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 سرو نباشد به اعتدال محمد                    ماه فروماند از جمال محمد

  در نظر قدر با کمال محمد               قدر فلک را کمال و منزلتي نيست

  ليلة اسري شب وصال محمد                وعده ديدار هرکسي به قيامت 
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  روز قيامت نگر جمال محمد           عرصه گيتي مجال همت او نيست

  بو که قبولش کند بالل محمد           وانهمه پيرايه بسته جنت فردوس

  تا بدهد بوسه بر نعال محمد      همچو زمين خواهد آسمان که بيفتد 

  نور نتابد مگر جمال محمد               س و قمر در زمين حشر نتابد شم

  پيش دو ابروي چون هالل محمد              شايد اگر آفتاب و ماه نتابد 

  خواب نمي گيرد از جمال محمد       چشم مرا تا به خواب ديد جمالش

  عشق محمد بس است و آل محمد     سعدي اگر عاشقي کني و جواني

  

  

  

  اي گوهر علم از يم تو                                  اي روح صداقت از دم تو

  ه تويي امام صادقالحق ک                            زيبندة توست نام صادق

  در هر نفست والدت علم                                بر هر سخنت ارادت علم

  شد روز والدت محمد                                       ميالد تو اي ولي سرمد

  شد نور تو بر زمين محول                                   االولدر هفدهم ربيع

  تا شام ابد تمام علمي                                   امام علمياز صبح ازل 

  استاد علوم تا قيامت                             دانش ز دم تو راست قامت

  ايمان ز تو آبرو گرفته                                 قرآن به دم تو خو گرفته

  توحيد و نبوت و امامت                             با نطق تو زنده تا قيامت

  قرآن همه جان، تو جان قرآن                         اي در دهنت زبان قرآن

  از لعل لبت در حقايق                                رويد چو به بوستان شقايق

  راه و روش تو مکتب ماست                 وصف تو هماره بر لب ماست
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ريزي توسعه كشور، آن چيزي كـه خيلـي مهـم اسـت،      در برنامه

هـاي مـادي و    گـذاري  اين است كه ما ببينيم عمـده تمركـز سـرمايه   
معنوي ما بايد كجا باشد؛ چون بديهي است سرمايه مادي و سرمايه 

. نامحـدود نيسـت   -يعني همت و نيروي انساني و انگيـزه   - معنوي
معنـاي  توسـعه بـه   -را بـه توسـعه برسـانيم     خواهيم كشـور اگر مي

 -معنـاي رائـج غربـي    مطلوب و منظور خودمان، نه لزوماً توسعه بـه 
  .گذاري متمركز شويم ببينيم كجاها بايد بيشتر براي سرمايه

چه بر روي مسئله علم و اعتقاد راسخ من اين است كه اگر چنان 
ــيم، حتمــاً د پــروري ســرمايه فنــاوري و نخبــه ر يكــي از گــذاري كن

-پيشرفت علمي و بـه . ايم گذاري كرده ترين كارها سرمايه بااولويت

دنبال آن، پيشرفت فناوري، بـه كشـور و ملـت ايـن فرصـت و ايـن       
بنـابراين بـا   . امكان را خواهد داد كه اقتدار مادي و معنوي پيدا كند

تكيـه مـا بـر ايـن     . يك نگاه راهبردي، علم يك چنين اهميتـي دارد 
شـاءاللَّه وقـت    ال اين علم با چه هدفي است، اگـر ان حا. اساس است

اي عـرض خـواهم    بود و من هم يادم ماند، در آخر شايد يك جملـه 
  .گيري حركت علمي ما چه بايد باشدكرد كه جهت

ترين كارها عبارت است از مسئله علـم   بنابراين يكي از بااولويت
ــه. و فنــاوري؛ ايــن در كشــور الزم اســت  يــك  هــا مــا در ايــن زمين

افتادگي مزمنِ تاريخي فاحشي داريم، كـه گنـاهش بـه گـردن      عقب
آن كساني است كـه بـا سياسـت خودشـان، بـا رفتـار خودشـان، بـا         

هاي خودشان، ايـن بيمـاري    انگاري هاي خودشان، با سهل ورزي طمع
-و مـا حـاال مـي   . مزمن را بر يك چنين ملت بزرگي تحميل كردنـد 

، از زير اين بختك سنگين خالص خواهيم خودمان را از زير اين بار
هـاي  ربـط، مسـئولين بخـش    بنابراين من، شما، مسـئولين ذي . كنيم

مختلف كشور و هر انسان باشرف در اين كشـور كـه امكـاني دارد،    
همــه . قــدر خــودشبايــد در ايــن زمينــه تــالش كنــد؛ هــر كــس بــه

مســئولند؛ از يــك دانشــجوئي كــه امســال وارد دانشــگاه شــده، تــا  
برتر و باالتر، تا اساتيد، تـا مسـئولين نظـام آموزشـي و     دانشجوهاي 

مراتب اداري و علمـي   هاي مختلف، در سلسلهعلمي كشور، تا بخش
همه بايد تالش كنيم، همه بايد كار كنيم، همه بايد بدويم تـا  . كشور

شده بر خودمان را جبـران   افتادگي تاريخي تحميل بتوانيم اين عقب
 .استي جدي  كنيم؛ اين يك مسئله

  )١٤/٧/١٣٨٩( در ديدار نخبگان جوانمقام معظم رهبری بيانات از 

دانشگاه، موتور پيشـرفت كشـور اسـت؛ در ايـن هـيچ ترديـدي       
خواهد، اگـر  خواهد، اگر استقالل مياگر يك ملتي عزت مي. نيست

خواهد، بايد دانشگاه خود را تقويت خواهد، اگر ثروت مياقتدار مي
ه در ذهنيـت مسـئولين كشـور جـا افتـاده      خوشبختانه اين نكتـ . كند

 .اند كه بايد به دانشگاه اهميت بدهند است؛ همه اين را درك كرده

 ها در ديدار اساتيد دانشگاهمقام معظم رهبری بيانات از 
)١٤/٦/١٣٨٩(  

  
ه در درجه اول در ايجاد قدرت ملي مهم است، بـه نظـر   چه كآن

علـم مايـه قـدرت    . يكي علـم اسـت، يكـي ايمـان    : من دو چيز است
جـور  است؛ هم امروز و هـم در طـول تـاريخ؛ در آينـده هـم همـين      

اين علم يك وقت منتهي به يـك فنـاوري خواهـد شـد،     . خواهد بود
ــد   ــد ش ــم نخواه ــت ه ــك وق ــت؛  . ي ــدار اس ــه اقت ــش ماي  خــود دان

آفرين  آفرين است؛ قدرت سياسي آفرين است؛ قدرت نظامي ثروت
علم، قـدرت   -العلم سلطان : فرمايديك روايتي هست كه مي. است
يعني مسئله، دو . من وجده صال به و من لم يجده صيل عليه -است 

توانيد سخن برتر را بگوئيد، دست اگر علم داشتيد، مي: طرف دارد
اگر نداشـتيد، حالـت ميانـه     -ل يعني اين صا -برتر را داشته باشيد 

پس كسي كه علم دارد، او دست برتر را بـر روي  . ندارد؛ صيل عليه
كنـد؛ در سرنوشـت   شما خواهد داشت؛ در مقدرات شما دخالت مي

-گنجينه معارف اسالمي پر است از اين حـرف . كندشما دخالت مي

اسـت؛   يكي هم ايمان است؛ كه حاال بحث ايمان، بحـث ديگـري  . ها
 .بحث مفصلي است

در ديدار وزير علوم و استادان دانشگاه مقام معظم رهبری بيانات از 
  )١٣/١١/١٣٨٨(  تهران
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  االبصار  يا مقلب القلوب و

 النهار   و   الليل   مدبر   يا

  االحوال  و  يا محول الحول

 احسن الحال  حالنا الي حول

  

در آستانه طليعه سال نو و آغاز تغيير و تحوالت در طبيعت و 
با استعانت از توجهات ويژه الهي در مسير تغيير و تحول وجودي 
همه ما به بهترين حاالت، اينجانب به نمايندگي از اعضاي هيأت 

مه مديره انجمن شيمي ايران فرارسيدن سال جديد را به ه
همكاران گرامي، اعضاي محترم انجمن شيمي ايران تبريك عرض 
نموده و سالي سرشار از موفقيت و سرافرازي را براي همگان 

  .آرزومندم
هاي گذشته براي جامعه شيمي ايران با سال ١٣٩٠آغاز سال 

متفاوت است و رنگ و بوي خاصي دارد، چرا كه آغازين روزهاي 
قارن شده و دنيا در انتظار معرفي اين سال با سال جهاني شيمي م

. باشددستاوردهاي عظيم دانش بشري در اين رشته كهن مي
چون بوعلي سينا، اي همايرانيان كه از ديرباز دانشمندان پرآوازه

جابر ابن حيان، ابوريحان بيروني و زكرياي رازي را در عرصه علم 
تاريخ ها از آن اند، اكنون كه قرنشيمي تقديم بشريت نموده

سراسر افتخار گذشته بارديگر حضوري دوباره در توليد دانش 
شيمي پيدا كرده و در حدتوان خويش و با توجه به امكانات 

. اندموجود، رسالت خويش را در خدمت به جامعه بشري ايفا كرده
المللي و چاپ مقاالت علمي در نگاهي گذرا به ميزان انتشارات بين

دانان اين مرز و بوم ز آن است كه شيميمنابع معتبر جهاني حاكي ا
-بيش از يك چهارم دانش ايران اسالمي را توليد كرده و سهم به

  .اندسزايي در معرفي جمهوري اسالمي به جهانيان داشته
عنوان سال جهاني شيمي رسالت ما را به ٢٠١١نامگذاري سال 

ن دادتر و وظيفه ما در تالش بيشتر جهت توليد علم و سوقسنگين
- سمت برآورده شدن نيازهاي ملي و يا بههاي علمي بهفعاليت

عبارت ديگر توليد دانش بومي در رشته شيمي را دوچندان كرده 
  . است

  
نشان از  ١٣٨٩نگاهي گذرا به كارنامه انجمن شيمي در سال 

همكاري در امر برگزاري . سالي نسبتاً پركار براي اين انجمن دارد
اسري شيمي شامل سيزدهمين سمينار هشت سمينار و همايش سر

، چهارمين سمينار ملي شيمي و )شيراز- فروردين(شيمي فيزيك 
، هفدهمين سمينار شيمي )بندرعباس- ارديبهشت(محيط زيست 

معدني  ، دوازدهمين كنفرانس شيمي)كاشان- شهريور(تجزيه 
، )بابلسر- مهر(، هفدهمين سمينار شيمي آلي )رشت- شهريور(

، نهمين كنفرانس )تهران - دي(صنعت اولين همايش شيمي 
و چهاردهمين سمينار شيمي ) يزد- بهمن(دوساالنه الكتروشيمي 

گانه هاي ده، برگزاري انتخابات كميته)كيش- اسفند(فيزيك 
-زمستان، تشكيل ستاد ملي سال جهاني شيمي و برنامه انجمن در

-هاي برنامهريزي منسجم براي اين سال و اجراي برخي از فعاليت

  .هاستفعاليت اي از اينيزي شده سال جهاني شيمي گوشهر
نيز قطعاً سالي پركارتر براي انجمن شيمي ايران  ١٣٩٠سال 

خواهد بود و اعضاي هيات مديره انجمن اميدوارند در اين سال با 
هاي ارزنده اعضاي محترم انجمن به اين استفاده از راهنمايي

 ال جهاني شيمي رونق بيشتريدليل تقارن با سويژه بهها بهفعاليت
  .و بر شتاب تحوالت بيفزايندبخشيده 

تعالي و به مدد لطف و ايات حقناميد آن داريم كه در پرتو ع
محبت بيش از پيش اساتيد محترم شيمي، محققان و پژوهشگران 

ويژه دانشجويان ارجمند عرصه شيمي، دانشجويان عزيز شيمي به
ش در صنايع شيميايي، هيات تحصيالت تكميلي و همكاران پرتال

تواند رسالت اصلي خويش را در خدمت رساني به مديره انجمن به
اعضاي محترم و ارتقاي كمي و كيفي جايگاه علم شيمي در كشور 

  .به انجام رساند
بهروزي و موفقيت همه همكاران ، در خاتمه بار ديگر سعادت

  .عزيز را از درگاه ذات اقدس الهي آرزومندم
  

  پورتبي شمسيدكتر مج
  انجمن شيمي ايران رئيس
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  زندگي ما آينده ما شيمي، 

المللـي شـيمي محـض و     به پيشـنهاد اتحاديـه بـين   دانيم گونه که ميهمان

يونسكو سال  ؛كاربردي و با حمايت سازمان علمي، فرهنگي و هنري ملل متحد
-سـنت نـام  . ه اسـت يـد ردگگذاري ميالدي به نام سال جهاني شيمي نام ٢٠١١

گيـري  نام علوم گوناگون، چندين سال است كه پـي  هاي مختلف به گذاري سال

دهـد تـا    اي را در اختيار فعاالن آن رشـته قـرار مـي    شود و اين فرصت بهانه مي

  . هاي ترويجي تمركز كنند بتوانند بر فعاليت

  
سـال رياضـيات،    ۳ها در يك دهه قبل به  ترين نامگذاري سال شايد معروف

مـيالدي بـه نـام     ۲۰۰۰پيش از اين، سـال  . شود شناسي مربوط  فيزيك و ستاره

سـال جهـاني فيزيـك و     ۲۰۰۵سال جهاني رياضيات نامگذاري شده بود، سـال  

شناسي معرفي شده بودند و امسال نيز به نـام   نيز سال جهاني ستاره ۲۰۱۰ل سا

  .سال جهاني شيمي نام گرفته است

هايي، افزايش آگاهي عموم مردم درباره  ريزي براي چنين سال هدف از برنامه

تمام شوون زندگي انسان  كنيم،  اي كه ما در آن زندگي مي در دوره. دانش است

از سـوي ديگـر،   . هاي حاصل از آن گره خورده اسـت  اوريبه مسائل علمي و فن
هاي اقتصـادي و   هاي مدرن دارند و از سوي ديگر جاذبه نمود بارزي كه فناوري

هـاي مهندسـي و پزشـكي     هاي خاص مانند گـرايش  شان اجتماعي برخي رشته

هاي پر جاذبه كشيده شوند  آموزان بيشتر به سمت اين رشته شود دانش باعث مي

هـايي   رشـته . هاي مادر و پايه چندان در كانون توجه مردم قـرار نگيرنـد   و رشته

هـاي الزم بـراي    شناسي، فيزيك، شيمي و رياضيات كه زيرسـاخت  مانند زيست

كشند به معرفي بيشتري به مردم نيـاز   هاي مدرن را بر دوش مي توسعه فناوري

ان در آن حمايت كنند ها از فعاليت فرزندانشتوانند با شناختن آنهدارند تا مردم ب

هـايي فعاليـت    و در عين حال خود به اهميت كار دانشمنداني كه در چنين رشته

  . كنند و تاثير آن بر زندگي خود آگاه شوند مي

  اي آميخته با زندگي شيمي، رشته
هاي علمي كه بشر در طول تاريخش با آن درگيـر   ترين رشته يكي از قديمي

هـا  شيمي با شناخت ماهيت مواد و تركيب آن رشته. و مواجه بوده، شيمي است

هـاي   تجربـه . با يكديگر در طول تاريخ مسير پر پيچ و خمي را طي كرده اسـت 

هاي اين رشته را پايه گذاشت در عصري تبديل به فني  ها و بنيان اوليه كه ريشه

هـا كـه    شـيميدان . كردنـد  سطح جادوگري ارزيابي ميهم  شد كه بسياري آن را
اي و ابزارهـاي   هـاي شيشـه   دانشمندان دوره قديم بودند در ميان لولـه نمايي از 

شدند، در حالي كه سوداي تاريخي پيدا كردن سـنگ   هاي خود تصوير مي آزمون

. ارزش را بـه طـال تبـديل كنـد     تواند فلزات كم كيميا را داشتند؛ عنصري كه مي

ل شـيمي بـه   همين كيميا بود كه به زبان انگليسي وارد شد و از آنجـا بـه شـك   

هـاي ديگـران، اگرچـه     هاي تاريخ در زير تهمت فارسي آمده است، اما شيميدان

هـا در طـول تـاريخ چيـزي     نتوانستند كيمياي جادويي را بيابند اما ارزش كار آن

هـا زنـدگي مـردم را     شـيميدان . ارزش به طال نداشـت  كمتر از تبديل فلزات كم

  .ديل شدمتحول كردند و شيمي به علمي براي زندگي تب

رود؛  شمار ميهاي علوم پايه به انگيزترين شاخه امروزه شيمي يكي از هيجان

دهد و دستاوردهاي  هاي وسيعي را در زيرمجموعه خود قرار مي دانشي كه حوزه
  .نوردد هاي مختلف را درمي آن گستره وسيعي از گرايش

  هاي گذشته تجربه
. رشته به مـردم اسـت   نظيري براي معرفي اين سال جهاني شيمي فرصت بي

هـا   هايي كه به مناسبت اين سال هاي گذشته و برنامه هاي سال نگاهي به تجربه
دوستداران اين رشته در كشـور مـا    موعمتواند براي  در كشورمان برگزار شد مي

  .آموزنده باشد

  
اي است كه سابقه درخشـاني در ايـران گذشـته دارد و در دوره     شيمي رشته

بسيار زيادي از دانشمندان ايـن رشـته در جغرافيـاي تـاريخي     اسالمي نيز تعداد 
هـاي   تـرين رشـته   اند؛ اما شيمي در دوره معاصر نيز يكي از فعال زيسته ايران مي

  . رود شمار ميعلمي در ايران به

هاي علوم پايـه   انگيزترين شاخه امروزه شيمي يكي از هيجان 
ر زيرمجموعـه  هاي وسـيعي را د  رود؛ دانشي كه حوزه به شمار مي
هاي  دهد و دستاوردهاي آن گستره وسيعي از گرايش خود قرار مي

   .نوردد مختلف را درمي
المللي، ثبت مقاالت علمي  هاي بين هاي ثبت شده در فهرست به استناد مقاله

هاي گذشته در رشته شيمي يكي از بيشترين ركوردها  توليد علم ايران طي سال

دهنده پتانسيل بااليي است  چنين شرايطي نشان. را به خود اختصاص داده است

توانـد   گذاري روي آن مي دهد سرمايه كه اين رشته در كشور ما دارد و نشان مي
  .تا چه حد ثمر دهد

هاي متنوعي كه بـراي   داشت اين سال و برنامهنكته مهمي كه درباره گرامي

ط براي جشن هايي مانند اين فق شود اين است كه سال بزرگداشت آن برگزار مي

هـا يكـي از    هاي تخصصي در اين سال اگرچه برگزاري كنفرانس. گرفتن نيست

شود، امـا هـدف    هاي رايج و عمومي است كه در سراسر جهان برگزار مي برنامه
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گذاري سالي به نام سال جهاني شيمي، آشنا كردن مردم عـادي بـا   اصلي از نام

اي عمـومي از طريـق   هـ  آگـاهي . اين دانش و ترويج شـيمي بـين مـردم اسـت    

يابـد و   هاي ميداني افزايش مـي  هاي راديو و تلويزيون و برنامه مطبوعات، برنامه

توان از اين سال انتظار داشت، افزايش اطالعات عمومي مردم هاي را ب اگر نتيجه

از دانش شيمي و افزايش انگيزه نسل جوان براي ورود و ادامه فعاليـت در ايـن   

  . رشته است

المللـي بـراي چنـين رويـدادهايي      هاي ملي و بـين  اندهي برنامهاگرچه سازم

تواند تاثير مثبتي در فضاي عمومي كشور داشته باشد ـ همـان طـور كـه در      مي
هـاي اصـلي    مورد سال جهاني رياضيات شاهد آن بوديم ـ اما بسياري از فعاليت 

هـاي   هماهنگيتوان بدون اتكا به منابع مالي باال و با انجام  در اين زمينه را مي

  .محلي انجام داد

هـاي   د، فعاليت گـروه وشميچه باعث برگزاري پرشور اين سال در كشور آن

  .به رشته شيمي استمند  غيرانتفاعي و دانشجويي و مردمي عالقه

منــد دانشــجويان شــيمي در  هــاي عالقــه بــراي مثــال در ايــن ســال گــروه

گونـه  اي داوطلـب ايـن  ه هاي علمي فعال و گروه هاي مختلف، انجمن دانشكده

هـاي ترويجـي بـا همـاهنگي      هـا و برنامـه   توانند ضمن برگزاري نمايشـگاه  مي

آموزان دبستاني يا حتـي كودكـان    طور منظم، ميزبان دانشهاي خود به دانشگاه
اي  هاي ساده ها نمونههاي شيمي خود باشند و براي آن كودكستاني در آزمايشگاه

مطمئنا شور و شوق حضـور در يـك   . رك ببينندهاي قابل فهم را تدا از آزمايش

آموزي در مقطـع ابتـدايي اگـر بـا توضـيحات       آزمايشگاه شيمي پايه براي دانش

گـذارد و شـايد   هنظير در ذهن او ب تواند تاثيري بي گرانه باشد مي درست و ترويج

  .براي هميشه مسير زندگي او را تغيير دهد

شيمي در طول تاريخ و معرفـي   هاي برجسته هاي كوچكي از چهره نمايشگاه

ها و بروشورهاي كوچـك در ايـن زمينـه     پستال ها، آماده كردن كارتزندگي آن

هاي كوچكي كه درست  در ترويج علم قدم. تواند تاثيرات مهمي باقي بگذارد مي

گـاه   هاي بزرگي باشد كه هـيچ  تواند بسيار مهم و موثرتر از گام برداشته شود مي
  .شود برداشته نمي

 
دبير انجمن شيمي توسط  جهاني شيمي هاي سال تشريح برنامه

  ايران
هاي سال جهاني شيمي از رونمايي  ايران با تشريح برنامه دبير انجمن شيمي

در كنگره سال جهاني شيمي در دانشگاه  شيمي ايران كتاب پيشگامان توليد علم
 .بوعلي سيناي همدان خبر داد

وگـو بـا خبرنگـار     سينا همدان در گفت دانشگاه بوعلي گل، رييس دكتر زلفي

 در راستاي ترويج علم شيمي، معرفي اين علم به عموم مردم: ايسنا، اظهار كرد

و تالش در جذب نخبگان به رشته شيمي، ارتباط شيمي با صـنعت و تعـامالت   

المللي در رشته شيمي، انجمن شيمي ايران درصدد است كه در سـال   بين ملي و
  .ها بردارد ي را در اين زمينهموثر هاي گام  ٢٠١١

پايه نفت، گاز، پتروشـيمي و معـادن    جا كه اقتصاد كشور براز آن: وي افزود

توانـد بـه    ن مـي  بـا آ  هـاي مـرتبط   بوده و توسعه و ترويج رشته شيمي و رشـته 

نهايـت   زايي، رشد و شكوفايي اقتصاد كشور كمك كند، از اين موقعيـت  اشتغال
 خصوص مسووالن بيشتر معرفيتا شيمي را به مردم و بهاستفاده را خواهيم كرد 

 .كنيم
چنان نفت و منابع معدني كشور هم سال ١٠٠متاسفانه بعد از   :گل افزود زلفي

برسانيم كه توسعه علم شيمي  فروشيم و بايد مسووالن را به اين باور را خام مي

 .دكن تواند به رفع مشكل بيكاري كمك هاي مرتبط با آن مي و رشته

مينار تخصصي در شـهرهاي  س١١وي با بيان اين كه در سال جهاني شيمي، 

و  شـهرهاي اسـتان سيسـتان   : ، تصـريح كـرد   شـود  مختلف كشـور برگـزار مـي   

بلوچستان، رفسـنجان، همـدان، كرمانشـاه و اصـفهان از جملـه ميزبانـان ايـن        

 .روند شمار ميسمينارها به
، كنگـره  ٩٠شـهريورماه سـال    دبير انجمن شيمي ايران با بيان ايـن كـه در  

برگزار خواهـد   هاي شيمي شيمي در دانشگاه بوعلي سينا همدان در كليه گرايش

 هـزار نفـر   ٣شـود ايـن كنگـره بـيش از      بينـي مـي   پيش: شد، خاطرنشان كرد

 .كننده داشته باشد شركت
هاي آينده علم شـيمي و   افق چنين ميزگردهايي در خصوصبه گفته وي هم

اصل شـيمي سـبز ،    پذير در زمينه شيمي و رعايت نو وتجديد هاي معرفي انرژي

  .شود در طول سال جهاني شيمي برگزار مي

 
در هر يك از سمينارهاي : كرد رييس دانشگاه بوعلي سينا همدان خاطرنشان

شـيمي معرفـي    سال جهاني شيمي، در هـر رشـته، دو نفـر از برجسـتگان علـم     

 دانشگاه بوعلي سينا همدان در سال چنين در كنگره شيمي كه درهم. شوند مي

شود، از كتـاب پيشـگامان توليـد علـم شـيمي كشـور رونمـايي         آينده برگزار مي

 .شود مي
اول در علـم شـيمي كـه     نفـر  ٥٠٠در اين كتـاب اطالعـات   : وي ادامه داد

هاي آينده با سال و در شود را دارند، چاپ مي بيشترين توليدات علم شيمي كشور

 .توان روند رشد علمي كشور را آناليز كرد كتاب مياستفاده از اين 
آن  فارسـي و انگليسـي بـوده و در     گل اين كتاب بـه دو زبـان   به گفته زلفي

ارجاعات علمي به مقاالت  اطالعات مربوط به تعداد مقاالت، كتب تاليفي، تعداد

 .و نيز تعداد جوايز علمي وجود دارد
 

  يميش يونسکو در سال جهاني يبرنامه ها
ـ  يهـا يونسکو همکـار ي يون مليسير کميدب ـ نيب نـه علـوم و   يدر زم يالملل

: نـام بـرد و گفـت    يميش يرا از اهداف سال جهان يميدر حوزه ش يسازتيظرف

  .شودين سال انجام ميدر ا يميبزرگداشت محققان ش يبرا ييهاتالش
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سـال   يگذار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناميدآباديمحمدرضا سع

با عنوان سـال   ٢٠١١سال  يگذارنام: ، افزوديميش يعنوان سال جهان با ٢٠١١

 يب آن از سـو يشنهاد شد که با تصـو يپ يوپيکشور ات يسو از يميش يالمللنيب

  .ونسکو واگذار شدين سال به يا يو راهبر يدهسازمان ملل، سامان

شـود  يبرگزار م يميش يکه در سال جهان ييهاکه برنامهنيد بر ايبا تاک يو

نه يدر زم يالمللنيب يهايهمکار: کند، اظهار داشتيعمده را دنبال م دو هدف

 يميدر حوزه شدر حوزه پژوهش و آموزش  يسازتيو ظرف ياستگذاريس علوم و
  .شوديدنبال م يميش يسال جهان است که در ياز اهداف

مصادف بـا   ٢٠١١ن سال يعالوه بر ا: ونسکو، ادامه دادي يون مليسير کميدب

که  يل خدماتيدلبه( يکور يزه نوبل به ماريجا ين سالگرد اهدايصدم داديدو ر

ن سـال  يصـدم  و) وم انجام داديوم و پلونيق کشف راديطر از يميشرفت شيبه پ

داشـت  بـزرگ  يبرا ييهارو تالشنياز ا. است يميش يالمللنيس انجمن بيتاس

  .شودين حوزه انجام ميمحققان ا

ـ دسـت  يبـرا  يه و محوريرا علم پا يميعلم ش يو بهتـر   يبـه زنـدگ   يابي

پاک،  يبشر را به منابع آب و غذا يدسترس يميعلم ش: ادامه داد ف کرد ويتوص

 يرو سال جهاننياز ا .کنديل ميموثر تسه ينو و داروها يهايم، انرژير اقلييتغ
ـ که با جلب توجه به ا کنديجاد مين فرصت را ايا يميش  يهـا نـه ين علـم، زم ي

  .شود ها فراهمدانيميت شيترب يمناسب برا

  
مناسـب   يهـا نـه يجاد زمي، ايميش عالقه جوانان به علم شيافزا يدآباديسع

 يهاتيتوسعه فعال يبرا يجامعه جهان يهاتيها و جلب حماتيخالق بروز يبرا

ن سال نـام بـرد و   يا يهابرنامه ياساس يرا از محورها يميش محققان در حوزه
هـا  ن برنامـه يـ د غذا و دارو، در ايدر تول يمينقش ش با توجه به: خاطرنشان کرد

اعالم  ياجات جهانيبرآورده کردن احت در يميش يت علميشود تا اهميتالش م

 .شود
 ياسالم يکه مسئوالن جمهورنياز ا يدوارياستاد دانشگاه تهران با ابراز ام

کننـد،   يـي اجرا يميشـ  يسـال جهـان   يمحورها يرا در راستا ييهاران برنامهيا

-ژه به برنامـه يبه اهداف مورد نظر عالوه بر توجه و يابيدست يبرا: داضافه کر

آمـوزان و  شـتر دانـش  يالزم است تا هرچه ب ها،دانشگاه مدارس و يآموزش يها

شـود  يمـ  ن اقدام سببيا .ميآگاه کن يميش ت علميان را نسبت به اهميدانشجو

  .ميهش ديافزا يميش ها را به آموزش و پژوهش در حوزهعالقه آن تا
ـ طر از يميج علم شي، ترويعلم يدهايدن بازيچنهم يدآباديسع -رسـانه  قي

 فيـ ن حـوزه و تعر يشگاه در اينما يها و مجالت، برگزارو روزنامه يجمع يها

توسعه علم  يبرا ييهازميمکان آن را از ياجرا يو مشارکت برا يعلم يهاطرح

  .جوامع نام برد در يميش

  

نخستين همايش شيمي  سال جهاني شيمي باهاي برنامه
  .صنعت ايران آغاز شد

خواهيم علـم بـه ثـروت تبـديل      اگر مي: رييس دانشگاه صنعتي شريف گفت

سـازي در   و تجاري شده و ارزش افزوده ايجاد كند، بايد روحيه نوآوري، فناوري

  .كشور مورد توجه قرار گرفته و تقويت شود
همايش شـيمي صـنعت   مراسم افتتاحيه آزاد در  دكتر روستا  گزارش ايسنا،به

محققـان  : كه در دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، اظهار كـرد 

ان دارنـد و ايـر   ISIهزار توليد علمـي تنهـا در مجـالت     ١٥ايران ساالنه حدود 

  .توانسته در توليد علم شيمي از تركيه پيش بيفتد

هـا را  پتانسيل خوبي در توليد علم در كشور وجود دارد كه بايد آن: وي افزود

  .سازي كرد توان به فناوري تبديل و سپس تجاريهب

رييس دانشگاه صنعتي شريف بـا بيـان ايـن كـه اسـتادان بسـيار خـوبي در        

ايـن اسـتادان در بحـث    : د خاطرنشان كـرد كنن شيمي تدريس مي هايدانشكده

نظري و علمي بسيار سرآمدند؛ اما اين موضوع تنهـا يـك بخـش كـار اسـت و      

همچنين بخش . ي نوآوري و فناوري در جامعه است بخش ديگر، تقويت روحيه
بنابراين با تركيب اين سه بخـش  . ي تجاري سازي ضروري است تقويت روحيه

  .يدات علمي بودتوان شاهد ارزش افزوده تول مي

  
هاي پژوهشي توجه و تعامل كرد؛ از بايد به جاي افراد به گروه: وي ادامه داد

هاي پژوهشي  ها و گروه اين رو در دانشگاه صنعتي شريف سياست تاسيس هسته
  .دنبال شده است

سازي تبديل علم  هاي مهم فرهنگ كه يكي از بحثآزاد با تاكيد براين روستا

سازي، دانشجويان يك ثروت و  در بحث تجاري: نشان كردبه عمل است، خاطر

سرمايه بزرگ هستند؛ چرا كه در بسياري از تعامالت با صنعت، صنايع معتقدنـد  

از اين رو مدلي كـه در مركـز   . كنند كه با دانشجويان بهتر از استادان تعامل مي

بنيـان   شهاي دان اندازي شركت كنيم، راه رشد و پارك فناوري دانشگاه دنبال مي

التحصيالن دانشگاه است تا هـر يـك از ايـن     توسط استادان، دانشجويان و فارغ

  .ها نفعي جداگانه داشته باشند گروه

توسـعه صـنعت و    يدکتر روستا آزاد به آماده و مساعد بودن بستر علمي برا
-رفع نيازهاي جامعه در كشور اشاره کردند و كشور را به لحاظ پتانسيل پژوهش

حرکـت   يشان بـرا يش فرض ايپ. آماده توسعه همه جانبه دانستند هاي صنعتي

ق و متناسب تجـاري و صـنعتي   يهاي دقر سياست گذاريين مسيرو به جلو در ا

نيازمنـد پشـتيباني همـه جانبـه      صنعتگران  چنين ايشان بيان كردند كههم. بود

و حيات و پيشرفت بخش صنعت ايـران هسـتند    منظور ادامهقضايي و دولتي به
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تدريج توان با وجود رقباي خارجي بهين صورت است که ميکه در ا دد کردنيتاک

  .فراهم خواهد شد المليهاي بينتوانايي رقابت در عرصه

التحصـيالن و مشـاركت آنـان در بخـش     توجه به دانشجويان و فارغ ايشان

 سخنراني خود گفتند كه جهان امروز به ادامهدر  يو. صنعت را ضروري دانستند

امور زيست محيطي و بحث زيست شيمي توجه خاصي دارد و پيشـنهاد كردنـد   

ط زيست تشكيل شـود تـا   يكه بهتر است در كنار هر دانشكده شيمي بخش مح

هاي شيمي و صنايع شيميايي، سازگار با محيط پژوهش آوردهايمجموعه دست

  .زيست و موثر درسالمت جامعه باشند
ي اولـين همـايش شـيمي صـنعت در     رييس دانشگاه صنعتي شريف برگـزار 

دانشگاه صنعتي شريف به همت انجمن شيمي ايران را به فـال نيـك گرفـت و    

  . اظهار اميدواري كرد اين همايش نقطه عطفي در صنعت شيمي باشد

  
ـ ا يميس انجمـن شـ  ييپور ريشمس يدکتر مجتبدر ادامه،  ز ضـمن  يـ ران ني

-دانيميش و جامعه شـ به شركت كنندگان در هماي يک سال جهاني شيميتبر

گـر  يآن بـا د  سـه يران و مقايدر ا يميت شياز وضع يه گزارشيکشور به ارا يها

  .ه پرداختنديهمسا يکشورها يکشورها از جمله برخ
پور در سخنراني خود با عنوان جايگاه شـيمي در توليـد علـم و    دكتر شمسي

ور منظـ اهميـت شـبكه سـازي بـه     ،پايـدار در كشـور   ياسمت توسـعه حرکت به

هـاي  چنين با استناد به مقالهگسترش ارتباط و تبادل دانش را يادآور شدند و هم

در  يميشـ  پيشرفت دانش ارايه شده از سوي نشريات معتبر جهاني در ارتباط با 

  .كردند هاي گوناگون طي سه دهه گذشته گزارشي ارايهايران در حوزه

% ٤٠هاي ارايه شـده،  ايشان در بخشي از سخنراني خود بيان كردند كه آمار

دهـد و در  را نشان مي  شيمي و علوم وابسته به آن يهاي پژوهشرشد در مقاله

. برابر متوسط جهاني ابراز کردنـد  ٢٥٠كل سرعت رشد دانش در كشور را حدود 

دارد و در حال  يطوالن ياايشان بيان كردند كه علم شيمي در كشورمان سابقه

  و امكانات زيادي برخوردارند  يتوان علم پژوهشي از-حاضر نيز مراكز علمي
-مسئله مهمي که امروزه در خصوص علم مطرح اسـت شـبکه  : افزودايشان 

به خـود در دنيـا    سازي شدن آن است چرا که وقتي علم شبکه سازي شود خود

  .برداري کنندتوانند از آن بهرهشود و همه ميجاري مي

نقـش بسـيار اساسـي دارد و     توليد علم در توسـعه پايـدار  : وي اظهار داشت

ــت     ــام اس ــال انج ــادي در ح ــرعت زي ــا س ــار ب ــن ک ــروزه اي ــبختانه ام   . خوش

براي رسيدن به اهـداف بلنـد   : وي با اشاره به بحث جهاد علمي در کشور گفت

  .داردرا به جهاد علمي نياز داريم زيرا بدنه کشور آمادگي و توان اين کار  علمي ،

کنيم که زمينه را براي ر جهتي حرکت ميمتاسفانه د: پور اظهارداشتشمسي

هاي کشـور  کنيم و به ارزاني و آساني سرمايهخروج نخبگان از کشور فراهم مي
زايي در جوانـان و  دهيم در حالي که بايد با ايجاد انگيزه و اشتغالرا از دست مي

  .نخبگان انگيزه ايجاد کنيم

به اندازه کافي هسـت  توليد علم در کشور : رييس انجمن شيمي ايران افزود

دانند براي برطرف کردن نيازهاي علمـي  اما مسئله اين جا است که صنايع نمي

شود جا نياز به يک واسطه احساس مياين بنابراين در .خود به کجا مراجعه کنند

تنها حلقـه مفقـود شـده بـراي      عبارت ديگربه .تا خواسته صنايع را برطرف کند

-توانند اين دو بخش را بهبهكارگزاراني است كه  ارتباط دانشگاه و صنعت حضور

 يهـا تـوان بـا تشـكيل سـازمان    يايشان پيشنهاد كردند كه م. دنهم متصل كن

  . بر اين مشكل غلبه کرد يردولتيغ

سال جهاني شيمي و شـعار   با يادآوري دوباره خود خاتمه سخنراني در ايشان
هـا و  ال، برنامـه همـايش  نده ما براي ايـن سـ  يما، آ يزندگ، يميانتخاب شده ش

ايـن سـال را    را يادآوري نموده و شده در اين سال ينيش بيپ يالمللنيكنگره ب

-هـم . شتر دانش شيمي در جامعه دانسـت يفرصت خوبي براي گسترش هرچه ب

-توان با جلب توجه و ياري رسانههن سال بيا يکرد که ط يدوارين ابراز اميچن

 يپژوهش-مراكز علمي ،کشور يداريو شن يردايد يهاژه رسانهيوهب يجمع يها

ـ يب را کشور يخداداد يو صنعتي و استعدادها ش بـه همـه شـهروندان    يش از پ

  .ودنم يمعرف

  
ـ يپور در حاش يشمس يدکتر مجتب صـنعت در جمـع    يميش شـ ين همـا يه اول

عنوان سال که به يجار يالديما در سال م يها از جمله برنامه : گفتخبرنگاران 

وزارت آموزش  يبا همکار يميج علم شيترواست، شده  يگذارنام يميش يجهان

هـا   هـا و شهرسـتان   ن رو به تمام اسـتان ياز ا: اظهار داشت يو. پرورش است و

 يها دها و برنامهيبازد يميمندان به علم شعالقه ين سال برايا ابالغ شد که در

 يهـا تانم کـه در اسـ  يکـه در تـالش هسـت   نيان ايبا ب يو. اجرا شود يمختلف

در حـال حاضـر در اکثـر    : م گفـت يکن يانداز راه يميش يها مختلف کشور خانه

ـ انگ يميشـ  يهـا  خانـه  يانداز وجود دارند که راه ياضير يها ها، خانه استان زه ي

ن ياطالعات در ا است تا يميبه رشته ش انمندآموزان و عالقه دانش يبرا يخوب

ـ منـدان قـرار گ  ار همه عالقهينه در اختيزم ـ ا يميس انجمـن شـ  يـي ر. دري  راني

 ها، استانداران و شهرداران، مقدماتاز استان ين راستا در برخيدر ا: اظهارداشت

 . اند را انجام داده يميش يها خانه يانداز راه
 ييايميع شياز صنا يش دو روزه که شمارين همايدر االزم به ذكر است كه 

ران بـا سـابقه و کارآمـد    ياز مـد  يتعداد ،ندبوداز آن استقبال کرده  يز به گرمين

از  يبرخـ در نمايشگاهي، ش ين هماياكنار در . دختنپردا يز به سخنرانيع نيصنا

    .خود اقدام کردند يها و دستاوردهاه فراوردهيز به ارايع نيصنا
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هاي مختلف انجمن شيمي  انتخابات دور جديد كميته  
هاي مختلف انجمن تن دوره عضويت دوساله اعضاي كميتهبا توجه به پايان ياف

هاي سراسـر كشـور، از   شيمي ايران، طي مكاتبه رسمي با بخش شيمي دانشگاه

-هـاي ده ها درخواست گرديد كه نمايندگان خود را جهت عضويت در كميتهآن

پس از معرفـي ايـن افـراد در طـي دو مـاه گذشـيه       . گانه انجمن معرفي نمايند

ها نيز قرار است ها برگزار گرديد و انتخابات ساير كميتهبعضي از كميتهانتخابات 
  .انجام شود ٨٩تا پايان سال 

هـا برگـزار شـده بـه     هايي كه تاكنون انتخابات آنليست اعضاي منتخب كميته

  .باشدشرح زير مي
 

 اعضاي کميته الکتروشيمي
 رديف  نام ونام خانوادگي  دانشگاه

  تربيت مدرس
، اله موسويلدکتر ميرفض

  دبير کميته
١  

  ٢  دکتر خليل فرهادي  اروميه
  ٣  الهيدکتر داود نعمت  همدان -بوعلي سينا

  ٤  دکتر بهزاد رضائي  صنعتي اصفهان
  ٥  ونددکتر محمدباقر قلي  رازي کرمانشاه

  ٦  اله کاظميدکتر حبيب  تحصيالت تکميلي زنجان
    دکتر مصطفي نجفي  )ع(امام حسين

    کتر حسين نيکوفردد  صنعتي شاهرود
 

 اعضاي کميته شيمي تجزيه
 رديف  نام ونام خانوادگي  دانشگاه

  همدان-بوعلي سينا
  ،دکتر عباس افخمي

  دبير کميته
١  

  ٢  اصغر انصافيدکتر علي  صنعتي اصفهان
  ٣  دکترناهيد پوررضا  شهيد چمران اهواز
  ٤  فردکتر ميثم نوروزي  سيستان و بلوچستان
  ٥  کتر ابراهيم نوروزياند  شهيد باهنر کرمان
  ٦  دکترعلي سرافرازيزدي  فردوسي مشهد

  ٧  شعبانيدکتر محمدعلي حاجي  يزد
 ٨  دکتر ناصر داللي  زنجان

 اعضاي کميته آموزش شيمي
 رديف  نام ونام خانوادگي  دانشگاه

  شهيد چمران اهواز
  ،دکتر محمد کوتي
  رئيس کميته

١  

  شهيد چمران اهواز
  ،دکتر ناهيد پوررضا

  ير کميتهدب
٢  

  ٣  زادهدکتر عبدالعلي علي  تربيت مدرس
  ٤  دکتر مجتبي باقرزاده  صنعتي شريف

  ٥  اله ارشديدکتر نعمت  آموزش و پرورش -زنجان
  ٦  دکتر علي عموزاده  سمنان
  ٧  دکتر رضا اوجاني  مازندران

 ٨  دکتر حسين عشقي  فردوسي مشهد
 

 اعضاي کميته کاتاليست
 رديف  گينام ونام خانواد  دانشگاه

  سيستان و بلوچستان
  ،اکبر ميرزائيدکتر علي

  رئيس کميته
١  

  شيراز
  ،پوردکتر ناصر ايران
  دبير کميته

٢  

  ٣  نژاداله عليدکتر حشمت  مازندران

  ٤  دکتر سعيد رعيتي  خواجه نصير طوسي
  ٥  دکتر فيضي  رازي کرمانشاه

  ٦  دکتر بابک کريمي  دانشگاه تحصيالت تکميلي زنجان

  ٧  دکتر عليرضا محجوب  مدرستربيت 
 ٨  نژاددکتر عليرضا حسني  خليج فارس

 

 اعضاي کميته شيمي آلي
 رديف  نام ونام خانوادگي  دانشگاه

  تربيت مدرس
رئيس ، دکتر محمدزمان کسائي

  کميته
١  

  ٢  دبير کميته، دکتر ايرج محمدپور  اصفهان
  ٣  دکتر عبدالحميد بامنيري  کاشان

  ٤  دکتر بابک کبودين  زنجاندانشگاه تحصيالت تکميلي 
  ٥  بخشدکتر محمود تاج  مازندران

  ٦  دکتر حميدرضا شاطريان  سيستان و بلوچستان
    دکتر کيومرث بهرامي  رازي کرمانشاه
    دکتر محمدعلي ناصري  تربيت مدرس

 

 اعضاي کميته شيمي معدني

 رديف  نام ونام خانوادگي  دانشگاه

  ١  دکتر مهدي اميرنصر  صنعتي  اصفهان
  ٢  اله ميرخانيدکتر ولي  اصفهان

  ٣  دکتر عباس ترسلي  شهيد چمران اهواز
  ٤  دکتر محمد جوشقاني  رازي کرمانشاه
  ٥  دکتر آزاده تجردي  علم و صنعت

  ٦  دکتر رضا طيبي  تربيت معلم سبزوار
  ٧  دکتر بهرام يداللهي  اصفهان
 ٨  دکتر سعيد قديمي  )ع(امام حسين
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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  
 راســتا بــا تعــدادي از ايــن عزيــران تمــاس گرفتــه و درخواســت مصــاحبه

هاشـم  نامه مصاحبه جناب آقـاي دکتـر   نموديم که تا زمان تنظيم اين ويژه
توجـه شـما را   . آماده شده اسـت  شيرازاستاد محترم شيمي دانشگاه  شرقي

  .نماييمبه اين مصاحبه جلب مي
  

ضمن عـرض سـالم و بـا تشـکر از     , شرقيجناب آقاي دکتر 
, داديـد  که در اختيار نشريه خبري انجمن شيمي ايران قـرار وقتي

شويم شرح مختصري از زندگيتان را از زبان خودتان خوشحال مي
  .بشنويم

من هم عرض سالم خدمت شما و مخاطبان گرامي نشريه خبـري انجمـن   

هجـري   ۱۳۲۸اينجانب دکتر هاشم شرقي در مهرمـاه سـال    .شيمي ايران دارم

رم افرادي پدر و ماد. اي روحاني و متوسط در شيراز متولد شدمشمسي در خانواده

با تقوي و عالقمند بـه علـم و دانـش بودنـد و بـدين جهـت مـن و بـرادران و         
البته خودم نيز از کودکي عالقـه  . کردندخواهرانم را به آموختن علم تشويق مي

ي را در دبسـتان حشـمت و شـرقي و برهـان و     يدروس ابتدا. به آموختن داشتم

سـپس در سـال   . ان رسـاندم پايـ دروس متوسطه را در دبيرستان نمازي شيراز به

وارد بخش شيمي دانشکده علوم دانشگاه تبريز شدم و بعد از چهار سـال   ۱۳۴۸

خود را که در زمينه بررسي خواص شـيميائي سـيمان بـود بـا     كارشناسي رساله 

مـدت دو سـال   هعنوان طرح سربازي بهباز آن پس . پايان رساندمدرجه ممتاز به

در سـال  . ستان اقليـد فـارس و شـيراز شـدم    هاي شهردبير شيمي در دبيرستان

هـاي  فعاليتعلت هوارد دوره فوق ليسانس شيمي دانشگاه شيراز شدم و ب ۱۳۵۴

ناچار به ترک ايران شدم و از دانشگاه استون بيرمنگهـام   ۱۳۵۵سياسي در سال 
انگلستان در رشته شيمي و تکنولوژي پليمرها شاگرد اول شـدم و مـدرک فـوق    

دوباره به ايران برگشتم و در کارخانه پالسـتيک   ۱۳۵۶ر سال د. ليسانس گرفتم

هاي سياسي خود کار شدم و در ضمن فعاليتهسازي پرسپوليس شيراز مشغول ب

در طي يک درگيري مسـلحانه در دزفـول    ۱۳۵۷در سال . کردمرا نيز دنبال مي

 ۲۲ن در دستگير و به زندان اهواز انتقال يافتم و با پيروزي انقالب اسالمي ايـرا 

، در دانشـکده علـوم   ۱۳۵۸در سـال  . از زنـدان آزاد شـدم   ۱۳۵۷ماه سال بهمن

سـپس بـا اسـتفاده از بـورس دولـت      . دانشگاه رازي کرمانشـاه اسـتخدام شـدم   

وارد دوره دکتـراي تخصصـي شـيمي     ۱۳۶۴جمهوري اسالمي ايـران در سـال   

د را در دانشگاه منچستر انگلستان شدم و بعد از دو سال دکتراي تخصصـي خـو  

رساله تحقيقاتي اينجانب . پايان رساندمرشته شيمي آلي حياتي با درجه ممتاز به
داروي ضــد ) آنتــرون-۹-هيدروکســيدي-۸و۱(کــه در مــورد ســنتز آنتــرالين 

علـت عالقـه شـديد بـه کشـور      به. سورياسيز بود مورد توجه خاصي قرار گرفت

بـه دانشـگاه شـيراز     ۱۳۶۷اسالمي ايران، بالفاصله به ايران برگشتم و در سال 

عنوان استاد بخش شيمي دانشگاه شيراز مشـغول  هدر حال حاضر ب. منتقل شدم

  .باشمبه کار مي

عالي بعد از اسـتخدام  هاي جنابشويم از فعاليتخوشحال مي
  .هم بشنويم شيرازدر دانشگاه 

  : بخش قابل تقسيم است چندفعاليت من در اين دوران به 
ـ   وط بـه رشـته تحصـيلي در مقـاطع کارشناسـي،      يکي تـدريس دروس مرب

ها در دروس شيمي آلـي از  تقريباً در تمام زمينه ؛ بندهکارشناسي ارشد و دکتري

فتوشـيمي پيشـرفته    و جمله شيمي آلي، شيمي پليمرها، شيمي سنتز مـواد آلـي  

در حال حاضر نيز با وجود کارهاي تحقيقاتي زياد تـدريس هـم    .تدريس نمودم

دانم بايد به دانشجو انتقال دهـم  چه را مياعتقاد راسخ دارم که آنزيرا  .کنممي

البتـه   .تا دين خود را به مردم مظلوم و مملکت اسـالمي ايـران ادا کـرده باشـم    

  :ام، عبارتند ازترين دروسي كه تدريس كردهمهم

درس شـيمي   ،تـاکنون  ۱۳۵۸کارشناسي از سال  ۳و ۲، ۱دروس شيمي آلي 

درس شـيمي سـنتز مـواد آلـي     ، ۱۳۶۴تـا   ۱۳۵۸هاي سالپليمر کارشناسي در 

روس شيمي آلي پيشرفته ، دتاکنون ۱۳۵۸کارشناسي ارشد و کارشناسي از سال 
درس فتوشيمي پيشرفته دکترا و  تاکنون ۱۳۶۷کارشناسي ارشد و دکترا از سال 

 تاکنون  ۱۳۷۰از سال 
طـور  هـاي مختلـف کـه بـه    صـورت هاي پژوهشي بهديگري انجام فعاليت 

  :خالصه عبارتند از

انجـام  , دانشـجوي دکتـري   ۱۵دانشجوي کارشناسي ارشـد و   ۲۶راهنمايي 
هـا  سنتز و واکنشترجمه کتاب و  تاليف کتاب شيمي آلي, طرح پژوهشي سيزده

المللـي و چـاپ   مقاله علمي در سمينارهاي ملـي و بـين   ۴۸ارائه ، در شيمي آلي

  . ISIاي نمايه المللي داربين مجالتمقاله علمي در  ۲۲۷

  
هاي اجرايي متعددي هم فعاليتشما ايم كه آقاي دكتر، شنيده

خودتان داشته  هاي اجراييفعاليتاي هم به ؛ لطفا اشارهايدداشته
  .باشيد

ام كـه عنـاوين آن   اينجانب برحسب وظيفه كارهاي اجرايي مختلفي داشـته 

  :عبارتند از

مسـئول فرهنگـي   ، )۱۳۵۸-۱۳۶۲( سرپرست روابط عمومي دانشـگاه رازي 
عضو شوراي عـالي  ، )۲۰/۱۱/۵۹الي  ۲۵/۶/۵۹( جهاد سازندگي استان کرمانشاه

مسـئول  ، )۱۳۵۹-۱۳۶۳( و رئيس روابط عمومي جهاد دانشگاهي دانشگاه رازي

عضو ، )۱۳۶۱( کرمانشاه هاي سياسي حزب جمهوري اسالميتحقيقات و بررسي

همکاري ، )۲۵/۱۱/۱۳۶۴تا  ۲۵/۱۱/۶۰( اصلي و دبير هيئت بدوي دانشگاه رازي
شـرکت در عمليـات    ،با صنايع خودکفائي سپاه پاسداران جهت تحقيقات شيمي

هـا و  عضـو کميتـه تخصصـي طـرح    ، عنـوان بسـيجي  هب) هاي جنگجبهه(بدر 
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سرپرست امور پژوهشي و ، )۱۳۶۲-۱۳۶۳( هاي تحقيقاتي دانشگاه رازيفعاليت

هـاي  و دفتر امور پشـتيباني جبهـه  عض، )۱۳۶۲-۱۳۶۴( تحقيقات دانشگاه رازي

عضـو  ، )۱۳۶۲-۱۳۶۴(دانشـگاه رازي کرمانشـاه   ) واحد بسيج دانشگاهي(جنگ 

عضو هسته آموزشـي  ، )۱۳۶۳-۱۳۶۴( کميته انتصابات و ترفيعات دانشگاه رازي

 رئيس دانشکده علوم دانشگاه رازي، )۱۳۶۲-۱۳۶۴( دانشگاه علوم دانشگاه رازي

عضـو   ،ي تحقيقات شيمي جنگ دانشگاه شيرازمسئول هماهنگ، )۱۳۶۴-۱۳۶۳(

عضـو کميتـه   ، )۴/۱۰/۶۸الـي   ۴/۸/۶۸( هاي دانشگاه شيرازو دبير کميته بورس

معاون آموزشـي دانشـگاه   ، )۲۹/۷/۶۸ الي ۴/۱۰/۶۸( ريزي دانشگاه شيرازبرنامه
، تـاکنون  ۱۳۷۴عضو هيئـت مميـزه دانشـگاه شـيراز از     ، )۱۳۶۷-۱۳۶۸( شيراز

عضويت و ) ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۱( الت تکميلي دانشکده علومعضويت شوراي تحصي

  )۱۳۷۸تا  ۱۳۷۱( شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز

مـدير  , که محقق ارزشمندي هستيدبنابراين شما عالوه بر اين
هـاي علمـي   اي هم به موفقيتباشيد؛ لطفا اشارهتوانمندي هم مي

  .خودتان داشته باشيد
افتخارات متعددي  كسبمنجر به اينجانب ده هاي انجام شمجموعه فعاليت

  .کنمها اشاره ميشد که به اهم آن

، ۱۳۸۰استاد برجسـته دانشـگاه شـيراز    ، ۱۳۷۸دانشيار نمونه دانشگاه شيراز 

ان ياستاد نمونه دانشکده علوم توسط دانشـجو ، ۱۳۸۱استاد نمونه دانشگاه شيراز 
اسـتاد  ، ۱۳۸۴، ۱۳۸۳،  ۱۳۸۲، ۱۳۸۱پژوهشگر نمونـه دانشـگاه شـيراز    ، ۱۳۸۱

اسـتاد  ، ۱۳۸۷راز يشـ  استاد نمونه شهر، ۱۳۸۲-۸۳ سال تحصيلي نمونه کشوري

استاد ، ۱۳۸۸پژوهشگر نمونه دانشکده علوم ، ۱۳۸۷استان فارس  يجينمونه بس

ورود نام اينجانب به فهرسـت دانشـمندان جهـان در    ، ۱۳۸۹نمونه استان فارس 

 يپژوهشـگر دارا ، تـاکنون  ۲۰۰۲ الاز سـ ) ISI(نمايه موسسه اطالعات علمي 

 يتوسـط موسسـه اطالعـات علمـ    ) Highly Cited Paper(مقاله پر اسـتناد  

)ISI ( ۱۳۸۷و  ۱۳۸۵هاي در سال 

  ايد؟آيا تا كنون طرح صنعتي هم داشته, آقاي دکتر

ام كه يكـي از  اشاره داشتم كه موفق به انجام سيزده طرح پژوهشي شده. بله
  .بوده استا صنايع خودکفائي سپاه پاسداران بها يك طرح صنعتي آن

عالي که سالياني است در تعامل با دانشـجويان  حضرتديدگاه 
در مورد دانشـجويان و نقـش   , در مقاطع مختلف تحصيلي هستيد

  ؟چيست علمگسترش و توليد ها در كشور و آن
ـ شتر آنيزه هستند و بيار باهوش و با انگيان ما بسيدانشجو  يخودبـاور ه ها ب

شـرفت  يدر پ يار مهـم و اساسـ  ينقش بسسازان اين مملكت اين آينده. انددهيرس

  .د علم دارنديتول
هـاي کشـور و   لطفاً نظر خود را در ارتباط با تحقيق در دانشگاه

هـاي تقويـت و   چنين راهميزان تاثير آن در گسترش صنعت و هم
  .فرمائيدموانع موجود در اين ارتباط را به

بـا صـنعت    يارتباط نسبتاً خوب يصنعتهاي ويژه دانشگاهو بهما  يهادانشگاه

ران صـنعت  يمـد . ز در حال انجـام اسـت  ين يمشترک يقاتيتحق يدارند و کارها
ـ  يصنعت يهاد دانشگاهيبانيز کشور  ـ ق و خريـ ن تحقيرا باور داشته باشند و ب د ي

  .ج تفاوت قائل شوندينتا

بـين محافـل   عالي در مورد نحـوه تعامـل و ارتبـاط    جنابنظر 
  چيست؟ارتباط  تقويت اين يهاشيوه و يدانشگاه
 يکارهـا  و با هم دارند يکشور در حال حاضر تعامل نسبتاً خوب يهادانشگاه

ـ انقش مؤثري در افزايش ها د دانشگاهين اساتيمشترک ب يپژوهش ت ن تعـامال ي

  .دارد

ترين مشكل بخش تحقيقـات كشـور در حـال    نظر شما مهمبه
  حاضر چيست؟

-دسـتگاه  يفرسودگتوان از ترين مشكالت بخش تحقيقات كشور ميمهم از

 يان کارشناسـ ياز دانشـجو  ياديـ حضور تعـداد ز . ق نام بردياز تحقيمورد ن يها

د، يقات جدياز تحق يميان بودن حجم عظيها و در جردر دانشگاه يارشد و دکتر
  .داردد يدج يهادستگاهتجهيز و  يشگاهيآزما يازهاياز به برطرف کردن نين

براي هر انساني زمان رسيدن به موفقيت يک لحظه , آقاي دکتر
اي كه نام شما بـه عنـوان    لحظه, انگيز استيادماندني و خاطرهبه

  ؟احساسي داشتيدمعرفي شد چه المللي دانشمند بين
ـ   ـ يدر ارتقـاء سـطح ک   يخوشحال شدم و خدا را شکر کردم که قـدم مثبت  يف

از  يشـتر يام و آرزو کـردم کـه تعـداد ب   برداشـته  يد علـم جهـان  يمقاالت در تول

  .شودهب ISIست دانشمندان ين کشور نامشان وارد ليمحقق
, در پايان ضمن تشکر مجدد از وقتي که در اختيار ما قرار داديد

ي الزم است سخن آخراگر مطلب خاصي مدنظر داريد و يا كالم و 
  .م بشنويمشويم آن را هبه مطالب فوق اضافه شود، خوشحال مي

دانم از تمامي کساني که در راه کسب علـم و انجـام امـور    در پايان الزم مي

چنين از شـما  هم. تحقيقاتي مرا ياري و راهنمايي کردند تشکر و قدرداني نمايم

که چنين فرصتي را در اختيار بنده قرار داديد بسيار سپاسگزارم و براي همگـان  
  . آرزوي سالمتي و سربلندي دارم
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  �علمي
  محمدرضا ايرواني: انتخاب، تدوين و ويرايش                                               

  

  .اعالم شد اسامي روزهاي هفته پژوهش
ماه با شعار از چهارم تا نهم دي ١٣٨٩سال پژوهش  مراسم بزرگداشت هفته

  .در سراسر كشور برگزار شدپديده  تبديل علم به ثروت و ايده به

ستاد هفته پژوهش، اسامي ايام اين هفته را به شـرح ذيـل    به گزارش ايسنا،
  :كرد اعالم

  علم به ثروت ماه پژوهش و فناوري ـ تبديلدي ٤: شنبه

  محورپژوهش ماه پژوهش و فناوري ـ آموزشدي ٥: يکشنبه

 مليعلمي، اقتدار  ماه پژوهش و فناوري ـ جهاددي ٦ :دوشنبه

 مرجعيت علمي ماه پژوهش و فناوري ـدي ٧: شنبه سه
 توسعه پايدار وهدفمند ماه پژوهش و فناوري ـدي ٨: چهارشنبه

  محوريداري و علمدين ماه پژوهش و فناوري ـدي ٩: شنبهپنج
  

  تجليل از پژوهشگران برتر كشور
كشور در برگزيدگان يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر 

معـاون پـژوهش و فنـاوري    , مراسمي با حضور وزير علوم تحقيقـات و فنـاوري  

  .ها معرفي شدندوزارت علوم، رييس جهاد دانشگاهي و جمعي از روساي دانشگاه
در يازدهمين جشنواره تجليل  دكتر كامران دانشجو ايسنا، گزارش خبرنگاربه

ـ  از پژوهشگران و فناوران برتر، با بيان ايـن  ر كسـي پوشـيده نيسـت كـه     كـه ب

اهميـت و  : مقدمه توانايي اسـت، اظهـار كـرد    نياز دانايي و داناييپژوهش، پيش

بنـابراين  . ضرورت پژوهش و تحقيقات در كشور بديهي و غيرقابل انكـار اسـت  

پژوهش و در جهت  كه چراصحبت در اين زمينه توضيح واضحات است، اما اين
 مروز جامعه ماست موضـوعي اسـت كـه   اي مورد نياز ا حل چه مشكل و مساله

 .جاي بحث دارد

براساس دانايي و احسـاس اقتـدار    اي ريزي جامعه پي : وزير علوم تصريح كرد

دار و متناسـب بـا    هـدف  مند و هاي روش ها و پژوهش ملي تنها در سايه فعاليت

 .گيرد نيازهاي مادي و معنوي و فردي و اجتماعي صورت مي
نگاه ويژه به تحقيقات كاربردي و  از سوي ديگر: رددانشجو در ادامه اظهار ك

نگاشتن تحقيقات بنيادي ا نيازمحور در وزارت علوم به هيچ وجه در حكم ناديده

هـاي   پـژوهش  گشايهاي بنيادي مبنا و راه نبوده و نخواهد بود چرا كه پژوهش

 .كاربردي است
يزان، مديران و ر اهتمام برنامه در عرصه پژوهشي نيز بيشترين: وي ادامه داد

هاي و ارزش فعاليت چرا كه معيار. پژوهشگران بايد متوجه محصوالت آن باشد

نيز اقتدار  پژوهشي ميزان تاثير آن در تعالي بشريت، تامين اهداف و منافع ملي و

  .كشور و نظام است

از تحقيقات كاربردي تحقيقاتي است  بنابراين منظور ما: وزير علوم تاكيد كرد

باشـد و مشـكلي از    تامين منافع ملي و اقتـدار كشـور و اثـربخش    كه در جهت

 .مشكالت مردم و نظام را برطرف سازد
،  است امـا علـم بـراي عمـل     علم براي علم، اگر چه فضيلت: دانشجو گفت

سياست وزارت  هاي دانشگاهي ماست و لذا، مطلوب فعاليت دانايي براي توانايي

 آفرين حركت در جهـت تحقيقـات  و تحولبخش سو با اين نگاه تعاليعلوم هم

 .كاربردي است

اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت يك  كه در اين راستا ارتباط ووي با بيان اين

و محصـول، در چرخـه    امروز تبديل ايده به پديـده : ضرورت است اظهار داشت

و  هاي علمي و پژوهشي كشور يك نياز جدي است زيرا هرجا كه صنعتفعاليت

ربرد به دانشگاه رجوع كرده و با اعتمـاد وارد تعامـل بـا دانشـگاه شـده      حوزه كا

مردم نيز از بركات اين وصلت مبـارك   ,بر جهش علمي و پيشرفت عملي عالوه

كشور و عزت و سربلندي بيش از پيش براي ملت حاصل  مند شده و اقتدار بهره

 .شده است

هـاي  ي و انجمنبرگزيده در سه بخش پژوهشي، فناور ٢٦٨در اين مراسم، 
بخـش  در  .هاي علمي و نشريات علمـي معرفـي و تقـدير شـدند    علمي ، قطب

زاد دكتر اعظم ايرجي :عبارت بودند از پژوهشگران برترگروه علوم پايه, پژوهشي

از داتشگاه صنعتي شريف، دكتر مسعود شيدايي از دانشگاه شهيدبهشـتي، دكتـر   

 همن يوسفي از دانشگاه پيام نـور مجيد اسحقي گرجي از دانشگاه سمنان، دكتر ب

  .پور ازدانشگاه صنعتي اصفهاندكتر شادپور ملكو 

  
ـ ن هـا و موسسـات پژوهشـي   مديران پژوهشي برتـر دانشـگاه  در بخش   ز ازي

پور از دانشگاه فردوسـي مشـهد، مهـدي جهـاني از دانشـگاه      محمدحسن كريم
نياسـر از دانشـگاه   بيرجند، بابك شكري از دانشگاه شهيدبهشتي، مسعود صلواتي

طباطبايي، سيمين حسـينيان از دانشـگاه   كاشان، فريبرز درتاج از دانشگاه عالمه

  .عمل آمدتجليل به نجار از دانشگاه گلستانمحمدباقر باقريه و الزهرا

مهدي دهقـان از دانشـگاه   و  درضا گنجعلي از دانشگاه تهرانمحماز آقايان 

  .تجليل شد ISIپراستنادترين نويسندگان ايراني در  عنوانبه صنعتي اميركبير
-نيـز بـه   Journal of Iranian Chemical Society (JICS)مجلـه  

 ٢٠٠٩ال نشريات معتبر بين المللي بر اساس باالترين ضريب تاثير در سـ عنوان 

  .معرفي شد

مراكز رشـد برتـر در زمينـه     ها و ها و پژوهشكده چنين در بخش دانشگاههم
فناوري رنگ،  تبديل علم به ثروت دانشگاه صنعتي اصفهان، پژوهشكده علوم و

 هاي پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف، پارك علـم و فنـاوري   مركز رشد فناوري

برگزيده در زمينه تبديل علم  خراسان رضوي، دكتر نسرين معظمي مجري طرح

و دكتر منصور ) ها ريزجلبك(ها  ملي توليد سوخت از ميكروالگ به ثروت با طرح

 .در زمينه تبديل علم به ثروت تجليل و تقدير شدند انبياء پژوهشگر برگزيده
 

رونمايي از شش طرح ملي فناوري در سومين روز از هفته 
  پژوهش

پژوهش و فناوري، شش طرح ملي فنـاوري  از هفته  زمان با سومين روزهم 

  .رونمايي شد
گزارش ايسنا، دستاوردهاي جديد پژوهشگران كشور در قالب شـش طـرح   به

 پـژوهش و فنـاوري ـ جهـاد    روز  ١٣٨٩مـاه  دي ٦فناوري، صبح دوشنبه  ملي

وزير ارتباطات،  جمهور، وزير علوم، علمي، اقتدار ملي با حضور رييس دفتر رييس

پـژوهش و فنـاوري وزيـر علـوم و جمعـي از       نشـگاهي، معـاون  رييس جهاد دا
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و پژوهشگران در محل سـالن   ها هاي اجرايي، روساي دانشگاه مسؤوالن دستگاه

 . اجالس سران كشورهاي اسالمي رونمايي شدند

هـاي  آلودگي نفتي آب سازي عددي چند فاز افزار ملي شبيه نرم
  آلودهآب زيرزميني  سازي خاك و زيرزميني براي پاك

ها  سازي پخش و انتشار آالينده شبيه منظور ايجاد توانايي ملي دراين طرح به
فـاز و  سازي آلـودگي تـك  پاك سازي هاي خاك و آب زيرزميني، شبيه در محيط

مهندسـي پيشـرفته    هاي خـاك و آب زيرزمينـي،   چندفاز غيرقابل انتزاج آالينده

 هـاي خـاك و آب   دگيبراي حمل مشكالت زيست محيطي ايران ناشي از آلـو 

سازي خاك و آب زيرزميني زيرزميني ارائه شده و ارائه خدمات پيشرفته در پاك

 .كشورها و ايجاد درآمد ملي دانش بنيان از اهداف اين پروژه است به ديگر

  سرطاني هاي دارورساني هدفمند به سلول
مخـرب داروهـا بـر روي     هدف از اجراي اين طـرح، جلـوگيري از تـاثيرات   

رسيدن دارو  هاي سالم، متابوليزه شدن ميزان باالي داروها در كبد قبل از سلول

اختصاصـي   طوربه بافت بيمار و ميزان پايين جذب در بافت بيمار، انتقال دارو به

هاي بيمار، كنتـرل آزادسـازي دارو و افـزايش رانـدمان جـذب، حمـل        به سلول

بي بوده و  تي اي پپتضدتومور، حمل داروهاي ضد عفونت، حمل داروه داروهاي

وسـيله تصـويربرداري رزونـانس    بيمـاري سـرطان بـه    تشخيص سـريع و ارزان 

 .است مغناطيسي از جمله كاربردهاي اين طرح

  تبخيري كن صنعتي خورشيدي آب شيرين
از نيازهاي اساسي كشـور   در حال حاضر آب شيرين خالص قابل شرب يكي

هاي مضـر   باكتري هاي غيرحالل و اغلب منابع آبي شامل نمك. رود شمار ميبه

سـازي   خالص و غيرقابل نوشيدن هستند؛ لذا فرآيندهاي مختلفي براي تصفيه و

  .آب به وجود آمده است

در طرح  رود و  كار مياست كه براي تصفيه آب به تقطير يكي از فرآيندهايي

فرآيند انرژي الزم براي بخار آب بـا   كن صنعتي خورشيدي تبخيري آب شيرين

 .گيرد رژي حرارتي يا تابش خورشيدي صورت ميان

 )ها ريزجلبك(ميكروالگ  توليد بيوديزل و نسل سوم بيواتانول از
بـراي توليـد محصـوالت     تالش براي تحقق اين طـرح، بـا شـروع فعاليـت    

ايجـاد   و ٨١هاي علمي و صنعتي ايران از سـال   ميكروالگ در سازمان پژوهش

بـا   ٨٦در سـال  . جزيره قشـم آغـاز شـد    نخستين پايلوت پلنت سيستم بسته در

هاي بـا ارزش   معادن توليد بيوديزل و ساير فرآورده حمايت مالي وزارت صنايع و

هـزار ليتـر    ٢٥پايلوت با ظرفيت هر بيوراكتور  ها در مقياس اقتصادي ميكروالگ

 .اجرايي شد
 ٧٠ميكروالگ، در هر هكتار كشت،  با توليد بيوديزل و نسل سوم بيواتانول از

هزار ليتـر   ١٥نشاسته سلولي،  هزار ليتر بيوديزل و با استفاده از ٣٥تن بيومس و 

 .شود اتانول، توليد مي

  منابع دانشگاهي هچپارافزار سامانه جامع مديريت يك نرم
بـا تـالش   ) پارچه منابع دانشـگاهي يك سامانه جامع مديريت(افزار سيدا  نرم

طراحي شده و مجري  هيدباهنركرماندكتر شفازند، عضو هيات علمي دانشگاه ش
 .آن وزارت علوم بوده است

  توليد بيوگاز

استفاده از ضـايعات دامـي كـه     طراحي و ساخت يك واحد توليدي بيوگاز با

وزارت علـوم بـوده    توسط پژوهشگاه مواد و انرژي انجام شده و مجري آن نيـز 

 .اين طرح وارد صنعت شده است. است
  

 

  کشور در اصفهان يعلم و فناورژه ين منطقه ويجاد اوليا

ـ  ير علوم از ايوز يو فناور يمعاون پژوهش ژه علـم و  يـ ن منطقـه و يجـاد اول

در  يژه علم و فنـاور يجاد منطقه ويا: کشور در اصفهان خبر داد و گفت يفناور

ع يو صـنا  يو پژوهش يمراکز علم ييگراوند و هميپ يبرا ياصفهان فرصت خوب

  .است ياجتماع يازهايو ن

ـ در گفتگـو بـا خبرنگـار مهـر بـا ب      ينژاد نوريمهد محمد ـ ان اي ن مطلـب  ي
ب و ابالغ يئت دولت تصويدر ه يژه علم و فناوريس منطقه ويقانون تاس :افزود

ـ  ياندازراه يبرا ييدر حال حاضر مراحل اجرا شد و ـ ن منطقـه و ياول ژه علـم و  ي

 .است يدر اصفهان در حال سامانده يفناور
ح يدر تشرچنين هم يقات و فناورير علوم، تحقيزو يمعاون پژوهش و فناور

ـ بـا ب  يدر حوزه پژوهش و فناور يو آمار يکم يهاشاخص يبرخ ـ ان اي کـه  ني

است، در اعالم آمـار   يکشور در دستور کار جد يعلم و فناور يها پارک  توسعه

 يهـا در استان يعلم و فناور يپارکها: ها گفتاستان يعلم و فناور يهاپارک

ـ ، يالن، سـمنان، خراسـان رضـو   ي، همـدان، گـ  يجان شرقيآذربااصفهان،  زد، ي

-يت ميها فعالدر آن ياديز يهافعال هستند و شرکت يبوشهر، فارس و مرکز

  .ندنک
زنجان، کرمانشاه، تهران و  يهادر استان يعلم و فناور يهاپارک: افزود يو

ـ ها شکل گرفته است که اعتقـاد دار ن در درون دانشگاهيقزو د مسـتقل و  يـ م باي

   .هات کنند نه در درون دانشگاهيفعال يقات و فناوريرنظر وزارت علوم، تحقيز

اسـتان   ٣١ان برنامـه پـنجم توسـعه در    يکه تا پانيان ايبا ب ينژاد نوريمهد

پـارک علـم و   : شـود، افـزود  يس ميتاس يک پارک علم و فناوريکشور حداقل 
و مازنـدران در مرحلـه    يشـمال ، خراسـان  يخراسان جنوب يهادر استان يفناور

 هيصادر شده، اعتبار اول يعلم و فناور يهان پارکيمجوز ا يعني. س هستنديتاس

ـ ن ين شده و مکان مشخصييشان تعيبرا  يعلـم و فنـاور   يهـا پـارک . ز دارنـد ي

  .اخذ مجوز است يبرا يريگيز در حال پيگلستان، لرستان، کردستان و قم ن
علـم و   يهـا شـرکت در پـارک   ١٩٨٢گذشته  ان ساليتا پا: اضافه کرد يو

  .ش داشته استيافزا ٨٩زان در سال ين ميو مراکز رشد مستقر بوده و ا يفناور

در کشـور   يقطـب علمـ   ١١٣که در حال حاضر نيان ايبا ب ينژاد نوريمهد

ـ ، توليعلم يهان قطبيا  فهيعمده وظ: وجود دارد اظهار کرد د علـم براسـاس   ي

  .کشور است يهاتياولو
در : در ادامه گفـت  يقات و فناورير علوم، تحقيوز يمعاون پژوهش و فناور

در کشـور   يجـ يترو يمجلـه علمـ   ٩١و  يپژوهش يمجله علم ٤٤٠حال حاضر 

ان برنامه پنجم يف شده که تا پايوجود دارد که در احکام برنامه پنجم توسعه تکل

ـ ز يمجالت پژوهشـ تعداد  يوقت. دا کنديش پين تعداد به دو برابر افزايد ايبا اد ي

ـ  يمرتبـه اسـتاد   يدر کشـور کـه دارا   يئت علمـ يه يتعداد اعضا يعنيشود  ا ي

  .شتر شده استياند بشده ياريدانش

ان سـال  يتا پا ISIکه در  يتعداد مقاالت ي ر علوم دربارهيوز يمعاون پژوهش

مقالـه   ٨٦٠هزار و ٥و  ISIمقاله در  ٧١٥هزار و  ١٤: ه شده است، گفتينما ٨٨

ن در خصوص مقاالت محققان کشـور کـه در   يچنهم .ه شده استينما ISCدر 
مقالـه   ٥٤٤هزار و  ١٩: اند، اظهار کرد ارائه شده يالملل نيو ب يمل يها کنفرانس

 يداخل يالملل نيب يهامقاله در کنفرانس ٥٠١هزار و  ١٤و  يمل يها در کنفرانس

  .ارائه شده است٨٨ان سال يتا پا يو خارج

در : کشور خاطرنشان کرد يعلم يها نژاد با اشاره به نقش انجمن يدکتر مهد

ـ م در پايدواريفعال در کشور وجود دارد که ام يانجمن علم ٢٣٣حال حاضر  ان ي

ـ تول ين انجمن ها بـرا يگاه ايبرنامه پنجم توسعه جا و  يعلمـ  يد اسـتانداردها ي

  .شتر شوديب يت علميبحث مرجع
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  يعلم و فناور در حوزه يآمار يشاخص ها يجدول برخ

 فيرد شاخص نام تعداد

 ١ مجوز يدارا يفناور علم و يهاتعداد پارک ١٧

 ٢ و مراکز رشد يعلم و فناور يهامستقر در پارک يهاتعداد شرکت ١٩٨٢

 ٣ يعلم يهاتعداد قطب ١١٣

 ٤ يپژوهش يتعداد مجالت علم ٤٤٠

 ٥ يجيترو يتعداد مجالت علم ٩١

 ٦ ٨٨ان سال يتا پا  ISI شده در هيتعداد مقاالت نما ١٤٧١٥

 ٧ ان ساليتا پا   ISCشده در هيتعداد مقاالت نما ٥٨٦٠

 ٨ يعلم يهاتعداد انجمن ٢٣٣

  

  سهم ايران از توليد علم جهاني
مديرکل امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تشريح سهم ايران 

حاضر در زمينه توليد علم در حال : سال گذشته گفت ٦از توليد علم جهاني طي 

-چنان عقباز کشورهاي مصر، عربستان و پاکستان جلو افتاديم اما از ترکيه هم

  .تر هستيم

نژاد در گفتگو با مهر در تشريح وضعيت توليد علـم ايـران بـا    فيروز بختياري

توليـد  : گفـت  که ايران به جايگاه توليد يک درصد از علم جهان رسيد،بيان اين
و توليد علم جهاني يک ميليـون و   ١٧٠٠٠ميالدي  ٢٠٠٩ر انتهاي علم ايران د

بار توانسـت يـک   براي اولين ١٣٨٩هزار است به اين ترتيب ايران در سال  ٦٧٠

  .درصد علم دنيا را توليد کند

درصـد توليـد علـم     ٣/٠ را ٨٤نژاد ميزان توليد علم ايران در سـال  بختياري
 ٨٧، در سـال  درصد ٥/٠ برابر ٨٦سال  درصد، در ٤/٠ برابر ٨٥جهاني، در سال 

درصد توليد علم جهاني اعـالم کـرد و    ٨/٠ برابر ٨٨درصد و در سال  ٧/٠ برابر

برنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين است که تا پايان برنامه پنجم : افزود

توليد علم ايران به دو درصد توليد علم جهـاني   ١٣٩٣توسعه يعني تا پايان سال 

درصد  ٥/٤ اين ميزان به ١٤٠٤ساله نظام يعني تا سال  ٢٠انداز پايان چشمو تا 
  .برسد

  
: مديرکل امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري خاطرنشـان کـرد    

درصد توليد علم جهان توسط ايران صورت گيرد بايد در سـال   ٥/٤ کهبراي اين

کند را توليد کنيم که اين اثر بديع علمي که جهان قبول مي ٩٦٠٠٠برابر  ١٤٠٤

-المللي ثبت مياثر بديع جهاني معموال مقاالتي است که در پايگاه استنادي بين

پژوهش را هدايت کند تـا  تواند هشود لذا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد ب
رسد رسيدن به آن يـک امـر قابـل دسـترس     به اين جايگاه برسيم و به نظر مي

  .است

بـه انـدازه دو    ١٤٠٤که علـم جهـان در سـال    بيني ايننژاد با پيشبختياري

 ٥/٤ ،١٤٠٤کـه در سـال   براي ايـن : هزار مقاله داشته باشد،گفت ١٥٠ميليون و 

 ٩٦ان صورت گيرد بايد در پايان اين سال برابر درصد توليد علم جهان توسط اير

  .المللي ثبت کنيمهزار مقاله علمي در پايگاه استنادي بين

دنيـا در زمينـه   : گفـت  وي درباره سرعت رشد توليد علم در ايران و دنيا نيـز 

توليدات علمـي ايـران از    افزايش اثرات بديع علمي ساالنه دو درصد رشد دارد و

از . درصد ساالنه افزايش پيدا کرده اسـت  ٢٣يالدي برابر م ٢٠٠٠تا  ١٩٩٠سال 

درصـد بـوده    ٣٢نيز رشد توليدات علمي ايـران در حـدود    ٢٠١٠تا  ٢٠٠٠سال 

 ٢٦ايـم تقريبـا   بنابراين متوسطي که در اين زمينه براي کشورمان در نظر گرفته

درصـد کـامال منطقـي و قابـل      ٢٦يابي به ايـن  اعتقاد داريم دست. درصد است
  .پذير استسترس و امکاند

که رشـد  مديرکل امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اين

 ١٠توليد علم جهـاني در  : جهاني است، يادآور شدرشد برابر  ١٣توليد علم ايران 

. درصد بوده اسـت  ٢٦و اين ميزان براي ايران رشد داشته درصد  ٢سال گذشته 

 ٢٦توليد علم ايران به بـيش از   رشد ده حتما درصدسال آين ١٠کنيم در فکر مي

  .درصد نخواهد بود ٢رسد و اين درصد در دنيا نيز بيشتر از درصد مي

تـوانيم بـه برنامـه    که قطعا در زمينه توليد علـم مـي  نژاد با بيان اينبختياري

در حال حاضـر در زمينـه توليـد    : ساله نظام دست پيدا کنيم گفت ٢٠انداز چشم

کشورهاي مصر، عربستان و پاکستان جلـو افتـاديم امـا از ترکيـه عقـب       علم از
 ٢٠انداز توانيم به ترکيه برسيم و تا پايان چشمدر پايان برنامه پنجم مي. هستيم

  .ساله نظام قطعا از ترکيه جلوتر هستيم

مقاله  ١٧٠٠٠: وي در مقايسه ايران با ترکيه در زمينه توليد علم تصريح کرد

المللي ثبت شده است و ترکيه در در پايگاه استنادي بين ٢٠٠٩سال  از ايران در

با ايـن  . المللي داشته استمقاله نمايه شده بين ٢٦٠٠٠برابر  ٢٠٠٩انتهاي سال 

سـال   ٥کنيم قطعـا تـا   بيني ميسرعت رشدي که ايران در توليد علم دارد پيش

حتما از ترکيه جلـو   ١٤٠٤انداز ديگر به ترکيه خواهيم رسيد و در سال آخر چشم

  .خواهيم زد

  رانيا يعلم ديتولآخرين آمار 

د يـ ت توليح وضعيبا تشر يعلوم و فناور يرساناطالع ياس مرکز منطقهيرئ

هزار  ١٠٠هر  يران به ازايا: گفت يالديد ميعلم در سال گذشته و در سال جد

و سنگاپور  يمقاله علم ٣٦هزار نفر  ١٠٠هر  يه به ازاي، ترکيمقاله علم ٢٥نفر 

  .دارد يمقاله علم ٢٠٥هزار نفر  ١٠٠هر  يبه ازا
ـ ا کهنيان ايجعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با ب ران از بعـد از جنـگ   ي

