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  سرمقالهبه بهانه به بهانه به بهانه به بهانه         ����
سـازمان ملـل    عنوان سال جهاني شيمي از طـرف به ۲۰۱۱انتخاب سال 

نشـريه خبـري انجمـن شـيمي     متحد، فرصت مغتنمي بود تا دوبـاره از دريچـه   
اگرچه زمـان  . دانان ايران اسالمي باشيمريف شيميمهمان اوقات شايران 

گذرد ولي براساس اين نسبتاً طوالني از انتشار آخرين شماره اين نشريه مي
المثـل مشـهور ايرانــي كـه مـاهي را هــر وقـت از آب بگيـري تــازه       ضـرب 

اســت، بــار ديگــر قصــد آن داريــم كــه از طريــق انتشــار ايــن نشــريه خبــري  
هاي اين مرز و بـوم  ايران و عموم شيميستاعضاي محترم انجمن شيمي 

  .را در جريان گزيده اخبار علمي و رويدادهاي مهم اين رشته قرار دهيم
دانـان ايـن كشـور در حـدي هسـت كـه پتانسـيل        وسعت جامعـه شـيمي  

نامه را داشته باشد، ولي عدم ارتبـاط  خبري الزم براي انتشار منظم اين گاه
هاي خاطبان آن از يك طرف، و گرفتاريقوي فيمابين اين رسانه خبري و م

متأسفانه موفـق  ي كيفي از طرف ديگر، موجب شده كه وروزمره و كمبود نير
يم كــه قبــل از هرچيـز از ايــن بابــت از  وبـه انتشــار مـنظم ايــن نشــريه نشـ   

ويژه اعضاي محترم انجمن شيمي ايـران عـذرخواهي   خوانندگان محترم آن به
  . نماييممي

ي بـر همگـان   ورود به سال جهـاني شـيم  در آستانه اينك به لطف الهي 
سزايي در شناساندن دانش ايران بـه جامعـه   روشن است كه شيمي سهم به

جهاني داشته و بخش زيادي از توليد علم ايـن مـرز و بـوم مرهـون تـالش      
با توجه به وسـعت ايـن   قطعاً . وقفه انديشمندان اين رشته علمي استبي

هـاي  ترافيـك برنامـه  علمـي و صـنعتي، افـزايش    ها و مراكز علم در دانشگاه
المللي در اين سال جهت شناساندن هرچـه بيشـتر ايـن رشـته     داخلي و بين

لـزوم  بنـابراين   .بينـي اسـت  امري قابل پـيش  حياتي به عموم عالقمندان
اميـدواريم توفيـق آن   و  انتشار منظم ايـن نشـريه امـري انكارناپـذير اسـت     

  . ر مستمر اين نشريه را منتشر نماييمطوداشته باشيم كه بتوانيم به
نظـرات  ارسـال نقطـه  با گردد، درخواست ميدانان محترم از شيميلذا 

سازنده خويش، ما را در جريـان اخبـار و رويـدادهاي دانشـگاه و يـا محـل كـار        
خويش قـرار داده تـا ايـن خبرنامـه بتوانـد بـه رسـالت خـويش جامـه عمـل           

  .بپوشاند
ا در اين مهم همراهي و يـاري نمـوده و يـا بـا     از كليه عزيزاني كه ما ر

انـد  ارائه نقطه نظرات خـويش موجبـات غنـاي بيشـتر آن را فـراهم نمـوده      
  .نماييمسپاسگزاري مي

  سردبير                                                                                 
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ك كشور، يعني آن محور اصلي براي اقتدار يـك  رمز پيشرفت ي

آمــاج بســياري از . كشـور، پيشــرفت همـراه بــا اقتـدار، علــم اسـت    
هاي امروزي كه عليه جمهوري اسالمي هست، علم و اهل علم  توطئه

. و دانشجويان علم و محيط علمي است؛ اين را توجـه داشـته باشـيد   
هـا  كـه آن  نگذاريد اين تير طبق آن هـدفگيري دشـمن، بـه هـدفي    

از همـه  . شودهكار علمي را نگذاريد متوقف ب. اند، اصابت كند گرفته
تـر، مسـئله علـم و تحقيـق و     هـائي كـه گفتـه شـد، مهـم     اين حـرف 

دنياي غرب ثروتش از ناحيه علم است، اقتدارش از . پژوهش است
خاطر علمي اسـت  كند، بهاي كه امروز مي ناحيه علم است، زورگوئي

آورد،  آنـي كـه اقتـدار مـي    . آورد في نفسه اقتدار نمي ،پول. كه دارد
-امروز اگر آمريكا پيشرفتگي علمـي خـودش را نمـي   . دانش است

ـ   توانست در دنيا ايـن داشت، نمي كنـد و در همـه   هجـور زورگـوئي ب
آيد، از ناحيـه  دست ميثروت هم اگر به. كندهمسائل عالم دخالت ب

هاست ايني كه من سال. يددههعلم را اهميت ب. آيد دست ميعلم به
روي مسئله علم، تحقيـق، پـژوهش، پيشـرفت، نـوآوري، شكسـتن      

بـدون انـواع   . خاطر اين استكنم، بهمرزهاي علمي موجود تكيه مي
  .آورد دانش اقتدار مي. پذير نيستدانش، اقتدار كشور امكان

  )٦/٨/١٣٨٨( در ديدار جمعي از نخبگان علمي كشوررهبر معظم انقالب بيانات از 
  

  
كنـد،  شدت به شـما ارتبـاط پيـدا مـي    يك مسئله ديگر هم كه به

ها توليد بينم در دانشگاه خوشبختانه من مي. مسئله توليد علم است
علم و لزوم عبور از مرزهاي دانش به يك گفتمـان عمـومي تبـديل    

بايـد  . اين خيلي براي من خرسـند كننـده و نويـدبخش اسـت    . شده

هـاي   ادهائي كه اين عزيزان مـن در زمينـه  اين پيشنه. اجرائي كنيد
پروري و ارتباطات  دانش و تحقيق و پژوهش و ايجاد مراكز و نخبه

ايـن  . و غيره گفتند، همه در جهت همين مسـئله توليـد علـم اسـت    
امـروز  . مـا عقبـيم  . اين راه را بايد دنبـال كـرد  . بسيار باارزش است

هـاي   انـدگي م سرعت پيشرفت ما خوب است؛ اما با توجه بـه عقـب  
مـان بيشـتر باشـد بـاز هـم       گذشته كه كشور ما دارد، هرچه سرعت

بر اسـتفاده   هاي ميانما بايد خيلي پيش برويم؛ از راه. زيادي نيست
كنيم؛ از شتابِ فراوان بهـره ببـريم؛ مـا بايـد در همـه علـوم توليـد        

  .داشته باشيم

  
رابطه بين كشورها در زمينه علم بايد رابطـه صـادرات و واردات   

كـه   چنـاني هـم . باشد؛ يعني در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد
در باب مسائل اقتصادي و بازرگاني، اگر كشوري وارداتـش بيشـتر   

نـد، در  كشود و احساس غبن مياز صادراتش شد، ترازش منفي مي
علم را وارد كنيد، عيبي نـدارد؛  . جور باشدزمينه علم هم بايد همين

. صـادر كنيـد   -يا بيشتر -كنيداما حداقل به همان اندازه كه وارد مي
خوار خـوان علـم    والّا اگر شما دائماً ريزه. بايد جريان دوطرفه باشد

ز گيريد، طلب كنيد، اهعلم را ب. ديگران باشيد، اين پيشرفت نيست
. دهيـد هگيريد؛ اما شما هم توليد كنيد و به ديگران بـ هديگران فرا ب

. جــا هــم منفــي نباشــدمواظـب باشــيد تــراز بازرگــاني شــما در ايـن  
متأسفانه در اين يكي دو قرن شكوفائي علم در دنيا، تـراز مـا تـراز    

از اول انقالب كارهاي خوبي شده؛ اما اين كارها بايسـتي  . منفي بوده
 .دت هرچه بيشتر ادامه پيدا كندبا سرعت و ش

 )٢٧/٢/١٣٨٨( در ديدار استادان و دانشجويان كردستان رهبر معظم انقالببيانات ز ا
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افـزون بـر آن، نقـل و    . علم شيمي براي درک صحيح کيهان اساسي اسـت 

اصـلي توليـد مـواد غـذايي، دارو، سـوخت و       مولکولي عامل انتقاالت و تغييرات
با توجه به تأثير شيمي لذا  .باشد توليد ثانوي مي شماري از توليدات و فهرست بي

 المللـي شـيمي محـض و کـاربردي     شـوراي اتحاديـه بـين   ها، در زندگي انسان
)IUPAC(   و تشــكيالت آموزشــي، علمــي و فرهنگــي ســازمان ملــل متحــد
)UNESCO (دند كه زمان تجليـل از دسـتاوردهاي شـيمي و    به اين باور رسي

در جلسـه  مشاركت آن در بهتر شدن زندگي نوع بشـر فـرا رسـيده اسـت و لـذا      
در تورين ايتاليا برگـزار   ۲۰۰۷كه در ماه آگوست سال  IUPACمجمع عمومي 

با موافقـت اكثريـت   عنوان سال جهاني شيمي به ٢٠١١سال پيشنهاد اعالم شد، 
شـوراي   سـال بعـد،  کمتر از يک. قرار گرفتتصويب مورد  قريب به اتفاق اعضاء

را پذيرفتـه و آن را   پيشـنهاد اين  اي فراگير، اجرايي يونسکو در يک اقدام توصيه
متحـد  سـازمان ملـل   براي تصويب به مجمـع عمـومي    هقطعنامصورت يك به

در دسامبر  پس از آن در شصت و سومين مجمع عمومي ملل متحد. ارسال نمود
با عنوان سـال   ٢٠١١سال تصويب شد که براساس آن اي  قطعنامه ،٢٠٠٨سال 

المللي شيمي محـض و   يونسکو و اتحاديه بين. شد گذارينام جهاني علم شيمي
المللـي  شعار بين .است هاي اين سال قرار گرفته  کاربردي در رأس امور و برنامه

 Chemistry; Our(شيمي زندگي ما، آينـده مـا   سال جهاني شيمي؛ 

Life, Our Future( انتخاب شده است.  
  :باشدشرح زير ميالمللي كه براي اين سال در نظر گرفته شده بهاهداف بين

  افزايش توجه مردم جهان به شيمي در فرارويي با نيازهاي جهاني -
  افزايش توجه جوانان به شيمي -
  ايجاد شور و اشتياق نسبت به آينده پويا و خالق شيمي -

درخواسـت   نويس قطعنامه فوق بـوده و در آن  دهنده پيش ر ارائهاتيوپي، کشو
در سال جهاني شيمي، از دستاوردهاي شيمي و نقش مهم آن در  که کرده است
گذاري، توجه بيشتري را بـه دهـه سـازمان    اين نام. بشر تجليل شود بهبود وضع

. کنـد  معطـوف مـي  ) ٢٠٠٥-٢٠١٤(آمـوزش توسـعة پايـدار     ملل با عنوان دهـه 
شـود بـر اهميـت     انجـام مـي   ٢٠١١سال  المللي که طي هاي ملي و بينليتفعا

  . کند شيمي در حفظ و پايداري منابع طبيعي تأکيد مي
دانـش   ، جهان هنر و دانش شيمي و مساعدت بنيادين آن به٢٠١١طي سال

  .دارد بشري، حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادي را گرامي مي

  
محـض و   المللي شـيمي  و مدير اتحاديه بين لي جين، استاد   پروفسور جونگ

بيشـتر   سال جهاني شـيمي شـکوفايي  : اعالم کرده است (IUPAC) کاربردي

 علمي که زندگي و آينـده مـا بـر آن   . علم شيمي را در سطح جهاني در پي دارد
ما اميدواريم قدرداني و درک عمومي از شيمي گسترش يابد، عالقة . ستا استوار

 .تر رود و شفقت نسبت به آيندة خالق شيمي فراگير شودعلوم باال عمومي به
ايـن   مـن از  :يونسکو، کوئيچيرو ماتسورا اعالم کرده اسـت ) سابق(کل  مدير

اي و اساسي است اسـتقبال   هاي پايه فرصت بزرگداشت شيمي که يکي از دانش
ارتقاي آگاهي عمومي دربارة شيمي بـيش از پـيش از   : اضافه نمود وي .کنم مي

قطعـاً شـيمي در بسـط منـابع     . پايدار اهميت يافته است هاي توسعة لشنظر چا
 .رشد جهان نقش اساسي داردرو به انرژي جايگزين و در تغذية جمعيت

 که مصادف با صدمين سال دريافت جايزة نوبل در شيمي توسط ٢٠١١سال 

ماري اسکلودوسکا کوري است، فرصتي فراهم خواهد آورد تا از مساعدت زنـان  
چنين صدمين سالگرد تأسيس انجمن اين سال هم. قدرداني شود لم شيميبه ع
اسـت کـه چنـد سـال بعـد بـه        (IACS)   شيمي المللي محافل مربوط به بين

دو . تغيير ماهيت يافت (IUPAC) المللي شيمي محض و کاربردي اتحاديه بين
-اريو همکـ  گويي به نيازهاي موجود مبتني بر روابط نهاد مذکور با هدف پاسخ

ـ  هاي بين شيميدان کـاربردن ادبيـات غيرمولکـولي    هها تأسيس شد و از طريق ب
 .مسير داد ادامه

المللي شيمي محض و کـاربردي در سـال    اتحادية بينالزم به ذكر است كه 
 .هاي دانشگاهي و در صنعت تأسيس گرديـد  دانان در بخششيمي توسط ١٩١٩

المللي بـراي علـوم    رتباطات بيندر امر گسترش ا اتحادية فوق بيش از نود سال
دانشگاهي، صنعتي و عمومي و  هاي ساختن شيمي در بخش پارچهشيمي و يک

در حـال  . اسـت  آميـز داشـته   زبان يکسان، عملکردي موفقيـت با هدف شيمي به
عنـوان جايگـاه تبيـين فهرسـت واژگـان علـم شـيمي و        بـه  IUPAC حاضـر 

گيري، اوزان اتمي و غيره در  ازههاي استاندارد اند شيوه اصطالحات خاص شيمي،
هاي اخير، در برگـزاري طيـف   اتحاديه مذکور در سال. جهان شناخته شده است

دهـي   و جهـت  ءشـده در جهـت ارتقـا    هاي تدوين ها و طرح وسيعي از کنفرانس
درک عمـومي   هاي آموزش و هاي نوين شيمي و در مساعدت به زمينه پيشرفت

  .قدم بوده استاز اين علم پيش

  
بـا   گفتني اسـت هـم اكنـون پايگـاه اطـالع رسـاني سـال جهـاني شـيمي         

  .اندازي شده استراه  www.chemistry2011.orgنشاني

  تشكيل ستاد ملي سال جهاني شيمي
داشـت سـال جهـاني    كشور جمهوري اسالمي ايران نيز ستاد ملي بـزرگ  در
ول به با محوريت انجمن شيمي ايران از سال گذشته تشكيل شده و مشغ يشيم

اهداف ملي كه در اين سال در نظر گرفته شده بـه شـرح زيـر    . باشدفعاليت مي
  :باشدمي

گسترش دانش شيمي در سطح كشور، ارتقاء كيفيـت آمـوزش و پـژوهش     -
ها و اسـتقرار هرچـه بيشـتر علـم     ها و پژوهشگاهها، دانشگاهشيمي در دبيرستان

  شيمي در ايران
ها با صنايع كشور در جهت ا و پژوهشگاههگسترش و بسط ارتباط دانشگاه -

  بهبود كيفيت توليد و نيل به خودكفايي
هاي پژوهشگران و متخصصان شيمي در ها و خالقيتاستفاده از توانمندي -
هـاي علمـي   هاي درسي، علمي و صنعتي و هدفمند نمودن پژوهشريزيبرنامه

  كاربردي



  

  
  
      

۴ 

خدمات دانشـمندان ايرانـي   افزايش آگاهي از تاريخ تمدن ايران اسالمي و  -
  در توسعه دانش شيمي در سطح جهان

معرفي نقش شيمي در بهبود كيفيت زندگي افراد جامعه در شئون مختلف  -
  اجتماعي، اقتصادي، علمي و فني

    اعضاي ستاد ملي سال جهاني شيمي
يابي به اهداف ملي سال منظور تدارك امكانات و بسيج نيروها جهت دستبه

، ستاد ملي سال جهاني شيمي با حضور افراد حقيقي و حقوقي زير جهاني شيمي
  :تشكيل گرديده است

، وزير علـوم، تحقيقـات و فنـاوري   ، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري
وزير بهداشـت، درمـان و   ، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزير آموزش و پرورش

قـائم مقـام   ، و سـيما رئيس سازمان صدا ، وزير صنايع و معادن، آموزش پزشكي
رئيس انجمن شـيمي  ، دبير كل كميته ملي يونسكو، المللوزير علوم در امور بين

هاي كشور به پيشنهاد انجمن شيمي نفر از استادان و شخصيت ١٠تا  ٥و  ايران
  ايران

  اعضاي كميته اجرايي ستاد ملي سال جهاني شيمي
مي كميتـه اجرايـي   هاي سال جهـاني شـي  منظور اجراي هرچه بهتر برنامهبه

ستاد ملي اين سال در انجمن شيمي تشكيل شده و با برگزاري جلسـات مـنظم   
  :اعضاي اين كميته عبارتند از. باشدهاي اين ستاد ميگير امور اجرايي برنامهپي

-يزلف يدکترمحمدعل، )انجمن رييس هيأت مديره( رپودکتر مجتبي شمسي
قـائم مقـام رئـيس انجمـن در     (قي ، دكتر مجيد ميرمحمدصاد)نجمنادبير ( گل

، )انجمـن  عالييشورا رييس( دکتر عباس ترسلي، )برگزاري سال جهاني شيمي
، دكتر سيد حبيب فيروزآبادي، دكتر )انجمن عالييشورا ردبي( د پوررضايدکتر ناه

دكتر ناصـر   ،)عضو هيأت مديره انجمن( دكتر عباس افخميسيدمهدي گالبي، 
عضـو هيـأت مـديره    ( رج محمدپوريدکتر ا ،)ره انجمنعضو هيأت مدي( پورايران

... دكتـر ميرفضـل ا  ، )عضـو هيـأت مـديره انجمـن    ( د مقـدم يدکتر مج ،)انجمن
عضو هيـأت مـديره   ( يرخانياله ميدکتر ول ،)عضو هيأت مديره انجمن( موسوي
، دكتر ابراهيم نوروزيـان،  )عضو هيأت مديره انجمن( ينيميداله يدکتر  ،)انجمن

عباس پارسـافر، دكتـر كـاظم    دكتر علي مقاري، دكتر غالم د بالاليي،دكتر سعي
و  اله ارشديدكتر نعمت ،زادهكارگشا، دكتر محمد جوشقاني، دكتر محمد رحيمي

  محمدرضا ايرواني
  هاي ستاد ملي سال جهاني شيميبرنامه

هـاي اجرايـي مختلفـي در    يابي به اهداف مورد نظر، برنامهدر راستاي دست
) ١٣٩٠تـا زمسـتان    ١٣٨٩زمسـتان  ( زير در طي سال جهاني شيمي  محورهاي

  :تدوين شده است
  هاها و گردهماييبرگزاري همايشمحور  -الف

شرح ذيل همايش علمي به ١١ريزي الزم جهت برگزاري تاكنون برنامه
  :استانجام گرفته

؛ دانشگاه صنعتي ١٣٨٩دي  ١٦و  ١٥(اولين سمينار شيمي صنعت  -١
  )شريف
  )دانشگاه يزد ؛١٣٨٩بهمن  ٤-٢( نهمين سمينار دوساالنه الكتروشيمي  -٢
پرديس دانشگاه  ؛١٣٨٩ اسفند ٩ -٦(پانزدهمين سمينار شيمي فيزيك  -٣

  )تهران در كيش
؛ دانشگاه ١٣٩٠ارديبهشت  ٣٠-٢٨(هفدهمين سمينار شيمي تجزيه  -٤

  )سيستان و بلوچستان
  )؛ دانشگاه اصفهان١٣٩٠تيرماه (اولين سمينار كاتاليست  -٥

 ١٥-١٣(المللي شيمي پانزدهيمن كنگره ملي و دومين كنگره بين -٦
  )؛ دانشگاه بوعلي سينا همدان١٣٩٠شهريور 

؛ دانشگاه ١٣٩٠شهريور  ١٨-١٦(سيزدهمين سمينار شيمي معدني ايران  -٧
  )رازي كرمانشاه

  )؛ دانشگاه زنجان١٣٩٠شهريورماه ( هفتمين كنفرانس آموزش شيمي -٨
  )؛ دانشگاه تبريز١٣٩٠پائيز ( سومين سمينار كمومتريكس  -٩
؛ دانشگاه شهيد ١٣٩٠آذرماه (پنجمين سمينار شيمي و محيط زيست  -١٠

  )چمران اهواز
؛ دانشگاه سيستان و ١٣٩٠اسفندماه (هجدهمين سمينار شيمي آلي  -١١

  )بلوچستان
  :ر گرفته استهاي فوق موارد زير نيز مدنظر قراعالوه بر برگزاري همايش

نظران علم شيمي و اعضاي ستاد برگزاري ميزگردهايي با حضور صاحب -
  ملي در صدا و سيما

  هاي بازآموزي دبيران شيميهمايش -
  برگزاري هفته پژوهش -
  برگزاري مسابقات مختلفي در زمينه شيمي -
  تقدير از پژوهشگران شيمي -
  دانان برجسته ايرانتجليل از شيمي -
  كسوتان علم شيمي ايرانز پيشتقدير ا -
  محور انتشارات - ب
پوستر انجمن شيمي (هاي ويژه سال جهاني شيمي انتشار پوسترطراحي و  -

توسط محمدرضا ايرواني و پوستر مشترك انجمن شيمي و سازمان پژوهش 
اله نعمت ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش توسط آقاي دكترو برنامه
   )ارشدي

  هاها و دانشگاهرسي ويژه دبيرستانتأليف كتب د -
  هاي تخصصي شيميدر زمينه) هانگاشتهتك(ها تأليف مونوگراف -
  هاي ويژه مجالت شيميانتشار شماره-
  )توسط آقاي دكتر سيدمهدي گالبي(تدوين كتاب تاريخ علم شيمي ايران  -
  )توسط آقاي دكتر كاظم كارگشا(تدوين كتاب پژوهش شيمي در ايران  -
مجيد توسط آقاي دكتر (تدوين كتاب پيشگامان توليد علم شيمي ايران  -

  )مقدم
هاي ويژه سال جهاني شيمي نشريه خبري انجمن شيمي انتشار شماره -

  )توسط آقاي محمدرضا ايرواني(ايران 
  محور توسعه و ارتباط -ج
  سنجي عضويت جمهوري اسالمي ايران در ستاد سال جهاني شيميامكان -
  هاي جديد رشته شيمي در مقاطع مختلف تحصيليدازي گرايشانراه -
  توسعه مجدد گرايش دبيري شيمي -
  محور ساختار و تشكيالت -د
تعيين روز شيمي و اقدام جهت ثبت اين روز در تقويم رسمي جمهوري  - 

  اسالمي ايران
مسئوليت تهيه اساسنامه اين خانه به عهده آقاي (تشكيل خانه شيمي  -

  )له ميرخاني واگذار شده استادكتر ولي
  ايجاد موزه علمي شيمي -
تهيه تنديس يا مدال، آرم و سربرگ مخصوص مكاتبات در سال جهاني  -

  )عهده آقاي دكتر مجيد مقدم گذاشته شده استمسئوليت اين امور به(شيمي 
  ايجاد سايت ويژه سال جهاني شيمي -
   ها  ها و ساير رسانهزنامهها، روارتباط مستمر با صدا و سيما، خبرگزاري -
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  انتخابات يبرگزار

  رانيا يميره انجمن شيأت مديو ه يعال يشورا
ـ و ه يعـال  يشـورا  ياز اعضـا  يت تعـداد يان دوره عضويبا توجه به پا أت ي

د يـ جد ين انجمن انتخابات اعضايمطابق اساسنانه ا, رانيا يميره انجمن شيمد
سـت  يرات حاصل در لييتغ يدر پ. ديبرگزار گرد ١٣٨٨اسفندماه  در يعال يشورا
  :باشدير مين شورا به شرح زيا يد اعضايست جديل, يعال يشورا ياعضا
  

  سمت  دانشگاه  نام  رديف
  عالييعضو شورا  نا همدانيبوعلي س  عباس افخميدکتر   ۱
 عالييعضو شورا  شيراز  پوردکتر ناصر ايران  ۲

 عالييعضو شورا  نا همدانيبوعلي س  يدکتر حسين ايلوخان  ۳

 عالييعضو شورا  دچمران اهوازيشه  د  بدرييدکتر رش  ۴

۵  
عباس دکتر غالم
  پارسافر

 عالييعضو شورا  فيصنعتي شر

 عالييشورا دبير  دچمران اهوازيشه  د پوررضايدکتر ناه  ۶

 عالييشورا رييس  دچمران اهوازيشه  دکتر عباس ترسلي  ۷

 عالييعضو شورا  فردوسي مشهد  زادهمييدکتر محمد رح  ۸

 عالييعضو شورا  مازندران  علي رستميعباس دکتر  ۹

 عالييعضو شورا  نا همدانيبوعلي س  گلدکترمحمدعلي زلفي  ۱۰

 عالييعضو شورا  فيصنعتي شر  دکتر محمدرضا سعيدي  ۱۱

۱۲  
- علي سقطدکتر لطف

  فروش
 عالييعضو شورا  پيام نور واحد خوي

 عالييعضو شورا  اصفهان  ل شمسيسماعدکتر ا  ۱۳

 عالييعضو شورا  رازي کرمانشاه  پوردکتر مجتبي شمسي  ۱۴

۱۵  
دکتر عبدالرئوف 
  صمدي ميبدي

 عالييعضو شورا  مازندران

  دکتر آرمان طاهرپور  ۱۶
آزاد اسالمي واحد 

  اراک
 عالييعضو شورا

۱۷  
دکتر محمدحسين 

  فاطمي
 عالييعضو شورا  مازندران

 عالييعضو شورا  الزهراء  فائزه فرزانه دکتر  ۱۸

  کاظم کارگشا دکتر  ۱۹
و  مييپژوهشگاه ش
  مييمهندسي ش

 عالييعضو شورا

  دکتر بابک کريمي  ۲۰
مرکز تحصيالت 
  تکميلي زنجان

 عالييعضو شورا

 عالييعضو شورا  فردوسي مشهد  دکتر الهه گوهرشادي  ۲۱

 عالييعضو شورا اصفهان  رج محمدپوريدکتر ا  ۲۲

 عالييعضو شورا اصفهان  د مقدميدکتر مج  ۲۳

۲۴  
... ادکتر ميرفضل
  موسوي

 عالييعضو شورا ت مدرسيترب

 عالييعضو شورا اصفهان  رخانيياله مدکتر ولي  ۲۵

 عالييعضو شورا  نا همدانيبوعلي س  داود نعمت الهي دکتر  ۲۶

 عالييعضو شورا  د باهنر کرمانيشه  انيم نوروزيدکتر ابراه  ۲۷

 عالييعضو شورا  ستان و بلوچستانيس  فرثم نوروزييدکتر م  ۲۸

 عالييعضو شورا اصفهان  بهرام يداللهيدکتر   ۲۹

 عالييعضو شورا ت مدرسيترب  نييميداله يدکتر   ۳۰

  

  
  

ن شورا عالوه يا ياعضا, ۱۳۸۹انجمن در سال  يعال ين جلسه شورايدر اول
أت يعنوان عضو هنفر را به ۹ان خود ياز م, يعال ير شورايس و دبيبر انتخاب رئ

 يره انتخاب کردند و اعضـا يأت مديعنوان بازرس هره انجمن و دو نفر را بهيمد
ـ دب, سيرئ ۱۳۸۹ن جلسه سال يز در اوليره نيأت مديه دار انجمـن را  ر و خزانـه ي

  :   باشدير ميره انجمن به شرح زيأت مديد هيجد ياعضا ياسام. انتخاب نمودند
  

  سمت  منا  رديف
  عضو هيأت مديره  دكتر عباس افخمي  ۱
 عضو هيأت مديره  پوردكتر ناصر ايران  ۲

 عضو هيأت مديره  د پوررضايدکتر ناه  ۳

 عضو هيأت مديره  دکتر عباس ترسلي  ۴

  دبير انجمن و نايب رييس  گلدکترمحمدعلي زلفي  ۵
  رييس هيأت مديره  پوردکتر مجتبي شمسي  ۶
 و هيأت مديرهعض  رج محمدپوريدکتر ا  ۷

 عضو هيأت مديره  د مقدميدکتر مج  ۸

  بازرس  موسوي... دكتر ميرفضل ا  ۹
  دارخزانه  رخانيياله مدکتر ولي  ۱۰
  بازرس نييميداله يدکتر   ۱۱

  

  تشكيل ستاد ملي سال جهاني شيمي
ميالدي به عنوان  ٢٠١١گذاري سال دبير انجمن شيمي ايران با اشاره به نام

از تشكيل ستاد ملي سال جهاني شيمي در معاونت علمـي و  سال جهاني شيمي 
داشت هرچه بهتر ايـن سـال در كشـور    منظور بزرگجمهوري به  فناوري رياست

  .خبر داد
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را  ٢٠١١كه سازمان ملـل سـال   گل در گفتگو با ايسنا با بيان ايندكتر زلفي
-نـام  دليل اصلي ايـن  :گذاري كرده است، گفتعنوان سال جهاني شيمي نامبه

عنوان علمي پايه و تاثيرگذار در انـرژي  است كه امروز علم شيمي بهاين گذاري 
هـاي   اي، نفت، گاز، پتروشيمي، پيل سوختي، صنعت دارو، پالستيك، سازههسته

  .رود شمار ميجديد فايبرگالس و بخش عظيمي از صنايع به
محـيط   ايي باعث آلودگييچه كه دقت نشده و مواد شيماز سوي ديگر چنان

را سـال جهـاني    ٢٠١١رو سال افتد؛ از اين زيست شوند، فاجعه بزرگي اتفاق مي
اند تا هم اهميت علم شيمي را در دنيا بـه مـردم معرفـي     گذاري كردهشيمي نام

بـار مـواد   كنند و نخبگان بيشتري جذب علم شيمي شـوند و هـم تبعـات زيـان    
  .زد شوديع گوششود به صنا شيميايي كه باعث آلودگي محيط زيست مي

كه تاكنون چندين جلسـه  سال جهاني شيمي با بيان اين يعضو ستاد برگزار
هاي مختلف در سال جهـاني شـيمي تشـكيل     جهت برگزاري سمينار و همايش

داشت سال جهاني شـيمي در  در اين راستا، ستاد گرامي: شده است، تصريح كرد
وه بر برگـزاري چنـدين   در اين سال عال. شكل گرفته استشيمي ايران انجمن 

المللي شيمي با حضـور بـيش از سـه هـزار دانشـمند،      سمينار علمي، كنگره بين
سينا همدان  دان در شهريور ماه سال آينده در دانشگاه بوعلي پژوه و شيمي دانش

  .شود برگزار مي
هـاي مختلـف شـامل نانوشـيمي، شـيمي       اين كنگره در گـرايش : وي افزود

فيزيك، شيمي كا ربردي، پليمر، شيمي معدني، شيميتجزيه، شيمي آلي، شيمي 
هاي علمي را ارائه دهند  دارويي و شيمي صنعتي برپا خواهد شد تا محققان يافته

  .و تعامل علمي بين دانشمندان و دانشجويان علم شيمي برقرار شود
هاي اصلي سال جهاني شيمي برقراري ارتباط  گل، يكي از برنامهگفته زلفيبه

هاست تا علم شيمي بـيش از پـيش بـه مـردم معرفـي كنـيم و        ا رسانهمستمر ب
  .نخبگان بيشتري به اين علم جذب شوند

  
بر پايه نفت، گـاز و   دبير انجمن شيمي ايران با تاكيد بر اين كه اقتصاد ايران

رو بايد به علم شيمي از اين: پتروشيمي و صنايع شيميايي است، خاطرنشان كرد
. اي شـود  عنوان علمي كه با اقتصاد ملي مرتبط اسـت، توجـه ويـژه   در كشور به

ـ  تـوان ايـن علـم را بـه     هاميدواريم سال جهاني شيمي فرصت مناسبي باشد تا ب
ي با عنوان پيشگامان علـم شـيمي بـه همـت     قرار است كتاب .جامعه معرفي كرد

دكتر كاظم كارگشا منتشر شود تا توليدكنندگان علم شيمي ايران در آن معرفـي  
  .شوند

چنين كتاب ديگري با عنوان تاريخچه علم شيمي ايران به همـت دكتـر   هم
مهدي گالبي استاد بازنشسته دانشگاه تبريز در حال تدوين است كه اميـدواريم  

  .گيردهي شيمي در دسترس عالقمندان قرار بدر سال جهان
سينا همدان در خصوص وضعيت علم شيمي ايـران در   رييس دانشگاه بوعلي

در كل علم شيمي از نظر تعداد چاپ مقـاالت   ٢٠٠٨ايران در سال : جهان گفت
-چنين در رشته پليمر بههم .جهان را كسب كرد ١٨المللي رتبه  در مجالت بين

البته از سال . هاي شيمي رتبه دهم دنيا كسب شده است اخهعنوان يكي از زيرش

به بعد در كل علم شيمي، رتبه اول منطقـه از آن ايـران اسـت و كشـور      ٢٠٠٥
تركيه را هم از لحاظ تعداد مقاالت و هم تعداد ارجاعات به عنوان رقيب اصـلي  

  .ايم در سطح منطقه كنار گذاشته
سال جهاني شيمي در معاونت علمـي  كه قرار است ستاد ملي وي با بيان اين

سال است كـه   ١٠٠حدود : و فناوري رياست جمهوري تشكيل شود تصريح كرد
درصـد   ٢٠شود كه براي ايران كه بيش از  صورت خام فروخته مينفت كشور به

خصوصا اين كـه رشـته   . توليد علم آن در رشته شيمي است، بسيار سخت است
دوره دكتـري در  پذيرش دانشـجوي   ٦٥ اي است كه در سال شيمي اولين رشته

  .دانشگاه شيراز داشته است
چنانچه به علم شـيمي توجـه شـود روزي    : رييس انجمن شيمي ايران افزود

كمتري از آن را  توان با شناسايي يك جزء، مقدار خواهد رسيد كه نفت را كه مي
الش و بايد ت. دالر نفروشيم ١٠٠اي  صورت خام و بشكهبه قيمت باال فروخت به

-ها اشتغال سازي كرد تا اجزاي مواد نفتي شناسايي شده و با ايجاد كارخانه زمينه

دانـان خـوب   از سوي ديگر اگر علم شيمي جا بيافتد و شـيمي . كنيمهزايي هم ب
هـاي  نامـه  ها با صنايع برقـرار شـده و پايـان   داشته باشيم و ارتباط قوي بين آن

تـوان در عـرض    زمينه شيمي باشد مي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در
توان بنزين هم صادر كرد  نياز شد بلكه ميچند سال، نه تنها در واردات بنزين بي

  . و نيازي به صدور نفت خام نداشت
  

  دومين ناشر علمي بزرگ دنيا
  .برعهده گرفت چاپ مجله انجمن شيمي ايران را

انتشـار توسـط   پس از هفت سال  (JICS) ايران مجله علمي انجمن شيمي
توسـط   ٢٠١٢آن از سـال   با توجه به سـطح علمـي بسـيار بـاالي     ,اين انجمن

  .المللي اشپرينگر به چاپ خواهد رسيد انتشارات علمي بين

 
عضـو هيـات علمـي مركـز تحقيقـات بيوشـيمي        اكبـر صـبوري،  دكتر علي

 وگو با خبرگـزاري  در گفت JICS بيوفيزيك دانشگاه تهران و مديرمسوول مجله
توافق , ايمداشتهبا نماينده انتشارات اشپرينگر اي که اخيراً طي جلسه: گفت سنااي

 Journal of the Iranian( شفاهي شـد كـه مجلـه انجمـن شـيمي ايـران      

Chemical Society ( قـرار شـد    در اين پايگـاه چـاپ شـود و    ٢٠١٢از سال
رسال كند تا بـه  پس از بازگشت به آلمان قرارداد كتبي را انماينده اين انتشارات 
ـ  سال طول مييكالبته . امضاي انجمن برسد تـوان مقـاالت پـذيرش    هكشد تا ب
 .اشپرينگر واگذار كرد ن كار شده به شده را كه بر روي آ

مقاالتي كه از قبل براي چاپ در  ،٢٠١٢در فاصله موجود تا سال : وي افزود
ت اشپرينگر در انتشارا اما .شود چاپ مي ٢٠١١مجله پذيرش شده است در سال 

پـذيرش   طراحي كرده و مرحلـه خود را در پايگاه  JICSاين مدت سايت مجله 
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بنابراين اولـين شـماره از سـال     .كند را آغاز مي ٢٠١٢مقاله براي چاپ در سال 
 .دشتوسط اشپرينگر چاپ خواهد  ٢٠١٢

چـاپ   ٢٠٠٤ايـران از سـال    كـه مجلـه انجمـن شـيمي    صبوري با بيان اين
در  شـود كـه   نامه چـاپ مـي  صورت فصلبه JICSمجله : كردشود، تصريح  مي

امـا در سـال    ,شـد  مقاله در هر شماره چاپ مي ١٣هاي نخست آن حدود  شماره
بـدين ترتيـب تـاكنون    . مقاله رسيده است ٣٥مقاالت هر شماره به  تعداد ٢٠١٠
 .چاپ رسيده استبه مقاله در اين مجله ٤٨٥

-انتشار نخستين شماره در تمام پايگاه انكه اين نشريه از زموي با بيان اين

داليل اين امر، رعايت  يكي از: گفت ,اطالعات علمي دنيا نمايه شده است هاي
بهتـرين   المللـي از نخسـتين شـماره مجلـه و ديگـري وجـود       استانداردهاي بين

هاي مختلف اين مجله شامل سردبيري، هيـات   هاي دنيا در مسووليت شيميست
كه در حال حاضر سردبير مجلـه، دكتـر   طوريبه. ران استهيات مشاو تحريريه،

هـاي ايـران تشـكيل     تحريريه مجلـه را بهتـرين شيميسـت    شمسي پور و هيات
-مشاوران حضور دارند كه بيش از نصف آن نفر در هيات ٢٢چنين هم. دهند مي

االصل مقيم دان مصريشيمي احمد زويل(ها ها خارجي هستند كه دو نفر از آن
 .اند شيمي بوده برنده جايزه نوبل) و ژين ماري لهن از كشور فرانسه آمريكا

در جهان يكي ديگـر از داليـل    وي، شناخته شده بودن شيمي ايران  به گفته
درصـد   ٤٠حـدود   طوري كه سهم شيمي در توليد علم كشوراين اقدام است؛ به

 .است
بـزرگ دنيـا    اشپرينگر دومين ناشر كهبا بيان اين JICS مدير مسوول مجله

حتي اين پايگاه در بعد چـاپ كتـاب از پايگـاه الزويـر     : گفت ,بعد از الزوير است
بودنـد امـا    JICS ها خواهان چـاپ مجلـه   اين پايگاه البته هر دوي .باالتر است

 .ما مناسب بود شرايطي كه اشپرينگر اعالم كرد، براي
سردبير و مدير تحريريه، مشاوران،  اين واگذاري، اعضاي با: وي تصريح كرد

مقاالت از سوي مـا صـادر    چنان تاييديه علميمسوول تغيير نخواهند كرد و هم
فـروش  دنيا به شود و تنها انتشار توسط اشپرينگر صورت گرفته و مجله را در مي
كه تاكنون مجله توسط انجمـن شـيمي ايـران بـه      است اين در حالي. رساند مي
. به فروش مجله در خارج از كشور نبوديمداليل تحريم، قادر رسد كه به مي چاپ

درصد سود فروش نشريه را رديافـت   ٥٠مده، انجمن  توافق به عمل آ البته طبق
 .كند مي

براي چاپ مجلـه در هـر    كه انجمن شيمي ايران تاكنوناينبيان صبوري با 
هـاي  حمايـت  كرد كه براي تامين آن ازميليون تومان هزينه مي ٤٠سال حدود 
 اين افتخاري بزرگ براي جامعه علمـي : شد، گفتمند ميردمي بهرهدولتي و م

عنوان نخستين نشريه علمي از ايران توسط يك ناشـر  به JICS كشور است كه
 .چاپ برسدالمللي به بين بزرگ

بـا سـابقه هفـت سـاله، از      مجله انجمن شـيمي ايـران  : وي خاطرنشان كرد
عنـوان مثـال   به. تر استشناخته شدهها ساله  بسياري از مجالت دنيا با سابقه ده
تـاثير   سال سابقه دارد از لحاظ ضـريب  ٧٥مجله انجمن شيمي ژاپن با اين كه 

 .تري نسبت به مجله انجمن شيمي ايران داردالمللي رتبه پايين بين
 ٦٤/٠، ٢٠٠٦ر سـال  د JICS اولين ضريب تاثير مجله: صبوري تصريح كرد

 ٢٠٠٩ و سـال  ٢٢/٢به  ٢٠٠٨، در سال ٣٩/١به اين ضريب  ٢٠٠٧در سال  .بود
اين است كـه تعـداد    ٢٠٠٩رسيد كه دليل كاهش ضريب تاثير در سال ٣٦/١به 

 .در هر شماره چاپ شده، سه برابر شده است مقاالتي كه
: و مقاله در حال تغيير است، گفت وي با بيان اين كه تعداد ارجاعات به مجله

ميانگين آن حـدود سـه    ه شده است كهارجاع به مجل ٥٠٠هزار و  تا كنون يك
هفـده   يعنـي بـه   .مجله هفده اسـت  H-index ارجاع به هر مقاله بوده است و

 .بار ارجاع داده شده استمقاله مجله، بيش از هفده

        

        
        هاهاهاهادانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه    شيميشيميشيميشيمي    بخشبخشبخشبخشمعرفي معرفي معرفي معرفي 

نشريه خبري انجمن شيمي در نظر دارد در هر شماره از نشريه به معرفي 
 شيمي بخشاز مديران محترم . پردازدهي كشور بشيمي دانشگاه ها بخش

باشند درخواست خود مي دانشكده يا گروهكه عالقمند به معرفي  هادانشگاه
  .گردد با دفتر نشريه تماس حاصل فرمايندمي

  

  در يك نگاهرازي كرمانشاه شيمي دانشگاه دانشكده 
  رازي كرمانشاهشيمي دانشگاه  دانشكدهمحترم  رياستبا تشكر از 

  
  

در دانشکده علوم در  ١٣٥٣گروه شيمي دانشگاه رازي کرمانشاه در سال 
. يافت ءبه دانشکده شيمي ارتقا ١٣٨٧در سال و  اندازي شد مقطع كارشناسي راه

شيمي در سه گرايش  نفر دانشجو در مقطع كارشناسي ٥٢٠اكنون حدود هم
قطع نفر دانشجو در م ٨٠حدود  ،شيمي کاربردي و دبيري ، شيميمحض

پنج گرايش شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي فيزيك، شيمي در كارشناسي ارشد 
در چهار گرايش شيمي آلي،  ينفر در مقطع دكتر ٤٥تجزيه و شيمي كاربردي و 

. شيمي معدني، شيمي تجزيه و شيمي كاربردي مشغول به تحصيل هستند
 ٢١٦٠حدود  تاكنونرازي براساس آمار ارائه شده توسط اداره آموزش دانشگاه 

در مقطع  نفر ٣٥در مقطع كارشناسي ارشد و  نفر ٢٠٠، نفر در مقطع كارشناسي
  .اندالتحصيل شده دکتري از اين دانشکده فارغ

منجر به چاپ بيش  ٨٩ و ٨٨هاي پژوهشي اساتيد اين گروه در سال فعاليت
حالي اين در . شده است ISIالمللي  معتبر بينمجالت مقاله تحقيقاتي در  ١٥٠از 

مقاله  ٩٥٠تعداد مقاالت چاپ شده اين دانشکده در کل سنوات بيش از است كه 
مفتخر است كه با همكاري انجمن دانشکده شيمي دانشگاه رازي . باشدمي

پانزدهمين سمينار تخصصي شيمي آلي ايران را در شهريورماه سال شيمي ايران 
مفتخر است رازي  همچنين دانشکده شيمي دانشگاه. ه استبرگزار كرد ١٣٨٧

مقاله  ۶۲۲با  پورشمسيمجتبي شيمي ايران پروفسور  گاه چهره ماندگارکه منزل
- هم .باشدمقاله مي ۷۰و دانشمند برتر جهان اسالم پروفسور خدائي با بيش از 
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- حسگرها در غرب کشور ميزيست اين دانشکده قطب علمي حسگرها وچنين 

نفر با  ٤نفر شامل  ٢٥اكنون شکده همتعداد اعضاي هيات علمي اين دان. باشد
نفر با  ٦نفر با مرتبه استادياري و  ٨، ينفر با مرتبه دانشيار ٧مرتبه استادي، 
شرح ذيل ترتيب گرايش بهاسامي و تخصص اين افراد به. باشدمرتبه مربي مي

  .باشدمي
  
  

  گرايش شيمي آلي
سنتز مواد آلي  وهاي آلي متدولوژي واكنش؛ )دانشيار( کيومرث بهرامي -١

  و پليمرها
  سنتز مواد آلي و پليمرها؛ )استاديار( محمد جعفرزاده -٢
  سنتز موادآلي وهاي آلي متدولوژي واكنش؛ )استاد( مدمهدي خدائيحم -٣
  )مربي( نسرين رضائي -٤
  هاي چند جزئي واكنش؛ )استاديار( ابراهيم سليماني -۵
در اين دانشکده مشغول  ٨٩- ٩٠ دوم سالنيماز  ؛)استاد( آوات طاهرپور -٦

  .خواهند شد
سنتز مواد ، متدولوژي سنتز تركيبات آلي؛ )استاديار( زادهعبدالحميد علي -۷

  آلي و نانوتکنولوژي
  )مربي( فرحت السادات ميبدي -٨
  

  گرايش شيمي تجزيه
لکولي و کاربرد واسپكتروسكوپي م؛ )استاديار( محسن ايراندوست -١

NMR در شيمي تجزيه  
  گيري کمي داروهاالکتروشيمي و اندازه؛ )دانشيار( فهيمه جاللي -٢
  کمومتريکس؛ )استاديار( رادمسعود شريعتي -۳
  اسپکتروسکوپي اتمي و ملکولي؛ )استاد( پورمجتبي شمسي -۴
  اسپکتروسکوپي اتميو  اپتيکال سنسورها؛ )استاديار(مرضيه صادقي  -۵
  سنسورهاو ساخت  خوردگي، ميالکتروشي؛ )استاد( وندمحمدباقر قلي -۶
  

  گرايش شيمي معدني
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, يميشـ  يران در نظر دارد در سال جهـان يا يميانجمن ش يه خبرينشر
مصـاحبه نمـوده و    يمين پراستناد شـ از دانشمندا يدر هر شماره با تعداد

ن يـ در ا. ديـ ن بزرگـواران آشـنا نما  يـ ا يهـا دگاهيـ خوانندگان محترم را با د
ران تمـاس گرفتـه و درخواسـت مصـاحبه     يـ ن عزيـ از ا يراسـتا بـا تعـداد   

دکتـر   ينامه فقط مصاحبه جنـاب آقـا  ژهين ويم ايم که تا زمان تنظينمود
توجـه  . الن آماده شده استيگ دانشگاه يمياستاد محترم ش ينيريفرهاد ش

  .ميينماين مصاحبه جلب ميشما را به ا
  

  
  

ضمن عرض سـالم و بـا تشـکر از    , ينيريدکتر ش يجناب آقا
ـ ران قـرار داد يا يميانجمن ش يه خبريار نشريکه در اختيوقت , دي

تان را از زبان خودتان ياز زندگ يم شرح مختصريشويخوشحال م
  .ميبشنو

انجمـن   يه خبـر ينشر يت شما و مخاطبان گراممن هم عرض سالم خدم
مـاه سـال   اينجانب فرهاد شيريني در بيست و چهارم فروردين. ران دارميا يميش

اي متوسط، صميمي و عالقمند به تحصيل، متولـد  در تهران و در خانواده ۱۳۴۴
ساالنم بـه بـازي و يـادگيري مسـائل     چون ساير همدوران طفوليت را هم. شدم

در سن هفـت سـالگي بـا آغـاز دوره تحصـيل، وارد مرحلـه       . کردماوليه سپري 
جديدي از زندگي که شامل شناخت بيشتر جامعه و آمـوزش کالسـيک مطالـب    

اي گونهبخش و پرخاطره بود، بهاي که برايم بسيار سازنده، لذتمرحله. بود، شدم
ئي، دوره پس از اتمام دوران ابتدا. گاه مورد فراموشي قرار نخواهد گرفتکه هيچ

از نکات برجسته دوره . پايان رساندمراهنمايي و سپس دبيرستان را با موفقيت به
اي است که تحصيل در دبيرستان آشنايي با دوستان بسيار خوب و دبيران ارزنده

  .اندخصوص ادامه تحصيل من داشتهاي در زندگي و بههر يک سهم برجسته
رياضـي فيزيـک، در کنکـور    ، پـس از اخـذ ديـپلم در رشـته     ۱۳۶۲در سال 

سراسري شرکت کردم که نتيجه آن پذيرفته شـدن در رشـته شـيمي دانشـگاه     
تحصيل در گروه شيمي دانشـگاه شـيراز يکـي از افتخـارات و نقـاط      . شيراز بود

برجسته زندگي علمي من بود، چرا که ضمن آموزش علم و تحصـيل در رشـته   
اي صـميمي  چون خانوادهم که هممورد عالقه، با اساتيد و دانشجوياني آشنا شد

  .گيري شخصيت اجتماعي من نقشي مهم ايفاء نمودنددر شکل
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، در آزمون کارشناسي ارشد شـرکت و در  ۱۳۶۶پس از اخذ ليسانس در سال 
عنوان دانشجوي کارشناسي ارشد در رشـته شـيمي آلـي،    ، به۱۳۶۷مهرماه سال 

موفق به اتمام اين  ۱۳۶۹سال تحصيل خود را در دانشگاه شيراز ادامه دادم و در 
  .دوره شدم

موفقيت بعدي من پذيرفته شدن براي ادامه تحصـيل در مقطـع دکتـري در    
 ۱۳۷۴ن مقطع هم در سال يل من در ايتحص. در دانشگاه شيراز بود ۱۳۷۰سال 

هـاي  اي که در خصوص ادامه تحصـيلم در دوره از نکات برجسته. پايان رسيدبه
ت به آن اشاره کنم، هدايت پروژه کارشناسـي ارشـد   بايستحصيالت تکميلي مي

پور و پروژه دکتري توسط استاد توسط استاد ارجمند جناب آقاي دکتر ناصر ايران
جـرأت  بدون شـک و بـه  . فيروزآبادي بود... ابزرگوار جناب آقاي دکتر سيدحبيب

کـه   دانـم، چـرا  توانم دوراني برجسته و روشن از زندگي خود بهاين دوران را مي
تنها در آموزش علم و دانش از هيچ تالشي دريغ نفرمودند، بلکـه  اين عزيزان نه

موقع، سنجيده و دلسوزانه خود اميـد بـه   هاي بههاي اخالقي و راهنماييبا آموزه
  .آينده و تالش در جهت نيل به اهداف بلند انساني را در من تقويت نمودند

ت يوضـع , مـان ازدواج د راجع به زيدانياگر صالح م, دکتر يآقا
  .ديو فرزندانتان هم صبحت کن يخانوادگ
تنها سـال موفقيـت در ادامـه تحصـيل، بلکـه سـال       براي من نه ۱۳۷۰سال 

در خردادماه اين سـال  . موفقيت در انتخاب همسر و تشکيل زندگي مشترک بود
و درست پس از اعالم نتايج کنکور دکتري، بنده با همسرم که خود نيز از جامعه 

اي بسيار خوب، محتـرم و عالقمنـد بـه    کردگان علم شيمي و از خانوادهصيلتح
اکنـون  ثمره اين ازدواج يک فرزند پسـر کـه هـم   . علم و دانش بود ازدواج کردم

باشند و يک فرزند دختـر کـه در مقطـع    تحصيل در رشته پزشکي ميمشغول به
قـه قابـل   بـود، فرزنـداني کـه بـا عشـق و عال     , کننددوم دبيرستان تحصيل مي

تحصيل هستند و اميدوارم در زندگي آينده موفق و سربلند اي مشغول بهمالحظه
  .باشند

 د؟يل چه کرديپس از فراغت از تحص
و پس از فراغت از تحصيل، در کسوت عضـو هيـأت علمـي،     ۱۳۷۵در سال 

سـال در   ۲مـدت  در ابتـدا بـه  . همکاري خود را با دانشگاه گـيالن آغـاز نمـودم   
شناسي را برعهده داشتم و پس ورزي افتخار همکاري با گروه خاکدانشکده کشا

  .هاي خود را آغاز نمودمگروه شيمي مسئوليت يعنوان يکي از اعضااز آن به
بعد از اسـتخدام   يعالجناب يهاتيم از فعاليشويخوشحال م
  .ميالن هم بشنويدر دانشگاه گ

  : فعاليت من در اين دوران به سه بخش قابل تقسيم است
تــدريس دروس مربــوط بــه رشــته تحصــيلي در مقــاطع کارشناســي،  يکــي

 کارشناسي ارشد و دکتري
طور خالصه هاي مختلف که بهصورتهاي پژوهشي بهانجام فعاليت يگريد

  :عبارتند از
انجـام سـه   , دانشجوي دکتري ۷دانشجوي کارشناسي ارشد و  ۳۸راهنمايي 
صـورت مشـترک،   شيمي آلي به ترجمه کتاب هنر حل مسئله در, طرح پژوهشي

صـورت  تأليف کتاب مبـاني شـيمي آلـي بـه    , منتشر شده توسط دانشگاه گيالن
ــيش از , مشــترک، از انتشــارات دانشــگاه گــيالن ــه ب ــه علمــي در  ۵۰ارائ مقال

المللي هاي بينمقاله علمي در ژورنال ۱۱۵المللي و چاپ سمينارهاي ملي و بين
  ISIداراي نمايه 

خـدمت در  دليـل عالقـه وافـر بـه    هاي ياد شده و بهام فعاليتزمان با انجهم
هاي اجرايي وظايف مختلفي را نيز برعهـده  دانشگاه گيالن، در قالب مسئووليت

هاي علمـي و  رئيس دفتر همکاري: ها به اختصار عبارتند ازنيداشته و دارم که ا

معـاون  , گاهمدير حوزه رياست و روابط عمـومي دانشـ  , الملل دانشگاهروابط بين
مـدير تحصـيالت   , مـدير پژوهشـي دانشـگاه   , اداري و مالي دانشکده علوم پايه

سـه دوره  , دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشـگاه , تکميلي دانشگاه
عضو کميسـيون  , ت در شوراي دانشگاهيعضو, ت در هيأت مميزه دانشگاهيعضو

ملـي آمـايش آمـوزش    تخصصي هيأت مميزه در علوم پايه و عضو کميته طرح 
  النيعالي در استان گ

  
ر يمـد , ديهسـت  يکه محقق ارزشمندنين شما عالوه بر ايبنابرا
هـاي علمـي   اي هم به موفقيتد؛ لطفا اشارهيباشيهم م يتوانمند

  .دياشته باشخودتان د
گانه فوق منجـر بـه نيـل    هاي سههاي انجام شده در بخشمجموعه فعاليت

  .کنميها اشاره مشد که به اهم آن يافتخارات متعدد
مرتبـه اسـتادي در سـال    ارتقـاء بـه  , ۱۳۸۱مرتبه دانشياري در سال ارتقاء به 

ر سال الن ديکسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده علوم پايه دانشگاه گ, ۱۳۸۵
و  ۱۳۸۴, ۱۳۸۳, ۱۳۸۲هـاي  سـال  يپژوهشگر نمونه دانشگاه گيالن ط, ۱۳۸۶
استاد ,  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۷, ۱۳۸۲هاي پژوهشگر نمونه استان گيالن درسال, ۱۳۸۵

 ۳۸۱عنوان يکي از انتخاب به, ۱۳۸۸و  ۱۳۸۶هاي نمونه دانشگاه گيالن در سال
در سـال   COMSTECHموسسـه   يدانشمند برجسته جهان اسالم از سـو 

عنوان يکي از دانشمندان پراستناد در رشـته شـيمي از سـوي    و معرفي به ۲۰۰۸
  .۲۰۰۹در سال  ISIموسسه 
اصالً چرا رشـته  , م به عقبيبرگرد يد کمياجازه ده, دکتر يآقا
  را انتخاب نموديد و آيا از انتخاب خود راضي هستيد؟ يشيم

از . دانممل مختلفي ميانتخاب رشته شيمي براي ادامه تحصيل را مديون عوا
نظر من علم شيمي، علمي است که ضمن داشتن ارتباط با تمامي ابعـاد حيـات   

-اي است که وقوف به هريک از آنگويي به رازهاي نهفتهدنبال پاسخبشري، به

ها از طرفي آگاهي و دانايي ما را به جهان خلقت بيشتر کـرده و آشـنايي مـا بـا     
و از طرف ديگر موجبات رفـع مشـکالت بسـيار    بخشد خالق جهان را فزوني مي

لذت جستجو در اين علم براي يافتن پاسخ . آوردمتعدد زندگي بشر را فراهم مي
شماري که در ذهن من بود زمينه خوبي را براي تحصـيل در ايـن   هاي بيسوال

  .رشته فراهم آورد
  :گويددر فرهنگ و ادبيات ما بيت بسيار ارزشمندي وجود دارد که مي

  محبتي   زمزمه  بود  ار  معلم رس د
  جمعه به مکتب آورد طفل گريزپاي را

دهـي بـه افکـار و    اين بيت مبين تاثير بسيار زياد اساتيد و معلمـان در جهـت  
طور طبيعـي بنـده نيـز از ايـن     به. هدايت جوانان در تحصيل علم و دانش است

القمندي من بـه  از جمله عوامل ديگري که در ع. قاعده مستثني نبوده و نيستم
ضمن احتـرام بـه تمـامي    , سزايي داشتعلم شيمي و رشته شيمي آلي نقش به

وجـود معلمـان   , اممعلمان و اساتيد عزيزي که از حضورشان فيض فراوان بـرده 
 -ويژه جناب آقاي فتحـي هاي دبيرستان بهبسيار خوب در درس شيمي در سال

-برجسته در شيمي آلـي هـم  دبير درس شيمي سال دوم دبيرستان و نيز اساتيد 
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پور، دکتر تمامي، دکتر شرقي و مرحوم چون آقايان دکتر فيروزآبادي، دکتر ايران
ها برده و از چشمه وجودشان سيراب هاشمي بود که از محضرشان بهرهدکتر بني

ام بـه انـدازه   چه کـه از ايشـان آموختـه   توانم با انتقال آناميدوارم که به. امشده
با توجه به ايـن مختصـر بنـده    . ي زحمات اين بزرگواران باشمگوکوچکي پاسخ

ايـي   بايست تاکيد کنم که از انتخاب رشته تحصيلي خود بسيار خرسندم بـه مي
که اگر زمان به عقب برگردد مجددا اين رشته را براي تحصيل انتخاب خـواهم  

  .کرد

  
د نظر شما را در مـورد نقـش شـيمي در صـنعت     يياجازه بفرما
  .ميا شويايران هم جو

ويـژه  کنيم که سرشار از منابع طبيعي، معـدني و بـه  ما در کشوري زندگي مي
-تواند گام بسيار موثري در بهـره شک پيشرفت در علم شيمي ميبي. نفت است

دسـت  هـاي بـه  خصوص تبديل فرآوردهبيشتر از منابع ياد شده، به گيري بهتر و
براين اساس تحصيل و تحقيق . آمده به محصوالت ارزشمندتر و سودمندتر باشد

