عمر باطري جلوگيري کندبروز مدار کوتاه و کم تواند ازاي که ميپديده

ها و دليل وجود شرايط شديد خالء در اين نوع از ميکروسکوپپيش از اين به
ن مطالعه بـرروي رونـد شـارژ    امکان استفاده از الکتروليت مايع، امکا عدم وجود

هاي نانويي وجـود نداشـت، بـا ايـن حـال      کابلشارژ شدن تک شدن و خالي از
فشـار بـراين   هاي مايع با مايع يوني کمالکتروليت دانشمندان با جايگزين کردن

 .مشکل غلبه کردند
مخـازن جديـد    تواند بـرروي سـاخت  محققان معتقدند اين مطالعه جديد مي

 سودگي و مطالعات تحليلي در زمينه سنتز شـيميايي تاثيرگـذار  انرژي، کنترل فر
 .باشد
 

  قلب نانوسيمي ها با نسل جديد ميكروباتري
هاي قوي و  رايس قدمي ديگر در جهت ساخت ميكروباتري محققان دانشگاه

يـون  -هاي ليتيوم تر نسبت به باتري شارژ سريع بعدي با مزايايي چون قابليت سه
دور، صـفحات   جديـد حسـگرهاي از راه    بـه توليـد نسـل    توانـد  برداشتند كه مي
قابــل انعطــاف و  هــاي الكترونيــك دســتگاه  هــاي هوشــمند، نمايشــي، كــارت

  .پزشكي منجر شود هاي زيست دستگاه

 
قلع است كـه  -هاي نيكل نانوسيم هاي ها از دسته يگزارش ايسنا، اين باتربه

آزمايشگاه رايس . اندپوشش داده شده (PMMA) متيل متاكريالتكامال با پلي
يافتـه   PMMA ها با يك اليه الكتروليت ژل نانوسيم راهي براي پوشش كامل

. دهـد  ها اجازه ورود مي جدا كرده اما به يون ها را از ضد الكترودها است كه سيم
  .اند مانعي ضخيم از هم جدا شده ر يك باتري دو الكترود وجود دارد كه باد

تـر كـردن    چيز براي بـه صـرفه   هدف اين تحقيقات كنار هم قرار دادن همه
 .هاستالكتروشيمي آن

ــا طــول  محققــان نانوســيم  موقعيــت الكتــرود ميكــرون را بــا١٠هــاي ب

(electrodeposition)  ـ . دادنـد  ودايز پـرورش در منافذ يك قالب آلوميناي آن
روي  PMMA سپس منافذ را با يك روش شـيميايي سـاده و قطـره پوشـش    

هـا  آن. ها پوششي از باال تا پايين بدهند سيم عريض كرده تا به نانو ها دسته سيم
انـد كـه انـرژي بيشـتري      متر مربع ساختههايي به اندازه يك سانتي ميكروباتري

 .شوند الكترود مشابه شارژ مي سطح با طولهاي م از باتري تر داشته و سريع نگه
 

  امکان ايجاد ماده و ضدماده از هيچ
دانان آمريکايي و فرانسوي به معادالت جديدي دست يافتند که اجازه فيزيک

  .دهد پرتوهاي ليزر در شرايط خالء از هيچ ماده و ضدماده ايجاد کنندمي
ضدماده نياز به يک  گزارش پاپ ساينس، درحال حاضر براي ايجاد ماده وبه
تکنيـک اکـول در   اکنـون دانشـمندان پلـي    .و برخورددهنده ذرات است شتابگر

دهنـد  ميشيگان معادالت جديدي را توسعه دادند که نشان مي فرانسه و دانشگاه
پرانرژي که با يک پالس ليـزر ترکيـب شـده     هايچگونه يک دسته از الکترون

 .ضدماده خود را ايجاد کند ده وهايي از ماتواند در خالء بخشاست، مي
تـوانيم حسـاب   اکنون ما مـي : اين فيزيکدانان در اين خصوص توضيح دادند

. توان صدها ذره مختلف را توليد کـرد چگونه از يک الکترون واحد مي کنيم که
هـاي  همان چيزي است که در نزديکي اخترنماها و سـتاره  کنيم که اينفکر مي

دان فيزيک نظـري  هاي يک فيزيکاستفاده از تئوري ما با. دهدنوتروني رخ مي
خالء، ترکيبي از ماده و ضـدماده و ذرات   گوييم کههتوانيم بنام پل ديراک ميبه

هـا را  تـوانيم آن امـا نمـي   ,باالست چگالي اين ترکيبات بسيار. و ضدذرات است
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 پس از ديگـري حـذف   ها بالفاصله يکيرديابي کنيم چون اثرات قابل رصد آن
  .شوندمي
از خالء و يک  انجام شد دانشمندان موفق شدند ٩٠ر آزمايشي که در دهه د

 پوزيترون يک سري دسته پرتوهاي فوتـوني ايجـاد کننـد، امـا     -زوج الکترون

توان شدت دسته پرتو ليـزر را تثبيـت   اکنون با استفاده از اين معادالت جديد مي
گـر،  يک برخورددهنده شـتاب  پوزيترون توسط -نسبت به تزريق الکترون کرد و

  .کرد ذرات بيشتري ايجاد
  

  دستگاه توليد برق از نور و گرماساخت 
آوري انـرژي دو در   تازگي يك دستگاه جمـع فوجيتسو به محققان آزمايشگاه

  .گرما را به الكتريسيته تبديل كند تواند نور و كه مي انديك ساخته

 
گونـه سـيم    دسـتگاه هـيچ   در ايـن کـه  ايسنا، فوجيتسو اعالم كرد  گزارشبه

توان آن را  مي الكتريكي يا باتري كه نياز به تعويض داشته باشد وجود نداشته و
 .ها را به حداقل رساند از مواد آلي تهيه وهزينه

براي تبديل نور به الكتريسيته يا  توولكائيكوهاي ف لهايي كه از سلو دستگاه
محصوالت جديدي نيستند، اما با  كنند تفاوت دما براي مهار حرارت استفاده مي

پتانسيل جذب انـرژي را   توان تركيب اين دو توانايي در يك دستگاه تركيبي مي
  .دوبرابر كرد

ماركرهـاي   بـراي شناسـايي   اين تكنولوژي در حوزه پزشكي و در سنسورها
تواند بـدون   مي كه اين تكنولوژي چنين از آنجاييهم. زيستي قابل استفاده است

كنـد، ايـن    هاي الكتريكي يا نياز به تعوض باتري، انـرژي توليـد   استفاده از سيم
توان  نمي قابليت را دارد كه از آن در مناطق دورافتاده يا حتي احتماال در فضا كه

 .نيروي انساني فرستاد استفاده كرد ,داري از دستگاهبراي نگه
 

  زمان جامدابداع يک مايع جديد بسيار رقيق و هم
دليل ساختار گروهي از دانشمندان ايتاليايي ژل جديدي را ايجاد کردند که به

  .زمان جامدي که دارد مايع خالء ناميده شده استبسيار رقيق و هم
قات ايتاليا بـا کنتـرل   براساس گزارش نيچر مواد، محققان شوراي ملي تحقي

سازند راهي را براي امکان تهيه مواد بسيار سبک و و که مواد را مي تعادل ذراتي
ويژه در عرصه پزشکي و اين مواد کاربردهاي متعددي به. اندآورده دستپايدار به

  .دارند الکترونيک

 
يابي به اين مايع ما براي دست: اين دانشمندان در اين خصوص اظهار داشتند

اين . نام الپونيت استفاده کرديمماده بسيار رايج يعني نوعي خاک رس به از يک
-کاربردهاي بسياري در تهيه مواد آرايشي بهداشتي، خميردندان و غلظـت  ماده

روشي درست در کنار هم ذرات خاک رس تا زماني که به. دارد اي رنگهدهنده
  .که ذرات اين ماده به شکل يک حلقه است شوند چراجمع شوند در آب حل مي

راحتي و در دماهاي تواند بههاي که بيابي به مادهمنظور دستاين محققان به
دست ه به ژل را بهتغيير شکل دهد با استفاده از الپونيت نوعي ماده شبي مختلف

روشي مانند رس بهدر اين مايع جديد، ذرات حلقه. دارد مايع خالء نام آوردند که
گيرنـد و تنهـا در   مانند، در کنار هـم قـرار مـي    T با تشکيل پيوندهايي منظم و

ماننـد حجـم    T در حقيقت پيونـدهاي . ساختار نامنظم است مقياس وسيع، اين
توانند تمـام فضـاي ميـان    مي ماننداين ذرات حلقهکنند و بنابرزيادي اشغال نمي

-جامد است به زمانخود را اشغال کنند و در نتيجه يک ماده فوق رقيق که هم

 .آيددست مي
حالـت  ويژگي اصلي مايع خالء اين است که در مرحله عبور از حالت مايع به

 .گذر از فازهاي ميانجي قرار دارد ژن و بدون

توان از اين ماده براي سـاخت مـواد سـازگارپذير    ، ميگفته اين دانشمندانبه
 کنند استفادهکه داروها را در بدن آزاد مي هاييبراي مثال ساخت کپسول زيستي
  .کرد
  

  زمان در دو موقعيت مختلف امکان حضور هم
تواند در دو حالت مختلف قرار داشته باشـد بـه   ابزاري که در زماني واحد مي

پنداشت به اثبـات  ت انيشتين را که خود آن را اشتباه ميصورت اتفاقي ايده آلبر
  .عنوان اکتشاف علمي سال انتخاب شده استرسانده و به

اي فلـزي، اولـين   براساس گزارش اينديپندنت، اين دستگاه متشکل از باريکه
تواند تحت کنترل نيروهاي مرموز کوانتـومي قـرار   سازي است که ميابزار دست

 .اتمي و زيراتمي فعاليت داشته باشد تگرفته و در سطح ذرا
معموال تمامي اجرام و ذرات روزانه تابع قوانين رايج فيزيک نيوتوني هستند، 

چـه  شوند و براي توضـيح آن اين قوانين در سطح زيراتمي از هم شکسته مي اما
اي کامال جديد از فيزيک نظري نياز دهد، به شاخهذرات رخ مي در اين سطح از

اولين فردي بود که از فيزيک کوانتوم استقبال کرد اما بعدها  انيشتين. خواهد بود
کند، بيني مياي که همه چيز را غيرقابل پيشآوردن زمينه وجوددليل بهآن را به
 .رد کرد

 اند که تنهاثبت رسيدهها بهبا اين همه طي چند سال گذشته تعدادي از پديده

نيـز دانشـمندان   اخيـراً  هاسـت و در  آنمکانيک کوانتم قـادر بـه توضـيح دادن    
نظر از قوانين کوانتومي کـه انيشـتين   سازند که بههاولين دستگاهي را ب توانستند

 .کندکار گرفت، تبعيت ميها را در زمينه امواج نوري بهآن باربراي اولين
اي از ابزارهاي پيچيده يابي به توسعه محدودهتواند مسير دستاين کشف مي

هاي کوانتومي که از سرعت پردازش بسيار باالتري برخوردار بوده رايانه از قبيل
نظريـه   ,گفتـه محققـان  بـه . وجـود آورد ها وجود ندارد را بـه به آن و امکان نفوذ
د مقـدار مشخصـي از انـرژي را    نتوانبسيار کوچک مي هايگويد ذرهکوانتوم مي

ند و در معني واقعي کلمـه  ثابت باقي نمان طور کاملخود جذب کرده، هرگز بهبه
 .باشند در آن واحد در دو موقعيت يا حالت وجود داشته

 دستگاه کوانتومي توسط دو نفر از دانشمندان دانشگاه کاليفرنيا، سنتا باربـارا 

اين ابزار از پدال فلزي نيمه رساناي کـوچکي تشـکيل شـده    . ساخته شده است
با سرد کردن ايـن  . جود داردغيرمسلح نيز امکان مشاهده آن و است که با چشم

-وسيله يک تکسپس با افزايش دادن انرژي آن به ابزار تا درجه صفر مطلق و

باريک شدن متناوب اين ابـزار ارتعاشـي    واسطه ضخيم وکوانتوم، دانشمندان به
-آوردند که اين ارتعاش منجر به شکل وجودميليارد بار در ثانيه به ٦با فرکانس 

 .شودرديابي مي کي و قابلگيري جرياني الکتري
اي هدايت کنند که در آن واحد در گونهمحققان حتي توانستند اين ابزار را به

-اي کـه تنهـا بـه   حالت متفاوت انرژي کم و زياد ارتعاش داشته باشد، پديده دو

جـايي  دانشمندان معتقدند از آن. مکانيک کوانتومي قابل اجراست واسطه قوانين
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پـذير نبـوده اسـت،    اين حالت ساده کوانتومي امکـان  ابي بهيحال دستکه تا به
زودي آيـد بـه  نظـر مـي  وجود آمـده، بـه  هايي در اين زمينه بهاکنون که موفقيت

  .رو باشد هاي بيشتري در زمينه فيزيک کوانتوم در پيشموفقيت
  

  اي جهان ترين حافظه رايانههسته اتم؛ کوچک
العات را درون هسته اتم ذخيره کرده و اند دو دقيقه اطدانان توانستهفيزيک

اي جهـان را توليـد   ترين حافظـه رايانـه  ترين ابزار اسپينترونيک و کوچکبا دوام
  .کنند

براساس گزارش پاپ ساينس، تنها مشکل براي انجام اين ضـبط اطالعـاتي   
درجه فارنهايت است و  ٤٥٤عملياتي رايانه در حدود منفي  اين است که حرارت

بار شديدتر از ميدان مغناطيسي زمين نياز خواهد  هزار ٢٠٠غناطيسي به ميدان م
هاي مغناطيسي ذرات اتمي ذخيره در ميدان ها که اطالعات رااسپينترونيک. بود
 .هستند هاي زياديکنند، هنوز نيازمند پيشرفتمي

گفته دانشمندان شود اما بهها ذخيره مياطالعات معموال در چرخش الکترون
از . يوتا طول عمر اين اطالعات ذخيره شده در مقياس ميکرو ثانيه است دانشگاه

. انـد اطالعات را در هسته اتم با طول عمر باالتر ذخيـره کـرده   اين رو محققان
مغناطيسي نزديک به تراهرتز بـراي ايجـاد حرکـت چرخشـي      محققان از امواج

 FM اج راديوييکردند و سپس محققان طيف امو ها استفادهاي در الکترونويژه

ثانيـه   ١١٢پـس از  . کار گرفتنـد را براي ثبت چرخش بر روي هسته فسفري به
خـوانش   اطالعات مربوط به اين چرخش به الکترون انتقال پيدا کرد تـا امکـان  

براي ) ١ و ٠(محققان با استفاده از اطالعاتي دو دوئي . وجود آيدالکتريکي آن به
اي توان اين شيوه را در هر نوع رايانهاما مي خواندن اين اطالعات استفاده کردند

 .کار گرفتهاي کوانتومي نيز براي ثبت اطالعات بهحتي رايانه

اي دو سال پيش گروه تحقيقاتي ديگري از امکان ثبـت اطالعـات دو ثانيـه   
روي هسته اتمي خبـر دادنـد امـا امکـان خـوانش الکتريکـي ايـن         کوانتومي بر

سازي چنين باال بودن مدت زمان ذخيرههم. نداشت اطالعات در آن زمان وجود
 .هاستاسپينترونيک براي رايانه اطالعات از نکات کليدي خلق حافظه

تاثير تغييرات دمـايي   که هسته اتم کمتر تحتدليل اينگويند بهمحققان مي
کاربردي و  ها قرار دارد براي ذخيره اطالعات بسيارهاي ديگر الکترونو دخالت
اي بـراي ثبـت اطالعـات بـر روي     قدم بعدي فراهم آوردن زمينه. استکارامد 
  .تر خواهد بوداتم در حرارت باالتر و ميدان مغناطيسي ضعيف هسته
  

  ابداع مواد نامرئي کننده جديد براي ناپديد کردن همه چيز
زمان موفق بـه سـاخت مـاده    صورت همهاي مختلفي از دانشمندان بهگروه

اند که عملکرد خود را در زير آب نيز حفظ کرده و در آينده هاي شدنامرئي کننده
  .ها استفاده کردتوان از آن براي نامرئي کردن زيردرياييمي

 گزارش نيچر، در گذشته دانشمندان از متامواد مختلفـي بـراي هـدايت و   به

-کردنـد و مـي  هاي مختلفي از طيف نوري استفاده مـي کنترل پراکندگي بخش

مـاه گذشـته محققـان    . از ويژگي نامرئي شدن دست پيدا کنند وعينتوانستند به
ـ اسکاتلند از خلق مواد پوششي قابل انعطافي خبر دا دانشگاه سنت اندروز در د دن

توانستند کاربردهاي تجاري و صـنعتي مـواد   که به متافلکس مشهور بوده و مي
 .پذيرتر کنندنامرئي کننده را امکان

ه تازگي از دو گروه مجـزا خبـر داده اسـت کـه     از سويي ديگر نشريه نيچر ب
در سنگاپور و ديگري در دانشگاه بيرمنگام بريتانيا و امپريال کـالج   هايکي از آن

ايـن مـواد بـا     .متـر را نـامرئي کننـد   اجسامي با قطر چند سانتي اندلندن توانسته
 .اندهاي کلسيتي ساخته شدهخاصي از کريستال هاياستفاده از ويژگي

کننـد،  از ميان اين ماده نـامرئي کننـده عبـور مـي     مي که پرتوهاي نورهنگا
هـاي نـوري   کلسـيت از ويژگـي  . دهنـد مواد را نامرئي نشان مي و منحرف شده

-شوند که بهشکلي منحرف مينوري در آن به خاصي برخوردار است و پرتوهاي

جـا  آن اند، گويي هـيچ جسـمي  شده آيد پرتوها از سطح زير جسم تابيدهنظر مي
  .وجود ندارد

نيز اين فرش کلسيتي را بـا اسـتفاده از مـوادي      MITحققان تيم سنگاپورم
تواند پرتوهاي سبز، آبي و قرمز نور مرئي را از جسمي در اند که ميساخته مشابه
اي طراحي شده تـا حتـي   گونهاين فرش به. متر منحرف کندميلي ٢ در ٣٨ابعاد 

  .داشته باشد مشابه در زير آب نيز عملکردي
 توانند از اين ماده نامرئي کننده استفاده فراوانـي ها ميگفته محققان دولتبه

توانند از آن براي نامرئي کردن اجسام يا نيروهاي خود در براي مثال مي. برندهب
محققان دانشگاه بيرمنگام نيز ايـن رداي کلسـيتي را   . درياها استفاده کنند بستر
متـر را  تواند اجسامي بـه ارتفـاع چنـد سـانتي    اند که ميهطراحي کرد ايگونهبه

  .برروي خشکي نامرئي کند، اما تنها
که مواد نامرئي کننده سـاخته شـده در سـنگاپور و بيرمنگـام     با توجه به اين

انـد،  حـال سـاخته شـده   تر از ديگر موادي هسـتند کـه تـا بـه    قيمتارزان بسيار
اي نزديـک افـزايش پيـدا    کننده در آيندهساختن رداي نامرئي  ها براياميدواري
  .کرده است

هايي که در رابطـه بـا اسـتفاده از مـواد     گزارش، يکي از نگرانياين براساس 
کننده وجود دارد اين است که در حال حاضر تنها امکان نـامرئي کـردن    نامرئي

اي درخشان را در توليـد ايـن   اما اين کشفيات جديد آينده ,دارد اجسام ريز وجود
يـک  دهد انسان به دست پيدا کـردن بـه  و نشان مي کندنوع از مواد مجسم مي

  .تر شده استنزديک پوشش کاربردي نامرئي کننده بسيار
  

  !هاي ايمني ارسال پيام به سلول هاي سرطاني با خودكشي سلول
-هاي سرطاني مجهز بـه  دهد كه بسياري از سلول مي حقيقات جديد نشانت

ها پروتئيني وجـود دارد كـه    سلول در سطح اين .!دنوعي قرص خودكشي هستن
  .بفرستد هاي ايمني سلول را به! تواند سيگنال مرا بكش مي

موضوع است كـه   گفته محققان، مساله كنوني كشف اينايسنا، به گزارشبه
  .هاي سرطاني را به انتشار اين سيگنال وادار كرد توان سلول چگونه مي

نمـايش گذاشـتن پـروتئين     رطاني بـا بـه  هاي سـ  طبق اين تحقيقات، سلول
ها ارسـال  براي آن را! هاي ايمني در حقيقت پيام مرابخور كارلتيكولين به سلول

مـرا   بـا ارسـال سـيگنال    CD47 كنند؛ اما يك نوع ديگر ملكول موسوم بـه  مي
  .شود هاي سرطاني مي باعث جلوگيري از نابودي سلول! نخور

دانشـكده پزشـكي دانشـگاه     مندانتحقيقاتي كه پيش از ايـن توسـط دانشـ   
را متوقـف   CD47 استنفورد انجام شد، يك نوع پادتن را كشف كرد كه ملكول

 .برد كرده و سيگنال آن را از بين مي
هـاي بـدن حـاوي     از سـلول  بسـياري : رهبر اين تحقيقات گفت مارك چائو، 

در آن . ندارنـد  ها پادتن آن را بوده و هنوز بسياري از اين سلول CD47 ملكول
 هاي سرطاني را هدف فقط سلول CD47 دانستيم كه درمان پادتن زمان ما مي

شوند اگرچـه   هاي عادي خطرناك محسوب نمي گرفته و براي بسياري از سلول
 .دانستيم آن را نمي ما دقيقا دليل

كـارلتيكولين در بسـياري از    اكنون تحقيقات جديد نشان داده كـه پـروتئين  
 .تخمدان وجود دارد مثانه، مغز و  هاي خون، له سرطانهاي سرطاني از جم سلول

-كاركرد اين پروتئين است و اين قدم بعدي اين تحقيقات، بررسي چگونگي

براي سلولي كه پروتئين  چه اتفاقي كه چگونه با پروسه بيماري همكاري كرده و
  .افتدرا به سطح خود رانده، مي
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  ديراكتورهاي خورشي توليد سوخت مايع از نور با
مهار انرژي  اند كه با دانشمندان آمريكايي و سوييسي يك راكتور ساده ساخته
  .كند خورشيد و تبديل آن به سوخت، حركت گياهان را تقليد مي

يـابي بـه يـك منبـع عظـيم      اين دستگاه، اميدها را به دست  گزارش ايسنا،به
 از نـور ايـن دسـتگاه خورشـيدي    . است مايع افزايش داده  تجديدپذير از سوخت

کربن به هيدروژن يا  اكسيد ديکربن براي تجزيه آب يا  اكسيدسريم خورشيد و 
  .كند استفاده مي منوكسيد
برعكس ساير فلزات نادر و  آيد كه دست مياز فلز نادر سريم به اكسيدسريم 

پالتين، تقريبا مانند مس وافـر   عنوان كاتاليزور مانندقيمت مورد استفاده به گران
هـاي اكسـيژن را از آب و    ملكول بيند، مي كه اين اكسيد حرارت ميهنگا. است
  .كند جدا مي اكسيد ديکربن 

دليل وفور اين فلـز، ايـن   سوسينا هيل، رهبر اين تحقيقات معتقد است كه به
اين دستگاه با اسـتفاده از  . دستگاه كامال قابل دسترسي براي همگان خواهد بود

را با آب يا  اكسيد سريم  دن نور خورشيد،متمركز كر يك آينه سهمي شكل براي
کـربن  گـرم كـرده و هيـدروژن يـا      درجه سلسـيوس  ١٦٠٠اكسيد تا  ديکربن 

 .آيد كه قابل تبديل به سوخت مايع است دست ميهمنوكسيد ب
ـ  هيل كه در موسسه فناوري كاليفرنيا در مـورد  هـاي سـوختي تحقيـق     لپي

  ساخت سوخت تواند براياه ميهاي آتي اين دستگ كند معتقد است كه نسخه مي
چنـين  هيـل هـم  . خودرو يا در هواپيماهاي الكتريكي مورد اسـتفاده قـرار گيـرد   

 .تواند روزانه سه گالن سوخت توليد كند مي تخمين زده كه يك راكتور روي بام

انتقـال سـوخت    وي مدعي است كه در صـورت احتمـال اسـتفاده تجـاري،    
 ود، امـا اسـتفاده مهـم ديگـر ايـن سـوخت      نخستين كاربرد اين راكتور خواهد ب

هاي ضروري يا در طول شب  تجديدپذير، ذخيره انرژي خورشيدي براي موقعيت
 .خواهد بود

درصد از انرژي خورشـيدي   تواند كمتر از يك نمونه اوليه اين دستگاه كه مي
و همكـارانش   امـا هيـل    پذير نيسـت،  دريافتي را مهار كند از لحاظ تجاري دوام

 .درصد نرخ بازدهي انتظار داشت ١٩توان تا  هاي آتي مي كه در مدل معتقدند
 ١٠راحتي مي توانيم به اگر ما يك راكتور عالي داشته باشيم: هيل اظهار كرد

معتقديم بازدهي  ما اعداد باالتري در نظر گرفتيم و. درصد بازدهي داشته باشيم
  .بيشتر نيز در آينده ممكن خواهد بود

 
  هاانگيز برفگفتسفر به دنياي ش

گروهي از محققان آمريکايي با استفاده از ميکروسکوپ الکترونيکي، تصاوير 
  .اند هاي برف تهيه کردهاي را از دانهنمايي شدهبزرگ

  
الرپوبليکا، محققان مرکز تحقيقـات کشـاورزي مريلنـد در     براساس گزارش

اسـتفاده از يـک ميکروسـکوپ الکترونيکـي بسـيار پرقـدرت، اشـکال         آمريکا با
  .اندبه تصوير کشيده هاي برف رامختلفي از دانه

  
هـاي بـرف را در دماهـاي    اين محققان براي تهيه اين گالري عکـس، دانـه  

  .دست آورندکردند و اين تصاوير را به آوريمختلف جمع

 
هـاي مختلـف   برروي ساختار برف براي بخش گزارش، تحقيقاين براساس 

-هاي مختلفي که بر روي کشاورزي و فعاليتچنين درک بهتر فعاليتهم علم و

  .گذارند حياتي استهاي روزانه اثر مي

 
 

  .سازدکه سوخت زيستي بيشتري مي کشف ژني
اند که کالهاما موفق به کشف ژني شدهومحققان موسسه ساموئل رابرتز در ا

ها را تا توان ميزان توليد سوخت زيستي در آنبا حذف آن از گياهاني خاص مي
  .اي قابل توجه افزايش داداندازه

 کـه  هاي وحشي بـومي آمريکـا  علف طور قطعبراساس گزارش گيزمگ، به

Switchgrass هاي زيستي بسـيار  عنوان منبعي براي توليد سوختدارند به نام
اين گياهان که وجود برخي از منتقدان بر اين باورند  با اين .کاربردي خواهند بود
-کنند، زمـين بيهوده به خود مشغول مي هاي کشاورزي رابخشي بزرگ از زمين

 .استفاده کرد غذايي ها براي توليد موادتوان از آنهايي که مي

-تواند ميزان توليد سـوخت اعالم شد مياخيراً با اين همه کشف ژنتيکي که 

ايـن بـه آن معنـي اسـت کـه       .گياهي افزايش دهـد  زيستي را در هر نوع هاي
روند از بازدهي سوختي باالتري شمار ميهاي زيستي بهسوخت گياهاني که منبع

هـا وجـود   زي به افزودن ميزان کشـت آن که نيااين برخوردار خواهند بود بدون
 .داشته باشد
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تواند ميـزان  اند که ميمحققان در اين کشف جديد موفق به يافتن ژني شده
ليگنين را در ريشه دو گونه گياهي که معموال در مطالعات ژنتيکـي مـورد    توليد

ليگنين ترکيبي اسـت کـه باعـث افـزايش     . گيرند، افزايش دهداستفاده قرار مي
  .شودها در گياه ميسخت شدن ريشه هاي گياهان وديواره سلول قدرت

 
تصوير سمت چپ مقـدار ليگنـين   ؛ گياه مقايسه ميزان توليد ليگنين در ريشه

را در گياهي  اين ترکيب ميزانراست تصوير سمت  وآبي رنگ را در گياه طبيعي 
 .کندکه تغيير ژنتيکي کرده نمايان مي

زماني که محققان اين ژن را از گياه جدا کردند دريافتند ميزان توليد ليگنين 
گفتـه  به. کندديگر مواد زيستي در ريشه گياهان مورد مطالعه افزايش پيدا مي و

ي است و تصور کنيد از ايـن کشـف جديـد    هاي بومي توخالريشه علف محققان
. هاي توخالي از اين مـاده اسـتفاده شـود   انباشتن اين ريشه براي توليد ليگنين و

توانـد  اين شکل و با اسـتفاده از ايـن شـيوه مـي     قدرت توليد سوخت زيستي به
 .غيرقابل تصور باشد

هـا در  از ديگر ترکيباتي که با زدودن اين ژن توليد آن ,گزارشاين براساس 
سـلولز اسـت، ترکيبـاتي مملـو از     کنـد، سـلولز و همـي   افزايش پيدا مـي  گياهان

هـاي زيسـتي   توان بـه سـوخت  ها به قند ميتبديل کردن آن کربوهيدرات که با
 .دست پيدا کرد قدرتمندي مانند اتانول يا بوتانول

 
  .شوند هاي رايج مي جايگزين باتري هاي خورشيدي، ريزتراشه

خورشيدي، محققان   كارآمدتر در حوزه ميكروالكترونيك د ودر رويكردي جدي
هاي رساناي نوري را با هم  طور مستقيم سلولبه اند كه يك ريزتراشه توليد كرده

  .كندادغام مي

 
نيـرو بخشـيدن بـه     كـه مهـار نـور خورشـيد بـراي     نا، بـا ايـن  گزارش ايسبه

 ميكروالكترونيك موضوع جديدي نيست، ساختارهاي متداول از يك هاي سيستم

چيزي كه اين دسـتگاه  . كنند سلول خورشيدي جداگانه و يك باتري استفاده مي
طور هاي خورشيدي با كارايي باال به اين است كه سلول كندفرد ميهرا منحصرب

هايي خودكفا و شود كه دستگاه قرار داده مي  هاي الكترونيك مستقيم در سيستم
. اي صنعتي بسيار مناسـب هسـتند   زنجيره و براي توليد كنند قدرت توليد ميكم

رسانا در دانشـگاه توونـت   نيمه اين ميكروسيستم خودمختار توسط گروه قطعات
 .ساخته شده است

-هاي خورشـيدي از تراشـه بـه    سلول هجاي ساخت جداگاندر اين طراحي به

اليـه اليـه روي آن    صـورت هاي خورشيدي به عنوان پايه استفاده شده و سلول
 .شوند پياده مي
دسـتگاه، سـيليكون آمـورف     هاي خورشـيدي مـورد اسـتفاده در ايـن     سلول

  .هستند) مس، اينديم، گاليم، سلنيد(  CIGSيا
  

  ومدو شيوه ارزان تصفيه آب در مناطق محرابداع 
محققان در دو دانشگاه متفاوت دو شيوه تاثيرگـذار بـراي تصـفيه آب ابـداع     

اي و در ديگري از فناوري نانو و ذرات ها از چاي کسيهاند که در يکي از آنکرده
  .نقره استفاده شده است

براساس گزارش سي ان ان، عدم دسترسي به آب پـاک و آشـاميدني تـا بـه     
ها نفر در سرتاسر جهان بـاقي مانـده   ت ميليونترين مشکالبزرگ امروز يکي از

در فناوري نانو و ابداع فيلترهاي جديد آب که بيشتر  است، اما توسعه و پيشرفت
شمار هايي بسيار تاثيرگذار بهحلتوانند راهمي اي شباهت دارندهاي کيسهبه چاي

 .روند
کلوئـت در  نـام  اي ايده استادي در دانشگاه استلن بوش بـه فيلتر چاي کيسه

هزينه براي تصفيه چک است که با هدف ارائه روشي تاثيرگذار اما کم جمهوري
ايـن فيلتـر بـا ابعـاد دهانـه      . محروم جهان ارائه شده است آب ناسالم در مناطق

به اين معني که اين فيلترهـا قابـل تعـويض     هاي استاندارد منطبق است،بطري
اي بين يک تا پنج سنت شود، هزينه فيلتر بوده و متناسب با کيفيت آبي که بايد

بـراي متصـور شـدن ايـن      تـرين راه گفته کلوئت سـاده به. در ليتر خواهد داشت
  .اي بودها به شکل چاي کيسهفيلترها، تجسم آن

اليه خارجي اين فيلترها با استفاده از پليمري بيوسـيدي پوشـش داده شـده    
هاي موجـود در  آب باکتري تواند در حين تصفيه کردناين فيلتر مي است، يعني

چنين درون اين فيلتر کربن فعال شده قـرار دارد کـه   هم. بردهب آن را نيز از بين
-گفته کلوئـت بـه  چنين بههم. بردهشيميايي آب را از بين ب هايتواند آلودگيمي

يـک  = يک کيسـه  : فيلترها بسيار آسان است خاطر سپردن ظرفيت تصفيه اين
 .ليتر آب

اي قابل بازيافت بوده و در محيط طبيعـي کـامال قابـل    اي کيسهاين فيلتره
هاي موجود در جهـان  ا اين همه کلوئت باور دارد تمامي فناوريب. جذب هستند
توان با اسـتفاده از ايـن فيلتـر    دارند، براي مثال نمي هاي ويژه خود رامحدوديت

شدت آلوده ي بهکه آبتبديل کرد، اما در صورتي آب فاضالب را به آب آشاميدني
يک ميليون باکتري در حرکـت باشـند،    ليتر آندر دسترس باشد که در هر ميلي

 .ليتر کاهش دهدباکتري در ميلي ١٠ها را به تواند تعداد باکترياين کيسه مي
بود آب تميز مبراساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سازمان ملل متحد، ک

ميليـون کـودک را از سرتاسـر     ٦/١ بهداشت ناشي از آن سـاالنه  و عدم رعايت
رو کلوئت درنظـر دارد هرچـه زودتـر ايـن     از اين. کشاندجهان به کام مرگ مي

 .در سرتاسر جهان توزيع کند فيلترهاي اثربخش را در کشورهاي مختلف

-اي تنها فناوري جالب توجه جهان براي تصفيه آب بهفيلترهاي چاي کيسه

ستنفورد نيز در تالشـند بـا کمـک گـرفتن از     روند، محققان دانشگاه اشمار نمي
 .استفاده از نقره فيلترهاي تصفيه کارامدي را ارائه کنند فناوري نانو و

اين فيلتر در اصل ابزاري توري مانند است کـه از ترکيـب سـيلندرهاي ريـز     
نقره . انداي ساخته شدههاي نقرههمراه سيمنانولوله شهرت دارند به کربني که به

اما افـزودن   ,ها دارد بسيار مشهور استکه در نابودکردن باکتري قدرتيخاطر به
هـا را  بـاکتري  يتوانـد فراينـد نـابود   ايـن رونـد مـي    يک جريان الکتريکي بـه 

 .ها را نابود کندآن درصد از ٩٨تاثيرگذارتر کرده و تا 
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هـا  ميزان متراکم بودن آنها پس از تصفيه بهگفته محققان تمرکز باکتريبه
ها در آب ناسالم بسـيار بـاال   تصفيه بستگي دارد، يعني اگر تمرکز باکتري ل ازقب

تصفيه کردن آن با استفاده از اين ابزار نانويي به زمان بيشـتري نيـاز    باشد براي
 .خواهد بود

گزارش، انرژي که اين فيلتر براي تصفيه کردن آب نياز دارد را اين براساس 
براي  .ولت انرژي تامين کرد ٢٠ري با قابليت توليد توان با استفاده از هر ابزامي

با . صفحه خورشيدي کوچک براي تامين اين انرژي کافي خواهد بود مثال يک
تري از اين فيلتر را نيـز توليـد   مصرفهاي کمالشند نمونهتاين همه محققان در

  .ولت انرژي صرف خواهند کرد ٩کنند، فيلترهايي که تنها 
  

  !شفاف با سيمانجويي در برق  صرفه
نور از آن  اي با عنوان سيمان شفاف توليد كرده كه يك شركت ايتاليايي ماده

  .كند عبور مي

 
 صفت شفافيت چنـدان بـراي توصـيف کـردن     ,براساس گزارش ديسکاوري

 اي مانند سيمان کاربرد نـدارد، امـا ابـداع سـيمان شـفاف و نمـايش آن در      ماده
انگيز را جهاني شانگهاي چين در غرفه ايتاليا آغازي جنجالي و شگفت نمايشگاه

كه اين ماده در نگاه اول و از يك زاويه، با اين. براي اين ابداع جديد درپي داشت
 .كند ز آن گذر ميرسد، اما نور ا مي نظرسخت و سيماني به

 Italcementi يعني شـرکت  روند کامل ساخت اين ماده توسط سازنده آن

اما اين ماده براسـاس تركيبـاتي نوآورانـه از سـيمان و      ,توضيح داده نشده است
عبوردادن نور بدون ايجاد اختالل در عملکرد ترکيـب مـواد    هايي با قابليترزين

 .ساخته شده است
كـه داخـل قالـب     با رزيـن پليمـري ترموپالسـتيك   اين مخلوط بسيار عالي 

 هـر . متري درون هر پنل جا داده شده پيوند خورده است ميلي ٣-٢هاي  سوراخ

 .شود درصدي مي ٢٠سوراخ دارد كه باعث شفافيت  ٥٠پنل حدود 
هاي نوري در يـك   كابل اي مشابه از قرار دادن در گذشته براي ساخت ماده
سـمنتي،   ايتـال  اگرچـه بـه ادعـاي شـركت    . تاسـ  تركيب سيماني استفاده شـده 

. دهد را مي تر بوده و به نور اجازه ورود از چندين زاويه ها بسيار ارزانمحصول آن
برخي معتقدند با ورود اين ماده  كه اين ماده هنوز وارد بازار نشده، امابا وجود اين

  .جويي خواهد شد به بازار در مصرف برق روزانه صرفه
هـاي مـدرن   هاي مختلفي از اين نوع از سيمان در معمـاري استفاده از رنگ

هاي داخلي ساختمان را در بر بگيرد و به ايـن  نور ماليمي بخش باعث مي شود
ايـن  . هـا کاسـته خواهـد شـد    روشن کـردن چـراغ   هاي ناشي ازشکل از هزينه

  .هاي ساختمان خواهد شدديواره درصدي در ٢٠ها باعث ايجاد شفافيتي سيمان
توانـد  شرکت در عين حال سيمان حرارتي را نيز ابداع کرده است که مياين 
هاي سرد هواي گـرم  را در فصول گرم، خنک نگه داشته و در فصل هاساختمان

چنين سيمان دودخـوار ابـداع ديگـري بـراي     هم. کند ها را حفظداخل ساختمان
 .ت استديگر محصوالت اين شرک ها در مناطق آلوده شهري ازبناي ساختمان

 
طي روشنايي روز، غرفـه ايتاليـا در نمايشـگاه جهـاني      ,گزارشاين براساس 

هـاي  اما در شب هنگام و يا از زوايايي خاص، ديـواره  ,شدعادي ديده مي کامال
 .دادندکيفيتي شفاف و درخشان از خود نشان مي ختماناين سا
 

  ترين بطري آب دنيا در ابعاد نانومتري کوچکساخت 
کاري ساختار فولرين موفق شدند کـه آن را  با دست محققان چيني و آلماني

از ايـن  . هاي آب را قـرار داد  آن مولکول توان درونهنحوي طراحي کنند که ب به
در . اسـتفاده کـرد   و نقل مواد در مقياس بسيار کوچکتوان در حمل  سيستم مي

فولرين استفاده شده   و بسته کردن دهانه هاي فسفات براي باز اين پروژه از گروه
 .است 

همکاري همتايـان آلمـاني خـود،     کيانيان زانگ و همکارانش در بنجينگ با
 Angewandte Chemie هـاي فـولريني در نشـريه    قفسه  اي را درباره مقاله

  .چاپ کردند
تـوان   هاي فولرين مي از قفسه پيش از اين، پژوهشگران نشان داده بودند که

محققان راهي براي باز  در اين پروژه اين. براي کپسوله کردن مواد استفاده کرد
 .دادند منظور داخل کردن آب درون آن ارائه و بسته کردن فولرين به

  مناسب است؛ بـه   اي با اندازه دهانه هاي مهم اين پروژه، ايجاد يکي از بخش
چنـين اصـالح سـاختار    هم تواند از آن عبور کند،هطوري که يک مولکول آب ب

دليـل خـواص    بـه . رود شـمار مـي  هاي مهم اين پروژه به فولرين، از ديگر بخش
راحتي د بهنتوان فولرين مي  فسفات موجود در دهانه هاي شيميايي اين ماده، گروه

توانـد درون   مولکول آب مـي  شوند، با اين کار تک ل و بعد جدادهانه متص  به لبه
 .آن محصور شود

هـاي   هاي کوچـک يـا اتـم    مولکول توان در نقل و انتقال از اين مولکول مي
  .راديواکتيو براي مقاصد پزشکي استفاده کرد

  
  سازگار با ساخت محصوالت پالستيكي

  اكسيدديکربن محيط زيست از 
اي  شـيوه اكسـيد بـه   ديکـربن  اند با اسـتفاده از گـاز    همحققان آلماني توانست

 .سازگار با محيط زيست، محصوالت پالستيكي توليد كنند
گزارش ايسنا، محققان موسسه فناوري محيطي، ايمني و انرژي فرانهـوفر  به
توان اشياي پالستيكي را بـا   اكسيد، مي ديکربن متراكم كردن  اند كه با دريافته

ايـن درحـالي اسـت کـه     . باكتريال يا ساير مواد اشباع كـرد  آنتي رنگ، تركيبات
  .شد پالستيكي استفاده مي ءآميزي اشيا هاي سمي براي رنگ تاكنون از حالل
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بـااليي كـه حـاوي     بـه كـانتينر فشـار   اكسـيد را   ديکـربن  تيم آلماني، گاز 
 درجـه  ١/٣٠دانه پـودر اسـت تلمبـه كـرده و تـا      هاي پالستيكي و رنگ بخش

محققان در ادامه تا . كنند بار فشرده مي ٨/٧٣گراد حرارت داده و آن را تا  سانتي
اكسيد حل شود و سپس آن  ديکربن دانه در افزايند تا رنگ بار بر فشار مي ١٧٠

 .پاشند مي را به پالستيك
اكسـيد بعـد از ايـن     ديکربن  گاز. كشد تمام اين پروسه چند دقيقه طول مي

  . ماند مي پروسه از پالستيك آزاد شده و رنگ در پالستيك باقي
باكتريال  با نانوذرات آنتي اند پالستيك را با موفقيت چنين توانستهمحققان هم

 .كنند اشباع پروفنسيليكا و ماده دارويي فعال ضد التهاب فلوربي
  

  .ششمين حالت ماده کشف شد

دانان اکنون با پنج حالـت مـاده يعنـي جامـد، مـايع، گـاز، پالسـما و         فيزيک
رسـد کـه دانشـمندان در     نظر مـي اکنون به. اينشتين آشنايي دارند -چگالش بوز
براسـاس   اي کـه تمامـاً   ه هسـتند، مـاده  گروه کامال جديدي از ماد شرف کشف

  .رياضيات بنا شده است
دان دانشگاه علم و صنعت نروژ در  گزارش نيوساينتيست، نيلز باس، رياضيبه

توانند براساس آن بـا يکـديگر    هاي احتمالي فراواني که عناصر مي استکهلم، راه
  .کشف کرده است را خورندهپيوند ب

در زمينه توپولوژي بـه ايـن کشـف دسـت     باس هنگام انجام تحقيقات خود 
هـاي مختلفـي از اجسـام را بررسـي      طور خاص شـکل توپولوژي به. يافته است

بـراي  . گيرنـد  خـود مـي  ها در صورت خم شدن يا فشرده شدن بهکند که آن مي
و فنجان چاي توپولـوژي يکسـاني   ) نوعي شيرين حلقوي توخالي(مثال، دونات 

که با فشرده کردن دونـات و بـدون از بـين بـردن     اين امکان وجود دارد : دارند
  .سوراخ مياني، آن را به شکل فنجان تبديل کنيد

اي  بود، مجموعه) Brunnian Rings(هاي بروني  باس مشغول مطاله حلقه
توان  ها، مي ها که به يکديگر وصل هستند اما با بريدن تنها يکي از حلقه از حلقه
ـ . ها را از هم جـدا کـرد  همه آن ) Borromean Rings(هـاي بـورومين    هحلق

هر کدام از سه حلقه بـورومين تنهـا از   : ها هستند مشهورترين مثال از اين حلقه
ها ها، همه آن ها عبور کرده است و بريدن يکي از حلقه ميان يکي ديگر از حلقه

  .کند را از هم جدا مي
بر اتصـال  مراتب بيشتري عالوه باس نشان داد که امکان ايجاد اتصاالت به

هايي از اتصاالت بروني که  مجموعه. بروني براي چهار عضو يا بيشتر وجود دارد
تواند اشکالي را خلق کنند که باس  اند، مي به روش بروني به يکديگر متصل شده

  .نامد مي) Hyperstructures(ها را ابرساختار آن
يمـوف  ، ويتـالي اف ١٩٧٠در سال  :هاي کوانتومي ابرساختارها و رايانه

هـاي   بيني کرد که توپولوژي حلقه که اکنون استاد دانشگاه واشنگتن است، پيش
بورومين، به صورت فرمي از پيوند بين سه ذره که تا آن زمان ناشناخته بـود، در  

در پنج سال اخير، دانشمندان ثابـت کـرده بودنـد کـه     . شود طبيعت منعکس مي
، ٢٠٠٦در سـال  . فيزيکي رخ دهد هاي تواند در سيستم برخي از اين پيوندها، مي

 هاي فوق شرد سزيم کشف کردند محققان وضعيت افيموف را در يک گاز از اتم
هاي ديگر داشت، اما برداشتن يکـي از   هر اتم يک اتصال تک به اتم که در آن

  .ريخت هم ميها را بهها همه آن اتم
ندهاي بين هاي بورومين را در پيو ، محققان ژاپني حلقه٢٠١٠سپس در سال 

-رسد که اين سـاختارها بـه   نظر ميبه: گويد باس مي. ها کشف کردند هسته اتم

  .کنند توان در دنياي واقعي ساخت عمل مي چه ميصورت دستورالعملي از آن

متفاوتي با هر چيز ديگري دارند که تـا   اما ابرساختارهاي باس توپولوژي ذاتاً
ـ     مـي  بـاس تصـور  . کنون در طبيعت مشاهده شده است تـوان  هکنـد کـه اگـر ب

هـم متصـل شـوند، مـوادي را     هاي ذرات را مجبور کرد تا به اين روش به گروه
: گويـد  وي مـي . ها تاکنون مشاهده نشده استدهند که مشخصات آن شکل مي

رويد، از نظر رياضي چيز کامال جديدي اتفاق وقتي شما به يک مرحله باالتر مي
  .طور باشدنياي واقعي نيز همينزنم که در د من حدس مي. افتد مي

  
اند که هم متصل شدهنحوي بهبه) راست(و حلقه بروني ) چپ(حلقه بورومين 

  . شوندتمام اجزاء از يکديگر جدا مي, با بريدن تنها يک عضو
کنـد کـه   ايجاد مي Cيک طرف حلقه بروني يک حلقه به شکل فشار دادن 

-يک ابرساختار پيچيده به شکل زيـر بـه  , هاي مشابهتواند با اتصال به حلقهمي

صورت بـا يکـديگر پيونـد    توان ذرات را مجبور کرد که به ايناگر به. وجود آورد
  . اي از خود نشان خواهند داداحتماال خصوصيات ناشناخته, بخورند

  
همراه ند سيمن از دانشگاه نيويورک قصد دارد تا روش سـاختن ايـن   باس به

هـاي بـورومين را بـا     حلقه, ١٩٩٧سيمن که در سال . ابرساختارها را کشف کند
رسـد کـه رياضـيات     نظر ميبه: گويد د ميايجاد کر DNA هاياستفاده از رشته

  .من خيلي اميدوارم که تالش ما به نتيجه برسد. پيشگويي خوب از واقعيت باشد
يکي از اهداف وي سـر و  . باس قصد دارد تا کارهاي ديگري هم انجام دهد

نـام  در يـک پديـده کوانتـومي بـه    . کله زدن بـا اصـول نظريـه کوانتـوم اسـت     
با هم اندرکنش دارند حتي اگر از هم جدا شوند، باز هم تنيدگي، ذراتي که  درهم

بـه گفتـه   . گذارنـد  آوري با هم هماهنگ هستند و روي هم اثر مي طرز حيرتبه
شکل پيچيده بروني به يکديگر متصل شوند، ممکن است قادر باس اگر ذرات به

ـ  به اين ترتيب مي. گذارندهباشند تا حتي هنگام جدا شدن بر روي هم اثر ب وان ت
وار راه دور، مشـابه آنچـه کـه در     هاي جديدي بـراي خلـق ارتباطـات شـبح     راه

  .شود فراهم کرد تنيده مشاهده مي هاي درهم سيستم
اند،  که اين اتصاالت از توپولوژي استخراج شدهبا توجه به اين: گويد باس مي

ين بر هم .ها را در معادله شرودينگر جستجو کردتوان به عقب بازگشت و آن مي
با اين . هاي کوانتومي جديدي را در آزمايشگاه خلق کرد توان وضعيت اساس، مي