 يهـا ن توسـعه در عرصـه  يا :کند، گفتيم يرا ط ياروند رو به توسعه يليتحم

ـ يـ سابقاً، سـهم ا . مشهود است يخوببه يمختلف علوم و فناور بـرد  شيران در پ

 .ز بوديافته ناچيتوسعه  يکشورها سه بايعلم و دانش در مقا يمرزها
ران را که معموالً براساس انتشـار مقـاالت   يا يتوسعه علم: اظهار داشت يو

سـه  يمقا يمنطقـه و اسـالم   ير کشورهايبا سا يشود، وقتيم يريگاندازه يعلم

 يهااستيو س يقاتيو تحق يآموزش يهام که برنامهيابييدرم وضوحم بهيکنيم

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يقات و فناوريتحق معمول در وزارت علوم،

. کننـد يفـا مـ  يا ينقش مهم يعلم يافتادگ مؤثر بوده و در جبران عقب يپزشک
 يقاتيها و مراکز تحقدر دانشگاه يرانياعتماد به نفس دانشمندان و پژوهشگران ا

 .ش استيستا آنان درخور يمندکشور، پشتکار و عالقه يو فناور

ـ بـا ب  يعلوم و فناور ياطالع رسان ياس مرکز منطقهيرئ ـ ان اي کـه رشـد   ني

-است که اکنون در عرصه يدانشمندان يعلم يهاون مجاهدتيمد رانيا يعلم

قـات خـود را در   يجه مطالعات و تحقينت کوشنديم يمختلف علوم و فناور يها

عالوه، با توجـه بـه تعـداد قابـل توجـه      به د،منتشر کنن يالمللنيات معتبر بينشر

ز حضـور  يو ن يردولتيغ و يدولت يهاتمام وقت در دانشگاه يئت علميه ياعضا

فـرض  شين پيگوناگون ا يهادر رشته يليالت تکميان تحصير دانشجويچشمگ
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جهـان   ير کشورهايسه با سايران در مقايا يت علميسازد که موقعيرا مطرح م

 .ت حاضر باشديوضع بهتر از مراتببه
ران هر سال نسبت به سـال  يا يدات علميقابل قبول است که تول: افزود يو

ـ ز ايـ هـا ن از رشته يافته و در تعدادي شيقبل افزا ـ  يگـاه مهمـ  يران جاي ن يدر ب

  .آورده است دستجهان به يکشورها

  
ـ دانشـمندان ا : مهراد اضافه کـرد  در  ٢٠١٠تـا   ١٩٩٠ يسـالها  يران در طـ ي

 يدات علميزان تولياگر به م. اندد کردهيتول يرکورد علم ٨٢٧ هزار و ٨٨مجموع 
 ١٨٦م کرد که در مجمـوع  يم مشاهده خواهيتوجه کن ١٩٩٠ران تنها در سال يا

رقـم  . ده استيبه ثبت رس يالمللنيب يهانامههيران در نمايان امقاله از دانشمند

-ينم يعلم يجز عقب افتادگ يزيرا چر است که آنيز و حقيناچ يمزبور به قدر

 .ميحساب آورم بهيتوان
ران و يـ چـه از ا سـال آن  ١٠ بعـد از  يعني يالديم ٢٠٠٠در سال : گفت يو

ـ  است معـادل  يقمده است ريثبت رسدر جهان به آن يدات علميتول ک هـزار  ي

ـ سـه تول يمقا. ر استيچنان حقمقاله که هم ٣٨٧ و ـ ا يدات علمـ ي ران در سـال  ي

 يهـا ج برنامـه يتـدر سـازد کـه بـه   يش از آن مشـخص مـ  يسال پ ١٠با  ٢٠١٠

که در  يطورکرده است به يرا ط يروند روبه رشد يقاتيتحق يو علم ياقتصاد
 يدات علميسه با توليکه در مقا يرکورد علم ٣١٩هزار و  ١٨تعداد  ٢٠١٠سال 

ــال ــاس ــه ترت  ٢٠٠٠و  ١٩٩٠ يه ــه ب ــک ــ  ١٣٨٧، ١٨٦ب ي ــود بس ــه ب ار يمقال

 .است ريچشمگ
دات يزان توليم با اشاره به يعلم و فناور يرساناطالع يامرکز منطقه سيرئ

ران يـ مـدرک از ا  ٩٧٨هزار و  ١٦ن سال يدر ا :گفت ٢٠٠٩ران در سال يا يعلم

سـه بـا سـال    يده است که در مقايبه ثبت رس (ISI) يماطالعات عل در مؤسسه

  .دهديمدرک را نشان م ٣٤١ک هزار و ي برابر با يشيافزا ن ساليا ٢٠١٠

 ٢٠١١و  ٢٠١٠, ٢٠٠٩ ،٢٠٠٠ يهاران در ساليا يدات علميجدول تول

 فيرد رانيعلم ا ديت توليوضع ثبت شده زان مدارکيم

 ١ ٢٠٠٠ران در سال يا د علميت توليوضع ١٣٨٧

 ٢ ٢٠٠٩ران درسال يا د علميت توليوضع ١٦٩٧٨

 ۳ ٢٠١٠ران در سال يا د علميت توليوضع ١٨٣١٩

بـا  : به مهر گفـت  يدات علمياز نظر تول يسه چند کشور اسالميمهراد با مقا

ه يترک. شوديز مشخص مين يگريد يهاتين کشورها واقعين ايسه بيمقا انجام

ن کشـور در  يا. و منطقه قرار دارد ياسالم يدر رأس کشورها د علمياز نظر تول

ده اسـت  يبه ثبت رسـان  يمدرک علم ٧١٠هزار و  ٢٥تعداد  يالديم ٢٠١٠سال 

 ٧برابـر بـا    يشـ ين سال افزايدر هم رانيا يدات علميسه با تعداد توليکه در مقا
 .دهديمدرک را نشان م ٦٩١هزار و 

ـ ن ي، مصـر و عربسـتان سـعود   يمالز يدات علميتول: افزود يو ز در سـال  ي

 .است مدرک ٣٦٦٩و  ٦٠٩٠،  ٦٢٨٧ب برابر با يترت به يالديم ٢٠١٠
ک درصد يران در حدود يا: علوم جهان اسالم گفت يگاه استناديسرپرست پا

ک درصـد از  يـ ن کشـور در حـدود   يا. داده است يرا در خود جا ت جهانيجمع

ـ ا ٢٠١٠طبق آمـار در سـال   . دست دارد ز دريجهان را ن يدات علميتول  ١٨ران ي

ـ تول هـزار نفـر   ١٠٠هـر   يبرا مقاله ٢٤حدود  يعني يرکورد علم ٣١٩هزار و  د ي

 )نفر ٠٠٠/٠٠٠/٧٥ت برابر با يبا جمع. (کرده است
ـ ن ياهيپژوهشگران ترک: اظهار داشت يو ـ يز بـا جمع ي ـ ليم ٧١برابـر   يت ون ي

 يمقالـه بـرا   ٣٦حدود  يعنيمدرک  ٧١٠هزار و  ٢٥ يالديم ٢٠١٠ در سال نفر

, باً برابر هـم دارنـد  يتقر يتيه جمعيران و ترکيا. اندکرده منتشر هزار نفر ١٠٠ هر

ـ  ياهيـ پژوهشـگران ترک  اما تعداد مقاالت چـاپ شـده    يدات علمـ يـ ش از توليب

 .است يرانيدانشمندان ا

 ٢٠١٠ در سال يکشور اسالم ٥ يدات علميت توليوضع

 فيرد ٢٠١٠در سال  ياسالم يکشورها ثبت شده يعلم تعداد مدارک

 ١ هيترک ٢٥٧١٠

 ٢ رانيا ١٨٣١٩

 ٣ يمالز ٦٢٨٧

 ٤ مصر ٦٠٩٠

 ٥ يسعود عربستان ٣٦٦٩

و سنگاپور را که  يکا، کره جنوبيآمر يکشورها يدات علميت توليمهراد وضع

هر کـدام از  : ح کرد و گفتيز تشريافته هستند را نيتوسعه  يکشورها جزو گروه

ــا ــه ترت ن کشــورهاي ــب ــر،  ٠٠٠/٨٧٦/٣١١ يب داراي ــر و  ٠٠٠/٠٠٠/٤٨نف نف

ب يبه ترت يالديم ٢٠١٠کشورها در سال  نيا. ت هستندينفر جمع ٦٠٠/٩٨٧/٤

  .اندمنتشر کرده مقاله ١٠٢١٧مقاله و  ٤٥٣٠١مقاله،  ٨٩٩/٤٧٢
 ٢٠١٠ در سال افتهي سه کشور توسعه يدات علميت توليوضع

 فيرد د علميافته در توليتوسعه  يکشورها تيوضع يعلم تعداد مدارک

 ١ کايآمر ٤٧٢٨٩٩

 ٢ يجنوب کره ٤٥٣٠١

 ٣ سنگاپور ١٠٢١٧

کشـورها معمـوالً بـا     ياست که توسعه علمـ  يافرض ثابت شده: افزود يو

آن کشورها کـه در مجـالت    يقاتيکه دانشمندان و شاغالن تحق يتعداد مقاالت
ح ي صحن فرض کامالًيا. شوديم يريگاندازه ,رساننديچاپ مبه يالمللنيمعتبر ب

ـ شـرفته از ا يپ ياست که کشـورها  ياآزموده شده يهااز روش يکياست و  ن ي

ـ ا. توجـه اسـت   مورد سنگاپور جالب. اندرون آمدهيآزمون سربلند ب ن کشـور بـا   ي

مقالـه   ٢٠٥بـاً  ينفر تقر هزار ١٠٠هر  ون نفر به ازاءيليم ٥باً برابر با يتقر يتيجمع

  .ده استيبه چاپ رسان يپژوهش

 ت هر کشورياد مقاالت به جمعنسبت تعد

 فيرد کشورها عتيجمصدهزار نفر مقاالت به  نسبت تعداد

 ١ سنگاپور ٢٠٥

 ٢ هيترک ٣٦

 ٣ رانيا ٢٤

دو کشـور کـره   : گفـت  يعلـوم و فنـاور   يرساناطالع ياس مرکز منطقهيرئ

ـ  يشـتر ين دو سـهم ب ياما ا ,انديعيفاقد منابع طب و سنگاپور يجنوب بـرد  شيدر پ

از  ياريسه بـا بسـ  ين، در مقايبا وجود ا. دارند يشرفت صنعتيدانش و پ يمرزها

 يکاف يران خوب است وليا يعلم تيموقع يدر حال توسعه و اسالم يکشورها

 .ستين
جانبـه از  حرکت همه يراهنما ١٤٠٤ران يانداز اسند چشم: اظهار داشت يو

نـون امکـان   اک. است يعلم يهاشرفتيپ يسودانش به يمرزها بردشيجمله پ

. در داخل کشـور فـراهم اسـت    يمقاطع مختلف علم ها ول در دورهيادامه تحص
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رسد ينظر مبه. ابدييص ميپژوهش تخص ز هر سال بهين ينسبتاً کاف يمنابع مال

توسعه و تحوالت کشور به درک  ران در رونديعلم ا يگاه واقعيز از جايران نيمد

ع و يمختلف از جمله صـنا  اجتماعات يسو ز ازياز به محقق نين. انددهيرس يواقع

 .شوديکارخانجات احساس م
استگذاران علم و پژوهش در کشـور  يسته است سيلذا شا: مهراد اظهار داشت

را کـه   ياافتـه يمطلـوب و سـازمان    يقـات يها نظـام تحق تين واقعيا با توجه به

است ير يرو فناو يعتف و معاونت علم يعال يدارند و شورا ديهمواره بر آن تأک

ـ در ا ياسالم يقات مجلس شورايتحق ون آموزش ويسيو کم يجمهور ن بـاره  ي
 يهـا وجود رقابـت در عرصـه   امکان ,دارند يت اساسياستگذار بوده و مسئوليس

شـتر  يکشـور ب  يو فنـاور  يها و مؤسسات پژوهشرا در دانشگاه يقات علميتحق

  .فراهم آورند

م مناسـبات  يش و تحکـ يبه افزاد علم يران در توليش نقش ايافزا: گفت يو

گـر، توجـه بـه    يبـه عبـارت د   .جهان کمک خواهد کرد يکشورها ريران با سايا

در روابـط   يريتحول چشمگ يرانيپژوهشگران ا د علم دانشمندان ويش توليافزا

  .خواهد داشت يران در پيا يو اقتصاد ياسيس

ـ گـاه ا يکـه دربـاره جا   يمهراد با اشاره بـه اطالعـات   علـوم   يهـا ران در رشـته ي

در مؤسسه اطالعات  ESI گاهيوتر در پايو علوم کامپ ي، پزشکيميش ،يکشاورز
ـ ا :کشـورها منتشـر شـده اسـت، گفـت      يدات علميتول رشد و (ISI) يعلم ن ي

مختلف  يهاران در رشتهيدات ايتول زانيت است که مين واقعين ايمب اطالعات

  .دا کرده استيه صعود پپل نيها چندک از رشتهيگاه هر يچند برابر شده و جا

پلـه صـعود در    ٢٤با  يران در رشته علوم کشاورزياکنون ا: خاطرنشان کرد يو

-ن بـه يا و چـ يل، اسـپان يکا، برزيآمر يکشورها جهان نشسته است و ١٦مکان 

خـود  اول تا چهارم را بـه  يهامقام يحوزه علوم کشاورز د علم دريب در توليترت

 يه چهار کشوريو ترک يتنها هند، ژاپن، کره جنوب زيا نياز آس. انداختصاص داده

ـ از ا ١٤و  ۱۳ ، ٧،  ٥ يهـا رتبـه  ب بـا يـ ترتهستند که بـه  . ران جلـوتر هسـتند  ي

رلند، دانمارک و يزالندنو، ا وان،يک، تايس، بلژيمانند سوئ ياشرفتهيپ يکشورها
ظـر  از ن يالديمـ  ٢٠٠٩ ه در ساليرتبه روس. ران قرار دارنديه بعد از ايروس يحت

 .بوده است ٣٠ يدر رشته علوم کشاورز يدات علميتول

ژه يـ گـاه و يبا اشـاره بـه جا   يعلوم و فناور ياطالع رسان ياس مرکز منطقهيرئ

ران ياست که دانشمندان ا ييهااز رشته يکي يميش: گفت يميرشته ش ران دريا

ـ مقـام ا . انـد افتـه يکامل دسـت   يو دانش يبه فناور ن حوزهيدر ا ران در علـم  ي

مقالـه   ٢٨٧٥تعـداد   يالديم ٢٠٠٩ران در سال يا. چهاردهم جهان است يميش

بـه   يميتا پنجم در رشـته علـم شـ    دات اوليزان توليم. د کرده استيتول يميش

 ١١٢٣٦(، ژاپن )مقاله ٢٤٦٣٩(کا ي، آمر)مقاله ٢٦٥٥٦( نيچ يب به کشورهايترت

  .رددا تعلق) مقاله ٨٣٤٥(و هند ) مقاله ١٠٤٥٥(، آلمان )مقاله

 
جهان را به خود اختصاص داده  يميعلم ش ١٤ران که رتبه يا ش ازيپ :افزود يو

. ا اسـت يشود که از قـاره آسـ   يمشاهده م ١١ز با مرتبه ين ينام کره جنوب است،

ـ بعـد از ا . مقاله اسـت  ٤٤٣٨ يميدر حوزه علم ش يکره جنوب التتعداد مقا ران ي

-کـه بـه  هستند  يهلند پنج کشور س ويوان، سوئيتا ا،يل، استراليبرز يکشورها

مقالـه   ١٨٨٤د يه با توليگاه ترکيجا. دارند را در دست ١٩تا  ١٥ يهاب رتبهيترت

  .است ٢٠ن رشته مرتبه يدر ا

 رانيا صعود ا ويدر دن يميدات علم شيت توليوضع
  

ـ د علـم در ا يـ و تول يران در رشته پزشـک يا يت هاين به موفقيمهراد همچن ن ي

زان يـ رسـاندن م  يبـرا  ينيبال يدر رشته پزشک: کرد و به مهر گفت حوزه اشاره

 ين رشته کشـورها يدر ا. وجود دارد يک عزم مليخود  د علم کشور به اوجيتول
ت جهان هستند که رتبـه  ا پنج کشور نخسيتاليا کا، انگلستان، آلمان، ژاپن ويآمر

ن، هلنـد و  يفرانسـه، کانـادا، چـ   . اند اول تا پنجم را به خود اختصاص داده يها

ـ ه بـا تول يترک رتبه. قرار دارند يبعد يهاز در مقاميا نياسترال  ١٤مقالـه   ٨٧٤١د ي

. د کرده استيمقاله تول ٣١٧٨تعداد  ٢٥ن رشته با کسب رتبه يران در ايا است و

ه، سـنگاپور  يرلنـد، روسـ  يا مانند نروژ، فنالند، ياشرفتهيپ يرهاران کشويبعد از ا
  .هستند ٣٠تا  ٢٦ يهاب حائز رتبهيترتقرار دارند که به

وتر براساس شـاخص  يران در رشته علوم کامپيا يو فن يت علميدرباره ظرف يو

ـ يد شده متخصصان ايتول يهاتعداد مقاله :د علم گفتيتول نـه علـوم   يدر زم يران

جهـان   ٢٠گـاه  يمقالـه در جا اين تعداد  ران با نشريا مقاله است و ٣٧٤ر وتيکامپ
 ٧٥٣٠(کا يآمر يب در دست کشورهايترتپنجم به اول تا يهارتبه. نشسته است

و ) مقالـه  ١٥١٥(، آلمـان  )مقالـه  ١٨٥٠ ، انگلسـتان )مقالـه  ٢٩٨٢(ن ي، چـ )مقاله

 ٦وتر مقام ير علوم کامپمقاله د ١٤٤١د يوان با توليتا. است) مقاله ١٥٠٩(فرانسه 

، ژاپـن و  يجنـوب  کانـادا، کـره   يکشـورها . خود اختصاص داده استجهان را به

گـاه  يجا. هستند وتريتا دهم در علوم کامپ هفتم يهارتبه يب دارايترتا بهياسپان
موفـق بـه    سنگاپور. جهان است ١٧مقاله  ٤٠٤د يوتر با توليه در علوم کامپيترک

ـ معتبـر ماننـد بلژ   ياز کشـورها  يتعداد شده است و ١٨ کسب رتبه  ٣٥١(ک ي

  .ران قرار دارنديبعد از ا) مقاله ٢٧٤(ش يو اتر )مقاله

  
ها و مراكز تحقيقاتي  بندي رسمي دانشگاه نتايج نخستين رتبه

  .كشوراعالم شد
بنـدي  با اشاره به آغاز رتبـه ) ISC(رييس پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 

بندي انجام  براساس رتبه :اظهار داشت ٢٠١١از آوريل  هاي جهان اسالم دانشگاه

هاي تهران  هاي تابعه وزارت علوم، دانشگاه شده در داخل كشور در بين دانشگاه

هاي علوم پزشكي  هاي تابعه وزارت بهداشت، دانشگاه و صنعتي شريف، دانشگاه

هد به تهران و شهيد بهشتي و بين واحدهاي دانشگاه آزاد، واحدهاي تبريز و مش
  .هاي برتر انتخاب شدند عنوان دانشگاه

 مقاالت تعداد جهان رتبه در کشور نام

 ٢٦٥٥٦ اول نيچ

 ٢٤٦٣٩ دوم کايآمر

 ١١٢٣٦ سوم ژاپن

 ١٠٤٥٥ چهارم آلمان

 ٨٣٤٥ پنجم هند

 ٤٤٣٨ ازدهمي يجنوب کره

 ٢٨٧٥ چهاردهم رانيا

وان، يتا ا،يل، استراليبرز

 هلند س ويسوئ
 از پانزدهم

 نوزدهم  تا
 

 ١٨٨٤ ستميب هيترک



  

  
  
    

  

۱۶ 

ها و  بندي در بين دانشگاهبراساس اين رتبه: دكتر جعفر مهراد خاطرنشان كرد

هاي تهـران، علـوم پزشـكي تهـران، صـنعتي       موسسات پژوهشي ايران دانشگاه

شريف، صنعتي اميركبير ،علم و صنعت ايران، تربيـت مـدرس، دانشـگاه علـوم     

دانشگاه علوم پزشـكي شـيراز و دانشـگاه    , ي، دانشگاه شيرازپزشكي شهيد بهشت

  .دانشگاه تراز اول كشور قرار دارند ١٠صنعتي اصفهان جزو 

  
لي در پيشرفت همه جانبه، با توجه به نقش بارز آموزش عا: وي تصريح كرد

دولت با درك اين مسوليت، ارتقاء و توسـعه كيفـي نظـام آمـوزش عـالي را در      

ها از يك سـو و   هاي كاري خود قرار داده و براي ارزيابي پيشرفت اولويت برنامه

موانع پيش روي آموزش عالي از سوي ديگر با استفاده از پايگاه استنادي علـوم  

طـور  هـاي كشـور را بـه    هـا و پژوهشـگاه   د دانشگاهعملكر) ISC(جهان اسالم 

  .هدفمند مورد ارزيابي قرار داده است

كه اين رتبه بندي، نخستين تجربه جمهوري اسـالمي در   وي با اشاره به اين

پيش از : المللي است، تصريح كرد هاي بين بندي با استفاده از شاخص بحث رتبه

وزارت علـوم، تحقيقـات و    ها و موسسات پژوهشـي كشـور توسـط    اين دانشگاه

درمان و آموزش پزشكي و حتـي از طريـق شـوراي     فناوري و وزارت بهداشت، 

اي از  هاي مختلف ارزيابي شده و حتي در پـاره  عالي انقالب فرهنگي به صورت
ها را به خطا رتبه بندي نام نهاده،  ها، وزارت بهداشت نام اين نوع ارزيابي ارزيابي

بندي مورد توجـه   ها موضوع رتبه كدام از اين ارزيابيهيچ كه معتقدم در  در حالي

نبوده و معيارهاي مورد استفاده صرفا جنبـه توصـيفي داشـته و ايـن معيارهـا و      

  .متغيرها ارتباطي با روش شناسي ندارند

ــه ــاوري اظهــار داشــت اي اطــالع ريــيس مرکــز منطق ــوم و فن : رســاني عل

ـ  دانشگاه دانشـگاه در ايـن    ٢٠١ي بـه تعـداد   هاي كشور اعم از دولتي و غيردولت

مورد  ٣٥دانشگاه از زيرمجموعه وزارت علوم،  ٧٠اند كه  بندي شركت كرده رتبه

واحد از دانشگاه آزاد اسـالمي   ١٠١هاي وابسته به وزارت بهداشت و  از دانشگاه

  .اند بوده
واحـد علـوم و   ( متاسفانه بزرگترين واحد دانشگاه آزاد اسـالمي : مهراد افزود

بندي حضور نداشت و شانس خود را براي ورود به در اين رتبه) قات تهرانتحقي

  .بندي از بين برد اين رتبه

  
وص در ادامـه درخصـ  ) ISC(رييس پايگـاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم      

بنـدي بـه    هـا در رتبـه   شركت اين دانشگاه: هاي نظامي و انتظامي گفت دانشگاه
هـاي نظـامي و    هايي كه دارند ميسر نشد و از مجموع دانشـگاه  دليل محدوديت

  .بندي شركت كرد در اين رتبه) ع(انتظامي، تنها دانشگاه افسري امام علي 

ـ : بندي گفت هاي اين رتبه وي درباره معيارها و شاخص ژوهش، آمـوزش و  پ

المللي از جمله اين معيارها هستند كه مجموع امتيـاز معيـار پـژوهش     وجهه بين

  .باشد مي ٥المللي  وامتياز كل وجهه بين ٣١، آموزش ٥١

: اي اطالع رساني علوم و فناوري در ادامـه تصـريح كـرد    رييس مرکز منطقه

هـاي   كنفـرانس نيز به پژوهش در ارتباط بـا مقـاالت   ) وزن(امتياز  ١٣همچنين 

  .المللي اختصاص داده شد بين

هاي علمي در  هايي مانند مقاله در معيار پژوهش شاخص: مهراد اظهار داشت

، كارايي پژوهش بـا  ١٦المللي شامل كيفيت پژوهش با امتياز  مجالت معتبر بين
، نـرخ رشـد كيفيـت پـژوهش و نـرخ رشـد       ٨، حجم پژوهش با امتياز ١٥امتياز 

هـا كـه شـامل اختراعـات و      نامـه  و ثبـت  ٥كدام بـا امتيـاز   كارايي پژوهش هر 

  .در نظر گرفته شد ٢اكتشافات با امتياز 

در معيـار  : اضـافه كـرد  ) ISC(رييس پايگاه استنادي علـوم جهـان اسـالم    

، اساتيد پر استناد با ٦آموزش شاخص اعضاي هيات علمي داراي جايزه با امتياز 

، ٤اي مدرك دكتري به كـل بـا امتيـاز    ، نسبت اعضاي هيات علمي دار٨امتياز 

، نسـبت اعضـاي هيـات    ٣اند با امتيـاز   فارغ التحصيالن كه جايزه دريافت كرده

، نسبت دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي بـه كـل      ٤علمي به دانشجو با امتياز 

المللـي بـا    و دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي بـين  ٢دانشجويان با امتياز 
  .است ٤امتياز 

  
هاي نسبت اعضاي هيات  المللي، شاخص در معيار وجهه بين: وي توضيح داد

المللـي بـه كـل     امتياز، نسبت دانشجويان بين ٢المللي به كل اعضا با  علمي بين

دانشجويان با يك امتياز، نسبت اعضاي هيات علمي داراي مدرك دكتري خارج 
  .از كشور با دو امتياز محاسبه شد

  موسسات پژوهشي تابعه وزارت علومها و  برترين دانشگاه
هـا و موسسـات    بندي مربـوط بـه دانشـگاه    نتايج رتبه: مهراد خاطرنشان كرد

هـاي تهـران، صـنعتي     دهـد كـه دانشـگاه    پژوهشي تابعه وزارت علوم نشان مي

شريف، صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران و تربيت مـدرس پـنج دانشـگاهي    

  .تا پنجم را به خود اختصاص دادندهاي اول  هستند كه به ترتيب رتبه

  ها و موسسات پژوهشي تابعه وزارت بهداشت  برترين دانشگاه
ها و موسسات  بندي دانشگاهمهراد در بخش ديگري از سخنانش درباره رتبه

: پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي اظهـار داشـت    

اين رتبه بندي شركت نداشـت و   دانشگاه سابق علوم پزشكي ايران متاسفانه در

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه تهران رتبـه نخسـت   

هاي علوم پزشكي سراسر كشور را به خود اختصـاص داد و پـس از آن    دانشگاه

هاي علوم پزشـكي شـهيد بهشـتي،     هاي دوم تا پنجم به ترتيب به دانشگاه رتبه

  .رفتشيراز، تبريز و اصفهان تعلق گ

  برترين واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي 
رييس پايگاه استنادي علوم جهان اسالم درخصوص رتبه بنـدي واحـدهاي   

واحد دانشگاهي در اين رتبـه   ١٠١اگر چه تعداد : دانشگاه آزاد اسالمي هم گفت



  

  
  
    

  

۱۷ 

در نظـام رتبـه بنـدي    . اند اما وضعيت چندان درخشان نيست بندي شركت كرده

ISC  امتيـاز جايگـاه    ١٠٠امتياز از كـل   ٢٧/٤واحد تبريز با كسب دانشگاه آزاد

نخست را در بين واحدهاي دانشگاه آزاد به خود اختصـاص داده و رتبـه دوم تـا    

  . پنجم به واحدهاي مشهد، تهران مركزي، كرج و واحد تهران شمال تعلق دارد

  هاي برتر كشور دانشگاه

-موسسات پژوهشي ايران اين ها و رتبه درهمكرد دانشگاه: مهراد عنوان كرد

چنين است كه دانشگاه تهران، علوم پزشكي تهـران، صـنعتي شـريف، صـنعتي     

اميركبير، علم و صنعت ايران، تربيـت مـدرس، دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد       

 ١٠بهشتي، دانشگاه شيراز، علوم پزشكي شيراز و دانشگاه صنعتي اصفهان جزو 

  . دانشگاه تراز اول كشور قرار دارند

  

  
معاونت : اي اطالع رساني علوم و فناوري خاطرنشان كرد رييس مرکز منطقه

دانشگاه وابسته به وزارت علوم را به مجلـس شـوراي    ١٠پژوهشي وزارت علوم 
كنـد و قطعـا ايـن وزارت از     اسالمي براي كسب اعتبارات مالي ويژه معرفي مي

  .ها استفاده خواهد كرد بندي نتايج اين رتبه

بندي را با اهميت  چه نتايج اين رتبهآن: گو با ايسنا تصريح كرد و وي در گفت

 ٢٠١١هاي جهان اسالم در ماه آوريـل  كند، آن است كه رتبه بندي دانشگاه مي

بنـدي   با دستور كـار رتبـه  که العاده وزراي آموزش عالي ميالدي در نشست فوق

از بحـث و بررسـي   بنابراين پـس  . تعيين خواهد شد, شوددانشگاه ها برگزار مي

اي از  ها و احتمـاال انجـام اصـالح يـا تغييـر در پـاره       پيرامون معيارها و شاخص

بندي به توصيب نهايي وزرا  هاي رتبه كه معيارها و شاخص ها پس از آن شاخص

بندي دانشگاه و مراكـز تحقيقـاتي كشـورهاي اسـالمي آغـاز       انجام رتبه رسيد، 

  .شود مي
: در پايان خاطرنشـان كـرد  ) ISC(جهان اسالم رئيس پايگاه استنادي علوم 

منظور معرفـي بـه بانـك توسـعه     دانشگاه برتر جهان اسالم به ٢٠براي انتخاب 

هـاي مطلـوبي در اختيـار     اسالمي جهت استفاده از بورس ايـن بانـك، فرصـت   

هـا آشـنايي    گيـرد و ايـن فرصـت    ها و مراكز پژوهشي كشور قـرار مـي   دانشگاه

هـاي   ها با اتخـاذ سياسـت   بندي دانشگاه حقيقاتي براي رتبهها و مراكز ت دانشگاه

هـاي رشـد و ارتقـاء     توانـد زمينـه   مناسب و فراهم آوردن بسترهاي مساعد مـي 

ها بسـتگي   موسسات خود را فراهم آورد و تصميمي است كه به روساي دانشگاه

  . دارد

 ISC يبر اساس رتبه بند  دانشگاه تراز اول کشور ٢٠

 فيرد يقاتيا موسسه تحقي اهنام دانشگ ازيامت

 ١ تهران دانشگاه ١٠٠

 ٢ تهران يدانشگاه علوم پزشک ٢٩/٦٥

 ٣ فيشر يدانشگاه صنعت ١٧/٦٥

 ٤ ريرکبيام يدانشگاه صنعت ٤٩/٥٢

 ٥ صنعت دانشگاه علم و ٧٨/٤٤

 ٦ مدرس تيدانشگاه ترب ١٧/٤٠

 ٧ يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک ٩٠/٣٦

 ٨ رازيش دانشگاه ٣٨/٣٢

 ٩ رازيش يدانشگاه علوم پزشک ٥٨/٢٤

 ١٠ اصفهان يدانشگاه صنعت ٦٩/٢٣

 ١١ مشهد يدانشگاه فردوس ٥٦/٢٣

 ١٢ زيتبر دانشگاه ٨٦/٢٠

 ١٣ رينص خواجه يدانشگاه صنعت ١١/٢٠

 ١٤ يبهشت ديدانشگاه شه ٠٨/١٨

 ١٥ زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ٩٨/١٥

 ١٦ اصفهان دانشگاه ٩٣/١٤

 ١٧ اصفهان يشگاه علوم پزشکدان ٣١/١٤

 ١٨ مازندران دانشگاه ٣١/١٢

 ١٩ نايس يدانشگاه بوعل ٦٦/١١

 ٢٠ مشهد يدانشگاه علوم پزشک ٩٠/١٠

 
  

  نو يهايد انرژيت محققان کشور در توليموفق

 يهـا د رنگي، توليقات و فناوريوزارت علوم، تحق يمعاون پژوهش و فناور

نو ذکر  يهايپژوهشگران کشور در حوزه انرژ يهاتيزل را از موفقيوديژه و بيو

توسـعه   يقـات مجلـس بـرا   يون آموزش و تحقيسيبا کم يمذاکرات: کرد و گفت

  .زل در حال انجام استيوديد بيتول يهاطرح

 
ــويدکتــر محمــد مهــد ــژاد ن ــا خبرنگــار مهــر،يرن ــاولو ، در گفتگــو ب ت ي

نـو ذکـر کـرد و ادامـه      يهـا يرا انـرژ  يميشـ  يسـال جهـان   وزارتخانه در نيا

ن راسـتا وزارت علـوم   ينو است که در ا يهايانرژ ن وزارتخانه بريکرد ايرو :داد

ـ ا يهـا ، از پـروژه يپژوهشـ  يهاتيفعال کننده تياستگذار و هدايعنوان سبه ن ي

  .کنديت ميحوزه حما

: ، خاطرنشان کرديل سوختين وزارتخانه در ستاد پيت ايبا اشاره به عضو يو

و چه  ٤٥ شود چه در قالب مادهيم يين حوزه اجرايکه در ا ييهاو طرح هاپروژه

  .شوديم تيصورت گسترده حمادانشگاه با صنعت به در قالب ارتباط

نو اشاره  يهايانرژ ديمحققان کشور در تول يهاتيبه موفق ر علوميمعاون وز

 د کردهيرا تول يخاص يهاحاضر پژوهشگاه رنگ، رنگ در حال: اداور شدي کرد و

، يديورشــخ ي، از انــرژيديخورشــ يهــااســتفاده از ســلول اســت کــه بــدون
  .کنديد ميتول يانرژ

ـ که راندمان انيان ايبا ب يقات و فناوريعلوم، تحق يشورا ريدب هـا  ن رنـگ ي

تـوان  ين حـال مـ  يدرعـ : اداور شديکمتر است،  يديرشخو يهاسلول به نسبت

  .د کرديتول يانرژ ياقتصاد وهيله به شيوسنيبد

پژوهشگران کشور نـام   يگر دستاوردهايزل را از ديوديوگاز و بينژاد، بيمهد

هـا بـه   از آن يکه برخـ  شده يينه اجراين زميدر ا ييهاپروژه: ح داديتوض و برد
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قـات  يون آموزش و تحقيسيبا کم يمذاکرات رونيااز  .ده استيرس يمرحله صنعت

 .زل در حال انجام استيوديب ديتول يهاتوسعه طرح يمجلس برا
ـ منجر به تول ن مذاکراتيا کرد که يدواريابراز ام يو ـ د بي زل در سـطح  يودي

  .شود ترگسترده
 

 ٨٩انتخاب دانشجويان نمونه سال 
مختلـف   يهـا  در رشـته  يان نمونه کشوريتن از دانشجو ٨٢رنا، يگزارش ابه

اسـت  ينهـاد ر  يد بهشـت يدر سـالن شـه   ٢٥/١٠/٨٩صـبح روز شـنبه    يليتحص

 يها شان در عرصهيها تيبه پاس فعال يس جمهورييگردهم آمدند تا ر يجمهور
  .ل کندياز آنان تجل يو فرهنگ ي، پژوهشيعلم

  

آمـوزش    و بهداشـت، درمـان و   يقـات و فنـاور  يعلوم، تحق يها خانهوزارت

 يليسال تحص يان نمونه کشوريل از دانشجوين تجلييبرگزارکنندگان آ يپزشک

ـ  يقـت نـوزدهم  ين مراسـم در حق يبودند؛ ا ١٣٨٩ -٩٠  ين دوره انتخـاب و معرف

ن دوره انتخـاب و  يو پـانزدهم  ياکز آموزش عالها و مر نمونه دانشگاه يدانشجو

  .بود يعلوم پزشک يها نمونه دانشگاه ها و دانشکده يدانشجو يمعرف

 يقـات و فنـاور  يوزارت علـوم، تحق  يان نمونه از سوين دانشجويتن از ا ٥٠

 يهـا  ها و دانشکده ان نمونه دانشگاهيز از دانشجويتن ن ٣٢انتخاب شده بودند و 
  .بودند يعلوم پزشک

ـ بـا ارا  ير بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـک  يوز يد دستجرديه وحيمرض ه ي

ـ تحـت پوشـش ا   ينمونه در دانشگاه ها ياز نحوه انتخاب دانشجو يگزارش ن ي

مراکـز علـوم    يمورد پرونده از سـو  ٢٩٢ن دوره يخانه اعالم کرد که در اوزارت

ز رشـد  ا ينمونه ارسال شده است که حـاک  يته انتخاب دانشجويبه کم يپزشک
  .ان نمونه در کشور استيدانشجو يدرصد ٢٠

ز در گزارش خود از ارسـال  ين يقات و فناورير علوم، تحقيکامران دانشجو وز

 يانتخـاب دانشـجو   ين وزارتخانه بـرا يدانشگاه به ا ١٨٥ يپرونده از سو ٣٨٣

  .نمونه انتخاب شدند يدانشجو ٥٠ان ين مينمونه خبر داد که از ا

 
در بين اين دانشجويان نمونه، پيام افتخارجهرمي از دانشگاه صنعتي شريف و 

سمانه حكمي از دانشگاه مالير دانشجويان نمونه شيمي در مقطع كارشناسـي و  

و افشين سروري از دانشگاه شهيد بهشتي پور از دانشگاه كاشان مهدي بازرگاني
  .دانشجويان نمونه شيمي در مقطع دكتري  انتخاب شده بودند

نشريه خبري انجمن شيمي ايران انتخاب اين دانشجويان عزيز را به ايشان  

هـاي پيشـرفت و   تبريك عرض نموده، مزيد توفيقات ايشان در رسيدن بـه قلـه  

 .نمايدتعالي را از خداوند متعال مسئلت مي

 .برگزار شد المللي خوارزمي بيست و چهارمين جشنواره بين
المللي خوارزمي،  بين  جشنواره  برگزيدگان بيست و چهارمين دوره مراسم تقدير از

المللي صدا  هاي بين جمهور در مركز همايش رييس با حضور ١٣٨٩بهمن ماه  ١٦
 .و سيما برگزار شد

و چهـارمين   دحسن انتظاري، دبير بيستمهندس محم  ايسنا، گزارش خبرنگاربه

طرح  ٢٢در اين مراسم از : در اين زمينه گفتالمللي خوارزمي  بين  جشنواره  دوره

هاي داخلي،  در بين طرح. شد داخلي و چهار طرح برگزيده خارجي تقدير  برگزيده

از . انـد  كسب كـرده  را سوم طرح رتبه ١١طرح رتبه دوم و  ٩دو طرح رتبه اول، 

رتبـه سـوم    هاي خارجي هم سه طرح حائز رتبه دوم و يك طرح حائز رحبين ط

 .شده است
المللـي   بـين   ربـع قـرن جشـنواره    وي با بيان اين كه سال آينده برگـزاري يـك  

ها سه گروه سال در طول اين: خوارزمي را جشن خواهيم گرفت خاطرنشان كرد

هـاي   گـروه  هـا ز آنيكـي ا  ؛اند در طي برگزاري جشنواره به انسجام الزم رسيده
المللي خـوارزمي هسـتند كـه در حـال      هاي جشنواره بين تخصصي ارزيابي طرح

المللـي خـوارزمي را    هاي ارسالي به جشنواره بين گروه تخصصي طرح ١٥ حاضر

با وسواس بسيار زيـاد و بـا رعايـت اسـتانداردهاي      هاين گروها. ندنك ارزيابي مي

 .كنند ش ميرا گزين هاي برگزيده المللي طرح بين

المللي خوارزمي هستند  جشنواره بين گروه دوم، هيات داوران: انتظاري ادامه داد
نـوآوري و داشـتن ارزش    ها را از نقطه نظر پارامترهاي مختلـف ماننـد   كه طرح

متشـكل از   المللي خوارزمي ي بين هيات داوران جشنواره. كنند علمي كنترل مي

 عنوان يكده و در حوزه كاري خود بههاي مختلف علمي بو صاحب نظران حوزه

گروه سوم طراحان كشور هسـتند كـه جـزو نخبگـان     . دنشو مرجع محسوب مي
ايـن گـروه سـرمايه و گنجينـه ارزشـمند بـراي كشـور        . رونـد  مي شماركشور به

 .شوند محسوب مي
المللي خـوارزمي   چهارمين جشنواره بين كه فراخوان بيست وانتظاري با بيان اين

در : كشـور آغـاز شـد، گفـت     ماه سال جاري در داخـل و خـارج از  هشتاز ارديب

ترتيـب در حـوزه    طرح به دبيرخانه جشنواره ارائه شده كه به ٧٠مجموع هزار و 
پزشـكي   ، زيست فناوري و علوم پايه١٦٧، برق و كامپيوتر ١٨٥هاي ويژه طرح

علـوم  ، ٦٠، صنايع شـيميايي  ٨٦، مكانيك ١١٢، كشاورزي و منابع طبيعي ١٢٣

، ٣٤، علوم پزشـكي  ٤٠، فناوري نانو ٥١هاي نو  انرژي ، مواد، متالوژي و٥٤ پايه

، صنايع و مديريت فناوري ٢٨، فناوري اطالعات ٣١، عمران ٣٣ هنر و معماري

 وي در اين دوره از جشنواره تعـداد   به گفته. دريافت شد طرح ١٨و هوافضا  ٢٦

و ايرانيـان مقـيم    ١٧٨از كشـور  هاي دانشمندان و برجستگان علمي خارج  طرح

كشـور جهـان بـه دبيرخانـه جشـنواره       ٤٦هفت طرح بوده كه از  خارج از كشور

 .ارسال شده است

در ايـن  : خاطرنشـان كـرد   خـوارزمي  المللي چهارمين جشنواره بين دبير بيست و
علـوم    ، علـوم پايـه    هـاي بـرق و كـامپيوتر،    طرح در رشـته  ٢٦دوره از جشنواره 

زيسـت   هـاي نـو،   اورزي و منابع طبيعي، مواد، متـالورژي و انـرژي  كش  پزشكي،

از اين بـين چهـار   . هاي ويژه برگزيده شدند فناوري و علوم پايه پزشكي و طرح

لمان، ازبكستان، استراليا و ايتاليا  دريافتي از محققان خارجي از كشورهاي آ طرح

 .ندهاي برگزيده معرفي و تقدير شد طرح به عنوان
  المللي از برگزيدگان جشنواره نهاد بين سازمان و ١٥با اشاره به حمايت انتظاري 

توان  المللي مي ها و نهادهاي بينسازمان اين  از جمله: المللي خوارزمي گفت بين

 ، سازمان خوار)كامستك(اسالمي  به كميسيون علوم و فناوري سازمان كنفرانس
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فكـري، مجمـع    ني مالكيـت ، سـازمان جهـا  )فـائو (بار و كشاورزي ملل متحد  و

هاي تحقيقات صنعتي و فناوري، سـازمان توسـعه صـنعتي ملـل      جهاني سازمان

هـاي   ، سازمان همكـاري )توآس( آكادمي علوم كشورهاي در حال توسعه متحد،

 هاي اقتصادي هشت كشور در حـال توسـعه   همكاري سازمان و) اكو(اقتصادي 

(D8)  كه جشنواره بين المللي خوارزمي  چنين از نهادهاي داخليهم. اشاره كرد

رياسـت جمهـوري، سـتاد     توان معاونت علمي و فناوري كنند، مي را حمايت مي

  .هوافضا و بانك كشاورزي را نام برد

ون تومـان، بـه   يليم ٢٥ يرتبه اول جشنواره خوارزم يهابه طرح: فتانتظاري گ
ـ ليم ١٠ف دگان رتبه سوم تا سـق يون و به برگزيليم ١٥رتبه دوم  يهاطرح ون ي

 ٥برندگان رتبه اول اين جشـنواره  كه ضمن آن .شوديتومان پژوهانه پرداخت م

  .كنند سكه دريافت مي ٣سكه و رتبه سوم  ٤سكه طال، رتبه دوم 

  
گيري مقادير  يسنا، در بخش داخلي، دكتر يداهللا يميني با طرح اندازهبه گزارش ا

جامدسازي قطـره حـالل     بسيار كم آالينده آلي و فلزي توسط استخراج در پايه

هاي بنيادي، مهندس سيدعلي ميرسعيدي با طرح طراحي  آلي رتبه دوم پژوهش

 هندس وجيـه اي، م هاي توسعه و ساخت ملخ كامپوزيت بالگرد رتبه اول پژوهش

اي،  هـاي توسـعه   متـري رتبـه دوم پـژوهش    ميلـي  ٣٠دهقاني با طرح تيربار  ...ا
اس  پـي  جـي   مهندس سيده مهتا جنابي با طرح طراحي، ساخت و تست گيرنـده 

هــاي  ي دوم پــژوهش رتبــه LEOيــابي در مــدارهاي  فضــايي بــراي موقعيــت

توليد قطعات  يابي به تكنولوژي واي، مهندس حسين كرمي با طرح دست توسعه

اي، مهنـدس   هاي توسـعه  رتبه دوم پژوهش V94.2هاي گازي  فوالدي توربين

ي  ياب ليزري برد بلند با نرخ تكـرار بـاال رتبـه    عبدالصمد طاهري با طرح فاصله

اي و مهندس رضا حاتم تهراني با طرح تـدوين دانـش    هاي توسعه دوم پژوهش

هـاي تـوربين گـازي،     وشش پردهكاري، پ فني و توليد انبوه ريخته گري، ماشين

  .اي را كسب كردند هاي توسعه ي دوم پژوهش رتبه

چنين دكتر سيدمجتبي عطاردي با طرح طراحي و ساخت تراشه تيونر بـراي  هم
اي، عباس  هاي توسعه رتبه سوم پژوهش BVB-T/Hدريافت تصاوير ديجيتال 

اي،  هاي توسعه شورز رتبه سوم پژوه زاده با طرح دستگاه چند منظوره باغ مهدي

دكتر مريم فالحي با طرح بررسي اثرات اسالري در پرورش الرو ماهي سـفيد و  

وري توليـد رتبـه    سازي غلظت آن براي افزايش بهرهكپور ماهيان چيني و بهينه

اي، مرتضي زائري با طرح دوربين حرارتي سرد شـونده   هاي توسعه سوم پژوهش
اي، مهنـدس محمـد بـراري     توسـعه  هـاي  با بردهاي متفاوت رتبه سوم پژوهش

وات رتبه اول  ٥٠٠طيف گسترده  V/UHF  اختالل كننده  ميري با طرح سامانه

هـا كنتـرل    هاي كاربردي، دكتر محمد خانجاني با طـرح بررسـي روش   پژوهش

هاي چند ساله  هاي هرز براي توليد بذر از چين اول در يونجه تلفيقي آفات علف
كاربردي، مهندس سيدمحمد مهدي متوليـان بـا   هاي  همدان رتبه دوم پژوهش

پيشرفته هوايي با قابليت جنـگ الكترونيـك رتبـه دوم     V/UHFطرح راديويي 

هاي كاربردي، دكتر حسين مزدارانـي بـا طـرح تـاثير آسـيب مولكـول        پژوهش

DNA  زايـي   اسپرم در القاي تغييرات كوروموزومي در فرآيندهاي لقاح و رويـان

پور با طرح طراحي اجرا  اربردي، دكتر قدرت طهماسبيهاي ك رتبه سوم پژوهش

كـاري بـه روش تخليـه الكتريكـي رتبـه سـوم        و مدل سازي فرآيند نانوماشـين 

هاي كاربردي، مهندس حميد اسماعيلي با طرح توليد نقشه بـا مقيـاس    پژوهش

از تصـاوير   ١:٥٠٠٠ي و نقشـه عكـس   ا با استفاده از تصاوير مـاهواره  ١:١٠٠٠٠

پژوه بـا   هاي كاربردي، مهندس مجيد انتظامي مي رتبه سوم پژوهشدوربين رقو

هاي مختلف رتبـه دوم  مولكوالر با ظرفيت طرح ساخت دستگاه پمپ خالء توربو

نوآوري، مهندس كيومرث فرهادي با طرح محافظ بالستيكي تجهيزات استقرار و 

از پلوم سمتحرك رتبه سوم نوآوري، مهندس علي فوالدوند با طرح سامانه شبيه
پرتويي رتبه مشترك سوم نوآوري، مهندس امين شرقي ايدو بـا طـرح سيسـتم    

ي گاما و ايكس مبتني بر روش ديجيتالي بـراي كاربردهـاي   ا نگاري هسته طيف

زاده بـا طـرح كنتـرل     قابل حمل رتبه مشترك سوم نوآوري و دكتر صادق واعظ

ي تك فاز رتبه سـوم  حداكثر بازده و محركي سرعت متغير براي موتورهاي القاي

  .اختراع را كسب كردند

هاي نوين طيـف سـنجي    در بخش خارجي نيز پرفسور رونالد فرام با طرح روش

جذب پرتوهـاي ايكـس بـا دقـت بـاال وابسـتگي زمـاني بـا اسـتفاده از تـابش           

هاي كاربردي، پرفسور الكسـاندر مـاير بـا طـرح      سينكروترون رتبه دوم پژوهش

وژنز انگل ماالريا با رتبه سوم بنيادي، پرفسـور رشـيد   هاي مسوول پات ن تعيين ژ
گنيو با طرح توليد تابش هماهنگ برتـري بـاال در ليـزري پالسـما رتبـه سـوم       

طبيعـي   هاي كشـنده  بنيادي، پرفسور گويدو سرالتسو با طرح فعال كردن سلول

هـاي   هاي دندريتيت انساني و شناسايي از طريـق گيرنـده   غيرفعال توسط سلول

هـاي جديـد ضـد سـرطان رتبـه دوم       سـي و كـاربرد در توليـد واكسـن      انكاپي

  . هاي بنيادي را كسب كردند پژوهش
  

  
  
  
  
  
  
  

هاي گروه مديران محترمقابل توجه 

ها و مديران دانشگاه آموزشي شيمي

:محترم صنايع  
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  محمدرضا ايرواني: تدوين                                                                       

  
هاي علمي و سـهم  كي از افتخارات هر كشوري ميزان فعاليتبدون شك ي

جمهوري اسالمي ايران نيز از اين قاعده . آن كشور در توليد دانش جهاني است

هـاي اخيـر در   كلي مستثني نيست و خوشبختانه سهم كشور عزيزمان طي سال

تـوان  جرأت ميطوري كه بهميزان توليد دانش جهاني رشد چشمگيري داشته به

ت در ميان كشورهاي مختلف دنيا باالترين نرخ رشد توليدات علمي به ايران گف
كند كه از زبان آمـار و ارقـام   اين مهم زماني جلب توجه مي. اسالمي تعلق دارد

  .مستند بيان شود

باشيد قبل از پيـروزي انقـالب اسـالمي سـهم     گونه كه مستحضر ميهمان

در دهه اول پس از پيروزي . ده استايران در توليد دانش جهاني بسيار اندك بو

ها و وقـوع جنـگ تحميلـي رشـد     دليل تعطيلي چند ساله دانشگاهانقالب نيز به

چشمگيري در ميزان مشاركت محققان ايراني در توليد دانـش مشـاهده نشـد و    

عمال از دهه دوم تشكيل نظام مقدس جمهوري اسالمي حضـور ايـران در ايـن    

  .  عرصه نمايانگر شد

  
  

كه به نام سال جهـاني شـيمي مـزين     ۲۰۱۱در اين نوشتار در ابتداي سال 

صورت اجمالي بـه بررسـي وضـعيت علمـي     گرديده است، قصد آن داريم كه به

تـا   ۱۹۹۱سـال   ياز ابتـدا (سـاله   ۲۰ايران به روايت آمار و ارقام در يـك دوره  

  .پردازيمبه) ۲۰۱۰انتهاي سال 
 يعلمـ  مـدرک  ۸۹۶۴۹تعـداد   ۲۰۱۰تا پايان دسـامبر   ۱۹۹۱از اول ژانويه 

% ۳۳/۲۲مدرك و با نرخ متوسط رشـد سـاليانه    ۵/۴۴۸۲طور متوسط ساالنه به(

ـ ا ياسـالم  ياز كشور جمهور) در دوره بيست ساله اطالعـات   در مؤسسـه ران ي

اين در حالي است كه در دو سال قبـل از آن  . ده استيبه ثبت رس (ISI) يعلم

آمـار   ۱در جـدول  . ثبت گرديده است  ISIمدرك در ٢١٣تنها ) ١٩٩٠و  ١٩٨٩(

  .شوديها مشاهده من ساليا يدر طثبت مقاالت علمي  يكيتفك

  

  

  

  

  

   ISIآمار مدارك علمي ثبت شده ايران در : ۱جدول

 ۲۰۱۰تا  ۱۹۸۹هاي طي سال

  سال
  تعداد

  مقاالت

  درصد رشد

  نسبت به

  سال قبل
  سال

  تعداد

  مقاالت

  درصد رشد

  نسبت به

  سال قبل

۱۹۸۹  ۲۶  -  ۲۰۰۰  ۱۴۷۰  ۹/۲۳  

۱۹۹۰  ۱۸۷  ۲/۶۱۹  ۲۰۰۱  ۱۸۰۱  ۵/۲۲  

۱۹۹۱  ۲۳۵  ۷/۲۵  ۲۰۰۲  ۲۴۵۲  ۱/۳۶  

۱۹۹۲  ۲۵۵  ۵/۸  ۲۰۰۳  ۳۲۸۸  ۱/۳۴  

۱۹۹۳  ۳۳۵  ۸/۷ -  ۲۰۰۴  ۴۳۱۹  ۶/۳۱  

۱۹۹۴  ۳۹۲  ۰/۱۷  ۲۰۰۵  ۵۶۲۸  ۳/۳۰  

۱۹۹۵  ۴۸۹  ۷/۲۴  ۲۰۰۶  ۷۳۶۵  ۹/۳۰  

۱۹۹۶  ۶۱۱  ۹/۲۴  ۲۰۰۷  ۱۰۶۷۹  ۰/۴۵  

۱۹۹۷  ۷۳۵  ۳/۲۰  ۲۰۰۸  ۱۳۴۸۷  ۳/۲۶  

۱۹۹۸  ۱۰۴۷  ۴/۴۲  ۲۰۰۹  ۱۶۳۳۶  ۱/۲۱  

۱۹۹۹  ۱۱۸۶  ۳/۱۳  ۲۰۱۰  ۱۷۵۳۹  ۴/۷  

خوبي رشد تعداد مقاالت كشورمان را در اين محـدوده  نيز به ۱نمودار شكل 

  .دهدزماني نشان مي

  

   ISIنمودار رشد ثبت مدارك علمي ثبت شده ايران در : ۱شكل 
  ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۱هاي طي سال
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. باشـد يمـ  درخـور تأمـل   يدات علمـ يـ ن توليمنتشر كننده ا يهاتنوع رشته

شاخه علمي كه بيشـترين   ۵۰دهد، از بين نشان مي ۲گونه كه آمار جدول همان

، ۱۶، ۱۰، ۸، ۶، ۵، ۴، ۱هاي رديف(شاخه آن  ۱۱تعداد توليدات علمي را داشتند، 

شـاخه علمـي و    ۵۰تعداد مقاالت اين % ۶۹/۳۰يعني ) جدول ۴۲و  ۳۹، ۳۷، ۳۴

هاي دانش شـيمي مربـوط   كل مدارك ثبت شده، مستقيما به شاخه% ۳۰حدود 

  .شوندمي

  



  

  
  
    

  

۲۱ 

  ۲۰۱۰ايان سال پتا  ۱۹۹۰سال  ياز ابتدا ISIثبت مدارك علمي ايران در از نظر آمار علمي رشته برتر  ۵۰: ۲ جدول

 تعداد مقاالت شاخه علمي  رديف تعداد مقاالت شاخه علمي  رديف

۱  CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLINARY 

٥٩١٥ ۲۶  VETERINARY SCIENCES ١٥٧٠ 

۲  MATERIALS SCIENCE, 
MULTIDISCIPLINARY 

٣٨٣٩ ۲۷  PUBLIC, ENVIRONMENTAL & 
OCCUPATIONAL HEALTH 

١٥٢١ 

۳  ENGINEERING, ELECTRICAL 
& ELECTRONIC 

٣٥٩٩  ۲۸  THERMODYNAMICS ١٤٧٦ 

۴  ENGINEERING, CHEMICAL ٣٥٩٧ ۲۹  NEUROSCIENCES ١٤٥٣ 

۵  CHEMISTRY, ORGANIC ٣٤٣٥ ۳۰  CLINICAL NEUROLOGY ١٤٣٤ 

۶  CHEMISTRY, PHYSICAL ٣٤٢٨ ۳۱  BIOTECHNOLOGY & APPLIED 
MICROBIOLOGY 

١٤٢٨ 

۷  PHARMACOLOGY & 
PHARMACY 

٣٣٤١ ۳۲  ENERGY & FUELS ١٣٧١ 

۸  CHEMISTRY, ANALYTICAL ٣٠٨٨ ۳۳  ENGINEERING, 
MULTIDISCIPLINARY 

١٣٦٤ 

۹  MATHEMATICS, APPLIED ٢٦٩٠ ۳۴  CHEMISTRY, APPLIED ١٣٤٢ 

۱۰  POLYMER SCIENCE ٢٥٢٦ ۳۵  PHYSICS, MATHEMATICAL ١٣٢٦ 

۱۱  MECHANICS ٢٢٨٥ ۳۶  
COMPUTER SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS 
١٣٠٥ 

۱۲  PHYSICS, APPLIED ٢١٢٩ ۳۷  CHEMISTRY, MEDICINAL ١١٨٩ 

۱۳  MEDICINE, GENERAL & 
INTERNAL 

٢٠٨٩ ۳۸  
METALLURGY & 

METALLURGICAL 
ENGINEERING 

١١٥٢ 

۱۴  BIOCHEMISTRY & 
MOLECULAR BIOLOGY 

٢٠٢٣ ۳۹  ELECTROCHEMISTRY ١١٣٨ 

۱۵  MATHEMATICS ٢٠٢٢ ۴۰  ONCOLOGY ١١٢٣ 

۱۶  CHEMISTRY, INORGANIC & 
NUCLEAR 

١٩٨٠ ۴۱  
MATHEMATICS, 

INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS 

١١١١ 

۱۷  ENGINEERING, MECHANICAL ١٨٩٤ ۴۲  CRYSTALLOGRAPHY ١١٠٣ 

۱۸  ENVIRONMENTAL SCIENCES ١٨٦١ ۴۳  NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLOGY 

١٠٨٣ 

۱۹  PHYSICS, 
MULTIDISCIPLINARY 

١٨١٣ ۴۴  AGRICULTURE, DAIRY & 
ANIMAL SCIENCE 

١٠٦٩ 

۲۰  PLANT SCIENCES ١٧٥١ ۴۵  PEDIATRICS ١٠٦٩ 

۲۱  PHYSICS, CONDENSED 
MATTER 

١٧٢٤ ۴۶  OPTICS ١٠٦٥ 

۲۲  SURGERY ١٧٠٧ ۴۷  HEMATOLOGY ١٠٦٢ 

۲۳  ENGINEERING, CIVIL ١٦٩٧ ۴۸  WATER RESOURCES ١٠٥٨ 

۲۴  IMMUNOLOGY ١٦٩٦ ۴۹  UROLOGY & NEPHROLOGY ١٠٤٨ 

۲۵  FOOD SCIENCE & 
TECHNOLOGY 

١٦٥٦ ۵۰  PHYSICS, PARTICLES & 
FIELDS 

١٠١٤ 

  

 ۵۰آمار توليـدات علمـي    ۳در جدول . شده است نيز جالب توجه است ISIها موجب ثبت اين مدارك در هاي علمي آنها و مراكز علمي برتر كه فعاليتآمار دانشگاه

درج شـده،   ISIموسسـه   ا بيش از يك نام درجايي كه مدارك بعضي از اين مراكز علمي باز آن .دانشگاه و مركز علمي برتر ايران در محدوده زماني مذكور ارائه شده است

  .االمكان سعي شده تا جستجو با تمام عناوين انجام شودحتي
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  ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۱هاي طي سال ISIها و مراكز علمي ايران در دانشگاه تعداد مدارك علمي ثبت شده توسط: ۳جدول 

  نام دانشگاه  رديف
تعداد 

  مقاالت

سهم مشاركت در 

توليد مدارك 

  )درصد(

  نام دانشگاه  رديف
تعداد 

  مقاالت

سهم مشاركت در 

دارك متوليد 

  )درصد(

  ۱۶/۱  ۱۰۶۰  علوم پزشكي مشهد  ۲۶  ۰۳/۱۱  ۱۰۰۳۹  تهران  ۱

  ۱۱/۱  ۱۰۰۶  تربيت معلم تهران  ۲۷  ۷۳/۷  ۷۰۳۳  علوم پزشكي تهران  ۲

  ۰۸/۱  ۹۷۹  انستيتو پاستور ايران  ۲۸  ۳۸/۶  ۵۸۰۶  صنعتي شريف  ۳

۴  
حد با صدها وا( آزاد اسالمي

  )دانشگاهي
  ۹۸/۰  ۸۸۸  )س(الزهرا   ۲۹  ۳۱/۶  ۵۷۴۵

  ۹۸/۰  ۸۸۷  اروميه  ۳۰  ۰۵/۶  ۵۵۰۳  تربيت مدرس  ۵

  ۹۷/۰  ۸۸۲  كاشان  ۳۱  ۲۲/۵  ۴۷۴۹  شيراز  ۶

  ۸۰/۰  ۷۲۹  شهيد چمران اهواز  ۳۲  ۶۴/۴  ۴۲۲۵  صنعتي اميركبير  ۷

  ۷۷/۰  ۶۹۹  يزد  ۳۳  ۴۳/۳  ۳۱۱۸  صنعتي اصفهان  ۸

  ۳۴  ۲۴/۳  ۲۹۴۹  علم و صنعت  ۹
  گاه پيام نوردانش

  )با صدها واحد دانشگاهي(
۶۶۵  ۷۳/۰  

  ۷۰/۰  ۶۴۰  زنجان  ۳۵  ۲۴/۳  ۲۹۴۵  شهيد بهشتي  ۱۰

  ۶۸/۰  ۶۱۹  هاي پليمر و پتروشيميمركز پژوهش  ۳۶  ۲۰/۳  ۲۹۰۹  علوم پزشكي شهيد بهشتي  ۱۱

  ۶۳/۰  ۵۷۷  مركز تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  ۳۷  ۸۹/۲  ۲۶۲۷  علوم پزشكي شيراز  ۱۲

  ۵۸/۰  ۵۳۱  كردستان  ۳۸  ۶۹/۲  ۲۴۴۴  سي مشهدفردو  ۱۳

  ۵۷/۰  ۵۱۹  اراك  ۳۹  ۶۰/۲  ۲۳۶۹  تبريز  ۱۴

  ۵۴/۰  ۴۹۰  سيستان و بلوچستان  ۴۰  ۱۲/۲  ۱۹۳۰  اصفهان  ۱۵

  ۵۱/۰  ۴۶۰  سازمان انرژي اتمي ايران  ۴۱  ۷۰/۱  ۱۵۴۶  بوعلي سينا همدان  ۱۶

  ۴۹/۰  ۴۴۴  علوم پزشكي مازندران  ۴۲  ۶۷/۱  ۱۵۲۴  علوم پزشكي اصفهان  ۱۷

  ۴۸/۰  ۴۳۹  شاهد  ۴۳  ۶۵/۱  ۱۵۰۷  رازي كرمانشاه  ۱۸

  ۴۴/۰  ۴۰۲  علوم پزشكي كرمان  ۴۴  ۶۴/۱  ۱۵۰۱  علوم پزشكي ايران  ۱۹

۲۰  
مركز مطالعات فيزيك نظري 

  و رياضيات
  ۴۳/۰  ۳۹۳  هاي مواد و انرژيمركز پژوهش  ۴۵  ۵۹/۱  ۱۴۵۰

  ۴۳/۰  ۳۹۲  صنعتي شاهرود  ۴۶  ۵۷/۱  ۱۴۳۸  علوم پزشكي تبريز  ۲۱

  ۴۰/۰  ۳۶۳  خليج فارس بوشهر  ۴۷  ۵۳/۱  ۱۳۹۶  عتي خواجه نصيرصن  ۲۲

  ۳۸/۰  ۳۴۸  صنعتي سهند تبريز  ۴۸  ۳۷/۱  ۱۲۴۶  مازندران  ۲۳

  ۳۷/۰  ۳۴۲  سمنان  ۴۹  ۳۶/۱  ۱۲۴۲  شهيد باهنر كرمان  ۲۴

  ۳۷/۰  ۳۳۶  قزوين) ره(امام خميني   ۵۰  ۲۷/۱  ۱۱۵۴  گيالن  ۲۵

  
ين فراواني است كـه در  مسلما ثبت اين تعداد ركورد علمي حاصل تالش محقق

هـاي ارزشـمند علمـي همـت     هاي علمي مختلف، نسبت به انجام فعاليـت رشته

پرواضح است . اندگمارده و برگ زرين ديگري بر افتخارات اين مرز و بوم آفريده

كه سهم همه افراد در اين تالش بزرگ يكسان نبوده و برخـي محققـين گـوي    

با نگاهي به ليست . اندن عرصه علمي شدهسبقت را بر ديگران ربوده و پيشتاز اي

شـود  اندة مالحظه ميمحققيني كه بيشترين تعداد مقاالت علمي را منتشر كرده

البتـه  . كه سهم جامعه شيمي ايران نيز در اين مهم چشمگير و تأثيرگـذار اسـت  

الزم به ذكر است كه صرف تعداد مقاالت هرچند شاخص خوبي است ولـي بـه   

هاي كيفي از جملـه  ، زيرا اين شاخص كمي است و شاخصتنهايي كافي نيست
لذا بـه همـين دليـل    . نيز بايد مورد توجه قرار گيرد h-indexتعداد ارجاعات و 

براساس شاخص تعداد مقـاالت و تعـداد    ISIموسسه اطالعات علمي است كه 

هنگام دانشمندان، كشورها، موسسات و  بندي به ارجاعات هر دو ماه يكبار به رده

برجسته يكي از عنـاوين ارزيـابي موسسـه    ) دانشمند(محقق . پردازد جالت ميم

است كه به محققاني كـه در هـر شـاخه از علـم ميـزان      ) ISI(اطالعات علمي

يـك  در ميان ها از حد خاصي فراتر رود و استنادات صورت گرفته به مقاالت آن

  .شود درصد اول محققان جهان در آن حوزه علمي قرار گيرند، اطالق مي

اول مـارس  تـا   ٢٠٠٠در بازه زماني اول ژانويـه   ISIآمار منتشره  جديدترين در

نفر از محققين ايراني با كسب امتيـازات الزم و قرارگـرفتن در    ٤٨، تعداد ٢٠١١

المللي معرفي عنوان دانشمندان بينليست يك درصد محققين رشته مربوطه، به

از ايـن  %) ٢/٧٩(نفـر   ٣٨دهد تعداد گونه كه اين ليست نشان ميهمان. اندشده

  .   باشنددانشمندان از محققين رشته شيمي مي

ـ هـای جد کـی از شـاخص  ي عنـوان به h-index شاخصگفتني است،  د ي

ـ ری توليگ سنجی است که عالوه بر اندازه علم ـ دات علمـی افـراد، م  ي ر يزان تـأث ي
)impact( ـ  جه ين شاخص نتيا. کند ز مشخص میيعلمی افراد را ن ن يتعـادل ب

منظـور  ن شاخص بـه يا. تعداد انتشارات و تعداد استنادات به ازای هر مقاله است

ری علم مانند تعداد کل مقاالت و تعـداد کـل   يگ های اندازهر شاخصيارتقای سا

ی که صـرفاً تعـداد   يهارگذار را از آنياستنادات طراحی شده است تا محققان تأث



  

  
  
    

  

۲۳ 

سه محققـان بـا   ين شاخص برای مقايا. ز کندينند، متماكيادی مقاله منتشر ميز

  .کسان کاربرد دارديطه کاری يح

داند كه چون حدنصاب رسيدن تعداد ارجاعات ذكر اين نكته را ضروري مي

هر رشته به مرز ليست دانشمندان برتر متفاوت است، در اين نوشتار ليست كلي 

در  ٢٠١١تـا   ١٩٩١ساله  ٢٠محققين برتر برمبناي تعدد كل ارجاعات طي دوره 

تنظيم و ليست دانشمندان برتـر شـاخه شـيمي براسـاس رتبـه       ٤جدول شماره 

، ٥در جدول شـماره   ٢٠١١تا اول مارس  ٢٠٠٠ايشان در بازه زماني اول ژانويه 

ليست دانشمندان برتر شاخه مهندسي براساس رتبه ايشان در بازه زماني فوق در 
ها براساس رتبـه ايشـان در   ر شاخهو ليست دانشمندان برتر ساي ٦جدول شماره 

جايي كه برخي از اين از آن. ارائه شده است ٧بازه زماني مذكور در جدول شماره 

انـد، لـذا   دانشمندان پرتوان در بيش از يك شاخه امتيازات الزم را كسب نمـوده 

چنـين  هـم . طور جداگانه ذكر شده اسـت اي بهاسامي و رتبه ايشان در هر شاخه

وانندگان محترم تعداد مقاالت منتشرشده و تعداد ارجاعات هريك جهت اطالع خ

از (هاي مختلف از زمان انتشار اولـين مقالـه   از دانشمندان فوق به تفكيك سال

-از آن. تنظيم شده اسـت  ٨در جدول  ٢٠١١تا پايان فوريه ) به بعد ١٩٨٩سال 

درج  ISIموسسه  جايي كه مدارك بعضي از اين محققين با بيش از يك نام در

  . االمكان سعي شده تا جستجو با تمام عناوين انجام شودشده، حتي

داند از جناب آقاي دكتر محمدرضا گنجعلي استاد محترم در پايان الزم مي
دليل در اختيار گذاشتن آخرين آمار اين دانشمندان گروه شيمي دانشگاه تهران به

  .ها تشكر نمايدو رتبه آن
۲۰۱۰الي  ۱۹۹۱برمبناي تعداد ارجاعات از سال ) ۲۰۱۱معرفي شده در اول مارس (المللي ايران ت اسامي دانشمندان بينجديدترين ليس: ۴جدول   

 نام دانشگاه رشته دانشگاهي  نام دانشمند  رديف
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

  متوسط ارجاعات

  هر مقاله

  متوسط ارجاعات

 در سال
h-index 

  ۴۷  ٢٣/٤٢٩  ٤٩/١٧  ٩٤٣٤  ۵۴۰ رازي كرمانشاه تجزيه شيمي پوردكتر مجتبي شمسي  ١

  ۴۶  ٧٥/٤٩٦  ٤٦/١٦  ٧٩٤٨  ۴۸۳ تهران شيمي تجزيه دكتر محمدرضا گنجعلي  ٢

  ۳۶  ٠٠/٣٠٩  ٦٩/١٧  ٥٢٥٣  ۲۹۷ بوعلي سينا همدان شيمي آلي گل دكتر محمدعلي زلفي  ٣

  ۳۹  ١٨/٢١٤  ٢٣/٢٢  ٤٧١٢  ۲۱۲ شيراز شيمي آلي پوردكتر ناصر ايران  ٤

  ۳۶  ٢٣/١٩٤  ٦٠/١٩  ٤٢٧٣  ۲۱۸ شيراز شيمي آلي سيدحبيب فيروزآبادي دكتر  ٥

  ۲۷  ٧٢/٢٢٧  ٣٥/٨  ٤٠٩٩  ۴۹۱ الزهراء شيمي آلي دكتر مجيد هروي  ٦

  ۳۲  ٤٤/٤١٥  ٩٥/١١  ٣٧٣٩  ۳۱۳ تهران شيمي تجزيه ز نوروزييدکتر پرو  ٧

  ۳۲  ١٥/١٨٣  ١٣/١٢  ٣٦٦٣  ۳۰۲ صنعتي اصفهان شيمي آلي پور دكتر شادپور ملك  ٨

  ۳۳  ٣٨/١٦٥  ٥٤/١٦  ٣٤٧٣  ۲۱۰ شيراز شيمي آلي كتر هاشم شرقيد  ٩

  ۳۳  ٤١/١٨٦  ٦٦/١٣  ٣٢٦٩  ۲۳۲ صنعتي اصفهان شيمي آلي پور دكتر عبدالرضا حاجي  ١٠

  ۳۱  ٠٠/٢٥٤  ٧٠/١٢  ٣٠٤٨  ۲۴۰ کاشان شيمي معدني  دكتر مسعود صلواتي  ١١

  ۳۰  ٥٩/١٣٥  ۹۴/۱۳  ٢٩٨٣  ۲۱۴ اصفهان شيمي آلي دكتر ايرج محمدپور  ١٢

  ۲۷  ١٥/٢٠٧  ۲۹/۸  ٢٦٩٣  ۳۲۵ صنعتي اميركبير اضيير دکتر مهدي دهقان  ١٣

  ۲۶  ١٠/١٣١  ٢٣/٨  ٢٦٨٢  ۳۲۶ تربيت مدرس شيمي آلي دكتر عيسي ياوري  ١٤

  ۲۵  ٤٥/١١١  ٠٨/٩  ٢٤٥٢  ۲۷۰ علوم پزشكي تهران داروسازي دست دكتر محمدرضا زرين  ١٥

  ۲۳  ٣٥/١٣٥ ٢٦/٧ ٢٣٠١  ۳۰۲ علوم پزشكي تهران داروسازي  محمد عبدالهي دکتر  ١٦

  ۲۹  ٢٦/١٠٢  ٨٨/١٨  ٢٢٨٥  ۱۲۱ تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي آلي دكتر بابك كريمي  ١٧

  ۲۵  ٨٦/١٠٧  ٤٥/١٢  ٢٢٦٥  ۱۸۲ اصفهان شيمي معدني نژاددکتر شهرام تنگستاني  ١٨

  ۲۶  ۴۸/۹۹  ۳۲/۱۶  ۲۰۸۹  ۱۲۸  شهيد بهشتي شيمي آلي  دكتر پيمان صالحي  ١٩

  ۲۴  ٢٨/١١١  ٣٢/١١  ٢٠٠٣  ۱۷۷  شهيد بهشتي  شيمي آلي  شعبانيدكتر احمد   ٢٠

  ۲۲  ۴۵/۱۶۹  ۹۶/۶  ١٨٦٤  ۲۶۸ تربيت مدرس تهران شيمي معدني دكتر علي مرسلي  ٢١

  ۲۲  ٧٦/٨٥  ٦٨/٩  ١٨٠١  ۱۸۶ صنعتي اصفهان شيمي تجزيه اصغر انصافيدكتر علي  ٢٢

  ۲۰  ۸۶/۸۱  ۶۸/۵  ۱۸۰۱  ۳۱۷ علوم پزشكي تهران داروسازي  پوراحمدرضا ده دکتر  ٢٣

  ۲۳  ۷۰/۷۸  ٤٣/١٥  ١٥٧٤  ۱۰۲ صنعتي شريف شيمي آلي دكتر محمدرضا سعيدي  ٢٤

  ۲۲  ۳۵/۹۲ ٨٧/٩ ١٥٧٠  ۱۵۹ تربيت معلم تهران شيمي معدني  دكتر حسين آقابزرگ  ٢٥

  ۲۳  ٨٠/٧٣  ٩١/١٤  ١٤٧٦  ۹۹ تربيت مدرس شيمي تجزيه اله موسويدكتر ميرفضل  ٢٦

  ۲۱  ۴۷/۹۷  ٩٢/١٣  ١٤٦٢  ۱۰۵ قزوين) ره(م خمينياما رياضي دكتر سعيد عباس بندي  ٢٧

  ۲۴  ۵۸/۱۱۷  ٩٤/١٢  ١٤١١  ۱۰۹  تهران  شيمي تجزيه  دكتر مهدي اديب  ٢٨

  ۲۰  ۱۰/۱۴۰  ١٣/٣١  ١٤٠١  ۴۵  تبريز  شيمي كاربردي  الدين دانشوردكتر نظام  ٢٩

  ۲۰  ۲۵/۱۱۵  ۹۲/۱۱  ۱۳۸۳ ١١٦ گيالن شيمي آلي دكتر فرهاد شيريني  ٣٠

  ۱۷  ١٧/٢٢٩  ٨٥/١١  ١٣٧٥  ۱۱۶  مازندران  مكانيك  گنجيداود دوميري دكتر   ٣١



  

  
  
    

  

۲۴ 

  ۲۰  ۹۲/۱۰۲  ٩٨/٨  ١٣٣٨  ۱۴۹ اصفهان شيمي معدني ميرخاني.. ادكتر ولي  ٣٢

  ۲۶  ۱۴/۱۸۳  ۳۵/۲۰  ۱۲۸۲  ۶۳  قوچان  شيمي تجزيه  علي زمانيحسن دکتر  ٣٣

  ۲۰  ۷۸/۱۴۰ ۵۴/۱۲ ١٢٦٧  ۱۰۱ آزاد اسالمي مشهد شيمي معدني  دكتر فاطمه فراش بامحرم  ٣٤

  ۲۱  ۲۰/۱۱۴  ٠٢/١٢  ١١٤٢  ۹۵ تهران  شيمي تجزيه دكتر سياوش رياحي  ٣٥

  ۱۹  ۷۸/۱۱۳  ٠٣/١٤  ١٠٢٤  ۷۳ ياسوج  شيمي تجزيه دكتر مهراورنگ قائدي  ٣٦

  ۱۸  ۱۷/۵۵  ٨٣/٩  ٩٩٣  ۱۰۱ مرکز پليمر و پتروشيمي  شيمي آلي دكتر محمد يوسفي  ٣٧

  ۱۷  ۳۶/۸۷  ٥٤/١٣  ٩٦١  ۷۱  ياسوج  شيمي تجزيه  دكتر اردشير شکراللهي  ٣٨

  ۱۹  ۴۰/۹۵  ۸۹/۱۱  ۹۵۴  ۸۶ علوم پزشكي تهران شيمي تجزيه  دكتر فرنوش فريدبد  ٣٩

  ۱۵  ٣٨/٤٤  ٩١/٩  ٩٣٢  ۹۴ صنعتي اميركبير کيمکان دكتر محمدرضا اسالمي  ٤٠

  ۱۸  ٣١/٦٠  ٣٧/١٥  ٧٨٤  ۵۱  صنعتي امير كبير  شيمي تجزيه  بختدكتر مهران جوان  ٤١

  ۱۵  ۹۳/۵۰  ١٣/٧  ٧١٣  ۱۰۰ يزد رياضي دكتر بيژن دواز  ٤٢

  ۱۸  ۶۴/۶۴  ٣٣/٢٦  ٧١١  ۲۷ پژوهشگاه صنعت نفت  شيمي تجزيه دكتر طاهره پورصابري  ٤٣

  ۱۵  ٧٨/٣٧  ٦٥/٦  ٦٩٨  ۱۰۵  صنعتي مالك اشتر  آلي شيمي  محمدحسين كشاورزدكتر   ٤٤

  ۱۵  ۰۰/۶۸  ۸۶/۲۱  ۶۱۲  ۲۸ پژوهشگاه صنعت نفت  شيمي تجزيه  دكتر مرتضي رضاپور  ٤٥

  ۱۳  ۹۵/۲۶  ٨٨/٣  ٥٩٣  ۱۵۳  علم و صنعت  اضيري  علي كاوه دكتر  ٤٦

  ۱۳  ۴۰/۴۷  ۴۶/۸  ۴۷۴  ۵۶ گيالن  رياضي  دكتر جعفر بيازار  ٤٧

  ۹    ۵۵/۶  ٣٤٧  ۵۳ تهران شيمي تجزيه دكتر مرتضي حسيني  ٤٨

  
  المللي ايران در شاخه شيمياسامي دانشمندان بين: ۵جدول 

  براساس رتبه در بازه زماني) ۲۰۱۱معرفي شده در اول مارس (

  رتبه  نام دانشمند  رديف  رتبه  نام دانشمند  رديف

١  
دكتر محمدعلي 

 گل زلفي
  ٤٠٣٢  دكتر احمد شعباني  ١٣ ٦٠٤

٢  
  دكتر مجتبي

 پورشمسي
 ٤٥٨٩  دكتر پيمان صالحي  ١٤ ٧٥٢

٣  
دكتر محمدرضا 

 گنجعلي
 ٤٦٥٣ دكتر علي مرسلي  ١٥ ١٠٣٧

 ٤٩٠٧ دكتر بابك كريمي  ١٦ ١٤٢٩ دكتر مجيد هروي  ٤

٥  
سيدحبيب دكتر 

 فيروزآبادي
١٧ ١٧٩٦  

دکتر شهرام 

 نژادتنگستاني
٥٠٨٨ 

  ۵۲۹۳  دكتر حسين آقابزرگ  ١٨ ١٨٣٨ پوردكتر ناصر ايران  ٦

٧  
دكتر عبدالرضا 

 پور حاجي
 ٥٤١٦ دكتر فرهاد شيريني  ١٩ ٢٧٢٣

  ٢٠  ۲۸۵۸ دكتر ايرج محمدپور  ٨
دكتر محمدرضا 

 سعيدي
٥٨٧١ 

 ٦٤٠٧ پور ور ملكدكتر شادپ  ٢١ ٣١٢٢ دكتر هاشم شرقي  ٩

  ٢٢ ٣٥٣٥   دكتر مسعود صلواتي  ١٠
  دكتر فاطمه

  فراش بامحرم
۶۴۳۸  

 ٦٧٥٦ ميرخاني.. ادكتر ولي  ٢٣ ٣٦١٧ ز نوروزييدکتر پرو  ١١
     ٣٨٤٧ دكتر عيسي ياوري  ١٢

  