  .دانمدر علم شيمي را يک وظيفه و يک راه مناسب براي خدمت به جامعه مي
اسـت کـه در تعامـل بـا      يانيعـالي کـه سـال   حضـرت ديدگاه 
ــجو ــايدانش ــان در مق ــف تحص ــت يليطع مختل ــورد , ديهس در م

 علـم گسـترش و توليـد   هـا در كشـور و   دانشجويان و نقـش آن 
  ؟چيست

يکي از عوامل بسيار مهمي که موجبات ترغيب من به تدريس و پژوهش در 
دانشگاه را فراهم آورد، وجود جوانان عالقمند و بـا اسـتعداد در دانشـگاه و نيـز     

از نظر من اين . ها مشاهده کردمود آننشاط، طراوت و صداقتي است که در وج
جوانان هستند که با شوق و اميد به آينده و با انرژي فراواني که در خـود دارنـد   

حرکت درآورده هاي عظيم علمي، اقتصادي و فرهنگي جامعه را بهتوانند چرخمي
کنجکـاوي، دقـت نظـر و هوشـمندي از     . و موجبات پيشرفت آن را فراهم آورند

هاي قابل ذکر جوانان ايراني است که هر صاحب سـخني را بـراي   ديگر ويژگي
بيان مطالبش بر سر ذوق آورده و اشتياق پژوهش و تعليم و تربيت در کنار ايـن  

هاي افتخـار و  خواهيم به قلهچه بهاز نظر من چنان. کندعزيزان را دوچندان مي
وانان، با اعتمـاد  بايست ضمن القاء خودباوري به جسربلندي دست پيدا کنيم، مي

تواننـد بـا   ها توانايي بروز استعدادهاي نهفته را در ايشان فراهم کنيم تا بهبه آن
انديشه و درايت و با استفاده از راهنمايي و تجربيات گذشـتگان راه رسـيدن بـه    

  .پيشرفت را هموار و مستعد سازند
کشـور و   يهـا لطفاً نظر خود را در ارتباط با تحقيق در دانشگاه

تقويـت و   يهـا چنين راهيزان تاثير آن در گسترش صنعت و همم
  .فرمائيدموانع موجود در اين ارتباط را به

وجه نقش صنعت را ناديده گرفت چـرا کـه بـا    توان به هيچدر اين ميان نمي
هـاي  گـرفتن از دانـش و يافتـه   توان ضمن بهرههمگامي و همراهي صنعت مي

هـا را براسـاس نيازهـاي روز فـراهم کـرد،      علوم پايه شرايط کاربردي کردن آن
هاي انجام شده به انـدازه مـورد انتظـار موفـق     رغم تمامي تالشامري که علي

  . توان بر آن مترتب دانستنبوده است، که داليل متفاوتي را مي

ـ يعدم شناخت کامل دو بـازوي پيشـرفت   : از آن جمله عبارتند از علـوم   يعن
هاي مناسب ارتباطي ميان ايـن دو، عـدم   د حلقهبنيادي و صنعت از يکديگر، نبو

گذاري توجه به اجراي صحيح و کامل قوانين موجود در اين بخش، عدم سرمايه
مناسب صنعت از حيث زمان و هزينه، توجه به درآمد بيشتر در مدت زمان کمتر 

  .و عدم اطمينان به نتيجه بخش بودن تحقيقات دانشگاهي
. توان از راهکاري مناسب استفاده کـرد مي براي مرتفع نمودن اين مشکالت

منظـور  گيـري بـه  هـاي مشـترک، مـوثر و پـي    به عنوان مثال تشکيل کـارگروه 
هـا،  هاي صنعت و دانشگاه و نيز ايجاد فضاي اعتمـاد بـين آن  شناساندن توانايي

سوي اهداف تدوين قوانين شفاف و روشن براي حرکت آهسته، مداوم و منظم به
-يز فراهم آوردن شرايط الزم براي حضور دانشگاهيان در محيطمورد انتظار و ن

  . هاي صنعتي و ارباب صنعت در مراکز تحقيقاتي و پژوهشي
ترين مشكل بخش تحقيقـات كشـور در حـال    نظر شما مهمبه

  حاضر چيست؟
بايست به اين نکته مهـم و ظريـف نيـز توجـه داشـت کـه يکـي از        البته مي

هاي مختلف کمبود امکانـات و  ق و انجام پروژهمشکالت موجود بر سر راه تحقي
همـين امـر   . عدم توزيع مناسب آن در ميان مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي اسـت 

هـا و  رغم وجـود توانـايي  ها عليباعث شده است که متاسفانه در برخي دانشگاه
هاي بسيار خوب، نتوان از تمام توان موجود بهره جست که به نظر مـن  پتانسيل
کارهـاي  يکـي از راه . آوردناپذيري را فراهم ميموجبات ضررهاي جبران اين امر

تواند دادن امتياز و تخصيص منابع براسـاس ميـزان   موجود براي اين مشکل مي
تـوان  بازده نسبت به امکانات موجود، در نظر گرفته شود کـه براسـاس آن مـي   

کز تحقيقـاتي را  شرايط توزيع عادالنه امکانات و نيز پيشرفت هماهنگ تمام مرا
هاي مناسب ديگر عبـارت اسـت از تشـويق و ترغيـب     از جمله راه. وجود آوردبه

ها و مراکز تحقيقـاتي بـه انجـام امـور مشـترک و اسـتفاده از امکانـات        دانشگاه
  .هاي ويژه و مناسبيکديگر با در نظر گرفتن حمايت

ک لحظه يت يدن به موفقيزمان رس يهر انسان يبرا, دکتر يآقا
اي كه نام شما بـه عنـوان    لحظه, ز استيانگو خاطره يادماندنيبه

  ؟ديداشت ياحساسمعرفي شد چه المللي دانشمند بين
بينم به استحضار برسانم که بنده در هيچ شرايطي خـود را دانشـمند   الزم مي

طـور  بايـد بـه  کنم دانشجويي هستم که مـي دانم، بلکه هميشه احساس مينمي
گاه اين فرآيند رو به اتمام نيست و ري و آموزش باشد و هيچمداوم در حال يادگي

کـه در نتيجـه خودبـاوري و تـالش همکـاران،      پايان نخواهد داشت، اما از ايـن 
دانشگاهيان و دانشجويان عزيز هر روز شاهد مطرح شدن بيشـتر نـام محققـين    
 ايراني در ميان دانشمندان برجسته جهاني هستيم، بسـيار خشـنود و خرسـندم و   

هاي برتر دانـش و رسـيدن بـه جايگـاه واقعـي و      اميدوارم روزي شاهد فتح قله
شايسته دانشمندان ايراني در عرصه علم و دانش باشيم که ايـن ميسـر نيسـت    

هاي خود، تالش و جديت مگر با توکل به خالق بزرگ هستي، اعتقاد به توانايي
  .ان عزيزويژه جوانيکديگر و بهفراوان و تشويق، ترغيب و کمک به

, ديار ما قرار داديکه در اخت يدر پايان ضمن تشکر مجدد از وقت
ي الزم است سخن آخراگر مطلب خاصي مدنظر داريد و يا كالم و 
  .ميم آن را هم بشنويشويبه مطالب فوق اضافه شود، خوشحال م

دانم از تمامي کساني که در راه کسب علـم و انجـام امـور    در پايان الزم مي
ويژه همسرم که در اين مسـير از هـيچ   مرا ياري و راهنمايي کردند به تحقيقاتي

چنين از شما کـه چنـين   هم. محبت و کمکي دريغ نکرد تشکر و قدرداني نمايم
فرصتي را در اختيار بنده قرار داديد بسـيار سپاسـگزارم و بـراي همگـان آرزوي     

  . سالمتي و سربلندي دارم
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  �علمي
  محمدرضا ايرواني: انتخاب، تدوين و ويرايش                                               

  

  ايران به مقام هفتم
  .المپياد جهاني شيمي دست يافتچهل و يکمين 

تيم ملي المپياد شيمي جمهـوري اسـالمي ايـران در چهـل و يکمـين دوره      
 ٢٠٠٩ي جـوال  ٢٧تـا   ١٨کـه در روزهـاي    تانالمپياد شيمي در کمبريج انگلس

برگزار شد با کسب چهار مدال طال، نقره و برنز موفق به کسب رتبه هفتم ايـن  
  .رقابت مهم علمي دنيا شد

 ٦٦آمـوز از  دانش ٢٥٠در اين مسابقات که با حضور  گزارش خبرنگار مهر،به
تيم ايران به يک مدال طال، دو مدال نقـره و يـک مـدال     .کشور دنيا برگزار شد

  . برنز دست يافت
جمهـوري اسـالمي ايـران متشـکل از محمـدهادي       يم ملي المپياد شـيمي ت

پور و علي مشـرقي در ايـن دوره از مسـابقات    خاکرند، آريا سميعي، ايمان عباس
پور و علي مشـرقي  علمي شرکت کردند که آريا سميعي مدال طال، ايمان عباس

  . مدال نقره و محمدهادي خاکرند مدال برنز کسب کردند

  
در چهـل و يکمـين دوره المپيـاد شـيمي تـايوان بـا       الزم به ذکر است کـه  

چهار مدال طال مقام اول جهان، روسيه و چين به صورت مشترک دوم و  کسب
  . کردند کره جنوبي نيز مقام سوم را کسب

اسالمي ايران در چهلمين دوره اين  گفتني است، تيم المپياد شيمي جمهوري
كشـور در   ٦٧در بين  ,شد المپياد كه سال گذشته در بوداپست مجارستان برگزار

 .جايگاه ششم جهان قرار گرفت
  

  .هاي نانو کشور تقديرشدندبرترين
جشنواره و دومين يه ستاد ويژه توسعه فناوري نانو رياست جمهوري در اختتام
هاي برتـر  ها و رسانهنمايشگاه فناوري نانو از محققان، مراکز پژوهشي، دانشگاه

  .کشور در حوزه نانو تقدير کرد
-به هاي صنعتي شريف، تهران و تربيت مدرسدانشگاه, هادر بخش دانشگاه

هاي موسسات پژوهشي در حوزه فناوري نـانو انتخـاب و   عنوان برترينترتيب به
  . تقدير شدند

عالوه براين مرکـز پژوهشـي متـالورژي، پژوهشـگاه پليمـر و پتروشـيمي و       
هـاي برتـر   عنـوان آزمايشـگاه  موسسه تحقيقات پيشرفته فراوري مواد معدني به

  .برگزيده شدند

مرکز رشد پژوهشگاه علوم و فناوري  گزارش مهر، در بخش مراکز رشد نيزبه
  .ب شدعنوان مرکز رشد برتر انتخارنگ به

محقـق برتـر بـه ترتيـب دکتـر       ١٠در حوزه نانو نيز  محققان برتر در بخش
از دانشگاه کاشان،  دکتر عليرضا اشرفي از دانشگاه کاشان، مسعود صلواتي نياسر
از دانشـگاه   چـي از دانشگاه کردستان، دکتر عبدالرضا سـيم  دکتر عبداهللا سليمي
از دانشگاه صـنعتي شـريف،    االسالم صدر نژادسيد خطيب صنعتي شريف، دکتر
از دانشگاه  دانشگاه رازي کرمانشاه، دکتر اعظم ايرجي زاد از دکتر رستم مراديان

از دانشگاه صـنعتي اصـفهان، دکتـر     صنعتي شريف، دکتر محمد حسين عنايتي
از  مدرس و دکتر رضا کريمـي شـروداني   از دانشگاه تربيت اهللا موسويميرفضل

  .معرفي شدند دانشگاه اصفهان

  
  

  جشنواره جوان خوارزمييازدهمين برگزيدگان  معرفي 
برگزيدگان يازدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي با حضور معاون علمي و 

  .ي و تقدير شدندفناوري رئيس جمهور و وزير علوم معرف

  
به گزارش فارس، شروين اميري دبير جشنواره در مراسم افتتاحيه يازدهمين 

وانـان  اين جشنواره با هدف شناسايي و معرفي ج: جشنواره جوان خوارزمي گفت
  .شود پژوهشي و فناوري برگزار مي  هاي علمي، برتر كشور در زمينه

نام كه در اين دوره از جشنواره خوارزمي تمام سيستم ثبت وي با اشاره به اين
بخـش دانشـجويي و آزاد   : و داوري به صورت مكانيزه انجام شده اسـت، گفـت  

صــنايع گــروه تخصصــي شــامل  ١١يــازدهمين جشــنواره جــوان خــوارزمي در 
هـاي نـو، عمـران،     متالوژي و انـرژي , شيميايي، مكانيك، برق و كامپيوتر، مواد

صنايع و مديريت فناوري، كشاورزي و منابع طبيعي، فناوري نانو، علوم پايه، هنر 
  .فناوري و علوم پايه پزشكي برگزار شده استو معماري و زيست

كه پـس ارزيـابي    طرح دريافت شد ٣٩٣در اين بخش، هزار و : اميري افزود
طرح انتخاب و به هيئت داوران جشنواره ارجاع شـد و در   ٤٥علمي و فني تعداد 

  .طرح به عنوان برتر انتخاب شد ٢٥بررسي نهايي 
-آموزي و دوره در بخش دانش: دبير يازدهمين جشنواره جوان خوارزمي گفت

 ١٢طرح از سراسر كشور در  ٢٠٣٩٤هاي كارداني آموزش و پرورش در مجموع 
طرح  ٧٦٤پس از ارزيابي اوليه  .هاي استاني ارائه شدگروه تخصصي به دبيرخانه
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هـاي   به دبيرخانه مركزي ارسال شد و پس از ارزيـابي علمـي و فنـي در گـروه    
 ٣٦نهايتـاً  طرح برتر به هيات داوران جشنواره ارائه شد كـه   ٧٢تخصصي تعداد 

ـ بـرق و الکترون  يهـا در گـروه  عنوان برگزيدگان نهـايي ايـن دوره  طرح به ک، ي
و  يسـت ي، علـوم ز ياضـ ي، عمـران، ر يميک و نجوم، شـ يزيک، فيوتر، مکانيکامپ
، علـوم   ي، علوم اجتماعيات فارسي، زبان و ادبيعيو منابع طب ي، کشاورزيپزشک
  .معرفي شدند ي، هنر و معمارياسالم

برگزيدگان جشـنواره جـوان خـوارزمي بـه بنيـاد ملـي       ذکر است که الزم به
  . بگان معرفي شدندنخ

  
  دگانيل از برگزيمراسم تجل

  .برگزار شد ييدانشجو ياد علميالمپچهاردهمين 
کشـور بـا    ييدانشجو ياد علمين المپيدگان چهاردهميل از برگزيمراسم تجل

در سازمان سنجش آموزش کشور برگـزار   يقات و فناورير علوم، تحقيحضور وز
  .شد

  
ل از يــدر مراسـم تجل  اقـدم  يمهـر، محمــد محمـد   يارزگـزارش خبرگـ  بـه 
سـازمان سـنجش    کشـور در  ييدانشـجو  ياد علمـ ين المپيدگان چهاردهميبرگز

در دانشگاه  ٨٨رماه سال ياد تين المپيا ييمرحله نها کهنيان ايبا ب آموزش کشور
کـار خـود را    رشـته  ٥اد در سال اول با ين المپيا: برگزار شد، گفت ييد رجايشه
  .رشته برگزار شد ١٦در  يکرد و در سال جار آغاز
ـ المپ يالمللنيب يبرگزار يدر راستا :ادامه داد يو و  ياضـ ير يهـا اد رشـته ي
   .ميبرگزار کرد يالمللنيصورت بر بهيرا در چند دوره اخ يميش

سسـکو  يبر اساس مذاکرات صورت گرفته بـا آ  :اون سازمان سنجش گفتمع
برگزار شود که در صـورت تحقـق    ياسالم ين کشورهاياد بين المپيقرار است ا

  .شود ياد امسال باشکوهتر برگزار مين امر المپيا
اد چهـاردهم  يـ رشـته المپ  ١٦شرکت کننـده در   ٧٤٣هزار و  ٢٣٠ :گفت يو

ـ نفر از ا ٦٠ يينهاکه در مرحله  حضور داشتند هـا  نين تعـداد بـه عنـوان برتـر    ي
  .شدند انتخاب

رشـته از   ١٦در  ييدانشـجو  ياد علمـ ين دوره المپيچهاردهمگفتني است که 
رشـته   ١٦برگزار شد که از تعـداد   ييد رجايدر دانشگاه شه ٨٨رماه يت ٢٦تا  ٢٤
ـ   يميو ش ياضياد دو رشته رين المپيا ـ ن اليمانند سال گذشته به صـورت ب  يملل

  .برگزار شد
نفر است که  ٧٨٦اد چهاردهم يالمپ ييتعداد افراد شرکت کننده در مرحله نها

ـ نفر از المپ ٥٧١اد متمرکز و يق المپينفر از طر ٢١٥ن تعداد ياز ا رمتمرکـز  ياد غي
  .افته اندين مرحله راه يکه در هفت قطب کشور برگزار شده است به ا

 -حله نهايي چهاردهمين المپياد علميمررتبه اول تا دهم برگزيدگان  ياسام
  :ر استيبه شرح ز شيميدر رشته  دانشجويي کشور

  

 رتبه دانشگاه نام و نام خانوادگي رديف

 ١ شهيدبهشتي ابوالفضل حاتمي ١

 ٢ صنعتي شريف سينا مرحبايي ٢

 ٢ مازندران معصوم شعبان ٣

 ٢ بوعلي سينا همدان مسعود باقرنژاد ٤

 ٣ لي سينا همدانبوع صادق خزل پور ٥

 ٤ صنعتي اصفهان حسين رباط جزي ٦

 ٥ اراک خاطره رضائيان ٧

 ٦ يزد احمد بيات ٨

 ٧ گيالن مصطفي حسن بگي ٩

 ٨ زابل زهرا باقريان ١٠

 ٩ اروميه رضا قريبي ١١

 ١٠ فردوسي مشهد محمد عليمرداني ١٢

 
  کشورجشنواره تجليل از پژوهشگران برتر 

  .دبرگزار ش ١٣٨٨در سال 
در ايـن جشـنواره از   : دبير دهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر گفـت 

  .آمد پژوهشگر و مسئول فعاليت پژوهشي برتر تجليل به عمل ١٣٣
نژاد هدف از برگزاري اين جشنواره فيروز بختياري گزارش خبرگزاري مهر،به

هـا و  خانـه را معرفي و تجليل از پژوهشگران و مديران پژوهشي برتر کليه وزارت
  .هاي اجرايي دولتي و غيردولتي دانستسازمان

هاي علم و فناوري و چنين در اين جشنواره مديران برتر پارکهم: وي افزود
مراکز رشد، دانشمندان برتر براساس تعداد مقـاالت و اسـتنادها، مقـاالت داغ و    

 هـاي هاي علمي برتـر، قطـب  هاي خاص، انجمندر نشريه هاي چاپ شدهمقاله
  . دگرديها تجليل علمي و نشريات علمي برتر نيز معرفي و از آن

برگـزاري ايـن جشـنواره     دبير دهمين جشنواره تجليل از پژوهشـگران برتـر  
يکي از عوامل افزايش روحيه تحقيق و تتبع و پـژوهش در جامعـه دانسـت و     را

مـديران  نفـر از   ١٩هـا،  ها و سازمانپژوهشگران برتر وزارتخانه از نفر ٥٥ :گفت
هاي وابسـته بـه   ها و پژوهشگاهها، دانشگاهها و سازمانبرتر پژوهشي وزارتخانه

 نفر ٢٥هاي علم و فناوري و مراکز رشد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پارک
هاي وابسته به وزارت علوم معرفي و ها و پژوهشگاهاز پژوهشگران برتر دانشگاه

  .دشها تقدير از آن
 ٩قطـب علمـي برتـر،     ١١انجمن علمي برتر،  ٦ر اين جشنواره د: وي افزود

المللـي و در بخـش ويـژه    نشـريه بـين   ٣نشريه داخلـي و   ٦نشريه علمي برتر، 
دانشـمند برتـر    ٣المللـي،  هـاي بـين  دانشمند برتر براساس نمايه ٣جشنواره نيز 

الـه  محقق برتر داراي مق ٢و ) ISC(براساس پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 
  .ندداغ يا پراستناد مورد تجليل و قدرداني قرار گرفت

  .نيز حضور دارند دانانيميشجمعي از دگان ين برگزيان ايدر م
در , دانشگاه تهران پژوهشگر گروه علوم پايه دکتر علي اکبر موسوي موحدي

  .هاممتاز دانشگاه انپژوهشگرجمع 
دانشـگاه   ورنـگ قائـدي  دکتـر مهرا و  دانشگاه تهـران از  دکتر پرويز نوروزي

   ISI  پژوهشگران ممتاز, ياسوج
پژوهشگران برجسـته  در جمع , دانشگاه آزاد اسالمياز دکتر آرمان طاهرپور 

  هاها و سازمانها، وزارتخانهدانشگاه
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سـازگار پژوهشـگاه پليمـر و    قطب پليمرهاي زيستاز  دکتر مهدي باريکاني
طـب علمـي سنسـور و شـيمي     قاز چـي  بريزدکتـر محمـود ت  و  پتروشيمي ايران

   هاي علميقطب پژوهشگران برجستهدر جمع , دانشگاه صنعتي اصفهان سبز
  دانشگاه صنعتي اميرکبيراز  ISI دانشمند دکتر مهران جوان بخت

  دانشگاه صنعتي شريف, شرکت اپارسا پليمر شريفاز  مهندس زکائي
ا بـه  حسـن انتخـاب ايـن پژوهشـگران ر    , نشريه خبزي انجمن شيمي ايران

ها را از خداوند متعال مسـئلت  موفقيت روزافزون آن, ايشان تبريک عرض نموده
  .نمايدمي

  
  .برگزار شد يخوارزم ين المللين جشنواره بيست و سوميب

الملل خـوارزمي طـي مراسـمي بـا      برگزيدگان بيست و سومين جشنواره بين
وزير علوم و  ,جمهور معاون علمي فناوري رئيس, جمهور حضور معاون اول رئيس

  .وزير دفاع معرفي و تقدير شدند
فــارس، در مراسـم تقـدير از برگزيـدگان جشــنواره     گـزاري بـه گـزارش خبر  

محمدي دانشمند فيزيـك  مسعود عليشهيد دکتر المللي خوارزمي از خانواده  بين
و برنده بيست و يكمين دوره جشنواره خوارزمي كه چندي پيش ترور شد، تقدير 

  . شد
كـاربردي،   هاي بنيادي،  شاخه پژوهش ٥مسال نيز برگزيدگان در در مراسم ا

در اين دوره از جشنواره تعـداد  . اي، نوآوري و اختراع معرفي و تقدير شدند توسعه
هاي شيمي، علـوم پايـه، علـوم پزشـكي، كشـاورزي و       طرح داخلي در رشته ٢٢

و معمـاري،   منابع طبيعي، مكانيك، فناوري نانو، صنايع و مديريت فناوري، هنـر 
هـاي ارائـه    تعداد طرح. هاي ويژه برگزيده شدند برق و كامپيوتر، هوافضا و طرح
 ٢٢طرح بود و ايرانيان مقيم خارج كشور نيز  ١٤٤شده از سوي محققان خارجي 

هـاي برگزيـده محققـان     كشور جهان ارسال كرده بودند كه طرح ٤٤طرح را از 
  .بود) تايوان(تايپه  و چين خارج كشور از كشورهاي كانادا، ژاپن، چين

مجري طرح مطالعه ژنتيكي بـر روي دو بيمـار    الهه الهيدر اين جشنواره، 
، هـاي بنيـادي   رتبه دوم پژوهشعنـوان  گلوكوم و پاركينسون در ايران به

هاي مقاومت بـه   ها و مكانيسم مجري طرح شناسايي ژن سيدقاسم حسيني
هـاي   رتبه دوم پـژوهش ان عنوخشكي شوري و كمبود فسفر در گياهان به

ــادي ــژاد شــهرام تنگســتاني، بني ــتفاده از   ن ــه و اس مجــري طــرح تهي
احمـد  هـاي شـيميايي و    هاي شبه حياتي و زيست سازگار در واكنش كاتاليست
هاي چند جزئي جديـد براسـاس    مجري طرح كشف و معرفي واكنش شعباني

وش تلفيقي و طراحي ها با استفاده از تركيب دو ر آمين شيمي ايزوسيانيدها و دي
گرهـا   گرها و زيست حـس  مجري طرح طراحي حس عبداهللا سليميمنطقي، 

  .هاي بنيادي معرفي شدند عنوان رتبه سوم پژوهشمبتني بر نانومواد به
نماينـده طـرح    فرهـاد اميـري   :اي هـاي توسـعه   پژوهشدر بخش 

كه رضا بيـات نماينـده طـرح شـب     ، حميدرتبه اولتحقيقاتي ناوچه كالس سينا 
رتبه جهش فركانس تاكتيكي مبتني بر الگوريتم مقاوم در برابر فريب و تخريب 

مرتضـي  نماينده طـرح سـامانه نـاوبري راديـوتكن و      مرتضي فرجي، دوم
 ناصـر رضـايي  گر اپتيكي با ژيروسـكوپ آزاد،   نماينده طرح جستجو زارعي

پشتيبان  و DVB/RCSاي سرعت باال با تكنولوژي  نماينده طرح پايانه ماهواره
نمايندگان طرح طراحـي   افشين كازروني ومهراد كازروني شبكه زميني و 

سـازي و  ريزي منابع سازمان مبتنـي بـر مـدل    و اجراي يك سيستم جامع برنامه
پارچـه و  داري و تعميـرات يـك  معماري سازماني و طراحي ماژوالر سيستم نگـه 

ـ  ERPنماينده طرح تهيـه يـك    آبادي مهدي سيروس نجف ي بـراي  ايران

 رتبه سومصنعت فوالد مبتني بر محصوالت، فناوري و استانداردهاي اوراكل 
  .اند  را كسب كرده
مجـري طـرح    زاده غالمرضا والـي : هاي كاربردي پژوهش  در بخش

رتبـه   PV/InSbاز نـوع   FPAاي  فناوري طراحي و ساخت آشكارسـاز آرايـه  
تاسـيون و اسـتفاده از   نماينده تحقيقات كاربردي در كاوي نوروز محمدي، اول

مجريـان   كيـا  سـعيد جعفـري   وسيد اميرحسين فقهي ميكروحبـاب و  
 محسـن بهرامـي  ، رتبـه دوم افزار محاسبات كوپلينگ  طراحي و توليد نرم

مجري طرح ابزار آزمايشگاهي توليـد   عباس خلقاني، ٢مجري طرح كاوشگر 
فيـدر  مجري طرح خط توليـد   مهدي نظريشتاب باال و آزمون غير مخرب و 

  .را از آن خود كردند رتبه سوماينچ  ١ـ  ٨/٥
اي ثبـت شـده از روي     هاي آرايه مجري طرح پردازش سيگنال رضا ثامني

، رتبه دوم نوآوريمنظور استخراج اطالعات مربوط به قلب جنين بدن مادر به
بعدي در هنر تـابلوي فـرش   كشي سه مجري طرح چله عزيزدوست نوشفق

هـاي   مجري طرح قفل شونده چاه بهنام خدايار، يرتبه سوم نوآورايران 
مجري طرح بافت فرش  اكبر وجداني آقاجاني، رتبه دوم اختراعبازنفتي 

را از آن  رتبه سـوم اختـراع  كامپيوتر  ازها بدون نقشه كاغذي  و تابلو فرش
  .خود كردند

  
و  يعلمـ  يهاسازمان پژوهش: گفت ين جشنواره خوارزميست و سومير بيدب
ـ يدر ا يصنعت سـکه تمـام بهـار     ١٠ ين دوره از جشنواره به طرح رتبه اول داخل
سکه  ٦ يو طرح رتبه سوم داخل يسکه تمام بهار آزاد ٨ ي، طرح دوم داخليآزاد

  .ا کرده استاعط يتمام بهار آزاد
: ن جشـنواره، افـزود  يا ياز روند برگزار يارائه گزارشبا  يمحمد حسن انتظار

 ١٥ون تومان، رتبه دوم يليم ٢٥زان يمبه طرح رتبه اول به زينخبگان ن ياد مليبن
ـ بن .کـرد  ءون تومان پژوهانـه اعطـا  يليم ١٠رتبه سوم  ون تومان ويليم ـ ي  ياد مل

ـ نظ يزيان با جويچننخبگان هم الت يتسـه  و فر حـج عمـره، وام مسـکن   ر سـ ي
 .دهد يت قرار ميرا مورد حما دگان جشنوارهيبرگز ,ان مقاطع مختلفيدانشجو

حسن انتخاب پژوهشگران شيمي در جمع , نشريه خبزي انجمن شيمي ايران
را بـه ايشـان تبريـک     الملل خـوارزمي  بيست و سومين جشنواره بين برگزيدگان

  .نمايدها را از خداوند متعال مسئلت مينموفقيت روزافزون آ, عرض نموده
  

  .آفريني شيخ بهايي برگزار شدششمين جشنواره فن
اي و آفرينـي شـيخ بهـايي در دو بخـش مسـابقه     ششمين جشنواره ملي فـن 

در  ٨٩ارديبهشـت  در اي توسط شهرک علمي و تحقيقـاتي اصـفهان   غيرمسابقه
  .اصفهان برگزار شد

-رئيس ششمين جشنواره ملي فـن  مصلحيگزارش خبرگزاري مهر، قاسم به

آفريني شيخ بهايي، هدف از برگزاري اين جشنواره را ترويج و توسـعه فرهنـگ   
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و تعامـل ميـان    آفرينـي و همکـاري  هاي عرصه فـن آفريني، تقدير از برترينفن
اي و ايـن جشـنواره در دو بخـش مسـابقه    : فعاالن اين عرصه ذکر کرد و گفـت 

گـذاران  آفرينان و سـرمايه که طراحان کسب و کار، فناي برگزار شد غيرمسابقه
کارآفرين، بازار بـورس ايـده، سـمينارهاي تخصصـي و برپـايي نمايشـگاهي از       

  .بودهاي اين جشنواره از جمله بخش آفريناندستاوردهاي فن
جشنواره شيخ بهايي با اختصاص بخشي با عنوان بورس ايـده   در: وي افزود

گـذاران  و سـرمايه  قراري ارتباط ميان صـاحبان ايـده  فضايي را براي حضور و بر
هايي اين اقدام سبب شد تا در پنجمين جشنواره شيخ بهايي توافق .کرديم ايجاد

تهران، شرکت پارس خودرو، پتروشـيمي اراک و بـرق    ٤ميان شهرداري منطقه 
بـازار   نـو در  گـذاران بـا صـاحبان فکرهـاي    عنوان سـرمايه اي اصفهان بهمنطقه
  .صورت گيرد ايده

را از جملـه   برگزيـدگان  رئيس شهرک علمي و تحقيقاتي اصـفهان تقـدير از  
بنياد ملي نخبگان به هر يک : عنوان و خاطر نشان کرد جشنواره هاي اينبخش

صـورت بالعـوض اهـدا     از کار آفرينان برگزيده اول تا سوم تسهيالت مالي بـه 
  .دومن

جشنواره ملـي   تا درشد در تالش در اين دوره از جشنواره : تاکيد کردايشان 
اي فراهم صورت منطقهآفريني شيخ بهايي مقدمات برگزاري اين جشنواره بهفن
  .شود
  

  علمي وچهاردهمين أتبيستمين آئين نكوداشت اعضاي هي
  .آئين تجليل از دانشجويان نمونه سراسر كشور برگزار شد

ت علمي و أهيگزارش خبرگزاري فارس، بيستمين آئين نكوداشت اعضاي به
ــا حضــور    ــه سراســر كشــور ب ــل از دانشــجويان نمون ــين تجلي چهــاردهمين آئ

درمـان و آمـوزش    وزير بهداشـت،  ,تحقيقات و فناوري جمهور، وزير علوم، ئيس
هـاي   و جمعي از روساي دانشگاه معاون علمي و فناوري رئيس جمهور, پزشکي

  .هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد كشوردر سالن همايش
هـا و مراکـز آمـوزش    استادان نمونه دانشـگاه در اين مراسم رئيس جمهور از 

هـا آقايـان   استاد نمونه برگزيـده از دانشـگاه   ١٦در جمع . عالي کشور تقدير کرد
دکتـر  نژاد استاد رشته شيمي معـدني دانشـگاه اصـفهان،     شهرام تنگستانيدکتر 

و دکتـر   يـت مـدرس  بيوفيزيـك دانشـگاه ترب  بيوشيمي بيژن رنجبر استاد رشته 
 باغبان استاد رشته مهندسي شـيمي دانشـگاه فردوسـي مشـهد    سيدحسين نوعي

نشريه خبري انجمن شيمي ايران انتخـاب شايسـته ايـن اسـاتيد     . حضور داشتند
توفيق روزافزون ايشان را از درگاه يگانـه دانـاي   , ارجمند را تبريک عرض نموده

  .نمايدهمتا مسئلت ميبي

  

عنـوان  دانشجو نمونه كشـور نيـز بـه    ٨٢در اين مراسم از  ,براين گزارش بنا
 ٣١ها از وزارت علوم و نفر از آن ٥١داران جهاد علمي كشور تقدير شد كه  طاليه

 .دنفر از وزارت بهداشت بودن

  
  چهل و دومين المپياد جهاني شيميدر ايران  يمياد شيم المپيت

  .افتيا دست يپنجم دن به مقام
اد يـ ن المپيکشور در چهل و دوم يمياد شيم المپين تيپژوهان افتخارآفردانش

  .ک مدال طال و سه مدال نقره شدنديموفق به کسب  يميش يجهان
  
  

 
 

 
سال مردادماه  ٦رماه تا يت ٢٨ ت که ازن مسابقايدر ا به گزارش خبرنگار مهر،

و برگـزار شـد،   يش از هفتاد کشور جهان در شهر توکياز ب ييها ميبا حضور ت ٨٩
آذر و ن داداشي، حسيريرمشين اميبه مدال طال و محمدحس ين ناصريرحسيام
  .افتنديبه مدال نقره دست  يه صفريهان
لند يو تا يکره جنوب ياهميبا کسب چهار مدال طال در رتبه اول و ت نيم چيت

ران با احتساب نوع يم ايک مدال نقره در رتبه دوم و تيبا کسب سه مدال طال و 
  .کسب شده در رتبه پنجم مسابقات قرار گرفت يها و تعداد مدال

ران سال گذشته در دوره يا ياسالم يجمهور يمياد شيالمپ يم مليت ياعضا
ک نشان طال، دو نشان يکسب  با يميش ياد جهانين المپيکميچهل و  ش دريپ

  .افته بودنديدست  يميش ياد جهانيک نشان برنز به رتبه هفتم المپينقره و 
  المپياد جهاني شيمي، سال جهاني شيمي

  و يک افتخار براي ايران
در ژاپـن   ايـران  نفره المپياد شيمي جمهـوري اسـالمي   ٤در سال جاري تيم 

آقـاي سـيد اميرحسـين    . رديـد مدال نقـره گ  ٣مدال طال و يک  موفق به کسب
آموز موفق کرجي توانست ضمن کسب مدال طال در بين بـيش از  ناصري دانش

  .کشور جهان رتبه پنجم را از آن خود کند ٦٨آموز شرکت کننده از دانش ٢٧٠

  
مراسـم سـال    ,پژوهـان جـوان  روابط عمومي باشگاه دانـش براساس گزارش 

شود و برندگان فرانسه، برگزار ميکز مر پاريس در ٢٠١١شيمي در ژانويه جهاني 
  .مدال طالي المپياد جهاني شيمي در ژاپن براي اين مراسم دعوت خواهند شد

انجمن شيمي ايران ضمن عرض تبريک اين موفقيـت ارزشـمند بـه جنـاب     
و ديگـر دانـش    دان جـوان ايرانـي  سعادت و سرافرازي اين شيمي, آقاي ناصري

  .نمايدآرزو ميرا  تر جمهوري اسالمي ايرانپژوهان و در نهايت سربلندي بيش
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  دانشمند ايراني موفق به دريافت
 .هند شد جايزه آكادمي علوم جهان سوم در

دانشـگاه شـيراز از   و اسـتاد   دانشـمند ايرانـي   دكتر سيد حبيـب فيروزآبـادي  
موفق به دريافت جايزه بيست و يكـم نشسـت آكـادمي    ايران  جمهوري اسالمي
  .در شد ۲۰۱۰سال   (TWAS)علوم جهان سوم

 
به گزارش ايرنا، بيست و يكمين نشست آكادمي علوم جهان سـوم در شـهر   

آنـدراپرادش در جنـوب هنـد، بـا حضـور عـده زيـادي از         حيدرآباد مركز ايالـت 
نخست وزير هند دكتـر مـان موهـان    . دانشمدان هندي و خارجي گشايش يافت
المللـي   ركز اجتماعات بـين را در محل م سينگ اين گردهمايي علمي چهار روزه
رائـو  .آر.دانشمند صاحب نام هنـدي سـي   حيدرآباد افتتاح و جايزه علوم هند را به

  .اهدا كرد
كننـده در   هايي را نيز به ديگر دانشـمندان شـركت   دكتر سينگ جوايز و مدال

منظـور  بادي دانشمند برجسته ايرانـي بـه  آاز جمله دكتر حبيب فيروز اين نشست
 .هاي گوناگون اهدا كرد در پيشرفت علوم در زمينه نانتجليل از نقش آ

منظـور  مدال آكادمي علمي جهان سوم به نخسـت وزيـر هنـد بـه    چنين هم
عنـوان يـك اقتصـاددان برجسـته و مـروج علـوم و       تجليل از مقام شامخ وي به

 .فناوري تقديم گرديد

نه كشور مختلف جهـان در ايـن نشسـت سـاال      ۳۵  دانشمند از  ۳۵۰  بيش از
متعددي در طول ايـن  هاي گردهماييشتند و جهان سوم حضور دا آكادمي علوم

در مورد مسائلي چون كشاورزي و امنيت  منظور تبادل نظرنشست چهار روزه به
تدريس علوم به كودكان تشكيل  غذايي، نحوه برخورد با تغيير آب و هوا و نحوه

 .شد

منظور ترويج علم به  ۱۹۸۳  آكادمي علوم جهان سوم در سالگفتني است که 
با هـدف ارتقـاي توانمنـدي    و پايدار در كشورهاي جهان سوم  و دانش و توسعه

و شناسـايي، حمايـت و    علمي و توسعه پايدار در كشورهاي جنوب تاسيس شده
 ترويج مزاياي علمي و پژوهشي در جنوب، تـدارك تسـهيالت ضـروري بـراي    

هاي علمـي، تسـهيل    فت در فعاليتمنظور پيشردانشمندان جوان اين كشورها به
دانشمندان و مؤسسـات علمـي در جنـوب، تشـويق همكـاري بـين        ارتباط بين

هاي علمي درباره مسائل و مشكالت عمده دانشمندان و مراكز علمي و پژوهش
ايـن  . سـازمان اسـت   كشورهاي در حال توسعه از ديگـر اهـداف تأسـيس ايـن    

 آن در شـهر  ن اسـت و مركـز  المللـي خـودگردا   يك سـازمان بـين  فرهنگستان 
Trieste در ايتاليا قرار دارد.   
اي خطاب بـه آقـاي   ذكر است كه دبير انجمن شيمي ايران طي نامهالزم به

دكتر فيروزآبادي حسن انتخاب اين دانشمند فرزانـه را بـه نماينـدگي از هيـأت     
 .مديره  و اعضاي انجمن شيمي ايران به ايشان تبريك گفته است

  .دان ايراني اعطا شدجهان اسالم به شيميجايزه علمي 
جايزه ويژه دوازدهمين اجالس پيشبرد علـوم و فنـاوري سـازمان كنفـرانس     

  .به استاد شيمي دانشگاه شيراز اعطا شد) كامستك(اسالمي 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، جايزه كامستك امسال در دو رشـته  
ايـن جـايزه طـي    . و پاكستان اعطا شـد شيمي و فيزيك به دانشمنداني از ايران 

مراسمي ويژه از سوي نخست وزير پاكستان به دكتـر سـيد حبيـب فيروزآبـادي     
  .اعطا شد

  

  .شدند ينانو معرف هاي سومين جشنواره فناوري برترين
اسـت  ير يو فنـاور  ينـانو بـا حضـور معـاون علمـ      ين جشنواره فناوريسوم
ان يبرتر به کار خود پا يهاشگاهيمحققان، موسسات و آزما يو با معرف يجمهور

  .داد
نـانو بـا    ين جشـنواره فنـاور  يه سـوم يگزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامبه

آن محققـان، موسسـات،    يبرگـزار شـد و طـ    يو فنـاور  يحضور معـاون علمـ  
  .شدند يبرتر معرف يهايها و فناورها، رسانهشگاهيآزما

در مراسـم   ,يجمهـور اسـت  ير يو فنـاور  ينسرين سلطانخواه معـاون علمـ  
منظـور حمايـت از   اين معاونت قصد دارد به :گفت اختتاميه جشنواره نانو فناوري

بنيـان فعـال در عرصـه نـانو، تـا سـقف دو ميليـارد تومـان         هاي دانـش  شركت
-محصوالت آزمايشگاهي و برپايه نانو را خريداري كرده و اين دستاوردها را بـه 

اين اقدام در راستاي ايجاد بازار جديـد بـراي    :افزود شانيا .ها هديه كند دانشگاه
  .گيرد اين فناوري نوين صورت مي

ـ    وي با تاكيد بر لزوم ادامه حمايت ويـژه معاونـت علمـي و    ههـاي دولـت و ب
فناوري رياست جمهوري و ساير نهادها براي توسـعه و پيشـرفت فنـاوري نـانو     

پژوهش و تربيت محققان گذاري، حمايت از توليد علم، توسعه  بايد سرمايه: افزود
  .چنان ادامه يابددر عرصه نانو هم

هـاي آزمايشـگاهي بـه     هديـه كـردن ايـن فنـاوري    : سلطانخواه اظهار كـرد 
ها موجب ترغيب و انگيزش دانشجويان براي ادامه تحقيقات و پژوهش  دانشگاه
  .شود هاي داخلي مي چنين ايجاد بازار داخلي براي فناوريو هم

ليه معاونت علمي و فنـاوري رياسـت جمهـوري بـا وزارت     وي از مذاكرات او
المللـي در ايـن زمينـه خبـر داد و ابـراز       هـاي بـين   بازرگاني و شركت نمايشگاه

هـاي   د تـا شـركت  واي بين اين سه نهـاد منعقـد شـ    توافقنامهکه اميدواري كرد 
المللـي و   هاي بـين  بنيان بتوانند با سهولت محصوالت خود را در نمايشگاهدانش

  .ارجي عرضه كنندخ

  
، دکتر يمرسل يدکتر عل اسر،ين يدکتر مسعود صلوات ئت داوران،يطبق نظر ه

، دکتر يچمين مهاجرزاده، دکتر عبدالرضا سيالد، دکتر شمسيرضا اشرفيدعليس
ـ ا ي، دکتر علـ يتين عناي، دکتر محمدحسياکبر خداپرست حق مـنش، دکتـر   راني

مشـترک رتبـه   ( يديمـراد رشـ  يو دکتر عل يميرضا مشفق، دکتر عبداهللا سليعل
  .شدند ين جشنواره معرفياول تا دهم ا محققان )دهم

رتبـه اول را از   يياف خضرايدر بخش محقق جوان برتر مهندس محمود عل
  .کردآن خود 
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ف، دانشگاه تهـران و دانشـگاه   يشر يدر بخش موسسات برتر دانشگاه صنعت
  .اول تا سوم را از آن خود کردند يهاب رتبهيترتت مدرس بهيترب

، يراز يمرکز پژوهش متالورژ يهاشگاهيبرتر، آزما يهاشگاهيدر بخش آزما
رتبه  يميشمر و پترويران و پژوهشگاه پليا يمواد معدن يشرفته فرآوريموسسه پ

  .دست آورنداول تا سوم را به
ان مراکز رشد به عنوان مرکـز رشـد برتـر    يز در ميمر نيپل يمرکز رشد فناور

  .شد يمعرف
د يتول ينا برايآلوم-ت مسينانوکامپوز ين چهار فناوريچنن جشنواره هميدر ا

ـ نانوکامپوز يهـا ، نانوکود کالت آهن، گرانوليکارسره جوش ـ ي لن يپـروپ يت پل
-هيـ ال يهـا سـتم يصدا و ساخت انواع سيب يهاد لولهيتول يه نانوذرات برايابرپ
  .شدند يها معرفين فناوريبرترعنوان بهز يتحت خالء ن ينشان
  

  .رگزيدگان دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي معرفي شدندب
دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي با حضور معاون علمي و فناوري رياست 

آموزش و پرورش و معاون وزير علوم در سالن اجـالس برگـزار    وزير, جمهوري
  .شد

طـرح در   ١٢٨٣طرح از ميـان   ٢٤به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم از 
بـرق و   شـامل  هـاي شـرکت کننـده در ايـن دوره    گـروه  .تقـدير شـد   گروه ١٣

فناوري و زيست عمران، رياضي، پايه، صنايع شيميايي، مکانيک، علوم کامپيوتر،
-هاي نو، مهندسي نرممتالورژي و انرژي -مواد  پزشکي، فناوري نانو، علوم پايه

ــا،    ــوا و فض ــات، ه ــاوري اطالع ــزار و فن ــديريت    اف ــنايع و م ــي ص مهندس
  .ودبهنر و معماري  کشاورزي و منابع طبيعي، فناوري،

 
هـاي  هـاي بنيـادي، پـژوهش   حـوزه پـژوهش   هـا در پـنج  در اين دوره طرح
اي، اختراع و نوآوري و ابتکار ارائه شده بودند کـه  توسعه هايکاربردي، پژوهش

 ٤درصد اختراع و  ٤اي، درصد توسعه ٢٥کاربردي،  درصد ٤٦درصد بنيادي،  ٢١
 :باشدير مين دوره به شرح زيدگان ايگزبر ياسام. درصد نيز ابتکار بودند

علـي  : رتبـه دوم , پـور محمدمهدي نجف: رتبه اول؛ هاي بنياديپژوهش
اميرحسـين  و  مرنـدي  بيـک مرتضي عبداهللا: رتبه سوم وحيد نظريو  زادهقربان

 احمدي

, سـعيد کردمـافي  , محمد شفيعي دهج: رتبه دوم؛ هاي کاربرديپژوهش
 و محمدياحسان شاه, حاجلومحمود ماليي قره ,غالمرضا بخشي، مهران فتوحي

, رضاقلي پورپيوندي, قلعهحسن اسعد سه, امير کارگرنقاب: رتبه سوم, آرش مافي
 شاهيانمهدي حسنو  لطيف پورکريمي, زادهالناز رشتي

ــژوهش ــاي توســعهپ ــه اول؛ ايه ــدي: رتب  و سيدمحمدحســين حمي
رضـا  يو عل علي آقاجاني, هدزاسيدمهدي موسوي: رتبه دوم, جزايري اميرسهيل
  ارژنهکمالي دشت اميرحسينو  ايمان مرزبان شيرخوارکاليي: رتبه سوم مانشتي،

 

 حميد رشيدي: رتبه اول؛ اختراع و نوآوري

 احمد صفايي: رتبه اول؛ ابتکار
طـرح   ٢٣٣٢٤هاي کارداني آموزش و پرورش آموزي و دورهدر بخش دانش

د و پس از طي مرحله استاني بـه کشـوري، در   هاي استاني ارسال شدبيرخانه به
مکانيـک،   هاي تخصصي برق و الکترونيک، کـامپيوتر، در گروه طرح ٣٧نهايت 

رياضي، علوم زيسـتي و پزشـکي، کشـاورزي و     فيزيک و نجوم، شيمي، عمران،
، علـوم اسـالمي فلسـفه و     اجتمـاعي  منابع طبيعي، زبان و ادبيات فارسي، علـوم 

 .شدند ي و ساير موارد انتخاب و تقديراديان، هنر و معمار
رتبه  آباديزينب تلکو  سميرا معتمدنژاد؛ يآموزبخش دانشدر گروه شيمي 

فاطمـه  , پـور مهديـه طهماسـب  , فـر سارا دانش, محمدي سحر, دوم و مينا پلمه
  . کريمي رتبه سوم را از آن خود کردند محمدامين و نيلوفر دايي, فرجاد
  

  به موفق يمياب شيشرکت رد
  .شد ASPA AWARD 2010زه يافت جايدر
ان مسـتقر در  يبندانش يهااز شرکت يمياب شيرد يديتول يقاتيشرکت تحق

عنـوان  اصـفهان بـه   يقاتيو تحق يشهرک علم ييخ بهايش يپارک علم و فناور
  .ا انتخاب شديآس يعلم يهااز چهار موسسه برتر پارک يکي

 يهـا انجمـن پـارک   يله از سـو وزارت علوم، هرسا يگزارش روابط عمومبه
ـ  ASPA AWARDتحـت عنـوان    ياا، مسابقهيآس يعلم هـا و  ن شـرکت يب

ـ ا .شـود ين انجمـن برگـزار مـ   يعضو ا يعلم يهاموسسات مستقر در پارک ن ي
بـه   يابين جهت دستيان و کارآفريبندانشهاي ق شرکتيمسابقه با هدف تشو

 يمناسب در راستا يهافرصتجاد يفناورانه، ا يدستاوردها يسازيه تجاريروح
شـود و  يموفق برگـزار مـ   يهاشرکت يهامدل يو معرف يک تجاريافتن شري

 يعلمـ  يهـا زه انجمن پـارک يافت جايموفق به در يمياب شيامسال شرکت رد
  .ديگرد ٢٠١٠ا در سال يآس

ـ تول يقـات يگفتني است شـرکت تحق  ـ رد يدي در  ١٣٨٥در سـال   يمياب شـ ي
و سـاخت   يافته و موفق بـه طراحـ  يهان استقرار اصف يقاتيو تحق يشهرک علم

سـنج  فيـ ن نـوع آن و دسـتگاه ط  يـي ت تعيآشکارساز مواد مخدر و داروها با قابل
  .ن اختراع شده استيو چند يونيتحرک 
گوانجـو کـره    يمسـتقر در پـارک فنـاور    OE Solutionچنين شرکت هم
رکت لنـد و شـ  يتا يمسـتقر در پـارک علمـ    Flexo يقـات ي، شـرکت تحق يجنوب

 يهاگر شرکتيز از ديوان نيتا يمستقر در پارک علم Genmont يوتکنولوژيب
، ين مسابقه علمـ يدگان ايبودند که از برگز ٢٠١٠ا در سال يان برتر آسيبندانش

ا در شهر پـرت  يآس يعلم يهاپارک يالمللنين کنفرانس بيهمزمان با چهاردهم
  .دير گرديا تقدياسترال

 يمهندسـ  يز شـرکت پژوهشـ  يـ گذشـته ن  يهاالسازد، در سيخاطرنشان م
مسـتقر   يفنـاور  يهاارتباطات سرونت، آذر جم اسپادان و پودر افشان از شرکت

 ASPAزه يافـت جـا  ياصـفهان، موفـق بـه در    يقـات يو تحق يدر شهرک علمـ 

AWARD اندشده. 
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قرارگـرفتن در جمـع يـك درصـد اول      بـا  )اين آمار از مراجع مختلف گرفته شـده اسـت  ( محقق ايراني ٤٤حدود  ،)ISI(ترين آمار موسسه اطالعات علمي  براساس تازه
  .اند را كسب كرده)  پراستناد دانشمند يا محقق برجسته( »المللي دانشمند بين«عبور از مرز تعداد ارجاع به مقاالتشان عنوان  هاي مربوطه و پژوهشگران جهان در رشته

بـه ترتيـب تعـداد    اسـتخراج شـده اسـت     ۲۰۱۰ دسامبر ۲۹تاريخ در  ISI كه از سايتني دانشمندان پراستناد ايراآخرين وضعيت مقاالت و تعداد ارجاعات در جدول زير 
ها وجـود داشـته اسـت،    هاي مختلفي درج شده و يا بعضاً تشابه اسمي در نام آنجايي كه نام بعضي از اين محققين به صورتاز آن. شودمشاهده ميهاارجاعات مقاالت آن

جهت  ISIداند كه مؤسسه ذكر اين نكته را نيز ضروري مي. نماييمفاوت ناچيزي با واقعيت داشته باشد كه از اين بابت عذرخواهي ميممكن است اين آمار در موارد خاصي ت
از (اين موسسه  در حالي كه آمار اين جدول از كل توليدات علمي موجود در. كندساله بررسي مي ۱۰انتخاب دانشمندان پراستناد، توليدات علمي محققين را در يك محدوده 

نمايد كه سقف توليدات علمي جهت رسيدن به مرز دانشمندان پراستناد با توجه به آمار محققـين هـر رشـته    ضمنا يادآوري مي. استخراج شده است) ۲۰۱۰الي  ۱۹۹۰سال 
گونه كـه  همان .بندي شده استراد انجام شده و نتايج جمعاالمكان حذف شده و جستجو با عناوين مختلف افدر اين جدول موارد مربوط به تشابه اسمي حتي. متفاوت است
  .باشندنفر از اين دانشمندان از رشته شيمي مي ۳۶شود، مالحظه مي

  نام دانشمند  رديف
ارجاعات 
  ISIشاخه 

رشته 
 دانشگاهي

 نام دانشگاه
  تعداد
  مقاالت

  تعداد
  ارجاعات

متوسط 
  ارجاعات
  هر مقاله

h-index 

  پورپوردكتر مجتبي شمسيدكتر مجتبي شمسي  ١
شيمي و 
 مهندسي

  ٤٧  ٤١/١٧  ٩٣٤٨  ٥٣٧ رازي كرمانشاه شيمي تجزيه

  دكتر محمدرضا گنجعليدكتر محمدرضا گنجعلي  ٢
شيمي و 
 مهندسي

  ٤٥  ٣٥/١٦  ٧٨٩٩  ٤٨٣ تهران شيمي تجزيه

  ٣٥  ٤٥/١٧  ٥١٤٨  ٢٩٥ بوعلي سينا همدان شيمي آلي شيمي  گلگل  دكتر محمدعلي زلفيدكتر محمدعلي زلفي  ٣
  ٣٨  ٠٠/٢٢  ٤٥٩٧  ٢٠٩ شيراز شيمي آلي شيمي  پورپوردكتر ناصر ايراندكتر ناصر ايران  ٤
  ٣٦  ٤٣/١٩  ٤١٩٧  ٢١٦ شيراز شيمي آلي شيمي  دكتر سيدحبيب فيروزآباديدكتر سيدحبيب فيروزآبادي  ٥
  ٢٧  ٢٥/٨  ٣٩٧٦  ٤٨٢ الزهراء شيمي آلي شيمي  دكتر مجيد هرويدكتر مجيد هروي  ٦

  ز نوروزيز نوروزيييدکتر پرودکتر پرو  ٧
شيمي و 
 مهندسي

  ٣٢  ٨٢/١١  ٣٧٠١  ٣١٣ تهران شيمي تجزيه

  ٣١  ١٠/١٢  ٣٦٣١  ٣٠٠ صنعتي اصفهان شيمي آلي شيمي  پورپور  دكتر شادپور ملكدكتر شادپور ملك  ٨

  دكتر هاشم شرقيدكتر هاشم شرقي  ٩
شيمي و 
 مهندسي

  ٣٣  ٩٤/١٦  ٣٤٣٠  ٢٠٨ شيراز شيمي آلي

  ٣٣  ٤٩/١٣  ٣١٢٩  ٢٣٢ صنعتي اصفهان شيمي آلي شيمي  پورپور  دكتر عبدالرضا حاجيدكتر عبدالرضا حاجي  ١٠

  نياسرينياسري  دكتر مسعود صلواتيدكتر مسعود صلواتي  ١١
شيمي و 
 مهندسي

  ٣٠  ٦٨/١٢  ٣٠٠٥  ٢٣٧ کاشان شيمي معدني

  ٢٦  ١٢/٨  ٢٦٠٨  ٣٢١ تربيت مدرس آليشيمي  شيمي  دكتر عيسي ياوريدكتر عيسي ياوري  ١٢

 مهندسي  دکتر مهدي دهقاندکتر مهدي دهقان  ١٣
اضي و ير

 مهندسي
  ٢٧  ٠٤/٨  ٢٥٨٩  ٣٢٢ صنعتي اميركبير

  ٢٦  ٤١/١٢  ٢٤٢٠  ١٩٥ اصفهان شيمي آلي  شيمي  دكتر ايرج محمدپوردكتر ايرج محمدپور  ١٤
  ٢٥  ٠٩/٩  ٢٤١٩  ٢٦٦ علوم پزشكي تهران داروسازي فارماکولوژي  دستدست  دكتر محمدرضا زريندكتر محمدرضا زرين  ١٥
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  ۲۶ ١٠/١٢ ٢٣٢٣  ۱۹۲ شيراز شيمي تجزيه  شيمي  افسانه صفويافسانه صفوي  دكتردكتر  ١٦

 شيمي آلي شيمي  دكتر بابك كريميدكتر بابك كريمي  ١٧
تحصيالت تكميلي 
 علوم پايه زنجان

٢٩  ٨٢/١٨  ٢٢٣٩  ١١٩  

  ٢٥  ٤٤/١٢  ٢٢١٥  ١٧٨ اصفهان شيمي معدني شيمي  نژادنژاددکتر شهرام تنگستانيدکتر شهرام تنگستاني  ١٨

  ٢٢ ٤٢/٧ ٢١٦٦  ٢٩٢ شكي تهرانعلوم پز داروسازي  فارماکولوژي  محمد عبدالهيمحمد عبدالهي  دکتردکتر  ١٩

  ۲۶  ۹۹/۱۵  ۲۰۴۷  ۱۲۸  شهيد بهشتي شيمي آلي شيمي  دكتر پيمان صالحي  ٢٠

  ٢٣  ١٨/١١  ١٩٦٨  ١٧٦  شهيد بهشتي  شيمي آلي  شيمي  دكتر احمد شعباني  ٢١

  ۲۲  ۷۷/۶  ١٧٩٣  ۲۶۵ تربيت مدرس تهران شيمي معدني شيمي  دكتر علي مرسليدكتر علي مرسلي  ٢٢

  ٢١  ٥٨/٩  ١٧٧٣  ١٨٥ صنعتي اصفهان شيمي تجزيه مهندسي  اصغر انصافياصغر انصافيدكتر عليدكتر علي  ٢٣

  ۱۹  ۶۰/۵  ۱۷۵۴  ۳۱۳ علوم پزشكي تهران داروسازي  فارماکولوژي  پورپوراحمدرضا دهاحمدرضا ده  دکتردکتر  ٢٤

  ۲۲ ١٢/١٠ ١٥٣٩  ۱۵۲ تربيت معلم تهران شيمي معدني  شيمي  دكتر حسين آقابزرگدكتر حسين آقابزرگ  ٢٥

  ۲۳  ٢٠/١٥  ١٥٣٥  ۱۰۱ صنعتي شريف شيمي آلي شيمي  دكتر محمدرضا سعيديدكتر محمدرضا سعيدي  ٢٦

  ٢٣  ٧٧/١٤  ١٤٤٧  ٩٨ تربيت مدرس شيمي تجزيه مهندسي  اله موسوياله موسويدكتر ميرفضلدكتر ميرفضل  ٢٧

  ۲۱  ٠٩/١٤  ١٤٠٩  ۱۰۰ قزوين) ره(امام خميني رياضي مهندسي  سعيد عباس بندي  ٢٨

  ۲۴  ٩٤/١٢  ١٣٩٧  ۱۰۸  تهران  شيمي تجزيه  مهندسي  مهدي اديب  ٢٩

  ۲۰  ٠٧/٣٠  ١٣٥٣  ۴۵  تبريز  شيمي كاربردي  مهندسي  الدين دانشوردكتر نظام  ٣٠

  ۲۰  ۷۴/۱۱  ۱۳۵۰ ١١٥ گيالن شيمي آلي شيمي دكتر فرهاد شيريني  ٣١

  ١٧  ١٣/١٢  ١٣٢٢  ١٠٩  مازندران  مكانيك  مهندسي  گنجيداود دوميري دكتر   ٣٢

  ۱۹  ٠١/٩  ١٣١٥  ۱۴۶ اصفهان شيمي معدني شيمي  ميرخانيميرخاني.. .. اادكتر وليدكتر ولي  ٣٣

