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بسمه تعالی
از  و تالش جمعي  ياري  با  و  كرانش  بي  درگاه  از  استعانت  با  و  احديت  بي همتاي  آستان صفات  بر  بي حد  ثناي  و  با سپاس 

دانشجويان و اساتید محترم، نشريه علمي- دانشجويي ژنوم در آذرماه 1396 با موضوع "علم نانو" منتشر گرديد.

علم نانو )Nano - science( و فناوری متکی بر آن )Nano - technology( در كنار علوم و فناوری های مرتبط با زيست 
را تشکیل می دهند.  انقالب سوم علمی - صنعتی عصر جديد  فناوری اطالعات، مولفه های  شناسی و ژنتیک مولکولی، علوم و 
ابعاد  در  ها  مولکول  و  ها  اتم  يعنی  ترين ساختار جهان هستی  زيبايی های كوچک  مطالعه ی  و جذاب  العاده  فوق  علم  نانو، 

باشد.  نانومتر می 

اين نشريه با انتشار مطالب علمی و تخصصی در زمینه زيست شناسی و با چشم اندازي رفیع جهت ارتقاء سطح علمي و پاسخ 
گويي به نیازها وسؤاالت موجود در اذهان دانشجويان، به دست آوردن رضايت آن ها و باالخص اساتید وصاحب نظران اين عرصه 

راه اندازي گرديد

هدف از چاپ نشريه ژنوم، انتشار مطالب به روز علمی Life science  بوده و  از سوی ديگر، ايجاد بستری مناسب، جهت تبادل 
ديدگاه های عالقمندان و صاحب نظرات، اعم از استاد و دانشجو می باشد.

الزم می دانم به عنوان جزء كوچکی از خانواده ی انجمن علمی زيست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری، ابتدا از زحمات و الطاف 
با انگیزه و  بی انتهای استاد مشاور انجمن جناب آقای دكتر مومنی مقدم تشکر نمايم و سپس از يکايک دانشجويان تالشگر و 

دوستانی كه جديدا به جمع ما افزوده شدند كمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

در پايان از اساتید گرامی، دانشجويان، صاحب نظران و انديشمندان راه بی پايان علم استدعا دارم انتقادات و پیشنهادات خود را 
نسبت به اين مهم بیان كنند. باشد كه نظرات سودمند شما عزيزان سبب ارتقا و پیشرفت نشريه ژنوم شود.

امید است ماهنامه علمي- دانشجويي ژنوم بتواند نیازها و سواالت علمي و پژوهشي دانشجويان رابرآورده ساخته و رضايت خاطر 
مخاطبین عزيز را فراهم نمايد.

فراوان  سپاس  با 
افطمه سادات حسینی

سخن سردبیر
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 نشریه ژنوم از اساتید و دانشجویان کلیه گرایش های رشته ی زیست شناسی و رشته های
مرتبط در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دعوت به همکاری می نماید.

و فرهنگی  معاونت  سوی  از  رزومه  ارائه  با  ژنوم  علمی  نشریه  با  همکاری  است  ذکر   شایان 
اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری همراه است.

زمینه های همکاری:
تالیف یا ترجمه مقاله عمومی زیست شناسی

آشنایی با افراد برجسته ایرانی و شخصیت های مهم زیست شناسی
معرفي پایگاه هاي اینترنتي مرتبط

تازه های خبری زیستی
معرفی کتاب

معرفی سازمان ها/موسسه های زیستی
معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی

طراحی و صفحه آرایی نشریه

نکات قابل ذکر در مورد بخش مقاالت:
مقاالت با نام نویسنده در نشریه منتشر خواهد شد.

 موضوعات پیشنهادی مقاالت باید به تایید سردبیر برسند و یا از بین موضوعات
ارائه شده توسط سردبیر نشریه،موضوعی انتخاب شود.