  المللي ايران در شاخه مهندسياسامي دانشمندان بين: ۶جدول 

  ه در بازه زمانيبراساس رتب) ۲۰۱۱معرفي شده در اول مارس (

  رتبه  نام دانشمند  رديف  رتبه  نام دانشمند  رديف

١  
دكتر محمدرضا 

 گنجعلي
١٤ ٤٩  

محمدحسين دكتر 

  كشاورز
٣٦٦٣  

  ۳۹۰۴  علي زمانيحسن دکتر  ١٥ ٣٤٧ پورشمسي دكتر مجتبي  ٢

  ٤١٧٦  الدين دانشوردكتر نظام  ١٦ ٣٩٩ ز نوروزييدکتر پرو  ٣

  ۴۳۸۲ طاهره پورصابريدكتر   ١٧ ٤٢٧ دکتر مهدي دهقان  ٤

 ٥١٠٠ دكتر هاشم شرقي  ١٨ ١١٣٨  دكتر مسعود صلواتي  ٥

٦  
دكتر محمدرضا 

 اسالمي
  ٥٣٦٤  دكتر مهدي اديب  ١٩ ١٣٩٨

٧  
  داوددكتر 

  گنجيدوميري 
  ۵۳۸۳  دكتر مرتضي رضاپور  ٢٠  ١٦٥٤

  ۵۴۳۷  دكتر جعفر بيازار  ٢١ ٢٩٧٢ سعيد عباس بندي  ٨

 ٥٥٦١ ر مرتضي حسينيدكت  ٢٢  ۲۹۹۲  دكتر فرنوش فريدبد  ٩

١٠  
دكتر مهراورنگ 

 قائدي
  ۵۶۱۸  علي كاوه دكتر  ٢٣  ۳۰۲۴

١١  
اله دكتر ميرفضل

 موسوي
  ۶۵۰۶  بختدكتر مهران جوان  ٢٤ ٣٤٩٨

  ۶۵۱۹  دكتر اردشير شکراللهي  ٢٥  ۳۵۳۶ دكتر سياوش رياحي  ١٢

١٣  
اصغر دكتر علي

 انصافي
  ۶۷۷۹ دكتر محمد يوسفي  ٢٦ ٣٥٦٣

  

ها بجز شيمي و مهندسي المللي ايران در ساير شاخهنشمندان بيناسامي دا: ۷جدول 

  براساس رتبه در بازه زماني) ۲۰۱۱معرفي شده در اول مارس (

  نام دانشمند  رديف
  و رتبه

  رشته
  نام دانشمند  رديف

  و رتبه

  رشته

١  
محمد  دکتر

  عبدالهي

۶۶۰  

  فارماكولوژي
٤  

دکتر مهدي 

 دهقان
٧١٠  

 رياضي

٢  
احمدرضا  دکتر

  پورده

۱۸۹۸  

  فارماكولوژي
٥  

دكتر بيژن 

 دواز
١٠٩٨  

 كامپيوتر

٣  
دكتر محمدرضا 

 دست زرين
١٩٢٦  

 فارماكولوژي
    

  

  



  

  
  
    

  

۲۵ 

المللي ايران به تفكيك سال آمار تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات دانشمندان بين: ۸جدول 

  )۲۰۱۱تا پايان فوريه  ۱۹۸۹از سال (

  پوردكتر مجتبي شمسي -۱

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۸۹  ۱  ۰  ۲۰۰۱  ۴۳  ۱۷۷  

۱۹۹۰  ۲  ۰  ۲۰۰۲  ۴۸  ۸۱  

۱۹۹۱  ۶  ۰  ۲۰۰۳  ۴۹  ۱۰۲  

۱۹۹۲  ۸  ۰  ۲۰۰۴  ۳۳  ۱۵۲  

۱۹۹۳  ۱۲  ۰  ۲۰۰۵  ۴۴  ۲۴۸  

۱۹۹۴  ۹  ۰  ۲۰۰۶  ۳۴  ۴۶۲  

۱۹۹۵  ۸  ۰  ۲۰۰۷  ۳۲  ۶۲۸  

۱۹۹۶  ۱۸  ۳  ۲۰۰۸  ۲۹  ۵۶۴  

۱۹۹۷  ۱۶  ۳  ۲۰۰۹  ۲۹  ۶۸۷  

۱۹۹۸  ۲۲  ۱۶  ۲۰۱۰  ۳۴  ۷۲۵  

۱۹۹۹  ۳۰  ۸۰  ۲۰۱۱  ۲  ۸۷  

۲۰۰۰  ۳۱  ۸۶        
  

  دكتر محمدرضا گنجعلي -۲

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۵  ۱  ۰  ۲۰۰۴  ۲۲  ۲۸۹  

۱۹۹۶  ۲  ۰  ۲۰۰۵  ۱۸  ۳۲۷  

۱۹۹۷  ۳  ۲  ۲۰۰۶  ۵۱  ۶۴۹  

۱۹۹۸  ۵  ۱۳  ۲۰۰۷  ۷۷  ۱۲۰۶  

۱۹۹۹  ۵  ۳۶  ۲۰۰۸  ۶۰  ۱۲۶۹  

۲۰۰۰  ۹  ۷۰  ۲۰۰۹  ۹۷  ۲۰۰۰  

۲۰۰۱  ۱۴  ۱۰۶  ۲۰۱۰  ۶۷  ۱۴۴۷  

۲۰۰۲  ۲۰  ۲۱۷  ۲۰۱۱  ۰  ۴۷  

۲۰۰۳  ۳۲  ۲۷۳        
  

  گلدكتر محمدعلي زلفي -۳

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۵  ۲  ۰  ۲۰۰۴  ۲۷  ۱۶۹  

۱۹۹۶  ۰  ۱  ۲۰۰۵  ۲۴  ۳۴۵  

۱۹۹۷  ۲  ۲  ۲۰۰۶  ۳۶  ۶۴۲  

۱۹۹۸  ۸  ۲  ۲۰۰۷  ۳۳  ۶۸۸  

۱۹۹۹  ۴  ۲۸  ۲۰۰۸  ۳۳  ۸۷۵  

۲۰۰۰  ۱۱  ۶۹  ۲۰۰۹  ۱۴  ۷۹۱  

۲۰۰۱  ۲۳  ۲۵۵  ۲۰۱۰  ۲۳  ۷۷۰  

۲۰۰۲  ۱۸  ۲۱۸  ۲۰۱۱  ۰  ۹۰  

۲۰۰۳  ۳۹  ۳۱۳        
  

  پوردكتر ناصر ايران -۴

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۰  ۳  ۱  ۲۰۰۱  ۷  ۱۵۱  

۱۹۹۱  ۲  ۴  ۲۰۰۲  ۲۱  ۲۵۳  

۱۹۹۲  ۲  ۸  ۲۰۰۳  ۱۹  ۳۲۳  

۱۹۹۳  ۱  ۱۴  ۲۰۰۴  ۲۳  ۳۰۲  

۱۹۹۴  ۴  ۳۰  ۲۰۰۵  ۱۸  ۳۷۳  

۱۹۹۵  ۴  ۳۳  ۲۰۰۶  ۲۱  ۵۲۵  

۱۹۹۶  ۴  ۲۲  ۲۰۰۷  ۲  ۴۷۰  

۱۹۹۷  ۵  ۳۵  ۲۰۰۸  ۱۰  ۶۵۲  

۱۹۹۸  ۱۷  ۴۱  ۲۰۰۹  ۱۲  ۶۰۶  

۱۹۹۹  ۱۹  ۱۰۶  ۲۰۱۰  ۱۲  ۵۸۵  

۲۰۰۰  ۵  ۹۹  ۲۰۱۱  ۱  ۸۰  
  

  دكتر سيدحبيب فيروزآبادي -۵

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  الس

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۸۹  ۱  ۰  ۲۰۰۱  ۱۴  ۱۶۶  

۱۹۹۰  ۱  ۱  ۲۰۰۲  ۲۱  ۲۱۶  

۱۹۹۱  ۴  ۴  ۲۰۰۳  ۱۸  ۲۸۵  

۱۹۹۲  ۴  ۸  ۲۰۰۴  ۲۲  ۲۸۱  

۱۹۹۳  ۱  ۳  ۲۰۰۵  ۱۹  ۳۶۳  

۱۹۹۴  ۴  ۹  ۲۰۰۶  ۲۰  ۴۷۴  

۱۹۹۵  ۲  ۱۱  ۲۰۰۷  ۲  ۳۹۶  

۱۹۹۶  ۶  ۱۹  ۲۰۰۸  ۱۲  ۶۰۳  

۱۹۹۷  ۴  ۲۵  ۲۰۰۹  ۱۴  ۵۷۱  

۱۹۹۸  ۱۴  ۴۹  ۲۰۱۰  ۱۲  ۵۴۲  

۱۹۹۹  ۱۶  ۹۰  ۲۰۱۱  ۱  ۷۶  

۲۰۰۰  ۶  ۷۹        
  

  دكتر مجيد هروي -٦

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۳  ۱  ۰  ۲۰۰۳  ۱۴  ۱۰۲  

۱۹۹۴  ۰  ۰  ۲۰۰۴  ۲۷  ۱۵۲  

۱۹۹۵  ۸  ۰  ۲۰۰۵  ۳۵  ۲۴۸  

۱۹۹۶  ۴  ۳  ۲۰۰۶  ۵۹  ۴۶۲  

۱۹۹۷  ۵  ۳  ۲۰۰۷  ۶۳  ۶۲۸  

۱۹۹۸  ۲۲  ۱۶  ۲۰۰۸  ۴۱  ۵۶۴  

۱۹۹۹  ۳۶  ۸۰  ۲۰۰۹  ۴۹  ۶۸۷  

۲۰۰۰  ۲۳  ۸۶  ۲۰۱۰  ۴۴  ۷۲۵  

۲۰۰۱  ۲۹  ۱۷۷  ۲۰۱۱  ۶  ۸۷  

۲۰۰۲  ۲۵  ۸۱        
  

  دکتر پرويز نوروزي -٧

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۳  ۷  ۲  ۲۰۰۸  ۵۴  ۶۴۱  

۲۰۰۴  ۷  ۴  ۲۰۰۹  ۷۱  ۱۳۷۴  

۲۰۰۵  ۱۷  ۲۸  ۲۰۱۰  ۵۳  ۱۰۶۴  

۲۰۰۶  ۳۶  ۱۲۳  ۲۰۱۱  ۰  ۳۶  

۲۰۰۷  ۶۸  ۴۶۷        



  

  
  
    

  

۲۶ 

  پور دكتر شادپور ملك -٨

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۲  ۱  ۰  ۲۰۰۲  ۳۲  ۱۰۱  

۱۹۹۳  ۰  ۰  ۲۰۰۳  ۱۸  ۸۳  

۱۹۹۴  ۰  ۲  ۲۰۰۴  ۱۸  ۱۵۶  

۱۹۹۵  ۲  ۵  ۲۰۰۵  ۲۶  ۱۸۹  

۱۹۹۶  ۴  ۶  ۲۰۰۶  ۲۱  ۲۱۴  

۱۹۹۷  ۴  ۳  ۲۰۰۷  ۲۰  ۲۷۰  

۱۹۹۸  ۶  ۷  ۲۰۰۸  ۳۴  ۳۱۰  

۱۹۹۹  ۱۳  ۲۹  ۲۰۰۹  ۲۱  ۳۹۴  

۲۰۰۰  ۲۰  ۱۱  ۲۰۱۰  ۲۶  ۳۸۰  

۲۰۰۱  ۳۵  ۵۹  ۲۰۱۱  ۱  ۳۱  
  

  دكتر هاشم شرقي -٩

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۱  ۱  ۰  ۲۰۰۲  ۱۱  ۱۳۷  

۱۹۹۲  ۰  ۰  ۲۰۰۳  ۲۲  ۱۸۲  

۱۹۹۳  ۳  ۰  ۲۰۰۴  ۲۳  ۲۰۸  

۱۹۹۴  ۰  ۱  ۲۰۰۵  ۱۸  ۲۸۹  

۱۹۹۵  ۳  ۶  ۲۰۰۶  ۹  ۳۳۷  

۱۹۹۶  ۳  ۴  ۲۰۰۷  ۲۰  ۴۴۳  

۱۹۹۷  ۱  ۴  ۲۰۰۸  ۲۶  ۶۰۷  

۱۹۹۸  ۹  ۲۸  ۲۰۰۹  ۹  ۵۰۷  

۱۹۹۹  ۱۶  ۶۱  ۲۰۱۰  ۹  ۴۳۲  

۲۰۰۰  ۹  ۵۱  ۲۰۱۱  ۱  ۴۲  

۲۰۰۱  ۱۷  ۱۳۶        
  

  پور دكتر عبدالرضا حاجي -١٠

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۵  ۱  ۰  ۲۰۰۴  ۱۰  ۲۷۹  

۱۹۹۶  ۱  ۰  ۲۰۰۵  ۱۸  ۲۹۵  

۱۹۹۷  ۳  ۴  ۲۰۰۶  ۱۴  ۳۸۰  

۱۹۹۸  ۹  ۵  ۲۰۰۷  ۱۴  ۳۱۵  

۱۹۹۹  ۱۳  ۳۱  ۲۰۰۸  ۱۱  ۲۲۲  

۲۰۰۰  ۲۱  ۱۰۷  ۲۰۰۹  ۲۵  ۳۶۵  

۲۰۰۱  ۲۶  ۱۷۰  ۲۰۱۰  ۱۷  ۳۴۸  

۲۰۰۲  ۳۱  ۲۷۸  ۲۰۱۱  ۰  ۳۹  

۲۰۰۳  ۱۸  ۳۳۷        
  

  نياسري دكتر مسعود صلواتي -١١

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  اعاتارج

۲۰۰۰  ۱  ۰  ۲۰۰۶  ۲۶  ۴۱۶  

۲۰۰۱  ۴  ۰  ۲۰۰۷  ۲۳  ۶۳۰  

۲۰۰۲  ۱۰  ۵  ۲۰۰۸  ۲۹  ۴۹۷  

۲۰۰۳  ۲۲  ۳۶  ۲۰۰۹  ۴۵  ۵۷۰  

۲۰۰۴  ۲۲  ۹۶  ۲۰۱۰  ۳۱  ۵۶۶  

۲۰۰۵  ۲۳  ۱۹۳  ۲۰۱۱  ۴  ۴۱  
  

  دكتر ايرج محمدپور -١٢

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۰  ۲  ۱  ۲۰۰۱  ۱۸  ۱۳۷  

۱۹۹۱  ۱  ۲  ۲۰۰۲  ۱۹  ۱۶۸  

۱۹۹۲  ۰  ۷  ۲۰۰۳  ۲۳  ۲۰۶  

۱۹۹۳  ۰  ۱۱  ۲۰۰۴  ۱۰  ۱۷۹  

۱۹۹۴  ۰  ۱۸  ۲۰۰۵  ۱۵  ۲۲۹  

۱۹۹۵  ۰  ۱۹  ۲۰۰۶  ۱۶  ۳۳۷  

۱۹۹۶  ۱  ۱۵  ۲۰۰۷  ۱۳  ۳۷۰  

۱۹۹۷  ۱  ۱۳  ۲۰۰۸  ۲۱  ۴۱۶  

۱۹۹۸  ۴  ۱۲  ۲۰۰۹  ۱۷  ۳۶۶  

۱۹۹۹  ۱۱  ۲۷  ۲۰۱۰  ۲۵  ۳۴۸  

۲۰۰۰  ۱۶  ۴۲  ۲۰۱۱  ۱  ۶۲  
  

  دکتر مهدي دهقان -١٣

  سال
  تعداد

  قاالتم

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۹  ۴  ۰  ۲۰۰۶  ۵۰  ۱۶۱  

۲۰۰۰  ۳  ۱  ۲۰۰۷  ۳۷  ۲۷۷  

۲۰۰۱  ۹  ۹  ۲۰۰۸  ۵۳  ۴۱۴  

۲۰۰۲  ۹  ۱۹  ۲۰۰۹  ۴۵  ۵۶۰  

۲۰۰۳  ۱۲  ۲۶  ۲۰۱۰  ۵۹  ۱۰۴۸  

۲۰۰۴  ۱۳  ۲۰  ۲۰۱۱  ۳  ۹۸  

۲۰۰۵  ۲۸  ۶۱        
  

  دكتر عيسي ياوري -١٤

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  الس

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۲  ۱  ۰  ۲۰۰۲  ۳۴  ۸۷  

۱۹۹۳  ۱  ۱  ۲۰۰۳  ۲۴  ۱۴۳  

۱۹۹۴  ۶  ۱  ۲۰۰۴  ۲۶  ۱۳۴  

۱۹۹۵  ۳  ۱  ۲۰۰۵  ۲۰  ۱۴۵  

۱۹۹۶  ۷  ۳  ۲۰۰۶  ۲۷  ۳۴۲  

۱۹۹۷  ۲۱  ۱۲  ۲۰۰۷  ۲۸  ۴۲۱  

۱۹۹۸  ۱۶  ۱۳  ۲۰۰۸  ۲۹  ۴۳۷  

۱۹۹۹  ۱۵  ۲۰  ۲۰۰۹  ۱۶  ۳۷۹  

۲۰۰۰  ۶  ۲۸  ۲۰۱۰  ۲۸  ۴۱۵  

۲۰۰۱  ۱۷  ۳۸  ۲۰۱۱  ۱  ۶۴  
  

  دست دكتر محمدرضا زرين -١٥

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۰  ۲    ۲۰۰۱  ۸  ۷۲  

۱۹۹۱  ۶  ۱  ۲۰۰۲  ۱۹  ۱۰۳  



  

  
  
    

  

۲۷ 

۱۹۹۲  ۹  ۴  ۲۰۰۳  ۱۸  ۹۵  

۱۹۹۳  ۶  ۱۱  ۲۰۰۴  ۱۵  ۱۳۶  

۱۹۹۴  ۸  ۲۵  ۲۰۰۵  ۱۵  ۱۷۷  

۱۹۹۵  ۱۰  ۴۲  ۲۰۰۶  ۳۰  ۲۹۰  

۱۹۹۶  ۶  ۳۲  ۲۰۰۷  ۲۰  ۲۶۴  

۱۹۹۷  ۱۰  ۵۵  ۲۰۰۸  ۲۳  ۳۰۴  

۱۹۹۸  ۶  ۴۱  ۲۰۰۹  ۱۰  ۲۸۱  

۱۹۹۹  ۱۴  ۱۰۶  ۲۰۱۰  ۲۶  ۳۲۷  

۲۰۰۰  ۷  ۵۹  ۲۰۱۱  ۱  ۲۷  
  

  محمد عبدالهي دکتر -١٦

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۴  ۱  ۰  ۲۰۰۳  ۱۴  ۲۲  

۱۹۹۵  ۳  ۰  ۲۰۰۴  ۱۵  ۴۸  

۱۹۹۶  ۱  ۲  ۲۰۰۵  ۱۵  ۱۰۲  

۱۹۹۷  ۶  ۶  ۲۰۰۶  ۲۷  ۱۵۴  

۱۹۹۸  ۸  ۱۱  ۲۰۰۷  ۴۹  ۲۸۸  

۱۹۹۹  ۳  ۹  ۲۰۰۸  ۴۷  ۳۰۷  

۲۰۰۰  ۴  ۲۳  ۲۰۰۹  ۵۵  ۵۹۶  

۲۰۰۱  ۵  ۱۳  ۲۰۱۰  ۴۵  ۵۷۲  

۲۰۰۲  ۴  ۲۰  ۲۰۱۱  ۰  ۱۳۰  
  

  دكتر بابك كريمي -١٧

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۳  ۱  ۰  ۲۰۰۳  ۱۱  ۱۲۵  

۱۹۹۴  ۰  ۰  ۲۰۰۴  ۵  ۱۴۳  

۱۹۹۵  ۰  ۱  ۲۰۰۵  ۹  ۱۸۳  

۱۹۹۶  ۰  ۱  ۲۰۰۶  ۱۰  ۲۲۲  

۱۹۹۷  ۱  ۳  ۲۰۰۷  ۷  ۲۷۳  

۱۹۹۸  ۳  ۲  ۲۰۰۸  ۸  ۳۶۲  

۱۹۹۹  ۱۴  ۱۷  ۲۰۰۹  ۱۵  ۳۱۷  

۲۰۰۰  ۴  ۳۱  ۲۰۱۰  ۲۱  ۳۶۱  

۲۰۰۱  ۵  ۶۵  ۲۰۱۱  ۱  ۴۶  

۲۰۰۲  ۸  ۱۳۶        
  

  نژاددكتر شهرام تنگستاني -١٨

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۱  ۱  ۰  ۲۰۰۲  ۸  ۱۰۱  

۱۹۹۲  ۰  ۰  ۲۰۰۳  ۸  ۸۳  

۱۹۹۳  ۱  ۰  ۲۰۰۴  ۱۶  ۱۵۶  

۱۹۹۴  ۱  ۲  ۲۰۰۵  ۱۲  ۱۸۹  

۱۹۹۵  ۰  ۵  ۲۰۰۶  ۲۱  ۲۱۷  

۱۹۹۶  ۱  ۴  ۲۰۰۷  ۱۴  ۲۷۳  

۱۹۹۷  ۱  ۳  ۲۰۰۸  ۱۹  ۳۱۵  

۱۹۹۸  ۹  ۷  ۲۰۰۹  ۱۹  ۳۹۹  

۱۹۹۹  ۹  ۲۹  ۲۰۱۰  ۲۵  ۳۸۲  

۲۰۰۰  ۴  ۱۱  ۲۰۱۱  ۲  ۳۱  

۲۰۰۱  ۱۱  ۵۹        
  

  يمان صالحيپدكتر  -۱۹

  سال
  تعداد

  تمقاال

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۱  ۱  ۰  ۲۰۰۲  ۴  ۲۹  

۱۹۹۲  ۱  ۱  ۲۰۰۳  ۱۳  ۶۴  

۱۹۹۳  ۰  ۰  ۲۰۰۴  ۹  ۶۳  

۱۹۹۴  ۱  ۱  ۲۰۰۵  ۱۴  ۱۴۲  

۱۹۹۵  ۲  ۳  ۲۰۰۶  ۱۷  ۱۸۰  

۱۹۹۶  ۱  ۵  ۲۰۰۷  ۲۳  ۳۲۸  

۱۹۹۷  ۱  ۸  ۲۰۰۸  ۲۰  ۴۰۹  

۱۹۹۸  ۱  ۱۵  ۲۰۰۹  ۴  ۳۵۱  

۱۹۹۹  ۰  ۲۱  ۲۰۱۰  ۷  ۴۰۱  

۲۰۰۰  ۴  ۱۳  ۲۰۱۱  ۰  ۳۵  

۲۰۰۱  ۵  ۲۰        
  

  يدكتر احمد شعبان -۲۰

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۴  ۵  ۰  ۲۰۰۳  ۱۱  ۵۶  

۱۹۹۵  ۰  ۱  ۲۰۰۴  ۱۵  ۹۵  

۱۹۹۶  ۱  ۱  ۲۰۰۵  ۱۲  ۱۰۶  

۱۹۹۷  ۴  ۵  ۲۰۰۶  ۱۲  ۱۹۲  

۱۹۹۸  ۵  ۳  ۲۰۰۷  ۲۷  ۲۹۰  

۱۹۹۹  ۲  ۶  ۲۰۰۸  ۳۱  ۳۷۴  

۲۰۰۰  ۵  ۱۳  ۲۰۰۹  ۱۹  ۳۹۸  

۲۰۰۱  ۸  ۱۹  ۲۰۱۰  ۱۱  ۳۷۶  

۲۰۰۲  ۹  ۳۶  ۲۰۱۱  ۰  ۳۳  
  

  دكتر علي مرسلي -٢١

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۱  ۵  ۰  ۲۰۰۷  ۳۵  ۲۵۰  

۲۰۰۲  ۱۴  ۲۸  ۲۰۰۸  ۲۹  ۲۱۷  

۲۰۰۳  ۱۷  ۴۴  ۲۰۰۹  ۳۹  ۳۰۱  

۲۰۰۴  ۱۶  ۵۵  ۲۰۱۰  ۴۴  ۶۴۹  

۲۰۰۵  ۳۶  ۱۱۸  ۲۰۱۱  ۶  ۶۸  

۲۰۰۶  ۲۷  ۱۳۵        
  

  اصغر انصافيدكتر علي -٢٢

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۱  ۵  ۱  ۲۰۰۲  ۱۰  ۷۷  

۱۹۹۲  ۳  ۴  ۲۰۰۳  ۱۲  ۸۰  



  

  
  
    

  

۲۸ 

۱۹۹۳  ۲  ۷  ۲۰۰۴  ۱۲  ۱۲۴  

۱۹۹۴  ۶  ۱۰  ۲۰۰۵  ۷  ۱۴۳  

۱۹۹۵  ۶  ۱۴  ۲۰۰۶  ۶  ۱۵۲  

۱۹۹۶  ۲  ۲۶  ۲۰۰۷  ۸  ۱۹۸  

۱۹۹۷  ۸  ۲۲  ۲۰۰۸  ۱۴  ۱۹۳  

۱۹۹۸  ۸  ۳۵  ۲۰۰۹  ۱۴  ۲۲۶  

۱۹۹۹  ۱۸  ۵۳  ۲۰۱۰  ۲۴  ۲۸۵  

۲۰۰۰  ۸  ۶۸  ۲۰۱۱  ۰  ۲۱  

۲۰۰۱  ۱۳  ۶۲        
  

  پوراحمدرضا ده دکتر -٢٣

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۰  ۲  ۰  ۲۰۰۱  ۱۰  ۳۴  

۱۹۹۱  ۰  ۰  ۲۰۰۲  ۲۰  ۹۳  

۱۹۹۲  ۲  ۰  ۲۰۰۳  ۱۷  ۹۰  

۱۹۹۳  ۳  ۱  ۲۰۰۴  ۱۸  ۸۱  

۱۹۹۴  ۸  ۰  ۲۰۰۵  ۲۳  ۱۰۷  

۱۹۹۵  ۱۳  ۲  ۲۰۰۶  ۳۳  ۱۴۸  

۱۹۹۶  ۷  ۱۰  ۲۰۰۷  ۲۸  ۲۰۴  

۱۹۹۷  ۱۱  ۲۲  ۲۰۰۸  ۲۹  ۲۸۵  

۱۹۹۸  ۱۶  ۳۱  ۲۰۰۹  ۳۴  ۳۰۷  

۱۹۹۹  ۴  ۱۷  ۲۰۱۰  ۳۰  ۲۹۰  

۲۰۰۰  ۷  ۳۴  ۲۰۱۱  ۱  ۴۵  
  

  دكتر محمدرضا سعيدي -٢٤

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۲  ۲    ۲۰۰۲  ۷  ۳۱  

۱۹۹۳  ۰    ۲۰۰۳  ۷  ۶۵  

۱۹۹۴  ۰  ۱  ۲۰۰۴  ۸  ۶۷  

۱۹۹۵  ۱  ۲  ۲۰۰۵  ۸  ۱۰۷  

۱۹۹۶  ۳  ۲  ۲۰۰۶  ۱۱  ۱۶۹  

۱۹۹۷  ۴  ۲  ۲۰۰۷  ۷  ۱۹۷  

۱۹۹۸  ۶  ۸  ۲۰۰۸  ۵  ۲۵۹  

۱۹۹۹  ۹  ۹  ۲۰۰۹  ۹  ۲۹۱  

۲۰۰۰  ۴  ۲۶  ۲۰۱۰  ۴  ۲۵۹  

۲۰۰۱  ۶  ۴۴  ۲۰۱۱  ۱  ۳۷  
  

  دكتر حسين آقابزرگ -٢٥

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  االتمق

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۴  ۱    ۲۰۰۳  ۲  ۱  

۱۹۹۵  ۱  ۱  ۲۰۰۴  ۴  ۲  

۱۹۹۶  ۰  ۲  ۲۰۰۵  ۱۲  ۲۹  

۱۹۹۷  ۰  ۳  ۲۰۰۶  ۱۸  ۱۳۳  

۱۹۹۸  ۱  ۰  ۲۰۰۷  ۱۵  ۱۴۳  

۱۹۹۹  ۰  ۱  ۲۰۰۸  ۱۷  ۹۳  

۲۰۰۰  ۰  ۱  ۲۰۰۹  ۲۰  ۱۶۲  

۲۰۰۱  ۰  ۲  ۲۰۱۰  ۱۱  ۱۱۶  

۲۰۰۲  ۲  ۲  ۲۰۱۱  ۱  ۷  
  

  اله موسويدكتر ميرفضل -٢٦

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۲  ۱    ۲۰۰۲  ۷  ۴۸  

۱۹۹۳  ۰    ۲۰۰۳  ۱۵  ۸۶  

۱۹۹۴  ۲    ۲۰۰۴  ۱۵  ۹۲  

۱۹۹۵  ۱  ۱  ۲۰۰۵  ۸  ۹۹  

۱۹۹۶  ۱  ۲  ۲۰۰۶  ۹  ۱۴۵  

۱۹۹۷  ۲  ۲  ۲۰۰۷  ۷  ۱۹۶  

۱۹۹۸  ۳  ۴  ۲۰۰۸  ۱۰  ۲۵۱  

۱۹۹۹  ۱  ۷  ۲۰۰۹  ۳  ۲۶۴  

۲۰۰۰  ۷  ۱۶  ۲۰۱۰  ۲  ۲۱۶  

۲۰۰۱  ۵  ۱۹  ۲۰۱۱  ۰  ۲۸  
  

  يعباس بند ديسع -۲۷

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۷  ۱    ۲۰۰۵  ۱۱  ۹  

۱۹۹۸  ۰    ۲۰۰۶  ۱۹  ۳۹  

۱۹۹۹  ۰    ۲۰۰۷  ۱۰  ۱۵۶  

۲۰۰۰  ۰    ۲۰۰۸  ۱۶  ۳۳۵  

۲۰۰۱  ۰    ۲۰۰۹  ۱۹  ۳۷۶  

۲۰۰۲  ۱  ۱  ۲۰۱۰  ۱۵  ۴۹۹  

۲۰۰۳  ۱  ۰  ۲۰۱۱  ۷  ۴۶  

۲۰۰۴  ۵  ۱        
  

  بياد يمهد -۲۸

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۰  ۱    ۲۰۰۶  ۲۸  ۱۲۴  

۲۰۰۱  ۴    ۲۰۰۷  ۱۷  ۲۳۳  

۲۰۰۲  ۱۰  ۷  ۲۰۰۸  ۱۱  ۳۱۷  

۲۰۰۳  ۲  ۲۰  ۲۰۰۹  ۸  ۳۷۵  

۲۰۰۴  ۴  ۲۰  ۲۰۱۰  ۱۵  ۲۶۵  

۲۰۰۵  ۹  ۳۶  ۲۰۱۱  ۰  ۱۴  
  

  الدين دانشوردكتر نظام -٢٩

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  التمقا

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۲  ۳  ۰  ۲۰۰۷  ۱۴  ۱۳۳  

۲۰۰۳  ۴  ۱  ۲۰۰۸  ۵  ۲۵۷  

۲۰۰۴  ۸  ۳۰  ۲۰۰۹  ۲  ۳۷۶  

۲۰۰۵  ۵  ۶۸  ۲۰۱۰  ۰  ۳۹۷  

۲۰۰۶  ۴  ۹۲  ۲۰۱۱  ۰  ۴۷  

  



  

  
  
    

  

۲۹ 

  ينيريفرهاد شدكتر  -۳۰

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۰  ۱    ۲۰۰۶  ۱۱  ۱۷۷  

۲۰۰۱  ۱۱  ۱۴  ۲۰۰۷  ۱۰  ۱۵۷  

۲۰۰۲  ۹  ۱۱  ۲۰۰۸  ۱۴  ۲۵۲  

۲۰۰۳  ۲۱  ۷۳  ۲۰۰۹  ۶  ۲۶۳  

۲۰۰۴  ۵  ۴۰  ۲۰۱۰  ۱۲  ۲۶۶  

۲۰۰۵  ۱۵  ۱۰۰  ۲۰۱۱  ۱  ۳۰  
  

  يگنج يريداود دومدكتر  -۳۱

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۶  ۵  ۴  ۲۰۰۹  ۳۲  ۴۰۱  

۲۰۰۷  ۲۷  ۱۱۸  ۲۰۱۰  ۳۲  ۴۳۲  

۲۰۰۸  ۱۸  ۳۷۵  ۲۰۱۱  ۲  ۴۶  
  

  

  ميرخاني.. ادكتر ولي -٣٢

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۸  ۴    ۲۰۰۵  ۹  ۷۶  

۱۹۹۹  ۳  ۲  ۲۰۰۶  ۱۸  ۱۱۴  

۲۰۰۰  ۲  ۲  ۲۰۰۷  ۱۱  ۱۶۵  

۲۰۰۱  ۷  ۱۶  ۲۰۰۸  ۲۵  ۲۲۹  

۲۰۰۲  ۶  ۳۴  ۲۰۰۹  ۱۹  ۲۸۴  

۲۰۰۳  ۴  ۲۶  ۲۰۱۰  ۲۸  ۳۰۹  

۲۰۰۴  ۱۰  ۶۰  ۲۰۱۱  ۳  ۲۳  
  

  

  علي زمانيحسن دکتر -٣٣

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۵  ۴  ۲  ۲۰۰۹  ۱۷  ۶۱۳  

۲۰۰۶  ۸  ۳۳  ۲۰۱۰  ۱۰  ۱۶۱  

۲۰۰۷  ۱۳  ۱۶۵  ۲۰۱۱  ۰  ۰  

۲۰۰۸  ۱۱  ۳۰۸        
  

  

  فاطمه فراش بامحرمدكتر  -۳۴

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۳  ۲  ۰  ۲۰۰۸  ۱۶  ۲۰۵  

۲۰۰۴  ۰  ۱  ۲۰۰۹  ۲۲  ۳۴۲  

۲۰۰۵  ۱  ۰  ۲۰۱۰  ۱۸  ۳۳۸  

۲۰۰۶  ۱۶  ۷۵  ۲۰۱۱  ۴  ۴۳  

۲۰۰۷  ۲۲  ۲۶۵        
  

  

  

  

  دكتر سياوش رياحي -٣٥

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۲  ۱  ۱  ۲۰۰۷  ۱۲  ۳۱  

۲۰۰۳  ۱  ۵  ۲۰۰۸  ۲۰  ۱۰۹  

۲۰۰۴  ۱  ۵  ۲۰۰۹  ۳۰  ۵۱۳  

۲۰۰۵  ۱  ۴  ۲۰۱۰  ۲۵  ۴۵۸  

۲۰۰۶  ۴  ۷  ۲۰۱۱  ۰  ۹  
  

  دكتر مهراورنگ قائدي -٣٦

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۳  ۴  ۰  ۲۰۰۸  ۱۵  ۱۶۵  

۲۰۰۴  ۰  ۳  ۲۰۰۹  ۲۲  ۳۹۵  

۲۰۰۵  ۴  ۱۱  ۲۰۱۰  ۱۱  ۳۵۱  

۲۰۰۶  ۷  ۱۶  ۲۰۱۱  ۰  ۲۰  

۲۰۰۷  ۱۰  ۶۷        
  

  يوسفيمحمد  دكتر -۳۷

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۴  ۱  ۰  ۲۰۰۳  ۶  ۱۰۵  

۱۹۹۵  ۰  ۲  ۲۰۰۴  ۹  ۹۶  

۱۹۹۶  ۰  ۱  ۲۰۰۵  ۱  ۸۸  

۱۹۹۷  ۰  ۱  ۲۰۰۶  ۳  ۱۲۸  

۱۹۹۸  ۰  ۱  ۲۰۰۷  ۱۷  ۱۶۴  

۱۹۹۹  ۰  ۲  ۲۰۰۸  ۱۲  ۱۵۱  

۲۰۰۰  ۱  ۱  ۲۰۰۹  ۱۸  ۱۰۸  

۲۰۰۱  ۶  ۵  ۲۰۱۰  ۱۶  ۹۵  

۲۰۰۲  ۸  ۳۸  ۲۰۱۱  ۳  ۹  
  

  ير شکراللهيشارد دكتر -۳۸

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۳  ۱  ۰  ۲۰۰۸  ۱۳  ۱۳۲  

۲۰۰۴  ۲  ۵  ۲۰۰۹  ۲۱  ۳۰۳  

۲۰۰۵  ۱۰  ۳۲  ۲۰۱۰  ۹  ۳۱۰  

۲۰۰۶  ۷  ۹۲  ۲۰۱۱  ۰  ۱۷  

۲۰۰۷  ۵  ۷۱        
  

  دبديفرنوش فردكتر  -۳۹

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  رجاعاتا

۲۰۰۲  ۴    ۲۰۰۷  ۱۴  ۳۷  

۲۰۰۳  ۱  ۲  ۲۰۰۸  ۱۱  ۹۶  

۲۰۰۴  ۱  ۲  ۲۰۰۹  ۲۰  ۴۴۵  

۲۰۰۵  ۰  ۱  ۲۰۱۰  ۲۹  ۳۶۷  

۲۰۰۶  ۶  ۲  ۲۰۱۱  ۰  ۲  



  

  
  
    

  

۳۰ 

  دكتر محمدرضا اسالمي -٤٠

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۱  ۱  ۰  ۲۰۰۲  ۱۲  ۲۱  

۱۹۹۲  ۰  ۰  ۲۰۰۳  ۶  ۳۸  

۱۹۹۳  ۱  ۰  ۲۰۰۴  ۴  ۲۶  

۱۹۹۴  ۱  ۰  ۲۰۰۵  ۷  ۱۰۸  

۱۹۹۵  ۱  ۱  ۲۰۰۶  ۱۲  ۱۰۰  

۱۹۹۶  ۲  ۰  ۲۰۰۷  ۹  ۱۱۷  

۱۹۹۷  ۱  ۱  ۲۰۰۸  ۷  ۱۴۱  

۱۹۹۸  ۲  ۱  ۲۰۰۹  ۳  ۱۶۸  

۱۹۹۹  ۶  ۵  ۲۰۱۰  ۷  ۱۶۶  

۲۰۰۰  ۵  ۶  ۲۰۱۱  ۱  ۲۰  

۲۰۰۱  ۶  ۱۳        

  

  بختدكتر مهران جوان -۴۱

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۹  ۱  ۰  ۲۰۰۶  ۰  ۹۰  

۲۰۰۰  ۲  ۵  ۲۰۰۷  ۴  ۱۲۲  

۲۰۰۱  ۱  ۱۸  ۲۰۰۸  ۷  ۱۰۲  

۲۰۰۲  ۷  ۳۰  ۲۰۰۹  ۱۷  ۱۰۹  

۲۰۰۳  ۷  ۴۴  ۲۰۱۰  ۲  ۱۲۷  

۲۰۰۴  ۱  ۶۶  ۲۰۱۱  ۱  ۱۰  

۲۰۰۵  ۱  ۶۱        

  

  دكتر بيژن دواز -٤٢

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۹  ۱  ۰  ۲۰۰۶  ۱۲  ۱۷  

۲۰۰۰  ۰  ۱  ۲۰۰۷  ۸  ۳۲  

۲۰۰۱  ۱  ۰  ۲۰۰۸  ۲۳  ۱۶۴  

۲۰۰۲  ۲  ۰  ۲۰۰۹  ۲۰  ۱۶۶  

۲۰۰۳  ۱  ۱  ۲۰۱۰  ۲۵  ۳۰۵  

۲۰۰۴  ۴  ۲  ۲۰۱۱  ۱  ۱۸  

۲۰۰۵  ۲  ۷        

  

  دكتر طاهره پورصابري -٤٣

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۱  ۶  ۰  ۲۰۰۷  ۰  ۱۵۹  

۲۰۰۲  ۷  ۱۲  ۲۰۰۸  ۱  ۹۷  

۲۰۰۳  ۷  ۶۴  ۲۰۰۹  ۰  ۵۸  

۲۰۰۴  ۴  ۸۱  ۲۰۱۰  ۰  ۴۶  

۲۰۰۵  ۰  ۷۵  ۲۰۱۱  ۰  ۰  

۲۰۰۶  ۲  ۱۲۰        

  

  

  ن كشاورزيمحمدحسدكتر  -۴۴

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۴  ۱  ۰  ۲۰۰۳  ۲  ۱  

۱۹۹۵  ۱  ۱  ۲۰۰۴  ۴  ۲  

۱۹۹۶  ۰  ۲  ۲۰۰۵  ۱۲  ۲۹  

۱۹۹۷  ۰  ۳  ۲۰۰۶  ۱۸  ۱۳۳  

۱۹۹۸  ۱  ۰  ۲۰۰۷  ۱۵  ۱۴۳  

۱۹۹۹  ۰  ۱  ۲۰۰۸  ۱۷  ۹۳  

۲۰۰۰  ۰  ۱  ۲۰۰۹  ۲۰  ۱۶۲  

۲۰۰۱  ۰  ۲  ۲۰۱۰  ۱۱  ۱۱۶  

۲۰۰۲  ۲  ۲  ۲۰۱۱  ۱  ۷  

  

  دكتر مرتضي رضاپور -۴۵

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۳  ۷  ۱  ۲۰۰۸  ۱  ۱۱۶  

۲۰۰۴  ۵  ۲۰  ۲۰۰۹  ۰  ۹۴  

۲۰۰۵  ۵  ۴۱  ۲۰۱۰  ۴  ۴۱  

۲۰۰۶  ۲  ۱۱۳  ۲۰۱۱  ۰  ۲  

۲۰۰۷  ۴  ۱۸۵        

  

  علي كاوه دكتر -۴۶

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۱۹۹۰  ۳  ۰  ۲۰۰۱  ۳  ۱۴  

۱۹۹۱  ۴  ۳  ۲۰۰۲  ۳  ۱۳  

۱۹۹۲  ۲  ۲  ۲۰۰۳  ۴  ۸  

۱۹۹۳  ۰  ۶  ۲۰۰۴  ۱۲  ۲۵  

۱۹۹۴  ۲  ۳  ۲۰۰۵  ۴  ۲۹  

۱۹۹۵  ۱  ۰  ۲۰۰۶  ۱۰  ۴۵  

۱۹۹۶  ۴  ۱  ۲۰۰۷  ۲۱  ۷۸  

۱۹۹۷  ۴  ۴  ۲۰۰۸  ۲۴  ۸۵  

۱۹۹۸  ۲  ۲  ۲۰۰۹  ۱۵  ۹۰  

۱۹۹۹  ۸  ۶  ۲۰۱۰  ۲۷  ۱۴۲  

۲۰۰۰  ۳  ۱۷  ۲۰۱۱  ۰  ۲۰  

  

  زارآيجعفر بدكتر  -۴۷

  سال
  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات
  سال

  تعداد

  مقاالت

  تعداد

  ارجاعات

۲۰۰۲  ۳  ۱  ۲۰۰۷  ۷  ۵۳  

۲۰۰۳  ۴  ۴  ۲۰۰۸  ۴  ۱۰۶  

۲۰۰۴  ۶  ۶  ۲۰۰۹  ۱۲  ۸۸  

۲۰۰۵  ۵  ۱۸  ۲۰۱۰  ۹  ۱۳۲  

۲۰۰۶  ۶  ۵۷  ۲۰۱۱  ۰  ۷  

  



  

  
  
    

  

۳۱ 

Tز{Tز{Tز{Tز{���� ��FG ������ ��FG ������ ��FG ������ ��FG ��        
  محمدرضا ايرواني: انتخاب، تدوين و ويرايش                             

  ايران علمي هايتازه
  هاي نيکل محققان ايراني موفق به توليد نانوپوشش

  .شدند كاريجايگزين كروم آب
هـاي نانوسـاختار نيكـل،     دانشگاه شيراز با توليـد پوشـش   گروهي از محققان

کـاري  هـاي آب  افراد در تماس با حمـام  ه سالمت کارکنان وخطرهاي مربوط ب
  .الکتريکي کروم را كاهش دادند

بـا توجـه بـه    : سيار، پژوهشگر اين طـرح گفـت   به گزارش ايسنا، پوريا نجفي

کـاري الکتريکـي   هاي مـورد اسـتفاده در آب   محيطي حمام زيست خطرات شديد

هـاي نيکـل    ز پوشـش و امکـان اسـتفاده ا   کروم سخت، در اين پژوهش توليـد 
بـه عنـوان جـايگزيني     نانوساختار که سازگاري بهتري با محيط زيسـت دارنـد،  

 .هاي کروم مورد بررسي قرار گرفته است مناسب براي پوشش
-نانوساختار از طريـق روش آب  هاي نيکل وي با بيان اين مطلب که پوشش

در اين : ند، افزودا شده كاري توليدکاري ضرباني و با استفاده از شرايط بهينه آب

حمام و دانسيته  مانند ميزان غلظت ساخارين در(کاري پژوهش، تأثير شرايط آب
انـدازه   ماننـد (هاي نيکل نانوساختار  بر خواص پوشش) کاري ضربانيجريان آب

دانه، ميکروسختي، مقاومت به سايش، ضريب اصطکاک، زبري سطح، براقيت و 

آمـده   دست  در نهايت، براساس نتايج به .است بررسي شده ) به خوردگي مقاومت

هاي نيکل  است تا شرايط بهينه براي توليد پوشش سعي شده براي پوشش کروم،

  .نسبت به پوشش کروم مشخص شود نانوساختار با خواص بهتري

، XRD  با استفاده از آنـاليز : گفت نجفي سيار درباره نتايج اين کار پژوهشي

آمـد و مشـخص    دست  نيکل نانوساختار به  هاي اندازه متوسط دانه براي پوشش

نـانومتر، داراي   ١٠دانـه متوسـط    هاي نيکل نانوساختار با انـدازه  شد که پوشش

هاي سايش  آزمايش چنين،هم. هاي کروم هستند سختي قابل مقايسه با پوشش
 هاي اند که پوشش براساس روش پين روي ديسک در دماي محيط، نشان داده

نانومتر، مقاومت بـه سـايش بيشـتر و     ١٥با اندازه دانه متوسط  نيکل نانوساختار

عـالوه بـر ايـن،    . هاي کـروم دارنـد   اصطکاک کمتري نسبت به پوشش ضريب

نـانومتر، زبـري    ٢٢با اندازه دانه متوسـط کمتـر از    هاي نانوساختار نيکل پوشش

 .هاي کروم دارند پوشش سطح کمتر و براقيت بيشتري نسبت به
ها نيز با اسـتفاده از   پوشش بررسي مقاومت به خوردگي: ردوي خاطرنشان ك

تافـل در محلـول    هاي امپدانس الکتروشـيميايي، پالريزاسـيون سـيکلي و    روش

مقاومت  دهند که است و نتايج نشان مي درصد وزني انجام شده ٥/٣نمک طعام 

هاي نيکل نانوساختار نسبت به پوشش کروم روي فلـز پايـه    به خوردگي پوشش

 .بيشتر است مس،
پژوهش در صنايع مرتبط با فرآينـد   توان از نتايج اين به گفته اين محقق، مي

ها با محيط زيست آن کاري الکتريکي کروم براي سازگار كردن هر چه بيشترآب

کـاري  آب هاي و رفع خطر مربوط به سالمت کارکنان و افراد در تماس با حمام

 .ين روش، استفاده كردالکتريکي کروم از طريق جايگزين کردن ا

  

حضور  هاي شيميايي در افزايش قابل توجه بازده واكنش
  ها نانوكاتاليست

بخش شيمي دانشـکده علـوم پايـه دانشـگاه تربيـت       نتايج پژوهش محققان

هاي انجام شده در حضـور   واکنش مدرس نشان دهنده افزايش قابل توجه بازده

  .تر استبزرگ دازه ذراتهاي با ان ها نسبت به کاتاليست نانوکاتاليست
نـژاد،  آزاده عسـکري انجام شده توسـط  ، نتايج يک پژوهش يسنابه گزارش ا

ها حضور نانوکاتاليست دهد که آموخته شيمي معدني انجام شده، نشان مي دانش

انـدازه ذرات   هـاي بـا   هاي شيميايي را نسبت به حضور کاتاليسـت بازده واکنش

 .دهدايش ميتر به ميزان قابل توجهي افزبزرگ
نانوساختارهاي مختلفي : گفت نژاد در خصوص پروژه تحقيقاتي خودعسکري

 ، کبالـت اكسـيد  منگنـز  ، اكسـيد  ، جيـوه اكسيد کسيد، کادميمروي ااز ترکيبات 

مذکور  ترکيبات نانوساختار. با روش سونوشيمي تهيه شدنداكسيد و آهن  اكسيد

في از فلزات مربوطه با باز، هاي مختل از طريق واکنش مقادير مشخصي از نمک

طور مستقيم و در برخي مـوارد پـس از انجـام عمليـات     امواج فراصوت به تحت

ر همه موارد ترکيب شيميايي، ساختار بلوري، رفتار حرارتي، د. حرارتي تهيه شدند
ها و محصوالت نهايي توسط  اندازه ذرات حدواسط و) مورفولوژي(ريخت شناسي

پودري، تجزيه گرمـايي وزنـي،    X رمز، پراش پرتوسنجي زير قهاي طيفروش

ميکروســکوپي  تجزيــه گرمــايي تفاضــلي، ميکروســکوپي الکترونــي روبشــي و

 .الکتروني عبوري تعيين شده و مورد بررسي قرار گرفتند

ها، تاثير عوامل گونـاگون از قبيـل   با تغيير شرايط واکنش: وي در ادامه افزود
امواج فراصوت، قدرت امواج  واکنشگرها تحت غلظت مواد اوليه، زمان قرارگيري

هـاي  ها و يا نمکفراصوت، کلسينه کردن در دماهاي باال و افزودن پايدارکننده

سـاختارها مـورد    قليايي بر روي اندازه ذرات، مورفولوژي و ميزان بلـوري شـدن  

 .دست آمدبررسي قرار گرفت و در هر مورد شرايط بهينه به
با توجـه بـه فعاليـت    : نانوساختارها گفت يت کاتاليستيبا اشاره به فعالايشان 

منگنـز، آهـن و کبالـت در    هاي کاتاليستي قابـل توجـه نانوسـاختارهاي اکسـيد    

فعاليـت   هـاي متعـددي بـراي بررسـي    هـاي آلـي، آزمـايش   بسياري از واکنش

 هـاي اپوکسيداسـيون اسـتايرن و   هـا در واکـنش  کاتاليستي اين نانوکاتاليسـت 

هـا بـا   سيداسيون متيل فنيل سولفيد و مقايسـه بـازده واکـنش   کتن و اکوسيکلوا
چنين در حضـور ايـن ترکيبـات در مقيـاس     حضور کاتاليست و هم شرايط بدون

همه موارد، نتايج نشان دهنده افـزايش قابـل    ميکرومتري صورت گرفت كه در

-نانوکاتاليست نسبت به کاتاليست هاي انجام شده در حضورتوجه بازده واکنش

  .تر بود با اندازه ذرات بزرگهاي 

  

  .گير ايمن در كشور به توليد صنعتي رسيدماده رطوبت
واحد صنعتي شريف موفـق بـه سـاخت سـيليكاژل      محققان جهاد دانشگاهي

خط توليد صنعتي ايـن مـاده پرمصـرف     اندازي انديكاتوردار ايمن و طراحي و راه
  .شدند

دارويـي و شـيميايي، بـرق و     گير در صنايعبه گزارش ايسنا، اين ماده رطوبت

 .كاربرد دارد... الكترونيك، بسته بندي و 
واحد صـنعتي شـريف و از    قيس رخشان، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي

سـيليكاژل   تـن  ٦٠در حـال حاضـر سـاالنه بـيش از     : مديران اين طرح، گفـت 
 گيرد كـه متاسـفانه براسـاس    انديكاتوردار پرك در كشور مورد استفاده قرار مي

ها به اثبات ها غيرايمن بوده و مضر بودن آنالمللي همگي آن استانداردهاي بين

صنايع داخلي به اين ماده پرمصرف، محققان گـروه   با توجه به نياز. است رسيده

واحد صنعتي شريف در طول يك سـال   پژوهشي شيمي معدني جهاد دانشگاهي

ايمن را بسـازند و خـط    گير رنگيدر پژوهشي مستمر توانستند اين ماده رطوبت



  

  
  
    

  

۳۲ 

انـدازي   راه بخش خصوصـي طراحـي و    گذاري توليد صنعتي آن را نيز با سرمايه

 .كنند
براي ساخت اين نـوع از سـيليكاژل،    تمام مواد اوليه مورد نياز: رخشان افزود

انبوه آن در اختيار بخش  داخلي است و در حال حاضر تكنولوژي ساخت و توليد

 .توليد انبوه رسيده استخصوصي قرار گرفته و به 
كه سـاخته شـده اسـت، از     قيمت نمونه ايمن اين محصول: وي تصريح كرد

از اين محصول و  رود با حمايت دولت تر است و اميد مينمونه غيرايمن آن ارزان

 .افزايش توليد آن، كشور در اين زمينه به خودكفايي كامل برسد
ط ايمـن كـاري و مصـرفي    شراي به گفته اين پژوهشگر شيمي، فراهم كردن

ايـن مـاده،    براي كارگران شاغل در صنعت توليد سيليكاژل و مصرف كننـدگان 

 حفاظت از محيط زيست در مقابل ورود كبالت كلرايـد بـه آن و فـراهم آوردن   

 جوار از جملهزمينه بازار صادرات سيليكاژل انديكارتوردار ايمن به كشورهاي هم

 .اشدب دستاوردها و نتايج اين طرح مي
گيرها است كه بـه دو  رطوبت ترين انواعگفتني است، سيليكاژل يكي از مهم

اسـتفاده قـرار    مـورد ) رنگـي (و بـا انـديكاتور   ) بي رنگ(صورت بدون انديكاتور 

حـاوي  توسط ايـن محققـين   سيليكاژل انديكاتوردار ايمن ساخته شده . گيرد مي

ايـن شناسـاگر   . باشـد  مـي  نوعي انديكاتور رطوبت با مشخصات فنـي اسـتاندارد  
كـار رفتـه   انديكاتور به. باشد استاندارد و مورد تاييد مي رطوبت از لحاظ بهداشتي

كند كه در محيط با رطوبت نسـبي   پيوند شيميايي ايجاد مي با ساختار سيليكاژل

رنـگ   و در محيط مرطوب از زرد كم رنگ تا بي باشد پايين كهربايي پررنگ مي

اي از رطوبت نسـبي محـيط را    دامنه تواند صورت مي دهد و بدين تغيير رنگ مي

 .نشان دهد
  

  موفقيت کشور در حذف ترکيبات گوگردي از محصوالت نفت خام

هاي سولفور زدايي پژوهشگاه صنعت نفت بـا اشـاره بـه جزئيـات     مدير طرح
 سولفيد کاهش هيدروژن: در اين پژوهشگاه گفت LPGپروژه حذف سولفور از 

)H2S (ام بعدي محققان است که در اين پروژه نسبت به کـاهش  از نفت خام گ

  .اقدام مي شود ٢٥ ppm از نفت خام به ميزان سولفيد هيدروژن

به گزارش خبرنگار مهر، جمال اعاليي هدف از اجراي ايـن پـروژه را حـذف    

-و کاهش ميزان متيل و اتيل مرکاپتان موجود در خوراک پااليشگاه H2Sکامل 

عالوه  LPGوجود ترکيبات سولفوردار در : کرد و افزود ذکر ٥ ppmها به ميزان

شود که گاز سمي بر ايجاد خوردگي در تجهيزات نفتي، هنگام سوختن سبب مي

اين گاز عالوه بر ايجاد مشکالت تنفسي به دليـل  . توليد شود SO2و خطرناک 

هـاي  توانـد بـه شـکل بـاران    کند که ميقابليت حل شدن در آب اسيد توليد مي

  .ي، پيامدهاي زيست محيطي فراواني را به دنبال داشته باشداسيد

ها حاوي مقـادير زيـادي   در پااليشگاه مورد استفاده LPGوي با بيان اينکه 

منظور افزايش ارزش افزوده محصوالت و کاهش به رواز اين: سولفور است گفت

 LPGو مرکاپتـان از   سولفيد پروژه تحقيقاتي حذف هيدروژن هاي هوا،آلودگي

  .اجرايي شد
: هاي اين پژوهش دانست و گفتآمين و حذف مرکاپتان را از قسمت ،ايشان

و در  ٥٣٠٠ ppm بـه ميـزان   سـولفيد  حذف هيدروژن در بخش آمين در جهت

اقدام شد کـه بـا اجرايـي     ١٤٣٠٠ ppm در جهت حذف بخش مرکاپتان زدايي

  .شديم LPGز و مرکاپتان ا سولفيد شدن اين پروژه موفق به حذف هيدروژن

از (در حال حاضر نتايج اين تحقيقات در پااليشگاه شـيراز  : اعاليي تاکيد کرد

) کنـد که از ميعانات گازي پارس جنوبي استفاده مي هاي کشورپااليشگاه معدود

 ٧٠٠هـزار و   ٦ روزانه پروژه در پااليشگاه شيراز با اجرايي شدن اين. اجرايي شد

  .درصد توليد مي شود ٤/١با ميزان سولفور  LPGبشکه 

هاي سولفور زدايي پژوهشگاه صنعت نفت از توليد کاتاليست مورد مدير طرح

در حال حاضـر دانـش فنـي فراينـد و سـاخت      : نياز اين فناوري خبر داد و افزود

هاي پااليشي بـومي شـده   طور کامل در پژوهشکده توسعه فناوريکاتاليست به

هاي نفت، گاز و پتروشيمي استفاده مي گاهاست و از اين فناوري در تمام پااليش

  .شود

: اشاره و تاکيد کرد LPGوي به اهميت توليد کاتاليست و حذف مرکاپتان از 

طور مشترک از حوزه نفتـي پـارس جنـوبي بهـره     قطر به در حال حاضر ايران و

تـوان  حـوزه تصـفيه مـي    مي کنند که با موفقيت پژوهشگران کشور در برداري
   .ي را جلب کردمشتريان بيشتر

: از نفت خام را گام بعدي محققان دانست و اضافه کرد H2Sاعاليي کاهش 

از نفت خام به ميزان يد سولفهيدروژن در گام بعدي اين پروژه نسبت به کاهش 

ppm کنيماقدام مي ٢٥.  

کر کرد و يادآور ذ ١٠٠ ppmوي ميزان سولفور نفت خام صادراتي را بيش از 

 ،نفت خام صادراتي کـاهش دهـيم   را درميزان اين  يمتوانهدر صورتي که ب: شد

  .اميدوار باشيم توانيم به ارزش افزوده بيشتريمي

 
  ايراني توليد بنزيني با عدد اکتان باال با نانوكاتاليست

تهران، موفق به ساخت نانوزئوليتي براي افـزايش بـازدهي    محققان دانشگاه

تر مانند بنزين و اولفين  ر و با ارزشت محصوالت سبک تبديل گازوئيل سنگين به

  .شدند

 يکـي از  (FCC)به گزارش ايسنا، فرايند کراکينگ کاتاليزوري بسـتر سـيال  

تر و با  ترين فرايندها براي تبديل گازوئيل سنگين به محصوالت سبک پراستفاده

معمـوالً از يـک نـوع     FCC کاتـاليزور . اسـت   از قبيل بنزين و اولفـين  تر ارزش

 ي، يک ماتريس سـيليکا، آلومينـا و يـا سـيليکا آلومينـا     )Yکثراً زئوليتا( زئوليت
هـاي زئوليـت و يـا     تغييـر در ويژگـي  . شود چسباننده تشکيل مي پرکننده و ماده

 .شود اي در بازده محصوالت مي قابل مالحظه ماتريس آن منجر به تأثير
جزء پژوهشي با هدف تهيه : مهندس امين بازياري، پژوهشگر اين طرح گفت

مرسوم اين فراينـد   انجام داديم تا نقايص کاتاليزور FCC فعال کاتاليزور فرايند

 .را برطرف كنيم
بـا انـدازه    NaY ذرات زئوليـت  شامل ريز FCC وي، اجزاي فعال کاتاليزور

-هـم . است كرده  نانومتر را سنتز و سپس تعويض يوني ٥٠٠تر از ذرات کوچک

 پايدار شده دمايي نيز براي تهيه زئوليت فوقريزي  چنين از روش بخارزني برنامه

USY است بهره گرفته.  
تر حفـرات آن   به دليل اندازه درشت USY کاتاليزور: خاطر نشان کرد ايشان

تـر از کاتاليزورهـاي    کراکينگ خـوراک سـنگين را راحـت    ،Y نسبت به زئوليت

اين با اين بنابر. است ميزان کک آن کمتر بوده مرسوم انجام داده و در عين حال

توليد بنزين با عدد اکتان باال، کـک   با هدف USY توان به کاتاليزور روش مي

 .پايداري هيدروترمال بيشتر دست يافت و کمتر
ردن بـه صـورت درجـا درون    كـ  )فعـال ( گفتني است که در اين کار، اسيدي

-XRD ،XRF ،SEM، NH3 هاي چنين از روشهم. است راکتور انجام شده

TPD، و جذب و دفع نيتـروژن بـراي تعيـين مشخصـات فيزيکـي       يجذب اتم

ــاليز شــيميايي بــراي تعيــين ميــزان کــک کاتاليســت اســتفاده   TPOو از آن
 .است گرديده

 کراکينگ کاتاليزوري، هيدروکراکينگ تواند در واحدهاي اين نانوکاتاليزور مي

 .آلکيالسيون صنعت نفت استفاده شود و
 
  



  

  
  
    

  

۳۳ 

  ها ريزجلبك دانه ازرنگ سوخت سبز و توليد

هاي علمـي و صـنعتي    هاي نوين سازمان پژوهش آوري فن رييس پژوهشگاه

هـاي   دانـه در توليد سوخت سبز، رنـگ  پژوهشگاه اين ايران از موفقيت محققان

هاي بـومي   از ريزجلبك ٦امگا  و ٣هاي سرشار از امگا  آنتي اكسيدان و فرآورده

 .خليج فارس و درياي عمان خبر داد

تمركـز   بـا اشـاره بـه    گـو بـا خبرنگـار ايسـنا     و گفت عظمي دردكتر نسرين م
 هاي پژوهشگاه در حوزه بيوتكنولوژي، صنايع شيميايي و مواد پيشرفته بر فعاليت

در زمينه انـرژي خورشـيدي و توليـد اتـانول و     : هاي نو تصريح كردتوليد انرژي

كه بـه شـكل   هايي نه صرفا در حد تحقيقاتي، بل ها، فعاليت ريزجلبك بيوديزل از

به عنوان مثال در پروژه احداث واحـد توليـد اتـانول،    . شود مي كنسرسيوم دنبال

در قسـمت مـدلينگ، صـنعتي شـريف در بخـش       دانشگاه علم و صنعت ايـران 

توليد الكل به وسيله گاز نيشكر،  هاي نوين در پروسه آوري كنترل، پژوهشگاه فن

مكانيكـال فعاليـت كـرده و     دانشكده مكانيك دانشگاه شيراز در قسمت طراحي

صـنعت   نهايتا جهاد مهندسي فارس سيسـتم را سـاخته و در شـركت كشـت و    

هزار ليتـر در روز  اين دستگاه در مرحله پايلوت يك. گرديده استكارون مستقر 

كند و براي صنعتي سازي آن در نظـر داريـم، ايـن پـروژه را در      مي اتانول توليد
هاي فسيلي  توليد سوخت جايگزين سوخت به منظور هكتار ١٠زميني به وسعت 

توان از سايت پايلوت اين طرح براي اپتيمايز  مي البته. خودروها به اجرا در آوريم

  .استفاده كرد ديگر مواد سلولزي مانند بقاياي گندم

هاي علمي و صـنعتي   پژوهش هاي نوين سازمان آوري رييس پژوهشگاه فن 

هـا از ديگـر    ريزجلبـك  ت سـبز بـه وسـيله   ايران با اشاره به اين كه توليد سـوخ 
در ابتـدا  : هاي نو است، خاطر نشان كـرد  هاي پژوهشگاه در حوزه انرژي فعاليت

 گونه ريزجلبك را از خليج فارس و درياي عمان در كلكسـيوني تعريـف و   ١٤٠

. كنيم ه ميدها استفاذخيره كرديم و در حال حاضر در مقياس آزمايشگاهي از آن

درصد بيومسشان روغن  ٥٠توانند از  هايي كه دارند مي با ويژگي ها اين ريزجلبك
درجه زير صفر  ٦٠گوييم و از آنجايي كه تا به آن سوخت سبز مي توليد كنند كه

 .سوخت مفيد و قابل استفاده در هواپيما و جت هستند شوند، تنها منجمد نمي
ن و بقاياي درصد وز ٤٠ها  پس از استخراج روغن از ريزجلبك: معظمي افزود

تبـديل كـرده و وارد خـط     سلولي آن را كه نشاسته است به وسيله آنزيم به قند

سوخت سبز توليـد   ها و اتانول، زمان از ريزجلبككنيم، يعني هم توليد اتانول مي
آنتـي   دانه آن را به عنـوان ها رنگ شود، سپس در نهايت از بقاياي ريزجلبك مي

ـ   از آناكسيدان استخراج كرده و از بخشي  -هها كه توليد كننده روغـن اسـت، ب

 .كنيم فرمانتور، امگا سه و امگا شش استخراج مي وسيله
  

  توليد نانوحسگر براي افزايش سطح ايمني
 گيريهاي سوختدر جايگاه

اي از نانوحسـگر  پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف موفق به ساخت نمونـه 
هـاي  توان از آن در محلال ميدليل دارا بودن حساسيت باهيدروژن شدند که به

  .گيري استفاده کردهاي سوختيا جايگاه سوخت ذخيره

بـا اعـالم ايـن     سميه فردين دوست مجري طرح به گزارش خبرگزاري مهر،

اين طرح با هدف دسترسي به فناوري توليد حسـگرهاي هيـدروژني   : خبر گفت

  .ه استارزان قيمت، سبک، پايدار و با مصرف انرژي پايين اجرايي شد
ژل اسـتفاده   -که براي توليد حسگر هيـدروژن از روش سـل  وي با بيان اين

ژل در اين پژوهش، از تخلخـل   -هاي ساخته شده به روش سلاليه :شد، گفت

ايجاد شـد   نانومتر ها ذراتي در مقياساين اليه در بستر است و بااليي برخوردار

ابـل گـاز هيـدروژن حتـي در     ها بـا پـاالديم، در مق  که با آغشته کردن اين اليه

ميـزان ايـن   . دهـد هاي بسيار زيادي از خود نشان ميهاي کم، حساسيتغلظت

  .است ٤به توان  ١٠حساسيت 

پاالديم، حساسيت حسـگرهاي اکسـيد فلـزي را بـه      :يادآور شد مجري طرح

آورد از گازهاي احياکننده از جمله هيدروژن افزايش داده و دماي کار را پايين مي

ژل و با استفاده از عنصر پـاالديم   -و حسگرهاي ساخته شده به روش سلراين

  .دقيقه دارند ١در اين پژوهش پايداري شيميايي و زمان پاسخ کوتاه کمتر از 

صنعت  با توجه به پيشرفت :به کاربردهاي اين حسگر اشاره و اضافه کرد وي

-رها مـي به سمت جايگزيني هيدروژن به عنوان سوخت تميز، ساخت اين حسگ

گيـري مـورد   هـاي ذخيـره يـا سـوخت    در محل هيدروژني و يا تواند در اتومبيل

موجب  آن از دليل حساسيت باالي اين حسگرها، استفادهبه و استفاده قرار گيرد

  .شودافرايش ايمني مي
 

  هاي رايج با سوخت در راستاي جايگزيني اتانول
  .تندساخ پژوهشگران ايراني نانوغشاء هيدروکسي سوداليت

جداسازي بخش مهندسي شيمي دانشگاه تربيـت مـدرس،    پژوهشگران گروه

هيدروکسي سوداليت ساختند تا اتـانول   جهت حذف آب از محلول اتانول، غشاء

هـاي رايـج شـود، بـه     سوخت تواند جايگزينعنوان منبعي قابل اعتماد ميکه به

  .مورد استفاده قرار گيرد) بدون آب(صورت خالص 

فسـيلي،   هاي زيست محيطي و کاهش منـابع نا، شروع نگرانيبه گزارش ايس

-ها و پيمان نامهبهبود استانداردهاي زيست محيطي زندگي در قالب کنوانسيون

هـاي  تا متخصصان با اعمال روش متفاوت نظير پروتوکل کيوتو منجر شد هاي

 هـاي جـايگزين  و استفاده از مواد جايگزين در بنزين و يا تهيه سوخت گوناگون
 .در زمينه حفظ محيط زيست و توسعه پايدار دست يابند پاک به اهداف خود

در حـال حاضـر   : كـرد  اين طرح خاطرنشـان مجري مهندس محمد کشاورز 

. هـاي رايـج باشـد   تواند جايگزين سوختعنوان منبعي قابل اعتماد، مياتانول به

. گيـرد  قـرار  مورد استفاده) بدون آب(استفاده بايد به صورت خالص  اتانول مورد

حـذف آب از محلـول اتـانول ماننـد ميعـان، تقطيـر و        هاي متنوعي برايروش

هـا بـه علـت    دارد ولي در تمام اين روش وجود... هاي مولکولي خاص و  غربال

قابل توجهي افزايش خواهد  ميزانهاي فرايند به افزايش تجهيزات الزم، هزينه

 .يافت

يکـي از متـداولترين   : آب گفت ازيوي با اشاره به کاربرد غشاء جهت جداس

 هـاي اءحـال غشـ   تا بـه . باشدها براي جداسازي آب، استفاده از غشاء ميروش
 مورف و پليمري براي حذف آب بررسي شـده آهاي زئوليتي، متنوعي نظير غشاء

ها عالوه بر حذف آب، مواد هيدروکربني بـه مقـدار   است، ولي در اين نوع غشاء

کند و باعث کاهش ميزان نفوذگزيني غشـاء و افـزاش   غشاء عبور مي زيادي از

عالوه بر اين بايد پايداري غشاء نيـز مـد نظـر    . شودمي هاي بازيابي موادهزينه

 .باشندبحث فاقد اين خصوصيت مي هاي موردقرار بگيرد که غشاء
تـرين کانديـدا بـراي    اصـلي  کشاورز از غشاء هيدروکسي سوداليت به عنوان

هيدروکسي  هدف از اين پژوهش ساخت غشاء: و اظهار داشتحذف آب نام برد 

 غشـاء مـورد نظـر هـم داراي    . سوداليت جهت حذف آب از محلول اتانول بـود 

عالوه بر اين غشاء مورد نظـر   .نفوذگزيني و هم نفوذگزيني نسبي بسيار باالست
تـرين  عنـوان اصـلي  باشد، پس بـه پايداري قابل توجهي در دماي باال مي داراي

 .رودآب به شمار مي ديد براي حذفکان
غشاء در شرايط  براي تعيين قابليت: گفتاين تحقيق وي در خصوص نتايج 

 دهـد کـه  نتايج نشـان مـي   .عملياتي، دستگاه تست تراوش تبخيري ساخته شد

درصد آب در جريان  ٩٩غشاء مورد نظر قادر به جداسازي آب از الکل تا خلوص 
 .غشاء است عبوري از
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  .دار نانوساختار در دانشگاه صنعتي اميرکبير توليد شد افظهآلياژ ح
با تالش پژوهشگران دانشکده مهندسي معدن و متالورژي دانشـگاه صـنعتي   

  .دار نانوساختار با هدف استفاده در حسگرها توليد شد اميرکبير آلياژ حافظه

با بيان جزئيات اين  به گزارش خبرگزاري مهر، محمد ايزدي نيا مجري طرح

دار  دار پايه مس از جمله آلياژهاي حافظـه  آلياژهاي حافظه: تحقيق اظهار داشت

طـور گسـترده و در   تجاري هستند که با توجه به خواص منحصر به فرد خود به
هـا و  هـا در محـرک  تـرين کـاربرد آن  شـوند و مهـم  صنايع مختلف استفاده مي

  .حسگرها است

تـرين آليـاژ   اي ارزان مالحظـه  طور قابلبه Cu-Ti-Ni آلياژهاي: وي افزود

هستند و در حال حاضر اين آلياژ تنهـا گزينـه ممکـن بـراي      Ni-Tiدار  حافظه

با استفاده از روش  Cu-Ti-Niکاربرد در دماي باالست و در اين پژوهش آلياژ 

  .گري توليد شده است ذوب و ريخته

-ژ نمونـه داري در آليا براي ايجاد خاصيت حافظه : مجري اين طرح ادامه داد

هاي توليدي تحت عمليات حرارتي قرار گرفتند و سـپس ريزسـاختار و خـواص     

هاي مختلف مطالعه شـد و در ادامـه روش   داري آلياژ با استفاده از آزمون حافظه

انجماد سريع بر روي مبرد با توجه به داليل همگني باالتر ساختار، جلوگيري از 
در ساختار و افزايش ميزان حافظه شکلي هاي ريز  اي، ايجاد دانه جدايش مرزدانه

  .مورد توجه قرار گرفت

: دار توليد شده با ساختار نـانو گفـت   ايزدي نيا در بيان کاربرد نوارهاي حافظه

هايي که داراي اليه(هاي هوشمند کاهش آلودگي صوتي در صنايع هوافضا، بال

و ) علـي هسـتند  هـاي ف دار هستند جايگزين مناسبي براي بال از آلياژهاي حافظه
تـرين  هـايي از مهـم   استفاده از اين آلياژها به طور وسيع به عنوان محرک نمونه

  .دار توليد شده است کاربرد نوارهاي حافظه

  

  براي تصفيه آب اكسيد توليد نانو ذرات النتانيم

 پژوهشگران دانشگاه تهران به روشي مناسب براي توليـد نـانوذرات النتـانيم   

اين نانو ذرات در تصـفيه آب و   .رصد خلوص باال دست يافتندبا بازده و د اكسيد

  .هاي سوختي کاربرد داردتوليد پيل

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس شهريار جعفري نژاد مجري طرح در اين 
در اين کار تحقيقاتي از روش سنتز هيدروترمال در آب فوق بحرانـي   :باره گفت

ن روش، کنتـرل مناسـب انـدازه و شـکل     اي. در رآکتور ناپيوسته استفاده کرديم

ذرات، زمان کوتاه سنتز و وجود کمتر ناخالصي در محصول نهايي را نسـبت بـه   

  .هاي ديگر به همراه داردروش

در انتهاي : جعفري به بيان نحوه اجراي اين پژوهش پرداخت و اظهار داشت

، مـدلي  Minitabطرح با استفاده از تحليل رگراسيوني به کمک نرم افـزار   اين

ـ براي تابع راندمان واکنش توليد نانوذره در شرايط فوق بحرانـي ارا  ه و ميـزان  ئ

   .خطاي مدل بررسي شد

براي تهيه نانوذراتي بـا بـازده واکـنش بـاال، درصـد       :مجري طرح يادآور شد
محلـول   pHبـاال، دمـا و    BETخلوص باال، اندازه ريز ذرات و مساحت سطح 

را کاهش و زمان واکنش را در حـد متوسـط نگـه     اوليه را افزايش، غلظت اوليه

  .داشتيم

در ساخت مواد نانوسـاختار از   اكسيد النتانيم نانوذرات: اين محقق تاکيد کرد

هـاي سـوختي اکسـيد جامـد     مورد نياز اليه کاتدي پيل كروميت جمله النتانيم

 کاربرد دارد و به عنوان يکي از اجزاي مهم سازنده جسم انتقال دهنـده گرمـاي  

  .کاربرد دارد در تصفيه آب نيز کهضمن آن ،گاز خروجي اتومبيل مطرح است
 
 

  توليد سوخت زيستي جايگزين ترکيبات نفتي توسط محققان کشور

محققان پژوهشکده بيوتکنولوژي دانشگاه صنعتي اصفهان موفـق بـه توليـد    

يـاز  در اين روش اتانول مورد ن .بيواتانول سوختي از ترکيبات ليگنوسلولزي شدند

  .شوداز ترکيبات ليگنوسلولزي مانند کاه برنج و باگاس نيشکر توليد مي

مـدير گـروه بيوتکنولـوژي     به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر کيخسرو کريمي

صنعتي پژوهشکده بيوتکنولوژي دانشگاه صنعتي اصـفهان بـا اعـالم ايـن خبـر      
هاي اخيـر  سالترين منبع سوختي تجديدپذير، در بيواتانول به عنوان مهم :گفت

در شرايطي که آلودگي هوا، افزايش دمـاي   .مورد توجه خاصي قرار گرفته است

کره زمين و آينده بازار ترکيبات نفتي موضوع مورد توجـه کشـورهاي پيشـرفته    

  .اندقرار گرفته، کشورهاي پيشرفته صنعتي به توليد بيواتانول روي آورده

اکي بودن، قيمت بسيار پايين و به علت تجديدپذير بودن، غيرخور: وي افزود

در دسترس بودن در حجم بسيار باال، مواد ليگنوسلولزي به عنـوان مـاده اوليـه    

  .مناسبي براي توليد اتانول در دنيا در نظر گرفته شده است

مدير گروه بيوتکنولوژي صنعتي پژوهشکده بيوتکنولـوژي دانشـگاه صـنعتي    

کـاه بـرنج منبـع بسـيار     : واتانول گفتيابي به بياصفهان با اشاره به منابع دست
اي براي توليد اتانول است که مصرف خاصي نداشته و عمدتا در مـزارع  گسترده

هاي فرآيندي، رغم پيچيدگيشود که عليسوزانده شده و موجب آلودگي هوا مي

-ويژه کشورهاي پيشرفته به اين فرآيندها و ارائه راه حلتوجه خاصي در دنيا به

  .ها شده استبه بر مشکالت آنهايي براي غل

ميزان سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي واحـد  : گفتيشان در اين زمينه ا
که سوختي سبز بيواتانول باالتر از واحدهاي اتانول معمولي است اما به دليل اين

هـاي  سـوخت  تواند بهترين جـايگزين و ارزان و فراوان است، مي محسوب شده

  .فتي باشدهاي نخودرو برپايه

  

  هاي كربني در زمان كوتاه دار كردن نانولوله عامل
دار كـردن   تازگي گروهي از محققان دانشـگاه تهـران ، موفـق بـه عامـل      به 

  .تري شدند هاي كربني در زمان كوتاه نانولوله

  
در مـورد هـدف از   مجري اين طرح به گزارش فارس، مسعود وصالي ناصح، 

طـور مسـتقيم اسـتفاده     توان به هاي خام را نمي نانولوله: انجام اين فعاليت گفت

هـا انجـام   دار كـردن و بهبـود خـواص آن    بنابراين فرايندهايي براي عامل .كرد

ـ   هدف عمده. شود مي دار كـردن   ه روشـي مـوثر بـراي عامـل    اين پژوهش، اراي

چنين بهينه كردن پارامترهاي موثر در اين فرايند بـوده  هاي كربني و هم نانولوله

  .است 
هـا بـا روش    محقق اين پژوهش با بيان اين مطلب كه در اين پروژه، نانولوله

-به: اند، افزود اند و پارامترهاي اصلي اين روش بهينه شده دار شده پالسما عامل

هـاي   هاي شيميايي ديگـر مزيـت   پالسمايي در مقايسه با روش  ور كلي روشط

ديـدگي كمتـر    زيادي از جمله كوتاه بودن زمان فرايند، آلـودگي كمتـر و آسـيب   
  .ها دارد نانولوله
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روش هاي كربني را به ابتدا نانولوله: انجام اين كار گفت  وصالي در مورد نحوه

هـا،   سـازي نانولولـه   سـپس بـراي خـالص   . نشست بخار شيميايي توليـد كـرديم  

  .چنين اسيدشويي را انجام داديمفرآيندهاي اكسيد كردن حرارتي در هوا و هم

ها را در حضور گازهاي مختلفي از قبيل هوا تحت فراينـد   نانولوله: وي افزود

هـاي عـاملي ايجـاد شـده بـا روش       منظور مقايسه گـروه پالسما قرار داده و به

دار  عامـل اسـيد  هاي شـيميايي بـا نيتريـك     روش  وسيلهها را به پالسما، نانولوله

 TPD ،SEM ،XPSنموديم و نتايج حاصل از هـر دو روش را بـا آناليزهـاي    

  .مورد بررسي قرار داديم
 

به همت پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف حسگر گاز 
  .هيدروژن مبتني بر استفاده از نانوساختارهاي اكسيدي توليد شد

ايرنا، دكتر اعظم ايرجي زاد، رئيس پژوهشكده علوم و فناوري نانو  به گزارش

گاز هيدروژن به صورت سوخت، هيچ نوع تركيب : دانشگاه صنعتي شريف گفت
  .كندكربني و آالينده وارد محيط زيست نمي

كه گاز هيدروژن به عنوان سوخت تميز بسيار مورد توجـه  وي با اشاره به اين

هيدروژن، گازي بدون بو، طعم و رنـگ و بـا مولكـولي    : قرار گرفته است، افزود

  .بسيار سبك است و قابليت نفوذ بااليي دارد

تا  ٤كه اين گاز قابليت اشتعال زيادي در بازه غلظت ايرجي زاد با تاكيد بر اين

آشكارسـازي نشـت گـاز    : درصد در تركيـب بـا هـوا دارد، خاطرنشـان كـرد      ٧٥

اشتعال در صنايع كشور امري مهم و حياتي  هيدروژن براي جلوگيري از هرگونه

است و در اين ميان حسگر ساخته شده نقشي بسيار مهـم در آشكارسـازي گـاز    

  .هيدروژن، با استفاده از فناوري نانو دارد
اين پژوهش با همكاري مشترك دانشكده فيزيـك و پژوهشـكده   : وي گفت

صـنعتي شـدن بـا    هاي قابـل   نانو دانشگاه صنعتي شريف صورت گرفته و نمونه

طراحـي و سـاخته    ppm١٠٠٠٠تا  ٢٠٠توانايي شناسايي هيدروژن در محدوده 

  .شده است

با توجه به نياز جدي صنعت نفت  :رئيس پژوهشكده علوم و فناوري نانو افزود

، فعاليت جهت كسب دانش فني H2Sكشور براي تشخيص و آشكارسازي گاز 

با هـدف كـاربرد در صـنعت    اين نوع حسگرهاي گازي براي تشخيص اين گاز 

 .هاي اوليه ساخته شده است نفت آغاز گرديده و نمونه

  

هاي واحدهاي نفتي  كاتاليست بازيافت با تالش محققان ايراني
  .هاي نانوزيست فناوري انجام شد با تكنيك

هاي مستقر در پارك علم و فناوري دانشـگاه تهـران    شركت محققان يكي از
هاي صـنايع نفتـي بـا اسـتفاده از      ازيافت كاتاليستب موفق به ابداع روشي براي

 .شدند (Bioleaching) تكنيك فراشويي ميكروبي

ز محققان اين طرح با اعالم اين مطلب به خبرنگار ايسنا، ا خواه، جواد ملكوتي

مواد موثره كاتاليزورها مانند موليبـدن،   تحقيقات فراواني براي جذب: اظهار كرد

هـا  هاي وسيعي از آن نفتي استفاده هاي صنايع اتاليستكبالت و روديوم كه در ك 

هاي بازيـابي موجـود    تكنيك جايي كهشود، صورت گرفته، اما متاسفانه از آن مي

نفتـي پـس از    هاي مورد اسـتفاده در صـنايع   بسياري از كاتاليست ,قديمي است

 .شوند مصرف دور ريخته مي

ي محلول زيستي حاوي مخزن يك ابتدا در دو: وي در توضيح اين روش گفت

. شـود مـي  فلزات سنگين و ديگري محلول حاوي نانوذرات مغناطيسـي ريختـه  
محلول زيستي توسط يك پمپ از فيلتر قرار گرفته در زير مخزن عبور كـرده و  

 .شود كه يك شير كنترل در سر راه ورود آن قرار گرفتـه اسـت  مسيري مي وارد

رد نظر از محلـول بـدون ميكـروب    شير باز شده و حجم مو در زمان معيني اين

در مرحله بعد از مخزن حاوي  .شودکننده مي حاوي فلزات سنگين وارد مخلوط

زمان طراحي شده وارد مخلوط کننده  نانوذرات مغناطيسي نيز حجم مورد نظر در

 .شودشده و به مدت مشخصي هم زده مي
ده وارد مخزن و مخلوط آماده ش در ادامه، شير زير مخزن باز شده: وي افزود

بـه  . شـده اسـت   شود كه اطراف آن آهنرباي مغناطيسـي قـرار داده  ديگري مي

 ٣٠محض پر شدن مخزن شير ورودي بسته شده و جريان مغناطيسي به مـدت  

سپس شير خروجي مخزن باز شده و محلول عاري از  .شوددر آن برقرار مي ثانيه

د مخـزن ذخيـره در پـايين    شود و وارسنگين از آن خارج مي نانو ذرات و فلزات
اسيد به  مغناطيسي قطع شده و از مخزن نيتريك در مرحله بعد، جريان .شودمي

از فلزات سنگين وارد مخزن مايـل   وشوي نانوذرات مقدار مورد نياز جهت شست

 پايين آوردن ميزان اضافه كردن اسيد جهت. شودشده و سپس از آن تخليه مي

pH گيردات سنگين صورت ميو جداسازي نانوذرات از فلز. 
اروپـايي ماننـد فرانسـه و كشـورهايي      كه كشورهايوي در پايان با بيان اين

 ,هاي مستعمل هستند كاتاليست هاي صنايع نفتي را كه مملو از مانند چين، لجن

آن را بـا قيمتـي    از ايران و ديگر كشورها خريداري و بازيافـت كـرده و دوبـاره   

خاطرنشـان   فروشـند،  هاي مستعمل مي ه كاتاليستبه كشورهاي فروشند  افزوده

هاي مبتنـي   و تكنيك Bioleaching در حال حاضر با استفاده از تكنيك: كرد
 .ايم فناوري نانو به اين دستاورد و فناوري دست پيدا كرده بر

  

  !ها استخراج فلزات به كمك ميكروب
ثبـت  محققان مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف موفق به شناسـايي و  

با قابليت اسـتفاده  » تيوباسيلوس فرواکسيدانس«هاي  يک گونه جديد از باکتري

  .در فرآيندهاي استخراج ميكروبي فلزات از معادن كم عيار شدند

به گزارش ايسنا، دکتر روستا آزاد، استاد دانشـکده مهندسـي شـيمي و نفـت     

فاده از دانشگاه صنعتي شريف و مجري اين طرح با بيان ايـن كـه امـروزه اسـت    
هاي فروشويي ميکروبي در استخراج معادن کم عيار نقش مهمـي را ايفـا   روش

در اين زمينه استخراج فلـزات از معـادن کـم عيـار بـا      : کند، خاطرنشان كردمي

بسـيار بـا    At. ferooxidansنظيـر  » شـيميوليتوتروفي «واسطه باکتري هاي 

شود که بـاکتري  واقع ميباشد ولي اين فرآيند استخراج، زماني مؤثر اهميت مي

هـا و بـاال   مورد استفاده خصوصيات بارزي داشته باشد که باعث کاهش هزينـه 
  .رفتن بازده شود

هـاي بـومي معـادن    در اين پروژه با هدف جداسـازي بـاکتري  : وي ادامه داد

هاي اسـتخراج شـده از   کشور که توانايي فروشويي فلزات را داشته باشند، نمونه

در ايـن  . مناطق مرکزي کشور مـورد بررسـي قـرار گرفـت    معادن سرب و روي 

هـا  هاي مختلف باکتري و قارچي جداسازي شد که يکي از اين گونهرابطه گونه

  .اي در زمينه استخراج روي بودداراي توانايي ويژه

گونه مورد نظر از لحـاظ خصوصـيات بيوشـيميايي و    : خاطرنشان كرد ايشان

ه به عنوان يـک گونـه جديـد از جـنس     شناسايي شد ک) ١٦Sr RNA(ژنتيکي 

آن در بانـک ژن تحـت شـماره     DNAتيوباسيلوس فرواکسيدانس کـه تـوالي   
FJ479706 باشد و به نام کشورمان ثبت شدمي.  