هاي کوانتومي فوق قدرتمنـد   هاي جديدي را براي ساخت رايانه توان راه کار مي
هـاي کوانتـومي    ها توسط وضعيتهايي که اطالعات ورودي آن پيدا کرد، رايانه
تواننـد در يـک لحظـه در     ايـن اطالعـات کوانتـومي مـي    . شود ذرات تامين مي
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تواننـد حجـم    هـاي کوانتـومي مـي    هاي مختلفي باشند، در نتيجه رايانه وضعيت
  .زمان انجام دهند طور همزيادي از محاسبات را به

 
  .ترين مولکول ترکيبي جهان را مالقات کنيدبزرگ

-انـد بـزرگ  محققان موسسه تکنولوژي فدرال سوئيس در زوريخ موفق شده

ميليـون اتـم هيـدروژن     ٢٠٠رکيبي پايدار جهـان را متشـکل از   ترين مولکول ت
  .بسازند

ي ترين مولکول ترکيبـي پايـدار  بزرگPG5 براساس گزارش نيوساينتيست، 
نـانومتر و   ١٠اين مولکول با قطري برابـر  . حال ساخته شده استبه که تا است

ن شـده و  هايي شاخه ماننـد تـزئي  ميليون اتم هيدروژن با زائده ٢٠٠جرمي برابر 
هـا و يـا   پيچيده با قابليت ذخيره دارو درون پـيچ و خـم   مسير توليد ساختارهاي

 .مختلف هموار خواهد کرد اتصاالت مولکولي را در مواد
 PG5 شوند و مولکـول هاي پيچيده در طبيعت فراوان يافت ميريزمولکول

کـول  امـا سـاختن چنـين مول    ,رشته ويروس تنباکو را دارديک تک ابعادي برابر
دشوار است زيرا اجزاي اين مولکول در حين سـاخته   بزرگي در آزمايشگاه بسيار

 .شوند شدن ميل دارند از يکديگر جدا

 
رکيبي پايدار بود که از حجمي ترين مولکول تيرن بزرگاستاپيش از اين پلي

براي خلق اين مولکـول جديـد   . ميليون اتم هيدروژن تشکيل شده بود ٤٠برابر 
تکنولوژي فدرال سوئيس در زوريـخ فراينـد ترکيـب     پيکر محققان موسسهغول

اي يکديگر وصل شده و زنجيـره  تر بههاي کوچککردن را که طي آن مولکول
زيرساختار کربني و هيدروژني  سپس به اين. ردنددهند، آغاز کبلند را تشکيل مي

. هيدروژن افزوده شـد  همراه کربن وهاي بنزن و نيتروژن بههايي از حلقهشاخه
-تري را به شاخههاي فرعياين چرخه چندين بار تکرار شد و شاخه ,از آن پس

نتيجه ايـن  . وجود آيدشکل بهمولکول افزود تا ساختاري درخت هاي موجود اين
هـزار   ١٧٠گيـري  ساخت کل آن در پـي شـکل   بود که PG5 مليات مولکولع

 .اتصال رخ داد
 PG5 هـايي مشـابه  گزارش، محققان معتقدند ساخت مولکول اين براساس

هـاي  واسـطه شـاخه  تواننـد بـه  در ساخت ابزارهاي انتقال دارو که مـي  تواندمي
محققان . اشته باشدشده و دارو را انتقال دهند کاربرد د هدف وصلمتعددشان به

ـ   پديده باور دارند در حال حاضر هيچ توانـد بـا گنجـايش    هاي وجود نـدارد کـه ب
  .مقابله کند PG5 مولکول
  

  كه شد فتح ماه معلوم سال پس از ٤٠

 .هسته كره ماه هم مايع است

توسـط   ١٩٧١آمـده از سنسـورهاي لـرزه كـه در سـال       دستهاي به سيگنال
دهد كه ماه هـم ماننـد    گذاشته شد، نشان مي كار فضانوردان آپولو در سطح ماه

  .اي مايع دارد زمين هسته
امـروزي را بـر    هاي تشخيص لـرزه  گزارش ايسنا، دانشمندان ناسا تكنيكبه

  .دست آمده از سنسورها اعمال كردنداطالعات به

 
هسته داخلـي جامـد و غنـي از     دهد كه ماه از يك تحقيقات جديد نشان مي

عمدتا آهن مايع با  كيلومتر و يك هسته خارجي روان ٢٤٠آهن با شعاع تقريبي 
اليه مرزي  كيلومتر برخوردار است و تفاوت آن با زمين در ٣٣٠شعاع نزديك به 

 .كيلومتر برخوردار است ٤٨٥اعي در حدود مذاب اطراف هسته است كه از شع
مولـد قمـري   . كنـد  روشن مي اين اطالعات، سير تكامل يك مولد قمري را

مغناطيسـي   يك روند طبيعـي اسـت كـه طبـق آن احتمـاال مـاه، خـود ميـدان        
 .قدرتمندش را توليد و حفظ كرده است

اه هاي دقيق از تشكيل م مدل كشف جزئيات در مورد هسته ماه براي طراحي
بوده كه گوگرد  هسته شامل درصد كوچكي از عناصر سبك مانند .ضروري است

اكسيژن  شناسي را در زمين كه از وجود عناصر سبك مانند تحقيقات جديد زلزله
  .كند داد، تكرار مي در اليه اطراف هسته زمين خبر مي گوگردو 

آپولو در آمده در زمان عمليات  دستدر اين تحقيقات از اطالعات گسترده به
نگار تشكيل  لرزه نگاري انفعالي آپولو از چهار آزمايش لرزه. ماه استفاده شده است

يـي   لـرزه  هاي در ماه نصب شد و فعاليت ١٩٧٢و  ١٩٦٩هاي  شده كه بين سال
  .ثبت كرد ١٩٧٧طور مداوم تا اواخر ماه را به

 
  جو تيتان كجاست؟ منشا عناصر اصلي حيات در

تـرين  بـزرگ , اند تا جو شيميايي تيتان سا تالش كردهنا يك گروه از محققان
همانندسازي كنند و در تالش خود كشف كردند كـه ممكـن    قمر سياره زحل را

  .اجزاي اساسي حيات است وجود داشته باشد است در اين قمر، نوكلئوتيد كه از
بـا تاثيرپـذيري از    ايسنا، اين تـيم تحقيقـاتي از دانشـگاه آريزونـا     گزارشبه
گرفتند تا  در تيتان تصميم  قات فضاپيماي كاسيني در مورد پيدايش ملكولتحقي

نيتروژن  منوكسيد،کربن ها را مشخص كنند؛ بنابراين تركيبي از  نوع اين ملكول
را آلود اين قمر وجود دارند آمـاده و آن  ملكولي و متان را كه در جو سنگين و مه

دسـت آمـده در   ماده بـه . ر كردندسازي نور خورشيد با اشعه منفج منظور شبيهبه
هاي پيچيده از جمله آمينواسيدها و پنج  منتخبي از ملكول كمال تعجب محققان،

 .شوند محسوب مي RNAو  DNA اجزاي سازنده باز نوكلئوتيدي بود كه از
منوكسـيد نـدارد و ميـزان    کـربن   تيتان ميزان زيادي اكسيژن براي سـاخت 

هـايي از   كاسيني توده درعوض، فضاپيماي. كنوني در خود قمر توليد نشده است
فضـا پرتـاب    قمر ديگر زحل بـه , آب را مشاهده كرده بود كه توسط انسالدوس

خورشـيد بـه هيـدروژن و     اين آب در فضا توسط ذرات فعـال يـا اشـعه   . شد مي
تيتـان وارد   اكسيژن تجزيه شده و اين گازها به با جريان مغناطيسي زحل به جو

صورت معمـا بـاقي مانـده    ال وجود متان در جو تيتان هنوز بهبا اين ح. شوند مي
به هيدروكربن  ميليون سال ٥٠انرژي خورشيد بايد تمام متان تيتان را در . است

 .پيچيده تبديل كرده باشد
دارد ايـن موضـوع را پيشـنهاد     اين حقيقت كه متان هنوز در اين قمر وجود

فشان زير جو سـنگين آن   يخ هاي اندهد كه احتماال از منبعي ديگر مانند فور مي
 .شود يا نوعي از حيات در سطح سيارك دوباره ذخيره مي
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  هاکردن تانکابداع فناوري براي نامرئي
نـام اسـتتار الکترونيکـي    دانشمندان بريتانيايي در حال تکميل تکنولوژي بـه 

ردن کـ توان نوعي جوهر الکترونيکي براي نامرئيهستند که با استفاده از آن مي
  .دست آورداجسام به

اي براساس گزارش تلگراف، در اين فنـاوري از حسـگرهاي بسـيار پيچيـده    
شوند که بـا ايـن کـار    اين حسگرها بر روي بدنه جسم نصب مي استفاده شده و

شوند، در واقع با اسـتفاده از ايـن   بازتاب داده مي تصاوير محيط اطراف به بيرون
 .شوداطراف ترکيب و غيرقابل تشخيص مي اي در محيطگونهحسگرها جسم به

ها که از توليد جوهر بـراي پنهـان کـردن    استتار الکترونيکي مشابه اختاپوس
شکلي با محـيط اطـراف   کنند، جسم را بههاي پرخطر استفاده ميمحيط خود در

 .امکان تشخيص آن بسيار دشوار خواهد شد کند کهترکيب مي

 
برخالف ديگر انواع استتار، تصاويري که بر روي بدنه اجسـام پنهـان شـده،    

-کنند و به اين شـکل مـي  محيط تغيير ميدادن  با تغيير و شوندداده مي بازتاب

محققـان  . واهـد مانـد  که جسـم همـواره مخفـي بـاقي خ     توان اطمينان داشت
هـاي نـامرئي   در توليـد ناوگـاني از تانـک    بريتانيايي درنظر دارند از اين فناوري

 .برداري خواهند بودتا پنج سال ديگر قابل بهره که نظامي استفاده کنند
ها امکان حرکت اين هاي استتار رايج براي تانکگزارش، شيوهاين براساس 

کرد، مثال يک مختلف با محدوديت مواجه مينقليه عظيم را در محيطهاي  ابزار
رو محققـان از  شود، از اينخوبي ديده ميمحيطي سرسبز به رنگ درتانک خاکي

توانند اين خودروهـاي جنگـي   هاستفاده خواهند کرد تا ب شيوه استتار الکترونيکي
 .هاي جنگ مخفي نگه دارندميدان چند تني را از ديد دشمنان در

 
  با استفاده از ضدماده نانوبلوريکشف اسرار مواد 

هـا در   در مواد اهميت بسياري دارد؛ اما اگر اين نقـص  بلوري  نواقص  مطالعه
يـک گـروه   . هايي همراه اسـت  ها با دشواريآن حد اتمي باشند مطالعه بر روي

مؤثري در جهت درک بهتـر ايـن    تحقيقاتي اتريشي با ادغام دو روش ويژه گام
  .است  هاي اتمي برداشته نقص
 دليـل سـختي بـاال و سـهولت     اي، بـه  ه مواد نانوبلوري تـود  گزارش ايسنا،به

 .اند ري سؤاالت زيادي را در ميان محققان ايجاد کردهاخو چکشي
هايي به اين سؤاالت پاسخ  آزمايش محققان دانشگاه گراز در اتريش با انجام

 ات سـاختاري را بـه  تغيير توان ها سيستمي طراحي کردند که با آن ميآن دادند؛
ساختاري اتمي  ي نواقص صورت زنده مشاهده کرد که با اين کار امکان مطالعه

دانـه بـه ابعـاد     شـماري  نانوبلورهاي فلزي شامل تعداد بـي . وجود خواهد داشت
است  ساختار اين نانوبلورهاي فلزي بسيار منظم. نانومتر است ١٠٠تر از  کوچک
 شـود،  اند؛ اما زماني که فلز سـاخته مـي   چسبيدههم صورت متراکم به ها به و اتم

  زند؛ براي مثال يک اليـه  هم ميهايي در آن وجود دارد که اين نظم را به نقص
هـا درسـت    يک اتم گم شده يـا رديـف  . است  ديگر قرار نگرفته  روي اليه دقيقاً

 .اند چيده نشده

جـا کـه   آناز . اسـتفاده کردنـد   هـا  ها از دو روش براي بررسي اين نقـص آن
نانو، کار بسيار دشواري اسـت، محققـان از    هاي اتمي در مقياس شناسايي نقص

تر از اتم بوده که  اي کوچک پوزيترون ماده. کار استفاده کردندپوزيترون براي اين
کوچک با الکتـرون دارد و آن بـار    تقريباً شبيه الکترون است و تنها يک تفاوت

اگر اين دو با هـم برخـورد    ون است؛ بنابراينمثبت آن در مقابل بار منفي الکتر
 .کنند کنند، يکديگر را حذف مي

جـا  تعداد کمتري از الکتـرون در آن  اي که نقص بلوري وجود دارد، در نواحي
افتد؛ بنـابراين پـوزيترون    مي شود و در نتيجه فرايند حذف، کمتر اتفاق يافت مي

هـاي اتمـي ارائـه     نقص ي نقش جاسوس را بازي کرده و اطالعات خوبي درباره
 .توان در آناليز سريع فرايند نقص اتمي استفاده کرد از اين روش مي. کند مي

دانشگاه صنعتي مـونيخ   FRM II براي انجام اين پروژه، محققان از رآکتور
  . دارد ترين پرتو پوزيترون دنيا را استفاده کردند که پرقدرت

محققــان بــا اســتفاده از  پــوزيترون، -بــر فراينــد حــذف الکتــرون عــالوه 
فراينـد محاسـبه    دادن ايـن ديالتومتري، ميزان تغييرات طـول را در هنگـام رخ  

 .کردند
اي  خواص اسـرارآميز مـواد تـوده    ترکيب اين دو روش نشان داد که برخي از

هـايي در   ايجـاد چنـين نقـص     ريشه. ها مرتبط استهاي آن نانوبلوري به نقص
فرايند توليد اين مـواد بسـيار پيچيـده بـوده کـه      . تاس توليد فلزات نهفته  فرايند

  .شود ها مي اين نقص منجر به ايجاد
  

  هاي مصنوعيايجاد اولين پروتئين
هاي مصنوعي را ايجـاد  دانشمندان آمريکايي موفق شدند گروهي از پروتئين

 .کنندکنند که در آزمايشگاه تقريبا همانند محيط طبيعي عمل مي
هـاي زنـده،   ، در ارگانيسـم Genetic Engineering News گـزارش بـه 
. شـوند هـا تشـکيل مـي   نام ريبـوزم اي بههاي سلولي ويژهها در اندامکپروتئين

که در داخـل هسـته سـلول      DNA ها دراطالعات الزم براي ساخت پروتئين
کـه از   رسـان پيام RNA از يک DNA در حقيقت. قرار دارد نوشته شده است
ايـن  . شـود دهد خارج ميها انتقال ميات را به ريبوزمهسته خارج شده و اطالع

شـود و يـک آمينواسـيد را    صورت يک کد سه حرفـي خوانـده مـي   اطالعات به
  .شوديک پروتئين حداقل از صد آمينواسيد ساخته مي. دهدتشکيل مي

اکنون گروهي از محققان به سرپرستي مايکل هخت استاد شـيمي دانشـگاه   
-هاي کارآمدي را ايجاد کنند که بهار موفق شدند پروتئينباولين پرينستون براي

شوند هاي زنده ايجاد و تکثير ميچه در بدن ارگانيسمآن روشي کامال متفاوت از
محققان با استفاده از يک گام بلند در بيولـوژي   که اينطوريبه ,اندساخته شده

 .کنندروشي مصنوعي ايجاد ها را بهسنتزي موفق شدند اين پروتئين

 
يابي به اين هدف، اين دانمشندان حدود يک ميليون زنجيـره  منظور دستبه

سـپس  . توليد کردند که داخل ساختارهاي سه بعدي پيچ خورده بودند آمينواسيد
 نمونه از باکتري ٢٧ها را انتخاب کرده و وارد ان، برخي از اين مولکولاين محقق

 انگيزي نشان داد که ايـن طور شگفتنتايج اين تحقيقات به. کولي کردند -اي
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هاي مولکولي عجيـب و جديـد رشـد    ها با استفاده از اين ماشينميکروارگانيسم
 .کردند

بـراي حيـات    ار ژن را کـه ها چهـ ويژه، اين پروتئينگزارش، به اين براساس
-ها در کنار باکتريدر مرحله بعد، اين باکتري. خدمت گرفتندضروري هستند به

هـاي جديـد بودنـد در شـرايط     پـروتئن  هاي گروه کنترل که بدون ژن و بدون
 .استرس محيطي قرار گرفتند

هاي گـروه کنتـرل همگـي مردنـد     نتايج اين تحقيقات نشان داد که باکتري
هاي مصنوعي موفق شدند کلوني تشکيل هاي داراي پروتئيناکتريب کهدرحالي
شوند که به اين نکتـه توجـه شـود کـه     انگيزتر مياين نتايج زماني حيرت. دهند

 .اندهاي طبيعي وجود نداشتههاي مصنوعي در محيطاين پروتئين هرگز مشابه

را  سال گذشته تيم تحقيقاتي کريگ ونتر موفق شد اولين باکتري مصـنوعي 
دست آمده در دانشگاه پرينستون تائيد شـود احتمـاال   اما اگر نتايج به ايجاد کند،

-چه خواهند بود که مـي آينده چيزي کامال متفاوت از آن هاي مصنوعيباکتري

  .شناسيم
  

  تر از فوالداي مقاوميک اَبر فلز شيشهتوليد 
نند که ظاهري دانشمندان آمريکايي موفق شدند يک ابر فلز جديد را توليد ک
  .شبيه به شيشه دارد اما مقاومت آن حتي از فوالد نيز باالتر است

 ترين فلز دنيـا را گزارش نيچر، محققان موسسه تکنولوژي کاليفرنيا مقاومبه

درصـد از   ٩٠اين ابر آلياژ فلزي که ظاهري شـبيه بـه شيشـه دارد    . توليد کردند
و گـوگرد تشـکيل   سيم ژرمانيم، سيليدرصد از نقره و باقيمانده آن از  ٣ پاالديم،

 .ه استبار تالش ايجاد شد ١٠٩پس از و شده است 
اين آلياژ جديد دو خاصيت مهم دارد که اولي نيرو و دومي مقاومت باالي آن 

زمان هر دوي اين خواص را در يک توان همشد که نميتاکنون تصور مي. است
هـاي بسـيار   دون تغيير شکل وزننيرو به فلز اجازه مي دهد که ب. فلز ايجاد کرد

مقاومت يک خاصـيت خميـدگي زيـاد را تضـمين کـرده و       باال را تحمل کند و
 .دهدامکان شکسته شدن فلز را کاهش مي

 
هـاي قابـل اسـتفاده در    ر پزشکي مثل سـاخت پـالک  تواند داين ابر فلز مي

قيمت باالي پاالديم کـه بيشـتر ايـن    . شکسته کاربرد داشته باشد هاياستخوان
و  سازي اين ابر فلز يک مشکل اساسي باشدتواند در تجاريمي, سازدآلياژ را مي

و  تـري چـون آهـن   توانـد آزمـايش فلـزات ارزان   گام بعدي اين محققان ميلذا 
 .جاي پاالديم باشدنيم بهآلومي
 

  تر از استيل محكم هايي  شيشه
هـاي   تر از استيل؟ بلـه نـوع جديـدي از شيشـه     تر و محكم هايي قوي شيشه

متاليك مقاوم و بادوام كه طي همكاري مشـترك محققـان بـا بخـش انـرژي      
  )كلتـك (اياالت متحده و آزمايشگاه ملي بركلي و انستيتوي فنـاوري كاليفرنيـا   

تر از تمامي  اند خواصي به مراتب باالتر و بادوام   مورد آزمايش قرار گرفته توليد و
مانند شيشـه  و  اند  معرض نمايش گذاشته مواد شناخته شده توسط اين گروه را به

تر اين كه شايد مدل بهينه شده اين  جالب .ندسته مانند استيل سختهمحكم و 
  .شيشه جديد همين روزها به بازار عرضه شود

  
چـرا كـه    ,كند گسترش پيدا مي خورد، اين ترك هنگامي كه شيشه ترك مي

فلزاتـي ماننـد    شيشه با وجود محكم و مقاوم بودن در برابر تغيير شكل، سـختي 
بسيار بااليي  اكنون با اين ماده جديد كه البته هزينه. ل را نداردآلومينيوم و استي
 يابي به هر دو ويژگـي در يـك محصـول   اي نزديك امكان دست دارد در آينده

  .شود فراهم مي
كند معتقد است ايـن   رابرت ريچي مهندس مواد كه تيم بركلي را رهبري مي

دهد و ما  يشه متاليك مينتايج نشان از استفاده استراتژي جديدي براي توليد ش
اي محكـم و بسـيار     تـوانيم شيشـه   باور داريم كه با استفاده از اين استراتژي مي

  .سفت توليد كنيم
هاي متاليك جديد ميكرو آلياژي بـا خـواص پـاالديم اسـت؛ پـاالديم       شيشه

اي را از بين برده   ذاتي مواد شيشه  فلزي با ضريب سختي باالست كه شكنندگي
به دليل ضـريب كشـيدگي بـاالي پـاالديم مـوادي كـه داراي       . كند ياثر م و بي

تر خـم   پذيري بيشتري يافته و راحت پوششي از اين فلز هستند خاصيت انعطاف
  .شوند مي

و غيركريسـتالي هسـتند كـه      )نامنظم(شكل  اي داراي ساختار بي مواد شيشه
هاي كريسـتالي  در حالي كه ساختار. ها را سخت اما شكننده ساخته استذاتا آن

توانند با ايجاد سدهاي ميكروساختاري از گسترش شكنندگي جلوگيري  فلزي مي
اي چنـين مـوانعي جهـت جلـوگيري از      شـكل شيشـه   در ساختارهاي بـي . كنند

  .گسترش شكنندگي وجود ندارد
شيشه فلزي براي اين . ساخته شد DH3در اولين اقدام شيشه متاليك با نام 

با وجود دارا بـودن  . اين موسسه كشف شده بود پيش در سال ٥٠حدود  باراولين
در اين . و ظاهري براق و فلزي دارد اي شيشه، اين ماده مات بوده ساختار هسته

وسيله فاز دوم كريستالي فلز انجـام  محصول جلوگيري از گسترش شكنندگي به
در اين فرآيند با ايجاد موانع ريزساختاري از گسـترش يـك شـكاف بـاز     . شد مي

  .شد شده جلوگيري مي
پـذيري و   اضافه كردن پاالديم به تركيب مواد سخت باعث افزايش انعطـاف 

اين تركيب چنان استحكامي به مواد شكننده . شد جلوگيري از شكنندگي آن مي
ترين  ترين و محكم بخشد كه نظير آن را شايد در سفت و سخت مانند شيشه مي

  .مواد شناخته شده نديده باشيم
ليه شيشه فلزي توليد شده ميكروآلياژي متشكل از پاالديم فسفردار، نمونه او

اي بـا قطـر حـدودا يـك      هاي شيشه سيليكون و ژرمانيم بوده و حاصل آن ميله
سـازد كـه    اضافه كردن نقره بـه تركيـب، محققـان را قـادر مـي     . متر است ميلي
ي سـاختن  با يك حساب سرانگشتي برا. متر هم بسازند ميلي ۶هايي با قطر  ميله

-ها را آبعنصر داريم تا پس از تركيب، آن ۵هاي متاليك، نياز به حداقل  شيشه

  .ديده كنيم
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تست و توصيف اختصاصي مواد جديد در البراتوار بركلي توسـط اداره    بودجه
 Cal Techمتاليك در   فراهم شده و بودجه مراحل ساخت شيشه DEOعلوم 

  .توسط بنياد ملي علم تامين شده است
دليـل  بـه  هاي ارتودنسي اين ماده براي مثال در كاشتزم به ذکر است که ال

  .مقاومت باالي آن قابل استفاده است
  

  ؛بعدي محقق ايراني براي رهايي از عينک لنز سه

  !نصب نمايشگر روي چشم
محقق ايراني دانشگاه واشنگتن در ادامه پروژه لنزهاي بيونيکي خـود کـه از   

وه بر ساخت لنزهايي با توانايي تشخيص قنـد خـون،   آغاز شده، عال ٢٠٠٨سال 
بعدي نمـايش فـيلم ابـداع    هاي سهبعدي با عملکردي مشابه عينکلنزهاي سه
  .کرده است

براساس گزارش نيوساينتيست، دفعه بعد که به چشمان کسي خيـره شـديد،   
هاي رنگارنگ نور در اطراف اي شکل و رشتهمدارهاي ريز و حلقه شايد با ديدن

اين لنزهاي هوشمند براي . شدت شگفت زده شويدبه بيه و مردمک چشم ويعن
شوند و در عوض به کنترل ميزان قند خون کار گرفته نميبهبود قدرت بينايي به

در افـراد مختلـف خواهنـد     در بيماران ديابتي و جستجوي نشـانه هـاي کـوري   
ر ميدان ديـد فـرد   توانند تصاويري را مستقيما دچنين مياين لنزها هم. پرداخت

به اين شکل نمايشگري کوچک را براي تجربه کـردن واقعيـت    نمايش دهند و
هاي ويژه در اختيار کاربر ها و يا کالهاستفاده از عينک افزوده شده بدون نياز به

  . قرار دهد
لنزهايي محقق ايراني دانشـگاه واشـنگتن مـواد شـفاف و      براي توليد چنين

بابـک پرويـز   . ها ترکيـب کـرده اسـت   ريزالکترونيک بابا چشم انسان را  سازگار
کـرد   نمونه ابتدايي از اين طرح را ارائه ٢٠٠٨محقق دانشگاه واشنگتن در سال 

وي اکنون بـا کمـک   . قرمز رنگ استفاده شده بود LED که در آن تنها از يک
تواننـد بـا دقتـي بـاال     فناوري مشابه لنزهايي ابداع کرده است که مـي  گرفتن از

 .گيري کننددر افراد مبتال به ديابت اندازه زان قند خون رامي

 
عملکرد اين لنزها براساس وجود گلوکز در اشک چشم انسان است و پرويـز  

صـورت  تواننـد بـه  هايي ابداع کرده است کـه مـي  از همين ويژگي لنز با استفاده
هاي سوزني ديابت، ميزان قنـد خـون را در بيمـاران    تست مداوم و بدون نياز به

تواننـد  اي طراحـي کـرده کـه مـي    گونـه لنزها را به پرويز اين. ديابتي تعيين کند
همـراه بيمـار   الکترونيکي قابل حملي کـه بـه   دست آورده را به ابزاراطالعات به

تغذيه و مصرف داروهـاي خـود    ها امکان دهد دربارهست ارسال کرده و به آنا
 .تجديد نظر کنند

هاي ريـزي هسـتند کـه     LED هايي ازچنين حاوي رشتهلنزهاي جديد هم
مربوط به بيماري يا اطالعاتي ديگر را از ميان لنـز مسـتقيما    توانند اطالعاتمي

هـاي  ت افزوده در حال حاضر در تلفناين نوع از واقعي .براي کاربر نمايش دهند
 .اندکار گرفته شدههمراه به

وجـه کـار   هـيچ استفاده از اين فناوري بر روي لنزهاي طبي بسيار کوچک به
سال گذشـته  . کردن اين فرايند استنيست، اما فناوري در حال تسهيل ايساده

طبي هوشمند سنسي مد در لوزان اولين نمونه از لنزهاي  نامشرکتي سوئيسي به
درمان افراد مبتال به گالکوما يا آب سـياه را بهبـود    توانستندرا ارائه کرد که مي

 .بخشد

در اين بيماري بر روي اعصاب بيماري فـرد فشـار وارد آمـده و در صـورت     
-لنزهاي ابداع شده از رشته. اختالالت بينايي درپي خواهد داشت درمان نشدن،

شده بودند که در ماده شفاف سازنده لنز کار  ظريفي تشکيل هاي پالتيني بسيار
رسـاند،  ثبـت مـي  شده در انحناي قرنيه چشم را به گذاشته شده و تغييرات ايجاد

دست لنزها اطالعات به. دروني چشم دارد انحناي قرنيه ارتباط مستقيمي با فشار
ه و الکترونيکي متصل به بيمـار انتقـال داد   سيم به ابزارهايصورت بيآمده را به

لنزهـا انـرژي مـورد نيـاز خـود را از آنـتن       اين . دندهدر اختيار پزشکان قرار مي
هاي مختلف الکتريکي را به بخش تواند انرژيآورند که ميدست ميکوچکي به

هـاي سـيگنالي انتقـال    ها و فرستندهلنز از جمله حسگرها، پردازشگرها و گيرنده
 ٢٤طـول   بـار اسـتفاده در  براي يـک هاي قابل بازيافت هر يک از اين لنز. دهد

گـذارد  هاند و بيمار بايد در سال يک يا دوبار آن را به چشم بـ ساعت ساخته شده
دسـت آمـده از ايـن لنزهـا زمـان      توانند با استفاده از اطالعات بـه همحققان ب تا

 .را تعيين کنند مناسب درمان
حسـگرهاي   .با اين همه پرويز رويکردي متفاوت به لنزهـاي هوشـمند دارد  

هـاي ريـزي از اشـک را    کنند که جريانالکترودهايي استفاده مي گلوکزي او از
ايـن  . پـردازد به محاسبه گلوکز موجود در آن مي و درون چشم فرد جاري کرده

مجهـز بـه آنـتن فرکـانس راديـويي بـر روي        ايالکترودها در کنار تراشه رايانه
سپس اين مـاده بـه    و شوندتنظيم و نصب مي  PET سطحي مسطح از جنس

 .شودشکل لنزهاي طبي براي مصرف در موارد مختلف پزشکي برش داده مي

 
سـي  هـا را بـا ميـدان فرکان   پرويز در نظر دارد نمونه قدرتمندتري از اين آنتن

تواننـد حتـي   اند اين حسگرها مـي هاي اوليه نشان دادهآزمايش. ارائه کند باالتر
زودي پرويـز در نظـر دارد بـه   . قند را در خـون شناسـايي کننـد    ترين مقاديرکم

جديدترين نتايج مطالعات خود را در اين زمينه در کنفرانسي در مکزيک مطـرح  
  .کند

در . هاي بيشتري هستندازمند آزمايشگويد اين لنزها هنوز نيبابک پرويز مي
اند و تنها رنگ سبز هاي قرمز و آبي بر روي لنزها نصب شده LED حال حاضر

صورت جداگانه لنزهـايي  چنين بهوي هم. لنزها را تکميل کند باقي مانده تا اين
هاي هايي که براي ديدن فيلمساخته است که به عينک بعديبا ابزار نمايش سه

 .گيرند، شباهت دارندرد استفاده قرار ميبعدي موسه
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هاي بينايي را در ها و ريزالکترونيک LED پرويز براي تکميل لنزهايش بايد
هم ترکيب کند اما او اطمينان دارد که با استفاده از اين لنزهـا، حتـي    يک لنز با
وي معتقد است . تصاوير به چشم نيز کامال واضح ديده خواهند شد تريننزديک
دهند نيازي به تغييردادن لنزها درون چشم نمايش مي ديدن تصاويري که براي

هـا را آشـکارا   توانـد آن نخواهد بود و فرد مـي  تمرکز بينايي بر روي اين تصاوير
 .ببيند

 زارش، با اين حال مخترعين بايد اين نکته را درنظـر داشـته  اين گبراساس 

هـاي ويرانگـر در   شبيه روبـات  باشند که کاربران در صورت استفاده از اين ابداع
هـاي  امـا پرويـز معتقـد اسـت اسـتفاده از مردمـک       .خواهند شد ترميناتور فيلم

هاي تکميل اين پروژه قـرار  اکنون از اولويتلنزها که هم مصنوعي بر روي اين
  .را رفع کند تواند چنين مشکليندارد، مي

  
  !نيست H2O ماه؛ جايي كه آب،

اند كه آب موجود در مـاه   كا در تحقيقات دريافتهتنسي آمري محققان دانشگاه
گيـري مـاه بـا آن برخـورد      گرفته كه كمي پس از شكلاء دارهايي منش از دنباله
 .اند كرده
علـوم زمـين و    ايسنا، لري تيلور، يكـي از اسـاتيد برتـر دپارتمـان     گزارشبه

 شـف سيارات كه سال گذشته توانسته بود ميزان بسيار كمي از آب را در مـاه ك 

كند، امسال نيز با همكاري يك تيم تحقيقـاتي، مطالعـات خـود را بـا تجزيـه و      
آوري و به زمـين آورده   هايي كه توسط فضاپيماي آپولو از ماه جمع سنگ تحليل

هاي آب  فرعي نشانه سنجي جرمي يون ها با استفاده از طيفنآ. شد هدايت كرد
كـه آب   يجـه عجيـب رسـيدند   گيري كرده و به ايـن نت  ها اندازه را در اين سنگ

  .موجود در زمين با ماه متفاوت است

 
برخورد زمين نوپا با يك شـي   گيري ماه در پي دانشمندان معتقدند كه شكل
وجود آمـدن مـاه   و به ه منجر به انفجاري عظيمبه اندازه مريخ به نام تئا بوده ك

بسـياري بـه زمـين و مـاه      دارهاي به عقيده تيلور، در آن زمان دنباله .شده است
برخـوردار اسـت و    زمين كه در حال حاضر از منابع آبي بسيار. كردند برخورد مي

 .است آمده وجوددارها به همين ميزان كم آب در ماه نيز از برخورد دنباله
سطح اين كـره وجـود    ماه در يقات تيلور، آب در تمام تاريخچهقساس تحبرا

دار و  دنبالـه  هـاي  داشته است؛ مقداري از آن توسط بادهاي خورشـيدي وسـتاره  
تـر، آبـي كـه     طور دقيقبه. است وجود آمدهمقداري ديگر در زمان تشكيل ماه به

بلكه حاوي , روي زمين نيست H2O يافت شده همان آب يا توسط تيلور در ماه
و هيـدروژن اسـت و در زمـان داغ شـدن      دهنده آب يعني اكسيژن مواد تشكيل

 .شود ها به صورت آب آزاد مي سنگ
توانـد مسـير را بـراي اكتشـافات      مي در ماه) آب(وجود هيدروژن و اكسيژن 

 .اين كره باز كند بعدي در

ه تـوان مـاه را يـك ايسـتگا     مـي , به ادعاي وي بـا وجـود ايـن آب در مـاه    
تواننـد در مسـير    مـي  به اين معني كه فضاپيماها. گيري در آسمان خواند سوخت

موجود در ماه  تر فضا از هيدروژن و اكسيژن مايع در آب پرواز خود به مناطق دور
  .به عنوان سوخت استفاده كنند

  
  ژل گازي با قدرت رديابي آلودگي؛ ترين جامد جهانابداع سبک

-اند که از قدرت پوشـش بـاال و حيـرت   کردهمحققان نوعي ژل گازي ابداع 

  .ها کاربرد داشته باشدتواند در رديابي آلودگيانگيزي برخوردار است و مي
 خاطر ظاهر شفافي که دارد بخار منجمـد نـام  اين ماده به گزارش گيزمگ،به

واسـطه گـاز   گرفته و از مواد ژالتيني توليد شده که در آن عناصـر ژالتينـي بـه   
ترين ماده جامـد جهـان   اند و درنتيجه اين تغيير و تحوالت سبکشده جايگزين

 هـاي کربنـي چنداليـه در   توان از اين ژل گازي نانولولـه مي. است وجود آمدهبه
ها و مواد سمي، رآکتورهاي توانند آلودگياستفاده کرد که مي ساخت حسگرهايي

 .الکترونيکي را رديابي کند شيميايي و تجهيزات

 
هاي گازي از سيليس، اکسيدهاي فلزي، پليمرها حال ژلکه تا بهبا وجود اين

انـد،  کار گرفته شـده کربني ساخته شده و در توليد محصوالت مختلف به و مواد
هاي گازي بـا اسـتفاده از   اند در ساخت ژلدان توانستهدانشمن تعداد محدودي از

  .شوند هاي کربني موفقنانولوله
ژل جديد مانند فنر از قابليت ارتجاعي برخوردار است و قابليت کشسـاني آن  

هاي يـک مکعـب يـک    که نانولولهبرابر ابعاد اصلي جرم است و درصورتي هزار
هلو يا انتها به انتهاي يکديگر چيـده  از هم باز شده و پهلو به پ اونسي از اين ژل

  .استفاده از آن يک زمين فوتبال را پوشش داد توان باشوند، مي

 
و از گزارش، اين ژل در عين حـال رسـاناي الکتريسـيته بـوده     اين براساس 

براي توليد تجهيزات حسگر در قطعات الکترونيکي بسيار کاربردي خواهد  رواين
  .بود

  
  ها در مبارزه با سرطان استفاده از نانوحباب

ها براي مبـارزه بـا سـرطان     گروهي از محققان موفق به استفاده از نانوحباب
  .شدند
گاه ، ديميتـري الپوتكـو، فيزيكـدان دانشـ    Biomaterialsگزارش مجله به

هاي پالسمونيك كـه در اثـر تـابش پـالس      رايس نشان داده است كه نانوحباب
هاي سرطاني را  توانند سلول شوند، مي ليزري در اطراف نانوذرات طال تشكيل مي
كار از طريـق  اين. برندهها را از بين بدرون بدن موجود زنده شناسايي كرده و آن
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ها را هاي سرطاني را آشكار ساخته و آن هاي كوچك بخار كه سلول بابايجاد ح
  .گيرد كنند، صورت مي صورت انتخابي منفجر مي به

هاي سرطان پروستات انساني را در بدن يك ماهي زبـرا   اين محققان سلول
كـه بـه   هـا بـدون آن   وارد كرده و نشان دادند كه با اسـتفاده از ايـن نانوحبـاب   

  .روند هاي سرطاني از بين مي ن آسيبي وارد شود، سلولهاي ميزبا سلول
سلولي را ابداع نمودنـد كـه    theranosticsالپوتكو و همكارانش اصطالح 

اتحاد سه مرحله مهم تشخيص، درمان و تأييد عمل درمـاني را در يـك فراينـد    
هـاي پالسـمونيك    فـرد نانوحبـاب  پذيري منحصر به تنظيم. دهد منفرد نشان مي

ها  هرچه نور ليزري كه براي ايجاد حباب. سازد پذير مي ن فرايند را امكانانجام اي
هاي ايجاد شده  شود، شدت بيشتري داشته باشد، قدرت انفجار حباب استفاده مي
تني را آسـان   ماهي زبرا تقريباً شفاف است كه اين امر تحقيق درون. باالتر است

  .سازد مي

  
شده به يـك   دار وصل در اين مطالعه الپوتكو و همكارانش يك نانوذره نشان

. هاي سرطاني كاشت شده در بدن ماهي هـدايت كردنـد   سمت سلولپادتن را به
خير اليه نـازكي از  هاي ليزري موجب گرم شدن سطح نانوذرات، تب تابش پالس

هاي بسيار كوچكي شد كه در عرض چند نانوثانيـه   محيط اطراف و ايجاد حباب
بيننـد، امـا ايـن     ها آسـيبي نمـي   همين دليل سلولبه. ايجاد شده و از بين رفتند

هـاي   ها موجب پراكنش شديد نور شده و بـدين ترتيـب شناسـايي سـلول     حباب
  .سازند پذير مي سرطاني منفرد را امكان

هـاي   كند كه سـلول  تري توليد مي هاي بزرگ تر حباب يك پالس ثانويه قوي
هاي اطراف در بـدن مـاهي    كه به بافتكنند، بدون آن اطراف خود را منفجر مي

هاي كشنده دوم، از بين رفتن  پراكنش نور ليزر توسط حباب. زبرا آسيبي برسانند
  .كند ها را تأييد مي سلول

در ايـن  . دن كل اين فرايند كليد اصلي كار اسـت مكانيكي بو: الپوتكو گفت
شـود و در نتيجـه    هـاي شـيميايي يـا راديواكتيـو اسـتفاده نمـي       روش از درمان

  .روند هاي سالم از بين نمي بافت
شوند، بلكـه   هاي سرطاني نمي نانوذرات موجب از بين رفتن سلول: وي افزود

در اينجا انرژي نوري را  ما. گيرد اين كار توسط يك اتفاق گذرا و آني صورت مي
  .كنيم به مكانيكي تبديل مي

  
  ابداع ابزاري چند کاربردي با دو قطره مايع

  توسط محقق ايراني موسسه رنسلير
هاي مـايعي  تکنيک رنسلير موفق به توليد پيستونمحقق ايراني موسسه پلي

ربردي از توانند با استفاده از امواج الکترومغناطيسي به ابزاري چند کاشده که مي
جمله ميکروپمپ، لنزهاي قابل انطباق عکاسي و يا لنزهـاي طبـي قابـل تغييـر     

  .تبديل شوند
 دار که از نانوذراتبراساس گزارش گيزمگ، اين ابزار از دو قطره از مايع آهن

اي بـه انـدازه يـک    اند تشکيل شده و در دو حفره بر روي اليهفلزي اشباع شده
کل اين ساختار درون مخزنـي مملـو از آب قـرار     .اندقرار گرفته آدامس کوچک
هـا کـه قطـره    شوند يکي از قطرهالکترومغناطيسي باعث مي هايگرفته و پالس

ايـن نوسـان در ميـان    . جلو در نوسان باشـد  سوي عقب ومحرک نيز هست، به
منجر به  ترکيبي از نيروي مغناطيسي، نيروي کشش مويرگي و نيروهاي داخلي

 اين. در الگوي معکوس از الگوي نوسان قطره اول خواهد شدنوسان قطره دوم 
رويداد در نهايت منجر به خلق پيستون يا متحرکي خواهد شد که با سرعتي باال 

توانند با کنترل شـدت  که دانشمندان ميدر حالي .کندجلو حرکت مي به عقب و
 .الکترومغناطيسي، سرعت و شدت نوسان قطره محرک را کنترل کنند نيروي

هـا عملکـردي مشـابه يـک     شوند قطـره پيستوني باعث مي هاياين حرکت
ها را احاطه کرده بـه  توانند مايعي که آنداشته باشند که مي را تشديدگر مايعات
ويژگـي کـه    ,از يک اتاقک به اتاقکي ديگر هدايت کنند و آن را نوسان درآورده

 .استفاده کرد براي پمپ کردن مايعات عنوان ابزاريتوان از آن بهمي

امير هيرسا، محقق ايراني که اين ابزار را ابـداع کـرده کـامال اطمينـان دارد     
هـا،  تواند در خلق طيف جديـدي از ابـزار از قبيـل ميکروپمـپ    ابداعي مي چنين
 .هاي پيشرفته دارورساني کاربرد داشته باشدسيستم هاي مايع وسوئيچ

 
هـا تحـت تـاثير    دليل شکل متغير قطـره بهکه چنين دريافته است هيرسا هم
ها را به لنزهاي مينياتوري تبديل کـرد کـه بـا نوسـان پيـدا      آن تواننوسان، مي

ا ثبت تصاوير بـه ايـن   به اعتقاد وي ب. کندپيدا مي کردن مرکز کانوني آن تغيير
ويرايشي براي زدودن تصاوير نـامطلوب، امکـان    افزارهايشيوه و استفاده از نرم

تاکنون سرعت و کيفيت . وجود دارد توليد تصاوير ويديويي کامال شفاف و واضح
هرتـز   ٣٠به ثبـت رسـانده از    تصاوير ويديويي که هيرسا با استفاده از اين شيوه

 .فراتر رفته است
گـزارش، در کنـار لنزهـاي دوربـين، هيرسـا بـاور دارد از ايـن         اين براساس
توان براي توليد لنزهاي طبي استفاده کرد که بـا اسـتفاده از   حتي مي تکنولوژي

  .دهندالکترومغناطيسي، خود را با چشم فرد انطباق مي امواج
  

  ,تصاوير اهداي بهترين هديه به استاد شيمي

  مو ترين جدول تناوبي رويثبت کوچک
تواند يک دانشـمند را خوشـحال کنـد چيسـت؟     بهترين هديه تولدي که مي

هـا را شـاد   تواند آنهمصرف بشايد يک کيف پول الکتريکي يا يک خودروي کم
داني مانند مارتين پولياکوف چنين هدايايي کـافي نخواهـد   اما براي شيمي ,کند
  .بود

اکوف در مرکز علوم و گزارش خبرگزاري مهر، همکاران و دانشجويان پوليبه
تـرين هديـه   نانو در دانشگاه ناتينگهام براي تبريک تولـد وي، کوچـک   فناوري
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گرفتند و بر روي يکي از تارهـاي مـوي او يـک جـدول      جهان را برايش درنظر
 .تناوبي عناصر را حک کردند

هـاي گـاليم اسـتفاده شـد و     براي حک کردن اين جدول تناوبي از پرتو يون
ترين جدول تناوبي از عناصري که در جهـان وجـود   نستند کوچکتوا دانشمندان

هـاي گـاليمي معمـوال    يون. روي يک تار مو حک کنند دارند را در چند ثانيه بر
رساناها مورد اسـتفاده  ميکروسکوپي در نيمه براي ترميم ساختارهاي آسيب ديده

دفي ديگـر  بـار از ايـن پرتوهـا بـراي هـ     با اين حال محققان اين. گيرندقرار مي
هاي عناصر جدول تناوبي که بر روي تار مـوي  از نشانه استفاده کردند، هر يک

هـزار   ٢٥٠چهار ميکرون دارد، بـه بيـاني ديگـر     پولياکوف ثبت شده طولي برابر
يکديگر قرار گيرنـد تـا بتواننـد    کنار  ها بايد به صورت طولينمونه از اين سمبل

 .ارتفاع خود را به يک متر برسانند
ميکـرون   ٤٦ميکـرون در   ٨٨عاد کل جدولي که بر روي تار مو حک شده اب

رو بر روي تار موي پولياکوف هنوز فضاي کافي براي حک کـردن  بوده و از اين
 .وجود دارد هزاران جدول تناوبي ديگر

همراه تيمي تصويربرداري تمامي روند حک شدن جدول تناوبي پولياکوف به
-همراه تيمش مجموعـه فـيلم  سانده است، وي بهثبت رمويش را به بر روي تار

موجود در جدول تناوبي توليـد کـرده و بـر روي وب     عنصر ١١٨هايي را درباره 
 .سايت يوتيوب قرار داده است

ترين هديه جهان که ويژه يک اسـتاد شـيمي   تصاويري از روند توليد کوچک
 :کنيدمشاهده ميدر زير را است گرفته  انجام

 
اي که اليه شود و در ميان دو صفحه چسبناکتار موي استاد پولياکوف چيده مي

 .تواند از ميان آن عبور کندهگيرد تا الکتريسيته برا پوشش داده قرار مي مسي آن

 
گيرد و اي قرار ميتار مو در ميکروسکوپ الکتروني بسيار پيچيده

 .شودبر روي تار مو متمرکز مي ميکروسکوپ 

 
 .شودمي اي براي حک کردن جدول تناوبي انتخابمنطقه

 
. تنظيم مي شودبر روي تار مو  در ميان اين جدول زرد رنگ ؛تصوير جدول تناوبي

ها را بر روي يک ميليون از آن توان يکاي است که ميابعاد اين جدول به اندازه
 .داد متر قرارسانتي ١٠در  ١٠کاغذ يادداشت  برگ

 
  برخورد کرده و با سرعتي باال با سطح مو هاي گاليمييون

 .کنندجدول تناوبي را حک مي

 
 .شوندابعاد جدول در تصوير ديده مي

 
  ,نامدتناوبي دنيا مي اين جدول تناوبي را بهترين جدول  پولياکوف

 .زيرا بر روي يک تار موي او نوشته شده است

  
  !خورشيد تصفيه آب با نور

كنـگ يـك راكتـور دووجهـي      تكنيـك هنـگ   دانشگاه پلي محققان تيمي از
، آب را  از نـور خورشـيد و ميكروفلوئيـد    اند كه بـا اسـتفاده   ساختهميكروفلوئيدي 

  .كند تصفيه مي
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ها پيش  از مدت گزارش ايسنا، روش پااليش آب با استفاده از نور خورشيدبه
گرفته و  در اين روش آب در مقابل نور مستقيم خورشيد قرار. است شناخته شده

 .برد هاي موجود در آب را از بين مي تركيب حرارت و اشعه ماوراي بنفش پاتوژن
بـا ميكروفلوئيـدها در يـك     كنگي با تركيب اين شـيوه  اكنون محققان هنگ

  .بردارند اند قدمي ديگر در صنعت تصفيه آب ميكروراكتور توانسته
اي مقابـل   دو صفحه شيشه ين دستگاه از يك محفظه مستطيلي متشكل ازا

آب . پوشش داده شده است اكسيد ديتيتانيم يكديگر ساخته شده كه هركدام با 
اين صفحات گذرانده شـده تـا نسـبت     هايي از ميان كثيف از طريق ميكروكانال

ـ   . سطح به حجم تا حد اعلي افزايش داده شود ر خورشـيد،  بـا قرارگـرفتن در براب
هاي موجود  آلودگي اكسيد از خود الكترون آزاد كرده كه باعث تجزيه ديتيتانيم 

  .شود در آب مي

 
تر ابعاد بزرگ اين راكتور را در اين محققان در مرحله بعدي تصميم دارند كه

ـ  رسانند تـا هساخته و اندازه صفحات را به دو متر مربع ب تواننـد هـزار ليتـر در    هب
  .متر است سانتي ۸/۱*۵اندازه كنوني دستگاه فقط . ساعت آب پاكيزه توليد كنند