تاییدیه دارای  و  باشد  ترویجی  علمی  مقاالت  حد  در  باید  مقاله  علمی    سطح 
 تصحیح علمی توسط عضو هیئت علمی باشد )به عنوان استاد داور/ راهنما(،

 در اینصورت اسم شخص به عنوان هیئت تحریریه نشریه منتشر خواهد شد.
جهت مطلب  علمی،   هیئت  عضو  توسط  مطلب  تاییدیه  نداشتن  صورت   در 

تصحیح برای استاد مشاور نشریه ارسال می گردد.
نتیجه اجزاء اصلی مقاله شامل چکیده،  مقدمه،  متن،  باید دارای    مقاالت 

گیری و منابع باشد.
  مقاالت نباید عینًا در مجله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی منتشر شده باشد.

در غیر اینصورت مسئولیت سرقت ادبی به عهده فرستنده مقاله خواهد بود.
  عکس های مرتبط با ذکر منبع و به صورت جدا و همراه با توضیح عکس به ترتیب در یک فایل زیپ

همراه مطلب ارسال گردد.
 برای موضوعات خبری مطالبی که از دسته مقاالت علمی نباشند باید دارای گزارش خبری بوده و از

منابع معتبر گرد آوری انجام گردد.

https://t.me/hsubiologist
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تازه های خبری
استفاده از باکتری دست ورزی شده نشان داد، سموم بوسیله نانو مواد 

ترشح می شوند. 
حسین دالوری

حیاتی  بخش  از  کیفیت  با  میکروسکوپ  تصویر  یک  گرفتن  با  محققان 
بهداشت  جهانی  سازمان  در  که    Psudomonas aeruginosa باکتری 
به عنوان یکی از خطرناک ترین تهدیدها برای سالمتی انسان طبقه بندی 
شده، تشخیص دادند چیزی که از تصویر نانومواد به دست می آید این است 
که این باکتری ها سمومی را ترشح می کنند که راهی برای تهیه دارو برضد 

آن به ما نشان می دهد. 

این باکتری نسبت به داروهای مختلف مقاوم است و باعث افزایش نگرانی 
جهانی در مورد ظهور ارگانیسم های مقاوم شده است. 

ویروالنس1   این باکتری عمدتًا ناشی از توانایی ترشح مجموعه ای از سموم و 
آنزیم های آلوده در محیط میزبان است. 

در یک مقاله منتشر شده در مجله اینترنتی mBio، محققان BDI نانو مواد 
اند،  این سموم  ترشح  باکتری که مسئول  را روی سطح سلول های  پروتئینی 
بررسی کردند. این نانو مواد را که سیستم ترشحی  type ll  گویند، وظیفه ترشح 
اگزوتوکسینA    2، که بیش ترین عامل سمیت باکتری P. aureginosa است، 

را برعهده دارد. 

دکترLain Hay می گوید: این اولین باری است که ما شاهد آن هستیم که 
باکتری P. aureginosa، این توکسین مهم را ترشح می کند. 

وی گفت: این در نگاه اول هیجان انگیز بوده و به ما می گوید که گام بعدی 
طراحی دارو امکان پذیر است. اگر شما ساختار این منفذی را که در غشای 
باکتری است و وظیفه اش پمپ این سموم است را بشناسید، می توانید یک 

کرک را برای اتصال به آن طراحی کنید. 

فاکتور  بالقوه  به طور  تواند  دارویی می  معتقد است که چنین  وی هم چنین 
ویروالنس را به وسیله توقف ترشح سموم کاهش دهد. این در حالی است که 

دیگر داروها بیشتر نقش ضدعفونی دارند. 

 Trevor Lithgow پروفسور  رهبری  با  که  محققان  از  دیگری  گروه 
را  نانوذرات  منفذ  الکترونی  میکروسکوپ  از  استفاده  با  توانستند  بودند،  

کنند.  مشاهده 

میکروسکوپ  پرتوی  با  شده  ایجاد  تصویر  هزار  ها  ده  از  استفاده  با  ها  آن 
به  نزدیک  رزولوشن  با  نانومتری   14 منفذ  از  بعدی    3 نقشه  یک  توانستند 

کنند.  ایجاد  اتم 

موناش4  دانشگاه  در  که  تیتان کریوس3  میکروسکوپ  گوید:  دکتر Hay می 
موجود است به ما کمک می کند تا بتوانیم جزئیات مهم مولکولی این نانومواد 

که طی قرن ها اثبات شده است را ببینیم. 