  ۲۶  ۳۵/۲۰  ۱۲۸۲  ۶۳  قوچان  شيمي تجزيه  مهندسي  علي زمانيعلي زمانيحسنحسن  دکتردکتر  ٣٤

  ۲۱  ٠٤/١٢  ١١٣٢  ۹۴ تهران  شيمي تجزيه  مهندسي  دكتر سياوش رياحيدكتر سياوش رياحي  ٣٥

  ۱۹  ٩٤/١٣  ١٠٠٤  ۷۲ ياسوج  شيمي تجزيه  مهندسي  دكتر مهراورنگ قائديدكتر مهراورنگ قائدي  ٣٦

  ۱۹  ۰۷/۱۱  ۹۵۲  ۸۶ علوم پزشكي تهران شيمي تجزيه  مهندسي  دكتر فرنوش فريدبد  ٣٧

  ١٤  ٦٤/٩  ٩٠٦  ٩٤ عتي اميركبيرصن کيمکان مهندسي  دكتر محمدرضا اسالميدكتر محمدرضا اسالمي  ٣٨

  ١٦  ١٨/١٥  ٧٧٤  ٥١  صنعتي امير كبير  شيمي تجزيه  مهندسي  بختبختدكتر مهران جواندكتر مهران جوان  ٣٩

  ١٢  ٢١/١٠  ٧٤٥  ٧٣  مشهد  شيمي آلي  مهندسي  عشقيعشقي  دکتر حسيندکتر حسين  ٤٠

  ۱۸  ٣٣/٢٦  ٧١١  ۲۷ پژوهشگاه صنعت نفت  شيمي تجزيه  مهندسي  دكتر طاهره پورصابريدكتر طاهره پورصابري  ٤١

  ١٥  ٦٤/٦  ٦٩١  ١٠٤  صنعتي مالك اشتر  آلي شيمي  مهندسي  رزمحمدحسين كشاودكتر   ٤٢

  ۱۴  ٩٥/٦  ٦٨٨  ۹۹ يزد رياضي مهندسي  دكتر بيژن دوازدكتر بيژن دواز  ٤٣

  ۱۵  ۷۹/۲۱  ۶۱۰  ۲۸ پژوهشگاه صنعت نفت  شيمي تجزيه  مهندسي  دكتر مرتضي رضاپوردكتر مرتضي رضاپور  ٤٤
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  رضا ايروانيمحمد: انتخاب، تدوين و ويرايش                             

        ايران علمي هايتازه
  هاي هواموفقيت محققان کشور در کاهش آلودگي
  هابا استفاده از نانوکاتاليست

گروه تحقيقاتي آزمايشگاه فناوري فرايندهاي شـيميايي دانشـگاه تبريـز بـه     
تواننـد آلـودگي ناشـي از    تازگي به روشي دست يافتند که با اسـتفاده از آن مـي  

هاي پتروشيميايي موجود در هوا را با استفاده از نانو کاتاليستصنايع شيميايي و 
  .دهنتهيه شده کاهش د

، دکتـر  )ايسـنا (پژوهشـي خبرگـزاري دانشـجويان ايـران     به گزارش سرويس
ايـن  : گفـت  مدير گروه مهندسي شيمي دانشگاه تبريز در اين باره عليقلي نيايي

ي فرار متفاوت از جملـه  پژوهش با هدف بررسي اکسايش کاتاليستي ترکيبات آل
اصالح شده بـا کبالـت و    ZSM-٥دار با کمک نانو کاتاليست ترکيبات اکسيژن

ها براي حذف مس و ترکيبات فلزي دوتايي و مطالعه عملکرد اين نانو کاتاليست
  .اين ترکيبات انجام شده است

در ايـن تحقيقـات ابتـدا     :اشـاره کـرد و افـزود    به جزئيات اين پـژوهش  وي
اصالح شده بـا کبالـت بـا درصـدهاي متفـاوتي از       ZSM-٥هاي تاليستنانوکا

در . شـدند " کلسينه"سپس شسته، خشک و  کبالت به روش تلقيح مرطوب تهيه،
هاي مورد نظر با مقـادير مشخصـي در داخـل يـک راکتـور      ادامه نانو کاتاليست

  .اي تثبيت شدندشيشه
ينـد اکسـايش کاتاليسـتي    پس از اين مرحلـه در سـامانه فرا   :نيايي ادامه داد

در دماهـاي  (هـاي مشـخص وارد راکتـور    هواي آلوده به اتيل استات با غلظـت 
و ) GC(خروجي فرايند نيز با اسـتفاده از کرومـاتوگرافي گـازي     .شدند )مختلف

GC-Mass آناليز شد.  
مدير گروه مهندسي شيمي دانشگاه تبريز به بيان نتايج دست آمده پرداخت و 

توان بـه  ايج به دست آمده حاکي از آن است که با اين روش مينت: اظهار داشت
هم اکنون اين گروه براي حذف ترکيبات . تر دست يافتهوايي به مراتب خالص

-هاي استان آذربايجان شرقي تالش مـي آالينده هواي ناشي از يکي از نيروگاه

  .کنند
  

  ميكروسكوپ تونلي با قابليت تصويربرداري از مولكول و
  .ها توسط يك پژوهشگر ايراني طراحي و ساخته شد محتي ات

ايـن  : فـارس، رضـا صـابر، پژوهشـگر ايرانـي گفـت      خبرگـزاري   گـزارش به
نحـوه عملكـرد ايـن    . ميكروسكوپ داراي يك فلز بسيار تيز مانند سوزن اسـت 

ولت و يا يك ولت به سـوزن   گونه است كه ابتدا ولتاژي در ابعاد ميلي سوزن اين
بعد سوزن را با سيسـتم مكـانيكي خـاص در فاصـله يـك        :ودوي افز .دهيم مي

در ايـن فاصـله از سـطح يـك     . داريم نانومتري از سطح مورد نظر ثابت نگه مي
  .گويند كند كه به آن جريان تونلي مي جرياني شروع به عبور كردن مي

اين جريان تابعي از فاصله سوزن از سطح اسـت و رابطـه   : صابر تصريح كرد
اي است كه هرچه فاصـله بيشـتر باشـد جريـان      گونه ا اين فاصله بهاين جريان ب

آنگستروم بررسي  ٦و  ٤اي كه اگر نمونه را در فاصله  گونه كند به كمتر عبور مي
آنگسـتروم قـرار دارد جريـان بيشـتري از آن      ٤اي كه در فاصـله   كنيم نمونه مي
  .گذرد مي

  
هـاي   هـا و مولكـول   كند تا از اتـم  اين ميكروسكوپ ما را قادر مي: وي گفت

شود هر  اين ميكروسكوپ به مادر علم نانو شناخته مي. سطح تصويربرداري كنيم
  .شود چند كه در بحث نانو اين اصطالح به يك وسيله گفته نمي

فيزيـك،   از اين ميكروسكوپ در علوم مختلف از جملـه شـيمي،  : صابر افزود
مكانيك، بيوتكنولوژي و الكترونيك و يا هر آزمايشگاهي كه در رابطـه بـا نـانو    

ايــن ميكروســكوپ تــونلي تــاكنون بــراي دو . شــود فعــاليتي دارد اســتفاده مــي
  .آزمايشگاه تحقيقاتي ساخته شده است

  
  .اي توليد شد نانوالياف هاله نيبه همت پژوهشگران ايرا

دار، تحـول بزرگـي در    اي عامـل  پژوهشگران ايراني با توليد نانواليـاف هالـه  
با توجه به كاربري بسـيار   .هاي جديد ايجاد كردند با مورفولوژي  ساخت نانوالياف

سـاز تغييـري شـگرف در صـنايع مختلـف       تواند زمينه اين مواد، اين موفقيت مي
  .روسازي باشدخصوصاً صنايع دا

  
تهيـه نانواليـاف بـا    : محمد مدني مجري اين طرح گفتبه گزارش جام جم، 

مورفولوژي جديد از جايگاه مهمي در علوم تجربـي و بـويژه حـوزه انتقـال دارو     
هاي كاربري  چرا كه اين مواد داراي كاربردهاي جديد و پتانسيل. برخوردار است
  .فراواني هستند

نانوالياف سنتز شـده در ايـن   : وي در مورد چگونگي تهيه اين نانوالياف افزود
ـ  PAMAMسان  و درخت PEOپژوهش از تركيب پليمر  . انـد  دسـت آمـده  هب

نيـز   PAMAMل شدن است و يك پليمر قابل كريستا PEOاكسيد  اتيلن پلي
، در PEO-PAMAMهـاي   بـالك  از سـويي ديگـر دي  . قابليت تجمعـي دارد 

 .دنـ ده از خود، جدايي فازي نشـان مـي  ) از جمله در حالت توده(حاالت مختلف 
و  PAMAMتوان نتيجه گرفت كه با استفاده از خاصيت تجمعـي   بنابراين مي

دار را از الكتروريسـندگي   لهتوان نانوالياف ها ، مي PEOخاصيت كريستال شدن
  . تهيه كرد PEO-PAMAMمحلول 

سان را به  اكسيد را حل كرده و سپس درخت اتيلن در اين پژوهش ما ابتدا پلي
در پايان نيز با استفاده از سيستم الكتروريسي، اين محلول را . ايم آن اضافه نموده
  . ايم دار تبديل كرده به نانوالياف هاله
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اسـت،   سـان تهيـه شـده    ه، اين نانوالياف با كمك يك درختبا توجه به اينك
هـاي عـاملي مختلـف واكـنش داده و پتانسـيل كاربردهـاي        تواند بـا گـروه   مي

  .آمين و كاربردهاي نانوالياف را به طور همزمان دارا باشد آميد و  سان پلي درخت
  

  توليد تجاري نانوپودرهاي مغناطيسي
همكـاري پژوهشـگاه مـواد و انـرژي     پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف با 

ايران، موفق به توليد نانوپودرهاي مغناطيسي با روشي جديد شدند كه به آساني 
  .كند شدن آنها را فراهم مي فرصت تجاري

  
فارس، مواد مغناطيسي از جمله مواد پركاربردي هستند خبرگزاري ش به گزار

مـورد اسـتفاده قـرار    ... كه در صنايع پزشـكي، الكترونيـك، نظـامي، هوافضـا و    
  . گيرند مي

شكل نانوساختار اين مواد در مقايسه با همتاهاي پلي كريستاليشان، خـواص  
ـ    . دهنـد  بهتري از خود نشان مـي  د نـانو پودرهـاي   در سـالهاي اخيـر بـراي تولي

هاي متفاوتي به كار گرفتـه شـده    مغناطيسي با ميكروساختار كنترل شده، روش
سـازي مكـانيكي و    در اين طرح، براي اولين بار از تركيب دو فرآيند فعـال . است

صنعتي، براي توليد نانوپودرهاي مغناطيسـي اسـتفاده شـده     احيا در مقياس نيمه
  .شدن را خواهد داشت صنعتي ي، قابليت به طوري كه اين فرايند تركيب. است

در اين پژوهش كه بـه طـور همزمـان در دانشـكده مهندسـي و علـم مـواد        
دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه مواد و انرژي انجـام شـده، در مرحلـه اول،    

اي پرانـرژي، بـراي    هاي اكسيدي به وسيله يك آسياب سياره ماده مخلوط پيش
در مرحله بعد، پـودر بهينـه،   . فاز آسياب شدند ككبالت ت-رسيدن به فريت نيكل

در پايان ايـن گـروه    .شودمياحيا  Fe-Ni-Coجهت رسيدن به نانوپودر آلياژي 
سازي مكانيكي، دماي احياي پودر را در مقايسه  موفق شدند تا با استفاده از فعال

درجـه   ٧٠٠با تحقيقات اخير كه در اين مـورد انجـام شـده، كـاهش داده و بـه      
  .گراد برسانند نتيسا

از گاز هيدروژن با خلوص باال در  ،محققان اين طرح براي احياي پودر بهينه
يك كوره تيوبي استفاده كرده و پودر بهينه را در دماهاي مختلف به وسيله گـاز  

چنـين بـراي توليـد ايـن هيـدروژن از يـك دسـتگاه        هم .هيدروژن احيا نمودند
 ٩٩٩٩/٩٩تجزيه آب، هيـدروژني بـا خلـوص     هيدروژن ژنراتور كه با استفاده از
 .ايجاد مي كند، استفاده شده است

  
  نانوحسگرهاي الکتروشيميايي به همت محققان ايراني

  .شد براي سنجش انسولين خون در كشور ساخته
موفـق بـه توليـد نانوحسـگرهاي الکتروشـيميايي بـا        پژوهشگران کردستاني

  .يماران ديابتي شدندب قابليت سنجش دقيق انسولين موجود در خون
کتر عبداهللا سليمي، عضو هيـات  ، دپژوهشي ايسنا به گزارش سرويس علمي

 (SiC) دانشگاه کردستان با اسـتفاده از از نـانوذرات سيلسسـيم کاربيـد     علمي

نانوحسگرهاي الکتروشيميايي با قابليت دقيق سنجش انسولين  موفق به ساخت
  .ديابتي شد موجود در خون بيماران

حالل اتانول و قرار دادن مقداري  در SiC ابتدا با پخش کردن نانوذراتوي، 
را روي سـطح الکتـرود    SiC از آن در سطح الکترود و تبخير حـالل، نـانوذرات  

عنوان الکترود کار  سپس الکترود اصالح شده را به، اي، تثبيت کرده كربن شيشه
  .انسولين استفاده نموده است ايشدر اکس
ايـن مهـم هسـتند کـه ايـن       حاصل از اين پژوهش بيانگرهاي تجربي  داده

. کـار رونـد   انسولين بـه  شياتوانند به عنوان الکتروکاتاليزور در اکس نانوذرات، مي
پيکومـوالر   هـاي  تـوان غلظـت   همچنين، با استفاده از روش تزريق جرياني، مي

از  شـي از طرفي مزاحمت نا. گيري نمود انسولين را در سطح اين الکترودها اندازه
حضور ترکيبات اکسيدشونده ماننـد آسـکوربيک اسـيد، يوريـک اسـيد، گلـوکز،       

  .پوشي است هاي انسولين قابل چشم روي سيگنال ... کلسترول و
هـاي   تشخيص طبي و کلينيـک  هاي توان در آزمايشگاه از اين نانوحسگر مي

  .ديابت استفاده نمود
  

  و در کشورگيري قند خون با فناوري نانتوليد سنسور اندازه
پژوهشگران کشورمان با استفاده از نانو نقره موفق به ساخت نـوعي سنسـور   

نتايج به دست آمده از آناليز قند خـون توسـط   . گيري قند خون شدندبراي اندازه
قابـل   هاين سنسور توليد شده توسط محققان کشورمان با استفاده از تلفن همـرا 

  .دسترسي است
-سنسـورهاي انـدازه   ،فتگو با خبرنگار مهرجواد خداويسي مجري طرح در گ

اکثـر  : گيري قند خون را در دو بخش نوري و الکتروشيميايي ذکر کـرد و گفـت  
-سنسورهاي موجود که در ايران و ساير کشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مـي 

اين سنسورها با واکنشي که ميان گلـوکز و  . ندستهد از نوع الکتروشيميايي نگير
  .دنکنگيري ميشود، ميزان قند خون را اندازهاکسيداز ايجاد مي آنزيم گلوکز

وي سنسور توليد شده در اين طرح را از نـوع سنسـورهاي نـوري دانسـت و     
اين سنسورها با استفاده از نانو ذرات نقره به دليل ميزان جذب مولي باال، : افزود

 ٩٠تـا   ٨٠شـده   در اين طرح اندازه نانوذرات اسـتفاده . اندهطراحي و ساخته شد
) ميـزان جـذب  (نانومتر است که بعد از استفاده به دليل شدت تيـک پالسـمايي   

  .رسدنانومتر مي ٦٠تا  ٥٠اندازه نانوذرات به 
با اسـتفاده از  : مجري طرح به عملکرد اين سنسور اشاره کرد و اظهار داشت

بر اي از خون شود و قطرهيک سوزن باريک، سوراخي بر سطح پوست ايجاد مي
وي رنگ اين سنسور را زرد تيره ذکـر کـرد و ادامـه     .گيردروي سنسور قرار مي

رنگـي پـيش   با قرار گرفتن قطره خون بر اين سنسور، رنگ آن به سمت بي: داد
رود و پس از دو دقيقه با شستن خـون موجـود بـر روي سنسـور عکسـي از      مي

فزارهـايي کـه   اين عکس بر اسـاس نـرم ا  . شودسنسور توسط موبايل گرفته مي
شود و بالفاصله ميزان قنـد خـون فـرد    براي موبايل نوشته شده است، آناليز مي

  .مورد نظر بر روي مونيتور موبايل ظاهر مي شود
هاي تسـت گلـوکز خـون و دقـت بـاالي آن را از      اين محقق کاهش هزينه

هاي گلوکومتري که در حال دستگاه: مزاياي اين شيوه نام برد و خاطرنشان کرد
طوري کـه  به ،حاضر در اختيار افراد ديابتي قرار دارد وابستگي شديد به دما دارد

ميزان قند خون دو نفر با ميـزان قنـد يکسـان در بنـدرعباس و تبريـز دو عـدد       
کاربردن فناوري نانو داراي ولي اين سنسور به دليل به. کندمتفاوت را اعالم مي
  .حساسيت بااليي است

  
  دسي رساناي برقپالستيك و پليمر مهن

  .به همت مبتكر ايراني طراحي و ساخته شد
در جامعـه بـه طـور    : به گزارش فارس ، علي فرشيدفر مبتكـر ايرانـي گفـت   

ها و پليمرهـا را   د و پالستيكشو متداول براي رسانايي برق از فلزات استفاده مي
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دهيم و در اين طرح ما توانستيم اين مسئله را تغيير . شناسيم به عنوان عايق مي
  .جريان الكتريسيته را از پلمير و پالستيك عبور دهيم

كه مشـتري ايـن طـرح وزارت نيـرو اسـت،       اين مبتكر ايراني با اشاره به اين
هاي مختلف و برخي از قطعات خودرو كه بايـد   اين نوع پليمرها در باتري: گفت

  .الكتريسيته را از خود عبور دهند، كاربرد دارد
هـا   دهند و درصد عبـور در آن  ات برق را از خود عبود ميفلز: فرشيدفر افزود
ها و پليمرهـا   توان ميزان عبور جريان برق را در اين پالستيك ثابت است اما مي

توانيم ميزان آن را بـه حـدي كـم     ميصورتي است كه اين موضوع به. تغيير داد
باال ببريم كنيم كه تنها ضد الكتريسيته باشد و هم مي توانيم ميزان را به حدي 

  .كه برق شهري را از خود عبور دهد
  

  اکسيددي، منگنزهاي ليتيومي درباتري با هدف استفاده
  .سنتز شد با ساختار نانو به روش سونوشيميايي در كشور

تجزيه دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس با  پژوهشگران گروه شيمي
اد جهـت کـاربرد در صـنعت،    و انرژي زي هايي با توان يابي به باتري هدف دست

-ديمنگنـز سونوشـيميايي   به سنتزاقدام  ،هاي همراه تجهيزات پزشکي و رايانه
  .نمودنداکسيد با ساختار نانو و بررسي کاربرد آن در باتري ليتمي 

جـزو   Li/MnO2 ، سل اوليـه )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
از آن زمـان تـا   . اري شدن رسـيد ليتيمي بود که به مرحله تج هاي نخستين سل
هايي با توان و انرژي ويـژه   دست يافتن به باتري هاي زيادي براي کنون تالش

هاي همراه و يـا تجهيـزات    متنوعي مثل رايانه زياد براي استفاده در کاربردهاي
 .پزشکي و صنعتي انجام شده است

بيان اين اين طرح با و مجري  افشين پنداشته، کارشناس ارشد شيمي تجزيه
از طريـق واکـنش    MnO2 نانوسـاختارهاي  ،اين کار پژوهشي در: مطلب افزود

لتراسونيک به ظـرف واکـنش   ودر حالي که امواج ا MnSO4 شيميايي اکسايش
تكنيـك  از بـا اسـتفاده     MnO2 سنتز نانوسـاختارهاي . شد، تهيه شد اعمال مي

XRD ، با تکنيک تائيد و مورفولوژي نمونه ها SEM العه قرار گرفتمورد مط. 
دسـت  مواد اوليه براي بـه  دماي واکنش و غلظت: چنين تصريح کردوي هم

. بهينـه شـد   آوردن نانوذراتي با مورفولوژي مناسب و کـوچکترين ابعـاد ممکـن   
 اکسيد تهيه شده به عنوان ترکيب اصلي مـاده ديمنگنزعملکرد الکتروشيميايي 

در پـروپيلن کربنـات و    LiCIO4 از. بررسي شد Li/MnO2 هاي کاتدي باتري
 .ترتيب به عنوان الکتروليت و آند استفاده شد فلز ليتيم به
 MnO2 نانوساختارهاي: افزود آموخته دانشگاه تربيت مدرس در ادامه دانش

نمونـه هـاي سـنتز     سنتز شده ظرفيت دشارژ به مراتب باالتري را در مقايسه با
حاصـل از   عالوه بر ايـن، نتـايج   .لتراسونيک از خود نشان دادندوشده در غياب ا

 نشـان داد کـه اسـتفاده از نـانو     EIS اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشيميايي

 هـاي عنـوان مـاده کاتـدي فعـال در بـاتري     اکسـيد بـه  ديمنگنـز ساختارهاي 

Li/MnO2 پالريزاسيوني و مقاومت را کاهش داده و ورود يون ليتيم را بـه   آثار
  .کندمي تسهيل MnO2 داخل شبکه

  

  با کمک اليه هاي نانومتري فوالد مقاوم به خوردگي
  .در کشور توليد شد

پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس با کمک اليه هـاي نـانومتري توانسـتند    
  .مقاومت به خوردگي فوالد را افزايش دهند

ايـن تحقيـق بـا     در کـه گزارش مهر، علي شانقي مجري طرح با بيان اينبه
اكسـيد  ، اليه نازکي از تيتانيوم » ژل -سل «شيميايي  استفاده از روش فيزيکي

اين عمل منجر به افزايش مقاومـت  : را روي زمينه فوالدي اعمال کرديم، گفت

-هاي اين روش مـي از مزيت. شودهاي خورنده ميبه خوردگي فوالد در محيط

  .توان به ساده بودن فرايند همگن و يکنواختي باالي پوشش اعمالي اشاره کرد
ابتــدا اتــانول و اتيــل : در رابطــه بــا چگــونگي انجــام ايــن روش افــزود وي

را بـه محلـول    TBTسـپس  . استواستات را در دماي اتاق با هم مخلوط کرديم
بعـد از انجـام ايـن مراحـل بـراي شـروع       . شدت هم زديماضافه و محلول را به

 صـورت قطـره قطـره بـه    واکنش هيدروليز درصد کمي آب مقطر را با دقت و به
هاي پليمري محلول زدن اضافه کرديم و براي انجام واکنشمحلول در حال هم

  .تهيه شده را پيرسازي کرديم
هـا، پوشـش   که بعـد از آمـاده سـازي سـطحي نمونـه     شانقي با تاکيد بر اين

وري بر روي سطح فوالد اعمال را به وسيله روش غوطهاكسيد نانوذرات تيتانيوم 
هاي فوالدي بـه داخـل محلـول    ن منظور ابتدا نمونهبراي اي: کرديم، اضافه كرد

هـا را بـا همـان سـرعت     سپس نمونه. فرو برده و در مدت معيني نگه داشته شد
اين مراحل چندين بار تکرار شد تا ضخامت مورد . اوليه از محلول بيرون آورديم

را هـا  در مرحله نهايي براي حذف ترکيبات آلي باقيمانده، نمونه. دست آيدنظر به
  .در دماي معيني تحت عمليات حرارتي قرار داديم

بـا  : اين محقق به کاربردهاي فوالد به دست آمده اشاره کرد و اظهار داشـت 
هاي خوردگي موجود در صنايع نفت، گـاز و  توان هزينهاستفاده از اين فوالد مي
 چنين با اعمال پوشش نانوساختار تيتانيوم بـر روي هم. پتروشيمي را کاهش داد
تـوان از فرسـودگي سـريع ظـاهر     هاي بسيار بلنـد مـي  سطوح خارجي ساختمان

هـا در  ايـن پوشـش   ،به گفته مجـري طـرح   .ها جلوگيري کردبيروني ساختمان
  .صنايع نظامي، پزشکي و بهداشتي نيز کاربرد دارند

  

  ها بررسي خواص ترموديناميکي نانوخوشه
  كاتاليزورها در راستاي توليد نانوحسگرها و

هـا، توانسـتند بـه خـواص      بررسي نقطه ذوب نانوخوشه صصان ايراني بامتخ
  .ساخت حسگرها و کاتاليزورها دست يابند بسيار مطلوبي از اين نانومواد براي

بـراي كاربردهـاي    هـا بـه دليـل سـطح بيشـتر      نانوخوشـه  ،گزارش ايسـنا به
 پـذيري و حساسـيت   كاتاليزوري و اسـتفاده بـه عنـوان حسـگر، داراي گـزينش     

آلياژ پالتين اسـت كـه    ها، پالتين و يك نمونه از اين نانوخوشه. يشتري هستندب
  .كاربرد آن در حسگرهاي هيدروژني بسيار مهم است

  
دليل کـاربرد   لزي بههاي ف نانوخوشه: دکتر حامد اکبرزاده مجري طرح گفت

بـراي  . انـد  ها در کاتاليزورها و حسگرها توجه فراواني را به خود جلـب کـرده  آن
هـايي مطلـوب، در ايـن تحقيـق، ابتـدا بـا اسـتفاده از         يابي بـه نانوخوشـه  دست
چـن، ذوب   -کـارگيري پتانسـيل سـاتن   ديناميـک مولکـولي و بـه    سـازي  شبيه

مختلف بررسي و خـواص ذوب مناسـب را   هاي  اندازه هاي پالتين را با نانوخوشه
  .ايم ظرفيت گرمايي با دما مطالعه کرده به وسيله تغيير در انرژي پتانسيل و

پـژوهش را بررسـي نقطـه ذوب     ترين هدف از انجام اين دکتر اکبرزاده مهم
ها با  ترموديناميکي خوشه ها و تغييرات آنتروپي و آنتالپي و ساير خواص نانوخوشه

دهد  هاي اين محقق نشان مي نتايج بررسي. ها بيان کرد ندازه خوشهتغيير دما و ا
هر چه تعداد ذرات در سيستم كاهش يابد، محـدوده ذوب شـدن نانوخوشـه     که

  .شود مي پالتين بيشتر
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  هاي آبي استفاده از نانوكاتاليزورها براي حذف آالينده
رانسـه از  پژوهشگري از دانشگاه تبريز با همكاري محققان دانشگاه نانسي ف

  .هاي آبي استفاده كرده است نانوكاتاليزورها براي حذف آالينده

  
تـرين عوامـل آالينـده محـيط      زاي آلي از مهـم  فارس، مواد رنگ به گزارش

هاي آلـوده، ضـروري بـه     بنابراين حذف اين مواد از آب. روند يزيست به شمار م
هـاي   هاي اخير براي حذف آالينده هايي كه در سال از جمله روش. رسد نظر مي

هـاي كـم    سموم كشاورزي در غلظـت  و مواد آلي ،هاي نساجي رنگويژه بهآب 
  .است) AOP(مورد استفاده قرار گرفته، فرآيندهاي اكسايش پيشرفته 

ر كلي فرآيندهاي اكسـايش پيشـرفته در برگيرنـده همـه فرآينـدهايي      طو به
هاي فعال هيدروكسيل در آب  هاي مختلف، راديكال ها با روشهستند كه در آن

هاي موجـود، قـدرت اكسـيدكنندگي بسـيار      جا كه راديكالاز آن. شوند توليد مي
  .شوند  ها مي بااليي دارند، باعث تخريب كامل اكثر آالينده

زاي نساجي در مقادير كـم،   ماده رنگ ٣ضا ختايي مطالعاتي براي حذف علير
ـ ورتوكاتـاليز وانجام داده و سعي كرده با اسـتفاده از فرآينـد اكسـايش ف    -هي و ب

ها را بهبـود   اكسيد، كارايي فرآيند حذف آالينده ديتيتانيم كارگيري نانوكاتاليزور 
  .بخشد

از  Millennium PC-500 اكسـيد تجـاري   ديتيتـانيم  وي ابتدا نانوذرات 
 XRD،SEMاي هـ تكنيـك وسيله  نوع آناتاز را خريداري و مشخصات آن را به

،TEM و BETاكسيد را روي  ديتيتانيم سپس نانوكاتاليزور . تعيين كرده است
اي بـه روش حرارتـي تثبيـت كـرده و بـه كمـك آن، تصـفيه         صفحات شيشـه 

نساجي را مـورد بررسـي قـرار     زاي ماده رنگ ٣هاي آلوده به  فتوكاتاليزوري آب
  .داده است

تـوان   دهد كه با اسـتفاده از ايـن نـانوذرات مـي     نتايج اين پژوهش نشان مي
هاي آلوده حـذف   هاي رنگي آلي اسيدي را تقريباً به طور كامل از آب كننده آلوده
  .كرد

تواند در سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت، صـنايع نسـاجي و        اين طرح مي
زا و در سـازمان جهـاد كشـاورزي     پساب حاوي مواد رنگ رنگرزي براي تصفيه

  .زا و سموم دفع آفات كشاورزي استفاده شود براي تصفيه پساب حاوي مواد رنگ
  

پژوهشگران ، هاي مغناطيسي ديسک هارد در راستاي توليد
  .شدند هاي مغناطيسي ايراني موفق به ساخت نانوحافظه

يـاژي مغناطيسـي سـخت موفـق بـه      استفاده از مواد آل پژوهشگران ايراني با
هـاي   گامي براي توليد هـارد ديسـک   هاي مغناطيسي شدند و ساخت نانوحافظه

  .مغناطيسي برداشتند
نـانوذرات  : طـرح گفـت  ايـن  مجيد فرهمندجو از مجريـان   ،به گزارش ايسنا

مغناطيسي، امكان رفتار مغناطيسي موضعي و مستقل را در يك محيط دو بعدي 
هـا نسـبت بـه چنـد      امتياز ايـن محـيط  . كنند تغير فراهم ميتاثير ميدان م تحت
كنش تبـادلي در فاصـله بـين    اندازه بودن نانوذرات و حذف برهم تک ها، يي اليه

ها، منجر بـه افـزايش پايـداري     لحاظ كاربرد در حافظه آنهاست و اين خواص از
شـود   يها، ايجاد م نانومتري بودن دانه واسطهه افزايش ظرفيت ب. شود ذرات مي

ابرپارامغناطيس شده كه در آن، پس  ولي اين امر موجب قرار گرفتن ماده در فاز
رفـع ايـن   . شود ايجاد مي گيري مغناطيس نانوذرات ناپايدار از قطع ميدان، جهت

 .محدوديت به ناهمسانگردي مغناطيسي شديد نيازمند است
بـاال   بـا سـنتز شـيميايي و    ساخت نانوذرات مغناطيسي: وي خاطرنشان كرد

وادارندگي باال در  تواند منشا ها با عمليات گرمايي ميبردن سختي مغناطيسي آن
 پــس از انجــام عمليــات گرمــايي شــده و ناهمســانگردي FePt نــانوذرات

  .مغناطوبلوري شديد را ايجاد كند
و احيـاگر   Pt و FeCl2.4H2O هـاي  در ايـن پـژوهش، نخسـت تركيـب    

گـاه اولئيـك   آن ،نمـوده در جو نيتروژن حل هگزادکانديول را در حالل فنيل اتر 
در . است گراد رسيده درجه سانتي ٢٠٠اسيد و اولئيالمين را اضافه كرده و دما به 

به محلول اضافه شده كه موجـب آزاد  ) سوپرهيدرايد(اين دما، يك احياگر قوي 
  .هاي فلز شده است سريع اتم شدن

ر اين مراحل به تنـاوب از  دو  سازي نمونه، در چهار مرحله انجام شده خالص
در اتانول حل شـده و   ها ناخالصي. ل و هگزان استفاده شده استوهاي اتان حالل

اولئيالمـين،   گاه با اضـافه كـردن اولئيـک اسـيد و    آن. اند نانوذرات، رسوب کرده
 .اند كرده ها رسوب نانوذرات در هگزان به صورت کلوئيدي باقي مانده و ناخالصي

از  اي شدن بعد وذرات با ذرات نمك به منظور جلوگيري از كلوخهدر ادامه اين نان
ميکرون بـا روش   ١ذرات نمك با قطر متوسط . اند عمليات گرمايي تركيب شده

لتراسونيك به عنوان محيط جداساز نانوذرات تهيه شـده و نمونـه بـه    او ارتعاش
اد گـر  درجه سانتي ٦٠٠، در دماي H2 و Ar کوره شامل در NaCl همراه نمک

نتيجه يـک گـذار فـاز بلـوري و افـزايش       براي مدت زمان معيني قرار گرفته تا
  .وادارندگي مغناطيسي قابل مطالعه باشد

پايدار، بعد از گرمـادهي   FePt دهد كه نانوذرات نتايج اين پژوهش نشان مي
لتراسونيك اوفرايند  گراد در محيط جداساز نمك، طي درجه سانتي ٧٠٠در دماي 
  .وندش ايجاد مي

 
  كارهاي روان استفاده در روغن با هدف كاربرد كاتاليستي و

  محققان ايراني موفق به سنتز
  .شدندسولفيد موليبيدن و تنگستن  نانوساختارهاي

 پژوهشگران گروه شيمي معدني دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مـدرس 

ماننـد   طي تحقيقي موفق به سنتز نانوذرات دي کالکوژنيـدهاي فلـزات واسـطه   
  .و بررسي تاثير ساختار نانو بر خواص و کاربردهاي آنها شدندسولفيد  تنگستن

 ،اين طرح تحقيقاتي ، مجرييسنا، دکتر مهشاد عالييابه گزارش خبرگزاري 
ژل و پيروليـز   -اسـتفاده از روش سـل   در ابتدا بـا : در خصوص اين پروژه گفت

اکسيد و با اسـتفاده از   تنپاششي، نانوذرات کروي شکل موليبدن اکسيد و تنگس
نانوسـاختارهاي   از. هاي تنگستن اکسيد تهيـه شـد  روش هيدروترمال، نانو ميله

و  حاصله به عنوان ماده اوليـه بـراي تهيـه نـانو سـاختارهاي موليبـدن سـولفيد       
  .تنگستن سولفيد استفاده شد

موليبدن اکسيد و تنگستن  در اين روش نانوساختارهاي: وي خاطرنشان كرد
گـاز احيـاء    عنـوان بـه ( يد در مجاورت مخلوط گازهاي ئيدروژن و نيتـروژن اکس

بـه   در دمـاي بـاال  ) عنوان گاز سـولفيد کننـده  به(و گاز ئيدروژن سولفيد ) کننده
تـوان از  به همـين روش مـي  . شود نانوساختارهاي سولفيد فلز مربوطه تبديل مي

و از گاز ) سولفيد کننده عنوان منبعبه(گوگرد به جاي گاز هيدروژن سولفيد  پودر
  .استفاده كرد) عنوان گاز احياء کنندهبه(تنهايي  هيدروژن به
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سـه  : اشاره کرد و افزود عالئي در ادامه به کاربردهاي مهم اين نانوساختارها
اين پـژوهش   کاربرد مهم نانوساختارهاي موليبدن سولفيد و تنگستن سولفيد در

صورت وذرات موليبدن سولفيد تهيه شده بهبا تبديل نان. مورد بررسي قرار گرفت
توان از آن به عنوان نانوکاتاليست فراينـد هيـدروکراکينگ    محلول در روغن، مي

خام سنگين استفاده كرد که اين مساله منجر به انجـام واکـنش در دمـاي     نفت
چنـين بـا تهيـه    هم. شود تر ميهاي نفتي سبک آمدن فراورده دستهپائين تر و ب

اسـتفاده از آن در فراينـد گـوگرد زدايـي بـا       و WS2/SBA-15 يستنانوکاتال
تقليل  ٧٠  ppm به ٣٢٠٠  ppm از دروژن، مقدار گوگرد موجود در برش نفتا،هي

عنوان ماده افزودني ضد در ضمن به کاربردن نانوذرات تنگستن سولفيد به. يافت
 نکـار، موجـب کـاهش ميـزا    هاي صـنعتي روان سايش در فرموالسيون روغن

  .سائيدگي سطوح در مقايسه با ساير مواد افزودني مشابه خواهد شد
مشخص شده است کـه   در اين پژوهش: دکتر عاليي در پايان اظهار داشت
هـاي   واکنش توانند به عنوان فتوکاتاليست در نانوساختارهاي تنگستن اکسيد مي

 اده شده واستف) هاي آليمانند رنگ(هاي آلي محيط زيست  تجزيه نوري آالينده

  .عملکرد خوبي داشته باشند
 

  مشكل حل نشدن روغن در آب
  .به همت محققان ايراني برطرف شد

هميشـه در  : فارس، وحيد نبوي مجري اين طرح گفتخبرگزاري به گزارش 
ايم كه روغن قابليت حل شدن در آب را ندارد و تنها اين دو  دروس علوم خوانده

  . شوند ماده با هم مخلوط مي
اي را بسـازيم كـه    ايم ماده ما در اين طرح تحقيقاتي خود توانسته: زودوي اف

واسط حاللي آب و روغن است و با اضافه كردن اين واسط در آب و روغن، اين 
  .شوند و ديگر به شكل مخلوط و جدا از هم نيستند ماده در هم حل مي دو

ست كه هاي روغني ا يكي از كاربردهاي اصلي اين طرح در رنگ: نبوي گفت
با اضافه كردن اين واسط ديگر نيازي به استفاده  .رود كار ميها به براي ساختمان

توان به جاي تينر از آب استفاده كرد كه البته  ها نيست و مي از تينر در اين روغن
كاربرد ايـن  . اند هاي خوبي را انجام داده محققان ژاپني هم در اين زمينه فعاليت

، رنگ و صنايع ديگر است، اما متأسـفانه هنـوز ايـن    واسط در صنايع پتروشيمي
  . طرح تجاري نشده و در مرحله تحقيقات باقي مانده است

  
  به همت پژوهشگران شيمي

  .الكترود آلي با قابليت كليدزني ساخته شد
هـاي   اليـه  گيـري از تـك   دانشـگاه مازنـدران بـا بهـره     پژوهشگران شـيمي 

  .شدند آلي خودسامان موفق به ساخت الكترودهاي
بـا اعـالم ايـن     به گزارش ايسنا، سحر رشيد نديمي، از محققـان ايـن طـرح   

 نـانومتر  ٣تا  ١هاي خودسامان معموالً در حدود  اليه ضخامت تك: مطلب گفت

با ضخامت و ساختار مناسب روي سـطح الكتـرود موجـب     هااست و تشكيل آن
خودسـامان  اليـه   در اين كـار تحقيقـاتي ابتـدا تـك    . شود مي عايق شدن سطح

  .طال تشكيل شد دودكان تيول در سطح الكترود
يك اليه مولكولي از اين تركيب  اي شامل اليه وي با بيان اين كه چنين تك

يافته، سپس الكترود  آلي است كه از طريق انتهاي گوگردي به بستر طال اتصال
قـرار  تتراهيـدروفوران   خودسامان در محلول آنتراسن در  اليه پوشيده شده با تك

شـده در سـطح    به دليل تمايل آنتراسن به بافت آلي تثبيـت : ادامه داد ،داده شد
كرده و با  ها، حفرات و احتماالً بافت آلي نفوذ الكترود، اين تركيب به داخل نقص

 عمل به عنوان يك نانومدار مناسب و هدايت الكتريسيته از طريق پيوندهاي پي
در ادامـه بـا قـرار دادن ايـن      .شده است مزدوج موجب بازيابي رسانايي الكترود

حالل تتراهيدروفوران خالص، آنتراسن سطح الكترود را ترك نموده و  الكترود در
حالت عايق بازگشته است، نوسان بين دو حالت عايق و هادي  الكترود دوباره به

الكترود در محلول آنتراسن و حالل خـالص قابـل انجـام     به دفعات با قرار دادن
  .است
اين مواد تحت : خاطرنشان كرد يد نديمي در خصوص مواد قابل كليد زنيرش

قادر به نوسان بين دو  يك فرايند دوپينگ شيميايي، الكتروشيميايي يا الكتريكي
هـا   اين نوسان تر باشند و موادي كه قادر به انجام سريعحالت عايق و هادي مي

 .باشند، مطلوبتر خواهند بود
خودكار   انتقال اطالعات و كنترل آوري ادي در فنچنين مو: وي تصريح كرد
 .داراي اهميت هستند

آنتراسن به دليل ارزاني و فراواني اين  به گفته پژوهشگر اين طرح، استفاده از
مشـابهي اسـت كـه از     ماده، موجـب برتـري ايـن پـژوهش نسـبت بـه مـوارد       

عنـوان يـك    بـه ) ماننـد طـال و پالتـين   (هاي كربني يا نانوذرات فلـزي   نانولوله
 .كنند نانومدار استفاده مي

مواد آروماتيك آلي كه در حالت  كند كه چنين نتايج اين پژوهش ثابت ميهم
نانو و در حالت مولكـولي   بندي مواد عايق قرار دارند، در مقياس يي در طبقه توده

پيوندهاي پي مـزدوج   گيري مناسب قادر به هدايت الكتريسيته از طريق با جهت
 .هستند
  

  وليد نوعي الکترود برايت
  تشخيص ترکيبات بيولوژيکي در کشور

اي اصالح شـده بـا نانولولـه کربنـي     دانان ايراني الکترود کربن شيشهشيمي
توانـد سيسـتامين موجـود در    دار شده را توليد کردند که اين الکتـرود مـي  عامل
  .گيري کندهاي بيولوژيکي را به طريق الکتروشيميايي اندازهنمونه
يکـي از   ،طـرح ايـن  گـزارش خبرگـزاري مهـر، فرشـته چکـين مجـري        به

هاي انتقال الکترون هاي کربني را تسهيل واکنشنانوذرات و نانولوله کاربردهاي
گـر در سـاخت   همين دليل اين ذرات به عنـوان يـک واسـطه   به: دانست و گفت

هــاي شــوند کــه ســينتيک واکــنشحســگرها اســتفاده مــيحســگرها و زيســت
ميايي کند را طي فرايندي به نام الکتروکاتـاليز تسـريع کـرده و راهـي     الکتروشي

  .کندها فراهم ميگيري الکتروشيميايي آنبراي اندازه
جا که برخي از اسيدهاي آمينه ترکيبات گـوگرددار هسـتند،   از آن: وي افزود

از  .ها در سطح الکترودهاي معمولي بسيار کند استاکسايش الکتروشيميايي آن
ها را در سطح الکترودهاي معمولي بـه روش الکتروشـيميايي   توان آنرو نمياين

-ها از واسطهبنابراين براي تسريع فرايند الکترودي آن. گيري کردتبيين و اندازه

بـه  . شودگرهاي مختلف استفاده و الکترودهاي اصالح شده شيميايي ساخته مي
دار با نانولوله کربني عامل اي اصالح شدهاين منظور ساخت الکترود کربن شيشه

) ترکيبات بيولوژيکي گوگرددار(گيري الکتروشيميايي سيستامين شده براي اندازه
  . مد نظر قرار گرفت

در ايـن پـژوهش،   : چکين به جزئيات اين پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت
هـاي کربنـي و ترکيـب    گرهاي انتقـال الکتـرون نظيـر نـانو لولـه     تثبيت واسطه

وني روي بستر الکترودي با استفاده از تصـاوير ميکروسـکوپ الکترونـي    نفتوکين
بررسي شد و از اين الکترود اصالح شـده داراي عامـل نفتوکينـوني بـه      روبشي

  .گيري ولتامتري سيستامين استفاده شدعنوان حسگر الکتروشيميايي در اندازه
ت تحقيق انجام شده يک پژوهش بنيـادي اسـ  : خاطرنشان کرد مجري طرح

گيـري سيسـتامين در   تواند به عنوان حسگر الکتروشيميايي بـراي انـدازه  که مي
   .هاي باليني و مراکز پژوهشي استفاده شودهاي بيولوژيکي در آزمايشگاهنمونه
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  گيري يون نقره در حد پيكوموالرامکان اندازه
  .در آب درياها فراهم شد کربني با نانوالکترودهاي
اميرکبير با همکاري پژوهشـگران دانشـگاه تهـران    محققان دانشگاه صنعتي 

روش موثري را براي اصالح الکترودهاي کربني ارائه کردند که مي توانـد يـون   
  .گيري کندنقره را در حد پيکوموالر اندازه

مجري طرح با بيـان ايـن    به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر مهران جوانبخت
ـ   اين روش مي: مطلب گفت مـاه   ١٢وع الکترودهـا را تـا   تواند طول عمـر ايـن ن
  .افزايش دهد
با طراحي و ساخت يک الکترود خمير کربن اصالح شده شيميايي : وي افزود

گيـري  دار موفق به اندازهعامل) SBA-15(با استفاده از سيليکاژل نانومتخلخل 
يکـي از   دار کردن به وسـيله ترکيبـات آلـي را   وي عامل .مقدار يون نقره شديم

پذيري ها براي اصالح ترکيبات جامد متخلخل و افزايش گزينشترين روشمهم
-دار براي مواردي چون کاتاليستاين مواد متخلخل عامل :ها دانست و افزودآن

 .شـوند استفاده مي ها، فرايند جداسازي، اصالح شيميايي و حسگرهاي شيميايي
کيـب  هـا، خصوصـيات و تر  ها مثل انـدازه حفـره  هاي آنانتخاب درست ويژگي

  . معدني است -از فاکتورهاي مهم در تهيه اين هيبريدهاي آلي، شيميايي سطح
هـاي  هاي نـويني کـه بـراي تهيـه سـيليکاژل     در روش: جوانبخت، ادامه داد

شـود ايـن   نانومتر مـي  ١٠تا  ٢ها بين رود، توزيع اندازه حفرهکار ميمتخلخل به
 ١٥٠٠ m2/g تـا  ٥٠٠د ها، باعث ايجاد سطح مخصوص بـاال، در حـدو  نانوحفره

  .شودشود که موجب خواص منحصر به فردي در اين مواد ميمي
گيري يون نقره با حد تشخيص بسـيار پـايين در   به اهميت اندازه اين محقق

به عنوان مثال مقدار يون نقـره در آب  : صنايع مختلف اشاره کرد و اظهار داشت
دستگاهي به طور مستقيم  هيچها و درياها در حد پيکوموالر است که با اقيانوس

. باشدميگيري گيري نيست و تنها با اين روش پيشنهادي قابل اندازهقابل اندازه
هاي بيولـوژيکي  ها در سيستمگيري مقادير بسيار کم کاتيوناز طرف ديگر اندازه

  . شودپذير ميکه با روش پيشنهادي اين امر امکان نيز بسيار حائز اهميت است
اسـتفاده شـده در ايـن     کـه حسـگرهاي الکتروشـيميايي   د بر اينبا تاکي وي

هاي صنايع دارويي، پزشکي، شـيميايي، محـيط زيسـتي،    پژوهش، در آزمايشگاه
در ايـن پـژوهش طـول عمـر     : داد رود، ادامـه کار ميبه دفاعي و آب و فاضالب

سـازي ايـن   ماه افزايش يافـت کـه ايـن امـر امکـان تجـاري       ١٢به  الکترودها
   .کنددها را فراهم ميالکترو
 

  سازي هيدروژن با استفاده از نانوذخيره
  براي مقابله با گرم شدن جهاني

ژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف با سنتز نوعي نانوهيدريـد فلـزي گـامي      پ
  .سازي هيدروژن برداشتندمهم در ذخيره

ايـن خبـر    مجري طرح با اعـالم  به گزارش خبرگزاري مهر، حامد سيم چي
يک راه ممکن براي مقابله با گرم شدن جهـاني و حفـظ منـابع مطلـوب      :گفت

انرژي، تبديل جامعه بر پايه سوخت فسيلي امـروزي بـه يـک جامعـه بـر پايـه       
هيدروژن است از اين رو ذخيره کردن هيدروژن به عنوان يکي از موانـع اصـلي   

  .براي رسيدن به جامعه هيدروژني بسيار مهم است
وشي که امروزه توجه زيـادي را بـه خـود جلـب کـرده،      که روي با بيان اين

: سازي در هيدريدهاي فلزي و هيدريدهاي ترکيبات بين فلزي است، افزودذخيره
بنـابراين در چنـد سـال اخيـر     . اما دما و فشار کارکرد اين هيدريدها بـاال اسـت  

اي براي کاهش دما و فشار کاري ايـن هيدريـدها از طريـق    هاي گستردهتالش
  .زيت سازي و آلياژسازي انجام شده استکامپو

توانـد راه  که استفاده از هيدريد فلزات نانوساختار ميبا تاکيد بر اين سيم چي
لذا هدف مـا از انجـام   : سازي هيدروژن باشد، ادامه دادحل مناسبي براي ذخيره

هاي مطرح بر سينتيک دفع هيـدروژن  اين پژوهش بررسي نحوه تاثير کاتاليست
  .يدريدنانوساختار و کاهش دما و فشار دفع هيدروژن آن بودهمنيزيم 

در اين پژوهش، : تحقيق اشاره کرد و اظهار داشت اين پژوهشگر به جزئيات
کـاري مکـانيکي   بـه روش آسـياب   Mg-Ni/Nb2O5نانوکامپوزيت نانوبلورين 

بر سـاختار و   Nb2O5و  Niکاري به همراه افزودن اثر شرايط آسياب .سنتز شد
افزايش کرنش شـبکه در اثـر    كه ک دفع هيدروژن بررسي و مشخص شدسينتي
کاري مکانيکي در کنار افزودن مقدار مناسب کاتاليسـت تـاثير زيـادي در    آسياب

  .دارد MgH2بهبود خواص دفع هيدروژن 
  

  هاارائه روش جديد براي توليد نانوکامپوزيت
بـراي سـنتز   مهندسان دانشگاه فردوسي مشهد موفق به ارائه روشـي جديـد   

  .ها از اکسيدهاي فلزي شدندمستقيم نانوکامپوزيت
به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس مريم السـادات مرعشـي مجـري طـرح،     
ســنتز مکانوشــيميايي را يکــي از کاربردهــاي آلياژســازي مکــانيکي دانســت و  

هاي شـيميايي اسـت و بـا    برمبناي تهيه مواد به کمک واکنش اين روش :گفت
اين روش، روش مناسبي بـراي سـنتز   . شودآسياکاري انجام مي انرژي حاصل از

ها، ترکيبات آلي و غيرآلي، اکسـيدها و ترکيبـات بـين فلـزي     انواع نانوکامپوزيت
  .است

اثبات امکان فعال سـازي واکـنش گرمـاگير احيـا      هدف اين پژوهش را وي
در کربوترمي اکسيدهاي فلزي در حضور واکنش گرمازاي احيـا آلومينـوترمي و   

در ايـن   :و افـزود  آلومينـا ذکـر کـرد    -نتيجه تهيه کامپوزيـت نانوسـاختار بـرنج   
هـاي  هاي احيا آلومينوترمي بر تسريع و تسـهيل واکـنش  پژوهش، تاثير واکنش

آلومينـا بـه روش    -احيا کربوترمي به منظور توليد کامپوزيـت نانوسـاختار بـرنج   
  . مکانوشيميايي مورد بررسي قرار گرفت

منظور از عناصر کـربن و آلومينيـوم بـه عنـوان      براي اين: داد مرعشي ادامه
عوامل احيا کننده اکسيدهاي مس و روي استفاده شـده و بـا انجـام محاسـبات     
ترموديناميکي تغييرات دماي آدياباتيک واکنش کلي احيا نسبت به مقادير کربن 

 ٢٣٠٠و  ١٨٠٠، ١٣٠٠، ٢٩٨و آلومينيوم اوليه رسـم و چهـار دمـاي آدياباتيـک     
  . شد براي انجام آزمايشات آسياکاري انتخاب

دهد که در ها نشان ميبه گفته مجري طرح، نتايج به دست آمده از آزمايش
هـا بـه   دارنـد، واکـنش   K١٨٠٠ترکيباتي که دماي آدياباتيک بيشتر يا مسـاوي  

رخ  زمان با احيا آلومينوترمي، احيا کربوترميشوند و همصورت ناگهاني فعال مي
-طوري که پس از سه ساعت آسياکاري، کامپوزيت نانوساختار بـرنج به ،دهدمي

  .شودآلومينا توليد مي
 

  محققان ايراني موفق به ساخت
  .دستگاه الكتروفورز مويين شدند

گو با ايسنا با بيان اين كـه روش   دكتر عليرضا فخاري، مجري طرح در گفت
شرفته كروماتوگرافي محسوب هاي پي الكتروفورز مويين به عنوان يكي از تكنيك

هاي ديگر ماننـد   اساس جداسازي در اين دستگاه با تمام تكنيك: شود، گفت مي
ها در اين تكنيك،  عامل حركت گونه. كروماتوگرافي مايع و گازي متفاوت است

ها بر اساس  شود و گونه ميدان الكتريكي است كه در طول لوله مويين اعمال مي
  .كنند يوني به طرف الكترود مربوطه حركت مي نوع و تعداد بار و شعاع

در طـول  : اين عضو هيات علمي گروه شيمي دانشگاه شهيد بهشـتي افـزود  
توانـد در حـين عبـور گونـه از      مسير حركت، آشكارسازي واقع شده است كه مي
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توان به  از مزاياي اين تكنيك مي. روبروي آن، گونه مربوطه را آشكارسازي كند
اندك از قبيل نياز به حجم كم نمونه مورد آناليز، مصرف بسيار  هاي بسيار هزينه

هاي مورد نياز و در مقابل نتايج بسيار خوب آن اشـاره   كم حالل و ارزاني ستون
كه قدرت جداسازي اين تكنيك به انـدازه كرومـاتوگرافي گـازي     كرد؛ به طوري

ل بـه انـدازه   بوده و براي اين جداسازي فقط نمونـه بـه انـدازه نـانوليتر و حـال     
  .شود ميكروليتر مصرف مي

  
آناليز مواد دارويي شـامل  : فخاري درباره كاربردهاي اين دستگاه توضيح داد

هاي محيطي  ، آناليز نمونه...انبي و مواد اوليه دارويي، محصوالت دارويي، مواد ج
، ...هاي آبـي، خـاك و    هاي آلي و معدني، نمونه شامل سموم كشاورزي، آالينده

 DNAها، پپتيدها، اسيدهاي آمينه،  هاي بيولوژيكي از قبيل پروتئين آناليز نمونه
ها و پليمرها، گونه شناسي عناصر فلزي و تركيبات آلـي   ، آناليز ماكرومولكول..و 
و تعيـين  ) شامل تعيين اندازه، فراواني و محاسبات كمـي (لزي، آناليز نانوذرات ف

و تحرك يوني از جمله كاربردهاي الكتروفـورز   pKa, LogPپارامترهايي مانند 
  .مويين هستند

  
  هاي سوختي هيدروژني نوع جديدي از غشاي پيل

  .شد در كشور ساخته
يركبير با استفاده از روش شيمي دانشگاه صنعتي ام پژوهشگران گروه مستقل

هـاي سـوختي    مـورد اسـتفاده در پيـل    و مواد جديد، موفق بـه سـاخت غشـاي   
 .هيدروژني با قيمت ارزان در داخل كشور شدند

به گسـترش تحقيـق و    با اشاره مجري طرح به گزارش ايسنا، حسين بيدقي
ي فسيل هاي هاي سوختي هيدروژني به عنوان جايگزيني براي سوخت كاربرد پيل

هـا   آوري ساخت اين پيل با توجه به اين كه فن: آلوده كننده محيط زيست، گفت
هاي محدودي در سطح دنيا قرار دارد و قيمت آن نيز بسيار زياد  اختيار شركت در

هاي مختلـف پيـل سـوختي را در داخـل كشـور       گرفتيم تا بخش  تصميم است،
 .بسازيم

هـاي سـوختي    ي پيـل اصـل  هـاي  در اين پژوهش يكي از بخـش : وي افزود
منبـع آلـي و    عنـوان پليمري كه غشاي آن است با استفاده از پلي ونيل الكل به

 .مواد سيليكايي نانو متخلخل به عنوان منبع معدني ساخته شد
غشاء در داخل كشور است  اهميت اين كار ساخت كامل: بيدقي تصريح كرد

بـا سـاير    مقايسـه  ركه ضمن قطع وابستگي به ماده خارجي، توليـد آن را نيـز د  
 .كند تر مي بسيار ارزان هاي متداولروش

  
  دانههاي خورشيدي رنگ ساخت سلول

گزارش فارس، تبديل انرژي پاك خورشيد به الكتريسيته از اهداف كليدي به
در تنوع بخشي به سبد انرژي كشور است كه با توجه به اصالح الگوي مصـرف  

هـاي   ور خورشيد در كشور از حوزهدر بخش انرژي و دسترسي به شدت باالي ن
  .كليدي فناوري است

در اين پژوهشكده با تمركز بر روي اين نوع سلول خورشـيدي نـانو سـاختار    
آن اقدام كرده و آمادگي ارائـه دانـش فنـي     ءنسبت به كسب دانش فني و ارتقا

تر را  ني و با قيمت اوليه پائينوساخت پنل و در رقابت با سلول خورشيدي سيليك
  .رددا

  
تجهيزات اوليه مورد نياز جهت ساخت، نسبتا ساده و ارزان هستند و به دليل 

 .ها و نمـاي سـاختمان را دارا هسـتند    نيمه شفاف بودن قابليت استفاده در پنجره
اين دستگاه نسبت به زاويه تابش خورشيد حساسيت كمتري داشته و قابليت كار 

  .در نور داخل اتاق را دارد
  

  دانش فنييابي به دستمحققان کشور موفق به 
  .ساخت الکترودهاي توليد کلر شدند

پژوهشگران گروه شيمي دانشگاه صنعتي اميرکبير با اسـتفاده از روش اليـه   
دانش فني طراحي و ساخت الکترودهاي مقاوم براي توليد نشاني روي تيتانيم به 
  .آلکالي دست يافتند -گاز کلر در صنعت کلرو

با اعالم ايـن   اللهي مجري اين طرحفاطمه فتح به گزارش خبرگزاري مهر، 
ايـن  با وجود گستردگي استفاده از اين گاز، هنوز دانش فنـي سـاخت   : خبر گفت

اين تحقيق بالطبع هزينه آن نيز باالست و لذا  شود ووارد مي الکترودها از خارج
اين در حالي است که دانش فنـي   .براي تامين نيازهاي صنعت کشور انجام شد

هـم  ) DSA(توليد الکترودهاي پيشرفته اين صنعت به نام آندهاي ابعاد پايـدار  
  .اکنون در انحصار آمريکا، ژاپن، آلمان، ايتاليا، نروژ و چين است

اين طرح از روش حرارتي براي تشکيل اليه هاي اکسيد فلزي در : وي افزود
فعال مورد نظر روي بستر تيتانيمي استفاده شد که براي اين کـار ابتـدا محلـول    
نمک پيش ماده مناسب از فلزات واسطه شامل روتنيم، تيتانيم و ايريديم را تهيه 