توانايي استخراج فلز روي توسط اين باکتري در سه سطح مختلف، : وي گفت

در تمـامي  شامل آزمايشگاهي، بنچ و نيمه صنعتي مورد بررسي قرار گرفت کـه  

دست آمد که در مقايسه با موارد مشابه مورد هاين سطوح راندمان بسيار بااليي ب

المللـي  هاي بينو بعضي از گزارش) معادن مس(استفاده در ديگر معادن داخلي 

  .شود داري مشاهده ميتفاوت باال و معني
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-ا گونههاي بارز اين گونه در مقايسه بيکي از توانايي: روستاآزاد تصريح كرد

العـاده بـود کـه باعـث     هاي مشابه، سرعت رشد باال و توانايي اکسيداسيون فوق

  .شودهاي ميکروبي مي هاي موجود در کلکسيونبرتري آن نسبت به ديگر گونه

-هاي معدني بسياري از فلزات سمي در غلظتدر محيط: وي خاطرنشان كرد

با مقاومت بـاال بسـيار بـا    هاي هاي باال وجود دارند؛ بنابراين جداسازي باکتري

باشد، لذا ميزان مقاومت اين باکتري نسـبت بـه اکثـر فلـزات سـمي      اهميت مي

موجود در معادن سنجيده شد که در مورد بعضـي از فلـزات مثـل روي، منگنـز،     

نيکل، کبالت و سرب اين مقاومت در باالترين ميزان گـزارش شـده تـاکنون در    
  .بوده است Acidithiobacillus ferrooxidansمورد باکتري 

به گفته اين پژوهشگر، اين توانـايي کمـک شـاياني در بـاال رفـتن رانـدمان       

استخراج دارد زيرا به علت مقاومت باالي باکتري افزايش غلظت فلـزات سـمي   

. اي بر رشد باکتري داشـته باشـد  تواند اثر بازدارندهدر حين فرآيند استخراج نمي

زيـر يـک را نيـز دارد کـه در      pHمل اسيد در چنين اين باکتري توانايي تحهم

  .شودانجام فرايند بيوليچينگ نکته بارزي محسوب مي

  
  روشي نوين براي توليد انرژي الکتريکي

  .هاي سوختي ارائه شددر پيل

پژوهشگران دانشگاه مازندران با استفاده از نانوذرات پالتين، نوعي کاتـاليزور  
  .هاي نو توليد کردندتوليد انرژيهاي سوختي و براي استفاده در پيل

کـه  به گزارش خبرگزاري مهر، صالحه اصغري، مجري طرح با تاکيد بر ايـن 

توانند بـه عنـوان کاتـاليزور بـراي انجـام      مانند پالتين مي )خنثي(فلزات نجيب 

قيمـت بـاالي ايـن     :هاي سوختي عمل کننـد، افـزود  فرايندهاي کاهش در پيل

هاي اخير، توجه رو در سالاز اين. هاستکاربرد آن فلزات عامل محدود کننده در

ها به کمک فنـاوري نـانو،   محققان به اصالح سطوح الکترودها و تهيه ارزان آن

  .معطوف شده است

که در اين پژوهش براي کـاهش مقـدار مصـرفي پالتـين از     وي با بيان اين

راي اجراي ايـن  ب: نانوذرات پالتين براي تهيه الکترود استفاده شد، اظهار داشت

اي پروژه ابتدا فلز ارزان قيمت مس را در ابعاد نانو در سطح الکترود کربن شيشه
اصالح شده پليمري سنتز و تثبيت کرديم، سـپس از طريـق جابجـايي گـالواني     

هاي پالتين، نانوذرات فلـزي پالتـين را تهيـه و در سـطح     نانوذرات مس با يون

  .مالکترود اصالح شده پليمري پخش کردي

نتايج حاکي از آن است  :ور شدآبا اشاره به نتايج اين تحقيق ياد مجري طرح

تواند به عنوان بسـتري مناسـب بـراي الکتروکاتـاليز فراينـد      که اين الکترود مي
  .آزادسازي هيدروژن عمل کند

پژوهش  نتايج اين: اصغري به کاربردهاي اين پژوهش اشاره کرد و ادامه داد

-هاي نـو و در پيـل  ختلف نظامي و غيرنظامي، توليد انرژيتواند در صنايع ممي

تبديل مستقيم (هاي سوختي به عنوان روشي جديد براي توليد انرژي الکتريکي 
  .استفاده شود) انرژي شيميايي مواد سوختني به انرژي الکتريکي

  

  گوگردزدايي از نفت به وسيله نانوفناوري
فت از عرضه دانش فني هفـت  رئيس مرکز تحقيقات نانوفناوري پژوهشگاه ن
ايـن مرکـز بـا روش ابـداعي     : نانو فناوري در حوزه صنعت نفت خبر داد و گفت

هـاي نفتـي چـون نفتـا و گازوئيـل در حـد       موفق بـه گـوگردزدايي از فـراورده   

  .استانداردهاي جهاني شد

  
يابي اين پژوهشـگاه بـه   مراد رشيدي در گفتگو با مهر، با اشاره به دستعلي

يابي به فرموالسيون دست: هاي فني در حوزه نانوتکنولوژي، افزودبرخي از دانش

ــن     ــه اي ــي از جمل ــات نفت ــوگردزدايي از ترکيب ــد گ ــراي فراين ــت ب نانوکاتاليس

  .دستاوردهاست

ها براي فرايند گـوگردزدايي از  اين نانوکاتاليست: ر اين باره توضيح دادوي د

 ppm١٠٠٠تـا   ٧گازوئيل توليـد شـده در کشـور     .روندکار مينفتا و گازوئيل به

ترکيبات گوگردي دارد که براساس استانداردهاي جهاني اين ميزان بايد به زيـر  

ppmاسـتفاد از فنـاوري نـانو،    رو طي اجراي طرح تحقيقاتي با از اين .برسد ١٠

تــا  ٧٠٠٠ کاتاليســتي توليــد کــرديم کــه قــادر اســت ترکيبــات گــوگردي را از

ppmبه زير  ١٤٠٠٠ppmبرساند ١٠.  
به گفته رئيس مرکز تحقيقات نانوفناوري پژوهشگاه نفت، اين نانو کاتاليست 

  .قابل ارائه به صنعت است

ز نانوفناوري و توليـد  وي تکنولوژي تبديل نفت سنگين به سبک با استفاده ا

هاي فني اين پژوهشگاه نـام بـرد و اظهـار    هاي کربني را از ديگر دانشنانولوله

عالوه بر اين، اين مرکز موفق به تدوين دانش فنـي توليـد اکسـيدهاي    : داشت

اين تکنولوژي توان تبديل اکسيدهاي فلزي معمول . فلزي نانوساختار شده است

  .از يک روش ابداعي دارد را به نانوساختار با استفاده

هاي پليمري و توليد سيمان فوق سـبک حفـاري   رشيدي توليد نانوکامپوزيت

: هاي فني موجود در اين پژوهشگاه ذکر کرد و افزودنانوساختار را از ديگر دانش

  .حلقه چاه در جنوب با موفقيت تست شد ١٠ سيمان فوق سبک در
تاوردهاي اين پژوهشگاه دانست و اين محقق توليد نانوسياالت را از ديگر دس

نانوسياالت موادي براي انتقال حرارت هستند که عالوه بر صنايع نفت در : گفت

  .رودساير صنايع چون خودروسازي و داروسازي به کار مي

هـا بـراي انتقـال    نانوسياالت توليد شده در پااليشـگاه : رشيدي خاطرنشان کرد

ردن آن باعـث کـاهش مصـرف آب در    رود که با کاربردي کـ کار ميحرارت به

پايلوت نيمه صنعتي توليد نانوسـياالت  . شودها و واحدهاي صنعتي ميپااليشگاه

راه اندازي شده است که با راه اندازي آن به سمت تست اين فناوري در صنعت 

  .رويممي

  

  ساخت دستگاه تصفيه هوا با استفاده از نانو
دستگاه تصفيه هـوايي بـر پايـه    محققان دانشگاه صنعتي شريف موفق شدند 

  .تواند بو را از بين ببرد نانو بسازند كه با استفاده از تعامالت شيميايي مي

كـه  به گزارش فارس، حسين رضاييان بزاز مجري اين طرح با اشاره به ايـن 
هاي تصفيه هوا از دو سازوكار فيزيكـي و يـا شـيميايي بـراي تصـفيه و       دستگاه

هـاي تصـفيه هـواي فيزيكـي، ذرات      دستگاه: ند، افزودكن تهويه هوا استفاده مي

  .برد معلق و گرد و غبار را از بين مي

محققان دانشـگاه صـنعتي شـريف طـي يـك فراينـد شـيميايي،        : وي افزود

انـد كـه تحـت     فيلترهايي را با استفاده از نانو ذرات تيتانيوم دي اكسـيد سـاخته  

  .شود مجاورت المپ فرابنفش فعال مي
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وي محيط را كه ناشي از ذرات آلـي موجـود در هواسـت، تجزيـه     اين فيلتر ب

  .برد كند و از بين مي مي

هاي آلـي   وي با تأكيد بر اينكه اين دستگاه تصفيه براي از بين بردن آالينده

ساخته شده، كاربرد آن را در صنايع گاز و پتروشيمي بـراي از بـين بـردن بـوي     

H2S از بين بردن بوي مواد حالل ماننـد  ها و صنايع شيميايي براي  و مركاپتان

  .ها بيان كرد استون و الكل

نمونه نخست صنعتي اين دستگاه ساخته شـده و قـرار اسـت    : رضائيان گفت

هـاي نصـب شـده در     هاي بعدي به دو صورت دستگاه فعلـي و كـارتريج   نمونه
  .دستگاه هواساز توليد شود

 
  نوييهاي نا دانههاي خورشيدي مبتني بر رنگ توليد سلول

پژوهشگران پژوهشكده علوم و فناوري نانو دانشگاه صنعتي شريف موفق به 

هـاي نـانويي    با ويژگـي ) DSC(ها  هاي خورشيدي مبتني بر رنگدانه تهيه سلول

  .تواند نور را جذب كرده و تنها سلول خورشيدي نيمه شفاف باشد شدند كه مي

  
در گفتگو با ايسنا بـا بيـان ايـن كـه در سـال       همكار اين طرح زهرا حسيني

تراوات كمبـود انـرژي    ١٤هاي فسيلي با  دنيا به دليل محدوديت سوخت ٢٠٥٠

ركردن ترين و تميزترين گزينه جهت پ شود و انرژي خورشيدي فراوان مواجه مي

) DSC( ها دانههاي خورشيدي مبتني بر رنگ سلول: اين خالء است، اظهار كرد

هاي خورشيدي هستند كه بر پايه جذب نور توسـط رنگدانـه و    نسل سوم سلول
حفره بر روي سطح يك نيمه هادي با گـاف بـزرگ عمـل     –جدايش الكترون 

  .كنند مي

ه الكتـرون و حفـره   مزيت عمده اين ساختارها اين است كـ : وي تصريح كرد

كنند و در نتيجـه محـدوديت    هاي متفاوتي حركت مي پس از جدايش در محيط

هاي اقليت وجود ندارد و به دليل اين كه جدايش بـر روي   طول ديفيوژن حامل

  .شود ساختار بايد نانومتري باشد تا سطح الزم تامين شود سطح انجام مي

هايي با فرابرد الكتروني  سلولهدف از انجام كار اين است كه : حسيني افزود

بهينه توسط ساختارهايي مانند نانوفيبر و نانوواير ساخته و جهت جذب نور نيز از 

  .استفاده شود) QD( دانه و نقاط كوانتوميرنگ

هـا   دانـه هاي خورشيدي مبتني بر رنـگ  وي با اشاره به مكانيسم عمل سلول
بـا   TiO2لكتـرود نانوسـاختار   سلول فتوالكتروشيميايي بر پايـه ا :خاطرنشان كرد

دانه براساس مكانيسم مشـابه فتوسـنتز در گياهـان انجـام     غشته با رنگ سطح آ

  .شود مي

هـا   دانـه هاي خورشيدي مبتني بر رنـگ  كارگيري سلولحسيني به مزاياي به

)DSC (تنها سلول خورشيدي نيمه شفاف، ارزان بودن مواد : اشاره كرد و افزود

جهيزات ساخت، قابل استفاده در نور كم اتاق، وابستگي كـم  اوليه، ارزان بودن ت

دانه، انتقال الكتـرون تحريـك   هاي نور توسط رنگ به زاويه تابش، جذب فوتون

دانـه بـه   و انتقال حفره بـه جـاي مانـده روي رنـگ     TiO2شده به نوار هدايت 

  .ها هستند الكتروليت از جمله مزاياي استفاده از اين سلول

، تبخير الكتروليت، )درصد ١٠زير (دهي كم نسبت به سيليكون باز  محققاين 

هـاي اسـتفاده از    را از جمله چالش FTOهاي  قيمت زياد و جذب نور در شيشه

  .ها عنوان كرد دانههاي خورشيدي مبتني بر رنگ سلول
 

  حذف آالينده ها با استفاده از نانوذرات مغناطيسي در کشور

 Fe3O4بـا توليـد نـانوذرات مغناطيسـي     پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس 

  .هاي آلي و معدني شدندموفق به حذف انواع آالينده

استاد شـيمي دانشـگاه تربيـت    , به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر يداهللا يميني

ــدرس، يکــي ــازي را از روش م ــاي اســتخراج و جداس ــانوذرات  ه اســتفاده از ن
هاي آلي و معدني اع آاليندهحجم بااليي از انو يا حذف مغناطيسي براي تغليظ و

نانوذرات مغناطيسي ايـن اسـت کـه نـانوذرات      مزيت استفاده از: دانست و افزود

شوند کـه ايـن   خارجي جذب مي مغناطيسي با استفاده از يک ميدان مغناطيسي

هـيچ   رازي, کندمي ها را براي استخراج نمونه در آناليز شيميايي مفيدخاصيت آن

  .ندارد ردن و فيلتراسيون نمونه بعد از استخراجنيازي به سانتريفيوژک
در  توانند به عنـوان جـاذبي جديـد   اين نانوذرات مغناطيسي مي: ادامه داد وي

چنـين در  گوناگون و هـم ) مواد مورد تجزيه(هاي گيري آناليتاستخراج و اندازه

  .ها استفاده شوندبهينه آالينده حذف

در ايـن   :شـد  اتي در اين زمينـه يـاداور  يميني با اشاره به اجراي پروژه تحقيق

 موفق به طراحي راکتوري مناسب بـراي سـنتز نـانوذرات مغناطيسـي     پژوهش

Fe3O4 سطح نانوذرات را به منظور استخراج  و توانستيم به روش رسوبي شديم

  .ها اصالح کنيمو حذف آالينده

ال در حـ : اين محقق با اشاره به جزئيات اجراي اين پژوهش خاطرنشان کرد

سنتز نانوذرات مغناطيسي خالص يا پوشش داده شده با سـيليکا در   حاضر امکان

هـاي  چنين گروه تحقيقاتي ما آمـاده طراحـي جـاذب   هم مقياس باال وجود دارد
  .صنايع متقاضي است ها از خروجيمناسب براي حذف آالينده

  

  دارنده آب براي گياهان در کشورتوليد هيدروژل نگه

) هيدروژل(ژوهشگاه پليمر و پتروشيمي از توليد سوپر جاذب مدير مرکز رشد پ

هيـدروژل توليـد شـده    : براي مصارف کشاورزي در اين مرکز خبـر داد و گفـت  

دارد و بسته به شرايط موجود در اختيار گياه همانند مخزن آب را در خود نگه مي

  .دهدقرار مي

ر جاذب را نوعي پليمر بهاره بقايي در گفتگو با خبرنگار مهر، هيدروژل يا سوپ
اين پليمر داراي شبکه سه بعدي است که قابليت : دوست معرفي کرد و افزودآب

  .دارد هاي آبي راآب و محلول داريجذب و نگه

توانند در شـرايط  اين مواد مي :با اشاره به ساختار اين مواد، اظهار داشت وي

چندين سال مانند يک هاي موجود در خاک، ميکروارگانيسمحضور يوني، فشار و 

داري و بر حسب نياز ريشـه در اختيـار   نگه و مخزن، آب و مواد محلول را جذب
  .دنگياه قرار ده

هاي زيست محيطـي  که سوپر جاذب توليد شده آلودگيبا تاکيد بر اينايشان 

اين پليمرها حاوي موادي آلي هسـتند کـه در    :کنند، خاطر نشان کردايجاد نمي

شـوند و در نهايـت بـه آب،    کروبي خاک به آرامي تجزيه مـي شرايط يوني و مي
مانند آمونياک تبديل و به ماده  دار غيرسمياکسيد و ترکيبات نيتروژنديکربن 

  .شوندآلي خاک اضافه مي

: بخش کشاورزي دانست و يـاداور شـد   را در هاکاربرد اين سوپر جاذب بقايي

عث تثبيت آن در خاک و در نتيجه داشتن آب در زمين باها با نگهاين سوپرجاذب

  .دنشومنجر به صرفه جويي در استفاده از آب مي

  



  

  
  
    

  

۳۸ 

  نانومتر ٥٨هايي با ابعاد  توليد نانوميله
  توسط محققان دانشگاه اصفهان

پژوهشگران دانشگاه اصفهان طي اجراي پروژه تحقيقـاتي موفـق بـه توليـد     

  .نانومتر شدند ٥٨پالتين در ابعاد -هاي رويميله

استاد شـيمي دانشـگاه   , ارش خبرگزاري مهر، دکتر محمدحسين حبيبيبه گز
هـاي اليـه نـازک    دراين پژوهش موفق شديم فيلم: در اين باره گفت اصفهان،

ژل، اليـه نشـاني چرخشـي و اليـه      -هاي سلپالتين را به روش -اکسيدروي 

  .وري تهيه کنيمنشاني غوطه

هيه شده در اين پژوهش نسـبت  هاي اليه نازک تفيلم کهوي با تاکيد بر اين

راکتيو زرد، راکتيو قرمـز و اريـوکروم فعاليـت فتوکاتـاليزوري      به تخريب رنگينه

هـا مـواد پـاک کننـده     توکاتاليسـت وف: د، ادامـه داد ندهبااليي از خود نشان مي

-ها برخـورد مـي  و زماني که نور خورشيد و يا فلورسانس به آن محيطي هستند

-توانند ترکيبات آلي مثل باسيلدارند و ميها را برميياز روي سطوح آلودگ کند

  .ها و بوها را از بين ببرند

وري و اليـه نشـاني   اليـه نشـاني غوطـه   : مجري اين طرح خاطر نشان کرد
هاي اليه نـازک و ضـخيم روي   نشيني فيلمچرخشي دو روش عمومي براي ته

را از مـايع،  انواع سوبستراهاست که با تنظـيم سـرعت بيـرون کشـيدن سوبسـت     

وي با اشاره به جزئيات اين  .توان تغيير دادضخامت اليه پوشش داده شده را مي

 ٥٨ در ابعاد پالتين -اکسيدروي در اين پژوهش نانوميله هاي : پروژه، ياداور شد

  .نانومتري توليد شد
  

  بيشتر نانوذرات سبب تغيير ساختمان و عملکرد
  .شوند مي هموگلوبين خون

مركــز تحقيقــات بيوشــيمي بيوفيزيــك دانشــگاه  محققــاننتــايج پــژوهش 

با هموگلوبين خـون اسـت    كنش نانوذرات مختلفحاكي از برهم  (IBB)تهران

 .شود كه سبب تغيير ساختمان و عملکرد اين پروتئين مي
كه با بيان اين وگو با ايسنا، جهرمي، مجري طرح در گفت دكتر سمانه ذوالقدر

: آيد، اظهاركردخون به شمار مي هاي مهم و کارساز هموگلوبين يکي از پروتئين

تيتراسـيوني   سـنجي و گرماسـنجي  هاي مختلـف طيـف   در اين بررسي از روش

-هـم . دما جهت ارزيابي اندرکنش نانوذرات و هموگلوبين استفاده شده است هم

چنين به کمک پارامترهاي ترموديناميکي اتصال، نقش نيروهاي شرکت کننـده  

 .تعيين شده استها  اندرکنش در
هـاي   تـاثير نـانوذرات بـر گونـه    تحقيـق  در بخش ديگري از اين : وي افزود

بررسـي قـرار گرفتـه     مختلف هموگلوبين و تغيير در محتواي هموگلوبين مـورد 

 .است
هـا بـا هموگلـوبين     که اندرکنش آن كه نانوذراتيذوالقدر جهرمي با بيان اين

گليکـول و سـيترات،    اتـيلن پلـي  مطالعه شده، شامل نانوذرات نقـره بـا پوشـش   

تاثير هر يـک از  : تصريح كرد و نانوذرات مس است،  Fe2O3،Fe3O4نانوذرات 

هموگلوبين مـورد بررسـي    اين نانوذرات به صورت جداگانه بر ساختار و عملکرد

جـز نـانوذره    دهد که در بيشتر موارد به نتايج حاصل نشان مي. قرار گرفته است

Fe2O3  تغيير ساختمان و  با پوشش سيترات، ساير نانوذرات سببو نانوذره نقره
 .شوند عملکرد پروتئين مي

پلي اتيلن گليکـول سـبب تغييـر     نانوذره نقره با پوشش: وي خاطرنشان كرد

هليکس و تغيير  چنين سبب کاهشو هم T به R ساختمان هموگلوبين از شکل

مشابهي بر ساختمان  رنيز اث  Fe3O4نانوذره. شود در ساختار دوم هموگلوبين مي

پوشش سيترات  اين در حالي است که نانوذره نقره با. و عملکرد هموگلوبين دارد

کمـي بـر    تنهـا اثـر   Fe2O3 شـود و اتصـال نـانوذره    به هموگلوبين متصل نمي

 .گذارد ساختمان سوم هموگلوبين بر جاي مي
يـر  نانوذره مس نيز در اثر انـدرکنش بـا مـس سـبب تغي     ،اين محققبه گفته 

شود کـه قـادر بـه     مي Fe +3 شکل مت با به Fe+2 حالت طبيعي هموگلوبين با

هموگلـوبين تـاثير شـديدي بـر      ايـن تغييـر حالـت در   . اتصال با اکسيژن نيست

دوم و چهـارم   گـذارد، در حـالي کـه سـاختمان     عملکرد هموگلوبين بر جاي مي

 .دهد هموگلوبين تغيير معناداري نشان نمي

  

  اي توليد صنعتي نانوذرات مورد نياز صنايع هستهتوانمندي کشور در 

رئيس پژوهشکده نانو فناوري و مواد پيشرفته دانشـگاه صـنعتي اصـفهان از    

اين نانوذرات در صنايع نظامي : کاربيد خبر داد و گفتبور توليد صنعتي نانوذرات 

ر اي کاربرد دارد که در اين پژوهشکده موفق به توليد آن با خلوص باالتو هسته

  .نسبت به نمونه خارجي در مقياس صنعتي شده ايم

دکتر فتح اهللا کريم زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت تجهيزات بـراي  

در ايـن راسـتا بـا    : هاي اين مرکز نام برد و افزودنانوفناوري را از اولويت توسعه
 .يمدنيازهاي کشور اقدام به توليد نانوذرات مورد نياز بخش صـنعت شـ   توجه به

هـاي فلـزي،   توليد نانوکامپوزيـت  اين پژوهشکده توانايي البته در حال حاضر در

  .دارد وجودنيز پليمري و غيرفلزي  سراميکي،

ــد نانوکريســتال  ــي تولي ــش فن ــه وي توســعه دان ــر زمين ــا را از ديگ ــايه  ه

پژوهشکده نانوفناوري دانشگاه صنعتي اصـفهان ذکـر کـرد و اظهـار      تحقيقاتي
-به کاربردهاي بسيار زياد اين نانوذرات در بخش صنعت پـروژه  با توجه: داشت

ها موفـق  که با اجرايي کردن اين پروژه زمينه تعريف شد هاي تحقيقاتي در اين

 .کاربيد شديمبور  به توليد نانو ذرات
رئـــيس پژوهشـــکده نانوفنـــاوري و مـــواد پيشـــرفته دانشـــگاه صـــنعتي 

: ه ذوب باال معرفي کرد و ادامـه داد يک نسوز قوي با نقط را کاربيدبور اصفهان،

و  ايصـنايع هسـته   کاربردهاي فراواني در صنايع مختلفـي چـون   اين نانوذرات

 .نظامي دارند
هاي گزاف و با کيفيت نامناسـب بـه مـا    که اين مواد با قيمتوي با بيان اين

اي و نظامي بـا  اکنون نانوذرات با کاربرد در صنايع هسته :شد، گفتفروخته مي
 .هاي خريداري شده در مقياس صنعتي توليد شدبه نمونه لوص باالتر نسبتخ

 دسـتاوردهاي  را از جملـه  و نـانوذرات نقـره   نانواکسـيد روي  کريم زادگـان 

نانواکسـيد در  روي : و خاطر نشان کـرد  پژوهشکده در حوزه پزشکي نام برد اين

يت آنتـي  داراي خاصـ  کـه ضـمن آن  ,رودکـار مـي  آرايشي و بهداشتي به صنايع

  .ستنيز ه باکتريال

  

  .دستگاه جداساز مواد سمي براي کاربرد در معدن ساخته شد
پژوهشگران دانشگاه اميرکبير موفق به طراحي و سـاخت دسـتگاه پيشـرفته    
جداسازي پساب و مواد سمي در مقياس نيمه صنعتي شدند که در معادن مس و 

  .طال کاربرد دارد

روش  ,طـرح ايـن  پژوهشـگر   اريمهـدي صـف   به گزارش خبرگـزاري مهـر،  

ذکر کرد و  خودکار را از دستاوردهاي اين پژوهش جداسازي شيميايي به صورت

ها و هم براي بازيافـت  سمي از پساب از اين روش هم در جداسازي مواد  :گفت

  .توان استفاده کردها ميکارخانه فلزات و مواد ارزشمند از باطله

نـوع مـاده    تا براسـاس  گاهي ساخته شددر اين طرح دست کهوي با بيان اين

شـود،   داده مورد نظر، مواد شيميايي الزم تعيين و مشخصات فرآيند به نرم افزار

 هـاي سـاخته شـده   برتري اين دستگاه در مقايسه با برخي نمونه: اظهار داشت

دسـتگاه بـا برنامـه تعيـين شـده و        اي کهخودکار بودن آن است به گونه داخلي
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و سـرعت   pH در زمينه ميزان دما، فشـار و  آمده از حسگرها دستبه اطالعات

وري، دقت بـاالتر و  کند که اين کار موجب افزايش بهرهمي فرآيند، آن را تنظيم

  .شودهزينه کمتر مي

 دستگاه جداساز در مقياس نيمه: محقق اين طرح تحقيقاتي، خاطر نشان کرد

توانند اقتصادي هکند تا بصنعتي ساخته شده است و به صاحبان صنايع کمک مي

  .از اين روش را پيش از ساخت در مقياس صنعتي آزمايش کنند بودن استفاده

در حـال سـاخت دو دسـتگاه جداسـاز بـه       هم اکنـون  کهاين وي با تاکيد بر

دسـتگاه جداسـاز بـا نـام علمـي سـلول       : شد سفارش دو دانشگاه هستيم، ياداور
  .دفلوتاسيون ستوني اتوماتيک به ثبت رسي

هاي اقتصادي نشان داد کـه کـاربردي کـردن ايـن     بررسي به گفته صفاري،

  .شوددستگاه موجب اقتصادي شدن فرايندها در معادني چون طال و مس مي

  

  گيري پنج گاز ساخت حسگر گازي براي اندازه

رئيس پژوهشکده نانوفناوري دانشگاه شـيراز از توليـد سنسـورهاي گـازي و     

ايـن دو دسـتاورد کـه بـا اسـتفاده از      : داد و گفتهاي ضدخوردگي خبر پوشش

فناوري نانو توليد شده است در راستاي رفـع مشـکالت ايـن بخـش از صـنعت      
  .تعريف و اجرايي شد

دکتر محمد حسين شيخي در گفتگو با خبرنگار مهر، توليد حسگرهاي گازي 

اده از افزود اين حسگر با استف نام برد و علمي اين پژوهشکده دستاوردهاياز  را

هيـدروژن سـولفيد،    متان، گاز قادر به اندازه گيري پنج فناوري نانو توليد شد که

  .نوکسيد و اکسيژن استمکربنهيدروژن، 
که اين حسگر در صنايع نفت، گـاز و پتروشـيمي کـاربرد    وي با تاکيد بر اين

  .فاز تجاري شدن است در حسگرهاي توليد شده :داد دارد، ادامه

هاي بهبود يافته را انو فناوري دانشگاه شيراز، توليد پوششرئيس پژوهشکده ن

دستاوردهاي اين پژوهشکده در حوزه صنعت نفـت، گـاز و پتروشـيمي،     از ديگر
شيراز شهري است کـه بـه ميـادين نفتـي و     : توضيح داد ذکر کرد و در اين باره

ت بازديدهايي که از ميادين نفتي شـد مشـکال   رو با گازي دسترسي دارد از اين

هايي براي رفع مشکالت اين بخش اين حوزه را شناسايي و در اين زمينه پروژه

 .از صنعت تعريف کرديم

: هـا نـام بـرد و اظهـار داشـت     ها را از جمله ايـن پـروژه  شيخي توليد پوشش
هاي انتقال گاز يکي از مشکالت صنعت نفـت اسـت کـه در ايـن     خوردگي لوله

  .هاي انتقال گاز شديموردگي براي لولهضد خ هايراستا موفق به توليد پوشش

  

  ارائه روشي اقتصادي براي افزايش کارايي
  هاي خورشيدي در کشورپيل

هاي خورشيدي  پژوهشگران دانشگاه تبريز روشي را براي افزايش کارايي پيل

  .مبتني بر نقاط کوانتومي ارائه کردند
پروژه با بيان به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس حسين موال از محققان اين 

-هاي خورشيدي مبتني بر نقاط کوانتومي به عنوان نسل سـوم پيـل  پيل کهاين

توانايي تبديل  هاي خورشيدياين نوع پيل :هستند، افزود هاي خورشيدي مطرح

به انرژي را دارند اما ساخت هر اليه از  درصد 64با کارايي مستقيم نور خورشيد

  .است ها بسيار پرهزينهنقاط کوانتومي آن
هـاي خورشـيدي   سازي پيلبهينه اين طرح تحقيقاتي را وي هدف از اجراي

با استفاده : ها ذکر کرد و اظهار داشتکوانتومي و کاهش هزينه ساخت آن نقاط

هاي مختلف بـراي جـذب حـداکثري نـور     نقاط کوانتومي با اندازه سازياز مدل

هاي مورد نياز را کم اليه توان تعدادناحيه فعال مي هاي مختلفخورشيد در اليه

هاي بهبود کارايي پيل هاي محاسباتي موفق بهروش با استفاده از کرد از اين رو

  .خورشيدي نقاط کوانتومي شديم

هاي نقاط کوانتومي با در اين پژوهش، تعداد بهينه اليه: ادامه داد اين محقق

مـدل سـازي،   ها، بـا اسـتفاده از روش   دو زمان متفاوت باز ترکيب حامل فرض

ولتاژ براي دو نوع زمان باز ترکيـب بـه دسـت     -جريان محاسبه شده و منحني

  .است  آمده

  

  توليد بنزين از ضايعات پليمري

پايلوت توليد بنزين از ضايعات پليمـري توسـط محقـق پژوهشـگاه پليمـر و      

  .اندازي و تست شد پتروشمي ايران با موفقيت راه

  
وگو بـا ايسـنا، بـا بيـان      در گفتطرح ين مجري اعلي، مهندس مهرداد سيف

کيلوگرم در ساعت براي توليد بنزين  ٢٠كه ساخت پايلوت پيروليز با ظرفيت اين

هاي  پااليش و پخش فرآورده با حمايت مالي مديريت پژوهش و فناوري شرکت

پس از سه سال فعاليت مداوم، موفق به توليد بنزين : نفتي انجام شد، اظهار كرد
  .هاي ضايعاتي شديم و گازوئيل از مخلوط پالستيک

 ٨٥درصـد بـوده و بـه عبـارتي      ٨٥راندمان اين پايلوت در حدود : وي افزود

درصـد آن نيـز بـه     ١٥ درصد خوراک مصرفي به بنزين و گازوئيل تبديل شده و

تـوان   شوند که در صورت صـنعتي شـدن طـرح مـي     گازهاي سوختي تبديل مي

  .حرارت الزم براي واحد توليدي را از اين گازها تهيه كرد

درصـد از مايعـات نفتـي توليـدي،      ٧٨در حدود : خاطرنشان كردمحقق اين 

شود و  يدرصد گازوئيل و کمتر از يك درصد به واکس تبديل م ٢١بنزين بوده، 

که چگـالي بنـزين در    با توجه به اين( هاي ضايعاتي تقريبا هر کيلوگرم پالستيک

  .کند يك ليتر مايعات نفتي توليد مي )متر مکعب استگرم بر سانتي ٧٥/٠حدود 
هـا از ايـن طـرح     علي، در صورت حمايـت دولـت و شـهرداري   به گفته سيف

هـاي دورريـز شـهري و     سـتيک از پال ميليون ليتر بنـزين  ٣/٣ توان روزانه تا مي

  .ها توليد كرد پتروشيمي

پسماندهاي پالستيکي با توجه به سبک و حجيم بودن آن، : وي تصريح كرد

ايـن دسـته از   . دنشـو  ترين مشـکالت شهرنشـيني محسـوب مـي    يکي از بزرگ

امـروزه در   .نـد نما سال در محيط باقي مـي  ٢٠٠پسماندها به صورت ميانگين تا 

هاي صـنعتي تبـديل    ها به يکي از شاخص استفاده مجدد از زبالهدنيا، بازيافت و 

شده و کشورهاي پيشرفته داراي آمار بهتري در اين زمينه بوده و کمتر از روش 

  .شود سوزاندن و يا دفن براي حل مشکل پسماندها استفاده مي

هـا کـه غالبـا شـامل ظـروف و       در ايران بخشـي از پالسـتيک  : گفتايشان 
شـود امـا بخـش     آوري و بازيافت مـي  شود، مجددا جمع يکي ميهاي پالست لوله

هـاي بسـته    ها شامل ظروف يک بار مصرف و پالسـتيک  بزرگتري از پالستيک

  .شود بندي به مراکز دفن زباله سپرده مي

تـوان بـراي تبـديل     هـايي کـه مـي    يکي از روش: علي خاطرنشان كردسيف

بـا  . اده کرد، فرايند پيروليز اسـت هايي که قابليت بازيافت ندارند، استف پالستيک
هايي که بـه مراکـز دفـن زبالـه سـپرده       توان پالستيک استفاده از اين روش مي

هاي پليمري به صورت کلوخه و  هايي که در پتروشيمي شوند و نيز پالستيک مي
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غيره توليد شده و قابليت مصرف را ندارنـد بـه مايعـات نفتـي ارزشـمند تبـديل       

عبارتست از تبديل کنترل شده پليمرها بـه مايعـات بـا جـرم     فرايند پيروليز .كرد

مولکولي پايين و با حالت فيزيکي مايع و يا گاز که اين فرايند در غياب اکسيژن 

  .شود انجام مي

تبديل اين پليمرهـا بـه مايعـات و گازهـاي سـوختي از آن      : وي تصريح كرد

ني هسـتند و  جهت ارزشمند است که خود اين مـواد داراي ارزش سـوختي پـايي   

هاي موجود در کاالي ساخته شده کـه   حتي ممکن است به دليل برخي افزودني

ها شود  عمدتا به صورت جامد هستند، مانع از سوختن و يا کند شدن سوختن آن
که در حين فرايند پيروليز ايـن مـواد تجزيـه شـده و ماهيـت خـود را از دسـت        

اين . عاري از اين ترکيبات هستندها  دهند و مواد به دست آمده از پيروليز آن مي

در حالي است که در اکثر موارد، مايعات و گازهاي به دست آمده از پيروليز ايـن  

  .ترکيبات داراي ارزش سوختي بسيار بااليي است
 

  تحقيقاتي اصفهان با تالش محققان شهرک علمي
  .شد اندازي هاي رنگي مواد شوينده راه واحد توليد صنعتي دانه

 اوري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، موفق به توليد صنعتيمحققان فن

 .هاي رنگي مواد شوينده شدند دانه
شـهرک علمـي و تحقيقـاتي     قاسم مصـلحي، ريـيس  دکتر به گزارش ايسنا، 

گيـري و   چربـي  هاي رنگي كه براي اين دانه: اصفهان با اعالم اين مطلب گفت

بنيان  هاي دانش يكي از شرکتآيد، توسط  شو به كار مي و كمك به فرايند شست

  .مستقر در پارک علم و فناوري شيخ بهايي توليد شده است

شده براي توليد اين مـاده   کار بردههاي نوين بهاستفاده از فناوري: وي افزود
بـا فرموالسـيون    اي و آبي آلترامارين هاي صورتي، سبز، آبي فيروزه كه در رنگ

مرحلـه   رتقاي کيفيت محصوالت داخلي بهجديد و اندازه يکنواخت در راستاي ا

توليد رسيده است، باعث شده، محصول، عالوه بر کيفيت خـوب، داراي قيمـت   

 .باشد مناسب
يـاد شـده در توليـد     مصلحي با اشاره به توانايي شرکت توليد كننده محصول

توزيـع ايـن   : هاي رنگي مواد شوينده در سال، اظهار داشت بيش از هزار تُن دانه

 هاي ويـژه  کيلوگرمي است و طراحي دستگاه ٢٥هاي  به صورت بستهمحصول 

هـاي ويـژه داراي    سازي، توليد محصول با خلوص باال و استفاده از رنگ گرانول

وزارت بهداشت و تجهيزات مخصوص پاشش رنگ بر روي محصول، از  تاييديه

توليـد ايـن محصـول اسـت کـه در هـيچ يـک از         هاي به كار رفتـه در  نوآوري
 .هاي مشابه موجود در بازار وجود ندارد هنمون

  

  هاي صنعتي ها از آب شرب و پساب حذف آالينده
  با نانوذرات مغناطيسي

هاي صـنعتي  هاي سبز از حذف فلزات سنگين از پسابمسئول گروه فناوري

طي اجراي تحقيقاتي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي، موفـق  : خبر داد و گفت

ميـزان  هاي صنعتي بـه ت سنگين از آب شرب و پساببه تشخيص و حذف فلزا

  .درصد شديم ٩٧

 هاي نانوذراتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قابليتجواد ملکوتي

دليل قابليـت جـذب بسـيار بـاال قـادر      نانوذرات مغناطيسي به: مغناطيسي، افزود

ي صـنعتي  هـا هـاي مهـم آب و پسـاب   سنگين را که از آلـودگي  فلزات ندسته

 .دنکن جداسازي د،نروشمار ميبه کشور
 ي ماننـد که اين نانوذرات قادر به جداسازي فلـزات سـنگين  وي با تاکيد براين

، اظهـار  ندسـت ههـاي صـنعتي   نيکل، جيوه و ساير فلزات سنگين از پساب کرم،

 ٩٧تواننـد تـا   دهد که اين نـانوذرات مـي  انجام شده نشان مي تحقيقات: داشت

  .دنهاي صنعتي جداسازي کنشرب و پساب  ت سنگين را از آبدرصد فلزا

 با اشاره به پروژه اجرا شده در اين گروه، تاکيد هاي سبز،مسئول گروه فناوري

شد که نانوذرات مغناطيسي پس از ورود به  در اين پروژه سيستمي طراحي: کرد

هـا از  نـده آالي د و به اين ترتيب پس از حذفنکنها را جذب ميآلودگي سيستم،

  .شودخارج مي آشاميدن ها، آب قابلپساب

خواه به عمر مفيد نانوذرات مغناطيسي توليد شده در اين پروژه اشـاره  ملکوتي

ميـزان سـايز   بـه  عمر مفيد و پايـداري نـانوذرات مغناطيسـي   : خاطرنشان کرد و
رات هر چه سايز اين نانوذرات ريزتر باشد، پايداري ايـن ذ  .دارد نانوذرات بستگي

  .بيشتر است

 نانومتر ٢٠که براي اين پژوهش از نانوذرات مغناطيسي در حد وي با بيان اين

اين روش به ثبت داخل رسيده و در حال ثبـت در خـارج   : استفاده شد، ادامه داد

  .کشورهستيم

زمـان  هم: اين پژوهشگر با انتقاد از کاربردي نشدن اين پروژه در کشور گفت

هـا و  نفتي در خليج مکزيک فراخواني براي خريداري ايـده  هايايجاد آلودگي با

براي کاهش آلودگي در خليج مکزيک براي کليه کشورها ارسال شـد و   هاطرح

امـا در   .پروژه را ارائه کرديم که مورد توجه قرار گرفـت  ما نيز دستاوردهاي اين
  .سازي نتايج اين تحقيقات نشديمکشور تاکنون موفق به تجاري

برابـر کـربن    ٧٠ توانـد که اين نانواسفنج ساخته شده مـي اکيد بر اينبا ت وي

اين در حالي است که نتـايج  : هاي پساب را تصفيه کند، اضافه کردآلودگي اکتيو

  .هاي ذيربط مواجه شده استمهري ارگاناين تحقيق با بي

: ملکوتي خواه، به بيان نقش شيمي سبز در جوامع امروز پرداخت و ياداور شد

-توسعه علم شيمي و توليد انواع سموم شيميايي، پالستيک و الستيک، آسيب اب

اينـده  زرو توسـعه و رشـد ف  از ايـن  .زيست وارد شده است هاي جدي به محيط

شود فرايندهايي براي شيمي سبز سعي مي در فرايندهاي .شيمي سبز مطرح شد

يط زيسـت  کمترين آسيب بـه محـ   هاي شيميايي طراحي شود کهتوليد فرآورده
  .وارد شود

هاي آبي و مايعـات يـوني   کردن حاللوي توليد پالستيک از گياه، جايگرين

-ها بـه هاي هيدروژني و بيوديزلکردن سوختهاي آلي، جايگرينحالل جايبه

هاي سبز براي کاربردهاي صنعتي را توسعه کامپوزيت هاي فعلي وجاي سوخت

هـا و  بـا توجـه بـه زمينـه    : ار داشـت اظهـ  هاي شيمي سبز ذکر کرد واز فرآورده

توانيم فرايندهاي شيمي سبز هاي علمي که در کشور موجود است، ميتوانمندي

-مسئوالن و برنامه هاي کنوني کنيم که اين امر نياز به توجهرا جايگزين روش

  .ريزان کشور دارد

  

  هاي ذوب مسمحققان کشور از غبار کوره
  .اکسيد توليد کردندمس نانوذرات 

هاي ذوب مجتمع مس پژوهشگران دانشگاه شهيد باهنر کرمان از غبار کوره
هـاي صـنعتي توليـد    اکسيد براي تصفيه پسـاب مس سرچشمه کرمان نانوذرات 

  .کردند

زرشکي عضو هيئـت علمـي   گزارش خبرگزاري مهر، مهندس اسماعيل درهبه

بـاره  و محيط زيست دانشـگاه شـهيد بـاهنر کرمـان در ايـن       انرژي  پژوهشکده

مس سرچشمه ساالنه چندين تن غبار حاوي  هاي ذوب مجتمعکوره: توضيح داد

در زمينـه ليچينـگ    اي پـروژه  راسـتا  در ايـن  .کننددار توليد ميهاي مسکاني

سـولفات از ايـن   مـس  محلول  ، بيوليچينگ و توليد)هاتخليص و تغليظ محلول(

 .غبارها تعريف شد
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ين را از دستاوردهاي اجراي ايـن پـروژه   نانوذرات مس با روشي نو توليد وي

موفق به توليد نانو ذرات  اين تحقيقات  در ادامه: نام برد و اظهار داشت تحقيقاتي

محلول ليچينگ حاصـل از غبارهـاي کـوره ذوب مجتمـع مـس       اکسيد ازمس 

  .سرچشمه کرمان شديم

مس نانوذرات خالص : هاي اين پژوهش اشاره کرد و ادامه دادمزيت بهايشان 

مـس  نـانومتر از محلـول    ٨٠تـا   ٤٠درصد با ابعـاد   99/99 اکسيد را با خلوص

، بدون نياز به تجهيـزات پيچيـده و   )موالر ٥/٠ تا ٢/٠(سولفات با غلظت پايين 

  .آورديم دستقيمت و سمي بهمواد آلي گران
از : زرشکي به بيان نحوه اجراي اين پژوهش پرداخت و خاطرنشـان کـرد  دره

توان براي جذب فلزات سنگين از پساب کليـه صـنايع   مياکسيد  مس نانوذرات

اي بـراي بهبـود خـواص انتقـال     عنوان مادهچنين بههم ويژه صنايع معدني وبه

  .استفاده کرد هاحرارت سياالتي مانند آب و روغن

  

  كشور با تالش محققان فناوري
  .پرتابل صنعتي ساخته شد  دستگاه گازسنج

بار موفـق بـه طراحـي و سـاخت     پرديس براي اولين آوري محققان پارك فن

زمان سـه نـوع گـاز    قابليت تشخيص هم هاي گازسنج پرتابل صنعتي با دستگاه

  .مختلف شدند

 
وگو بـا   عامل شركت سازنده اين طرح در گفتمدير مهندس احسان بهروزي،

كـه   هـاي صـنعتي، گازهـايي    تواند در محيط اين دستگاه مي: داشتاظهار  ايسنا

گونه رنگ و بويي ندارند را تشخيص داده و به كـاربر  بعضا خطرناك بوده و هيچ

 .كند اعالم
شـوند   يكشور آلمان به ايران وارد م ها غالبا از كه اين دستگاه وي با بيان اين

داراي پمـپ مكـش، سيسـتم     ها به كمر نصب شـده و  اين گازسنج  :تصريح كرد

توسـط   زمـان و توانـد بـه صـورت هـم     است كه مي... ويبره، چراغ قوه، فلش و 

هـاي   سنسورهاي جداگانه سه نـوع گـاز را تشـخيص داده و از طريـق سيسـتم     
 .روشنايي و لرزشي به كاربر هشدار دهد مختلف صوتي،

 ٩٠دستگاه گازسنج داراي وزن تقريبي  كه فناوري با اشاره به ايناين محقق 

هاي نظامي هم كـاربرد   محيط اين دستگاه در: گرم بوده و ضدضربه است، گفت

گونه ها كه بعضا هيچ جنگ اي كه گازهاي شيميايي مورد استفاده از گونهدارد؛ به

تشخيص داده و به  عالئم ديداري و بويايي ندارند را توسط سنسورهاي جداگانه

 .كند كاربر اعالم مي
ها ايمـن بـوده و در    اين گازسنج كه تمامي تجيهزات وي در پايان با بيان اين

نمونه اين دسـتگاه توليـد    : كند، گفت هاي گازي توليد جرقه و انفجار نمي محيط

اميـدواريم   هاي خود را با موفقيت پشت سرگذاشـته اسـت و   شده و تمامي تست
 توان آن را در حد نيـاز كشـور بـه   هتوسط شركت ملي گاز ايران، بپس از تاييد 

  .توليد رساند

  

  

  

  با کمک نانو فناوري MRIگامي در جهت بهبود تصويربرداري 

اکسـيد، موفـق بـه بهبـود     آهن پژوهشگران دانشگاه تبريز با توليد نانوذرات 

  .شدند MRIتصويربرداري 

، مجـري طـرح، يکـي از    گزارش خبرگـزاري مهـر، دکتـر ناصـر ارسـالني     به

-نبودن تمايز کافي بين بافت معيوب و سالم بـه  را MRI تصويربرداري معايب

بـا اجـراي ايـن طـرح     : دانسـت و افـزود   دليل حساسيت نسبتا پايين اين روش
اکسيد به حل اين مشـکل  آهن پژوهشي، با کمک نانوذرات سوپر پارامغناطيس 

  .پرداختيم

توانند با تجمع در بافـت مـورد نظـر،    ذرات ميکه اين نانووي با تاکيد بر اين

تر شـدن تصـوير   اين امر باعث تيره :د اظهار داشتنسيگنال را کاهش ده شدت

تـر و زودهنگـام عارضـه    منجر به شناسايي راحت نهايت در شده و در آن ناحيه

  .شودمي

 ارسالني با بيان اين مطلب که چالش اصلي در زمينـه اسـتفاده از نـانوذرات   

ها در محيط پايدارسازي آن MRI عنوان ماده کنتراست در روشکسيد بهاآهن 

در اين پژوهش موفق به تهيه يک نانوسيال مغناطيسي پايـدار  : افزود آبي است،

وينيـل   -N-اکسيد را در محيط آبي بـا پلـي  آهن نانو ذرات  طوري کهشديم به
  .شيميايي، پايدار کرديم پيروليدون به کمک اتصاالت

: پژوهش خاطرنشان کرد دانشگاه تبريز با اشاره به جزئيات اجراي ايندانشيار 

پذيري مغناطيس دهد که نانوذرات تهيه شده داراينتايج اين پژوهش نشان مي

وينيل پيروليدون،  -N-سازگار پليبااليي هستند و پس از پوشش با ماده زيست

رو اين  از اين .هستندبراي مدت زمان طوالني از پايداري بسيار بااليي برخوردار 
  .ندسته MRI نانو ذرات داراي کاربرد بالقوه در تصويربرداري

  

  موفق به بهبود پژوهشگران دانشگاهي كشور
  .اورتان شدند خواص فيزيکي و شيميايي پلي

، با کمک نـانوذرات سـيليکا،   )ره(خميني  المللي امام بينه پژوهشگران دانشگا

 .اورتان شدند يايي فوم سخت پليشيم موفق به بهبود خواص فيزيکي و
 المللي امام دکتر ميرمحمد علوي نيكجه دانشيار دانشگاه بين ,گزارش ايسنابه

: راهنمــايي وي انجــام شــده اســت، گفــتكــه ايــن پــژوهش بــه) ره(خمينــي 

پليمري با كاربردهاي متنوعي هستند اما از پايداري حرارتي و  ها مواد اورتان پلي

  هـاي زيـادي در زمينـه توسـعه     لـذا تـالش  . برخوردارند مقاومت مكانيكي کمي

اگـر  . اسـت   انواع نانوساختارها صـورت گرفتـه   اورتاني برپايه هاي پلي كامپوزيت

هاي  کنش فيزيکي، با ماتريس پليمري برهم توانند عالوه بر اتصاالتهنانوذرات ب
ـ   شيميايي برقرار کنند، منجر به توزيع بهتر ود خـواص  نانوذرات و در نتيجـه بهب

 .فيزيکي و شيميايي آن خواهند شد

نـانوذرات و در نتيجـه بهبـود     يابي به توزيـع بهتـر  منظور دستبه: وي افزود

شـيميايي سـطح    اورتان، بـه اصـالح   خواص فيزيکي و شيميايي فوم سخت پلي
اورتـان   پلـي  پذير با مـاتريس  فاير حاوي گروه عاملي واكنشنانوسيليكا با ارگاني

 .پرداختيم
بررسـي خـواص مکـانيکي     نتـايج : وي درباره نتايج پـژوهش خـود گفـت   عل

اسـتوکيومتري و   اورتاني، حاکي از برهم خـوردن نسـبت   هاي پلي ديناميک فوم

 تشکيل فاز سخت کمتر در تـوده پليمـري اسـت کـه دليـل ايـن امـر، حضـور        
تر  هاي قوي کنش پذير در سطح نانوسيليکا و ايجاد برهم هاي عاملي واکنش گروه

در نتيجه رفتار مکـانيکي  . بين سطحي فاز نانو و ماتريس پليمري است ر ناحيهد

با رفتار ديناميک، بيشتر تحت کنترل ناحيـه بـين سـطحي     استاتيک در مقايسه

 .است
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خواص اسـتاتيك، تحـت   : اضافه کرد المللي امام خميني دانشيار دانشگاه بين

يمـري نزديـك آن اسـت و    پل  مرزي ميان سطح نانوسيليكا و اليـه   كنترل اليه

 .ماتريس پليمري است  خواص مكانيكي ديناميك، تحت تاثير توده
دو گروه عاملي آميني در سطح  توان به حضور هاي اين پژوهش مي از نوآوري

اسـت،   فيزيكي شـده   نانوسيليكاي اصالح شده که منجر به بهبود بيشتر خواص

 .اشاره كرد
  

  س درکشورتوليد روغن موتور با نانوذرات الما

محققان کشورمان با استفاده از نانوذرات المـاس موفـق بـه توليـد روغـن و      

درصـد مصـرف سـوخت را کـاهش      ١٢مکمل روغن موتور شدند که قادر است 

زودي به بازار لبنان اين محصول براساس توافقاتي که حاصل خواهد شد به. دهد

  .شودعرضه مي

که ا خبرنگار مهر با بيان اينمهندس پژمان سليماني مجري طرح در گفتگو ب

ــانوذرات ــيمي،    ن ــون پتروش ــنايعي چ ــيع در ص ــاي وس ــاس داراي کابرده الم

نـانوذرات المـاس داراي خصوصـيات فيزيکـي و     : است گفـت ... خودروسازي و 

تواند دماي موتور را باال مي شيميايي خاص است و با دارا بودن رسانش گرمايي
  .گراد کاهش دهددرجه سانتي ٢٠تا 

هاي پس از توليد مکمل: مکمل روغن موتور اشاره کرد و افزود به توليد يو

درصـد   ٩٠درصـد بـه    ٥٠موجـود در روغـن را از    روغن، ميزان خلوص الماس

 ١٢  توانـد حـدود  کنيم کـه مـي   افزايش داديم و توانستيم روغن موتوري توليد

  .دهد درصد مصرف سوخت را کاهش
ن موتور قابل اسـتفاده در کليـه خودروهـا    که اين روغاين اين محقق با بيان

فيزيکـي، نـانوذرات المـاس بـه عنـوان       بـه دليـل سـاختار   : است اظهار داشـت 

ناشـي از اسـتفاده    کننـد کـه قادرنـد فرسـايش     هاي کوچکي عمل ميبولبرينگ

  .خودرو را از بين ببرند
مصـرف سـوخت، کـاهش دمـاي      سليماني، کاهش فرسايش موتور، کـاهش 

 .نام برد فزايش شتاب خودرو را از مزاياي اين روغن موتورموتور خودرو و ا
طـي انعقـاد   : سازي اين محصول خبـر داد و خاطرنشـان کـرد   وي از تجاري

سـازي ايـن   فعاالن اين صنعت در استان گيالن موفق بـه تجـاري   با قراردادي

  .محصول شديم
شور لبنان سازي با کعالوه براين، انعقاد قرارداد تجاري :ادامه داد طرح مجري

-صادرات اين روغن موتورها در دستور کار قرار دارد که براساس آن به در زمينه

  .شودعرضه مي به بازارهاي اين کشور زودي اين محصول

  

  هاي خليج چابهاراستخراج اسيدهاي چرب از زئوپالنکتون

ملـي    پژوهشگران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسـي بـا همکـاري موسسـه    

ها شدند ايران موفق به استخراج اسيدهاي چرب از زئوپالنکتون شناسياقيانوس

  .که اين اسيدهاي چرب در صنايع کشاورزي و تحقيقات پزشکي کاربرد دارد
ت علمي موسسه ملي أنيا عضو هيگزارش خبرگزاري مهر، دکتر علي مهديبه

-را يکـي از روش   (SPME) شناسي ايران، ميکرو استخراج فاز جامـد اقيانوس

در ايـن  : استخراج در علم شيمي تجزيه دانست و افـزود  ي پرکاربرد در زمينهها

 .استخراج اسيدهاي چرب پرداختيم به پژوهش با سنتز نانوپليمر
 اعمال شرايط بهينه در سنتز نوعي نـانوفيبر  در اين پژوهش با: وي ادامه داد

ه توليـد  شد هاي خليج چابهار اسيدهاي چرب اشباعزئوپالنکتون موفق شديم از

 .کنيم
گسـترش ايـن    کـه  ها را جانوران پالنکتـوني دانسـت  نيا، زئوپالنکتونمهدي

. شـود مقدار شوري محيط، دما و غذا تخمين زده مي ها براساسآب جانداران در

ها و نيـز مراحـل الروي همـه    هاي ماهيي براي گونهيغذا ها منبعزئوپالنکتون

 .شوندها محسوب ميماهي
کار رفته ترکيبات به :و يادآور شد جزئيات اين پژوهش پرداختبه بيان ايشان 

ايـن   رواز ايـن  .بيشـتر شـد   موجب پايداري مکـانيکي و رسـانايي   در اين پروژه

-پذير ميرا امکان در استخراج بعضي از اسيدهاي چرب کاربرد يترکيبات تواناي

 .کند
از : کـرد وي به کاربردهـاي نانوفيبرهـاي توليـد شـده اشـاره و خاطرنشـان       

تـوان در تحقيقـات دريـايي و شـيالت، تحقيقـات      توليد شـده مـي   نانوفيبرهاي
  .و بهداشتي و صنايع کشاورزي استفاده کرد پزشکي، صنايع آرايشي

  

  هاي انتقال نفت و گاز افزايش عمر مفيد لوله
  هادر زير دريا با نانواسفنج

درجه  ٤٨٠ماي هاي اسفنجي را توليد کردند که در دپژوهشگران کشور عايق

هاي انتقـال  زدگي فلزات، عمر لولهگراد مقاوم است و با جلوگيري از زنگسانتي

  .دهدنفت و گاز در زير دريا را افزايش مي
هـاي  عباس يوسفي از محققان اين پروژه در گفتگو با خبرنگـار مهـر، عـايق   

 هايي براي جلـوگيري از نفـوذ سـرما، گرمـا، حـرارت، صـدا و      عايق اسفنجي را

عنوان مواد اوليه در توليد ايـن  استفاده از مواد معدني به :افزود رطوبت دانست و

اي در گونـه مواد معدني به. هاي اسفنجي استايقع ويژگي ترينها از مهمعايق

 .که امکان نفوذ گاز و مايعات از آن وجود ندارد ها استفاده شدتوليد اين عايق
هاي انتقال نفت بندي لولهتوان در عايقميها که از اين عايقوي با بيان اين

هـاي  لولـه  تـوان در ويـژه مـي  ها بهاز اين عايق: گاز استفاده کرد اظهار داشت و

هـا بـا   چرا که ايـن عـايق   .کنند، بهره گرفتنفت که از زير دريا عبور مي انتقال

سـطح فلـزات باعـث افـزايش عمـر      ) زنـگ زدگـي  ( اکسيداسـيون  جلوگيري از
  .دنشومي دريا هاي انتقال در زيرلوله مفيد

هـا در  اين عايق: درصدي خاک يادآور شد ٨٠با اشاره به رطوبت  اين محقق

ها هاي انتقالي که با استفاده از اين عايقرو لولهمقاوم هستند از اين برابر رطوبت

 .کنند از پايداري بااليي برخوردار هستندعبور مي زمين از زير

-درجه سـانتي  ٤٨٠تا دماي  هاي نانواسفنجيعايق کهنيوسفي با تاکيد براي

ها نه تنها قابل اشتعال نيسـتند بلکـه   اين نانواسفنج: هستند ادامه داد گراد مقاوم

-د و از گسترش آتش جلـوگيري مـي  نکنمانعي در برابر آتش عمل مي عنوانبه

  .کنند

 هـاي واسـفنج نان: ها خاطرنشان کردوي با اشاره به کاربردهاي اين نانواسفنج

کاهش اتالف انـرژي مـورد    و عنوان عايق صداتواند بهتوليد شده در منازل مي

تـوان از  گيري از آن در سقف و ديوارها ميقرار گيرد و در صنايع با بهره استفاده

  .مند شدضد رطوبت و ضد حريق بهره آن چون انتقال حرارت، هاييويژگي

  

  .ايراني ساخته شد تالش فناوران ياب هوشمند گاز با نشت
هـاي   پرديس موفـق بـه طراحـي و سـاخت دسـتگاه      محققان پارك فناوري

  .ياب هوشمند گاز شدند نشت

وگو بـا   مديرعامل شركت سازنده اين طرح در گفت مهندس احسان بهروزي،

سنسورهاي  ها و تواند از طريق سيستم اين دستگاه مي: اظهار كرد خبرنگار ايسنا
 هاي گازي شهري و برون شـهري كـه در حـد يـك     هاي ريزشبكه خود نشتي

ppm را تشخيص داده و اعالم كند هستند. 

قدر جزيي و ريز بوده گازي آن هاي هاي شبكه كه برخي نشتي وي با بيان اين

ايـن  : دهنـد، افـزود   توانند آن را تشخيص كه حتي حيواناتي مانند سگ هم نمي

كـه بـر    هاي گاز را در شبكه هاي موجود تواند نشتي مي SID دستگاه با سيستم



  

  
  
    

  

۴۳ 

 اثر پوسيدگي و فاسد شدن يا در اثر فشارهاي وسايل نقليه ايجاد شده اسـت را 

  .تشخيص داده و به كاربر اعالم كند

 
ياب هوشمند  بيان اين كه نشت ن بااين محقق پارك فناوري پرديس در پايا

مراحـل  : كـرد  گاز، به سفارش شركت ملي گاز ايران توليد شـده اسـت، اظهـار   

 هـاي دولتـي   ساخت و تست اين دستگاه به پايان رسيده و اميدواريم با حمايت

  .بتوانيم اين دستگاه را در مقياس صنعتي و در حد نياز كشور توليد كنيم
 

  .طراحي و ساخته شدکشور  درميکروسکوپ نيروي اتمي 
ميکروسکوپ نيروي اتمي با قابليت تصويربرداري از اجسام اتمي و مولکـولي  

  .مالک اشتر طراحي و ساخته شدصنعتي توسط عضو هيئت علمي دانشگاه 

گزارش روابط عمومي وزارت علوم به نقل از ستاد خبري هفته پـژوهش و  به

با توجـه بـه   : طرح اظهار داشت مجري اين مراديفناوري، دکتر سيدعباس شاه

هاي نانو در مقياس اتمي و مولکولي نياز به محاسبه در که براي انجام پروژهاين

مقياس اتمي و مولکولي داريم که با توجـه بـه نيازهـاي کشـور ايـن پـروژه در       

    .دانشگاه مالک اشتر تعريف و اجرايي شد

  
که ميکروسکوپ نيروي اتمي توليد شده از محدوديت نوع وي با تاکيد بر اين

هـا و  هاي فلزي، غيرفلزي، بـاکتري قادر به آناليز نمونهو نمونه برخوردار نيست 

مـواد ماننـد خـواص     گيري خواصتعيين و اندازه: ها است، اظهار داشتويروس

برداري از اجسام اتمـي و مولکـولي از   مغناطيسي، مکانيکي و الکتريکي و عکس
  .ي اصلي اين ميکروسکوپ استهاو مزيت کارکردها

که تحقيقات براي سـاخت  عضو هيئت علمي دانشگاه مالک اشتر با بيان اين

يگـر  از د: طول انجاميـده اسـت، افـزود   ميکروسکوپ نيروي اتمي هفت سال به

  .نتايج اين تحقيق ساخت عملگرهاي نانومتري و حسگرهاي نانومتري است

مرادي گسترش تحقيقـات در زمينـه نـانو را مسـتلزم امکانـات از جلمـه       شاه
ايـن نـوع ميکروسـکوپ بايـد در     : ميکروسکوپ نيروي اتمي عنوان کرد و گفت

زيـرا ايـن    ,دها و مراکز پژوهشي مرتبط با فناوري نانو وجود داشته باشـ دانشگاه

  .ترين ابزار تحقيقات در زمينه نانوفناوري استدستگاه اصلي

که تنها چند نمونه از ميکروسـکوپ نيـروي اتمـي در کشـور     وي با بيان اين
با توجه به کاربرد وسـيع ايـن دسـتگاه اميـدواريم کـه      : ساخته شده است افزود

  .هندسازي اين محصول اقدامات الزم را انجام دمسئولين در تجاري

تنها حدود هفت كشور در جهان موفق به ساخت : اين پژوهشگر اظهار داشت

اند كه دستگاه ايراني از نظـر كـاركرد و توانـايي     ميكروسكوپ نيروي اتمي شده

-تـر از نمونـه   درصد پايين ٥٠هاي خارجي بوده و قيمت آن  قابل رقابت با نمونه

  . هاي خارجي است

  

  .ن طراحي و ساخته شدآشكارسازي نشت گاز متا دستگاه 
بـا   منوكسـيد کـربن  دستگاه آشكارسازي نشت گاز متـان، بوتـان، پروپـان و    

قابليت بستن شير اصلي و نمـايش محـل نشـتي گـاز طراحـي و در نمايشـگاه       
  .دستاوردهاي پژوهشي به نمايش گذاشته شد

ايـن   گزارش ستاد خبري هفته پژوهش و فناوري، جـواد خـدمتي، مجـري   به

اين دستگاه از سه قسمت حسگر، كنترل كننده و موتـور قطـع   : دطرح اعالم کر

  .كننده تشكيل شده است

كه سنسور يا حسگر وظيفه تشخيص گاز را به هنگـام نشـت   وي با بيان اين

در زمان بروز نشتي گاز، آالرم پخش و سـيگنال مربوطـه را بـه    : گاز دارد گفت

  .كند كنترل كننده ارسال مي

دستگاه محل نشتي گاز را توسـط نمايشـگري كـه    اين : دمتي تصريح كردخ

  .دهد روي آن تعبيه شده نمايش مي

آشكارسازي نشت گـاز متـان    وي با اشاره به وجود باطري ذخيره در دستگاه 
هنگام قطعي برق نيـز انـرژي مـورد نيـاز مـدار را تـأمين        اين دستگاه در: گفت

  .كند مي

وقوع حادثه دستور بسـتن شـير   كه كنترلر در زمان اين پژوهشگر با بيان اين 

موتـور قطـع كننـده    : كنـد افـزود   اصلي گاز را به موتور قطع كننده ارسـال مـي  

صـورت  شـير اصـلي گـاز سـاختمان را بـه       بالفاصله پس از فعال شدن سنسـور 
  .كنداتوماتيك مسدود مي

  

  فيلتر تصفيه فيزيکي و شيميايي آب
  .در عمق و سطح زمين اختراع شد

آور مستقر در پارک علم و فناوري گيالن موفق بـه  فنمحققان يک شرکت 

  .اختراع فيلتر تصفيه فيزيکي و شيميايي آب در عمق و سطح زمين شدند

گزارش ستاد خبري هفته پژوهش و فناوري، اين اختراع با توجه بـه آلـوده   به
-هاي باالي حفر چاههاي صنعتي، هزينههاي سطحي، رهابودن پساببودن آب

استفاده از کمترين مصالح و مـواد اوليـه و صـرفه    , بل توجه انرژيها، کاهش قا

داري و هـاي بـاالي نگـه   حـذف هزينـه  , جويي در کاهش زمان توليد آب زالل

سازي صدها تن ماسه از اعمـاق زمـين در زمـان اسـتخراج و     جلوگيري از خارج

تضمين سالمت چاه، سالمت محـيط و اسـتفاده کننـدگان، بخـش کـوچکي از      
  .باشداين اختراع مي ارزيابي

باشد که ايجاد شفافيت و برهمين اساس، اختراع اين فيلتر داراي مزايايي مي

هـاي  هاي آلوده به ذرات معلق، قابـل اسـتفاده در تمـامي آب   زالليت کامل آب

سازي آب بـا اسـتفاده از فيلتـر    سطحي و عمقي، کاهش قيمت تمام شده شفاف
هـاي متـداول و   ي جاري با استفاده از شيوههامذکور به اندازه يک پنجم هزينه

تر بـا  هاي سطحي و عمقي و تطابق بيشهدر رفتن آبمعمولي، جلوگيري از به

بهترين وسـيله بـراي    محيط زيست، کاهش زمان توليد آب زالل در اين روش،

هاي سطحي آلوده به ذرات معلق بـراي مصـارف کشـاورزي و    سازي آبشفاف

ها و زمان ممکن و با کمترين هزينه برخي از ويژگيصنعتي و شرب در کمترين 
  .باشدمزاياي اين اختراع مي

  

  

  



  

  
  
    

  

۴۴ 

  .نانو ذرات مس قابل کاربرد در روانکارها توليد شد
پژوهشگران مجتمع دانشگاهي علوم کاربردي دانشگاه صنعتي مالـک اشـتر   

  .کارها را توليد کردندموفق به توليد نانوذرات مس قابل کاربرد در روان

گزارش ستاد خبري هفته پژوهش و فناوري، توليد آزمايشـگاهي نـانوذرات   هب

روش شيميايي از مواد ارزان قيمت داخلي براي توليد مس با يک روش جديد به

  .ها به انجام رسيده استکارها و نانوگريسنانوروان
-روش شيميايي تهيه شده کـه بـه  نانومتر به ۲۰ -۲۵نانوذرات مس با اندازه 

بودن روش ابداع شده امکـان توليـد انبـوه آن    بودن مواد اوليه و سادهرزاندليل ا

هاي موتـور بـا   کارها و روغناين محصول، در نانوروان .باشدراحتي فراهم ميبه

هاي چند اليه بـر  ها، حوزه الکترونيک و توليد خازنطول عمر زيادتر، نانوگريس

  .قطعات پودري کاربرد داردهاي هادي الکتريسيته و توليد پايه فلز، چسب

هاي تجاري، تر از نمونههاي پائينبرهمين اساس، امکان توليد انبوه با قيمت

سهولت توليد، دامنه بسيار باريک از اندازه ذرات، سرعت توليد بسـيار مناسـب و   

گـذاري مشـترک از   صورت فروش محصـول و سـرمايه  قابليت انتقال فناوري به

  .نانوذرات است هاي اينها و مزيتويژگي

  

  .هاي ضدرسوب عاري از ترکيبات قلع تهيه شدپوشش
محققان مجتمع دانشگاهي علوم کاربردي دانشگاه صنعتي مالک اشتر موفق 

) ضد خزه و جلبک(هاي ضدرسوب عاري از ترکيبات قلع به تهيه و توليد پوشش

  .شدند
رفع مشکل  کهگزارش ستاد خبري هفته پژوهش و فناوري، با توجه به اينبه

ها و موجودات آبزي مرجاني بر روي تجهيزات دريايي و زيرسطحي هـدف  خزه

ها و جانداران آهکي باعـث ايجـاد خـوردگي شـديد،     اين خزه .اين فناوري است

ها و کاهش سرعت مفيد وسايل نقليه دريـايي  ها، زيردرياييافزايش وزن کشتي
زات مورد نظر اين مشـکل  هاي پليمري بر روي تجهيلذا ايجاد پوشش. شودمي

  .کندرا برطرف مي

روش شـيميايي  گريـز و ضـدخوردگي بـه   هاي ضدخزه، آبنشاني پوششاليه

هـاي پليمـري روي   ويژه آلومينيوم و فوالد، ايجـاد پوشـش  روي سطح فلزات به

منظـور  سطوح فلزي جهت کاربردهاي دريايي، زيرسطحي و مناطق مرطوب بـه 
هاي آهکـي، افـزايش مقاومـت در    سوب مرجانضدخزه نمودن و جلوگيري از ر

هـاي ايجـاد ايـن نـوع     برابر خوردگي و کاهش اصطکاک در مقابل آب و روش

باشـند  صورت تجاري در دسترس ميها متنوع هستند و مواد ي را که بهپوشش

  .توان از جمله مشخصات فني و عملياتي اين محصول عنوان کردمي

نفت و گاز و سازمان بنادر و کشـتيراني   سازي، صنايعصنايع دريايي و کشتي

  .هاي ضدرسوب هستندهاي کاربرد اين پوششاز جمله حوزه

صنعتي محصول، کاهش هزينه توليـد، قابليـت   گفتني است توليد نمونه نيمه

صورت فـروش محصـول و فـروش دانـش فنـي و همکـاري       انتقال فناوري به

  .باشدها ميمشترک از مزاياي اين پوشش
  

  دعفوني کننده سيلوپستمحلول ض
  .با استفاده از فناوري نانونقره توليد شد

در  کننده سيلوپست با استفاده از فنـاوري نـانونقره توليـد و   محلول ضدعفوني

  .و فناوري ارائه شد نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

گزارش ستاد خبري هفته پژوهش و فنـاوري، سـهيال سلحشورکردسـتاني    به

سيلوپست يک محلـول ضـدعفوني کننـده    : ل اظهار داشتتوليدکننده اين محلو

  .حاوي نانوکلوئيد نقره است

نقره و يا هر ماده ديگر زماني که به ابعـاد نـانو تبـديل    : وي خاطرنشان کرد

-گيرد و بنابراين سطح تماس آن با ميکـروب شود، سطح بيشتري را دربرميمي

-قدرت اثر باالتري پيدا مـي شود و ها اثر نمايد زيادتر ميهايي که بايد روي آن

  .کند

-کننده در فـوم ضـدعفوني  اين محلول ضدعفوني: اين پژوهشگر بيان داشت

هـاي سـوختگي، وسـايل و    کننـده زخـم، زخـم   کننده دست، محلول ضدعفوني

  .تجهيزات و سطوح و زمين کاربرد دارد

ه کننده سيلوپست با استفاده از فناوري نانونقره بمحلول ضدعفوني: وي افزود
  .سازي رسيده استمرحله تجاري

  

  .نانوذرات فولرن در دانشگاه صنعتي شريف توليد شد
توسط محققان دانشـگاه صـنعتي شـريف نـانوذرات فـولرن بـا روش قـوس        

   .الکتريکي طراحي و ساخته شد

بهـرام قنبـري، مجـري    دکتر گزارش ستاد خبري هفته پژوهش و فناوري، به

راکتور نصب شـده   نانوذرات فولرن بر روي در اين روش: اين طرح اظهار داشت

  .که اين روش موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد
سيستم قوس الکتريکي شامل يک جريان برق با قابليت : وي خاطرنشان کرد

هاي ها و گيرهدر اين روش کابل .آمپراست ۱۸۰تنظيم جريان در مقادير صفر تا 

  .کندترودهاي گرافيکي منتقل ميگر الکدارنده و هدايتنگه هايرابط به بخش

توليد نانوذرات فولرن در مرحله آزمايشگاهي قرار دارد و بـه  : وي تصريح کرد

  .سازي نرسيده استمرحله تجاري
گفتني است، نانوذرات فولرن در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشـي در مصـلي   

  . تهران ارائه شده است

  

  صفحات توليد کننده اکسيژن
  .ي مالک اشتر طراحي و ساخته شددر دانشگاه صنعت

هاي ساخت دانشـگاه صـنعتي   پژوهشگران مجتمع دانشگاهي مواد و فناوري

  .مالک اشتر موفق به طراحي و ساخت صفحات توليدکننده اکسيژن شدند
صـفحات  (گزارش ستاد خبري هفته پژوهش و فناوري، صفحات شيميايي به

ست که در اثر واکنش بـا هـواي   ، مخلوطي از مواد شيميايي ويژه ا)سازاکسيژن

کـربن  بازدم تنفسي، هواي تنفسي را احيا کرده و ضمن توليد گاز اکسيژن، گـاز  

اين صفحات در  .کنداکسيد و ساير گازهاي مضر را در مقياس کم حذف ميدي

نشـاني،  معـادن زيرزمينـي، آتـش    ها، پروازهاي خـارج جـو،  گاهها، پناهزيردريايي
هاي صنعتي آلوده و مراکز ميکروبي، کارگاه ي شيميايي وهاها، جنگبيمارستان

  .آلوده شهرهاي بزرگ کاربرد دارد

هـا نسـبت بـه سـاير     براساس اين گزارش، مزيت و برتري اين نـوع سيسـتم  

سازي و بازيابي واقعي هواي تنفسي هاي تنفسي در اين است که خالصسيستم
و غلظت گازهاي بازدم تنفسي،  زمان، فعاليت متناسب با تعداد افرادصورت همبه

کارايي مناسب در فشارهاي باال، فاقد پيچيدگي کنترل، فاقـد انـرژي مصـرفي،    

دسترسي آسان و قيمت پايين، قابليت اطمينان بسيار باال و صد درصد و قابليت 

هاي بزرگ صورت متمرکز در مکاننفره تا بههاي تکصورت سيستماستفاده به

   .باشدرا دارا مي
صورت تجمعي و انفرادي، عدم نياز قابل استفاده به اين سيستم تني است،گف

ـ به انرژي مصرفي و قيمت پايين، کنترل هوشمند و فاقد پيچ دگي در نصـب و  ي

  .باشدگرم مي ۴۰۰است و وزن آن حدود  اندازيراه

  



  

  
  
    

  

۴۵ 

  .دنکن هايي که از دماي بدن الکتريسيته توليد مي توليد پارچه
وري گيالن از توليد منسوجات رسانا در مرکز رشد اين رئيس پارک علم و فنا

پژوهشگران اين مرکز با استفاده از نانوذرات نقره موفـق  : پارک خبر داد و گفت

هاي رسانايي شدند که قادر به توليـد الکتريسـيته از دمـاي بـدن     به توليد پارچه

  .است

رسـانا از   توليـد منسـوجات  : طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزودمجيد متقي
صـورت امـواج بـه    هاي قلب و ارسـال آن بـه  هدف دريافت سيگنال با ٨٦سال 

 .پزشک معالج آغاز شد

پارچه توليد شده در چهار  :هاي اين پارچه اظهار داشتوي با اشاره به ويژگي

کاربردهاي مختلف ساخته شد کـه داراي کاربردهـايي چـون محافظـت      با مدل

حياتي انسان، محافظت در برابر سرما، کـاربرد   ئمثبت عال کننده در برابر امواج،

  .است گرمازايي در صندلي خودرو براي

  
ايـن  : از توقف اين طـرح خبـر داد و يـادآور شـد     رئيس پارک فناوري گيالن

با اعمال تغييراتي در  متوقف شد ولي مسئوالن پروژه بودن برهزينه دليلبه رحط

جديدي در قالب توليد الکتريسيته از دماي بدن بـا اسـتفاده از    طرح طرح اوليه،

 .کردند ارائه منسوجات
گيـري از نـانوذرات    پژوهشگران اين طرح با بهره: باره توضيح دادوي در اين

ايـن منسـوجات قـادر بـه توليـد      . هـاي رسـانا شـدند   رچهموفق به توليد پا نقره

اسـت   هـاي حرارتـي  وسيله دوربينبدن و عدم تشخيص به الکتريسيته از دماي
-توليد کيف موبايل ضدامواج و کيف کارت که منسوجات توليد شده درضمن آن

 .هاي اعتباري نيز قابل استفاده استبانک
برده شـده در ايـن منسـوجات را از    کار طلب، افزايش ثبات نانوذرات بهمتقي

هاي توليد اين امر سبب شده تا پارچه :اين طرح نام برد و يادآور شد هايويژگي

در برابـر مـواد اسـيدي و قليـايي، تعـرق، شستشـو و افـزايش         داراي ثبات شده

  .باشد نفوذپذيري هوا

  

  گامي در جهت توليد سوخت با کمترين ميزان آلودگي هوا
زدايــي از اه اصــفهان، نانوکاتــاليزوري بــراي هيــدروژنپژوهشــگران دانشــگ

رود کـه کـاربردي   کـار مـي  اين ماده در توليد سوخت بـه  .ايزوبوتان توليد کردند

  .دنبال داردکردن آن کاهش آلودگي هوا را به

که نانوکاتاليزور مجري طرح با تاکيد بر اين فرگزارش مهر، صديقه واعظيبه

شـود،  يي از ايزوبوتان و توليد ايزوبـوتن اسـتفاده مـي   زداتوليد شده در هيدروژن
هاي عنوان يکي از افزودنياست که به MTBEايزوبوتن ماده اوليه توليد : افزود