وی افزود: این روش که توسط محققان کشف شده، می تواند در مورد نانومواد 
موجود در سطوح سایر باکتری ها نیز صادق باشد. 

ویروالنس به پرآزاری، یا به درجه بیمارگری یک میکروب گفته می شود. 

 
منبع خبر:

https://www.sciencedaily.com/re-
leases/2017/10/171019100935.htm

1-Virolence
2-exotoxin
3- Titan Krios
4- Monash University

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171019100935.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171019100935.htm
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گلبرگ ها یک »هاله آبی« تولید می کنند که زنبورها را جذب می کند.   

های  گل  از  گونه  چند  که  شدند  متوجه  تحقیقات  آخرین  در  دانشمندان    
معمولی دارای سطوح نانومقیاس بر روی سطح گلبرگ های خود هستند که 

در هنگام مشاهده از زوایای مختلف به نور واکنش می دهند. 

در  بابونه  قبیله  در  آفریقایی  گیاهان  از  جنس  یک   Ursinia speciosa
است،  تیره  رنگدانه  حاوی  گلبرگ  پایه  در  گیاه  این  است.   Daisy خانواده 
اما به دلیل وجود نانوساختارهای گیاهی ناسازگار بر روی سطح سلول، آبی 

رنگ به نظر می رسد.  

های  گل  از  زیادی  تعداد  که  است  داده  نشان  تحقیقاتی  های  یافته  اخیرًا   
که  کنند  می  سنتز  را  نانوموادی  خود،  های  گلبرگ  سطح  روی  بر  معمولی، 

هنگام مشاهده از زوایای مختلف به نور پاسخ می دهند.  

این نانوساختارها، ذرات نوری را در طیف رنگ آبی تا فرابنفش پراکنده  می کنند 
و اثر متفاوتی را به وجود می آورند که دانشمندان آن را »هاله آبی« گویند.

 با ساختن سطوح مصنوعی که »هاله های آبی« را تکرار می کردند، آن ها 
یک  عنوان  به  آن  از  و  دیده  را  آبی  هاله  توانند  می  زنبورها  که  شدند  متوجه 

سیگنال برای یافتن گل های مؤثرتر استفاده کنند.

 طوری گودال ها و شیارهای روی سطح گلبرگ کنار یکدیگر قرار می گیرند که 
»مانند یک بسته از اسپاگتی خشک«به نظر می رسند.  

 در حقیقت، حتی در یک گلبرگ فقط این گل های رنگی که به رنگ سبز، 
هستند دست کاری ساختارهای شگفت آور  بود. این پدیده را فیزیک دانان 
این  که  گیرند  می  نتیجه  محققان  کنند.  می  توصیف  »اختالل«  عنوان  به 
نانوساختار گلبرگ »شلوغ« به طور مستقل چندین بار در طول گونه های گیاه 
گلدار تکامل یافته است که باعث افزایش دید به گرده افشان ها می شود. این 
شناخته  همگرا«  »تکامل  عنوان  به  که  آنچه  از  است  ای  نمونه  رویداد، 
می شود. این مطالعه توسط یک تیم چند رشته ای که شامل دانشمندانی از 
با همکاران  دانشگاه کمبریج همراه  فیزیک  و  دانشگاهی شیمی  گروه علوم 
خود از باغ گیاه شناسی کوی و مؤسسه Adolphe Merkele  در سوئیس 

انجام شد.   

یافته ها امروز در مجله Nature منتشر شده است.   