-ارت ميو سپس بر روي بستر تيتانيم پوشش دهي کرده و در دماي بااليي حر

  .دهيم
فتح اللهي طرح الکترودهاي ساخته شده با ايـن روش را بـه عنـوان آنـد در     

ابتـدا آب نمـک يـا آب دريـا بـه      : سلول الکتروليز آزمايشگاهي ذکر کرد و گفت
شود، سپس در اثر اعمال جريـان  عنوان خوراک ورودي وارد سلول الکتروليز مي
بـا  : وي افـزود  .شـود ک توليد ميالکتريسيته ودماي معين، گاز کلر و سودکاستي

ها در مقياس آزمايشگاهي و نيازي که در بخش اين نمونهتوجه به نتايج رضايت
صنايع کشور وجود دارد اميد است که با حمايت مالي از طرح و با انجام مرحلـه  

  .نيمه صنعتي، امکان توليد انبوه الکترودها فراهم شود
  

  .وري نانو توليد شدهاي هوشمند با استفاده از فناشيشه
پژوهشگران جهاد دانشگاهي واحد خواجه نصيرالدين طوسي براي نخسـتين  

هـاي هوشـمند بـا اسـتفاده از      بار در كشور موفق به طراحـي و سـاخت شيشـه   
  .آوري نانو شدند فن

ول آزمايشـگاه گـروه پژوهشـي نانوالكترونيـك جهـاد      ئهوشنگ شريفي مس
از : گفـت  با اعالم اين مطلب به ايسنا دانشگاهي واحد خواجه نصيرالدين طوسي

امكـان تغييـر ميـزان    ) SMART GLASS(هاي هوشمند  هاي شيشه قابليت
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تواننـد در كنتـرل شـدت نـور و كـاهش       باشد كه مي شفافيت و رنگ شيشه مي
ترتيـب باعـث كـاهش ورود اشـعه     تلفات انرژي، نقش مؤثري ايفا كنند و بـدين 

رض تخريبي آن بر پوسـت بـدن و لـوازم    ماوراي بنفش به محيط شده و از عوا
كنند و به عالوه نياز به پرده و لوازم جـانبي آن را در سـاختمان    منزل جلوگيري 

  .كنند برطرف مي
امروزه به منظور استفاده هر چه بيشتر از نور خورشيد و : وي خاطرنشان كرد

 هاي نو در معماري، سطح وسـيعي از سـاختمان را بـا شيشـه    اجراي برخي ايده
ها نقش اصلي را در كنترل نور ورودي به داخل سـاختمان   لذا پنجره .پوشانند مي

در ايـن شـرايط، امكـان حفـظ گرمـا يـا       . كنند و ميزان انرژي مورد نياز ايفا مي
سازي معقول انرژي، همراه با تامين ميزان نـور  سرماي محيطي مناسب و ذخيره
  .شود دلخواه با مشكالتي همراه مي

ها بـر  هاي هوشمند به عنوان نسل آينده شيشه ن اين كه شيشهشريفي با بيا
هاي هوشمند تنها امروزه كاربرد شيشه: اند، تصريح كرداين مشكالت فائق آمده

نيـاز از  بي(گزين هاي طيفشود بلكه شيشه به كاهش اتالف انرژي محدود نمي
يد و تواند شدت نـور، درخشـندگي خورشـ    كه شخص به ميزان دلخواه مي) پرده

سازي انـرژي را هـم داشـته    گرماي عبوري از آن را كنترل كند و خواص ذخيره
شدت مورد توجه قرار گرفته است و هم اكنـون در چنـد   باشد، در سراسر دنيا به

كشور پيشرفته صنعتي در صـنايع سـاختماني و خـودرويي مـورد اسـتفاده قـرار       
  .گيرد مي

حقيقاتي، عالوه بـر خاصـيت   هاي هوشمند ساخته شده در اين واحد ت پنجره
جلـوگيري    درصـد از اتـالف انـرژي در سـاختمان     ٤٠سازي انرژي كه تا ذخيره
توان وضـعيت شيشـه را از حالـت كـامال     هدهند كه ب اين امكان را مي ،كنند مي

  .درصد اختفا تغيير داد ١٠٠شفاف به حالت كامال مات با 
سـاخت نـوع ديگـري از     وي با اشاره به اين كه محققان اين گروه موفق به

هـا   اين شيشـه : ، خاطرنشان كردنداشيشه هوشمند با قابليت تغيير رنگ نيز شده
 .باشـند  آل ميهاي جديد معماري ايدههاي نو و ايدهبراي اجراي بسياري از طرح

اي در هـاي شيشـه  ها، ديوارها و سـقف توان به پنجره ها مياز كاربرد اين شيشه
-ها، بيمارستان هاي نمايش، مغازه ها، اتاقاري، دانشگاههاي تجاري، اد ساختمان

هـاي  هاي كنفـرانس، اتـاق   هاي انتظار، سالن ها، اتاق ها، آزمايشگاه ها، رستوران
هـاي انـواع خـودرو،     هـا و شيشـه  هـاي جراحـي، پنجـره    ها، اتاق جلسات، مطب

  .اشاره كرد... اي وهاي شيشهها و راه پله اي، پلههاي شيشه گلخانه
 هاي قابل كنتـرل در سـه نـوع الكتروكروميـك     با بيان اين كه پنجرهايشان 

)EC(كريستال مايع ، )LC(  وPSD هاي  پنجره: هستند، خاطر نشان كردEC 
صـورت الكترونيكـي   د بـه نتوان كه ميهستند با يك اليه نشاني الكتروكروميك 

م آفتابي با تيـره  ند تا بتوان در روزهاي گرنميزان گرما و نور عبوري را كنترل ك
كردن آن، شدت نور خيره كننده و گرماي ورودي به ساختمان راه كاهش داده و 
در روزهاي سرد، با شفاف كردن آن به نور و گرمـاي خورشـيد اجـازه ورود بـه     

بدين ترتيب عالوه بر كاهش نياز به انرژي در ساختمان نياز بـه   .ساخمان را داد
تواند بـا اعمـال ولتـاژ ثابـت      شود و كاربر مي يها برطرف مپرده نيز براي پنجره

تـا آبـي بسـيار پـر     ) شفاف(رنگ پنجره الكتروكروميك را از آبي بسيار كمرنگ 
تغيير دهد و به اين ترتيب ميزان روشنايي، درخشندگي نور خورشيد ) تيره(رنگ 

  .توان كنترل كرد و گرماي عبوري را مي
هاي كريستال مـايع از يـك    هپنجر: هم گفت LCهاي  شريفي درباره پنجره

سازي انـرژي ايـن   اند كه عالوه بر خاصيت ذخيره ساختار چند اليه تشكيل شده
امكان را دارند كه بتوان فورا وضعيت شيشه را از حالت كامال شفاف بـه حالـت   

هاي كنفرانس، ها براي اتاقاين شيشه .درصد اختفا تغيير داد ١٠٠كامال مات با 
هـا، روشـنايي غيرمسـتقيم،    اي، مداخل جلوي سـاختمان  هها، درهاي شيشحمام

هاي معماري كاربرد پيدا  اي و اجراي بسياري از ايده ها و ديوارهاي شيشه پنجره
  .دنكن مي
  

  توكاتاليستيوسيستم تصفيه ف با تالش محققان ايراني
  .ساخته شد هاي صنعتي هواي محيط

به ساخت دسـتگاهي  آوري دانشگاه صنعتي شريف موفق  پژوهشگران نانوفن
  .هاي هوا شدند آالينده توكاتاليستيوبراي تصفيه ف

 توكاتاليستي هوا براسـاس وبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، تصفيه ف
هـا مـوادي    توكاتاليسـت فو. گيـرد  يك فرايند شيميايي و نه مكانيكي صورت مي

كسـيد  ها در معرض نور مـاوراء بـنفش شـديدا ا    هستند كه سطح آن نيمه هادي
، CO, NOX  هـاي سـمي   هسـتند كـه مولكـول    كننده شده و در نتيجه قـادر 

  .اثر تبديل كنند بي هاي تركيبات آلي فرار و انواع بوها را به مولكول
از حـدود يـك ميكرومتـر را     فيلترهاي مكانيكي قابليت حذف ذرات بزرگتـر 

اي سـمي  هـ  مولكـول  ها و نيز براي تر نظير ويروس دارند، اما براي ذرات كوچك
  .كارايي ندارند
ذرات . هـاي سـمي اسـت    مولكـول  هاي هوا مشتمل بر ذرات معلق و آالينده

 ١٠ابعـادي از چنـد    شـوند،  ها نيـز مـي   ها و باكتري معلق هوا كه شامل ويروس
توسـط   هـاي مكـانيكي   ميكرومتر دارنـد و معمـوال بـه روش    ١٠نانومتر تا چند 

 .شوند ميكروالياف و ساختارهاي متخلخل جذب مي
گـاز مـورد اسـتفاده قـرار      هـاي  مكانيسمي كه معموال براي جـذب مولكـول  

زياد مانند  گيرد، جذب سطحي انتخابي بر روي مواد متخلخل با سطح بسيار مي
 اين روش گرچه نسبتا ارزان است، اما يك فرايند خود تنظيم. كربن فعال است

عالوه بـر  . شود ميهاي جذب شده اشباع  نيست و بعد از مدتي سطح از مولكول
هـا و   توانـد باعـث كشـته شـدن ويـروس      مي اين قدرت اكسيد كنندگي سطوح

 .ها شود باكتري
آزمايشـگاه نـانو ذرات و    به گفته مجريـان طـرح، سيسـتم سـاخته شـده در     

جهت حذف  اي است كه هاي نانومتري دانشگاه صنعتي شريف مدل اوليه پوشش
نعتي طراحـي شـده و در صـورت    هاي خاص ص هاي شيميايي در محيط آالينده
داري هاي نگه تواند جهت كاربردهايي در محيط محصول، اين سيستم مي توسعه

هاي آب و فاضـالب و نيـز صـنايعي نظيـر      ، شركت)ها مرغداري نظير(حيوانات 
  .قرار گيرد ها مورد استفاده سازيچرم
  

  .نانو مواد هيبريدي جديد توليد شد
ا اصالح نانو لوله هاي کربني توانستند به نـانو  پژوهشگران دانشگاه لرستان ب

مواد هيبريدي جديدي دست يابند که اين نانو مواد شامل نانو ذرات فلزي تثبيت 
  .شده روي نانولوله هاي کربني هستند

مهر، محسن عادلي مجري طرح نانو با بيان اين خبـر  خبرگزاري ش ربه گزا
ساحت سطح باال و وجـود حفـره   هاي کربني به علت اندازه کوچک، ملوله: گفت

  .هاي هتروژن هستندتو خالي، بستر مناسبي براي توليد کاتاليست
هـاي کربنـي پـايين بـودن     از سوي ديگر بزرگترين عيب نانولوله: وي افزود

 .شودها ميحالليت اين مواد است که باعث کاهش واکنش پذيري شيميايي آن
هـاي  هـا يـا مـاکرومولکول   ا مولکولهاي کربني ببنابراين اصالح سطح نانولوله

توانـد  شود، بلکه مـي ها ميمختلف مانند پليمرها نه تنها باعث کاهش تجمع آن
  .ها را تا حد زيادي اصالح کندخواص و ساختار آن

اسـيد   هاي کربني با اسـتفاده از پلـي سـيتريک   اصالح نانولوله: عادلي افزود
حضور مـواد آب  . شودجالب ميموجب توليد مواد هيبريدي جديد با خصوصيات 

هاي کربني و کاهش تواند باعث ايجاد حالليت نانولوله دوست پلي سيتريک مي
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عنوان پايـه نـانوذرات فلـزي در واکـنش     ها بهتوان از آنها شود و ميتجمع آن
  .هک استفاده کرد

هــاي کربنــي بــه دو روش اتصــال کــه اصــالح نانولولــهوي بــا بيــان ايــن
در اين طرح پژوهشـي  : شود، اظهار داشتکواالنسي انجام مي غيرکوواالنسي و

دار شده و سپس سـيتريک بـر روي   هاي کربني با استفاده از اسيد، عاملنانولوله
اي و ها پليمريزه و ماده هيبريدي توليدي که شامل يک هسته نانولولهسطح آن

  . اليه پلي سيتريک است، به دست آمد
هاي هيبريدي قادر به حمل نانو ذرات فلزي دهنانو ما: مجري اين طرح گفت

  .مانند نانو ذرات نقره و پاالديم هستند
  

  نانوکاتاليزوري و تصفيه فاضالب با هدف استفاده در خودروها
  .دش با توانايي بازيافت مكرر در دانشگاه شيراز ساخته

ـ      از نانوکاتـاليزور پـاالديم   به گزارش ايسنا، ت بـا توانـايي چنـدين بـار بازياف
  و فاضالب و كاهش آالينـده  تري كلرو اتيلن از آب توان براي حذف آلودگي مي

 .استفاده كرد منوكسيد و هيدروژن در مبدل كاتاليزور خودروهاكربن 
ارزشمندي در توليد مـواد شـيميايي،    نانوكاتاليزور فلزي پاالديم جايگاه بسيار

روي بستر پليمري قرار گيرد،  الديماپ  چنانچه نانوذره. مواد طبيعي و داروها دارد
اين مهـم در صـنعت    امكان بازيافت و استفاده مجدد آن وجود خواهد داشت كه

 .صرفه است بسيار حايز اهميت و مقرون به
جـدا شـدن   : دانشـگاه شـيراز گفـت    دکتر بهمن تمامي، استاد شـيمي پليمـر  

اسـتفاده  مسـاله، امكـان    نانوذرات پاالديم از سطح پليمر بسيار كم است که اين
فلز در محيطـي كـه     مجدد نانوكاتاليست را بهبود بخشيده و آلودگي را به وسيله

 .دهد شود، كاهش مي نانوكاتاليست در آن استفاده مي
در ايـن پـژوهش،   : داشـت  در مورد نتايج ايـن کـار پژوهشـي اظهـار     تمامي

و شناسايي را تهيه  اي اكريل آميد شبكه نانوذرات پاالديم قرار گرفته بر بستر پلي
پـاالديم   دهد كه اندازه نـانوذرات  نشان مي XRD و TEM هاي آزمون. كرديم
 از طرفـي، فعاليـت كاتـاليزوري خـوب ايـن مـاده در      . نانومتر اسـت  ٥٠حدودا 

كربن اهميت زيادي در سـاخت  -هاي شيميايي مانند تشكيل پيوند كربن واكنش
اين نانوكاتاليزور چنـدين   همچنين. طبيعي از جمله داروها دارد  پيچيده تركيبات
بسـتر مـورد   . موفقيت بازيافت شد و مورد استفاده مجـدد قـرار گرفـت    مرتبه با

دوسـت اسـت و   اكريل آميد بود كه يـك پليمـر آب   پژوهش، پلي استفاده در اين
هاي آبي كامال سازگار است  استفاده شود با محيط چنانچه در كاربردهاي زيستي

 .ها از خود نشان دهد محيط اين تواند فعاليت خوبي در و مي
  

محققان دانشگاه صنعتي اميركبير  ،با اصالح خواص شيميايي قير
  .شدند موفق به توليد آسفالت مقاوم با دوام باال

زاد، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شـيمي   مهندس علي اصغر روغني
ايـن   مبـا اعـال   ،وگو بـا ايسـنا   گفت دانشگاه صنعتي اميركبير و مجري طرح در

از آنجايي كه قير خاصيت چسبندگي و جلوگيري از نفـوذ آب دارد  : مطلب گفت
هاي گوناگون، مـرور زمـان و عوامـل    استحكام کم آن در مقابل فشار، تنش اما

حرارت زياد در مراحل استحصال ايجـاد شـده، سـبب خرابـي      جوي كه به دليل
بـه سـمت اصـالح قيـر     ما را  ،شودوسيله قير ميهاي ساخته شده به سريع جاده
  .هدايت كرد

ترين مواد مـورد اسـتفاده در   مهم كه قير يکي ازوي در ادامه با اشاره به اين
-متوجه شديم با بـه  پس از انجام مراحل تحقيقاتي: سازي است، تصريح كردراه

مانند  كارگيري مواد ميكرونيزه معدني با پوشش مناسب از تركيبات آلي مختلف

 توانمي. . . هاي آلي و استئارات، رنگروي استئارات، سيم كل، اسيد استئاريك

سازي جبران كرد و نهايتا از بين ايـن  وجود آمده در قير را براي راههاي به ضعف
 .بندي ريز را انتخاب کرديم با دانه) پودر سنگ(كربنات كلسيم  مواد،

نقطـه نرمـي و افـزايش     روغني زاد با بيـان ايـن كـه كـاهش درجـه نفـوذ،      
از تائيـد   پـس : باشد، افزوديسکوزيته كينماتيكي از خواص قير اصالح شده ميو

فرموالسيون اصالح شده در آزمايشگاه آن را در محورهاي مختلف مانند بخشي 
تن، قسمتي از اسکله انبار مواد در  ٢٥٠اتوبان فداييان اسالم تهران به ميزان  از

کوپترهـاي صـنايع نظـامي    لـي تن، در پارکينگ ه ٥٠٠٠شهر به ميزان ماه بندر
شهر به ميزان تن، قسمتي از اسکله بارگيري در بندر ماه 1000 تهران به ميزان

هاي شهيد بابايي و شهيد صياد شيرازي  تقاطع اتوبان چنين درتن و هم ١٠٠٠٠
هـاي ميـداني   نتايج واصـله از آزمـايش   همهكه  تهران مورد آزمايش قرار داديم

کربنـات  كلسـيم  دهـد کـه   ها نشان مينتايج بررسي. مطلوب گزارش شده است
سبب بهبود چسبندگي قير  کنش كرده ودار در دماي اختالط با قير برهمپوشش

کربنات سـبب  كلسيم شود و عالوه بر اين حضور ذرات به مصالح ساختماني مي
 پديـده قيرزدگـي در   اي بـر بندي مصالح شده و تأثير قابل مالحظهتکميل دانه

 .گذارد مسيري ميمناطق گر
توانـد بـه   به قير مي P.C.C افزودن بنابراين: روغني زاد در پايان اظهار كرد

هماننـد اسـتفاده از    هـايي  عنوان يک روش سـاده و ارزان در مقايسـه بـا روش   
 .شود پليمرها، براي افزايش کارايي قير در صنعت آسفالت به کار گرفته

 
  ترميم ضايعات استخواني با

  سازگار در کشورهاي زيستداربست پليمر
سازگار پژوهشگاه شيمي و پتروشـيمي ايـران از   مدير گروه پليمرهاي زيست

سـازگار و  بـا پليمرهـاي زيسـت   : ها خبر داد و گفـت ترميم استخواني با داربست
ها بـا نانوهيدروکسـي آپاتايـد اقـدام بـه تـرميم ضـايعات        دهي سطح آنپوشش

  .حله آزمايشگاهي استاستخواني کرديم که اين پروژه در مر
مژگان زندي در گفتگو با خبرنگار از اجراي پروژه تـرميم اسـتخوان در ايـن    

ها مطالعـات  به تازگي در زمينه ترميم استخوان: پژوهشگاه خبر داد و اضافه کرد
دست آمـد و بـا همکـاري برخـي از     به که دستاوردهاي زيادي زيادي انجام شد

در  cell cultureو  In vivoهـاي  سـت ها تپزشکان متخصص در بيمارستان
  .حال انجام است

در اين پـروژه کـاري کـه    : وي به جزئيات اين پروژه اشاره و خاطرنشان کرد
مناسـب بـراي بازسـازي و تـرميم     ) داربسـت ( Scaffoldانجام شد تهيه يـک  

ما در اين روش از ترکيبات ژالتيني سـازگار بـا   . هاي آسيب ديده استاستخوان
  .وکسي آپاتايد استفاده کرديمبدن و هيدر
هيدروکسي آپاتايد را ماده اصـلي تشـکيل بافـت اسـتخواني در بـدن       ايشان

که محيط و زيرساختار مناسب براي  هاي مناسبداربست ما: دانست و ادامه داد
هاست را تهيه کرديم و بـا پوشـش دهـي سـطح ايـن      رشد، تکثر و تمايز سلول

شيمي هاي مزاني آپاتايد توانستيم رشد سلولها به وسيله نانو هيدروکسداربست
  .را بر روي اين داربست افرايش دهيم

 In هاي را انجام داديم و تست In vitro هايزندي با تاکيد بر اينکه تست

vivoهـاي روشـني بـراي    ايـن پـروژه افـق   : يادآور شد ،آن در حال انجام است
  .کندمهندسي بافت در آينده ايجاد مي
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  م پوستيققان کشور در ترمتالش مح
  ست سازگاريز يمرهايبا پل

ـ ا يميو پتروشـ  يميست سازگار پژوهشگاه شيز يمرهاير گروه پليمد ران از ي
با استفاده از : ن پژوهشگاه خبر داد و گفتيم پوست در ايشدن پروژه ترم يياجرا

م پوسـت در کشـور   ينـه تـرم  يدر زم ييهـا ست سازگار گاميز يمرهايداربست پل
  .ته شده استبرداش

م يتـرم : ن خبـر افـزود  يان ايدر گفتگو با خبرنگار مهر با ب يدکتر مژگان زند
ن پژوهشگاه يمر ايبخش پل يجمله دستاوردها ها ازپوست با استفاده از داربست

  .نه ادامه داردين زميقات در اياست که تحق
بـا   وژهن پـر يدر ا: اشاره کرد و ادامه داد يقاتين پروژه تحقيات ايبه جزئ يو

ن يتيک .ه شديته م پوستيترم يبرا ييهاداربست توسانيک"ن و ياستفاده از ژالت
دار اسـت  د ازتيسـاکار  يپل يبعد از سلولز است و نوع يعيمر طبين پليترفراوان

 يکاربردهـا  يشود و دارايساخته م يو جانور ياهيزنده گ يهاتوسط سلول که
 ين ماده در طياز ا .است يو بهداشت يشي، آرايي، داروي، پزشکييايمي، شيصنعت
ـ ته توسـان يک تـوان يم ييايميش يندهايفرا ـ يک. ه کـرد ي  يدارا توسـان ين و کيت

ـ بـاال و قابل  يسازگارستيچون ز يديک مفيولوژيخواص ب ب يـ سـت تخر يت زي
انعقـاد خـون،    يهاها، عاملپوشش زخم توان از آن دريرو منياست از ا يريپذ

  .م زخم استفاده کرديع در ترميتسر يهالضد عفونت و عام يهاعامل
با استفاده از  يقلب يهاچهيد درينه تولين پژوهشگاه در زميت اياز فعالايشان 

ن پژوهشگاه در يا يهاتيفعال :سازگار خبر داد و خاطرنشان کردستيز يمرهايپل
گـر  يسـازگار از د سـت يز يمرهـا يبـا اسـتفاده از پل   يقلب يهاچهيد درينه توليزم
  .سازگار استستيز يمرهايبخش پل اماتاقد
  

 

        هاي علمي جهانتازه
  .ي ساخته شديالكتروني چند پرتو  ميكروسكوپ

محمدي قيداري، محقق ايراني دانشگاه دلفـت هلنـد بـا همكـاري دو     دکتر 
محقق ديگر در اين دانشگاه موفق به ساخت نخستين ميكروسـكوپ الکترونـي   

  .داري بسيار باال شدندچند پرتوي با کيفيت و سرعت تصويربر

  
ــه    ــرفت در زمين ــنا، پيش ــزارش ايس ــه گ ــك،    ب ــزات ميكروالكتروني تجهي

بسـيار  ميكرومصنوعات و علوم مواد تقاضا براي ابداع ابزاري با رزولوشن فضايي 
هايي كه پيش از اين از ابزار ميكروسكوپي  نظير را افزايش داده و نمونه باال و بي

انـد بـه دليـل وجـود      و مبتني بر ليتوگرافي پرتويي ذرات باردار بوده  ساخته شده
اند پاسخگوي نياز متقاضيان باشند، اما ايـن   هايي پرتويي منفرد نتوانستهسيستم

وي موفـق شـدند اولـين ميكروسـكوپ الكترونـي       بار دكتر قيداري و دستياران

را طراحي كنند كـه بـه ايـن نيـاز روز     ) MBSEM(تصويربرداري چند پرتويي 
  .افزون پاسخ خواهد داد

اين ميكروسكوپ قادر است هر مجموعه از پرتوها را روي يك ورقه باريـك  
 کيالعاده عالي از  و بسيار نازك با رزولوشن شبيه به قدرت وضوح وضعيت فوق

  .بتاباند  SEMميكروسكوپ تك پرتويي 
به گفته محمدي، اگر چه اين سيستم اساسا براي توليد ظرفيت پذيرش بـاال  

آوري پرتو الكتروني القـا كننـده اسـتقرار يـا      نانومتر با فن ١٠از ساختارهاي زير 
EBID تـوان از آن بـراي ليتـوگرافي و     طراحي شده است، اما در عين حال مي

  .تو الكترونيكي داراي ظرفيت پذيرش باال نيز استفاده كردبازرسي با پر
نانو نووآ  SEM200اين سيستم متشكل از يك ستون : وي خاطرنشان كرد

به مدل تازه طراحي شده منبع الكتروني چند پرتويي مجهز بـوده و قـادر اسـت    
ر طو  پرتو با خصوصيات کامالً مشابه را با کيفيت تصوير زير يک نانومتر، به ٢٠٠
  .زمان روي نمونه مورد نظر ارسال كندهم

 SCHOTTKYدر اين سيستم هر پرتو منفرد از يك منبع الكترون روشن 
كند كه روي هر كـدام يـك مجموعـه لنـز      وزنه پرتويي نفوذ مي ١٠٠به درون 

ALA  ١٣بر روي مجموعهA شـود سـپس الگـوي مـورد نظـر بـا        متمركز مي
در  حـال  ه نازك رونويسي شده و در عينتصويربرداري همزمان پرتوها روي الي
  .شوند زمان مناسب تك تك پرتوها خالي مي

را  MBSEMمـا اخيـرا كـارايي ميكروسـكوپ     : گويـد  محمدي قيداري مي
  .ايم آزمايش كرده و به نتايج موفقيت آميزي دست يافته

  

  .ترانزيستور نوري ازيك ملكول توليد شد
و همكارانش موفق به ) ETH(س آوري فدرال سوئي استاد ايراني موسسه فن

توليد يك ترانزيستور نوري از يك ملكول منفرد شدند كه گامي تـازه در مسـير   
  .هاي نوري است تحقق ايده ساخت رايانه

  
هـاي روزافـزون در دنيـاي رايانـه،      ا، در حالي كه با پيشرفتايسن به گزارش

افزاري قـويتر   هاي سخت يي هر روز مستلزم زيرساخت ارتباطات اينترنتي و رايانه
هـا   هاي رايـج از ميليـون   CPUبراي رسيدن به سرعت و قدرت بيشتر هستند، 

ـ    با مشكالت و محـدوديت که اند  ترانزيستور تشكيل شده ه هـاي زيـادي از جمل
  .اند افزايش شديد دما مواجه

ها قبل در پي توليد مدارات مجتمعي هسـتند  در اين راستا دانشمندان از سال
اي كه نه تنها مشكل  ايده. هاي نوري كار كنند تونوکه به جاي الکترون برپايه ف

بلكه نياز فزاينده به افزايش سرعت  ,كند ها را بر طرف مي  CPUايجاد گرما در 
  .دهد يي را نيز به خوبي پاسخ مي زات رايانهعملکرد تجهي

آوري  دكتر وحيد صندوقدار، استاد آزمايشـگاه شـيمي فيزيـك موسسـه فـن     
ما با مقايسـه وضـعيت   : فدرال سوئيس در زوريخ در تشريح تحقيقات خود گفت

فايرهـاي  حدودي بـه آمپلـي   هاي الكترونيكي تاآوري آوري با فن كنوني اين فن
تر از مدارهاي پيوسته امـروزي  برابر قوي ٥٠شديم كه حدود  ترلوله خال نزديك

  .هستند
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هـايي را   انـد راه همين خاطر است كه دانشمندان گاهي اوقات تالش كردهبه
هـا   ها براساس فوتون براي توليد مدارهاي پيوسته پيدا كنند كه به جاي الكترون

متري نسبت به ها فقط گرماي ك است كه فوتونموضوع اين علت  .كنندكار مي
تواننـد بـه ميـزان قابـل تـوجهي      چنـين مـي  كنند بلكه همها توليد نميالكترون
  .هاي انتقال ديتا را باال ببرند سرعت

اين استاد ايراني و تيم وي در خلق ترانزيستور نوري از يك مولكول منفرد از 
ـ : گيري اسـت اين واقعيت بهره گرفتند كه انرژي يك مولكول قابل اندازه ي وقت

در نتيجه پرتو ليزري سرد . شودكند نور جذب مينور ليزر به مولكولي برخورد مي
اي هدفمند در مقابل امكان آزاد كردن مجدد انرژي جذب شده و شيوه .شودمي

دهـد كـه پرتـو نـور     اين حالت به اين دليل رخ مي. با پرتو نور ثانويه وجود دارد
ر نتيجه پرتو نور تقويت شده و شدت دهد و دوضعيت كوانتومي خود را تغيير مي

  .كندپيدا مي
سـال پـيش آلبـرت     ٩٠اين پديده تصاعد تحريك نشده نام دارد كه حـدود  

گيـري اصـل ليـزر    چنين اساسي را براي شكلن آن را توصيف كرد و هميانيشت
اي ماننـد ترانزيسـتور جديـد تـك      هـاي قطعـه   دهد؛ بنابراين بخـش تشكيل مي

  .سازدساخت رايانه هاي كوانتومي هموار مي مولكولي راه را براي
هاي بسيار زياد تحقيق الزم است تا بتـوان در  هنوز سال: گويدصندوقدار مي

ها كرد؛ اما دانشمندان در ميانـه ايـن    ها را جايگزين الكترون ترانزيستورها فوتون
هاي كوانتـومي را در يـك مسـير هدفـدار      راه خواهند آموخت كه چطور سيستم

  .اري و كنترل كنند تا به روياي ساخت رايانه كوانتومي نزديكتر شوندكدست
  

  نقض قانون ماکس پالنک در فواصل کوتاه
با نقض قانون ماکس پالنـک در مـورد فواصـل کوتـاه      MITدانان فيزيک

توانـد  نانومتر مـي  ١٠نشان دادند که انتقال گرما در فواصل بسيار کوتاه کمتر از 
  .هاي قانون اين دانشمند آلماني باشدبينيپيش هزار برابر شديدتر از

 ١٩٠٠دان آلمـاني در سـال   براساس گزارش نانو لترز، ماکس پالنک فيزيک
اين قانون روش پراکنـدگي گرمـا را در   . قانون پرتوهاي جسم سياه را ارائه کرد

آل بدون قابليت انعکـاس نشـان   هاي مختلف تابش از يک جسم ايدهطول موج
  . شودآل غيرقابل انعکاس، جسم سياه گفته مياين جسم ايدهبه . دهدمي

هـاي مختلـف،   دارد که تابش گرماي مرتبط با طول موجاين قانون بيان مي
  . کنديک الگوي دقيق دارد که با دماي جسم تغيير مي

اکنون دانشمندان موسسه تکنولوژي ماساچوست نشان دادند که اين قـانون  
هاي بزرگ صادق است و در مورد فواصل و در مقياستنها در مورد فواصل دور 

  . شودکوچک نقض مي
ماکس پالنک بسيار دقيق بود و : اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند
-هاي بزرگ اعتبار دارد اما نمـي تائيد کرده بود که اين تئوري تنها براي سيستم

  .بل بررسي هستنداهايش در چه شرايطي قبينيدانست که پيش
اي بسـيار  ين پژوهشگران با استفاده از يک سطح فلزي و يک سطح شيشها

کوچک و يک ميکروسکوپ با نيروي اتمي توانستند تغييرات دمايي را که ميـان  
به ايـن  آنان . گيري کنندشود با دقت بسيار بااليي اندازهاين دو جسم مبادله مي

توانـد هـزار برابـر    مـي  نتقـال گرمـايي  انانومتر  ١٠ترتيب دريافتند که در فاصله 
  .هاي قانون پالنک باشدبينيشديدتر از پيش

  
  .فلز شفاف ابداع شد

در آلمان با کمک گرفتن از پرتو قدرتمنـد   Flash Fcilityمحققان موسسه 
-ليزر موفق به توليد حالتي شفاف از ماده در فلز شدند که مشابه آن را تنها مـي 

  .توان در مرکز زمين مشاهده کرد

س گزارش نيوساينتيست، محققان با کمک گرفتن از پرتو ايکس براي بر اسا
منظور ابداع چنـين حالـت   به. اولين بار موفق به توليد فلز نامرئي و شفاف شدند

در هـامبورگ آلمـان    Flash Fcilityاي از مـاده محققـان موسسـه    ناشـناخته 
ليزري بـا  اي کوچک از فويل آلومينيوم را در معرض تابش شديد پرتوهاي قطعه

  .ميليون گيگا وات انرژي در ثانيه گذاشتند ١٠توانايي توليد 
اي از يونهـا بـه همـراه    آلومينيوم جامد تحت فشار و حرارت معمولي، شـبکه 

پرتو تابيده . هاي شناور است که در ميان اين شبکه در حرکتنددريايي از الکترون
هـاي  کـه جـاذب فوتـون    اي قدرتمند است که بتواند طي فراينديشده به اندازه
  .ها يک الکترون را به بيرون رانده و آزاد کنددر کنار هر يک از يون نوري است

  
رون آزاد شده را در فلزهاي جامد به صورت معمولي الکتروني جديد جاي الکت

پر خواهد کرد اما در اين شيوه به دليـل بـاال بـودن قـدرت پرتـو تابيـده شـده،        
ها آزاد خواهد شد که الکتـرون ديگـري فرصـت    اي از ميان اتمالکترون به گونه

هـاي بـاقي   شدن الکتـرون، الکتـرون   از آزاد پس. جايگزيني آن را نداشته باشد
گيرنـد کـه   قـرار مـي   ايجديـد و فشـرده  مانده در اطراف هر يـون در سـاختار   

اين به آن معنـي اسـت    .ها براي پرتو ليزري غيرممکن خواهد شدآزادسازي آن
-هاي پرتو ايکس به راحتي جذب نشده و در ميان ماده سرگردان ميکه فوتون

ايـن  . اين پديده باعث نامرئي شدن و شفاف شدن فلز جامد خواهـد شـد  . شوند
در ايـن دوره  . دهـد نبوده و در کسري از نانوثانيه رخ مي حالت ماده حالتي پايدار

هـا شـده و   ها انتقال يافته است، وارد يونزماني کوتاه انرژي ليزر که به الکترون
  .ها خواهد شدگسيختگي آنباعث از هم

گزارش، اين حالت جديد ماده از نوع موادي اسـت کـه در مرکـز    پايه اين بر
ان اميدوارند بـا اسـتفاده از ليزرهـاي قدرتمنـدتر     شود و محققزمين نيز يافت مي

  .بتوانند بر روي خصوصيات اين ماده حجيم و پر حرارت مطالعه کنند
  

  .سنج جرمي ابداع شداولين نانوطيف
محققان در موسسه فناوري کاليفرنيـا بـا اسـتفاده از تجهيزاتـي برابـر يـک       

ا با کمک آن بتوان ابعاد سنج جرمي شدند تميليونيوم متر موفق به ابداع نانوطيف
  .گيري کردو حجم يک تک مولکول را در زمان واقعي اندازه

با کمـک   به گزارش ساينس ديلي، حجم مولکول به صورت معمولي و رايج
-هايي حاوي دهشود که در اين شيوه از نمونهگيري ميسنجي جرمي اندازهطيف

اين . شودها استفاده ميولهاي باردار مولکها هزار مولکول يونيزه شده و نسخه
هـا  ها سپس به ميدان مغناطيسي، جايي که حرکات مرتبط با جرم و بـار آن يون

  .شودها تعيين ميآن رسد، هدايت شده و جرمبه ثبت مي
سال تحقيق و مطالعـه   ١٠شيوه جديدي که به اين منظور ارائه شده حاصل 

سـاده سـازي و کوچـک    اين روش بـه  . محققان موسسه فناوري کاليفرنيا است
ــدازه   ــد ان ــاد فراين ــردن ابع ــتم   ک ــه و از سيس ــول پرداخت ــم مولک ــري حج گي

  .کندگيري استفاده مينانوالکترومغتناطيسي براي اندازه
 ١٠٠دو ميکرومتـر و پهنـاي    طـولي برابـر   هاي پـل ماننـد بـا   دهندهارتعاش

ـ   نانومتر اي ه شـيوه در اين سيستم با فرکانسي بسيار باال لرزش ايجاد کـرده و ب
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به گفته دانشـمندان  . گيردسنج جرمي به عهده ميموثر نقش مقياس را در طيف
آيند با جرم مولکول در ارتباط ها در آن به لرزه در ميدهندهفرکانسي که ارتعاش

اين به آن معني است که تغييـر در فرکـانس ارتعـاش در نتيجـه     . مستقيم است
  .صورت خواهد گرفت تغيير جرم 
گيرد، باعـث کـاهش   دهنده قرار ميه پروتئيني بر روي يک ارتعاشزماني ک

تـوان  ها ميفرکانس ارتعاشات شده و به اين شکل با توجه به تغيير در فرکانس
به منظور آزمـايش ايـن سيسـتم محققـان     . به حجم دقيق مولکول دست يافت

شـده   کيلو دالتن تعيـين  ٦٦مولکول پروتئين بووين سرم آلبومين را که وزن آن 
گيري در ابعاد اتمي و مولکولي است و يـک دالتـون بـه    دالتن واحد اندازه(است 

  .مورد بررسي قرار دادند) صورت تقريبي برابر يک اتم هيدروژن است
مگـاهرتز در   ٤٥٠اي کـه بـا فرکـانس    اين پروتئين بر روي ارتعاش دهنـده 

دهنـده،  ي ارتعاشپس از قرار گرفتن اين پروتئين بر رو. ارتعاش بود قرار گرفت
کيلوهرتز کاهش پيدا کرد که ايـن ميـزان    ٢/١ فرکانس لرزش سيستم در حدود

در مقابـل پروتئينـي کـه    . آوردوجود ميتغييري بسيار کوچک اما محسوس را به
-کيلو دالتن تخمين زده شده است با قرار گيري بـر روي ارتعـاش   ٢٠٠وزن آن 

  .خواهد شد کيلوهرتزي ارتعاشات ٦/٣ دهنده باعث کاهش
آيد دهنده فرود مياي که مولکول بر روي ارتعاشبه گفته دانشمندان منطقه

دهنـده  نيز از اهميت بااليي برخوردار است زيرا فـرود آمـدن در مرکـز ارتعـاش    
گيرد، تـاثير  دهنده قرار مينسبت به زماني که مولکول در ابتدا يا انتهاي ارتعاش

  .ردبسيار بيشتري در تغيير فرکانس دا
گزارش، محققان اميدوارند در آينده بتوان با توسعه و بهبـود ايـن   پايه اين بر 

گيري حجم هزاران مولکول در عرض يـک  اي را براي اندازهسيستم جديد شيوه
سـنج توليـد   دهنـده يـا طيـف   از ديگر موارد استفاده اين ارتعاش. ثانيه ارائه کرد

تـرين  توانـد در توليـد پيچيـده   هاي نيمه رسـانا اسـت کـه مـي    ميکروالکترونيک
 .هاي بشري نقش داشته باشدفناوري

  

  ديگريکها از  جداسازي انواع نانولوله
هـا از   گروهي از محققان آمريكايي موفق به جداسازي انواع مختلف نانولولـه 

  .همديگر شدند

  
، محققان دانشـگاه ليهـاي آمريكـا، بـا پيچانـدن      Nature  به گزارش مجله

تـرين   نوع از رايج ١٢اند  هاي كربني توانسته دور نانولوله DNAهاي كوتاه  رشته
شوند؛  ها به ناچار تشكيل مي هايي كه هنگام توليد نانولوله ها را از مخلوط نانولوله
بسيار وابسـته بـه تـوالي     DNAهاي  اين روش پيچاندن رشته. ي كنندجداساز
DNA است.  

ها بسيار به اندازه و ساختارشـان وابسـته    خواص الكتريكي و فيزيكي نانولوله
هاي بسـيار مـؤثرِ    تواند منجر به افزاره ها مي است بنابراين جداسازي اين مخلوط

  .ها شود اي از نانولوله ع ويژههاي ساخت انوا ها و حتي روش مبتني بر نانولوله

مينگ زنگ و آناند زاگوتا از دانشگاه ليهاي، مـوقعي توانسـتند ايـن روش را    
تواننـد بـه    مـي  DNAهـاي   هاي معين رشـته  ابداع كنند كه متوجه شدند توالي

  .پيچندهويژه ب  هايي با ساختار و اندازه صورت انتخابي دور لوله
سـازي   رگ در جداسـازي و مرتـب  اين يك پيشـرفت بـز  : مينگ زنگ گفت

توانند به اين سطح هاي جداسازي كنوني نمي هيچ كدام از روش. ها است نانولوله
توان يـك يـا دو نـوع نانولولـه      هاي موجود فقط مي با روش. از جداسازي برسند

تـوان   ايم كه با اين روش مي خاص را از يك مخلوط جدا كرد، اما ما نشان داده
  .ها را از يك مخلوط جدا كرد نولولههمه انواع اصلي نا

طويل   رشته ٣٠تا  ٨اند از  كه اين محققان استفاده كرده DNAهاي  زنجيره
بـاز تشـكيل    ٤تـا   ٢هـا نيـز از    اين رشته. اند و تكراري معينِ بازي تشكيل شده

و يـك يـا   ) Gيـا   A(اند كه به صورت نرمال شامل يك باز پيورين منفرد  شده
  .هستند) Tيا  C(دينبيشتر باز پيريمي

ها و  بيني بين اين توالي اي قابل پيش متأسفانه هيچ رابطه: مينگ زنگ گفت
  .دهند؛ وجود ندارد ها پيوند مي هاييي كه به صورت انتخابي با آن نانولوله

هـاي جداسـازي    ما هنوز تصور روشـني از مكـانيزم ايـن سيسـتم    : وي افزود
هـاي مختلـف    هايي با سـاختار  نانولوله دور DNAهاي متفاوت  اما توالي  نداريم
ها را از يك مخلوط فراهم  پيچند و اين امكان جداسازي انواع مختلف نانولوله مي
  .كند مي
  

  .روند گرماي جهاني مي نانوبلورهاي منيزيم به جنگ
در آمريكا موفق به ساخت نانوبلورهاي جديد نـور آبـي    ان گروهي از دانشمند

اكسـيد نقـش مهمـي ايفـا     ديكـربن  گـاز   ني مـدت اند كه در ذخيره طوال شده
 .كنند مي

نانوبلورهاي غيرسمي از جنس  ان آزمايشگاه بركلي به گزارش ايسنا، دانشمند
كنند  آبي از خود متصاعد مي  اي مؤثر نور اند كه به شيوه اكسيد توليد كردهمنيزيم 

جديـد  ايـن محصـول   . اكسيد در طوالني مدت نقش دارندديكربن و در ذخيره 
 .كاهش اثرات مخرب افزايش گرماي زمين را دارد اي است كه قابليت وسيله

ارزان قيمت و سفيد رنگ اسـت   اكسيد در شكل فراوان، ماده معدنيمنيزيم 
 ان با استفاده از يك مسـير سـنتز   دانشمند .كه كاربردهاي مختلف و مفيدي دارد
 اند كه فقط چند توليد كرده اكسيد رامنيزيم شيميايي ارگانومتاليك نانو بلورهاي 

 نانومتر قطر دارند و برخالف قطعات بزرگتر اين ماده، نانوبلورهاي جديد وقتي در

 .درخشند برابر پرتو نور فرابنفش قرار گيرند، به رنگ نور آبي مي
قيمت و دشوار بـوده و در  ماده، گران هاي فعلي براي توليد نانوبلور اين روش

در اين تحقيق پژوهشگران بـه   اما  آيد،ه به دست نميعين حال هم نتايج دلخوا
نانوبلورهـا دسـت    مكانيسمي جديد و غيرمتداول براي كنترل پروسه توليـد ايـن  

 .اند يافته
را بـه دام   CO2 تواننـد گـاز  مي يكي از خواص مهم اين بلورها آن است كه

دار واكـنش  مواد كربناتا انداخته و ذخيره كنند و سپس اين ذخيره در زيرزمين ب
زمـين خـارج    از محيط CO2 دهد به اين ترتيب داده، تشكيل مواد معدني را مي

  .شود مي
  

  ابداع سيستم ارتباطات سريع نوري
دانشمند ايراني دانشگاه کاليفرنيا موفق به ارائه سيستم جديد ارتباطاتي شـده  

و  اي جديد در ارتباطات فوق سريع نوري بـه شـمار رود  تواند شاخهاست که مي
ارتباطات مدرن و نوري را متحول ساخته و از ميزان انرژي مصرفي و تجهيزات 

  .موردنياز در اين ارتباطات بکاهد
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بر اساس گزارش تي ام سي نت، محقق ايراني دانشگاه کاليفرنيا بـه همـراه   
گروهي از مهندسان اين دانشگاه موفق به ارائه تعديل کننده پليمر با پهناي باند 

گيگابايتي مـورد   ١٠٠هاي ارتباطي نوري تواند براي شبکهت که ميباال شده اس
  .استفاده قرار گيرد

  
بـه منظـور بهبـود     LX8900پروفسور بهرام جاللي اين سيستم را بـا نـام   

هناي باند، کاهش تجهيزات و کـاهش انـرژي مصـرفي در تجهيـزات     عملکرد پ
مـواد پليمـر توليـد شـده در     . گيگابايتي طراحي و ارائه کرده است ١٠٠ارتباطي 

تواننـد عملکـرد مناسـبي در    همين دليل مـي اند و بهسطوح ملکولي تنظيم شده
  .هاي الکترونوري داشته باشندفعاليت

ترين مشـکالت  تواند يکي از بزرگسيستم ميبه گفته جاللي استفاده از اين 
 Ultra Widebandهـاي راداري،  کليدي در تجهيـزات ارتباطـات و سيسـتم   

ADC هاي نوري را با محدوديت مواجه سازد، رفـع  تواند وضوح سيگنالکه مي
هـاي  هاي ديجيتالي تا کنون پيشـرفت که پردازشگران سيگنالبا وجود اين. کند

انـد امـا   هاي راداري ايجاد کردهارتباطات مدرن و سيستم قابل توجهي در بهبود
  .هاي پهن باند ايجاد کننداند بهبود چنداني در سيستمنتوانسته
بـار ايـن سيسـتم    کـه بـراي اولـين    GigOptixزارش، شرکت پايه اين گبر

-تواند شاخهپليمري را مورد آزمايش قرار داده اعالم کرده است اين سيستم مي

شمار رود که توانسـته اسـت يکـي از    رتباطات فوق سريع نوري بهاي جديد در ا
  .ترين مشکالت ارتباطات نوري را حل کندمهم
  

  ايجاد نوعي مايع آلي جديد براي گازهاي سمي
گروهي از دانشمندان آمريکايي نوعي مايع آلي با قابليـت اسـتفاده مجـدد را    

اکسيد را ديگوگرد سيد و اکديكربن تواند گازهاي مضر اند که مياختراع کرده
  .جذب کند

براساس گزارش ساينس ديلي، محققان البراتوار ملي پاسفيک شمال غربـي  
وزارت انرژي آمريکا اين مايع آلي را با هدف کاهش گازهاي مضر ساطع شده از 

  . اندهاي برق و کارخانجات صنعتي توسعه دادهنيروگاه
تواند اين دو و در دماي محيط مي ماده آلي منو اتانول آمين در ترکيب با آب

  . گاز سمي را با حداقل مصرف انرژي جذب خود کند
اکسيد گازهـاي اسـيدي   ديگوگرد اکسيد و ديكربن گازهاي مضري چون 

-تواند در تصـفيه محـيط  اين فرايند شستشو و تصفيه جديد مي. شوندناميده مي

  . هاي آلوده به اين گازها نقش مهمي ايفا کند
تواننـد  متدهاي فعلي تنها مـي : شمندان در اين خصوص اظهار داشتنداين دان

آوري کنند و در اين فراينـد نيـز ميـزان زيـادي انـرژي      اکسيد را جمعديكربن 
اما در اين متد جديد مصرف انرژي بسيار پايين است و در کنار  ،شودمصرف مي

  .ري کردآواکسيد را هم از محيط جمعديگوگرد توان اکسيد ميديكربن 
  

  

  .تالش براي توليد فلزات خودترميم شونده ادامه دارد
محققان موسسه فرانهوفر در تالشـند بـا کمـک گـرفتن از نـوع خاصـي از       

ها در الکترواليـه فلـزات توانـايي    ها و مواد ترميم کننده و قرار دادن آنکپسول
  .خودترميمي را در اين مواد سخت به وجود آورند

حققان در تالشند با انتقال تاثيرات خودترميمي پوست به گزارش زي نيوز، م
-هاي پرشده از مايع ترميم کننده و قرار دادن آنانسان به مواد با کمک کپسول

  .هاي فلزي اين خصوصيات را در سطوح فلزي ايجاد کنندها در الکترواليه
هـا توسـط محققـان موسسـه     همراه نانوکپسـول ها بهفرايند توليد الکترواليه

اي از فلز آسـيب ببينـد بدنـه    در صورتي که اليه. انهوفر درحال پيگيري استفر
ها در حرارت ايجاد شده در اثر آسيب سوخته شده و مايع درون آن بر نانوکپسول

به اين شکل خراش ايجاد شده بر روي سطح فلـز   .شودروي اليه فلز جاري مي
  .ترميم خواهد شد

اي ايجاد خودترميمي در فلزات به دليـل  اي برتاکنون استفاده از چنين شيوه
 ١٠هايي با ابعاد کپسول. ها بارها با شکست مواجه شده بوداندازه بزرگ کپسول

ميکرومتر  ٢٠هاي فلزي با ضخامت ميکرومتر براي استفاده در الکترواليه ١٥تا 
  .کردندبسيار بزرگ به شمار رفته و خصوصيات مکانيکي اليه را دچار اختالل مي

ها با داشتن قطـري برابـر چنـد صـد نـانومتر      ون نمونه جديد اين کپسولاکن
  .تري برخوردارندهاي قبلي از شرايط مناسبنسبت به نمونه

تـر  هاي حاوي مايع ترميم کننده کوچکبه گفته محققان هرچه ابعاد کپسول
همين دليـل بـراي   باشد حساسيت مخزن کپسول نيز افزايش پيدا خواهد کرد به

ها بايد از موادي خاص متناسب با نـوع الکتروليـدهايي اسـتفاده    خزن آنتوليد م
زيرا ايـن الکتروليـدها از خصوصـيات     ،شوند که در الکترواليه فلزات وجود دارند

  .هاي حساس را تخريب کنندتوانند کپسولراحتي ميشيميايي برخوردارند که به
ـ  اين براساس  ک بـراي توليـد   گزارش، محققان تاکنون از مس، نيکـل و زين

اما اعتقـاد دارنـد تکميـل توليـد بهتـرين       ،اندها استفاده کردهمخزن نانوکپسول
  .ها به چندين سال مطالعه نياز خواهد داشتپوشش براي اين کپسول

  

  ايجاد فيبر نوري زيستي با ابريشم
-اند که ميدست آوردهپژوهشگران نوعي نوعي پليمر زيستي را از ابريشم به

  .نوان فيبر نوري سازگارپذير مورد استفاده قرار گيردعتواند به
، محققان دانشگاه تافتس و دانشگاه ايلينويز EurekAlertبراساس گزارش 

ايـن پليمـر ابريشـمي،    . با استفاده از ابريشم به اين پليمر زيستي دسـت يافتنـد  
  . سازگارپذير و تجديدپذير زيستي است

اين پليمـر در پزشـکي زيسـتي    : اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند
هـاي امـواج بايـد    براي مثال بسياري از هدايت کننـده . کاربردهاي بسياري دارد

همـين دليـل بايـد    هـاي زنـده تـداخل کننـد و بـه     ها و بافـت مستقيما با سلول
ــذير ســازگارپذير اســتفاده از يــک پليمــر ســازگار و  . باشــند زيســتي و تجديدپ

هاي جديدي را براي ايجاد حسگرهاي با فرصتتجديدپذير زيستي مثل ابريشم، 
توان به از اين ميان مي. کندهاي زنده فراهم ميامکان انتقال نور به داخل بافت

نظارت مستقيم گلوکز، تشخيص حضور ويروس و يا نشانگرهاي آلزايمـز اشـاره   
اده عنوان يک فيبر نوري مورد استفتواند نور را جابجا کند و بهاين پليمر مي .کرد

  .قرار گيرد
  

  هاي کوارکيستاره اي شگفت در دل كشف ماده
اند که در مرکز يک ستاره نوتروني دانشمندان دريافته هاي اخير،طي بررسي

چنان فشـرده شـوند کـه ساختارشـان     ها آن نوترون اندازه چگال ممکن استبي



  

  
  
      

۳۲ 

ها تبديل ها و الکترونهاي آزاد، گلئوندرهم شكسته و ماده به دريايي از کوارک
 .شود

هـا،  سـتاره  شناسـيم ماننـد  ادي که در جهـان مـي  وبه گزارش ايسنا، بيشتر م
 تـون، نـوترون و  واز سه ذره پر... اي وها، سيارات، غبارهاي ميان ستارهسحابي

 .اند الکترون ساخته شده
-ذرات بنيادي عالم هستند و نمـي  ها،ها گمان براين بود که اين ذرهتا مدت

هنوز در مورد الکتـرون   اين باور. تري تقسيم کردا به اجزاي کوچکها رتوان آن
اي هاي هسته واکنش يکديگر در برخيوجود دارد، اما تبديل پروتون و نوترون به

انجـام شـده،    هاي ذرات بنياديتري که در شتاب دهندههاي پيشرفتهو آزمايش
 کـوارک سـاخته   تري به نـام ها از ذرات سازنده کوچکنشان داده است که آن

  .اندشده
 Down ها از دو کوارکپروتون. تاکنون شش نوع کوارک شناخته شده است

 Down و يـک کـوارک   Up شوند و دو کوارک ساخته مي Up و يک کوارک

ها کنار يکديگر چسب مخصوصـي  داشتن کوارکبراي نگه. سازندنوترون را مي
 .گلئون نام دارنداين وظيفه به عهده ذرات ديگري است که ! است الزم

-صورت آزاد و منفرد يا در مجموعهها را بهتوان کوارکدر حالت طبيعي نمي

قـدر زيـاد باشـد کـه     فشار آن هايي غير از اين دو حالت يافت، اما اگر چگالي و
جديدي خلق شـود کـه    شايد ماده ،ها در هم بشکندها و نوترونساختار پروتون

 .ندارد ديگر ساختار شناخته شده قبلي را
مشخص نام برد؛ چرا که مـاده بـه    توان از ذره يا ذرات به صورتديگر نمي

چگـالي  . تبديل شده است هاها و الکترونها، گلئوناي از کوارکدرياي يکپارچه
هـاي مجزاسـت،    نـوترون  ها وها که شامل پروتوناين ماده از چگالي هسته اتم
متفـاوت   اص ماده معمولي بسـيار هاي آن نيز با خوبسيار بيشتر است و خاصيت

 .انديا ماده شگفت ناميده دانشمندان اين ماده جديد را ماده کوارکي. خواهد بود
اخترشناسـان نيـاز دارنـد کـه      براي تفکيک ستاره نوتروني از ستاره کوارکي

تر است؛ جرم ساده دست آوردنبه. نسبت جرم به شعاع ستاره مورد نظر را بدانند
دارند، زيـرا دوره   اي دوتايي قرارهاي نوتروني که در مجموعهتارهويژه براي سبه

 .ها به جرم و فاصله دو همدم از يکديگر بستگي داردتناوب آن
 ١١تـا   ١٠کـوارکي حـدود    ايهـ طبق مشاهدات صورت گرفته، قطر سـتاره 

اندازه يک ستاره نوتروني متوسط به  اين مقدار را با. شودکيلومتر تخمين زده مي
  !مقايسه کنيد کيلومتر ٣٠تا  ٢٠ قطر

پايـدارترين شـکل ممکـن     اسكاي، ماده شگفت ممکن است به نوشته پارس
نقطـه پايـاني    شد کهتاکنون اين عنوان به هسته اتم آهن اطالق مي. ماده باشد
اگر چنين باشد، . هاي سنگين و پرجرم استاي در مرکز ستارههاي هستهواکنش

همين اندازه شکل فشرده داري آن بهفت، براي نگهشگ پس از ساخته شدن ماده
 .نيازي به گرانش نخواهد بود

توانـد هـر شـکل    بسـيار چگـال مـي    برخي نظريه پردازان معتقدند اين ماده
تبديل بـه مـاده شـگفت     ديگري از ماده را که با آن برخورد کند درهم بشکند و

انجام آن  بيفتد، سرعتکه حتي اگر اين اتفاق  اما جاي نگراني نيست، چرا. کند
 .بسيار کم است

. روي زمين يا خورشيد بريزد با اين اوصاف، تصور کنيد که کمي ماده شگفت
رود و در مـي  چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ماده شگفت به سـرعت بـه سـمت مرکـز    

  .که آسيبي به محيط اطراف وارد کندماند، بدون اينجا باقي ميهمان
  

  مشاهده دقيق مولکول هيدروژناي جديد براي ابداع شيوه

انـد  اي جديـد شـده  محققان البراتوار تحقيقات آي بي ام موفق به ارائه شيوه
هـا و  تـوان يـک مولکـول هيـدروژن را بـا تمـامي اتـم       که با استفاده از آن مي
  .اتصاالتش مشاهده کرد

به گزارش اليو ساينس، تکنيک جديد تصويربرداري توانسته اسـت بـر روي   
هاي کوچک ارتباطـات ميـان   ک مولکول هيدروژن تمرکز کرده و اتمآناتومي ي

  .ها را آشکار سازدآن
هاي کربن و ساختار حلقه مانند متشکل از اتم ٥اين مولکول با نام پنتاسن از 

هيدروژن تشکيل شده است به گفته محققان البراتـوار تحقيقـات آي بـي ام در    
ها در اين مولکول و حتي مي اتمزوريخ با کمک اين تکنيک امکان مشاهده تما

دليـل  سـاختاري کـه بـه    ،اتصاالت ميان کربن و هيدروژن وجود خواهد داشـت 
ها در اين هر يک از اتم. رسدنظر ميکوچکي بيش از حد تصور آن غيرممکن به

تر از يک دانه شن هستند تاکنون تصاوير چنين مولکول يک ميليون بار کوچک
کليـد شکسـتن ايـن     .شدندواضح مشاهده ميغيرو صورت کدر هايي بهمولکول

  .اي استهاي هستهتصاوير کدر استفاده از ميکروسکوپ
تواند هستند که مي ها از ردياب بسيار نوک تيزي برخورداراين ميکروسکوپ

مولکول را خط به خط اسکن کرده و تغييـرات در نيـروي ميـان ذرات مختلـف     
-دليل چسبيدن به مولکولاي فلزي رايج بههردياب .گيري کندمولکول را اندازه

اما در تکنيک جديد دانشمندان از ردياب  .اندها چندان مورد استقبال قرار نگرفته
  .اندمونوکسيدي استفاده کردهكربن 

ترين فاصـله از مولکـول   تواند از نزديکگزارش، اين ردياب مياين براساس 
بعدي از مولکول پنتاسن ارائـه  اي سه بدون ايجاد چسبندگي عبور کرده و نقشه

  .کند
  

  نانوذرات فلزي توليد جوهر نامرئي از
انـد كـه ظـرف چنـد      استفاده از نانوذرات، جوهري توليد كـرده  ان با دانشمند

 .شود ساعت نامرئي مي
آلـي در ارتباطـات امنيتـي     ايده اي كاربرد به گزارش ايسنا، اين جوهر نانوذره

العاده سري را از چشم افراد  فوق هاي ها و پيغام شهتوان نق با اين جوهر ميو  دارد
 .نامحرم و غريبه پنهان كرد

جوهر نامرئي شونده از نانوذرات  محققان دانشگاه نورت وسترن در توليد اين
پـذير اسـتفاده   انعطـاف  طال و نقره در درون يك نوار ژالتيني ارگانيك رقيـق و 