  
  .کنداي که دماسنج را بازنشسته ميآينه

را عرضـه   اييک شرکت ژاپني توليدکننده لوازم الکترونيکـي مصـرفي آينـه   
گيـري  کرده است که با يک انعکاس ساده تصوير چهره دماي بدن فرد را اندازه

  .کندمي
 نـام دسـتگاه جديـدي بـه    NEC آن، شرکت ژاپنـي  -براساس گزارش تک

Thermo Mirror SX-01     را معرفي کرده است که ظاهري شـبيه بـه يـک
سگرهاي ويژه اما در داخل اين دستگاه يک سري ح آينه روميزي معمولي دارد،
 .است کار رفتهگرماسنجي مادون قرمز به

ها از اين حسـگرها بـراي   در فرودگاه A پس از شيوع جهاني آنفلوآنزاي نوع
 .شودرسند، استفاده ميتب در مسافراني که از مناطق ديگر مي تشخيص عالئم

هـاي  تواند دماسنجاي نزديک ميگزارش، اين آينه که در آيندهاين  براساس
-تر و تنها در مدت ثانيه مـي مسانتي ٣٠را بازنشسته کند از فاصله حداکثر  جراي

گيري کند و زمـاني کـه دمـاي بـدن     انعکاس تصوير چهره را اندازه تواند دماي
 .استاندارد بود با يک سيگنال صوتي هشدار دهد هايباالتر از ارزش

 
براي انجام عملکردهاي اين آينه نيازي به لمس فيزيکي آن نيست و زماني 

عنـوان يـک سـاعت    توانـد بـه  مـي  ,شـود دماسـنج اسـتفاده نمـي    عنـوان که به
 .دماي محيط را هم نشان دهد عالوهکار رود و بههچندعملکردي ب

 ٩٠٠ هزار و ١٠٢مت يسال در بازار ژاپن در دو مدل به قاين آينه گرمايي ام
  .شودعرضه مي) يورو ١١٤٠و  ٩٣٠(هزار ين  ١٢٦و 

  توليد برق از ضايعات گرمايشي موفقيت تازه دانشمندان در
سـرب  هاي سـنگ نمـك را در    وسترن، نانوكريستال  محققان دانشگاه نورث

تواند بسـيار كارآمـدتر از    ند كه ميا كرده اي دست پيدا به ماده تلوريد قرار داده و
خودرو، فرآيندها و تجهيزات صـنعتي   قبل از موارد گرمازايي مانند سيستم اگزوز

 .و نور خورشيد، برق تهيه كند

ارائـه كـرده كـه انتظـار      گزارش ايسنا، اين ماده يك امتياز دمابرقي باال رابه
  .درصد ضايعات گرمايشي را به برق تبديل كند ١٤رود  مي

وسترن در  مواد در دانشگاه نورث دانان و دانشمندان علومدانان، فيزيكشيمي
ايـن دانشـمندان نانوبلورهـاي سـنگ     . نداهساخت اين ماده با هم همكاري كرد

هـاي پيشـين از ايـن نـوع      تـالش . تلوريد پراكنده كردندسرب ماده  نمك را در
سـرب  ديل انرژي را در مواد در مقياس نانو، راندمان تب گنجاندن حجم زيادي از

ها را افـزايش   چنين پراكنده شدن الكتروننانو هم تلوريد افزايش داده اما اجزاي
 .دهد داده كه رسانايي كلي را كاهش مي
هـايي از   بـار نمونـه  اولـين  وسـترن بـراي    در اين پژوهش، دانشمندان نورث

هـا و   الكترونپراكندگي  تلوريد براي كاهشسرب استفاده از نانوساختارها را در 
گفتـه ايـن محققـان،    بـه . افزايش راندمان تبديل انرژي از مواد را عرضه كردند

قيمت با تعدادي سيم الكتريكي قرار درون يك دستگاه ارزان توان اين ماده را مي
تواند بـا   اين دستگاه مي. يك المپ برق متصل كرد داد و آن را به چيزي شبيه

درصد اين گرما به  ١٥تا  ١٠ن المپ و تبديل شده توسط اي گرفتن گرماي توليد
 .را به المپي كاراتر تبديل كند انرژي مفيدتري مانند برق، آن

گري و هر كارخانـه ديگـري    شيشه صنايع خودروسازي، شيميايي، آجرسازي،
تواند با استفاده از ايـن   مي كند كه از حرارت براي توليد محصوالتش استفاده مي

 .دني خود را كارآمدتر از قبل كنها موفقيت علمي سيستم

  
  هاي درخت كريسمس ساخته شد ريزترين حباب

طال و نقـره   نانومتر از ٢٥اند نانوذرات آلياژي با قطر تقريبي  محققان توانسته
دلخواه  تواند به ساخت نانوذراتي آلياژي با خواص نوري سازنند كه اين کار ميهب

 .منجر شود

، پژوهشـگران  International Journal of Nanoparticlesگزارش به
ـ  ترين حباب کوچک موفق شدند ايـن  . سـازند ههاي تزئيني درخت کريسمس را ب

هايي است که در شـب سـال نـو،     تر از حباب کوچک ميليون برابر ١٠٠ها  حباب
 .شود روي درخت کريسمس آويزان مي

ومـا  دانشـگاه آتون  پژوهشگران دانشگاه تگزاس با همکاري همتايان خـود در 
را بـا   هاي آلياژي از جنس طـال و نقـره   دي نيوو لئون موفق شدند که نانوحباب

-و ستيل تري) اسيداسکوربيک (، Cها از ويتامينآن. نانومتر توليد کنند ٢٥قطر 

 .فرايند استفاده کردند عنوان سورفکتانت در اين آمونيوم برومايد بهمتيل
تحـت ايـن شـرايط    اسـيد   يکنيترات، طال و کلريدرنقره واکنشي که ميان 

از جـنس   افتد به احياي فلزات منجر شده و در نهايت نانوذراتي آلياژي اتفاق مي
سـاختار دقيـق ايـن نـانوذرات از طريـق روش      . شـوند  طال و نقره تشـکيل مـي  

نتـايج آنـاليز ايـن    . شـود  عنصري با قدرت تفکيک باال انجـام مـي   برداري نقشه
طـوري کـه    توليدشده چنداليـه هسـتند بـه    دهد که نانوذرات محصول نشان مي

در برخـي نـانوذرات نيـز    . دارد اي از جنس نقـره  اي از جنس طال و هسته پوسته
 .است افتاده آميختگي فلزي و آلياژي شدن فلزات اتفاقدرهم

هـا   دادن سـرعت واکـنش   دليل داشتن قابليـت بـاال در افـزايش    نانوذرات به
ـ    به کـارگيري در   ل در رهاسـازي دارو و بـه  عنوان کاتاليست، ايفـاي نقـش حام

مهندسـي   ها و دانشمندان حـوزه  دان فرايندهاي آناليزي، بسيار مورد توجه شيمي
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ها ممکن است در آينده در سـاخت قطعـات الکترونيکـي مـورد     آن. مواد هستند
  .قرار گيرند استفاده

و خـواص نـوري، شـيميايي     انـد،  نانوذراتي که از دو يا چند فلز تشکيل شده
فلـز تشـکيل    تري نسبت به نانوذراتي دارند کـه تنهـا از يـک    الکتريکي پيچيده

هـا در تعيـين   آن هـاي  دليل اين امر رفتارهاي متفاوت هر فلز و انـدازه . اند شده
 .خواص نانوذره نهايي است

شـديدي بـه انـدازه،     گويند که خواص نوري نانوذرات وابستگي محققان مي
دليـل   نانوذرات طال و نقـره بـه  . سازنده آن داردشکل و ترکيب شيميايي فلزات 

دهنـد،   در برابر طول موج نور مرئي از خود نشـان مـي   اثرات و خواص نوري که
نقـره را   توان ترکيب دو فلز طال وهاين گروه اگر ب  به عقيده. بسيار مفيد هستند
 توان خواص نوري هـر ذره را هدقت تنظيم کرد، ممکن است ب در يک نانوذره با

 .تنظيم کرد نيز
  

  ؛قرن دوپس از گذشت 

  دانشمندان در چند قدمي تعريف دوباره واحد کيلوگرم
هاي ثابـت در  ساله براي خلق سيستم محاسباتي براساس کميت ٢٠٠هدفي 

  .حال تبديل شدن به واقعيت است
هـايي کـه در زمينـه    براساس گزارش ان بي سي، دانشمندان درپي پيشرفت

انـد، اعـالم کردنـد تنهـا در چنـد قـدمي       دست آوردهرم بهکيلوگ بازتعريف واحد
گيـري و  بـراي خلـق سيسـتمي جهـاني از انـدازه      سـاله  ٢٠٠رسيدن به هدفي 

 .هاي ثابت هستندمحاسبات براساس کميت
المللي واحدهاست که هنـوز براسـاس   کيلوگرم تنها واحد پايه در سيستم بين

ايريديمي که در سـازمان   -يپالتين قطعه شود، يکفيزيکي محاسبه مي جسمي
 .شودداري ميها در پاريس از آن نگهمقياس المللي اوزان وبين

ثابت بودن واحد کيلوگرم از آن جهت بسيار حياتي است که اين واحد اساس 
-گيرياما اندازه. دهدگيري را تشکيل ميبسياري ديگر از واحدهاي اندازه و پايه

دهد که جرم اين استوانه گرفته نشان مي سال گذشته انجام ١٠٠ هايي که طي
المللي بين رو سازمانميکروگرم تغيير پيدا کرده است و از اين ٥٠واحد در حدود 
هـاي  ها را برآن داشته است تا تعريف جديدي را براساس ويژگياوزان و مقياس

 .کند بنيادين فيزيکي از کيلوگرم ارائه
اي رونــد تعريــف دوبــاره جلســه در ٢٠١١ژانويــه  ٢٤دانشــمندان در تــاريخ 
گفتـه  بـه . کننـد اي که ثابت پالنک نام دارد، ارائه ميکيلوگرم را براساس پديده

توافـق   ها،المللي اوزان و مقياسدانان سازمان بينمايکل استاک يکي از فيزيک
 اي نزديـک زودي و در آينـده المللي درباره اين موضوع انجـام گرفتـه و بـه   بين

 .ارائه خواهد شد از کيلوگرم براساس ثابت پالنکتعريفي جديد 
واسـطه آن  انـد کـه بـه   گفته استاک محققان مطالعات زيـادي انجـام داده  به

ارتباط ميان جـرم و ثابـت پالنـک را بـا مقايسـه محاسـبات انـرژي         اندتوانسته
دست آورند اما تعريف جديد کيلوگرم تـا تکميـل نتـايج    الکتريکي و مکانيکي به

پذير نخواهد سرتاسر جهان درحال اجراست، امکان که در البراتوارهاي تحقيقاتي
 .بود

  
  :ايراني مقيم كانادا نشان داد دانهاي ژئوشيمي يافته

  بزرگ ها، عامل اصلي مرگ فشان فوران عظيم آتش
شناسي كانادا و همكـارانش بـه شـواهدي     سازمان زمين دان ايرانيژئوشيمي

انقراض انبوه موجودات زنده در زمين  ترينزرگدهد ب دست يافتند كه نشان مي
  .است فشاني بوده احتماال ناشي از يك فوران عظيم آتش

 
 ٢٥٠در گويند  مي پرميان كه به آن مرگ بزرگ نيز گزارش ايسنا، انقراضبه

از  ميليون سال پيش اتفاق افتاد و طي آن حيات روي كره زمين تا حـد زيـادي  
درصـد از   ٧٠هاي دريايي و  درصد از تمام گونه ٩٥طوري كه تقريبا بين رفت به

 .داران زميني منقرض شدندمهره
پذيرفته شده كه يك شهاب سنگ بـه   كه اين عقيده در ميان عمومدر حالي

تاكنون مشخص نشده بود  ميليون سال قبل پايان داده، ٦٥ عصر دايناسورها در
. اسـت  تـر قبلـي منجـر شـده    كننـده  تر و ويـران كه چه چيزي به انقراض بزرگ

فشـاني از بسـترهاي    عظـيم آتـش   هـاي  داد كه فوران پژوهش پيشين نشان مي
اي انجاميده كـه   گلخانه سنگ در سيبري به توليد مقادير قابل توجهي گاز ذغال
  .تها به سرد شدن كل جهان منجر شده استدر ان

تـرين فـوران   داد بـزرگ كـه رخ  اكنون دانشمندان دانشگاه كالگاري معتقدند
هاي  ها به كشف اليهآن. فشاني تاريخ علت اصلي انقراض بزرگ بوده است آتش

عنوان اولين گـواه  انقراض در منطقه قطبي شمال كانادا به خاكستر ذغال در مرز
نـام  عظيم به در زمان انقراض بزرگ، زمين از يك قاره. اره كردنداين نظريه اش

 .هاي گسترده بود پانگئا تشكيل شده بود كه شامل صحراها و جنگل
انـد، اكنـون    شده سيبريايي شناخته هاي هاي مورد بحث كه به تله فشان آتش

شـامل شـهرهاي    چنـين در شمال روسيه در اطـراف شـهر تـورا واقعنـد و هـم     
ها محيطي به مسافت كمتـر از  آن. شوند نوريلسك و ايركوتسك ميياكوتسك، 

سمت منـاطقي در  هاي خاكستر به توده. اند ميليون كيلومتر مربع را دربرگرفته دو
 .اند هاي ذغال در آنجا كشف شده كانادا سفركردند كه اكنون اليه قطب

ال هـاي ذغـ   مـا ايـن اليـه   : كرد دكتر بيوچامپ از همكاران اين طرح اظهار
هـا  داد كـه آن  سرشار از مواد آلي را كشف كرديم و دكتر صانعي فورا تشخيص

  .سنگ هستند هاي خاكستر ذغال اليه

 
شناسي  سازمان زمين دان ايرانيژئوشيمي گزارش ايسنا، دكتر حامد صانعي،به

ييـد مسـتقيم وجـود    أاولـين ت  كشـف مـا  : گويد كانادا و از محققان اين طرح مي
شناسـايي نشـده    سنگ طي اين انقزاض است كه تا پيش از ايـن  خاكستر ذغال

 .بود

  
  هاي دندان و اتم بعديبرداري سه نقشه

  هاي مقياس نانو كشف رابط
بعدي را از موقعيت و يك نقشه سهبار توانستند اولين محققان آمريكايي براي

 .تركيبي پيچيده دندان يك جاندار دريايي تهيه كنند ها اتم در مواد هويت ميليون
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يـك ابـزار    وسـترن بـا اسـتفاده از    گزارش ايسنا، محققان دانشـگاه نـورث  به
 هاي يك موجود دريـايي  پيچيده براي تصويربرداري مقياس اتمي از دندان فوق

معدني را كه در قلب ساختار دندان و اسـتخوان   -هاي آلي رابط اند اسرار توانسته
 .دارد كشف كنند قرار

هاي چنـين مـوادي    تواند در بررسي مي كه توپوگرافي مطالعه اتمنمايش اين
را در دندان و داروهاي سرطان  گيري فلورايدمورد استفاده قرار گيرد، احتمال پي

 .كند و پوكي استخوان را در استخوان بيشتر مي

كنـد   نيز به دانشمندان كمك مي معدني -هاي آلي دانش دقيق در مورد رابط
انعطـاف، پليمـر و مـواد     كترونيكـي قابـل  لتا مواد مفيـد جديـد از جملـه مـواد ا    

مـواد آلـي و    توولتائيك آلي كه بهتـرين خـواص  ونانوكامپوزيت مانند تركيبات ف
قصد داشتند فيبرهاي آلي  محققان. كنند طراحي كنند معدني را با هم تركيب مي

مهمي از ساختار دندان در اليه سخت خارجي آن بوده و از كلوخه  را كه قسمت
 .پيدا كنند طبيعي آهن ساخته شده

دهد كه فيبرهاي كربني كه قطـر   مي ها از دندان نشانبرداري كمي آن نقشه
  .منيزيم هستند نانومتر است، شامل سديم يا يون ١٠هركدام پنج تا 

 
مسـتقيمي از موقعيـت، بعـد و     بار توانسـتند مـدرك  اين محققان براي اولين

سـختي دنـدان از   . دست آورنـد تركيب شيميايي الياف آلي درون مواد معدني به
آيد؛ بنابراين تغييـرات   وجود ميها بهارتباط ميان آن تركيب مواد آلي و معدني و
گيـري   توانـد در شـكل   هاي مقيـاس اتمـي مـي    رابط ظريف در ساختار شيميايي

 .دندان نقش ايفا كند استخوان يا انتشار فلورايد در ميناي
اتم از يـك نمونـه بـا وضـوح      بعدي اتم بهتوپوگرافي اتم، يك بازسازي سه

معدني از  زيست قان براي تحقيقات خود در مورد زموندمحق. نانومتر جزئي است
كيتون از جلبك . تن كوچك دريايي عكس گرفتد دندان كيتون، يك موجود نرم

طور مداوم يك سري اين موجود هر روز به. كند مي ها در دريا تغذيه روي سنگ
هاي  دندان. سازد قبلي كه كند شدند مي هاي جديد دندان براي جايگزيني دندان
. تر به دندان انسان شباهت دارد و هسته نرم كيتون از لحاظ سختي اليه بيروني

آهن كه نوعي اكسي آهن سخت  اين حيوان جونده سنگ به جاي مينا از كلوخه
 .برد است در دندان خود بهره مي

ميناي دندان يك نوع جـانور   محققان در حال حاضر در حال مطالعه بر روي
اسـتخوان آن كـه از    بـراي انجـام توپـوگرافي بـر روي    ريـزي   دار و برنامه مهره

  .هاي آلي و معدني ساخته شده، هستند قسمت
  

  كايراليته حيات در زمين ها، كليد سنگ شهاب
ها به زمـين منتقـل شـده،     اي كه توسط سيارك عناصر اوليه: ناسا اعالم كرد

 .اند سياره ما بوده احتماال بذر اوليه حيات بر روي
اهميـت   هـا،  ، يك پژوهش انجام شده بر روي شهاب سـنگ گزارش ايسنابه

وجـود آمـده   هايي به اين نظريه را كه عناصر اوليه شيميايي حيات توسط واكنش
سوي منظومه شمسـي اتفـاق افتـاده،     در جاي ديگري از جهان و احتماال آن كه

دهنده اوليـه   بسياري از متخصصان معتقدند كه مواد تشكيل. افزايش داده است
  .اند ها به زمين منتقل شده سنگ لوژيكي از طريق شهاببيو

 
اسيدهاي آمينه بوده كه واحـدهاي   هاي اين شواهد منوط بر ساختار مولكول

 .موجودات زنده هستند در تمامهاي موجود  شيميايي مكرر سازنده پروتئين
دستان انسان تصويري انعكاسـي از   اسيدهاي آمينه دوگونه هستند كه مانند

  . كند مي حيات زميني منحصرا از نوع سمت چپي استفاده. يكديگرند
هـايي از   ايـزووالين در نمونـه   سـيد آمينـه  ااخيرا دانشـمندان ناسـا از كشـف    

بيشتر آن نيز از نوع سـمت  . اند بر دادهها آمدند خ هايي كه از سيارك سنگ شهاب
 .است دهد حيات چپي احتماال در فضا آغاز شده چپي بوده كه نشان مي

چپــي را در تنــوع بســيار  اكنــون تعــدادي از دانشــمندان ايــزووالين ســمت
 .اند هاي غني از كربن كشف كرده تري از سيارك گسترده

هاي حاوي  سنگ شهابتوسط  محققان معتقدند زمين در اوايل تاريخچه خود
 گفته دانشمندان ممكن است برخوردبه. هاي آمينه چپي بمباران شده است اسيد

هاي سمت  پرتوهاي كيهاني با منظومه شمسي به ايجاد مقادير بيشتر اسيد آمينه
هاي سمت راست منجـر شـده    آمينهاسيد بين رفتن ميزان بيشتري از  چپ يا از

 .باشد
سيارات ديگر با شرايط اوليـه   كن است حيات دربه اعتقاد برخي محققان مم

 .هاي سمت راست ساخته شده باشد متفاوت با اسيد آمينه
  

  ساخت الکترودهاي منعطف و شفاف
اوكالي كاليفرنيا، موفق به ساخت الکترود شفاف مبتني  پژوهشگران دانشگاه

 .شدند) AgNM( هاي نقره بر نانوسيم

ارزان،  شود، بسـيار  تواند جايگزين اينديم اين الكترود كه مي گزارش ايسنابه
ايـن الکتـرود روي   . راحتي آن را توليد کـرد توان به غيرسمي و پايدار است و مي

 .شود شفاف و پيونديافته ايجاد مي اسيالت بستري از جنس پلي

نازک،  هاي خورشيدي اليه  نظير پنل ادوات الکترونيکي جديد  توليد و توسعه
پزشکي غيرمخرب که قابليـت تغييـر    يدن و ادوات زيستنمايشگرهاي قابل پوش

شفاف و بسيار  شکل براي تطبيق با حرکات بدن را داراست، نيازمند الکترودهاي
 .منعطف است

در نمايشگرهاي  (ITO) با اينديم شده اکسيد تقويتقلع اکنون از فناوري  هم
س صـفحات تمـا   هاي خورشـيدي،  ، پيل(OLED)ي نور آلي ديودي نشرکننده

 و مونيتـور کامپيوترهـا اسـتفاده    LCD هاي هوشمند، آيپاد، نمايشگرهاي تلفن

 .قيمت است شکننده، سمي و گران ITO شود؛ اما مي
توانـد   به شکلي است کـه مـي   تر و جنس آن قيمت اين بستر از شيشه ارزان

  .سفت و محکم و هم قابل انعطاف باشد
پذيرتر و داراي  انعطاف شفاف، بسيار ITO نسبت به  AgNMالکترود پليمر

سازگارتر بوده و بـراي   ITO اين الکترود نسبت به. زبري سطح بسيار کم است
بسـيار   هاي بسط يافتني بـا کـارايي بـاال،   OLED هاي خورشيدي و توليد پيل

  .مناسب است
توان با آن ادوات  است که مي نحويويژگي حافظه شکلي بستر اين پليمر به

اين تغيير . را توليد کرد غيير شکل به اشکال مختلف پايدارالکترونيکي با قابليت ت
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بر اثـر تغييـر    شود که هايي مي پذير بوده و منجر به کاهش آسيب شکل برگشت
  .تکرار شود تواند بارها شکل به دستگاه وارد خواهد شد؛ بنابراين تغيير شکل مي

  
  پالستيک خورشيدي به عصر ورود فناوري
هاي خورشـيدي پالسـتيکي کـه    رش توليد صفحهمحققان اميدوارند با گست

توانند ميزان توليـد و  هعالوه بر قابل انعطاف بودن بسيار کم هزينه نيز هستند، ب
ويژه در کشورهاي در حال مصرف انرژي خورشيدي را در کشورهاي مختلف، به

  .توسعه بهبود بخشند
بـه  هاي خورشيدي پالسـتيکي کـه نسـبت    گزارش خبرگزاري مهر، سلولبه

تر و سيليکوني خود وزن کمتري داشـته و کـم   تر، سنگينخويشاوند گران قيمت
-زودي در بازار انرژي خورشيدي تحولي بـزرگ بـه  روند، بهشمار ميتر بههزينه

  .وجود خواهند آورد
محققان دانشگاه شفيلد در بريتانيـا معتقدنـد پـردازش و سـاخت پالسـتيک      

هـاي  هـا و صـفحه  رو سـلول و از ايـن  تـر اسـت  سيليکون بسيار ساده نسبت به
-تر بوده و از قابليت پوشش دادن منطقهارزان قيمت خورشيدي پالستيکي بسيار

هـاي سـخت و سـنگين    بـرخالف صـفحه   هااين صفحه. اي بزرگ برخوردارند
-حمل و نقل آن را ساده پذيري نيز برخوردار بوده و نصب وسيليکوني از انعطاف

 .تر خواهد کرد

 
هـا را بـه   هـا آن گفته محققان قابل انعطاف و قابل حمل بودن اين صفحهبه

استفاده و کاربردي براي تامين انرژي در کشورهاي در حال توسعه  ابزاري قابل
هـاي  ها در زمينه توليد اين صـفحه ترين شرکتاز فعال يکي. تبديل کرده است

کونارکـا اسـت کـه در حـال حاضـر از       پالستيکي خورشـيدي شـرکتي بـه نـام    
چمـدان و چترهـا    هاي انرژي خود در محصـوالت مختلفـي از قبيـل   پالستيک

 .کنداستفاده مي

هـا در سـاختارهاي خيابـاني از قبيـل سـقف      تر اين صفحههاي بزرگنمونه
هاي گفته اين شرکت صفحهبه. گيرنداتوبوس مورد استفاده قرار مي هاياهايستگ

تـوان  اي دريافت کرده و به اين شکل ميهر زاويه نور را از توانندپالستيکي مي
 .نصب کرد ها را بر روي هر سطحيآن

نور خورشيد از جمله منابعي است که با افزايش يافتن گرماي هـواي جهـان   
هاي انساني، توجه نسبت به آن هاي فسيلي و آلودگيوختمصرف س تحت تاثير

پيدا کرده است و محققان براي دست پيدا کردن به  روز به روز افزايش بيشتري
-برداري را از نور خورشيد کند، بـه بهره ترينتواند بيشترين و پاکهي که بيفناور

 .شدت در تالشند

هـا در  ت از اين فناوريهايي متفاوامروزه کشورهاي مختلف جهان به نسبت
هـايي کـه در   کنند، امـا محـدوديت  هايي از انرژي خود استفاده ميبخش تامين
خورشيدي سيليکوني وجود دارد، امکان استفاده گسترده از  هاي صفحاتکارايي

روست که موجي جديد محدود کرده است از اين اين تجهيزات انرژي پاک را نيز
انعطاف و پالسـتيکي در بسـياري از    يدي قابلهاي خورشمنظور توليد صفحهبه

  .کشورها آغاز شده است

 
انــدازي تاسيســات و تجهيــزات خورشــيدي در رقابــت بــر ســر نصــب و راه

ال شديدتر شدن اسـت و دانشـمندان بـا    هر روز در ح کشورهاي مختلف جهان
-هاي خورشيدي، به پيشـي وري سلولبهره کارهاي جديد براي افزودنارائه راه

در ايـن مشـارکت جهـاني بـا      اي ديگـر گرفتن کشورها در اين رقابت و از زاويه
 .کنندهدف کاهش آلودگي زمين، کمک مي

هـاي  موفقيـت  کشور آلمان در حال حاضر در ايـن زمينـه از انـرژي از خـود    
داده است، زيرا براساس گزارش سـاالنه منـابع انـرژي در سـال      بيشتري نشان

جهاني ارائه شده است، اين کشور تا پايـان سـال    که توسط مجمع انرژي ٢٠١٠
خورشيدي برخوردار بوده و ميـزان توليـد    از بيشترين ظرفيت توليد انرژي ٢٠٠٨

مگاوات تخمـين   ٨٧٧هزار و  انرژي پاک خورشيدي در اين کشور در حدود پنج
 .زده شده است

صرف نظر از کشورهايي که هنوز در زمينه استفاده از اين منبع انرژي طبيعي 
اند، کشورهاي گينه، بلغارستان، کرواسي، ايرلند، لتـوني،  موفقيتي دست نيافته به

 ١/٠ اکراين و ايران از جمله کشورهايي هستند که بـا ظرفيـت توليـد    اسلواکي،
خورشيدي، کمترين ميزان توليد انرژي خورشـيدي را در جهـان    ت انرژيمگاوا

  .اندخود اختصاص دادهبه
مگاوات، ژاپن  ٣٣٥٤ مگاوات، اسپانيا با توليد ٥٨٧٧ کشورهاي آلمان با توليد

خورشيدي بيشـترين   مگاوات انرژي ٥/١١٦٨گاوات و آمريکا با توليد م ٢١٤٤با 
 يشترين مصرف جهـان را بـه خـود اختصـاص    توليد اين انرژي پاک و متقابال ب

 .اندداده

ادامه يافتن فرايند توليد تجهيزات خورشيدي که از قابليـت جـذب و تبـديل    
تواند به افزوده شدن نام کشورهاي بيشـتري بـه   باالتري برخوردارند، مي انرژي

هاي قابل انعطاف و عضوي کمک کند، تجهيزاتي مشابه صفحه اين ليست چهار
دليل قابليت باالي حمل و نقـل  سازندگانش به گفتهخورشيدي که بهپالستيکي 

  .تر خواهند بودتوسعه بسيار کاربردي و کم هزينه بودن، در کشورهاي در حال
  

  !تحقق روياي نامرئي شدن گام تازه دانشمندان در
انـد  محققان دانشگاه بيرمنگام موفق به ابداع ابزاري از کريستال طبيعي شده

  .توان همه چيز را نامرئي کردآن ميکه با کمک 
انـد از کلسـيت، مـاده    براساس گزارش فاکس نيوز، اين محققان موفق شـده 

براي توليد پوشـش نـامرئي کننـده     شودوفور يافت ميطبيعت به بلوريني که در
گيرد که مواد بر اساس هدايت امواج نوري انجام مي نامرئي کردن. استفاده کنند

  .شده به چشم انسان نرسند ن اجسام پنهانامواج نوري از ميا
منحصـر بـه فـرد از جملـه      هاست كه به داشتن خواص نـوري  كلسيت مدت

قطبش نور شناخته شده  توانايي انحراف يك اشعه نور در جهات مختلف بسته به
يـا دو ديـدن بـا نـور      توانـد بـه پديـده انكسـار مضـاعف      اين خواص مي. است

کلسـيت  بنـابراين  . ه از ميان كلسيت منجر شودغيرپالريزه عادي در زمان نظار
 واسطه ارسال دو موج دوقطبي نور در دو جهـت مختلـف  تواند اين روند را بهمي

-متـر را بـه  توان اجرامي در ابعاد يک سـانتي به اين شکل مي. پذير سازدامکان
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تر را براي نـامرئي  تر و قابل کنترلاين رويکرد مسيري ساده .نامرئي کرد راحتي
  .دهددر اختيار انسان قرار مي کردن اجسام

  
 کردندتاکنون دانشمندان براي توليد مواد نامرئي کننده از متامواد استفاده مي

هايشـان مسـير امـواج    در ويژگي واسطه تغييرات و نوسانات ميکروسکوپيکه به
با اين حال اين شيوه . اطراف يا باالي جسم پنهان شده هدايت کنند نوري را به

امـا اصـول کـار در    . کنداست که کاربرد آن را دشوار مي از مشکالتي برخوردار
-اين ماده نور را در دو طول موج با جهـت  شيوه کلسيتي کامال متفاوت است و

 .ندتاباهاي متفاوت مي

ـ    واسـطه سـاختار   همحققان اين تاثير در پوشش نامرئي کننـده کلسـيتي را ب
اند، اين ساختار از دو قطعـه منشـور ماننـد از جـنس     خلق کرده ايهندسي ويژه

چسبيده تشکيل شده است به شـکلي کـه فضـايي     همهاي کلسيتي بهکريستال
جسـام زمـاني کـه    و ا مانده است مثلث مانند در پايين اين دو منشور خالي باقي

 .شوندگيرند، نامرئي ميتحت تاثير نور دوقطبي قرار مي
محققان با استفاده از همين ابزار و تاباندن نور دوقطبي قرمـز و سـبز رنـگ    

اين اولين بـاري  . متر را نامرئي کنندبرخي از اجسام به ابعاد يک سانتي توانستند
هـاي  صنوعي از کريسـتال متامواد م است که براي نامرئي کردن اجسام به جاي

فضاي نامرئي کننده به  چنين اولين باري است کهشود و همطبيعي استفاده مي
غيرمسـلح   توان نامرئي شـدن اجسـام را بـا چشـم    اي بزرگ است که مياندازه

سـوي  رو دانمشمندان اين کشف جديد را قـدمي بـزرگ بـه   از اين .مشاهده کرد
  .دانندنامرئي کردن اجسام ميهاي تاثيرگذارتر يافتن به شيوه دست

و تاثير نـامرئي شـدن را بـه     در حال حاضر اين سيستم اساسا دو بعدي بوده
جسـم نـامرئي شـده     ها كند و در خارج از اين زاويه هايي خاص محدود مي زاويه

از آب  چنين اين دستگاه در حال حاضر با اسـتفاده هم. كامال قابل مشاهده است
توانند اين دسـتگاه را بـدون آب   هدر تالش هستند تا ب كند و دانشمندان كار مي

توانـد در   بلكـه مـي   اين شيوه نه تنها در سيستم دفاعي و قضايي. كار بيندازندبه
 .طبيعت هم براي مطالعه رفتار حيوانات مورد استفاده قرار گيرد

  
  پذير از علف و درخت تخريب هاي زيست توليد رزين

از  هـاي ترموسـت جديـد    موفق به توليد رزيـن  دانشمندان دانشگاه آمستردام
 .مواد گياهي شدند

هـاي   انـد كـه رزيـن    اي ايجـاد كـرده   گزارش ايسنا، اين دانشمندان پروسهبه
هزينـه  پذير، غيرسمي و بدون خطر را از مواد آماده و كـم  تجزيه ترموست كامال
  كند گياهي تهيه مي

توان بدون صـرف  هرا ب ها دانشمندان اميدوارند كه اين سري جديد پالستيك
در صـنعت   مـورد اسـتفاده   MDF هـاي  هزينه يا زمان بيشتر براي ساخت پانل

 ريناياسـت اورتـان و پلـي  هاي پلي عنوان جايگزين بستهچنين بهساختمان و هم

خانگي و  بيشتر محصوالت پالستيكي مورد استفاده در محصوالت. استفاده كرد
  .موست برگشت ناپذيرندهاي تر صنعت ساخت و ساز پالستيك

شـرايط پروسـه ويـژه،     با اين حال، دانشـمندان بـا تركيـب مـواد گيـاهي و     
نـازك   هاي زيستي اعم از مواد سـخت فـومي و مـواد    اي از پالستيك مجموعه

زمان توليد با پروسه ترموستي كنوني قابل قياس . اند ساخته پذير اي انعطاف ورقه
نند با پالستيك كنـوني از لحـاظ قيمـت    توا و تيم محققان معتقدند كه مي است

باز اطمينان بيشتر الزم است تا اين محصوالت را در ميزان زياد  رقابت كنند، اما
  .توليد كنند

 
. مواد اوليه آن اسـت  بودن هزينه و كمنكته مثبت اين مواد در دسترس بودن 

و درخـت   توان از هر نوع مواد گياهي مانند علف، علف خشك در اين پروسه مي
  .استفاده كرد

  
  .كند كه كربن توليد نمي قيمت نوعي بنزين مصنوعي ارزاناختراع 

گروهي از دانشمندان انگليسي نوعي بنزين مصنوعي ارزان را اختراع کردنـد  
  .پنس براي هر گالون باشد ٩٠تواند ها ميکه قيمت آن تن

براساس گزارش اکسپرس، شرکت سال انرژي اين سوخت برپايه هيدروژن را 
  .کند ارائه کرده استاي توليد نميگاز گلخانه که هيچ نوع

 
پـنس بـراي هـر     ٩٠(پنس براي هـر ليتـر    ١٩اين بنزين مصنوعي که تنها 

اکسـيد در اتمسـفر   ديكربن تواند به کشورها در کاهش دارد، مي قيمت) گالون
شد و اگر همه  انجام خواهد ٢٠١٢اولين آزمايش اين بنزين در سال  .کمک کند

 ينـده در دسـترس  چيز درست پيش برود اين بنزين ارزان بين سه تا پنج سال آ

تواند با دانشمندان، اين سوخت برپايه هيدروژن مي گفته اينبه. مردم خواهد بود
هـاي فعلـي   عالوه در هزينـه سـوخت  به موتورهاي موجود خودروها کار کرده و

 .صرفه جويي کند

استفان بينيگتون، مدير علمي شرکت سال انرژي در ايـن خصـوص توضـيح    
اين سـوخت در هـر واحـد وزن سـه برابـر      . ستسوخت مطلوبي ا هيدروژن: داد

سوزد تنها آب توليـد  کند و زماني که ميمي انرژي بيشتري نسبت به نفت توليد
پتانسيل بااليي براي به حرکـت درآوردن   اي که ما توليد کرديم ازماده. کندمي

هـا  درحال حاضـر از هيـدروکربن   اي کهخودروها، هواپيماها و ساير وسايل نقليه
اين سوخت برپايه کشف گروهي از دانشـمندان  . کنند برخوردار استاده مياستف

اين دانشمندان راهي را يافتنـد  . دانشگاه آکسفورد استوار شده است کالج لندن و
ايـن  . بسته بنـدي کنـد   هاي کوچکيتواند هيدروژن متراکم را در گويچهکه مي
  .شوند ت خودرو پمپتوانند همانند يک مايع به داخل مخزن سوخها ميگويچه
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كيلومتر در كنـار   ٦٤٥ تا ٤٨٠رود كه يك باك پر بنزين مصنوعي  انتظار مي
 .سوخت معمولي دوام بياورد

  
  .هاي دقيق و باكيفيت شدند توليد نانولوله محققان موفق به بهبود

سـازي، فراينـد شکسـته شـدن نانولولـه       براون با شبيه پژوهشگران دانشگاه
 .بررسي کردند توليد راکربني در طول فرايند 
بريـدن يـک    Proceedings of the Royal Society به گزارش نشريه

. کربنـي کـار دشـواري اسـت     اي است؛ امـا بـرش دقيـق نانولولـه     فلز کار ساده
چطـور نانولولـه    بـار نشـان دادنـد کـه    پژوهشگران دانشگاه براون، براي اولـين 

تر  هاي دقيق نانولوله جر به توليدتواند من اين يافته مي. شود جداره شکسته مي تک
توانـد بـه    هـا مـي   نانولولـه  و با کيفيت باالتر شود و چنين بهبودي در امر توليـد 

پزشـکي،   زيسـت  هـاي اسـتفاده از ايـن مـواد در صـنعت خودروسـازي،       جذابيت
 .ها بيفزايد الکترونيک، انرژي و ديگر حوزه

گويد که مـا   وژه، مياين پر کونگ سوک کيم، استاد دانشگاه براون و محقق
خورده شود، تعيين  خواهيم برش توانيم ميزان برش و قطري را که مي اکنون مي

 .کنيم
کردند که دماي باال موجب شکسته  مي پژوهشگران علم مواد، در ابتدا تصور

چنـين فـرض کردنـد کـه      يک گروه تحقيقاتي آلماني. شود ها مي شدن نانولوله
کشـيدن   شود، همانند ها مي شکسته شدن لولهايجاد حباب و ترکيدن آن موجب 

اي تصميم گرفتند روي اين  محققان کره. يک طناب از دو طرف و پاره شدن آن
سازي انجـام دادنـد تـا     ها، شبيه ها با استفاده از ابررايانهآن. تحقيق کنند موضوع

نتايج نشان داد که بـر  . هاست چه چيزي عامل شکسته شدن نانولوله دريابند که
بـا  . گيرنـد  ها از دو طرف تحت فشار قرار مـي  آلماني، نانولوله ف تصور گروهخال

نانومتر تحت فشـار بـوده و نانولولـه بـه      ٥اي به طول  نقطه اين کار، نانولوله از
هـا نتوانسـتند بفهمنـد کـه چـه چيـز       شود؛ البته آن مي درجه چرخيده ٩٠ميزان 

ت بيشـتر، احتمـال ايـن    نتـايج تحقيقـا  . شـود  موجب شکسته شدن نانولوله مـي 
افـزايش داد؛ البتـه نانولولـه     وسيله نيـروي حاصـل از ترکيـدگي    شکستگي را به

  .هايي است خوردگي توليدشده در نقاط متعددي در روي خود داراي پيچ
 

  .روندنانوذرات به جنگ بوي بد مي
از  اند با استفاده از فناوري نانو بوي بـد را  فلوريدا توانسته دانشمندان دانشگاه

 !بين ببرند
هاي مختلف  حوزه هاي بزرگي در گزارش ايسنا، فناوري نانو باعث پيشرفتبه

متوجـه   چنين غيرعلمي شده و اخيرا دانشمندان با انجام آزمايشـاتي علمي و هم
اند كه نانوذرات سيليس با پوشش مسي تاثير بيشتري از كربن فعـال شـده    شده
) يكي از مواد بدبوي موجود در گاز طبيعي(مركاپتال خنثي كردن ماده اتيل براي
باكتريـال و از بـين برنـدگي    دليل خواص آنتـي در اين آزمايشات از مس به. دارد

با مس، سطح  دهي ذرات سيليس با پوشش. بوي بد شناخته شده آن استفاده شد
 هر ذره سيليس يك پنجاه هزارم عرض موي انسـان . فعال آن به حداكثر رسيد

 .است
در معرض نـانوذرات توسـط مـس     مركاپتال با قرار گرفتني اتيلها مولكول

. گرفتار شدند ها در سطح مسجذب شدند؛ اين موضوع بدين معني است كه آن
بـه   مركاپتـال متعاقبـا از لحـاظ كاتـاليزوري    نگاري گاز نشان داد كه اتيـل  رنگ
 .ضرر تبديل شده بود سولفيد نسبتا بي اتيل دي دي

فعال شده بود و حتي تـاثير بسـيار    بسيار بهتر از كربن عملكرد اين نانوذرات
را بـا بـوي خـود پوشـش      بيشتري از اكثر بوگيرهاي اتاق دارد كه فقط بوي بد

  .دنده مي

تـوان از نـانوذرات بـراي رفـع      مـي  دانشمندان دانشگاه فلوريدا معتقدند كـه 
مضـر   هـاي  بـا بـاكتري   هاي سولفوري از نفت خام و همچنين در مبارزه آالينده

  .استفاده كرد
  

  DNAويروس از طريق  تركيب ذرات ريز طال و
اند  لوزي شكل از نانوذرات طال و ذرات ويروس ساخته دانشمندان يك شبكه

 .اند در جاي خود محكم شده DNAهاي  رشته هم بافته شده و باكه به
 به گزارش مجله نيچر متريال، اين ساختار كـه تركيبـي ممتـاز از نـانوذرات    

هـم  بـه  DNAفلزي و قطعات آلي ويروسي موسوم به كپسيد اسـت بـا   سخت 
اي  نشانگر گامي بزرگ در توانايي دانشمندان در تركيب مجموعـه  متصل شده و

  .نهايت ريز است بي از مواد براي ساخت وسايل

 
دانشـگاه روچسـتر، موسسـه     دان مركـز پزشـكي  ناين پژوهش توسط دانشم

  .تحقيقاتي اسكريپس و موسسه فناوري ماساچوست انجام شده است
ها را به نانوذرات طال و طراحي و آن را DNAدانشمندان قطعات خاصي از 

ا بـراي  ها را دقيقكرده و آن ذرات ويروس متصل كردند؛ سپس توالي را انتخاب
بـا  . قرار دادند شكل يك شبكه كريستالفشار به ذرات براي سازماندهي خود به

  .آوردند دستتركيب اين ذرات، دانشمندان يك شبكه بلوري سديم تاليم به
. فلـزي فعـل و انفعـال دارنـد     اي متفـاوت از نـانوذرات   مواد آلـي بـه شـيوه   

كـار كـرده و بـاهم     ار همدانشمندان ساخت مواد متفاوتي مانند اين را كه در كن
چنين . خواندند هاي اندازه نانو اند فرصتي جديد براي ساخت دستگاه سازگار شده

اوليه مركزي براي دستگاهي موسـوم بـه    شبكه كريستالي در حقيقت يك ماده
بـه صـورت دقيقـي اداره     تواند نـور را  شود كه مي كريستال فوتوني محسوب مي

نورها متوقـف   خاص نور را در زمان عبور سايرهاي  ها يا طول موج كرده و رنگ
  .كند

 
  .آل باشند توانند آنتن نوري ايده ها مي نانولوله

 پژوهشـگران کرنـل، تحـت عنـوان    توسـط   كـه اخيـرا   كـار تحقيقـاتي  يك 
 هاي نـوري اكسـايتونيك در مجلـه    عنوان سيمهجداره ب هاي كربني تك نانولوله

Nature Nanotechnology     ـ بينـي و تصـويربرداري    فو تحـت عنـوان طي
منتشـر شـده    Nano Letters هاي كربني در مجله نانولوله ريلي روي تراشه از

توانند در مقياس نانو، نور را دريافـت و   هاي کربني مي نانولولهدهد كه نشان مي
  .كنند منتقل

کربنـي ممکـن    هـاي  به گفته جيوونگ پارک، استاد دانشگاه کرنل، نانولولـه 
نامرئي که  هاي ريز و تقريباً آنتن(آلي  کننده نور ايده ي پخشها است روزي سيم

 .سازندهب) کنند هاي معيني از نور را کنترل، جذب و منتشر مي رنگ
اي که آسـمان را   همان پديده( نور (Rayligh) اين پژوهشگران تفرق ريلي

ردنـد و  آزمايشگاه، را استفاده ک هاي کربني رشد يافته در از نانولوله) کند آبي مي
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عمـده کالسـيک و    طـور متوجه شدند در حـالي کـه پيشـرفت انتشـار نـور بـه      
 کوانتومي وسيله خواصهشده ب ماکروسکوبي است، رنگ و شدت پرتوي متفرق 

کربن ساده  -عبارت ديگر، ساختار مولکولي پيوندي کربنبه .شود ذاتي تعيين مي
شان نور را متفرق  کلها مستقل از شکند که چگونه آن نانولوله مشخص مي اين
خواص ساختارهاي نوري نانومقيـاس فلـزي امـروزي متفـاوت      کنند، اين با مي

 .است
روش استفاده کردنـد کـه در    شان از يک پژوهشگران براي انجام آزمايشات

طـور کامـل حـذف     بـه  آزمايشگاه خودشان ابداع شده و سيگنال زمينه مزاحم را
 دهـي سـطح يـک بسـتر بـا يـک       وکشدر اين روش، اين سيگنال با ر. کند مي
تنظيم بـودن   قابل. شود تنظيم است، حذف مي اي که انديس انکسار آن قابل ماده

) نـه فيزيـک  (انكسار اين روكش جهت نامرئي کردن آن از نظـر نـوري    انديس
هـاي نـوري    دهد که طيـف  پژوهشگران اين توانايي را مي اين تکنيک به. است

چنـين  هـم . هاي کربني را مشاهده کنند نانولوله وسيله اين مختلف توليد شده به
هاي کربني بـه آسـاني و    تعداد زيادي از نانولوله کند که اين امکان را فراهم مي

هـايي   تواند منجـر بـه ابـداع روش    توانايي مي اين. يابي شوند سرعت مشخصهبه
 .يکسان شود هاي هاي کربني با مشخصه براي رشد نانولوله

  
  دستمال و ديگر مواد ظريف يدي رويهاي خورش چاپ سلول
 موفق شدند بـا روش جديـدي روي دسـتمال کاغـذي،     MIT پژوهشگران

 .هاي خورشيدي قرار دهند هايي از سلول اليه

عنوان بستري  نيست که از دستمال به گزارش ايسنا، هر چند در عمل قراربه
توانمنـدي و    دهنده پروژه نشان هاي خورشيدي استفاده شود؛ اما اين براي سلول

 .هاي اين روش جديد است قابليت

، بـه همـراه   MIT مهندسي شـيمي در دانشـگاه    کارن گليسون، استاد رشته
 هاي خورشيدي را روي مـواد ظريـف   توان سلول همکارانش نشان دادند که مي

کاغـذي کـه از   (توان آن را روي کاغذ بـرنج   براي مثال، مي. مختلف ايجاد کرد
شود و در مجـاورت آب   ها از آن استفاده مي ده و در رستورانتوليد ش برنج  ساقه

جايي که اين روش، خشک و عاري از حالل اسـت؛  از آن. داد قرار) شود حل مي
پژوهشگران نشـان دادنـد کـه    . ماند نخورده باقي مي دست بنابراين ساختار کاغذ

 يارکه سـلفون بسـ    حالي  پالستيک سلفون است، در اين روش قابل اعمال روي
 .توان روي آن پوشش ايجاد کرد سختي مي صورت نرمال به گريز بوده و به آب

نام دارد کـه در   (OCVD) اين روش جديد، رسوب بخار شيميايي اکسيدي
وسـيله   بـه  همراه عامل اکسيدکننده روي سـطح بسـتر  آن بخارات يک منومر به
 ر با هم تماسزماني که عامل اکسيدکننده و منوم. شود اسپري نشست داده مي

تشـکيل   PEDOT افتد و پالستيک کنند، فرايند اکسيد شدن اتفاق مي پيدا مي
پالستيک رساناي جريان الکتريسيته بوده و با کنترل دمـاي بسـتر    اين. شود مي
هـايي   طي ايـن فراينـد نـانوحفره   . برابر افزايش داد 1000 توان هدايت را تا مي

را با قرار دادن نانوذرات نقـره، کـه    توان سطح که مي شود روي سطح ايجاد مي
 .هـا مـزين نمـود    در داخـل ايـن نـانوحفره    رساناي جريان الکتريسـيته هسـتند،  

شـدن يـا کشـيدگي     هاي خورشيدي ايجاد شده روي بستر، در برابـر خـم   سلول
 مقاوم بوده و اين خم شـدن يـا کشـيدگي کمتـرين تـأثير را روي خـواص آن      