  .گيردسوخت براي افزايش عدد اکتان آن، مورد استفاده قرار مي

با مطالعه بـرروي  : وي به نحوه اجراي اين تحقيق اشاره کرد و اظهار داشت

مورد استفاده در پتروشيمي بندر امام، متوجـه شـديم    DP803صنعتي  کاتاليزور
-از اين .است Snو  Ptکه اين کاتاليزور با پايه گاما آلومينا و درصد مشخصي از 

استفاده کـرديم و   Yرو براي بهبود رفتار کاتاليزور در ساخت آن از پايه زئوليت 

Pt  وSn   آزمـون راکتـوري از ايـن    را روي آن قرار داديم در نهايت در سـامانه

  .زدايي ايزوبوتان استفاده کرديمکاتاليزور براي هيدروژن

  
نتـايج نشـان داد   : مجري طرح با اشاره به نتايج اين تحقيق، خاطرنشان کرد

داراي بـازدهي بيشـتري نسـبت بـه      Yکاتاليزور تهيه شده با پايـه زئوليـت   که 

  .زدايي ايزوبوتان استکاتاليزور صنعتي با پايه گاما آلومينا در فرايند هيدروژن

سـازي  تجـاري : سازي اين محصول خبر داد و يادآور شدفر از تجاريواعظي

هـاي نـوين   ناوريبنيان مجتمع فاين محصول در برنامه کاري دو شرکت دانش

  . فدک و شرکت نانوپارس اسپادانا قرار دارد

  

ب از  آ كننده دان ايراني موفق به سنتز تركيبات تجزيهشيمي
  .هاي معدني شد كاني

صنعتي شريف موفق به سـنتز تركيبـاتي شـد كـه      پژوهشگر شيمي دانشگاه

ژن و هـا مولكـول آب را بـه اكسـي     تواند با بازده خوب در حضور اكسيدكننده مي

  .هيدروژن تجزيه كند

 
آموخته دكتري شيمي معدني دانشـگاه صـنعتي   دانش پور، محمدمهدي نجف

هـاي   كـاني  درخصوص طرح بررسي تئوري وگو با خبرنگار ايسنا شريف در گفت

: گفت II عنوان منشاء كمپلكس اكسيدكننده آب در فتوسيستمكلسيم به-نزمنگ
هـا   الگوبرداري از تبديل آب به اكسيژن در گياهان و سـيانوباكتري  توان باهاگر ب

هاي آب را به هيدروژن  شد كه با حداقل انرژي، مولكول موفق به كشف تركيبي

  .نده حل خواهد شدمشكالت تامين انرژي آي و اكسيژن تبديل كند يكي از

هاي جديد نام برد  منابع انرژي وي انرژي ذخيره شده در هيدروژن را يكي از

كنـد كـه ضـرري     نمـي  اين سوخت به غير توليد آب، چيز ديگري توليد: و گفت
 هـاي توليـد   از سـوي ديگـر يكـي از روش   . براي محيط زيسـت داشـته باشـد   

 .هيدروژن، تجزيه آب است

-علوم پايه زنجان با بيان اين تحصيالت تكميليعضو هيات علمي دانشگاه 

طبيعـت اسـتفاده شـده     كس اكسـيدكننده آب در لكه در اين طرح از منشاء كمپ

هيدروژن  اين موضوع به اين معناست كه وقتي قصد گرفتن: است، تصريح كرد

 .ب را به هيدروژن و اكسيژن تجزيه كنيم از آب را داريم بايد آ
ب است كه در اين واكنش  تجزيه آ هيه هيدروژن،هاي ت يكي از بهترين روش

توليد هيدروژن بـا مصـرف    شود و اين توليد اكسيژن برخالف اكسيژن توليد مي

 .مقدار زيادي انرژي همراه است
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خـوبي انجـام   تجزيه آب را به كه موادي را سنتز كنيم تابراي اين: وي گفت

شـود،   مـي  جـام خصـوص در گياهـان ان  از روشـي كـه در طبيعـت و بـه     ,دهيم

 توانـد آب را تجزيـه   گياهان داراي موادي هسـتند كـه مـي   . الگوبرداري كرديم

يكـي از  . كند تا اكسيژن خود و ديگر موجـودات را از آب تـامين كننـد   ) اكسيد(

دانشمندان در دانشگاه بركلي آمريكا اين است كه گياهان براي تجزيـه   نظريات

  .كنند استفاده ميكلسيم  -هاي اكسيد منگنز معدن آب از سنگ

 
رو ايـن تركيبـات را   از اين: افزود ٨٢رتبه اول المپياد شيمي دانشجويي سال 

ـ     دست آورديم تا آزمايش كنيم كه توانايي توليدبه ه كـه  اكسـيژن را دارنـد يـا ن
كلسيم  -اكسيد منگنز) آمورف(شكل ها نشان داد كه انواع بي مطالعات و بررسي

هاست بلكه از  دي اكسيژن در حضور اكسيدكنندهانه تنها قادر به توليد مقادير زي

-هـم . دارد نظر ساختاري نيز شباهت بسياري به تركيب تجزيه آب در گياهـان 

 هـاي  بل مقايسه با بهترين تركيبچنين سرعت توليد اكسيژن با اين تركيبات قا
سنتزشده در مراكز مهم پژوهش جهان است با اين تفـاوت كـه ايـن تركيبـات     

-لـودگي بـه   گونه آتر بوده و براي محيط زيست هيچ بسيار ارزان كلسيم -منگنز

 .همراه نخواهد داشت
كـه بـا اسـتفاده از انـرژي      انجام اين طرح پايه ايـن اسـت  : وي تصريح كرد

عنوان منبع هيدروژن به ب را به هيدروژن و اكسيژن تبديل كنيم تا ازخورشيد، آ
ايـم كـه بـا     تركيباتي شـده  رو تاكنون موفق به سنتزاز اين. انرژي استفاده كنيم

تواننـد مولكـول آب را    مي) ها تجزيه كننده(ها  بازده خوب در حضور اكسيدكننده

 .به اكسيژن تجزيه كنند
تركيبات سـنتز  : خاطرنشان كرد جوان خوارزمي برگزيده دوازدهمين جشنواره

طبيعت وجـود دارنـد    كلسيم در -هاي اكسيد منگنز صورت كانيشده نه تنها به

حالـت   انـد و در  صـورت مصـنوعي نيـز تهيـه شـده     بلكه با هزينه بسيار كم بـه 

 هاي نانو تهيه كرد كه باعث توليد اكسـيژن بـا   توان ذرات با اندازه مصنوعي مي

  .ر شودسرعت باالت

  

  اختراع مايعي براي کاهش آلودگي هوا

شـده  از کارشناسان حوزه نانو تاسـيس   با مشارکت هفت نفريک شرکت که 

اعضاي هيئـت مـديره ايـن    . هاي جالب توجهي در حوزه نانو داردفعاليت, است

زاده مهندس محمد جزايري و دکتر بهمن حسين مهندس زهرا نجفي،را  شرکت
  .دهندتشکيل مي

 

هاي ضـدآب و  ها اعم از پوششها شامل توليد نانوپوششفعاليت شرکت آن 

باکتريال اسـت  هاي آنتيهاي ضدشوره و ضدخوردگي و پوششپوشش ضدلک،

و سـطوح  ... آجر، کاشي، سراميک، سـيمان و  مانند که روي انواع سطوح سخت

  .کنندنرم مانند انواع منسوجات ايجاد مي

راحتـي   بـه . هاسـت آن يکي از محصوالت اختراع شده توسط  PFGمحصول

هـا و  ميکروارگـانيزم  باعث از بين رفتن بوده و قابل استفاده تمامي سطوح روي

توانايي از بين بردن انواع  اند اين ماده تيمار شده سطوحي که با. شود بوي بد مي

را دارند که داراي تائيديه از وزارت بهداشـت   فرمالدهيد سموم و مواد مضر مانند
و آزمايشـگاه حفاظـت    TTF، Intertek، SGSالملليهاي بين ژاپن، آزمايشگاه

  .است صنعتي ايران محيط زيست و موسسه استاندارد تحقيقات

خاصـيت   گاري چهارساله همراه باتوان در ماندخواص اين محصوالت را مي

هـاي  هـا و لبـاس  هـا، اتـاق  هـا بـراي اسـتفاده در آزمايشـگاه    ضدميکروارگانيزم

هـاي  هـا سـرويس  ها، رستورانداخلي منازل، دفاتر کار، هتل محيط بيمارستاني،

زيباسـازي فضـاي     امـاکن عمـومي،    هـا، سـردخانه  انبارها، ها،بهداشتي، کارخانه

 .نوان کردع...  و هانماي ساختمان ،شهري، ميراث فرهنگي
گيري از آخرين تکنولوژي ضدآب و ضـدلک   چنين اين محصوالت با بهرههم

-اي که مـي گونهاندازند، بهتأخير ميگرفتگي انواع منسوجات را بهزمان لک دنيا

گرفتگي فرصت داشت تا هرگونه لک را از روي سطوح نگراني از لک توان بدون

  .کرد پاک

  ايش ساده براي اثبات يک اختراع مهميک آزم
 ها پـس از و آن شودنمي اختراعات نانويي نخبگان جوان تنها به اين خالصه

ها مطالعه و تالش توانستند بر اختراعات و توليـدات خـود خـواص    ها و ماهسال

  . اضافه کنند ديگري را

ي هـوا  توانند يک اتـاق را عـاري از آلـودگ   ها ادعا کردند که ميوقتي که آن

ه دنـ کنولي انجام يک آزمايش کوچک توانست مجابداشت تعجب جاي , کنند
به مايعي که با علم نانو اختراع کرده بودنـد   مصرف راها يک المپ کمآن. باشد

بدون آغشته شدن به ايـن مـايع    مصرفآغشته کردند و همراه با يک المپ کم

محفظه دود سيگار وارد  واي جداگانه قرار داده و در هرددرون دو محفظه شيشه

نانويي روشـن   اي که المپدر کمتر از يک دقيقه دود سيگار در محفظه. کردند

 .هوا بود از بين رفت و اين يعني موفقيت نخبگان نانو در کاهش آلودگي

 
خودتميزکننـدگي محصـول    رفع بوهاي ناخوشـايند و خاصـيت  

 نانويي
هاي  زيست آالينده  يکي از معضالت اصلي محيط :گويدزاده ميدکتر حسين 

 ي ماننـد وجـود ترکيبـات   در آلودگي هـوا  ترين مشکالت يکي از عمده و هواست

دنبال ا و بههاي آلي در هو گوگرد، حضور آالينده اکسيدهاي نيتروژن، اکسيدهاي

زيسـتي سـالم     ضرورت داشتن محـيط  علتاست که به هاي سطحيآن در آب
فوتوکاتاليست بـر پايـه تيتـانيم     با استفاده از. ها هستيم ملزم به رفع اين آالينده

 اين ترکيبات مضر را از محـيط  توان اکسيد و تنها با استفاده از انرژي نور ميدي

زيست  هاي گازي محيط  حتي قادر است آاليندهرااين ماده به. زيست حذف نمود 
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، متيـل  اسيد با بوهاي زننده و تند مانند فرمالدئيد، استيک و حتي مواد شيميايي

استالدئيد و تولوئن را در کمتر از دو ساعت به ميزان قابل  مرکاپتان، متيل بنزن،

ر محيطي، ايـن مـاده قـاد    هاي زيست بر آالينده عالوه. اي کاهش دهد مالحظه

بنفش بوهاي  تحت تابش پرتو ماوراء هاي فتوکاتاليستيبلوک است با استفاده از

  امـاکن صـنعتي،   هـاي مختلـف ماننـد دستشـويي و    ناخوشايند موجود در مکان

بااليي از مـاده   را که ميزان... هاي صنايع غذايي و کارخانه  ها،ها، هتلرستوران

  .کنند از بين ببرد آلي توليد مي

 با ايجاد پوششي از اين .ين مايع خاصيت خودتميزشوندگي هم داردچنين اهم

تـوان تنهـا    هـاي مختلـف، مـي    ها و سـازه ماده بر روي نماي خارجي ساختمان

هـاي موجـود را کـه اکثـراً ترکيبـات      از نـور آفتـاب، آلـودگي    وسيله اسـتفاده  به

ا را پـاک  هـ  تنها با استفاده از آب ايـن آلـودگي   دارند تجزيه کرد و هيدروکربني

کـه بـا   اين مايع خاصيت ضد باکتري، قارچ و ويروس هم دارد به نحـوي  .نمود

اکسيد که توسط تکنولوژي نانو به ابعاد بسيار ريزي درآمده ديتيتانيم استفاده از 

-کارگيري انرژي نور خورشيد، بسياري از ميکروارگانيسم با به توان تنها است مي

هـاي   و محيط اطـراف را عـاري از آالينـده   حذف  زيست را  هاي آالينده محيط

 .ميکروبي کرد

هـاي  ديوارهـا و پـل   توان با آغشته کـردن اين دانشمندان جوان معتقدند مي
-مـي . درصد آلـودگي هـواي تهـران را کـاهش داد     ٢٠اين مايع تا  پايتخت به

يـک  ... و کمترين هزينه سطوح ديوار، مبـل، فـرش، پـرده    توانيم باما مي گويند

بـه مـدت سـه     شودکه ميطوريآغشته کنيم به يک اتاق را به اين مايع خانه يا

هر وقت هـم کـه ديوارخانـه     .سال با خيالي راحت در محيطي پاک زندگي کرد

آب روي  ريخـتن  در ضمن نگـران . شودکثيف شد تنها با يک دستمال تميز مي

نفـوذ   مايعي داخـل آن  فرش يا مبل خانه هم نباشيد چون با اين دستاورد ديگر

 هايي که آلودگي هوا سالمتدر مکان توانيمکنند ما ميها تاکيد ميآن. کندنمي

و نبايد نگراني هم  به مقابله با آن برويم کند با سالح نانويد ميدشهروندان را ته

 .دار محيط زيست استزيرا اين اختراع دوست ,داشت بابت اثرات مخرب آن از
  

  از فوالد ترتوليد نوعي نانوآلياژ محکم

پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف با همکاري محققان کره جنوبي موفق به 

  .تر از فوالد شدندتوليد نانوآلياژي محکم

  
گزارش خبرگزاري مهر، دکتر مجيد واثقي مجري طرح با بيان اين مطلـب  به

-دهيم بـه  ءتحقيق توانستيم استحکام آلياژ آلومينيم را ارتقا اجراي اين با: افزود

 .توليد کنيم فوالد تر ازآلياژي محکم اي کهگونه
 نانومتر ذکر کـرد و اظهـار   ١٦٠ر برده شده در اين آلياژ را کاوي نانوذرات به

کـه اسـتحکام    دهـد سنجي اين نانوآلياژ نشان مينتايج مطالعات سختي :داشت
از استحکام کششـي فـوالد زنـگ نـزن و فـوالد       دست آمدهنانوآلياژ به کششي

  .بيشتر است مراتبساختماني به

حاكي از آن است که  TEM نتايج تصاوير ميکروسکوپي: وي در ادامه گفت

گراد و سـرعت   سانتيه درج ١٥٠در دماي ) نانومتر ١٦٠(ترين اندازه دانه کوچک
نتـايج   يابي است که در مقايسـه بـا  اکسترود کم پس از پاس چهارم قابل دست

چنين توزيع مناسب و کسـر حجمـي بـاالي    هم. نظير است مطالعات پيشين، بي

 .ها وجود دارد وفور درون دانه، بهنانومتر ١٠٠تر از کوچک رسوباتي
نتايج سختي مشـخص كـرده    سازي استحکام کششي از روي واثقي با معادل

اسـتحکام کششـي    دست آمده در چهار پاس، ازکه استحکام کششي نانوآلياژ به

  .مراتب بيشتر استنزن و فوالد ساختماني به فوالد زنگ

 بخشي اين آلياژها از فرآينـد  استحکام وي براي توليد آلياژهاي نانوساختار و

ECAP پيرسـازي دينـاميکي    .است در دماي محيط و دماي باال استفاده كرده

در اين پژوهش، اثر تعداد پاس، سرعت . است انجام شده ECAP نيز درون قالب
اکستروژن بر توزيـع و انـدازه رسـوبات نـانومتري و خـواص مکـانيکي        و دماي

  .است  محصول بررسي شده

که در صورت حمايت مالي از ايـن کـار پژوهشـي     راز اميدواري کردواثقي اب

  .توليد اين نانوآلياژ در مقياس صنعتي در کشور اقدام کرد نسبت به توانمي

  

  آوري گاز آمونياک با استفاده از نانوارائه روشي نوين در توليد و جمع

از تـازگي بـا اسـتفاده    شناسي دانشگاه اصـفهان بـه   پژوهشگران گروه زيست
-توان گاز آمونياک را بهفناوري نانو روش نوين و اقتصادي را ارائه کردند که مي

  .آوري کردوسيله آن توليد و جمع

ت علمي گروه زيست أگزارش خبرگزاري مهر، دکتر گيتي امتيازي عضو هيبه

-که در حال حاضر آمونياک از طريق روشدانشگاه اصفهان، با بيان اين شناسي

فـراهم کـردن    :شود، افزودينام هابر توليد ماز روشي به عمدتاً هاي شيميايي و
بنـابراين   .بـر و نيازمنـد هزينـه بسـيار باالسـت     انرژي شرايط اين واکنش بسيار

 .است ناپذير هاي جايگزين اجتناببررسي روش

رو در اين پژوهش امکان توليد آمونياک بـر روي سـطح   از اين: وي ادامه داد

 ها را به روشي جديد بررسياکسيد به کمک ميکروارگانيسمديتيتانيم نانوذرات 
  .کرديم

هـاي  باکتري :امتيازي به جزئيات اجراي اين پژوهش اشاره کرد و ياداور شد

وسيله کمپلکس آنزيمـي نيتروژنـاز بـه    کننده ازت، نيتروژن مولکولي را بهتثبيت

جذبي، جذب سـلول   اما عمده اين آمونياک، طي فرآيند ,کنندمي آمونياک تبديل

آوري بهينـه گـاز آمونيـاک،    اين تحقيق، بـراي جمـع   در. شودشده و ترشح نمي
  .تثبيت کرديم TiO2 نانوذرات هاي باکتريايي را روي سطحآنزيم

 که با استفاده از اين روش موفق به توليد اقتصـادي اين محقق با تاکيد براين

نشگاه اصـفهان و بـا همکـاري    اين پروژه از سوي دا: آمونياک شديم، ياداور شد

  .استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام شد سازمان

  

  کن خورشيدي با سيستم خالءساخت دستگاه آب شيرين
کن خورشيدي شـناور در آب بـا سيسـتم خـالء بـا      اولين دستگاه آب شيرين

  . ليتر آب در ساعت در کشور طراحي و توليد شد ٥تا  ٤قابليت شيرين کردن 
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کن شناور با سيسـتم خـالء نسـبي، قـادر     گزارش ايرنا، دستگاه آب شيرينبه 

زدايي کند و در صورتي که از منابع ديگر ليتر آب در ساعت را نمک ٥تا  ٤است 

  .استفاده از منابع مختلف انرژي ميزان آب تقطير شده را افزايش دادتوان با مي

کـن  دسـتگاه آب شـيرين  : اظهـار داشـت  در ايـن زمينـه   مهدي محمـدزاده  

هاي کف سطح جاذب، شيشه سکوريت، پمپ ايجـاد کننـده   خورشيدي از بخش

هاي خورشيدي خالء و مکنده بخارات، شير خروج، دستگاه مبدل حرارتي، سلول

) منظور جلوگيري از ورود گل و الي زايد به دسـتگاه به(رهاي ورودي آب و فيلت

  .تشکيل شده است
اي کـه  آب در محفظـه : وي درباره نحوه کارکرد اين دستگاه خاطرنشان کرد

کف آن از جنس استيل با پوشش رنگ کوره و سطح بااليي آن از جنس شيشه 

  .شودمي جاري) براي عبور نورخورشيد و مقاومت باال(سکوريت 

تابش نور خورشيد به کف جاذب ايـن سـطح گـرم و بـه دليـل       با: وي افزود

با عبور آب . شودتفاوت دما با آب، آب تبخير سطحي انجام و به بخار تبديل مي

از روي سطح جاذب و با عبور آب از سطح جاذب به دليل تفاوت دما ميان آب و 

شود طريق پمپ خارج مي شود و بخارها ازسطح جاذب تبخير سطحي انجام مي

  .شودو وارد مبدل حرارتي که در زير دستگاه قرار دارد مي

و در واقع با قرارگرفتن  گفته محمدزاده، مبدل حرارتي زير دستگاه قرار داردبه
صورت شناور روي سطح آب، دستگاه مبدل داخل آب کن بهدستگاه آب شيرين

  .گيردقرار مي

کـردن آب، خـالء الزم بـراي افـزايش      وي گفت که پمپ عالوه بـر خـارج  

مرحله بعدي بخار آب حاصل شده از  در: دهد و افزودسرعت تبخير را انجام مي

زدايي شده در صورت آب نمکو به دادهطريق تبادل حرارتي عمل ميعان انجام 

  .آيدمي

هاي خورشـيدي بـا سيسـتم خـالء     کنکه آب شيريناين مخترع با بيان اين

هـايي از  نمونه: خاطرنشان کرد شود،است که در کشور ساخته مي ارببراي اولين

کنند اما ويژگـي شـناوري و سيسـتم    ها در جهان استفاده ميکناين آب شيرين
  .بار در جهان ساخته شده استخالء براي اولين

  .ميليون تومان عنوان کرددووي قيمت تجاري اين دستگاه را 

کـن خورشـيدي بـا سيسـتم خـالء در      گفته محمدزاده دستگاه آب شـيرين به

شود که منـاطق  مناطق با تابش نور خورشيد باال و دسترسي به دريا استفاده مي

ها بهترين مناطق استفاده ويژه در کنار سکوهاي نفتي و کشتيجنوبي کشور و به

کـن در صـورتي کـه سيسـتم     از اين آب شـيرين چنين هم .از اين دستگاه است

  .توان در مناطق کويري و در چاه آب استفاده کردشناوري آن حذف شود مي

هاي کره زمين شور، و درصد آب ٩٤که دليل اينبهکه الزم به يادآوري است 

سـاخت سيسـتم    و درصد آب شيرين کره زمين جاري است، امروزه طراحي ٢٧

هـا  هـاي دولـت  تـرين برنامـه  کن خورشيدي حرارتي در زمـره مهـم  آب شيرين
  .شودمحسوب مي

بهترين گزينه  يکن خورشيدهاي معمول آب شيرينوزه استفاده از سيستمامر

توان با استفاده و مي شودتامين آب شيرين در مناطق جنوبي کشور محسوب مي

از اين روش آب شرب مورد نيـاز را تـامين کـرد و هزينـه تـامين انـرژي آن را       

  .نپرداخت

ها، ها، باکتريارگانيزمها، ميکروقدرت تصفيه آب شور و جداسازي انواع نمک

-ها و فلزات سنگين از آب، استفاده از منابع انرژي مجاني يا ارزان، هزينـه انگل

فاکتورهاي الزم براي و ها داري از جمله ويژگيهاي پايين ساخت، تعمير و نگه

  .کن استهاي آب شيرينتوليد سيستم
عت است، به اين طورکلي برمبناي چرخه طبيها بهگونه سيستماساس کار اين

معنا که آب شور براثر انرژي حرارتي خورشيد تبخير، پس از تقطيرشـدن ميعـان   

ــي ــدني و   شــود و قطــرهم ــواد مع ــه نمــک، م ــاري از هرگون ــاي حاصــل ع ه

  .ها خواهد بودميکروارگانيزم

همت مهـدي محمـدزاده و هـومن محمـدپور از     گفتني است؛ اين دستگاه به

   .خته شده استاعضاي انجمن مخترعان کشور سا

  

  اي فنون هسته با تالش پژوهشگر علوم و
  .سه دستگاه اسكنر صنعتي گاما در كشور ساخته شد

اي سـازمان انـرژي اتمـي     پژوهشگاه علوم و فنون هسـته  دانشجوي دكتري

دستگاه اسـكنر صـنعتي پرتـو گامـا شـامل       ايران موفق به طراحي و ساخت سه

سـنج  سـنج و ارتفـاع  ضـخامت  اول،بعدي صنعتي نسـل  اسكن گاماي سه تي سي

  .آنالين شد

بـه كاربردهـاي    بـا اشـاره  , ايسـنا  وگو با خبرنگار در گفت پورپيوندي رضا قلي

 هاي گونـاگون صـنعت، پزشـكي و كشـاورزي     ي در زمينها متنوع فناوري هسته

   .هاي مهم و پركاربرد اين فناوري است استفاده از پرتوهاي گاما از شاخه: گفت

ايـن  : گاما خاطرنشان كـرد  سنج آنالين پرتودستگاه ضخامت وي در توضيح
نوسانات ميزان عبـور   هاي فلزي براساس دستگاه در خط توليد صنايع و كارخانه

  .دهد مي پرتو گاما، عيوب محصوالت فلزي را شناسايي و به اتاق كنترل اطالع

 
مكانيكي با حركـت يـك بعـدي     اين دستگاه شامل يك سازه: پور گفت قلي

فلـزي توليـد    هـايي كـه ورق   دستگاه در خط توليـد كارخانـه  . كنترل شده است

كنـد و   صورت رفت و برگشت اسكن مـي گيرد و محصول را به كنند قرار مي مي

اد شده و يا ناخالصي و يـا تركـي داشـته باشـد،     ضخامت محصول كم يا زي اگر

  .دهد اطالع مي 

هايي به عرض  تواند ورق گاما مي سنج آنالين پرتوكه ضخامتوي با بيان اين

متعدد فعال در حوزه فلزات  هاي كارخانه: يك و نيم متر را اسكن كند، ادامه داد

يليون تا يك ميليارد م ٥٠٠در كشور، معموال به ازاي هر دستگاه اعتباري بالغ بر 
ايـن   در حالي كـه قيمـت سـاخت   . كنند تومان جهت واردات دستگاه هزينه مي

 .دستگاه حداقل يك پنجم نمونه خارجي خواهد بود
ايـن دسـتگاه بـا قابليـت     : گفـت   هـم   سنج آناليـن وي درباره دستگاه ارتفاع

خصـوص  بـه  انواع مخـازن  هاي مايع و جامد در گيري پيوسته ارتفاع نمونه اندازه

  .صنعت پتروشيمي و بدون ارتباط مستقيم با مخزن و نمونه است

 



  

  
  
    

  

۴۹ 

اين دستگاه شامل : تصريح كرد برگزيده دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي

هـر مـايعي را    ارتفاع تواند بدون حركت است كه مي يك سازه مكانيكي ثابت و

كنتـرل   متـر بـه اتـاق    مخازن وجود دارد، با دقت حدود يك تا دو سـانتي  كه در

 .گزارش كند
نسـل  : گاما هم به ايسـنا گفـت   اسكن صنعتي پرتو تي وي درباره دستگاه سي

ي اصلي آموزش و پژوهشـ  اسكن صنعتي پرتو گاما با كاربرد تي اول دستگاه سي

كه  شامل يك سازه مكانيكي تمام خودكار تحت كنترل يك شبكه مركزي است

  .اسكن پيشرفته است تي سي يها قدم اول براي ساخت دستگاه

 
صورت يك دستگاه قرار گرفته و به روي در اين دستگاه نمونه: پور افزود قلي

  .شود جسم گرفته مي ها وارد شده كه در نهايت تصوير سيستم رباتيك، داده

  

  گوگردي توليد کود اوره با پوشش

گروه شيمي دانشگاه رازي کرمانشاه کـود اوره بـا    همت عضو هيات علميبه

  .پوشش گوگردي توليد شد

وگـو بـا خبرنگـار ايسـنا، اظهـار       فتاين طرح در گ دکتر جمشيد بهين، مبتکر
دو مشـکل   شـوند،  اي که در کشور توليد مي در حال حاضر کودهاي اوره: داشت

 کند، مـاده  که زماني که کشاورز اين کودها را مصرف مي اساسي دارند، اول اين

. شـود  وشو شده و از دسترس ريشه گياه خارج مـي  مغذي آن در اثر باران شست

هـاي   شستشو در اثر باران باعث آلـودگي آب  ه هميندومين مشکل اين است ک

  .شود زاي نيترات مي سرطان هاي زيرزميني به ماده سطحي و حتي آب

 
هـاي  و خـاک هاي قليـايي اسـت   گوگرد يکي از کودهاي خاک: ن گفتشااي

هـاي   اي از گوگرد به روي دانه قليايي هستند، در اين طرح اليه ايران نيز عمدتا

شود ماده مغذي کود در زمان طـوالني مـدت بـه     باعث مي اوره افزوده شده که
شود، آلودگي ناشي از نيترات آن بسيار کم  مي گياه برسد و چون دير در آب حل

 .است
انبوه برسد، قابليت صـادرات بـه    گر به توليداين ماده ا: بهين خاطرنشان کرد

  .چون عراق و ترکيه را نيز داردکشورهاي همسايه هم

  در دانشگاه صنعتي اصفهان آلومينايدآهن بهبود خواص 

آهـن  صنعتي اصفهان با افزودن عنصر تيتانيم در آليـاژ   پژوهشگران دانشگاه

ي، خواص آين آليـاژ را بهبـود   آن به ابعاد نانومتر  دانه آلومينايد و رساندن اندازه

 .را در صنعت هوافضا فراهم کردند از آن  داده و امکان استفاده
مهندس مهدي رفيعي، دانشـجوي دکتـري مهندسـي مـواد      گزارش ايسنا،به

، (Fe3Al)آلومينايـد  آهن آلياژ: اصفهان و پژوهشگر طرح گفت دانشگاه صنعتي
پذيري پايين  علت انعطافعت، بهاستفاده از آن در صن ترکيبي بين فلزي است که

افـزودن عنصـر   . اسـت   دماي محيط محدود شده و مقاومت به ضربه کم آن در

توانـد ايـن    تـا ابعـاد نـانومتر مـي     چنين کاهش اندازه دانه آنآلياژي سوم و هم

  .مشکالت را برطرف كند

از عنصر تيتانيم اسـتفاده شـده    رفيعي با بيان اين مطلب که در اين پژوهش

سـپس بـراي   . کـرديم  کـاري  را آسياب Fe-Al-Ti ابتدا، سه عنصر: افزود است

هاي  در زمان هايي از پودر آسياب شده را بررسي اثر تيتانيم در اين ترکيب، نمونه

 پودري مختلف آناليز کرده و در پايان نيز ريزسختي ذرات پودر از هر دو مخلوط

Fe-Al و Fe-Al-Ti هد که حضور تيتـانيم   د نتايج نشان مي. را بررسي كرديم

را بهبـود داده و زمـان    DO3 نظـم   درجـه  Fe-Al جـاي آهـن در سيسـتم    به
در مقايسـه   Fe-Al-Ti عالوه براين، سيستم. است داده کاري را کاهش آسياب

چنـين  تـري دارد، هـم  اندازه ذرات کوچـک  ها در تمامي زمان Fe-Al با سيستم

 .سختي باالتري هم دارد
باال و درعين حال داشتن چگالي  دليل تحمل دماي، بهاين ترکيب: وي گفت

 . هوافضا استفاده شود تواند در کاربردهاي دماي باال و در صنايع پايين، مي

  
  هاي بيولوژيکتوليد پارچه براي مقابله با جنگ

  جلوگيري از ورود ميکروب به بدنو 

يـه بـا   هاي چندالپژوهشگران دانشگاه صنعتي اصفهان موفق به توليد پارچه

هـاي  هاي بيولوژيکي مانع از ورود آالينـده استفاده از نانوفيبر شدند که در جنگ

  .دنشوشيميايي و ميکروبي به بدن مي
مهندس سهيل حجازي از محققان اين پروژه در گفتگو با خبرنگـار مهـر، بـا    

، هاي چنداليه با استفاده از فناوري نانو توليد شده استکه اين پارچهتاکيد براين

کار برده شده اسـت کـه قـادر اسـت     به نانوفيبر از هايياليه اين پارچه در: افزود

  .هوا موجود است را طي فرايند واکنشي، خنثي کند مواد مضري که در

که نانوفيبر موجود در اين پارچه عمل فيلتراسيون را انجـام  وي با تاکيد براين

هاي آلوده ها و محيطمارستانبي تواند دراين پارچه مي: دهد، خاطرنشان کردمي

 .قرار گيرد استفاده مورد

که اين پارچه قادر بـه جـذب   اين محقق دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اين

براي  چنيناين پارچه هم: ادامه داد ميکروبي است، و هاي شيمياييآالينده انواع
کـه بـا   ورتاين صـ به .بيولوژيک و شيميايي نيز کاربرد دارد هايجنگ با مقابله

کرد که مـانع   هاي نانوفيبر توليداز اليه هاييتوان لباسآلودگي مي توجه به نوع

  .شود به بدن هاي شيميايي و ميکروبيآالينده انواع از جذب

  

  
  

  

  

  

  



  

  
  
    

  

۵۰ 

  هاي علمي جهانتازه
  

  .سرعت نور شکسته شد
اختـري  فيزيک اخترشناسان دانشگاه تگزاس با مطالعه بر روي پالسار يا تـب 

هزار سال نوري از زمين متوجه شدند امواج راديويي تـابش يافتـه    ١٠فاصله  در

  .کننداختر با سرعتي بيشتر از سرعت نور در فضا سفر ميشده از اين تب

اي مرده هستند که اختران بقاياي ستارهتب ,براساس گزارش يونيورس تودي

سـرعت نـور و يـا    عبـور از   .بسيار مغناطيسي بوده و با سرعتي باال در گردشـند 

هـاي  حرکت با سرعتي بـيش از سـرعت نـور نيـز تـاکنون يکـي از غيـرممکن       

هـاي کيهـاني بـه    هميشگي بشر بوده است که اين حصار با کشف چنين پديده
  .شودآرامي درهم شکسته مي

تر از نور ارائه کرده اي مبني بر امکان حرکت سريعاينشتين در گذشته نظريه

توانـد  اي خـالي از اطالعـات باشـد مـي    تي که پديدهبود که براساس آن درصور

هايي که بر روي زمين اين قانون فيزيکي در آزمايش. تر از نور حرکت کندسريع

اختر فوق سريع در نوع خود با اين حال تب .اند به اثبات رسيده استشکل گرفته

امـواج  چه . اي است که تا به حال در خارج از سياره ديده شده استاولين نمونه

آن حاوي اطالعات باشند يا نه، اين پديده بـه موضـوعي جـدي بـراي مطالعـه      

گاهي اوقات سرعت که اخترشناسان براين باورند  .اخترشناسان تبديل شده است

وجـود  اختر در اثر عبور از ميان ابرهاي هيدروژني غني بهامواج راديويي اين تب
  .شوندالکترومغناطيسي امواج مي زيرا اين ابرها باعث افزايش طول موج .آيدمي

  

  هاي مصنوعي دنياي اندام  هنرنمايي جديد هيدروژن در

محور از ارائه دانشمندان با معرفي مدل نويني از ادوات و تجهيزات هيدروژن
گرفتن از تواند با توان دهند كه مي هاي مصنوعي انسان خبر مي نسل جديد اندام

واقعي انسان برابري كند و بار ديگر ضـمن  هيدروژن، با اندازه و قدرت عضالت 

تاييد نقش محوري اين عنصـر سـبك گـازي در آينـده صـنعت، جـان گـرفتن        

  .اقتصادي نوين را نيز نويد دهد

  
تحقيقات جديد حاكي از ارائـه محصـول جديـد در     Discoveryبه گزارش 

گيـري از   هاي انساني است كـه براسـاس آن و بـا بهـره     سازي اندام قلمرو شبيه

سازي عضالت مخطط، دانشمندان موفق به ارائه مدلي از عضله مصـنوعي   مدل

يابي از عنصر هيـدروژن از تـوان كـافي همتـاي نمونـه       اند كه ضمن قدرت شده

  .دار استواقعي خود برخور

گيري از گاز هيدروژن در تامين توان مصرفي تجهيزات مختلف و  رونق بهره

محور در حالي است كه كي وانگ كيم، دانشيار دانشگاه طراحي وسايل هيدروژن

نوادا كه شرح پژوهش وي و گروهش در شماره اخير نشـريه تخصصـي مـواد و    

منـدان و   عالقـه ساختارهاي هوشمند منتشر شده معتقد اسـت در حـال حاضـر    

كنند تا از هيدروكسيدهاي فلزي به عنـوان ادوات و وسـايل   محققان تالش مي

كننده هيدروژن استفاده كنند و كاري كـه مـا صـورت داديـم اسـتفاده از       ذخيره

هيدروكسيدهاي فلزي براي ارائه نـوع جديـدي از عضـله مصـنوعي محسـوب      

  .شود مي

حالي به گزينه متعـارف و دلخـواه   دار فلزي در استفاده از تركيبات هيدروژن

محـور  حوزه تحقيقات علمي و همچنين بخش صنعت و محصـوالت هيـدروژن  

 شود كه تركيبات مزبور در شمار فلزاتي با خلـوص بسـيار بـاال جـاي     ل مييبدت

اند و در مقام مقايسه با آنچه براي گاز هيدروژن خالص تحت شرايط سرما  گرفته 

هـا و   تواننـد در درجـه حـرارت    تركيبات فلزي مـي  و فشار باال متصور است، اين

  . د و پيوندهاي محكم با آن ايجاد كنندنتر به گاز هيدروژن بچسب فشارهاي پايين
دليل اين كه هيدروكسيدهاي فلـزي مملـو از   از اين رو، محققان معتقدند به

و  كننده منبع قدرت تواند در حكم تأمين گاز هستند و اين گاز آزاد خواهد شد، مي

اساس مكانيسـم  . شمار رودهاي مخطط بدن به چون ماهيچهتوان عضالتي هم

اي ابداعي محققان بر اصول پايه و ابتدايي ديناميك سـياالت   بخشي عضلهتوان

و گازها و خاصيت انبساط و انقباض گازها در شرايط فشار و گرما استوار اسـت؛  

وژن و سـرد كـردن   به نحوي كه گرما دادن موجب افزايش آن و خـروج هيـدر  

  .شود باعث كاهش آن و بازگشت آن به هيدروكسيد فلزي مي

شيوه اتخاذ شده از سوي محققان بر مبناي استفاده از يك وسيله يا اسـباب  

كنـد   گيرد و به گرما تبديل مي ترموالكتريك است كه انرژي الكتريكي آن را مي
  . تا از اين طريق كنترل فرآيند آزادسازي گاز ميسر شود

شود،  برد و هيدروژن بيشتري آزاد مي زماني كه دستگاه مزبور گرما را باال مي

گاز منبسط شده و در نتيجه به سمت خارج فشار وارد كرده و هر چيزي را كه به 

رغـم ايـن سـاز و كـار سـاده و      اما به. مي آورد عضله متصل باشد به حركت در

ايج عملي رويكرد ابتكاري محققان از واقعيت قوانين بديهي مكانيك سياالت، نت

هاي آزمايشگاهي، ايـن   توجهي حكايت دارد كه طي آن و در خالل آزمون جالب

متـر   سانتي ٥/٢متر طول و كمتر از  سانتي ١٥گرمي با حدود  ٦٠عضله مصنوعي

دقيقه از عهده بلند كردن و باال كشـيدن   ٢ضخامت، توانست در عرض كمتر از 

  .كيلوگرم برآيد ٢٧وزني معادل
برخورداري از قابليت انقباضي قابل توجه نيز ويژگي بارز ديگر اين محصـول  

درصد كـل   ٣٠و  ١٥پيكرنماي انساني است، طوري كه از قابليت انقباضي بين 

طولش برخوردار است و با قابليت انقباضي موجود در اكثر عضـالت مربـوط بـه    

گيـرد، برابـري    طـول را در برمـي   درصد ٢٠و  ١٥بندي انسان كه بين  استخوان

  . كند مي

زايي ايـن عضـله مصـنوعي غافـل     با اين اوصاف محققان از ديگر ابعاد توان

اند و در مورد هر دو جنبه افزايش و كند كردن سرعت كاركرد آن نيز بـه   نمانده

سازي و كاهش ضخامت اين  به نحوي كه كوچك. دهند تحقيقات خود ادامه مي

متـر كـه در حـال     متر گرفته تا حدود چند ميلـي  ز يك سانتيهيدروكسيد فلزي ا

كنـد سـرعت جنـبش و حركـت عضـله را       حاضر تيم پژوهشي روي آن كار مي
افزايش خواهد داد و اين مهم در حالي توجه محققان را به خود جلب كرده است 

كه ساخت هيدروكسيد فلزي ضخيم موجب كندي و تاخير در حركت عضـالتي  

  . شود از اين دست مي

تـوان مشـكلي الكترونيـك بـه      البته محققان معتقدند چنين موردي را نمـي 

توان گرمـا را بـه ايـن سـاختار      حساب آورد و در واقع اين كه با چه سرعتي مي

  . رود اعمال و در مقابل از آن دور ساخت، مسأله اصلي به شمار مي

ه مطالعاتي در همين خصوص، ژيائوبوتان دانشيار دانشگاه ايالتي ميشيگان ك

كننده جديد  در زمينه عضالت مصنوعي دارد، معتقد است مكانيسم عامل و فعال

چـه در حقيقـت   اي مصنوعي قلمداد كـرد و آن  توان صرفا عضله محققان را نمي
سازد، تركيب و آميزش مواد هيدروكسيد فلزي  اين پژوهش جديد را نوآورانه مي
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اي برقي حرارتـي بـه شـمار     ه از مادهكننده گازي با استفاد به عنوان يك متراكم

  . رود مي

محققان معتقدند استفاده از يك هيدروكسيد فلزي در قالـب متـراكم كننـده    

هوايي، به اين عضله مصنوعي تـواني معـادل قـدرت عضـالت بـادي صـنعتي       

آالت هاسـت كـه در ماشـين   كند و سـال  بخشد كه با گاز تحت فشار كار مي مي

رغم وجود قدرت تقريبا اند، اما در اين ميان و به گرفته سنگين مورد استفاده قرار

هاي مشابه حاضر در ماشين آالت، نبايد از  همسان بين عضله مصنوعي و نمونه

نظر دور داشت كه اين تشابه در حالي است كه محصول فناورانه محققان ظريف 
زهاي ساچنين متراكمهاي حجيم و پر سر و صداي گاز و هم بوده و فاقد محفظه

  . هواست

كند و در  سر و صدا عمل مي در واقع اين عضله مصنوعي جديد به نرمي و بي

توانـد بـه هـر     هايي كه مي مكانيسم آن از دريچه و سوپاپ و شير آالت يا پمپ

هاي بادي تحت فشـار گـاز موجـود     هاي آن در پمپ دليلي از كار بيفتد و نمونه

  . شود خبري نيست ديده مي

تر از عضالت بادي رايج اسـت و   مراتب كوچكهله جديد باز طرفي اين عض

تواند در آينـده نزديـك حضـور    هاين حجم و ساختار كوچك تا حدي است كه ب

گزينه جايگزين و قابل تعويضي را در خصوص اندامي نظير بازوي انساني نويـد  
  .دهد

با اين اوصاف، محققان به دستاورد فناورانه خـود بسـنده نكـرده و حتـي در     

كننـده چندگانـه در    هاي فعـال  هايي با استفاده از مكانيسم نديشه انجام آزمايشا

اي واحد هستند و تالش دارند در جهت وام گرفتن و نزديك شدن هر چه  سامانه

هاي تقليد از ساختارهاي انساني، گـامي فراتـر گذاشـته و اينـك      بيشتر به زمينه

ه وظيفه باال بردن و پـايين  نحوه كاركرد توام عضالت دوسر و سه سر بازويي ك

  . آوردن بازو را بر عهده دارند، هدف تحقيقات بعدي خود قرار دهند

  

  بار در جهانبراي اولين
  .انرژي دقيق يک مولکول هيدروژن تعيين شد

هـاي  هـاي هـاروارد و کوئينزلنـد بـا اسـتفاده از رايانـه      محققان در دانشـگاه 

  .گيري کننددروژن را اندازهمي توانستند انرژي دقيق مولکول هيوکوانت
هـاي  نهايـت رايانـه  براساس گزارش پاپ ساينس، با اسـتفاده از قـدرت بـي   

بار انرژي نامحدود و بيکران يک مولکول مي محققان توانستند براي اولينوکوانت

هاي قديمي اي که اجراي آن با کمک شيوهپروژه. گيري کنندهيدروژن را اندازه

  .ه استاي غيرممکن بودرايانه

هاي پيچيده شيميايي کاري بسيار ظريف و دقيق است و سازي سيستمشبيه

سـازي را  هاي معمولي توانايي مدلهاي محاسباتي رايج رايانهدر حالي که شيوه

هـاي شـيميايي و   سـازي سيسـتم  مولکـول، شـبيه  سازي يک تکدارند اما مدل

االي محاسباتي در يک ها نيازمند قدرت باي در اين سيستمهاي زنجيرهواکنش

مفهوم طوالني شدن هاي معمولي بهدر اين صورت استفاده از رايانه. رايانه است
هـا نيـز از دقـت چنـداني     مدت زمان محاسبه است و معموال نتيجه اين تـالش 

  .برخوردار نيست

دليل سرعت باال در محاسبه اين مشـکل را  توانند بهمي ميوهاي کوانترايانه

ها به جاي استفاده از کدهاي باينري صفر و يک، اطالعات رايانه اين. رفع کنند

تواننـد در آن واحـد   هاي چندمنظوره کوچک کـه مـي  ها، بيتعنوان کوبيترا به

  .کنندذخيره مي کدهاي صفر و يک را نمايش دهند،

هـاي  کمـک رايانـه   هبه گفته دانشمندان محاسبه انرژي مولکول هيدروژن ب

رود بلکـه در  شـمار مـي  ر شيمي کوانتـومي قـدمي بـزرگ بـه    تنها دکوانتومي نه

هاي ديگر علمـي از جملـه رمزنويسـي و علـم مـواد بسـيار       اي از زمينهمحدوده

محققان دانشگاه هاروارد طي اين پروژه در طراحي آزمايش . تاثيرگذار خواهد بود

اي هو محاسبات کليدي آن مشارکت داشته و دانشمندان دانشگاه کوئينزلند رايان

  .ويژه براي اين آزمايش ارائه کرده و اجراي آزمايش را به عهده گرفتند

هـا  هاي هيـدروژن آن سازي مولکولدانشمندان از دو فوتون براي شبيه اين

محاسبه  ٢٠ها نتيجه محاسبه سطح انرژي هر يک از اين فوتون. استفاده کردند

باالي حاالت ژئومتريک کوانتمي بوده و در نهايت اين محاسبات توانست ميزان 

  .هاي هيدروژني را تعيين کندهر يک از مولکول

  

  هاي مصنوعي با توانايي توليد انرژي هيدروِژنيابداع برگ

تواند کليدي بالقوه براي منابع انرژي پاک براي جزئيات پنهان در طبيعت مي

برگـي  هاي طبيعي برهمين اساس دانشمندان با الهام از برگ. دوشمار رآينده به

  .تواند نور را ذخيره کرده و هيدروژن توليد کنداند که ميمصنوعي ابداع کرده

اند تـا  ها سال تکامل يافتهبه گزارش نيوساينتيست، برگ گياهان طي ميليون

هـا از ايـن   بـرگ . اي موثر جذب و ذخيـره کننـد  توانند نور خورشيد را به شيوههب

فراينـدي کـه نيازمنـد شـکافته شـدن       کننـد، انرژي براي توليد غذا استفاده مي

  .هاي هيدروژن استمولکول آب و توليد يون
هاي توليـد هيـدروژن   با همانندسازي ساختار گياهان امکان خلق ريزکارخانه

به گفته محققان در دانشـگاه جيـاو تانـگ اسـتفاده از نـور      . وجود خواهد داشت

ژني يکـي از  هـاي آب و توليـد سـوخت هيـدرو    خورشيد براي شکافتن مولکـول 

  .اکسيد در جهان استديکربن هاي مهار گسترش بهترين شيوه

يـا   سازيرود اما محققان تاکنون بر روي شبيهشمار نمياي جديد بهاين ايده
هايي که مستقيما با شکافته شدن مولکول آب در ارتباط هسـتند،  بهبود مولکول

ها از انواع مختلفي از برگ رو محققان دانشگاه جياوتانگاز اين. اندتمرکز داشته

هــا را تحــت تــاثير بــه عنــوان قالــب اســتفاده کــرده و آن از جملــه بــرگ مــو

هـاي  هيدروکلريک اسيد رقيق قرار داده و به اين اسيد اجازه دادند جايگزين اتم
درجـه   ٥٠٠هـا خشـک شـده و تـا حـرارت      سپس برگ .ها شودمنيزيم در برگ

چـه  سـوزد، آن همانده از گياه بهاي باقيسلسيوس حرارت ديدند تا تمامي بخش

هـاي  در کنـار بخـش   اکسيدماند قالبي از تيتانيم ديجا ميپس از اين مرحله به

اي اسـت کـه   مـاده  اکسـيد تيتـانيم دي . مهم از ساختار طبيعي برگ خواهد بود

ها گيرد اما در برگهاي خورشيدي مورد استفاده قرار ميمعموال در ساخت سلول
  .عهده داردهاي آب را بهه وظيفه شکافتن مولکولاين ماد

مانند برخوردار است هاي عدسيهايي مانند سلولوجود آمده از ويژگيبرگ به

هـاي  بـرگ چنين رگهم. ندناي جذب کتوانند نور خورشيد را از هر زاويهکه مي

ايـن  . تواند به هدايت نور بـه اعمـاق بـرگ کمـک کنـد     جا مانده در برگ ميبه

  .هاي مصنوعي را در توليد هيدروژن بسيار کارآمد سازدتواند برگها ميژگيوي

هاي مصنوعي را در محلولي از متـانول  محققان برگ ,گزارشاين بر اساس 

بـنفش قـرار    ءبه عنوان يک کاتاليزور وارد کرده و سپس تحت تاثير نـور مـاورا  

ـ  نتايج نشان داد اين برگ. دادند هـاي پيشـين از   ههاي مصنوعي نسبت بـه نمون

  .هاي رايج مصنوعي برخوردارندتوانايي جذب نوري دو برابر برگ
  

  .دانان نور را گره زدندفيزيک
انگيـز توانسـتند نـور را    اي شـگفت دانان دانشگاه بريستول طي پروژهفيزيک

  .خميده کرده و آن را گره بزنند

مهمي  درک چگونگي کنترل نور به اين شکل نقش گزارش ساينس ديلي،به

-اي مورد استفاده قرار مـي در فناوري ليزر که در حال حاضر در صنايع گسترده

به گفته محققان دانشگاه بريستول در يک پرتو نـور، جريـان   . عهده داردگيرد به

کـه ايـن جريـان    نور در فضا مشابه جريان آب در رودخانه است، بـا وجـود ايـن   
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ن آن را در مسيرهاي مارپيچي تواگيرد ميمعموال در مسيري مستقيم شکل مي

-هاي کوچک نيز قرار داد و نور را در مسيرهايي فضايي به نام گـرداب و گرداب

  .هاي نوري هدايت کرد

هاي نوري، شدت نور صفر بوده محققان معتقدند در کنار خطوط اين گرداب

نـوري کـه در محـيط     چنـين هـم  .و يا به بياني ديگر اين خطوط تاريک هستند

جريان است مملو از اين خطوط تاريک است که انسان توانايي ديدن اطراف در 

  .ها را نداردآن

  
هايي که جريان نور را هدايت توان با کمک هولوگرامهاي نوري را ميگرداب

با استفاده از اين شيوه دانشمندان بريستول هولـوگرامي را  . وجود آوردند بهکنمي

هـاي  اي از رياضيات محض که بـا الهـام از گـره   با استفاده از نظريه گره، شاخه

. طراحـي کردنـد   ,هـا ارائـه شـده اسـت    موجود بر روي بندهاي کفش و طنـاب 

هايي جديد توانستند گرهبعدي دانشمندان با استفاده از اين هولوگرام يا طرح سه

  .وجود آورندهاي نوري بهرا در گرداب

اي از رياضيات که تواند کاربردي فيزيکي براي شاخهتحقيقات جديد مياين 
به گفته محققان طراحـي  . وجود آوردشد بهدر گذشته کامال محض پنداشته مي

ـ  پيچيده اين هولوگرام که براي اجراي آزمايش گره اتي بـوده  زدن نور بسـيار حي

هـاي کنتـرل نـور اسـت کـه در آينـده در       است در واقع نمايانگر پيشرفت شيوه

  .تجهيزات ليزري پيشرفته کاربردهاي فراواني خواهد داشت

  

  !کندهاي فتوولتائيک که انسان را شارژر باتري ميساخت برليان
هاي خورشيدي ميکرويي را ابداع کردنـد  محققان آمريکايي سيستمي از پانل

توانند انسان را درخشند و با نصب روي لباس ميهاي برليان ميهمانند دانهکه 
  .به يک شارژر باتري تبديل کنند

، محققـان البراتوارهـاي ملـي    Discover Magazineبراسـاس گـزارش   

  . وزارت انرژي آمريکا اين سيستم نوآورانه را ارائه کردند

  
هـاي  قطـر ايـن ميکروپيـل   : اين محققان در ايـن خصـوص توضـيح دادنـد    

 ١٠متـر بـوده و   ميلـي  ١تا  ٢٥/٠ها ميکرومتر، طول آن ٢٠تا  ١٤فتوولتائيک از 

ا برابـر بـا   هـ هاي فعلي هستند اما راندمان توليد انـرژي آن تر از پيلبرابر باريک

قطـر هـر تـار    جالب است بدانيد که . (درصد است ٩/١٤هاي رايج و معادل پيل

  ). ميکرومتر است ٧٠موي انسان 
هر ميکروپيل فتوولتائيک روي يک ويفـر سـيليکوني سـاخته شـده اسـت و      

برابـر   ١٠٠تواند با گوش شبيه به يک دانه برليان دارد و ميبنابراين شکلي شش

ن ميزان انرژي الکتريکي توليد شده در يـک پيـل عـادي را    سيليکون کمتر هما

  .توليد کند

هاي کنوني در مقابل شـرايط محيطـي   هاي ميکرويي نسبت به پيلاين پيل

توانند بسيار قابـل  عين حال مي شوند و درهاي مکانيکي ميکمتر دچار بدشکلي

شـيدي تـا   هاي خوراين پيل .تري عمر کننداطمينان بوده و مدت زمان طوالني

ها متصل شوند و خود فرد را بـه  توانند به سر لباساين حد کوچک و باريک مي

  .يک شارژر باتري تبديل کنند
  

  هاي خوني از پليمر مصنوعي ساخت رگ
هاي خوني با اسـتفاده از پليمـر مصـنوعي خبـر      محققان از ساخته شدن رگ

  . دادند

نوعي موفق به رشـد دادن  با استفاده از يک پليمر مص: گويند دانشمندان مي 

تواند منجر به بهبود داروهاي احياکننده  فرايندي که مي. اند هاي خوني شده رگ

هاي آسيب ديده بـدن و سـاخت بافـت جديـد      شود که هدف آن کمک به بافت

  .باشد توسط خود بدن مي
: گويـد  آوري جورجيا مي اندرس گارسيا، سرپرست اين تحقيق در موسسه فن

ها در بـدن حيوانـات سـازگاري خـوبي داشـته و       به هيدروژل پليمرهاي معروف

خـوني   هاي قلبي، کم هاي مربوط به رگ روشي نويد دهنده براي درمان بيماري

  .باشد هاي پيوندي به بدن مي ها و بافت موضعي قلب و کمک به بقاي سلول

ها با هايي که جريان خون در ساق پاي آن محققان روش خود را روي موش
از يک هفته، جريان خون در سـاق پـا    اجه بود آزمايش کردند که بعدمشکل مو

محققـان معتقدنـد ايـن روش نسـبت بـه ديگـر       اين  .درصد بهبود پيدا کرد ٥٠

  .هاي زيادي دارد هاي درماني مزيت روش

تـوان از ايـن    فهمند آيا ميهدانشمندان هم اکنون مشغول بررسي هستند تا ب
خوني موضعي قلـب و ديابـت    هاي قلبي، کم رگهاي  پليمرها در درمان بيماري

  ؟ خيراستفاده کرد يا 
 

  :شود محقق مي اي كه ايده بلندپروازانه
  انتقال انرژي خورشيدي فضا به زمين با ليزر

خورشيدي را  زودي در قالب يك پروژه جديد انرژيمهندسان فضايي اروپا به

 كرد تـا بـراي   خواهند وسيله ليزر به زمين منتقلآوري شده به كه در فضا جمع

 .تامين انرژي منازل و وسايل نقليه الكتريكي مورد استفاده قرار گيرد
هايي را به مـدار اطـراف    گزارش ايسنا، اين مهندسان درنظر دارند ماهوارهبه

آوري كرده و آن را  توانند انرژي را از خورشيد جمع فرستند كه ميهب سياره زمين
فرستند تا براي توليـد  همتمركز كرده و به زمين ب قدرتمند درون پرتوهاي ليزري

  .گيرد انرژي برق مورد استفاده قرار

ال است كـه از  س ٣٠آوري انرژي خورشيد فضا بيش از  هرچند موضوع جمع

 ان به بحث و تبادل نظر گذاشـته شـده، امـا مهندسـان شـركت      سوي دانشمند

EADS ASTUIUM كنـون  اترين شركت فضـايي اروپاسـت، هـم   كه بزرگ

ساخت يك تا ها امكان دهد در دسترس است تا به آن آوري معتقدند كه اين فن

  .نمونه اوليه كارآمد را آغاز كنند

فضـايي كامـل را در    ها اميدوارند نمونه كوچكي از يك ايسـتگاه انـرژي  نآ

كيلـووات   ٢٠تـا   ١٠تواند پرتوهاي ليزري بـا قـدرت    اختيار داشته باشند كه مي

  .باشد پذيربرداري از آن امكان بازگرداند و تا پنج سال آينده بهرهزمين انرژي به
  

  

  



  

  
  
    

  

۵۳ 

  :بار محقق شدبراي اولين
  ها بعدي از ارتباطات بين نورونتهيه تصاوير سه

 گروهي از محققان موسسه بيوشيمي ماكس پالنك آلمان با سرپرستي يـك 

بعـدي از  بار موفق بـه تهيـه تصـاويري سـه    دان اسپانيايي براي نخستينفيزيك

 .ها شدند نورون ارتباطات
هـايي  هـا و رشـته   به گزارش مجله بيولوژي سلولي، اين تصاوير شامل كيسه

ايـن روش براسـاس يـك    . نقـش دارنـد   هـا  هستند كه در ارتباطات بين نورون

قدر سريع ها را آن الكتروني انجام شده كه سلول تكنيك جديد در ميكروسكوپي

هـا را در حـالي كـه كـامال     بيولوژيكي آن تارهايتوان ساخ كند كه مي خنك مي

 .فعال هستند، منجمد كرد
الكتروني استفاده كرديم  ما از تكنيك كريوتوموگرافي: گويند اين محققان مي

انجمـاد   هـاي ميكروسـكوپي و براسـاس    كه تكنيك جديـدي در عرصـه روش  

 .ها است العاده سريع سلول فوق

دسـت يـافتيم كـه     هـا  ي از سـيناپس بعدبا كمك اين تكنيك به تصاوير سه

 هـاي  هـا در مغـز   ها ارتباطـات بـين نـورون   ساختارهاي سلولي هستند و در آن

 سـيناپس، انتقـال  در يك سيناپس يك سلول پـيش . گيرد پستانداران شكل مي

سـيناپس آن را دريافـت كـرده و    كند تا نورون پس هاي عصبي را آزاد مي دهنده

  .شوند به اين ترتيب اطالعات عصبي منتقل ميالكتريكي توليد شود،  يك پالس

شـدند كـه ايـن     هاي كوچكي متمركـز  در اين پژوهش محققان روي كيسه

  .كنند مي سيناپس منتقل و آزادهاي پيش هاي عصبي را از پايانه انتقال دهنده
 

قابليت تشخيص سريع مواد سمي  ابداع نوارهاي كاغذي با
  موجود در آب شرب

انـد كـه امكـان     شيگان نوارهايي كاغـذي توليـد كـرده   مي مهندسان دانشگاه

 .كنند را فراهم مي تشخيص سريع سموم موجود در آب شرب
شـود،   كربنـي القـا مـي    هاي به گزارش ايسنا، يك نوار كاغذي كه با نانولوله

در آب  هـا  تواند سريع و با هزينه كم، نوعي ماده سمي را كه توسـط جلبـك   مي

 آر. ال -اين ماده سـمي ميكروسيسـتين   .اسايي كندشود، شن آشاميدني توليد مي

سـبز توليـد   -نام دارد كه توسط جلبكي موسوم به سيانو باكتري يا جلبـك آبـي  

  .شود مي

نوارهـا، بيوحسـگرهاي جديـد ابـداع      مهندسان اين دانشگاه براي توليد ايـن 

هاي پيچيـده و متـداول    روش تر از بار سريع ٢٨نوارهاي كاغذي جديد . اند كرده

 .مروزي قادر به شناسايي اين ماده سمي در آب شرب هستندا

. شـود  ها يافت مـي  ريز مغذي هاي غني از جلبك سيانوباكتري معموال در آب
از سـمي كـه ايـن جلبـك توليـد       گويند حتي مقادير بسـيار انـدكي   محققان مي

اين ماده . شود هاي كبدي و حتي سرطان كبد تواند سبب بروز آسيب كند، مي مي

 .ها هستند هاي بيولوژيك آب اصلي آلودگي واع ديگر شبيه به آن عواملو ان
مختلفي از مواد شيميايي مضر و سمي  راحتي انواعتواند به آوري جديد مي فن

  .موجود در آب و حتي غذاها را شناسايي كند

  

  آرسنيک موجود در آب با استفاده
  .شوداز نانوحسگرهاي حساس شناسايي مي

باال و  با استفاده از يک محلول نانوذرات طال با حساسيت محققان آمريکايي

گيري سـريع و دقيـق ميـزان     قابليت تغيير رنگ به يک روش جديد براي اندازه

 .در آب دست يافتند آرسنيک

هاي شرب حـاوي   همه آب ,.Angew. Chem. Int. Ed گزارش مجلهبه
ق جهـان از قبيـل   منـاط  مقادير بسيار کمي از آرسنيک هستند، اما در بعضـي از 

رسد که  مي ppb١٠بنگالدش، هند و آسياي جنوب شرقي، اين مقدار به باالي 

 .تواند خطرناک باشد مي
روش ما بسيار سـاده و  : گويد پارش چندراري، يکي از محققان اين پروژه مي

نيـز   باشـد و در حضـور ديگـر فلـزات     مي ppt٣حساس است، دقت آن تا حدود 

سازمان  است که ppb١٠تر از غلظت  لظت بسيار پاييناين غ .پذير است انتخاب

  عنوان حداکثر غلظت مجاز آرسنيک در آب شرب تعيين کردهبه بهداشت جهاني

 .است

شـان   آلي بزرگ به سـطح  اين محققان نانوذرات طال را با اتصال ليگاندهاي
 سيسـتين بـا   تيوتريتـول يـا   اين ليگاندها از قبيل گلوتـاتيون، دي . اصالح کردند

تواند بـه سـه ليگانـد     هر يون آرسنيک مي. دهند آرسنيک تشکيل کمپلکس مي

هرچـه  . طال را به صورت يک خوشه کنار هم نگـه دارد   داده و سه نانوذره پيوند

ي نيز بيشـتر  اذره هاي چند خوشه هاي آرسنيک بيشتر باشد، تعداد اين تعداد يون

نـانوذرات دارد؛ بنـابراين    زهي بستگي به انـدا ارنگ اين محلول نانوذره. شود مي

ايـن محلـول از    تري از نانوذرات طال سبب تغيير رنـگ  هاي بزرگ ايجاد خوشه

 .شود نارنجي به سياه مي
گيري دقيق تغييـر رنـگ    اندازه تواند براي سنج مبتني بر ميدان مي يک رنگ

ن تـوا  سـنج مـي   اين رنگ کردن سيستم، با استفاده از بعد از کاليبره. استفاده شود
 .مشخص کرد که دقيقاً چه مقدار آرسنيک در آب موجود است

تکنيک معروف بـه   شان، از يک اين محققان براي افزايش حساسيت سيستم

هايشان،  نمونه ذرات در  پراکندگي نور پويا براي تعيين تغييرات کوچک در اندازه

يار پاييني بس هاي ها با استفاده از اين تکنيک توانستند غلظتآن. استفاده کردند

 .را نيز شناسايي کنند ppt از آرسنيک تا حد چند
  

  !حرارت آب را منجمد کرد
هـاي عجيـب آب   دانشمندان به تازگي موفق به کشف يکي ديگر از توانايي

  .توان آب را با حرارت به حالت انجماد رسانداند که براساس آن ميشده

اسـت کـه آب در    گزارش فاکس نيوز، درحال حاضر بـاور عمـوم بـر ايـن    به

رسـد و  درجه فارنهايت يا صفر درجه سيلسيوس به حالت انجماد مي ٣٢حرارت 

در صورتي که آب در بطري کامال پاک قرار گرفته و هيچ غبـاري در آن وجـود   

ـ  ٤٠ تواند تا منفينداشته باشد مي حالـت  (مانـد  هدرجه نيز در حالت مايع باقي ب
شمار هاي يخي در آب بهالتشکيل کريسزيرا غبارها ساختار اصلي ت .)فوق سرد

  .روندمي

اي هـاي شـبه شيشـه   هاي نازکي به نام اليهاکنون دانشمندان با کمک اليه

-سطوحي که متناسب با حرارت بار الکتريکي خـود را تغييـر مـي    ,پيروالکتريک

. انـد اي جديد براي کنتـرل نقطـه انجمـاد آب شـده    موفق به کشف شيوه ,دهند

ها داراي بار مثبت باشد آب با سرعت بيشـتر و زمـاني   اين اليهزماني که سطح 

  .رسدکه بار منفي باشد با سرعت کمتري به حالت انجماد مي

تـوان آب در  هاي باردار منفي دانشمندان مشـاهده کردنـد مـي   با کمک اليه

بـراي  . حالت فوق سرد را با حرارت دادن از پايين به باال به حالت انجماد رساند
اي از سطح ليتيم تانتاالت با بـار  ر صورتي که آب فوق سرد بر روي اليهمثال د

درجـه   ٨درجـه فارنهايـت يـا منفـي      ٦/١٧ منفي قرار گيرد، زماني که سطح تا

سرعت بر روي آن منجمد شده و بار سطح نيز به سيلسيوس حرارت ببيند آب به

  .شودمثبت تبديل مي

شوند آب از پايين انگيز باعث ميدر واقع سطوح با بار مثبت به شکلي شگفت

به باال منجمد شوند و سطوح با بار منفي باعث انجماد آب از جهت باال به پايين 

  .هاي آب عنوان شده استيابي مولکولخواهند شد که دليل اين پديده جهت
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گزارش، توانايي در کنترل بهتر حرارت انجمـاد آب فـوق سـرد    اين براساس 

داري از ها از جمله بقاي جانداران خونسرد، نگـه از فعاليت تواند براي بسياريمي

ها و نسوج قابل پيوند بدن انسان و درک بهتـر چگـونگي تشـکيل ابرهـا     سلول

  .شمار رودحياتي به
  

  .بار مشاهده شدماده تاريک براي اولين
اي مـاده . انـد بار موفق به مشاهده مـاده تاريـک شـده   دانشمندان براي اولين

  .رود ساختار جهان هستي را تشکيل داده باشدامرئي که گمان ميمرموز و ن
هـايي کـه در   سال مطالعه و تحقيق رديـاب  ٩گزارش فاکس نيوز، پس از به

متري از سطح زمين در معدن آهني قديمي در آمريکـا دفـن شـده     ٦٠٩اعماق 

ثبـت  توانند ناشي از برخورد ذرات ماده تاريک باشند به بودند دو ضربه را که مي

يکــي از ذرات  WIMPهـايي از ذرات  هـا نشـانه  هـر دو ايـن ضـربه   . رسـاندند 

اي ها بـه انـدازه  کانديداي تشکيل دهنده ماده تاريک را در خود دارند اما رديابي

  .ها به اثبات حضور ماده تاريک پرداختتوان با کمک آنهکافي نيستند تا ب

احتمال وجود دارد که دو  به گفته دانشمندان هنوز از ميان چهار احتمال يک
زمينه باشند و براي اطمينان از حضور هاي پسضربه وارد شده ناشي از پارازيت

  .به پنج رديابي دقيق و مشابه نياز است WIMPذرات 

هاي غريب در منظور توضيح ناهنجاريدانان نظريه ماده تاريک را بهفيزيک

-جرم کلي تمامي ستاره. دانها خلق کردهبندي کهکشانسرعت دوراني و خوشه

تر از ميـزان  بار کوچکهاي کهکشاني پنجها، غبارها و گازهاي موجود در خوشه
همين دليل دانشمندان مجبور به شود و بهتاثيرات گرانشي است که مشاهده مي

اي در اين ميان حضور دارد که به دليل گيري شدند که ماده ناشناختهاين نتيجه

  .وانايي جذب نور نام ماده تاريک را براي آن انتخاب کردندبودن و عدم تنامرئي

اکنون ماده تاريک به جايگاهي رسيده است که دانشمندان ميزان حضور آن 
ها اين مـاده  زنند و به گفته آندرصد تخمين مي ٢٣را در جهان هستي بيش از 

-ها و ساختارهاي عظيم در جهـان هسـتي بـه   نقشي حياتي در تکامل کهکشان

بندي در ها توانايي گروهه دارد به شکلي که بدون حضور اين ماده کهکشانعهد

  .ها را ندارندها و ابرخوشهکنار يکديگر و تشکيل خوشه

دانان اما فيزيک .تا به امروز کسي هويت واقعي اين ماده را درک نکرده است
اشتن تاکيد دارند، ذراتي که با وجود د Wimpها به ذرات اي به شباهت آنذره

هـا را  جرم هيچ تاثيري بر روي ماده معمولي ندارند و همين ويژگـي رديـابي آن  

اما دانشمندان معتقدند با تحت نظـر گـرفتن مقـادير    . بسيار مشکل ساخته است

هايي از اين ذرات توان نشانهها ميکوچک آزادسازي انرژي در زمان حرکت اتم

  .را يافت

 CDMSIIي برودتي ماده تاريک يا گزارش، رصدخانه مطالعاتاين براساس 

که در عمق نيم مايلي از سطح زمين واقع شده درست به همين منظور طراحـي  

هاي ژرمانيمي و سيليسي اين رصدخانه بـا سـرمايي   ردياب. و ساخته شده است

انـد و دانشـمندان انتظـار دارنـد ذرات     تقريبا نزديک به صفر مطلق منجمد شده
Wimp  هـا  ها خود را به رديـاب هاي ضخيم و صخرهاليهپس از عبور از ميان

  .هايي را به ثبت برسانندرسانده و نشانه
  

  .ترين حسگر خورشيدي دنيا ساخته شدکوچک
-گروهي از پژوهشگران آمريکايي در تحقيقات خود موفق به ساخت کوچک

  .ترين حسگر خورشيدي در دنيا شدند
انـرژي خـود را از   ، ايـن حسـگر کـه    Popular Scienceبراساس گزارش 

دست محققان دانشـگاه ميشـيگان سـاخته    کند و بهپرتوهاي خورشيد تامين مي

-اين حسگر کوچکترين دستگاهي است که مي. متر مربع استميلي ٩شده تنها 

  . تواند با استفاده از انرژي محيط خود را تغذيه کند

در  ٥/٢ها هاي خورشيدي و باتريترين پردازشگرها، پيلتاکنون ابعاد کوچک

يک ميليمتر بوده است و بنابراين اين حسگر خورشيدي جديد هزار برابر  در ٣/٥

  . هاي موجود در بازار استتر از هر يک از دستگاهکوچک

هاي کنترل محيط اين حسگر براي توليد ابزارهاي پزشکي زيستي و سيستم

ا افزايش داده هاي حسگرها رتواند راندمان شبکهزيست قابل استفاده است و مي

  . ها را کاهش دهدهاي ساخت اين شبکهزمان هزينهو هم

  
يکي از نقاط قوت اين دستگاه اسـتفاده از پردازشـگري اسـت کـه در بـازار      

از يک سـاختار   ,داردنام  ARM Cortex-M3شگر که اين پرداز. موجود است

 .تواند در تجاري شدن سريع اين حسگر مفيد باشدبيتي برخوردار است و مي ٣٢

ها کـاربرد بسـياري دارد   در صنعت ميکروکنترل کننده Cortex-M3پردازشگر 
گذرد و تنها بـراي چنـد دقيقـه و    چرا که بيشترين زمان آن در حالت خواب مي

مصـرف ايـن   . شـود هاي دقيق وارد حالت عملکـرد مـي  گيريام اندازهبراي انج

   .پردازشگر بسيار پايين و کمتر از يک نانووات است
 

  اتيلن رساناي حرارت پلي موفقيت دانشمندان در توليد

اتيلن به روشي جديد براي تبديل پلي MIT دانشگاه يك گروه تحقيقاتي در

 .اند ات دست يافتهفلز به يك ماده رساناي حرارتي مانند
توانـد   جديد در حالي كـه مـي   گويند اين ماده ان مي گزارش ايسنا، دانشمندبه

فرايند جديـد  . ماند مي مثل فلزات حرارت را منتقل كند، اما عايق الكتريكي باقي

طور مساوي در تواند برخالف فلزات كه گرما را بههب شود كه اين پليمر باعث مي

كنند، آن را فقط در يك راستا بـه شـيوه بسـيار     مي منتقلتمام جهات و راستاها 

 .مؤثر هدايت كند
هاي پليمـر در يـك مسـير     مولكول كليد اصلي اين تبديل رديف كردن تمام

. كند معمولي آن تغيير مي هاي پليمر از شكل طوري كه چيدمان مولكولاست، به

ك حالل با استفاده از اتيلن از درون ياين محققان با بيرون كشيدن آرام نوار پلي

ميكروسكوپ نيـروي اتمـي،    يك تير بازويي مقابل كنترل ظريف متصل به يك
اتيلن پلي برابر بيشتر از رشته معمولي ٣٠٠اين رشته . اين تغييرات را انجام دادند

 .دهد ها، حرارت را انتقال مي در امتداد هر يك از رشته

  

  ها استفاده از نانولولهتوليد جريان برق با  ابداع روشي جديد براي

اند  كرده اي را كشف پديده ناشناخته MIT گروهي از دانشمندان در دانشگاه

هـاي بسـيار ظريـف     تواند باعث پرتاب قدرتمند انرژي از ميـان سيسـتم   كه مي

هاي كربني شود و اين كشف منجر به ابداع روشي جديد براي  به نانولوله موسوم

  .شد الكتريسيته خواهد توليد جريان

شيمي در اين زمينه اظهار  يمايكل استرانو، استاديار مهندس ,گزارش ايسنابه

شـود، عرصـه    تحت عنوان امواج نيروي حرارتي ناميده مي اين پديده كه: داشت

  .انرژي خواهد گشود جديد و نادري را در مبحث تحقيقات
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ها  ارهاي از تخته پ مجموعه دانشمندان در توصيف اين پديده آن را به حركت

امتـداد سـطح رانـده     اند كه توسط امواج سطح اقيانوس در ها تشبيه كرده و زباله

گرماسـت در   در اين روش هم يك موج حرارتي كه پالس متحركي از. شوند مي

 ها را در اين تواند الكترون كند و مي امتداد يك سيستم ميكروسكوپي حركت مي

يك جـزء كليـدي در ايـن    . جود آوردامتداد براند و در نتيجه جريان الكتريكي بو

 .هستند هاي كربني روش نانولوله
توليد انواع جديدي از  گويند ازجمله كاربردهاي بالقوه اين روش محققان مي

 العـاده كوچـك و يـا حسـگرهاي محيطـي اسـت كـه       وسايل الكترونيكي فوق

 .توانند مثل گرد و غبار در هوا پراكنده شوند مي
  

  اي شيمياييترين پيونده شكستن قوي
پيوند شيميايي قـوي تحـت    دوبراي شكستن  Cornell دانشمندان دانشگاه

اند كه براثر آن فرآينـدهايي بـا    دما و فشار محدود، به روش جديدي دست يافته

. شـود  آلي حاوي نيتروژن توليـد مـي    منظور توليد تركيباتصرف انرژي پايين به

بـا اسـتفاده از   ) N-C(ن كـرب -محققان روش جديد ساخت پيوندهاي نيتـروژن 

اند كه اين واكنش در حالت  منوكسيد ابداع كردهکربن و ) N2( نيتروژن ملكولي 
كـربن معمـوال بـا    -پيوندهاي نيتـروژن . عادي نيازمند مقدار زيادي انرژي است

آيند كه اين واكنش هم نياز به  وجود ميعنوان نيتروژن بهاستفاده از آمونياك به

  .ردصرف انرژي زيادي دا

پيوند بـين نيتـروژن و كـربن در بسـياري از تركيبـات      physorg  گزارشبه

  .شود ها، نايلون و هر نوع پروتئين يافت مي كش دارويي معروف، كودها، حشره
شـود،   براي اين منظور در فرآيندهاي صنعتي از محلول آمونياك استفاده مي

. سـخت اسـت  گانـه نيتـروژن مولكـولي بسـيار      چرا كه شكستن پيوندهاي سـه 

افتـد، توليـد    بوش كه در دما و فشار بـاال اتفـاق مـي   -آمونياك طي فرآيند هابر

نيتـروژن  . شود و هيدروژن مورد استفاده آن از منابع سـوخت فسـيلي اسـت    مي
گانه است كـه يكـي از    اتم نيتروژن متصل بر هم با پيوند سه دومولكولي شامل 

مثبت يا منفي ندارد   گونه پايانه چهاي موجود است و چون هي  پايدارترين مولكول

کـربن   .هـا كـار مشـكلي اسـت    هاي آن بسيار قوي و شكستن آن پيوند بين اتم

صـورت  به دتوان منوكسيد هم بسيار پايدار و داراي پيوند قوي است، بنابراين نمي

  .مستقيم با نيتروژن واكنش نشان دهد
يكي تثبيـت شـده و   هاي بيولوژ در طبيعت نيتروژن مولكولي به صورت آنزيم

كنند تا به وسيله آن بتواننـد   ها با تقليد از اين فرآيند آمونياك توليد مي شيميدان

با روش جديد واكنش انجام شـده   .نيتروژن مورد نياز تركيبات آلي را تهيه كنند

  .كند دار توليد مي پس كرده و مستقيما تركيبات آلي نيتروژنآمونياك را باي

اول از كمپلكس فلزي هافنوسـين    اي است؛ در مرحله اين واكنش دو مرحله

شكند تا  پيوند را ميسه  پيوند ازدو  شود كه براي واكنش با نيتروژن استفاده مي

در مرحلـه دوم   .وجـود آورد و هافنوسين بـه  N2تركيب شيميايي واسطه حاوي 

دهـد تـا سـومين     منوكسيد اضافه شده و با اين تركيب واسطه واكنش ميکربن 

كربن را -كربن و كربن-نيتروژن را شكسته و پيوندهاي نيتروژن -وند نيتروژنپي
اسـت كـه   ) C2H4N2O2( نتيجه اين فرآيند مولكول آلي اگزاميد. وجود آوردبه

منوكسيد متفـاوت باشـد،   کربن چه مقدار چنان. شود يك كود مهم محسوب مي

  .وجود آوردتوان به هاي مختلف ديگري را مي تركيب

-زياد از اين كار راضي نيستند، چرا كه ميزان اگزامين به Cornellمحققان 

چنانچه ايـن  . اي نيست كه قابل استفاده باشد دست آمده از اين فرآيند به اندازه

تواند تقاضاي زيادي ايجاد كند،  فرآيند در كاربردهاي صنعتي قابل ارتقا باشد مي

شـود و   وفور يافـت مـي  به درصد جو را تشكيل داده و ٧٨چرا كه نيتروژن حدود 

  .اين فرآيند در دماي معمول و فشار مناسب قابل انجام است

  هاي خورشيدي با نخود فرنگيساخت کارآمدترين سلول
محققان با جداسازي بخشي از ساختار پروتئيني گياه نخود موفـق بـه ارائـه    

 هاي خورشيدي با توانايي جذب باالي انـرژي اي جديد براي ساخت سلولشيوه

  .اندشده
سازي انـرژي نامحـدود   براساس گزارش ساينس ديلي، در صورتي که ذخيره

اي اکنون بشر با بحـران گازهـاي گلخانـه    ,رفتشمار ميخورشيد امري ساده به
هـاي  هاي فسيلي مواجه نبود و در حالي کـه سيسـتم  ناشي از استفاده از سوخت

کنند تنهـا قـادر بـه تـامين     طور متعادلي کار ميهاي داغ بهخورشيدي در بيابان

بخشي کوچک از انرژي مورد نياز انسان بوده و نسبت به ميزان تقاضاي انرژي 

-اما راه حلي جديد از منبعي غيرقابل انتظار مـي  .روندشمار ميکامال ناکارامد به

هاي خورشيدي را حل کند، منبعي که بخشـي  تواند اين مشکل ناکارايي سيستم

  . دهدرا تشکيل مي از منابع غذاي انسان

از سـاختار   PSIهـاي  دانشمندان با جداسازي بخشـي کوچـک از کريسـتال   

ها توانايي نـورزايي را داشـته و   اين کريستال که پيچيده گياه نخود اعالم کردند

هاي کوچک باطري اسـتفاده کـرد و يـا هسـته     عنوان شارژرها بهتوان از آنمي

  .استفاده از آن طراحي کردهاي خورشيدي را با کارآمدترين سلول
اي گياهـان از نانوموتورخانـه بسـيار پيچيـده     ,منظور توليد انرژي سـودمند به

عنوان منبع اصلي انرژي فعاليت کرده برخوردارند که با استفاده از نور خورشيد به

يـا   Iاين ساختار سيستم نـوري  . درصد دارد ١٠٠مي مناسبي برابر وو بازده کوانت

PSI هـاي گيـاه نخـود و    دانشمندان با جداسازي اين بخش از بـرگ  نام دارد و

هـاي  هاي سـلول ترين بخشکريستالي کردن آن موفق به ساخت يکي از اصلي
  .خورشيدي پربازده شدند

به گفته دانشمندان اين تحقيقات با هدف نزديک شدن به فرايند توليد انرژي 

آلبـرت  . کننـد قند تبديل مياست که گياهان با استفاده از آن نور خورشيد را به 

با استفاده از فيزيک کوانتومي و فوتوني اصول بنيـادين   ١٩٠٥اينشتين در سال 
شود به هاي گياه جذب ميزماني که نور در برگ. عملکرد انرژي نور را شرح داد

هاي بيوشيميايي مانند توليد قند در گيـاه  الکتروني که براي محافظت از واکنش

  .رساندگيرد، انرژي مير ميمورد استفاده قرا

توان به نحـوه توليـد قنـد موردنيـاز در     هبه گفته دانشمندان در صورتي که ب

گياهان پي برد، کشف بزرگـي رخ خواهـد داد کـه اسـتفاده از آن نيازمنـد حـل       
جا کـه مرکـز   از آن. هاستهاي گياهي و درک عملکرد آنساختار نانوموتورخانه