شـوند و   ساعت ناپديد مـي  از چند اين نانوذرات فلزي در نور مرئي پس. اند كرده
تـوان   و مـي  دهنـد  قابل رويت نيستند، اما در زير نور فرابنفش تغييـر رنـگ مـي   

 .ها را مشاهده كرد تصاوير يا نوشته
تـوان صـدها بـار     هستند و مـي  گويند اين نوارها چند بار مصرف محققان مي

هـا  بـر روي آن دوبـاره   ها را پاك كـرد و بدون اين كه كيفيتشان تغيير كند، آن
كشـد، امـا    ثانيه طول مـي چنين نوشتن روي اين نوار چند دهم ميليهم. نوشت

چنين هم. تسريع كنند تر اين زمان راتوانند با استفاده از نور درخشان محققان مي
 .كاري در نانوذرات كنترل كردبا دست توان سرعت ناپديد شدن تصاوير را مي

نوار نامرئي كننده نيز غيـرممكن   ري از ايننسخه بردا: محققان تاكيد كردند
  .است
  

  بيني هوشمند براي شناسايي گازهاي سمي
پژوهشگران نوعي بيني مصنوعي هوشمند براي شناسايي گازهـاي سـمي و   

  .خطرناک اختراع کردند
گروهـي از پژوهشـگران    Nature Chemistryنشـريه  براسـاس گـزارش   

ضـور و تـراکم گازهـاي شـيميايي     نوعي بيني الکترونيکي اختراع کردنـد کـه ح  
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اين بيني الکترونيکي بيشترين  .کندصنعتي سمي را در يک منطقه شناسايي مي
  .اظت از جان کارگران بخش صنايع شيميايي داردفاهميت را در ح
پژوهش جديد دانشمندان، اين بيني هوشمند الکترونيک قـادر  اين بر اساس 

قه شناسايي کنـد و دربـاره ميـزان    نوع ماده صنعتي سمي را در دو دقي ١٩است 
  .براي انسان هشدار دهد هاخطر آن

  
دانـه  رنـگ  ٣٦به گفته محققان دانشگاه ايلي نـويز، بينـي مصـنوعي مزبـور     

ک در تماس با مواد شيميايي موجود در هوا ، تغييـر رنـگ   متفاوت دارد که هر ي
اي متخلخـل بـه   هاي حساس به مواد شيميايي برسطح سازهدانهرنگ. دهندمي

اين بيني مصـنوعي بسـيار سـبک، ارزان و     .انداندازه يک تمبر پستي قرار گرفته
مـاده   ١٩مقاوم در برابر رطوبـت هواسـت و از کيفيـت تشـخيص بسـيار زيـاد       

  .ايي خطرناک براي انسان برخوردار استشيمي
  

  .خصوصيت مغناطيسي در گازها کشف شد
براي اولين بار موفق شدند خصوصيات مغناطيسي را  MITمحققان موسسه 

  .در گاز سرد شده ليتيوم مشاهده کنند
ها دانشمندان بر سر اين موضوع کـه آيـا   به گزارش پاپ ساينس، براي سال

مغناطيسي از خود نشان دهند يا خير با يکـديگر بـه   توانند خصوصيات گازها مي
اکنون دانشـمندان موسسـه ام آي تـي بـا اسـتفاده از گـاز       . پرداختندمباحثه مي

محققان اين موسسه موفـق بـه    .منجمد نشان دادند پاسخ اين سئوال آري است
مشاهده خصوصيات مغناطيسي در گاز سرد شده ليتيوم شدند که تا درجه حرارت 

  . يونيوم درجه از صفر مطلق سرد شده بودميل ١٥٠
براي سرد کردن گاز ليتيوم محققان پرتو مـادون قرمـز را بـر روي ابرهـاي     

-سيستم سردسازي ليزري شيوه اي ابتدايي است که فيزيک. گازي تابش دادند

در ايـن  . کننـد دانان از آن براي کاهش حرارت گازها تا صفر مطلق استفاده مي
کاهد و در ها ميحرکت کرده و از سرعت حرکت آنگاز را بي هايشيوه ليزر اتم

پس از سرد شدن ابرهـا بـه تـدريج     .کندها نيز کاهش پيدا مينتيجه حرارت آن
شوند که اين کاهش در اندازه ابرها با سرعت وسعت يـافتن ابرهـا   تر ميکوچک

پس از خاموش شدن ليزر ترکيب شده و نشان مـي دهـد اتمهـاي گـاز در گـاز      
  .اندليتيوم مغناطيسي شده

گزارش، به گفته اسکات پيچارد محقق موسسه ام آي تي اين اين بر اساس 
توانـد درک واضـحي را از   موفقيت از جنبه تئوري بسيار پر اهميت است زيرا مي

  .وجود آوردترين وجه ممکن بهمغناطيس در کوچک
  

  .هاي فلزي توليد شد ورقه  DNAهاي  با استفاده از رشته
بـه عنـوان يـك     DNAپژوهشگران دانشگاه كرنل با اسـتفاده از مولكـول   

هاي نازكي از نانوذرات  ورقه) و نه به عنوان يك ماده ژنتيكي(گاه ساختاري  تكيه
  .اند داشته شدهكنار هم نگه DNAهاي  اند كه توسط رشته طال ايجاد كرده

يستورهاي نازك يا توان براي توليد ترانز ها مي از اين ورقه به گزارش فارس،
هـاي نـازك در    تـوان از ايـن ورقـه    مـي  .ابزارهاي الكترونيكي ديگر بهـره بـرد  

  .كاربردهاي الكترونيكي بهره برد

هـم پيچيـده و موماننـدي از    هاي به هاي نازك توسط رشته اجزاي اين ورقه
DNA گاه ديگـري بـراي حفـظ شـكل      داشته شده و نياز به تكيهكنار هم نگه

  .ندارندساختاري خود 
رهبري اين گروه پژوهشي را دان لوئو، استاد مهندسي زيستي دانشگاه كرنل 

تـوان بـه ونالنـگ     از ديگر اعضاي اين تيم تحقيقاتي مـي . بر عهده داشته است
چنگ، همكار فوق دكترا، كريستوفر اومباچ، استاديار علـوم و مهندسـي مـواد، و    

  .اشاره كرد ديود مولر، استاديار فيزيكي كاربردي و مهندسي
هاي منظم و نازك كه ابرشبكه ناميـده   اين پژوهشگران براي توليد اين ورقه

ها رشد داده و سپس آن DNAهاي   رشته  شوند ، نانوذرات طال را روي تك مي
در نهايت قطراتي از اين محلول را روي . ور ساختند را در يك محلول آبي غوطه

  .زه دادند تا آب آن تبخير شوديك بستر سيليكوني متخلخل چكانده و اجا
هاي نازكي از نانوذرات طـال بـود كـه بـه وسـيله       چيزي كه باقي ماند، ورقه

عـالوه محققـان   بـه . داشـته شـده بودنـد   به حالت معلق نگـه  DNAهاي  رشته
و فاصـله ميـان نـانوذرات     DNAهـاي   توانستند به آساني و با تغيير طول رشته

  . ها را كنترل كنند ههاي مكانيكي اين ورق طال، ويژگي
اميدواريم اين روش در توسعه نانومدارات نسل بعد مفيد واقـع  : گويد لوئو مي

  .شود
  

  دوستهاي نمکتوليد سوخت زيستي با ميکروجلبک
ــا کشــت    ــه ب ــد ک ــات خــود نشــان دادن پژوهشــگران آمريکــايي در تحقيق

 هاي حاشـيه دريـا کـه بـراي کشـاورزي     دوست در زمينهاي نمکميکروجلبک
توان به يک منبع جديد بـراي توليـد سـوخت زيسـتي     سنتي مناسب نيستند مي

  .دست يافت
هـاي  محققان دانشگاه نووادا دريافتند کـه زمـين   ،EurekAlertبه گزارش 

-هاي سنتي نيسـتند مـي  نمکي حاشيه درياها که محل مناسبي براي کشاورزي

هـا  اين جلبـک  .دوست تبديل شوندهاي نمکهاي کشت جلبکتوانند به مرزعه
توانند با آب شور آبياري شوند منبع مناسبي براي توليـد سـوخت زيسـتي    که مي

که به آب، زمين و محصوالت کشـاورزي آسـيب وارد   روند بدون اينشمار ميبه
  . شود

هـاي  هـايي کـه در آب  جلبک: در اين خصوص اين دانشمندان اظهار داشتند
هاي زيستي و يکي براي توسعه سوختتوانند به کليدي کنند ميشور زندگي مي

  .اکسيد اتمسفر تبديل شوندديكربن از متدهاي موثر براي بازيافت 
هاي زيستي، ها در توليد سوختترين محدوديتدر حال حاضر يکي از بزرگ

فقدان ماده اوليه مناسب است به طوري که بـه دليـل اسـتفاده از سـويا و ذرت     
قيمـت ايـن محصـوالت در بـازار بـه شـدت        براي توليد ديزل و اتانول زيستي

هاي توليد شده از اين محصوالت نيز ارزان چنين سوختهم. افزايش يافته است
  . ها برابر نيستو اقتصادي نبوده و ميزان عرضه و تقاضاي آن

دوسـت  هاي نمـک زارش، اين در حالي است که ميکروجلبکاين گبراساس 
هـاي فاضـالب شـهري و در    حتي در آب هاي شور وها و آبتوانند در زمينمي

  .تمام فصول سال کشت داده شوند
  

  HIVايجاد يک مولکول جديد براي مقابله با ويروس 
توانـد از ورود  پژوهشگران فرانسوي مولکول جديدي را ايجاد کردند که مـي 

  .هاي بدن جلوگيري کندبه سلول HIVويروس 
اند موجب بيماري ايـدز  تودر بدن انسان مي HIVبه گزارش نيچر، ويروس 

و مرکـز ملـي    ١١محققان انيسـتيتو پاسـتور، دانشـگاه مطالعـات پـاريس      . شود
تحقيقات علمي فرانسه مولکول جديدي را براي مقابله بـا ايـن ويـروس ايجـاد     
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هاي رايج کـه  اين مولکول برخالف ساير درمان .نام دارد CD4-HSکردند که 
را بـه   HIVانـد راه ورود ويـروس   توها توقف تکثير ويروس است مـي هدف آن

  . سلول مسدود کند
رش، اين مولکول از پيوند ميان يک قند و يک پپتيد ايجـاد  اين گزا براساس

کـه ويـروس وارد   تواند استراتژي درماني جديدي را پـيش از آن شده است و مي
اين محققان اظهار داشتند که از آغاز شـيوع ايـن اپيـدمي    . سلول شود ارائه کند

اند عمـر بيمـاران   اند که توانستهمولکول درماني ايجاد شده ٢٥ون در حدود تاکن
هـا عـوارض جـانبي بسـيار     مبتال به ايدز را افزايش دهند اما اغلب اين مولکول

  . مهمي دارند
 gp120هاي جديد، اين دانشمندان دريافتند که گليکوپروتئين در اين بررسي

به عنوان يک هدف درمـاني درنظـر    تواندکه روي غشاي ويروس قرار دارد مي
دهد که يک گيرنده را روي سلول اين پروتئين به ويروس اجازه مي. گرفته شود

  . نام دارد تشخيص دهد CD4که 
زودي آزمايشــات ايــن مولکــول را بــر روي جانــداران ايــن دانشــمندان بــه

  .کنندآزمايشگاهي آغاز مي
  

  يتهركورد جديد در تبديل نور خورشيد به الكتريس
محققان و دانشمندان استراليايي و آمريكايي در اقدامي جديـد توانسـتند بـه    

كارگيري توان خورشـيدي دسـت يابنـد و ركـوردي جديـد و      باالترين ميزان به
در اين ركورد جديد . تبديل نور خورشيد به الكتريسيته ثبت كنند  جهاني در زمينه

  .ديل شددرصد از انرژي نور خورشيد به الكتريسيته تب ٤٣

  
استراليا به همراه  USNW ARCدر اين پروژه، محققان مركز فتوولتائيك 

گروه ديگر از دانشمندان آمريكـايي يـك تركيـب چندسـلولي را بـه معـرض        ٢
تند كه توانسـت محـك مناسـبي بـراي تبـديل نـور خورشـيد بـه         نمايش گذاش

  .هاي ممكن باشد روش  كارگيري همهالكتريسيته با به
هاي مختلف  هاي مختلف با انرژي كه نور خورشيد تركيبي از رنگ دليل اينبه

اي از طيف ماوراي بنفش با انرژي باال تا طيف مادون قرمـز بـا    است و محدوده
هـاي خورشـيدي كـه از مـواد      گيرد، لذا تركيبي از باتري ر ميانرژي پايين را درب
تواند انرژي كارآمدتر و بيشتري از نور خورشيد نسبت  اند، مي مختلف ساخته شده

  .هاي تكي توليد كند به باتري
توانند نور هسازي شدند تا ب هاي سيليكوني طوري بهينه در اين تحقيق، باتري

ها قادر به  اين باتري. قرمز نزديك جذب كنند خورشيد را از طيف قرمز تا مادون
  .درصد نور خورشيد به الكتريسيته هستند ٤٦تبديل 
هـاي نـور    نوع باتري سيليكوني ديگر نيز بـه منظـور جـذب ديگـر طيـف      ٤

درصد نور  ٤٣نوع باتري با هم توانست  ٥تركيب اين . سازي شدند خورشيد بهينه
رقم بسيار باالتري نسبت به ركورد ثبت  خورشيد را به الكتريسيته تبديل كند كه

توان مستقيما با ركورد قبلي كـه تبـديل    البته اين ركورد را نمي .قبلي است  شده
درصد انرژي خورشيد به برق بود مقايسه كرد؛ چراكه ركورد قبلي مربوط به  ٢٥

  .هاي تكي است باتري
يدي استفاده هاي خورش بري، از باتري در اين ركوردگيري جديد تركيب هزينه

تابيد كـه شـدت آن بسـيار     ها مي شد و نور خورشيد به صورت متمركز به باتري
  .گيري قبلي بود باالتر از استاندارد نور خورشيد در اندازه

در هر صورت اين تحقيق، راهنماي خوبي براي به كارگيري نيـروي بـالقوه   
  .فتوولتائيك خورشيدي در آينده خواهد بود

  

  محقق ايراني درباره نتايج تحقيقات يک
  هاي مصنوعي خوراکي کنندهشيرين

دانشمند ايراني دانشگاه ليورپول در تحقيقات خود نشان داد کـه معـده قـادر    
هاي مصنوعي و قند طبيعي را از هم تشخيص دهـد و ايـن   کنندهنيست شيرين

-تواند فرد را بـه شوند و حتي ميها نيز همانند قند موجب چاقي ميکنندهشيرين

  .سوي چاقي مفرط نيز سوق دهد
  

  
اي پروفسـور ايرانـي   براساس گزارش روزنامه تلگراف، ثريـا شـيرازي بيچـه   

دانشکده علوم دامپزشکي دانشگاه ليورپول که نتايج تحقيقات خود را در اجالس 
کننـده  نشان داد کـه مـواد شـيرين    ،قات غذايي سوئيس مطرح کرده استتحقي

توانند موجب افزايش دهند بلکه ميمصنوعي نه تنها هيچ عمل مثبتي انجام نمي
  .دنوزن شو

بدن ما قادر نيست بين قنـد  : در اين خصوص اين دانشمند ايراني توضيح داد
شـود  ايي اسـتفاده مـي  هاي مصـنوعي کـه در صـنايع غـذ    کنندهواقعي و شيرين

-کننـد مـي  حسگرهاي معده ما که جذب گلوکز را فعال مـي . تمايزي قائل شود

به اين ترتيب بدن گلوکز و . هاي مصنوعي نيز پاسخ دهندکنندهتوانند به شيرين
  .کندکالري بيشتري را پردازش مي

هـا در  کنندهبه گفته اين استاد ايراني دانشگاه ليورپول، استفاده از اين شيرين
تواند فـرد را بـه   شود بلکه حتي ميرژيم غذايي نه تنها موجب کاهش وزن نمي

  . سوي چاقي مفرط نيز سوق دهد
گيرد بـه اعتقـاد مـن    هخواهد رژيم بهاگر کسي ب: اي افزودثريا شيرازي بيچه

اين مسـئله حتـي در مـورد    . کنندهتوانند کمکي به وي بها نميکنندهاين شيرين
توصـيه مـن اسـتفاده هميشـگي از     . گازدار رژيمي نيز صادق اسـت  هاينوشابه

به اعتقاد من حتي مصرف اين مواد به ميزان بسيار جزئي . غذاهاي طبيعي است
  . نيز مضر است

  
  قطبي مغناطيسي در يک ماده واقعيمشاهده خاصيت تک

-ها سال تحقيقات سرانجام موفق شدند خاصيت تکدانان پس از دهفيزيک

  .ناطيسي را در يک ماده واقعي مشاهده کنندقطبي مغ
هاي مغناطيسي ذراتي هسـتند  قطبيبراساس گزارش ساينس اکسپرس، تک

 .فـرض کـرد   ١٩٣١دان به نام پل ديراک در سال ها را يک فيزيککه وجود آن



  

  
  
      

۳۵ 

قطـب  (خاصيت اين ذرات در اين است که تنهـا روي يـک قطـب مغناطيسـي     
در دنيـاي واقعـي ايـن ذرات بسـيار     . وندشـ منتقل مـي ) جنوب و يا قطب شمال

طـور عـادي در   ذراتي که بـه . انداستثنائي هستند و تاکنون هرگز مشاهده نشده
  . هستند) شمال و جنوب(طبيعت وجود دارند داراي دو قطب 
دانان آلماني، انگليسي و آمريکايي موفق شـدند  اکنون براي اولين بار فيزيک

اين محققان . ر يک ماده واقعي مشاهده کنندهاي مغناطيسي را دقطبياين تک
بلور اين ماده . يک بلور تيتاني شده عنصر ديسپروزيم را با نوترون بمباران کردند

بـا ايـن روش موفـق شـدند     و اين محققـان   شکل هندسي بسيار ويژه اي دارد
  . سازماندهي دوباره گشتاور مغناطيسي را در داخل اين ماده مشاهده کنند

دن يک ميدان مغناطيسي در اين ساختار، اين محققان موفق شدند با وارد کر
درجه کلوين برخي از ذرات دو قطبـي ايـن مـاده را بـه      ٢تا  ٦/٠در دماي بين 

ما موفـق  : در اين خصوص اين دانشمندان اظهار داشتند. قطبي تبديل کنندتک
د اين خواص بـراي تمـام مـوا   . شديم خواص اصلي يک ماده را بازنويسي کنيم

انگيزي در توسعه تتواند نتايج شگفاين کشف مي. مشابه اين ماده معتبر هستند
 .هاي جديد داشته باشدفناوري
  

  .مغناطيسي دارندفروگازها هم خواص 
هـاي بخـار گـاز خـواص      در اتـم  MITبراي اولين بار دانشـمندان دانشـگاه  

ها قبل مطرح   اين پاسخ سوالي است كه از سال .را مشاهده كردند يفرومغناطيس
ربا كه از آهن يا نيكـل   توانند خواصي شبيه به يك آهن آيا گازها مي: بوده است

  ساخته شده از خود بروز دهند يا نه؟

  
 ٤٥٩هاي ليتيم كه تا دمـاي   ه در بخاري از اتمويژهمحققان اين خاصيت را ب

در ايـن آزمـايش محققـان از    . درجه فارنهايت سرد شده بـود، مشـاهده كردنـد   
الكتـرون   ٣نـوترون و   ٣پروتـون،   ٣اسـتفاده كردنـد كـه شـامل      6Li ايزوتوپ

  .باشد مي
يـك فرميـون    ٦دهنده عدد فرد است ليتيـوم  از آنجا كه تعداد اجزاي تشكيل

فرميـون ذرات بنيـادي بـا    . شود كه خواصي شبيه به الكتـرون دارد  محسوب مي
هـاي   سـال . كننـد  اسپين نيمه كامل هستند كه از اصل طرد پاولي پيـروي مـي  

زيادي دانشمندان بر سر اين مساله بحث داشتند كه به طور كلي آيا ممكن است 
 MITحقيقاتاكنون ت. ها يا مايعات فرميوني بتوانند فرومغناطيس باشند يا نه گاز

يك پاسخ مثبت به اين سوال داده و آنچه در اين ميان كـامال مشـخص اسـت    
تواند درك انسـان را از مغنـاطيس افـزايش     انجام يك كشف مهم است كه مي

  .دهد
اي در  مغناطيسـي دارنـد كاربردهـاي مهـم و گسـترده     فروموادي كه خواص 

اي تصـوبر بـرداري و   ه انوتكنولوژي و دستگاهنسازي اطالعات،  ابزارهاي ذخيره
  .تشخيص پزشكي دارند

العـاده سـرد را در مركـز     هاي ليتيم فوق در اين آزمايش محققان ابري از اتم
ـ     همـان . بنفش گير انداختند يك اشعه ليزر ماوراي تـدريج  هطـور كـه محققـان ب
دادند، چند خصوصيت را مشاهده كردند  ها را افزايش مي نيروهاي دافعه بين اتم

تـر و   ابر گازي ابتدا بزرگ. داد گاز در حال فرومغناطيس شدن است كه نشان مي

طور  ها از تله آزاد شدند مجددا به كه اتم هنگامي. طور ناگهاني جمع شدسپس به
هاي تئوريـك    بيني اين قضيه و ديگر مشاهدات با پيش. تر شدند ناگهاني منبسط

  .براي تبديل فاز به حالت فرومغناطيس مطابقت دارد
توان نشان داد كـه گازهـاي    ورت تاييد قطعي و محكم اين تحقيق ميدر ص

  .فرميوني نيازي به ساختار بلوري براي تبديل شدن به فرومغناطيس ندارند
توانند همگي در يك جهت قـرار   ها چگونه مي كه اتم چون امكان مطالعه اين

ـ      ه گيرند و به علت نداشتن زمان كافي براي همتـراز كـردن خودشـان، شـروع ب
توان به طور قطع از اين نظريـه دفـاع    كنند وجود ندارد نمي تشكيل مولكول مي

  .كرد
 

  DNAاستفاده از نانوساختارهاي گرافن و 
  در ساخت حسگرهاي زيستي

پژوهشگران در تحقيقات خود نشان دادند که پيوند ميان ماده جديد گـرافن،  
يجـاد حسـگرهاي   مي تواند منجر بـه ا  DNAدي اکسيد تيتانيوم و مولکولهاي 

  .زيستي تشخيص سموم شود
براساس گزارش ساينس ديلي، محققان دانشگاه پرينستون و البراتـوار ملـي   

 Micro Nanoپاسفيک شمال غربي که نتايج بررسيهاي خود را در کنفرانس 

Breakthrough  در اورگان آمريکا ارائه کردند توانستند کاربردهاي جديدي را
بهبود توانـايي باتريهـاي ليتيـومي و حسـگرهاي جديـد      از ماده جديد گرافن در 

  . زيستي نشان دهند
ورقه هاي گرافن در ابعاد نانويي بوده و تنها از يک اتم کربن تشـکيل شـده   

اين دانشمندان نشان دادند که مي توان با ترکيب گرافن با دي اکسيد کربن . اند
ند سه برابر سريعتر از براي ساخت الکترودهاي موثرتري استفاده کرد که مي توان

الکترودهايي که تنها از دي اکسيد کربن ساخته شده اند بـاردار شـوند و تخليـه    
  .الکتريکي کنند

به عالوه کاربردهاي گرافن نسبت به نانو لوله هاي کربني بسيار بيشتر است 
به طوري که تاکنون هيچ گروه تحقيقاتي بر روي فعل و انفعال ميـان گـرافن و   

DNA نکرده بود اما اکنون اين محققان موفق شدند نانوساختارهايي را  مطالعه
  .توسعه دهند DNAاز گرافن و 

منظور رديابي اين فعل و انفعال، دانشمندان يک مولکـول فلورسـانت دي   به
  . پيوند زدند DNAاکسيد تيتانيوم را به 

براساس گزارش ساينس ديلي، اين آزمايشات نشان داد که فلورسانت زماني 
روي گرافن قرار مي گيرد مي درخشد امـا زمـاني    DNAکه يک زنجيره واحد 
روي اين ماده واقع مي شـود فعـل و انفعـال ميـان      DNAيک زنجيره دوتايي 

DNA و گرافن به مراتب قويتر مي شود .  
در روشن و خاموش کردن فلورسـانت مـي توانـد بـراي      DNAاين توانايي 

به کار رود که براي جستجوي سموم در ساخت انواع ابداعي حسگرهاي زيستي 
  .غذا و يا باکتريهاي بيماريزا در سالحهاي بيولوژيکي استفاده مي شوند

  

  جهان ترين لوله آزمايشآزمايش شيميايي در كوچك
هـاي  موفق شدند، واكنش مـواد مـذاب در مقيـاس    پژوهشگران در آزمايشي

 .شاهده كنندبسيار نازك م هاي آزمايشگاهينانويي را در نانولوله
آمريكـا ايـن آزمـايش     به گزارش ايسنا، محققان دانشگاه تگزاس در اوستين

جهـان   تـرين لولـه آزمـايش   اند كه شايد در كوچـك  اي را انجام داده شيمي پايه
تار موي انسـان   هزارم يكاندازه قطر اين لوله آزمايش يك. صورت گرفته است

قدري كوچـك اسـت كـه    به آزمايش ان اين نانولوله به گفته دانشمند. بوده است
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باال نيـاز   براي مشاهده آزمايش به يك ميكروسكوپ الكترونيكي با قدرت بسيار
 .دباشمي

ساخته شده است كه با بلـوري از   نانولوله آزمايش از يك اليه ظريف كربني
محققـان  . ه استپر شد ژرمانيم مثل نانوسيم با ذره كوچكي از طال در نوك آن

ذوب شدن طال را در انتهاي بلـور نانوسـيم    يش را گرم كردند وسپس لوله آزما
 .مشاهده كردند

ساده بود، اما اساسا مـا بـراي    هر چند آزمايش نسبتا: گويند محققان مياين 
گـر باشـيم   آزمايشي را نظاره بار توانستيم در مقياسي به اين كوچكي چنيناولين

اساسي جديـدي   هايتي ديدگاهها معتقدند چنين آزمايشاآن. كه خيلي جالب بود
  .دهد ان قرار مي درباره چگونگي رفتار نانومواد در اختيار دانشمند

  
  ايراني دانشگاه بركلي موفق بهپژوهشگر 

  .هاي پيل خورشيدي شد ابداع نانوستون
ملي الرنـس بركلـي در دپارتمـان انـرژي آمريكـا و       پژوهشگران آزمايشگاه

يك اسـتاد ايرانـي موفـق بـه سـاخت       رپرستيدانشگاه كاليفرنيا در بركلي به س
 .شدند هاي خورشيدي كارآمد از مواد ارتجاعي ارزان قيمت پيل

هـايي   نوري در مجموعه رساناهاي فعالبه گزارش ايسنا، در طرح جديد نيمه
  .يابندهاي نانويي كه هر كدام يك بلور منفرد هستند، پرورش مياز ستون

 
آزمايشگاه بركلي و استاد مهندس  بخش علوم مواد در  علي جاوي، پژوهشگر

بـه روشـي بـراي توليـد      در اين تحقيق: دانشگاه بركلي گفت  برق و علوم رايانه
خورشيد دست  ظيممندي از انرژي ع هاي كارآمد به منظور بهرهانبوه فتوولتائيك

هـاي  روش بلوري كاربردهاي زيادي دارند، امـا رساناهاي تكنيمه. ايم پيدا كرده
متاســفانه : وي تاكيــد كــرد. هــا اقتصــادي نيســتنداســتاندارد بــراي ســاخت آن

هاي نانو ناموفق بـوده   هاي خورشيدي از ستون براي توليد پيل هاي اوليه تالش
رشـد ايـن   ، درصد اسـت  ق كمتر از يك تا دوكارايي تبديل نور به برزيرا . است

ها آن ابعاد نانو قابل كنترل نيستند و كيفيتو  ساختارها روي بلور پرهزينه است
 .ضعيف است

-مايع-تكنيك موسوم به بخار جاوي از روشي جديد و كنترل شده مبتني بر
بلـوري  هـاي تـك  نانوستون هاي هاي بزرگ از رديف جامد استفاده كرده تا مدل

الكترون روي فويـل آلومينيـوم    سولفيد غني ازكادميم درون اين ساختار . ازدبس
يـك اليـه از    كننـد و  ها رشـد مـي  در همين ساختار نانوستونو  يابد پرورش مي

دو مـاده در  لذا . كند اي براي جمع كردن نور عمل مي تلوريد مثل پنجرهكادميم 
هـا از ميـان   تـرون سـازند كـه در آن الك  تماس با هم يك پيل خورشـيدي مـي  

الكترودهايي از جنس مـس و   يابند و در باالي اين پنجرهها جريان مينانوستون
ها  كارايي اين سيستم در آزمايش. كند شود كه جريان را منتقل مي طال تعبيه مي

 .ها بوده است اكثر فتوولتائيك بيشتر از
وش جديد را درصد در ر ٦توانند اين درصد كارايي  مي گروه جاوي در آينده 

 هـاي زيـادي بـراي ارتقـاء بـازده     راه: جـاوي گفـت  چنـين  هـم . ارتقـاء دهنـد  

تـوان سـاخت آن را هـم     هاي سه بعدي نانوستوني وجود دارد و مـي  فتوولتائيك

هاي خورشيدي با هزينه پايين  اما بهترين نكته اين روش توليد پيل تسهيل كرد،
 .است

رشد ساختارهاي تك بلـوري   اندر حال حاضر ما به تو: وي خاطر نشان كرد
-نمونه سه بعدي آن ايم و براي تهيههاي بزرگ آلومينيوم دست يافته روي ورقه

   .داد ءها بايد كيفيت و درجه خالص بودن مواد ورودي را ارتقا
  

  کشف يک مولکول کليدي براي ساعت داخلي بدن
پژوهشگران آمريکايي مولکولي را کشف کردند کـه در سـطح سـلولي يـک     

  .کندقش کليدي در تنظيم ساعت بيولوژيکي داخلي بدن ايفا مين
براساس گزارش ساينس، تاکنون در تنظيم ساعت بيولـوژيکي بـدن از يـک    

ها بـه غـذا   رسي اندامطرف ميزان نور شبانه روزي و از طرف ديگر ميزان دست
اکنـون   .شـد هاي مولکولي توجـه مـي  مورد توجه قرار داشت و کمتر به مکانيزم

وهي از محققان موسسه مطالعات بيولوژيکي سالک کشف کردند که پروتئين گر
CRY1      در سطح مولکولي نقش مهمي در تامين و ارائـه يـک سـوخت و سـاز

  . کنداوليه ويژه براي ريتم شبانه روزي بدن ايفا مي
کردهاي فيزيولوژيکي اصلي بـدن از الگوهـاي   ساعت داخلي ارگانيسم عمل

ها بـه انـرژي را کنتـرل    رسي سلولاس گرسنگي و دستبيداري تا احس -خواب
  . کندمي

شـدت  روزي و متابوليسم بدن بـه به گفته اين محققان از آنجا که ريتم شبانه
تواند منجر بـه بـروز بيماريهـاي    ها ميعدم تعادل ميان آن ،هم مرتبط هستندبه

  . متابوليکي شود
کـاري هسـتند در    سـاعته در شـيفت   ٢٤براي مثال افرادي که بـه صـورت   

معرض باالترين خطر ابتال به چاقي مفرط و ديگر مشـکالت فيزيکـي از جملـه    
  . هاي قلبي عروقي قرار دارندفشار خون باال و افزايش خطر بيماري

در اصل در گياهان بـه عنـوان يـک     CRY1گزارش، پروتئيناين براساس 
مندان کشـف کردنـد   اکنون اين دانش. يابدگيرنده نوري براي نور آبي توسعه مي

کردهاي ساعت داراني که به نور حساس نيستند با عملکه اين پروتئين در مهره
  . شبانه روزي ارتباط دارد

ايـن محـل بـراي    . اين مولکول در محل فسـفري شـدن سـلول قـرار دارد    
اين مولکول قادر است ميزان انرژي . آماده شده است AMPKمولکولي به نام 

زمـاني کـه انـرژي بـاال رود،     . گيـري کنـد  را انـدازه  جابجا شده در يک سـلول 
AMPK ماند و سلول تمام فرايندهاي عادي خـود  به صورت غيرفعال باقي مي

 AMPKاما در شرايطي که سطح انرژي در سلول پايين آيـد   ،دهدرا انجام مي
بـه ايـن    .زندپيوند مي CRY1شود و يک مولکول فسفات را به فاکتورفعال مي

  .شوديابد و ساعت داخلي بدن تنظيم ميشبانه روزي افزايش مي ترتيب ريتم
   

  اي در زمين امكان استخراج نفت از هر نقطه
همواره عقيده بر اين بوده است كه نفت و گاز موجـود در اعمـاق زمـين بـه     

هاي گذشـته   هاي مختلف فسيل گياهان و جانوران در دوران واسطه تجمع اليه
  . گويند ات اخير چيز ديگري را مياما تحقيق. تشكيل شده است

انسـتيتو سـلطنتي فنـاوري در     محققان ،Science Daily گزارشبراساس 
هاي  اند كه فسيل هاي اخير خود به اين نتيجه رسيده استكهلم در جريان بررسي

گيري بسترهاي نفت و گاز طبيعي چندان ضـروري   گياهي و جانوري براي شكل
  .نيستند

هاي موجـود در خصـوص    ن به منزله انقالبي در نظريههاي اين محققا يافته
. چگونگي تشكيل بسترهاي نفتي در اعماق زمـين در نظـر گرفتـه شـده اسـت     
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اين است كه . كند ها به ذهن خطور مي اي كه از نتيجه اين بررسي نخستين نكته
  . توان نفت و گاز طبيعي را از اين پس در هر جايي از كره خاكي جستجو كرد مي

ن سوئدي اكنون مدعي هستند كه از اين پس جسـتجو بـراي يـافتن    محققا
هـاي   ها با استفاده از رايانهآن. فايده نخواهد بود منابع نفتي حتي در سوئد نيز بي

اند كه در آن فشار و حرارتي كه سازي كرده پيشرفته و قدرتمند فرآيندي را شبيه
ارد، مـورد توجـه قـرار    هاي دروني زمـين وجـود د   شود در اليه همواره تصور مي

  . اند گرفته
شود كه بنيان اصلي توليد نفـت و   اين شرايط به توليد هيدروكربني منجر مي

توان گفت  بر اساس اين تحقيقات، مي. آيد گاز طبيعي در دل زمين به حساب مي
كه ديگر نبايد درباره پايان يافتن منابع نفت و گاز طبيعي زمـين چنـدان نگـران    

اند كه در اين شرايط نفـت و گـاز طبيعـي     ن به اين نتيجه رسيدهاين محققا! بود
هـاي زيـرين زمـين تشـكيل شـده باشـد، پـس         اي از اليه تواند در هر نقطه مي
  . هاي گياهي و جانوري را از اين پس در نظر نگرفت توان فاكتور فسيل مي

ا به ها معتقدند كه بايد تحقيقات تكميلي در اين زمينه صورت گيرد تالبته آن
هاي بهتري براي جستجوي مكان مناسب جهت حفـاري   اين ترتيب حتي روش

  .پيدا شوند
  

  فلزي اكسيدهاي   خواص   كشف
داران پيوسته در  براي موفقيت در رقابت بازار جهاني صاحبان توليد و كارخانه
هايي كـه سـريع    جستجوي مواد بهتري هستند؛ موادي كه بتوانند در توليد رنگ

هـاي ضـد آفتـاب بـا      و خطر شيميايي كمتـري دارنـد يـا كـرم     شوند خشك مي
  .تر به كار آيند ماندگاري باال يا ساخت كامپيوترهاي سريع

فلزات واسطه و اكسيد تركيبي فلزات از جملـه  ، physorg گزارشبراساس 
هـاي   يك از كالس نظير را كه در هيچ اي از خواص بي مواردي هستند كه دامنه
  .گذارند است به نمايش مي شدهديگر فلزات مشاهده ن

اي كـه در   افزوده يـا مـاده  (ها كه دوپانت  از ديگر اتم  كه مقدار كمي هنگامي
نام دارند به ساختار كريسـتالي ايـن مـواد تزريـق     ) شود فرآيند تغليظ استفاده مي

 .كنـد  شود، خواص اكسيد حاصل به شكل عجيـب و بـاورنكردني تغييـر مـي     مي
كند و كـارايي ايـن مـواد را تغييـر      خصوصيات تغيير ميكه چگونه اين  درك اين

  .رسد دهد، به منظور استفاده و ارتقاي فناوري، مهم و حياتي به نظر مي مي
آل جهـت   هاي كريستالي بـا اسـتفاده از دوپانـت، يـك روش ايـده      رشد اليه

  .ساخت مواد اكسيدي نمونه است
پاسفيك نورث وست  دكتر اسكات چمبرز، يكي از پژوهشگران البراتوار ملي

چون خـواص الكترونيكـي، مغناطيسـي،    طور كه خواص مهم اين مواد هم همان
نوري و فتوشيميايي را مورد مطالعه قرار داده بود، بـه بـازبيني و مطالعـه توليـد     

اي  هاي مختلف و گسترده تيم زير نظر او روش. اي اكسيدي متبلور پرداخت اليه
رفـت،   د مختلط و فلـزات واسـطه بـه كـار مـي     هاي اكسي را كه براي توليد اليه

اكسيدمخلوط بـا نيتـروژن تمركـز    تيتانيم مقايسه كرده و روي مواد خاص مانند 
  .كردند

. اين مواد اخيرا بين اهالي علم توجه زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت      
كند و سپس آن  اكسيد اضافه شده به نيتروژن، نورهاي مرئي را جذب ميتيتانيم 
سـازد كـه باعـث از بـين بـردن       اي آزاد مي ل انرژي الكتريكي به گونهرا به شك
اين فرآيند ايجاد روشي براي  .شود هاي آلي چسبيده به سطح خودش مي ملكول

تـري از   سـازد، امـا بـدون درك كامـل     هاي آلي را ممكن مـي  از بين بردن زباله
، محققـان  البتـه در ايـن آزمـايش   . تواند تحقق پيـدا كنـد   خواص اين مواد، نمي

ها آن. مورد بازبيني قرار دادندرا نيز تر است  سيستم اكسيدي ديگري كه معمول
بار وقتي براي اولين. معتقدند كه نياز به درك خواص حقيقي اين مواد الزم است

توانند توجيه قابل دفـاعي   ابهامات موجود در اين زمينه حل شود، دانشمندان مي
ها جديد و پيشرفت فناوري به واسطه آن درخصوص چگونگي عملكرد اين مواد

  .را ارئه كنند
  

  هاي خورشيدي آيندههاي جديد براي ساخت پيلکشف مولکول
هـاي جديـدي را شناسـايي    پژوهشگران آمريکايي در تحقيقات خود مولکول

-هاي خورشيدي آينده بهتوانند براي توليد انرژي الکتريکي در پيلکردند که مي

  .کار روند
ها دريافتند گزارش ساينس، محققان دانشگاه فلوريدا در اين بررسيبراساس 

هاي ترکيبي جديد براي توليد انـرژي  هاي ليزري و مولکولتوان از پالسکه مي
اين محققان متدي را براي کسب ساختارهاي مولکولي ارائه کردند . بهره گرفت

اين متد . دام اندازندتوانند انرژي پرتوهاي خورشيدي را بهها ميکه اين مولکول
  . هاي فتوولتائيک جديد و با کارايي بيشتر منجر شودتواند به توليد پيلمي

ها يک متـد  نتايج اين بررسي: اين دانشمندان در اين خصوص اظهار داشتند
که نه تنهـا بـراي    کندجديد را براي مطالعه فعل و انفعاالت نور و ماده ارائه مي

هاي واکـنش را  تواند مکانيزيممفيد است بلکه مي هاي مولکوليبررسي واکنش
هـاي مختلـف انتقـال    توانيم گـام به عبارت ديگر با اين متد مي. هم نشان دهد

  . انرژي را براي پيدا کردن کارآمدترين روش امتحان کنيم
هـاي دنـدريمري کـه ترکيبـات     اين پژوهشگران با تمرکز بر روي مولکـول 

به جذب موثر انرژي شوند بـه ايـن کشـف دسـت     توانند منجر ها ميمختلف آن
کننـد و انتقـال   آوري مـي هاي ترکيبي جمعميزان انرژي که اين مولکول .يافتند
  . هاي ليزري افزايش يابدتواند با پالسدهند ميمي

مـا مشـاهده کـرديم کـه بـا رمزگـذاري       : اين محققان در اين بـاره افزودنـد  
ک امکان کنترل مسيري که انـرژي  هاي ليزري محراطالعات مختلف در پالس

به اين ترتيب توانستيم ميـزان زيـادي انـرژي را    . کند وجود دارداز آن عبور مي
  .دست آوريمها بهتوسط اين مولکول

  
  ابداع رساناهاي حرارتي که حرارت را تنها

  .دهنددر يک جهت انتقال مي
اند اي شدهفهطرمحققان دانشگاه واسدا موفق به ابداع رساناهاي حرارتي يک

ـ توانکه تنها حـرارت را در يـک مسـير انتقـال داده و مـي      د نسـل جديـدي از   ن
  .ندنپردازشگرهاي حرارتي را ارائه ک

به گزارش تکنولوژي ريويو، محققان ژاپني موفق به توليد رسـاناي حرارتـي   
توانـد بـه توليـد نسـل جديـدي از پردازشـگرهاي       اند که مـي اي شدهطرفهيک

-دهـد يـک  اين ديود که تنها حرارت را انتقال مي. رتي منجر شوداطالعاتي حرا

هـاي  اي جديـد را بـراي رايانـه   تواند آيندهطرفه بوده و به اعتقاد دانشمندان مي
  .حرارتي رقم بزند

ها نيز ارائه شده بود اما اين اولين نانوتيوباين ابداع در گذشته و با کمک تک
شـود کـه بـراي    جامد و سخت اجـرا مـي  باري است که اين شيوه در رساناهاي 

اسـتفاده  " اکسيد پروسـکيت كبالت عملي شدن آن دانشمندان از دو نوع مختلف 
  .اندکرده

هاي سوکنندهمحققان از گذشته تئوري ساخت چنين ديودهاي حرارتي يا يک
حرارتي را ارائه کرده بوده و معتقد بودند ساخت چنين ابزاري تنها با مـواد ذکـر   

زيرا اين مواد در حرارت پايين از رسانايي حرارتي بااليي  .خواهد بودشده عملي 
. شـود برخوردار بوده و در مقابل در حرارت باال از ميزان رسانايي آن کاسته مـي 

صورت متناوب و تنها در يک جهت حرکت کند تواند بههمين دليل حرارت ميبه
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تـوان ايـن   اد مـي و در عين حال در صورت ترکيب مـواد سـازنده بـا ديگـر مـو     
  .خصوصيت را بر عکس کرد

ها و خنک نگاه داشـتن  تواند در کاهش حرارت ميکروتراشهچنين ابزاري مي
محققان دانشگاه واسدا اکنون در تالشند جريان حرارت را . ها موثر واقع شودآن

-براي ساخت پردازشگرهاي اطالعاتي مجهز به ترانزيستورهاي حرارتـي، گيـت  

  .هاي حرارتي کنترل کنندفظههاي حرارتي و حا
طرفه در صنعت رايانه گزارش، استفاده از تجهيزات حرارتي يکاين براساس 

هاي به هدر رفته را کاهش داده و به ذخيره کـردن ايـن   تواند ميزان حرارتمي
  .پردازدهانرژي از ابزارهاي الکترونيکي و منابع انرژي الکتريکي ب

  

  .فرازميني دارند فلزات کمياب پوسته زمين منشاء
اي را مطرح کردند که براسـاس آن  پژوهشگران کانادايي و آمريکايي فرضيه

هاي سنگي پوسته زمين منشاء فرازمينـي  برخي از فلزات کمياب موجود در اليه
  .انددارند و از فضا به اين سياره وارد شده

براساس گزارش نيچـر ژئوسـاينس، محققـان دانشـگاه تورنتـو و مريلنـد در       
اند فلـزات  توانستهها ميسنگدارها و شهابتحقيقات خود نشان دادند که دنباله

اين بدان معني است که تجمعات کنـوني عناصـر    .ياورندهروي زمين بنادر را به
 ٥/٤هاي پوسته زمين با فرايندهاي تشـکيل زمـين در   پالتين و روديم در سنگ

بسياري از مواد معدني موجـود در   ميليارد سال قبل ناهماهنگي دارند و بنابراين،
  . داخل پوسته زمين منشاء فرازميني دارند

دماي بسـيار بـااليي کـه در آن    : در اين خصوص اين محققان اظهار داشتند
هـا  هسته زمين تشکيل شده موجب شده است که چندين فلز با ارزش از سـنگ 

تلفـي هنـوز   استخراج و وارد هسته زمين شوند، اما در حال حاضر به داليـل مخ 
نتـايج   .فلزات با ارزشي چـون پالتـين و روديـم در پوسـته زمـين وجـود دارنـد       

توانـد ثمـره برخـي از    دهـد کـه وجـود ايـن فلـزات نمـي      تحقيقات ما نشان مي
-اند بعدها و در دورهتوانستهفرايندهاي تشکيل زمين باشند، بلکه اين فلزات مي

دار بـه  هاي دنبالـه ها و ستارهسنگهاي فرازميني مثل شهاباي که باران سنگ
  .باريد به اين سياره وارد شده باشندزمين مي

ميليـارد سـال    ٥/٤دهند کـه  ش، الگوهاي فعلي نشان مياين گزاربراساس 
اي کـه در اثـر برخـورد    اي از سنگ سرد بود که با آهن گداختـه قبل زمين توده

ين فراينـد آهـن را از   ا .اجرام آسماني غول پيکر داغ شده بودند ترکيب شده بود
  . هاي ديگر جدا کرد و اين فلز بعدها هسته زمين را ساختسنگ

درجـه   ٢٠٠اين دانشمندان در البراتوار ترکيب مشابهي را در دماي حـداکثر  
-اندازهرا گراد بازسازي کردند و توانستند ترکيب سنگ و آهن ناشي از آن سانتي

فتند کـه در مـدت فراينـد تشـکيل     به اين ترتيب اين محققان دريا .گيري کنند
زمين امکان نفوذ فلزات با ارزش به پوسته زمين ممکن نبوده اسـت و بنـابراين   

  . فرضيه ورود اين فلزات را در دوره باران اجرام فرازميني مطرح کردند
  

ابداع روشي جديد براي افزايش مقاومت نانوفيبر پالستيکي 
  توسط محقق ايراني

هـاي کربنـي   از نـانوتيوب  اسـتفاده يکين استراليا بـا  محقق ايراني دانشگاه د
اي جديد را براي افزايش مقاومت نانوفيبرهاي پالستيکي ابداع کـرده کـه   شيوه
برابر افزايش دهد تا قابليـت اسـتفاده    ٤٠٠تواند ميزان مقاومت اين فيبرها را مي

  .هاي مرتبط با پزشکي و انرژي را داشته باشددر تکنولوژي
، مينو نائبي محقق دانشگاه ديکـين در اسـتراليا بـا    PRWارش بر اساس گز

هاي کربني موفق به توليد نانوفيبرهاي پالستيکي شده کمک گرفتن از نانوتيوب
مقاومت بيشتر نسبت به نانوفيبرهاي رايج برخوردار بوده و به  برابر ٤از  كه است

هاي مرتبط کنولوژيدليل مقاومت باال اين مواد قابليت استفاده در تگفته وي به
وي زماني موفق بـه   .با پزشکي، محيط زيست، انرژي و ايمني را خواهند داشت

ها فيبرهاي کشف ساختار جديد نانوفيبرها شد که قصد داشت با کمک نانوتيوب
  . نانوپالستيکي را تقويت کند
نانوفيبرهـاي پليمـري طـي فراينـدي بـه نـام       : گويـد نائبي در اين باره مـي 

-آيند، فرايندي که از بار الکتريکي براي ايجاد رشتهوجود ميينينگ بهالکترواسپ

ايـده اصـلي مـن بررسـي     . کنداستفاده مي هاي بسيار باريک از محلول پليمري
هاي کربني بود تا بـه  هاي پليمري در اطراف نانوتيوبگيري رشتهاحتمال شکل

  .تري توليد شوداين شکل نانوفيبرهاي مقاوم

  
هاي کربني يکي از قدرتمندترين موادي هستند که تا به گفته نائبي نانوتيوب

تواند با کمک نانوفيبرهاي پليمري زندگي بشر را کشف شده است و مي به حال
به نظر من نانوفيبرهاي پليمـري ماننـد اينترنـت    : گويدايشان مي .متحول سازند

اين مواد توانايي اين را دارند کـه در  . توانند شيوه زندگي بشر را متحول کنندمي
ـ زمينه تکنولوژي ي، محـيط زيسـت و ديگـر    هاي مرتبط با پزشکي، انرژي، ايمن

-هاي قدرتمند و کوچـک، لبـاس  باطري. ها تحولي بزرگ ايجاد کنندتکنولوژي

هايي محافظ در برابر سموم شيميايي و بيولوژيکي قدرتمنـد، فيلترهـا و تصـفيه    
هاي هوا، سطوح ترميم کننده جراحات و بسياري از مواد و ابـزار ديگـر را   کننده
  .برها توليد کردتوان با کمک فناوري نانوفيمي

اي مانند چنين کشف کرده است که فرايندهاي سادهنائبي طي مطالعاتش هم
  .تواند مقاومت اين مواد را بيش از پيش سازدخيساندن نانوفيبرها در الکل مي

  

  هاي تيتانيا سوختي با نانولوله هاي افزايش كارايي پيل
انـد راه   فنالند توانستهنورنبرگ و تورکو در  -ارالنجن هاي گروهي از دانشگاه

که ساختار هاي تيتانيا، بدون اين فلزگونه در نانولوله اي براي ايجاد رسانايي ساده
 .ها تغيير کند، پيدا کنندآن

،  Angewandte Chemie مجله منتشرشده درتحقيق  يكنتايج براساس 
يبـي  تبديل بـه ترک  اکسيد از طريق فرايند کربنيزاسيون ديتيتانيم در اين روش 

توانـد کـارآيي    اين ماده جديد مـي . شود دار مي کاربيد، کربن اکسيتيتانيم به نام 
  .سوختي متانولي را شديداً افزايش دهد هاي پيل

براي بسياري از کاربردهايشان مهم  هاي تيتانيا رسانايي نانولوله خاصيت نيمه
هـاي   ينـه بسـياري از زم  ها باعث ايجاد مـانعي در است، ولي رسانايي محدود آن

 .کاربردي شده است
 ٨٥٠ها از گاز استيلن بـا دمـاي    نانولوله کردن اين اين محققان براي کربنيزه

گيـري ترکيبـي غنـي از     باعث شـکل  اين عمل. گراد استفاده کردنددرجه سانتي
اي نسبت به قبـل از   مالحظه طور قابلشود که به فلزي مي کربن با خواص شبه
 .اشدب تر مي کربنيزاسيون محکم

ايـن کـار صـرفاً    : دهـد  مـي  پاتريک اسموکي، يكي از اين محققان، توضـيح 
هـا   مـنظم لولـه   اگرچه ساختار. هاي کربن نيست اکسيد با اتم ديتيتانيم آاليش 

 ايـن . شـود  ماند ولي يک ترکيب جديد تشـکيل مـي   تقريبا بدون تغيير باقي مي

 کاربيد و اکسيدهايتانيم تيتوان به مخلوط جامدي از  کاربيد را مي اکسيتيتانيم 

الکتروشـيميايي   رسـانايي الکتريکـي بـاال و خـواص    . گوناگون تيتانيم تعبير کرد
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جالب  عنوان يک ماده الکترودي جديد واست که به  مطلوب اين ماده باعث شده
 هاي سوختي متانول به نظر جذاب خصوص، استفاده از آن در پيلبه. مطرح شود

  يش متانول معموالً در الکترودهاي کاتـاليزوري بـا پايـه   اين روزها، اکسا. آيد مي
 .شود و يک کاتاليزور پالتين يا روتنيم انجام مي کربني

عنوان اکسيد به ديتيتانيم هاي  نانولوله براي چندين سال،: گويد اسموکي مي
کاربيد تيتانيمي  هاي اکسي با ساخت پايه اند ولي کربني مدنظر بوده  جايگزين پايه

کاتـاليزوري بـراي اکسـايش متـانول      در فعاليتبرابري  ٧وان يک افزايش ت مي
 .ايجاد کرد

  
  ساخت يک باتري اتمي در ابعاد يک سکه

گروهي از دانشمندان آمريکايي يک ميني باتري اتمي را ايجاد کردند که بـه  
هاي کنوني به بزرگي يک سکه است و عمر آن يک ميليون برابر بيشتر از باتري

  .نجامداطول مي
براساس گزارش رجيستر، محققان دانشگاه ميسوري در کانزاس سـيتي ايـن   

تواند در آينده به باريکي يک تار اين باتري مي. باتري اتمي جديد را ايجاد کردند
هاي استانداردي شود که درحال حاضر انرژي موي انسان شده و جايگزين باتري

اين باتري با استفاده از يک  .کنندهاي الکتريکي را تامين ميالزم براي دستگاه
اين نيمه رسانا از خطرات ناشي از برخـورد  . نيمه رساناي مايع ساخته شده است
  . کندبا مواد راديواکتيوي جلوگيري مي

  
طراحي ) M/NEMS(نانو الکترومکانيکال / ري برپايه سيستم ميکرواين بات
تواننـد روي  ها در حقيقت البراتوارهايي هستند کـه مـي  اين دستگاه. شده است

حاصـل عملکـرد   . يک تراشه و يا حسگرهاي شيميايي و بيولوژيکي قرار گيرنـد 
اي اين باتري اتمي، يک ايزوتوپ و برق است که از ذرات متالشي شـده هسـته  

نيمه رساناي مايع اين ذرات متالشي شده و برق را جمـع آوري  . شوندتوليد مي
  .کنداي ممانعت ميکرده و از مشکالت ناشي از برخورد تششعات هسته

  
  .معرفي شدند ٢٠٠٩سال برندگان نوبل شيمي 

سامي برندگان جايزه نوبل شـيمي را اعـالم کـرد    ، اسايت رسمي جايزه نوبل
ن جايزه به سه دانشمند به پاس خدماتي که در کشف ساختار که براساس آن اي
  .ها انجام داده بودند اعطا شدو عملکرد ريبوزم

ميليون دالري نوبل شيمي سال  ٤/١ کميته بررسي جايزه نوبل شيمي جايزه
ــرد  ٢٠٠٩ ــا ک ــه دانشــمند اعط ــه س ــه   .را ب ــايزه ب ــن ج ــان اي ــاترمن آقاي ونک

از  يونـاث  .آدا ايخانم  از آمريکا و استيتز .توماس ايو  از انگليس راماکريشنان
  .رژيم صهيونيستي اعطا شد

ها براي زندگي نقش کليدي ريبوزم :اين کميته در اين خصوص اظهار داشت
هـاي جديـد   بيوتيکترين هدف براي توسعه آنتيخصوص مهمکنند و بهايفا مي

راينـد تبـديل   هـا سـاختارهاي سـلولي هسـتند کـه در ف     ريبوزم .روندشمار ميبه
. کننـد هـا شـرکت مـي   به پروتئين DNAاطالعات ژنتيکي رمزگذاري شده در 

  .کننددريافت مي) mRNA(رسان پيام RNAها اين اطالعات را از ريبوزم
ها در سطح اتمـي موفـق   اين سه دانشمند با مطالعه بر روي عملکرد ريبوزم

ايـن محققـان در    .هـا را شناسـايي کننـد   شدند ساختار و عملکرد ايـن مولکـول  

برداري از موقعيت هر يک از صدهاهزار اتمي کـه  هاي خود و براي نقشهبررسي
گرافي با پرتوهاي ايکـس  كريستالوهاي در اين ساختارها حضور دارند از تکنيک

  .استفاده کردند

  
هاي زندگي نقـش مهمـي ايفـا    ها براي کشف مکانيزمدرک عملکرد ريبوزم

بـراي مثـال   . کند و کاربردهـاي بسـياري در علـوم دارويـي و پزشـکي دارد     مي
هـاي باکتريهـا عمـل    ها با متوقف کردن عملکرد ريبوزمبيوتيکبسياري از آنتي

  .کنندمي
چيدامبارام در تاميل نـادو واقـع در    در ١٩٥٢ونکاترمن راماکريشنان در سال 

از دانشگاه اوهايو در آمريکا در رشته فيزيک فارغ  ١٩٧٦در سال . هند متولد شد
التحصيل شد سپس به البراتوار بيولوژي مولکـولي دانشـگاه کمبـريج انگلـيس     

  .دهدرفت و تاکنون نيز تحقيقات خود را در اين البراتوار انجام مي
در  ١٩٦٦در سال . در ميلواکي آمريکا متولد شد ١٩٤٠استيتز در  .توماس اي

التحصيل شد سپس به دانشـگاه  رشته بيولوژي مولکولي از دانشگاه هاروارد فارغ
  .هاي بيوفيزيک و بيوشيمي مولکولي مشغول به تدريس شدييل رفت و در رشته

در رشــته بيولــوژي  ١٩٦٨متولــد شــد و از  ١٩٣٩يونــاث در ســال  .آدا لــي
  .کندتدريس ميساختاري 
  

  !شودمداد سياه آهنربا مي
اي دريافتند که ماده گرافيـت کـه در   دانشمندان هلندي در کشف غيرمنتظره

توانـد در دمـاي اتـاق خاصـيت آهنربـايي      شود ميمدادهاي معمولي استفاده مي
  .داشته باشد

تکنيـک اينـدهوافن و دانشـگاه    براساس گزارش نيچر فيزيک، محققان پلـي 
تواند در دماي محيط هماننـد يـک   ر هلند کشف کردند که گرافيت ميرادبواد د

  . آهنرباي دائمي رفتار کند
سوي کاربردهاي اين ماده در عرصه تواند درهاي جديدي را بهاين کشف مي

   .فناوري نانو و ساخت حسگرهاي زيستي بگشايد
اليه  سازد ترکيبي اليهطور عادي مغز مدادهاي معمولي را ميگرافيت که به

است که در آن پيوندهاي ضعيفي ميان هر اليه مجزاي تک اتمي کربن برقـرار  
-به همين دليل از گرافيت به عنوان يک ماده لغزان کننده نيز استفاده مي. است

  . شود
تحقيقات جديد اين دانشمندان به روشي مستقيم خواص آهنربايي گرافيت را 

  . دهدتوضيح مي هاي وابسته به آن رانشان داده و مکانيزم
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هاي منظم کـربن وجـود   گزارش، در گرافيت، مناطقي ميان اتم اين براساس
. ها نامنظم اسـت دارند که به عرض حدود دو نانومتر از هم جدا بوده و پيوند آن

هـاي حاضـر در   هاي حاضر در اين مناطق به روشي متفاوت از الکترونالکترون
هـا در مـواد   ر شـبيه بـه رفتـار الکتـرون    اين رفتا. کنندفضاهاي منظم رفتار مي

ايـن منـاطق   كـه  اين محققان کشف کردنـد  . آهنربايي مثل آهن و کبالت است
-اتمي هسـتند بـه  هاي تکاي که مرز ميان فضاهاي مختلف منظم اليهزنجيره

-شوند و يک شبکه دوبعدي را تشـکيل مـي  صورت مغناطيسي با هم جفت مي

  .آهنربايي گرافيت را توضيح دهدتواند رفتار اين شبکه مي. دهند
  

  ابداع دانشمند ايراني دانشگاه ميشيگان
  براي بهبود بيماريهاي نخاعي

دانشـمند و فـوق دکتـري بيوپزشـکي ايرانـي دانشـگاه ميشـيگان بـا ابـداع          
-ميکروالکترودهايي آغشته به پليمري رسانا موفق شد ميزان دريافـت سـيگنال  