 .گذارد مي
-ميلي ٥کمتر از  حاوي سلول خورشيدي که قطري محققان بستر پالستيکي

 ٩٩هنوز  متر داشت را بيش از هزار بار خم کردند و پس از تست آن دريافتند که
الکترودهاي سـاخته شـده بـا ايـن روش     . درصد از کارايي اوليه خود را داراست

 .کشيده شود؛ اما هدايت الکتريکي خود را حفظ کند تواند خم و مي

پـروژه، يـک تکـه از ورق     نمندي اين روش، پژوهشگران اينبراي اثبات توا
) هواپيماي کاغذي( داراي پوشش سلول خورشيدي را تا کرده و به شکل هواپيما

توليد کند؛ البته  نتايج نشان داد که اين پوشش هنوز قادر است جريان. درآوردند
 دليـل شـفاف نبـودن، بسـتر مناسـبي بـراي      محققان اذغان دارند که کاغـذ بـه  

هـاي خورشـيدي    با اين حال قابليت چاپ سـلول . هاي فتوولتائيک نيست سلول
تواند براي توسـعه ايـن    پذير، ارزان با قابليت کشيده شدن مي انعطاف روي مواد

 .حوزه مفيد باشد

  
  ابرها توليد انرژي الكتريكي از

 .ندعنوان منبعي براي توليد انرژي هستاستفاده از ابرها به دنبالدانشمندان به
منابع جديد توليـد انـرژي را    دانشمندان در تالش هستند تا گزارش ايسنا،به

و حرکت امواج درياهـا   شناسايي کنند، اگرچه قبال استفاده از انرژي خورشيد، باد
دنبـال اسـتفاده از   تازگي دانشمندان بـه براي توليد انرژي شناخته شده بود اما به

هنگامي که در اتمسفر بخارهاي . رژي هستندعنوان منبعي براي توليد انابرها به
توانند انرژي را توليد کنند کـه ايـن انـرژي     شوند، مي متراکم مي آمونياک و آب

 .ابر شود تواند باعث توليد مي
-که در درون ابرها وجود دارد به خواهند با استفاده از اين انرژي محققان مي

اين منبع انـرژي  . کنند تفادهعنوان يک جريان الکتريکي و منبع توليد انرژي اس
. هـاي خورشـيدي را توليـد کنـد     برابـر انـرژي سـلول    ٣٠قادر است تا بـيش از  

سزايي هانرژهاي طبيعي بتوانند نقش ب دانشمندان اميدوارند كه با استفاده از اين
  .باشند اي داشته هاي فسيلي و گازهاي گلخانه در کاهش سوخت

  
  سمي  هشناسايي ماد ساخت حسگري جديد براي

 منظـور شناسـايي يکـي از    دانشمندان چيني براي سـاخت حسـگرهايي بـه   

، روشي ساده و سـازگار بـا   LR نام ميکروسيستينها به ترين سيانوتوکسين سمي
 .ارائه کردند محيط زيست

آبي توليد شده و  -هاي سبز جلبک  وسيله ها به گزارش ايسنا، سيانوتوکسينبه
 ، سـازمان بهداشـت جهـاني   ١٩٩٨در سـال  . نـد نک آب آشاميدني را آلـوده مـي  

(WHO) محدود کردن مقدار استاندارد ميکروسيستين اقدام به LR  ميـزان  بـه
آشاميدني کرد؛ بنابراين شناسايي اين مـاده در   هاي گرم بر ليتر در آب يک ميلي

  .آب اهميت زيادي دارد
وذرات طال قرار دادن نان هانگ زيان جو و همکارانش از دانشگاه نانجينگ با

شناسـايي   شـده بـا نيتـروژن، حسـگري بـراي      هاي کربني تقويـت  روي نانولوله
  .ندتوليد کرد  LR ميکروسيستين

کمتـري نسـبت بـه     شـده بـا نيتـروژن سـميت     هاي کربنـي تقويـت   نانولوله
و بـراي   نشده دارد؛ بنابراين سازگاري بيشتري با بدن داشـته  هاي تقويت نانولوله

 هاي تر هستند؛ البته نيتروژن روي نانولوله يستي مناسباستفاده در حسگرهاي ز
هـاي فعـالي را بـراي نشسـت      ها سايت کربني وظيفه ديگري نيز دارد، نيتروژن

  .کنند ايجاد مي نانوذرات طال
را روي  LR ميکروسيسـتين  هاي مربـوط بـه   بادي اين گروه تحقيقاتي آنتي
ـ   وسـيله  نانوحسگر قرار داده تا بـه  سيانوتوکسـين را در آب   ضـور تواننـد ح هآن ب

 ها نشـان داد کـه ايـن حسـگر قـادر اسـت وجـود        نتايج تست. تشخيص دهند

هاي کمتر از ميزان حـدي کـه سـازمان     را در آب در غلظت LR ميکروسيستين
 .تعيين کرده، شناسايي کند بهداشت جهاني

براي شناسايي حضور  هاي متعددي گويد که هرچند روش هانگ زيان جو مي
بوده و نيـاز   بر ها زمان در آب وجود دارد، اما تمام اين روش LR يستينميکروس

 .هاي گران قيمت و متخصصان زبده دارد به دستگاه
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شده در اين پروژه،  ساخته گويند که نانوکامپوزيتي پژوهشگران اين پروژه مي
توانـد   بـراين مـي   عـالوه . هاي مختلف قابل تهيه اسـت  ارزان بوده و در غلظت

. کند هاي آلوده شناسايي بسيار کم در آب يها را در غلظت  LR تينميکروسيس
رو اسـت و از ايـن   سـازگارتر  هـاي موجـود زيسـت    اين سيستم نسبت به سيستم

 هاي حسگري ايمني ميکروسيسـتين  تواند موجب افزايش حساسيت سيستم مي

LR شود. 
کربنـي  هـاي   نانولولـه  محققان اميدوارند تا با تثبيت نانوذرات مختلـف روي 

فلـزي سـاخته کـه     نـانوذره  -هاي نانولولـه  شده با نيتروژن، نانوکامپوزيت تقويت
اسـتفاده   کاتاليسـتي  حسگري و زيست ها براي زيستسازگار بوده تا از آن زيست
  .شود

 
  جداسازي مواد ابداع روشي جديد براي

  بر اساس ابعاد و خواص شيميايي
هايي  بخش توليد و تست درها بخش مهمي از فرايندهاي  جداسازي مولکول

 هاي جداسـازي،  پزشکي است و يکي از راه هاي زيست نظير داروسازي و آزمون

 .استفاده از نانوفيلترهاست
ــزارش نشــريه ــه گ ــاوري  ، پژوهشــگران موسســه Nano Lettersب فن

اندازه  هايي با تواند مولکول اند که مي سيستمي را ارائه کرده (MIT) ماساچوست
 .ص شيميايي متفاوت را فيلتر کنديکسان اما خوا

کـامالً متفـاوت در    گويد که اين يک روش مي MIT کارن گليسون، محقق
 کننـد کـه انـدازه يـک شـاخص      بيشتر مردم فکر مي. جداسازي مولکولي است

اي سـاخته شـود کـه بسـيار      شده براي جداسازي است؛ اما اگر يک حفره تعريف
کنش داشته باشد، آنگـاه   کند، برهم مي مولکولي که از آن عبور کوچک بوده و با

 .کند هايشان جداسازي مي مواد را براساس ويژگي توان فيلتري ساخت که مي

ديواره . جداسازي شدند ها براساس تمايل به جذب آب در اين پروژه، مولکول
گريـز بـيش از    آب هـاي  گريزي داشتند و در نتيجه مولکـول  ها خاصيت آب حفره

کـاري در   چنـين سـاز و  . هـا عبـور کننـد    توانند از اين حفره ها مي ديگر مولکول
ديواره سلول  ها و مواد غذايي از هاي زنده وجود دارد؛ براي مثال آنزيم اورگانيسم
مـواد   ايـن در حـالي اسـت کـه    . ند؛ اما ديگر مواد امکان عبور ندارندنک عبور مي

 .متفاوت هستندهايي شبيه هم داشته اما از نظر عملکرد با هم  زيستي اندازه

غشـاي پالسـتيکي از    براي تقليد از اين ساز و کار طبيعي، دانشمندان يـک 
اي از  اليـه  کربنات ساختند که روي آن با روش رسوب از فـاز بخـار،  جنس پلي

از هم  ها توانستند دو رنگ را، آنءبا استفاده از اين غشا. يک پليمر ايجاد کردند
 .عبور کرد ءبرابر ديگري از غشا ٢٠٠ها طوري که يکي از آن جدا کنند؛ به

يکـي ايـن کـه     :ايجاد شـد، دو عملکـرد داشـت    ءاي که روي اين غشا اليه
 انـدازه  دوستي جدا کند و ديگر اين که ها را براساس تفاوت آب توانست رنگ مي

 حدي کوچک شدند که امکانها به داد، به شکلي که حفره ها را کاهش مي حفره

 .متداول وجود نداشت يها ها با روشساخت آن
حفـره متفـاوت    براي سنجش چگونگي عملکرد اين سيستم، محققـان از دو 

ديگـري، يـک    در يکي، ديواره لوله کامالً يکنواخت بود، امـا در . استفاده کردند
اي  نتايج نشان داد که جداسازي در لولـه . تنگا در قسمتي از لوله ايجاد شده بود

ترين  کند مهم شود و اين مساله ثابت مي ر انجام مييکنواخت دارد، بهت که ديواره
 .کنش موجود ميان ديواره با مولکول است فرايند، برهم شاخص در اين

ــراي  ــد از ايــن سيســتم ب جداســازي  در قــدم بعــد محققــان تصــميم دارن
 ها استفاده کنند تا نشان دهند اين سيستم براي موادي که کاربرد مولکول زيست

 .خگوستعملي دارند نيز پاس

هايي با قطـر يکنواخـت و    نانوحفره به اعتقاد برخي از محققان، توانايي توليد
در فنـاوري جداسـازي در    تواند مشکالت بزرگـي را  نانومتر، مي ١٠تر از  کوچک

 .مقياس نانو حل کند
  

  کردن مواد ساخت دستگاهي براي کپسوله
 ست يکپژوهشگران سنگاپوري موفق به ساخت دستگاهي شدند که قادر ا

 .اليه پليمر روي قطرات روغن قرار دهد
هـاي ترسـيبي    تر و کـاراتر از روش  سريع گزارش ايسنا، اين دستگاه بسياربه

هاي  اين دستگاه بيشترين تعداد اليه با. تواند اين کار را انجام دهد رايج فعلي مي
ها براي کپسوله کردن دارو تواند اين دستگاه مي. است ممکن تاکنون ايجاد شده

  .استفاده شود براي رهاسازي هوشمند يا ساخت کپسول براي حسگرهاي زيستي
نـام پـين بـال    روشـي بـه   ديتر تراو و همکارانش از دانشگاه ملي سنگاپور از

از درون  توانســتند قطــرات روغــن را ميکروســيال اســتفاده کردنــد کــه بــا آن 
 هاي دستگاه پين هايي رديفي عبور دهند، درست شبيه عبور توپ از کانال کانال

اي  تواند با زدن ضربه پين بال دستگاهي است براي بازي، که فرد مي. بال است
هـاي   توقف توپ در بخش. هاي دستگاه وارد کند آن را به درون کانال به توپ،

 .شود به امتيازات مختلفي براي بازيکن مي مختلف دستگاه، منجر

صورت زيگ زاگي  به اند هاي دستگاهي که محققان سنگاپوري ساخته کانال
کـه دو   کند که در سه نقطه با جريان سيالي در تمـاس اسـت   از جايي عبور مي

 اي کـه  زاويـه . وشو اسـت  سوم مربوط به شست  نقطه مربوط به پليمرها و نقطه
  کننده زمان مانـدگاري قطـره   کنند و ميزان عبور سيال، تعيين ها ايجاد مي کانال
معرض  کنند و مکرراً در ها عبور مي از ميان کانال قطرات. هر کانال است درون

 .گيرند اين سه جريان قرار مي

پلي الکتروليت   اليه پژوهشگران دريافتند که در مدت زمان سه دقيقه، شش
فلورسانس موفق  سنجها با استفاده از طيفآن. تواند روي قطرات نشست کند مي

اتمـي   داري با ميکروسکوپ نيـروي نتايج تصويربر. ها شدند اين اليه  به مشاهده
 .نانومتر است ٨/٢نشان داد که ضخامت هر اليه تقريباً 

او اذعان . تر است ميکروسيالي ساده به اعتقاد تراو، اين دستگاه از تمام ادوات
است که در آن نيازي به اسـتفاده از   داشت که يکي ديگر از مزاياي دستگاه اين

تواند از جـنس   دستگاه مي طرات نيست وهاي الکتريکي براي حرکت ق سيگنال
 .ساده است متيل سيلوکسان ساخته شود که بسيار ارزان و براي کارپلي دي

توان  با اين روش مي گويد که ماکس پالنک، مي  هلموت موهوالد از مؤسسه
-هـم . توليد کرد ها و کلوئيدهاي بسياري را با استفاده از ميکروسياالت، کپسول

اينـک  . داد طور مستمر ادامه کمترين اتالف وقت، فرايند را بهتوان با  چنين مي
 اين روش براي توليد با حجم باال قابل استفاده است، اما براي توليـد در حجـم  

 .هاي مختلف، هنوز نياز به بهبودهايي است منظور استفاده از بخش انبوه به
ـ    روهـاي  کـردن دا  تواننـد روي کپسـوله  هتروا و همکارانش اميدوارنـد کـه ب

  .دوست با استفاده از اين روش کار کنند چربي
  

  قابليت خودترميمي هاي خورشيدي با ساخت پيل
هـاي   ، پيلDNA هاي کربني با استفاده از نانولوله پژوهشگران موفق شدند

هـاي فتوسـنتز طبيعـي، قابليـت      سيسـتم  سازند که همانندهخورشيدي جديدي ب
 .خودترميمي دارند

 ها و افزايش طول عمر تواند به کاهش هزينه ن راهبرد مياي گزارش ايسنا،به

 .هاي خورشيدي منجر شود پيل
فتوسيسـتم مصـنوعي   : گويـد  مي جانگ هين چوي، استاديار دانشگاه پوردو،

انـرژي خورشـيد را    تواند با کمک نانومواد نوري، جديدي را ايجاد کرديم که مي
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مـوادي   م از خـواص الکتريکـي  در اين سيست. گرفته و به الکتريسيته تبديل کند
 هاي مولکولي، عنوان سيم هاي کربني استفاده شد، اين مواد به موسوم به نانولوله

کنيم که ايـن روش   ما گمان مي. کنند آوري مي ها را جمع افتاده در سلول نورِ گير
 .تحقيقات پايه هستيم  صنعتي شدن باشد؛ اما اينک در مرحله قابل

کنند  را به الکتريسيته تبديل مي يايي، نور خورشيديهاي فتوالکتروشيم سلول
الکتروليـت  . کنند استفاده مي و براي انتقال الکترون و ايجاد جريان از الکتروليت

ترين  به اعتقاد جانگ هين چوي، مهم. يک محلول هادي جريان الکتريکي است
  .هاستهاي فتوالکتروشيميايي، زوال آن سلول عيب

افتد،  آنچه در طبيعت اتفاق مي د بر اين مشکل، همانندتوان فناوري جديد مي
هـاي   رنـگ  هـاي جديـد و سـالم جـايگزين     بـراي ايـن کـار، رنـگ    : فائق آيـد 

چنين جايگزيني هـر سـاعت در گياهـان    . شوند ي نوري در سلول مي ديده آسيب
 .افتد مي اتفاق

هـاي   آورد کـه سـلول   فـراهم مـي   شده جديـد، ايـن امکـان را     سيستم ارائه
در هـر لحظـه    طور مستمر با ظرفيـت کامـل کـار کـرده و     والکتروشيميايي بهفت

 . همانند يک کروموفر تازه باشند
 DNA هـاي  قرار گـرفتن رشـته   عنوان بستري براي هاي کربني به نانولوله

اسـيدهاي   انـد کـه   به شـکلي مهندسـي شـده    DNA هاي رشته. کنند عمل مي
 هـا DNA ها بچسبندي کرده، به آننوکلئيک آن قادرند کروموفورها را شناساي

صـورت خـود بـه خـودي خـودآرايي       هاي رنگي را شناسايي کرده و بـه  مولکول
تواننـد بـا افـزودن     شـدند، مـي   جايگزيني  زماني که کروموفورها آماده. دهند مي

فرايند شـيميايي از   جديد که توالي نوکلئوتيد متفاوتي دارند، با DNA هاي رشته
 .کرد توان کروموفورها را به سيستم اضافه سپس ميسيستم زدوده شوند و 

تشـخيص  : طبيعـت وجـود دارد   دو عنصر حيـاتي در ايـن فنـاوري تقليـد از    
توانـايي سيسـتم بـراي     مولکولي و شبه پايداري ترموديناميکي و به بيان ديگر،

 .انحالل مستمر و تجمع دوباره

ي پـيش از ايـن   جانگ هين چو اين پروژه در ادامه تحقيقاتي انجام شده که
در آن کـار، پژوهشـگران روي   . با همکاري دانشـگاه ايلينـويز آغـاز کـرده بـود     

مشکل اين تحقيق . شده از باکتري تحقيق کردند زيستي استخراج کروموفورهاي
  اي بـوده  بـر و پرهزينـه   ها کاري زمـان  کروموفور از باکتري آن بود که استخراج

 .هاي سنتزشده از پورفيرين استفاده شداز کروموفور است، اما در اين روش جديد
  

  اي آيندههاي رايانهکشف يک ماده جديد براي ساخت تراشه
اي به نام هاي خود دريافتند که مادهگروهي از دانشمندان اروپايي در بررسي
هاي هاي رايانهتواند در ساخت تراشهموليبدنيت خاصيت نيمه رسانايي دارد و مي

  .ار گيردآينده مورد استفاده قر
به گزارش مجله علمي نيچر نانوتکنولوژي، دانشمندان اروپايي به سرپرسـتي  

تکنيـک فـدرال   الکترونيک و ساختارهاي نانويي پلـي  آندارس کيس از البراتوار
هـاي  کميسـيون اروپـا دريافتنـد کـه تراشـه      اکوله در لوزان سوئيس و با بودجه

اي گرافن ساخته نشوند بلکـه مـاده   توانند از سيليکون و ياالکترونيکي آينده مي
 .رود کارها بهنام موليبدنيت در توليد اين تراشهبه

تحقيقات اين پژوهشگران نشان مي دهد کـه موليبـدنيت يـک نيمـه      نتايج
تـر،  ساخت ترانزيسـتورهاي کوچـک   تواند برايرساناي بسيار موثر است که مي

  .تر استفاده شودموثرتر و کم مصرف
-حال حاضر به ماده معدني در دسترس در طبيعت است و درموليبدنيت يک 

شـود، امـا تـاکنون    اوليه در ساخت آلياژهاي فـوالدي اسـتفاده مـي    عنوان ماده
ايـن دانشـمندان   . رسانا کشـف نشـده بـود    عنوان يک نيمه پناسيل اين ماده به

مـاده   الکترون ولتـي يـک   ٨/١خاطر يک شکاف کشف کردند که موليبدنيت به
  .اناي عالي استنيمه رس

 ساختار دو بعدي موليبدنيت، اين ماده را از نظر الکتريکـي بسـيار مـوثرتر از   

کند و بنابراين مصرف انرژي ترانزيستورهاي موليبدنيتي در حالـت  سيليکون مي
 .هزار برابر کمتر از ترانزيستورهاي سنتي است ١٠٠به کار  آماده

 
اين يک ماده دو بعدي بسـيار  : اين دانشمندان در اين خصوص اظهار داشتند

موليبـدنيت  . گيردراحتي در نانوتکنولوژي مورد استفاده قرار ميکه به نازک است
هـاي  و پيـل   LEDدر ساخت ترانزيسـتورهاي بسـيار کوچـک،    پتانسيل بااليي
-ها ميانومتر الکترونن ٦٥/٠ در يک ورقه از موليبدنيت با قطر. خورشيدي دارد

نـانومتر   ٢ورق سيليکون با قطـر   توانند به همان راحتي حرکت کنند که در يک
سيليکون نـازک مثـل    اين درحالي است که امروز ساخت يک ورقه. در جريانند

  .ير نيستپذاي موليبدنيت امکاناليهيک ورق تک
گفته اين محققان، خواص و مزاياي موليبدنيت برابر با خـواص و مزايـاي   به
با اين تفاوت که گرافن در طبيعت موجود نيست و فرايند توليد آن . است گرافن

 .است بسيار پرهزينه
ها الکترون تئوري باند روشي براي نشان دادن انرژيدانيم گونه كه ميهمان

 يمه رساناها در ميان اين بانـدها فضـاهاي آزادي بـراي   در ن. در يک ماده است

اگـر  . شـود ها وجود دارد که به اين فضاها شکاف باند گفته مـي حرکت الکترون
تواننـد از روي  هـا مـي  شکاف چندان کوچک و يا وسيع نباشد بعضي از الکترون

به اين ترتيب سطح کنترل رفتار الکتريکي ماده بـه حـداکثر   و پرش کنند  هاآن
  .راحتي روشن و خاموش کردها را بهمي توان آن رسد و بنابراينمي
جود اين شکاف در موليبدنيت موجب شده است که ايـن مـاده نسـبت بـه     و

که به اعتقاد اين دانشمندان، ايـن مـاده در   طوريبه. پيدا کند گرافن يک مزيت
ارد و در حقيقت شبه فلز گرافن شـکاف نـد  . خواهد شد آينده جايگزين سيليکون

صورت مصنوعي بسيار دشوار و پرهزينـه  به ها بر روي اين مادهتوليد اين شکاف
 .است
 

  اي دنيا بر روي يک تراشهترين شتابگر ذرهساخت کوچک
بزرگترين برخورد دهنده جهان، برخورد دهنده بزرگ هادرون را از ياد ببريد، 

دهنـده و شـتابگر    ترين برخورداي متفاوت از آن يعني کوچکزيرا اکنون نسخه
  .جهان که بر روي يک تراشه ساخته شده، ابداع شده است

ايـن  اخيـرا  بر اسـاس گـزارش نيوساينتيسـت، مهندسـان دانشـگاه کورنـل       
آرگون را تـا   هايتواند يونسيکلوترون کوچک را ارائه کردند، شتابگري که مي

 .متر شتاب دهدپنج ميلي
 ٩٠دارنـد و زمـاني کـه چرخشـي     کيلوالکترون ولت انـرژي   ٥/١ها اين يون

. کنـد الکترون ولت افزايش پيدا مي ٣٠ها به دهند، انرژي آنمي اي انجامدرجه
تراالکتـرون ولتـي کـه در برخـورد دهنـده بـزرگ        ٥/٣ برابر ابعاد اين انرژي در

اما بـا  . گيرند، به اندازه يک دانه بادام زميني استهادرون مورد آزمايش قرار مي
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دهنده در برابر برخورد دهنده بزرگ هادرون،  کوچکي اين برخورد در نظر گرفتن
 .اي کامال متناسب استخواهيد ديد که اين انرژي با شتابگر تراشه

 
بگر از نيروي مغناطيسي استفاده نکرده و در برخالف ديگر شتابگرها، اين شتا

از يک ميدان الکتريکي براي شتاب و برخـورد دادن ذرات از ميـان يـک     مقابل
 .کندمي جفت الکترود استفاده

گزارش، هدف نهايي ايجاد شتابگري به اندازه يک چمدان است اين براساس 
کل اين شتابگر بـه  تواند يک مگاالکترون وات انرژي توليد کند، به اين شهب که

. هاي مختلفي کاربرد داشته باشدتواند در زمينههقدرتمند خواهد شد تا ب اياندازه
تر و يا هاي الکتروني کوچکتوان براي ساخت ميکروسکوپاز چنين ابزاري مي

به ايـن شـکل نيـاز بـه      .ليزري براي مبارزه با سرطان استفاده کرد سالح هاي
  .ها از بين خواهد رفتداخل بيمارستاندر  اينصب شتابگرهاي ذره

  
  ؛خورشيدي هاي عبور رؤيايي از جاده

  هاي خورشيدي در ايتالياطراحي پلي با تركيب سلول
انـد كـه بـا     باد خورشـيدي زده  ايتاليايي دست به ساخت پل تيمي از طراحان

هزار  ١٥تواند انرژي مورد نياز  هاي باد مي توربين هاي خورشيدي و تركيب سلول
 .خانه را تامين كند

خورشيدي، بـه   هاي گزارش ايسنا، اين پل طراحي شده با استفاده از سلولبه
از  پردازد و از سوي ديگر با استفاده آوري انرژي خورشيد در سطح جاده مي جمع

 هاي پل، از بادهاي مخالف توليد برق گرفته در بين ستون هاي بادي جاي توربين
  .كند مي

  
رقابـت بزرگـراه   ( ووركـس  اين طراحي براي شركت در مسابقه سوالر پارك

هايي از  بخش كنندگان خواسته شده تا آماده شده كه در آن از شركت) خورشيدي
ايتاليـا   رهاي باگنرا و اسـكيال در يك پل مرتفع خارج از سرويس را كه بين شه

 .صورت نوين درآورندهكشيده شده ب
جاده خورشيدي مشتمل بر يـك   كيلومتر ٢٠جاي آسفالت، هدر سطح جاده، ب

بادوام پوشش داده  هاي خارجي كه با پالستيكي شفاف و شبكه متراكم از سلول
 .كند مي دميليون كيلووات انرژي تولي ٢/١١ شود و ساالنه شده، جايگزين مي

تـوربين بـادي كـه در زيـر پـل       ٢٦گفته طراحان اين سيستم با تركيب با به
  .توليد كند ميليون كيلووات برق ٣٦تواند ساالنه  اند مي گرفته جاي

شده كه عالوه بـر برخـورداري از    اي طراحي گونهگزارش ايسنا اين پل بهبه
هـاي   و گلخانـه  نگـاه سـبز بـر فـراز آ     جاده خورشيدي، منظـري زيبـا از تفـرج   

  .دهد خورشيدي در طول پل، ديدگان عابرين را نوازش مي

 
هـاي   الحاق توربين. مسابقه شد طرح پل باد خورشيدي برنده جايزه دوم اين

قرار دارند بـه نظـر    ي مرتفع كه در معرض بادهاي قويها باد به قسمت زير پل
اجرا كرد و نيـز   راحتيتوان آن را در بسياري از مناطق به ايده جالبي است و مي

  !بايد اميدوار بود كه كسي از اين طرح استقبال و آن را اجرا كند
 

  اولين تصوير از يک ويروس کاملثبت 
در نشريه نيچـر، چگـونگي ثبـت     ايتازگي در مقالهگروهي از دانشمندان به

-اند که اين فناوري مياولين تک عکس جهان از ويروسي سالم را تشريح کرده

هاي زنـده و در  ها و مولکولها، سلولزودي به تصويربرداري از ميکروبتواند به
  .حال حرکت منجر شود

انـد کـه   براساس گزارش گيزمگ، همين تيم در گزارشي ديگر توضـيح داده 
بري براي ايجاد ساختاري سه بعـدي از  راه ميان اند با موفقيت ازتوانسته چگونه
ها با اسـتفاده از اولـين ليـزر سـخت     هردوي اين موفقيت. بهره ببرند هاپروتئين

پذير شده است و دانشمندان اميدوارند امکان LCLS نامبه بدون الکترون جهان
روي ساختارهاي زيستي و حيـاتي   توانند مطالعات برهب با استفاده از اين دستگاه

 .را متحول سازند

 
در وزارت انـرژي   SLAC اين دستگاه ليزر کـه در البراتـوار شـتابگر ملـي    

تواند پرتوهايي نفورد خواهد بود ميداشته و تحت کنترل دانشگاه است آمريکا قرار
تر از منابع معمول پرتو ايکس ايجاد کند، با قـدرتي کـه   درخشان ميلياردها برابر

شدت کوتاه بوده پرتوها بهدوام اين تک. کافي خواهد بود براي برش دادن فوالد
ز اما همين مدت ني. انجامدطول ميثانيه به و تنها چند ميليونيوم از يک ميلياردم

را تبخير کند اما اين اتفاق تا پيش  تواند هدف مورد نظرهاي هست که ببه اندازه
 .داد که تصوير هدف به ثبت نرسد رخ نخواهداز اين

بـراي   SLAC محققان دانشگاه آريزونا، الرنس ليورمور، آپسـاالي سـوئد و  
اي ها در معرض اين پرتوهاي کوتاه و قدرتمند تجهيـزات ويـژه  نمونه قرار دادن

واسطه دوربين فوق حساس پرتو ايکسي اطالعات اين آزمايش به ابداع کردند و
 .رسدثبت ميبه

انجام گرفته است،  ٢٠٠٩هر دو آزمايش اين تيم از محققان در اصل در سال 
هاي مطالعـاتي در  براي استفاده LCLS که دستگاهدو ماه پس از اين يعني تنها

 .قرار گرفت اختيار دانشمندان
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هـايي حـاوي نسـخه کپـي شـده پـروتئين       اولين آزمايش، نانوکريسـتال  در
-در ميـان سـلول   ١فتوسيستم . سرتاسر پرتو ليزري پاشيده شد در ١فتوسيستم 

ها نور خورشيد را طي فرايند فتوسنتز به انرژي سلول هاي گياهي، جايي که اين
غشـايي قـرار    هايپروتئين در دسته پروتئين اين. شودکنند، يافت ميتبديل مي

گـاه  کنتـرل داشـته و توقـف    هـا را تحـت  داشته و عبور و مرور از غشاي سلول
 .رودشمار ميزا و عوامل داروستيز در جانداران بههاي بيماريعفونت

 
 ١پروتئين فتوسيستم  بازسازي شده از ساختار پيچيده تصويري

هزار پروتئين غشايي شناخته شده تنهـا از   ٣٠دانشمندان تا به امروز از ميان 
-ها به کريسـتال نمونه پروتئين آگاهي داشتند، زيرا تبديل اين پروتئين ٦ ساختار

بسـيار  تصويربرداري پرتو ايکس به اندازه کـافي بـزرگ باشـند،     هايي که براي
 .دشوار است

 
 ١ بعدي پروتئين فتوسيستمساختار سه

اما محققان با استفاده از ايـن دسـتگاه جديـد ليـزري توانسـتند از پـروتئين       
سپس . رسانندهثبت بير از زواياي مختلف بهتقريبا سه ميليون تصو ١ فتوسيستم

دست آمد کـه سـاختار   ها تصويري واحد بهقطعه از اين عکس با ترکيب هزاران
 .گذاشتمولکولي اين پروتئين را به نمايش مي مولکولي مشابه با ساختار

هـا اسـتفاده   ر آزمايش دوم محققـان بـراي تصـويربرداري از نانوکريسـتال    د
ها را در ميان پرتو ايکس اسپري کردند، ميمي يمي ويروسعوض م نکردند و در

توانند منجر هاي شناخته شده جهان هستند که ميويروس ترينها بزرگويروس
در حالي که صـدها نمونـه از ايـن ويـروس مـورد      . ها شوندبه آلوده شدن آميب

ايـن  ثبـت رسـيده از تنهـا دو عـدد از     به اصابت پرتو ليزر قرار گرفتند، اطالعات
در تصوير نهايي ساختار . بود ها کافيها براي ساخت عکسي واحد از آنويروس

 .خوبي آشکار شدوجهي اليه خارجي ساختار ويروس به ٢٠

  
 تصوير ميمي ويروس

هـا  گزارش، دانشمندان معموال براي تصـويربرداري از ويـروس  ين ابراساس 
ها را تخريب کننـد تـا   اي آنگونهرا منجمد کرده، يا برش داده و يا به هابايد آن

هـا  در حالي که در شيوه جديد ويـروس . رسانندهثبت بها را بهآن توانند تصويرهب
 ٨٠در حدود . مانندقي ميکامال دست نخورده و سالم با در هنگام تصويربرداري

هاي علمي سرتاسر جهان در اجراي اين آزمايش مرکز مطالعاتي در ٢١محقق از 
  .اندبا يکديگر مشارکت داشته

  
  هاي بدنبرداري از نورونتزريق پپتيد فلورسانت مايع براي نقشه

دانشمندان آمريکايي با تزريق پپتيد فلورسانت مـايع بـه بـدن موفـق شـدند      
  .اند تهيه کنندهايي که در سراسر بدن گسترده شدهز نوروناي انقشه

-هايي که سراسر بدن گسترده شدهبراساس گزارش ديلي ميل، ديدن نورون

هايي که در اثر يک حادثـه  همين علت جراحي نوروناست و به اند بسيار دشوار
 .اند بسيار دشوار استشده قطع و يا دچار آسيب ديدگي

شمندان دانشگاه کاليفرنيا در سانديگو يک مايع پپتيـدي  اکنون گروهي از دان
-ها را بـه توان نورونرا توسعه دادند که با تزريق آن به بدن بيمار مي فلورسانت

ها ترين نوروناين مايع پپتيد قادر است حساس. درخشان کرد صورت فلورسانت
روش  هـا از بـراي آشـکار کـردن نـورون     تاکنون. ها درخشان کندرا در جراحي

تواننـد منجـر   هاي نوروني ميآسيب. شدتحريک و رصد الکترونيکي استفاده مي
 .به بروز دردهاي بسيار سخت و يا فلجي شود

 
اين پپتيد از . ورسانت را آزمايش کردنداين دانشمندان با موفقيت اين مايع فل

با تزريق اين مايع به . بخش پروتئيني محتوي آمينو اسيد تشکيل شده است يک
ها دانشمندان توانستند يک کنتراست قابل تشخيص را ميان عصب ها اينموش

 .کنند ها ايجادو ساير بافت
که بـا چشـم   طوري با نتايج اين تحقيقات، جراحي بسيار آسان خواهد شد به

هـا را  ها و ساير بافـت هاي تمايز دهنده ميان نورونتوان رنگمي غيرمسلح نيز
ايـن دانشـمندان   . دهدساعت اثر خود را از دست مي ٨تا  ۲اين مايع بعد از . ديد
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وضـوح  تواند نقاط عصبي آسيب ديده را هم بهمشاهده کردند که مايع پپتيد مي
 .نشان دهد

حال حاضر جراحي اعصاب برپايه دانـش و مهـارت   گزارش، در اين براساس 
اين تکنيـک بـا اسـتفاده از    . شودتصاوير الکتروميوگرافيک انجام مي و پزشکان

هاي حرکتي را شناسـايي کننـد امـا    توانند نورونکننده مي الکترودهاي تحريک
  .تشخيص دهند هاي حسي راقادر نيستند نورون

  
  ؛ناسايي شدجو زمين ش عامل اصلي افزايش متان در

  بشري هاي الگوهاي چرخشي زمين عامل اصلي است نه فعاليت
دانشمندان عامل افـزايش سـطح    يك مطالعه جديد نشان داد برخالف تصور

نبـوده بلكـه    هـاي بشـري   سال گذشته، فعاليـت  ٥٠٠٠متان در كره زمين طي 
 .اند الگوهاي چرخشي اين سياره خاكي در اين زمينه نقش اصلي را ايفا كرده

گزارش شبكه خبري اي بي سي ساينس، دكتر جوي سينگا راير كارشناس به
علوم محيط زيستي در دانشگاه بريستول آمريكـا و دسـتيارانش در    و متخصص

اند كه تغييرات در مدار زمين و الگوهاي چرخشـي آن بـه    داده اين باره پيشنهاد
مـين داشـته و   در افزايش سطح گاز متـان در جـو ز   دور اين مدار نقش اصلي را

  .اند تاثير چنداني در اين فرآيند نداشته هاي كشاورزي و دامپروري بشر فعاليت

 
اي براي تخمين شـرايط جـوي    هاي رايانه كارشناسان با استفاده از مدل اين

كردنـد و   هـزار سـال قبـل رديـابي     ١٣٠گذشته اين سياره را تا  ن در آينده،زمي
هـاي كشـاورزي و در نتيجـه     محاسبه انواع فعاليت سپس از اين اطالعات براي

 هاي گويند، مدل اين كارشناسان مي. كردند توليد متان در سرتاسر زمين استفاده
ـ  اي نشان داد كه تاالب رايانه ويـژه در آمريكـاي جنـوبي    هها در نيمكره جنوبي ب
چنين تغييراتي كه در سـطح متـان زمـين طـي     اند و هم افزايش متان بوده منبع

 .هاي بشري نداشته است داده ارتباطي با فعاليت سال گذشته رخ ٥٠٠٠
جلـوگيري از افـزايش متـان     در حال حاضر موضوع مورد بحث دانشـمندان 

امر حيات  شود و اين يجوي است چون تشديد آن سبب تشديد گرماي جهاني م
 .اندازدخطر ميرا در زمين به

  
  .شيشه حتي در دماي بسيار پايين هم سيال است

اي سـاختار اتمـي   هـاي رايانـه  سازيدانشمندان آمريکايي با استفاده از شبيه
شيشه را در دماي نزديک به صفر مطلق نشان دادند و کشف کردند که شيشـه  

  .کندهمانند يک سيال رفتار ميحتي در سردترين دماي ممکن نيز 
-براساس گزارش نيچر فيزيک، محققـان دانشـگاه کلمبيـا در نيويـورک بـه     

اي موفق شدند اثـرات  هاي رايانهسازيمارکلند با کمک شبيه سرپرستي توماس
 .را شرح دهند ممکن اصول مکانيک کوانتوم

نتايج اين تحقيقات فرض شد که در يک دمـاي نزديـک بـه صـفر مطلـق      
 .شودهاي شيشه کند ميحرکت اتم) گرادسانتي درجه -٢٧٣(

هـا مـاهيتي   اين درحالي است که برپايه فيزيک کوانتوم، در اين موقعيت اتم
کند جابجا شوند و به فضاهاي مسدود ها کمک ميکنند که به آنمي موجي پيدا

 .رسندهب
نـد کـه   دار ايذره -يدر حقيقت، اين ذرات همواره يک رفتار دوگانـه مـوج  

اي از ها رفتار موجي و در مواقع ديگر رفتار ذرهبرخي موقعيت شود درموجب مي
  .خود بروز دهند

اسـاس سـاختار    حرکـت،  آزادي: اين محققان در اين خصوص توضيح دادند
  .شود اين ماده همانند يک سيال رفتار کندشيشه است که موجب مي

هاي شيشه در دمـاي  اتم سازي حرکتدر فيلمي که اين دانشمندان از شبيه
هـايي  اتم )روشن( و سبز) تيره( هاي آبيمطلق تهيه کردند کره نزديک به صفر

جاي ها بهاين اتم. سازندمي مطلقصفر هستند که شيشه را در دماي نزديک به 
طـرف  بـه  حرکـت بماننـد  هاي يک ماده جامد بـي که در اين دما همانند اتماين

دهند که اين مـاده هماننـد يـک    کنند و نشان ميموقعيت اوليه خود حرکت مي
 .کندرفتار مي سيال

 
بـاال بلکـه در    کند که شيشه نـه تنهـا در دماهـاي   اين تصاوير مشخص مي
  .کندنند يک سيال رفتار ميدماهاي بسيار پايين نيز هما

  
  درماني در درمان سرطان استفاده از حرارت

گزارش خبرگزاري فارس، محققان مؤسسه فناوري ويرجينيا روش جديدي به
در ايـن روش دمـاي   . انـد  هاي سرطاني يافتـه  گيري و تخريب سلولبراي هدف

طراف در هاي ا شود، در حالي كه دماي بافت هاي سرطاني افزايش داده مي سلول
تنـي و   هـاي بـرون   اين محققان از بررسـي . ماند حد دماي معمول بدن باقي مي

  .اند هاي خود استفاده كرده تني براي تأييد يافته درون
پوري، استاد علوم و مهندسي مكانيك در مؤسسه فناوري ويرجينيـا و   ايشوار

 وش ازدهد كه براي تكميل اين ر يكي از پژوهشگران اصلي اين كار توضيح مي
فروسيال سيالي است كـه در  . اند تا افزايش دما را القا كنند فروسياالت بهره برده

در ايـن سـيال نـانوذرات    . شود حضور ميدان مغناطيسي به شدت مغناطيسي مي
  .مغناطيسي به شكل غيرقطبي معلق هستند

-درون بدن، بـه توان پس از تزريق وريدي به اين سياالت را مي: پوري گفت

-نانوذرات مغناطيسـي بـه  . محل تومور سرطاني هدايت كرداطيسي بهروش مغن

هاي تومور سرطاني به آساني به درون آن نفوذ  دليل خاصيت تراوايي باالي رگ
سپس نانوذرات در معرض يك ميدان مغناطيسي متناوب بـا فركـانس    .كنند مي

ايـن روش  . هاي سرطاني را از بين ببرنـد  گيرند تا گرم شده و سلول باال قرار مي
شود كـه آن را بـه اختصـار     افزايش دما با استفاده از سيال مغناطيسي ناميده مي

گراد براي كند كردن  درجه سانتي ٤٥تا  ٤١دماي ميان  .نامند درماني مي حرارت
با اين حال بـدون اسـتفاده از ايـن    . رشد بافت سرطاني يا توقف آن كافي است

  .وندر هاي سالم نيز از بين مي روش، سلول
هـاي سـرطاني بـه مـدت نـيم       آل، سلول درماني ايده در حرارت: پوري افزود

هاي سـالم   كه در همين زمان دماي سلولشوند، در حالي ساعت حرارت داده مي
درمـاني مبتنـي بـر     حـرارت . شود گراد نگه داشته مي درجه سانتي ٤١اطراف زير 
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هـا در دمـاي    ولكشتن سـل ( thermoablationتوان از طريق  فروسيال را مي
هاي سرطاني از طريـق قـرار    در اين فرايند بافت. نيز به انجام رساند) بسيار باال

خطر يا ميدان مغناطيسي متناوب تـا   هاي راديويي بي گرفتن در معرض فركانس
شوند كه اين امر موجب كشته شدن، لختـه شـدن    گراد گرم مي درجه سانتي ٥٦

قـال موضـعي حـرارت از نـانوذرات موجـب      انت. شـود  ها مييا كربونيزه شدن آن
  .شود افزايش دماي بافت و گسيختن غشاي سلولي مي

اكسـيد  آهـن  دهند كه نانوذرات  هاي انجام شده نشان مي بررسي: وي گفت
پالتـين و نيكـل   . درماني فروسيالي هستند سازگارترين عامل براي حرارت زيست
ا زماني كه در معرض اكسيژن كنند، ام عنوان نانوذرات مغناطيسي عمل مي نيز به
  .شوند گيرند، سمي و مضر ميهقرار ب
  

  ؛بالمنازع ليزر پايان نيم قرن حاكميت

  .نخستين ضد ليزر جهان ساخته شد
انـد نخسـتين ضـد     سال از اختراع ليزر توانسته ٥٠ دانشمندان پس از گذشت

 .ليزر جهان را درست كنند
دانشگاه ييل آمريكـا   دانشمندان گزارش ايسنا، در اين دستگاه كه دستاوردبه

 يكديگر را خنثي است پرتوهاي نور دريافتي با يكديگر تداخل پيدا كرده و كامال
هـاي جديـد بـا     از فنـاوري  تواند راه را بـراي شـماري  اين دستاورد مي. كنند مي

راديولوژي همـوار   هاي كاربردي در هر زمينه از محاسبات نوري گرفته تا برنامه
 .سازد

اختراع شدند از يك واسط  ١٩٦٠ بار در سالاي متعارف كه براي اولينليزره
مـورد اسـتفاده قـرار     آرسـنيد را گـاليم  ليزري كه معموال يك نيمه رسانا ماننـد  

نـوري بـا    توليد يك پرتو متمركز از نور منسجم كه همان امـواج  براي. دهد مي
  .نندك فركانس و دامنه يكسان و هماهنگ با هم هستند استفاده مي

 
پژوهشي را منتشـر كردنـد كـه     دانان دانشگاه ييلدر تابستان گذشته فيزيك

ليـزر از   داد كـه ضـد   نظريه پشت يك ضد ليـزر و ايـن مسـاله را توضـيح مـي     
 اما اين گروه اخيـرا  .شود رساناست ساخته مي ن ماده نيمهتري سيليكون كه رايج

انـد كـه آن را جـاذب مطلـوب همسـان       موفق به ساخت ضدليزر كاربردي شده
)CPA (جاي تقويت نـور آن  درحقيقت، ضدليزر دستگاهي است که به .نامند يم

توانند نور ليزري ها ميکند که اين پالسهاي نور همساني تبديل ميرا به پالس
  .که از مقابل مي آيد را جذب کنند
چاپ رسـيده اسـت، دو   ساينس به ها در مجلهاين تيم كه نتايج تحقيقات آن

تراشـه   پرتو ليزر را با يك فركانس خاص داخـل يـك حفـره كـه حـاوي يـك      
 تراز صورتي با هم هماين تراشه، امواج نوري را به. سيليكون بود متمركز كردند

 جلو و عقبقدر بهطور نامحدودي آندام افتاده و بهبه طور كاملكرد كه امواج به

  .شدند كه سرانجام جذب شده و به گرما تبديل شدند پرتاب مي
هـاي بعـدي    در آينـده و در نسـل   توانـد  مـي  CPAدانشمندان معتقدند كـه  

گيرند  ها انرژي مي الكترون هاي نوري كه از طريق نور و ها موسوم به رايانه رايانه
كاربرد ديگر اين . شود ها، حسگرها و ساير قطعات نوري استفاده سوئيچعنوان به

گفتـه دانشـمندان قاعـده كلـي     راديولوژي باشد كه به تواند در حوزه دستاورد مي
CPA دادن تابش الكترومغناطيسي در يـك ناحيـه    توان براي هدف قرار را مي

يـا   اهـداف درمـاني   هـاي مـبهم معمـول بـدن انسـان بـراي       كوچك از بافـت 
  .تصويربرداري مورد استفاده قرار داد

درصد از نوري که به آن برخـورد   ٩٩٩/٩٩تواند از نظر تئوريک، ضدليزر مي
هاي آزمايشي، نمونه آزمايشـي ايـن   دليل محدوديتکند را جذب کند، اما بهمي

  .درصد از نور مقابل را جذب کند ٤/٩٩ توانددستگاه ضدليزر مي
ز يک دسته پرتـو در طيـف مـادون قرمـز نزديـک      در آزمايش اين دستگاه ا

هـاي آينـده ايـن    هرچند اين دانشمندان اطمينان دادند کـه نسـخه  . استفاده شد
ي هم در طيف مادون قرمـز و هـم در طيـف نـوري     يتوانند بسامدهادستگاه مي

  .مرئي را جذب کنند
   

  المللي عکاسي علميبهترين تصاوير رقابت بين
المللي علـم و مهندسـي تجسـم اعـالم     قابت بينبرندگان مسابقه عکاسي ر

-بعدي تا باکتريسه HIVهاي ويروس شدند و بهترين تصاوير علمي از عکس

  .روشي که هرگز ديده نشده بودند به نمايش درآمدندها بهها و مولکول
المللي عکاسي علم و مهندسي تجسـم،  گزارش خبرگزاري مهر، رقابت بينبه
بعضـي از  . دهدساله به بهترين تصاوير علمي جايزه مياست که همه  ايمسابقه

  :صورت زير استها بهاين عكس
 ويروس براساس گزارش تلگراف، اين تصويري از؛ سه بعدي HIV ويروس

HIV بعدي گرفته شده هاي تصويربرداري ميکروسکوپي سهاست که با تکنيک
  .است

 
 ايـن عکـس توانسـته اسـت جـايزه اول بخـش      ؛ هاسوي مولکولچشمها به

بـر روي   ٢٠١٠فوريـه   ١٨اين تصوير ميکروسکوپي کـه  . عکاسي را کسب کند
-قرار گرفت، سطح يک اليه منفرد از مولکول را نشـان مـي   جلد مجله ساينس

دو نوع مولکول است که همانند آب و روغن  ه درحقيقت مربوط بهاين الي. دهد
  .دهدجداسازي را نشان مي اين عکس اولين مراحل. انداز هم جدا شده
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  هاي کربنيکمک نانولولهتوليد ترانزيستورهاي ارزان به
تيمي از دانشمندان ژاپني و فنالندي روشي را توسعه دادند که با اسـتفاده از  

روشـي  پذير را بهتواند ترانزيستورهاي الکترونيکي انعطافهاي کربني مينانولوله
  .بسيار ارزان توليد کند
، محققـان دانشـگاه ناگويـا در ژاپـن و     PhysOrg.com براسـاس گـزارش  

تواند ترانزيستورهاي برپايه فنالند تکنيکي را ارائه کردند که مي گاه آلتو دردانش
. روشي ارزان و با راندمان بـاال توليـد کنـد   پذير را بهانعطاف هاي کربنينانولوله

سـال آينـده وارد    ٥توانند ظرف اولين محصوالت تجاري برپايه اين تکنيک مي
پذير از جمله کاغذهاي الکترونيکـي و  افهاي انعطشوند و در توليد دستگاه بازار

 .مورد استفاده قرار گيرند RFID برچسبهاي
اين دانشمندان با استفاده از اين تکنيـک موفـق شـدند ترانزيسـتور غشـاي      

 .را بر روي يک زيراليه پالستيکي توليد کنند (TFT) نازک
 وانـايي ها قادر نبودنـد توانـايي قابـل قياسـي بـا ت     هاي نانولولهتاکنون شبکه