رود که وظيفه تبـديل  شمار ميپروتئيني به -ايهساختاري رنگدان PSIواکنشي 

توان هزاران نمونه از ايـن  مي ,فتوسنتزي انرژي نور به ديگر انواع انرژي را دارد

توان از هدر ساختارهاي کريستالي گرد هم آورد تا ب مراکز واکنشي را با دقتي باال

بزارهـاي مختلـف   ها براي تبديل انرژي نور به الکتريسيته براي اسـتفاده در ا آن

  .استفاده کرد
  

  .ترين عنصر جهان نامگذاري شد سنگين
ترين عنصر شناخته شده جهان به احترام اخترشناس مهر، سنگين به گزارش

  .م نام گرفتومشهور نيکالس کوپرنيک کوپرنيکي

بـار از هيـدروژن    ٢٢٧و  اسـت  ١١٢اتمـي  داراي عدد عنصر کوپرنيکيوم از 

-ترين عنصري است که تا بـه حـال بـه   دليل سنگينهمين تر بوده و بهسنگين

  .المللي شيمي شناسايي شده استصورت رسمي توسط اتحاديه بين

ايـن تـيم بـا    . نام کوپرنيکيوم توسط تيم کاشف اين عنصر پيشنهاد شده بود

پيروي از سنت نامگذاري عناصر شيميايي براساس نـام دانشـمندان شـهير نـام     

گذاري اين عنصر پيشنهاد داده بودنـد و اتحاديـه   نيکالس کوپرنيک را براي نام

روز تولـد   ٢٠١٠فوريـه   ١٩المللي شيمي نيز موافقت بـا ايـن نـام را در روز    بين
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کوپرنيک اخترشناسي بوده است که مطالعـات خـود را در   . کوپرنيک اعالم کرد

  .زمينه اخترشناسي مدرن و خورشيد محور دنبال کرده است

محققـان ايـن    .خواهـد بـود   Cnانه کوپرنيکيوم در جدول تناوبي عناصر نش

 GSIمتـري   ١٠٠و با استفاده از شتاب دهنده  ١٩٩٦عنصر را اولين بار در سال 

المللي شيمي کشف اين عنصر سـنگين  سال گذشته اتحاديه بين. وجود آوردندبه

رسميت شناخت و از تيم کاشف آن تقاضا کرد نـامي را بـراي آن انتخـاب    را به

  .کنند

  

  !ها به پرواز در آييدراه با زبالههم
-د که به کمک آن ميانردهگروهي از پژوهشگران آمريکايي روشي را پيدا ک

  .ها تهيه کردروشي ارزان از زبالهتوان سوخت هواپيماهاي جت را به

مديسـون يـک    -براساس گزارش ساينس، محققان دانشـگاه ويسکونسـين  

هاي مايعي که ني کشاورزي به هيدروکربهافرايند اقتصادي را براي تبديل زباله

گياهان يک منبـع  . اندشود يافتهامروزه براي تامين انرژي هواپيماها استفاده مي

روند چرا که بخش اعظم گياهان از بسيار مناسب براي توليد سوخت به شمار مي

سلولز مولکولي است که مـي توانـد بـه قنـد و ديگـر      . سلولز تشکيل شده است
تواننـد بـه سـوخت    فکيک شود که اين ترکيبات در مراحل بعدي ميترکيباتي ت

اولين قسمت اين فرايند را پيش از اين محققان البراتوار ملي نـورث  . تغيير يابند

انـد سـلولز را بـه مـاده     وست در وزارت انرژي آمريکا ايجاد کرده و موفق شـده 

)Hmf 5- ـ  . تبديل کنند) هيدرومتيل فورفورال ب ميـانجي  اين ماده يـک ترکي

  . هاي طبيعي نفت استبراي توليد جايگزين
هاي جديد خود روشي را براي ساخت فاز دوم اکنون اين محققان در بررسي

-بـه . ها تبديل کردندرا به آلکان Hmfاين دانشمندان . انداين فرايند پيدا کرده

ن مـاده  اما اي ,اي داردهاي بسيار پرهزينهطور معمول اين تبديل نياز به ميانجي

چنان بـه واکـنش خـود    آيد و ترکيب همدست نميبه Hmfبار تغيير تنها با يک
اسيد و فرميک  هاي لوولينيکدهد و در پايان به دو ماده پايدارتر به نامادامه مي

  . شوداسيد تبديل مي

 Hmfاين محققان در اين فرايند هيچ تالشي براي توقف واکنش شـيميايي  

ض از اين دو اسيد واکـنش نهـايي بـراي توليـد ترکيبـات      انجام ندادند و در عو

اين ترکيبـات حلقـوي   . کوچک ديگري که به شکل حلقه هستند استفاده کردند
شوند که امروزه به ميزان کمي ناميده مي) GVL(ها والروالکنون -کوچک گاما

ي روشـ راحتي و بهاين ترکيبات قادرند به .شوندبراي استفاده در عطرها توليد مي

توان براي هاي بوتان ميسپس از مولکول. کامال ارزان به گاز بوتان تبديل شوند

رسـد  برخالف آنچه که به نظر مـي . هاي مايع مورد نياز استفاده کردتهيه آلکان

خصوص بـازده آن بسـيار بـاال و    اين فرايند کامل در واقع بسيار ساده است و به

تانول تنها دو سوم انرژي بنـزين را  اين درحالي است که ا. درصد است ٩٥حدود 

  . کندتوليد مي

ســازي در ايــن ميــان شــرکت هواپيمــايي بــريتيش ايــر وي درحــال آمــاده

کنند و قصد دارد اين ها عمل ميهواپيماهايي است که با سوخت حاصل از زباله
در ايـن راسـتا ايـن شـرکت      .برداري کنـد آماده بهره ٢٠١٤هواپيماها را تا سال 

ا يک شرکت آمريکايي به نام سولنا براي نصب چهار نيروگـاه تبـديل   انگليسي ب

هاي صنعتي و خانگي آلي به نفت سفيد مصنوعي در شرق انگليس تا سال زباله

هـا را  منوکسيد زبالهکربن توانند ها مياين نيروگاه. به توافق رسيده است ٢٠١١

هـزار   ٥٠٠کند که بيني ميشرکت سولنا پيش. به کربن و هيدروژن تبديل کنند

ميليون ليتر سوخت زيسـتي تبـديل    ٦٠سال به بيش از تن زباله را در مدت يک

  .کند

  

  تبديل نانوکاغذها به ابرخازن

توان با استفاده از جوهرهاي اند که مياي شدهمحققان موفق به کشف شيوه

قيمـت توليـد   هاي ارزانهاي کاغذي و ابرخازناي حاوي نانوذرات، باطريويژه

  .کرد

ها انـرژي را بـه شـيوه    ها متفاوت از باطريبراساس گزارش زي نيوز، خازن

کننـد، درسـت   الکترواستاتيکي و نه با کمک مواد شيميايي در خـود ذخيـره مـي   
که در عين حفظ خواص کاغـذ يـا پارچـه     eTextileمشابه نسوج قابل کشش 

  .قادر به ذخيره انرژي نيز هستند

انشگاه اسـتنفورد در جـوهر ويـژه خـود اسـتفاده      نوع نانوذراتي که محققان د

بـراي مثـال   . اند متنوع بوده و با نوع محصول مورد نظـر در ارتبـاط اسـت   کرده

کـه  رود در حـالي شمار ميها بهاي رايج در توليد باطرياکسيد ماده کبالت ليتيم

هـاي جديـد اسـتفاده    ها براي توليـد خـازن   SWNTجداره يا هاي تکنانولوله

  .ي دارندبيشتر

محققان با بررسي کاربردهاي جديد و ممکن نانومواد موفق به توليـد جـوهر   

-هاي کاغذي براي خانـه تواند روزي منجر به توليد پوششنانويي شدند که مي

چنين توليـد  هم. پردازدهها بهاي مسکوني شود و به تامين انرژي مورد نياز خانه
توليد نسوج منبـع انـرژي و اسـتفاده از     تواند آغازگرها ميها و باطرياين خازن

  .هاي الکتريکي شودها براي شارژ دستگاهلباس

تواند در توليد وسـايل حيـاتي و   گزارش، جوهر نانويي جديد مياين براساس 

هـاي رزمـي ويـژه    هاي ورزشي با عملکرد باال و يـا لبـاس  مهمي از جمله لباس

هـا بـه   ترين عامل سازنده آناصليکه در حالي ,سربازان مورد استفاده قرار گيرد
  .اي ريز هستند که با چشم غيرمسلح قابل مشاهده نخواهند بوداندازه

  

  خورشيدي يزاهاي انرژيتوليد نسل جديد لباس
  پذيرهاي انعطافبا سلول

اند که عـالوه بـر   هاي خورشيدي جديدي شدهمحققان موفق به توليد سلول

هـاي خورشـيدي موجـود از    با بهتـرين سـلول   توانايي توليد ميزان انرژي مشابه

هاي خورشيدي ها براي توليد لباستوان از آنپذيري برخوردار بوده و ميانعطاف
  .استفاده کرد

گزارش ان بي سي، به گفته دانشمندان موسسه تکنولـوژي کاليفرنيـا ايـن    به

والت توانند در توليد تعداد زيادي از محصـ پذير ميهاي خورشيدي انعطافسلول

در اين صورت هر اتفاقي . هاي خورشيدي مورد استفاده قرار گيرنداز جمله لباس

زايي خـود  چنان به عملکرد انرژيها همهايي بيافتد، سلولکه براي چنين لباس
تواند به بياني ديگر حوادثي مانند سوراخ شدن و پاره شدن نمي. ادامه خواهند داد

  .يدي موجود در پارچه ايجاد کندهاي خورشاختاللي در عملکرد سلول

-هاي سيليکوني سـاخته مـي  هاي خورشيدي معموال با استفاده از اليهسلول

همـين  قيمت و پرهزينه است و بهاي بسيار گرانشوند که اين روش توليد شيوه
-ها تنها از يک درصد از اين مـواد گـران  منظور دانشمندان براي کاهش هزينه

هـا  هر يک از ايـن ميلـه   .سيار باريک استفاده کردندهايي بميله قيمت در شکل

صورت عمـودي  به مانندوسعتي برابر دو ميليونيوم متر داشته و در الگويي جنگل

هـاي  به اين شکل نور وارد شـده در ميـان ميلـه    .انددر کنار يکديگر قرار گرفته

ين سيليکوني حرکتي رفت و برگشت پيدا کرده و اين حرکت تا زماني که بيشتر
  .بخش نور جذب شود ادامه پيدا خواهد کرد

اي شفاف از الستيک سيليکوني جاسازي شده ها در اليهاين مجموعه از ميله

. وجـود آورد اي خورشـيدي بـه  هـ پذيري را براي سـلول است تا خاصيت انعطاف

آيند قادر به جذب وجود ميهاي خورشيدي که از مجموعه اين ساختارها بهسلول
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هـاي خورشـيدي   نور دريافتي خورشيد هستند که نسبت به سـلول درصد از  ٨٥

  .رودشمار ميموجود بسيار قابل توجه به

عنـوان  توان در ابعاد بـزرگ و بـه  اين ابزار را ميکه دانشمندان بر اين باورند 

  .صورت رول به توليد انبوه رساندهاي پوششي بهاليه

  

  کشف نانومنبعي از انرژي با کمک فناوري نانو

اند که امکان مشاهده آن منبع انرژي جديدي کشف کرده MIT دانشمندان

زيـرا ايـن روش بـراي توليـد      ,پذير اسـت تنها با استفاده از ميکروسکوپ امکان

  .انرژي با کمک فناوري نانو ابداع شده است

  
هايي بسيار کوچک به گزارش سي ان ان، در اين شيوه دانشمندان از کابلبه

پس . کنندهاي کربني براي ايجاد امواج قدرتمند انرژي استفاده مينام نانوتيوب
اي از سـوخت،  واسـطه اليـه  هـاي بسـيار کوچـک بـه    دادن اين کابلاز پوشش

تـدريج از آن  توان بهانرژي حرارتي توليد کنند که مي دانشمندان توانستند امواج

هـاي همـراه و ديگـر تجهيـزات الکترونيکـي      ها، تلفنرساني به رايانهدر انرژي

هـا بـار از   هايي شود که دهتواند منجر به توليد باطرياين ابداع مي. استفاده کرد

  .اما خروجي انرژي برابري دارد ,تر استهاي معمولي کوچکباطري

هاي يک ماده از ها الزم است الکترونبراي ساختن منابع انرژي مانند باطري

وجود يک انتهاي باطري به انتهاي ديگر آن حرکت کنند تا جريان الکتريکي به

بـه  . ها رفتاري مشابه دارنـد هاي نانوتيوبنيز مولکول MITدر شيوه جديد . آيد

ادير زيادي از انرژي با اسـتفاده  گفته محققان يکي از مزاياي اين شيوه توليد مق

  .از ابزاري بسيار کوچک است
هايي که امروزه به وفور مورد گزارش، در عين حال اکثر باطري اين براساس

گيرند از مواد و فلزات بسيار سمي مانند سرب، نيکل و کـادميم  استفاده قرار مي

-امـا بـاطري   .روندشمار مياند که براي محيط زيست بسيار مضر بهساخته شده

زيـرا ايـن مـواد     ,ها توليد شوند کامال غيرسمي خواهند بودهايي که از نانوکابل

-هاي مختلف از جمله آتشها را با کمک شيوهتوان آنکامال زيستي بوده و مي

 .زدن از بين برد
 

  اي براي عبوردادن نور از ميان اجسام کدرابداع شيوه

تواند بـا عبـوردادن نـور از    اند که مياي شدهدانشمندان موفق به ابداع شيوه

ها را به اجسامي شـفاف تبـديل کـرده و امکـان مشـاهده      ميان اجسام کدر، آن

  .هاي کدر را فراهم آوردفضاي پشت اليه
براساس گزارش ساينس ديلي، موادي مانند کاغـذ، رنـگ و نسـوج زيسـتي     

-ها عبور ميآن زيرا نوري که از ميان ,روندشمار ميموادي کدر و غيرشفاف به

که توسط  يآزمايش جديد .شودهاي مختلف و پيچيده شکسته ميکند به شيوه

محققان موسسه آموزش عالي فيزيک و شيمي صنعتي پـاريس صـورت گرفتـه    

امکان متمرکز کردن نور در ميان مواد کـدر و مشـاهده   که دهد است نشان مي

  .اجسام پنهان شده در پس اين مواد وجود دارد

روي اي از دان براي اجراي اين آزمايش ابتـدا نـور را در ميـان اليـه    دانشمن

فشرده ساخته و با مطالعه نحوه تغييرات پرتوهاي نوري در حـين مواجـه    اکسيد

ايـن   .وجود آورندشدن با ماده توانستند مدل عددي به نام ماتريس عبوري را به

بر روي  اکسيدروي ه هاي تاثير اليهزار عدد برخوردار است که شيوه ٦٥مدل از 

با استفاده از اين اعداد محققان توانستند پرتوي از نور را  .دهندنور را توضيح مي

اکسيد متمرکز سازند که از اليه عبـور کـرده و در   روي اي بر روي اليه به گونه

با استفاده از ايـن مـاتريس محققـان قـادر خواهنـد بـود        .پشت اليه تابيده شود

صورت متناوب بر روي اليه کدر تابش داده و تصـويري از  پرتوهاي نوري را به

در واقـع ايـن    .جسمي که در پس اين اليه قرار گرفته اسـت را مشـاهده کننـد   

تواند عملکردي مشابه عنصري بـا  يک جسم کدر مي که دهدآزمايش نشان مي

اين آزمايش عالوه بر ايجاد امکان مشـاهده از   .کيفيت باالي نوري داشته باشد

هـا را نيـز   تر داخل سـلول ن موادي مانند کاغذ يا رنگ، امکان مشاهده سادهميا
دهد در سطح سلولي که امکان ساخت لنزهـاي نـوري   فراهم آورده و نشان مي

توان از ريزمواد کدر به عنوان عوامل نـوري بـراي   شفاف در آن وجود ندارد، مي

  .مشاهده ريزساختارها استفاده کرد

  

  با ابداع روشي جديد و ارزان اهانتوليد پالستيك از گي

اعالم كردند كه به روشي جديد بـراي توليـد نـوعي     IBM محققان شركت

تواند جايگزين  اند كه مي گياهان دست يافته پالستيك سازگار با محيط زيست از

 .محصوالت پالستيكي تهيه شده از بنزين شود
 يقـات آلمـادن در  تحق آوري مركز به گزارش ايسنا، به گفته مدير علوم و فن

IBM قابـل   هـاي زيسـتي   در كاليفرنياي شمالي، اين كشف به توليد پالستيك

جـويي   ها در مصـرف انـرژي صـرفه   شود كه در روش توليد آن تجزيه منجر مي

محققان خاطرنشان كردند كه اين كشـف عصـري بـا ثبـات را در     اين . شود مي

 .كند مي سازي آغازصنعت پالستيك
منجــر بــه توليــد آلــي  د در اســتفاده از بلورهــايايــن كشــف و روش جديــ

اي  كه به شـيوه  شود هاي زيستي تجزيه شدني از منابع قابل بازيافت مي مولكول

هـاي گيـاهي كـه مـثال بـراي       پالستيك. شوند سازگار با محيط زيست تهيه مي

هاي بنزينـي   هايي كمتر از پالستيك شوند با هزينه ها استفاده مي ماشين قطعات
هـا اسـتفاده    هـاي نوشـيدني   مواردي هم كه براي توليد بطـري  شوند و يتهيه م

 .كم توليد خواهند شد شود با كيفيت خوب و هزينه مي
  

  دان ايراني ناسافيزيك ,جديد ابداع نوعي ساعت اتمي با
  .كشد شتين را به چالش مييارزي ان اصل هم
نـس  پژوهشگر و متخصص فيزيـك اتمـي فعـال در آژا    دكتر شروين تقوي،

هـاي اتمـي بـا     جديـدي از سـاعت   موفـق بـه ابـداع نـوع    ) ناسا(فضايي آمريكا 

هاي نهايي در  تست ها و هاي خاصي شده كه در صورت موفقيت آزمايش ويژگي
فيزيک را  هاي علمترين فرضيه تواند برخي از اساسي مي ,حال انجام بر روي آن

  .تمي رقم بزندطور جدي به چالش كشيده و تحولي را در عرصه فيزيك ابه

  
اتمـي خـود بـراي     عتبه گزارش ايسنا، اين دانشـمند جـوان ايرانـي در سـا    

كرد که  توان ثابتهكند كه اگر ب نخستين بار از دو ايزوتوپ اتم جيوه استفاده مي

 ,كننـد  ها با زمـان تغييـر مـي   آن (hyperfine structure) ظريفساختار فوق
نخستين بار در تاريخ فيزيك، وزن ذرات بنيادي تشکيل دهنده هسته اتـم   براي

 با اثبات اين كه ايـن وزن بـا زمـان تغييـر    . دشو محاسبه مي به صورت مستقيم



  

  
  
    

  

۵۸ 

هاي فيزيک اتمي اولويت داده شـده و بـر عکـس برخـي     کند، برخي فرضيه مي

شتين با چالشي جـدي مواجـه   يفيزيک مثل فرضيه برابري ان هاي بزرگفرضيه

 .شود مي
سـاعت اتمـي، ابـزاري بـراي     : دكتـر تقـوي خاطرنشـان كـرد    در اين زمينه 

عنوان مرجعي براي ميزان العاده باالست كه اتم را به فوق سنجيدن زمان با دقت

انرژي  اتم، داراي باندهاي انرژي دروني است كه. برد مي ها به كار كردن ساعت

 تواند يك مرجـع  ها ميهاي تكراري ربط داد كه تكرار آن توان به فعاليترا مي

يـن ترتيـب بانـد    و به ارده يك نوسانگر را به آن قفل كتوان ميزماني باشد كه 
 .شود مرجعي براي سنجش زمان مي انرژي آن اتم

تــرين محاســبات و  پيچيــده از كارهــاي روزمــره تــا: وي خاطرنشــان كــرد

گيـري دقيـق    براي ناسا هم مساله اندازه. هاي علمي نيازمند زمان است آزمايش

و فضـاپيماها اهميـت    هـا  زمان خصوصا در محاسبات مربوط به پرتاب مـاهواره 

است، اگـر   ضرب سرعت در زماناز آن جا كه مسافت حاصل. اي دارد لعادها فوق

 مرجع زماني شما مقداري ثابت نباشد، محاسبه مسافت با خطا همراه بوده و در

شود در مدار صـحيح قـرار    هاي فضا فرستاده مي نتيجه موشكي كه به دوردست

هـايي هـر    عتمساله باعث شده كه مطالعات در زمينه ساخت سا اين. گيرد نمي

 .قرار گيرد تر مورد توجه ناساچه دقيق
در اين سـاعت اتمـي بـراي     :تقوي درباره ساختار ساعت اتمي ابداعي گفت

كـار چنـداني بـا آن     اتم جيوه استفاده شده كه تاكنون ٢٠١بار از ايزوتوپ اولين

 (hyperfine structure) ظريـف ساختار فـوق در اين تحقيقات، . نشده است

چه تـاكنون حسـاب   تر از آن ميليون بار دقيق ١٠٠ميزان توپ جيوه را بهايزو اين

 .كرديم شده محاسبه
تركيـب خـود هسـته اتـم اسـت و       خوبي اين باند انرژي اين است كه تـابع 

بانـد انـرژي نخواهـد     بنابراين تغيير در محيط بيروني اتم تاثير چنداني بـر ايـن  

-مـي . استفاده كرد ن يك مرجع انرژيعنواتوان به گذاشت، لذا باند انرژي را مي

توانيم يك اتم را در تله  دارد، پس مي دانيم كه هر انرژي يك فركانس مشخص
فركـانس اسـتفاده كنـيم و     عنـوان يـك مرجـع   بيندازيم و انرژي درونيش را به

فركانس اين نوسان چون به فركانس . فركانس يك نوسانگر را به آن قفل كنيم

قفل شده، پس بنابراين فركانس اين نوسان هم ثابت و  ثابت و دقيق اين انرژي

فركانس به سادگي به زمان قابـل تبـديل اسـت و بـدين      اين. دقيق خواهد بود

 .ايم كرده ترتيب ما يك ساعت اتمي درست
پيش در يك كنفرانس مشترك  نتيجه كارمان را سال: خاطرنشان كرد شانيا

حال حاضر مشغول انجام  ائه دادم و دردوساالنه بين آمريكا و اروپا در فرانسه ار

  . هاي بيشتر با اين ساعت هستم آزمايش

در  ابعدي تحقيقات اين است كه دو ايزوتوپ جيوه ر مرحله: وي تصريح كرد

در ايـن   .اسـتفاده كنـيم   (Dual isotope atomic clock) ساعت اتمي يك
ك ساعت اتمـي  در ي ١٩٩و جيوه  ٢٠١جيوه  طرح براي اولين بار از دو ايزوتوپ

بانـدهاي انـدروني ايـن دو     توانيم آزمايش كنـيم كـه  هشود كه اگر ب استفاده مي

ذرات بنيـادي   توانيم بـراي اولـين بـار وزن    شود، مي ايزوتوپ با زمان عوض مي

بگيريم و اگر   طور مستقيم اندازهتشكيل دهنده هسته اتم موسوم به كوارك را به

 هاي فيزيـك  كند، صحت برخي فرضيه ر مينشان دهيم، اين وزن با زمان تغيي

شـتين  يان) ارزياصل هم(اثبات شده و در مقابل فرضيه برابري ) نظريه ريسمان(

 .رود مي زير سوال

  

  !روند پيمايي ميبار به راهها براي اوليناتم
دانان موسسه کوانتوم نوري و اطالعات کوانتـومي در آکـادمي علـوم    فيزيک

پيمـايي  قـدم راه  ٢٣تمي کوانتـومي بـا برداشـتن    اتريش موفق شـدند در سيسـ  

ـ     کوانتومي داشته باشند و اين اولين مي بـا  وباري اسـت کـه چنـين فراينـد کوانت

  .گيردشده صورت ميهاي حبساستفاده از يون

-پيمايي ميبراساس گزارش ساينس ديلي، وقتي يک دونده يا فردي که راه

بـه کـدام جهـت حرکـت کنـد و      رسد بايد تصميم بگيرد کند به يک تقاطع مي

. شود دونده مقصد نهايي خود را انتخـاب کنـد  تدريج باعث ميتصميمات وي به

صورت انتخابي مسـير خـود را   زماني که وي نقشه مسير را فراموش کند بايد به

انتخاب کرده و مسـيري را برگزينـد کـه از انحـراف کمتـري برخـوردار باشـد،        

تواند با مسائل معمول يي تصادفي نام داشته و ميپيمارفتن يا راهفرايندي که راه
  .فيزيکي و رياضي تداخل داشته باشد

ه کـ شناس اسـکاتلندي دريافـت   رابرت براون گياه ١٨٢٧براي مثال در سال 

دهنـد کـه ايـن    هاي نامنظمي را از خود نشان ميگياهان در قطرات آب جنبش

اي کـه  آيـد، پديـده  ود ميوجهاي آب بهواسطه حرکات تصادفي مولکولتاثير به

  .حرکت برونين نام گرفته است

مي وهاي کوانتپيمايي تصادفي را به سيستمدانان اصول اين راهاکنون فيزيک

-ها يک تکآن. اندسازي کردهمي يک اتم را شبيهوپيمايي کوانتوارد کرده و راه

سازي بـه  آمادهمنظور اتم را در دام يون الکترومغناطيسي گرفتار کرده و آن را به

سـپس دانشـمندان موقعيـت انطبـاق     . شکل حالت پايه و اصـلي، سـرد کردنـد   
ي يـک  هـ مي را براي دو حالت داخلي تعريف کـرده و اتـم را را  ومکانيکي کوانت

  .وري کوانتمي کردندپياده

اين دو حالت داخلي با تقاطعي که يک دونده بر سر آن بايد مسـير چـپ يـا    

با اين حال متفاوت از انتخاب دونده، اتـم   .کندري ميراست را انتخاب کند، براب

دليل وجود حالت انطبـاق  زيرا به ,نبايد به شکل واقعي مسير خود را انتخاب کند

دو حالت، احتمال وارد شدن به هر دو مسير در آن واحد براي اتم آماده خواهـد  

  .شودسمت راست يا چپ هدايت ميبود و متناسب با حالت دروني يون به

دانان تجربي انطباق حالت دروني را بـا  پس از برداشته شدن هر قدم فيزيک

هاي ليزري بهبود داده و يون را به مسير چپ يا راست هـدايت  استفاده از پالس
-دانان توانستند اين فرايند را در حالي که اطالعات چگونگي راهفيزيک. کنندمي

. بار کنترل کنند ٢٣تصادفي تا  صورتکنند بهآوري ميمي را جمعوپيمايي کوانت

در عين حال با کمک گرفتن از يک يون ديگر دانشمندان قادر خواهند بـود بـه   

جاي انتخاب مسير براي اتم، زمان آزمايش را افزايش داده و امکان ثابت شدن 

  .يون را فراهم آورند

ـ پيمايي تاييد مـي هاي برداشته شده در اين راههاي آماري از قدمتحليل د کن

بـراي مثـال   . هـايي دارد پيمـايي تصـادفي تفـاوت   مي با راهوپيمايي کوانتکه راه

ايـن  . مي بسيار بيشتر از تصادفي اسـت وپيمايي کوانتسرعت حرکت ذرات در راه

براي  .هاي طبيعي خواهد داشتها کاربردي تاثيرگذار در مطالعات پديدهآزمايش

-د انتقال انرژي در گياهان بـه برنمثال محققان براساس اين مطالعات گمان مي

دانـان معتقدنـد   فيزيک .دهدمي بسيار سريع رخ ميوپيمايي کوانتدليل پديده راه

مي کـه  وهاي کوانتـ دادن مدل رايانهمي در توسعهوپيمايي کوانتآگاهي از راهکه 

  .قادر به مشکالت متعدد علمي خواهند بود کمک بزرگي خواهد کرد

 
  .ن ابداع شدترين ميکروليزر جهاکوچک

اند که توانسته است پا را از از ليزرها را ابداع کرده يدانان نسل جديدفيزيک
ترين ليزر الکتريکي جهان است اين ليزر کوچک. گذاردهمرزهاي واقعيت فراتر ب

  .هاي الکترونيکي را متحول سازدتواند فناوري تراشهو روزي مي

برابـر هشـت ميکرومتـر دارد و     ميکرومتر بوده و ارتفـاعي  ٣٠طول اين ليزر 

هـا ليـزر   ايـن ويژگـي  . ميکرومتر برآورد شده است ٢٠٠طول موج آن در حدود 



  

  
  
    

  

۵۹ 

سازد کـه از آن  تر از طول موج نوري ميکوچک ,اي قابل توجهجديد را تا اندازه

  .بار در جهان علم رخ داده استاي که براي اولينشود، پديدهمنتشر مي

تواننـد  ليزرهـا در حالـت عـادي هرگـز نمـي      براساس گزارش ساينس ديلي،

زيرا امواج معمولي پرتـو ليـزر، تشـديدگر يـا      ,تر از طول موج خود باشندکوچک

وجـود آمـده در سـاز    آورند که به امواج صوتي بهوجود ميدهنده نوري بهنوسان

اين امواج نوري ميان دو آينه حرکتي رفت و برگشت . گيتار شباهت زيادي دارند

تـر از  هـا بـزرگ  پذير خواهد بود که آينـه چنين اصلي تنها هنگامي امکان .رنددا

در نتيجـه ليزرهـاي معمـولي از نظـر تغييـر در ابعـاد از       . طول موج ليزر باشـند 
  .محدوديت زيادي برخوردارند

  
جـاي  ها بهآن. دانشمندان در توليد ليزر جديد خود از الکتريسيته الهام گرفتند

استفاده از تشديدگرهاي معمولي نوري از مدار تشديدگر الکتريکي استفاده کردند 

خـوبي  به اين شکل نـور بـه   .کننده و دو خازن تشکيل شده استءکه از يک القا

اي نـوري بـه   کننـده م افتاده و با اسـتفاده از تقويـت  دادرون اين تشديدکننده به

ايـن بـه آن معنـي    . شودنوسان الکترومغناطيسي مستقل و متمرکزي تبديل مي

است که ابعاد تشديد کننده ديگر در محدوديت طول مـوج نـور قـرار نداشـته و     

توانـد توجـه   اين ويژگي يکي از مواردي است کـه مـي   .توان آن را تغيير دادمي

تـوان  زيرا در آينده مي ,خود جلب کندهاي الکترونيکي را بهکنندگان تراشهتوليد

  .عنوان جايگزين نوري ترانزيستورها استفاده کرداز اين ابداع به
  

  ترين ابررساناي دنيا با کمک فناوري نانوساخت کوچک

تـرين  هاي نانو موفق شـدند کوچـک  پژوهشگران آمريکايي با کمک فناوري

  .نانومتر ايجاد کنند ٥/٣ا را در ابعاد تنها ابررساناي دني
-براساس گزارش نيچر نانوتکنولوژي، محققان بخش فيزيک موسسه پديـده 

هاي کوانتومي و نانويي دانشگاه اوهايو موفق شدند چهار جفـت مولکـول را در   

  .ترين ابررساناي دنيا را ايجاد کنندکنار هم قرار دهند و کوچک

دانشمندان هميشه معتقد بودنـد  : توضيح دادنداين محققان در اين خصوص 
 .که ايجاد اتصاالت نانويي با استفاده از رساناهاي فلزي تقريبا غيـرممکن اسـت  

به ايـن ترتيـب   . يابدها کاهش ميتدريج مقاومت افزايش و ابعاد سيمچرا که به

 ترين مـانع در مشکل گرما مهم. روندهاي نانويي گرم و سرانجام از بين ميسيم

اين در حالي است که مواد ابررسـانا   .هاي در مقياس نانويي استساخت دستگاه

تواننـد بـدون ايجـاد گرمـا     همين دليـل مـي  هيچ مقاومت الکتريکي ندارند و به
  .هاي الکتريکي بزرگ ايجاد کنندجريان

هاي اخير کشف شد و تا سال ١٩١١بار در سال خاصيت ابررسانايي نخستين

گرفـت، اکنـون ايـن    ه ماکروسکوپي مورد بررسـي قـرار مـي   عنوان يک پديدبه

توانند وجـود  دانشمندان نشان دادند که ابررساناها در ابعاد ميکروسکوپي هم مي

  .داشته باشند

  

ايــن . يکــا بودجــه ايــن تحقيقــات را تــامين کــرده اســتوزارت انــرژي آمر

را  2-GaCl4(BETS) هاي سنتزي يک نمک آلي با فرمولدانشمندان مولکول

نگاري با اثـر تونـل   سپس با استفاده از تکنيک طيف .روي سطح نقره قرار دادند

هـاي مختلـف   موفق شدند خاصيت ابررسانايي را در زنجيره مولکـولي بـا طـول   

  .مشاهده کنند

نـانومتر،   ٥٠در اين تحقيقات مشخص شد که براي زنجيره با طول کمتر از 

بـا  . يابدزمان با کوتاه شدن زنجيره کاهش ميتدريج و همخاصيت ابررسانايي به

وجود اين، امکان مشاهده پديده ابررسـانايي در زنجيـره بـا ابعـاد چهـار جفـت       
  .ستپذير اامکاننيز نانومتر  ٥/٣مولکول برابر با طول 

اين دانشمندان براي مشاهده خاصيت ابررسانايي در اين مقياس نانويي بايـد  

  .کردنددرجه کلوين سرد مي ١٠زنجيره را تا دماي 

  

  ها نانوکابل هاي بهتر با باتري

شـده بـا    ساخته هاي اند که نانوکابل دانان در آلمان و چين گزارش دادهشيمي

تواننـد کليـدي بـراي توسـعه      مـي  TiO2شده با  داده هاي کربني روکش نانولوله

 .هاي جديدي با ظرفيت باال باشند باتري
ليتيم براي کاربردهـاي   هاي يون ، باتري .Chem. Mater گزارش مجلهبه

مـورد تقاضـا    شـدت هاي هيبريـدي بـه   ها گرفته تا ماشين تاپ اي از لپ گسترده

 بـوده و در عـين   سازگار ها سبک، ارزان و زيستباشند، اما نياز است که آن مي

هاي يون ليتـيم شـارژ    هنگامي که باتري. حال بار الکتريکي زيادي ذخيره کنند

شوند؛  مقادير زيادي يون ليتيم در آند که معموالً از گرافيت ساخته مي شوند، مي
هـا بـه کاتـد     يون شوند، اين ها استفاده مي موقعي که اين باتري. شود ذخيره مي

جـايي کـه   ز آنا. دهنـد  تاسر مدار عبور مـي  را از سر ها مهاجرت کرده و الکترون

سـازي نسـبتاً پـايين دارد؛ بنـابراين بـراي       گرافيت ظرفيت ذخيره و سرعت رهـا 

هايي با راندمان باالتر، پيدا کردن يـک جـايگزين بـراي آن مهـم      باتري ساخت
 .باشد مي

-ترودها بـه عنوان الک استفاده به اکسيد براي هاي کربني و تيتانيم دي نانولوله

-آميزي بـه  ها نتايج موفقيتآن اند، اما تاکنون با تنهايي مورد بررسي قرار گرفته

طـور  را بـه  هاي ليتـيم  تواند يون اکسيد اگرچه مي تيتانيم دي .دست نيامده است

اي  اليه ها در اين ساختار آهسته است و شارژ دارد، اما نفوذ اين يون  مؤثري نگه
ولـي اگـر اليـه تيتـانيم      .کشـد  ها طول مي ز آن سالمتر ا ضخامت يک ميليبه

ثانيـه شـارژ    نانومتر ضخامت داشـته باشـد، در عـرض چنـد      ١٠اکسيد فقط  دي

 .شود مي
هـاي   نانولولـه  ,اطالعات اکنون محققان آزمايشگاه ملي پکن با توجه به اين

ده مـا . انـد  دهي کـرده  اکسيد روکش کربني را با اليه نانومتخلخلي از تيتانيم دي

  بـراي بـه   محور اسـت کـه   هاي هم حاصله يک جامد بلوري متشکل از نانوکابل

بسـيار   ها يـک هسـته   نانولوله. باشند هاي ليتيم بسيار مناسب مي اندازي يون دام

 ها در عنوان مسيرهاي بسيار سريعي براي انتقال الکترون رسانا تشکيل داده و به

  .کنند اين ساختار عمل مي
منجـر بـه افـزايش     زيستي اين دو جـزء يند که رابطه همگو اين محققان مي

ذخيره  شوند، ظرفيت هنگامي که با هم ترکيب مي. شود مي هاآن ظرفيت ذخيره

هـاي   يون ها نيز سه برابر تيتانيا چهار برابر بيشتر از حالت معمول است و نانولوله

 .دارند بيشتري در خود نگه مي
و تخليـه، ممکـن    تکرار سيکل شـارژ ها که هنگام  برخالف ديگر کامپوزيت

صـد   هـا دوام قابـل اطمينـاني دارنـد و بعـد از      است شکسته شوند، اين نانوکابل

 .شان تقريباً صفر است سيکل، کاهش ظرفيت
  



  

  
  
    

  

۶۰ 

  کشف مکانيزم جديدي براي افزايش بازده
  هاي خورشيدي فتوولتائيکپانل

ي را يافتند که هاي نانو مکانيزم جديدپژوهشگران آمريکايي با کمک فناوري

  .هاي خورشيدي فتوولتائيک ايجاد کندتواند تحولي در آينده پانلمي

گزارش نيچر نانوتکنولوژي، محققان البراتوارهـاي ملـي الرنـس برکلـي     به
توان اثـر فتوولتائيـک را در   مکانيزم جديدي را کشف کردند که از طريق آن مي

توانـد  ديد براي توليد انرژي مياين راه ج .هاي نازک نيمه رسانا برانگيختفيلم

  .هاي خورشيدي کنوني در حالت جامد را رفع کندمشکالت موجود در پيل

کشف کردند که اثر فتوولتائيک  اين دانشمندان با کار بر روي بيسموت فريت

بيسموت فريت، . اي ظهور پيدا کندصورت لحظهتواند در مقياس نانويي و بهمي

ايـن   .ايه عناصر بيسموت، آهن و اکسـيژن اسـت  فريک برپيک سراميک مولتي

  .هاي فرومغناطيس و فروالکترويک را داردزمان خاصيتماده هم

چنين اين محققان نشان دادند کـه کاربردهـاي ايـن کشـف در عرصـه      هم

کند و در نتيجه منجـر بـه   پذير ميکاري ساختار بلوري را امکانالکتريک، دست

اين پژوهشـگران در ايـن خصـوص اظهـار      .شودکنترل خاصيت فتوولتائيک مي
ما از کشف عملکردي که تاکنون هرگز در مقيـاس نـانومتري در يـک    : داشتند

  .فريک مشاهده نشده بود بسيار خوشحاليمماده مولتي

اين تيم تحقيقاتي کشف کردند که با تاباندن نور سفيد بـه بيسـموت فريـت    

ومتري ميزان انرژي بيشـتري  توان در داخل فضاهاي فتوولتائيک يکي دو نانمي

چنين انـرژي توليـد شـده از بيسـموت     هم .دست آوردهاي رايج بهنسبت به پيل
تـوان  ولت است، اما با اين مکانيزم جديـد مـي   ٧/٢فريت ماکروسکوپي برابر با 

  .ولت افزايش داد ١٦ميکروني به  ٢٠٠ميزان انرژي را در فاصله 

  

  ورهاي سرطانيدارويي براي از كار انداختن رشد توم

هـاي جديـد و سـريع در توليـد داروهـاي       گيري از استراتژي محققان با بهره

تواند مانع رشد تومورهاي ناشـي از   اند كه مي ضدسرطان، داروي جديدي ساخته

  .ها شود و رشد آن را متوقف كند سرطان كليه و لوزالمعده در موش

  
اند كه با چسـبيدن   گو دارويي توليد كرده ديه محققان دانشگاه كاليفرنيا و سن
هاي خوني تومورهـا آن را   هاي سرطاني و رگ به يك سوئيچ مولكولي در سلول

آنزيمـي كـه   (ناز با اين روش محققان سوئيچ كي. دارد در حالت غيرفعال نگه مي

را در تومورهاي سرطاني در حالت غيرفعال يـا    )كند يك مولكول را فسفردار مي

  .كنند خاموش قفل مي

هاي فعلي براي غيرفعـال كـردن كينـاز     هايي كه بازدارنده اين روش با روش
ايـن شـيوه بـا اسـتفاده از تركيـب شـيمي و       . كننـد، متفـاوت اسـت    استفاده مي

سـرعت داروهـاي مـورد نظـر را بـراي      ري قادر است بهتكنولوژي سوپركامپيوت

منظـور  فرآيند غربال و گسترش به. درمان غربال و گزينه مناسب را انتخاب كند

تشخيص بالقوه داروهاي كانديدا كـه توانـايي ايجـاد توقـف در فعاليـت آنـزيم       
ايـن آنـزيم آشكارسـاز قـادر بـه      . شود آشكارساز رشد تومور را دارند، استفاده مي

طبـق نظـر   . هاي خوني تومور و در نتيجـه رشـد آن اسـت    غذيه و پرورش رگت

محققان اين روش جديد ممكـن اسـت راهكـار سـودمند و مناسـبي در ارتقـا و       

  . اثربخشي داروهاي ضدسرطان باشد

هـاي   گو محققان مولكول ديه با استفاده از ابركامپيوترهاي مركز كامپيوتر سن

هـاي   بـه تثبيـت شـكل غيرفعـال آنـزيم      سفارشي را طراحي كردنـد كـه قـادر   

PDGFRB  وB-RAF ها در تومورهـاي سـرطاني و    هر دوي اين آنزيم. بود

از آنجا كه اين . كردند، مشاهده شده بود هاي خوني كه تومورها را تغذيه مي رگ

هـا  كردند، غيرفعال كردن هـر دوي آن  دو آنزيم به صورت مشاركتي فعاليت مي

  . گذاشت ومورها مياثرات جالب توجهي روي ت
گيـري   بنابراين محققان دارويي طراحي كردند كه عوامل شـريك در شـكل  

با توليـد ايـن دارو و   . داد هاي خوني و تجاوز تومورها را مورد هدف قرار مي رگ

توان داروهاي مناسبي توليد كرد كه كمتـرين اثـرات    هاي كامپيوتري مي غربال

  . جانبي را داشته باشند

هاي خوني ماهي راه راه كوچك كـه   توليد شده را روي رگ محققان داروي

. هـاي خـوني سـرطاني در انسـان دارد، آزمـايش كردنـد       شباهت زيادي به رگ

شـدند دقيقـا در    هـاي خـوني مـي    هايي كه باعث جلوگيري از رشد رگ مولكول

محققـان اميدوارنـد بـزودي بتواننـد ايـن داروهـا را در       . ها هم پيدا شدند موش

  . انساني آزمايش كنند هاي نمونه
  . اين سيستم غربال دارويي مزاياي متعددي دارد

  
  محققان با كمك يك ميكروسكوپ جديد

  .هاي سبك مثل كربن و اكسيژن عكس انفرادي گرفتند از اتم
شان دستياران محققان دپارتمان انرژي آمريكا در آزمايشگاه ملي اوك ريج و

بـراي   نمـايي لكتروني اصالح كننده كجبا استفاده از آخرين مدل ميكروسكوپ ا

هاي سـبك منفـرد ماننـد بـور،      اند كه اتم دست آوردههبار تصاويري را بنخستين

 .كنند نيتروژن و اكسيژن را از هم متمايز مي كربن،
با يك ميكروسكوپ الكتروني  به گزارش مجله نيچر، تصاوير اين آزمايشگاه

در اين آزمايش . اند دست آمدههب STEM (Z-contrast) بردار بااسكن انتقالي

پايين  هاي منفرد كربن، بور، نيتروژن و اكسيژن كه همگي داراي اعداد اتمي اتم
 .نيتريد حل شدندبور اي  اليههستند، روي يك نمونه تك

ايـن  : خاطرنشان كرد آوري مواد استفان پني كوك، محقق بخش علوم و فن

مهـم از   كه در آن هر اتم در يك بخش دهد اي را نشان مي تحقيق اولين نمونه

اي تصويربرداري شده و به لحـاظ شـيميايي شناسـايي شـده      يك ماده غيردوره

 .است
بـاال، محققـان علـم     دليل مجهز بودن به تصاوير با وضوحدر عصر حاضر به

را بـراي   تـري هاي محاسباتي دقيق سازيتوانند شبيه مواد، شيمي و علم نانو مي

 هاي تحقيقـاتي  مواد پيشرفته انجام دهند كه كليد اصلي چالشبيني رفتار پيش

  .هاي موثر توليد انرژي هستند آوري امروز شامل ذخيره انرژي و فن
  

  هاي خورشيديهاي الکترونيکي براي ساخت پانلايجاد پالستيک

هـاي خورشـيدي   پژوهشگران آمريکايي با هدف کاهش هزينـه توليـد پانـل   

-تواند منجر به ساخت پالستيکاند که ميابداع کرده فتوولتائيک فلزي روشي را

  .هاي الکترونيکي ارزان شود

-هاي سـاخت پانـل  کاهش هزينه براساس گزارش يونايتد پرس اينترنشنال،

انـرژي  . هاي خورشيدي فتوولتائيک يکي از اهداف فناوري امروز جهـان اسـت  

  .کتريکي استخورشيدي يک راه حل معتبر و در دسترس براي توليد انرژي ال



  

  
  
    

  

۶۱ 

کمـک  اند که بهدر اين راستا محققان دانشگاه پرينستون روشي را ارائه کرده

هـا  توان از يک ماده رساناي بسيار گران که در حال حاضر در ايـن پانـل  آن مي

  .شود جلوگيري کرداستفاده مي

توان گروهي از پليمرهاي پالستيکي الکترونيکي به گفته اين دانشمندان مي

 .نـام دارد کـرد  ) Ito(ين ايـن مـاده رسـانا کـه اينـدو اسـتانيم اکسـيد        را جايگز

ها پليمرهاي رسانا از مدت: پژوهشگران آمريکايي در اين خصوص توضيح دادند

هـاي اسـتفاده شـده    حالي است که تاکنون تکنيک اين در .اندقبل شناخته شده

که در فرايند تغييـر،  اي بوده است گونهها به مواد قابل استفاده بهبراي تبديل آن
اکنون ما موفق شديم روشي . رودتوانايي رسانايي الکتريکي اين مواد از بين مي

زمـان  اي در آيند و همشکل قابل استفادهرا پيدا کنيم که اين مواد پالستيکي به

  .خاصيت رسانايي خود را حفظ کنند

رها را به شکل کلرو استيک اسيد توانستند پليماين محققان با استفاده از دي

اي وارد هـا صـدمه  که به خاصـيت رسـانايي آن  بدون اين ,ترانزيستورها درآورند

  .کنند

  

  ها در مقياس نانوييچالهبازسازي سياه

محققــان آمريکــايي موفــق شــدند بــا اســتفاده از خصوصــيات الکتريکــي و 

  .هايي را در مقياس نانو ايجاد کنندچالههاي کربني سياهمکانيکي نانولوله

هاي کربني ساختارهايي در مقياس ، نانولولهEurekAlertبراساس گزارش 

تواند منشاء ايجاد ها ميمولکولي هستند که خصوصيات الکتريکي و مکانيکي آن

  .ها در مقياس اتمي شودچالهسياه
ما موفـق شـديم در   : محققان دانشگاه هاروارد در اين خصوص توضيح دادند

اين جذب . گر را ايجاد کنيمک جذب سخت و ويرانيک مقياس چند نانومتري ي

-مهم. دهدهاي در مقياس کيهاني رخ ميچالهمشابه آن چيزي است که در سياه

بـار نزديکـي عميقـي ميـان     ترين جنبه اين تحقيقات اين است که براي اولـين 
توانـد اولـين   اين تحقيقات مـي . فيزيک اتمي فوق سرد و علوم نانويي ايجاد شد

  .آزمايشات از اين نوع باشدنسل از 

هايي از يک ميليـون  هاي ليزري لولهاين محققان توانستند با کمک تکنيک

اتم روبيديم را سوار بر يک نانولوله کربني معلق که صدها ولت باردار شده بود تا 

هـا در  در اين آزمايش در حـالي کـه اتـم    .نزديکي دماي صفر مطلق حمل کنند
متر بر ثانيـه   ٥ها از رکت و سرد شدن بودند سرعت آنداخل نانولوله در حال ح

به اين ترتيب در مـدت يـک ميکـرو ثانيـه، دمـاي      . متر بر ثانيه رسيد ١٢٠٠به 

درجه کلوين به هزاران درجه کلـوين   ١/٠منطبق با انرژي جنبشي اين اتمها از 

در کمتر ها ها و الکترونشدند و يونها يونيزه ميدر اين نقطه اتم .افزايش يافت

  .کردنداز چند ميليونيوم ميليارديم ثانيه چرخش به دور مدار خود را کامل مي

  

  جدول تناوبي عناصر ١١٧کشف عنصر 
هـا  گروهي از دانشمندان روسي و آمريکايي عنصري جديد را که براي مدت

ترين ذره از ماده اتمي که تا به حـال توليـد شـده    عنوان حلقه گمشده سنگينبه

  .شد را کشف کردنده مياست شناخت

 يعنصـر جديـد  که رسد نظر ميگونه بهبراساس گزارش نيويورک تايمز، اين

مسيري جديد را در راه يافتن عناصر  ,که هنوز نامي براي آن انتخاب نشده است

بينـي  کس قادر بـه پـيش  تري که هيچهاي شيميايي پيچيدهتر با ويژگيسنگين

  .ها نخواهد بود باز کرده استآن

هاي کلسيم و واسطه برخورد دادن ايزوتوپاتم از اين عنصر را به ٦محققان 

وجـود  مايلي شمال مسکو در رودخانه ولگا به ٧٥اي در برکليم در برخورد دهنده

پردازان از گذشته چه نظريهدست آمده از اين آزمايش از آناطالعات به. اندآورده

: ات آن را نيز نداشتند، پشتيباني مي کندنسبت به آن مضون بودند اما توانايي اثب

تدريج پايدارتر تر شوند بهتر و سنگينوجود آمده سنگينهرچه عنصرهاي تازه به

در صورتي که اين کشف در  .تر از ذرات فاني مواد مصنوعي خواهند شدو بادوام

جايي ديگر نيز به تاييد برسد، عنصر جديد نامي رسـمي را دريافـت کـرده و بـه     

نام عناصر جديد معمـوال براسـاس نـام    . ل تناوبي عناصر افزوده خواهد شدجدو

در . البراتوار يا نام فردي که در کشف عنصر نقش داشته است، انتخاب مي شود

جدول  ١١٧حال حاضر اين عنصر جديد به صورت بي نام جايگاه احتمالي عنصر 

  .تناوبي عناصر را به خود اختصاص داده است
پروتـون   ١١٧نـوترون در کنـار    ١٧٦تـم بـه وجـود آمـده از     ا ٦پنج اتـم از  

  .نوترون برخوردار است ١٧٧ها از برخوردارند در حالي که يکي از اتم

  

  .جريان برق گرفتند ان از گياهان دانشمند

از  انـد كـه   اي را كشـف كـرده   محققان دانشگاه استنفورد جريان الكتريسـته 

 .گيرد گياهان منشاء مي

هاي جلبك  اي را به سلول ان دو شاخه انو لترز اين دانشمندبه گزارش نشريه ن

ها ايـن جريـان   آن. دست بياورندجريان برق اندكي را به متصل كرده و توانستند
 .انرژي تحت عنوان فرآيند فتوسنتز كشف كردند الكتريكي را در منبع مهم توليد

 جهـت توليـد   توانـد نخسـتين گـام در    ايـن كشـف مـي   : گوينـد  محققان مي

-ديکـربن   العاده باشد كه محصول پسماند آن الكتريسته زيستي با كارايي فوق

 .اكسيد نباشد

مـا معتقـديم   : وون هيانگ ريو، نويسنده اصلي اين تحقيق خاطر نشان كـرد 
هاي گيـاهي زنـده خـارج     درون سلول ها را ازاولين گروهي هستيم كه الكترون

 .ايم كرده

العاده حساس  فرد فوقلكترود منحصر بهبراي اين آزمايش محققان يك نانوا

طراحي شده  ها وجو درون سلول ويژه براي جستاز جنس طال توليد كردند كه به
هـايي را   بودنـد، الكتـرون   هايي كه در حال فتوسنتز الكترود طاليي از سلول. بود

اين انـرژي يـك    آوري كرد كه توسط نور انرژي گرفته بودند و محققان از جمع

 .تريكي اندك و ضعيف توليد كردندجريان الك
اي است كـه   به شيوه نتيجه اين تحقيق توليد جريان برق: گويند محققان مي

فتوسنتز پروتون و  هيچ كربني وارد اتمسفر زمين نشود، چون تنها پسماند فرايند
  .اكسيژن است

  

  .كند ها كمك مي استخوان اي كه به ترميم ساخت شيشه
 المللـي مـواد در زمينـه    حققان موسسه بينيك محقق مصري با همكاري م

كاربردهاي جديد شيشه در تالش براي توليد نوعي شيشه زيست فعـال هسـتند   

 .كند هاي زنده تقليد مي بافت كه از رفتار
گزارش ايسنا، دكتر مونا ماري، استاد دانشگاه اسكندريه در مصـر هـر روز   به

ها منجر به از دست دادن ني آنهاي استخوا بينند كه تحليل بافت مي بيماراني را
 .شود ناموفق دندان مي ها و كاشت دندان

بهبود ايـن افـراد راهـي     كند كه براي وي اخيرا در تحقيقات خود تالش مي

 .هاي تحليل رفته پيدا كند براي توليد مجدد بافت
و پاهـاي خـود را    تواننـد دسـت   ها و سمندرها مـي  مارمولك: گويد ماري مي

 .ند، چرا انسان نبايد قادر به انجام اين كار باشددوباره توليد كن
دو دانشـگاه لـي    ماري و دستيارانش از كشورهاي پرتغال، سـنگال، مصـر و  

 اي هستند كه هاي و پرينستون در آمريكا در حال حاضر مشغول ساخت شيشه

اين شيشه تاكنون . هاي استخواني را درمان كند تواند بيماران مبتال به آسيب مي

اكنـون درصـدد   هـم ايشـان  . موفقي داشته است ايشگاه عملكرد و كاراييدر آزم
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محصول جديد را روي حيوانات آزمايشگاهي مورد مطالعه و آزمايش  هستند كه

 .قرار دهند
ـ   هـاي بيمـار و آسـيب ديـده     اين شيشه وقتي به اسـتخوان  خـورد،  هپيونـد ب

 سـپس جـذب بـدن   كند و  ها را به بازسازي و توليد دوباره ترغيب مي استخوان

 .شود مي
  

  تميز كردن چهره زمين از مواد راديواكتيو
هـاي توخـالي نـوعي     توانند با اسـتفاده از مكعـب   از اين پس دانشمندان مي

اي جديد، اورانيم راديواكتيو را جذب و پاك كرده و به اين ترتيـب   سوخت هسته

مـي،  هـاي ات  زيسـتي را بـراي نيروگـاه    سوخت اتمي تميـز و سـازگار بـا محـيط    

  .اي فراهم كنند گر هستهها و ساير افزارهاي نظامي و غيرنظامي كنش زيردريايي

  
اين راهكار جالب توجه و اميدبخش در حـالي از سـوي دانشـمندان مطـرح     

هـاي گونـاگون جـدا از     هاي اتمي در زمينه كه استفاده ناگزير از سوختشود  مي

خـورد بـا مسـاله بسـيار      تمامي محاسن و معايبي كه در حاشيه آن به چشم مي

محيطـي و آالينـدگي چنـد صدسـاله ضـايعات و       چون تاثيرات زيستمهمي هم

صـدر  اي گره خورده است؛ چالش بزرگي كه توانسته به تنهايي  هاي هسته زباله

داران زمين پاك را بـه خـود معطـوف    فهرست مشكالت سياره و دغدغه دوست

  .سازد

اي كه در ضمن تـامين نيازهـاي آينـده     همين دليل نياز به سوختي هستهبه

ـ    هاي اتمي و رهايي از معضل سوخت نيروگاه توانـد رونـدهاي   ههـاي فسـيلي، ب

ه خود تالشي فناورانه نوبزيست را رعايت كند به بومي و سازگاري با محيطزيست
اي بـه اصـطالح    رو، يك نـوع سـوخت هسـته    از اين. آيد و ارزنده به حساب مي

هاي اتمي فردا پيشنهاد شـده   سبزتر و پاك كه از سوي دانشمندان براي نيروگاه

اي همچـون   آميـز و آالينـده   تواند مواد راديواكتيو و پرتوزاي مخـاطره  است، مي

اي  در خـالل بازفرآيندسـازي سـوخت هسـته    يم توليـد شـده   سعنصر فلزي تكن

در . سـازي نمايـد  توان شده و به مصرف رسيده را تا حد زيادي جذب و پاك كم
سازي و تميـز كـردن   تواند در فرآيند پاك اين ميان عناصري از جمله توريوم مي

دانشمندان با استفاده از اين عنصر . مواد راديواكتيو ضايعاتي نقش مهمي ايفا كند

تر و صـد البتـه    ها، به شكل ايمن جويي در هزينه توانند ضمن صرفه ي ميشيمياي

اي را  هـاي هسـته   سازي و انباشـت ضـايعات و زبالـه    تر كار ذخيره قابل اطمينان
  .صورت دهند

تـوان   اي مي هاي هسته در حالي كه با ارائه فناوري جديد نسل نوين سوخت

اي در جهان باشيم،  هسته سازي آخرين نسل خوراكدر آينده نزديك شاهد پاك

هاي  بخش ارائه كاربردها و زمينه تواند الهام از طرفي اين تكنيك جالب توجه مي

سازي مواد به مراتب بيشتر احسـاس  ها لزوم پاككاري مشابهي باشد كه در آن
آميـز آن در   شود تا اين كه صرفا مشكل ضايعات را با دفن و انباشت تهـاجم  مي

نحوي كه بـا الگـوگرفتن از چنـين مكانيسـم     ع كرد؛ بهزيست رفع و رجو محيط

هـاي   سـازي آلـودگي  هاي توريم به منظور پاك توان از مكعب جالب توجهي مي

  .محيطي نيز استفاده كرد زيست

هايي از عنصـر تـوريم    تردام حبهودر همين خصوص دانشمنداني از دانشگاه ن

جـذب مـواد راديواكتيـوي     اند كه قادر است با ظرفيت بااليي فراينـد  ايجاد كرده

يم را عملي كند كه در طـي فرآينـدآوري مجـدد سـوخت اتمـي      سچون تكنهم

تواند بـراي جـذب    هاي خرد اين عنصر شيميايي مي دانه. شود مصرفي ايجاد مي

صورت سفارشي سازي و به مناسب, هاي راديواكتيو مضر و نه تنها يون, هر يوني

سـازي  تواند بـراي تميزكـردن و پـاك    مي چنينبراي آن منظور ارائه شود؛ و هم

محيطي مورد استفاده قرار گيرد و اين مهـم   هاي زيست طيف متنوعي از آالينده

هاي مـرتبط بـا فرآينـد     در حالي است كه اين فناوري جالب تا حد زيادي هزينه
  .ترين ضايعات راديواكتيو را كاهش دهد سازي و انباشت خطرناك ذخيره

ـ      ,discoveryگزارش به تردام، وتومـاس اشـميت از دانشـمندان دانشـگاه ن

سازد؛ زماني كه پلوتونيم از سوخت  درخصوص اين تكنيك جديد خاطرنشان مي

هـا گـالن ضـايعات     شـود، شـما بـا ميليـون     اي مصرف شده استخراج مـي  هسته

شويد كه حاوي برخـي از مـواد و تركيبـات مضـر      رو مي راديواكتيو پرانرژي روبه

شود، يكي از مواد بسيار معدودي  اي كه اكنون مطرح مي اورانهمكانيسم فن. است

تواند اين باقيمانده خطرناك و مـواد نـامطلوب را بـه دام اندختـه و      است كه مي

  .برطرف كند

كنند  چي مواد راديواكتيو را بازي ميچون توريم كه نقش نظافتعناصري هم
هـاي   كننـده يـون   پاك شود كه در حال حاضر بهترين ماده در حالي پيشنهاد مي

هاي مضر داراي ميزان ناچيزي بـار   يون. رود شمار ميراديواكتيوي خاك رس به

الكتريكي مثبت هستند و رس نيز متقابال داراي اندكي بار الكتريكي منفي است 

. كند ها را قفل و بلوكه ميها را از محلول بيرون كشيده و در موضعي آن كه يون

رس موردنظر را همراه با مواد راديواكتيـوي كـه جـذب    توان  به اين ترتيب، مي

كرده به طرز ايمن و مطمئني در يك سـايت مخصـوص نگاهـداري و محـدود     

سازي و انبار  كردن ضايعات اتمي سطح باال نظير يك معدن نمك قديمي ذخيره

هاي  در واقع رس كار خطيري را در قبال برچيدن و پاك كردن چنين يون. كرد

البتـه  . شـود  چي پركار و مناسب محسوب ميارد و يك نظافتمضري برعهده د
كننـده اشـعه بتـا مثـل      رس عالوه بر وظيفه پاك كردن و برچيدن مواد سـاطع 

ها را نيز صورت  هاي كمتر مضري همچون نيترات سازي يون اورانيم كار برطرف

  .دهد مي

ـ    د تـوان مـوا  هدر اين ميان كارشناسان و محققان معتقدند در صـورتي كـه ب

طور جداگانـه  داري توام بهخطرناك و كمتر خطرناك را در عوض انباشت و نگه

توانند مبـالغ كالنـي از ايـن راه     اي مي ها و صنايع هسته سازي كرد، دولت ذخيره

. جـويي قطعـي نيسـت    البته ميزان دقيق پتانسيل ايـن صـرفه  . جويي كنند صرفه

آزمايشـگاهي آزمـايش   هاي توريم تنها در شـرايط كنتـرل شـده     تاكنون مكعب

يم را از نمونـه مـوردنظر پـاك    سدرصد ماده تكن ٧٠اند حدود  اند؛ و توانسته شده

هاي  سازي اندازه، شكل و تغييرات مكعب كنند با بهينه محققان برآورد مي. كنند
محققان اظهار . يم را از نمونه پاك نمودسدرصد تكن ٩٠كم  توان دست توريم مي

ـ      كنند بـا شـر   اميدواري مي زودي در هوع آزمايشـات ميـداني ايـن پـروژه كـه ب

هاي  آزمايشگاه ملي ساوانا در كاروليناي جنوبي صورت خواهد پذيرفت، به جواب

كارگيري اين تكنيـك نـوين در    زيادي در زمينه كارآمدي هزينه و ساير ابعاد به

  .اي دست يابند عرصه فناوري هسته

اي  عنوان خرج و ماده پركنندهم بهاز عنصر توريتوان ند که بهمحققان اميدوار

براي پيشگيري يا كاهش شانس آزادسازي مواد راديواكتيـو منتشـره از مخـزن    

  . داري براي هزاران يا حتي صدها هزار سال استفاده كردنگه

هاي توريم بورات به شكل مكعـب يـاد    در اين ميان هر چند محققان از دانه
 ٢وجه دارند كه هماننـد   ٨شان عمال  شكل ها در خردترين اما اين دانه ,كنند مي

تمام هشت وجه توريم بورات مملو . رسند نظر ميهرم از قاعده به هم چسبيده به
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از ميلياردها حفره ريز بيضوي شكل با پهناي كمتـر از يـك نـانومتر اسـت كـه      

ها براي عمل كشيدن  اندازه ظريف سوراخ. بخشد منظري پر از سوراخ به آن مي

آل هستند و در عين حـال مـوادي بـا     بار ايدههاي باردار مثبت زيان و جذب يون

داخل هر سـوراخ  . گذارند سر خود برجاي مي باري كمتر و بدون بار را پشتزيان

هـاي فلـزي بـا بـار      داراي ميزان ناچيزي بار الكتريكي منفـي اسـت كـه يـون    

ا از محلـول  هـا ر الكتريكي مثبت را جذب و به تله انداخته و به ايـن ترتيـب آن  

ـ  . كند سازي ميپاك چـه ايـن مـاده را    تردام آنوبه اعتقاد دانشمندان دانشـگاه ن

سازد بار الكتريكي آن است؛ به نحوي كـه از تمـامي عناصـر     فرد ميمنحصر به
اي  اند، عنصر تـوريم تنهـا مـاده    ها آزمايش كردهموجود در جدول تناوبي كه آن

ايـن   .ر الكتريكي منفي برخوردار استشود كه از خلل و فرجي با با محسوب مي

هايي بـا  حفرهدر حالي است كه هر كدام از فلزات يا تركيبات فلزي ديگر داراي 

  .بار مثبت هستند

هاي توريمي ابتدا تركيبي از تـوريم و بوريـك    دانشمندان براي ايجاد مكعب

ـ  گراد حرارت داده و به مجرد اين درجه سانتي ٢٢٠را تا دماي  اسيد وط كـه مخل

. مازاد را حـل كردنـد   حاضر سخت شد با افزودن آب مقطر به آن، بوريك اسيد

هـا را  تـوان آن  هايي بر كف مخزن بود كه مي نتيجه كار برجاي ماندن كريستال

هاي حاصل تنها  طي اين مكانيسم، كريستال. آوري و مورد استفاده قرار داد جمع
-جامد حقيقـي يـا همـان تـه     كنند و مواد هاي معلق در مايع را برطرف مي يون

طـور  اي درآورده شـده و بـه   هـاي شيشـه   نشست محيط واكنش به شكل ميلـه 

هـا   زماني كه فرآيند پاك كردن و برداشتن يـون . شوند سازي مي جداگانه ذخيره

تواند به رسوبات حاصل افـزوده شـده و در    هاي توريم مي انجام پذيرفت، مكعب

اي را بـه اتفـاق در يـك     جوشي هسـته ند همنتيجه بيشتر اجزاي راديواكتيو فرآي

  .سازي كند محل ذخيره

  
  .ترين ميکروسکوپ ابداع شدکوچک

محققان دانشگاه کاليفرنيا که ابداع تکنولوژي تصويربرداري بـدون لنزشـان   

 ,توانـد سـالمت جهـاني را متحـول سـازد     براي استفاده در طبابت از راه دور مي

-وزنتـرين و سـبک  عنوان کوچکند که بهاميکروسکوپ مينياتوري ابداع کرده

  .ترين ابزار طبابت از راه دور شناخته شده است

  
گزارش ساينس ديلي، اين ميکروسکوپ کوچک براساس فناوري بـه نـام   به

LUCAS   که توسط اوزکان استاديار مهندسي الکترونيک در دانشگاه کاليفرنيـا

ها براي جاي استفاده از عدسيدر اين ابداع جديد به. ابداع شده ساخته شده است

نمايي اجسام، محققان از ديودهاي منتشر کننده نور براي روشـن سـاختن   بزرگ

ميکـروذرات يـا   ذرات و يک رشته حسگر براي تصـويربرداري هليوگرافيـک از   

توان در تصويربرداري از نمونه خون از اين فناوري مي. کنندها استفاده ميسلول

  .حتي در کشورهاي محروم استفاده کرد

-بندي بسيار کوچکي گنجانده شده از قابليـت اين ميکروسکوپ که در بسته

بداع به گفته اوزکان هدف از اين ا. هاي زياد و هزينه بسيار پايين برخوردار است

تواند در راستاي بهبود سالمت افراد در جوامعي که هتوليد ابزاري بوده است که ب
  .از محدوديت منابع مختلف برخوردارند مورد استفاده قرار گيرد

, تر بودن در اين ميکروسکوپ بدون لنـز وزنپارچگي و سبکدر راستاي يک

ل تصـاوير بـه ثبـت    هاي پيچيده و نيازمند آموزش براي تحليستفاده از تکنيکا

به ايـن   .گيرنده رايانه مورد بررسي قرار مييلوساز بين رفته و تصاوير به ,رسيده

اي تصاوير در لحظه در دسترس کاربران قـرار خواهـد   شکل نتيجه تحليل رايانه

  .گرفت

گرم بوده و ابعاد آن به بزرگي يک تخم مرغ اسـت،   ٤٦وزن اين ابزار جديد 

اه تصويربرداري کامل است که تنها بخش اتصـال  اين ميکروسکوپ يک دستگ

خارجي آن اتصال يو اس بي به رايانه يا تلفن هوشـمند اسـت تـا انـرژي آن را     
  .تامين کرده و سپس تصاوير به ثبت رسيده را به مراکز پردازشي ارسال کنند

شـوند و  هايي وارد ميکروسکوپ مـي هاي مورد آزمايش با کمک تراشهنمونه

هـاي  ذرات نمونـه را از قبيـل گلبـول     ادر است با دقتي بسيار باالاين دستگاه ق

با اسـتفاده از ايـن ابـزار امکـان     . هاي خوني شناسايي کندقرمز، سفيد و پالکت

تـوان از  هايي مانند ماالريا و ايدز وجود داشته و درعين حال مـي رديابي بيماري

  .زده استفاده کردآن در تشخيص پاکي آب در مناطق بحران

اي مناسب از نوعي جديد از علم پزشکي بـه نـام   اين ابزار درعين حال نمونه

در اين نوع از پزشکي استفاده از ابزارهاي قابـل حمـل   . پزشکي از راه دور است

شمار رفتـه و  هاي پزشکي در مناطق محروم بسيار حياتي بهبراي انجام آزمايش
وي پزشـک در منـاطق   توانند فضاهاي خالي فيزيکـي ناشـي از کمبـود نيـر    مي

  .مختلف جهان را پر کنند
  

  ابداع آبي با خاصيت االستيکي و کشساني

ـ دانشمندان در دانشگاه توکيو با استفاده از مقاديري خاک و مواد  ي موفـق  آل

  .به ابداع آبي شدند که از خاصيت االستيکي و کشساني برخوردار است

اعالم کرد دانشمندان براساس گزارش گيزمودو، آژانس علوم و فناوري ژاپن 

توانـد در  ابداعي که مـي  .اندژاپني موفق به ابداع آب االستيکي يا ارتجاعي شده
  .اي نه چندان دور مورد استفاده قرار گيردتوليد مواد پالستيکي پاک در آينده

درصد آب  ٩٥اند که از دانشمندان دانشگاه توکيو نوعي ماده جديد ابداع کرده

واسطه افزودن دو گرم خـاک و مقـادير   ماده جديد که به اين. تشکيل شده است

دست آمده است ظاهري ژلـه ماننـد داشـته و انتظـار     به آب بهآلي کمي از مواد 

منظور اتصال دو اندام يا نسـج بـراي   توان از آن در مصارف پزشکي بههرود بمي
  .طوالني مدت استفاده کرد

  
اعـالم شـده    ٢٠١٠پايان دوران مطالعه بر روي اين ماده جديد پايان سـال  

است و در صورتي که دانشمندان در اين مدت موفق به افزايش جرم ايـن مـاده   

يط زيست و پام دار محهاي دوستشوند، امکان استفاده از آن در توليد پالستيک

  .وجود خواهد آمدبه
  

  .ها استمولکول هزار بار بيشتر از رايانهسرعت محاسبه يک تک
نمايش محاسبات کوانتمي که توسط محققان ژاپني انجام گرفته است نتايج 

تواند محاسبات بسـيار  مولکول مييک تک: کندانگيزي را ارائه ميبسيار شگفت

  .بار بيشتر از يک رايانه انجام دهد اي را با سرعتي هزارانپيچيده
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گزارش نيوساينتيست، اجراي آزمايشي تبديل فوريـه گسسـته، محاسـباتي    به

مولکـول يـدي   رايج براساس آناليز طيفي و مقايسه اطالعاتي، با کمک يک تک

با اسـتفاده از تـداخل کـوانتمي محققـان     . عملکرد بسيار خوبي از خود نشان داد

صـورت کامـل و بـا سـرعتي بسـيار بـاال و       گسسته را بـه  توانستند تبديل فوريه

انجام اين محاسبه تنها يک کوادريليوم ثانيه به طول  .غيرقابل باور محاسبه کنند

-در واقع اين آزمايش تنها جريان سريع پردازش اطالعات را نشان نمي. انجاميد

بلکه صحبت از سرعتي است که در قالب فيزيکـي تجهيـزات محاسـباتي     ,دهد

  .آيدحساب ميالکترونيکي موجود، غيرممکن به
با اين همه محاسبات مولکولي کوانتومي هنوز در حال سپري کردن مراحـل  

هـاي کنـوني را   هـا توانـايي رايانـه   تـوان براسـاس آن  کودکي خود بوده و نمـي 

مکانيزم برخي از اين محاسـبات قابـل درک امـا غيرقابـل اجـرا      . زيرسئوال برد

در . هاي زيادي در اين بخش از علم فيزيـک وجـود دارد  انستههستند و هنوز ند

عين حال دانشمندان هنـوز از چگـونگي ترکيـب چنـين فنـاوري بـا تجهيـزات        

اند از تنها حقيقتي که محققان توانسته .اندمحاسباتي رايج اطمينان حاصل نکرده

 ,انجام ايـن محاسـبه پيچيـده در بخشـي کوچـک از ثانيـه بـه اثبـات برسـانند         

  .اثيرگذاري شديد محاسبات مولکولي بر روي علم رايانه و محاسبه بوده استت

  

  .خورشيدي كاغذي ابداع كردند هاي پيل MIT محققان
 كننـد، تصـوير صـفحات    هاي خورشـيدي فكـر مـي   اكثر مردم وقتي به پيل

هـا در سراسـر    شود كه بر روي پشت بام اي سخت در ذهنشان تداعي ميشيشه

پـذيرتر   هاي خورشيدي در آينده بسيار انعطاف رند، اما پيلخو مي جهان به چشم
هـاي خورشـيدي    محققان تا اين زمان موفـق بـه خلـق پيـل     خواهند بود، چون

اند كه قابـل چـاپ كـردن روي پالسـتيك      شده پذير و جاذبالعاده انعطاف فوق

 .هستند
  MITگزارش ايسنا، به تازگي و در يك پژوهش جديد محققـان دانشـگاه  به

 اند اولين پيل خورشيدي چاپ شده روي ي از اين هم فراتر رفته و موفق شدهتح

 .صفحه كاغذ را توليد كنند
-رونمايي شد و بـه  اين پيل خورشيدي كاغذي در يك كنفرانس مطبوعاتي

ارتقـاء   هـاي پيشـرفته خورشـيدي را    آوري فن  گفته محققان تحقيقات در زمينه

 .خواهد بخشيد
كاغذي با مواد آلي  هاي خورشيدي جديد از پوشش لبه گفته محققان اين پي

. انـد  ابـداع شـده   نيمه رسانا و با استفاده از يك پردازشگر به يك چاپگر جوهري

اند  ها استفاده كرده پيل هاي كربني براي چاپ كردن اين از رنگ MIT محققان

 .مؤثر هستند تا دو درصد در تبديل نور خورشيد به جريان برق ٥/١ كه حدود 
  

  اولين رصد مستقيم تغيير حالت ماده در مکانيک کوانتوم

يابي به مواد کوانتومي جديـد  دانان آمريکايي با هدف دستگروهي از فيزيک

هاي مجزاي يک گاز بسيار سرد را در طـول  بار موفق شدند رفتار اتمبراي اولين
  .تغيير از يک حالت فوق سيال به حالت بلوري جامد مشاهده کنند

گزارش ساينس اکسپرس، تغيير حالت يک گاز بسيار سرد از حالـت   براساس

مايع به حالت بلوري فرايندي است که برپايه قوانين مکانيک کوانتـومي انجـام   

  .شودمي

هـاي  بار موفق شدند رفتار اتماکنون دانشمندان دانشگاه هاروارد براي اولين

-اين مشاهده مي .کنندمجزا را در يک گاز بسيار سرد در مدت اين فرايند رصد 

 .سوي امکان بررسي و مهندسي مواد جديـد کوانتـومي بگشـايد   تواند درهايي به

بخش خوب فناوري مـدرن برپايـه   : اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند

دهنـد و دنيـاي   اي استوار است که خواص جديد را نشان ميمواد مهندسي شده

توانند مواد کوانتومي مي. ن بخش شودتواند وارد ايعجيب مکانيک کوانتومي مي

هـاي انتقـال   براي مثال در تبديل مستقيم گرما به برق و يا بـراي توليـد کابـل   

چـالش بـزرگ   : اين دانشمندان افزودند .الکتريکي بسيار موثر نقش داشته باشند

-هاي بسياري درباره توسعه دسـتگاه در درک رفتار اين مواد موجب شد که ايده

  .ها ارائه کنيماري اين مواد در سطح اتمي آنکر و دستگهاي مشاهده

يابي به اين نتايج، يک ماده مصنوعي کوانتـومي  منظور دستاين محققان به

ها هاي روبيديم بود که اين اتماين ماده يک گاز فوق سرد از اتم. را ايجاد کردند

ـ  کردنـد و اصـطالح هـم   در يک شبکه از پرتوهاي نور حرکت مـي   -زوچگـال ب
  .دادندن را تشکيل مييانيشت

حالتي از ماده است که با حمل ) Bose-Einstein(انيشتين  -زوچگال بهم

در اين شرايط، اکثـر  . آينددست ميها در دماي بسيار پايين بهذراتي چون بوزون

گيرند و قرار مي) حداقل نيروي جنبشي(اين ذرات در يک اليه با حداقل انرژي 

  .کنندت ميهمانند يک موج حرک

-هاي مجزايي را مشاهده کردند که بهدانان در اين ماده مصنوعي اتمفيزيک

اين رفتار شبيه به زماني . کردندشدت از يک حالت ماده به حالت ديگر تغيير مي

اما در اين مورد، تغيير حالت به دمـاي مـاده   . شوداست که آب به يخ تبديل مي

شد که محققان بر روي فعل و انفعال ي ميکاروابسته نبود بلکه مربوط به دست
  .ها انجام داده بودندميان اتم

. هاي روي هر شـبکه را شـمرديم  ما تعداد اتم: اين دانشمندان توضيح دادند

طـور قابـل   هـا بـه  تعداد اتم ,ها ضعيف بودندزماني که فعل و انفعاالت ميان اتم

ا افزايش داديم جريان شناور وقتي ما فعل و انفعاالت ر. کرداي تغيير ميمالحظه

صورت يک شبکه بلوري تقريبا منظم در کنار هم ها بهها کاهش يافت و آناتم

  .قرار گرفتند

  

  .ابداع پرتوهاي ليزري که کامال تاريکند
دانشمندان موسسه ملي اسـتاندارد و تکنولـوژي نـوعي جديـد و متفـاوتي از      

  .کندچ نوري از خود توليد نمياند که تاريک بوده و هيليزرها را ارائه کرده

هـاي ثـابتي از   گزارش ساينس ديلي، اين ابزار جديد يا ليزر تاريک جريانبه

آورد کـه کـامال بـرخالف انفجارهـاي درخشـان      وجود مـي هاي تاريک بهپالس

  .روندشمار ميليزرهاي عادي به
ليزر برخالف نام ناخوشايندي که بر روي اين ابداع گذاشته شده است، امواج 

هـاي  عنوان ابزاري براي ارتباطات و محاسبات ايمن براساس فرکانستاريک به

هاي بسيار کوتاه ايـن ليـزر در بـازه    پالس. مادون قرمز در نظر گرفته شده است

اجـراي   شوند که اين ويژگي ليزر تاريک را بـراي پيکوثانيه منتشر مي ٩٠زماني 

هاي تاريک در عين حال پالس .ندکگيري در مدت زمان کوتاه مناسب مياندازه

زيـرا بـرخالف ليزرهـاي     .توانند در پردازش سـيگنالي نيـز کـاربردي باشـند    مي

هـاي ليـزر   پـالس . شونددرخشان، اين پرتوها معموال بدون شکستگي منتشر مي

هاي نوري عملکـردي ماننـد   توانند براي پرتوهاي ممتد نور در شبکهتاريک مي

  .شته باشندشاتر يک دوربين عکاسي دا
نانومتري برخوردار است که از مواد  ١٠ها ذره کوانتومي ليزر تاريک از ميليون

. انـد دست آمدهنيمه رساناي توليد شده در موسسه ملي استاندارد و تکنولوژي به

شـود، ذرات کوانتـومي از   زماني که جرياني الکتريکي به داخل ليزر فرستاده مي

واسـطه جريـان الکتريکـي    نند که در نهايت بهکخود نور مادون قرمز ساطع مي

واسطه فعاليت براي بازيافت انرژي توسـط ذرات کوانتـومي،   به. شوندتقويت مي

اي متفـاوت کـه اجـراي آن در    هاي تاريک را بـه شـيوه  اين ذرات قادرند پالس

  .هاي ليزري درخشان غيرممکن خواهد بود، تثبيت کنندسيستم
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از ليزرهاي نيمه رسانا که ليزر تاريک بخشي از  محققان اکنون در نظر دارند

هاي اتمي برد و بهبود دادن تجهيزاتي از قبيل ساعتدر پيش ,رودشمار ميآن به

  .استفاده کنند

  

  استفاده از يک کاتاليزور سبز براي توليد دارو

دانان ژاپني يک کاتاليزور نمکي جديد را کشف کردند که کامال سبز و شيمي
تواند در توليد دارو جـايگزين کاتاليزورهـاي   حيط زيست است و ميدار مدوست

  .فلزي سمي رايج شود

-گزارش ساينس، محققان دانشگاه ناگويا تکنيکي را بـراي توليـد دارو بـه   به

تواننـد محـيط زيسـت را سـمي     روشي زيستي و بدون استفاده از موادي که مي

  .کنند پيدا کردند

عنوان واکنش دهنده ده از فلزات سنگيني که بهجاي استفادر اين کاتاليزور به

رونـد از عنصـر يـد    هاي شيميايي توليد دارو بـه کـار مـي   در بسياري از واکنش

که  يبيشتر داروهايي که استفاده رايج دارند با مولکولهاي کايرال .دشواستفاده مي

ر هاي کايرال حاضـ در آزمايشگاه سنتز مولکول. شوندبسيار پرخطرند ساخته مي

که تنها يکي از اشـکال  خصوص با توجه به اينبه .نيست ايدر داروها کار ساده
کايرال داراي خواص شيميايي و فيزيکي درست براي فعـال کـردن دارو اسـت،    

  .شودتوليد اين مواد دشوارتر مي

ها براي انجـام يـک   تا امروز، موثرترين روش براي فعال کردن اين مولکول

ه منجر به توليد محصول نهايي مورد نظر شود استفاده واکنش شيميايي دقيق ک

-از فلزاتي چون تيتانيم، اسميم و کروم بود که همانند کاتاليزورهايي رفتـار مـي  

 .سـمت محصـوالت مـورد نظـر را دارنـد     ها بهکردند که توانايي هدايت واکنش

امـا ايـن فلـزات بـراي محـيط       ,هرچند ميزان اثربخشي اين مواد بسيار باالست

  .همراه دارنديست خطرات زيادي بهز

هـاي سـبزتري گشـتند و    همين منظور اين دانشمندان به دنبـال تکنيـک  به
اين محققان با  .جاي استفاده از اين فلزات سنگين از يد استفاده کنندتوانستند به

هاي هاي آمونيوم و يد موفق شدند مولکولکسيد، نمکواستفاده از هيدروژن پر

اين ماده، ترکيب پايه براي سنتز بسياري از داروهـا   .دست آورندبنزوفوران را به

  .خصوص برخي از داروهاي ضد سرطان خون استبه

بازده استفاده از اين کاتاليزو برابر با کاتاليزورهاي فلزات سنگين است با اين 
  .دار محيط استتفاوت که بدون توليد مواد سمي کامال دوست