تواند درمـاني جديـد بـراي    هبه اين شکل ب هاي نروني را در مغز بهبود بخشد تا
  .هاي نخاعي يا نروني ارائه کندبهبود بيماران مبتال به آسيب
دانشـگاه   ، دانشمند ايرانـي Advanced Materialبراساس گزارش نشريه 

مخصـوص مغـز را ارائـه     )کاشـتني (ميشيگان ميکروالکترودهاي قابـل نصـبي   
ايـن يافتـه   . هاي نروني بيفزايدسيگنالميزان دريافت تواند بهاست که مي کرده
هـاي مـوثرتر اخـتالالت نرونـي ماننـد      تدريج منجر به ارائـه درمـان  تواند بهمي

  .شود پارکينسون، صرع و فلج
محمدرضا عبيديان اين ميکروالکترودهـاي کوچـک را بـه پليمـري بـه نـام       

PEDOT        آغشته کرده اسـت، پليمـري زيسـتي و مقـاوم و رسـانا متشـکل از
هاي فلزي معمـولي  هاي نروني نسبت به تراشهها که در جذب سيگنالوتيوبنان

در واقع نوآوري ابداع عبيديان در توليد . از خود توانايي بيشتري نشان داده است
اين پليمرها است زيرا اين پوشش مقاومت و طـول عمـر الکترودهـا را افـزايش     

  .بخشدداده و جذب سيگنالهاي آنها را بهبود مي
توانند الکتريسـيته  تشکيل شده و ميآلي هاي رهاي رسانا که از مولکولپليم

بـراي   .هاي مناسبي براي کاربردهـاي بيوپزشـکي هسـتند   را هدايت کنند گزينه
هـا، حسـگرهاي زيسـتي و    عنوان حدفاصل نرونتوان از اين پليمرها بهمثال مي
  .هاي انتقال دارو استفاده کردسيستم

  
  .کندنمايان مي هاي پليمرها را بر روي نانوتيوببعدي که انفجارهاي سيگنالي نرونسه طرح

منظور آزمايش، اين ابداع دو ميکروالکترود نروني در مغـز  به گفته عبيديان به
شد و تيم تحقيقاتي به مدت هفت هفته مقاومـت الکتريکـي و    سه موش کاشته

ها در مناطقي که الکترودها در آن قرار گرفته بودند را تحت کيفيت ثبت سيگنال
هـاي موجـود در پليمـر    نتيجه اين آزمايش نشان داد نانوتيوب. کنترل قرار دادند

 ٣٠رونـي را تـا   هاي نپوشاننده الکترودها به خوبي توانستند کيفيت ثبت سيگنال
بخشند که به نسبت الکترودهاي فلزي معمولي، پيشـرفت قابـل   هدرصد بهبود ب

  .رودمار ميشتوجهي به

مهندسي  محمدرضا عبيديان محقق فوق دکتري دانشگاه ميشيگان در بخش
بيوپزشکي معتقد است اين ميکروالکترودها مي توانند اميد به بهبود را در افرادي 

انـد، افـزايش   هاي تخريب نروني دچـار شـده  اعي و بيماريهاي نخکه به آسيب
   .دهد
  

  .کنندهاي سرطاني را نابود مينانو ذرات آهن سلول
محققان دانشگاه کالج لندن با استفاده از نانوذرات مغناطيسي آهن توانسـتند  

-هاي تومورهاي سرطاني را با ايجاد حرارت بههاي عامل سرطان و سلولسلول

  .دکلي نابود کنن
سـوي  تواننـد بـه  گزارش تايمز آنالين، ذرات کوچک مغناطيسـي کـه مـي   به

هاي کشنده سرطاني را تومورهاي سرطاني هدايت شده و با ايجاد حرارت سلول
توانند اميد را به بيماراني که در گذشته بيمـاري خـود را العـالج    مي ،نابود کنند

  .دانستند، بازگردانندمي
کلي نابود کننـد  هاي سرطاني را بهتوانند سلولهب کهنانوذرات آهن براي اين

 .درجه معمولي حرارت داخلي بدن گرم شوند ٣٦درجه بيشتر از  ٦ بايد با حرارتي
هايي را مـورد  محققان دانشگاه کالج لندن قصد دارند با کمک اين شيوه سرطان

   .نااميد شده است هاهدف قرار دهند که شيمي درماني نيز از درمان آن
ربايي خـارجي  توان نانوذرات را با کمک آهندرماني رايج، مي رخالف شيوهب
زماني کـه ايـن ذرات    .اي هدايت کردها يا تومورهاي تعيين شدهسوي سلولبه

توانند کار خود را آغـاز کـرده و ايجـاد حـرارت و     مي ،گيرندداخل تومور قرار مي
ايجـاد تغييـرات سـريع در     مورد نيـاز بـا   حرارت .کشتن تومورها را از سر گيرند

نسـوج   .شـود تامين مي Machهاي متناوب مغناطيسي يا ماشين حرارت جريان
سالم بدن با استفاده از اين شيوه دست نخورده باقي خواهند ماند و نانوذرات نيز 

  .راحتي از بدن زدوده خواهند شدبه
طاني هـاي سـر  به گفته محققان توانايي حرارت باال در از بين بـردن سـلول  

-امري اثبات شده بوده اما تاکنون استفاده از اين روش منجر به مرگ بيمار مي

هاي اين شيوه امکان مشاهده نانوذرات و استفاده ترين توانايياز مهم .شده است
  .ها در بدن انسان استموقع از آنآگاهانه و به
گزارش، طي سه سال آينده مطالعـات بيشـتري بـر روي ايـن     اين  بر اساس
ميليـون پونـد ادامـه     ٦/١ با اي برابرها با هزينههاي استفاده از آنذرات و شيوه

  .ها آماده شودخواهد يافت تا اين شيوه درماني براي استفاده در کلينيک
  

  .هاي کربني ابداع شد نانولوله روش جديدي براي توليد
يـد  اوزاکا و توهوکو در ژاپن، روش جديـدي بـراي تول   هاي محققان دانشگاه

 .هاي كربني ابداع کردند نانولوله
هاي کربنـي نوعـاً    نانولوله ، Nature Nanotechnology مجله گزارشبه

عنوان  استفاده از فلزات انتقالي از قبيل آهن به وسيله ترسيب بخار شيميايي باهب
 .شوند کاتاليست، توليد مي

کدام از ايـن  هر . شود استفاده مي در روش جديد از نانوزنجيرهاي سيليکوني
تشـکيل نانولولـه کربنـي     نانوزنجيرها، يک نوع نانوسيم عايق است کـه هنگـام  

باشد که با  مي هر نانوزنجير شامل نانوذرات سيليکوني. شود گرداگرد آن رسانا مي
 انـد و يـک   طور متناوب به هم متصـل شـده  شده و به يک اکسيد عايق پوشيده

 رسانا نيستند زيرا بلورهاي سيليکوني با هااين نانوزنجير. اند نانوسيم تشکيل داده

باشـند،   مـي  هاي کربنـي رسـانا   از طرف ديگر نانولوله. اند اکسيد از هم جدا شده
هـا بـه    نانوسـيم  ها، رسانايي اين رود که بعد از تشکيل نانولوله بنابراين انتظار مي
 .شدت افزايش يابد
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ن دانشمندان با استفاده از افتد که اي مي ها هنگامي اتفاق تشکيل اين نانولوله
انوزنجيرهاي سيليکوني منفرد ن کننده، يک جريان الکتريکي به يک ميکروکنترل

 .کنند در يک ميکروسکوپ الکتروني عبوري، اعمال مي
کـه تبـديل نانوزنجيرهـاي     دهـد  اين سيستم به اين دانشـمندان اجـازه مـي   

-را به) نانوزنجيرها رداگردها گ تشکيل نانولوله(هاي کربني  سيليکوني به نانولوله

ها بعد  نانوسيم رفت، رسانايي طور که انتظار ميهمان. طور مستقيم مشاهده کنند
 .شدت افزايش يافتکربني به هاي  از تشکيل نانولوله

نانوزنجيرهاي سـيليکوني، بـه    در اين فرآيند، آلودگي کربني روي سطح اين
از يک حفره،  شدن آن و خارجسبب گرمايش ژول و هنگام تبخير اکسيد داخلي 

اين فرآيند به اين محققان . دهند پيوسته و تشکيل يک پوشش کربني مي به هم
از عايق بـه رسـانا را تغييـر دهنـد و      ها دهد که خواص انتقالي نانوسيم اجازه مي

  الکترودهـاي از پـيش   خوبي براي سـاخت مسـيرهاي رسـانا بـين      تواند ايده مي
روي سـطح   کنده کردن تصادفي نانوزنجيرهاي سـيليکوني شده، بعد از پرا ساخته

  .اين الکترودها باشد
  

  .اولين نور فوق سيال ايجاد شد
بار موفق به ايجاد نـور فـوق سـيال    محققان فرانسوي و ايتاليايي براي اولين

  .هاي مات و مه نيز عبور کندشدند که قادر است از اجسام و شيشه
و شـواري   ٦، پـاريس  ٧انشگاه پـاريس  براساس گزارش الستمپا، محققان د

ايـن  . ملي تحقيقات ايتاليا موفـق شـدند ايـن نـور فـوق سـيال را ايجـاد کننـد        
. ارائه کرده بودنـد  ٢٠٠٤بار فرضيه وجود اين نور را در سال دانشمندان نخستين

تواند از طريق هوا و مواد مختلـف بـدون کـاهش    برپايه اين فرضيه اين نور مي
   .شدت آن عبور کند

شود و هاي آب معلق در هوا منعکس ميطور طبيعي، نور در مه روي قطرهبه
ها در حالت عادي نور در کريستال. کندديواري از يک نور خيره کننده ايجاد مي

کند و اين نقاط نـور را منحـرف کـرده و متفـرق     از نقاط افتراق داخلي عبور مي
مي تواند از طريق تمـام ايـن   اين درحالي است که اين نور فوق سيال . کنندمي

هايي که اين نـور را  درحقيقت فوتون .ترين دشواري عبور کندمواد بدون کوچک
شدت ميان خود فعل و انفعال ايجاد کرده و نور همانند يـک  دهند بهتشکيل مي

  . کندسيال واقعي رفتار مي
ل هليم مـايع فـوق سـيا    مانندها اين نور فوق سيال همانند ديگر فوق سيال

اما زماني کـه   .کندطور طبيعي همانند آب حرکت ميبه عهليم ماي. کندعمل مي
  . تواند بدون هيچ فرسايشي جريان يابدمي ،شودبه يک فوق سيال تبديل مي

پنج سال تحقيقات براي آزمايش اين فرضـيه از يـک    اين دانشمندان پس از
ور ليزر به شدت پايدار يک نها آن .نور و يک هدف براي عبور آن استفاده کردند

پارامترهـاي نـور برپايـه     .کـار گرفتنـد  و يک نيمه هادي آرسنيک گـاليم را بـه  
هـا اصـالح   هاي فيزيک نظري تغيير داده شده بودند و رنگ و شدت آنشاخص

  . شده و به اين ترتيب يک نور فوق سيال ايجاد شده بود
ـ  نتايج اين تحقيقات نشان داد که نور بدون کوچک داخل و تفـرق از  تـرين ت

 .اين رفتار پيش از اين هرگز مشاهده نشده بود. نيمه رسانا عبور کرد
  

  هاي شيمياييابداع نانو اسفنجي با توانايي جذب آالينده
گريـز  هاي کربني موفق به توليد اسفنجي آبدانشمندان با استفاده از نانولوله

برابـر   ١٨٠رت جـذبي  شدند که قادر است بر روي آب شناور باقي مانده و با قـد 
  .دزپرداهوزنش به جذب مواد آالينده ب

به گزارش سي نت، محققان در دانشگاه پکينگ و سينهوآ در پکن با استفاده 
برابر وزن خود  ١٨٠تواند اند که مياز فناوري نانو موفق به ساخت اسفنجي شده

خـود  ترين ميزانـي از آب بـه   پسماندهاي سمي و آالينده را بدون جذب کوچک
  .جذب کند

اي هاي کربني را با قالبي اسفنج مانند ترکيب کرده و مادهدانشمندان نانولوله
سـرعت  وجود آوردند که خصوصياتي اسفنج مانند داشته و با فشرده شـدن بـه  به

زودي در صنعت توليد تجهيزات پاک کننده کاربرد شود اين ساختار بهخشک مي
گريـز بـودن   فرد اين ابداع آبهاي منحصر بهاز ويژگي .فراواني پيدا خواهد کرد

همين دليل نيازي به ايجـاد تغييـر سـاختار بـراي     هاي کربني است و بهنانولوله
  .جذب نکردن آب توسط اين ساختار وجود ندارد

-هاي اين نانواسفنج ميگزارش، دانشمندان معتقدند از ويژگياين بر اساس 

-مواد سمي از مناطقي مانند ميـدان توان در محافظت از محيط زيست و زدودن 

راحتي تواند بههاي شيميايي استفاده کرد زيرا اين اسفنج ميهاي نفتي و کارخانه
خود جذب کنـد و  بر روي آب شناور باقي مانده و مواد سمي موجود در آب را به

  .پس از خشک شدن مورد استفاده مجدد قرار گيرند
  

  هاي شيمياييبر واکنش نقش تاثير ابعاد نانويي کاتاليزورها
هـاي  پژوهشگران آمريکايي در تحقيقات خـود دريافتنـد کـه چگونـه انـدازه     

-هاي شيميايي اثر ميمختلف کاتاليزورهاي در ابعاد نانويي بر روي روند واکنش

  .گذارند
: به گزارش سافت پديا، محققان دانشگاه يوتاه در اين خصوص توضيح دادند

ا ارزش بسيار گران مثل طـال، پـاالديم و يـا پالتـين     بيشتر کاتاليزورها فلزات ب
براي مثال در مورد يک کاتاليزور طال بايد گفت که بخش اعظم اين فلز . هستند

 ١٠تنها نانوذرات به قطر کمتـر  . به شکل ذرات با ابعاد بزرگ و غيرفعال هستند
عنـوان  درصد از طال به ٩٠اين بدان معني است که . اتم از اين فلز فعال هستند
بديهي است که اگـر موفـق شـويم ذرات در ابعـاد     . کاتاليزور هيچ مصرفي ندارد

  .صحيح را توليد کنيم به صرفه جويي بزرگي خواهيم رسيد
هاي صحيح، عالوه بر اين، رسيدن به اندازه: اين دانشمندان در ادامه افزودند

و روي را  تر مثل مـس، نيکـل  دست آوردن کاتاليزورهاي فلزي ارزاناحتمال به
  .دهدافزايش مي

اين پژوهشگران با استفاده از يک دستگاه پيچيده براي ايجاد يـک تـوده از   
نانوذرات پاالديم تبخير شده که از نظر الکتريکي توسط يک جريان گـاز هلـيم   

ايـن ذرات بـا    .باردار شده باشد، يک نور ليزري را به يک هدف پاالديم تاباندند
سـنج  آوري شدند و سپس از طريق يک طيفجمع هاي مغناطيسيکمک ميدان

  . ها را گسيل کردند و توانستند ذرات پاالديم با ابعاد مورد نظر را جدا کنندآن
هاي مختلفي براي تعيين خصوصيت ذرات استفاده کردند و در ادامه از روش

ها نشان دادند که فعاليت شيميايي کاتاليزورها براساس ابعاد و شکل فيزيکي آن
  .کندغيير ميت

  

  هايي به قطر يک اتم منفرد نانوسيم موفقيت دانشمندان در رشد
هـاي  نانولوله هاي فلزي بسيار نازکي درون اند نانوسيم محققان ژاپني توانسته

 .کربني رشد دهند
بـا ايـن   ,  .Angew. Chem. Int. Ed  مجلهبنا به تحقيق منتشر شده در 

هاي  نانوسيم. فقط يک اتم منفرد توليد کرد هايي به قطر توان نانوسيم مي فرآيند
هـا بـه   يک اتم، خواص الکترونيکي جديد بسياري دارنـد، امـا آن   فلزي به قطر

شـان بسـيار    باشـند کـه مطالعـه    اکسيداسيون مـي  قدري شکننده و مستعد براي
هاي محافظ اين  نانولوله ها داخل اين محققان با رشد اين نانوسيم. مشکل است

 .اند کردهمشکل را حل 
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اين فرآيند خيلي : گويد مي ديوکيتاورا از دانشگاه ناگويا و يکي از اين محققان
اي قـرار   شيشـه   لولـه  هاي کربني و پودر فلزي را در يـک  ما نانولوله. ساده است

 .کنيم مي گراد گرمدرجه سانتي ٦٠٠تا  ٥٠٠ها را تا دماي حدود دهيم و آن مي
ها را پر  توخالي نانولوله فلزي تبخيرشده مراکز هاي اي، اتم در اين لوله شيشه

ايـن  . کننـد  رسوب مي ها هاي بسيار نازکي داخل نانولوله کرده و به صورت سيم
هـا را کنتـرل    نانوسيم اند ضخامت اين ها توانسته محققان با تغيير پهناي نانولوله

هـايي   ا قطراتم ت از قطرهايي برابر چند(هاي مختلف  هايي با قطر کنند و نانوسيم
 .توليد کنند) ها اي از اتم برابر زنجيره

هـاي   سـاخت نانولولـه   دهد که نکته کليدي در اين فرآيندکيتاورا توضيح مي
راحتـي  هـا بـه  تواند در داخل آنهطوري که بخار فلزي ببسيار باکيفيت است، به

 ر ايـن کنـد کـه د   ها، اين امکان را فراهم مي کيفيت باالي نانولوله. جريان يابد

 .ها با فلز پرشوند از نانولوله) درصد ٩٠باالتر از (فرآيند نسبت بااليي 
فلز يورونيم و ايتربيم شرح  اگرچه اين محققان اين روش را فقط با استفاده از

تصـعيد پـايين را نيـز     ها مطمئن هستند که ديگر فلزات با دمـاي اند، اما آن داده
سـاخت ديگـر    جـالبي در زمينـه    ايـده  در واقع ايـن روش . توان استفاده کرد مي

 يمسـ هاي فلزي از قبيـل سـماريم، پتاسـيم، روبيـديم، کلسـيم و استرن      نانوسيم

 .دهد مي
اين است که آيا اين  سوالي که در اين زمينه مطرح است و بايد بررسي شود،

  ؟مانند ها پايدار باقي مي ها بعد از حذف نانولوله نانوسيم
   

  اي سيليکوني بيشترهخاصيت مکانيکي نانوسيم
  .از سيليکون ماکروسکوپي است

هاي سيليکوني پژوهشگران آمريکايي دريافتند که خاصيت مکانيکي نانوسيم
  .هاي ماکروسکوپي استهاي سيليکوني در اندازهبسيار بيشتر از سيم

هاي سيليکوني به يـک موضـوع مـورد    براساس گزارش سافت پديا، نانوسيم
توانند کاربردهاي ها مياين نانوسيم. اندونيک تبديل شدهمطالعه در صنايع الکتر

ها داشـته باشـند و تـا حـد قابـل      هاي همراه و رايانهاي در ساخت تلفنگسترده
  . ها را کاهش دهنداي ابعاد اين دستگاهمالحظه

اکنون گروهي از محققان دانشگاه ايالت کاروليناي شمالي کشف کردند کـه  
هاي سـيليکوني ماکروسـکوپي   ها بسيار بيشتر از سيمخاصيت مکانيکي نانوسيم

يابي به اين نتايج، آزمايش مقاومـت فشـار را بـر    اين محققان براي دست .است
کاري شده انجام دادند و نتيجه را بـا ميکروسـکوپ   هاي دستروي اين نانوسيم

ايـن نمونـه از نانوسـيم از يـک تکنيـک اسـتاندارد        .الکترونيکي مشاهده کردند
  . دست آمدجامد به -مايع -يب بخارترک

هاي تاکنون از نظر تئوري کامال مشخص بود که خاصيت مکانيکي نانوسيم
هاي ماکروسکوپي متفاوت باشـد چـون   سيليکوني با خاصيت مکانيکي سيليکون

يابد، اما يابد رابطه سطح به حجم افزايش ميها کاهش ميتدريج که قطر سيمبه
  . بي براي تائيد اين تئوري انجام نشده بودتاکنون هيچ آزمايش تجر

بخش بسيار وسيعي از صنعت : اين دانشمندان در اين خصوص توضيح دادند
بينـي اسـت کـه ايـن     نيمه رساناها بر پايه سيليکون است و بنابراين قابل پـيش 

. عنوان مواد اوليه نانوالکترونيک آينده مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد    ها بهسيليکون
اين در . پذيري محدودي داردبسيار شکننده است و قابليت تغيير شکل سيليکون

  .هاي سيليکوني توانايي بيشتري براي تغيير شکل دارندحالي است که نانوسيم
هاي سيليکوني يک قابليـت تغييـر   نتايج اين تحقيقات نشان داد که نانوسيم

در صـنايع  تـوان از ايـن خاصـيت    پذيري و مقاومت بااليي دارند کـه مـي  شکل
  . الکترونيک آينده بهره گرفت

  

  ابداع جوهر جديدي که مدارات الکترونيکي را
  .کندروي پالستيک چاپ مي

اند کـه از فلـز   محققان مرکز تحقيقات زيراکس جوهر جديدي را توسعه داده
پذيري را روي پالستيک تواند مدارات الکترونيکي انعطافنقره ساخته شده و مي

  .چاپ کند
گزارش پي سي مگزين، با توسعه ايـن جـوهر جديـد برپايـه نقـره،       براساس

دانشمندان زيراکس راهي براي توليد ارزان و عرضه تجاري مدارات الکترونيکي 
توانـد کاربردهـاي بسـياري در    آوري مـي فـن اين نـوع   .اندقابل چاپ پيدا کرده

براي مثـال سـاخت داروهـاي هوشـمندي کـه      . هاي مختلف داشته باشدعرصه
ــد تعــداد قــرص ــا  قادرن هــاي مصــرف شــده توســط بيمــار را ثبــت کننــد و ي

شـوند از  راحتي در کيف تاشده و حمل ميقابل جمع شدني که به  نمايشگرهاي
  . پذير استجمله کاربردهاي اين مدارات الکترونيکي انعطاف

هاي سيليکوني، امکان عرضـه تجـاري مـدارات    دليل توليد تراشهتاکنون، به
اين درحالي است که با توليد اين جوهر نقره که  .ي ارزان وجود نداشتالکترونيک

در دماي پايين قابل استفاده است مانع اقتصادي توليـد مـدارات مجتمـع چـاپي     
  . حذف مي شود

هاي سيليکوني پرهزينه توليـد  مدارات مجتمع تا به امروز براي ساخت تراشه
سانا، يک رسانا و يک عنصر رشدند اين مدارات از سه بخش شامل يک نيمهمي
توان سه ماده اکنون با توسعه اين جوهر نقره مي. شوندالکتريک تشکيل ميدي

بـا   .الزم براي چاپ مدارات مجتمع روي پالستيک را با هزينه کـم توليـد کـرد   
توانند روي پالستيک، استفاد از اين فناوري نوآورانه زيراکس، مدارات مجتمع مي

مـدارات الکترونيکـي چـاپ شـده را مرکـز تحقيقـات        .وندپارچه و فيلم چاپ ش
تواننـد در توليـد   اين مدارات قابـل چـاپ مـي    .اندزيراکس در کانادا توسعه داده

هاي الکترونيـک و  ، کتاب)شناسايي بسامد راديويي(ارزان  RFIDهاي برچسب
  .هاي خورشيدي کاربرد داشته باشندپذير براي حسگرها و پيلهاي انعطافپانل
  

  برداري از قدرتمندترين سيستمبهره
  .ليزر پرتو ايکس جهان آغاز شد

برداري از قدرتمندترين سيستم ليـزري پرتـو ايکـس در جهـان کـه در      بهره
در آمريکا قرار گرفته است، آغـاز شـده و دانشـمندان در     SLACالبراتوار ملي 

ا مـاده  تالشند با کمک اين سيستم به چگونگي تعامل پرتوهاي فوق درخشان ب
  .پي ببرند

به گزارش زي نيوز، اولين آزمايش با استفاده از قدرتمنـدترين سيسـتم ليـزر    
دهنده ملـي  اين سيستم در شتاب. پرتو ايکس جهان در حال شکل گرفتن است

SLAC هاي باالي خود در مطالعه بر اين سيستم با توانايي. در آمريکا قرار دارد
با سرعت و حجـم بـاال تحـول بزرگـي در      روي اجرام درخشان و يا فرايندهايي

  .زمينه مطالعات علوم انرژي، شيمي، بيولوژي و فيزيک ايجاد خواهد کرد
 SLACدر اوايل ماه اکتبر دانشمندان از سراسر جهان خود را بـه البراتـوار   

پرتـو ايـن   . ها باشـند ها و مولکولرساندند تا شاهد تعامل ليزر پرتو ايکس با اتم
ها تواند جزئياتي مانند ابعاد اتمنوري درخشان است که مي - LCLS -سيستم 

تر از هر منبع پرتو ايکسـي کـه در جهـان    ميليارد بار درخشان ١٠وضوح و را به
  .وجود دارد، آشکار کند

هايي را در دانشمندان قصد دارند با استفاده از اين پرتو ايکس سريع آزمايش
در اولين پروژه مطالعـاتي در  . غاز کنندزمينه تجهيزات اتمي، مولکولي و نوري آ

محققان با استفاده از پرتو ايکس در تالشند بـه درک   AMOاين سيستم با نام 
  .ماده دست پيدا کنند عميقي از چگونگي تعامل پرتوهاي فوق درخشان با
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تاکنون توانسته است بينش جديدي  هاي اوليهگزارش، آزمايشاين براساس 
هـاي ايـن سيسـتم    مي ارائه کند و در عين حـال توانـايي  درباره بنياد فيزيک ات

قدرتمند پرتو ايکس در کنترل و تغيير خواص در سطح اتمـي و مولکـولي را بـه    
  .اثبات برساند

  
  .اند هاي رنگي كه تاكنون قابل روِيت نبودهمشاهده ملكول

بار در جهان دانشـمندان موفـق   براي نخستين Science Dailyبه گزارش 
. ها وجود نداشته اسـت هايي را ببينند كه تاكنون امكان مشاهده آن لشدند ملكو

سابقه علمي از سـوي گروهـي از محققـان علـوم شـيمي       اين رويداد جديد و بي
  .دانشگاه هاروارد به ثبت رسيده است

  
هـاي   ترين دسـتاوردهاي فناورانـه در زمينـه سيسـتم     ها با استفاده از تازهآن 

انـد كـه بـا اسـتفاده از آن      ، تكنيك جديد ميكروسـكوپيكي ارائـه كـرده     ريزبيني
نس غيرقابل تشخيص مشاهده اصورت رنگي و با فلوروسها را به توان ملكول مي
-هـاي آن بـه   ك در دماي اتاق از جمله ويژگيكارگيري اين تكنيامكان به .كرد

هـايي را شناسـايي    دهد ملكـول  كه به محققان اجازه مي آيد، به طوري شمار مي
هاي زنده وجـود   ها در ارگانيسمكنند كه تا پيش از اين امكان مشاهده دقيق آن

اي بـراي محققـان در    ارائه اين فناوري نوين كاربردهاي گسـترده . نداشته است
  .ها داردصويربرداري زيست پزشكي و تحقيقات مرتبط با آنزمينه ت

ترين  در تازهکه نتايج كامل تحقيقات اخير محققان دانشگاه هاروارد براساس 
هاي مهـم رنگـي از    بسياري از ملكول, شماره نشريه نيچر به چاپ رسيده است

در . كننـد  نس را جذب مـي اشناسي نظير هموگلوبين، نور و نه فلوروس نظر زيست
وسـيله  ها انرژي اضافي و البته ناپايدار و گـذراي خـود را بـه    عوض اين الكترون

از آنجا   محققان اين فناوري نوين معتقدند. كنند تبديل كردن آن به گرما رها مي
هـاي نـوري    شوند، عمال از ديـد ميكروسـكوپ   ها فلوروسان نمي كه اين ملكول

  .مانند مدرن امروزي پنهان مي فوق
هــاي  ان ايــن پــروژه بــراي رديــابي و شناســايي دقيــق ملكــولامــا محققــ

هاي بيولوژيكي، گونه جديدي از سيستم ميكروسـكوپي   غيرفلوروسان در سيستم
اين فرآيند كه براي نخسـتين  . اند فشاني تحريكي را ارائه كردهمبتني بر الكترون

-ي بهبار از سوي انيشتين تعريف شد، در حال حاضر مبناي توسعه فناوري ليزر

محققان اميدوارند با استفاده از اين فناوري نوين تحولي شگرف در . آيد شمار مي
  .هاي زنده ايجاد كنند هاي رنگي در ارگانيسم اطالعاتشان درخصوص ملكول

  

  توسعه يک دوچرخه الکتريکي جديد هيدروژني
اي دوچرخه الکتريکي جديدي را توسعه دادند کـه  محققان ايتاليايي در پروژه

  .کندرژي خود را از هيدروژن تامين ميان
توانـد انـرژي الزم   براساس گزارش آنسا، باتري اين دوچرخه هيدروژني مـي 

ها يک ربع ساعت به کيلومتر را تامين کند و شارژ آن تن ١٥٠براي طي مسافت 
  . انجامدطول مي

اين دوچرخه با اسـتفاده از يـک   : اين محققان در اين خصوص توضيح دادند
-تجمع هيدورژن حالت جامد انرژي خود را کامال از هيدروژن تامين مي سيستم

يورو است  ١٨هزينه اين سيستم حدود . پيمايدهکيلومتر را ب ١٥٠تواند کند و مي
هـاي  نسـبت بـه سيسـتم   . سـنت اسـت   ١٢و هزينه انرژي هر کيلومتر برابر بـا  

نتي انرژي خـود را  هاي سالکتريکي که در حال حاضر در بازار هستند و با باتري
کنند، اين سيستم جديد نسبت به وزني که دارد انرژي بيشتري توليـد  تامين مي

هاي فعلي تنهـا  کند و زمان شارژ آن از شش تا هشت ساعت الزم در باتريمي
  .به يک ربع ساعت کاهش يافته است

  
هاي هيدروژني تندرو مجهز بـه يـک   هدف اصلي اين پروژه، ايجاد دوچرخه

هاي خورشيدي فتوولتائيک و يک دستگاه الکتروليزکننده سيستم ترکيبي از پانل
  .براي توليد هيدروژن از آب است

س هيبريدي عالوه بر پروژه دوچرخه، اين محققان در حال توسعه يک اتوبو
  .هيدروژني هستند -الکتريکي
   

  هاي هوشمند حامل داروتوسعه سيستم جديد نانوقفسه
هاي طال مجهز به يک گروهي از دانشمندان آمريکايي با استفاده از نانوقفسه

دهد به يـک سيسـتم هوشـمند حامـل دارو     پوشش پليمري که به نور پاسخ مي
  .دست يافتند

دانشـگاه واشـنگتن در سـنت لـوئيس ايـن      براساس گزارش نيچر، محققان 
ايـن کپسـول يـک قفسـه کوچـک از جـنس       . کپسول هوشمند را توسعه دادند

اين پليمرهاي هوشمند به . طالست که با يک پليمر هوشمند پوشيده شده است
نور پاسخ داده و محتويات خود را تخليه کرده و زماني که نور خاموش شد دوباره 

وقفسه هوشمند تنها زماني که به نزديک بـافتي رسـيد   اين نان .کنندبارگيري مي
عنوان هدف درمان در نظر گرفته شـده اسـت محتويـات دارويـي خـود را      که به

بنابراين اثربخشي دارو را به حداکثر رسانده و عوارض جـانبي آن  . کندتخليه مي
اولين مرحله در ساخت اين کپسول هوشمند، ترکيب يک  .رساندرا به حداقل مي

بلوري کوچک نقره در محلولي که به هاي تکمکعب. ته نانومکعب نقره استبس
-نيترات نقره افزوده شده و بـه نقره توانند به دهد، ميهاي نقره الکترون مييون

  . نشين شوندصورت رسوبات نقره ته
هاي قرباني عمل کـرده و  هاي نقره به صورت شابلوندر مرحله دوم، مکعب

 هاي نقره در يک کلرواوريکزماني که نانومکعب. پوشانندروي قفسه طال را مي
هـاي  ها را از اتـم هاي طال در اسيد، الکترونيون ,گرم شدند) HAuCl4(اسيد 

نشين به اين ترتيب نقره حل شده و طال ته. کنندنقره حاضر در مکعب جذب مي
و از قرمـز،  توانند دامنه وسيعي را شامل شوند ها ميرنگ اين نانوقفسه .شودمي

هاي نزديـک بـه فراسـرخ را پوشـش     ارغواني، آبي روشن، آبي تيره و طول موج
  .دهند
  

  ابداع کاغذ ديواري زنده با استفاده
  هاي مغناطيسي و رسانااز رنگ

هـا از  ترين مـواد و فنـاوري  با کمک گرفتن از ساده MITمبتکران موسسه 
انـد کـه   ي تعـاملي شـده  هاي مغناطيسي موفق به ابداع کاغذ ديـوار جمله رنگ

تواند کنترل بسياري از تجهيزات الکترونيکي منازل را از طريق لمسي بوده و مي
  .گيردهعهده بحسگرهاي متعدد به
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ها نه تنها از طراحـي  به گزارش نيوساينتيست، نسل جديدي از کاغذ ديواري
، سيسـتم  هاي روشناييسازي چراغزيبا و دلنشيني برخوردارند بلکه توانايي فعال

  .حرارتي و سيستم پخش موسيقي را دارا هستند
ها نيازمند حسگرهاي هاي جديدي نيستند اما اکثر آنديوارهاي تعاملي پديده

قيمت و پروژکتورهاي پرمصرف هستند تا ديوارها زنده و متعامـل بـه نظـر    گران
هـاي کـم   اي جديـد جـايگزين  طي پروژه MITاکنون محققان موسسه . بيايند
ايـن محققـان بـا اسـتفاده از      .اندتري را براي ديوارهاي تعاملي ارائه کردههزينه
دار مـدارهاي الکترونيکـي را در   دار و رسانا يا مـس هاي مغناطيسي يا آهنرنگ
هـاي  اند که پس از ترکيب بـا تراشـه  وجود آوردههاي دلنشين بهها و رنگطرح

را بـه   ديوارها بلوتوث و، LEDهاي حرارتي، روشنايي، حسگرهاي لمسي، چراغ
ها آن کنند که قادرند با تجهيزاتي که در نزديکيسطحي قابل کنترل تبديل مي

هـاي  نقـش يکـي از گـل    به اين شکل با لمس کردن .قرار گرفته صحبت کنند
توان چراغي را روشن کرد و يا سيستم تهويه هـوا يـا حرارتـي    کاغذ ديواري مي

    .اتاق را روشن يا خاموش کرد
-هاي فوالدي در ميان اليـه ها محققان از فويلراي خلق اين کاغذ ديواريب

هاي مغناطيسي پوشش داده شـده بودنـد اسـتفاده    هاي کاغذي که توسط رنگ
هايي مختلف و زيبـا  هاي رسانا نقشبر روي اين رنگ با استفاده از رنگ. کردند
يکي کاغذ ديواري هاي تاک رسم شد تا مدارهاي الکترهاي متنوع تا شاخهاز گل

  .شکل بگيرند
توان حسگرها، دهد که ميطور کلي مداري بزرگ را تشکيل مياين طرح به

با اين وجود جريان برق . ها و ديگر تجهيزات الکتريکي را به آن اتصال دادچراغ
ولت بوده و خطري براي سـاکنان   ٢٠جاري در مدارهاي اين کاغذ ديواري تنها 

  .منازل به دنبال ندارد
-دهد چگونـه مـي  به گفته محققان ابداع اين کاغذ ديواري تعاملي نشان مي

هاي موجود در کنار مواد و تجهيزات کنوني به شـکلي خالقانـه   توان از فناوري
با اين همه اين طرح خالقانه تا زمان استفاده عمومي راه طـوالني  . استفاده کرد

تواند بـه  چگونه اين ابداع ميدانند در پيش رو دارد و در واقع محققان هنوز نمي
  .ها راه پيدا کندزندگي امروزي انسان

  
  هاهايي براي جلوگيري از يخ زدگي جادهابداع نانوپوشش

محققان دانشگاه پيتزبرگ با کمک گـرفتن از نـانو ذرات سيليسـي پوششـي     
ابداع کرده اند که با قرار گيري بر روي سطح جاده ها مي تواند از يخ زدگي آنها 

  .زمستان جلوگيري کند در
از ديگر  براساس گزارش گيزمگ، يخ از جمله موادي است که مانند بسياري

وجـود آن در  . تواند متناسب بـا شـرايط خوشـايند يـا ناخوشـايند باشـد      مواد مي
هاي خنک در تابستان به همان اندازه خوشـايند اسـت کـه بـر سـطح      نوشيدني

-مـي  ر زمستان ناخوشايند و خطر سـاز ها دها و خطوط برق و باند فرودگاهجاده

  .باشد
محققان در دانشگاه پيتزبرگ روشي جديد را براي کاستن از ميزان خطرسـاز  

ها با استفاده ها و خيابانبراساس اين روش سطح جاده. اندها ارائه کردهبودن يخ
گيري يخ بـر روي  شود و اين مواد از شکلاي از نانومواد پوشش داده مياز اليه

گريـز خصوصـياتي مشـابه    ايـن اليـه فـوق آب    .شـود ح جاده جلوگيري ميسط
آب در سـطح خيابـان    نهاي برگ نيلوفر آبي را داشته و از ثابت باقيماندويژگي

منظور جلوگيري از تشکيل يخ دريافتند کـه اليـه   محققان به. کندجلوگيري مي
  .اي تشکيل شودگريز بايد با استفاده از فرمول ويژهفوق آب

هاي متفاوتي را از محلول رزيني راي ارائه اين ساختار جديد محققان بخشب
ميکرومتـر ترکيـب    ٢٠نـانومتر تـا    ٢٠سيليکون که با نانوذرات سيليس در ابعاد 

. هاي آلومينيومي قرار دادنداي از آن را بر روي صفحهشده بود تهيه کرده و اليه
درجـه   ٢٠رت منفـي  اين صفحات سپس در معرض باران سـرد بـا درجـه حـرا    

  .سلسيوس قرار گرفت
هـا نشـان داد تنهـا محلـولي کـه از نـانوذرات سيليسـي        نتيجه اين آزمايش

نانومتر برخوردار بود به صورت کامل از يخ زدگي بر روي سطح  ٥٠تر از کوچک
شود کمترين تمـاس  کند زيرا ريز بودن بيش از حد ذرات باعث ميجلوگيري مي

د آمده و ذرات آب بدون امکان انجماد از سـطح رانـده   ميان آب و ذرات به وجو
  .شوند

دهد سطوحي که به اين آزمايش اين نانواليه در محيط طبيعي نيز نشان مي
اند در حرارت پايين و با قرارگيري در معرض باران سـرد اليـه   اليه آغشته شده

 دهند در حالي که سـطوح بـدون  بسيار نازک و نامحسوسي از يخ را تشکيل مي
  .شونداي کامل و ضخيم يخي پوشيده ميپوشش از اليه

  
  شدچه که تصور مياکسيژن بسيار قبل از آن

  .در زمين ايجاد شده است
-هاي رس در استراليا دريافتند که نشانهپژوهشگران آمريکايي با تجزيه اليه

تر از آن چيـزي اسـت کـه    هاي فعاليت فتوسنتز و حضور اکسيژن، بسيار قديمي
  .شودتصور مي تاکنون

-ميليارد سال قبل، در اتمسفر زمين پديـده  ٤/٢به گزارش ساينس، در حدود 

، سـطوح  GOEدر فرايند  .رخ داد) GOE(ادثه بزرگ اکسيداسيون حاي به نام 
هـاي فعلـي   براسـاس آگـاهي  . اکسيژن اتمسفر تا حـد شـديدي افـزايش يافـت    

-رود بهشمار ميمين بهدانشمندان، اين پديده يک نقطه مهم در تاريخ طبيعي ز

  . سوي توسعه اشکال حيات پيچيده باز شده استطوري که از اين نقطه راهي به
مانند که اين درحالي است که برپايه اين نظريه دو مسئله حل نشده باقي مي

چه وقت توليد اکسيژن از طريق فرايند فتوسنتز آغـاز شـد؟ و از چـه    : عبارتند از
  مسفر شروع به تغيير کرد؟زماني شيمي اقيانوس و ات
اي را مطـرح کردنـد   شناسان دانشگاه کاليفرنيا فرضيهاکنون گروهي از زمين

در  GOEميليـون سـال قبـل از     ١٠٠که برپايـه آن، توليـد اکسـيژن حـداقل     
توانـد پاسـخي بـراي مسـئله تجمـع      اين فرضيه مي. ها آغاز شده استاقيانوس

ها ارائـه  ن بر روي ترکيبات شيميايي آبها و اثرات آاکسيژن در اعماق اقيانوس
  . کند

هـاي  هـايي از اليـه  يابي به ايـن نتـايج، نمونـه   اين محققان به منظور دست
در ايـن رسـوبات بقايـاي    . رسوبات سياه متعلق به غرب استراليا را تجزيه کردند

هاي اين رسـوبات  شود و بنابراين بررسي اليهفسيلي بستر قديمي دريا ديده مي
هـاي  تجزيه ايـن اليـه   .انند تاريخ تکامل شيمي اقيانوسي را بازسازي کندتومي

ميليون  ١٠٠هاي اقيانوسي در حدود ويژه نشان دادند که در اعماق آبرسوبي به
اين محققـان در   .وجود داشته استيد سولفهيدروژن تجمع  GOEسال قبل از 

بـر   س تائيـدي در اقيـانو يد سولفهيدروژن اين خصوص توضيح دادند که حضور 
بـا کسـب ايـن نتـايج      .ميليارد سال قبـل اسـت   ٥/٢توليد فتوسنتز اکسيژن در 

هـا سـال قبـل از    دانشمندان فرض کردند که حضور ميزان کم اکسيژن ميليـون 
GOE هـايي بـراي توسـعه    اين توليد اکسيژن آغـازين پايـه   .وجود داشته است
  .وجود آمدندسال بعد به هاي جانوري را ايجاد کرد که حداقل دو ميلياردگونه
  

  .دنظريه انيشتين بار ديگر تائيد ش
شناسان آمريکايي با کمک تلسکوپ فضايي پرتوهـاي گامـاي انريکـو    ستاره

زمان انيشـتين را بـار    -هايي را شناسايي کردند که نظريه فضافرمي ناسا فوتون
  .کندديگر تائيد مي
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ضـايي پرتوهـاي   براساس گزارش نيويورک تـايمز، حسـگرهاي تلسـکوپ ف   
ميليارد سال بـه ايـن    ٣/٧گامايي انريکو فرمي توانستند دو فوتون را که پس از 

ثانيـه بـه ايـن     ٩/٠هر دو فوتون در مـدت  . تلسکوپ رسيده بودند دريافت کنند
انرژي يکـي از ايـن دو فوتـون يـک ميليـون برابـر بيشـتر از        . حسگرها رسيدند

 GRBکوتـاه پرتوهـاي گامـا کـه     ها از يـک انفجـار   اين فوتون .ديگري است

يک انتشـار ناگهـاني    GRB 090510. اندنام دارد در فضا رها شده 090510
. نوراني پرتوهاي گامايي است که از برخورد دو ستاره نوتروني ايجاد شده اسـت 

  . ثانيه بود ١/٢مدت اين انفجار 
سرعت زمان تمام اشکال پرتوها در خالء با يک  -انيشتين معتقد بود در فضا

کننـد کـه در مقيـاس    هاي ديگر گـرانش فـرض مـي   کنند اما نظريهحرکت مي
زمـان يـک سـاختار اسـفنجي      -ميلياردها برابر کمتر از ابعاد يک الکترون، فضا

هاي پرتوهاي گاما برپايـه انـرژي کـه دارنـد بـا      خواهد داشت که در آن فوتون
د اين دانشمندان اکنون کشف جدي. کنندهاي مختلفي حرکت ميسرعت و اندازه

هـاي جديـد   زمان انيشتين هنوز نسبت به تئوري -دهد که تئوري فضانشان مي
  . اعتبار بيشتري دارد

  

  توسعه حسگرهاي جديد براي
  شناسايي مواد شيميايي معلق در هوا

پژوهشگران آمريکايي نوعي حسگرهاي جديد پوشيدني را ايجاد کردنـد کـه   
  .ق در هوا را تجزيه کنندقادرند گازها و مواد شيميايي معل

) شناسايي بسـامد راديـويي  ( Rfid، حسگرهاي PhysOrgبراساس گزارش 
-کار ميها بهها در فرودگاهتاکنون مصارف صنعتي داشته و براي کنترل چمدان

اکنون محققان مرکز تحقيقات جهاني جنرال الکترونيک نوع جديدي از . اندرفته
توانند در حوزه سالمت نيز کـاربرد داشـته   مي اند کهاين حسگرها را توسعه داده

اين محققان با دريافت يک جايزه دو ميليون دالري از سوي موسسه ملي  .باشند
-را توسعه داده Rfidعلوم بهداشت محيط زيست آمريکا اين حسگرهاي جديد 

  . اند
هـا را پوشـيده   توانند به کسـي کـه آن  اين حسگرها که پوشيدني هستند مي

عوامل شيميايي در هوا را نشان دهند و حتي نفـس افـراد را بـراي    است حضور 
  . ها آزمايش کنندشناسايي بيماري

 Rfidهاي شناسايي حسگرهاي ساخت جنرال الکتريک خصوصيات سيستم
توانند در حضور گازهاي محيطي مجاز مثل بخـار آب، نسـبت بـه    را دارند و مي

  . دگازها و مواد شيميايي مضر حساسيت نشان دهن

  
تواننـد  دليل ابعاد بسيار کوچک حتي کمتر از يک سـکه مـي  اين حسگرها به

روي يک لباس نصب شوند و يا در يک مدال و يا گل سينه قرار گيرنـد و مـواد   
شخيص داده و اطالعاتي با جزئيـات دقيـق دربـاره ارتبـاط ميـان      شيميايي را ت

  .کند را ارائه کنندوضعيت سالمت فرد و محيطي که در آن زندگي مي
فناوري : اين دانشمندان در اين خصوص اظهار داشتند ,گزارشاين براساس 

براي . تواند کاربردهاي مختلفي داشته باشدکه ما در حال توسعه آن هستيم مي
شود تجزيه توانند هوايي را که توسط افراد تنفس ميحسگرهاي جديد مي مثال

هـايي چـون   اين حسگرهاي زيستي قادرند مشکالت متابوليسم و بيمـاري . کنند
  .تشخيص دهندنيز ديابت و سرطان را 

  

  ساخت ميکروسکوپ چهار بعدي در مقياس اتمي
تکنيـک   ١٩٩٩پژوهشگران آمريکايي به سرپرستي برنده جايزه نوبل شيمي 

  .جديدي را براي ساخت ميکروسکوپ چهار بعدي در مقياس اتمي ارائه کردند
براساس گزارش نيچر، محققان موسسه تکنولوژي کاليفرنيا با استفاده از اين 

پـذير کردنـد ايـن نـوع     هاي چهاربعدي را امکانها ساخت ميکروسکوپتکنيک
ر در ساختار نانويي ماده را در ها امکان تصويرنمايي تغييرات ناپايداميکروسکوپ
ايـن محققـان توانسـتند از ايـن     . کنـد فـراهم مـي  ) زمـان واقعـي  (همان لحظه 
هاي ناپايدار الکتريکي حاصل از فعل و ها براي تهيه تصاوير ميدانميکروسکوپ

  . ها استفاده کنندها و فوتونانفعال الکترون
در  م تحقيقـاتي سرپرسـت ايـن تـي    و ١٩٩٩احمد زويل برنده نوبـل شـيمي   

که چگونه يک دسته الکتروني روي يک قاب مخصـوص در ابعـاد   خصوص اين
طور معمول در تفرق الکترونيکي، يـک  به: گويدمينانوسکوپي متمرکز مي شود، 

هـاي جسـم   ها روي اتماين الکترون .درخشدجسم روي يک دسته الکترون مي
کننـد بـه ايـن    برخورد ميگيرند، سپس گسترش يافته و به يک نشانگر قرار مي

هـا  ترتيب الگوي تفرق توليد شده روي نشانگر اطالعاتي را درباره جابجايي اتـم 
   .کنددر ماده ارائه مي

ها نامنظم است ها در حرکت باشند، مسيرهاي شکست تفرق الکتروناگر اتم
ايـن درحـالي    .رودو بنابراين جزئيات مربوط به مقياس کوچک ماده از بين مـي 

هـاي  که در تکنيک جديد گروه احمد زويل اين مشکل با استفاده از پالساست 
در اين تکنيک به جاي استفاده از يک دسته الکتـرون   .الکتروني حل شده است

  . روندکار ميهاي الکتروني بهثابت، پالس
اين دانشمندان در تحقيقات خود از يک ويفر سـيليکوني کريسـتال اسـتفاده    

اين پالس فمتوثانيه ه و يک پالس فمتوثانيه الکتروني گرم شد اين ويفر با .کردند
-از آنجا که پالس .کندميگسترده شده و الگوي تفرق را روي يک نشانگر توليد 

هـا قـرار   هايي که مورد برخورد اين پـالس هاي الکتروني بسيار کوتاه بودند، اتم
صـاوير چهاربعـدي   گرفتند زمان را از دست نداده و به اين ترتيب امکان تهيـه ت 

  .بسيار واضح از ساختار نانويي ماده فراهم شد
  

  .کنداکسيد را بازيافت ميديکربن ابداع ماشيني که 
پژوهشگران آمريکايي نمونه آزمايشي دستگاهي را ساختند که قادر است بـا  

  .اکسيد را بازيافت کندديکربن استفاده از انرژي خورشيدي 
محققان موسسـه البراتوارهـاي سـنديا در     براساس گزارش تکنولوژي ريوو،

اين دسـتگاه   .را انجام دادند CR5کاليفرنيا اولين تست نمونه آزمايشي دستگاه 
اکسيد استفاده کند ديکربن  تواند از انرژي خورشيدي براي بازيافتنوآورانه مي

  .کار گيردو اين انرژي را براي توليد سوخت به
که از دو محفظه تشکيل شـده اسـت و   اين دستگاه يک سيلندر فلزي است 

 .اکسـيد آغـاز کنـد   آهـن  هاي ترموشيميايي را روي سحطي از تواند واکنشمي
اکسيد بـه دمـاي   آهن زماني که  ,سيستم عملکرد اين دستگاه بسيار ساده است

هاي کند که منجر به آزادسازي مولکولهايي را آغاز ميواکنش ,بسيار باال رسيد
-ها وقتي ماده سرد شد دوباره بازگرفته مياين مولکول سپس .شوداکسيژن مي

  .شوند
شـود، اکسـيژن از   در ميان اين دو فرايند که در دو فضاي مستقل انجام مـي 

شود و بـه ايـن ترتيـب    اکسيد که در يکي از دو محفظه است، جدا ميديکربن 
اي هگونطراحي اين ماشين به .شودمنوکسيد تبديل ميکربن اکسيد به ديکربن 
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 ١٤در طرف مرکزي نيـز   .اندها در دو طرف دستگاه قرار گرفتهاست که محفظه
محققـان موفـق شـدند    . چرخنـد سيد وجود دارد که روي خود مـي آهن اکحلقه 

ها پرتوهاي خورشيد را متمرکز کنند و با استفاده از اين پرتوها دماي يکي از اتاق
هايي که در ترتيب قسمتي از حلقه به اين .گراد برسانندرجه سانتيد ١٥٠٠را به 

ها به روي سپس حلقه .هاي اکسيژن را آزاد کردنداين محيط قرار دارند مولکول
منطقه گرم خود در محفظه مقابل چرخيدند و سرماي اين محفظه موجـب شـد   

اکسيد بربايـد و در محفظـه   ديکربن هاي اکسيژن را از اکسيد مولکولآهن که 
در مرحله بعدي توانستند يک اتـم هيـدروژن بـه ايـن      .دمنوکسيد آزاد کنکربن 
عنـوان سـوخت بـراي انـرژي     و از اين ترکيـب بـه  نموده منوکسيد اضافه کربن 
  .هاي موتوري استفاده کننددستگاه
گزارش، تاکنون اين سيستم در مقيـاس کوچـک آزمـايش شـده     پايه اين بر
يم که اين سيسـتم  کنفکر مي: اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند .است

اکسيد موجود در اتمسفر کم ديکربن اي از ميزان تواند تا حدود قابل مالحظههب
سـال آينـده عرضـه     ٢٠تـا   ١٥به هرحال اولين نسخه تجاري آن پيش از  .کند

برنامه ما اين است که هر سه سال يکبار يک دستگاه جديد با بازده  .نخواهد شد
براي  .درصد باشد ١٠در هر سال حداقل بايد حدود سازيم که اين بازده هباالتر ب

هاي کـامپوزيتي نيـاز اسـت کـه     رسيدن به دستگاهي با بازده باالتر به سراميک
  .کننداکسيد آزاد ميديکربن  تر ازاکسيژن را در دماي بسيار پايين

  

  ابداع سيستم ليزري قابل تنظيم براي
  هاتحليل شيميايي مواد در فرودگاه

دادن پرتوهاي تراهرتـز  سيستمي را با توانايي تابش MITسسه مهندسان مو
عنـوان سيسـتمي امنيتـي فـوق دقيـق در      توانـد روزي بـه  اند که ميابداع کرده
  .ها براي تحليل شيميايي مواد با اهداف امنيتي مورد استفاده قرار گيردفرودگاه
ست که براي گزارش پاپ ساينس، ليزر مورد استفاده ليزر کوانتوم آبشاري ابه

اين ليزرها نسبت . وجود آمده استتوسط البراتوار بل به ١٩٩٤اولين بار در سال 
تـر بـوده و نسـبت بـه ليزرهـايي کـه در       به ليزرهاي گازي رايج بسيار کوچـک 

  .گيرند بسيار رساناتر هستندنمايشگرهاي دي وي دي مورد استفاده قرار مي
مفتـامين و مـواد منفجـره نيازمنـد     آناليز موادي شيميايي مانند آسـپرين، متا 

ها فعال شود تا بـه ايـن شـکل    ليزري است که در محدوده متوالي از طول موج
محققـان ام آي تـي   . ها توسط درجه متفاوتي جـذب شـوند  هريک از طول موج

به نام ليـزر   مي آبشاريوبرهمين اساس و با استفاده از نوعي خاص از ليزر کوانت
اند که نسبت بـه مـواد مختلـف    سازي شدهنيک ميزانمفتولي موفق به ابداع تک

تواننـد  به بياني ديگر مواد مختلف مي. دهدرفتارهاي متفاوتي را از خود بروز مي
بـراي مثـال فلـز در    . همراه طول موج آن تغيير دهندالگوهاي عرضي ليزر را به

ل شـده و سـيليکون از عبـور طـو    هاي کوتاهبرابر اين سيستم از عبور طول موج
  .کنندشده جلوگيري ميهاي طوالنيموج

فعاليت اين سيستم در دماي اتاق يکي از مشکالتي است که محققان هنـوز  
زيرا ليزرها در حال حاضر نيازمند نيتروژن مـايع بـراي    .اندقادر به رفع آن نشده

همين دليل امکان استفاده از ايـن اسـکنرها   به. کاهش دادن حرارت خود هستند
  .ها به اين زودي ميسر نخواهد شددر فرودگاه

-هاي ايمـن اما اين تکنيک نسبت به اسکنرهاي مدرن پرتو ايکس جايگزين

تـر در بازرسـي و   عنوان ابزاري ايمنتوانند بهروند و در آينده ميشمار ميتري به
  .ها مورد استفاده قرار گيرندکشف مواد غيرقانوني متفاوت در فرودگاه

  

  هاي پالستيکيبراي بازيافت کيسه اي موثرابداع شيوه

دان آمريکايي روشي جديد و نوآورانـه را بـراي بازيافـت پسـماندهاي     شيمي
هـاي  توان با کمک آن از اين زبالههاي پالستيکي ارائه کرده است که ميکيسه

  .هاي کربني توليد کردغيرقابل بازيافت نانوتيوب
البراتـوار ملـي آرگـون در    دان از براساس گزارش نيوساينتيست، اين شـيمي 

اتيلن با چگالي کـم  اي يک گرمي از پليايلينويز با حرارت دادن دو ساعته قطعه
اسـتات موفـق بـه توليـد     كبالـت  درجه فارنهايـت در کنـار کاتـاليزور     ١٢٩٢در 

هاي شـيميايي ذرات پالسـتيکي   طي اين فرايند بست. هاي کربني شدنانوتيوب
  .شودهاي کربني در قطعات کاتاليزور مييوبدرهم شکسته و باعث رشد نانوت

هاي ناخوشايند اين شيوه ميزان باالي کاتـاليزوري اسـت کـه    يکي از بخش
-براي انجام اين فرايند مورد نياز است اما در عوض ذرات کبالتي که با نانوتيوب

هـاي ليتيمـي بسـيار    استفاده از اين نانوذرات را در بـاطري  ،شوندها ترکيب مي
هـا  تواند حرکت جريان الکتريکـي را در بـاطري  زيرا کبالت مي .اندکردهمناسب 

  .افزايش دهد
بـراي  . نداتري پيدا کردهتازگي موارد مصرف گستردههاي کربني بهنانوتيوب

کپـي را بـا جـوهري متشـکل از      يمثال محققـان دانشـگاه اسـتنفورد کاغـذها    
اند تا ابزاري قابل انعطـاف  ههاي نقره پوشش دادهاي کربني و نانوکابلنانوتيوب

هاي خود ترميم کننده و چنين در توليد سيستماين ذرات هم. و رسانا ابداع کنند
هـا نيـز مصـرف فراوانـي     تـاپ هاي هوشمند و لپمدارهاي الکترونيکي در تلفن

  .دارند
هاي پالستيکي که اشکال مختلف آن را در هـر  گزارش، کيسهاين براساس 

انـد و  وان مشاهده کرد از موادي غيرقابل بازيافت توليد شدهتمکان و زماني مي
با اين حال انتظـار  . ها ندارنداکثر مصرف کنندگان توجهي به سرنوشت اين زباله

اي جهاني براي رهـايي  رود اين سيستم جديد بازيافت نيز با سرعت به شيوهنمي
  .تبديل شود محيط زيست از اين زباله

  
  هاي فوق سردگيري اتمدازهساخت دماسنجي براي ان

دانان آمريکايي دماسنجي را توسعه دادند که قادر است دماهاي بسيار فيزيک
  .گيري کندهاي فوق سرد را اندازهپايين اتم

هـاي فـوق سـرد دانشـگاه     ، محققان مرکـز اتـم  Physicsبراساس گزارش 
 يطيسـ گيري از جمله خاصـيت مغنا برپايه برخي خواص اندازه MITهاروارد و 

تواند دماي يک سيستم فيزيکي را که بـه  سازند که ميهتوانستند دستگاهي را ب
گيري تاکنون اندازه. گيري کنداندازه چند ده هزارم درجه کلوين سرد است اندازه

هاي فيزيکي در دماي نزديک به صفر مطلق مانعي در انجـام تحقيقـات   سيستم
  .فيزيک بود

تـوان  دان آمريکايي فرض کرده بود که ميپيش از اين ريچارد فيمن فيزيک
-سازي رفتار پيچيده مکانيک کوانتومي الکترونهاي فوق سرد براي شبيهاز اتم

ها بايد بـه دمـاي   اين بدان معني است که اتم. ها در بعضي از مواد استفاده کرد
متاسـفانه   .تر از دماي محـدود کنـوني خـود برسـند    حداقل يک صد برابر پايين

-گيري کنند نمـي توانند دماي چند ميليارديم درجه را اندازههايي که ميدماسنج

  .دنتوانند دماهاي کمتر از اين ميزان را نشان ده
توانـد در  اند کـه مـي  همين منظور اين دانشمندان دماسنجي را توسعه دادهبه

  .دماهاي بسيار پايين نيز کار کند
م فيزيکي در يک ميـدان  سنجي سيستاستراتژي اين دماسنج برپايه موقعيت