 رسـانايي  هاي منفرد را ارائه کنند، چراکـه خـواص  ترانزيستورهاي برپايه نانولوله
 .روداي در طول مسير فرايند، هدر ميهاي شبکهنانولوله

-هاي فلزي و هم محتوي نانولولـه ها هم محتوي نانولولههاي نانولولهشبکه

 .رسانا هستند هاي نيمه

 
هـاي فلـزي، حرکـت حـامالن بـار      ها تعداد بسيار زياد نانولولهدر اين شبکه

زمان رابطه روشن و خاموش را د، اما همندهترانزيستور را افزايش مي الکتريکي
ها براي عملکردهـاي کلـي   گيکه هر دوي اين ويژ ييجااز آن. دهدکاهش مي

اين دانشمندان روشي را براي بهبود عملکرد ايـن   ترانزيستور بسيار مهم هستند،
هاي بـا خـواص واحـد و    اي از نانولولهدو ويژگي پيدا کرده و موفق شدند شبکه

 .يکسان را ايجاد کنند

درصد از  ٣٠ميکرومتري تشکيل شده است که  ١٠هاي اين شبکه از نانولوله
ماننـد   X هايکه از مفصلها بيشتر از اينميان اين نانولوله. هستند ها فلزيآن

فضـاي   Y هـاي که مفصل چرا. اندکار رفتهمانند به Y هايمفصل استفاده شود
کـاهش   دارند و مقاومـت مفصـل را   X هايمفصل تري نسبت بهاتصال بزرگ

د از يک فيلتـر بـه   دست آمده بوسپس ترانزيستور غشاي نازکي که به. دهندمي
 .کرداين پالستيک يک غشاي تک شکلي را ارائه مي. شد يک پالستيک منتقل

ويژه  TFT داد که يک دست آمده اجازههاي بهبه اين ترتيب، شبکه نانولوله
خاموش  زمان حرکت حامالن بار الکتريکي و رابطه روشن وساخته شود که هم

 عملکرد ايـن ترانزيسـتور تـا حـد قابـل     کرد و به اين ترتيب بازده و را حفظ مي
  .ها بهبود يافتاي نسبت به ترانزيستورهاي گذشته برپايه نانولولهمالحظه

  

  هاي خورشيديارائه فناوري جديدي که اثربخشي پيل

  .کندرا سه برابر مي
هاي آلي ارائه کردند پژوهشگران آمريکايي فناوري جديدي را برپايه مولکول

  .هاي خورشيدي فتوولتائيک را سه برابر کنداثربخشي پيلتواند ميزان که مي

 توليـد . ، کوانتوم دات يک نانوساختار نيمه هادي استCnetبراساس گزارش
تـر اسـت   هاي سنتي ارزانهاي خورشيدي برپايه کوانتوم دات نسبت به پيلپيل

ي هـاي خورشـيد  تر از سـلول ها بسيار پاييناثربخشي و بازده اين پيل اما ميزان
 .معمولي است

-اکنون دانشمندان دانشگاه استنفورد فناوري جديدي را نشان دادند که مـي 

برپايه کوانتوم دات را به سـه برابـر ميـزان     هاي فتوولتائيکتواند اثربخشي پيل
  .کنوني افزايش دهد

ستيسي بنت و همکارانش که از دو سال قبل تحقيقات خود را در اين عرصه ا
هـاي خورشـيدي   هاي آلي بـه پيـل  زودن يک اليه از مولکولاند با افآغاز کرده

 .به اين نتايج رسيدند) کوانتوم دات(هادي  برپايه ذرات کوچک نيمه

ما از خود پرسـيديم کـه آيـا بـا     : اين خصوص توضيح دادند اين محققان در
هـا  توانيم ميزان اثربخشي اين پيلهايي که از شيمي داريم ميآگاهي استفاده از

  دهيم؟ ايشرا افز
-پيل اکسيدديتيتانيم در اين راستا اين دانشمندان يک نمونه از نيمه هادي 

 هاي آلي ترکيب کردنـد و خورشيدي فتوولتائيک را با يک اليه از مولکول هاي
ـ . ها در ميان نيمه هادي و اليه آلي قرار گرفتندکوانتوم دات به اين ترتيب، س پ

بـازده ايـن    آلـي در تـالش بـراي بهبـود    هاي از آزمايش انواع مختلف مولکول
 ساختار، اين محققان کشف کردند که جداي از نوع ماده، ميزان اثربخشي پيـل 

  .شودهاي فتوولتائيک کوانتوم دات فعلي ميحدوداً سه برابر پيل
  

  ها هاي نوين در كنترل اندازه ذرات نانوخوشه روش
ت مهندسـي شـده   هايي كه باعث كاربردهـاي فـراوان نـانوذرا    همان ويژگي

مانند كوچك بودن به اندازه يك ويروس، پايداري زيسـت شـناختي و   (شوند  مي
هايي درباره  وجود آمدن نگراني، باعث به)زيست محيطي و محلول بودن در آب

. شـوند  مـي  )EHS(اثرات درازمدت نانوذرات بر سالمت و ايمني محيط زيسـت  
هـا اسـت كـه     شـدن در محلـول   جمعها، تمايل نانوذرات به  يكي از اين ويژگي
  . اهميت فراواني دارد

  
اي در سمي يا غيرسمي  كننده هاي تشكيل شده نقش تعيين زيرا اندازه خوشه

پژوهشـگران مؤسسـه ملـي    . دارد هـاي انسـاني   بودن اين تركيبات براي سلول
ها ابـداع   بار روشي براي تهيه نانوخوشهبراي اولين) NIST(استاندارد و فناوري 

هـا بـا    ايـن نانوخوشـه  . توان كنترل نمـود  ها را مي كردند كه در آن اندازه خوشه
دقت توان به ها بر سلول را ميمانند و در نتيجه اثرات آن گذشت زمان پايدار مي

  .مودمطالعه ن
هـايي از   پژوهشگران در آزمايشـات خـود نمونـه    sciencedailyگزارش به

استايرن با بار مثبت ساختند و هركدام از نانوذرات طال، نقره، سريم اكسيد و پلي
. ها را در محلول قرار داده و صبر كردند تا فرآيند جمع شـدن انجـام شـود    نمونه
 )BSA(تئين بووين سرم آلبـومين  ها فرآيند جمع شدن را با اضافه كردن پروآن

تـر  هرچه مدت زمان جمـع شـدن نـانوذرات طـوالني    . به محلول متوقف كردند
عنوان مثال، استفاده از نـانوذرات  به. تر بود شد، اندازه خوشه حاصل نيز بزرگ مي
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و  ۴۳اي بـا توزيـع وزن حـدود     نانومتر منجر به تشكيل خوشه ۲۳نقره با اندازه 
دسـت آوردن توزيـع انـدازه    اين روش براي به. انومتر شدن ۱۴۰۰قطري معادل 

  .كار گرفته شدنانوذره ديگر نيز به ۳مشابهي در
بـه   BSAاي كـه پـروتئين    لحظه(پژوهشگران دريافتند زمان انجماد مشابه 

توزيع يكساني از نظـر انـدازه در   ) شود تا فرآيند را متوقف كند محلول اضافه مي
هـاي   عـالوه، تمـام محلـول   بـه . آورد وجود مـي ده بههر چهار نانوذره آزمايش ش

روز پايدار باقي ماندند، كـه   ۳الي  ۲مدت به BSAپراكنده شده توسط پروتئين 
  .ها كافي استاين زمان براي انجام بسياري از مطالعات بر روي سمي بودن آن

هاي تشكيل شـده توسـط نـانوذرات،     پس از موفقيت در كنترل اندازه تجمع
. ها قابـل اسـتفاده بودنـد   خواستند ثابت كنند كه محصوالت آن ان ميپژوهشگر
هاي مختلف با خون اسب مخلوط شد تا اثر انـدازه   هاي نقره در اندازه نانوخوشه

حضـور  . هاي قرمز خون مورد بررسي قـرار گيـرد   ها بر سمي بودن گلبول خوشه
مـز اسـت، بـه    هموگلوبين، مولكولي بر پايه آهن كه حامل اكسيژن در گلبول قر

اند  هاي نقره كه از خوشه وارد محلول شده داد كه آيا يون پژوهشگران نشان مي
  . توانسته بودند گلبول را در هم بشكند يا خير

گيري مقدار هموگلوبين در محلول براي هر اندازه خوشه ميـزان   ضمنا اندازه
ان ميزان سمي بودن ممكن است مربوط به ميز. كرد سمي بودن را مشخص مي

پژوهشگران متوجه شدند هنگامي كـه انـدازه   . يون نقره آزاد شده از خوشه باشد
كننـد   ها تصور ميآن. شود يابد، گلبول قرمز كمتر تخريب مي خوشه افزايش مي

شوند  هاي كوچك در محلول حل مي تر از نانوخوشه هاي بزرگ آهسته نانوخوشه
  .كنند يهاي نقره كمتري به محلول وارد م و در نتيجه يون

هاي  هاي با اندازه در آينده تيم تحقيقاتي قصد دارد با جزئيات بيشتري خوشه
هـا، اثـر    يابي كند و سپس با انجام آزمايش بـر ايـن خوشـه    مختلف را مشخصه

  .را بررسي كنند) مانند پليمرها(ها  هاي پوشش نانوذرات بر سمي شدن سلول
  

   ههاي آيند به فناوري پالستيك رساناي برق، پلي
توان با آن  اند به يك تكنيك جديد دست پيدا كنند كه مي توانسته دانشمندان

 .هاي فلزي يا حتي فوق رسانا توليد كرد ويژگي هاي جديد با پالستيك
برق محسوب  طور معمول رسانايي ضعيف برايگزارش ايسنا، پالستيك بهبه

 شـود امـا   يهـاي بـرق اسـتفاده مـ     كـاري كابـل   شده و از آن بيشتر براي عايق
قشر نازك فلزي در ميان ورقه پالسـتيكي و   دانشمندان استراليايي با قرار دادن

تـوان از ايـن    اند كه مي آن با يك پرتو يوني در سطح پليمري نشان داده تركيب
هاي پالستيكي ارزان، قوي، قابـل انعطـاف و بـا قابليـت      ورقه شيوه براي توليد

  .استفاده كرد ييرسانا

 
-ميكروالكترونيك براي مناسـب  اي در صنعت طور گستردهپرتوهاي يوني به

گيرد اما تالش  قرار مي رساناها مانند سيليكون مورد استفاده سازي رسانايي نيمه
انجـام شـده    ١٩٨٠هاي پالستيك از دهه  ي ورقهبراي تطبيق اين فرآيند بر رو

 .كه تا كنون با موفقيت كمي روبرو بوده است

جديـد، دسـت بـه سـاخت      محققان براي نمايش كاربري بـالقوه ايـن مـاده   
مطابقـت   هاي مقاومت الكتريكي زدنـد كـه بـا اسـتانداردهاي صـنعتي      دماسنج
 تين مورد مقايسههنگامي كه اين محصول با يك دماسنج مقاومت پال. داشتند

 استاندارد صنعتي قرار گرفت با آن برابر بوده يا حتي از ميزان رسانايي بيشـتري 
 .برخوردار بود

معمول در صـنايع ميكروالكترونيـك    راحتي با تجهيزاتاين مواد جديد كه به
استاندارد از تحمل بيشـتري   رساناي قابل ساختند نسبت به ساير پليمرهاي نيمه

 .ن برخوردار استدر مقابل اكسيژ
اي  تواند آينـده  با پرتو يون مي هاي پليمر پردازش شده گفته محققان، ورقبه

عنـوان  پالسـتيك بـه   روشن در گسترش مواد نرم براي كاربردهاي الكترونيكي
  .وجود بياوردتركيبي بين فناوري جاري و نسل بعدي آن به

  
  اي در دماي پايين اليه تك رشد گرافن يت درموفق

اند كه گرافن با كيفيت و داراي سـطح   رايس نشان داده ان در دانشگاهمحقق
درجـه   ٨٠٠منابع كربن در دماهاي پايين در حـد   توان از تعدادي از بزرگ را مي

 .سلسيوس رشد داد
كربن  اند كه تركيب منابع غني از داده  اين محققان شرح  ،Natureگزارش به

بـا  . شـود  شكل دلخواه مـي گرافن بهروي بسترهاي نيكل و مس منجر به توليد 
اي كـه در بعضـي از    توان صفحات گرافن تك، دو يـا چنـد اليـه    مي اين روش

 .را توليد كرد  هستند، كاربردها بسيار مفيد

درجـه   ١٠٠٠آن در دماي  درجه سلسيوس با رشد ٨٠٠رشد گرافن در دماي
در دمـاي   :گويـد  جيمز تور، يكي از محققان، مـي . سلسيوس تفاوت زيادي دارد

كنـد،   درجه سلسيوس سيليكون زيرين خواص الكترونيكي خود را حفظ مي ٨٠٠
كننـدگي خـود را از    درجه سلسيوس خاصـيت دوپ  ١٠٠٠كه در دماي  در حالي
 .دهد دست مي

متيـل متـاكريالت   نازك از پلي اين محققان كار خود را با ريسيدن يك فيلم
تحـت  . كردند كرد، شروع مي عنوان كاتاليست عملروي يك بستر مسي كه به

 گرما و فشار كم، عبور دادن گازهـاي هيـدروژن و آرگـون از روي ايـن فـيلم     

PMMA  دقيقه باعث احياي آن به كربن خالص و تبديل اين فيلم به  ١٠براي
كربني  استفاده از ديگر منابعبا سپس اين دانشمندان . شد اي از گرافن تك اليه

 در اين شرايط سريعا اين منبع. ز را آزمايش كردنداز قبيل پودر ريزي از ساكارو

 .اي تبديل شد نيز به گرافن تك اليه

مخلوط شده بـا   PMMA از چنين متوجه شدند كه استفادهاين محققان هم
آرگـون تحـت    كننده مانند مالمين و عبور گازهاي هيدروژن ويك معرف دوپ

 .شود روژن ميفشار اتمسفريك منجر به توليد گرافن دوپ شده با نيت
  

  نانوروبان گرافني اي كوچك با سلول حافظهساخت 
هاي گرافي بسيار نازك سـاخته شـده    كه از نانوروبان اي جديد سلول حافظه

 .برداري شد سوئيس و ايتاليا پرده است، توسط پژوهشگراني از آلمان،
يكي از مزاياي مهم اين سلول جديد آن است كـه   ،Small مجله گزارشبه
همـين  و بـه شـده  سلول متداول سـيليكوني سـاخته    تر از بسيار كوچك دنتوا مي

سازي بسيار بـااليي   چگالي ذخيره اي شود كه هاي حافظه خاطر، منجر به تراشه
 .هاي سيلكوني دارند نسبت به افزاره

ــيالن و   ــك م ــي تكني ــوردان از پل ــان س ــتفاده از   روم ــا اس ــارانش ب همك
در حقيقـت،  . اند ساخته نانومتري ١٠اي  هاي گرافني يك سلول حافظه نانوروبان

سازي با  ذخيره قدر كوچك است كه اجازهاي جديد آن مساحت اين سلول حافظه
 .دهد چگالي بسيار باال را مي
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 V2O5 خود را با رسوب نانوالياف هاي گرافني اين گروه تحقيقاتي نانوروبان

ايـن باريكـه   . كردند تهيه رگون كاري آن با باريكه يوني آ بر روي گرافن و كنده
 .كند از جا مي يوني هر گرافني را كه با اين نانوالياف محافظت نشده باشد،

گرافني در زير ايـن نانواليـاف ايجـاد     هاي تواند نانوروبان اين روش ساده مي
عنـوان  اسـتفاده از ايـن نانواليـاف بـه     مزيت. شوند كند، كه در ادامه برداشته مي

هـاي بسـيار    توليد نانوروبان تواند منجر به ت كه مين اس كاري در آ ماسك كنده
 V2O5 مزاياي نانوالياف يكي ديگر از. نانومتر شود ٢٠پهناي كمتر از باريكي به

 .زدوده شوند راحتيهتوانند ب ها مي در آن است كه بعد از تشكيل نانوروبان
يد كـه يـك فرآينـد    ئآب بشـو  كافي است كه شما نمونه را با: سوردان گفت

 .دار محيط زيست است سيار ساده و دوستب

هـاي ولتـاژ درگـاهي بـا      پـالس  اين پژوهشگران پـي بردنـد كـه بـا اعمـال     
و ) ١بيـت  (روشـن   هـاي  توانند اين افزاره را بين حالـت  هاي مخالف مي عالمت
،  شـود  مـي  كه اين افزاره سـوئيچ همين. ديجيتالي سوئيچ كنند) ٠بيت (خاموش 

تواند  مي ديد بماند؛ حتي اگر ولتاژ درگاه صفر شود؛ يعنيتواند در اين حالت ج مي 
 .به ياد داشته باشد حالت خود را 

  
  شناسي مايعات زمين كشف شكل جديد گوگرد در

را موسـوم بـه    اند شكل جديدي از گـوگرد  آلماني توانسته يك تيم فرانسوي
S3 يون

 .شناسي كشف كنند زمين در مايعات ─
بسـياري از   ين ماده وافـر در زمـين اسـت و در   گوگرد ششم گزارش ايسنا،به

 .كند شناسي و بيولوژيكي نقشي اساسي ايفا مي فرآيندهاي زمين
را در گـوگرد  مـورد انتقـال    هـاي موجـود در   اين اكتشاف بسياري از فرضيه

ديگـري بـراي    هـاي  توانـد راه  چنين ميشناسي زير سوال خواهد برد و همزمين
 .بها مانند طال و مس ارائه كندهاي فلزات گران شناسايي رسوب

بودند كـه درون زمـين فقـط دو     تاكنون دانشمندان شيمي خاك بر اين باور
توانسـتند   ها نميحال آن با اين. سولفيد و سولفات: ود داردگوگرد وجحاوي گونه 

طور مستقيم در مـورد مايعـات گرمـابي در جريـان در     هاين فرضيه ب براي اثبات
  .كنندها تحقيق  ميان سنگ

 
هـاي علمـي    مركز ملـي پـژوهش   اين تيم فرانسوي از دانشگاه پل ساباتير و

جبـه زمـين از    فرانسه در ابتدا به ساخت مايعات مشابه مايعـات درون پوسـته و  
را  سپس اين مايعات. وسولفات پرداختنديآبي حاوي گوگرد و ت هاي جمله محلول

 .به دما و فشار يافته شده در عمق چندين كيلومتري رساندند
هاي شـيميايي اسـتفاده    گونه رامان براي شناسايي يسنج دانشمندان از طيف

 كهبا اين. وجود داردگوگرد و دريافتند كه برخالف عقيده پيشين سه گونه  كرده

S3
حـاوي   ش از اين در دنياي شيمي شناخته شـده و در شيشـه سـيليكات   پي ─

هـاي آبـي ديـده     گاه در محلولاما هيچ ،دانه الجوردي يافت شده و رنگ گوگرد
S3 شف وجودك. بود نشده

 گـوگرد آن است كـه   دهنده ها نشان در اين آزمايش ─
 رگرمـي موجـود د  شـد در سـياالت آب   چه در گذشته تصور مـي بايد بيش از آن

 اين موضوع به اين دليل است كه بـرخالف . پوسته و جبه زمين در جريان باشد
ــه  ــه ب ــولفات ك ــدني  ســولفيد و س ــواد مع ــه م ــدايش در ســياالت ب محــض پي

S3چسبند، مي
عبارت ديگـر  به. كه در مرحله آبي بسيار پايدار است ثابت كرده  ─

نامحلول جريان شكل هاي طوالني به بايد در مسافت ها در اعماق زمين اين يون
 .كنند داشته و با خود فلزات خاص را حمل

شناسان در شناسـايي  كمك به زمين تواند با گزارش ايسنا، اين اكتشاف ميبه
هاي ديگري در  شاخص ها، گيري رگه مسيرهاي اصلي عبور فلزات پيش از شكل

توانـد بـه    چنـين ايـن اكتشـاف مـي    هـم . جستجو براي رسوبات جديد ارائه كند
 .هاي اوليه تولد زمين بدهد مورد جبه و پوسته و سال اطالعاتي در منداندانش

  
  .کند تلفن همراه ،گلوکز مغز را مصرف مي
سيم در اثر اسـتفاده  گروهي از دانشمندان آمريکايي دريافتند که تداخالت بي

  . کنندهاي همراه، گلولز مغز را مصرف ميطوالني مدت از تلفن

  
هـاي خـود   ملي بهداشت آمريکا در بررسـي  هگزارش مهر، محققان موسسبه

-تواند فعاليت سـلول دقيقه مداوم صحبت با تلفن همراه مي ٥٠نشان دادند که 

  .تر است تغيير دهندن نزديکاي از مغز که به آنتهاي مغزي را در منطقه
باوجود اين، دانشمندان آمريکايي تاکيد کردند که هنوز مشخص نيست ايـن  

گذارد و اين هاي مغزي چه اثراتي بر روي سالمت انسان ميتغيير فعاليت سلول
هاي همراه ارتبـاط  تلفناز بدان معني نيست که ميان ابتال به سرطان و استفاده 

  .وجود دارد
ما مشاهده کـرديم کـه در مغـز     :ن در اين خصوص اظهار داشتنداين محققا
کننـد در منطقـه   دقيقه مداوم با تلفن همراه صحبت مـي  ٥٠مدت افرادي که به

  .يابدافزايش مي) سيگنال فعاليت مغزي(نزديک به آنتن متابوليسم گلوکز 
 هاي الکترومغناطيسي ناشي ازدر اين تحقيقات، واکنش مغز در مقابل ميدان

اين نتايج نشـان داد کـه    .هاي همراه مورد بررسي قرار گرفتهاي تلفنسيگنال
تواند فعاليت مغزي را تغيير هاي همراه ميتششعات ضعيف الکترومغناطيس تلفن

دهد، اما اين تحقيقات هيچ آگاهي جديدي در خصوص احتمـال وجـود ارتبـاط    
  .هاي همراه ارائه نکردميان سرطان و تلفن

دقيقه با تلفن همراه صـحبت   ٥٠داوطلب خواستند که  ٤٧دان از اين دانشمن
در مرحله بعدي آزمايش از افراد خواسته شد که تلفن همراه روشن امـا در  . کنند

حالت سکوت و سپس تلفن همراه کامال خاموش را در نزديک بـدن خـود نگـه    
  .شدميگيري در هر سه مرحله، فعاليت گلوکز در مغز اين افراد اندازه. دارند

نتايج اين تحقيقات نشان داد که درشرايط اول، متابوليسم بعضي از منـاطق  
درصـد افـزايش    ٧) گـاهي کورتکس مداري پيشاني و گيج(مغز نزديک به آنتن 

  .يافت
  

  شارژري که با يک قاشق آبساخت 

  .کندها را تامين ميانرژي باتري
با يـک قاشـق   يک شرکت سوئدي دستگاه شارژري را ساخته است که تنها 

  .تواند محصوالت الکترونيکي مصرفي را شارژ کندآب مي
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ـ     ٧براساس گزارش  هـاي  رسـد کـه تمـام دسـتگاه    هگجـت، شـايد زمـاني ب
سادگي با آب، هوا و يا شکر شارژ کنيم اما درحـال حاضـر   الکترونيکي خود را به

را عرضه کرده است که تنها با يـک   دستگاه شارژري  MyFC شرکت سوئدي
-مصرفي را تامين مي هاي الکترونيکيآب انرژي الزم براي شارژ دستگاه قاشق

 .کند
نام دارد ترکيبـي   Power Trekk Fuel Cell Charger اين دستگاه که
هـاي سـوختي   آمپر بر ساعت و پيـل ميلي ١٦٠٠ليتيمي  هاياز يک باتري يون

 .کنداي عمل ميروش سادهاست و به
تواند بي مي. اس. طريق يک پورت ميکرو يو اين باتري پس از شارژ شدن از

 .الکترونيکي را شارژ کند هايدستگاه

 
توانـد از عملکـرد   در زماني که امکان استفاده از اين باتري نباشد، کاربر مـي 

کـاربر بـراي اسـتفاده از ايـن پيـل      . استفاده کنـد  Power Pukk سوختي پيل
که يک قاشـق   نصب شده است کافي است Power Trekk سوختي که داخل

 .را داخل آن بريزد) ليترميلي ١٥(آب 
-اين ترتيب، آب در اين پيل سوختي به اکسيژن و هيدروژن هيدروليز ميبه

هـاي  توانـد دسـتگاه  تبديل شـده و مـي  هيدروژن آن به انرژي الکتريکي  شود و
جامانده از فرايند توليد هيدروژن تنها پسماند به. شارژ کند الکترونيکي کوچک را

 .است مقداري بخار آب
هاي چسبي تشکيل شده از يک سيستم ورقه Power Trekk در عمل، هر

) پيل سوختي کاغـذ چسـبي  ( Fuel Cell Stickers فناوري است که همراه با
 .سازدمتر را ميميلي ٧٥/٢ ضخامتپذير بهختار انعطافيک سا

 
پـذير بـا آب واکـنش    روشي کنشطور شيميايي و بهاين کاغذهاي چسبي به

وتـون، انـرژي شـيميايي را بـه انـرژي      خاطر يک غشاي تبادل پردهند و بهمي
انرژي شيميايي در واکنش الکتروشـيميايي ميـان    اين. کنندمي الکتريکي تبديل

 .هيدروژن و اکسيژن آزاد شده است
کنـد و  آمپر بر ساعت انرژي توليد مياين پيل سوختي در مجموع هزار ميلي

هـاي  دسـتگاه . اين واکنش نياز دارد کـه در هـواي آزاد قـرار گيـرد     براي انجام
تواننـد  بـه ايـن دسـتگاه مـي     بـي . اس. الکترونيکي با اتصال از طريق پورت يو

  .هاي خود را شارژ کنندباتري
  

  نقره تصفيه آب با نانوفيلترهاي
با انباشت ورقه ضخيم منفذدار بـا نـانوذرات نقـره يـك      دانشمندان كانادايي

 .ب موثر استاند كه در تصفيه آ ساخته كاغذ فيلتر تقويت شده نقره

ذرات را گرفته و  گزارش ايسنا، اين كاغذ قطعات گل و الي و كثيفي آب وبه
 .برد ها را از بين مي با نانوذرات نقره، باكتري

اي  هاي آب آلوده كه تمام باكتري گيل كانادا دريافتند دانشمندان دانشگاه مك
به ميـزان كـافي    تصفيه شده كه از ميان اين فيلتر گذشته بود از بين رفته و آب

. خواهد بود پاسخگوي استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست و تميز است
  . دارد اين ماده هنوز در مراحل ابتدايي خود قرار

مصـريان و  . رفته است كار ميكش به ها به عنوان يك زيست نقره براي قرن
ده هـاي خـود اسـتفا    داشـتن آب و نوشـيدني   نگـه  روميان از نقره بـراي شـيرين  

داشـتن  هاي نقره براي تـازه نگـه   از سكه آمريكا نيز مردم ١٩ در قرن. كردند مي
 .كردند شير استفاده مي

. جرم نانونقره بسيار عظيم اسـت  مانند تمام نانوذرات، مساحت سطح بر واحد
وجـود  هـا بـه   باكتري شود كه ارتباط زيادي بين ذرات نقره و اين امر موجب مي

تواننـد بـه    مي هادازه كوچك ذره به اين معني است كه آنعالوه برآن، ان. بيايد
 ١٠٠نانوذرات نقره از ذراتـي بـين يـك تـا     . عمق سلول يك موجود وارد شوند

توانـد بـه    نـانومتر مـي   ٣٠٠در حال حاضر هرچيزي زير . نانومتر برخوردار است
متر نـانو  ٧٠تر از  ذرات با اندازه كوچك. نفوذ كرده و وارد آن شود غشاي سلولي

  .هسته سلول شوند توانند وارد حتي مي

 
هـاي اكسـيژن    كه به توليد گونه رسد كه نقره يك آنزيم تنفسي را نظر ميبه

شدت سطوحي هستند كه به اه اين گونه. كند شود مهار مي پذير منجر مي واكنش
راديكال و بسيار  هااكسيده و حاوي الكترون جفت نشده بوده، بدين معني كه آن

 .پذير هستند واكنش

نـانونقره را بـه نـواحي كـويري      نظر دانشمندان اين است كه اين ورقه فيلتر
 تر و به ها بسيار راحت انتقال اين ورقه. براي تصفيه آب اين مناطق منتقل كنند

تـوان از بـروز    يجـه مـي  تتر از انتقال آب تميز به اين مناطق اسـت و در ن  رفهص
  .منتقله از آب جلوگيري كرد هاي بيماري
  

  با استفاده از نانوغشاي جديد ها از آب جدا کردن باکتري
با استفاده از نتايج تحقيقي که در دانشگاه بوفالو روي  پژوهشگران اميدوارند
ترين مشـکل تهديدكننـده سـالمتي     حل قديمي براينانومواد انجام شده است، 

اي  هـا گـام تـازه   جداسازي آن هاي موجود در آب نوشيدني و بشر، يعني باکتري
 .بردارند

هـا در   هاي آب و ميکـروب  اندازه مولکول Nano Letters گزارش مجلهبه
. ها را با چشم غيرمسلح مشاهده کـرد توان آن نمي حد نانومتري بوده و درنتيجه

يـک مولکـول   . دو کامالً باهم فرق دارد ما در مقياس ميکروسکوپي اندازه اينا
تـرين   که اندازه برخي از کوچـک اي کمتر از يک نانومتر دارد، در حالي آب اندازه
 .رسد ها به دويست نانومتر مي باکتري

اسـتفاده از پليمـر خاصـي بـه نـام       حال گروهي از محققان دانشگاه بوفالو با
 ٥٥هايي به قطر  حفره اند که حاوي ک، نانوغشاي جديدي توليد کردهکوپليمر بال
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عبور کنند، امـا   توانند از اين غشا هاي آب ميبدين ترتيب مولکول. نانومتر است
 .کنند ها اين امکان را پيدا نمي باکتري

که رهبري اين گـروه را برعهـده    جاويد رضايف، استاد شيمي دانشگاه بوفالو
تاکنون با اسـتفاده از   ترين حفراتي هستند که ها بزرگيد اينگو داشته است، مي

دارنـد کـه    هاي خاصـي  کوپليمرهاي بالک ويژگي. اند بالک توليد شده کوپليمر
 .شود اندازه حفرات يکسان باشد موجب مي

در حوزه فيلتراسـيون ايجـاد    هاي جديدي اين مواد فرصت: گويد رضايف مي
هـا بـا مشـکل    آن انسيته حفرات و يکنواختيغشاهاي تجاري از نظر د. کنند مي

 غشاي توليد شـده از کـوپليمر بـالک داراي دانسـيته بـااليي از     . مواجه هستند

  .حفرات يکنواخت و همسان است

 
حوزه در حـال انجـام اسـت، امـا      يقات زيادي در اينتحق: دهد وي ادامه مي

 ٥٠با کوپليمر بالک تا  کاري که ما انجام داديم افزايش اندازه حفرات توليد شده
بر کوپليمر بالک  هاي مبتني نانومتر است که اين امر تاکنون با استفاده از روش

 بافزايش اندازه حفرات موجـب افـزايش شـدت جريـان آ    . سابقه بوده است بي
از سوي ديگر قطر . شود که به معني کاهش هزينه و زمان فيلتراسيون است مي
قدر کوچـک هسـت کـه اجـازه عبـور هـيچ       نانومتر براي حفرات آن ١٠٠تا  ٥٠

ترتيب اين اندازه براي کاربردهـاي فيلتراسـيون بسـيار     بدين. دهد باکتري را نمي
 .مناسب است

يمري است کـه پژوهشـگران   پل هاي خود را مديون اين غشاي جديد ويژگي
شوند که همديگر را دفع  مي کوپليمرهاي بالک از دو پليمر ساخته. اند توليد کرده

نتيجـه کـوپليمر را شـکل     کنند، اما از يک انتها به همديگر بخيه شـده و در  مي
شـوند، دافعـه    مـي  وقتي کوپليمرهاي بالک زيادي با يکديگر مخلـوط . دهند مي

 .شکل منظم و يک در ميان آرايـش يابنـد  ود که بهش ها موجب ميدوطرفه آن

شود، يک نانوغشاي جامد متشـکل   محصول اين فرايند که خودآرايي ناميده مي
اندازه بزرگ حفرات غشاي جديد مديون سـاختار  . پليمر مختلف است از دو نوع
هايي شـبيه بـرس مـوي     بالک اوليه است که از مولکول فرد کوپليمرمنحصر به
 .شده استگرد ساخته 

  
  ؛شوند تومورهاي سرطاني کوچک مي

  تاييد نانوداروهاي ضدسرطان يک ايراني
همـراه گروهـي از همکــارانش   بــه MIT-Harvardمحقـق ايرانـي مرکـز    

توانست با استفاده از نانوابزارهاي ناقـل دارو تومورهـاي سـرطان پروسـتات در     
ـ   ها را در نهايت ايمني و تاثيرگذاري کوچـک موش دمي در مسـير  تـر کـرده و ق

  .درمان اين نوع سرطان بردارد
هاي دارويي زاد و استفان ليپارد با استفاده از نانوناقلگزارش مهر، اميد فرخبه

-پالتين توانسـتند سـلول  حاوي يک سوم ميزان رايج داروي ضد سرطان سيس

ترشـدن تومورهـا   هاي تومور سرطاني را با دقت هدف گرفته و منجر به کوچک
تواند از ميزان عوارض جانبي شديد کاهشي در ميزان حجم دارو مي شوند، چنين

  .هاست، بکاهداين دارو که آسيب به کليه و اعصاب از جمله آن

هاي سرطاني که اين آزمايش را برروي سلول ٢٠٠٨زاد و ليپارد در سال فرخ
 در محيط آزمايشگاه کشت داده شده بودند، مورد آزمايش قرار دادند و اکنون که

نمايش گذاشته اسـت، فرخـزاد   اين شيوه بر روي حيوانات تاثيرگذاري خود را به
  .ها را آغاز کندهاي باليني بر روي انسانتواند آزمايشهاميدوار است ب

پالتين، داروي ضدسرطاني که پزشکان استفاده از آن را براي درمـان  سيس
سرطاني را نابود هاي سلول DNAآغاز کردند، با تخريب  ١٩٧٠سرطان از دهه 

-کند اما در عين حال از عوارض جانبي شديدي نيز برخوردار است کـه مـي  مي

  .تواند ميزان مصرف درماني اين دارو را با محدوديت مواجه کند

  
بودن دارو در جريان خون بدن يکي از مشکالت اين دارو است زيـرا  ناپايدار 

کنـد،  شود از کل دارويي که به بدن بيمار انتقال پيـدا مـي  اين ويژگي باعث مي
تومور برسد و با گذشت يـک سـاعت از    DNAدشواري به يک درصد از آن به

-ارج مـي درمان، در حدود نيمي از دارو، به هر مقداري که باشد، از بدن فرد خـ 

  .شود
براي طوالني کردن اين مدت زمان محققان تصميم گرفتند براي انتقال دارو 

اي بهبود پيدا کرد که تا زمان گونهاين دارو به. گريز استفاده کننداز نانوذرات آب
  .ورود به سلول هدف غيرفعال باقي ماند

دريافتند  محققان. کندبه اين شکل بيشتر حجم دارو به تومور انتقال پيدا مي
ساعت در جريان خون بدن انسان باقي بماننـد،   ٢٤توانند در حدود نانوذرات مي

تر از مدت زمان حضور تنهاي دارو در خون بدن و مدت زماني پنج برابر طوالني
هاي نانويي در کليه بسيار محدودتر از چنين ميزان انباشتگي دارو در کپسولهم

  .اعالم شدها انباشتگي داروي تنها در کليه
هاي تومور را شناسايي کـرده و  توانند سلولهکه بها براي ايناين نانوکپسول

هاي ژن غشاي سلولهايي که به آنتيها حرکت کنند، توسط مولکولسوي آنبه
  .اندپروستات متصلند، پوشش داده شده

پس از موفقيت در افزايش دادن مـدت زمـان حضـور دارو در بـدن انسـان،      
مايش بر روي تاثيرگذاري دارو بر روي تومورهاي سـرطاني را آغـاز   محققان آز

تواند ابعاد روزه مي ٣٠اي کرده و مشاهده کردند اين شيوه انتقال دارو طي دوره
روزه کـاهش   ٣٠اي اي که داروي تنهـا در دوره تومورهاي سرطاني را به اندازه

صـرف شـده در ايـن    تر کنند، با اين تفاوت که مقدار داروي مدهد ، کوچکمي
  .شودهاي رايج استفاده ميدرصد از کل دارويي است که در شيوه ٣٠شيوه تنها 
اولين دوره آزمايشي باليني اين دارو براي ماه ژانويـه سـال   : گويدزاد ميفرخ

رود تا سه سال آينـده امکـان اسـتفاده از    ريزي شده است و اميد ميآينده برنامه
  .وجود آيدهاي انساني بهبراي درمان سرطان اين شيوه درماني تاثيرگذار

  
  تهيه گروه جديدي از فيبرهاي نوري با ميزان اثربخشي باال

موفق  سلنيدروي دانان آمريکايي در تحقيقات خود با استفاده از ماده فيزيک
شدند به گروه جديدي از فيبرهاي نوري نازک دست يابند که بسـيار مـوثرتر از   

  .کندل ميفيبرهاي نوري فعلي عم
 سلنيد برايروي ، تاکنون محققان نتوانسته بودند از ترکيب Sifyگزارش به

ساخت فيبرهاي نوري استفاده کنند اما اکنون گروهـي از دانشـمندان دانشـگاه    
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بـرخالف  . موفق شدند از اين ماده، فيبر نوري نازک و بلند تهيه کننـد  ايالتي پن
سـلنيد  روي شـود،  رايج استفاده ميهاي سيليکوني که در فيبرهاي نوري شيشه
 .نيمه هادي است يک

روي دانيم که ها قبل مياز مدت: اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند
-روشي موثرتر از سيليکون دسـت تواند نور را بهترکيبي مفيد است که مي سلنيد

 .مشکل بود که از اين ترکيب براي تهيه فيبر استفاده کرد تاکنون .کاري کند
يابي به اين نتايج، اين محققان از تکنيک جديدي استفاده کردند براي دست
آن ترکيب نهايي با هدايت امواجي که داخل يک فيبـر سـيليکوني    که با کمک

 .کندمي اند عملموئين رسوب کرده
دهد اين فيبرهاي طـوالني  رسوب در فشار باال تنها راهي است که اجازه مي

اين فيبرهاي نوري براي تبـديل نـور از يـک    . ه شوندسلنيد ساختروي  نازک از
زمـاني کـه   . کننـد بسيار موثرتر از فيبرهاي رايج عمـل مـي   رنگ به رنگ ديگر

 ها بر روي مـانيتور و يـا بـراي آثـار هنـري     فيبرهاي نوري براي بازتوليد رنگ

ايـن درحـالي    .توانند رنگ مورد نظر را ايجاد کنندهميشه نمي ،شونداستفاده مي
توانند اين کار را انجام سلنيد ميروي گروه جديد فيبرهاي نوري برپايه  ست کها

-چنين، اين فيبرهاي جديد نسبت به باند طيف الکترومغناطيس تطبيقهم. دهند

توانند با بازده بسيار باال حتي نورهاي در طيف مادون قرمـز  مي پذيرتر هستند و
 .دهند را هم انتقال

هـاي نـوري بسـيار    يابي به اين طول مـوج دست: نداين محققان اظهار داشت
-سوي ايجاد فيبرهايي است کـه مـي  که گامي نو بهطوريبه. است انگيزهيجان

 -فنـاوري رادار . طيـف مـادون قرمـز را انتقـال دهنـد      توانند ليزرهاي مـوثر در 
ميکـرون   ٥/٢تا  ٢مادون قرمز نزديک به  توانند طيفليزرهاي نظامي امروز مي

 ١٥هاي حـداکثر تـا   توانند طول موجازند، اما فيبرهايي که ما ساختيم ميسهرا ب
  .ميکرون را هم انتقال دهند

  
  .کندتوليد رشته يخي که ميدان الکتريکي ايجاد مي

گروهي از محققان چيني يک رشته يخ را ساختند که تمام پيونـدهاي آن در  
  .کتريکي ايجاد کنندتوانند يک ميدان اليک جهت قرار دارند و بنابراين مي

، محققان دانشگاه شيامن موفق شدند اين رشته PhysOrg.comگزارش به
فروالکترويک را ايجاد کنند اين يخ ظاهري بسيار ساده دارد و شبيه بـه يـخ    يخ

براي مثال، . دهدهاي معمولي را نشان ميرفتار بسيار متفاوتي از يخ آب است اما
توانـد بـه اشـکال بسـيار     شود ميبه آن وارد ميو فشاري که  اين يخ برپايه دما

هر مولکول آب حامل يک ميدان الکتريکي کوچـک اسـت امـا    . يدآمتفاوتي در
دهند ها پيوندهاي تصادفي را شکل ميمولکول شود اينزماني که آب جامد مي

همـين دليـل يـخ    قرار گيرند و بـه  هاي مختلف در کنار همتوانند در جهتو مي
 .يدان الکتريکي نداردتقريبا هيچ م

ها در يک جهت اين درحالي است که در اين يخ فروالکترويک تمام مولکول
برخي . اندپيوند داده و به اين ترتيب يک ميدان الکتريکي ايجاد کرده با يکديگر

 توانـد در اند که اين شکل خاص از يـخ مـي  را مطرح کرده محققان اين فرضيه

 .پتون و پلوتون وجود داشته باشندسيارات ديگري چون اورانيوم، ن
توليد يخ فروالکتريک در آزمايشگاه تنها در سطح تک بعدي و در يک حالت 

اين درحالي است که در اين تحقيق جديد، محققان بـا   ،پذير بودامکان ناهمگن
آب توانستند يک يخ فروالکترويک تک بعدي همگن را  منجمد کردن يک رشته

ـ  يابي به اين نتـايج، منظور دستندان بهاين دانشم. دست آورندبه هـاي  لانانوکان
 مولکـول  ٩٦توانند دقيقا ها ميبسيار باريکي را طراحي کردند که هر يک از آن

H2O ٧٧با کم کردن دما از دماي اوليـه  . در واحد سلول را در خود جاي دهند 
و به  هز شدوارد مرحله انتقال فا درجه اين ماده ٤گراد به دماي زير درجه سانتي

گـراد  سـانتي  درجـه  -٩٨د و زماني که دما بـه  وشمييک يخ تک بعدي تبديل 
  .دهدميالکتريک ناهنجار را از خود نشان رسيد يک خاصيت دي

  
  !توليد سوخت جت با نور خورشيد و باكتري

قادر است بـا اسـتفاده از    كه آمريكايي اعالم كرد فناوري يك شركت زيست
سوخت موتـور خودروهـاي جـاگوار و     كند، ان كمك ميموادي كه به رشد گياه

 .كند ها را تامين  جت
ارگـانيزم   شركت جـول آنليميتـد در ماساچوسـت كمبـريج،     گزارش ايسنا،به

 گفته سازندگانش هرجايي كه نورخورشيد،شده ژنتيكي ابداع كرده كه به مهندسي

. كند ل ترشح مياكسيد پيدا كند از خود سوخت گازوئيلي يا اتانو ديكربن آب و 
ارگانيزم كار كرده و در صورت نياز  تواند روي اين اين شركت اعالم كرده كه مي

تواند اين كـار   چنين ميهم اي سوخت تجديدپذير توليد كند و سابقه با سرعت بي
تـرين   ارزان اي قابـل مقايسـه بـا    را در تاسيسـات كوچـك و بـزرگ بـا هزينـه     

 .هاي فسيلي انجام دهد سوخت

دارد، هنوز تكميل نشده و ترديـدهايي   اين ابداع كه در مراتب اوليه قرارالبته 
برخي بر اين باور هستند . هاي شركت جول وجود دارد در مورد عملي شدن وعده

وري ايـن   بهـره  كه اين فناوري جالب توجه بوده، اما هنوز اثبات نشده و ادعاي
آوري سـوخت   فناوري ممكن است فقط با احتمـال مشـكالتي در حيطـه جمـع    

 .اين ارگانيزم تضعيف شود توليدي
در حالت خفا نگه داشته بـود   هاي خود را شركت جول تا چندي پيش فعاليت

از جملـه ايـن كـه     هاي خود را آشـكار كـرده،   تا اين كه اخيرا بخشي از فعاليت
سيانوباكتريوم را  هاي گازوئيل از چندي پيش اختراع خود در مورد توليد مولكول

  .رساندبه ثبت 

  
. ها در حـال انجـام اسـت    دهه كار بر روي توليد سوخت از انرژي خورشيدي

جلبك، سوخت استخراج  براي مثال محققان تا كنون از ذرت، اتانول گرفته و از
توليد سـوخت را   اي را كه شركت جول ادعا كرده كه توانسته واسطه اند اما كرده

توده است اين واسطه همان زيست. كند حذف كند در مقياس بزرگ پرهزينه مي
شود كـه بايـد رشـد     ميزان عظيم ذرت يا جلبك الزم گفته ميمثال به كه براي

يـده شـود   از آن سوختي را كه بايد به عمـل آمـده و پاالي   كرده، برداشت شده و
 .شود استخراج مي
توانـد سـاليانه    ها ميسيانوباكتريوم آن هاي سازندگان اين سوخت، بنابر گفته

كند كـه چهـار برابـر بيشـتر از      هزار گالن سوخت ديزلي در هر هكتار توليد ١٥
 شــركت جـول عامــل موفقيــت خــود را . فرآينـد جلبكــي توليــد سـوخت اســت  

ا قابل دسترس بوده و نسبت به جلبك از جخواند كه در همه سيانوباكتريومي مي
راحتـي از لحـاظ ژنتيكـي    توان بـه  كمتري برخوردار است؛ بنابراين مي پيچيدگي

نـور خورشـيد و    انـد كـه   ها طوري مهندسي شده اين ارگانيزم. روي آن كار كرد
مختلفي  هاي اكسيد را گرفته و اتانول يا هيدروكربن را كه پايه سوخت ديكربن 

 .عنوان محصول فرعي فتوسنتز توليد و ترشح كننديل است، بهمانند گازوئ
هـا و اسـتفاده از    مجاورت نيروگاه اين شركت در روياي ساخت تاسيساتي در

تواند ميـزان   ها ميسيانوباكترياي آن هاست؛ چرا كهاكسيد آن ديكربن ضايعات 
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اي هـ  راكتورهاي زيستي سبك پانل. اكسيد منتشر شده را كاهش دهد ديكربن 
بدين  ،كه سيانوباكتريوم را در خود جاي داده، گنجايشي هستند تخت خورشيدي

هايي را در تاسيسات به ميزاني كـه زمـين اجـازه دهـد،      آرايه توانند معني كه مي
ميزان جذب نور طراحي شـده   هاي نازك شياردار براي بيشترين اين پنل. بسازند
  .است
  

  ترين ميکروسکوپ نوري دنياقويساخت 
تـرين ميکروسـکوپ نـوري    وهي از دانشمندان انگليسي موفق شدند قويگر
سازند و در تالشند تا با استفاده از اين دستگاه، ساختار دروني ويروس را هدنيا را ب

  .در مقياس نانوسکوپي مشاهده کنند
گروهي از دانشـمندان دانشـگاه منچسـتر دسـتگاهي را      گزارش وايردنيوز،به
هـاي نـوري   ورد مشاهده اجسام با استفاده از ميکروسکوپاند که رکداده توسعه

اي کره -اين ميکروسکوپ که در واقع نوعي نانوسکوپ ريز. شکندمعمولي را مي
نانومتر را در نور سفيد مشاهده کند، کـه   ٥٠کوچکي تواند اجسام بهاست که مي
-پترين ميکروسـکو چيزي است که پرقدرت تر از آنبرابر کوچک ٨اين ميزان 

 . بينندهتوانند بهاي نوري رايج مي
تواند جزئيات بسـيار ريـز داخـل    از نظر تئوري، اين ميکروسکوپ نه تنها مي

ها را حتـي در حالـت   تواند ساختار دروني ويروسنشان دهد بلکه مي ها راسلول
 -شکل يک سري ريزاز فوق لنزهايي که به اين ميکروسکوپ. زنده بررسي کند

هـاي نـوري تشـکيل    و تکنيک ميکروسـکوپ ) کوچک شکل ذرات کروي(کره 
 .شده است

ها بـه شکسـت   گزارش، محدوديت وضوح تصوير ميکروسکوپاين براساس 
اي و تفرق پرتوهاي نور زماني که از ميان يک جسـم شيشـه   ءانحنا نور يا زاويه
ولهاي شبکيه چشم انسـان نيـز بـراي    چنين سلهم. دارد کنند بستگيعبور مي
هـا تنهـا   که اين سـلول طوريبه دروشمار ميها يک محدوديت بهوپميکروسک

هاي بنفش تا بين رنگ( نانومتر ٧٥٠تا  ٣٩٠هاي بين توانند نور با طول موجمي
شـود کـه مـا بـا يـک      هـا موجـب مـي   اين محدوديت. را تشخيص دهند) قرمز

از يک تر نانومتر يعني اجسام بزرگ ٢٠٠تر از ميکروسکوپ نوري اجسام کوچک
  . بينيمهرا ب) ميکوپالسما(ويروس هاري 