 پروفسور Beverley Glover، دانشمند گیاه شناسی و مدیر باغ گیاه شناسی 
کمبریج، گفت: ما همیشه تصور کردیم که اختاللی که ما در سطوح گلبرگ 
خود شاهد آن بودیم، فقط یک محصول جانبی تصادفی از زندگی بود که گل ها 

نمی توانستند بهتر عمل کنند.   

 این کشف یک شگفتی واقعی بود که بیان داشت "اختالل" چیزی است که 
سیگنال نوری مهم را ایجاد کرده و به حیوانات کمک می کند تا گل ها را به 

شیوه ای کارآمدتر پیدا کنند.  

با این حال، اختاللی که ما در نانوساختارهای گلبرگ ها مشاهده می کنیم، به 
واسطه ی تکامل و استفاده از آن، به کار رفته است.   

 گونه هایی از گل ها که تیم محققان، در خصوص آنها این عقیده را  داشتند 
 Oenothera stricta :که گلبرگ های تولید کننده هاله هستند، عبارتند از
)یک نوع Primrose شبانه(، Ursinia speciosa  یکی از اعضای خانواده 

شناخته  ساعته  یک  گل  عنوان  به  که   Hibiscus trionum و   )Daisy(
شده است .

 همه گل های تجزیه شده، نشان دهنده ی میزان قابل توجهی از "اختالل" 
ظاهری در ابعاد و فاصله نانوساختارهای گلبرگ هستند.  

ناسازگار،  نانوساختارهای  با  همراه  گلبرگ،  آناتومی  از  تنوع عظیمی  وجود  با 
مشاهدات حاکی از آن بود که همگی این سازه های گلبرگی، اثر مشابهی در 

این زمینه ایجاد می کنند.   

  مطالعات قبلی نشان داده است که بسیاری از گونه های زنبور دارای اولویت 
ذاتی برای انتخاب و جذب شدن به سمت رنگ هایی در محدوده بنفش- آبی 
هستند. با این حال، گیاهان همیشه ابزاری برای تولید رنگدانه های آبی ندارند.   

Vignolini  بیان داشت که بسیاری از گل ها از قابلیت ژنتیکی و بیوشیمیایی 
برای دستکاری شیمیایی رنگدانه در طیف آبی تا فرابنفش برخوردار نیستند.   

 محققان به طور مصنوعی نانوساختارهای هاله آبی را بازسازی کرده و از آن 
ها برای سطوح گل های مصنوعی استفاده کردند.   

 آزمایشات آن ها نشان داد، حتی زمانی که هر دو نوع سطح با رنگدانه سیاه یا 
زرد رنگ شده بودند، زنبورها قادر بودند تفاوت را درک کرده و سطوح هاله دار را 

سریع تر پیدا کنند .    

Edwige Moyroud، از دانشکده علوم گیاه پزشکی کمبریج و نویسنده 
با  حشرات  دیداری  های  سیستم  که  دارد  می  بیان  پژوهش،  این  اصلی 

هستند. متفاوت  ها  انسان 

فرصت  پژوهش،  این  از  حاصل  ها  یافته  که  است  معتقد  مطالعاتی  تیم  این 
قابل  بسیار  ها  افشان  گرده  برای  که  سطوحی  توسعه  برای  را  جدیدی  های 
که  دارد  بیان می  پژوهش، هم چنین  ای  کند.  فراهم می  را  است  مشاهده 
چگونه گیاهان زنده، مراحل اختالل در سطوح گلبرگشان را کنترل می کنند.

منبع خبر

h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m / r e l e a s -
es/2017/10/171018132826.htm

زهرا رمضانی

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171018132826.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171018132826.htm
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معرفی شخصیت
بیوگرافی دکتر مهدی کریمی

معصومه صالحی

دکتر مهدی کریمی 
در   1360 سال  در 
همدان و در خانواده ای 
فرهیخته و موفق متولد 
شدند. تحصیالت اولیه 
نوبران  شهر  در  را  خود 
از توابع شهرستان ساوه 
اهل  اصالتًا  گذراندند. 
همان  از  و  بوده  ساوه 
روی  از  کودکی  دوران 
تشویق اعضای خانواده 
به ویژه پدر و مادر خود 
به تحصیل و علم آموزی 
شدند  عالقمند  بسیار 
ایشان  خود  گفته  به  و 
الگوی تحصیلی ایشان برادر بزرگترشان هستند که همواره ایشان را به عنوان 

نابغه می شناسند.  