هـا اسـتوار شـده    متوسط اتم يگيري خاصيت مغناطيسمغناطيسي و سپس اندازه
هاي صدها برابـر سـردتر از چنـد ميليـارديم     گيري اتمبه اين ترتيب اندازه. است

  .شودپذير ميدرجه امکان
  



  

  
  
      

۴۷ 

  نسل نوين پليمرها در خدمت مقابله با سرطان
شـمار  هولنـاك و غيرقابـل درمـان بـه    عنوان يك بيمـاري  سرطان، ديگر به

اين تصـور در ذهـن بسـياري از      شايد تا بيش از يك دهه پيش خالف. آيد نمي
  . مردم جهان وجود داشت، اما اكنون اوضاع متفاوت از گذشته شده است

  
هاي متنوع و كاربردي در دنياي پزشـكي نـوين موجـب شـده      ابداع فناوري

عنوان فردي كه با مرگ فاصـله چنـداني نـدارد، نگـاه     ديگر به بيمار سرطاني به
هـاي موضـعي و    ها از جمله نانوداروها، پرتوافكني طيف وسيعي از فناوري. نشود

  .تا سطح اميدواري بيماران را ارتقا بخشنداند  ها وارد كار شده نسل جديد ايمپلنت
ترين ابداعاتي كـه در   يكي از تازه، Technology Reviewبرپايه گزارش 

گردد كه  اين زمينه صورت گرفته، به طراحي و ساخت ايمپلنت مخصوصي بازمي
گيرد، موجب تحليـل رفـتن    زايي صورت مي با انجام حمالتي كه با هدف ايمني

كـارگيري نسـل   برگ برنده در اين طرح، ابداع و به. شود تومورهاي سرطاني مي
هاي سرطاني  توان مقاومت سلول ها ميجديدي از پليمرهاست كه با تكيه بر آن

تر از  رسد ابداعاتي از اين دست بشر را خيلي سريع به نظر مي. را به حداقل رساند
  .استشده به مرحله مبارزه قطعي با سرطان نزديك كرده  چه تصور ميآن

كليد اصلي موفقيت در اين طرح شيوه نگاهي است كه محققان به سرطان و 
اين تغيير نگرش در دانشگاه هاروارد صـورت گرفتـه و بـا    . اند مقابله با آن داشته

قابل كاشتي ) ديسك(در اين طرح صفحه . نتايج درخشاني نيز همراه بوده است
هـا را بـراي   جـذب و آن  هاي سيستم ايمني بدن را مهندسي شده است تا سلول
  .حمله به تومورها آماده كنند

هاي خاص خود را دارد و همـين   ايده نهفته در اين طرح از هر حيث جذابيت
هـاي آزمايشـگاهي    موضوع موجب شده محققـان بـه آزمـايش آن روي نمونـه    

انتخاب مناسبي از سـوي   melanomaومورهاي تهاي مبتال به  موش. بپردازند
  .تا نتايج قطعي اين فناوري را به روشني نشان دهند اند محققان بوده
انـد در   اي كـه در ايـن زمينـه صـورت گرفـت نشـان داده       هاي اوليه آزمايش

هايي استفاده شود، احتمال زنده ماندن  كه از اين صفحات در چنين موش صورتي
ها نشان دادند در بـيش از نيمـي از    اين بررسي. مراتب بيشتر خواهد شدها بهآن
هايي كه چنين صفحاتي در بدنشان كاشـته شـده بـود، تقريبـا نشـاني از       وشم

  .شد تومورهاي سرطاني ديده نمي
هـاي   توانـد افـق   هايي از اين دسـت مـي   به عقيده كارشناسان، ابداع فناوري

تري را در فرآيند مبارزه قطعي با سرطان ايجاد كند؛ البته در گذشـته نيـز    روشن
ترديد ارائه اين فناوري نوين صرفا بـه   ته كه بيهاي مشابهي صورت گرف تالش

  .هاي نسبي بوده كه در گذشته نصيب دانشمندان شده است دليل موفقيت
شود اين است كه چـه تفـاوتي ميـان دسـتاورد      پرسشي كه اكنون مطرح مي

گوينـد   ها ميهاي گذشته وجود دارد؟ آن اخير محققان دانشگاه هاروارد و تالش
تري را در مقايسـه بـا    زاي گسترده شت در بدن پاسخ ايمنياين صفحات قابل كا

كنند و از اين رو بايد گفت سـطح تأثيرگـذاري    هاي رايج ايجاد مي واكسيناسيون
  . بيشتري دارند

چارچوب پليمري كه در اين فناوري به كار گرفته شده است، از مواد مشابهي 
يـه زيسـتي و ديگـر    هـاي بخ  اند كه پيش از ايـن نيـز در توليـد نـخ     ساخته شده

ها اشباع  چارچوب ياد شده با سيتوكين. اند محصوالت جراحي به كار گرفته شده

هايي هستند كه به وسيله سيستم ايمنـي بـدن    مولكول ها تك سيتوكين. شود مي
  .دار را جذب كنند هاي دندانه زايي موسوم به سلول هاي ايمني توليد شده تا سلول

پليمر ياد شـده  . ت جذاب اين فناوري نوين استالبته اين تنها بخشي از نكا
هايي از جنس مواد ژنتيكي است كه با هـدف تقليـد از    چنين داراي ريزبخشهم

DNA دار  هاي دندانه ها به سلول اين ريزبخش .شود باكتريايي به كار گرفته مي
اين . كه دشمن خارجي در محل وجود دارد كنند مبني بر اين هايي ارسال مي پيام
شمار كننده در فناوري درمان سرطان به اسايي در نوع خود يك دستاورد خيرهشن
توان آن را يكي از نقاط عطف ايـن فنـاوري پزشـكي بـه      ترديد مي آيد و بي مي

  .شمار آورد
  

  افت خودروهايرقابل بازين از قطعات غيد بنزيتول
رقابـل  يپس از سه سال تـالش موفـق شـدند از قطعـات غ     يکيمحققان بلژ

  .ن درست کنندي، بنزياسقاط يافت خودروهايباز
شـود کـه   يافت ميباز ياسقاط يدرحال حاضر هشتاد و پنج درصد خودروها

مانـده   يپانزده درصد بـاق  .ن دارندين بين سهم را در ايشتريب يکيقطعات پالست
، ياز صـندل  يهـا قطعـات  ن آنيشوند و در بيافت نميکه باز ياسقاط يخودروها
 .آورنديد ميرا پد يشود، مشکالتيها مشاهده مکيالست ياجزا يها و برخپارچه

ن راه يها آخرش، دفن آنيپ يسخت است که تا چند ين مواد به حديافت ايباز
  .ها بودخالص شدن از آن يبرا

افـت را بـه   يرقابـل باز يغ يهان زبالهيساخته شده است که ا يرا دستگاهياخ
ـ توراسـت کـه ا  ک رآکيـ ن دسـتگاه  يا .کنديل ميسوخت تبد هـا را بـا   ن زبالـه ي

  .کنديل مين تبديبه بنز ييگرما يندهايفرآ
ن نوع سوخت نسل سوم يا ين است که بازدهياز ا يها حاکيابين ارزينخست

 ين نوآوريا .ن سوپر و مصرف آن سه درصد کمتر استيشتر از بنزيپنج درصد ب
ط يع زباله در محک طرف از دفيرا از يست دارد زيط زيمح يبرا ياسود دوگانه

ن يد بنزيتول ياز به استخراج نفت براين از طرف ديگرشود و يم يريست جلوگيز
 يافـت خودروهـا  يرقابل بازيدست آمده از قطعات غن بهيبنز .دهد يرا کاهش م

  .ق استيحاصل سه سال تحق ياسقاط
  

  .سال عمر کند ٢٥تواند يکه م يابداع باطر
د کرده است که طول يتول ياتم ياطرب ينوع Widetronixبه نام  يشرکت

ماننـد   يزات کـوچک يـ تجه يتوانـد انـرژ  يسال بوده و مـ  ٢٥عمر آن در حدود 
  .ن کنديهوشمند را تام يهاا تلفني ينظام يافزارهاسخت

  
 يگـداخت  يمفهوم انرژها بهين باطريدر ا ينس، واژه اتميگزارش پاپ سابه

اسـت کـه از    ييهـا شدن الکترون يمتالش يست بلکه به معنين يا شکافت اتمي
ن يـ کون در ايليمـه رسـانا ماننـد سـ    ين ياشوند، مادهيو ساطع ميواکتيراد منابع
ـ لتائشـده را از منـابع بتاو   يمتالشـ  يهاها الکترونيباطر ـ واکتيا راديـ ک ي  يوي
نورزا کـه   يهامه رسانا در سلوليمشابه عملکرد مواد ن ينديکند، فرايافت ميدر
  .کنند يآورد را جمعينور خورش يهاتوانند فوتونيم

 ٥٠مـه رسـانا   ين يهـا کونيليک متشکل از سيبتاولتائ يهاياستفاده از باطر
مه رسانا ساخته يد نيکاربون سيليكد از يجد ياما باطر .ش آغاز شده استيسال پ
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-بيک تراشه کوچک داشته و با مقاومت در برابـر آسـ  يمشابه  يشده که ظاهر
  .ها عمر کندسال يتواند برايو ميواکتيراد يها

ـ در حدود نانووات است و بـه ا  ين باطريا يش انرژيدر حال حاضر گنجا ن ي
هوشمند استفاده  يهاا تلفنيتاپ لپ يعنوان باطرها بهتوان از آنيها نميزود
کوچـک بـا    يهـا ين باطريب ايبا ترک Widetronixن حال شرکت يبا ا. کرد
ـ تول ييبـا توانـا   ياتم يهايساخت باطر يش بر رويگر آزمايکدي در  يد انـرژ ي

زات مورد توجـه  ياز تجه يکيها ين باطريا .کرووات را آغاز کرده استيسطح م
ن در حال حاضر استفاده يد مارتيه الکهرود و موسسيشمار مز بهيکا نيارتش آمر

ن در يچنـ هـم . آغاز کرده اسـت  ينظام يها را در ابزارهاين باطرياز ا ياز برخ
تواننـد بـا   يم يقدرتمندتر فرماندهان نظام ياتم يهاينده و پس از ارائه باطريآ

را تحـت   يزات نظـام يـ گـر تجه يماها، خودروها و ديها سربازان، هواپکمک آن
  .درآورند کنترل خود

 
  در سوئد يرانيد سوخت سبز از مرکبات توسط محقق ايتول

امکانـات اسـتفاده از    يدانشگاه سوئد در هنگام مطالعه بر رو يرانيمحققان ا
د سـوخت سـبز و   يتول يدور از ذهن برا يافتن منبعيافت پسماندها موفق به يباز

وخت سبز ارائـه  ل پسماند مرکبات به سيتبد يرا برا يپاک شده و توانستند روش
  .کنند

  
ـ  يبراساس گزارش گ اش در يقـات يم تحقيزمگ، محمد طاهرزاده به همـراه ت

شـتر موفـق شـده بــود از    يدانشـگاه بـوراس در ســوئد کـه پ    يمدرسـه مهندسـ  
ـ تول يسـت يز يمختلف، اتانول و گازها ياپسمانده ـ تول يد کنـد اکنـون بـرا   ي د ي
  .مرکبات تمرکز کرده است يپسماندها يبر رو يستيز يهاسوخت

ـ   يل داشتن نوعياست که به دل يپسماند مرکبات از جمله مواد -يمـاده آنت
 .افت خارج شده اسـت يکند از چرخه بازيه آن را کند ميند تجزيال که فرايباکتر
 يهاتيها از قابلوهين ميا يديافته است که پوست اسيدر يهرزاده به تازگاما طا

همـراه  بـه  يو .هـا نشـده بـود   بـه آن  يبرخوردارند که در گذشته تـوجه  ياديز
: مرکبات ارائه کرد يد چهار محصول از پسماندهايتول يرا برا يهمکارانش روش

 ييع غـذا يکـه در صـنا   ياماده ژلـه  ين نوعيال، پکتيباکتريآنت يامون، مادهيل
و اتانول که هر دو به عنوان سوخت مـورد اسـتفاده    يستيز يکاربرد دارد، گازها

  .رنديگيقرار م
ـ اسـتفاده از ا  ن باورنديبر ا يديارحميل يطاهرزاده به همراه دان وه در ين شـ ي

که کشـت   يو مناطق يريخصوص در مناطق گرمسد چهار محصول فوق بهيتول
ن دو يـ ن حـال ا يدر ع. ز خواهد بوديآمتيار موفقيج دارد بسها روامرکبات در آن
نـده  يکنند کـه در آ ياد مي ياوهيد سوخت خود به عنوان شيوه توليدانشمند از ش

  .کمک کند يست جهانيط زيتواند به بهبود محيم
  

  .ابداع شد يزر جهان با اهداف ارتباطاتين ليتريطوالن
ستم ين سيتريار بلند، طوالنيبس يبريفمحققان دانشگاه آستون با استفاده از 

من ين در انتقال اينو يانهيتواند زميجهان را ارائه کردند که م يزريل يارتباطات
  .وجود آوردمن بهياطالعات و ارتباطات ا

سـتم  ين سيتريبه طوالن يلومتريک ٢٧٠ يبر نوري، فيلينس ديگزارش سابه
توانـد  يعتقاد سـازندگان آن مـ  که به ا يستميل شده است، سيجهان تبد يزريل

  .وجود آوردمن بهيد را در انتقال اطالعات و ارتباطات ايجد يامرحله
-را بـه  يزريل ليطو يبرهاين فيا يقات بر رويمحققان دانشگاه آستون تحق

ستم انتقال اطالعات از جمله ارتباطات يس ينسل بعد يبرا ييجاد سکويمنظور ا
  .ده دارندعهباند به ياز راه دور و پهنا

نترنـت ارسـال   يا يا اطالعـات بـر رو  ي يتلفن يک مکالمه معموليکه  يزمان
 يبرهـا يان فين گذشت از ميل شده و در حيآن به نور تبد يهاگناليشود، سيم

 يدرصد از قدرت خـود را طـ   ٥در حدود  ياطالعات يهاگنالياستاندارد س ينور
ت شـوند تـا از   يد تقويها باگناليسپس س. دهندير از دست ميلومتر از مسيهر ک
پس  يجاد صدايکه باعث ا يندينان حاصل شود، فرايهدف اطمها بهدن آنيرس
  .شوديها مگناليها و ست دادهيفينه و کاهش کيزم

که  يعيطب ينديده رامان، فراينام پدبه يعيطب يادهيمحققان با استفاده از پد
گذارد تا نور ير مينور تاث ير روب يبريف يان مواد و شبکه هايعبور نور از م يط

از نـور   يکنواختيع يستم توزيبر بازتاب داده شود، توانستند سيف يدر هر دو انتها
 يبـر نـور  ين فيچنـ ن طرح هميا. وجود آورندبه ينور يبرهايان حفره فيرا در م

جاد ارتباطـات  يا يد را برايجد يتواند فرصتيکند که ميرا ارائه م يار طوالنيبس
  .وجود آوردباال به ياتيش عمليع در گنجايسرفوق 

ـ ل يرامـان فنـاور   يطوالن يبر نوريمحققان معتقدند استفاده از ف -زر را بـه ي

زان تقاضـا در رابطـه بـا    يـ د کـرده اسـت، م  يـ جد ياصورت کامل وارد محدوده
ن يـ ش گذاشـته اسـت و ا  ير رو به افزايچشمگ يبه صورت يارتباطات يهاستميس

ش يو گنجا يمنيش سرعت، ايافزا يد را برايجد ياند راه حلتويد ميجد يفناور
  .ارائه کند ينور ينده ارتباطاتيآ يهاستميدر س ياتيعمل

  
  .ستياد هم سبز نياتانول ز

ط مختلـف  يخود نشان دادند که در شرا يهايدر بررس ييکايدانشمندان آمر
ش يموجب افزاتواند يعنوان سوخت سبز خودروها ماستفاده از اتانول به يطيمح

  .زا شودسرطان يهايگاز اوزون هوا و آلودگ
، اتـانول امـروزه بـه عنـوان سـوخت سـبز و       Examinerبراساس گـزارش  

-چـون ذرت بـه   ياهـان يها و گتودهستيشود چرا که از زير شناخته ميدپذيتجد

قـات خـود   ياز محققان دانشـگاه اسـتانفورد در تحق   ياکنون گروه. ديآيدست م
شـد  يکه تاکنون تصور م يزيتواند کمتر از آن چين سوخت ميکه انشان دادند 

ش يموجب افـزا  يزمستان يهاخصوص در ماهست باشد و بهيط زيدار محدوست
  . گاز اوزون شود
ـ يکـه ترک  يد اوزون از سـوخت يـ ن دانشمندان توليبه گفته ا درصـد   ١٥از  يب

فصـل زمسـتان   درصد اتانول است هم در فصل تابستان و هـم در   ٨٥ن و يبنز
 ين درحاليا. ن گاز دخالت دارنديل ايدر تشک يديخورش يپرتوها. ار باالستيبس

 يشـتر يزان بيـ ن مينسبت به بنز ييبه تنها ٨٥اتانول  ياست که سوخت محتو
  .کنديد مياوزون تول

گرمتر  يم که در دماهايافتيما در: ن خصوص اظهار داشتندين محققان در ايا
. ابـد ييش ميافزا يزان کميد اوزون به ميتول ٨٥با اتانول ن يان بنزيسه ميدر مقا
آنجلـس کـه در آن سـطوح    مثل لس ييهاز در مکانيش نين سطح افزاياما هم
ن در يچنـ هـم . ار نگران کننده و هشدار دهنده استياوزون وجود دارد بس يباال
سـالمت بـدن بـه     يبـر رو  ٨٥د اوزون با اتـانول  ين خطر تولييپا يط دمايشرا
  .رسديزان خود مياکثر محد
-يش سرما کاهش مـ يزان اوزون با افزايم يطور کلبه: ن محققان افزودنديا

در  يطور ناگهانن گاز بهيزان ايش ميافزا ٨٥است که با اتانول  ين درحاليا .ابدي
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ن گاز وجود يتجمع ا يبرا يمحدود يهايمنيها امثل دنور که در آن ييشهرها
  .جاد کنديا يجد يمت خطراتسال يتواند برايدارد م
اثـرات   يسـاز هيو شب ييايميهزار واکنش ش ١٣از  ين محققان با ارائه مدليا
 ٤١از صفر تـا   يها کشف کردند که در دمان واکنشيا يمختلف بر رو يدماها
تجمع گـاز اوزون در هـوا را بـه     ٨٥، اتانول يط آفتابيگراد و در شرايسانتدرجه 

از . دهديش مين افزايد شده از بنزيشتر از اوزون توليبارد يليبخش بر م ٧زان يم
ارد يليبخش بر م ٣٩ش تجمع گاز اوزون به يگراد، افزايدرجه سانت -٣٧صفر تا 

  .رسدين ميشتر از بنزيب
  ييايدر يهابا استفاده از خزه يکيالکتر يهايد باطريتول

هستند کـه   ييايدر يهااز خزه يکاغذ يهايد باطريدانشمندان در حال تول
  .ندنن کيرا تام يکيزات الکترونيتجه يتوانند انرژيچندان دور منه ياندهيدر آ

ک، قابل انعطـاف، سـبک وزن،   يبار يهاين باطرينس، ايو سايگزارش البه
-ل شـده يتشک يرفلزيست بوده و از عناصر غيط زيدار محمت و دوستيارزان ق

 يمرهـا يها درنظر گرفته شده پلين باطريساخت ا يکه برا يان مواديدر م .اند
ـ بـا موفق  يد بـاطر يها در تولنرسانا هستند که تاکنون استفاده از آ  يت چنـدان ي

  .ندارند ياز انرژ يداردر نگه يچندان يين مواد توانايرا ايز .مواجه نشده است
 يهامرها ابداع شده استفاده از خزهين پلياستفاده از ا يکه برا يديوه جديش

 يموجود را بـرا  يمرهايپل ييزان رسانايتواند ميدو فوراست که مسبز رنگ کال
 يدارش نگـه يش داده و گنجـا يقابل توجه افـزا  يااندازهها بهياستفاده در باطر

د انبوه يتول يبرا يدينه جديها زمن خزهياستفاده از ا .ها را بهبود بخشدآن يانرژ
  .فراهم خواهد آورد نمت و سبک وزيپاک، ارزان ق يره انرژيذخ يهاستميس

 ٥٠تا  ٤٠مرها به ضخامت ياز پل يکيار باريبس يهاهيد از اليجد يهايباطر
خـزه سـبز بـا     يسـلولز  يبرهاياز ف ياهيل شده است که توسط الينانومتر تشک

توانند نسبت بـه  يها مين باطريا .اندنانومتر پوشش داده شده ٣٠  تا ٢٠وسعت 
ـ  ٥٠مشابه  يمريپل يهايباطر را حفـظ کـرده و در    يشـتر انـرژ  يبـار ب  ٢٠٠ا ت

ـ تيل يهـا يبـا بـاطر   يره انـرژ يزان ذخيتوانند از نظر ميل ميصورت تکم  يومي
-يها نسبت بـه بـاطر  ين باطرين حال سرعت شارژ ايدر ع .رقابت کنند يکنون
 يهـا يکه بـاطر يگر در حاليد يانيبه ب .ار باالتر استيج بسيقابل شارژ را يها

 ياخـزه  يهاين باطريا ,از دارنديک ساعت زمان نيشارژ حداقل  يبرا يمعمول
ه شارژ خواهنـد شـد و   يثان ١١قه تا يدر عرض هشت دق يت و مکانيدر هر موقع

  .نگاه خواهند داشت يمدت طوالن يشارژ خود را برا
اسـتفاده   يسبز برا يهاين باطريا ييل نهايدانشمندان معتقدند پس از تکم

و صفحات  يدنيپوش يهاکيمانند الکترون يک قابل انعطافيزات الکترونيدر تجه
  .مناسب خواهند بود يبندمخصوص بسته يکيالکترون
  

  از يريجلوگ يبرا يارائه روش
  نيد از داخل زمياکسيدکربن نشت 

را ابداع کردند که  يروش يجهان يبا هدف مبارزه با گرما MITپژوهشگران 
د از مخـازن  ياکسـ يدکربن ص نشت را در خصو يقه اطالعاتيدر مدت چند دق

  .دهدين گاز ارائه ميا ينيرزميز يعيطب
شنهادات ارائـه شـده در خصـوص    ياز پ يکي، يلينس ديبراساس گزارش سا
ـ از نشـت ا  يريد در اتمسفر جلوگياکسيدکربن محدود کردن انتشار  ن گـاز از  ي

سـه  از دانشـمندان موس  ين منظور گروهـ يهمبه .است ينيرزميز يعيمخازن طب
ـ احتمال نشت ا يابيارز يرا برا يماساچوست مدل يتکنولوژ ن گـاز از مخـازن   ي

. شوديم ينيرزميز يهان مخازن وارد آبيا دياکسيدکربن  .ارائه کردند يعيطب
ـ کـه وارد جر ن علت به محض آنيهمبه ,تر از آب استن گاز سبکيا چون ان ي
-در بخـش  .روديمـ  حجم آب باال يفوقان يهاسمت بخششد به ينيرزميآب ز

ک يطور معمول همانند وجود دارند که به يمتخلخل يهاآب سنگ يفوقان يها
ن يا .دارنديمدت در خود نگه م يطوالن يدار را برايشوند و گاز پايه بسته ميال
ـ از ا ين گاز به آهستگير است و بنابرايه سنگ اغلب نفوذپذيال لتـر عبـور   ين في

 ين عرصه با نقشه بـردار يم در ايقات مستقيتحق. گردديکرده و به اتمسفر باز م
ـ تئور يهـا مـدل  يقابل استفاده و با بررس يکيازساختار بالقوه ژئولوژ  يک بـرا ي

  . شوديد انجام مياکسيدکربن ان ير جريمس ينيبشيپ
ـ  يـ مدل جد: ن محققان اظهار داشتندين خصوص ايدر ا کـه  ش از آنيد مـا ب

ـ يتـد تحل ک ميباشد،  يعدد يهابر روش يمتک اسـت و در درجـه اول سـه     يل
-يم يها باقه سنگيها در الد در حضور آنياکسيدکربن که  يکيزيزم فيمکان

ک راه حـل سـاده را   يـ ن فرمول يا .کنديم يبررس ياضيک فرمول ريماند را با 
-يل ميمختلف را تحل يديکل يدن به جواب ارائه و احتمال پارامترهايرس يبرا
-يدکربن کند که  ينيبشيقه پيتواند در کمتر از چند دقيب مين ترتيبه ا. کند
  .کندين استفاده ميدن به سطح زميرس يبرا يد از چه روشياکس
  

  ياسمز يروگاه برق با استفاده از انرژين نياول ياندازراه
بـه   ياسـمز  يرويـ ل نيخـود را از تبـد   يا کـه انـرژ  يـ روگاه برق دنين نياول
  .شد ياندازروژ راهکند در نيد ميته توليسيالکتر

 Statkraftکه شرکت  يدولت يشيروگاه آزماين نيترز، ايبراساس گزارش رو
ب آب يرا از ترک يکرده، قادر خواهد بود برق پاک و بدون آلودگ ياندازآن را راه

  . د کنديژه توليو يک غشايق يا و از طريتازه و آب در
توانـد  يخود مـ  ياندازاهن مرحله رياستات کرافت در اول يشگاهيروگاه آزماين

 يته بـرا يسـ يزان الکترين ميا د کند کهيلو وات بر ساعت برق توليک ٤تا  ٢ن يب
ـ نـد ن يروگـاه بـا فرآ  ين نيا .است يکاف يک قهوه جوش برقي ين انرژيتام  يروي

ـ آب تـازه از طر  يعـ يطب يند به روشين فرآيدر ا. کنديعمل م ياسمز ک يـ ق ي
ـ ا. کنـد يا وجـود دارد حرکـت مـ   يآب درکه در آن  ياغشاء به سمت منطقه ن ي

ن را يا جمع شود و توربيشود که فشار حداکثر در طرف آب دريحرکت موجب م
  . د کنديب برق تولين ترتيفعال کرده و به ا

 يهــايد کننـده اروپـا در بخـش انـرژ    يـ ن تولياسـتات کرافـت کـه بزرگتـر    
ـ ا ٢٠١٥ر است، قصد دارد تا سال يدپذيتجد را وارد چرخـه   يروگـاه اسـمز  ين ني
. روگاه، بهبود بازده غشاء اسـت ين نيکردن ا يمسئله مهم در تجار. کند يتجار
ر يدپـذ ير منـابع تجد يد شـده از سـا  يتول يهايبرابر با انرژ ياسمز ينه انرژيهز

  . است
و از  شده ياندازتخت نروژ راهياسلو پا يلومتريک ٦٠ در يشيروگاه آزماين نيا

ها از سـال  روگاهين نيا .ل شده استيتشک ييتراوا يهزار مترمربع غشا ٢حدود 
 ين انـرژ يتام يزان برق براين ميا. د کننديمگاوات برق تول ٢٥توانند يم ٢٠١٥
ـ ا. خواهد بـود  يکاف ييهزار خانواده اروپا ٣٠حدود   يهـا نيهـا زمـ  روگـاه ين ني

ون مترمربـع  يليم ٥وم فوتبال خواهند بود که حدود يک استاديه به يشب يضيعر
  . نداهداد يغشاء را در خود جا

ن غشاء حـل  يا يکه مشکل معماريبه گفته مقامات استات کرافت در صورت
تراوات بر  ٧٠٠تا هزار و  ٦٠٠د هزار و يها قادر خواهند بود با تولروگاهين نيشود ا

  . ن کننديه اروپا را تامياز اتحاديبرق مورد ن از مجموع يميساعت برق در سال ن
لووات بـر سـاعت   يک ١٨٠اروپا  ياسمز يل انرژيپتانس ,گزارش اينبراساس 

ـ درصد از مجموع مصرف اتحاد ٥زان حدود ين مين زده شده است که ايتخم ه ي
 .اروپا است
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معرفي كتب جديد منتشر شده ����

  در زمينه شيمي

جايي كه معرفي كتب جديد منتشرشده در زمينه شيمي از آن :مقدمه

باشد، لذا رساني اين نشريه مياز اهداف اطالعتوسط نشريه خبري انجمن 

درصدد آنيم كه در هر شماره تعدادي از كتب جديد را از اين طريق به 

از مولفين، مترجمين و ناشران محترم . جامعه شيمي كشور معرفي نماييم

گردد يك باشند درخواست ميهاي خود ميكه عالقمند به معرفي كتاب

يش از يك سال از انتشار آن نگذشته باشد را نسخه از كتاب خود را كه ب

هاي آتي به معرفي آن پرداخته به دفتر نشريه ارسال فرمايند تا در شماره

   .شود

  يجلددوره سه، آلي، ساختار و كاربرد شيمي
،  Schore, Neil Ericو  Vollhardt, K. Peter. Cتـأليف  

مجيـد  دكتـر   مجيد ميرمحمدصادقي، دكتـر محمدرضـا سـعيدي و   دكتر ترجمه 
جلـدي   دوره سـه بهـاء  ، ص ۱۵۶۶، ۱۳۸۸ اول، چاپ نوپردازان، انتشارات هروي

   ريال ٤٥٠٠٠٠
جلدي ترجمه ويرايش پنجم كتاب شيمي آلي ولهارد مجموعه سه اين

در اين مجموعه . چاپ رسيده استبه ۲۰۰۷است كه نسخه اصلي آن در سال 
بق بر آخرين دستاوردهاي هاي زيادي منطيك دوره كامل شيمي آلي با مثال

  .بندي شده استفصل طبقه ۲۶هاي متعدد در علمي پژوهشي و تمرين

  
صفحه  ۵۴۴باشد كه در فصل مي ۱۰جلد اول اين مجموعه مشتمل بر 

  .در اختيار عالقمندان قرار گرفته است ريـال ١٤۰٠٠٠تنظيم شده و به قيمت 

  
صفحه  ۵۳۶ه در باشد كفصل مي ۸جلد دوم اين مجموعه مشتمل بر 

  .در اختيار عالقمندان قرار گرفته است ريـال ١٦۰٠٠٠تنظيم شده و به قيمت 

  
صفحه  ۴۸۶باشد كه در فصل مي ۸جلد سوم اين مجموعه نيز مشتمل بر 

  .در اختيار عالقمندان قرار گرفته است ريـال ١٥۰٠٠٠تنظيم شده و به قيمت 
  

 سنجيروش طيفناسايي تركيبات آلي بهش
 Silverstein, Robert Milton  ،Webster, Francisف تألي

X.  وKiemle, David J.  مجيد ميرمحمدصـادقي و دكتـر   دكتر ، ترجمه
ــوپردازان، انتشــارات محمدرضــا ســعيدي ــاء ، ص ۵۹۲، ۱۳۸۸ اول، چــاپ ن به

   ريال ١٩٠٠٠٠

  
روش شناسايي تركيبات آلي بهكتاب كتاب ترجمه ويرايش هفتم  اين

چاپ به ۲۰۰۵است كه نسخه اصلي آن در سال  راشتاينسيلو سنجيطيف
سنجي در شناسايي در اين مجموعه يك دوره كامل كاربرد طيف. رسيده است

هاي زيادي منطبق بر آخرين دستاوردهاي علمي پژوهشي تركيبات آلي با مثال
  .بندي شده استفصل طبقه ۹هاي متعدد در و تمرين

  
  آلي يشيمچكيده مطالب و تشريح مسائل 
  ساختار و كاربرد، جلد اول

،  Schore, Neil Ericو  Vollhardt, K. Peter. Cتـأليف  
مجيـد  دكتـر  مجيد ميرمحمدصادقي، دكتـر محمدرضـا سـعيدي و    دكتر ترجمه 
   ريال ٧٥٠٠٠بهاء ، ص ۵۵۲، ۱۳۸۶ اول، چاپ نوپردازان، انتشارات هروي

ه اصلي آن كتاب ترجمه ويرايش چهارم كتاب مذكور است كه نسخ اين
فصل اول   ۱۰در اين كتاب خالصه مطالب . چاپ رسيده استبه ۲۰۰۵در سال 

ها و مسائل و راهنماي حل مسائل در دو همراه تمرينكتاب شيمي آلي ولهارد به
  .بندي شده استبخش جداگانه چكيده مطالب و مسائل و پاسخ مسائل طبقه

  



  

  
  
      

۵۱ 

  
  

  ن هاي زيرقرمز و راماسنجي مولكولي، روشطيف
 اول، چـاپ  دانشـگاه الزهـراء  ، انتشـارات  تأليف دكتر محمدرضـا جليليـان  

   ريال ٤٨٠٠٠بهاء ، ص ۵۶۰، ۱۳۸۴

  
كتاب دربرگيرنده مطالب جامع و كاملي پيرامون دو روش زيرقرمز و  اين

فصل در اختيار  ۴رامان است كه مطالب اساسي اين دو روش را در قالب 
  .دهدعالقمندان قرار مي

  

  هاي عناصر واسطهرهاي همگن كمپلكسكاتاليزو
  )هنر ظريف(

، خليـل طباطبائيـان  دكتـر  ، ترجمه  Masters, Christopherتأليف 
   ريال ٥٠٠٠٠بهاء ، ص ۲۸۶، ۱۳۸۸ اول، چاپ دانشگاه گيالنانتشارات 

  
هاي كاربردي تركيبات آلي فلزي و جنبهاين كتاب در چهار فصل به 

سنتز كاتاليزورهاي همگن پرداخته  هاي عناصر واسطه، طراحي وكمپلكس
  . است

  
  
  
  

  ترموديناميك مولكولي
دكتـر  ، ترجمـه   .Simon, J. Dو  .McQuarrie, D. Aتـأليف  
بهـاء  ، ص ۴۴۶، ۱۳۸۹ اول، چـاپ  بهشـتيان اصـفهان  ، انتشارات مجيد موسوي

   ريال ٨٠٠٠٠

  
در داراي نگرشي مولكولي بر مباحث ترموديناميكي است كه اين كتاب 

هاي در هر فصل مثال. پردازدمباحث ترموديناميك مولكولي ميصل به ف هشت
حل شده زيادي جهت تفهيم موضوع مورد بحث آورده شده و در انتهاي فصل 

  . هايي ارائه شده استنيز تمرين
  

  ترموديناميك آماري
دانشـگاه  ، انتشـارات  مجيـد موسـوي  دكتر تأليف دكتر الهه گوهرشادي و 

   ريال ٢٤٠٠٠بهاء ، ص ۳۴۰، ۱۳۸۶ لاو، چاپ فردوسي مشهد

  
 دهدر صورتي نسـبتا سـاده و روان   مطالب مكانيك آماري بهاين كتاب در 
اي هـاي حـل شـده   در هر فصل مثال. گيرددر اختيار دانشجويان قرار ميفصل 

هـايي  جهت تفهيم موضوع مورد بحث آورده شده و در انتهاي فصل نيز تمـرين 
  .ارائه شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشريه خبري انجمن شـيمي ايـران درنظـر دارد    
مطالب ادبـي مخاطبـان خـود در قالـب نظـم و نثـر       
ـ   ن پيرامون علم شيمي و موارد مرتبط بـا آن را در اي

چاپ رسانده و به بهترين اثر جوايزي اهدا نشريه به
اين جايزه به دو مورد؛ يكـي بهتـرين مطلـب    . نمايد

صـورت كلـي   ويژه سال جهاني شيمي و ديگري بـه 
توانند عالقمندان مي. پيرامون شيمي اهدا خواهد شد

  .آثار خود را به آدرس نشريه ارسال نمايند
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  مصاحبه با دبير اولين همايش شيمي صنعت
باشـد كـه توسـط    برگزاري همايش شيمي صنعت، اولين همايش از اين نـوع مـي  

كميته شيمي صنعت انجمن شيمي ايران طراحي شـده و بـا همكـاري دانشـكده شـيمي      
در ايـن دانشـگاه برگـزار     ۱۳۸۹مـاه سـال   دي ۱۶و  ۱۵دانشگاه صنعتي شريف در تاريخ 

اي بـا  منظور آگاهي هرچه بيشتر خوانندگان محتـرم نشـريه خبـري، مصـاحبه    به .خواهد شد
جناب آقاي دكتر بهرام قنبري عضو محترم هيـأت علمـي دانشـگاه صـنعتي شـريف و      

  .نماييمدبير اين همايش ترتيب داده شده كه نظر شما را به اين مصاحبه جلب مي
   

ـ    دكترجناب آقاي  ، يدقنبري ضمن عرض سـالم و خسـته نباش
طـور  لطفاً هدف و انگيزه برگزار كنندگان اين كار بزرگ ملي را بـه 

 .بيان فرماييد مختصر
ايران با برخورداری از منابع عظيم معدنی، نفت وگاز و نيروی انسانی جوان و 

از . های منطقه خاورميانه در مسير صنعتی شدن اسـت با انگيزه، يکی از پتانسيل
های از دفاع مقدس با استناد به تدوين برنامههای پس سوی ديگر دولت در سال

کردهای صنعتی شدن کشور های خود رويانداز، در حرکتساله و سند چشمپنج
با اين وجود هنوز مشـکالت متعـددی فـراروی    . رار داده استقرا در دستور کار 

گيری از منابع باارزش فوق وجـود  صاحبان صنايع شيميايی و سرمايه برای بهره
  . دارد

  
هـای  ژوهشهای کشور در رشد شاخص توليد پاز سوی ديگر نقش شيميدان

علمی در سطح کشور، به استناد آمارهای داخلی و خارجی، در ميان علوم پايه و 
در اين شرايط با تشويق اعضای محترم کميتـه شـيمی   . بديل استمهندسی بی

صنعت انجمن شيمی ايران، برآن شديم تا با برگزاری يـک همـايش بـا عنـوان     
همـراه  عال کشـور را بـه  شيمی صنعت برای نخستين بار کليه صنايع شيميايی ف

اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و دانشجويان تحصيالت تکميلی در يک گردهمايی 
  .ويژه به تعامل و ارايه نظريات تشويق کنيم

عالي چه نكات و مواردي بـراي برگزاركننـدگان   نظر حضرتبه
مهم بوده است و تا چه حد از نحوه برگزاري و رسيدن به  همايش

  ايد؟راضي بودهاهداف عاليه خود 
هدف از برگزاری اين همايش در وهله نخسـت دعـوت از صـاحبان صـنايع     

ربط شيميايی بزرگ کشور جهت طرح مشکالت صنعتی در حضور مسئولين ذی
چنين برگزارکنندگان ايـن همـايش در نظـر دارنـد تـا بـا تشـکيل        هم. باشدمی

د تا در صورت پردازنهميزگردهای تخصصی به تحليل کارشناسی اين مشکالت ب
  . رفت از اين مشکالت مورد بررسی قرار گيرندامکان راهکارهای اجرايی برون

ـ هدف ديگر از برگـزاری ايـن همـايش دعـوت از دانشـگاهيان جهـت ارا       ه ئ
دستاوردهای کاربردی خود و تعامل هرچه بيشتر با صـاحبان صـنايع شـيميايی    

بـه تربيـت نيروهـای    عالوه در اين همايش نيازهای آموزشـی مربـوط   به. است
شاغل در صنايع شيميايی، توسط صنعتگران مطرح و به اطالع دست انـدرکاران  

  . رسدآموزش عالی کشور می

شود، پس در سايت رسمي همايش فراخوان مقاله مالحظه نمي
 ست؟اشيوه انتخاب سخنرانان اين سمينار چگونه بوده 

نب و اعضای محترم ماه جلسات مشترک اينجا ۱۸شد پس از  اشارهکه چنان
ان ويـژه و  کميته با مسئولين سنديکاها و مراکز تحقيقاتی و صنعتی، از سـخنران 

برای ايراد سخنرانی در موضـوعات مـرتبط بـا محورهـای همـايش      نظر صاحب
 .دعوت شد

هاي خاصي مـدنظر  بنابراين جهت انتخاب سخنرانان، تخصص
ي، تخصص سخنرانان اصلشما بوده است، اگر اطالعاتي پيرامون 

راي مخاطبـان ايـن نشـريه    بها و عنوان سخنراني ايشان نيز آن
  .، سپاسگزاريمبيان فرماييدارائه 

در اين همايش که از نظر تنوع موضوعات صنعتی در نوع خود منحصربه فرد 
سخنراني توسط مـديران برجسـته صـنايع شـيميايی دارويـی و مـواد        ۱۰است، 

و ها وصـنايع معـدنی   کشها، آفتشويندهها، حدواسط، رنگ و رزين، کامپوزيت
کـه ايـن همـايش اولـين     بـا توجـه بـه ايـن    . خواهند شد ئهاراها اساتيد دانشگاه

در عـالوه بـرآن   اسـت،   شيمي  های کشور در سال جهانیگردهمايی شيميدان
انجمـن را بـرای   ايـن  های دبير انجمن شيمی ايران برنامه ،هايکی از سخنراني

د نـ ی شيمی و گسترش علم شيمی در ايران معرفـی خواه بزرگداشت سال جهان
  .کرد
-جنـاب  ملي، منظور بهتر اجراشدن يك چنين اقدامات علميبه

 عالي چه پيشنهاداتي را براي سمينارهايي از اين قبيل داريد؟
هايی هنگامی به اهـداف  در وهله نخست بايد توجه داشت که چنين همايش

بـرای  . گيـری شـوند  های بعد نيز پـی سالرسند که دستاوردهای آن در خود می
هـای سـاالنه و يـا دوسـاالنه، از نـوع ديگـر       تحقق اين مهم برگزاری همـايش 

توانـد شـرايط را بـرای    ، در سطح ملی میشيمي های تخصصی انجمنهمايش
های کاربردی و صنعتی در ميان دانشگاهيان و درک ضـرورت  گسترش پژوهش

  .نمايدفراهم را ها حمايت صنايع از اين پژوهش
هايي بـراي آينـده   دكتر قنبري، چه اهداف و برنامه جناب آقاي

  داريد؟
تواند بـا درک  های از بلوغ رسيده که بامروزه دانش شيمی در کشور به مرحله

های کـاربردی در  تدريج جايگاه جديد خود را در توليد فناورینيازهای کشور، به
کـه در مـورد توليـد علـم     چنانا، همجامعه صنعتی کشور پيدا کند و نقش خود ر

 .دار صـنعتی نيـز تثبيـت کنـد    ، در برآوردن نيازهای پژوهشـی هـدف  هنشان داد
عنوان عضوی از اين جامعه افتخار دارم که تمام اهتمـام خـود را در   اينجانب به

  .نمايماين راه مصروف 
ـ كننـدگان ايـن سـمينار ارا   تعداد شركت اگر آماري در مورد ه ي

  .اسگزاريمفرماييد، سپ
شرکت و سنديکای فعال برای حضور  ١۴جز صنايع فوق، تاکنون تقاضای به

-در کنـار برنامـه  . های جانبی به دبيرخانه همايش واصل شده استدر نمايشگاه

هـای صـنعتی دانشـکده    های همايش سه کارگاه آموزشی نيز با همکاری گروه
جديـد برپـا خواهـد     ه دستاوردهای صنعتیئشيمی و کارشناسان صنايع جهت ارا

  .اندنفر بوده پنجاهتعداد ثبت نام کنندگان تاکنون بيش از يکصد و . بود
در ضمن تشكر از وقتي كه در اختيار اين نشـريه قـرار داديـد،    

  .رسد، بيان فرماييدميتان نكته خاصي به نظر پايان اگر
محـور در  کردهای پژوهشاميد است اين همايش گامی درجهت ترغيب روي

ت و بستری برای طرح نيازهـای صـنعتی در ميـان اسـاتيد، دانشـجويان و      صنع
  .پژوهشگران شيمي کشور باشد
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هاي علمي هاي علمي هاي علمي هاي علمي همايشهمايشهمايشهمايش

            كشوركشوركشوركشور    داخلداخلداخلداخل    شيميشيميشيميشيمي
  محمدرضا ايرواني :تهيه و تنظيم                                          

  .المللي علوم و فناوري پليمر برگزار شدسمينار بيننهمين 
در  ١٣٨٨سـال   المللي علوم و تکنولـوژي پليمـر مهرمـاه   ار بيننهمين سمين

  .دگرديپژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار 
حـدود   :فـت دبير اين سـمينار گ  محمود محراب زاده گزارش خبرنگار مهر،به
سـازگار، پليمرهـا و   پليمرها و پليمرهـاي زيسـت  هاي زيستمقاله در زمينه ٧٠٠

دار، ليمـري و بازيافـت، پليمرهـاي هوشـمند و عامـل     محيط زيست و ضايعات پ
هـا و غشـاهاي   پليمرهاي نانوساختار، کاربردهاي نـوين پليمرهـا، اليـاف، فـيلم    

پليمري، شيمي فيزيک پليمرها، سنتز و شناسايي پليمرها، رئولـوژي و فـرآورش   
سازي هاي پليمري، مهندسي واکنش پليمرها، مدلکامپوزيت ،هاپليمرها، آميخته

ها به دبيرخانـه ايـن   ها و چسبها و پوشش سطوح و رزينسازي، اسفنجشبيه و
مقاله از کشورهايي چون آذربايجان،  ٣٦از اين تعدادكه  سمينار ارسال شده است

آمريکا، الجزاير، پاکستان، جمهوري چک، چين، ژاپن، سنگاپور، سودان، کانـادا،  
  .نروژ، مالزي، مکزيک و هند ارسال شده است

که ايـن  با تاکيد بر اين لمللي علوم و تکنولوژي پليمراجرايي سمينار بين بيرد
پس از داوري مقاالت : اند تاکيد کردهاي تخصصي داوري شدهمقاالت در کميته

صـورت پوسـتر   شکل سخنراني و بقيه مقاالت بـه مقاله براي ارائه به ١٦٠حدود 
  .ارائه شد
تکنولوژي پليمر خبر داد و اظهـار   چنين از برگزاري نمايشگاه علوم وهم وي
هاي تخصصي، نمايشگاهي با حضور هاي علمي و کارگاهدر کنار نشست: داشت

ها و مراکز پژوهشي نيز برگزار شـد کـه در   ها، دانشگاهصنايع، موسسات، شرکت
  .ندشتهاي خود را به نمايش گذاروزه دستاوردها و نوآوري ٥طول اين سمينار 

  

  .برگزار شد شيمي دانشگاه پيام نورهفتمين همايش ملي 
منظور ايجاد زمينـه مناسـب   به ملي شيمي دانشگاه پيام نور هفتمين همايش

بحث و تبـادل نظـر در زمينـه آخـرين دسـتاوردهاي علمـي،        انديشي،جهت هم
در دانشـگاه   ١٣٨٨ الكشور مهرمـاه سـ   تحقيقاتي و صنعتي پژوهشگران شيمي

  .دگرديراز برگزار يام نور شيپ

 
ـ  ، شـيمي تجزيـه  : موضوعات مورد بحث در اين همايش شـامل  ع شـيمي آلي

  .بود هاي ديگر مرتبط با شيميچنين زمينهي فيزيك و همشيم، شيمي معدني

 ارتباط علمي بين پژوهشگران و :دکتر حسين توللي دبير علمي همايش گفت
 .از اهـداف برگـزاري ايـن همـايش اسـت      محققين علم شيمي در سراسر کشور

صـورت  مقالـه بـه   ٥٤مقاله پذيرفته شد کـه   ٥٨١در اين همايش : ايشان افزود
  .گرديدصورت پوستر ارايه بقيه به سخنراني و

  
  .برگزار گرديدرنگ و پوشش  المللي سومين كنگره بين

 المللـي  المللي رنـگ و پوشـش و دومـين همـايش بـين      سومين كنگره بين

هـاي   با حضور اساتيد و متخصصان در زمينـه  ١٣٨٨ماه آبانهاي خودرو  پوشش
  .برگزار شدمختلف رنگ آغاز 

زاي آلـي،   هـاي سـطح، مـواد رنـگ     همايش پوششگزارش ايسنا، در اين به
آوري چـاپ و   هاي غيرآلي، علـوم و فـن   ها و لعاب پوشش هاي غيرآلي، دانهرنگ

هاي زيسـت محيطـي    استاندارد سازي، بررسي جنبه. ندشد فيزيك رنگ بررسي
آوري و بازار از محورهاي سومين كنگـره   رنگ و پوشش و روند توسعه فن علوم
 .ندبودپوشش  المللي رنگ و بين

اكسيداسـيون پيشـرفته جهـت     آوري هايي با موضوع فن گفتني است، كارگاه
معـدني، چـالش    هاي هاي آلي، در صنايع رنگ و پوشش و رنگدانه حذف آالينده

نـانوذرات   هـا و  زا و استفاده از نانوشـيمي در سـاخت نانولولـه   در سنتز مواد رنگ
 هـا  چنـين در ايـن كارگـاه   مهـ . برگـزار شـد  در حاشيه اين کنگره اصالح شده 

هـا در  ها و كاربرد آن هاي نانويي، نانوكامپوزيتهاي معدني، پوششدانهنانورنگ
پخت  UV هاي جوهرهاي نوين براي چاپگرهاي جوهرافشان و پوشش پوشش،

 .گرفتندمورد بررسي قرار 
المللي پژوهشگران و صاحب نظران داخلـي و   كنگره بينگفتني است در اين 

  .حضور داشتندز كشورهاي هند، انگلستان و بلژيك خارجي ا
  

  .در دانشگاه اروميه برگزار شد دومين سمينار کمومتريکس
بـا   ١٣٨٨مـاه   نآبـا گزارش ايسنا، دومين سمينار دوسـاالنه کمـومتريکس   به

در دانشگاه  هاي کشور ها و دانشجويان شيمي دانشگاه شيميدان حضور محققان،
 .برگزار شد

علمي گروه شيمي دانشـگاه اروميـه و دبيـر     رام، عضو هياتدکتر مرتضي به
ارسـال شـد و ايـن تعـداد     اين سمينار دبيرخانه  مقاله به ٢٠١: اين سمينار، گفت

برگـزار شـده بـود، افزايشـي      مقاله نسبت به اولين سمينار که در دانشـگاه اراک 
 بعضي مقـاالت  اند که مقاله پذيرش شده ١٨٦درصدي داشت و حدود  ٩٠حدود 

 .در نوع خود بسيار نو هستند
 باراي از شيمي است که براي اولين کمومتريکس، شاخهذکر است که الزم به

جامعـه   ١٩٧٤توسط شيميدان سـوئدي معرفـي شـد و در سـال      ١٩٧١در سال 
کمـک رياضـي و   کمومتريکس کارهـا را بـه  . را بنا نهاد المللي کمومتريکس بين

هـاي حاصـل از    س بـا اسـتفاده از داده  دهـد، سـپ   آماري انجام مـي  هاي تکنيک
هاي خـود   ها با تعريف فرضيه کند و شيميدان استخراج مي آزمايش، اطالعات را

  .كنند مي اعتبار آن را با آزمايش ثابت
  

  .ايران برگزار شد سومين سمينار پيل سوختي
با حضور  ١٣٨٨ماه در آبانگزارش ايسنا، سومين سمينار پيل سوختي ايران به

  .برگزار شددر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ان و محققان اين حوزهمتخصص
  :شامل موارد زير بود سميناراين  اهداف و محورهاي 

 گردهمايي بزرگ پژوهشگران، صنعتگران و سياسـتگذاران پيـل سـوختي در   
  سطح كشور

  هاي پژوهشي پيل سوختي در سطح كشورافزايي فعاليتايجاد هم 
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هاي علمي و فناوري كشور و جهان در حوزه پيل پيشرفت آشنايي با اخرين 
  سوختي

هاي آموزش عمومي جامعـه و متخصصـين در حـوزه پيـل     آشنايي با روش 
  سوختي

  ترويج تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه پيل سوختي 
از دانش فني، تبادل اطالعات و تجارب بين متخصصان عرصـه   گيريبهره 

  پيل سوختي
  اطات دانشگاه، صنعت و دولتارتب گسترش 

  
  :نيز به شرح زير بود سميناراين محورها و موضوعات 

 هاي محيط زيسـتي نبهج: شامل پيل سوختي، محيط زيست و آموزش -١
وجـه  و ت موزش متخصصينآ, آموزش در سطح عمومي جامعه, و تغيير آب و هوا

  سازي استفاده از پيل سوختيبه فرهنگ
: شـامل  هاي موجودفناوري پيل سوختي و نوآوري حقيق و توسعه درت -٢

, ... كاتاليست، الكترودها، صـفحات دو قطبـي و   الكتروليت،: اجزاي پيل سوختي
پارچـه  هاي يكهاي پيل سوختي، تنظيم اجزا، سيستمسيستم, توده پيل سوختي

طراحي , مواد تشكيل دهنده پيل سوختي, سازيشبيه سازي ومدل, هينه شدهو ب
 فناوري نمايشگر و حسگرو  و ساخت پيل سوختي

كاربردهـاي  , صب دائمي و اقتصـادي ن: شامل اربردهاي پيل سوختيک -٣
هـاي  سيسـتم , مديريت راهبردي پيل سـوختي , كاربرد در حمل و نقل, متحرك

و  اقتصـادي كـردن، كـاربردي كـردن و ارائـه     , ردو استاندا ايمني, توزيع انرژي
  عمومي هايمشاركت

انرژي و محيط زيست به  گفتني است در كنار اين سمينار دو روزه، نمايشگاه
  .خترداپهاي برتر در اين زمينه  ارائه دستاوردها و طرح

  
  .نانو برگزار شد يه در فناوريش نقش علوم پايهما

 يش با همکـار ين همايا: نانو گفت يوره در فنايش نقش علوم پاير همايدب
ه ينقش علوم پا يمنظور بررسبه ينانو و انجمن نانوتکنولوژ يستاد توسعه فناور

  .نانو برگزار شد يدر فناور
ه در يـ ش نقش علـوم پا يان در همايطالب يبه گزارش خبرنگار مهر، محمدعل

 يفنـاور : افـزود  نانو در کشور يفناور ينانو با اشاره به نقش و کاربردها يفناور
و با توجه  است ياتم مورد نظر با دقت يساختار مولکول يسازادهيپ ينانو، فناور

حل مشـکالت خـود در    يسوم برا ه، بشر هزاريينانو يساختارها يهايژگيوبه
مدد گرفته  ين فناوريره از ايت و غيدات، غذا، امنيتهد ست،يط زيمح يهانهيزم

  .است
نقطه  ينانوفناور: دانست و اظهار داشت ياان رشتهيعلم م را ينانوفناور يو
و علوم  ياضي، ري، علوم پزشکشناسيستي، زيميک، شيزيچون ف يعلوم يتالق

ها چـون  نهير زميسا ارتقاء يبرا يعنوان ابزاربه ين فناورياست و از ا يمهندس
ITشوديم استفاده يست و پزشکيط زي، محييايع دري، صنا.  