هاي الکتروني، ليزرهـاي  همين علت دانشمندان با استفاده از ميکروسکوپبه
امـا ايـن متـدها     ،کننـد نانومتر عبور مي ٢٠٠متامواد نانويي از مانع  فلورسانت و

 .کشندهاي زنده را ميهستند و از سويي ديگر نمونه بسيار پرهزينه

تـوان از  لي است که اکنون با استفاده از اين ميکروسکوپ جديد مياين درحا
  .نانومتر را هم مشاهده کرد ٥٠مانع عبور کرد و اجسام با بزرگي  هر دو
  

  ميكروهمراه هاي سرطاني در كمتر از يك ساعت باكشف سلول
 NMRهـاروارد و دانشـكده فنـي ماساچوسـت، دسـتگاه       محققان دانشگاه

همـراه تعبيـه شـده و    تلفـن  هـاي   اند كه بر روي گوشـي  ساختهي ميكروهمراه
هاي سرطاني را در كمتـر از يـك    داد و سلول توان آن را در تخت بيمار قرار مي

 .ساعت كشف كرد

سـرطاني،   هـاي  اسـتاندارد طاليـي بـراي شناسـايي سـلول      گزارش ايسنا،به
 يـن تـا پـيش از ا  . برداري ايمونوهيستوشيمي يا بافت شيمي ايمنـي اسـت   بافت

اي داشته و روزها وقت براي  هاي كليدي فرآيند زماني فشرده ژن شناسايي، آنتي
توان بدون مشـكل زمـان، بـه     الزم بود، اما اكنون با اين دستگاه مي تكميل آن

  .پرداخت هاي سرطان كشف سلول

 
دالر هزينه داشته كه آن را  ٢٠٠ گفته محققان اجزاي سازنده اين دستگاهبه
  .سازد مي ها يا كشورهاي فقير صرفه براي مطباي مقرون به وسيله

مجلـه سـاينس ترنسليشـنال     از سويي نتايج نويدبخش يك پژوهش كـه در 
طبـق ايـن   . ان بودمنتشر شده، حاكي از كاربري اين دستگاه در تشخيص سرط

 هاي هاي قديمي شناسايي سلول تحقيقات، اين دستگاه همراه بهتر از ساير روش

 .كند برداري عمل مي سرطاني در بافت

 MRIاين دستگاه مشابه دستگاه گفته دانشمندان دانشگاه پزشكي هاروارد،به

توانـد روي اجسـام    مـي  كنـد و  پزشكي از اصول فيزيكي يكساني اسـتفاده مـي   
  .هاي خاص تحقيق انجام دهد العاده ريز مانند سلول فوق

 
دستگاه كاربري بسيار بـااليي   هاي خود دريافتند كه اين محققان در پژوهش

ها آن. هاي سنتي دارد شيوه مقايسه باويژه در ههاي سرطاني ب در شناسايي سلول
. سرطان داخل شكمي آزمايش كردند بيمار مشكوك به ٥٠اين دستگاه را روي 

گيـري   ها را اندازه سلول محققان سپس ميزان نشانگرهاي زيستي پروتئين درون
شـد؛ امـا بافـت و     ها نيز روي ايـن بيمـاران انجـام    برداري از بافت نمونه .كردند
مـورد    micro NMRنمونه بافـت بـراي اسـتفاده در دسـتگاه    هاي اين  سلول

 ،دقيقـه اسـت   ٦٠كمتـر از    micro NMRزمـان گشـت  . استفاده قرار نگرفت
سـه روز بـراي   (بردنـد   تـر زمـان بيشـتري مـي     هـاي سـنتي   روش كـه  درحـالي 
شناسـي مرسـوم بـا     ياختـه ). پـاتولوژي جراحـي   شناسي و چهار روز بـراي  ياخته

 ٣٦مورد اجرا شد كـه در   ٥٠ مورد از مجموع ٤٩ف در آسپيراسيون سوزني ظري
نيـز روي   شناسـي سـنتي   بافـت . درصد تشخيص دقيق انجام شد ٧٤مورد يعني 
 micro NMRميزان دقت : هاي نمونه انجام شد كه نتايج نشان داد تمام بافت
 .هاي سنتي بهتر است از شيوه

در  micro NMRكـاربري   اقدام بعدي محققان، تحقيق در مـورد امكـان  
. الريه خواهـد بـود   ذات هاي موجود در مايعات بدن مانند سل يا شناسايي عفونت

هاي تنفسي جان  كه عفونت اين شيوه تشخيص سريع در كشورهاي جهان سوم
ميـر محسـوب    ترين داليـل مـرگ و   گيرد و از مهم ها تن از مردم را مي ميليون

  .بسيار باارزش است ،شود مي
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  هاي زندهبعدي از سلولاري ميکروسکوپي سهابداع ابزار تصوربرد
محققان در يکي از جديدترين دستاوردهاي ميکروسکوپي، دريافتنـد چگونـه   

-بعدي از سلولتوان از سطوح کوچک و متمرکز نوري براي ساخت فيلم سهمي

  .هاي زنده استفاده کرد
به اين شکل امکان مشاهده مسـتقيم تقسـيم    براساس گزارش پاپ ساينس،

ها بـا  بعدي آنها براي مشخص شدن ساختار سهسازي سلوللي و درخشانسلو
 .آمد وجودباالترين جزئيات ممکن به

شدت متمرکز نـوري مشـابه   اي از پرتو بسيار کوچک اما بهدر اين شيوه اليه
فروش رسـيده اسـتفاده   هاي بزرگ براي کنترل کاالهاي بهدر فروشگاه به آنچه

شناسان فرصت خواهـد داد  اين ابزار به زيست. شده استگرفته  کارشوند، بهمي
از فرايندهاي سلولي را طي رونـد تقسـيمات سـلولي     تا زيرساختارهاي مولکولي

 .مشاهده کنند

 
هـا بايـد   گويند روند مشاهده سلولهاوارد هاگز ميمحققان موسسه پزشکي 

هاسـت آگـاهي نداشـته    گر آنکه فردي نظارهاز اين هاباشد که سلول ايگونهبه
هاي سلولي نبايد تحت تاثير رونـد مشـاهدات   روند فعاليت باشند، به بياني ديگر

دارد نورپردازي ميکروسکوپي سطحي بِسل نام  قرار گيرند و اين شيوه جديد که
 .هاستآسيب وارد آوردن به آن ها بدونبهترين شيوه براي مشاهده سلول

هــاي ميکروســکوپي توســط هــاي گذشــته، پيشــرفت در فنــاوريطــي مــاه
هـا را  بعدي سلولبار امکان مشاهده ساختار سهاولين براي MIT دانشمندان در

مشـاهدات   نيز در اين مدت کوتاه در زمينـه  هاي ديگريپيشرفت. وجود آوردبه
بـرداري از  ها تنها بـراي عکـس  آن وجود آمده است، اما تماميميکروسکوپي به

اختيار داشتن تصاوير  ها هستند و براي درک فرايندهاي پيچيده سلولي درسلول
 .متحرک از ارزش بسيار بيشتري برخوردار است

تـوان مـدت   ها از طول عمر کوتاهي برخوردارنـد، نمـي  که سلولدليل اينبه
ها پرداخت و بايد براي مشاهده و بررسي اين موجودات مطالعه آن طوالني را به

محققان براي غلبه براين مشکل . عمل باال استفاده کرد هايي با سرعتاز شيوه
سطحي يا تاباندن نور از پهلوي موضـوع مـورد    مطالعه بر روي شيوه نورپردازي

 .مطالعه را آغاز کردند

 
شدت متمرکـز  راز اين شيوه تصويربرداري پرسرعت استفاده از پرتو نوري به

هـاي کنـاري   بسل است که در بخش مرکزي بسيار قدرتمند و در بخش به نام

بر روي سطح نمونـه زنـده و    پي در پي پرتو بسل با اسکن کردن. ضعيف است
توانستند فيلمي دو بعدي از بخشي باريک  خاموش و روشن کردن پرتو، محققان

 .سازندهاز سطح نمونه ب
تـوان تعـداد   سـمت بـاال و پـايين، مـي    با حرکت دادن اليه نوري متمرکز به

ثبـت رسـانده و بـا ترکيـب ايـن تصـاوير       اين تصاوير دوبعدي را بـه  بيشتري از
توانند به اين شـيوه در  محققان مي. بعدي دست پيدا کردبه فيلمي سهدوبعدي، 
کل سطح نمونه و فرايند در حال وقـوع درون   تصوير دوبعدي از ٢٠٠يک ثانيه 

  .رسانندهب ثبتنمونه، براي مثال از تقسيم سلولي، به

  
گزارش، محققان باور دارند اين شيوه اولين فناوري اسـت کـه   اين براساس 

دادن است را ها در حال رخچه در ميان سلولبعدي آنمشاهده ساختار سه امکان
  .آورددر زمان واقعي فراهم مي صورت زنده وبه

  
  درماني در نابودي افزايش قدرت داروهاي شيمي

  نانوذره پليمري زمانهاي سرطاني با تركيب هم لسلو
زمان دو داروي شيمي درماني مختلف با يك نـانوذره  هم محققان با رسانش

 .هاي سرطاني شدند در از بين بردن سلول موفق به افزايش توان اين داروها
شـود، ترکيـب    سرطان استفاده مـي  روش استانداردي که امروزه براي درمان

تومورهـا از چنـد مسـير     منظور حمله بهدرماني مختلف به يميکردن داروهاي ش
طور  مختلف به درماني اند که اگر رسانش دو داروي شيمي محققان دريافته. است
 افزايـي روي هـم   زمان توسط يک نانوذره صورت گيرد، اين داروها اثر هـم هم

 .بديا هاي سرطاني افزايش مي داشته و توانايي هر دو دارو در کشتن سلول
پژوهشگران دانشگاه نـورث وسـترن دو    در يکي از اين تحقيقات، گروهي از

را در يـک  ) دوگزوروبيسـين  پالتين و سيس(داروي بسيار قوي و سمي سرطان 
قدرت اين داروها در  نانوذره پليمري ترکيب كرده و نشان دادند که در اين حالت

نـانوذره   فاده از ايـن عـالوه، اسـت   بـه . يابد هاي سرطاني افزايش مي کشتن سلول
 پليمري مقدار داروي مورد نياز براي کشتن تومورها را کاهش داده و در نتيجه

 .شود اثرات جانبي نامطلوب اين داروها نيز کم مي
 انـد  پژوهش را بر عهده داشـته  سونبين گوين و توماس اُهالوران رهبري اين

 Journal of American Chemical Society کـه نتـايج آن در مجلـه   

 .منتشر شده است
احتمـالي رسـانش دو دارو    هـاي  خواستند مزيـت  در اين مطالعه محققان مي

شـود و   اسـتفاده مـي   توسط يک نانوذره را نسبت به حالتي که از نانوذرات مجزا
. بررسـي كننـد   روند، کار مي چنين نسبت به زماني که داروها بدون نانوذره بههم

 نامنـد، از طريـق   مـي  (nanobin) ا نـانوبين ها ر اين نانوذرات که محققان آن

 pH کپسوله کردن يک ليپوزوم درون يک قفس پليمري که در مقابل تغييرات

پالتـين درون   در ايـن حالـت سـيس   . شوند دهد، توليد مي مي العمل نشان عکس
  .افتد دام مي درون قفس پليمري به هسته ليپوزومي و دوگزوروبيسين
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 ١بــه  ٥دريافتنــد کــه نســبت  ي اوليــههــا ايــن پژوهشــگران در آزمــايش
سرطان تخمدان با  پالتين به دوگزوروبيسين موثرترين نسبت براي درمان سيس

 زماني کـه همـين نسـبت از داروهـا بـه شـکل      . استفاده از اين نانوذرات است

تـر اسـت،    ها بسيار ضعيف شود، نه تنها اثر درماني آن نانوذرات مجزا استفاده مي
کپسوله کردن اين دو دارو درون يک . كنند ا يکديگر تداخل مياين داروها ب بلکه

زمـان بـه محـيط    طـور هـم   شود کـه ايـن داروهـا بـه     منفرد موجب مي نانوذره
 .شود افزايي مي احتماالً همين امر موجب ايجاد اثر هم سلولي وارد شوند که ميان

ث از محققـان دانشـگاه نـور    زمان آميجي و ژنفنگ دوآن، دو تـن طور هم به
دو داروي  توانـد  انـد کـه نـانوذره پليمـري ديگـري نيـز مـي        ايسترن نشان داده

 طور همزمان به تومور رسانده و تومورهايي را کـه بـه   ضدسرطان مختلف را به

در ايـن تحقيـق يـک نـانوذره پليمـري      . انـد، از بـين ببـرد    درمان مقـاوم شـده  
امين را بـه دام  توانـد پاکليتکسـل و لونيـد    سنتز شده است که مـي  سازگار زيست
  .بيندازد

را کـه بـر روي     (EGFR)اپيـدرمال  ايـن نـانوذره، گيرنـده فـاکتور رشـد     
توانايي کشـتن  . گيرد مي شود، هدف مقدار زياد بيان ميتومورهاي بسيار قوي به

اسـت کـه دو    هاي سرطاني توسط اين نانوذره نيز بسيار بـاالتر از زمـاني   سلول
 .شوند جزا استفاده ميداروي ذکر شده به شکل نانوذرات م

ــق    ــن تحقي ــات اي ــز جزئي ــهني  Angewandte Chemie در مجل

International Edition چاپ رسيده استبه.  
  

  هاترکيب جديد الماس و نقره براي خنک کردن تراشه
گروهي از دانشمندان آمريکايي درحال کار بر روي ترکيبي از الماس و نقـره  

هـاي الکترونيکـي مـوثرتر از مـواد     تراشهتواند براي خنک کردن هستند که مي
  .فعلي باشد

گزارش تام هاردورگايد، محققان موسسه تحقيقـاتي جورجياتـک مشـغول    به
گفته ايـن محققـان، ايـن    به. جامد ترکيبي از الماس و نقره هستند ايتوليد ماده

هاي الکترونيکـي بسـيار مـوثرتر از    براي سرد کردن تراشه تواندماده مرکب مي
 .اشدمس ب

هاي دفـاعي از جملـه   سيستم هايدر مرحله اول، اين ماده تنها در ريزتراشه
اين ماده قادر است هدايت گرمايي را نسبت به مـواد  . استفاده خواهد شد رادارها

هـاي  دسـتگاه  توانـد در آينـده در تمـام   فعلي افزايش دهـد و مـي   مورد استفاده
 .رود کارالکترونيکي به

ميکـرون را   ٢٥٠گرمايي نقره و الماس با قطر حـدود   هاياين محققان اليه
 .رساناها الزم هستندها براي دور کردن گرما از نيمهاين اليه. کردند توليد

ها بايـد  کنند، اين اليهاي کار ميرساناها در فضاهاي فشردهجا که نيمهاز آن
کوچـک  اي ساخته شده باشند که در داخل يک سـاختار در ابعـاد بسـيار    ماده از

 .گرمايي بااليي داشته باشد قابليت هدايت
درصد را نسبت بـه مـس    ٢٥اين ترکيب جديد يک هدايت گرمايي باالتر از 

دهد که ترکيب الماس و نقـره در دو فضـاي   زمايشات نشان مي. کندعرضه مي
 .کندخوب عمل مي هدايت و گسترش گرمايي بسيار

مـا  : اين خصوص اظهار داشتجيسون نادلر، سرپرست اين تيم تحقيقاتي در 
درصد  ٥٠درصد آن از الماس و  ٥٠کرديم که با استفاده از اين ماده که  مشاهده

تـوان دمـاي   ميکـرون قطـر دارد مـي    ٢٥٠ساخته شده و در مجموع  آن از نقره
  .درجه کاهش داد ١٨١ درجه به ٢٨٥تراشه را از 

بهتـري دسـت    درصد بـه نتـايج   ٨٥اين محققان با افزايش ميزان الماس تا 
 .يافتند

 هاي در حرکتخاطر الکترونگزارش، در تفاوت با فلزاتي که به اين براساس

نقـره   .کنـد ها جابجا ميکنند، الماس گرما را از طريق فوتونگرما را هدايت مي
چنـين  براي متوقف کردن ذرات متحرک الماس در يک ماتريکس ثابـت و هـم  

رات و بـراي بهبـود بـازده گرمـايي الزم     ها در ميان ذکردن فوتون براي جابجا
  .است
  

  کمک نانوذرات ارغواني طال ابداع فتوسنتز مصنوعي به
  وسـيله  دانان آمريکايي روش فتوسنتز مصنوعي را طراحي و آن را بـه  شيمي

 .رنگ اثبات کردند هاي طال به نانوذرات ارغواني  تغيير رنگ اتم
تغييـر   ، Nanoparticle Research مجلـه راساس مقاله منشـر شـده در   ب

پروفسـور ريچـارد   . جديدي براي برداشت انرژي از نور خورشيد اسـت  رنگ، راه
 BYU (Brigham Young)دانشگاه از شيمي  وات و دانشجويانش در رشته

کردند که پروتئين رايج مانند عملکرد کلروفيل هنگام عمل فتوسـنتز   گمان مي ،
 .يد واکنش داده، انرژي توليد کندتواند با نور خورش بالقوه مي صورت به

پـروتئين مخلـوط، سـپس     ها را با حاصل از پرتقالاسيد ها ابتدا سيتريک آن
از  هـاي کـوچکي   در نهايت هـم شيشـه  . پودر طال را در اين محلول حل کردند

مخلوط زردرنگ را در نور مستقيم خورشيد قرار دادند و اميدوار بودند کـه رنـگ   
 آن است که  اگر رنگ محلول ارغواني شود نشانه. ر يابدبه ارغواني تغيي محلول

اند و از انرژي دريافت شـده بـراي پيوسـتن     هاي طال، الکترون دريافت کرده اتم
اند و اين بـدان معناسـت    صورت نانوذرات کوچک ارغواني استفاده کرده به همبه

و  اسـت   اسـتفاده کـرده  اسـيد  نور خورشيد در تحريک سـيتريک   که پروتئين از
 .محرکي براي انتقال انرژي است

دقيقـه طـول    ٢٠خورشيد  که قرار گرفتن در نور مستقيم گفتني است، زماني 
 .کند مي تر عمل کشد، المپ جيوه تنگستني با قدرت باال، بسيار سريعهب

روشـن کـرديم و رنـگ     ما دستگاه را نصب کـرديم، چـراغ را   :گويد وات مي
زيبـايي ايـن روش در   . ايده خود را اثبات کنيمما توانستيم . محلول ارغواني شد

دار  عنوان منبـع انـرژي سـبز و دوسـت     توانايي آن به تغيير رنگ نيست، بلکه در
 .محيط زيست است

الکترود براي انتقال انرژي  نهايي اين پروژه به اتصال پروتئين به يک  مرحله
اري جـايي  با همک BYU دانان شيمي. به باتري يا پيل سوختي، اختصاص دارد

ملي فضايي در حال پژوهش روي مراحل بعدي اين تحقيقات   وو کيم از مؤسسه
  .هستند
  

  کنترل قند خون بيماران

  با ابداع جديد محقق ايراني دانشگاه پوردو
محقق ايرانـي دانشـگاه پـوردو در حـال تکميـل حسـگرهاي بيولـوژيکي و        

، بسـيار کـم   شيميايي جديدي است که از چند بخش متحـرک برخـوردار بـوده   
توان از آن براي کنترل ميزان قنـد خـون در   هزينه، با دوام و حساس بوده و مي

  .افراد بيمار استفاده کرد
هـايي از  براساس گزارش نانوتکنولوژي تودي، اين حسگر انکساري از رشـته 

تواند متناسب با نوع شده است که هيدروژل نام داشته و مي مواد ژالتيني ساخته
 .و يا با محيط تعامل داشته باشد محيط منبسط شدهاسيدي بودن 

همراه تيمي ديگر از دانشـمندان  بابک ضيائي محقق ايراني دانشگاه پوردو به
-اين حسگرها مياز  ند كهدريافت کردند،روي موضوعي مشابه مطالعه مي که بر

يا ميـزان اسـيدي يـا قليـايي بـودن محـيط        pH توان براي تعيين دقيق ميزان
تا به اين شيوه درباره مواد مختلفي که در يک محيط مـايع وجـود    کرد استفاده
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طراحي ساده اين حسگرها نسبت بـه ديگـر   . دست آورددارند، اطالعات کافي به
 .دهدافزايش مي حسگرهاي در دست توليد، کاربرد آن را

 
گفته ساوران مدير گروه مکمل گروه ضيائي در اين پروژه حسگرهايي کـه  به
اي برخوردارند اما بسيار پرهزينه بـوده  العادهشوند از طراحي فوقتوليد مي امروزه

  .اي استها نيازمند نيروهاي ماهر و حرفهاز آن و استفاده
کنتـرل محـيط    ،ين حسگرهاي بسيار حساسکاربردهاي مطرح شده براي ا

هـا  در بـدن انسـان   نچنين کنترل ميزان قند خوحياتي و هم هايزيست و آبراه
 .اعالم شده است

نـام شـبکه   هـا بـه  سري از رشـته پذير قابل انحالل در يکهيدروژل انعطاف
ايـن نوارهـاي   . اي از طال پوشيده شده اسـت گيرد که در اليهمي انکساري فرم

ميزان اسيدي يا قليايي بودن محيط منبسط شده و يـا   ه به طال متناسب باآغشت
 .دهندواکنش نشان مي

عملکرد اين حسگرها براساس تجزيه نور ليزر بازتاب داده شده توسـط اليـه   
وجـود  ها با يکديگر تعامل داشته و الگوي انکساري بـه ين بازتابا. طاليي است

الگـوي  . هاي هيدروژل با يکديگر متفاوتنـد ارتفاع رشته آورند که متناسب بامي
حرکات نوارهاي هيدروژل را کـه در پاسـخ بـه     ترين تغييرات درانکسار کوچک

 pH تواند ميـزان به اين شکل مي آيند، تعيين کرده ووجود ميشرايط محيط به

 .گيري کندمحيط را اندازه

 ر نشـان هاي انجام گرفته بر روي اين حسـگ گزارش، آزمايشاين براساس 

 pH تر از منفـي يـک هـزارم را در   توانند تغييراتي کوچکدهد حسگرها ميمي

ترکردن اين حسگرها نيـز  گفته ضيائي امکان حساسبه. گيري کندمحيط اندازه
  .وجود دارد

  
  كربن هاي استفاده از نانوتيوپ

  هاي الكترونيكي براي افزايش طول عمر باطري دستگاه
 هـاي حافظـه بـه    هاي داخـل چيـپ   كردن سيم گويند با تبديل محققان مي

هـاي هوشـمند و    توان مصرف الكتريسته باطري تلفـن  هاي كربني مي نانوتيوپ
  .برابر كاهش داد ١٠٠هاي الكترونيكي قابل حمل را تا  ساير دستگاه ها و تاپ لپ

 
 بـا اسـتفاده از  : گزارش ايسنا، محققـان دانشـگاه ايلينـوي اظهـار كردنـد     به

 هاي هوشـمند و  هاي حافظه تلفن آوري نانو در چيپ هاي كربني و فن نانوتيوپ

هاي الكترونيكي قابل حمـل را   توان طول عمر باطري اين دستگاه ها مي تاپ لپ
وجود خواهد داشت تا شارژ تلفـن همـراه   برابر افزايش داد و اين امكان  ١٠٠تا 

 .داشته باشد يك ماه دوام
هـا صـرف    تـاپ  لـپ  هـاي هوشـمند و   قسمت اعظم نيروي باطري در تلفـن 

را  تاپ قصد انجام كاري هرگاه تلفن هوشمند يا لپ. شود دسترسي به حافظه مي
 .داردداشته باشد، بايد دستورات را از حافظه دريافت كند كه به الكتريسيته نياز 

هـزار   ١٠نازك را كـه   هاي كربني بسيار محققان دانشگاه ايلينوي، نانوتيوپ
هاي حافظه  چيپ هاي داخلي تر هستند، جايگزين سيم مرتبه از موي انسان نازك

الكترونيكـي   هاي اند و با اين اقدام موفق شدند مصرف الكتريسيته دستگاه كرده
هاي كـربن   استفاده از نانوتيوپ. قابل حمل را به ميزان چشمگيري كاهش دهند

هاي فلزي كيفيت خود را از  باثبات بودن دارد و مانند رشته مزاياي ديگري نظير
طور تصادفي اطالعات ذخيره تواند به مغناطيس نمي دهد عالوه بر آن دست نمي

  .شده را پاك كند
  

  پذير الكترودهاي انعطاف تنظيم ضربان قلب با
ه ساخت يك كاتتر با الكترونيك قابل انعطـاف  موفق ب دانشمندان آمريكايي

 .قلب كاربرد دارد اند كه در درمان بيماري آريتمي شده

 متخصصان قلب معمـوال بيمـاران مبـتال بـه    ، متريال گزارش مجله نيچربه

شـكل در قلـب بيمـار درمـان       يا آريتمي قلب را با وارد كـردن دو كـاتتر لولـه   
 .كنند مي

هـاي عامـل آريتمـي     سـلول  ت و شناسـايي محـل  كاتتر اول براي تعيين باف
قـرار دارد بـه    شود و كاتتر دوم نيز كه در انتهـاي آن يـك الكتـرود    استفاده مي

 هـاي  نواحي تعيين شده هدايت شده و در فرآيندي موسوم به فرسايش، سـلول 

اند كه هردو كار را بـا   اكنون دانشمندان يك كاتتر ساخته. كند عامل را نابود مي
  .دهد مي انجام هم

 
از حسگرها و الكترودها را در  دانشمندان دانشگاه ايلينويز يك شبكه منعطف

چنـين كاتترهـايي   . دادنـد  صورت ورقه ورقه قراريك كاتتر بالن اندوكارديال به
با ورود كاتتر . شود هاي منقبض قرار داده مي هاي خوني يا دريچه ال در رگمعمو

بـاز   هـاي رگ فشـار وارد كـرده و آن را    به رگ، اين وسيله به آرامي به ديـواره 
  .كند مي

گيـري   قلب، سنسورهاي آن به اندازه در اين نمونه، با برخورد كاتتر به عضله
براساس ايـن اطالعـات،   . پردازند مي فعاليت الكتريكي، دما، جريان خون و فشار

الكترودها پس از . شوند مي هاي عامل ضربان نامنظم قلب شناسايي مكان سلول
ايـن نـواحي نزديـك شـده و شـروع بـه انهـدام         رفع انقباض توسط كـاتتر بـه  

 .كنند هاي عامل مي سلول
هايي از حيوانات زنده آزمايش شـده   نمونه اين كاتتر تاكنون با موفقيت روي

 .ستا
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  خون تصويربرداري بسيار دقيق با نفوذ پرتوها به داخل
تصـويربرداري   محققان با استفاده از پرتوها موفق به ابداع روش جديدي در

 توانـد تصـاوير بسـيار دقيقـي در رابطـه بـا       شدند كه با نفوذ به داخل خون مي

 .ها تهيه كند بيماري
استفاده از دو پرتو موفق به  بريستول با دانان دانشگاهگزارش ايسنا، فيزيكبه
قدرت تفکيک اين روش کمتـر از  . اند روشي جديد براي تصويربرداري شده  ارائه

مختلـف پرتـو يـون     جا که در ايـن روش از دو سيسـتم  از آن. يک نانومتر است
  (SEM)و ميکروسکوپ الکترونـي روبشـي نشـر ميـدان بـاال       (FIB)متمرکز

 .اند گذاري کرده ي نامياستفاده شده آن را دوپرتو
منبع يـون فلـزي مـايع     هاي گاليمي استفاده شده که از در اين روش از يون
ها تا  اتم در اين حرکت، سرعت. کند سمت سطح حرکت ميسرچشمه گرفته و به

دقت  تواند با هاي يوني مي اين پرتو. يابد يک ميليون مايل در ساعت افزايش مي
 .مشخص جدا کند  نقطهاي مواد را از يک  شده باال و کنترل

بـدون آسـيب زدن بـه     تـوان  ها، در روش دوپرتويي مي برخالف ديگر روش
نظير طال و  توان موادي با اين روش مي. ، تصاوير بسياري از نمونه گرفت نمونه

و  پالتين را روي يک سطح نشاند تا با استفاده از هدايت اين مواد ساختار سطح
توان تصاويري گرفت کـه   با اين روش مي. ترکيب شيميايي آن را مشخص کرد

دقت آن بسيار باال و بـاورنکردني    طوري که درجهغيرممکن بود، به پيش از اين
 .است

يکـي از  . اي است هسته هاي در نيروگاهاين تكنيك يکي از موارد استفاده از 
. ست ها نيروگاه هاي موجود در اين بخش، کوتاه شدن عمر ادوات در اين دغدغه
را  تـوان ميکروسـاختار اسـتيل ضـدزنگ     شده از اين روش، مي اوير گرفته با تص

خطرات آسيب ديـدگي در ايـن ادوات     بررسي کرد و اطالعات ارزشمندي درباره
هـاي   تواند براي طراحي نسل جديدي از نيروگاه اين اطالعات مي. آورد دستبه

 .استفاده قرار گيرد اي مورد هسته
دو الکتـرود  (عملگرهـا   انند با روش دوپرتويي ازتو در بيوشيمي، محققان مي

در جريـان   است، ايـن سيسـتم سـاندويچي    ها پر شده طال که با پليمر ميان آن
 هاتصوير گرفته و اطالعاتي درباره چگونگي استفاده از آن) کند خون حرکت مي
 .دست آورندها به در درمان بيماري

بعدي فرايندي اسـت  حالت سهساختارها در   متالشي کردن و تشکيل دوباره
حجـم مـاده    انجامد که اين مساله به طول ميکه از چند دقيقه تا چند ساعت به

کـرد   ريزي نحوي برنامهتوان اين فرايند را به با روش دوپرتويي مي. بستگي دارد
  .تا بدون نياز به انجام کارهاي اضافي، صورت پذيرد

  
  رسوبات كوارتز لرزه و آتشفشان با مشاهده بيني زمين يشپ

تواند  جديد خود ادعا كردند كه ماده معدني كوارتز مي دانشمندان در تحقيقات
 .و فورانات آتشفشاني كمك كند لرزه بيني زمين ها در پيشبه آن

آمريكـا دريافتنـد    دانشمندان دانشگاه لندن و دانشگاه يوتاي گزارش ايسنا،به
 وفـور يافـت شـده و   هـا بـه   كه رسوبات زيرزمين بلورهاي سنگ در محل گسل

نشانگر ضعف پوسته زمـين هسـتند كـه ممكـن اسـت منجـر بـه رويـدادهاي         
 .شناسي شود زمين

نجات جان بسـياري از افـراد در    تواند به دانشمندان در تحقيقات خود كه مي
حركـت صـفحات    دهنـده  حوادث آينده بينجامد معتقدند كه مواد معـدني نشـان  

وان بـه حركـت صـفحه آسـيايي در زيـر صـفحه       ت اي است كه از جمله مي قاره
-ها زماني بـه  اين يافته. لرزه ژاپن شد اشاره كرد كه منجر به وقوع زمين آمريكا

طور مكرر ارتباط بين رسوبات كـوارتز و رويـدادهاي   محققان به دست آمدند كه
  .كردند شناسي را مشاهده زمين

 
ــهآن ــا از برنام ــه ه ــين و روش  Earthscopeيا رايان ــاي زم شناســي و  ه

. آمريكاي شمالي استفاده كردند اي ژئوفيزيكي براي مشاهده ساختار صفحه قاره
نشانگر خوب از ضـعف   دست آمده، ماده معدني كوارتز يكبراساس اطالعات به

 .رود شمار ميه زمين بهپوست
. را با حركات زمين مرتبط كردند ها هاي اين سنگ اين تيم تحقيقاتي، ويژگي

. شود فشار آزاد ميو  كوارتز حاوي مقداري آب درون خود است كه در اثر حرارت
 شـود كـه   هـا مـي  ها روي يكديگر و حركت آناين مسأله موجب لغزش سنگ

 .نامند سبناك ميدانشمندان آن را در اصطالح چرخه چ
مانند ژاپن، كاليفرنيـاي جنـوبي و    شناسان مناطقي كه به اعتقاد زمين درحالي

قرار دارند، مناطق ديگر  پارك ملي يلواستون در بخش فعال اين چرخه چسبناك
 .شوند محسوب مي مانند رشته كوه آپالشين در شرق آمريكا در مرحله غيرفعال

يابي به احتمال و قدرت زلزلـه در  دست درتواند به دانشمندان  اين نظريه مي
  .رسيدند، كمك كند نظر ميشناسي غيرفعال به مناطقي كه زماني از لحاظ زمين

  
  ! زردچوبه شناسايي مواد منفجره با

هـاي سـرطاني و مبـارزه بـا      برندگي سـلول  ويژگي از بين دانشمندان پس از
انـد و   از زردچوبه بـرده فايده جديد ديگري  طعم و مزه پي به اپيدمي غذاهاي بي

 .شناسايي مواد منفجره است آن توانايي اين ماده غذايي در كشف و
انـد   سي، محققان دانشگاه ماساچوست دريافتـه  بي گزارش شبكه خبري بيبه
تواند  و ملكول كوركومين آن مي) زردچوبه هندي(زردچوبه موجود در كاري  كه

  .منفجره مورد استفاده قرار گيردفلوئورسانت براي شناسايي مواد  سنج در طيف
توانند ميزان كـم مـواد منفجـره در     مي اي ها حسگرهاي زردچوبهگفته آنبه

اين كشـف نشـانگر   . شناسايي كنند بخش در ميليارد ٨٠يك اتاق را تا كمتر از 
دانشـمندان   ٢٠١٠در سـال  . جات و علم اسـت  ادويه يك پيوند خوب ديگر بين

 .ساخت نانوذرات طال استفاده كرد ز دارچين درتوان ا اعالم كردند كه مي
تركيب كـرده و آن را بـر روي    دانشمندان زردچوبه را با يك پليمر چسبناك

را بـر   (LED) ها سپس يك ديـود نـوراني  آن. اي پخش كردند صفحات شيشه
. گيري كردند اندازه شده از صفحه را اي تابانده و امواج نوري ساطع صفحه شيشه
نـوري   نزديكي اين صفحه مواد منفجـره وجـود داشـت، امـواج     هنگامي كه در

  .نورتر بودند شده كم ساطع
اي از قابليت شناسايي طيف وسـيعي   زردچوبه گزارش، حسگرهايبرپايه اين 

تـوان از   مي كاربرد چنين حسگرهايي هزينه كمتري داشته و. از مواد برخوردارند
 وجـوي  هاي مين كه جست ميدان ها و ها به آساني در مناطقي مانند فرودگاهآن

  .ها حائز اهميت است استفاده كردمواد منفجره در آن
  

  .کند آب را تصفيه مي پوست موز
انـد کـه    تازگي دريافتـه برزيلي در عرصه محيط زيست به گروهي از محققان

 .موجود در آب را تصفيه کند تواند فلزات سنگين پوست موز مي
هاي صنعتي و کشاورزي  بخش ين معموال ازگزارش ايسنا، اين فلزات سنگبه

گونـه   عوارض اين وارد آب شده و براي سالمتي انسان بسيار خطرناک هستند و
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هاي  آسيب هايي نظير وجود آمدن بيماريتواند باعث به مواد تا جايي است که مي
  .ريوي در انسان شود

ب يـک  پوست موز براي تصـفيه آ  محققان اعتقاد دارند که استفاده از روش
توان از آن  ر هم ميبا ١١هزينه است و عالوه بر آن تا صرفه و کمروش بسيار به
 .استفاده کرد

كننـدگي در   به خاصـيت تصـفيه   پيش از اين نيز گروهي ديگر از دانشمندان
  .پوسته بادام زميني پي برده بودند

  
  با استفاده از نانوغشاي جديد ها از آب دا کردن باکتريج

با استفاده از نتايج تحقيقي که در دانشگاه بوفالو روي  دوارندپژوهشگران امي
ترين مشـکل تهديدكننـده سـالمتي     حل قديمي نانومواد انجام شده است، براي

اي  هـا گـام تـازه   جداسازي آن هاي موجود در آب نوشيدني و بشر، يعني باکتري
 .بردارند
هـا در   کـروب هاي آب و مي اندازه مولکول،  Nano Lettersگزارش مجلهبه

. ها را با چشم غيرمسلح مشاهده کردتوان آن نمي حد نانومتري بوده و در نتيجه
يـک مولکـول   . دو کامالً باهم فرق دارد اما در مقياس ميکروسکوپي اندازه اين

تـرين   که اندازه برخي از کوچـک اي کمتر از يک نانومتر دارد، در حالي آب اندازه
 .رسد يها به دويست نانومتر م باکتري

استفاده از پليمر خاصي به نـام کـوپليمر    گروهي از محققان دانشگاه بوفالو با
نانومتر  ٥٥هايي به قطر  حفره اند که حاوي بالک، نانوغشاي جديدي توليد کرده

عبـور کننـد، امـا     تواننـد از ايـن غشـا    هـاي آب مـي  بدين ترتيب مولکول. است
 .کنند ها اين امکان را پيدا نمي باکتري
که رهبري اين گـروه را برعهـده    ويد رضايف، استاد شيمي دانشگاه بوفالوجا

تاکنون با اسـتفاده از   ترين حفراتي هستند که ها بزرگگويد اين داشته است، مي
دارنـد کـه    هاي خاصـي  کوپليمرهاي بالک ويژگي. اند کوپليمر بالک توليد شده

 .شود اندازه حفرات يکسان باشد موجب مي

در حوزه فيلتراسـيون ايجـاد    هاي جديدي اين مواد فرصت: گويد رضايف مي
هـا بـا مشـکل    آن غشاهاي تجاري از نظر دانسيته حفرات و يکنواختي. کنند مي

 غشاي توليد شـده از کـوپليمر بـالک داراي دانسـيته بـااليي از     . مواجه هستند

 .حفرات يکنواخت و همسان است
در حـال انجـام اسـت، امـا      حوزه تحقيقات زيادي در اين: دهد وي ادامه مي

 ٥٠با کوپليمر بالک تا  کاري که ما انجام داديم افزايش اندازه حفرات توليد شده
بر کوپليمر بالک  هاي مبتني نانومتر است که اين امر تاکنون با استفاده از روش

 افزايش اندازه حفرات موجـب افـزايش شـدت جريـان آب    . سابقه بوده است بي

از سوي ديگر قطر . هش هزينه و زمان فيلتراسيون استشود که به معني کا مي
قدر کوچـک هسـت کـه اجـازه عبـور هـيچ       نانومتر براي حفرات آن ١٠٠تا  ٥٠

ترتيب اين اندازه براي کاربردهـاي فيلتراسـيون بسـيار     بدين. دهد باکتري را نمي
 .مناسب است

پليمري است کـه پژوهشـگران    هاي خود را مديون اين غشاي جديد ويژگي
شوند که همديگر را دفع  مي کوپليمرهاي بالک از دو پليمر ساخته. اند توليد کرده

نتيجـه کـوپليمر را شـکل     ديگر بخيه شـده و در يكکنند، اما از يک انتها به  مي
شوند، دافعه دوطرفه  مي مخلوطهم وقتي کوپليمرهاي بالک زيادي با . دهند مي
محصـول  . ميان آرايـش يابنـد  شکل منظم و يک در شود که به ها موجب ميآن

 شود، يک نانوغشاي جامد متشکل از دو نوع اين فرايند که خودآرايي ناميده مي

-اندازه بزرگ حفرات غشاي جديد مديون ساختار منحصر به. پليمر مختلف است

هايي شبيه برس موي گـرد سـاخته    بالک اوليه است که از مولکول فرد کوپليمر
 .شده است

  !مصنوعي  نيروگاه برق با برگ يك به  تبديل هر خانه
مـدعي سـاخت يـك بـرگ      )MIT( فناوري ماساچوست دانشمندان موسسه

 .نيروگاه برق تبديل كند تواند هر خانه را به يك اند كه مي مصنوعي شده
، گروهــي از دانشــمندان موسســه تکنولــوژي ماساچوســت مهــر گــزارشبـه 

هاي خود را در کنگره ملـي  فتهبه سرپرستي دانيل نوسرا که نتايج يا) تي.آي.ام(
كمـي  اين برگ كـه   .انجمن شيمي آمريکا ارائه کرده اند اين برگ را ساخته اند

تقليـد فرآينـد فتوسـنتز در گياهـان     اندازه يك كارت بازي اسـت بـه   تر ازبزرگ
  .شود مي پردازد كه طي آن نور خورشيد و آب به انرژي تبديل مي

 
حل  تواند يك راه اين اختراع مي دانشمندان مخترع اين برگ بر اين باورند كه

 .جهان سوم باشد صرفه براي بحران روزافزون انرژي خصوصا درمقرون به
ختان افرا، بلـوط و سـاير   خود، در اين وسيله هيچ شباهتي به همتايان طبيعي

گونـه جديـد سـلول     هـا ايـن  گياهان سبز كه دانشـمندان بـا الگـوبرداري از آن   
اين بـرگ از سـيليكون، تجهيـزات الكترونيكـي و     . اند ندارد خورشيدي را ساخته

 .برخي كاتاليزورها چون نيکل و کبالت تشكيل شده است
خورشـيد، ايـن بـرگ     برابـر نـور   با قرار دادن اين وسيله در يك گالن آب در

حال توسـعه تـامين    تواند برق مورد نياز روزانه يك خانه را در يك كشور در مي
دهنـده آن يعنـي هيـدروژن و     تشـكيل  اين كار با تجزيه آب به دو عنصـر . كند

كـه   گازهاي اكسيژن و هيدروژن در يك سلول سوختي. شود اكسيژن انجام مي
 ذخيره شده و از اين دو ماده براي توليدشود،  در باالي خانه يا كنار آن نصب مي

 .شود برق استفاده مي
اولين برگ مصنوعي بيش از يـك   البته اين فناوري، جديد محسوب نشده و

 از آزمايشـگاه ملـي   ،جـان ترنـر   نامبه دهه پيش توسط يك دانشمند آمريكايي

وسـيله مـذكور بـراي اسـتفاده در     . انرژي تجديدپـذير در كلـورادو سـاخته شـد    
بهـا   صرفه نبود چرا كـه از فلـزات نـادر و گـران    تر مقرون به گسترده هاي هحيط

 .روز دوام داشت ساخته شده و تنها يك
ليتر آب، اين برگ مصـنوعي   ٤اين دانشمندان تخمين زده اند که با کمتر از 

مي تواند برق الزم براي گرم کردن يک خانه در يک کشور در حـال توسـعه را   
اين وسيله از . آمده است يد اين برگ بر اين مشكالت فائقنمونه جد .تامين کند

آسـان كـار    جا در دسترس است و بـا شـرايط   مواد ارزان ساخته شده كه در همه
به  ساعت ٤٥تواند تا  در نمونه آزمايشگاهي، اين وسيله نشان داد كه مي. كند مي

  .وقفه و بدون هرگونه مشكلي كار كند طور بي
، غول » تاتا«به طوريکه شرکت . تجاري آماده استاين اختراع براي عرضه 

امضا کرده اسـت کـه   » تي.آي.ام«خودروسازي هند توافقنامه اي را با محققان 
ماه آينده اين شرکت هندي يک ژنراتور کوچک برق بـه   ١٨براساس آن ظرف 

  .بزرگي موتور يخچال را توليد خواهد کرد
  



  

  
  
      

۸۰ 

به درون  قدرت نفوذ نانوذرات محققان موفق به افزايش

  .هاي سرطاني شدند سلول
محققـان مؤسسـه فنـاوري و نيـز بيمارسـتان عمـومي        يک گروه بـزرگ از 

انـد   دانشکده پزشکي هاروارد، روشي يافته ماساچوست به همراه پژوهشگراني از
 .كنند تا اعماق تومور نفوذ مي كمك آن نانوذرات حامل داروي ضدسرطانكه به

 Proceedings of theر شــده در برپايــه يــك كــار تحقيقــاتي منتشــ

National Academy of Sciences ، هـايي کـه در مسـير     يکي از چـالش
داروي ضدسرطان وجود دارد آن است که نانوذرات هـم   طراحي نانوذرات حامل

هاي خوني عبور کننـد و هـم بايـد     از رگ توانندهقدر کوچک باشند که ببايد آن
براي ايجـاد  . بدن خارج نشوند ها از ط کليهقدر بزرگ باشند که بالفاصله توسآن

تواننـد کنـار    کـه مـي   شـوند  تعادل ميان اين دو ويژگي، معموالً ذراتي توليد مي
تومـور نفـوذ    توانند تا عمـق هتر از آن هستند که ب تومورها جمع شوند، اما بزرگ

 .رسانندهکرده و اثر درماني را به حداکثر ب

انـد کـه    اي توليـد کـرده   چندمرحله يه يامحققان ماساچوست نانوذرات چندال
و ذره مرکزي حامـل   هاي خارجي آن پس از تجمع در کنار تومور حل شده اليه

در ايـن  . است ماند که اندازه آن کمتر از يک دهم اندازه ذره اوليه دارو باقي مي
و  مانده که حامل داروي ضدسـرطان هسـتند   نانومتري باقي ١٠مرحله نانوذرات 

  .تا اعماق تومور نفوذ کنندتوانند  مي

 
توانـد   ماده ژالتيني اسـت کـه مـي    کليد اصلي توليد اين نانوذرات جديد يک

شـوند،   يد مـي تومورها تول هايي که به فراواني توسط عنوان بستري براي آنزيم به
سـلولي کـه    بـرون  هاي سرطاني از اين آنزيم براي حـل بسـتر   سلول. عمل کند

را به جريـان   توانند خودهبرند تا بدين ترتيب ب کند، بهره مي ها را احاطه مي اندام
 .گردش خون رسانده و در محل ديگري تومور جديدي شکل دهند

درون پوسـته   نـانوذره کوچـک   اين پژوهشگران از طريق وارد کـردن يـک  
وجود اين آنزيم بهره  تر و تزريق ذره نهايي به جريان خون، از ژالتيني ذره بزرگ

 .بردند
نانومتري ژالتـين و نقـاط    ١٠٠ پژوهشگران براي انجام اين تحقيق از ذرات

احتمـال اسـتفاده از نقـاط     با وجودي که. نانومتري استفاده کردند ١٠کوانتومي 
جـدا شـدن از    رو پايين است، اما ايـن ذرات پـس از  عنوان حامل دا کوانتومي به

 راحتـي هاي نوري بسيار روشـني نشـر کـرده و بـه     پوسته ژالتيني خود سيگنال
اي که بر روي تومور رشد يافته در محـيط   هاي اوليه آزمايش .شوند ردگيري مي
انجام شد، نشان داد که آنزيم مورد نظر کار خـود را انجـام داده و    کشت سلولي

توانند تا عمق بيشـتري   تر مي رها شدن از نانوذرات بزرگ کوانتومي پس ازنقاط 
هاي حامل تومـور انجـام    هاي بعدي که روي موش آزمايش .از تومور نفوذ کنند

در حـال حاضـر محققـان    . اوليـه را تأييـد کردنـد    تني شدند، نتايج مطالعه برون
نـانومتري   ١٠ه از ذرات ها با استفاد آزمايش ريزي براي انجام اين مشغول برنامه
 .هستند) به جاي نقاط کوانتومي(حامل دارو 

  

  .ترين ساعت اتمي جهان ساخته شد دقيق
ترين ساعت اتمـي دنيـا    ژاپني موفق به ساخت دقيق يك تيم از متخصصان

 .اند شده
توانـد   مـي  قدري حسـاس اسـت كـه   گزارش ايسنا، ساعت شبكه نوري بهبه

داد تا  ايي كند و به دانشمندان اين اجازه را خواهدتغييرات گرانشي زمين را شناس
  .گيري كنند عدد اندازه ١٧زمان را تا تناوب 

 
را بهبـود بخشـيده و قـادر    GPS  هاي رديـابي  چنين سيستماين ساعت هم

 .متر را نيز شناسايي كند سانتي ١٠اهد بود كه ارتفاعاتي به كوچكي خو
المللي يا زمان هماهنگ جهاني  بين هاي اتمي براي تنظيم زمان اتمي ساعت
گرينـويچ كـه در حـال حاضـر      شوند كه متفاوت بوده ولي از ساعت استفاده مي

بـا گذشـت    حـال  با ايـن . تر است كنند، دقيق بسياري از كشورها بر آن تكيه مي
دهنـد و بايـد بـراي     اتمي هم دقت خود را از دست مي هايها حتي ساعتسال

افتـد   اين مساله زماني اتفاق مي. تنظيم شوند رفته دست جبران كسرهاي ثانيه از
 .شود ناخواسته از ليزر ساعت باعث از بين رفتن دقت ساعت مي كه يك صداي
و از دوام بيشتري برخوردار  كرده نوري از اين مساله جلوگيري  ساعت شبكه

اين ساعت توسط دكتر هيدتوشي . است، از اين رو به تنظيم مجدد احتياج ندارد
در دانشگاه نوكيو و با كمك استاد وويكتور فالمباوم از دانشگاه  كاتوري و تيمش

اين ساعت عالوه بر برخـورداري از دقـت   . است ساخته شده ولز استراليا نيو سنت
وجـوي مـواد معـدني و     هـاي كـاربردي بـراي جسـت     بـا برنامـه   تواند مي بسيار

 .نيز كار كند ها در زمين هيدروكربن
هـا بـراي   كـه ايـن دسـتگاه    ها بسيار مفيد است چرا اس پي تقويت دقت جي