  

  يري حياتگنقش نور فرابنفش در شكل

گيري يك عنصـر  انفجار نور فرابنفش احتماال به شكل  :گويند مي ان دانشمند

  .حيات كمك كرده است مولكولي مهم براي خلق

جورجيا   آوري فن گزارش ديسكاوري، گروهي از محققان مركز تحقيقاتي وبه

ا در هاي خـود ر  يافته در آتالنتا و دانشگاه رومي الساپنيزا نتيجه اين مطالعات و

ترين سـناريو   اين تحقيق معمول. اند منتشر كرده ChemBioChem هفته نامه
كد گذاري   ترين سيستم شود ابتدايي را كه تصور مي RNA مولكول درباره خلق

 .گذارد نمايش مي براي حيات باشد به

تنهـا  تر درباره تكامل حيات نـه گفته پژوهشگران، اين يافته ديدي گستردهبه

منظومه خورشيدي يا فراتر  بلكه احتماال در هر نقطه ديگري در روي كره زمين

ميـد متمركـز   آروي مولكـول فـرم   محققان در اين پـژوهش . كند از آن ارائه مي

دهنـده حيـات    ترين ساختار حاوي چهار عنصر اصـلي تشـكيل  اند كه ساده شده

  .يعني كربن، هيدروژن، اكسيژن و نيتروژن است

ميـد در يـك   آگرم كـردن فـرم   ده شده است كهدر مطالعات پيشين نشان دا

را توليـد    RNA اصـلي  ءتواند بيشترين محتويات جـز  تركيب معدني چطور مي

عامـل بـراي     تـرين سيسـتم   ابتدايي به عنوان RNA محققان معتقدند كه. كند

 .حيات عمل كرده است
حيـات در سـاير نقـاط منظومـه      دهد كه وجـود  چنين نشان مياين يافته هم

  .دي چندان هم غيرممكن نيستخورشي

  

  .ها محقق شدبار تصويربرداري از رقص الکترونبراي اولين
بار در تحقيقات خود موفق شدند از رقـص  دانان آمريکايي براي اولينفيزيک

  .هاي سنگين تصويربرداري کنندالکترون

اي براي فيزيـک  ها پديده شناخته شدهبراساس گزارش نيچر، رقص الکترون

اکنـون   .با وجود اين، مشاهده مستقيم اين پديده تاکنون ميسر نبود. ستمدرن ا

محققان دانشگاه مک مستر و البراتوارهاي ملي لس آالمـوس موفـق شـدند از    

-دهنـد عکـس  ها در شرايط سخت تغيير شکل مياين رقص که در آن الکترون

  .برداري کنند

ـ  اين دانشمندان با استفاده از ميکروسکوپ ويژه راي تصـويربرداري  اي کـه ب

ها طراحي شده است توانسـتند  ها در کريستالترتيب و فعل و انفعاالت الکترون

اين تصـوير، منشـاء يـک     .ها را تهيه کننداولين تصوير واضح از رقص الکترون
دهد و دري به خصوص نشان ميتبديل فاز غيرعادي الکتروني را در يک ماده به

هـاي  هـا فرميـون  اي سنگين که بـه آن هسوي خواص و عملکردهاي الکترون

  .گشايدشود ميسنگين نيز گفته مي

-سال قبل، فيزيـک  ٤٠از حدود : اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند

درک رفتار اين . هاي سنگين هستنددانان به دنبال راه حلي براي مسئله فرميون
عال در دمـاي  هاي فتواند منجر به طراحي مواد جديدي براي ابرهاديذرات مي

  .باال شود

  
اي را مـورد بررسـي قـرار دادنـد کـه از      دانان مـاده در اين تحقيقات، فيزيک

هاي سنگين ميوندر اين ماده، اثر فر. اورانيم، روتنيم و سيليسيم ساخته شده بود

عالوه بر اين محدوده، يک تبـديل فـاز   . درجه کلوين ظاهر شد ٥٥از دماي زير 
  .درجه کلوين نيز مشاهده شد ٥/١٧ها در دماي غيرعادي الکترون

اين گروه تحقيقاتي با استفاده از تکنيک ميکروسکوپ اسکنر اثر تونلي موفق 

هاي مسـتقيم  د و واکنشهاي سنگين تصويربرداري کننشدند از رقص الکترون

ميکروسکوپ اسکنر اثر تونلي به  .هاي اورانيم رصد کنندها را با اتماين الکترون

هـا را در روي سـطحي از يـک    دهد که طول موج الکتروندانشمندان اجازه مي
  .گيري کنندماده اندازه

  

  .بعدي از مولکول فيتوکروم گياهان تهيه شداولين نقشه سه
بعدي از مولکولي اي سهبار نقشهران آمريکايي براي اولينگروهي از پژوهشگ

  .دهد پرتوهاي خورشيد را درک کنند آماده کردندکه به گياهان اجازه مي

براساس گزارش اروپا پرس، محققـان البراتـوار ملـي بـروک هـوون وزارت      

بعدي را از ساختار مولکـولي يـک کليـد    انرژي آمريکا موفق شدند اين نقشه سه

کند که نور کننده مولکولي به گياه کمک مياين کليد قطع. ننده ارائه کنندکقطع
  .را درک کنند
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دهد که اين ساختار حساس به نور کـه فيتـوکروم   مطالعات پيشين نشان مي

اين دو حالت به طـول مـوج نورهـاي    . شودنام دارد در دو حالت پايدار ديده مي

زمـاني کـه    .حساس هسـتند ) شانشدت درخقرمز در طيف به(قرمز و قرمز دور 

هـايي را  کند سـيگنال ها را جذب ميهاي يکي از اين طول موجفيتوکروم فتون

که زمان گـل دادن، توليـد کروفيـل و    کند که به گياه براي درک اينارسال مي

  .کندرشد فرا رسيده است کمک مي

دند آميزي با فلزات سنگين موفـق شـ  اين محققان با استفاده از تکنيک رنگ

ها را با ميکروسـکوپ الکترونيکـي مشـاهده کـرده و     بار اين مولکولبراي اولين
هـا تهيـه کـرده و در    بعدي از زواياي مختلف اين مولکـول سپس تصاويري سه

بعدي و يک مدل اتمي از سـاختار داخلـي فيتـوکروم ارائـه     پايان يک نقشه سه

   .دهند

  

  جايزه تکنولوژي هزاره
  .به گياهي اهدا شدهاي خورشيدي شبه سلول

مراسم اهدا بزرگترين جايزه تکنولوژي جهان برگزار و جايزه برتر اين مراسم 
شيوه گياهـان انـرژي   هاي خورشيدي اختصاص داده شد که بهبه مخترع سلول

  .کنندتوليد مي

هزينـه کـه   هاي خورشـيدي کـم  براساس گزارش بي بي سي، مخترع سلول

وجـود آورد  هاي خورشيدي مولد الکتريسيته بهجرهها پنتوان با استفاده از آنمي

  .جايزه تکنولوژي هزاره را به خود اختصاص داد
مايکل گراتزل از موسسه تکنولوژي فدرال لوزان طي مراسمي در هلسـينکي  

سـازي فراينـدي   ابداع وي به شبيه. هزار يورويي را دريافت کرد ٨٠٠اين جايزه 

در ايـن  . کننـد آن نور را به انرژي تبديل مـي  پردازد که گياهان با استفاده ازمي

جـايزه  . هزار يورويي دريافت کردند١٥٠مراسم دو مخترع انگليسي نيز جوايزي 
تـرين جـايزه تکنولـوژي در جهـان اسـت کـه آکـادمي        تکنولوژي هزاره بزرگ

  .عهده داردساالنه آن را به ءتکنولوژي فنالند اهدا

ز نور خورشيد از فناوري نانو استفاده شده در ابداع گراتزل براي توليد انرژي ا

ها از پخش شدن و به گفته وي با استفاده از صفحاتي حاوي نانوکريستال .است

هـاي  ها را در ساخت پنجرهتوان آنبه هدر رفتن نور جلوگيري شده است و مي
تـازگي  هاي خورشيدي گراتزل بهسلول .کار گرفتها بهمولد انرژي در ساختمان

هاي کوله پشتي شارژر مورد اسـتفاده قـرار   والت مصرفي از قبيل کيفدر محص

توانـد در  اش مـي هـزار يـورويي   ٨٠٠گراتزل اعالم کرده است جايزه . اندگرفته

شـمار رود و کمـک کنـد تـا وي از     بهبود دادن مطالعات وي کمک بزرگـي بـه  

  .توليدات تجاري فاصله گرفته و به علم روي آورد

  

  .کشد واد منفجره را بو ميابداع ليزري که م
اي دانشمندان انگليسي اعالم کردند موفق به ساخت فناوري ليزري پيشرفته

  .تواند مواد منفجره پنهان شده را رديابي کنداند که ميشده

هاي توان در رديابي ميدانبراساس گزارش بي بي سي، از اين تکنولوژي مي

هـا اسـتفاده   ود ايمنـي در فرودگـاه  چنين بهباي و همهاي کنار جادهمين و بمب

اند با استفاده از نـوعي پالسـتيک   محققان در دانشگاه سنت اندروز توانسته. کرد

تواند نسبت به بخار ناشـي از مـواد   فلورن نوعي ليزر ابداع کنند که مينام پليبه
  .منفجره واکنش نشان دهد

وفور در نند که بهتواند موادي تي ان تي مابه گفته محققان اين مکانيزم مي

گيرند را در غلظت بسيار محدودي شناسـايي  مواد منفجره مورد استفاده قرار مي

هـاي مـين موجـود در    بـر فـراز ميـدان   . ذره در ميليارد ١٠غلظتي کمتر از . کند

اي وجود هاي مواد منفجرهمناطق ملتهب جنگي ابرهاي رقيقي از بخار مولکول

  .انددهها از آن ساخته شدارند که بمب

هاي مواد منفجره با صفحه پالستيکي کـه ليـزر از آن   به اين شکل مولکول

هاي نورزاي ليزر واکـنش نشـان   شود تماس برقرار کرده و با مولکولساخته مي

ايـن واکـنش    که دهنددانشمندان شرح مي. کنندداده و تابش نور را متوقف مي

اي کـامال جديـد را   ي، شـيوه هاي پليمـر هاي تي ان تي مانند با زنجيرهمولکول

  .آوردبراي متوقف کردن تابش ليزر فراهم مي

گفته دانشمندان دانشگاه سنت اندروز زماني که چنين تکنيکي تکميل شده به
اي را شناسـايي  و مورد استفاده قرار گيرد، قادر خواهد بود هرگونه ماده منفجـره 

ستيکي براي رديابي مـواد  باري است که محققان از ليزرهاي پالاين اولين. کند

  .کنندمنفجره استفاده مي

از ديگر مواردي که براي استفاده از اين سيستم ليزري عنـوان شـده اسـت،    

ها به مناطق مشکوک به داشتن مين و تجهيز ابزار روباتيک است تا با ارسال آن

سازي مناطق مختلـف کـه قربـاني جنـگ     ها از راه دور به پاککنترل کردن آن

 .د پرداختانشده
  

  ترين فاصله زماني در جهانگيري کوتاهاندازه
 ٢٠دوره زمـاني  کـه  اساس گزارش بي بي سي، دانشمندان بـراين باورنـد   بر

-حال بهترين مدت زماني است که تا بهکوتاه ,هااي براي خروج الکتروناتوثانيه

  .گيري شده استصورت مستقيم اندازه

ترين مدت زمـاني کـه يـک    کشف کوچک دانشمندان آلماني اعالم کردند با
-ترين فاصله زماني در جهان را اندازهالکترون براي خروج از اتم نياز دارد، کوتاه

  .اندگيري کرده

ها بالفاصله پس از برخورد فوتون يا شد که الکترونفرض ميچنين تاکنون 

 Photoemissionکنند، اين پديده که بـه  ذرات نوري خروج از اتم را آغاز مي
  .شهرت دارد، بيش از صد سال پيش توسط آلبرت اينشتين تشريح شده بود

ميليـان و مکـس پالنـک    دانان دانشگاه تکنيچه، لودويک مکسياما فيزيک

شود، الکترون برانگيخته شده ها جذب ميواسطه اتمزماني که نور به که دريافتند

بـا ايـن    .ج خواهد شدو در صورتي که انرژي کافي وجود داشته باشد، از اتم خار

هـا از اتـم تـاخير زمـاني وجـود دارد کـه بـه ادعـاي         حال در جداشدن الکترون
گيري شده ترين فاصله زماني است که تاکنون اندازهدانشمندان آلماني اين کوتاه

هايي سنجي فوق کوتاه خود پالسدانشمندان با استفاده از تکنولوژي زمان .است

ها اتم .مادون قرمز را به اتم گاز خنثي نئون تاباندند از پرتوهاي ليزري نزديک به

 ١٨٠بـنفش شـديدي بـه مـدت      ءزمان تحت تاثير پرتوهاي ماوراصورت همبه

هـا را از مـدارهاي اتمـي خـود آزاد     قرار گرفتند و الکترون) ثانيه ١٠-١٨( اتوثانيه

دان دانشـمن . هاي برانگيخته از اتم ثبـت شـد  سپس زمان خروج الکترون .کردند

زمـان  صـورت هـم  ها در مدارهاي اتمـي متفـاوت کـه بـه    الکترونکه دريافتند 

اتوثانيـه   ٢٠اند نيز اتم را در زماني کوتاه اما قابل محاسبه و برابر برانگيخته شده

  .کنندترک مي
يک اتوثانيـه  که دهد رينهارد کينبرگر يکي از محققان اين پروژه توضيح مي

دوره زمـاني کـه تصـور آن     ,لياردم يک ثانيه اسـت برابر يک ميلياردم از يک مي

هـا توسـط نـور در ايـن     اما پس از برانگيختگي الکترون .کامال غيرممکن است

ها زودتر از بقيه اتم را رها کرده و دانشمندان توانستند ايـن  آزمايش، يکي از آن

  .شتاب الکتروني را آشکارا نمايان سازند

هـا بـا   نه تنها الکتـرون که دهد شان مياين تحقيقات ن ,به گفته دانشمندان

ايـن   .گذارنـد هسته اتم خود در تعاملند، بلکه بـر روي يکـديگر نيـز تـاثير مـي     

هـا در  تعامالت کمتر شناخته شده تاثيرات بنيـاديني بـر روي حرکـات الکتـرون    
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ريزترين ابعاد ممکن دارند، فرايندي که تعيين کننـده رونـد تمـامي فراينـدهاي     

  .يميايي استبيولوژيکي و ش

ها اي براي خروج الکتروناتوثانيه ٢٠دوره زماني  که دانشمندان بر اين باورند

گيـري شـده   صورت مستقيم انـدازه حال بهترين مدت زماني است که تا بهکوتاه

  .است
  

  هاي پالستيکيتر زبالهارائه دو فناوري جديد براي تجزيه سريع

-ها مـي کمک آنرا يافتند که بههاي جديدي پژوهشگران آمريکايي فناوري

  .هاي پالستيک را کاهش دادتوان برخورد زيست محيطي زباله

اي براساس گزارش نيوساينتيست، محققان آمريکايي در تحقيقـات جداگانـه  

موفق شدند دو تکنيک جديد را براي تسهيل در فرايند نـابودي پالسـتيک پيـدا    

  .مي دهندا کاهشکنند که برخوردهاي زيست محيطي اين فرايند ر

انـد  نتايج تحقيق اول که محققان البراتوار ملي آرگون در ايلينويز انجام داده

هاي کوچک کربني سياه رنگ را نشان هاي پالستيکي به کرهامکان تبديل زباله

هاي مختلف صنعتي توانند در مراحل بعد در بخشها مياين ميکروکره. دهدمي

  .مورد استفاده قرار گيرند
هاي پالستيکي در يک راکتور با دماي ن محققان موفق شدند با ذوب زبالهاي

در اين  .دست آورندهاي کوچک کربن سياه را بهاين کره ,گراددرجه سانتي ٧٠٠

رسد و اين فشار قادر خواهد بـود پيونـدهاي   اتمسفر مي ٣٤دما، فشار راکتور به 

هاي ميکروکره. ليمري بشکندهاي پهاي هيدروژن و کربن را در زنجيرهميان اتم

هـاي يـوني   ميکرومتر اسـت در آنودهـاي بـاتري    ١٠ها کربن سياه که قطر آن
  .گيرندليتيمي مورد استفاده قرار مي

ايـن   ,تحقيق دوم که در البراتوارهاي دانشگاه ايالت پنسيلوانيا انجام شـد  در

يونـدهاي ميـان   پ(محققان توانستند نوعي پالستيک را از پليمرهاي پليفتااللديد 

هاي سيليکات و اليليک که يک ترکيـب آروماتيـک برپايـه    اين پليمرها از گروه
ئـور  وهـاي فل اين ماده در دماي محيط و در حضور يون .ايجاد کنند) کربن است

  .تواند حل شودمي

هـاي  تـوان پاکـت  گفته اين دانشمندان، بـا اسـتفاده از ايـن تکنيـک مـي     به

هاي جانداران دريايي ويژه، آنزيمدر تماس با آب و به پالستيکي را توليد کرد که

  .شوندراحتي تجزيه ميحاضر در دريا به
هـاي خـود   باوجود اين، براي رسيدن به عرضه تجاري اين نوع از پالستيک

  .تجزيه شونده به تحقيقات بيشتري نياز است

  

  هاي اتمي آيندهارائه تکينک جديدي براي ساخت ابرباتري

هاي آينده، تکنيک جديـدي  آمريکايي با هدف توسعه ابر باتريپژوهشگران 

  .توان انرژي را در هسته يک اتم ذخيره کردکمک آن ميرا يافتند که به

براساس گزارش نيچر، محققان دانشگاه ايالـت واشـنگتن موفـق بـه ايجـاد      

  .اي شدند که در آن انرژي تراکم بسيار بااليي داردماده
هاي خود نشان دادند که با يک پيل با پايه الماس سياين دانشمندان در برر

توان در يک حجم بسيار کوچک از يک ماده ويـژه، حجـم بسـيار بـااليي از     مي

  .انرژي مکانيکي را به شکل انرژي شيميايي ذخيره کرد

ايجاد گروه جديدي از مواد براي ذخيره انرژي، مواد فوق اکسيدکننده بـراي  

يولوژيکي و ابرهـادي در دمـاي بـاال از کاربردهـاي     نابودي عوامل شيميايي و ب

  .روندشمار ميممکن اين تکنيک به

هايي از يک ماده ويژه بين دو نقطه المـاس  هاي با پايه الماس نمونهدر پيل

  .گيرندشوند و تحت يک فشار بسيار زياد قرار ميثابت مي

-هاي طيـف نيکتوانند با تکها ميبراي کنترل تغييرات ساختاري، اين نمونه

  .نگاري يا تفرق پرتوهاي ايکس رصد شوند

) XeF2(يـد  فلوئورديزنـون  پيل محتوي يک نمونه از ماده  ,در اين تحقيق

هـاي  اين يک ماده بلوري سـفيد رنـگ اسـت کـه بـراي شـکافتن تراشـه        .بود

  .شودسيليکوني استفاده مي

 .گيرندقرار ميهاي اين ماده در فاصله دور از هم در فشار اتمسفري، مولکول

اما زماني که اين محققان فشار را افزايش دادند اين ماده تبديل به نيمه رساناي 

با افزايش دوباره فشار تا رسـيدن بـه فشـار بـيش از يـک       .شبيه به گرافيت شد
ميليون اتمسفر، برابر با فشاري که در نيمه راه ميان سطح و مرکز سياره زمـين  

شـدت  شکل يک شبکه سه بعدي از يک ساختار بههها بوجود دارد، اين مولکول

متراکم با پيوندهاي از نوع پيوندهاي فلزات درآمدند و توانستند انرژي را در خود 

 .ذخيره کنند
  

  خورشيدي با الهام از چشم مگس  ابداع پيل
چنين ايده درخشاني را ارائه كند كه  دتوان فقط يك ذهن مهندسي پيچيده مي

  .هاي خورشيدي است هاي مگس براي توليد پيل چشم شامل الگوبرداري از
ب زيستي لانگيز شامل ساخت يك قابه گزارش ديسكاوري، اين ايده شگفت

يك نوع خاص از چشم مگس داراي  .هاي مگس است نمايشي با الهام از چشم

  .هاي خورشيدي كارآمد و موثر است شكل كامال مناسبي براي ساخت پيل

  حـل  تي وي از دانشگاه ايالتي پن در آمريكا يـك راه الفتاكيا و گروه تحقيقا

هـاي   محققان ابتدا قرينه چشم مگس .اند اميدواركننده براي اين طرح پيدا كرده
آلي براي هاي ايده ها چشم گوشت را خارج كردند، چون اين نوع معمول از مگس

يـه  ها را روي يك زيرال ها سپس اين قرينهآن .كاربردهاي پيل خورشيدي دارند

داري از شـكل آن، بـه ايـن    اي نصب كرده و پليمري را براي حفظ و نگه شيشه

چشمي پيچيـده در نيكـل را درون يـك     ٩تركيب افزودند، سپس اين مجموعه 
حاصل اين طراحي، يك صفحه است كه از خواص مفيد  .اتاقك خالء قرار دادند

توان اين الگو را  يدر نهايت با وجود اين صفحه م .در مقياس نانو برخوردار است

قرينـه   ٣٠تـر متشـكل از   اي بـزرگ  مرحله بعدي ايجاد صفحه .دقيقا تكثير كرد

  .چشم مگس گوشت است

هـا هسـتند تـا دريابنـد      اكنون در جريان بررسي روي پروانهاين محققان هم
 .ها، سطوح رنگي ايجاد كرد توان بدون استفاده از رنگدانه چگونه مي

  

  يا در شيميهاي دنبرترين دانشگاه

هـاي  هاي و اعالم امتياز برترين دانشگاهبندي شانگدر پي انتشار نتايج رتبه

هـا در  جهان براساس معيارهاي مشهور اين رتبه بندي، جايگاه و امتياز دانشگاه

  .رشته شيمي مشخص شد

در  هـاي بندي جديد شـانگ شيمي، رتبه رشتهبه گزارش خبرگزاري مهر، در 

هاي جهان، اين بار دانشگاه کاليفرنيا برکلي به هاروارد و هاز دانشگا ٢٠١٠سال 
امتيـاز در رتبـه اول قـرار     ١٠٠کمبريج مجالي نداده و با اختصاص دادن تمامي 

، دانشگاه کمبـريج بـا   ٧/٩٨پس از برکلي دانشگاه هاروارد با امتياز . گرفته است

ژي فدرال سوئيس با ، موسسه تکنولو٩٤امتياز  انشگاه استنفورد باد, ٨/٩٧ امتياز

 ، دانشگاه کيوتـو بـا امتيـاز   ٢/٨٥ ، موسسه تکنولوژي کاليفرنيا با امتياز٨٧امتياز 

٥/٨٢ ،MIT و دانشگاه نـورث  ٤/٧٦ ، دانشگاه آکسفورد با امتياز٥/٨٠ با امتياز-

  .هاي دوم تا دهم قرار دارنددر رتبه ١/٧٩ وسترن با امتياز

استراسـبورگ، کاليفرنيـا لـس آنجلـس،     هاي توکيو، کلمبيا، مـونيخ،  دانشگاه

-گو،پنسيلوانيا، کاليفرنيا سنتا باربارا، تگزاس و رايـس دانشـگاه  کاليفرنيا سن ديه

  .اندهاي شيمي را تشکيل دادهرتبه برتر بعدي ليست برترين ١٠هايي هستند که 



  

  
  
    

  

۶۸ 

  اكسيد به سوخت مايع ديکربن تبديل 
نـور خورشـيد و تبـديل    شركت ژول بيوتكنولوژي توانسته اسـت بـا كنتـرل    

حل جايگزيني بـراي توليـد سـوخت     اكسيد به انرژي مايع راه  ديکربن مستقيم 

هـاي   اين سيستم سـازگار بـا محـيط زيسـت نيـازي بـه زمـين        .مايع ارائه كند

توان سـاالنه در هـر آكـر     كشاورزي يا آب شيرين نداشته و با استفاده از آن مي

ها  ن اتانول تجديدپذير يا ديگر هيدروكربنهزار گال ۲۰بيش از   )مترمربع ۴۰۴۷(
  .را توليد كرد

جاي هيچ : گويد بيل سيمز، رئيس و مديرعامل شركت ژول بيوتكنولوژي مي

هاي تجديدپذير و مانـدگار   داليل محيطي و اقتصادي سوختشكي نيست كه به

هاي   جايي كه بسياري از روشاز آن . از اهميت حياتي و بسيار بااليي برخوردارند

كشف شده تاكنون نتوانسته موانع ناشي از هزينه باالي توليد، اثرات مخرب بـر  

اين , محيط زيست و فقدان پشتوانه كافي جهت رفع نيازهاي بشر را مرتفع كند

كـارگيري  شركت ژول در نظر دارد تا با بـه . شود اهميت بيش از پيش آشكار مي

انـد سـرانجام رويـاي توليـد     تومعادالت مهندسي، بيوتكنولوژي و اقتصـادي بـه  

هاي تجديدپذير را به واقعيت رسانده و در كنار همه اين مزايا بـا تبـديل    سوخت

و كمـك بـه محـيط زيسـت قـدم       CO2اكسيد به سوخت در كاهش   کربن دي
  .بردارد

هاي فتوسنتزيك مهندسي شده جهـت تسـريع فرآينـد      با استفاده از ارگانيسم

ان سـوخت مـايع قابـل اسـتفاده و تركيبـات      تـو  مي CO2تبديل نور خورشيد و 

اين سيستم مبدل خورشيدي با اسـتفاده از حـداقل   . شيميايي سودمند توليد كرد

منابع به فرآيند گرفتن نور خورشيد براي توليد و تفكيك محصول نهايي كمـك  
  .كند مي

هـا   توده بر تبديل بعضي زيست توان ديگر فرآيندهاي هزينه  به اين ترتيب مي

هاي زيستي كه مراحـل زيـادي را بايـد     جلبك يا مواد سلولزي به سوخت مانند

, در مقايسه با ديگر فرآيندهاي توليد سـوخت پـاك  . پشت سر گذارند را كنار زد
هاي كمتري بـراي تبـديل مسـتقيم کـربن       اين تكنولوژي به مراتب محدوديت

ژي در ايـن  تراكم انباشت انر. اكسيد به سوخت مايع توسط نور خورشيد دارد دي

راحتي قابل  چنين بههم. هاي مرسوم و متداول است برابر باتري۱۰۰سوخت مايع 

  .جاسازي بوده و بدون كمترين افت انرژي قابل حمل است

قرار است اولين محصول اين شركت به نام سوخت اتانول خورشيدي بـراي  
 .مصارف تجاري تا آخر سال جاري ميالدي روانه بازار شود

  

  ست جديد براي فرآيندهاي اكسيداسيوننانوكاتالي

صـورت   تواند به اند كه مي دانشمندان در چين يك نانوكاتاليست جديد ساخته

را در حضور هيدروژن اكسيد كـرده و تبـديل بـه     منوكسيدکربن پذيري  انتخاب

  .اكسيد كند ديکربن 

  
صـورت بـالقوه بـراي    اين نانوكاتاليست بـه  ,Scienceبرپايه گزارش مجله 

هـا کـربن منوكسـيد     زيـرا در ايـن پيـل   . هاي سوختي هيدروژني مفيد است پيل

  .تواند الكترودهاي پالتين را سمي كند مي

ـ  اين محققان نانوكاتاليست خود را براساس پيش هـاي تئـوري طراحـي     يبين

تا  ۳اين نانوكاتاليست با ايجاد نانوجزايري از فرو اكسيد، با پهنايي در حد . كردند

اين نـانوجزاير بـا تبخيـر آهـن در     . شود نانومتر، روي سطح پالتين ساخته مي ۵

طبيعتا در اين حالت آهن اكسيد . شوند حضور اكسيژن روي اين سطح، ايجاد مي

اگرچه نيروهاي چسبنده قوي بـين سـطح   . شود كسيد ميشده و تبديل به آهن ا

شود  اي معروف به تحديد فصل مشترك مي پالتين و فرو اكسيد منجر به پديده

  .شود پايدار مي FeOكه در آن 

شـوند و ظرفيـت    اي اشباع نمـي  مرتبه طور همدر اين حالت، اين نانوجزاير به

هاي اين نانوجزاير شامل  وشهاين محققان شرح دادند كه گ. پيوندي اضافي دارند

هـا   اين سايت. باشند مي) CUF(اي اشباع نشده  مرتبه طور همبه Feهاي  سايت
کربن منوكسيد . هاي اكسيژن را به اكسيژن اتمي تجزيه كنند قادرند كه مولكول

  .شود اكسيد مي CUFهاي  شود و در اين سايت روي سطح پالتين جذب مي

تواند کربن منوكسـيد را در   كه اين سيستم مي اين گروه تحقيقاتي نشان داد

تـوان بـراي    از ايـن نانوكاتاليسـت مـي   . حضور جرياني از هيدروژن اكسيد كنـد 

  .هاي سوختي هيدروژني استفاده كرد جلوگيري از مسموم شدن پالتين در پيل

: زينها باو، از موسسه فيزيك شيميايي داليان و يكي از ايـن محققـان گفـت   

مرتبه اشباع نشده، با استفاده از اين راهبرد و مفهوم  طور هم به  هاي فلزي سايت

تواننـد بـه آسـاني روي سـطوح جامـد سـاخته شـوند و در بسـياري از          ساده مي

  .هاي نامتجانس استفاده شوند واكنش
تـي در   رنالد اسكاب، يك متخصص علـم سـطح در دانشـگاه آنـدريوز اسـي     

هاي كاتاليسـتي سـطحي بـا درك     مكند كه بسياري از سيست انگليس، اشاره مي

در علـم سـطح   : او گفت. اند هاي سطحي توسعه داده شده اساسي كمي از پديده

پــذيري،  شــود كـه ارتبــاط بـين ســاختار يـك كاتاليســت و واكـنش     سـعي مـي  

اي از  اين كار كه در آن به طور برجسته. اش درك شود پذيري و پايداري انتخاب

توانيد براساس يك طراحـي   داد كه شما ميعلم سطح استفاده شده است، نشان 

  .هوشمند و منطقي، يك كاتاليست جديد توسعه دهيد

  

  هادر دستان معماران مولکول ٢٠١٠نوبل شيمي 

کميته نوبل در آکادمي سلطنتي سوئد اسامي سه برنده جـايزه نوبـل شـيمي    

  .را اعالم کرد ٢٠١٠سال 

ق شدند جايزه نوبل شيمي ها موفگزارش خبرگزاري مهر، معماران مولکولبه

ساله  ٨٠ ساله و آکيرا سوزوکي ٧٥ ايچي نگيشي -اي. را از آن خود کنند ٢٠١٠
ها قبل ساله که سال ٧٩ هيک آمريکايي. دو دانشمند ژاپني همراه با ريچارد اف

سـه دانشـمندي    ,هاي لگو بازي کنندچون تکههاي کربن همموفق شدند با اتم

  .ون دالري آکادمي نوبل را از آن خود کردندميلي ٤/١هستند که جايزه 

گذارند بلکه هبهم خوبي در کنار ها را بهاين دانشمندان نه تنها قادرند اين اتم

ـ ها ساختمانتوانند از کنارهم چيدن آنمي سـازند کـه در الکترونيـک و    ههايي ب

  .پزشکي فوايد بسياري دارند

به اين سه دانشمند توضيح کميته نوبل در خصوص داليل اعطاي اين جايزه 

-چـون آن اي همهاي پيچيدهدهد که مولکولشيمي برپايه کربن، اجازه مي: داد

اين عنصر، پايه حيات . اند در کنار هم چيده شوندهايي که در طبيعت ايجاد شده
ها، سم مارها و توليـد  انگيزي چون رنگ گلهاي متعدد شگفتو مسئول پديده

دهد که ها اجازه ميشيمي آلي به انسان. کشندا را ميهموادي است که باکتري

برپايه آن چيزي که طبيعت انجام داده است به ساختن ادامه دهند و با اسـتفاده  

هـاي جامـد بـراي سـاخت طيـف وسـيعي از       هاي کربن، يکي از اسـکلت از اتم

اين عنصر بـه بشـريت اجـازه داده اسـت کـه      . هاي متنوع را ارائه کنندمولکول

  .دست بياوردچون پالستيک را بهوها و مواد متحوالنه جديدي همدار



  

  
  
    

  

۶۹ 

  
  ٢٠١٠در زمان اعالم اسامي برندگان نوبل شيمي  هيئت آکادمي نوبل

هاي آن ه براي نزديکي و پيوند زدن اتمکربن عنصري بسيار پايداري است ک
نياز به يک کاتاليزور است که در حقيقت اين کاتاليزور، کشفي است که توسـط  

  .انجام شده است ٢٠١٠سه برنده نوبل شيمي 

اي را ايجاد کنند موفق شدند کاتاليزور ويژه ٦٠اين دانشمندان در پايان دهه 

کنش شـيميايي کـه بـه آن تـزويج     که از عنصر پاالديم براي انجام يک نوع وا

ايـن  : مزاياي اين کاتاليزور بسيار متنوع اسـت  .کندگويند استفاده ميمتقاطع مي

کاتـاليزور  . دهد که حتي يک ساختار بسيار پيچيده هم ايجاد شودماده اجازه مي

کنـد و کـار در دمـاي يـک محـيط      هاي زائد ايجاد نمـي برپايه پاالديم مولکول

  .کندپذير ميتوار را امکانمعمولي مثل البرا

تازگي موفق شدند يک خاطر اين ابزار، دانشمندان بهچنين براي مثال، بههم
طور طبيعي در اعماق درياي کارائيـب در بـدن نـوعي    ماده ضدسرطان را که به

اين اسفنج يادگرفته است که براي دفاع  .اسفنج دريايي وجود دارد بازسازي کنند

يکي از اين مـواد کـه   . اي را توليد کندم و زهرهاي ويژهدر مقابل دشمنان سمو

هاي سرطاني بسيار موثر است امروز با کمک متد اين سـه  براي مقابله با سلول

  .دانشمند در البراتوار توليد شده و در فاز آزمايش است

-هاي کربن در پزشـکي کاربردهـاي ديگـري نيـز دارد و بـه     متد تزويج اتم

تواند در چنين ميهم. يد داروهاي ضدويروسي مفيد باشدتواند در تولخصوص مي

هـا و در الکترونيـک بـراي    محافظت از محصوالت کشاورزي در مقابل بيماري

ايـن  . کاربرد داشته باشـد ) OLED(کننده نور ارگانيکي ساخت ديودهاي ساطع

ديودها به خصوص براي ساخت صـفحات نمايشـگرهاي فـوق باريـک نقشـي      

  .نندکبنيادي ايفا مي

نيم قرن بود که در : نگيشي پس از انتشار خبر اعطاي اين جايزه اعتراف کرد

  .انتظار اين لحظه بودم

  

  توسعه روش جديدي براي ساخت
  هاي فتوولتائيک پالستيکي ارزانپيل

نگاري جديد و بررسي دانان آمريکايي با استفاده از يک تکنيک طيففيزيک

هـاي فتوولتائيـک   تواند در توليد پيلد که مينيمه رساناهاي آلي، روشي را يافتن

  .پالستيکي ارزان کاربرد داشته باشد

گزارش نيچر، دانشمندان دانشگاه راتجرز در تحقيقات خود نشان دادند که به

تواننـد بـا   کنند مـي چگونه در نيمه رساناهاي آلي، ذراتي که انرژي را منتقل مي

  .شد حرکت کنندتاکنون تصور ميسرعت هزاران برابر بيشتر از آن چيزي که 
: ويتالي پودزروف، سرپرست اين تيم تحقيقاتي در اين خصـوص توضـيح داد  

هاي فتوولتائيک خورشيدي و هم براي نيمه رساناهاي آلي هم براي ساخت پيل

هـاي بسـيار بـااليي    لساير مصارف از جمله نمايشگرهاي الکترونيکي از پتانسي

هـاي پالسـتيکي   توان اين ابزارها را با ورقـه هي باميد است که روز. برخوردارند

  .ساخت

اين دانشمندان مشاهده کردند که ذرات اکسيتون در يـک کريسـتال کـامال    

شود تا مسـافت  ناميده مي) Rubrene(خالص يک نيمه رساناي آلي که روبرن 

اين درحالي اسـت کـه تـاکنون تنهـا      .شوندمنتشر مي) چند ميکرون(نسبتا دور 

  .نانومتر مشاهده شده بود ٢٠ها در اين مواد تا فاصله کمتر از اکسيتونانتشار 

کنند ها را جذب ميها ذراتي هستند که وقتي مواد نيمه رسانا فوتوناکسيتون

رسـند  اين ذرات زماني که به نقطه اتصال يک نيمه رسانا مـي . شوندتشکيل مي
ن علـت اگـر تنهـا چنـد ده     هميبه .توانند يک اختالف پتانسيل را ايجاد کنندمي

-تر به اتصاالت نيمـه رسـانا مـي   هاي نزديکنانومتر حرکت کنند تنها اکسيتون

هـاي  ايـن چيـزي اسـت کـه در پيـل     . توانند يک شدت الکتريکي ايجـاد کننـد  

هـا  همين علت بازده تبديل انرژي اين پيلفتوولتائيکي آلي فعلي وجود دارد و به

  .بسيار پايين است

هـاي فتوولتائيـک   مـا در پيـل  : داد حوف در اين خصوص توضيويتالي پودزر

بار مـا  دهيم، اما اکنون براي اوليندرصد از نور خورشيد را از دست مي ٩٩فعلي 

ايـن  . ميکرون مشاهده کنـيم  ٨ها را در مسافت دو تا توانستيم حرکت اکسيتون

گـاليم  نتيجه با نتايجي که از نيمه رساناهاي غيرآلـي همچـون سيليسـيم و يـا     
که فاصله گسـترش اکسـيتون   محض اينبه. آيد برابر استدست ميآرسنيک به

تـوان ميـزان   شـود مـي  قيـاس مـي   رسد که با طول جذب نور قابـل حدي ميبه

  .آوري کردبيشتري از نور خورشيد را براي تبديل کردن به انرژي جمع

نگـار  يفاين محققان براي رسيدن به اين نتايج از يک روش جديد برپايه ط

ها استفاده کردند در حقيقت از آنجا کـه ايـن   گيري اکسيتوناپتيکي براي اندازه

   .شوندهاي فعلي رصد ميسختي با روشذرات بدون بار الکتريکي هستند به

  

  ترين ميكروسكوپ الكتروني با دقت اتمي قوي
  .در دانشگاه كمبريج انگليس رونمايي شد

لكتروني جديد، كه دانشمندان را قادر به گزارش فارس، اين ميكروسكوپ ابه

طـور رسـمي توسـط وزيـر     اي خواهد كرد، به هاي منفرد در هر ماده مشاهده اتم

  .برداري شد ها و علوم انگليس پرده دانشگاه
 ٣تيتـان   FEIفرد كه نامش ميكروسـكوپ الكترونـي   اين ماشين منحصربه

 ٧/٠هـا بـا دقـت    آناست، دانشمندان را قـادر بـه ديـدن سـاختارها و تحليـل      

كند كه كمتر از نصف اندازه يك اتم كربن اسـت و بـيش از يـك     آنگستروم مي

  .تر است ميليون برابر از ضخامت تار مو كوچك

انگيــز ايــن ميكروســكوپ الكترونــي باعــث رونــق گــرفتن  قــدرت شــگفت

خاطر ناتواني دانشمندان در مشـاهده  هايي خواهد شد كه پيش از اين به پژوهش

  .ل چنين ساختارهاي ريزي مسكوت و ناتمام مانده بودندو تحلي

هاي پژوهشي كه از اين ميكروسـكوپ اسـتفاده خواهـد كـرد،      يكي از پروژه

شـود كـه بـا ظهـور      هـايي ماننـد آلزايمـر و پاركينسـون مـي      مربوط به بيماري
تشـكيل   هايي به نام نانوسيم ها از ميله اين پالك. شوند هايي مشخص مي پالك

. اند شده ساخته شده  هاي بد تا كه مانند فوالد محكم هستند و از پروتئيناند  شده

ها فقط چند نانومتر است به سختي قابل مطالعه هستند و جايي كه قطر آناز آن

يا پرتـو   MRIهاي  خاطر ساختار بسيار ريزي كه دارند قابل مشاهده با اسكنبه

X نيستند.  

الكتروني براي مطالعه نسل جديد  چنين پژوهشگران از اين ميكروسكوپهم

هاي جديـد   اين روشنايي. هاي روشنايي خانه و اداره استفاده خواهند كرد سيستم

هـاي كربنـي را    جويي فراواني در انرژي خواهند داشـت و انتشـار آالينـده    صرفه



  

  
  
    

  

۷۰ 

هاي طبيعي، مانند نور خورشيد، فراهم خواهند  ها روشناييآن. كاهش خواهند داد

  .سال عمر كنند ٦٠وانند تا ت كرد كه مي

شود  پروژه ديگر به تصفيه آب در دنياي در حال پيشرفت امروزي مربوط مي

هـا و   خاصي كه قادر به كشتن تمام باكتري) UV(كه با نورهاي ماوراي بنفش 

هـا زنـدگي را    توانـد ميليـون   اين پروژه مـي . ها هستند، قابل انجام است ويروس

ماوراي بنفش، كه قرار است به زودي در انگليس اين نورهاي جديد . نجات دهد

  .تر هستند استفاده شوند، از افزودن كلر به آب بسيار سالم

سير كولين هامفريس، مدير پژوهش از بخش متالورژي و علوم مواد دانشگاه 
اين ميكروسكوپ الكترونـي بـا دقـت اتمـي در حـل بسـياري از       : كمبريج گفت

ها مواجه هسـتيم  ب آشاميدني كه امروزه با آنمشكالتي مانند كمبود انرژي و آ

  .كمك خواهد كرد

اين ميكروسكوپ الكتروني در مركز نانوعلم در دانشـگاه كمبـريج قـرار داده    

 .شده است
  

  ابداع موادي با قابليت نامرئي کردن اجسام
محققان دانشگاه سنت اندروز با ابداع متاموادي جديد کـه ابعـاد سـاختار آن    

اند قدمي ديگـر بـه سـوي محقـق     وج نور مرئي است توانستهنزديک به طول م

  .شدن روياي ساخت رداي نامرئي بردارند

  
اي علمي هبخش داستانها الهامچه براي سالمهر، آنخبرگزاري گزارش به

تخيلي بوده و براي دانشمندان به رويايي دوردست تبديل شده بود اکنـون چنـد   

انـد بـراي   زيرا محققان موفق شده .قدم ديگر به واقعي شدن نزديک شده است
  .ساخت رداي نامرئي کننده قدمي بزرگ بردارند

انـد کـه   هاي قابل انعطـافي شـده  دانشمندان انگليسي موفق به ابداع صفحه

 .هاي مشهور هري پاتر ناميدان آن را وجه علمي رداي نامرئي کننده فيلمتومي

-اين ماده جديد با نام متافلکس از ساختاري ميکروسکوپي تشکيل شده که با به

تواند جريان نور را در سطحي بنيادين کنتـرل  اي از متامواد ميوجود آوردن اليه

  .کرده و هدايت کند

تواننـد قـدرتي   دانشگاه سنت اندروز، متامواد مـي به گفته آندرئا دي فالکو از 

قـدرت   .نظير را در کنترل و تغيير رفتارهاي نور در اختيار انسـان قـرار دهنـد   بي

کاري و تغييردادن رفتار نور همان توانايي است که به متامواد توانايي ايجاد دست
ده در تصور نامرئي بودن را خواهد داد، مفهومي که در حال حاضـر بـراي اسـتفا   

هـا،  هـا از جملـه اسـتتار صـوتي سـاختارهايي از قبيـل کشـتي       بسياري از زمينه

  . ها و هواپيماها مطرح استزيردريايي

ويژگي نامرئي شدن در نـور مرئـي چالشـي    يابي بهبه گفته دانشمندان، دست

زيرا براي رسيدن به چنين هدفي بايـد ابعـاد متـامواد بسـيار      .بسيار بزرگ است

توان بـا  اساس استوارند که امواج نوري را تنها ميقوانين نور براين. کوچک باشد

ساختارهايي هم اندازه طول موج امواج نوري تغيير داد، از سويي ديگر بـا وجـود   

هـا از  اند طول مـوج بلنـد آن  که در گذشته متامواد قابل انعطاف ساخته شدهاين

  .کاهدتاثير نامرئي کننده مواد مي

ه جديدي که توسط دانشمندان دانشگاه سنت انـدروز سـاخته   رو متامادازاين

-رود زيرا اين مواد به اندازهشمار ميسوي جهاني نامرئي بهشده قدمي بزرگ به

-توانند نور مرئي را مختل کنند و در عين حـال از انعطـاف  هاي ريز هستند که ب

  .پذيري نيز برخوردارند

تر هدف نهايي ايـن دانشـمندان   سازي رداي نامرئي هري پابا اين همه شبيه

ها در تالشند از ايـن مـواد در سـاخت لنزهـاي طبـي مصـرفي       نيست، بلکه آن
عنـوان يـک چشـم مصـنوعي     توانند اختالالت بينايي را بهاستفاده کنند که مي

  .درمان يا کنترل کنند

  

  هاي مايع با قابليت ذخيره انرژي خورشيدابداع باطري

هاي مايع از نوعي مولکول ي ساخت باطريطرحي را برا MITمحققان در 

تواند انرژي خورشيدي را در خود ذخيره کرده و اند که ميقيمت ارائه کردهگران

  .يا در صورت نياز آن را آزاد کند

آوري انرژي خورشيدي هايي که براي جمعبراساس گزارش گاردين، فناوري
هـاي نـوري يـا حـرارت     ناند، از قبيل تجهيزات فتوولتائيک که فوتـو ابداع شده

 .اندمنظور ذخيره کردن انرژي خورشيد ساخته نشدهبه کنند،خورشيد را جذب مي

شود، که مقدار قابل توجهي را شامل مي از اين رو بخش اضافي انرژي خورشيد

 .براي هميشه به هدر خواهد رفت

رائـه  تواند منجر بـه ا اند که ميمطالعاتي انجام داده MIT از اين رو محققان
اي کـه از  اي جديد براي جذب و ذخيره کردن نـور خورشـيد شـود، شـيوه    شيوه

سازي و قابل حمل کردن انرژي خورشيدي برخوردار ذخيره پتانسيل کافي براي

کـه از عنصـري کميـاب،     اين مطالعات برپايه مولکول فولولين ديروتينيم. است

 .نجام گرفته استآيد، ادست ميمانند به نام روتنيم بهپالتين گران و
کننـد،  دريافت مـي  ها نور خورشيد رامحققان دريافتند زماني که اين مولکول

دهند و با افزودن يک کاتاليزور به اين ترکيـب  ناپايدار تغيير شکل مي به حالتي

 .حالت اوليه آن بازگرداندها را بهمولکول توانمي
دي بسـيار قابـل توجـه    تواند از ديدگاه انرژي خورشـي اين رفتار مولکولي مي

داشتن انرژي خورشيدي در خود بـه حالـت ناپايـدار    ها با نگهمولکول زيرا .باشد
زمان نياز با افزودن يـک کاتـاليزرو عـالوه بـر تغييـردادن       توان دردرآمده و مي

ذخيره شـده در آن را نيـز آزاد کـرده و آن را بـه      مولکول به شکل اوليه، انرژي

 .الکتريسيته و يا حرارت تبديل کرد ي مانندهاي مورد نياز انرژشکل
عنـوان ابـزاري   توانند در حالت مايع بهها ميمحققان باور دارند اين مولکول

تصـور نهـايي   . کار گرفته شـوند ذخيره و تبديل کردن انرژي خورشيدي به براي

استخرهايي مملو از اين مايع است تا انـرژي خورشـيدي را در خـود     ها ايجادآن

کشـي بـه منـاطق نيازمنـد     را با استفاده از شبکه لوله هاکنند و سپس آنذخيره 

 .هاي مختلف آزاد کننددر خود را به شکل انرژي انتقال داد تا انرژي نهفته

تواند حرارتـي بـه انـدازه    دست آمده باشد ميها بهسوختي که از اين مولکول
کـار  ها و يا حتي بههداشتن خانايجاد کند، حرارتي که براي گرم نگه درجه ٢٠٠

 .الکتريکي کافي خواهد بود انداختن يک موتور

ترين مشـکل نيـز   براساس گزارش گاردين، تنها مشکل باقي مانده که بزرگ

از اين رو استفاده  .قيمت استرود، اين است که ديروتنيم بسيار گرانشمار ميبه

. بردي نخواهد بـود هاي مايع قابل شارژ مجدد چندان کارباطري عنواناز آن به

هايي مشـابه امـا   تر را با ويژگيقيمتهايي ارزانتالشند مولکول محققان درلذا 

  .کنند تر کشفاي پايينهزينه

  



  

  
  
    

  

۷۱ 

  هاهاي فتوولتائيکي نانوستونتوسعه پيل
  توسط محقق ايراني دانشگاه برکلي

ه هـاي نيمـ  دانشمند ايراني دانشگاه برکلي موفق شد با استفاده از نانوسـتون 

هاي درصد از تمام فوتون ٩٩هاي فتوولتائيکي را ايجاد کند که قادرند رسانا پيل

  .نور مرئي خورشيد را جذب کنند
همراه اي دانشمند ايراني به، علي جاوه Nanowerk LLCبراساس گزارش

البراتوار ملي الرنس برکلي و دانشگاه کاليفرنيا در برکلي يـک   همکاران خود از

-ژرمانيم و کادميم را ايجاد کردند که مي يدهاي سولفنانوستون بسته متراکم از

نانومتر را بدون  ٩٠٠تا  ٣٠٠هاي با طول موج بين فوتون درصد از تمام ٩٩تواند 

 .کند هاي ضدانعکاس جذبنياز به روکش
تواند در بهبود بازده و ميزان اثربخشـي  نتايج تحقيقات اين محقق ايراني مي

 .خورشيدي نقش مهمي ايفا کند فتوولتائيک هايپيل
براي بهبود ميزان اثربخشي جذب : اي در اين خصوص توضيح دادعلي جاوه

-ها ما از يک ساختار دو قطري استفاده کرديم بهوسيعي از نانوستون نور در باند

تواند انعکاس را بـه  نانومتر است که مي ٦٠ساختار در راس  طوري که قطر اين
قطر پايه ايـن سـتون نيـز    . را به داخل هدايت کند يشتريحداقل برساند و نور ب

دهد تا نور پذير کرده و اجازه ميامکان نانومتر است که حداکثر جذب نور را ١٣٠

 .بيشتري به برق تبديل شود

 
درصـد از نـور    ٩٩اين ساختار دو قطـري  : اين دانشمند ايراني در ادامه افزود

درصـد   ٨٥هاي قبلي ما قادر بودند در حالي که نانوستون .کندمرئي را جذب مي

  .از نور را جذب کنند

اند که يک بسته متـراکم سـه   تاکنون تحقيقات تئوريک و تجربي نشان داده

انداختن نـور  ا با قطر و طول مشخص در به دامهاي نيمه رساننانوستون بعدي از

-اين مواد کمتر از نيمي از ماده نيمه رسانا را که بـراي پيـل  . بسيار عالي هستند

-کار مينياز است به تلوريد ساخته شده از کادميم هاي خورشيدي با فيلم نازک

ده چنين تنها به حدود يک درصد از ماده اسـتفاده شـ  ها هماين نانوستون. گيرند
علـت مـانع   باوجود اين، تاکنون بـه . خورشيدي سيليکوني نياز دارند هايدر پيل

  .شدها استفاده نميتوليد از اين نانوستون بزرگ پيچيدگي فرايند

دست آمده از هاي بهاي و همکارانش نانوستونهاي خود را بر روي قالبجاوه

  .متر ايجاد کردندميلي ٥/٢آلومينيوم به ضخامت  ورقه

 
اجازه داد تا ايـن بسـته    يک فرايند آندسازي در دو مرحله به اين دانشمندان

کـه در   متراکم متخلخل دو قطري به ضخامت يک ميکرومتر را به دست آورند

هـاي بسـته،   سـپس در خلـل و فـرج   . قطر پايه بيشتر بود آن قطر راس کمتر و

هاي نيمه رسـانا تزريـق   نانوستون هاي طال را براي کاتاليز کردن رشدنانوستون

 .کردند

اين فرايند يک کنترل با دقت بسـيار  : اي در اين خصوص اظهار داشتجاوه

ارائـه  کريسـتالي  هاي تکروي هندسه و شکل بسته متراکم نانوستون باال را بر

هاي مـا توانسـتند تمـام    هاي نانوستون دو ميکرون، بسته با ارتفاع تنها. دهدمي

نـانومتر را بـدون نيـاز بـه اسـتفاده از       ٩٠٠ تا ٣٠٠هاي با طول موج بين فوتون

  .دنهاي ضدفيلتر جذب کنروکش

  

  !تهيه گرافن از يک حبه قند
نـد کـه بـا    هاي خود کشـف کرد گروهي از پژوهشگران آمريکايي در بررسي

  .هاي گرافن ايجاد کردتوان ورقهکاري يک حبه قند معمولي ميدست

براساس گزارش رويترز، ماده جديد گرافن که تنها از يک اتم کربن تشـکيل  

هـاي الکترونيکـي کـه    تواند براي ايجاد نسل جديدي از دسـتگاه مي شده است

 .رودکار کنند بهفضاي کمي اشغال مي انرژي کمتري مصرف کرده و
تـوان از  اکنون دانشمندان دانشگاه رايس در تحقيقات خود دريافتند که مـي 

که که فرايند تبديل قند به گرافن به درصورتي .دست آوردگرافن به قند معمولي

اي و توانـد در کـاهش گازهـاي گلخانـه    رسـد قنـد مـي   هب سازيمرحله تجاري

مان موجب توسعه بيشتر زکرده و هم محافظت از منابع طبيعي نقش مهمي ايفا
کاري قند نه تنهـا از  اين فرايند ايجاد گرافن از دست. ابزارهاي الکترونيکي شود

 ،که از مواد غيرسمي براي ايجاد گرافن استفاده شده است اهميت دارد اين نظر

تواند تنها در يک مرحلـه و  جنبه حائز اهميت است که مي چنين از اينبلکه هم

 .گرافن تهيه کند ني از قنددر دماي نسبتا پايي

چـون پلکسـي گـالس را بـرروي يـک      اين محققان مواد غني از کربن هـم 
زماني که اين فلز اسـيدي در معـرض   . مس يا نيکل قرار دادند زيراليه از جنس

به اين ترتيب . گرفت همانند يک کاتاليزور رفتار کرد هيدروژن و گاز آرگون قرار

 .منفرد از گرافن توليد شد هدست آمد و يک اليکربن خالص به
در پايان اين فرايند، دانشمندان ديگر منابع کربني را مورد آزمايش قرار دادند 

سپس همان شرايط . گرم قند را روي يک ورقه مس گذاشتندميلي ١٠بنابراين  و

  .دست آوردندسرعت يک اليه گرافن بهقند اعمال کردند و به را بر روي اين

  

  تعريف جديد کيلوگرم تالش محققان براي

-المللي موفق شدند با استفاده از ثابت آوگادرو تعداد اتمتيمي از محققان بين

هاي حاضر در يک کيلوگرم از يک ايزوتوپ عنصر سيليسيم را شمارش کننـد و  

  .به اين ترتيب به ارائه تعريف جديدي از واحد اندازه کيلوگرم کمک کنند

محققان اروپايي، ژاپنـي، اسـتراليايي،   ، تيمي از PhysOrgبراساس گزارش 

روسي و آمريکايي توانستند تعداد عددهاي حاضر در يک کره يک کيلوگرمي از 

  .عنصر سيليسيم را براي ارائه تعريف دوباره کيلوگرم شمارش کنند

درصد آن  ٩٠اي که در يک استوانه ١٨٨٩گيري کيلوگرم در سال واحد اندازه

اين استوانه . م تشکيل شده بود تعريف شدياز ايريد درصد از آن ١٠از پالتين و 

با گذشـت   .شودداري ميها در پاريس نگهالمللي اوزان و مقياسدر سازمان بين
زمان اين استوانه نمونه به سبب گرد و غباري که در سطح ميکروسـکوپي روي  

ر آب با بخـا را آن را گرفته بود افزايش وزن پيدا کرد و زماني که دانشمندان آن 

هـا نشـان   گيـري ترين اندازهيکي از تازه. تميز کردند مقداري از وزن آن کم شد

ميکروگرم بر وزن اين استوانه نمونـه   ٥٠ميزان دهد که در مدت يک قرن بهمي

بنابراين تعريف دوبـاره کيلـوگرم کـه از دقـت بسـيار بـااليي       . افزوده شده است

  .برخوردار باشد ضروري است

ين تيم بين المللي براي ساخت اين نمونه جديد از ترکيبـي از  در اين راستا، ا

ناخالص استفاده کردند و از مرکز تخصصـي   30Siو  28Si ،29Si  هايايزوتوپ

سازي اورانيم در سن پترزبورگ تخصصي خواستند که اين ترکيب را بـراي  غني



  

  
  
    

  

۷۲ 

 درصد غنـي  ٩٩/٩٩با درجه خلوص  28Siدست آوردن يک نمونه از ايزوتوپ به

 ٥سـپس ايـن دانشـمندان از ايـن نمونـه بـراي سـاخت يـک کريسـتال           .کنند

کيلوگرمي استفاده کردند و پس از دو سال تحقيقات از ايـن کريسـتال دو کـره    

  .تقريبا مطلوب توليد کردند

گيري حجم کره بـا  هاي سيليسيم از طريق اندازهدر فاز بعدي تحقيقات، اتم

گيري تفـرق  زري شمارش شدند و با اندازهاستفاده از يک دستگاه تداخل سنج لي

طـور مـنظم چيـده شـده بودنـد      ها که بـه پرتوهاي ايکس، فاصله ميان اين اتم

  .محاسبه شد
 *١٠٢٣ mol-1 نتايج ايـن بررسـيها نشـان داد کـه ثابـت آوگـادرو برابـر بـا        

  .قسمت در ميليارد است ٣٠با خطاي تخميني  ٠٢٢١٤٠٨٤/٦)١٨(

المللـي اوزان و  نيافته اسـت چـرا کـه کميتـه بـين      اين پروژه در اينجا پايان

قسـمت در   ٢٠ها براي بازنگري تعريف کيلـوگرم بـه خطـاي تخمينـي     مقياس

همين منظور اين دانشمندان اميدوارند با دسـتيابي بـه ايـن    به. ميليارد نياز دارند

  .تري از واحد اندازه کيلوگرم دست يابندنتايج به تعريف جديد و دقيق

  

  نوابزاري جديد براي درمان سرطانارائه نا
  MITتوسط محقق ايراني دانشگاه 

هاي جديدي شده اسـت  موفق به ارائه نانوناقل MITمحقق ايراني موسسه 

هـاي داروهـاي مختلـف    هاي دقيقي از ترکيبها ميزانوسيله آنتوان بهکه مي

  .ضدسرطاني را وارد تومورهاي سرطاني کرد
 

 
هاي اخيـر مطالعـات مختلـف    ، در سالNanotech nowبر اساس گزارش 

دارو در درمـان انـواع   اند که ترکيبي از داروها نسبت به يک تکبارها نشان داده

ن دقيـق دارو  با اين حال معموال محاسبه ميزا. سرطان تاثيرگذاري بيشتري دارد

بـا   MITمتناسب با نوع تومورهاي سرطاني بسيار دشوار است و محقق ايرانـي  

توانند مقـداري معـين از دو يـا سـه نـوع دارو را بـه       ارائه نانوذرات ناقلي که مي

هاي سرطاني انتقال دهند، اين مانع را از سر راه درمان سرطان پروسـتات  سلول
  .برداشته است

توانند تاثيرگـذاري شـيمي   انوذرات درعين حال که ميگفته محققان اين نبه

درماني را افزايش دهند، از ميزان عوارض جانبي اين نـوع درمـان نيـز خواهنـد     

  .کاست

و مرکـز   MITزاد و رابرت لنگر از اعضاي موسسه در اين مطالعه، اميد فرخ

دادن تقالهاي نانوذرات جديد خود را با اندرمان سرطان هاروارد توانستند توانايي

که معمـوال   Dosetaxelو  Cis-platinهاي دو نوع داروي ضدسرطان به نام

  .گذارندهنمايش بگيرند، بهبراي درمان انواع سرطان مورد استفاده قرار مي

زاد و لنگر استراتژي جديدي ارائه کردنـد کـه   براي ساخت اين نانوذرات فرخ
اي بسيار متفاوت فيزيکي با يکـديگر  هداد داروها را با ويژگيها امکان ميبه آن

هايي که در گذشـته  ها در نانوناقليابي به آنهايي که دستترکيب کنند، ويژگي

  .پذير نبودساخته شده بودند، امکان

هاي قديمي نانوذرات تنها در صورتي کارايي دارند کـه  نمونه ،زادگفته فرخبه

هـم شـباهت داشـته    يزيکي بـه حامل دو نوع دارو باشند که از نظر شيميايي و ف

توان داروهاي متفاوت را با يکديگر ترکيب اما با استفاده از شيوه جديد مي .باشند

  .کرد

شکل آويزهاي معلقي هستند هاي دارو بهپليمر، مولکول-در شيوه امتزاج دارو

شکل يک نانوذره هاي مجزاي پليمر آويزانند و سپس اين واحدها بهکه از بخش

اين رويکرد تعيين دقيق ميزان داروهاي درون نانوذرات را  .شوندميسرهم بندي 

درون تومورهـا  وجود آورده و ميزان دقيق آزادسازي دارو پس از ورود ذرات بهبه

  .کندرا کنترل مي

در اين مطالعه زماني کـه محققـان داروهـا را درون نـانوذرات قـرار دادنـد،       
که بر روي سطح بيشتر  PSMAنام بهبرچسبي را به آن افزودند که با مولکولي 

ايـن  . دنشـو شود، ترکيـب مـي  هاي تومورهاي سرطان پروستات يافت ميسلول

آن حرکـت  دهد هدف خود را مستقيما يافته و بهبرچسب به نانوذرات امکان مي

کنند و به اين شکل بدون وارد آوردن آسيب به نسوج سـالم از ميـزان عـوارض    

  .کاهندهي بجانبي داروهاي شيمي درمان

گفتـه  اين شيوه درماني اکنون در حال آزمايش برروي حيوانـات اسـت و بـه   

هـاي حيـواني توانـايي ايـن     دست آمده از آزمايشزاد زماني که اطالعات بهفرخ

هاي آزمايشي باليني انساني توان دورهشيوه را ثابت کند، طي چند سال آينده مي

 .اين شيوه را آغاز کرد
  

  !ترکيب همه عناصر جدول تناوبيآزمايشي براي 
ها را بارها در جدول تناوبي عناصر نيد اگر تمامي عناصري که نام آنكتصور 

زمان و ناگهاني با يکديگر ترکيب کنيد چه اتفاقي خواهد صورت همايد را بهديده
  افتاد؟

اي دو راه وجود دارد براساس گزارش پاپ ساينس، براي آزمايش چنين پديده

ها بـه انـرژي   زيرا يکي از اين شيوه! ها عملي نيستندهيچ يک از آن قعکه در وا

برخورد دهنده بزرگ هادرون نياز خواهد داشت و شيوه ديگر  برابر انرژي هزاران
با اين همه حاصل چنين ترکيبي . وجود خواهد آوردانفجاري عظيم از پلوتونيم به

اي منوکسيد و تودهكربن داري بود، تنها مق العاده نخواهدعناصر ترسناک و خارق

 .از نمک و زنگار به وجود خواهد آمد
در  :گويـد دان دانشـگاه نيويـورک مـي   پـرداز و شـيمي  مارک تاکرمن نظريـه 

هاي هريک از اين عناصـر را درون يـک جعبـه بـا يکـديگر      اتمکه تکصورتي
 همه اين عناصر را در خود داشـته باشـد خلـق    ترکيب کنيم يک اَبرمولکول که

همراه تعدادي الکترون ها بهپروتون ها وها حاوي هسته نوتروناتم. نخواهد شد

آينـد  وجـود مـي  بـه  هـا زمـاني  مولکـول  .ها را احاطه کرده اسـت هستند که آن

ايـن   هـا بـه  پوشاني داشته و اتـم ها با يکديگر هماتم يهاي الکتروناوربيتال که

 چه در هنگامدر واقع آن. اهند شداي موثر در کنار يکديگر حفظ خوشيوهشکل به

ها رخ مي دهد، به اين بستگي دارد که چه اتمي در ترکيب کردن تمامي اين اتم

  .اتمي قرار گرفته است نزديکي چه

صورت که بهپذير است و درصورتيبراي مثال اکسيژن عنصري بسيار واکنش

خواهـد شـد و    گيرد هيدروکسيد تشکيلهنزديکي اتم هيدروژن قرار ب اتفاقي در
-وجود ميمنوکسيد بهكربن اتم کربن قرار داشته باشد  که در نزديکيدرصورتي

دليل طبيعـت  بار تکرار کنيد به ١٠٠آزمايشي را  که چنيندر واقع درصورتي. آيد

دسـت خواهيـد   تيجه متفاوت بـه ن ١٠٠ پذيري اتفاقي عناصر با يکديگر،واکنش

 .آورد
دهند و در اثر با هيچ عنصري واکنش نميعناصر خاصي از قبيل گازهاي بي

 هـا بـا  برخـورد دادن اتـم  . اين آزمايش چندان تاثيري نخواهند داشت نتيجه در

نور، باالترين سرعت برخورد در برخورد  درصد از سرعت ٩٩٩/٩٩سرعتي حدود 

امـا   .چند هسته اتمـي شـود   ور شدندهنده بزرگ هادرون، شايد منجر به شعله



  

  
  
    

  

۷۳ 

وجود آمدن به احتمال. وجود نخواهد آورديب و غيرعادي بهعنصري عجيب و غر

ثانيه از  گلوئن وجود دارد که البته اين پالسما نيز در کسري از-پالسماي کوارک

 برخـورد  ١١٨که براي اجراي چنين آزمايشي بـه  بين خواهد رفت به اضافه اين

يکـديگر   هـا را بـا  دهنده بزرگ هادرون نياز خواهد بود تا هريک از جفـت اتـم  

 .دهند برخورد
شيوه ديگر که جان استنتون مدير موسسه شيمي نظري دانشگاه تگزاس آن 

اي از پودر عناصر جدول تناوبي و يا دميدن ايـن  دهد، ترکيب تودهرا توضيح مي

حال کسي چنين آزمايشي را انجام نداده تا به .مخزن است پودرها به درون يک
کند چنين آزمايشي چـه عـواقبي در بـر خواهـد     بيني تواند پيشاما استنتون مي

 :داشت

ور خواهد شد، به اين شـکل  اکسيژن با ليتيم و يا سديم واکنش داده و شعله

اين مخزن را بـه جهنمـي    اي باال خواهد رفت کهحرارت مخزن به اندازه درجه

چنين سپس پودر گرافيت کربن نيز آتش گرفته و هم. کرد کوچک تبديل خواهد

عنصر راديواکتيو جدول تناوبي نيز وجود خواهد داشت  ٢٥شتعل شدن احتمال م

تـنفس گازهـاي ناشـي از ايـن      زيـرا  .وجه شرايط خوشايندي نيستکه به هيچ

 .در پي نخواهد داشت جز مرگ سريعاي بهاشتعال نتيجه

نتيجـه ايـن    که همه چيز به پايان رسـيد و آرامـش برقـرار شـد،    پس از اين
كـربن   ،کـربن و اکسـيژن  : گي آزمايش قبلي خواهد بـود آزمايش به کسل کنند

نيتروژن ثابت خواهد ماند و گازهاي . وجود خواهند آوردمنوکسيد به اکسيد ودي

دهنـد و  فلزاتي مانند طال و پالتين نيز تغييري نکـرده و واکنشـي نمـي    اثر وبي

  .باز هم نمک و زنگار خواهد بود حاصل اين آزمايش

  

  دارچينتوليد ذرات طال از 

اند که شايد در اي يافتهمحققان دانشگاه ميسوري کاربردي جديد براي ماده

-که کسي بداند ميمصرف افتاده باشد بدون ايناي بيهاي هر آشپزخانهکابينت

  .توان از آن در نوعي کيمياگري مدرن استفاده کرد

يـه  تـوان از ادو مـي  كـه  اندبراساس گزارش پاپ ساينس، دانشمندان دريافته

وفور در دسترس همـه قـرار دارد، بـراي توليـد     دارچين که به طعم و بويخوش

توان در باور دارند از اين نانوذرات دارچيني حتي مي نانوذرات طال استفاده کرد و

 .کرد مبارزه با سرطان استفاده
نانوذرات طال به توانايي در رديابي تومورهاي سرطاني، کشف نفت، نـورزايي  

ها نيازمند استفاده از مواد شيميايي اما توليد آن .ها شهرت دارندريبيما و درمان

 .هاي متعددي براي توليد اين ذرات طال وجـود دارد شيوه. است بسيار خطرناک

يا نمک طال در مـايع و   اسيد يکورئآواسطه انحالل کلرواما اين ذرات بيشتر به

و ترکيبـات   يدريـد روهوبسـديم  سـيترات،  سـديم  افزودن مواد شـيميايي ماننـد   

 .روندشمار ميسمي به ها براي انسانآيند که تمامي آنوجود ميآمونياکي به
اميد بهبود بخشيدن فناوري نانوسبز،  رو دانشمندان دانشگاه ميسوري بااز اين

 .طال و دارچين را با يکديگر ترکيب کرده و اين مخلوط را در آب ريختنـد  نمک

-اي شيميايي بود که يکـي از ترکيـب  ال و مادهنانوذرات ط محصول اين ترکيب

زماني که اين ماده شـيميايي بـا    .رودشمار ميهاي شيميايي فعال در دارچين به

هـا را  هـاي سـرطاني شـده و آن   سلول توانند واردشوند، مينانوذرات ترکيب مي

 .کنند ها کمکتخريب کنند يا در تصويربرداري دقيق پزشکي از آن
و هيچ ماده شيميايي  توليد نانوذرات طال از جريان الکتريکي در اين شيوه از

برابـر   جز نمک طال استفاده نشـده اسـت و دانشـمندان ايـن نـانوذرات را در     به

 پذير اعالم کرده و معتقدند اين ذرات از تواناييهاي مختلف بسيار انعطافمحيط

  .بااليي در مبارزه با سرطان برخوردارند

  

  .شدجايگزين ليزر پيدا 
توانـد  دانان آلماني نوعي فوق فوتون را ايجاد کردند که ميگروهي از فيزيک

  .همانند يک نور ليزر رفتار کند و در آينده جايگزين ليزر شود

حالتي از ) Bose-Einstein(انيشتين -زوچگال ببراساس گزارش نيچر، هم

-دست مـي ها در دماي بسيار پايين بهماده است که با حمل ذراتي چون بوزون

حداقل نيروي (در اين شرايط، اکثر اين ذرات در يک اليه با حداقل انرژي . آيند
  .کنندگيرند و همانند يک موج حرکت ميقرار مي) جنبشي

هاي هيـدروژن و روبيـديم در   ها براي مثال اتمهاي اتمچگالدر گذشته هم

ئوري، با نور نيـز  اما تنها از نظر ت .دست آمده بوددماي نزديک به صفر مطلق به

اکنون دانشمندان دانشگاه بـن موفـق    .چگال وجود داشتامکان ايجاد يک هم

چگـال فوتونيـک   شدند نوعي فوق فوتون را ايجاد کنند که در حقيقت يک هـم 

  .تواند همانند يک نور ليزر مورد استفاده قرار گيردانيشتين است که مي-زوب

مدارات الکترونيکي در مقياس بسيار تواند در ايجاد اين منبع نوري جديد مي

-هاي بسيار سريع را امکانها و رايانهکوچک کاربرد داشته باشد و ساخت تراشه

  .پذير کند

بـراي توضـيح   . در ايجاد اين فوق فوتون، اين دانشمندان نور را سرد کردنـد 
با گرم کردن : شودتوان نور را سرد کرد يک مثال ذکر ميکه چگونه ميبهتر اين

امـا   .آيـد رنگ زرد درميرنگ قرمز و بعد بهک تکه آهن، رنگ آهن در ابتدا بهي

شود تغيير رنگ از زرد به قرمز است و بعد نـور مـادون قرمـز    زماني که سرد مي

  .کند که براي چشم انسان نامرئي استتابش مي

ايـن بـدان   . کندعالوه، يک جسم سرد مقدار بسيار کمي فوتون تابش ميبه
چگـال بسـيار دشـوار    ها در يک همکه بسته بندي کردن اين فوتون معني است

  .است

منظور حل اين مشکل، يک دسته پرتو نور را بين دو آينه بـا  اين محققان به

دانه شناور را در يک بين اين دو آينه يک رنگ. قدرت انعکاس باال گسيل کردند
دانـه  هاي رنگمولکولهاي پرتو نور جذب به اين ترتيب فوتون. مايع قرار دادند

. به اين ترتيب نور سرد شد. تابش کردند ها دوبارهشدند و نور را برپايه دماي آن

دانان موفق شدند اين تعداد کم فوتون توليد شـده را ميـان   چنين اين فيزيکهم

  .دو آينه به دام انداخته و در يک نقطه متمرکز کنند

ظـاهري   نور کامال جديـد  اين چشمه. چگال نور شدحاصل اين کار يک هم
  .شبيه به ليزر دارد

  

  بعدي جهان بر روي سطحبناي اولين ساختار مولکولي سه

دانشمندان و متخصصان فناوري نانو در دانشگاه ناتينگهـام يـا خلـق اولـين     

ثبـت  بعدي جهان بر روي يک سطح، دستاوردي بزرگ را بهساختار مولکولي سه

  .رساندند

گذشته تنها خلق ساختارهاي مولکولي دوبعدي  براساس گزارش گيزمگ، در

اما دانشمندان دانشگاه ناتينگهام اکنون باور دارنـد شـيوه    .بوده است پذيرامکان
اي هـاي رايانـه  توانـد فنـاوري  بعدي مـي نانوساختارهاي سه در خلق هاجديد آن

 .را بهبود بخشد نوري، الکترونيکي و مولکولي

-ه از روند طبيعي بيولوژيکي کـه بـه خـودهم   بعدي با استفاداين ساختار سه

محققان با معرفي يـک مولکـول مهمـان    . دارد، خلق شده است گذاري شهرت

هـاي ميزبـان   هاي دوبعـدي از مولکـول  با رشته به ساختار سطحي C60 کروي

 .بعدي مولکولي شدندموفق به خلق ساختار سه اسيد تتراکربوکسيل
اي عمـودي را در  کشيده شده و اليه هاسمت مهمانهاي ميزبان بهمولکول

گفتـه دانشـمندان چنـين    بـه . تشکيل دادند که با سطح متوازي بـود  اطراف آن

اين خيال ذهني مقايسه کرد که تعدادي آجـر را بـه هـوا     توان بارويدادي را مي



  

  
  
    

  

۷۴ 

گردند بر روي يکديگر قرار گرفته زمين باز مي پرتاب کنيم و زماني که آجرها به

  .کنند اي را بناخودي خانهدبهصورت خوو به

  
بوده است، يعني  پذيرحال در شکل دوبعدي امکانبناي چنين ساختاري تا به

حيـاط   يـک راهـرو يـا    خانه خيالي که در باال تشريح شد، در قالب دوبعدي تنها

بعدي توان ساختماني کامل و سهاما با کمک شيوه جديد مي ،خلوت داشته است

  .رودشمار ميکرد که اين خود قدمي بزرگ و قابل توجه در فناوري نانو به را بنا
  

  توليد پالستيک و رزين از مواد غيرنفتي

نـد از مـواد   تواپژوهشگران آمريکايي فناوري جديدي را توسعه دادند که مـي 
  .شيميايي غيرنفتي پالستيک و رزين توليد کند

محققان دانشگاه ماساچوست فناوري جديـدي را توسـعه    گزارش ساينس،به

لن يتواند حجم بسيار زيادي از مواد شيميايي شامل بنزن، تولوئن، زامي دادند که

 .از نوعي روغن حاصل از بيومس توليد کند را هاو اولفين

ترين سوخت زيستي است که درحال حاضر در دسترس صادياين روغن، اقت
هـاي فسـيلي را   صنايع شيميايي به سـوخت  تواند وابستگيمي اين فرايند. است

 .ميليارد دالر در سال گردش مالي دارد ٤٠٠ بازار اين صنايع حدود .حذف کند

از : خصـوص توضـيح داد  جورج هابر، سرپرست اين تـيم تحقيقـاتي در ايـن   

هـايي  همان مولکول) هاتودهزيست(ها توانيم از بيومسما مي فناورياين  طريق

 .آينددست ميحاضر از نفت به را توليد کنيم که درحال
اقتصـاد   تواند يک ضربه مثبـت بـه  هاين محققان اميدوارند که اين فناوري ب

گيرند از يـک  درحقيقت در فرايندي که اين دانشمندان از آن بهره مي. وارد کند

جاي استفاده تواند بهشود و ميکه بيومس گياهي است استفاده مي ده نوآورانهما

هايي استفاده ويژه پالستيک و رزين از روغنمواد شيميايي به از نفت براي توليد

عـالوه، کشـت   بـه . آيددست ميها بهچون جلبک هاييکند که از کشت بيومس
جديد مـورد   يک منبع درآمدزايي عنوانتواند در صنايع کشاورزي بهاين مواد مي

  .مالحظه قرار گيرد

  

  برترين دانشمندان زن جهان
اي با نـام زنـان در علـم    بنياد اورآل و يونسکو با همکاري يکديگر در برنامه

هـايي بـراي رفـع    حـل زنان محققي که در زمينه علوم طبيعي موفق به ارائه راه

  .هاي جهاني شدند را معرفي کردندچالش

هـاي جهـان، موضـوعات مربـوط بـه      زارش پايگاه اخبار دانشـگاه براساس گ

کنند از جمله  هاي جديد و خطراتي که تنوع زيستي را تهديد ميافزايش فناوري

  .هايي است که جهان امروز با آن روبروستچالش

هـاي علمـي   يونسکو با همکاري بنياد اورآل هرساله با معرفي بهترين چهره

بردي اين زنان دانشمند قدرداني ردي و درعين حال کاهاي پيشنهاحلزن از راه

  .کند چنين جوايز نفيسي به برجستگان اين برنامه اعطا ميکرده و هم
برنامه زنان در علم امسال نيز با حضور بيش از هزار دانشـمند زن از سراسـر   

نفر از زنان برجسته توانسـتند   ٦٧سال گذشته  ١٣در طول  .جهان به اجرا درآمد

هـا دو نفـر موفـق بـه     هاي برتر جهان قرار بگيرند که از ميان آنان چهرهدر مي

نفر دانشمند زن جـوان از   ٨٦٤چنين به هم .شدند ٢٠٠٩کسب جايزه نوبل سال 

منظـور حمايـت از   هزار دالر به ١٠٠اي معادل هزينهکشور جهان نيز کمک ٩٣

  .ها اعطا شدهاي تحقيقاتي آنپروژه

ر به يکي از معيارهاي معتبر علمـي تبـديل شـده کـه     حاضاين برنامه درحال

  .نشان دهنده سهم بزرگ زنان دانشمند در جهان علم است

شخصيت علمي برجسـته و   ١٦در پايان اين برنامه هيئت داوران متشکل از 

، در زمينـه  ١٩٩٩با رياست پروفسور احمد زويل برنده جايزه نوبل شـيمي سـال   

 ٢٠١٠هـاي برتـر علمـي سـال     عنـوان چهـره  علوم طبيعي پنج محقق زن را به

بخش بزرگ جهان شـامل آفريقـا و    ٥نفر زن برگزيده از  ٥اين  .انتخاب کردند
كشورهاي عربي، آسيا و اقيانوسيه، اروپا، آمريكـاي التـين و آمريكـاي شـمالي     

  .دو نفر شيميدان در بين اين افراد وجود دارند. انتخاب شدند

دانشگاه کويـت بـراي کـار بـر روي مبحـث      پروفسور شيمي ، فائزه الخرافي

سازي آب و صنعت نفـت  اي در اهميت پاکخوردگي که يکي از موضوعات پايه

او که متولد کويت است، در حـال  . انتخاب شد آفريقا و كشورهاي عربي از است

  .حاضر نايب رئيس آکادمي علوم کشورهاي در حال توسعه است

اسـت  و انرژي دانشگاه هنگ کنگ  پروفسور شيمينيز  ،وايام ويويان وينگ

هاي ابتکاري براي استفاده از حلکننده نور و راهبراي کار بر روي مواد ساطعكه 

وي که عضو انجمـن آکـادمي چينـي     .انرژي خورشيدي مورد تقدير قرار گرفت
علوم بوده جايزه نشان سخنران انجمن علوم شيمي انگلـيس را نيـز از آن خـود    

  .کرد

  

  .تر از سياه توليد كردند هاي سياه نانولوله مهندسان ناسا،
برابـر از   ١٠انـد كـه    تيم مهندسان ناسا يك ماده مبتني بر نانوفناوري ساخته

 جذب نـور پراكنـده   هاي ظهور عكس براي رنگ سياه مورد استفاده در دستگاه

 .موثرتر است
ـ        گزارشبه تواننـد  هايسنا، اين امر بـه دانشـمندان كمـك خواهـد كـرد تـا ب

 ءدست آوردنشان سخت اسـت انجـام داده يـا اشـيا    هاي علمي را كه به نجشس

مانند در ماوراي منظومه سيارات زمين نجومي را كه تاكنون كشف نشده از جمله

  .شمسي را مشاهده كنند

نفـره از مهندسـان در    ١٠اين ماده مبتني بر نانوفناوري كه توسط يك تـيم  

 توليـد شـده، يـك پوشـش نـازك      مركز پرواز فضايي گـودارد در گـرين بلـت   

ها توخـالي و از كـربن خـالص     هاي كربني چند ديواره است كه اين لوله نانولوله

 .تر از يك رشته موي انسان استهزار بار نازك ١٠حدودا  بوده و

دليـل خـواص   خصوصـا بـه   ها كاربردهـاي بـالقوه بسـياري دارنـد و    نانولوله

مواد پيشـرفته   شان در الكترونيك و دهالعا فرد و مقاومت فوقهالكتريكي منحصرب

اسـتفاده از   گيرند؛ اما در مورد اين كاربرد، ناسا عالقمند به مورد استفاده قرار مي

آوري براي كمك به توقف نور سرگردان است كـه بـر اجـزاي دسـتگاه      اين فن

 .ريزد برهم ميرا ها  كرده و سنجش كمانه
اختيار دارد كه ريزرايانه و  را در مركز فضايي گودارد ناسا تيمي از دانشمندان

هدف اين . دهند قرار مي آوري نانو را براي استفاده در فضاپيماها مورد بررسي فن
يي اسـت تـا اطالعـات بـا نورهـاي      اه ماهوار ها از ابزار دستاورد، كاهش بازتاب

 .پراكنده آلوده نشوند

-Z از رنـگ برابـر بهتـر    ١٠هاي كربني ساخته شده توسط اين تـيم   نانولوله

 .است ناساست كه در حال حاضر در ابزار فضاپيمايي مورد استفاده 306
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جايي كه معرفي كتب جديد منتشرشده در زمينه شيمي از آن :مقدمه