مقاله ارسال شده است که  ٢٣٣ شين همايدر ا: فه کردش اضاين هماير ايدب
رفتـه شـده   يپوسـتر پذ  ١١٢ نيچنـ هـم . رفتـه نشـدند  يمقاله پذ ٦١ن تعداد ياز ا

  .شوديش عرضه مين همايا يشگاه جنبيکه در نما است
  

هاي اي ايران در مرکزپژوهششانزدهمين کنفرانس هسته
  .شدار برگزر منطقه آزاد قشم دبيوتکنولوژي خليج فارس 

زمـان بـا   هـم : هاي بيوتکنولـوژي خلـيج فـارس گفـت    رئيس مرکز پژوهش
در مرکـز   ١٣٨٨مـاه  در بهمـن اي ايـران  برگزاري شانزدهمين کنفرانس هسـته 

نفـر از دانشـمندان، متخصصـان و     ٥٠٠هاي بيوتکنولوژي خليج فارس پژوهش
  .نمودنداي شرکت دانشجويان علم و فناوري هسته

مهر، سيدمحمودرضا آقاميري در خصـوص محورهـاي    يارزگزارش خبرگبه
اي ايـران در قشـم   زمان با کنفرانس هسـته هم: مطرح شده اين کنفرانس گفت
جوشـي، کاربردهـاي   اي، هـم اي، راکتورهاي هستهمسائلي اعم از فيزيک هسته

-اي را مورد بحث و بررسي قرار مـي پرتوها، پرتو پزشکي، سوخت و مواد هسته

  .گيرد
ترين اهداف هاي بيوتکنولوژي خليج فارس يکي از مهمز پژوهشرئيس مرک

برگزاري اين کنفرانس را ارائه جديدترين اطالعات در مورد دستاوردهاي علم و 
اين کنفرانس، عالوه بر پرداختن : اي کشورمان عنوان کرد و افزودفناوري هسته

در تبادل افکـار و   اي رااي ايران موقعيت ويژههاي هستهبه آخرين نتايج فعاليت
اي براي اساتيد و مخصوصا دانشجويان ايـن رشـته فـراهم    اطالعات علم هسته

  .كرده است
در اين کنفرانس مقاالت علمي در زمينـه علـم وفنـاوري    : آقاميري بيان کرد

  .اي ارائه شدهسته
اي ايران با حمايت منطقه آزاد قشم و شانزدهمين کنفرانس هسته: وي افزود

همکـاري   و بـا هاي بيوتکنولـوژي خلـيج فـارس    ک ومرکز پژوهشهمت پاربه
اي ايران و اي، انجمن هستهسازمان انرژي اتمي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

  .دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد
  

  .شيمي برگزار شد -سومين کنفرانس رياضي
در دانشـگاه تربيـت مـدرس     ١٣٨٨سال ماه بهمن شيمي -كنفرانس رياضي

  .شد  ربرگزا
شيمي به خبرنگار ايرنا -منش دبير برگزاري كنفرانس رياضيدكتر علي ايران

اندازي علوم بين  تحقيقات و فناوري راه ،هاي وزارت علوم يكي از سياست :گفت
  .است اي در كشور رشته

: هاي مطلوب كشور در زمينه رياضي و شيمي گفـت  وي با اشاره به پتانسيل
 .شيمي وجود ندارد-اي رياضي رشته انتاسفانه در ايران علم ميم

هاي داخلـي   كنفرانس را بررسي پتانسيلاين يكي از اهداف برگزاري ايشان 
متخصصـان داخلـي بـا     شـيمي و آشـنايي  -اي رياضـي  براي شاخه ميان رشـته 

 .هاي صورت گرفته در اين زمينه در كشورهاي خارجي عنوان كرد پيشرفت
شـيمي ايـران هـدف ديگـر     -مـن رياضـي  اندازي انج منش، راهگفته ايرانبه

كنفرانس است كه در اين راستا از پروفسور ميرسيا واسيل ديـودي   برگزاري اين
شيمي اروپا، براي استفاده از تجربيـات وي دعـوت شـده    -رييس انجمن رياضي

 .است

  ۳۶  در ايـن كنفـرانس   :شيمي ايـران گفـت  -دبير برگزاري كنفرانس رياضي
  .گرديدمقاله در قالب پوستر ارائه   ۵۰  قالب سخنراني و مقاله در
گفته وي يكي ديگر از مدعوين ايـن كنفـرانس پروفسـور ايـوان گـودمن      به
  .بود  MATCH شيمي موسوم به-مجله معتبر رياضي سردبير
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المللـي   در حاشـيه برگـزاري ايـن كنفـرانس بـين      :منش اظهار داشـت ايران 
چنين بررسي نظريه گـراف  ت و همدر زمينه علوم نانو و نانومحاسبا هايي كارگاه

 .برپا گرديددر شيمي 

 
  .برگزار شد سومين همايش ملي آب و فاضالب

باال بودن مصرف سرانه آب، افزايش جمعيت، توسعه صنعتي و كشـاورزي و   
هاي باالي تأمين آب آشاميدني از يك طرف و محدوديت جدي منابع آب  هزينه

بهينـه از منـابع آب موجـود بـه يـك       از طرف ديگر، باعث شده است تا استفاده
رغـم  دهد كـه علـي   آمار و اطالعات نشان مي. موضوع حياتي كشور تبديل شود

. المللـي اسـت   كمبود منابع، ميزان تقاضاي آب در كشور، باالتر از متوسـط بـين  
زيسـت از داليـل ديگـر نيـاز بـه       ارزش اقتصادي آب و اهميت حفاظت محـيط 

گـذاري  بـا توجـه بـه نـام    . باشند مصرف آب ميمديريت تقاضا و اصالح الگوي 
عنوان سال اصالح الگوي مصـرف، شـركت مهندسـي    به ۱۳۸۸خردمندانه سال 

، در پـي  )شـهيد عباسـپور  (آب و فاضالب كشور و دانشگاه صـنعت آب و بـرق   
برگزاري موفق اولين و دومين همايش ملي آب و فاضـالب، سـومين همـايش    

 ۱۳۸۸ح الگـوي مصـرف را در اسـفند مـاه     ملي آب و فاضالب با رويكرد اصال
  .برگزار نمود

  :عبارتند از همايشاين هداف ا
هـاي   فراهم نمودن زمينه مناسب بـراي كنكـاش و تبـادل افكـار و انديشـه     

شـناخت   ,تبيين جايگاه مديريت تقاضاي آب در كشور, خبرگان علمي و صنعتي
ي بـا علـوم و   آشـناي  ,ها در ارتباط با اصالح الگـوي مصـرف   مشکالت و چالش

اندرکاران صنعت آب و توجه دست ,هاي نوين در راستاي مديريت تقاضا آوري فن
فاضالب به اهميت مديريت عرضه و تقاضاي آب و نقش آن در توسعه پايدار و 

سازي و تـرويج الگوهـاي بهينـه     توسعه آموزش، فرهنگ, حفاظت محيط زيست
  اصالح الگوي مصرف شناسايي و تجليل از شهرهاي پيشرو درو  مصرف آب
  

  .برگزار شد همايش ملي فيتوشيمي
واحـد قـم    يدر دانشگاه آزاد اسـالم  ١٣٨٨اسفندماه  يميتوشيف يش مليهما

  .آغاز به کار کرد
و  يميان عرصـه شـ  يد، دانشـمندان و دانشـجو  يش دو روزه اساتين همايدر ا

عرصه  ين دستاوردهايآخر ياز سراسر کشور گردهم آمدند و به بررس يميتوشيف
  .ديپوستر ارائه گرد ١٠٥مقاله و  ٢٢ يش ملين همايدر ا .پرداختند يميتوشيف

  
هاي   جداسازي و شناسايي ترکيبات عصاره: ند ازعبارت همايشاين  محورهاي

هـاي نـوين    انـواع روش ، هاي گياهي زاء اسانسجداسازي و شناسايي اج، گياهي
اثرات ضـد  : اثرات بيولوژيکي ترکيبات گياهي شامل، جداسازي در شيمي گياهي

کاربرد ترکيبات گيـاهي در صـنايع   ،  ...ميکروبي، ضد ويروس، آنتي اکسيداني و
هـاي تحقيقـاتي مـرتبط بـا      کليه زمينهو  ...دارويي، غذايي، آرايشي، بهداشتي و 

  ياهيشيمي گ
  .برگزار شد المللي نانوساختارهاسومين كنفرانس بين

نفـر از   ٤٥٠المللـي نانوسـاختارها بـا حضـور بـيش از      سومين كنفرانس بين
س، يسـوئد، سـوئ   يدانشمندان، اساتيد و دانشجويان ايراني و خارجي از کشورها

-ندر پرديس بي ١٣٨٨اسفندماه  ييآلمان، ژاپن،سنگاپور، هند و چند کشور اروپا
  .برگزار گرديدالمللي دانشگاه صنعتي شريف 

هــا و هــاي نانوكامپوزيــت، كاتاليســتالمللــي حــوزهدر ايــن كنفــرانس بــين
هــا، انــرژي و محــيط زيســت و كاربردهــاي پزشــكي و زيســتي فوتوكاتاليســت

نانوساختارهاي كربني، الكترونيك . گرفتندنانوساختارها مورد بحث و بررسي قرار 
سازي، خـواص مكـانيكي، خـواص مغناطيسـي و     ات و مدلو فوتونيك، محاسب

  .بودندسنسور از ديگر موضوعات اين كنفرانس 
 ٢٦د که يش رسيرخانه همايمقاله در ده شاخه نانو به دب ٧١٠شين همايدر ا
 .گرديد ز در قالب پوستر ارائهياثر ن ٣١٠و  يصورت سخنرانمقاله به
  

  .برگزار شد ن سمينار شيمي فيزيك ايرانيزدهميس
بيشـتر   ف آشـنايي هرچـه  ن بـا هـد  سيزدهمين سمينار شيمي فيزيك ايـرا   

متخصصين شيمي فيزيك كشور با آخـرين دسـتاوردهاي علمـي و گسـترش و     
-بين مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي كشور در زمينهعلمي  تقويت ارتباط

 توسـط  ۱۳۸۹مـاه  فـروردين  ۲۶الـي   ۲۳ ،فيزيـك  هاي مختلف دانـش شـيمي  
 برگـزار با همکاري انجمن شيمي ايـران   شيرازدانشگاه صنعتي و  دانشگاه شيراز

  .شد

 
، مكانيـك آمـاري  ، ترموديناميـك كالسـيك  شـامل   همايشاين محورهاي 

شــيمي ، نتيك شــيميايييســ، الكتروشــيمي، ســنجيطيــف، كوانتــومي شــيمي
 .بود شيمي فيزيك كاربرديو  يژنانوتكنولو، هاكاتاليست

 
  .شد زيست برگزارچهارمين سمينار ملي شيمي و محيط 

با حضـور   ١٣٨٩ماه ارديبهشتنار ملي شيمي و محيط زيست چهارمين سمي
  .شد برگزاركارشناسان و مسئوالن موسسه تحقيقات شيالت ايران در بندرعباس 

شـده  مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال  ٥٤٣گزارش خبرگزاري فارس، به
و طي مـدت د كه در  مقاله از بين آنان براي ارائه انتخاب شد ٤١٨كه تعداد بود 

مقاله ديگر نيـز در   ٣٦٠صورت سخنراني و مقاله به ٥٧ روز برگزاري اين سمينار
دانشگاه از جمله از كشورهاي تركيه و مـالزي بـا    ١٥٠. گرديدقالب پوستر ارائه 

  .اند ارائه مقاله در زمينه برگزاري اين سمينار نقش داشته

  
محيطي بـر وقـوع   هاي زيست محيط زيست دريايي با محوريت نقش آالينده

هـا بـر    محيطي منابع آبي و مطالعه اثـرات آالينـده  كشند قرمز، مشكالت زيست
چنـين  هـم . بـود اين سـمينار ملـي    اكوسيستم دريا از جمله محورهاي بحث در
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هاي شـيميايي محـيط زيسـت، مطالعـه      گيري و كنترل آالينده هاي اندازه روش
هـا، بررسـي   محيطي آالينده و پسـماندهاي صـنعتي و بازيافـت آن   اثرات زيست

ها و شيمي سبز نيز در قالب ساير مشكالت زيست محيطي صنايع و مديريت آن
سمينار مطـرح و مـورد بحـث و بررسـي قـرار      محيطي در اين هاي زيست زمينه
  .گرفت

چهارمين سمينار ملي شيمي و محيط زيسـت بـا همكـاري    گفتني است كه 
ميزباني پژوهشكده اكولوژي خليج انجمن شيمي ايران، استانداري هرمزگان و به

 .شد فارس به مدت دو روز در تاالر شهيد آويني بندرعباس برگزار
  

  محيط زيست وخت وهمايش ملي انرژي، سدومين 
  .در کرمانشاه برگزار شد

در  ١٣٨٩سـال  مـاه  دومين همايش ملي انرژي، سوخت و محيط ارديبهشت
  .گرديددانشگاه صنعتي کرمانشاه برگزار 

فاضالب، توده زيستي،  گزارش خبرگزاري مهر، بازيابي سوخت و انرژي ازبه
جديدپــذير هــاي تمــواد زائــد جامــد، ضــايعات کشــاورزي، پالســتيکي، انــرژي

ومد، کاربردهاي فنـاوري نـانو در حـوزه    رخورشيدي، باد، بيوماس، ژئوترمال، جز
سـازي مصـرف سـوخت و انـرژي در     انرژي، سـوخت و محـيط زيسـت، بهينـه    

هـاي  هـاي سـوختي و فنـاوري   ساختمان، صنايع، موتورهاي احتراق داخلي، پيل
  .دودننوين در کنترل آلودگي محيط زيست محورهاي اين همايش ب

-در محورهاي اصلي همايش، جشـنواره طـرح   برگزاري نمايشگاه تخصصي

و  انديشـي  هاي همگروه هاي برتر صنعتي مرتبط با محورهاي همايش، تشكيل
جنبـي ايـن   هـاي  برنامـه از  پژوهشـي -هاي برتر در يک مجله علميچاپ مقاله

 .همايش بودند
 

  .شد آوري نانو برگزار  فن هفتمين همايش دانشجويي
در دانشـکده   ١٣٨٩آوري نـانو خردادمـاه    دانشـجويي فـن   ين همـايش هفتم

  .شد تربيت مدرس برگزار  مهندسي دانشگاه فني
-مقاله به ٣٢٠ش ارسال شده بود، يرخانه همايکه به دب يا مقاله ٤٠٠ان ياز م

ش در سه گـروه نـانومواد،   ين همايمقاالت ا. ارائه شد يصورت پوستر و سخنران
در گـروه   مقالـه،   ١٢٠در گروه نانومواد . م شديتقس يتکنولوژويو نانوب يمينانوش 

 .ه شديمقاله ارا ٨٠ يوتکنولوژيمقاله و در نانوب ١٢٥ يمينانوش
هـاي دانشـجويي اسـت کـه      اين همايش از سلسله همايش گزارش ايسنا،به

اوري نانو و با همکـاري يکـي از مراکـز دانشـگاهي      ويژه توسعه فن توسط ستاد
آوري  ها با فننامه آن تمامي دانشجوياني که ارتباط پايان شود و ميکشور برگزار 

ستاد تأييد شود جهت دريافت مرحله دوم حمايت  نانو توسط کميته علمي داوري
هـاي دانشـجويي خواهنـد     همايش تشويقي خود ملزم به شرکت در يکي از اين

  .بود
شـان،  تربيـت مـدرس، کا   هـاي تاکنون شش همايش به ترتيب در دانشـگاه 

بهشتي برگزار  شيراز، رازي کرمانشاه، علوم پزشکي تهران و علوم پزشکي شهيد
 .شده است

 
  آوري مواد فعال سطحي فن دومين همايش علوم و

  .و صنايع شوينده برگزار شد
آوري مـواد فعـال سـطحي و صـنايع شـوينده       فـن  دومين همـايش علـوم و  

 .برگزار شد در دانشگاه صنعتي شريف ١٣٨٩خردادماه 
دكتر سيد عباس موسوي دبير همـايش، هـدف از برگـزاري     گزارش ايسنا،به

تكنولوژي و كاربرد اين مـواد،    تحقيقات در زمينه اين گردهمايي علمي را توسعه

كارشناسان دانشـگاه و صـنعت و آشـنايي بـا      ايجاد زمينه تعامل بين محققان و
 ١٠١در موعد مقرر : تاظهار داش هاي علمي در اين زمينه دانست و آخرين يافته

مقاله را كه از كيفيـت   ٩١مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده و كميته علمي 
مقاله به صورت  ٤٠باشند انتخاب كرد كه از اين تعداد  علمي خوبي برخوردار مي

 .مقاله ديگر نيز در قالب پوستر ارائه شد ٥١سخنراني و 
بررسي ساختار شيميايي، اثـرات   و هاي آناليز وي، سنتز و فرايند توليد، روش

صنايع شوينده و بهداشـتي،   ها در محيطي، كاربرد سورفكتانتبيولوژيك و زيست
اوليه و امور اقتصادي  صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير صنايع مربوطه و مواد

 .ها را از جمله موضوعات مقاالت سخنرانان برشمردتسورفكتان
گردهمايي چند كارگـاه تخصصـي در    ري ايندر حاشيه برگزا: موسوي افزود

فرموالسيون و مكانيزم عملكرد  هاي علوم و تكنولوژي مواد فعال سطحي، زمينه
هـا نيـز برگـزار     امولسيون ها و تكنولوژي تهاي آناليز سورفكتان ها، روش شوينده
شـوينده و   برپـايي نمايشـگاهي از دسـتاوردهاي عرضـه شـده در صـنايع      . شـد 

 هـاي مشـاركت   تبادل دانش و اطالعات و معرفي توانمنـدي  بهداشتي با هدف

-كنندگان، شناسايي توان فني و شيميايي سازندگان و توليـد كننـدگان و بـومي   

شركت فعال در اين  ١٠ها و صنايع مرتبط با آن توسط  تسورفكتان سازي كاربرد
 .بودهاي جانبي اين همايش  برنامه زمينه از ديگر

  

  هايانمندياولين همايش معرفي تو
  .پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

 ١٣٨٩ اولين همايش معرفي دستاوردهاي پژوهشگاه صنعت نفت تيرماه سال
زمان با بازگشايي دفتر پژوهشگاه صنعت نفت در منطقه آزاد قشـم در سـالن   هم

  .المللي رشد قشم برگزار شدهمايش مرکز بين
مايش با اعالم اين خبـر  گزارش خبرگزاري مهر، مهدي کرمي دبير اين هبه
هاي مشترکي که بين پژوهشـگاه صـنعت   نامه همکاريدر راستاي تفاهم: گفت

نفت و سازمان منطقه آزاد قشم منعقد شده است، پژوهشگاه دفتـري در منطقـه   
که اين دفتر براي بررسي، مطالعه و ارائه تأييديه هرگونـه  كرده آزاد قشم ايجاد 

عنوان مشـاور فعاليـت خواهـد    به از و پتروشيميگذاري در صنايع نفت، گسرمايه
  .داشت

هاي موجود در منطقه آزاد وضعيت شرکت نامه،براساس اين تفاهم: وي افزود
محيطي، مميزي انرژي، ارائـه پيشـنهاد در خصـوص    قشم از نظر ارزيابي زيست

اي صنعتي و يا مستقل استقرار نوع صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در قالب خوشه
از جانب پژوهشگاه صنعت  هامنطقه آزاد قشم و سرمايه گذاران در اين زمينهدر 

  .شودنفت بررسي مي
زمـان بـا   هـم  هاي پژوهشـگاه صـنعت نفـت،   گفته دبير همايش توانمنديبه

برگزاري اين همايش دو کارگاه با عناوين مميزي و انـرژي، پوشـش و محـيط    
ن ، پليمـر و پتروشـيمي نيـز    زيست و توسعه فرآيندهاي شيميايي و نفتـي، روغـ  

  .دشبرگزار 
 

  ايران همايش علمي شيمي تجزيههفدهمين 
  .شد در دانشگاه کاشان برگزار 

 شـهريورماه سـال   ٢٣تـا   ٢١هفدهمين همايش علمي شيمي تجزيه ايـران  
 .در دانشگاه کاشان برگزار شد ١٣٨٩

اظهـار  ايسـنا در کاشـان،    وگو با دانشيار گروه شيمي دانشگاه کاشان در گفت
با همکاري انجمـن شـيمي ايـران در گـروه شـيمي       اين همايش علمي: داشت

 .شد تجزيه دانشکده شيمي اين دانشگاه برگزار
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ــه آخــرين  پــور، هــدف از برگــزاري ايــن همــايش را آگــاهي از محســن ب
هاي علمي و مبادله اطالعات در موارد مختلف شـيمي تجزيـه، ارتبـاط     پيشرفت
ن مراکز دانشگاهي، صنعتي و پژوهشي کشور، ايجـاد  تر بيبيشتر و نزديک هرچه

نظران و پژوهشـگران شـيمي   ارتباط و تبادل نظر بين صاحب بستر مناسب براي
برگزاري اين همايش علمي، تسـهيالت الزم را بـراي   : تجزيه بيان کرد و افزود

دستاوردهاي پژوهشي و کاربردي خود در  منظور ارايهمشارکت صنايع مختلف به
  .نموده استمربوط با شيمي تجزيه فراهم موارد 

  
شانزدهمين همايش شيمي تجزيه ايران سال گذشـته  الزم به ذكر است كه 

  .دانشگاه بوعلي سيناي همدان برگزار شد در
 

  .شد ايران برگزار دوازدهمين همايش شيمي معدني 
انجمـن شـيمي ايـران     دوازدهمين همايش شيمي معدني کشور با همکـاري 

  .برگزار شددر دانشگاه گيالن  ١٣٨٩شهريورماه 
مقالـه علمـي بـه     ٨٥٠دکتر طباطبائيان دبير علمي سمينار اعالم داشت که 

 صـورت همقاله ب ٧٦٠همايش رسيده بود که از اين تعداد مقاله رسيده،  دبيرخانه
  .دشصورت سخنراني در طي دو روزه همايش ارايه هب مقاله ٥٨پوستر و 

نـانوذرات معـدني و شـيمي صـنايع و      اتدبير علمي سمينار بررسي موضـوع 
در : همايش اعالم کرد و گفت پليمرهاي معدني را از جمله محورهاي اصلي اين

ـ     ارايـه  وسـيله پژوهشـگران  هاين همايش آخرين دستاوردهاي شـيمي معـدني ب
  .گرديد

 
در  انجمن شـيمي ايـران   ميرخاني عضو هيئت مديرهدکتر , به گزارش فارس

هـزار و   ۵۷پس از پيروزي انقـالب اسـالمي   :گفت مراسم افتتاحيه اين همايش
ميرخاني، برقراري عـدالت را   .شور توليد شده استدر ک شيمي  علمي  مقاله ۱۱۰

توهين به قرآن توهين بـه پيـام آن بـوده و    : رسالت قرآن دانست و اظهار داشت
  .شايسته محکوميت است

که کـاربردي کـردن علـم    ضو هيئت مديره انجمن شيمي ايران با بيان اينع
بـراي  : تمام دانشمندان و فعاالن اين عرصـه اسـت، تصـريح کـرد     شيمي هدف

ميرخاني انتقـاد سـازنده از فعـاالن     .توليد علم است کاربردي شدن کارها نياز به
افـرادي کـه بـراي پيشـرفت و     : گفـت  هاي مختلف علم را مفيد خواند و عرصه

انتقـاد از فعـاالن علمـي     دهند نبايد پشت توسعه علم در کشور کاري انجام نمي
: بيان داشـت  وابسته دانست ويکديگر علم و ثروت را به وي توليد .مخفي شوند

 ها و تحقيقـات علمـي بايـد در راسـتاي     براي رسيدن به ثروت در جامعه فعاليت
تـرين   ت علمي دانشـگاه اصـفهان مهـم   أعضو هي .کاربردي شدن ادامه پيدا کند

قبـل از  : را دانشجويان تحصيالت تکميلي عنوان کـرد و افـزود   عامل توليد علم
هـزار و   ۲هاي علمي در زمينه شـيمي   تعداد مقاله پيروزي انقالب اسالمي ايران

هاي  پيروزي انقالب با ايجاد و افزايش دوره مقاله بود که اين تعداد پس از ۶۳۶
وي نقش دانشـجويان   .رسيده است مقاله ۱۱۰هزار و  ۵۷تحصيالت تکميلي به 

ايـن  : خواند و افـزود  تحصيالت تکميلي را در افزايش توليدات علمي انکارناپذير
هـاي   مقاله ميرخاني افزايش تعداد .قشر نيرويي مهم براي توليدات علمي هستند

 هاي فراوان انجام شده در گذشـته بيـان   علمي در زمينه شيمي را نتيجه تالش

مقاله نشانه تالش همه کساني است که بـا   ۱۱۰هزار و  ۵۷: کرد و اظهار داشت
نيروهـاي متخصـص   . امکانات زمان خود کارهاي بزرگي انجـام دادنـد   کمترين

هـاي   ها در گسـترش فعاليـت  اند و حمايت از آن نشان داده ايراني توانايي خود را
با تاکيد بر فراهم کردن حداقل امکانـات   ميرخاني .علمي وظيفه مسئوالن است

انجام کارهـاي کـاربردي   : کرد براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، تصريح
  .شود د از طرف دولت پرداختريسک بااليي دارد که هزينه آن باي

  قدرداني از دانشگاه گـيالن در برگـزاري دوازدهمـين سـمينار شـيمي      وي با
سيزدهمين سمينار شيمي معدني ايران شـهريور سـال   : داشت معدني ايران بيان

  .شود برگزار مي آينده در دانشگاه رازي کرمانشاه

 
قايان دکتر حسين گفتني است که در مراسم افتتاحيه اين همايش علمي از آ

آقابزرگ استاد شـيمي معـدني دانشـگاه تربيـت معلـم تهـران و دکتـر شـهرام         
برجسـته   اناسـتاد عنـوان  نژاد استاد شيمي معدني دانشگاه اصفهان بهتنگستاني
  .به عمل آمدايران تجليل معدني شيمي 

 
  

  .ام نور برگزار شديدانشگاه پ يميش يش مليهمان يهشتم
ايش ملي شيمي دانشگاه پيام نور در گفت و گـو بـا   دبير علمي هشتمين هم
دانشـگاه پيـام    در ١٣٨٩ اين همايش شهريورماه سال: خبرنگار ايرنا بيان داشت
  .گرديدنور استان قزوين برگزار 
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مرکـز دانشـگاه پيـام نـور،      ٥٠٠ محققـين  عالوه بر: ابوالفضل عليايي افزود
ن همايش ملي شيمي شرکت هاي کشور نيز در هشتميساير دانشگاهدانان شيمي
  .داشتند

  
معدني و شيمي فيزيک را محورهـاي  شيمي تجزيه، شيمي وي، شيمي آلي، 

اين همايش، : و گفت هشتمين همايش ملي شيمي دانشگاه پيام نور عنوان کرد
منظور فراهم آوردن زمينه مناسب بـراي ارائـه آخـرين دسـتاوردهاي علمـي،      هب

هاي مختلف شيمي و مهندسـي شـيمي و بحـث و    پژوهشي و صنعتي در زمينه
انداز رشته شيمي بـين  هاي تحقيقاتي جديد و چشمتبادل نظر در ارتباط با پروژه

  .اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و متخصصان برگزار شد
  

 .برگزار شد ين سمينار شيمي آلي ايرانهفدهم
دانشگاه مازندران در راستاي تحقق اهداف بلندمدت پژوهشي خود و توسـعه  
هرچه بيشتر ارتباطات علمي بين پژوهشگران کشور و ايجاد محيط مناسب براي 
برقراري ارتباطات علمي و تبادل افکار، هفدهمين سمينار شيمي آلي ايران را بـا  

-حضور يـك  ١٣٨٩مهرماه  ٢٣تا  ٢١يمي ايران در روزهاي همکاري انجمن ش

  . نمودرگزار بنفر از استادان و دانشجويان داخلي و خارجي  ٣٠٠هزار و 

  
اين سمينار به منظور آشنايي هرچه بيشتر پژوهشگران شيمي آلي کشـور بـا   
آخرين دستاوردهاي علمي، گسـترش و تقويـت علمـي بـين مراکـز تحقيقـاتي،       

هـاي نـوين بـراي تهيـه     سنتز و ارائه روش :نعتي در زمينه هايدانشگاهي و ص
، شيمي فضائي، طراحي و مدل سازي مولکولي، شيمي فيزيک آلي، ترکيبات آلي

شـيمي پليمـر،   ، بيوشيمي، شيمي دارويي، بيوتکنولوژي، فيتوشيمي وفوتوشـيمي 
شـيمي آلـي محـيط    ، شيمي آلـي فلـزي  ، کاري و خوردگيها، آبرنگ، پوشش

صنايع شيميايي مربوط به شيمي ، بازيافت پسماندهاي آلي و شيمي سبززيست، 
  .گرديدبرگزار  نانو شيمي آليو  آلي

نژاد دبير علمـي هفـدهمين سـمينار شـيمي آلـي ايـران هـدف از        علي دكتر
برگزاري اين سمينار را ايجاد بستر مناسب بـراي ارايـه دسـتاوردهاي پژوهشـي     

انديشي و تبـادل نظـر و گسـترش    ر و همكشو آلي دانشمندان و محققان شيمي
: افـزود و  سـت دانموضوعات علمي بين پژوهشگران اين رشـته از علـم شـيمي    

هاي پژوهشي متنوع و پيشرو در علم شيمي اعم از سنتز مواد آلي، بنابراين زمينه
كـارگيري  بـه بـا  كاتاليز شيمي دارويي، فيتوشيمي، شيمي پليمر و نانوشيمي كـه  

نوين علم شيمي همراه است درايـن سـمينار مطـرح و مـورد      ها و فناوريروش
  .گرفت تبادل نظر علمي قرار

مقاله به دبيرخانه اين سمينار ارسال شده كه پس  ٦٢٣و  هزاريك: وي گفت
و  هزاريكو  ارايه شدصورت سخنراني بهمقاله  ٣٥از داوري توسط كميته علمي 

  .گرديدصورت پوستر ارائه مقاله به ٢٨٩
 

  .نانو برگزار شدعلوم و فناوري المللي همايش بينن سومي
-همـايش بـين  سـومين  رئيس انجمن نانوفناوري ايران با اشاره به برگزاري 

: ر دانشگاه شيراز گفـت د ١٣٨٩ ماهآباندر ) ICNN(المللي علوم و فناوري نانو 
  .ندکشور جهان حضور داشت ١٠المللي دانشمنداني از در اين همايش بين

-ش خبرنگار مهر، دکتر مجتبي شريعتي نياسر با اشاره بـه سـابقه راه  گزاربه

سال قبل با مجـوز وزارت   ٩اين انجمن : اندازي انجمن نانوفناوري ايران، افزود
اندازي شد که با اقدامات علمي کـه در ايـن حـوزه    علوم، تحقيقات و فناوري راه

المللـي  ر سـطح بـين  اي را دگرفته بود تصميم گرفتيم همايش دو سـاالنه  انجام
  .کنيم برگزار

تا اين همايش هر دو  ها تصميم گرفته شدريزيکه در برنامهوي با بيان اين
از ايـن رو   :هاي کشور برگزار شود، اظهار داشتبار در يکي از دانشگاهسال يک

دومين همايش در دانشگاه تبريز  در دانشگاه تهران و ٨٥همايش در سال  اولين
   .برگزار شد

يس انجمن نانوفناوري ايران به محورهاي اين همايش اشاره کرد و ادامـه  رئ
ــايش در  : داد ــن هم ــاوري،    ١٤اي ــک، نانوفن ــک، نانومکاني ــور نانوالکتروني مح

فناوري، ها، نانوزيستها، نانوکامپوزيتنانوفناوري سبز، نانوپزشکي، نانوکاتاليست
تونيـک،  وحوزه نـانو، نانوف  سازي دستاوردهاينانوساختارها، نانوسنسورها، تجاري

سـازي در  سـازي و مـدل  يابي در حوزه نانوفناوري، نانومحاسباتي، شبيهمشخصه
  .دخته شمقياس نانو به بحث و بررسي پردا

يـابي در  هاي آموزشي در حوزه مشخصـه برگزاري کارگاه: شريعتي ياداور شد
ي از کـه نمايشـگاه  ضـمن آن  ,شـد در حاشـيه ايـن همـايش برگـزار     حوزه نانو 

به گفتـه وي در ايـن همـايش هـزار و      .دگرديدستاوردهاي نانو فناوري نيز برپا 
مقالـه بـراي ارائـه شـفاهي و      ١٥٨مقاله ارسال شده است که از اين تعداد  ٢٥٠
  .مقاله براي ارائه در قالب پوستر انتخاب شد ٤٢٧

محقق برجسته از ساير کشـورها در   ١٠چنين از حضور رئيس انجمن نانو هم
در ايـن همـايش دانشـمنداني از کشـورهاي     : ين همايش خبر داد و ياداور شـد ا

ند شـت مالزي، کره جنوبي، تايوان و ژاپن حضـور دا  برزيل، آلمان، ايتاليا، روماني،
هاي اتخاذ شـده عليـه کشـور، تبـادالت     رغم تحريمدهد عليکه اين نشان مي

  .چنان وجود داردعلمي دنيا با ايران هم
  

  .برگزار شد يبنددر صنعت بسته يمريپل يهاهزينار آميسم
-شرفته در صنعت بسـته يپ يمريپل يهازهينار آميف سميشر يدانشگاه صنعت

  .دومنبرگزار  ١٣٨٩را در آبان ماه  يبند 
ـ در دو دهـه اخ  مهـر،  يگزارش خبرگزاربه در  يريمرهـا نفـوذ چشـمگ   ير پلي
که بخـش   فا کردهيارا  يشدن جوامع نقش مهم يبشر داشته و در صنعت يزندگ
مـواد   يهـا در حـوزه  يبنـد از توسـعه صـنعت بسـته    ين تحول ناشياز ا يبزرگ

ف اقـدام بـه   يشـر صـنعتي   ن رو دانشگاهياز ا. است يصنعت يکاالها و يخوراک
   .کرد يبندشرفته در صنعت بستهيپ يمريپل يهازهيش آميهما يبرگزار
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، ارائه يبندنعت بستهمواد در ص يت کنونيوضع يابيش با هدف ارزين همايا
ت الزامات و يرعا ين حوزه و بررسيکشور در ا يو صنعت يقاتيتحق يهايتوانمند

  .دار برگزار شديپا يبندک صنعت بستهيدن به يرس ياستانداردها برا
هـا  کيتوسعه پالست يچون روند جهان يش شامل مواردين همايا يمحورها

 يبندها در صنعت بستهکيستد و مصرف پاليت توليوضع ،يبنددر صنعت بسته
مـواد   يهـا يبنـد در بسـته  يمـر يپل يهالميگازها از ف يريم عبورپذيتنظ ران،يا

مواد  دار،يپا يبندبسته ،يبنددر مصارف بسته يمريپل يهاتينانوکامپوز ،ييغذا
-تازه ه نشاسته وير برپايپذبيتخرستيز يهاکي، پالستيبندنو در صنعت بسته

-شرفته مورد استفاده در صنعت بسـته يدر حوزه مواد پ K2010شگاه ينما يها

  .شوديم يبند
  

  .برگزار شدن چهارمين سمينار پيل سوختي ايرا
در دانشگاه تربيت دبيـر   ١٣٨٩در آذرماه  ايرانسمينار پيل سوختي  چهارمين

هـاي نـو   سازمان انرژيو  انجمن الكتروشيمي ايران شهيد رجايي و با همكاري
  .برگزار شد ايران

  
  :عبارتند از سميناراين محورهاي 

محيط زيستي و تغيير  يها جنبه: شامل ل سوختي، محيط زيست و آموزشپي
توجـه بـه   و  متخصصـين  آمـوزش ، آموزش در سطح عمومي جامعـه ، آب و هوا

 فرهنگ سازي استفاده از پيل سوختي
: شـامل  هـاي موجـود   تحقيق و توسعه در فناوري پيل سـوختي و نـوآوري    

، ...  الکتروليت، کاتاليست، الکترودها، صفحات دو قطبـي و : اجزاي پيل سوختي
پارچـه  هاي يک هاي پيل سوختي، تنظيم اجزا، سيستم سيستم، ختيپيل سو توده

طراحـي  ، مواد تشکيل دهندة پيل سوختي، سازيسازي و شبيهمدل، شدهو بهينه
 هاي نمايشگر و حسگر فناوريو  سوختي و ساخت پيل

کاربردهــاي ، نصـب دائمـي و اقتصـادي   : شـامل  اربردهـاي پيـل سـوختي   ك
هـاي   سيسـتم ، راهبردي پيل سـوختي  مديريت، کاربرد در حمل و نقل، متحرک

و  کـردن و ارائـه  کـردن، کـاربردي  اقتصـادي ، ايمنـي و اسـتاندارد  ، توزيع انرژي
  .هاي عمومي مشارکت

سـمينار پيـل سـوختي ايـران در      چهـارمين  ميرزايي دبير علميرسول عبداله
گردهمـايي بـزرگ پژوهشـگران،    : گفتگو با خبرنگار باشـگاه خبرنگـاران گفـت   

ران و سياستگذاران پيل سوختي كشور از اهداف برگـزاري ايـن سـمينار    صنعتگ
  .است

هـاي   برگزاري دو كارگاه آموزشي با عنوان پيـل سـوختي، فراينـد   : وي افزود
ساخت و توليد از سوي صبا باتري و روند طراحي سيستم پيل سوختي پليمـري  

ايـن   برگـزاري ديگـر  هـاي   از سوي مركز تحقيقات مهندسي اصفهان از محـور 
  .بود سمينار

چنين برگـزاري سـه كـارگروه تخصصـي پيـل      هم: ميرزايي خاطرنشان كرد
سوختي و الكتروشيمي، پيـل سـوختي و مهندسـي مكانيـك و پيـل سـوختي و       

هاي پيل سوختي ايران  مهندسي برق با بحث و گفتگو در خصوص آخرين يافته
  .از ديگر محورهاي اين سمينار بود

در حاشـيه ايـن سـمينار    : وختي ايران تصريح كـرد دبير علمي سمينار پيل س
  نشستي با موضوع بررسي وضعيت فناوري پيل سوختي در كشـور بـا محوريـت   

سازي آن و با حضور ميهماني از كميته راهبري پيـل سـوختي   مشكالت تجاري
  .برگزار شد

نمايشگاهي با عنوان محيط زيست و آموزش انرژي نيز در : وي اظهار داشت
  .بوده استي اين سمينار برپا حين برگزار

  
  کارگاه آموزشي سينابه همت پژوهشگاه ابن

  .ايمونوهيستوشيمي برگزار شد
سـينا، کارگـاه   بيوتکنولـوژي توليـدمثل پژوهشـگاه ابـن     از سوي پژوهشکده
 .جاري برگزار شد ١٣٨٩ ذر ماه سالآايمونوهيستوشيمي در 

ان و دانشـجويان بـا   هـدف آشـنايي متخصصـ    گزارش ايسنا، اين برنامه بابه
آميـزي  گيـري و رنـگ  هاي بـرش  هاي ايمونوهيستوشيمي و آموزش روش روش

  .برگزار شد
برنامه در مورد اهميـت ايـن کارگـاه     دکتر اميرحسن زرناني، دبير علمي اين

هاي بسيار رايـج و   تکنيک ايمونوهيستوشيمي و ايمونوفلوئورسانس از: اظهار کرد
-بيوتکنولـوژي، ايمنـي   هاي مختلف نظير زمينه باارزش علوم پزشکي بوده و در

ايـن  . شناسـي کـاربرد فـراوان دارد   شناسـي و آسـيب  شناسي، بيوشـيمي، خـون  
 .هاي سرطاني کاربرد وسيع دارند چنين در شناسايي بافتها هم تکنيک

هــاي  معرفــي کامــل تکنيــک در ايــن کارگــاه دو روزه، ضــمن: وي افــزود
ها پرداخته  تکنيک انس به آموزش عملي اينايمونوهيستوشيمي و ايمونوفلوئورس

عنـاوين برخـي از   . طور مفصل بحث شـد و در مورد مشکالت پيش روي آن به
کليات ايمونوهيستوشيمي و ايمونوفلورسانس، : از ندبود مباحث اين کارگاه عبارت

کارگــاه عملــي ايمونوهيستوشــيمي و  ژن،تهيــه بــرش بافــت و بازيافــت آنتــي
  .ايمونوفلورسانس

 
  .شدبرگزار شتمين همايش دانشجويي فناوري نانو ه
شهد با مدر  ١٣٨٩ نانو در آذرماه يفناور ييش دانشجوين همايهشتم
  . مشهد برپا شد يه علوم پزشکگادانش يهمکار

  
 ينانوپزشک يپنل تخصص ٣در  يش، سخنرانانيهما يزاردو روز برگ يدر ط
ک به ارائه يک و نانومکانيزيو نانومواد و نانوف يمي، نانوشيوتکنولوژيو نانوب
ش پرداختند و در يهما يد در حوزه محورهايجد يها و دستاوردها پژوهش
صورت پوستر در مقاله به ٤٠٠ش از يو ب يصورت سخنرانمقاله به ٢١مجموع 
  . ش ارائه شدنديهما يروزها
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  .شودبرگزار مي شيمي صنعتاولين همايش 
توسط دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف و شيمي صنعت اولين همايش 

-برگـزار مـي   ١۳۸۹دي ماه  ١٦و  ١٥تاريخ در با همكاري انجمن شيمي ايران 

  .شود
دكتر بهرام قنبري عضو هيأت علمي دانشـگاه صـنعتي شـريف و دبيـر ايـن      

ايران با برخورداري از منـابع عظـيم معـدني،    : گويدش در اين خصوص ميهماي
هـاي منطقـه   گاز و نيروي انساني جـوان و بـا انگيـزه يکـي از پتانسـيل      نفت و

هاي پـس از  از سوي ديگر دولت در سال. شدن استخاورميانه در مسير صنعتي
-انداز، در حرکتساله و سند چشمهاي پنجدفاع مقدس با استناد به تدوين برنامه

بـا  . شدن کشور را در دستور کار قـرار داده اسـت  هاي خود، رويکردهاي صنعتي
اين وجود هنوز مشکالت متعددي فراروي صاحبان صنايع شـيميايي و سـرمايه   

ترين راهکارهـاي  يکي از مهم. گيري از منابع باارزش فوق وجود داردجهت بهره
ر مجامعي با حضـور مسـئولين و   رفت از وضعيت موجود، طرح مشکالت دبرون

  . صنعتگران صنايع شيميايي است

  
  :اف و محورهاي اين همايش عبارتند ازدترين اهمهم

ر جهت طرح مشکالت صنعتي عوت از صاحبان صنايع شيميايي بزرگ کشود
  ربط در حضور مسئولين ذي

تحليل کارشناسي اين مشکالت از طريق برگـزاري ميزگردهـاي تخصصـي    
  رفت از اين مشکالتيابي به راهکارهاي اجرايي برونمنظور دستبه

ه دستاوردهاي کاربردي خود و تعامل هرچـه  ئدعوت از دانشگاهيان جهت ارا
  ياييبيشتر با صاحبان صنايع شيم

طرح و بررسي نيازهاي آموزشي مربوط به تربيت نيروهاي شاغل در صـنايع  
  گرانشيميايي، توسط صنعت

  گران و صاحبان سرمايهدانان، صنعتروي شيميهاي پيشها و فرصتچالش
  هاي شيمينيازها و انتظارات صنايع شيميايي از پژوهشگران حوزه

  کشور هاي اقتصادي و صنعتيجايگاه شيمي در حوزه
  محيطيهاي زيستنامهيينآها و هبررسي تعرف

  هاي صنايع شيمياييو حدواسط وضعيت توليد مواد اوليه
  المللي صنايع شيمياييهاي ملي و بينها و پژوهشآشنايي با نوآوري

  مزيت نسبي صنايع شيميايي در ايران 
ايع در اين همايش از تعدادي از اساتيد دانشگاه و متخصصان شاغل در صـن 

 سخنرانان اصليمرتبط با شيمي جهت سخنراني دعوت به عمل آمده كه ليست 
  :باشدشرح زير ميها به ترتيب ارائه بهو موضوع سخنراني آن
، همايش دبير عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف و ،دکتر بهرام قنبري

  از روند برگزاري همايشارائه گزارشي 
  دانشگاه صنعتي شريف رئيس، روستاآزاد دکتر رضا

هاي انجمن شيمي برنامه ،دبير انجمن شيمي ايران، گلدکتر محمدعلي زلفي
  ايران در سال جهاني شيمي

 عضو هيأت علمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي و، دکتر کاظم کارگشا
شـيمي   ه گزارش کار کميتـه ئارا، انجمن شيمي ايران کميته شيمي صنعت دبير

  صنعت
مزيـت  ، ارسـطو  دارويـي  شـرکت هيات مديره  رئيس، دکتر خشايار کريميان

  نسبي و لزوم گسترش صنايع شيميايي ايران
پژوهشــگاه پليمــر و ، عضــو هيــأت علمــي حقيقــيمهــدي نکــومنش دکتــر

  پتروشيمي از ديدگاه شيمي، پتروشيمي ايران
ي رنـگ و  ژشناخت تکنولو، شيميايي ساوه صنايعاز  حسين دشتيدکتر غالم

  رزين
، انجمـن کامپوزيـت ايـران   ، عضـو هيـأت مـديره    مهندس ابراهيم مباهـات 

  هاي آيندهوضعيت فعلي و چالش، هاکامپوزيت
 گذاري مهـد رئيس هيات مديره شرکت سرمايه مديرعامل و، مهندس عابدي

  هاي پيش روالشوضعيت صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي و چ، )تاژ(تابان 
انـداز  چشـم ، )ره(علمي دانشگاه امام خمينـي  عضو هيات، محمديدکتر خان

  هاآينده شيمي شوينده
  هاکششيمي و آفت، علمي دانشگاه تهران عضو هيات، دکتر خليل طالبي

نقش صنايع عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف،  ،دکتر فريدون معطر
  معدني در اقتصاد کشور

ي از ارايـه گزارشـ  ، علمي دانشـگاه اصـفهان   عضو هيات، روانياي محمدرضا
  آموختگان شيمي در صنعتها و جايگاه دانشوضعيت بخش شيمي دانشگاه
نقش تکنولوژي ، دارويي، رئيس سنديكاي مواد اوليه مهندس فرامرز اختراعي

  آالت در فرآيند توليد صنايع شيميايي ظريفو ماشين
 

  اب و پسماندالمللي پساولين همايش بين
  .شودبرگزار مي در صنايع نفت و انرژي

باتوجه به روند توسعه صنعتي كشور و استفاده روزافزون از منابع نفت و 
. اي اجتناب ناپذيراستانرژي، وجود پساب و پسماندهاي صنايع مرتبط، پديده

ها و هاي رفع آلودگي پسابهايي چون مديريت، توليد، دفع، بازيابي و روشحوزه
هاي موثر در بررسي اين موضوع در كشور پسماندهاي صنايع، از جمله حوزه

رود متخصصين، پژوهشگران، مديران، موسسات علمي و ماست و انتظار مي
براي تحقق ... ست و يط زيداران محهاي مختلف، دوستپژوهشي، سازمان

طور  به  بيني شده و نيل به استانداردهاي جهاني در اين راستا،اهداف پيش
 . ريزي شده فعاليت نمايندگسترده و برنامه
انديشان انرژي كيميا، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، شركت هم

المللي پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي را در نظر دارد اولين همايش بين
با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع پساب و پسماند صنايع مختلف و 

  .برگزار نمايد ١٣٨٩ يد ٢و  ١علمي اين حوزه در تاريخ  مطالعه
  :محورهاي اصلي اين همايش عبارتند از

آوري، دفع، كاهش از جمع(مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي 
هاي ناشي از پساب و شناسايي و پايش آالينده، ... )، بازيافت،كمپوست و ءمبدا

ه ي، دفع و تصفيآورن جمعينو يهايناورف، پسماند در صنايع نفت و انرژي
استفاده از ، يهوازيو ب يهواز يهاروشها و پسماندها بهمهندسي پساب

، ها و پسماندها در صنايع نفت و انرژيدر تصفيه پساب) بيو(هاي زيستي روش
توليد انرژي ، هااستانداردهاي جديد كيفي و كمي پساب و پسماند و فرآورش آن

ها و پسماندها در صنايع نفت و زيافت مواد پرارزش از پسابهاي باو روش
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هاي جلوگيري از شناخت پساب و پسماند صنايع مختلف و روش، انرژي
ن آناليز و ارزيابي مواد آلوده و مضر يهاي نوروش، هامحيطي آنتخريبات زيست

هاي محاسبه و تعيين شدت و روش، در پساب و پسماند صنايع نفت و انرژي
ها و پسماندها و استفاده از رايانه در اين خصوص و معرفي وي آلودگي پسابالگ
هاي اقتصادي درخصوص مديريت پساب و بررسي، افزارهاي تخصصينرم

، كاربرد فناوري نانو در موضوع پساب و پسماند، پسماند در صنايع نفت و انرژي
آميز در حوزه هاي صنعتي اجرا شده و موفقيتمطالعات موردي و گزارش پروژه

گزارش ثبت اختراعات صنعتي در دنيا و كشور در و  مديريت پساب و پسماند
 .پساب و پسماند يراستا
 

  .شودبرگزار مي ايران دوساالنه الكتروشيمي كنفرانس نهمين
 ايجاد و كشور پژوهشگران و فكري علمي سطح ءارتقا منظوربه يزد دانشگاه

 كنفـرانس  نهمـين  افكار، تبادل و علمي برقراري ارتباطات براي مناسب محيط

 و عالقمنـدان  پژوهشگران فرهيختگان، حضور با را ايران دوساالنه الكتروشيمي
  .نمايد برگزار مي ١٣٨٩ ماهبهمن ٤ الي ٢ تاريخ در رشته اين

  
منظور آشنايي هرچه بيشتر پژوهشگران الكتروشيمي كشـور  اين كنفرانس به

نظران دانشـگاهي  عامل و مشاركت علمي صاحببا آخرين دستاوردهاي علمي، ت
  .گردد هاي زير برگزار مي  و مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور در زمينه

، الكتروشـيمي مولكـولي  ، فصل مشـترک دو سـطح   الکتروشيمي، الکتروسنتز
، تبديل و ذخيـره انـرژي الكتروشـيمي   ، بيوالكتروشيمي، مواد و علم الکتروشيمي

، حسـگرها و بيوحسـگرها  ، هاي الکتروشيميايي اکنشسينتيک و ترموديناميک و
  .نانو الکتروشيميو  الکتروشيمي فوتو، خوردگي
  

  .شودبرگزار مي شيمي فيزيك ايرانچهاردهمين سمينار  
و با همکاري انجمن شـيمي ايـران    چهاردهمين سمينار شيمي فيزيک ايران

اسـفندماه   ٩الـي   ٦بخش شيمي فيزيک پرديس علوم دانشگاه تهران در تاريخ 
  .شودالمللي کيش دانشگاه تهران برگزار ميدر پرديس بين ١٣٨٩

ک يزيف يمين شيشتر متخصصيهرچه ب يينار آشناين سميا يهدف از برگزار
 ن مراکزيب يت ارتباط علميو گسترش و تقو يعلم ين دستاوردهايکشور با آخر

 يميمختلـف دانـش شـ    يهـا نـه يکشـور در زم  يو صنعت ي، دانشگاهيقاتيتحق
  .باشديک ميزيف

  :عبارتند سميناراصلي اين هاي زمينه
ــناميرمودت ــي ــمکان، کيک کالس ــاري ــوم و ط، يک آم ــکوانت ــنجفي ، يس

 يميشـ ، ينانوفناور، سطح و حالت جامد يميش، ييايميک شينتيس، يميالکتروش
   ياسباتمح يميشو  يک کاربرديزيف

  

  

  .شودبرگزار مي١٣٩٠کنگره ملي خوردگي ارديبهشت سال 
ارديبهشت ماه  ٢٨و  ٢٧کنگره در اين دبير کنگره ملي خوردگي از برگزاري 

ميـزان خسـارات ناشـي از    : سال آينده در دانشـگاه اميرکبيـر خبـر داد و گفـت    
درصد  ١٠رسد که با اختصاص ميليارد دالر مي ١٤خوردگي در ايران به بيش از 

  .توان از ميزان خسارت کاستهاي تحقيقاتي مياز بودجه
با اشاره به آمـار و   هاگزارش خبرگزاري مهر، مهندس سيد محمود کثيريبه

گي ردطبـق محاسـبات انجمـن خـو    : هاي ناشي از خوردگي گفتارقام خسارت
 ٨/١ميزان خسـارت ناشـي از خـوردگي در دنيـا بـه بـيش از       ) WCO(آمريکا 
ميليـارد   ٢٧٦مبنا خسـارت خـوردگي در آمريکـا     رسد که برايندالر ميتريليارد 

-ميليارد دالر بالغ مي ١٤و در ايران به بيش از  ميليارد دالر ١٠٠ دالر، در آلمان

  .شود
تـوان  هاي تحقيقاتي ميدرصد بودجه ١٠که با اختصاص وي با تاکيد بر اين

با توجه به داشتن سواحل  :اضافه کرد هاي خوردگي کاستدرصد از هزينه ٤٠تا 
ويژه در جنوب کشور آبي در شمال و جنوب ايران و استقرار صنايع پتروشيمي به

-هاي تخصصي و دستتوانيم با تشکيل تيمهاميدواريم با برگزاري اين کنگره ب

  .پردازيمهب مقابله با اين پديدههاي کنترل خوردگي بهروشيابي به
ره در خصوص موضـوعاتي چـون خـوردگي در    ها در اين کنگگفته کثيريبه

صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، خوردگي در صـنايع نيروگـاهي اعـم از حرارتـي،     
حمـل و نقـل    ,توليد پراکنده، خوردگي در صنايع فوالد، خودروسازي اي وهسته

سازي در توسعه علم و فنـاوري  دفاعي، تحقيقات بنيادين و شبيه ريلي، هوافضا،
و  هاشهري و پل هايو فاضالب در زيرساخت در صنايع آبخوردگي، خوردگي 

  .شودکاربردهاي نانوفناوري در کنترل خوردگي بحث و بررسي مي
  

  .هجدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران برگزار خواهد شد
ستان و يدانشگاه س يبا همکار رانيه ايتجز يمينار شين سميهجدهم

در  ١٣٩٠ماه بهشتيارد ٣٠تا  ٢٨تاريخ  در ايران يميبلوچستان و انجمن ش
  .ستان و بلوچستان برگزار خواهد شديدانشگاه س

  
 يهاارائه پژوهش يبرا يراهم نمودن فرصتعبارت از ف ناريسماين اهداف 

تعامل و مشارکت و  هيتجز يميش يعلم ين دستاوردهايبا آخر ييو آشنا يعلم
 يمراکز صنعتو  يقاتيتحق يهاپژوهشگاه ، ينظران دانشگاهصاحب يعلم

  .است کشور
بات يترک ييو شناسا يجداساز، سنجيطيفشامل  ناريسم يمحورها

  .باشدها مينانوحسگرو  كسيهاي کمومتروش، ريميالکتروش، ييايميش
   http://seminars.usb.ac.ir/isac :همايش تيساوب
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 و سمينارها تقويم

الملليهاي بينهمايش  
 
 
December  2010 
 
Organic Synthesis: A Toolkit for the Industrial 
Chemist 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry 
Date: 1-3 December 2010, Barcelona, Spain 
Web site: 
http://www.scientificupdate.co.uk/training/scheduled-
courses/details/92-organic-synthesis.html 
 
XVI National Seminar on Ferroelectrics & Dielectrics 
Topics: Materials Science, Polymers, Physical Chemistry 
Date: 2-4 December 2010, Bilaspur, India 
 
Cardiovascular Conference 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry 
Date: 7-10 December 2010, Puerto Morelos, Mexico 
Web Site: mark.long~at~zingconferences.com 
 
11th European Meeting on Environmental Chemistry 
Topics: Analytical Chemistry, Environmental Chemistry, 
Toxicology 
Date: 8-11 December 2010, Portorož, Slovenia 
Web Site: http://sabotin.ung.si/~emec11/ 
 
Biocatalysis Conference 
Topics: Biochemistry, Biotechnology, Organic Chemistry 
Date: 10-13 December 2010, Puerto Morelos, Mexico 
Web Site: 
http://www.zingconferences.com/index.cfm?page=confere
nce&intConferenceID=69&type=conference 
 
January  2011 
 
Ist International Conference of Chemistry and its role 
in Science 
Topics: General Chemistry 
Date: 3-5 January 2011, Karachi, Pakistan, Asia 
Web Site: http://www.iccrs.juw.edu.pk/ 
 
First National Conference on Recent Advances in 
Polymer Nanocomposites 
Topics: Materials Science, Polymers, Nanotechnology, 
Chemical Engineering 
Date: 14-15 January 2011, New Delhi, India, Asia 
Web Site: www.zakirhusaincollge.in 
 
40th SACI convention incorporating the 3rd FASC 
meeting 
Topics: General Chemistry, Organic Chemistry, Green 
Chemistry 
Date: 16-21 January 2011, Johannesburg, South Africa, 
Africa 
Web Site: http://www.saci2011.org.za/ 

 
LabAutomation 2011 
Topics: Analytical Chemistry, Combinatorial Chemistry, 
Food Chemistry, Biochemistry 
Date: /29/30/31/ January 2011 /1/2/ February 2011, Palm 
Springs (CA), USA, North America 
Web Site: http://www.slas.org/la11/index.cfm 
 
European Winter Conference on Plasma 
Spectrochemistry 
Topics: Analytical Chemistry, Physical Chemistry 
Date: 30-31 January & 1-4 February 2011, Zaragoza, 
Spain, Europe 
Web Site: http://www.winterplasmazaragoza2011.es/ 
 
European Winter School on Physical Organic 
Chemistry (E-WiSPOC) 
Topics: Organic Chemistry, Supramolecular Chemistry, 
Medicinal Chemistry, Molecular Modeling 
Date: 30-31 January & 1-4 February 2011, Bressanone, 
Italy, Europe 
Web Site: http://www.chimica.unipd.it/wispoc/pubblica/ 
 
February 2011 
 
5th International Conference on Advanced Materials 
and Nanotechnology - AMN-5 
Topics: Materials Science, Nanotechnology 
Date: 7-11 February 2011, Wellington, New Zealand, 
Australia/Oceania 
Web Site: http://www.confer.co.nz/amn-5/ 
 
Chemistry for Mankind: Innovative Ideas in Life 
Sciences - ICCM-2011 
Topics: Medicinal Chemistry, Materials Science, 
Nanotechnology, Green Chemistry, Polymers 
Date: 9-10 February 2011, Nagpur, India, Asia 
Web Site: http://www.iccm2011-rtmnu.org/ 
 
Advances and Progress in Drug Design 
Topics: Medicinal Chemistry, Molecular Modeling, 
Chemoinformatics 
Date: 21-22 February 2011, London, United Kingdom, 
Europe 
Web Site: http://www.smi-
online.co.uk/events/overview.asp?is=4&ref=3486 
 
Recent Trends in Organic Synthesis – 2011 
Topics: Organic Chemistry, Medicinal Chemistry, Green 
Chemistry, Materials Science, Supramolecular Chemistry 
Date: 24-26 February 2011, Tiruchirappalli, India, Asia 
Web Site: http://www.rtos2011.in/ 
 
Organic Process Research & Development 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry 
Date: 28 February & 1-2 March 2011, Clearwater Beach 
(FL), USA 
Web Site: 
http://www.scientificupdate.co.uk/conferences/scheduled-
conferences/details/95-Organic-Process-Research-and-
Development-USA.html 
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March 2011 
Inorganic Reaction Mechanisms Gordon Research 
Conferences 
Topics: Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic 
Chemistry, Biochemistry 
Date: 4-11 March 2011, Galveston (TX), USA 
Web Site: 
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2011&program=i
norreac 
 
Fragments 2011 - Third RSC-BMCS Fragment-based 
Drug Discovery meeting 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry 
Date: 7-8 March 2011, Stevenage, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/conference/all
details.cfm?evid=106777 
 
Pittcon 2011 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry, 
Pharmaceutical Chemistry, Nanotechnology 
Date: 13-18 March 2011, Atlanta, USA 
Web Site: http://www.pittcon.org/ 

 
Filtech 2011 
Topics: Process Chemistry, Chemical Engineering, 
Physical Chemistry, Materials Science 
Date: 22-24 March 2011, Wiesbaden, Germany 
Web Site: http://www.filtech.de/ 
 
EMBO Practical Course: Methods in Chemical Biology 
Topics: Biotechnology, Biochemistry 
Date: 27-31 March & 1-2 April, Heidelberg, Germany 
Web Site: 
http://www.embl.de/training/events/2011/CHB11-
01/index.html 
 
241st ACS National Meeting 
Date: 27-31 March 2011, Anaheim (CA), USA 
Web Site: 
http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/meetings/spring
2011/ 
 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

بخش   مديران محترمقابل توجه 
:هادانشگاه  شيمي  

جهت معرفي گروه آموزشي دانشگاه خود 

چه در مورد توانيد اطالعاتي مشابه آنمي

هاي هاي شيمي در شمارهمعرفي ساير گروه

قبلي و اين شماره انجام شده است را جهت 

  .دفتر نشريه ارسال فرماييد

هاي گروه مديران محترمقابل توجه 

ها و مديران دانشگاه آموزشي شيمي

:محترم صنايع  

- جهت درج اخبار رويدادهاي علمي و فرهنگي خود مي

توانيد گزيده اهم اخبار مجموعه تحت امر خويش را از 

طريق نشاني الكترونيكي و يا آدرس پستي به دفتر 

  .ريه ارسال فرماييدنش

        انا هللا و انا اليه راجعونانا هللا و انا اليه راجعونانا هللا و انا اليه راجعونانا هللا و انا اليه راجعون
مطلع شـديم كـه دو تـن از اسـتاتيد بازنشسـته      

ــده  ــاي دانشــگاه اصــفهان زن ــاب آق ــاد جن ــر  ي دكت

دكتر  ياد جناب آقايو زنده سيدمحمدعلي صادقي

ت حق را لبيك گفته و دعو سيدمحمد فريورمحسني
  .به ديار باقي شتافتند

درگذشت ايـن اسـتادان عزيـز را بـه خـانواده معـزز ايشـان،        
ها و جامعه علمـي  همكاران محترمشان، تربيت يافتگان محضر آن

شيمي ايران تسليت عرض نموده، از خداوند متعال علـو درجـات را   
  .نماييمبراي آن مرحومان مسئلت مي

ي عالي و هيات مديره انجمن شيمي شورا              
ايران
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In The Name of God 

Iranian Chemical Society; Membership Application 
Title: �Miss. �Mrs.  �Mr.  �Dr.  �prof. 
Last Name:              , First Name:    , Occopation: 
Mailing Address: Street:      City: 
Country:               , Postal Code: 
Phone:                , Fax: 
E-Mail:               , Home-Page: 
Signature:                 Date: 
NOTE: Please mail the filled application form, along with the following items, to the ICS addresses 
given below: 
      The receipt of your annual membership fee (100,000 Rials for students and 200,000 Rls for others) 
      
      Payments should bemade to the order of: Iranian Chemical Society, Acct. No. 0134008970,  
      Tejarat  bank, South Nejatollahi (157) branch, Tehran, I.R. Iran. 
Mail: Iranian Chemical Society; 4th Floor, No. 7, Maragheh Alley, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, I.R. 
Iran, PO Box: 15875-1169.  Phon: +98-21-88808066, 88908259;  Fax: +98-21-88808066. 
Email: chemistry_ics@yahoo.com (Attach the filled application form as WORD.DOC or PDF and high 
resolution scans of your photo and the receipt of payment as JPG, JPEG or GIF.) 

 
*************************************************** ********************** 

  

  به نام خدا

  نامه درخواست عضويتانجمن شيمي ايران؛ پرسش

  مهندس�    استاد�    دكتر�    آقا�    خانم�  : عنوان

  :شغل      :شماره شناسنامه      :نام      :نام خانوادگي

  :مقطع        :                            گرايش             :                                                            آخرين مدرك تحصيلي

  :كد پستي                  :شماره    :كوچه    :خيابان    :شهر    :كشور: نشاني

  :نشاني الكترونيكي                                          :دورنگار                  :تلفن

  :تخصص                                                                                         :خانگي صفحه

  :تاريخ              :ءامضا

  :توجه
  )ءاعضا ديگرريال براي  ٢٠٠.٠٠٠ريال براي دانشجويان و  ١٠٠٠٠٠( حق عضويت و دريافت خبرنامه انجمن 

ايران واريز و به همراه  تهران، بنام انجمن شيمي) ١٥٧(ي جنوبي اللهبانك تجارت، شعبه نجات ٠١٣٤٠٠٨٩٧٠را به حساب جاري   حق عضويتلطفاً 

  . تكميل شده به نشاني انجمن ارسال كنيدفرم 

  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 

  