اس  پـي  هاي جي ردياب. بندي بسيار دقيقي احتياج دارند عملكرد صحيح به زمان
كننـد كـار    و زمان خود را مخابره مـي  ها كه موقعيت ماهواره با ارتباط مستمر با

زمان خود با زمان مخابره  ها سپس به مقايسه هاي داخل دستگاه رايانه. كنند مي
موقعيـت اسـتفاده    هـا بـراي محاسـبه   ها پرداخته و از تفاوت شده توسط ماهواره

 .كنند مي
هـاي   تواند تفـاوت  است كه مي قدري دقيقگفته دانشمندان اين ساعت بهبه
 تـر  هاي گرانشي، زمان آهسته در ميدان. يل گرانشي زمين را احساس كندپتانس

ها به نيروي پتانسيل گرانشي مواد گذرد بنابراين گذشت زمان در اين ساعت مي
 .دارد زمين بستگي

اكتشـافات نفتـي كـاربري داشـته      تواند حتي براي براي مثال اين ساعت مي
پتانسيل گرانشي   شود، محسوب ميغلظت كه نفت يك مايع كم جايياز آن. باشد

  .هاي اطراف آن استتر از سنگ نفت پايين
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جايي كه معرفي كتب جديد منتشرشده در زمينه شيمي توسط نشريه خبري از آن: مقدمه
ر هر شماره باشد، لذا درصدد آنيم كه درساني اين نشريه ميانجمن از اهداف اطالع

از . تعدادي از كتب جديد را از اين طريق به جامعه شيمي كشور معرفي نماييم
باشند هاي خود ميمولفين، مترجمين و ناشران محترم كه عالقمند به معرفي كتاب

خود را به دفتر نشريه ارسال تازه منتشر شده گردد يك نسخه از كتاب درخواست مي
  . به معرفي آن پرداخته شودهاي آتي فرمايند تا در شماره

  

  )١(مباني شيمي فيزيك، جلد اول، شيمي فيزيك 
تأليف دكتر جمشيد مفيدي، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

  ريال  ٥٧٠٠٠بهاء  ص وزيري، ۴۳۳، ۱۳۸۶شمال، چاپ اول 

  
گانه ماده، ترموديناميك هاي سهفصل به بررسي حالت ۱۰اين كتاب در 

در هر فصل . و نيروهاي همبستگي در ساختار مواد پرداخته استشيميايي 
تعدادي تمرين حل شده و تعدادي تمرين حل نشده جهت تكميل اطالعات 

  .خواننده ارائه شده است
  

  )٢(مباني شيمي فيزيك، جلد دوم، شيمي فيزيك 
تأليف دكتر جمشيد مفيدي، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

  ريال  ٧٢٠٠٠بهاء  ص وزيري، ۵۷۶، ۱۳۸۶اول  شمال، چاپ

  
تعادالت (فصل به بررسي قانون فاز  ۱۱اين كتاب در دو بخش و در 

هاي هاي شيميايي و پديده، سينتيك و ديناميك واكنش)غيريكنواخت فيزيكي
در هر فصل تعدادي تمرين حل شده و تعدادي تمرين . سطحي پرداخته است

  .ت خواننده ارائه شده استحل نشده جهت تكميل اطالعا
  

  )٢(شيمي معدني 
تأليف دكتر عزيزاله بهشتي، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز، چاپ 

  ريال  ٤٠٠٠٠بهاء  ص وزيري، ۳۷۹، ۱۳۸۷اول 
 ۲فصل به بررسي مطالب اساسي درس شيمي معدني  ۶اين كتاب در 

  .مقطع كارشناسي شيمي پرداخته است

  

  )جلد اول(هاي معدني نشسينتيك و مكانيزم واك
دكتر عزت رفيعي و دكتر رامين زيبا سرشت،   تأليف دكتر محمد جوشقاني،

بهاء  ص وزيري، ۲۱۷، ۱۳۸۷انتشارات دانشگاه رازي كرمانشاه، چاپ اول 
  ريال  ٣٥٠٠٠

  
- ها ميفصل به بررسي مباحث اوليه سينتيك واكنش ۵اين كتاب در 

هاي پژوهش در زمينه واننده با روشدر اين كتاب سعي شده تا خ. پردازد
هاي هايي دادهسينتيك شيميايي آشنا شود و دريابد كه چگونه و با چه روش

هاي هاي تجربي چگونه و با چه روشاين داده. آينددست ميآزمايشگاهي به
- شوند و در نهايت از اين دادههاي سودمند سينتيكي تبديل ميرياضي به داده

  .توان در تفسير مكانيسم واكنش كمك گرفتمي هاي سينتيكي چگونه
  

  هاي شيمياصول ايمني در آزمايشگاه
، ۱۳۸۹تأليف دكتر سيده مونا حسيني سروري، انتشارات ايرسا، چاپ اول 

  ريال  ٧٥٠٠٠بهاء  ص وزيري، ۲۰۴

  
هاي شيمي فصل به بررسي اصول ايمني در آزمايشگاه ۶اين كتاب در 

عي شده تا خواننده با وسايل حفاظت شخصي، برخي در اين كتاب س. پردازدمي
-ها، مواد شيميايي خطرناك، برچسبتجهيزات ايمني الزم و نحوه استفاده از آن

  .گذاري تركيبات شيميايي و نحوه از بين بردن مواد شيميايي زائد آشنا شود
  

  )هاي زياد و كمها و فنون در مقياسروش( شيمي آلي آزمايشگاهي

يده مونا حسيني سروري، انتشارات دانشگاه شيراز، چاپ اول تأليف دكتر س
  ريال ٦٥٠٠٠بهاء  ص وزيري، ۳۴۹، ۱۳۸۹
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فصل تنظيم شده است كه در فصل اول آشنايي با  ۲اين كتاب در 

آزمايشگاه و رعايت اصول ايمني مورد توجه قرار گرفته و در فصل دوم اصول 
فن اساسي مورد بررسي قرار  ۹هاي آزمايشگاه آلي در قالب فني و يا روش

  .گرفته است
  

  )جلد اول(مروري بر مفاهيم اساسي شيمي معدني 
تأليف دكتر مژگان خراساني مطلق و آسيه مودي، انتشارات مرنديز، چاپ 

  ريال  ٥٥٠٠٠بهاء  ص وزيري، ۲۸۸، ۱۳۸۹اول 

  
 ۱فصل به بررسي مطالب اساسي درس شيمي معدني  ۷اين كتاب در 

  .شيمي پرداخته استمقطع كارشناسي 
  

  )ايآموزشي چند رسانه- آزمايشگاهي(آزمايشگاه نانو 
تأليف دكتر محمدعلي كريمي و دكتر عبدالحميد هاتفي مهرجردي، 

بهاء با سي دي همراه  ص رحلي، ۱۰۴، ۱۳۹۰انتشارات پيام رسان، چاپ چهارم 
    )www.Nanosun.ir: تخفيف در سايت% ٤٠فروش با (ريال  ١٦٥٠٠٠

  
چنـد  (هاي روز آموزشـي  گيري حداكثري از فناوريكتاب با رويكرد بهرهاين 
المللي و در حوزه فناوري نانو و با استفاده از مقاالت جديد و معتبر بين) ايرسانه

منابع اينترنتي مختلف با هدف آموزش عملي دانش پژوهـان عالقمنـد تـدوين    
ر آنها به سنتز برخي كتاب از دوازده آزمايش تشكيل شده است كه د. شده است

هـا بـه شـيوه عملـي     هاي جداسـازي و شناسـايي آن  تركيبات نانو مهم و روش
  .پرداخته شده است

  

<=�f�<=�f�<=�f�<=�f����� ��&' ������ ��&' ������ ��&' ������            ��xر��xر��xر��xر    دا��دا��دا��دا��            �� '&�� 
  محمدرضا ايرواني :تهيه و تنظيم                                          

تار و هاي خورشيدي نانوساخ المللي سلول بين کارگاه آموزشي

 .برگزار شد هاي خورشيدي در دانشگاه کاشان سيست
فر، رييس پژوهشکده  دکتر مصطفي زاهدي فناوري ايسنا، گزارش سرويسبه

ايـن کارگـاه   : دانشگاه کاشان با اعـالم ايـن خبـر افـزود     علوم و فناوري نانوي
ارديبهشت ماه سال جاري بـا حضـور    ٧و  ٦تاريخ  المللي به مدت دو روز در بين
 .کاشان برگزار شد کننده در دانشگاه ش از يکصد و ده شرکتبي

استاداني از کشورهاي بالروس، چـين  : دبير برگزاري اين كارگاه تصريح کرد
 .ندو ايران اين کارگاه دو روزه را ارائه کرد

کننـدگان و مهمانـان حاضـر در     شرکت فر، برگزاري نشستي با حضور زاهدي
المللي  جانبي اين کارگاه بين هاي ل نظر، از برنامهمنظور بحث و تبادکارگاه را به

  .ذکر کرد
  

  .برگزار شدهشتمين کنگره سراسري سراميک ايران 
نفـر از   ٨٠٠گزارش ايرنا، هشـتمين کنگـره سـراميک ايـران بـا شـرکت       به

ــا،   ــران و ايتالي  ١٤و  ١٣اســتادان، دانشــجويان، متخصصــان و انديشــمندان اي
  .دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شدارديبهشت ماه امسال در محل 

دکتر حسين سرپولکي دبير کنگره و رييس انجمن سراميک ايران، هـدف از  
هاي علمي حـوزه سـراميک،    برگزاري اين نشست دو روزه را حمايت از پژوهش

توسـعه فنـاوري نـانو، ارتقـاي صــنايع وابسـته، بحـث و تبـادل نظـر و مبادلــه         
در دو : گفتو  علوم نوين سراميک عنوان کرد دستاوردهاي صنعتي و تحقيقاتي

 ٢٠٠مقاله در قالب سـخنراني و   ٦٤( مقاله برگزيده ٢٦٤روز برپايي اين کنگره، 
موضوع سراميک مهندسي  ٩مقاله دريافتي در  ٣٧٠از بين  )مقاله در قالب پوستر

  و استاندارد در محيط زيست، سـراميک سـاختماني رنـگ و سـيمان، ديرگـداز،     
هـاي   هـا و پيـل   ي سراميکي، شيشه و شيشه سراميک، الکتروسراميکها وششپ

  . و فرآيند ساخت ارايه شد اه سوختي، سنتز پودر و الياف سراميکي، بيوسراميک
سه نفر از انديشمندان ايتاليايي با : دبير هشتمين کنگره سراميک ايران افزود

نـرژي در صـنعت در   هاي انرژي و کاهش ا اله و ايراد سخنراني در زمينهقه مئارا
و اين اساتيد در روزهاي برپايي اين کنگره به سواالت  نداين کنگره حضور داشت

  .ندشرکت کنندگان پاسخ داد
در مراسـم پايـاني هشـتمين    : رييس انجمن سراميک ايران خاطرنشان کـرد 

کنگره سراميک ايران از مقام علمي استاد واهاک کاسـپاري مارقوسـيان اسـتاد    
مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت و بنيانگذار علم نوين  دانشکده مهندسي

  .گرديدسراميک در ايران تجليل 
تجليل از مقام اين اسـتاد در حقيقـت شـروع پاسداشـت از مقـام      : وي افزود

-و هـم ) حدود سه دهه قبل( اساتيدي است که از زمان تشکيل رشته سراميک 

هـا صـنعت کاشـي    در صدر آن نظير صنايع وابسته و چنين توسعه و گسترش بي
  .اندايران نقش داشته

مسابقه علمي بين دانشـجويان شـرکت کننـده از    : سرپولکي خاطرنشان کرد
و براي نخستين بار جايزه ارزنـده علمـي اسـتاد    بود هاي اين کنگره  ديگر برنامه

 ١٣٩٠واهاک کاسپاري مارقوسيان به تشخيص انجمن سراميک ايران در سـال  
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علمي برگزيده اعم از مقاله، کتاب و پژوهش با موضوع علوم نوين  به بهترين اثر
  .سراميک اهدا شد و اعطاي اين جايزه به صورت ساالنه استمرار خواهد داشت

دوره آموزشي، تشکيل ميزگرد بـا موضـوع نقـش انـرژي در      ٦وي برگزاري 
صنايع کاشي و سراميک و برپايي نمايشگاه آخرين دستاوردهاي علوم سـراميک  

هاي هشتمين کنگـره سـراميک    شرکت فعال کشور را از ديگر برنامه ٢٥توسط 
  .ايران بيان کرد

  
  .همايش بزرگداشت سال جهاني شيمي در كرمان برگزار شد

عنـوان سـال جهـاني شـيمي،     بـه  ميالدي ٢٠١١ گذاري سالدر راستاي نام
در  ٩٠مــاه ارديبهشــت ٢٦و  ٢٥همـايش بزرگداشــت ســال جهـاني شــيمي در   

 .هيد باهنر كرمان برگزار شدششگاه دان
گزارش روابط عمـومي سـازمان صـنايع و معـادن اسـتان كرمـان، احمـد        به

تقريباً : با اعالم اين خبر گفت كرمان نوبهاري رئيس خانه صنعت و معدن استان
وي با اشـاره   .تمامي واحدهاي صنعتي و توليدي با علم شيمي در ارتباط هستند

كاربرد آن در زندگي و محيط زيسـت و صـنعت بسـيار    كه نقش شيمي و به اين
پيشرفت علـم شـيمي بـا ايجـاد ثـروت،      : بارز و چشمگير است، خاطرنشان كرد

  .اي مستقيم داردو رابطهاست سرمايه و تكنولوژي همراه 
كه همايش بزرگداشت سـال جهـاني شـيمي در كرمـان     نوبهاري با بيان اين

در كنـار  : شيمي در استان است، گفـت  فرصتي براي شناساندن صنايع مرتبط با
آوردهاي صنايع مختلـف شـيميايي مسـتقر در    اين همايش نمايشگاهي از دست

: محـل برگـزاري ايـن همـايش اظهـار داشـت      با اشاره بـه  وي . استان برپا شد
برگزاري همايش شيمي در دانشگاه كمك موثري به شناساندن متقابل صنعت و 

دانشجويان علم شيمي با نقـش كـاربردي ايـن    باعث آشنايي و  كنددانشگاه مي
  .شودعلم در صنعت مي
هاي اين همايش در سه محور شـيمي و آمـوزش،   كه فعاليتوي با بيان اين

در مـدت  : ابراز داشـت  ،بودشيمي و محيط زيست و شيمي و صنعت تعيين شده 
برگزاري همايش جمعي از مسئولين و تعـدادي از پيشكسـوتان علـم شـيمي و     

هاي خود را در قالـب سـخنراني و كارگـاه آموزشـي ارائـه      شيميايي يافتهصنايع 
  .ندداد

عضو ستاد هماهنگي صنايع و معادن استان آشنايي عمـوم مـردم بـا نقـش     
در : شيمي در جامعه را يكي از اهداف اصلي برگزاري همـايش دانسـت و گفـت   
يي و اين همايش حدود هفتصد نفر از پيشكسوتان علم شيمي و صـنايع شـيميا  

  .ندنخبگان اين عرصه از سراسر استان شركت داشت
  

  .دوازدهمين کنگره ملي خوردگي برگزار شد
بـه   سـال جـاري  ارديبهشت مـاه   ٢٨و  ٢٧دوازدهمين کنگره ملي خوردگي 

همت دانشکده مهندسي پليمـر و رنـگ ايـن دانشـگاه و بـا همکـاري انجمـن        
  .ددر دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار ش خوردگي ايران

ها دبير دوازدهمين کنگره ملي خوردگي در اين مورد مهندس محمود کثيري
هـا در قالـب   عنـوان از آن  ٥٣مقاله به اين کنگره ارسـال شـد کـه     ١٤٧: گفت

چنـين  هم .عنوان مقاله در قالب پوستر در کنگره امسال ارايه شد ٤٨سخنراني، 
  .ندا فشرده منتشر شده دليل كيفيت خوب در لوحمقاله به ٢٢

 خـوردگي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، خوردگي در: وي خاطرنشان کرد
اي و توليد پراکنده، خـوردگي در صنايـع صنايع نيروگاهي اعم از حرارتي، هسته

فوالد، خودروسازي، حمل و نقل ريلي، هوا فضا و دفاعي، تحقيقـات بنيـادين و   
ي تجهيـزات صـنعتي در   شبيه سازي در توسعه علم و فناوري خوردگي، خـوردگ 

دريا و اتمسفرهاي دريايي، خوردگي در صنايع آب و فاضالب از جمله مهمترين 
  .بودمحورهاي مورد بحث در اتين کنگره 

ها، بازرسي هاي شهري و پلچنين خوردگي در زيرساختهم: ها افزودکثيري
رد ها در کنترل خوردگي، کـارب فني، مديريت خوردگي، طراحي بهينه و نقش آن

هـا،   پـوشش(هاي جلوگيري از خوردگي نانوفنـاوري در کنترل خوردگي و روش
از ديگـر  ) ها، حفاظت کاتـــدي و آندي، انتخـاب مـواد، خـوردگي داغ   بازدارنده

  .بودمحورهاي دوازدهمين کنگره ملي خوردگي 
هاي آموزشي بـا موضـوعاتي   مناسبت برپايي اين کنگره، کارگاهبه: وي گفت

هاي پايش خـوردگي،  خاب مواد در صنايع نفت و گاز، انتخاب روشچون انتهم
ها، بررسي عوامـل  هاي حفاظتي داخلي و خارجي لولهمديريت خوردگي، پوشش

هـاي نـوين بازرسـي    هـاي خنـک کننـده، روش   از کارافتادگي آب سامانه بـرج 
برداري برمبناي ريسک، بهبودسـازي داخلـي آب تغذيـه بـه     خوردگي حين بهره

هاي خنک کننده باز برگشـتي و حفاظـت   اي بخار و بهبودسازي سيستمهديگ
  .گرديدارديبهشت ماه در دانشگاه امير کبير برگزار  ٢٩کاتدي 
رپايي نمايشگاه عکس خوردگي و تقدير از بهترين عکس در اين زمينه بوي 

 ٥بانيان اين کنگره از : يادآور شدو  هاي جنبي اين کنگره اعالم کردرا از برنامه
همـراه دو متخصـص از   متخصص ايراني مقيم خارج از کشور براي سخنراني به

هاي آلمان براي ارايه سـخنراني در مـورد موضـوع خـوردگي و ارتبـاط      دانشگاه
  .اندصنايع داخلي با کشورهاي خارجي دعوت کرده
چي، مهندس محمدرضا نفري  گيوه گفتني است، در اين مراسم از دكتر ناصر

تقـدير بـه عمـل     رعربي به عنوان پيشكسوتان عرصه خوردگيو محمدعلي حيد
  .آمد

  
  .در صنايع شيميايي برگزار شد CFD سومين کنفرانس ملي کاربرد

در صنايع شـيميايي بـا هـدف معرفـي      CFD کاربرد سومين کنفرانس ملي
 ٢٨، )سـياالت محاسـباتي   ديناميـک (CFD  هـاي  سـازي  هاي شـبيه  توانمندي
  .شد ر دانشگاه علم و صنعت ايران برگزارماه سال جاري دارديبهشت

  
فراهم كردن بستري بـراي تبـادل نظـر بـين کارشناسـان،       گزارش ايسنا،به

علمـي و صـنعتي، عرضـه دسـتاوردهاي نـوين محققـان و        محققان و خبرگان
و معرفي  CFD هاي شناسايي توانمندي پژوهشگران به مجامع علمي و صنعتي،

پتروشيمي، فرايندهاي پليمـري،   ايع نفت، گاز ودر صن CFD ابعاد وسيع کاربرد
 CFD کـاربرد کـدهاي   ها در اعتبار و ، شناسايي محدوديت...غذايي، دارويي و 

معرفـي   هاي مورد نياز ايـن موضـوع در کشـور، و    موجود و ترسيم افق پژوهش
هـاي پژوهشـي از    نيازهاي صنعت و مجامع علمي براي تعريف در قالب پـروژه 

  .زاري اين کنفرانس استاهداف برگ جمله
غـذايي، پتروشـيمي،    در صـنايع شـيميايي،    CFDبراسـاس ايـن گـزارش،    

انتخـاب   چنـين، مسـابقه  هـم . اي کاربرد دارد پليمري، نفت، گاز، نظامي و هسته
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 زمان بانيز هم CFD هاي سازي بهترين پويانمايي ايجاد شده با استفاده از شبيه

  .برگزاري کنفرانس برگزار شد

 
  

  .برگزار شد لين همايش ملي هيدرات گازي ايراناو
ارديبهشت سال جـاري در   ٢٩و  ٢٨هيدرات گازي ايران  اولين همايش ملي

 .شد دانشگاه صنعتي شريف برگزار

: اظهار داشت دبير اين همايشي خانخبرگزاري مهر، کتر وحيد تقي گزارشبه
دو حـوزه اسـتراتژيک    راين همايش با تاکيد بر استفاده از منابع گازي هيدرات د

برگزاري اين  اهداف مورد نظر از  ريزي شده ودرياي خزر و درياي عمان برنامه
-سازي و انتقال گاز، چالشتوان، بررسي موضوع استراتژيک ذخيرهنشست را مي

برداري نفت هاي بهرههاي فني و معضالت عملياتي در واحدهاي فرايندي حوزه
هاي هيدروکربوري در خشکي و دريـا و  ري از حوزهبرداهاي بهرهسيستم و گاز،

 .قبيل عنوان کرد مواردي از اين
وي در خصوص محورهاي علمي اولين همايش ملي هيدرات گـازي کشـور   

تـدوين   جمله محورهاي علمي که براي بررسي در اين همايش از: اظهار داشت
داري و مطالعـه  برقبيل اکتشاف، حفاري، بهره توان به مواردي از، ميبودند شده

ـ    سـازي و گازي، توليد، ذخيره مخازن هيدرات صـورت هيـدرات،   هانتقـال گـاز ب
زيسـت محيطـي،    ارزيابي اقتصادي توليد از مخازن هيدرات گازي، موضـوعات 

تسريع  ها ودر توليد از مخازن هيدرات گازي، بازدارنده  HSE ايمني و مديريت
-کي و ساختار ملکولي هيـدرات ها در تشکيل هيدرات گازي، خواص فيزيکننده

هاي نو در هيدرات گازي و کارگيري فناوريهگازي، کاربردهاي صنعتي و ب هاي
  .گازي در فرايندهاي صنعتي اشاره کرد تشکيل هيدرات

مقالــه  ١٦٤دبيــر ايــن همــايش مقــاالت ارســالي بــه دبيرخانــه نشســت را 
 ٧٩شفاهي و  صورتبهمقاله  ٤٠از بررسي و داوري مقاالت،  کرد که پس عنوان

  .ندشدپوستر در همايش ارائه  صورتمقاله به
هاي جانبي اين همايش عنوان برنامههاي آموزشي بهبه برگزاري کارگاه وي
شش کارگاه آموزشي تحت عنوان مهندسـي   در اين همايش: کرد و گفت اشاره

: هـاي گـازي  سيال از منظر تشکيل هيدرات، هيـدرات  تضمين جريان چندفازي
صنايع ديگر، کنترل فوران چاه، مـديريت   ضل يا مزيت در صنايع نفت، گاز ومع

موانع و مشکالت عملياتي خطوط  ريسک در واحدهاي فرايندي، حفاري دريايي،
در طـول برگـزاري ايـن همـايش،     چنين هم .ارائه گرديد لوله انتقال نفت و گاز

ها و رف سازمانپژوهشي هيدرات گازي از ط نمايشگاهي در زمينه دستاوردهاي
شـيمي و نفـت دانشـگاه     محـل دانشـکده مهندسـي    نهادهاي علمي مرتبط در
  .صنعتي شريف برگزار شد

  

  .شد برگزار ايران هجدهمين کنفرانس شيمي تجزيه
سـال  مـاه  ارديبهشـت  ٣٠تـا   ٢٨از  ايـران  شيمي تجزيه هجدمين كنفرانس
ايران، استادان  اعضاي انجمن شيمي دانان برجسته كشور،جاري با حضور شيمي

 دانشكده ادبيات دانشگاه) ع(دانشگاه و دانشجويان رشته شيمي در تاالر امام رضا

  .سيستان و بلوچستان برگزار شد
انجمن شيمي ايران با  رييس شوراي عاليدر مراسم افتتاحيه اين كنفرانس، 

: انتخاب شده است، افـزود  جهاني شيمي به عنوان سال ٢٠١١كه سال  بيان اين
 .است مي نقش ارزشمندي در خدمت به جامعه بشري داشتهشي

هاي اين علم ارزشمند سر تعظيم مقابل فعاليت بشريت در: افزود ترسليدكتر 
ارزشمندي در توسـعه پايـدار و زنـدگي     فرود آورده و از طرفي علم شيمي نقش

 .بشر داشته است
ي علـم  سـازي دسـتاوردها  برجسـته  امسال بايد تالش کنيم با: گفت ايشان

را تشويق کنيم تا به  آموزان معرفي کرده و آنان شيمي، آن را به جوانان و دانش
 .اين علم روي آورند

ملـي شـيمي دو نفـر    هاي همه ساله در کنفرانس وي با بيان اين مطلب كه
برجسـته   دانعنوان شيميبهازمتخصصان شاخه علمي مرتبط با موضوع سمينار 

 نتخاب از طريق کميته تخصصي رشـته و گـرايش  شوند و روند اين ا انتخاب مي
نظر گرفتن معيارها و معرفـي بـه انجمـن شـيمي ايـران انجـام        و با در مربوطه

 در هجدهمين کنفرانس ملي شيمي تجزيه، دکتر محمدرضا: اظهار كرد، شود مي
عنوان پيشکسـوت و دکتـر حبيـب بـاقري،     محمدي از دانشگاه مازندران بهحاج

كميتـه شـيمي   جـوان توسـط    عنوان چهـره  به نيز تي شريفصنع استاد دانشگاه
 .انجمن شيمي ايران انتخاب شدندتجزيه 

نيز در ميرزايي، معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان  دکتر علي اکبر
دسـتاوردهاي علـم    سال جهاني شيمي فرصتي براي توجه به: اين مراسم گفت

خاطرنشان  وي .جامعه بشري استشيمي در جهان و تاثير آن در بهبود وضعيت 
کنفرانس سراسري شيمي تجزيه، آشنايي بـا   هدف از برگزاري هجدهمين: كرد

 .استتجزيه  آخرين دستاوردها و نتايج علمي در حوزه شيمي
هاي شيمي در منطقـه اول   شاخص خوشبختانه ايران در تمام: افزود ميرزايي

خـوبي دسـت    تاوردهاياست و در اقتصاد، پتروشيمي و صنايع شـيمي بـه دسـ   
 .ايم يافته

گذاري است تحقيقاتي، سرمايه هاي اختصاص بودجه به طرح: اظهار کرد وي
ارائه دستاوردها فراهم  تواند بستر مناسبي براي نه هزينه و اين کنفرانس ملي مي

 .کند
دانشگاه سيستان : تصريح كرد پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان معاون

خـود قـرار داده و    هـاي  فناوري و توليد علم را جزو اولويت و بلوچستان افزايش
 خوشبختانه هجدهمين کنفرانس سراسري شيمي تجزيـه نيـز از سـطح علمـي    

 .بااليي برخوردار است

دانشگاه سيستان و بلوچستان خبـر   ميرزايي از اجراي يک طرح پژوهشي در
هـاي توليـد    تکاتاليسـ  گيـري از  شود با بهره در اين طرح تالش مي: داد و گفت

ارزش افزوده  شده در دانشگاه با استفاده از گاز طبيعي، محصوالت پتروشيمي با
: خاطرنشـان کـرد   پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان معاون .باال توليد شود

 هدف از اين تحقيق پيشبرد دانش فني است که با تحقق آن، هم امکـان توليـد  
ال ارز بـه خـارج از كشـور جلـوگيري     درآمد در كشور فراهم شده و هـم از انتقـ  

 .شود مي
نيـز  دبير هجدهمين کنفرانس سراسري شيمي تجزيه  فر، دکتر ميثم نوروزي

كه شيمي تنهـا علـم نقـل و انتقـال      با بيان ايندر مراسم افتتاحيه اين همايش 
بلکه علم توليد مواد سالم، محصوالت با کيفيت، دارو و سـوخت   مولکول نيست،

علم شيمي علم بررسي کمـي و کيفـي محصـوالت    : اظهار كرداست، ... پاک و
  .اين علم است است و بشر براي زندگي و ادامه حيات محتاج
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يکصـدمين سـال اعطـاي     سال جهـاني شـيمي و   ٢٠١١سال : وي ادامه داد
عرصـه   جايزه نوبل شيمي به مادام کوري است و خوشـبختانه زنـان ايرانـي در   

 اند در سـطح جهـاني   تحمل شده و توانستهشيمي تالش و زحمات فراواني را م

  .افتخارآفريني کنند

 
آذرماه سال گذشـته   ٢١فراخوان اوليه کنفرانس شيمي تجزيه، از : وي افزود

-دي ٦آغاز شد و از  كنفرانس سايت ثبت نام از طريق ٨٩آذر ماه  ٢٣آغاز، و از 
 .نيز اقدام به پذيرش مقاالت کرديم ٨٩ماه 

 ٣٨٠بـه دبيرخانـه همـايش،     عنوان مقالـه ارسـالي   ٥٠٠از : فر گفت نوروزي
 بقيه بـه صـورت   مقاله براي سخنراني و ٤٠عنوان مورد پذيرش قرار گرفت كه 

 .شود پوستر در همايش ارايه مي
فرصتي مناسب براي تبادل نظر  اظهار اميدواري كرد كه اين کنفرانس ايشان

محققـان و دانشـجويان    هاي علم شيمي بين انديشمندان، در مورد آخرين يافته
  .شيمي تجزيه ايران باشد

  
  .پااليش در محيط زيست برگزار شد هاي اولين همايش فناوري

هاي پـااليش در محـيط زيسـت بـه همـت دانشـگاه        فناوري اولين همايش
سال  هخردادما ٥تا  ٣مهندسي شيمي ايران  صنعتي شريف و با همکاري انجمن

 .شريف برگزار شد ه صنعتيجاري در دانشکده مهندسي شيمي دانشگا
  :همايش عبارتند ازاين ترين اهداف مهم

 هاي پااليش در محيط زيست؛توسعه فرهنگ و دانش فني مربوط به فناوري
 هاي طراحـي مناسـب پـااليش محـيط زيسـت؛       آموزش مؤثر و اقتصادي روش

ارتقاي سطح دانش در حوزه  کمک به بهبود وضعيت سالمت و بهداشت جامعه؛
سازي ايـن دانـش   هاي پااليش محيط زيست و گسترش کاربرد و بوميفناوري

معرفي اهميت  هاي صنعتي و دانشگاهي؛تبادل تجارب در بخش مهم در کشور؛
معرفي و بازتاب  هاي مرتبط؛دانش پااليش در محيط زيست به صنايع و سازمان

ايع و هاي علمي و صـنعتي صـن  ها و نوآوري ها، تجربهنتايج تحقيقات، پژوهش
بازتاب مسـائل و مشـکالت پـيش روي صـنايع و مراکـز علمـي و        ها؛دانشگاه

  هاي مرتبط با موضوع پااليش محيط زيست؛تحقيقاتي در امر اجراي پروژه
هاي نـوين در پـااليش محـيط    فنآوري: نيز شاملمحورهاي اصلي همايش 

هـاي  آالينـده  پااليش محيط زيست و توسـعه پايـدار  ؛ )آب، خاک و هوا(زيست 
هـاي پـااليش در محـيط    سـازي روش مدل؛ نفتي و پااليش آن در آب و خاک

ها و قوانين، دستورالعملو  مالحظات اقتصادي در پااليش محيط زيست؛ زيست
  .بود ضوابط پااليش محيط زيست

تخصصـي بـا موضـوعات     در حاشيه برگزاري اين همايش، چنـدين کارگـاه  
 چنـين نمايشـگاهي از  ضالب و هـم هاي نوين تصفيه فا مختلف از جمله روش

هاي پااليش از جمله فناوري نانو،  دستاوردهاي پژوهشگران در رابطه با فناوري
  .دگردي برپا

  .شد المللي شيمي ايران برگزار خواهدکنگره بينپانزدهمين 
دانشگاه بوعلي سينا همدان با همکاري انجمـن شـيمي ايـران، پـانزدهمين     

برگـزار   ١٣٩٠شـهريورماه   ١٥الي  ١٣در تاريخ  ن راالمللي شيمي ايراکنگره بين
نفر در اين كنگره ثبت نام  ٢٥٠٠بنا به اعالم دبيرخانه كنگره حدود . خواهد کرد

مقاله به دبيرخانه كنگره رسيده است كـه از ايـن مقـاالت     ٣٥٠٠نموده و حدود 
ت اين مقاال. صورت پوستر پذيرفته شده استمقاله جهت ارائه به ٢٨١٥مجموعا 
مقالـه در بخـش شـيمي تجزيـه،      ٧٠٣مقاله در بخش شيمي آلي،  ١٠٦٠شامل 
 ١١٦مقاله در بخـش شـيمي معـدني،     ٣٦٧مقاله در بخش شيمي فيزيك،  ٤٦١

مقالـه در بخــش   ١٠٨مقالـه در بخـش شـيمي كــاربردي و آمـوزش شـيمي و      
 المللـي و داخلـي  نفر از محققان برجسته بين ٤٥چنين از هم. باشدنانوشيمي مي

هاي مختلف شيمي دعوت شده است كه در طول جهت ارائه سخنراني در شاخه
  .برگزاري كنگره سخنراني خواهند نمود

رساند به اطالع شرکت کنندگان در پانزدهمين کنگره شيمي ايران ميضمنا 
هاي آموزشـي زيـر در زمـان    که ستاد ويژه فناوري نانو اقدام به برگزاري کارگاه

  :کنگره شيمي ايران، نموده استبرگزاري پانزدهمين 
ثبـت  ، روش ارائه شـفاهي مقالـه  ، نگارش طرح کسب و کار در فناوري نانو

ريـزي  برنامه و هاي مختلف سرقت علميجنبه، مقاله نويسي و نقد ادبي، اختراع
   .ايشغلي و حرفه

 
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشـتر در خصـوص سـخنرانان و زمـان     

چنين عنـوان و زمـان ارائـه پوسـترها و سـاير اطالعـات       سخنراني ايشان و هم
  .نمايند مراجعه http://icc2011.irکنگره به آدرس  سايت وبتكميلي به 

 
  بيوشيمي و بيولوژي مولکولي المللي چهارمين کنگره بين

  .شود برگزار مي
المللي بيوشـيمي و   ين کنگره بينبيوشيمي ايران و چهارم دوازدهمين کنگره

  .شود برگزار مي شهريورماه سال جاري ١٨تا  ١٥بيولوژي مولکولي 
و  هـاي بيوشـيمي و بيولـوژي مولکـولي     اين كنگره كه نمايشي از پيشـرفت 

پزشکي اسـت، از سـوي دانشـگاه علـوم پزشـکي مشـهد و انجمـن بيوشـيمي         
 .شود برگزار ميدر دانشگاه علوم پزشکي مشهد  جمهوري اسالمي ايران

افزاري در بيوشيمي، بيوشيمي  نرم: محورهاي كنفرانس شامل بيوانفورماتيک
ــاهي،  ــاليني و آزمايشــگاهي پزشــکي، پزشــکي گي ــافتي و ســلولي، ب   شــيمي ب

شـاخص، زيسـت    هاي متابوليک ذاتي، مبناي مولکولي سرطان و تومـور  بيماري
 و تشـخيص پزشـکي،  هاي مدرن  شناسي مولکولي و اختالالت ژنتيکي، تکنيک

 افزاري در بيوشيمي، تغذيـه بيوشـيمي، شـيمي پـروتئين و     نرم: نانوبيوتکنولوژي
Enzymologyها، عناصر کميـاب در   ، ساختار، عملکرد و متابوليسم بيومولكول

  .شناسي استبيماري و بيوشيمي سم سالمت و
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ه دکتر مجيـد غيـور مبـرهن، دبيـر اجرايـي دوازدهمـين کنگـر        گزارش ايسنا،به
المللي بيوشيمي و بيولـوژي مولکـولي بـا     چهارمين کنگره بين بيوشيمي ايران و

کشـور   ٣٠ كننـدگاني از  ين کنگره با حضور شـركت ا: اعالم اين خبر اظهار كرد
  .شود بازآموزي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار مي جهان و با امتياز

 
اطالعـات در حـوزه   جديـدترين   هـدف از برگـزاري ايـن کنگـره را تبـادل      وي

انديشـمندان و   چنين آشنايي و ارتباط علميبيوشيمي و بيولوژي مولکولي و هم
 .نظران کشور با ديگر کشورهاي جهان عنوان کردصاحب

بيوشيمي و بيولوژي مولکـولي و   هاي پيشرفته غيور مبرهن، برگزاري کارگاه
جـانبي ايـن    هـاي  بخـش  کنترل کيفي و آزمايشگاه تشخيصي باليني را از جمله

مقاله به دوازدهمين کنگره بيوشيمي  صدهزار و يکيک: و افزود کنگره برشمرد
بيولوژي مولکـولي ارسـال شـده     بيوشيمي و المللي ايران و چهارمين کنگره بين

  .است
 بيشـتر بـه نشـاني اينترنتـي     توانند براي كسـب اطالعـات   مندان مي عالقه

http://www.mums.ac.ir/ مراجعه كنند.  
  

  .شودايران برگزار مي کنفرانس شيمي معدني سيزدهمين
شـهريورماه   ۱۷و  ۱۶در روزهـاي  ايران  کنفرانس شيمي معدني سيزدهمين

  . در دانشگاه رازي کرمانشاه برگزار خواهد شد ۱۳۹۰
سنتز و تعيـين سـاختار و خـواص    : هاي اصلي اين كنفرانس عبارتند اززمينه

 شيمي صنايع معدني، شيمي آلي فلزي، ني،بيوشيمي معد معدني جديد، اتترکيب
-طيف ها،شيمي ابرمولکول نانوشيمي، هاي معدني،م واکنشسسينتيک و مکاني

شـيمي نظـري و    هـاي همـوژن و هتـروژن،   کاتاليست معدني، اتسنجي ترکيب
  پليمرهاي معدنيو  محاسباتي

  
رانس نفر جهت حضور در اين كنف ٣٤٠  بنا به اعالم دبيرخانه اين كنفرانس،

عنـوان   ٢١مقاله پذيرش شده كه از اين تعـداد   ٤٧٢اند و مجموعا نام نمودهثبت
  .صورت پوستر ارائه خواهد شدعنوان به ٤٥١صورت سخنراني و به

عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشـتر در خصـوص سـخنرانان و زمـان     
 چنين عنـوان و زمـان ارائـه پوسـترها و سـاير اطالعـات      سخنراني ايشان و هم

 http://www.iicc13.com  کنفـرانس بـه نشـاني     سـايت  وبتكميلي بـه  
  .نمايند مراجعه
  

  همايش دانشجويي فناوري نانو استان گيالن، ميزبان دهمين
 ٢٥تـا   ٢٣همـت انجمـن نانوفنـاوري ايـران،     به دهمين همايش دانشجويي
فني دانشگاه تهران مسـتقر در   هاي س دانشکدهشهريورماه امسال در محل پردي

 .شود استان گيالن برگزار مي
اين همايش که اولين همايش دانشجويي سال جاري است،  گزارش ايسنا،به

افزايـي و تعامـل ميـان پژوهشـگران حـوزه فنـاوري نـانو،         ايجـاد هـم   با هدف
لگوهـا و  هـا، ا  ورود بـه عرصـه بـازار و ارائـه مـدل      توانمندسازي محققان براي

 .شود بازار فناوري نانو برگزار مي راهکارهاي کسب موفقيت براي فعاليت در
ــه دوم  ــراي دريافــت مرحل حمايــت تشــويقي  شــرکت در ايــن همــايش ب

 .هاي مرتبط با فناوري نانو الزامي است نامه پايان
نـام در   درخصـوص نحـوه ثبـت    توانند براي كسب اطالعات بيشـتر  افراد مي

 همـايش بـه نشـاني    جويي فناوري نانو به پايگاه اينترنتـي دهمين همايش دانش
http://www.nisc.ir  مراجعه کنند.  

  
 .شودبرگزار مي هفتمين کنفرانس آموزش شيمي ايران

 جهاني سال در كه است شده موفق مهربان پروردگار ياري با زنجان دانشگاه

ـ  سـازمان  همكاري با شيمي  و آمـوزش  وزارت آموزشـي  ريـزي برنامـه  و ژوهشپ
 شـيمي  آمـوزش  كنفـرانس  هفتمين ايران، شيـمي انجمن فكريهم با و پرورش

 ايـن  برگـزاري  کـه  اميـد  ايـن  بـا  .كنـد  برگـزار  وقفـه  سـال  پـنج  از پس را ايران

 شيمي آموزش دلسوزان همه آرزوي تحقق براي مساعدي زمينه تواندهب کنفرانس

 نيازهـاي  تـامين  راسـتاي  در شـيمي  آمـوزش  کيفـي  و کمـي  بهبود يعني کشور

 و مدرسـه  در تيفيک با يميش آموزش شعار کنفرانس اين براي کند، فراهم جامعه
  .است شده انتخاب دانشگاه
 ٢٤ شـنبه  پـنج  تـا  ٢٢ شـنبه  سه از روز سه مدت به كه ملي كنفرانس اين در

 آموزش فعلي وضعيت سيبرر و نقد بر افزون شد، خواهد برگزار ١٣٩٠ ماه شهريور

 براي كشور، در آن مطلوب انداز چشم ارايه براي تالش و متوسطه دوره در شيمي

 و كـاربردي  محـض،  شيمي هايرشته كارشناسي هايدوره وضعيت بار نخستين
 رابطـه  و داد خواهـد  قـرار  موشكافانه نقدي مورد كشور هايدانشگاه در را دبيري

 گفت و بحث به را دانشگاه به ورود از پس و پيش يعني مهم دوره دو اين تنگاتنگ

  .گذاشت خواهد گو و
 گونـاگون  محور بيست کنفرانس اين اصلي شعار تحقق براي تالش منظوربه

 :از عبارتنـد  گانـه بيسـت  محورهاي اين .است شده گرفته نظر در مقاله ارايه براي
 زندگي هايمهارت آموزش و شيمي ،پايدار توسعه و زيست محيط شيمي، موزشآ

 ،شيمي آموزش و اسالم و ايران تمدن و تاريخ فرهنگ، ،)شيمي همگاني آموزش(
 آموزش  ،شيمي پژوهش و آموزش در اخالق ،شدن جهاني مقوله و شيمي آموزش

-نيازمنـدي  رفع صنعت؛ و شيمي آموزش ،کارآفريني و اشتغال دانشگاه؛ در شيمي

-کتـاب  محتـواي  و ساختار و يميش بومي درسي ريزي برنامه  ،جامعه علمي هاي

-نـوآوري  نقـش  و ارتباطات و اطالعات فناوري  ،دانشگاه و دبيرستان درسي هاي

 رفـع  هـاي راه و شيمي در موجود هايفهميکج ،شيمي تدريس در آموزشي هاي

 و سـنجش   ،شـيمي  معلمـان  ايحرفه هايصالحيت ارتقاي و معلم تربيت  ،هاآن
 دانشگاه به ورودي هايآزمون ،دانشگاه تا دبيرستان از شيمي آموزش در ارزشيابي

-فعاليت طراحي ،شيمي آموزش بر آن تأثير و علمي المپيادهاي  ،شيمي آموزش و

 در ايمنـي  ،خـرد  مقيـاس  در آزمـايش  و هزينـه کـم  آزمايشـگاهي  -عملـي  هاي
 و شـيمي  ،شـيمي  آمـوزش  و نـو  هـاي فناوري ،دانشگاه تا دبيرستان از آزمايشگاه
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 و گونـاگون  هـاي توانايي با آموزانيدانش براي شيمي آموزش ،دور راه زا آموزش
  .اندازها چشم و احتمالي موانع آينده؛ در شيمي آموزش

  
 بـا  مـرتبط  مختلـف  هـاي حـوزه  در آموزشي کارگاه چندين کنفرانس اين در

 تـدارک  شـيمي  کارشناسي دوره و )معلمان ويژه( متوسطه دوره در شيمي آموزش

 بـا ( شناسـي جـرم  شيمي  ،خرد مقياس در آزمايش :از عبارتند  که ستا شده ديده

 ،شـيمي  افزارهـاي نـرم  بـا  شناييآ  ،)انتظامي نيروي مجرب کارشناسان همکاري
 اجـراي  و طراحـي  ،ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوري  بـر  مبتني تدريس هايروش

  .متوسطه دوره تحصيلي پيشرفت ارزشيابي و شيمي هزينهکم هايآزمايش
مقاله پذيرش شده كه از  ١٢١مجموعا   نا به اعالم دبيرخانه اين كنفرانس،ب

صـورت پوسـتر ارائـه    عنـوان بـه   ٩٥صورت سخنراني و عنوان به ٢٦اين تعداد 
  .خواهد شد

   www.7icec.ir بـه نشـاني   د بـه نتوانبراي آگاهي بيشتر ميعالقمندان 
  .دنمراجعه کن

  
  .شود نانوساختار برگزار مي هاي خورشيدي سلول کنفرانس

فناوري نانو دانشگاه صنعتي شريف بـا هـدف تمرکـز بـر      پژوهشکده علوم و
شـهريورماه   ٢٤کنفرانسـي را در تـاريخ    هاي خورشيدي نانوسـاختار،  روي سلول

 .كند مي سال جاري در محل اين دانشگاه برگزار
 هاي نانوساختار و ي نوين در ساخت سلولها شناسايي روش گزارش ايسنا،به

افزايي در توسعه اين فنـاوري در کشـور از اهـداف برگـزاري ايـن همـايش        هم
هـاي   سـلول  محورهاي مورد بحث در اين کنفـرانس شـامل  . شوند محسوب مي

هـاي خورشـيدي حسـاس     ، سـلول (Dye Solar Cells)اي خورشيدي رنگدانه
هاي خورشيدي  و سلول (QD Solar Cells) بر نقاط کوانتومي شده يا مبتني

  .آلي و پليمري است

  
 بيشـتر بـه نشـاني اينترنتـي     توانند براي كسـب اطالعـات   مندان مي عالقه

http://ncl.sharif.ir/NSSC90 دمراجعه كنن.  
  

  

  هاي نوين فناوري دومين همايش علوم و

  .شود در صنعت پااليش نفت برگزار مي
 ١٣و  ١٢هاي نوين در صنعت پااليش نفـت   فناوري دومين همايش علوم و

همکاري پژوهشکده دانشجويي شـهيد اعتبـاري دانشـگاه     با مهرماه سال جاري
نفـت   مصطفي خمينـي شـرکت پـااليش    صنعتي اصفهان و پايگاه بسيج شهيد

 .شود اصفهان برگزار مي
هـاي   سـرويس  هـا،  سـازي آن گزارش ايسنا، فرآيندهاي پـااليش و بهينـه  به

 صنايع نفت، هاي جديد در هاي توسعه پااليشگاهي و نقش فناوري وابسته، طرح

هاي افزايش سودآوري، خدمات  مديريت انرژي و کاهش سوخت و ضايعات، راه
-و اعمال اسـتانداردهاي زيسـت    HSE، داري و تعميراتنگه -فني و مهندسي

منـابع انسـاني، مـديريت دانـش و اصـالح       محيطي و بهداشت شغلي، مديريت
ها  هاي پااليشگاه و چالش ٤٤رو، اصل هاي پيش ساختار سازماني براساس طرح

 جهت ورود به بخـش خصوصـي، مـواد شـيميايي مصـرفي، تـامين قطعـات و       

اريابي و فـروش و رقابـت در بـازار و    تجهيزات و تالش در جهت خودکفايي، باز
از جمله موضوعات مورد نياز صنعت نفـت   ACS & DCS کنترل هاي سيستم

هاي خود را در اين رابطه در قالب  توانند پژوهش مي کشور است که پژوهشگران
  .ارسال كنند مقاله و پوستر به دبيرخانه همايش

شـگاه صـنعتي   دکتر کيقباد شمس، دانشـيار دانشـکده مهندسـي شـيمي دان    
تفاوت مهم اين همـايش بـا سـاير    : اصفهان و دبير اين همايش معتقد است که

هايي كه تاكنون در كشور برگزار شده اين است که ايـن همـايش جـزء     همايش
هايي است که با مشارکت و مسئوليت مستقيم بخشي از صنعت و  معدود همايش

هـاي نوظهـور،    طه با فناوريافزون برآن، تاکنون در راب. شود دانشگاه برگزار مي
هاي زيادي در سـطح ملـي برگـزار شـده      صورت پراکنده و تخصصي همايشبه

ها در يک صـنعت   هاي کاربردي اين فناوري ها بر جنبه است، اما هيچ يک از آن
ها متفاوت  همين تاکيد اين همايش را از ساير همايش. خاص تاکيد نداشته است

  .کند مي

  
البته استفاده از دانشجويان تحصيالت تکميلي تحت عنـوان کميتـه علمـي    
بعنوان حلقه حدواسط ميان داوران علمي دانشـگاه و داوران صـنعتي، برگـزاري    

گيري صنعتي کردن مقاالت بازديدهاي صنعتي تخصصي ويژه دانشگاهيان، پي
برگزيـده ايـن همـايش در صـنعت پـااليش نفـت، معرفـي افـراد          هـاي  و طرح

هـاي   متخصص و متعهد دانشگاهي به شرکت پااليش نفت و تشکيل کـارگروه 
هاي مورد نياز صنعت  گران با تجربه در زمينهتخصصي از اساتيد ممتاز و صنعت

  .هاي ممتاز اين همايش است از ديگر ويژگي
زمان با همايش صورت همي ذيل نيز بههاي جنب ذکر است که برنامهالزم به
  .شود برگزار مي

هاي تخصصي جانبي با مشارکت پژوهشکده صنعت نفـت در روز   کارگاه -۱
  مهرماه ۱۴پنجشنبه 
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هاي خصوصي،  هاي صنعتي، شرکت نمايشگاه جانبي با مشارکت شهرک -۲
هـاي مـرتبط بـا     هـاي دانشـجويي و نوبنيـان در زمينـه     ها و شرکت پژوهشکده

  رهاي همايش به مدت سه روز در شهرک شرکت پااليش نفتمحو
 بيشتر به سايت همايش به نشـاني  توانند براي كسب اطالعات مندان مي عالقه

http://www.oric.ir مراجعه كنند.  
  