باشد، لذا رساني اين نشريه ميتوسط نشريه خبري انجمن از اهداف اطالع

در هر شماره تعدادي از كتب جديد را از اين طريق به درصدد آنيم كه 

از مولفين، مترجمين و ناشران محترم . جامعه شيمي كشور معرفي نماييم

گردد يك باشند درخواست ميهاي خود ميكه عالقمند به معرفي كتاب

نسخه از كتاب خود را كه بيش از يك سال از انتشار آن نگذشته باشد را 

هاي آتي به معرفي آن پرداخته ال فرمايند تا در شمارهبه دفتر نشريه ارس

   .شود

  

�m�   از  ی� ��H  ارز��,E  H ا�HاH�� �Pان   دا���G�� T +�,�   ا�رات�- ~�� TH�  ن(  
Tدا�  E  7را   ز��� ����   BC6 �=nد   ��� l�md  ����   ���دT  ار%�ل  ����  ا��� � �|^}�  �  ا�
~��  E  �  ادارT ]�=�م   ��H   و  ����G  دا�T  ]�=�م  ری��B  از   دا��PH  �زم  ���رT،  ا�

  .§¦�%¥Uار� ���یH ¤�  £¢¡(  ا��    �`^�  دا�T )ن  ا�رات 
  

  بيني تركيبات آليطيف
تئوبالـد؛  . اس. سـانيزبري و آر . فلويـد، ام . جـي . دايـك، ا . اف. تأليف اس
  ريال  ٢٨٠٠بهاء     ص وزيري، ۳۸۵، ۱۳۷۲آذريان، چاپ اول ترجمه دكتر داود 

  
فصل به بررسي چهار تكنيك اصلي شناسايي تركيبات  ۶اين كتاب در 

سنجي پرداخته و در يك فصل ويژه هم تمريناتي در آلي به روش طيف

  . خصوص مباحث كتاب ارائه شده است

  

  حل مسأله در شيمي تجزيه
. پي. افستاتيو و دي. اي. كريستين، سي. دي. هاجيونو، جي. پي. تأليف تي

 ۷۳۶، ۱۳۷۶نيكوليس؛ ترجمه دكتر عباس افخمي و عليرضا زارعـي، چـاپ اول   

  ريال  ١٨٥٠٠بهاء  ص وزيري، 
طور فشرده در قالب در اين كتاب يك دوره كامل مباحث شيمي تجزيه به

وضوع هاي متنوعي متناسب با مدر هر فصل مثال. فصل آورده شده است ۱۸

  .هاي متعددي آورده شده استمورد بحث ارائه شده و در پايان فصل نيز تمرين

  
  

  اي و حفاظت در برابر اشعهشيمي هسته
ص  ۴۰۰، ۱۳۸۱اي، چــاپ اول تـأليف و ترجمـه دكتـر ابـراهيم كارخانـه     

  ريال  ٢٠٠٠٠بهاء  وزيري، 

  
فصل تنظيم شده است كه در مجموع متضمن  ۲۰اين كتاب در 

هسته، ساختار و اثرهاي ناشي از هسته، حفاظت در برابر پرتوهاي  مشخصات

اي اختصاص يافته چنين يك فصل براي بمب هستهباشد و همراديواكتيو مي

  .است

  
  )جلد اول(هاي كوچك ترموديناميك سيستم

ص  ۲۴۵، ۱۳۸۲پور، چـاپ اول  هيل؛ ترجمه فخري كرمان. ال. تأليف تي

  ريال  ١٥٠٠٠بهاء  وزيري، 

  
هاي كوچك اي از مباحث ترموديناميك سيستماين كتاب خالصه

اصل . گذار اين علم نوشته شده استاست كه توسط پايه) نانوميكروسكوپي(

فصل آن در اين كتاب ترجمه شده  ۶فصل نگارش شده است كه  ۱۵كتاب در 
هاي كوچك پرداخته و اين فصول به معرفي ترموديناميك سيستم. است

هاي طي را بدون ورود به مباحثي كه ترموديناميك سيستممتغيرهاي محي

  .كندكند، تشريح ميكوچك را عمال از ترموديناميك ماكروسكوپي متمايز مي
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  تئوري و مسائل شيمي فيزيك
متز؛ ترجمه دكتر اميرعبـاس رفعتـي و مهنـدس مژگـان     . تأليف كاليد آر

  ريال  ٢٦٠٠٠بهاء  ص وزيري،  ۲۹۲، ۱۳۸۳نجفي، چاپ اول 

  
هاي فصل اول كتاب اصلي است كه از سري كتاب ۱۰اين كتاب ترجمه 

در اين كتاب روش مناسبي در جهت كمك به . باشدمي) Schaum(شوم 

اي هر فصل كتاب شامل خالصه. يادگيري درس شيمي فيزيك ارائه شده است

باشد و در پايان فصل تعدادي از مطالب مربوط به موضوع و تعدادي مثال مي

بندي شده در همان موضوعات به همراه راه حل كامل مسأله آورده له طبقهمسأ

  .شده است
  

  ها در شيميمخفف
، ۱۳۸۴زاد و اعظم شـيري، چـاپ اول   آباديگردآورندگان دكتر احمد خرم

  ريال  ١٩٠٠٠بهاء  ص وزيري،  ۲۳۰

  
بسياري از دانشجويان و پژوهشگران هنگام خواندن يك كتاب يا مجله 

از سوي ديگر، پيداكردن . شوندها ميها درگير فهم مخفف مفهومعتشيمي سا

نام اصلي يك مجله با توجه به مخفف آن و برعكس، نكته ديگري است كه هر 

اين كتاب جهت برآورده شدن اين نياز . پژوهي همواره به دنبال آن استدانش

  .بندي شده استعنوان طبق ۱۰عمومي گردآوري شده و موضوعات آن در 

  

  مسائل برگزيده شيمي فيزيك

بهـاء   ص وزيـري،   ۱۸۱، ۱۳۸۷پور، چـاپ اول  تدوين دكتر فخري كرمان

  ريال  ٣٦٠٠٠

فصل  ۹را در قالب  ۲و  ۱اين كتاب مسائل متنوعي از شيمي فيزيك 

  ..مرور كرده است

  

  
  

  تئوري و مسائل شيمي تجزيه
عبـاس  گرداس؛ ترجمـه دكتـر طيبـه مـدركيان و دكتـر      . تأليف آدون اي

  ريال  ٧٩٠٠٠بهاء  ص رحلي،  ۳۹۵، ۱۳۸۷افخمي، چاپ اول 

  
است كه به ) Schaum(هاي مجموعه شوم اين كتاب يكي از كتاب

هاي اين همانند ساير كتاب. پردازدآموزش حل مسأله در شيمي تجزيه مي
شود طور خالصه شرح داده ميها بهمجموعه در ابتداي هرفصل مفاهيم و روش

صورت تشريحي حل شده و در انتها مسائل مسأله در هر زمينه بهو سپس چند 

فصل تنظيم شده و تقريبا كليه مباحث  ۱۴كتاب در . گرددتكميلي ارائه مي

  .شودشيمي تجزيه كالسيك و دستگاهي را شامل مي

  

  )جلد اول(شيمي معدني 
 تار؛ ترجمه دكتر يحيي فرهنگي، دكتر. ميسلر و دونالد اي. تأليف گري ال

 ۴۳۰، ۱۳۸۷سيدجواد سيدزاده صابونچي و دكتر مؤيد حسيني صدر،  چاپ پنجم 
  ريال  ٤٢٠٠٠بهاء  ص وزيري، 

  
هاي باشد كه با سرفصلاين كتاب ترجمه هفت فصل متن اصلي مي

هاي اين كتاب از ويژگي. دوره كارشناسي مطابقت دارد ۱درس شيمي معدني 

هاي مولكولي پذيري روي اوربيتالاكنشاي از پيوند و واين است كه در هر جنبه

  . اي شده استو تقارن تأكيد ويژه
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  )جلد دوم(شيمي معدني 
تار؛ ترجمه دكتر يحيي فرهنگي، دكتر . ميسلر و دونالد اي. تأليف گري ال

 ۴۵۰، ۱۳۸۸سيدجواد سيدزاده صابونچي و دكتر مؤيد حسيني صدر،  چاپ پنجم 

  ريال  ٥٢٠٠٠بهاء  ص وزيري، 

  
-باشد كه با سرفصلكتاب ترجمه هشت فصل ديگر متن اصلي مياين 

گونه كه اشاره همان. دوره كارشناسي مطابقت دارد ۲هاي درس شيمي معدني 

  .شد سبك نگارش اين كتاب با ساير كتب شيمي معدني متفاوت است

  

  ۲و  ۱هاي شيمي عمومي آزمايش
ص  ۲۲۰، ۱۳۸۸تدوين و گـردآوري دكتـر جـالل ارجمنـدي، چـاپ اول      

  ريال  ٤٥٠٠٠بهاء  وزيري، 

در قسمت اول، دانشجويان . اين كتاب در سه قسمت تدوين شده است

هاي مختلف ضمن كسب آمادگي قبلي و آشنايي با وسايل آزمايشگاهي، روش

در قسمت دوم نحوه . هاي شيمي عمومي پايه را تجربه خواهند كردآزمايش
در قسمت . امل آورده شده استطور كهاي شيمي عمومي يك بهانجام آزمايش

  .آورده شده است ۲هاي مربوط به شيمي عمومي سوم، ازمايش

  
  

  سنجي در شيمي معدنينگرشي بر طيف

  

 ۲۹۳، ۱۳۸۸ترجمه و تأليف دكتر سيدجواد سيدزاده صابونچي، چاپ سوم 

  ريال  ٣٧٠٠٠بهاء  ص وزيري، 

اساسي هاي فصل مبسوط تدوين شده است، روش ۳اين كتاب كه در 

در پايان هر فصلي مسائل متنوعي در . نمايدسنجي معدني را بررسي ميطيف

  .ارتباط با موضوع مورد بحث آورده شده است

  

  اصول شيمي آلي فلزي

ص  ۶۵۳، ۱۳۸۸پاول؛ ترجمه دكتر داوود آذريفـر، چـاپ سـوم    . تأليف پي

  ريال  ٦٥٠٠٠بهاء  وزيري، 

  
 بازنگري شده نسخه اصلي اين كتاب ترجمه ويرايش جديد متن كامال

هاي است كه در آن شيمي آلي فلزي عناصر اصلي و واسطه همراه با پيشرفت

تأكيد اين كتاب . فصل مورد بحث قرار گرفته شده است ۱۳چند ساله اخير در 

هاي عمومي هاي تهيه و واكنشروي ساختار، چگونگي تشكيل پيوند، روش

  .است

  ي نوينمباني سنتز تركيبات آلي با نگرش

 ۴۱۴، ۱۳۸۹گل و هادي غالمـي، چـاپ اول   تأليف دكتر محمدعلي زلفي

  ريال  ٧٥٠٠٠بهاء  ص رحلي، 

  
هاي سنتز مواد فصل تدوين شده است، در بين كتاب ۷اين كتاب كه در 

فصل اول مفاهيم و مطالب  ۶در . هاي خاصي برخوردار استآلي از ويژگي

طور مبسوط به بحث و بررسي فمند و بهصورت هدنياز در سنتز مواد آلي بهپيش

اموزند كه مراحل مختلف و در فصل آخر دانشجويان مي. گذاشته شده است

ها را مورد نقد، بررسي، تجزيه و تحليل و احتمالي سنتز را ترسيم نموده و آن
نكته مهم ديگر در . اصالح قرار داده و در نهايت بهترين روش را انتخاب نمايند

صورتي كه در تدوين اين كتاب اب استفاده از منابع بومي است بهتدوين اين كت

  .مقاله علمي محققين داخلي استفاده شده است ۲۸۰از بيش از 
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, نشريه خبري انجمن شيمي ايران در نظر دارد در سـال جهـاني شـيمي   
شـيمي مصـاحبه نمـوده و     در هر شماره با تعدادي از دانشمندان پراسـتناد 

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

پرويـز  نامه مصاحبه جناب آقـاي دکتـر   نموديم که تا زمان تنظيم اين ويژه
توجـه شـما   . ده اسـت آماده ش تهراناستاد محترم شيمي دانشگاه  نوروزي

  .نماييمرا به اين مصاحبه جلب مي
  

  
  

ضمن عرض سـالم و بـا تشـکر از    , نوروزيجناب آقاي دکتر 
, که در اختيار نشريه خبري انجمن شيمي ايران قـرار داديـد  وقتي

شويم شرح مختصري از زندگيتان را از زبان خودتان خوشحال مي
  .بشنويم

ن گرامي نشريه خبـري انجمـن   من هم عرض سالم خدمت شما و مخاطبا

ـ نجانب پرويا .شيمي ايران دارم مـدرك   ي، دارا١٣٤٤متولـد سـال    يز نـوروز ي

ئت يو هدانشگاه تهران  يئت علميو در حال حاضر عضو ه يميالکتروش يدکتر

  .دو فرزند هستم يمتأهل و داراو تهران  يوابسته دانشگاه علوم پزشک يعلم

رشته تخصصـي، گـرايش،   در مورد اطالعاتي  به اختصارلطفا 
 كارشناسـي،  سال اخذ مدرك و دانشگاه محل تحصيل در مقـاطع 

آن  هـاي تحقيقـاتي كـه در   دكتـري و زمينـه   كارشناسي ارشـد و 
اطالع مخاطبان نشـريه خبـري    به مشغول به امر پژوهش هستيد

  .انجمن شيمي برسانيد
 ١٣٦٢ در دانشگاه اصفهان در سـال  يميخود را در رشته ش يالت عاليتحص

ت مدرس تهران بـه  يارشد را در دانشگاه ترب يالت کارشناسيآغاز نمودم و تحص

اخـذ درجـه    يبرا يآموزش عالو  فرهنگ سپس با بورس وزارت .دميانجام رسان

ـ الکترون يهاپلمين مراحل ديا يدر ط. مت نمودميبه کشورکانادا عز يدکتر ک ي

اخـذ  نيـز  وتر را يافزار کامپافزار و نرمرات سختين تعميچنو هم يسيو برنامه نو

ل يو وسا هادستگاه ديبعد به تول يهاالسباعث شد که در موضوع  نيهم. نمودم

  .مند شومعالقه يميالکتروش
در دانشـگاه تهـران مشـغول بـه     عنوان عضو هيأت علمي به ١٣٧٨در سال 

 يميو شـ  يميمختلف از الکتروشـ  يهانهين دوره در زميا يخدمت شدم و در ط

 يهاکارم که ساخت و ارتقاء دستگاه ينه اصليعلت زمهت داشتم و بيفعاله يتجز

مختلف  يهابود، توانستم با گروهمربوط به آن  يو تئور يميالکتروش يريگاندازه

ـ ا. آشنا شـوم  يقاتيتحق ياز کارها يشتريب يهانهيکار کنم و با زم يپژوهش ن ي

 يهـا نـه يزم. ديمشاهده کنيز ن امد در تنوع مقاالت چاپ شدهيتوانيموضوع را م

-آن روش اسـاس باشد کـه  يم يمين الکتروشينو يهانهينجانب زميکار ا ياصل

. باشديم يو دستگاه يياهياز لحاظ پا يميالکتروش هايکياز تکن يديجد يها

 يهاها با روشب آنيو ترک يميالکتروش يهاتوان به ارتقاء روشيدر مجموع م

  . بردنام  يکيو الکترون ياضير
 يو کارشناس يان دکتريمربوط به دانشجو يقاتيتحق يهانهيزم يطور کلهب

ـ  هـا اين زمينـه . باشديم يميالکتروش، ت دارندينجانب فعاليارشد که با ا  طـور هب

 يشـامل ولتـامتر   يميشـرفته الکتروشـ  يپ يهـا کاربرد روش :خالصه عبارتند از

 ياضيبر روش ر يمبتن که يبعدسه يولتامتر ،SWو  AC، يبعدسه ياچرخه

FFT هـا در انـدازه  آن يکاربرد اصلو  باشديم يبعدامپدانس سه يهاو روش-

...  و يها، کرومـاتوگراف ک واکنشينتيمانند س يميک الکتروشيناميد يهايريگ

و امپدانس و  ENAبراساس روش  يخوردگديگر كارهاي من  ياهنهيزم .است

ـ نکته قابـل ذکـر ا  . باشديوسنسور مين سنسور و بيچنهم  يتمـام كـه  ن اسـت  ي

 يميوسـط دسـتگاه الکتروشـ   شده ت انجامها نهين زميکه در ا يقاتيتحق يکارها
ماننـد   يگـر يد يهاالبته دستگاه. امو ساختهنموده  يرا طراحآن ماست که خود

-يو سـاخته مـ   يطراحتحقيقاتي ما شگاه يز در آزمايسل و الکترودها ن، هاپمپ

ـ گاندازه يبرا يفردهب برنامه منحصر. شود ـ ن يميالکتروشـ  يري ام کـه  ز نوشـته ي

در  را يميک الکتروشـ يروش کالسـ  ١٠تواند يواستات ميهمراه با دستگاه پتانس

  . اجرا کند يميشرفته الکتروشيروش پ ٥٠

شويم از خوشحال مي. آقاي دكتر اطالعات جالب و مفصلي بود
  .هاي شما هم بشنويمموفقيت

 انجام شده منجر به چاپ يگروه يدر کارها يکه همگ قاتين تحقيجه اينت

 H-index، ۳۲کسـب   وهـا  آن ٣٧٠٠ يو ارجاعات باال ISIه مقال ٣٢٠حدود 

 يتوانسـتم  در طـ  بنده . .امز داشتهين يات داخليمقاله در نشر ٥البته . شده است

از دانشگاه  يز متعددين مدت جوايا يالبته ط و برسم يسال به درجه استاد ٥/٨

پژوهشگر  عنوان شاملاين جوايز . مياخذ نما يقات و فنآوريتحق ،و وزارت علوم
پژوهشـي  برتر دانشگاه تهران و طـرح  پژوهشي برجسته، پژوهشگر نمونه، طرح 

در دو رشته  ISI يالمللنيب ودانشمند ممتاز  تهران و يبرتر دانشگاه علوم پزشک

  .دباشيم يميش يو مهندس يميش

را  يدکتـر نامه پايان ١٠ارشد و  ينامه کارشناسانيپا ٣٥ يينجانب راهنمايا

ـ   يجناب آقـا  ين با همکاريچنهم. امعهده داشتهنيز به ر يو سـا  يدکتـر گنجعل

از  يبخشـ تـاليف  چاپ رسانده و به يسيکتاب به زبان انگل دو حالدوستان تا به

عهـده  را بـه   ده اسـت يچـاپ رسـ  کا بهيکه در آمر هاالمعارف سنسوررةيکتاب دا

  :کتابها عبارتند از. ايمداشته
Encyclopedia of Sensors, Volume 8, page 197-288, 

Potentiometric Ion Sensors, American Scientific Publisher 
(ASP), 2006 

Electrochemical Sensors (sensors, microsensors and 
nanosensors, Include 11 Chapters, RESEARCH 
SIGNPOST/ TRANSWORLD RESEARCH NETWORK, 
2007 

ـ يبفيط :عبارتند ازنيز ترجمه شده  يکتابهاعالوه بر اين  ، مـادون قرمـز   ين

 سـت يط زيمحـ  يميش يمبان، ييز دارويآنال، يو مولکول ياتم يسنجفيط يمبان

بــر  يا، مقدمــهيعملـ  يميشــو ) در دســت چـاپ ، انتشـارات دانشــگاه تهـران  (

  ييايميش يهاشواکن يومترياستوک



  

  
  
    

  

۷۹ 

هاي خـدمت در دانشـگاه،   آقاي دكتر نوروزي، آيا در طي سال
  ايد؟مسئوليت اجرايي هم داشته

ر ينداشتم فقـط در دو دوره مـد   يت خاصين چند سال مسئوليا يالبته در ط

  .ماهبوددانشگاه تهران وتر دانشکده علوم يت کامپير سايو مد يميبخش ش

  
اصالً چرا رشته , به عقباجازه دهيد کمي برگرديم , آقاي دکتر

  شيمي را انتخاب نموديد و آيا از انتخاب خود راضي هستيد؟
ـ انتخاب رشته به ا. که من وارد دانشگاه شدم يدر زمان ن ظرافـت و دقـت   ي

 يعالقـه خاصـ   يو داروسـاز  يميرستان به رشـته شـ  يمن از دوره دب يول. نبود
که انتخاب کردم  يدوم بود و رشته ين منظور رشته اولم داروسازيهمبه. داشتم

. قبـول شـدم   يميخوشحالم که در رشته ش يليدر حال حاضر خ يول. بود يميش

ـ  ،دانمين را خواست خداوند متعال ميالبته ا ـ کـنم کـه در ا  يچون احساس م ن ي

  .ت کنميتوانم فعاليبهتر م يليرشته خ

-چرا از ميان گرايشولي . پس از ابتدا به شيمي عالقمند بوديد

  ؟رفتيد شاخه تخصصيسراغ اين رشته شيمي  مختلف هاي
هـا  رشته ياست که به تمام يار جالب و مهميبس يژگيو يدارا يميرشته ش

علـوم بـه    يهـا رشته يتواند در تماميست ميميک شيکه يطورهب، ارتباط دارد

ک و يزيگر مانند فيد يهاگر رشتهيان ديبه ب. پردازدهب يقاتيو تحق يت علميفعال

وابسته خودشان به رشته  يو چه از لحاظ علم يچه از لحاظ تئور شناسي ستيز

 يميوابسته به ش يريطور چشمگهب يها رشته پزشکن رشتهيان ايدر م. دنباشيم

ـ ز به ايما ن يپژوهشن باعث شده که گروه ياست و ا  يش توجـه خاصـ  ين گـرا ي
 يزشـک پ نوعي بـه   م بهياکه انجام داده يديجد يکارهاعمده قسمت لذا  .کند

ـ  يمـار يداکردن رابطـه غلظـت مـواد بـا ب    يطور مثال پهب. ارتباط دارد  يهـا و حت

ـ    يمربوط م يماريکه به ب يغلظت يفاکتورها و  يباشد، ماننـد غلظـت قنـد، چرب

ـ گن انـدازه يا يبرا ييهادستگاهساخت  ن راستايدر ا. ها در خونوني در  هـا يري

  . رار گرفته استدر دستور كار قما  يگروه کار يصنعت يهايطراح

شما يكي از پركارترين نويسندگان مقالـه در ايـران هسـتيد؛    
ها در ايران با چاپ مقاله ميانه خوبي ندارنـد و آن را كـاري   خيلي

كنند؛ نظر شـما چيسـت؟ آيـا    بيهوده و اتالف بودجه محسوب مي
  تواند باعث پيشرفت علمي يك كشور شود؟صرف چاپ مقاله مي
دانشجوست يعني معياري است از فعاليت ذهنـي يـك   چاپ مقاله مثل نمره 

 در. باشد ٢ام، اما نمره امتحانش تواند ادعا كند من نابغهيك دانشجو نمي. كشور

-واقع امتحان گرفتن يك معيار بر اي سنجيدن نبوغ آن دانشجو محسوب مـي 

طور است يعني چاپ مقالـه معيـار سـنجيدن كشـورها در     مقاله هم همين. شود

انـد و در  اصال كشورهايي كه از نظر اقتصادي پيشرفت كرده. مي استزمينه عل

-موازات پيشرفت، توليد مقالههاي باالتري نسبت به جهان سوم قرار دارند بهرده

امـا اگـر   . كنـد شود، نيز پيشرفت مي فهرست مي ISIهايي كه در مرجعي مانند 

در كمتـرين تـراز قـرار     گيريد ميزان توليد مقاله آنهفقيرترين كشور را در نظر ب

درصد از مقاالت دنيا مربوط  ٧٠طور مثال، در حال حاضر بيش از به. گرفته است

است و چين كه بيشترين رشد اقتصـادي دنيـا را    ٨به آمريكا يا كشورهاي گروه 

نيز بيشـترين رشـد را داشـته و بـه      ISIداراست در توليد مقاله فهرست شده در 

وان نمادي از پيشرفت ذهني و توليد مقاله را ميتپس . آمريكا نزديك شده است

در حـال حاضـر، ميـزان    . تواند منكر آن شـود فكري كشور دانست و كسي نمي
عنوان يك معيار براي ميزان حركت آن كشور در مرزهاي مقاالت يك كشور به

علمي، اقتصادي و نظامي مطرح است و ميزان نفوذ فرهنگي در كشورهاي ديگر 

  .ي علمي و متخصص ساير كشورها به آن وابسته استو جذب نيروها

البته نكته مهم اين است كه اين حركت در مرزهاي علم بايد تراوشاتي هم 

تواند كشور را در رقابت با صـنعت روز دنيـا و   هبه قسمت صنعت داشته باشد و ب

هـاي  زمينـه  توانيد بدون فراهم كـردن پـيش  شما نمي. عدم وابستگي پيروز كند

نعت و حركت در توليد علوم مورد نياز، علوم كاربردي بومي و صـنعتي  علمي ص

توان عالوه بر اغناي نياز داخلي، سـهمي از بـازار   هوسيله آن بداشته باشيدكه به

هاي صنعتي، تحقيقات بنيادي و چاپ مقاله  در تمامي كشور. جهاني را نيز داشت
جديد و هيچ صـنعتي را  اي بوده است بر ايجاد صنعت و توليدات هميشه مقدمه

اي دربـاره آن چـاپ   توانيد پيدا كنيد كه قبل از آن تحقيقي و مقالـه در دنيا نمي

مشكلي كه درون كشور ما وجود دارد اين است كه رابطي بين دانش . نشده باشد

توليدي در دانشگاه و صنعت وجود ندارد و همه از استادي كـه نويسـنده مقالـه    

و ايجاد زمينه اقتصادي دانش كشـف شـده را    كرده يداست انتظار دارند كار تول

عهده داشته باشد، ولي در دنيا اساتيد علوم بنيادي وظيفه توليد دانش فني هم به

د و در طرف ديگر بايد يك بنياد اقتصادي و تجاري حضور داشته نرا برعهده دار

  .باشد تا اين دانش فني را به صنعت تبديل كند

  ايد؟ن طرح صنعتي هم داشتهآيا تا كنو, آقاي دکتر

ها عبارتند از ساخت دسـتگاه  ن آنيترداشتم که مهم يمتعدد يهاطرح. بله

سـاخت   و ENAبـر اسـاس    يخـوردگ  يرياندازگ، ساخت دستگاه يميالکتروش

   PT/PTTوتر، ساخت دستگاه يبا کامپ يزيرقابل کنترل و برنامه FIAپمپ 

شـيمي در صـنعت    اجازه بفرماييد نظر شما را در مورد نقـش 
  .ايران هم جويا شويم

 يميمختلف به علم شـ  يهانهيدر زم ييايبه نظر من صنعت کل کشور و پو

ع در يار سـر يبسـ  يهـا شـرفت يتوانـد موجـب پ  يم يميت شيوابسته است و تقو
كه نقش علوم پايه توليد دانش فنـي   ن استياما نکته مهم ا. صنعت کشور شود

داشـته   ييکشور درآمـدزا  يگر برايد يهاارگانتواند بدون کمک از ياست و نم

  .باشد

د دانـش  يـ ه رسـالت تول يدانشگاه و علوم پاگونه كه اشاره كردم، همانالبته 
و  تبـه تجـار   ين دانش فنيل ايتبد يباشند وليرا دارا م د ثروتيتول يبرا يفن

ک يـ ل به يرا تبد يتواند دانش فنهکه ب دارد ياطهاسک ارگان وياز به يثروت ن

 يهـا کارخانـه ايـن نقـش را   ا يمعروف دن ياهدر دانشگاه. دينما يتجار يکاال

تـا   اسـت  يديـ مقـاالت تول  يها بررسکار آنكنند و ايجاد مي يو تجار يديتول

ـ  ندينبب يافق تجار هادر آني كه درصورت داد ارقـر  ،در قالـب گرنـت   ينبا محقق
ه موتـور  ين سـرما يق ايرند و با تزينما يداريها را خرآن يبسته و محصول علم

صـنعت  كه اينعلت هب متاسفانه در کشور ما يول. ديبه حرکت در آ زين قاتيتحق

-هيسـرما  وهـا  ن ارگانيچنفناوري از طريق  يساز يتجاراست،  کامالً وابسته

 يگذاراستيعدم س. شود و محقق کامالً وابسته به دولت استيده نميد يگذاران

از عنـوان  د ثروت باعث شده که چاپ مقالـه بـه  يتول استفاده از مقاالت در يبرا



  

  
  
    

  

۸۰ 

کشور  يد مقاله برايند توليجلوه داده شود و بگو بيهودهک امر ينگاه برخي افراد 

 يساز يتجاروجود مديريت که اين امر باعث شده . استمضر  يده و حتيفايب

حـال  در  البتـه . ه روديق به حاشـ يبر تحق ينتد ثروت مبيتول يبرا يزيربرنامه و

 ياست جمهورير يآورفنمعاونت ل نهاد يت کالن با تشکيريمد ،حاضر درکشور

 يد علمـ يـ ت از دانشـمندان و پژوهشـگران تول  يرود که با حماين سمت ميبه ا

  .باشديک حرکت مثبت مي و اين کند يگذارهيثروت را پا

  
 شما كه خود دستي در تحقيقات علمي كشور داريـد و سـهمي از  

ايد، وضعيت تحقيقات در ايران را چگونـه  اين وظيفه را ايفا كرده
  كنيد؟ارزيابي مي

-اي كه خرج آن ميوضعيت تحقيقات در كشورمان به نسبت پول و بودجه

ين پول نسبت به آمريكا و ديگـر كشـورها خيلـي پـايين     ا. العاده استكنيم فوق

مان خيلي خـوب بـوده و بـازده خيلـي خـوبي      هاياست، اما نسبت به توليد مقاله

هـا و  دانشـگاه  در اختيـار اما بايد گفت كه در مجموع مقدار پولي كـه  . ايمداشته

خـاطر عـدم   خيلي كم است كه آن هم شـايد بـه  دهند قرار ميمراكز تحقيقاتي 

ها دانشگاه. هاي خاص بوده استگذاريهاي مختلف و سياستتماد يا نگرشاع

هـايش  اند و مثال اگر از آمريكا دانشگاهمعموال موتور اقتصاد كشورهاي پيشرفته

  .ريزدگيرند اقتصادش هم فرو ميهرا ب
مان را بـه خـارج از كشـور    شود علمگويند توليد مقاله باعث ميها ميبعضي

كنيم، اما بايد بدانيد كه سـهم توليـد   ها خدمت مي فقط به خارجيصادر كنيم و 

علم ما در دنيا زير يك درصد بوده و تنها درصد كمي از كل مقاالت توليدي دنيا 

-توانيم بگوييم يك درصد؛ يعني اينترين حالت ميبينانهدر خوش. از آن ماست

صاف بايد گفـت مـا بـه    با اين او. كنيمدرصد از توليد علم استفاده مي ٩٩كه ما 

كنند؟ در حقيقت، ما بايد ياد ها به ما كمك ميكه آنكنيم يا اينها كمك ميآن

اي كـه در دنيـا وجـود دارد    بگيريم كه چگونه از مقاله توليدي خودمان يا مقالـه 

كنيم اي كه ما توليد مياستفاده كنيم و اگر اين كار را بياموزيم به ازاي هر مقاله

مشـكل  . توانيم از آن اسـتفاده كنـيم  گر هم از ديگران داريم كه ميمقاله دي ٩٩
هـا از  اگـر آن . دانيم چگونه بايد از يك مقاله ثروت توليد كنيماين است كه نمي

. آورند ما هم بايد اين كار را انجـام دهـيم  كنند و پول درميمقاله ما استفاده مي

تـوانيم حتـي از   اما ما نمـي  ،كنندها چگونه اين كار را ميسوال اين است كه آن

شـده  دهد كه يك حلقه گـم مقاله خودمان استفاده كنيم؟ اين موضوع نشان مي

  .وجود دارد كه همان نهاد ارتباطي بين دانشگاه و صنعت است
كـه  خصوص اينبينم بهبا اين اوصاف باز هم آينده علمي كشور را خوب مي

قـبال همـه   . ايـم رشد داشته هاي گذشته خيلي خوب بوده است ونسبت به سال

اما مـا   ،تواند به كشور كمك كندالتحصيل خارج ميكردند كه فقط فارغفكر مي

مـا در  . در همين مركز عالي الكتروشيمي نشان داديم كه اين فكر اشتباه اسـت 
هاي توليد دانش بنيادي را زديم، دانشجويان خالقي را تربيت كرديم  اينجا جوانه

  .اندمي و توليدي كشور موفق بودههاي عل كه در عرصه

عالي در مورد نحـوه  جنابنظر شويم آقاي دكتر، خوشحال مي
 تقويـت ايـن   يهـا شيوه و يتعامل و ارتباط بين محافل دانشگاه

  .را نيز جويا شويمارتباط 
ـ ا. است يان محافل دانشگاهيق ارتباط مياز نکات مهم در امر تحق يکي ن ي
و اطـالع از   ييآشـنا يكي  .د باشدير امر پژوهش مفتواند ديبه دو منظور ممهم 

گـرا  و هـم  يان رشتهيب يهاجاد رشتهياو ديگري  موجود در کشور يهاييتوانا

  .يپژوهش ياهشدن گروه

براي هر انساني زمان رسـيدن بـه موفقيـت يـک     , آقاي دکتر
اي كه نام شـما بـه    لحظه, انگيز استيادماندني و خاطرهلحظه به
  ؟احساسي داشتيدمعرفي شد چه المللي ند بيندانشمعنوان 

ـ يکه نيا يد برايدانيطور که مهمان ـ نيک نفر دانشمند ب محسـوب   يالملل
باالتر رود کـه در   يک حداقل مشخصيد تعداد ارجاعات مقاالت آن از يبا ،شود

ن عنـوان اگرچـه   يا كه ن استينکته قابل توجه ا. باشديمتفاوت م ياهر رشته

ـ  يممکن است برا ـ تـر از آن ا مهـم  يافراد مهم باشد ول ـ ن اسـت کـه بـا ا   ي ن ي

ش ارجاعـات رتبـه   يبا افـزا . ابديياد ميکشور ازد ISIمشخصه تعداد دانشمندان 
ـ  از ديـدگاه . ابدييش و بهبود ميکشور افزا ياهدانشگاه يران و حتيکشور ا  يمل

دانشـمندان   انصـافا . انجـام داد  يخدمتداستا  نيتوان در اهن افتخار است که بيا

ن ارجاعات رتبه کشور را يبا ادر اين راه گام برداشته و اند توانستهخوبي به يميش

 ه قرار گرفته و به رتبـه اول يجلوتر از ترک ي ماميرشته ش دراكنون . هندارتقاء د

 يگـاه سـهم  ين جايـ نجانـب در ا يو خوشحالم که مقاالت اايم در منطقه رسيده
  .داشته است

کر مجدد از وقتـي کـه در اختيـار مـا قـرار      در پايان ضمن تش
ي سـخن آخـر  اگر مطلب خاصي مدنظر داريد و يا كـالم و  , داديد

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

ان يان و پژوهشگران بيدانشجو يدم برايد نکته است که الزم دنان چيدر پا

م بعد از لطف خداوند، اهدست آوردحال بهبه که تا ييهاتيکه موفقنياول ا. کنم

-به يعلم يهاشرفتين امر باعث شده عالوه بر پيبوده و ا يه کار گروهيدر سا

باعث شده است که امر ن يادر واقع . باشد يک رتبه در جهت علم اندوزيعنوان 

 ن رايـ مشترک بـوده و ا  يدکتر گنجعل يها و مقاالتم با آقانامهانيپا يتمامكار 
دانـم و دوسـت   يخود مـ  يو پژوهش يقاتيتحق ايهبارز کار يهايژگياز و يکي

 يقـات يتحق يهار گروهيسابا  يهمکارسمت هاي پژوهشي ما بهكه فعاليت دارم

  . دا کنديگسترش پ

شرفت کشور است کـه در  يو پ يهمدل ،يهمکار يزه براين انگيترالبته مهم

امروز  يايد در نظر داشت در دنيبا. ن کرديتوان آن را تضميم يه کار گروهيسا

دوارم در يـ است و امحاصل شده  يه کار گروهيدر سا يبزرگ علم يهاشرفتيپ

 يهـا در پژوهشـگران و طـرح   يـي گران هـم يمناسب ا يگذاراستيک سيه يسا

سـمت اسـتقالل   عتر بـه يتواند هر چه سرهد تا کشور ما هم بيدست آهب يپژوهش

  .ش روديپ يتکنولوژ
دانم از تمامي کساني که در راه کسب علـم و انجـام امـور    الزم ميا انتهدر 

چنين از شـما  هم. تحقيقاتي مرا ياري و راهنمايي کردند تشکر و قدرداني نمايم

که چنين فرصتي را در اختيار بنده قرار داديد بسيار سپاسگزارم و براي همگـان  

  . آرزوي سالمتي و سربلندي دارم
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  محمدرضا ايرواني :تهيه و تنظيم                                          

  .برگزار شد اولين همايش ملي فوالدهاي پيشرفته
محيطـي   المللي علوم و فناوري پيشـرفته و علـوم  پژوهشکده مواد مرکز بين

 ٢٧مبادرت به برگزاري همايش ملي تخصصـي فوالدهـاي پيشـرفته در تـاريخ     

ارائه آخرين دستاوردهاي علمـي و   اين همايش به منظور .نمود ١٣٨٩ ماهبهمن

کارگيري فوالدهاي پيشـرفته،  بهنيز ارتقاي دانش فني کشور در زمينه معرفي و 

پيشـرفته و علـوم    المللـي علـوم و فنـاوري   در محل پژوهشکده مواد مرکز بـين 

 .گرديد محيطي واقع در استان کرمان برگزار
, ادل نظر درباره متالورژي فيزيکي و مکانيکي فوالدهاي پيشـرفته بحث و تب

 خــوردگي و اکسيداســيون, فوالدهــاي پيشــرفته ســازي و ترموديناميــکمــدل

اقتصـاد  , کاربردهـاي فوالدهـاي پيشـرفته   , پيشرفته فرايندهاي توليد فوالدهاي

يـد  فرايندهاي تول, حرکت فوالدهاي پيشرفته آينده و مسير, فوالدهاي پيشرفته

فوالدي پيشرفته و کاربردهاي فوالدهاي پيشرفته در صنايع، ترغيب  محصوالت

در توليد محصوالت فوالدي خاص و تشويق محققان و  گذاران خصوصيسرمايه
-در زمينه فوالدهاي پيشرفته بـه  دانشجويان تحصيالت تکميلي براي پژوهش

افي است که اين اهد يابي به فناوري توليد فوالدهاي خاص از جملهمنظور دست

 .نمود همايش دنبال مي
فوالدهـاي بـا   : در اين همايش در مورد محصوالت فوالدي پيشرفته ماننـد  
, فوالدهـاي دوفـازي  , فوالدهاي آستنيتي مقاوم به حـرارت , بندي فوق ريزدانه

فوالدهـاي  , فوالدهـاي پراسـتحکام بـا عمـر طـوالني     , ميکروآلياژي فوالدهاي

, فوالدهـاي بـا سـاختار نـانو    , انـرژي , سازيدر بهينهپيشرفته  فوالدهاي, سبک

فوالدهـاي ضـد زنـگ    , IFفوالدهـاي , TRIPفوالدهاي, کامپوزيتي فوالدهاي

  .عمل آمدبحث و تبادل نظر به...  ساختماني نوين و فوالدهاي, پيشرفته
سخناني در مراسـم   گزارش ايسنا، مصطفي عليزاده، دبير اين همايش طيبه

مقالـه   ١٨دبيرخانه رسيد و از اين ميـان   مقاله به ٣٦كه  ه به اينافتتاحيه با اشار

منـابع عظـيم معـدني و نيـروي      ايران با برخـورداري از : پذيرفته شد اظهار كرد

خاورميانه در مسير صنعتي  هاي منطقه انساني جوان و با انگيزه يکي از پتانسيل

استناد بـه   با هاي پس از دفاع مقدس شدن است و از سوي ديگر دولت در سال

 هاي خود، رويکردهاي هاي پنج ساله و سند چشم انداز در حرکت تدوين برنامه

 .صنعتي شدن کشور را در دستور کار قرار داده است
عنـوان يـک   توسـعه فـوالد بـه    دبير همايش فوالدهاي پيشرفته با اشاره بـه 

بـدون  : افـزود  شاخص مهم براي سنجش ميزان رشد و پيشرفت جوامع صنعتي،

-را بـه  عنوان مواد مهندسي پرکاربرد جايگاه مهميشک در آينده نيز فوالدها به

دهد  هاي آينده نشان مي د كه نگاهي به گذشته و سياستنده خود اختصاص مي

 .ندستهروز به روز در حال تغيير  فوالدها

  
  .برگزار شد نانو اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري

بـا   ١٣٨٩مـاه  بهمـن  ٢٩الي  ٢٧از  نانو رياولين كنفرانس ملي علوم و فناو

برگزار  دانشگاه پيام نور يزد در سازمان علمي دانشجويي مهندسي برقهمکاري 

  .گرديد

, هــانانوكامپوزيـت , نــانوذرات, نـانوبيوتكنولوژي : كنفــرانسايـن  اي حورهـ م

, نانوسنسـورها و نانوبيوسنسـورها  , نانو در پزشـكي , نانوالكترونيك و نانومكانيك

 نانونسـاجي و  نانوشـيمي , سازينانومدلينگ و شبيه, نانوفتونيك و نانومغناطيس

  .بودند

 ١٤٨يزد از دريافت هـزار و  علوم و فناوري نانو در  دبير اولين كنفرانس ملي

 .خبر داد توسط دبيرخانه اين كنفرانس هاي سراسر كشور مقاله از دانشگاه
پـس از  : دكتر سعيد رضايي با اعالم اين خبـر اظهـار كـرد    گزارش ايسنا، به

 ٦٢٣مقالـه بصـورت شـفاهي و     ١٠٩ارزيابي مقاالت مقرر شـد،   انجام داوري و

 .مقاله بصورت پوستر ارائه شود

ريزي جهت برگـزاري   گذشته برنامه ماه ٩كه از حدود  ايي با اشاره به اينرض
مقـاالت ارسـال شـده بـه      با توجه به حجـم : اين كنفرانس آغاز شده، ادامه داد

ها در زمينه  كنفرانس ترين و بزرگترين دبيرخانه، اين كنفرانس به عنوان پرحجم

  .نانو مطرح شده است

 
 در نظر داريم سال آينـده كنفـرانس  : رييس پژوهشكده نانو يزد تصريح كرد

المللي علوم و فناوري نانو را با حضور پژوهشگران خارج از كشور در اسـتان   بين

و همـايش در زمينـه نـانو توسـط     كه پيش از اين هـم د  كنيم، ضمن اين برگزار

 .استان برگزار شده است پژوهشكده نانو در
كارگـاه آموزشـي    ۱۱زمان با برگزاري اين همايش الزم به ذكر است كه هم

  :ها به شرح زير بودعناوين اين كارگاه. نيز برگزار گرديد

تهيـه و آنـاليز    هـاي کارگـاه روش , هـا بيوماکروملکول کارگاه نانومحاسباتي

 نانوبيومتريـال و آموزشـي  كارگـاه   ,هاي کربنيکارگاه آموزشي نانولوله, نانومواد

, ينسـاج  ژي در نـانوتكنولو آموزشي كارگاه , يكاربردهاي آن در مهندسي پزشك

 نانومحاســباتي آموزشــيكارگــاه , در پزشــكي ژي نــانوتكنولوآموزشــي كارگــاه 

ساخت و ساز و  كاربرد فناوري نانو در صنعت آموزشيكارگاه  ,كوانتومي نانومواد

 آموزشـي كارگـاه  , اختـراع  هـاي ثبـت  روشي آموزشـ كارگـاه  , نمهندسي عمرا

آشنايي  شيآموزكارگاه , Origin استفاده از نرم افزار ها باآناليز داده محاسبات و
  Abinit نيک و نرم افزار تخصصيوسازي ادوات نانوالکترهاي شبيهبا روش

  
  .فيزيک ايران برگزار شد دهمين همايش علمي بيوشيمي

در  ١٣٨٩ هاسـفند مـا   ٥الي  ٣بيوشيمي فيزيک ايران  دهمين همايش علمي

 .شد دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم برگزار

ايـن  : فـت گ يسـنا ادر گفتگو بـا   همايشاين دبير  سمانه ذوالقدري جهرمي،

معرفي جديدترين  با هدف و همايش با همکاري انجمن بيوشيمي فيزيک ايران

 .برگزار گرديدهاي بيوشيمي فيزيک ايران  نظرات و پژوهش
مقالـه پذيرفتـه    ١١٠رسـيده،   مقاله ١٤٠از ميان در اين همايش : وي افزود

. پوستر ارائه شـد  صورتمقاله نيز به ٨٠صورت سخنراني و مقاله به ٣٠شده که 

نفـر از اسـتادان و پژوهشـگران     ١٥٣در اين همايش : ذوالقدري خاطرنشان کرد
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هـاي   بيوفيزيک از دانشـگاه  هاي نوين زيستي، بيوشيمي و برتر در حوزه فناوري

 .ندشتکشور حضور دا سراسر
در اين همايش به : تصريح كرد دبير دهمين همايش بيوشيمي فيزيک ايران

انجمـن بيوشـيمي    يکي از استادان برجسته پيشکسوت در ايـن حـوزه از سـوي   

از ديگـر جـوايز   : تصـريح کـرد  ايشان . فيزيک ايران نشان توليد دانش اعطا شد

ميليـون   ١٠ويـژه   و جـايزه برگزيدگان علمي همايش جوايز پژوهشگران جوان 

 ريالي استاد علي اکبر موسوي موحدي است کـه دريافـت کننـده ايـن جـايزه،     

 .سخنران علمي اختتاميه همايش بود
ايـن همـايش چـاپ مقـاالت      هاي برجسـته  يکي از ويژگي: وي اضافه کرد

 .است(JICS) پذيرفته شده، در نشريه انجمن شيمي ايران

 :عبارت بودند از همايشين امحورهاي الزم به ذكر است كه 

اندرکنش  ،بيوشيمي ساختاري ،بيوترموديناميک ،بيوفيزيک ،بيوشيمي فيزيک

بيوانفورماتيـک  و  سـينتيک و آنـاليز سـاختاري آنـزيم     ،بيومـاکروملکول  -ليگاند

  ساختاري بيوماکروملکول
 

  .شدايران برگزار  ايهفدهمين کنفرانس هسته
توسـط شـرکت    ١٣٨٩اسـفندماه   ٥و  ٤اي ايران هفدهمين کنفرانس هسته

اي اي ايران و با همکاري انجمـن هسـته  فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته

  . اي اصفهان برگزار شدايران در منطقه هسته

  
وشـي  جهـم , کاربرد پرتوهـا , ايهفيزيک هستشامل  همايشاين محورهاي 

, ايکشـاورزي هسـته  , پرتو پزشـکي , راکتور, ايسوخت و مواد هسته, ايهسته

   .بود دزيمتريو  ايهاي هستهآشکارسازي و سيستم

  
  .برگزار شد ساالنه انرژي پاك المللياولين كنفرانس بين

انـرژي   ربشر در چند دهه اخير متوجه نياز به توسعه منابع پاک و تجديدپـذي 

بدين منظور هدف او كاهش شـدت اسـتفاده از انـرژي همگـام بـا      . گشته است

اش را بـه  تواند وابسـتگي هو اميد براين است كه ب انرژي پاك بوده توسعه منابع

  .اتمام كامل اين منابع از بين ببرد از هاي فسيلي قبلسوخت

امل منابع فسيلي تنها از بين رفتن كنه ترين عوامل ترغيب در اين راستا،مهم

مراحل توليد، توزيع و مصرف  محيطي ناشي از كليهبوده بلكه اثرات سوء زيست

براي انرژي مطرح  روي است كه ويژگي پاكباشد و از ايننيز مي هااين سوخت
محيطـي  برداري از انرژي بدون اثرات سوء زيستروشن است كه بهره. گرددمي

 هايي است كهتر براي حركتپاك با قيدي سبكپذير نبوده و الزاماً واژه امكان

  .منجر به كاهش اين اثرات گردند

المللي در راستاي تبيين جايگاه انرژي پاک در عصر فعلي اولين کنفرانس بين

المللي نيمرکز ب در ١٣٨٩  تاريخ چهارم و پنجم اسفندماهساالنه انرژي پاک در 

  .ر كرمان برگزار گرديددر شه طييشرفته و علوم محيعلوم و تکنولوژي پ

كه دبير اولين کنفرانس ساالنه انرژي پاک با اشاره به اين منش،مسعود ايران

: گيرد، اظهار كرد هاي پاك صورت مي درصد توليد برق كشور با انرژي تنها يك

تا پايان دولت دهم به سه درصد و در پايـان برنامـه سـند     قرار است اين نسبت

  .افزايش يابد صددر١٠چشم انداز توسعه به 

مقالـه بـه    ٢٠٠حـدود  : دبير اولين کنفرانس ساالنه انرژي پاک اذعان كـرد 

مقالـه در اولويـت    ٨٦کنفـرانس رسـيد و در دو مرحلـه داوري نهايتـاً      دبيرخانه

مقاله براي ارائه  ٦٨با توجه به محدوديت زماني همايش  پذيرش قرار گرفت که

 .انتخاب شد
-آخرين تحوالت در تكنولـوژي  دآوري و ارائههدف اين كنفرانس ساالنه گر

شـامل مباحـث    طـور خـاص  هاي فرآوري، توليد و ذخيره انرژي پاك بوده و به

 هـاي برگزاري كارگاه. بوده استسازي مصرف برق نيز مربوط به توزيع و بهينه

آموزشي براي معرفـي آخـرين ابـداعات و تحـوالت در ابزارهـاي تحقيقـاتي و       

كارگيري انرژي پاك از با مسائل اقتصادي و سياسي در به همراه تكنولوژي روز

  .شد كه طي برگزاري اين كنفرانس انجامبود هايي جمله برنامه

  
, بـاد , خورشـيد , ابع و توليد پاک انرژيفرآوري از من؛ همايشاين  محورهاي

 پيـل , سازي انـرژي ذخيره, توليدات پراكنده, گرماي زمين, جزر و مد, دريا امواج

 توزيـع و مصـرف  , بازيافـت , منابع مركب, ترافيک, برقآبي, تودهزيست, سوختي

 سـوخت , هاي انرژي كارآمدسيستم, هاي هوشمندشبكه, ريز شبكه, پاک انرژي
كاهش اثرات منفـي  , هاي هوشمندساختمان, هاي انرژي كارآمدساختمان, پاک

 آلودگيو  تجهيزات و مواد آالينده مورد استفاده در صنعت برق, زيست بر محيط

  .بودند نوري

  

 .برگزار شد چهاردهمين سمينار شيمي فيزيک ايران
 ٦پرديس علوم دانشگاه تهران با همکاري انجمن شيمي ايران در روزهـاي  

در محـل  را  چهاردهمين سمينار شـيمي فيزيـک ايـران    ١٣٨٩فند ماه اس ٩الي 

  . نمودندپرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران برگزار 

ــا آخــرين   آشــنايي هــر چــه بيشــتر متخصصــين شــيمي فيزيــک کشــور ب

دستاوردهاي علمي و گسترش و تقويت ارتباط علمـي بـين مراکـز تحقيقـاتي،     

اي مختلف دانش شيمي فيزيک از اهداف ه دانشگاهي و صنعتي کشور در زمينه

چنين فناوري نانو از جمله محورهايي هم. برگزاري اين سمينار عنوان شده است

  . فتاست که در اين سمينار مورد بررسي قرار گر
مقالـه بـه    ٩٢٠گزارش دبيرخانه سمينار شيمي فيزيـک ايـران، در حـدود    به

مقاله تاييـد شـده    ٨٥٠در حدود  دبيرخانه اين سمينار ارسال شده که از اين بين

  . است
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زمان با اين سمينار، نمايشگاهي از تجهيزات و مـواد کـاربردي در زمينـه    هم

نفـر از اسـتادان شـيمي     ٥در اين سمينار . شيمي نيز در محل سمينار برگزار شد

 . فيزيك ايران به عنوان سخنران مدعو حضور داشتند

  
  .برگزار شد کنگره نانوداروهاين اول

ترين دسـتاوردهاي  فناوري نانو يکي از مهم, کنون که در دوره انفجار علميا

, شود و کاربردهاي متعددي در زندگي انسان پيدا کرده استبشري محسوب مي

هـاي محققـين در زمينـه    هـاي علمـي و پـژوهش   شناخت هرچه بيشتر تـالش 

با . کننده باشدتواند در بهتر استفاده کردن از اين پديده علمي ياري نانوذرات مي

هـاي  ويـژه از جنبـه  به, هاي نانوتکنولوژيهاي علمي در زمينهتوجه به پيشرفت

اولين کنگره نانوداروها به همت ستاد فناوري نـانو در  , توليد و عرضه نانوداروها

  .برگزار شد در دانشگاه شهيدچمران اهواز ١٣٨٩ اسفندماه سال ٨و  ٧تاريخ 

  
  :محورهاي اين همايش شامل موارد زير بود

کـاربرد  , کاربرد فناوري نانو در دارو درمـاني , نانوداروها و فرموالسيون سنتز

کـاربرد نانوداروهـا در   , کاربرد نانوداروها در پزشکي, فناوري نانو در آناليز داروها

, کاربرد نانوداروها در محيط زيسـت , اربرد نانوداروها در کشاورزيک, دامپزشکي

  و ساير موضوعات مرتبط هاي تجويز و فارماکوکينتيک نانوداروهاروش
ملـي نانوداروهـا در مراسـم     مريم كوچك، دبير علمي نخستين كنگـره  دكتر

گـره،  به دبيرخانه كن مقاله ارسالي ١٨٠از ميان : افتتاح اين كنگره در اهواز گفت

 ١٤٠ مقاله كه با محورها و موضوعات تخصصي آن مطابق نبودند، حـذف و  ٤٠

 .مقاله براي ارائه در دو بخش سخنراني و پوستر پذيرفته شدند
نانوداروها حدود  كنندگان در نخستين كنگره مجموع تعداد شركت: وي افزود

سـازمان  از طريـق   نـامي و مـابقي   نفر ثبـت  ٣٤٠كه از اين تعداد، بود نفر  ٤٥٠

 .اند شده دامپزشكي براي شركت در كنگره معرفي 

: هاي جانبي اين كنگره علمي، اظهار كرد ها و برنامه با اشاره به کارگاه ايشان

چهار كارگاه آموزشي با موضوعات نانوسـياالت   سخنراني جامع و برپايي ٩ارائه 
آمـاده   مکانيسـم و روش  ،STMهـا،   مغناطيسي، تهيه و ارزيـابي نانوامولسـيون  

  .بود هاي اين كنگره ها از جمله برنامه كردن نمونه

موضـوعي نـو و جديـد در عرصـه      كه نانوداروها، با وجود اين: وي يادآور شد

از لحاظ كمـي   شود، مقاالت دريافتي براي اين كنگره علمي كشور محسوب مي

  .است بوده و نيز بار علمي و محتوايي در سطح بسيار قابل قبولي

  
  .برگزار شد شيمي ايقههمايش منط

دانشگاه آزاد اسالمي در  ۱۳۸۹اسفند  ۱۲در تاريخ  شيمي ايهمايش منطقه

  .برگزار شد واحد ميانه

ـ  , عمـومي  شـيمي اين همايش شـامل   پوشش هاي تحتحوزه , يشـيمي آل

  . ي بودندسنجطيفي و شيمي معدن, شيمي فيزيك, هشيمي تجزي

  :بودصورت ذيل همحورهاي همايش ب

-هـاي زيسـت  فرآينـدهاي نـوين در كنتـرل آالينـده    , فنآوري نانو در شيمي

 سـازي و شـيمي  سـازي، شـبيه  مـدل , نتز مواد جديد آلـي و معـدني  س, محيطي

 نـاليز كمـي،  , ترموديناميك و سينتيك در فرآيندهاي مواد شـيميايي , محاسباتي

پتانسل توسعه صـنايع شـيميايي و معـادن در    و  مواد شيميايييفي و شناسايي ک

  .ميانه شهرستان

  
  .دشنهمين همايش دانشجويي فناوري نانو برگزار 

 ١٣٨٩اسفندماه سال  ١٣و  ١٢دانشجويي فناوري نانو،  نهمين دوره همايش

  .در تهران برگزار شد

و با حمايـت  همت انجمن فناوري نانو ايران  اين همايش به گزارش ايسنا،به

  .دگرديويژه توسعه فناوري نانو در دانشگاه تربيت مدرس برگزار  ستاد

 
افزايي و تعامل ميان پژوهشگران هدف هم همايش دانشجويي فناوري نانو با

عرصـه بـازار و ارائـه     حوزه فناوري نانو، توانمندسازي محققـان بـراي ورود بـه   

فنـاوري نـانو،    کارهاي کسب موفقيت براي فعاليت در بازارها، الگوها و راه مدل

  . شود هاي کشور برگزار مي هرساله در يکي از دانشگاه
 يات برگزاريبا اشاره به جزئ ينانوفناور ييجوش دانشين دوره هماير نهميدب

 يهـا چون سـلول  يموضوعات ين دوره به بررسيدر ا: ش گفتين دوره از همايا

 يهـا د داربسـت ي، تولDNAبر  يد مبتنيک نانوساختار جدي، ساخت يديخورش

  .خته شدپردا يتيکامپوز

 شيهما ن دورهيرانمنش در مراسم افتتاح نهميا يگزارش خبرنگار مهر، علبه

ش از هزار مقاله يب شين دوره از همايکه در انيان اينانو با ب يفناور ييدانشجو

در  يمقالـه علمـ   ٥١٠ن تعـداد  ياز ا: افزود دين جشنواره رسيرخانه ايبه دب يعلم

صـورت  ارائـه بـه   يبـرا  ارشد يان کارشناسيمقاله دانشجو ٤٨٠ و يمقطع دکتر

  .رت سخنراني ارائه شدندصوبهنيز مقاله  ٢٢و  انتخاب شد پوستر
برگزاري : ادآور شديگرديد، محور برگزار  ٧ ش درين همايکه انيان ايبا ب يو

ــانوبيوتکنولوژي،   ٧ ــکي و ن ــيمي، نانوپزش ــانو ش ــانومواد، ن ــل تخصصــي ن  پن

 نانومحاسـبات و  نانوالکترونيک و نانومحيط زيست، نانومکانيک و نانوفيزيـک و 

 ٨عالوه بـر ايـن   . بودي جانبي اين همايش هاهاي تخصصي از برنامه سخنراني

روش  هاي نگارش طرح کسب و کار در فنـاوري نـانو،  آموزشي در زمينه کارگاه
هـاي مختلـف   جنبـه  ،علميمقاله نويسي و نقد  ثبت اختراع، مقاله، ارائه شفاهي

) يسـت يز يحسگرها(وسنسورها يب ،ايريزي شغلي و حرفهبرنامه سرقت علمي و

  .گرديدبرگزار   انتقال دارو يهاستميو نانوس

لن يپـروپ  يپليريبهبود رنگ پذ: اضافه کرد نانو يش فناورين هماير نهميدب
ـ -فلـز  يهـا نـانوذرات خـاک رس در حـوزه نـانومواد، چـارچوب      بـا کمـک    يآل

، يديخورش يها، سلوليميدر حوزه نانوش يکاربرد يهالينانومتخلخل و پتانس

 يتيکـامپوز  يهـا د داربسـت ي، تولDNA بر يد مبتنيجد ک نانوساختاريساخت 
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است که  ياز جمله مقاالت نانوذرات از ترات از آب با استفادهين و حذف ورتانييپل

 .ندش ارائه شدين همايدر ا
در  هـا  همـايش از ايـن مجموعـه همـايش     نـه تاکنون ذکر است که الزم به

زشکي تهران، هاي تربيت مدرس، کاشان، شيراز، رازي کرمانشاه، علوم پ دانشگاه

  .پزشکي شهيد بهشتي و علوم پزشکي مشهد برگزار شده است علوم

  
  هاي نويناولين همايش ملي فناوري

  .برگزار شد صنايع نفت و گاز در
 ١٣و  ١٢در تاريخ  صنايع نفت و گاز هاي نوين دراولين همايش ملي فناوري

  .دبرگزار ش اسالمي واحد اميديه دانشگاه آزاد در ١٣٨٩اسفندماه 

  
يريت و صـيانت از  مـد , سـازي شبيه سازي ومدل :شامل محورهاي همايش 

سـازي  بهينـه , ازدياد برداشـت  هايروش, ارزيابي سازند, توسعه ميادين, مخازن

, گــاز و پتروشــيمي, اســيدكاري, هــاي تكميــل چــاهتكنولــوژي, بــرداريبهــره

مشـكالت  , حفـاري  سـازي در عمليـات  بهينـه , خـوردگي , فرآيندهاي جداسازي

, و گـاز  اكتشـاف نفـت  , كژئومكاني, دار و عميقهاي جهتحفاري چاه, حفاري

و  مـوردي  مطالعـات , مـديريت اطالعـات  , نيروي انسـاني , كاربرد نانوتكنولوژي

  .بودند ايمني و محيط زيست

مقاله داخلي  ٤٠٠از : آزاد اسالمي واحد اميديه گفت معاون پژوهشي دانشگاه
مقاله براي ارائـه در همـايش بـه     ٢٠٠ارسال شده براي اين همايش،  و خارجي

  .پذيرفته شد وستر و سخنرانيصورت پ 
  

برگـزار   ايمني و مديريت پسماندهاي شيمياييدومين همايش 
 .شودمي
-هاي خدادادي کشور منابع آبي و خاکي وسيع و غني ميترين ثروتمهم از

 ما... تامين کننده درصد فراواني از نيازهاي اقتصادي، غذايي، انرژي و  که باشد

 معـرض  هاي اخيـر ايـن منـابع ارزشـمند در    سال متاسفانه در. آيندحساب ميبه

 از اند که سهم بيشتر اين تهديدات ناشيگرفته تهديدات و صدمات فراواني قرار

 رويه پسماندهاي شيميايي خطرناک توليدي توسـط مراکـز آموزشـي،   گسيل بي

 تحقيقاتي و صنعتي کشور به قلب اين منابع بوده است که نـابودي تـدريجي و  

 از. هاي زندگي شهري در پـي داشـته اسـت   ها را در محيطت آنغيرقابل بازگش

هاي شـيمي کشـور در   ديگر مغفول واقع شدن مقوله ايمني در آزمايشگاه سويي

 اخير منجر به بروز حوادث ناگواري گرديده است که تلفـات انسـاني و   دهه چند

  .فراواني را در پي داشته است مادي

انجمن علمـي تحقيقـاتي کـاوش     ع،العاده اين موضوو اهميت فوق ضرورت

هـاي عملـي و   تـا گـام   را بر آن داشـت دانشکده شيمي دانشگاه صنعتي شريف 

پسـماندها و ايمنـي    کنترل و دفع صـحيح ايـن نـوع    علمي موثري را در جهت

. صنعتي بردارد مراکز مختلف آموزشي و در ١٣٨٧هاي شيمي از سال ازمايشگاه

انجمـن   ملي، دانشجويي اولين همايش ١٣٨٨ سال بهمن ٢٠در همين راستا در 

اساتيد،  دانشجويان، تحت عنوان ايمني و مديريت پسماندهاي شيميايي با حضور

کسب شـده از   ارزشمند نتايج. هاي دولتي برگزار گرديدمديران صنايع و سازمان

 در را بـرآن داشـت تـا در سـال جهـاني شـيمي و      اين انجمن دور اول همايش 

 در چنـين مراکز صنعتي و آموزشي و تحقيقاتي کشور و هم راستاي تعامل بيشتر

در  دانشـگاهي  هاي موجود در تحقيقاتسازي اين مراکز از پتانسيلآگاه راستاي

 در ١٣٩٠ مـاه فـروردين  ٢٣ارتباط با اين حوزه، دومين دوره اين کنفرانس را در 
  .ددانشکده شيمي دانشگاه صنعتي شريف برگزار نماي

  
  :محورهاي اين همايش عبارتند از

گرهـاي سـبز در   هـا و و اکـنش  کارگيري حاللهاي سنتز و مزاياي بهروش

, . ..الزامات و شرايط دفن بهداشتي پسماندهاي شيميايي و , صنعت و آزمايشگاه

هاي صنعتي بـراي اسـتفاده در مصـارف    استانداردها و فرايندهاي تصفيه پساب
اقدامات ايمنـي  , پذيرهاي گياهي زيست تخريبشيمي پالستيک, غيرآشاميدني

ضـرورت امـر بازيافـت    , فردي و آزمايشگاهي در قبـال ريـزش مـواد شـيميايي    

استحصـال  , حـوزه هاي بالقوه اقتصادي در اين ها و پتانسيلپسماندها و فرصت

و بررسـي   GHSسيستم جهاني ايمنـي مـواد شـيميايي    , انرژي از انواع پسماند

  .شرايط ايمني و زيست محيطي به هنگام کار با نانومواد

  http://kavosh.sharif.ir :همايش سايتوب

  
  .شودبرگزار مي ولين کنگره ملي شيمي نوين ايرانا

در  ١٣٩٠مـاه   ارديبهشت ٧-٨يخ ولين کنگره ملي شيمي نوين ايران در تارا

  .گرددبخش شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد برگزار مي

 
هدف از برگزاري اين کنگره، آشنايي هرچه بيشتر متخصصين شيمي کشـور  

ا آخرين دستاوردهاي علمي و گسـترش و تقويـت ارتبـاط علمـي بـين مراکـز       ب
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-هاي مختلف دانش شيمي مـي تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي کشور در زمينه

  .باشد

، شيمي تجزيـه ، شيمي معدني، شيمي آليشامل  کنگرهاصلي اين هاي زمينه

شـيمي  ، شـيمي کـاربردي  ، شيمي محـيط زيسـت  ، شيمي پليمر، شيمي فيزيک

  .باشدمي بيوشيميو  نانوشيمي، دارويي

 www.novinchemistry.ir :كنگره سايتوب

  
  سراميك نوين در ايران گذار با تجليل از بنيان

  .شود مي هشتمين كنگره سراميك ايران برگزار
سپاري ايران با بزرگداشت دكتر واهاك كا هشتمين كنگره سراميك

ارديبهشت ماه سال آينده  ١٤و  ١٣گذار سراميك نوين ايران،  مارقوسيان، بنيان

  .شود در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي
دانشگاه علم و  گزارش ايسنا، دكتر حسين سرپولكي، عضو هيات علميبه

 صنعت ايران و دبير هشتمين كنگره سراميك ايران با اعالم اين مطلب

استاد مارقوسيان، عضو هيات علمي دانشكده مواد و متالورژي : كردخاطرنشان 

ريزي و گسترش و صنعت ايران بيش از سه دهه در زمينه پايه دانشگاه علم

اند كه در اين همايش با حضور فعاالن كرده سراميك نوين در ايران تالش

 .شوداستاد تقدير مي ها و خدمات علمي عرصه سراميك كشور از تالش
اكنون ايران پتانسيل : كرد ر هشتمين كنگره سراميك ايران تصريحدبي

مهندسي و پيشرفته را  هاي نوين در حوزه توليد سراميك يابي به تكنولوژيدست

جديدي  انداز چشم ها در اين زمينه زياد نيست اما دارد و با اين كه تعداد كارخانه

ويژه ك پيشرفته بهسمت توسعه و كاربرد سراميمده حركت به وجود آكه به

 .بخشد ها را تسريع مي نانوسراميك
: به اين كنگره اظهار داشت سرپولكي در خصوص تعداد مقاالت ارسال شده

نانوساختار،  هاي مختلف سنتز نانوذرات و مواد خالصه مقاله در گروه ٤٦٠

 ها، شيشه و شيشه سراميك، فرآيند و ساخت مواد، ديرگداز، بيوسراميك

، تجربيات صنعتي و سيمان و مصالح ساختماني دريافت شد كه از الكتروسراميك

 .مقاله پذيرفته شدند ٣٦٠، اين تعداد
موضوع انرژي يكي از : كرد دبير هشتمين كنگره سراميك ايران اضافه

 .شودهاي اصلي است كه در اين كنگره به آن پرداخته مي چالش
تخصصي در  -وزشيهاي آم كارگاه در طول برگزاري كنگره: سرپولكي گفت

كاربردهاي آن،  و Mossbauer سنجي هاي معرفي روش آناليز طيف زمينه

 هاي نازك ، كاشي(Digital printing) چاپ ديجيتال در صنعت كاشي 
(Thin tiles)هاي نوين در صنعت  دانههاي آناليز نانومواد، رنگ ، روش

 .شود برگزار مي گيري رنگ در صنايع كاشي و سراميك اندازه سراميك و كاربرد

نمايشگاهي از دستاوردهاي  چنين در حاشيه اين كنگره،هم: وي افزود

 ١٢حدود  د كه تا كنونوش پژوهشي و صنعتي مرتبط با سراميك برگزار مي
 .اند شركت اعالم آمادگي كرده

  
  .شد المللي شيمي ايران برگزار خواهدکنگره بينپانزدهمين 

ه عنوان سال جهاني شيمي اعالم گرديـد از سوي سازمان ملل به ٢٠١١سال 

ريـزي و مشـارکت فعـال در برگـزاري هرچـه      و همه کشورهاي عضو به برنامه

 .اندشدهالمللي دعوت تر مراسمي در سطح ملي و بينباشکوه
در همين راستا دانشگاه بوعلي سينا همدان با همکاري انجمن شيمي ايران، 

شـهريورماه   ١٥الـي   ١٣در تـاريخ   را المللي شيمي ايـران پانزدهمين کنگره بين

با حضور بيش  الملليکنگره بينشود اين بيني ميپيش. برگزار خواهد کرد ١٣٩٠

  .دان برگزار گردد پژوه و شيمي از سه هزار دانشمند، دانش

  http://icc2011.ir : کنگره سايت وب

  
  

  .شودايران برگزار مي کنفرانس شيمي معدني سيزدهمين
به مناسبت سال جهاني شيمي و در ايران  کنفرانس شيمي معدني سيزدهمين

هـا و صـنايع داخـل و    هرچه بيشتر ارتباط ميان محققين دانشگاه راستاي توسعه

ــارج  ــاي از خ ــور در روزه ــهريورماه  ۱۷و  ۱۶کش ــگاه رازي  ۱۳۹۰ش در دانش
هاي علمي و تحقيقـاتي  گستردگي زمينه با توجه به. کرمانشاه برگزار خواهد شد

هرچـه بهتـر محققـين     شيمي معدني، اين کنفرانس بستر مناسبي براي تعامـل 

  .ها و صنايع خواهد بوددانشگاه

سنتز و تعيـين سـاختار و خـواص    : هاي اصلي اين كنفرانس عبارتند اززمينه

 شيمي صنايع معدني، شيمي آلي فلزي، بيوشيمي معدني، 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

  :کنفرانس سايت وب

 http://www.iicc13.com  و http://iicc13.com 

  
  سازي زيرزمينياولين كنفرانس مجازي ذخيره

  .شودبرگزار مي مواد هيدروكربوري
از تـاريخ   سازي زيرزميني مواد هيـدروكربوري اولين كنفرانس مجازي ذخيره

  .شودبرگزار مي شاهرود دانشگاه صنعتي در ١٣٩٠اول تا دوم مهرماه 

يني مـواد هيـدروكربوري كـه بـا     سازي زيرزممجازي ذخيره اولين كنفرانس

هـاي كـالن نظـام در زمينـه     برنامـه  سـازي بـراي تحقـق   هدف كمك و زمينه

ــه بيشــتر و در حــوزه  ــايي هرچ ــرهخودكف ــاي صــادرات و ذخي ــواد ه ــازي م س

 شود،هاي نفتي برگزار ميهيدروكربوري شامل نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده

  :دربرگيرنده محورهاي اصلي ذيل است

بررسـي  , مختلـف  هـاي سازي زيرزميني و سـطحي از ديـدگاه  ذخيره مقايسه
, طبيعـي  خواص مواد هيدروكربوري شامل نفت خام، فرآورده هاي نفتـي و گـاز  

بـرداري از  الزامات طراحي، اجرا و بهـره , يابي مخازنمطالعات اكتشافي و مكان

 ينـي سـازي زيرزم سازي فرآيندهاي ذخيـره سازي و شبيهمدل, مخازن زيرزميني

مخـازن  و  سـازي و تحليـل ايسـتا و پويـاي مخـازن     مـدل , مواد هيدروكربوري

هـاي  روش, بنـدي اي و آبهاي سازهپايداري و طراحي پوشش تحليل, شكسته

محيطـي و نشـت مـواد    مطالعـات زيسـت  , شـده  پايش مخـزن و مـواد ذخيـره   

كـاري  معـدن , مطالعـات اقتصـادي   سـنجي و امكـان , هيدروكربوري از مخـازن 

, غيرعامـل و آمـايش سـرزمين    پدافنـد , لي براي احداث مخازن زيرزمينيانحال

سـازي مـواد   هاي اجراي انواع فضاهاي بزرگ زيرزميني بـا هـدف ذخيـره   روش
و  برداري از مخازن نظير تزريق، پمپاژ، برداشـت تجهيزات بهرهو  هيدروكربوري

  .پايش

   http://icush2011.shahroodut.ac.ir :   کنفرانس سايت وب
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April 2011 
Faraday Discussion 150: Frontiers in Spectroscopy 
Topics: Physical Chemistry, Analytical Chemistry, 
Biochemistry 
Date: 6-8 April 2011, Basel, Switzerland 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD150/index.asp 
 
1st International Conference on Clean Energy 
Topics: Materials Science, Physical Chemistry, 
Environmental Chemistry, Green Chemistry 
Date: 10-13 April 2011, Dalian, China 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCEvents/Int
ernational/China/ICCE/index.asp 
 
7th SCI-RSC symposium on Proteinase Inhibitor 
Design (Proteinase 2011) 
Topics: Biochemistry, Molecular Modeling, Medicinal 
Chemistry 
Date: 11-12 April 2011, Basel, Switzerland 
Web Site: 
http://www.maggichurchouseevents.co.uk/bmcs/ 
 
First EuCheMS Inorganic Chemistry Conference 
(EICC-1) 
Topics: Inorganic Chemistry, Supramolecular Chemistry, 
Biochemistry, Materials Science 
Date: 11-14 April 2011, Manchester, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/EICC1/index.asp 
 
Analysis of free radicals, radical modifications and 
redox signalling 
Topics: Biochemistry, Analytical Chemistry 
Date: 18-19 April 2011, Birmingham, United Kingdom 
Web Site:  
http://www.biochemistry.org/tabid/379/MeetingNo/SA110
/view/Conference/default.aspx 
 
Faraday Discussion 151: Hydrogen Storage Materials 
Topics: Inorganic Chemistry, Materials Science, Physical 
Chemistry 
Date: 18-20 April 2011, Oxon, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD151/index.asp 
 
BioFine Europe Exhibition 2011 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry, 
Biochemistry, Process Chemistry, Drug Delivery, 
Pharmaceutical Chemistry 
Date: 20-21 April 2011, Cambridge, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.avakado.eu/dev/BioFine/Europe/Exhibition 

The Peptide Conference 2011 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry, 
Biochemistry, Process Chemistry, Drug Delivery, 
Pharmaceutical Chemistry 
Date: 20-21 April 2011, Cambridge, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.avakado.eu/dev/Biofine/Peptide/Conference/2011 
 
2nd European Conference on Process Analytics and 
Control Technology 
Topics: Process Chemistry, Analytical Chemistry, 
Chemical Engineering 
Date: 27-29 April 2011, Glasgow, United Kingdom 
Web Site: 
http://events.dechema.de/en/en/Events/EuroPACT_2011.html 
 
May 2011 
46th EUCHEM Conference on Stereochemistry 
Bürgenstock Conference 
Topics: Organic Chemistry, Supramolecular Chemistry, 
Medicinal Chemistry, Biochemistry 
Date: 1-6 May 2011, Brunnen, Switzerland 
Web Site: http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/ 
 
33rd Symposium on Biotechnology for Fuels and 
Chemicals 
Topics: Agricultural Chemistry, Biotechnology, 
Chemicals 
Date: 2-5 May 2011, Seattle (WA), USA 
Web Site: http://www.simhq.org/meetings/meetings.aspx 
 
Dynamics of Complex Fluids Conference 
Topics: Chemical Engineering, Physical Chemistry, 
Polymers 
Date: 5-7 May 2011, Iasi, Romania 
Web Site: 
http://reologie.ro/2011/01/18/first-circular-call-for-papers-
dynamics-of-complex-fluids-conference-may-5-7-2011-
iasi-romania/ 
 
5th ChemComm International Symposium 
Topics: Organic Chemistry 
Date: 16 May 2011, Kyoto, Japan; 18 May 2011, 
Lanzhou, China; 20 May 2011, Tianjin, China 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/5th_ChemComm_Symposia/index.asp 
 
First International Conference on Organic Food 
Quality and Health Research (FQH 2011) 
Topics: Agricultural Chemistry, Analytical Chemistry, 
Environmental Chemistry, Food Chemistry 
Date: 18-20 May 2011, Prague, Czech Republic 
Web Site: http://www.fqh2011.org/ 
 
4th European CLINAM-Conference for Clinical 
Nanomedicine 
Topics: Nanotechnology, Materials Science, 
Pharmaceutical Chemistry, Drug Delivery 
Date: 22-25 May 2011, Basel, Switzerland 
Web Site: http://www.clinam.org/ 
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IUPAC International Congress on Analytical Sciences 
2011 (ICAS 2011) 
Topics: Analytical Chemistry, Materials Science 
Date: 22-26 May 2011, Kyoto, Japan 
Web Site: http://icas2011.com/ 
 
VIII EWDD - Eighth European Workshop in Drug 
Design 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry, 
Molecular Modeling 
Date: 22-28 May 2011, Siena, Italy 
Web Site: http://www.unisi.it/EWDD/ 
 
Multidisciplinary Approaches to Modern Therapeutics: 
Joining Forces for a Healthier Tomorrow 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry, Drug 
Delivery, Pharmaceutical Chemistry 
Date: 24-27 May 2011, Montreal, Canada 
Web Site: 
https://www.pharmacologycanada.org/meeting_reg/ 
 
3rd Georgian Bay International Conference on 
Bioinorganic Chemistry (CanBIC-3) 
Topics: Biochemistry, Inorganic Chemistry, Toxicology, 
Medicinal Chemistry 
Date: 31 May 2011, 1-4 June 2011, Parry Sound (ON), 
Canada 
Web Site: 
http://www.canbic.ca/cgi-bin/ViewPage.cgi?page=intro 
 
June 2011 
The 5th Palestinian International Chemistry 
Conference 
Topics: General Chemistry, Industrial Chemistry, 
Polymers, Chemical Education 
Date: 1-2 June 2011, Nablus, Palestine 
Web Site: http://www.najah.edu/chem5sd 
 
Cambridge Healthtech Institute’s Fifth Current 
Process Chemistry: Successes and Challenges in Drug 
Substance Process R&D 
Topics: Analytical Chemistry, Process Chemistry, Green 
Chemistry, Biotechnology 
Date: 2-3 June 2011, Philadelphia (PA), USA 
Web Site: http://www.healthtech.com/prc 
 
22nd North American Catalysis Society Meeting 
Topics: Inorganic Chemistry, Green Chemistry, Process 
Chemistry, Materials Science 
Date: 5-10 June 2011, Detroit, USA 
Web Site: http://www.22nam.org/ 
 
IUPAC Conference: Current Topics in Organic Chemistry 
Topics: Organic Chemistry, Green Chemistry, Medicinal 
Chemistry, Materials Science 
Date: 6-10 June 2011, Novosibirsk, Russia 
Web Site: http://web.nioch.nsc.ru/conf2011/ 
 
NanoMaterials 2011 
Topics: Nanotechnology, Materials Science, Industrial 
Chemistry 
Date: 7-9 June 2011, London, United Kingdom 
Web Site: 

http://www.nanomaterials-conference.com/home.aspx 
 
Sustainable Fragrances 2011 
Topics: Industrial Chemistry, Green Chemistry, 
Environmental Chemistry 
Date: 9-10 June 2011, Arlington, USA 
Web Site: 
http://www.sustainablefragrances.com/home.aspx 
 
Spectroscopy - Detective in Science 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry, Physical 
Chemistry 
Date: 15-17 June 2011, Rostock, Germany 
Web Site: http://www.inf.uni-rostock.de/conference/ 
 
3rd International Symposium on Metallomics 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry, Inorganic 
Chemistry 
Date: 15-18 June 2011, Münster, Germany 
Web Site:  
http://www.metallomics2011.org/event/Metallomics2011/i
ndex.html 
 
15th Annual Green Chemistry & Engineering 
Conference / 5th International Conference on Green 
and Sustainable Chemistry 
Topics: Green Chemistry, Analytical Chemistry, 
Environmental Chemistry, Process Chemistry 
Date: 21-23 June 2011, Washington (DC), USA 
Web Site: http://acswebcontent.acs.org/gcande/ 
 
5th European Young Investigator Conference 
Topics: Environmental Chemistry, Medicinal Chemistry, 
Physical Chemistry, Biochemistry 
Date: 22-26 June 2011, Frankfurt an der Oder, Germany 
AND Slubice, Poland 
Web Site: 
http://www.chemie.uni-
erlangen.de/dcp/forschung/arbeitskreise/arbeitskreis-
guldi/conferences/5th-european-young-investigator-
conference-2011/ 
 
International Renewable Energy & Environment 
Conference (IREEC 2011) 
Topics: Green Chemistry, Environmental Chemistry, 
Materials Science 
Date: 24-26 June 2011, Kuala Lumpur, Malaysia 
Web Site: http://warponline.org/ireec2011.htm 
 
25th National Chemistry Congress with international 
participation 
Topics: General Chemistry, Organic Chemistry, Medicinal 
Chemistry 
Date: 27-30 June 2011, 1-2 July 2011, Erzurum, Turkey 
Web Site: http://www.kimya2011.com/ 
 
11th International Conference on Carbon Dioxide 
Utilization (ICCDU XI) 
Topics: Biotechnology, Green Chemistry, Industrial 
Chemistry, Polymers 
Date: 27-30 June 2011, Dijon, France 
Web Site: http://www.ffc-asso.fr/ICCDU/ 

   



  

  
  
    

  

۸۸ 

  
  

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

  مه درخواست عضويتناانجمن 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    :ركشو: نشاني

  :نشاني الكترونيكي                                          :دورنگار                  :تلفن

  :تخصص                                                                                         :خانگي صفحه

  :تاريخ              :ءاامض

  :توجه
  )ءاعضا ديگرريال براي  ٢٠٠,٠٠٠ريال براي دانشجويان و  ١٠٠٠٠٠( حق عضويت و دريافت خبرنامه انجمن 

ايران واريز و به همـراه   تهران، بنام انجمن شيمي) ١٥٧(اللهي جنوبي بانك تجارت، شعبه نجات ٠١٣٤٠٠٨٩٧٠را به حساب جاري   حق عضويتلطفاً 

  . ده به نشاني انجمن ارسال كنيدتكميل شفرم 

  ١٥٨٧٥ -١١٦٩ :پ -، ص ٤، طبقه ٧اللهي، كوچه مراغه، شماره ابتداي خيابان استاد نجاتخيابان 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 