  هاي نوين دارو رساني ايرانسامانه پنجمين همايش

  .شودبرگزار مي
در  (ICRC2011) هاي نـوين دارو رسـاني ايـران   سامانه پنجمين همايش

در شـهر مقـدس مشـهد توسـط دانشـگاه علـوم        ١٣٩٠مهرماه  ١٤تا  ١٢تاريخ 
هـاي نـوين دارورسـاني ايـران     انجمن علمي سـامانه  پزشکي مشهد با همکاري

 .شودبرگزار مي
-تبادل اطالعات و ايـده  و هااين همايش فرصت مغتنمي را براي ارائه يافته

تحقيقـاتي   مراکـز  هـا و ل در دانشگاههاي علمي جهت پژوهشگران گرامي شاغ
  . نمايدمرتبط فراهم مي

  
 طيف (ICRC2011) هاي نوين دارو رساني ايرانسامانه جمين همايشپن

 : را پوشش خواهد داد از جمله عنوان همايش وسيعي از موضوعات مرتبط با
Controlled release systems, Gene delivery systems, 

Vaccine delivery systems, Protein and Peptide delivery 
systems, Tissue engineering, Nanotechnology in 
pharmaceutics, Biomaterials, Novel drug delivery systems, 
Targeted drug delivery systems 

 بيشـتر بـه نشـاني اينترنتـي     توانند بـراي كسـب اطالعـات    مندان مي عالقه
http://www.crsiconf.ir/icrc2011 مراجعه كنند.   

  
 .شودبرگزار مي) و بيوگاز بيوماس(دومين همايش بيوانرژي ايران 

هـاي  انـرژي  عنوان كلينيـك تخصصـي  انديشان انرژي كيميا، بهشركت هم
اه مهرمـ  ٢١هـاي فرهنگـي خـود، در    پذير، در نظر دارد در قالب فعاليـت تجديد
  .برگزار نمايددر تهران دومين همايش بيوانرژي ايران را  ،١٣٩٠

مقاالت مختلف در خصوص بيوانرژي  كارشناسان اين شركت عالوه بر چاپ
بيوانرژي ايران در مهر  در سطح داخل و خارج كشور، برگزاري نخستين همايش

  .را در كارنامه خود دارند ١٣٨٩ماه سال 
هاي توسعه چالش :عبارتند از ايران يوانرژيب ملي همايش دومين محورهاي

هـاي سـرمايه گـذاري در بخـش     اقتصاد و بيوانرژي، فرصت، بيوانرژي در ايران
، بيـوانرژي در منطقـه   جايگـاه ، انداز بيوانرژي در ايران و جهـان چشم، بيوانرژي

زيسـت و   محـيط ، تـوده آوري استحصال انرژي از منـابع زيسـت  سازي فنبومي
 تشويق بخش خصوصـي در ، انسيل سنجي، شناخت و توسعه منابعپت، بيوانرژي

 تحقيـق و توسـعه بيـوانرژي در   ، سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه بيـوانرژي 

معرفي نقش پژوهش و تحقيـق در پيشـرفت صـنعت، ايجـاد عالقـه در      ، ايران

نيازهـاي   ها و واحدهاي مختلف بـه امـر پـژوهش و تعريـف    ها، سازمانشركت
بيـوانرژي  ، سازي و مصرف بيوانرژيذخيره تبديل، توليد، هايآوريفن، تحقيقاتي

، المللـي مـورد نيـاز   مقررات و استانداردهاي ملي و بـين  قوانين،، و توسعه پايدار
بيـوانرژي و  ، بيوانرژي در صنعت سوخت و حمل و نقل، برق بيوانرژي و صنعت

در توسعه بيوانرژي ريزي عملياتي استراتژيك و برنامه ريزيبرنامه، محيط زيست
بررسـي اثـرات اقتصـادي و اجتمـاعي توسـعه      ، زيستي هايپااليشگاه، در ايران
-كسب دانش فني و بـومي سـازي فـن   ، بيوانرژي و پدافند غيرعامل، بيوانرژي

المللي زيست معاهدات و قوانين بين ها،تاثيرات كنوانسيونو  هاي پيشرفتهآوري
   .محيطي بر بخش بيوانرژي

 
بيـوانرژي ايـران در مهرمـاه سـال      نخستين همـايش ه ذكر است كه الزم ب

  .برگزار گرديد ١٣٨٩
بيشـتر بـه سـايت همـايش بـه       توانند براي كسب اطالعات مندان مي عالقه

  .مراجعه كنند http://www.bioenergy.ir نشاني
 

  .شودبرگزار مي المللي مسنخستين کنگره بين
زارت صـنايع و معـادن، سـازمان    با حمايـت و  صنايع مس ايران شرکت ملي

در نظـر   نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و مجامع علمـي کشـور   توسعه و
-دست آمده در زمينه اجراء طرحههاي بدارد با هدف آشنائي همگان با پيشرفت

 ربـط، هـاي ذي هاي توسعه ايـن صـنعت و همکـاري مجـامع علمـي و ارگـان      
-ورهاي صاحب نام اين صنعت بـه ساير کش پژوهشگران و متخصصان کشور و

هاي علمي و فنـي و ارتقـاء   منظور فراهم آوردن امکان تبادل اطالعات، دانسته
اندرکاران صنعت مس در زمينه اکتشـاف، طراحـي، اسـتخراج،    دانش فني دست

، ايمني، بهداشت و محـيط  )هيدرو، پيرو و الکترو(فراوري، متالورژي استخراجي 
 ۴لغايـت   ۲ولين کنگره جهاني صنايع مس را در تاريخ زيست و اقتصاد و بازار، ا

المللي صدا و سـيما در تهـران برگـزار    هاي بين در مرکز همايش ۱۳۹۰ماه  آبان
  .نمايد

سـايت  توانند جهت كسب اطالعات بيشتر بـه وب ميمتخصصين و محققين 
  .مراجعه نمايند www.nicicocongress.ir نشانيكنگره به

  
  ها، دهنده  ي فيزيک شتابکارگاه آموزشي مبان

  .شودبرگزار مي آن سينکروترون و محاسبات
هـاي علمـي    با همکاري مرکز مطالعـات و همکـاري   دانشگاه شهيد بهشتي

 کارگاه آموزشي) کميته سزامي ايران( فناوري المللي وزارت علوم تحقيقات و بين
مـاه  آبـان  ٥تـا   ٣محاسبات آن را  ها، سينکروترون و دهنده مباني فيزيک شتاب
 .كند امسال برگزار مي



  

  
  
      

۸۹ 

 خصـوص شـتاب  هها ب دهنده  آشنايي با مباني فيزيک شتاب گزارش ايسنا،به
افزارهاي مورد استفاده در  چنين نرماپتيک و ديناميک و هم دهنده سينکروترون، 

 .اين کارگاه آموزشي است اين زمينه از اهداف برگزاري
گـاه کارگـاه بـه     عات بيشـتر بـه وب  اطال توانند براي كسب مندان مي عالقه

 .نمايندمراجعه  http://accelerator.sbu.ac.ir نشاني اينترنتي
  

  .شود دوساالنه کمومتريکس ايران برگزار مي سومين سمينار
ايـران بـا همکـاري    ) شيمي سـنجي ( کمومتريکس سومين سمينار دوساالنه

متخصصـان مربوطـه، اسـاتيد     ي ايران و دانشگاه تبريز و با شـرکت انجمن شيم
مـاه  آبـان  ١٩و  ١٨، دانشگاه و دانشجويان تحصيالت تکميلي از سراسـر کشـور  

  .شود مي امسال در دانشکده شيمي دانشگاه تبريز برگزار

 
بـا دسـتاوردهاي جديـد در     از جمله اهداف برگـزاري ايـن سـمينار، آشـنايي    

و ارزيـابي   هـا  هاي ايـن روش  کمومتريکس و ارائه توانمنديهاي مختلف  زمينه
  .ها در حل مشکالت صنايع کشور استآن

 :عبارتند از محورهاي سمينار
هاي توسعه روش، هاي شيمياييهاي کمومتريکس در آناليز دادهتوسعه روش

سازي فرايندهاي بهينه، زمان ترکيبات شيمياييگيري همکمومتريکس در اندازه
هاي کمومتريکس استفاده از روش، هاي مختلف کمومتريکسيي با روششيميا

هـاي  با روش مطالعات زيست محيطي، هادر مطالعات کيفيت آب و تيمار پساب
هـاي  هاي کمومتريکس در آناليز نمونـه ستفاده از روشو  مختلف کمومتريکس

  دارويي و پزشکي
وب سايت سـمينار بـه   بيشتر به  توانند براي كسب اطالعات مندان مي عالقه

 .مراجعه کنند http://3rdchemometrics.tabrizu.ac.ir نشاني
هاي  ترتيب در سالسمينار به اولين و دومين دوره اين الزم به ذكر است كه

  .است هاي اراک و اروميه برگزار شده در دانشگاه ١٣٨٨ و ١٣٨٥
  

  .شودبرگزار مي ين سمينار الکتروشيمي ايرانهفتم
در  ١٣٩٠آبان  ١٩و  ١٨تاريخ  هفتمين سمينار ساالنه الکتروشيمي ايران در

 بـا همكـاري   طوسـي  دانشگاه خواجـه نصـيرالدين  ) گروه شيمي(دانشکده علوم 
  .شودانجمن الکتروشيمي ايران برگزار مي

  

ــد از ، فوتوالکتروشــيمي، اييســنتز الکتروشــيمي: محورهــاي ســمينار عبارتن
الکتروشـيمي  ، هـاي سـوختي  ها و پيـل باطري، هاي محافظتخوردگي و روش

ــه ــيمي ، ايتجزي ــيمي ش ــکالکتروش ــت، فيزي ــاالکتروکاتاليس ــگرها، ه ، حس
هـاي  شـيوه و  الکتروشـيمي و محـيط زيسـت   ، نانوالکتروشيمي، بيوالکتروشيمي

  .آموزش در الکتروشيمي
تواننـد بـه پايگـاه الكترونيكـي     يشتر ميعالقمندان جهت كسب اطالعات ب

  http://iranecs.ir/ecsseminar/fa/Default.aspxســـمينار بـــه آدرس 
  .مراجعه نمايند

  

  کاربردهاي شيمي نخستين همايش ملي

  .شود هاي نوين برگزار مي در فناوري
 ٢٠و  ١٩ هـاي نـوين،   کاربردهاي شـيمي در فنـاوري   نخستين همايش ملي

 .شود برگزار مي )اصفهان( ماه سال جاري در دانشگاه غيرانتفاعي جاميآبان
گزارش ايسنا، اين همايش با هـدف ايجـاد فضـاي مناسـب بـراي تبـادل       به

هـاي   هاي کاربردي در زمينه فناوري اطالعات و ترغيب محققان به انجام پروژه
 .شود برگزار مينوين و برتر 

هاي نـوين انـدازه گيـري و     محورهاي اين همايش ملي شامل بررسي روش
هاي نوين تصفيه شـيميايي آب، فاضـالب،   شناسايي ترکيبات شيميايي؛ فناوري

ــوين ماشــين کــاري شــيميايي و الکتروشــيميايي؛   هــوا و خــاک؛ روش هــاي ن
ي در علـوم  نانوتکنولوژي در شيمي و مهندسي شيمي؛ کاربردهـاي نـوين شـيم   

هاي نوين توليـد مـواد شـيميايي؛ کاربردهـاي نـوين       پزشکي و بيوشيمي؛ روش
  .شيمي در متالوژي؛ و شيمي دارويي و فيتوشيمي است

 توانند براي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه نشـاني اينترنتـي       مندان مي عالقه

http://www.caat.ir/  مراجعه كنند.  
 

  .شود برگزار مي) PPS 2011( فرآورش پليمرهاالمللي  كنفرانس بين
همـت دانشـگاه   بـه ) PPS 2011( فـرآورش پليمرهـا   المللـي  كنفرانس بين
 .شود جاري در جزيره كيش برگزار مي ماه سالآبان ٢٦تا  ٢٤صنعتي اميركبير، 

المللي فرآورش  دست، رييس كنفرانس بيندكتر حسين نازك گزارش ايسنا،به
لمللي كشورهاي امريكا، ژاپن، كانادا، يونان، ا در اين كنفرانس بين: گفت پليمرها
 .هندوستان حضور دارند لهستان، كره جنوبي و چين،

دبيرخانه كنفرانس ارسال شده است،  مقاله به ٤٠٠كه تاكنون  وي با بيان اين
هـاي   محورهـاي نانوكامپوزيـت   مقاالت ارسال شده به اين كنفـرانس در : افزود

دمشـي،   دهـي و  ري چرخشي، گرمـا شـكل  گي پليمري، فرآورش الستيك، قالب
فيلم،  ها و اكسترودرها، الياف و ها، فرايند اكستروژن ها و نانوكامپوزيت كامپوزيت

 ها و آلياژهاي پليمري، كاري، مخلوط گيري تزريقي، اختالط و آميزهقالب و قالب

 هـاي پليمـري، توليـد پليمرهـا از منـابع      توسعه در ساختار و مورفولوژي، اسفنج

سـازي، كنتـرل فراينـد و حسـگرها،      سـازي فرآينـد و شـبيه   پـذير، مـدل   ديدتج
 .واكنشي، بازيافت پليمرها و ريولوژي و ريومتري قرار دارد فرآيندهاي
المللـي   جايگـاه ويـژه علمـي بـين     كه اين كنفرانس از دست با بيان ايننازك

اپـن،  بعد از ژ PPS 2011 سند برگزاري كنفرانس: برخوردار است، تصريح كرد
 .كره و هند به ايران رسيده است

المللي است كه سـاختمان   بين سمپوزيوم ١٧اين كنفرانس، شامل : وي گفت
شامل (االستومرها  ها و هاي پليمري، فرآورش پالستيك و فرآورش نانوكامپوزيت

ها،  و كامپوزيت سازي پليمرهاميزه اختالط و آ...) اكستروژن، تزريق، فيلم، الياف 
رئولوژي  هاي پليمري، پليمري، مورفولوژي و ريزساختار پليمرها، اسفنج آلياژهاي

 .گيرد و رئومتري، كنترل و مدل سازي را در برمي
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سمپوزيوم نيز متناسب با نيـاز   كه در اين كنفرانس سه دست با بيان ايننازك
پليمرها در صنايع پتروشيمي،  كاربرد: شود، افزود و درخواست در كشور برگزار مي

متناسـب بـا    هاي سطح سـه سـمپوزيوم   هندسي فرايند پليمريزاسيون و پوششم
تعامـل   برگزاري ايـن سـه سـمپوزيوم   : وي اضافه كرد .درخواست داخلي هستند

اندركاران صنايع پتروشيمي و نفت داخل كشور را با همتاهـاي   محققان و دست
 .كند فراهم مي خارجي

كه صنايع پتروشيمي  ا بيان اينب المللي فرآورش پليمرها رييس كنفرانس بين
برگـزاري  : خاطرنشـان كـرد   ايران جزو توليدكنندگان مهم مـواد اوليـه هسـتند،   

ارائـه   سـمپوزيوم بـا معيارهـا و نيازهـاي صـنعتگران پتروشـيمي كشـور مسـير        
 .كند محصوالت داخلي را به ديگر كشورها ايجاد مي

المللـي، برگـزاري    كنفـرانس بـين   هاي جانبي اين از برنامه: وي تصريح كرد
داخلي كشور است كه از  نمايشگاه دستاوردهاي پليمر و پتروشيمي توليدكنندگان

را بـه سـاير    اين طريق توليدكنندگان داخلي قادر خواهند بود دستاوردهاي خـود 
  .كشورهاي جهان معرفي كنند

 بيشـتر بـه پايگـاه اينترنتـي     توانند، جهت کسب اطالعـات  مندان مي عالقه

  .مراجعه کنند www.pps2011.com نشاني کنفرانس به
  

  .شودهاي تجديدپذير برگزار مي جشنواره انرژي
توسعه  همت ستادهاي تجديدپذير اواخر آذرماه سال جاري به جشنواره انرژي

 هاي نو وابسته به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با فناوري انرژي

-م و صنعت ايران برگـزار مـي  همکاري دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه عل

 .شود

 
هاي طرحو  ايهاي توسعهطرح، اين جشنواره در سه حوزه اختراع و نوآوري 

  .گرددکاربردي برگزار مي
، انـرژي بـاد  ، انـرژي آب ، انـرژي خورشـيدي  نيز شامل  هاي جشنوارهزمينه 

ح طر( هاي ترکيبيانرژي  ،پيل سوختي، نرژي زيست توده، اانرژي زمين گرمايي
هـايي کـه   زمينـه  سـاير و  )هاي ذکر شده باشدو يا اختراعي که ترکيبي از زمينه

مانند موارد باال شناخته شده و معمول نبوده، ليکن در تقسيم بندي انرژي، جـزو  
  .باشدمي ،گيرندهاي تجديدپذير قرار ميانرژي

  :توان به موارد زير اشاره نمود از اهداف اين جشنواره مي
سـازي علـوم و ايجـاد و گسـترش     ق توليد علم، توسعه بوميترغيب و تشوي

هاي علمـي کـاربردي و مسـاله     ارج نهادن به فعاليت  ،هاي سازنده علمي رقابت
هـاي مناسـب،    هـا و موقعيـت   استفاده از برگزيدگان جشنواره در جايگـاه  ، محور

ازنده ارتقاي روحيه تعاون، همکاري و رقابت س  ،توسعه کارآفريني و اشتغال مولد
پذيري علمـي   تقويت امکان رقابت، هاي علمي بين دانشجويان کشور در فعاليت

هاي کـاربردي در راسـتاي حفـظ     ها و طرح يابي به روشدست، بين دانشجويان
دسـت آوردن  بـه ، هـاي آينـده   منابع انرژي تجديدناپذير در کشـور بـراي نسـل   

دگي در ايـران و  راهکارهاي مناسب و کاربردي جهت برون رفت از بحـران آلـو  
هـاي دانشـجوئي در    گيري هدفمنـد پـروژه   جهت  ،ويژه کالن شهرهاي کشوربه

هـا در   انسـجام پـروژه    ،هاي تجديدپـذير  راستاي صنعتي سازي تکنولوژي انرژي
ها براي انجام يک هدف مشخص و در نتيجه همکاري هر چـه بيشـتر    دانشگاه
تشويق صنايع ، هاي تجديدپذير يها با سازمان و نهادهاي مرتبط با انرژ دانشگاه

فـراهم سـازي   ، به ساخت و توسعه تجهيـزات و اجـزاي مـرتبط در ايـن زمينـه     
هـا و ابـداعات مـرتبط در     هـاي تجربـي بـر روي دسـتگاه     امکانات انجام تسـت 

آشنايي دانشجويان با ابعاد کاربردي و صنعتي مطالب علمي مطرح و  ها دانشگاه
  شده در فضاي آکادميک 

چنـين آگـاهي از   براي کسب اطالعات بيشـتر و هـم   تواننددان ميالقه منع
مراجعـه   www.reaward.ir تارنمـاي جشـنواره بـه نشـاني     نحوه ثبت نام به

  .كنند
 

  .شود محيط زيست برگزار مي پنجمين همايش ملي شيمي و
شيمي و محيط زيست با حمايت پارک علم و فناوري  پنجمين همايش ملي
در دانشگاه شـهيد   ١٣٩٠ماهدي ٢آذرماه تا  ٣٠ايران  خوزستان و انجمن شيمي
 .شود چمران اهواز برگزار مي

 هاي شيميايي هاي نوين ارزيابي آالينده محورهاي علمي سمينار شامل روش

هاي زيست محيطي، مديريت و کنتـرل   هاي کاهش آالينده محيط زيست، شيوه
محيط زيست، شيمي  صنعتي، بازيافت شيميايي پسماندهاي آالينده پسماندهاي

بررسي و معرفـي فرآينـدهاي شـيميايي    ( زيست، شيمي سبز هاي محيط آالينده
مشکالت زيست محيطـي صـنايع شـيميايي و     بررسي  ،)سازگار با محيط زيست

هـاي شـيمي، بررسـي تطبيقـي      آزمايشـگاه  هاي مديريت پسماند  ها،مديريت آن
  .باشدمي آب، خاک و هوا هاي شيميايي، آالينده استانداردهاي محيط زيست و

 
كارگـاه ايمنـي در آزمايشـگاه     در كنار برگزاري سمينارالزم به ذكر است كه 

 .نيز برگزار خواهد شد شيمي
صــاحبان صــنايع و تمــامي  اسـتادان، پژوهشــگران، مــديران، دانشــجويان، 

نشـاني   توانند جهت كسب اطالعات بيشتر بـه  مندان به محيط زيست مي عالقه
  .مراجعه كنند http://envchem5.scu.ac.ir اينترنتي
  

  سومين همايش ملي

  .شودبرگزار مي شيمي و مهندسي شيمي تحقيقات نوين در
مـاه  آذر ٢٤سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي 

  .واهد شدختوسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر برگزار  ١٣٩٠
، الكتروشيمي :شامل شيمي تخصصيدر دو بخش  همايش اصلي محورهاي

 حاسـبات ، مشيمي معدني، شيمي فيزيكه، شيمي تجزي، شيمي آلي، جداسازي

انرژي، احتراق  :شامل شيمي مهندسي تخصصي ؛ ومحيط زيستو  كمو متريك
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 يحـ راسـينتيك و ط ، ترموديناميـك ، هاي انتقـال پديده، بيوتكنولوژي، ايمني و
 مهندسي، سازيسازي و شبيهمدل، محيط زيست، فرآيندهاي جداسازي، راكتور

 كنتـرل فرآينـد  و  نفت، گاز و پتروشيمي، نانوتكنولوژي، مهندسي پليمر، پزشكي
 .باشدمي

  
بـه   سايت همايشوب براي کسب اطالعات بيشتر به توانندالقه مندان ميع
  .مراجعه كنند http://ncmrce.ir نشاني

 

  .شود المللي کشف و آناليز موادمخدر برگزار مي کنگره بين
زمـان بـا سـال    هـم مخدر ناجا  دفتر تحقيقات كاربردي پليس مبارزه با مواد

 ٨و  ٧ المللي كشف و آناليز مواد مخدر را در روزهـاي كنگره بينجهاني شيمي، 
  .نمايدهاي برج ميالد برگزار ميهمايش در سالن ١٣٩٠ ماه سالدي

دستاوردهاي جديـد در زمينـه    آشنايي با: عبارتند از اهداف برگزاري كنگره 
دانشـگاهيان و   بين ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط و تعامل، محورهاي كنگره

ها جهـت  دانشگاه فراهم نمودن تسهيالت براي، پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا
 ركشـورها د  تبادل دانش با ساير، ها و دستاوردهاي پژوهشي خودنديارائه توانم

 تبيين جايگاه جمهـوري اسـالمي در مسـائل علمـي     و  زمينه محورهاي كنگره
  مربوطه

  :باشدنيز شامل موارد زير مي محورهاي كنگره
، هـاي نـوين كشـف مـواد مخـدر     روش، آناليز مواد مخـدر  هاي نوينروش

-پروفيل ناخالصـي ، براي شناسايي مواد مخدر لسنسورهاي حساس و قابل حم

بنـدي مـواد   كمومتريكس در آنـاليز و دسـته   هايكاربرد روش، هاي مواد مخدر
 مخدر هاي شناسايي موادكيتو  مخدر

 
تواننــد بــراي كســب اطالعــات بيشــتر بــه نشــاني        منــدان مــي  عالقــه
  .مراجعه كنند  /http://www.antinarcotics.police.irاينترنتي

  

 .شودپنجمين سمينار پيل سوختي ايران برگزار مي
در  ١٣٩۰مـاه  بهمـن  ۲۷و  ۲۶در تـاريخ  پنجمين سمينار پيل سوختي ايران 

-انجمن الکتروشيمي ايران برگزار مـي  با همكاريدانشگاه پيام نور مرکز تهران 

  .شود

گردهمــايي بــزرگ پژوهشــگران،  :عبارتنــد از ســمينار ايــن اهــداف اصــلي
افزايـي   ايجـاد هـم  ، سـوختي در سـطح کشـور    ياسـتگذاران پيـل  صنعتگران و س

آشــنايي بــا آخــرين ، هــاي پژوهشــي پيــل ســوختي در ســطح کشــور  فعاليــت
آشـنايي بـا   ، هاي علمي و فناوري کشور و جهان در حوزة پيل سوختي پيشرفت
تـرويج  ، هاي آموزش عمومي جامعه و متخصصين در زمينة پيل سـوختي  روش

گيـري از دانـش فنـي،     بهره، ردي در زمينة پيل سوختيتحقيقات بنيادي و کارب
گسـترش  ، تبادل اطالعات و تجـارب بـين متخصصـان عرصـة پيـل سـوختي      

 .بومي سازي صنعت پيل سوختي كشورو  ارتباطات دانشگاه، صنعت و دولت

  
 :پيل سـوختي، محـيط زيسـت و آمـوزش    شامل دوبخش  محورهاي سمينار

  آمـوزش در سـطح عمـومي جامعـه    ، هوا هاي محيط زيستي و تغيير آب و جنبه
تحقيق و ؛ و توجه به فرهنگ سازي استفاده از پيل سوختي، آموزش متخصصين

: اجـزاي پيـل سـوختي   : هـاي موجـود   توسعه در فناوري پيل سوختي و نـوآوري 
هـاي پيـل   و سيسـتم ... و  الکتروليت، کاتاليست، الکترودها، صفحات دو قطبـي 

  .باشدارچه و بهينه شده مدل ميتنظيم اجزا، سيستم يكپ سوختي،
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه الكترونيكـي سـمينار بـه    

مراجعه   http://iranecs.ir/fuelcellseminar/fa/Default.aspxآدرس 
  .نمايند

  

  چهارمين همايش ملي

  .شود برگزار مي HSE ايمني و مديريت مهندسي
از سـوي مرکـز     HSEمهندسي ايمنـي و مـديريت   چهارمين همايش ملي

 ١٨تـا   ١٦دانشـگاه صـنعتي شـريف،     طراحي فرايند، ايمني و کاهش ضـايعات 
 .شود اسفندماه امسال برگزار مي

 HSE معرفي و بحث بر روي مفاهيم پايه ايمني و مديريت ايسنا، گزارشبه

كردن بسترهاي مناسب همکاري ميان متخصصين و محققين  يع، فراهمدر صنا
در  HSE صـنعت، دعـوت از متخصصـان    در HSE دانشـگاهي و کارشناسـان  

هـاي   ها و روش فناوري اللملي براي بحث و بررسي جديدترين سطح ملي و بين
و  هـاي تحقيـق   جاري ايمني در صنعت، شناسايي موضوعات و عنـاوين پـروژه  

ر صـنايع، تشـويق مراکـز دانشـگاهي و صـنعتي جهـت ايجـاد        د HSE توسعه
هـاي مختلـف ايمنـي و     کارآمـد تحقيـق و توسـعه در زمينـه     هاي مؤثر و برنامه

در  HSE بـالقوه سيسـتم مـديريت    ، شناسـايي و بررسـي تـوان   HSE مديريت
پايدار تعريف  يابي به اهداف توسعهحفاظت محيط زيست ملي و جهاني و دست

برگـزاري   اللملي از جمله اهداف مختلف و در سطح ملي و بينشده براي صنايع 
  .شوند اين همايش محسوب مي

ريسک، ايمنـي و محـيط    محورهاي اصلي همايش شامل ايمني و مديريت
 .ايمني است و فرهنگ HSE زيست، ايمني و سالمت شغلي، سيستم مديريت

 ترنتـي بيشـتر بـه نشـاني اين    مندان مي توانند براي كسـب اطالعـات   عالقه

http://www.cpsl.ir/ مراجعه كنند.  
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July 2011 
 
16th European Carbohydrate Symposium 
Topics: Organic Chemistry, Medicinal Chemistry, 
Biotechnology, Biochemistry 
Date: 3-7 July, Sorrento, Italy 
Web Site: http://www.eurocarb2011.org/ 
 
6th International Symposium on Macrocyclic and 
Supramolecular Chemistry 
Topics: Supramolecular Chemistry, Nanotechnology, 
Materials Science 
Date: 3-7 July, Brighton, United Kingdom 
Web Site: http://www.ismsc2011.org/ 
 
Analytical Research Forum 2011 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry 
Date: 3-7 July, Manchester, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/ARF11/index.asp 
 
Faraday Discussion 152: Gold 
Topics: Inorganic Chemistry, Materials Science, Physical 
Chemistry, Surface Chemistry 
Date: 4-6 July, Cardiff, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD152/ 
 
10th International Conference on Materials Chemistry 
(MC10) 
Topics: Materials Science, Nanotechnology, 
Biotechnology  
Date: 4-7 July, Manchester, United Kingdom, Europe 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/MC10/ 
 
4th International Symposium on Advancing the 
Chemical Sciences - Challenges in Renewable Energy 
Topics: Materials Science, Physical Chemistry, 
Environmental Chemistry  
Date: 5-8 July, Boston, USA 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/ISACS/Renew
ableEnergy/Home.asp 
 
RICT 2011 - Drug Discovery and Selection - 47th 
International Conference on Medicinal Chemistry 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry, 
Biochemistry  
Date: 6-8 July, Lyon, France 
Web Site: 
http://www.ldorganisation.com/produits.php?langue=engli
sh&cle_menus=1238915413 
 

Chirality at the Nanoscale 2011 
Topics: Surface Chemistry, Materials Science, 
Nanotechnology, Supramolecular Chemistry 
Date: 9-10 July, Liverpool, United Kingdom 
Web Site: http://www.liv.ac.uk/nanochi/ 
 
International Symposium on Olefin Metathesis and 
related Chemistry - ISOM XIX 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry, Inorganic 
Chemistry 
Date: 10-15 July, Rennes, France 
Web Site: http://isom19.univ-rennes1.fr/ 
 
Ubiquitin Conference 
Topics: Biochemistry, Biotechnology, Medicinal 
Chemistry 
Date: 11-13 July, Philadelphia (PA), USA 
Web Site: http://www.ubiquitinconference.com/ 
 
22nd International Symposium: Synthesis in Organic 
Chemistry 
Topics: Organic Chemistry, Supramolecular Chemistry, 
Medicinal Chemistry 
Date: 11-14 July, Cambridge, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD152/ 
 
The Scale-Up of Chemical Processes 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry, Chemical 
Engineering 
Date: 12-14 July, Boston, USA 
Web Site: 
http://www.scientificupdate.co.uk/conferences/scheduled-
conferences/details/96-scale-up-of-chemical-processes 
 
Charge Transfer in Biosystems - ESF-LFUI 
Conference 
Topics: Biochemistry, Nanotechnology, Surface 
Chemistry, Physical Chemistry 
Date: 17-22 July, Obergurgl, Austria 
Web Site: http://www.esf.org/conferences/11354 
 
2nd International Congress on Analytical Proteomics 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry, 
Biotechnology, Medicinal Chemistry 
Date: 18-20 July, Ourense, Spain 
Web Site: http://sing.ei.uvigo.es/ICAP/ 
 
Faraday Discussion 153: Coherence and Control in 
Chemistry 
Topics: Physical Chemistry  
Date: 25-27 July, Leeds, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD153/ 
 
5th International Symposium on Advancing the 
Chemical Sciences - Challenges in Chemical Biology 
Topics: Biochemistry, Surface Chemistry, 
Nanotechnology  
Date: 26-29 July, Manchester, United Kingdom 
Web Site: 
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http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/ISACS/Chemi
calBiology/Home.asp 
 
2nd International Conference on Nanotechnology: 
Fundamentals and Applications (ICNFA 2011) 
Topics: Drug Delivery, Nanotechnology, Polymers, 
Chemical Education  
Date: 27-29 July, Ottawa, Canada 
Web Site: http://icnfa2011.international-aset.com/ 
 
Solar Asia 2011 
Topics: Materials Science 
Date: 28-30 July, Kandy, Sry Lanka 
Web Site: http://www.solarasia2011.ifs.ac.lk/ 
 
IUPAC World Chemistry Congress 2011: Chemistry 
Bridging Innovation Among the Americas and the 
World 
Topics: General Chemisty, Biotechnology, Chemical 
Education, Physical Chemistry  
Date: 30-31 July, 1-7 August, San Juan, Puerto Rico 
Web Site: http://www.iupac2011.org/ 
 
23rd International Congress of  Heterocyclic Chemistry 
Topics: Organic Chemistry, Medicinal Chemistry, 
Materials Science 
Date: 31 July, 1-4 August, Glasgow, United Kingdom 
Web Site: http://www.ichc2011.com/ 
 
August 2011 
 
From beads on a string to the pearls of regulation: the 
structure and dynamics of chromatin 
Topics: Biochemistry  
Date: 3-4 August, Cambridge, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.biochemistry.org/tabid/379/MeetingNo/SA122
/view/Conference/default.aspx 
 
15th International Conference on Biological Inorganic 
Chemistry (ICBIC 15) 
Topics: Biochemistry, Inorganic Chemistry 
Date: 7-12 August, Vancouver, Canada 
Web Site: http://icbic15.ubcconferences.com/ 
 
International Conference on Environmental Pollution 
and Remediation (ICEPR'11) 
Topics: Environmental Chemistry, Green Chemistry, 
Toxicology, Agricultural Chemistry 
Date: 17-19 August, Ottawa, Canada 
Web Site: http://icepr2011.international-aset.com/ 
 
4th International Symposium on Advances in Synthetic 
and Medicinal Chemistry (ASMC11) 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry  
Date: 21-25 August, St. Petersburg, Russia 
Web Site: http://www.asmc11.org/ 
 
Faraday Discussion 154: Ionic Liquids 
Topics: Physical Chemistry, Green Chemistry, Process 
Chemistry  
Date: 22-24 August, Belfast, United Kingdom 
Web Site: 

http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD154/ 
 
32nd International Conference on Solution Chemistry 
Topics: Physical Chemistry, Environmental Chemistry, 
Analytical Chemistry,  
Date: 27-31 August, 1-2 September, La Grande Motte, 
France 
Web Site: 
http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=3818 
 
International Quantum Electronics Conference (IQEC) 
and Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 
Pacific Rim 
Topics: Physical Chemistry, Materials Science, 
Nanotechnology,  
Date: 28-31 August, 1 September, Sydney, Australia 
Web Site: http://www.iqec-cleopr2011.com/ 
 
ESF-COST High-Level Research Conference on 
Natural Products Chemistry, Biology and Medicine IV 
Topics: Organic Chemistry, Medicinal Chemistry, 
Biochemistry 
Date: 28-31 August, 1-2 September, Acquafredda di 
Maratea (near Naples), Italy 
Web Site: http://www.esf.org/index.php?id=8343 
 
Microscopy Conference 2011 
Topics: Materials Science, Nanotechnology, 
Biotechnology, Biochemistry 
Date: 28-31 August, 1-2 September, Kiel, Germany 
Web Site: http://www.mc2011.de/ 
 
September 2011 
 
Biotech2011 - Process Analytics and Sensor 
Technology 
Topics: Biotechnology, Process Chemistry, Analytical 
Chemistry 
Date: 1-2 September, Wädenswil, Switzerland 
Web Site: http://www.biotech2011.ch/ 
 
6th International Symposium on Advancing the 
Chemical Sciences - Challenges in Organic Materials & 
Supramolecular Chemistry 
Topics: Supramolecular Chemistry, Polymers, Materials 
Science  
Date: 2-5 September, Beijing, China 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/ISACS/Organi
cMaterialsAndSupramolecularChemistry/Home.asp 
   
MSSC2011 - Ab initio Modelling in Solid State 
Chemistry - Turin Edition (Experienced Users) 
Topics: Materials Science, Physical Chemistry, Surface 
Chemistry, Polymers 
Date: 4-9 September, Turin, Italy 
Web Site: http://www.crystal.unito.it/mssc2011/ 
 
Artificial Photosynthesis: Faraday Discussion 155 
Topics: Environmental Chemistry, Physical Chemistry, 
Green Chemistry  
Date: 5-7 September, Edinburgh, United Kingdom 
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Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD155/ 
 
CPMD2011: Extending the limits of ab initio molecular 
dynamics for chemistry, materials science and 
biophysics 
Topics: Materials Science, Molecular Modeling, Physical 
Chemistry, Biochemistry 
Date: 5-9 September, Barcelona, Spain 
Web Site: http://www.pcb.ub.edu/cpmd2011/ 
 
Fourth International Symposium on advanced micro- 
and mesoporous materials 
Topics: Materials Science, Nanotechnology, Physical 
Chemistry, Surface Chemistry 
Date: 6-9 September, Varna, Bulgaria 
Web Site: http://bg-conferences.org/micro2011/ 
 
1st Central and Eastern European Conference on 
Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC1) 
Topics: Materials Science, Analytical Chemistry, Physical 
Chemistry, Process Chemistry  
Date: 7-10 September, Craiova, Romania 
Web Site: http://www.ceec-tac.org/ 
   
International Symposium on Advanced Complex 
Inorganic Nanomaterials 
Topics: Inorganic Chemistry, Materials Science, 
Nanotechnology, Supramolecular Chemistry  
Date: 11-14 September, Namur, Belgium 
Web Site: http://webapps.fundp.ac.be/acin2011/ 
 
6th Euro - Mediterranean Symposium on Laser - 
Induced Breakdown Spectroscopy 
Topics: Physical Chemistry, Analytical Chemistry  
Date: 11-16 September, Izmir, Turkey 
Web Site: http://www.emslibs2011.org/ 
 
13th European Symposium of Organic Reactivity, 
ESOR XIII 
Topics: Physical Chemistry, Organic Chemistry, 
Molecular Modeling 
Date: 11-16 September, Tartu, Estonia 
Web Site: http://esor13.baltictours.ee/index.php/welcome 
 
Nano and Giga Challenges in Electronics, Photonics 
and Renewable Energy 
Topics: Nanotechnology, Surface Chemistry, Materials 
Science 
Date: 12-16 September, Moscow, Russia 
Web Site: http://asdn.net/ngc2011 
   
1st International Conference on BioInspired Materials 
for Solar Energy Utilization 
Topics: Green Chemistry, Inorganic Chemistry, Materials 
Science, Nanotechnology, Supramolecular Chemistry  
Date: 12-17 September, Crete (Chania), Greece 
Web Site: http://www.biosol2011.gr/ 
 
Chemistry and Life 2011 
Topics: Environmental Chemistry, Physical Chemistry, 
Food Chemistry, Materials Science 

Date: 14-16 September, Brno, Czech Republic 
Web Site: http://www.fch.vutbr.cz/chl_2011.html 
   
Sustainable Chemistry Summit 
Topics: Environmental Chemistry, Green Chemistry, 
Industrial Chemistry 
Date: 16-18 September, Kingston (ON), Canada 
Web Site: 
http://www.greencentrecanada.com/summit/index.html 
 
International Conference on Biopartitioning and 
Purification 
Topics: Biotechnology  
Date: 18-22 September, Puerto Vallarta (Jalisco), Mexico 
Web Site: http://www.bpp2011.org/ 
 
International Symposium on Chemistry of Solutions 
Topics: Chemical Education, Physical Chemistry, Surface 
Chemistry  
Date: 18-22 September, Villa de Leyva, Columbia 
Web Site: http://www.chemistryofsolutions.com/ 
 
MSSC2011 - Ab initio Modelling in Solid State 
Chemistry - London Edition (New Users) 
Topics: Materials Science, Physical Chemistry, Surface 
Chemistry, Polymers 
Date: 19-23 September, London, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.cse.scitech.ac.uk/events/MSSC2011/ 
 
2nd International Workshop on Degradation Issues on 
Fuel Cells 
Topics: Materials Science, Inorganic Chemistry, Physical 
Chemistry  
Date: 21-23 September, Thessaloniki, Greece 
Web Site: 
http://fctesqa.jrc.ec.europa.eu/events/event_details.php?ev
entId=21 
 
1st European Congress of Applied Biotechnology 
Topics: Biotechnology  
Date: 25-29 September, Berlin, Germany 
Web Site: http://www.ecce2011.de/ 
 
8th European Congress of Chemical Engineering 
Topics: Chemical Engineering, Process Chemistry  
Date: 25-29 September, Berlin, Germany 
Web Site: http://www.ecce2011.de/ 
 
2nd International conference on organic chemistry: 
Advances in Heterocyclic Chemistry 
Topics: Organic Chemistry, Medicinal Chemistry 
Date: 26-27 September, Tbilisi, Georgia 
Web Site: http://chemistry.ge/conferences/geohet-
2011/index.php 
 
Biopolymers Symposium 2011 
Topics: Biotechnology, Polymers, Green Chemistry, 
Industrial Chemistry 
Date: 26-28 September, Denver, USA 
Web Site: http://www.biopolymersummit.com/Home.aspx 
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Spektrometertagung (Conference of Spectrometry) 
Topics: Analytical Chemistry, Physical Chemistry, 
Environmental Chemistry, Materials Science 
Date: 26-28 September, Schaffhausen, Switzerland 
Web Site: http://www.spektrometertagung.ch/ 
 
October 2011 
 
Polymers for Advanced Technologies 2011 
Topics: Polymers, Materials Science, Nanotechnology 
Date: 2-5 October, Lodz, Poland 
Web Site: http://www.pat2011.pl/index.php/pat/pat  
   
Geometry of Interfaces 
Topics: Physical Chemistry, Biochemistry, Materials 
Science, Supramolecular Chemistry  
Date: 3-8/ October, Primosten, Croatia 
Web Site: http://www.geometry-of-interfaces.org/ 
 
The 2nd International Laboratory Technology 
Conference & Exhibition (LABTECH 2011) 
Topics: Industrial Chemistry, Chemical Engineering, 
Process Chemistry, Environmental Chemistry 
Date: 8-12 October, Manama, Bahrain 
Web Site: http://www.lab-tech.info/ 
 
3rd Frontiers in Organic Synthesis Technology 
(FROST3) Conference 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry, 
Combinatorial Chemistry, Green Chemistry 
Date: 11-13 October 2011, Budapest, Hungary 
Web Site: http://www.frost2011.com 
 
International Congress of Young Chemists - 
YoungChem2011 
Topics: Organic Chemistry, Materials Science, 
Biotechnology 
Date: 12-16 October, Cracow, Poland 
Web Site: http://www.youngchem.com/ 
   
European Forum for Industrial Biotechnology 
Topics: Industrial Chemistry, Biotechnology  
Date: 18-20 October, Amsterdam, The Netherlands 
Web Site: http://www.efibforum.com/ 
   
ESF-COST High-level Research Conference on 
Systems Chemistry III 
Topics: Supramolecular Chemistry, Physical Chemistry, 
Biochemistry 
Date: 23-28 October, Crete, Greece 
Web Site: http://www.esf.org/index.php?id=7807 
 
6th World Congress on Biomimetics, Artificial Muscles 
and Nano-Bio 
Topics: Polymers, Materials Science, Nanotechnology, 
Biochemistry 
Date: 25-27 October, Paris, France 
Web Site: http://biomimetics2011.u-cergy.fr/  
 
 
 
 
 

November 2011 
 
5th International Symposium on Recent Advances in 
Food Analysis (RAFA 2011) 
Topics: Agricultural Chemistry, Analytical Chemistry, 
Environmental Chemistry, Food Chemistry 
Date: 1-4 November 2011, Prague, Czech Republic 
Web Site: http://www.rafa2011.eu/ 
 
7th German Conference on Chemoinformatics 
Topics: Chemoinformatics, Materials Science, Medicinal 
Chemistry, Molecular Modeling 
Date: 6-8 November 2011, Goslar, Germany 
Web Site: 
http://www.gdch.de/vas/tagungen/tg/5227__e.htm 
 
Chemistry and Chemical Technology 2011 (CCT-2011) 
Topics: Chemical Engineering, Biotechnology, Process 
Chemistry, Organic Chemistry 
Date: 24-26 November 2011, Lviv, Ukraine 
Web Site: http://cct.ukrscience.org/en 
   
 21st International Photovoltaic Science and 
Engineering Conference 
Topics: Materials Science, Physical Chemistry 
Date: 28-30 November and 1-2 December 2011, 
Yokohama, Japan 
Web Site: http://www.pvsec21.jp/ 
   
December 2011 
 
International Conference on Nanomaterials and 
Nanotechnology 
Topics: Materials Science, Nanotechnology, 
Biotechnology, Drug Delivery 
Date: 18-21 December, Delhi, India 
Web Site: http://www.icbn2011.com/ 
   
January 2012 
 
2012 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 
Topics: Analytical Chemistry, Environmental Chemistry, 
Materials Science, Nanotechnology, Physical Chemistry 
Date: 9-14 January 2012, Tucson (AZ), USA 
Web Site: http://icpinformation.org/ 
 
Frontiers in Biological Catalysis 
Topics: Biochemistry, Biotechnology 
Date: 10-12 January 2012, Cambridge, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.biochemistry.org/MeetingNo/SA127/view/Con
ference/ 
   
European Winter School on Physical Organic 
Chemistry (E-WiSPOC) 
Topics: Molecular Modeling, Nanotechnology, Organic 
Chemistry, Supramolecular Chemistry 
Date: 29-31 January and 1-3 February 2012, Bressanone, 
Italy 
Web Site: http://www.chimica.unipd.it/wispoc/pubblica/ 
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In The Name of God 
Iranian Chemical Society; Membership Application 
Title: �Miss. �Mrs.  �Mr.  �Dr.  �prof. 
Last Name:              , First Name:    , Occopation: 
Mailing Address: Street:      City: 
Country:               , Postal Code: 
Phone:                , Fax: 
E-Mail:               , Home-Page: 
Signature:                 Date: 
NOTE: Please mail the filled application form, along with the following items, to the ICS addresses 
given below: 
      The receipt of your annual membership fee (100,000 Rials for students and 200,000 Rls for others) 
      
      Payments should bemade to the order of: Iranian Chemical Society, Acct. No. 0134008970,  
      Tejarat  bank, South Nejatollahi (157) branch, Tehran, I.R. Iran. 
Mail: Iranian Chemical Society; 4th Floor, No. 7, Maragheh Alley, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, I.R. 
Iran, PO Box: 15875-1169.  Phon: +98-21-88808066, 88908259;  Fax: +98-21-88808066. 
Email: chemistry_ics@yahoo.com (Attach the filled application form as WORD.DOC or PDF and high 
resolution scans of your photo and the receipt of payment as JPG, JPEG or GIF.) 
 

*************************************************** ********************** 
  

  به نام خدا

  نامه درخواست عضويتانجمن شيمي ايران؛ پرسش

  مهندس�    استاد�    دكتر�    آقا�    خانم�  : عنوان

  :شغل      :شماره شناسنامه      :نام      :نام خانوادگي

  :مقطع        :                            گرايش         :                                                                آخرين مدرك تحصيلي

  :كد پستي                  :شماره    :كوچه    :خيابان    :شهر    :كشور: نشاني

  :نشاني الكترونيكي                                          :دورنگار                  :تلفن

  :تخصص                                                                                         :خانگي صفحه

  :تاريخ              :ءامضا

  :توجه
  )ءاعضا ديگرريال براي  ٢٠٠,٠٠٠ي دانشجويان و ريال برا ١٠٠٠٠٠( حق عضويت و دريافت خبرنامه انجمن 

تهران، بنام انجمن شيمي ايران واريز و به همـراه  ) ١٥٧(اللهي جنوبي بانك تجارت، شعبه نجات ٠١٣٤٠٠٨٩٧٠حق عضويت  را به حساب جاري لطفاً 

  . تكميل شده به نشاني انجمن ارسال كنيدفرم 

  ١٥٨٧٥ -١١٦٩ :پ -، ص ٤، طبقه ٥اللهي، كوچه مراغه، شماره ي خيابان استاد نجاتابتداخيابان انقالب،  –تهران : نشاني انجمن

  ٨٨٨٠٨٠٦٦: نمابر    ٨٨٨٠٨٠٦٦و   ٨٨٩٠٨٢٥٩: تلفن

و تصوير واضـح   PDFيا   WORD.DOCنامه تكميل شده را در قالب پرسش( chemistry_ics@yahoo.com: نشاني الكترونيكي انجمن

  .)به صورت ضميمه ارسال كنيد GIFيا  JPG, JPEGرسيد پرداخت حق عضويت را در قالب 