دکترمهدی کریمی در سال 1380 در رشته علوم آزمایشگاهی وارد دانشگاه 
پزشکی  دانشگاه علوم  در  پزشکی  بیوتکنولوژی  در رشته  آن  از  و پس  شده 

تبریز تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دادند.  

مقطع  در  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  نانوبیوتکنولوژی  رشته  در  آن  از  پس 
دانشگاه  در  تحقیقاتی  دوره  یک  طی  و  شدند  تحصیل  به  مشغول  دکتری 

هاروارد در شهر بوستون آمریکا فعالیت های علمی خود را ادامه دادند.  

ISI از ایشان چاپ شده است و هم چنین   در حال حاضر حدود 30 مقاله 
موفق به چاپ دو مقاله در ژورنال های JACS و CSR شده اند که جزو ده 
ژورنال برتر دنیا در سال 2017 می باشد؛ که در این دو مقاله انواع نانوذرات 
هوشمند که در حوزه دارو رسانی و ژن رسانی مورد استفاده قرار می گیرد به 

تفصیل شرح داده شده اند.  

جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  نظر  زیر  کشوری  سرآمدان  فدراسیون 
دکتر  که  کنند  می  معرفی  کشور  سرآمد  عنوان  به  را  استاد  صد  هرساله 
کشور  سرآمد  وهفتمین  سی  عنوان  به   1395 درسال  شدند  موفق  کریمی 
از سوی فدراسیون سرآمد کشور انتخاب شوند و هم چنین توانستند عنوان 

پژوهشگر برتر دانشگاه را از آن خود کنند.  

ایشان مهم ترین عامل اتفاقات علمی خود را لطف خداوند بزرگ دانسته و 
بعد از خدای بزرگ، پدر و مادر و خانواده و هم چنین همسرشان که به گفته 
ایشان خیلی تأثیر مهمی در زندگی علمی ایشان داشته اند، می دانند و در 

انجام  برای  انسان  بدانیم  اینکه  و  آینده  به  امید  و  تالش  هم  نهایت 
برای  که  است  این  هم  ما  وظیفه  و  است  شده  خلق  بزرگی  کارهای 

بکنیم.  را  تالشمان  تمام  بزرگ  های  هدف  به  رسیدن 

و  بررسی  به  که  است  علمی  نانو،  علم  یا  نانوساینس  از  ایشان  تعریف   
مطالعه مواد در مقیاس نانو )یک تا 100 نانومتر و گاهی بزرگتر( می پردازد و 
از خود نشان می دهند  این مقیاس خصوصیات و ویژگی هایی  مواد در 

با مقیاس ماکرو و بالک متفاوت است.  که 

مواد  طراحی  و  ساخت  برای  جدید  خصوصیات  این  از  نانوتکنولوژی  در 
دارند،  نانو  غیر  مواد  از  متفاوتی  کاماًل  خاصیت  که  جدیدی  ابزارهای  و 

استفاده می شود. 

و  است  شده  وارد  گسترده  صورت  به  نانوتکنولوژی  هم  پزشکی  حوزه  در 
در حوزه های مختلف مثل دارو رسانی، ژن رسانی، تصویربرداری و موارد 

متنوع دیگر نقش دارد و روز به روز کاربرد آن متنوع تر می شود.  

رشته های نانو، بین رشته ای است و هم زمان نیاز است که شما از علوم 
مختلف تا حدی اطالعات داشته باشید.  

حوزه  بنابراین،  غیره؛  و  پزشکی  و  زیست  ریاضی،  فیزیک،  شیمی،  مثل 
سختی برای کار کردن می باشد و به تبع آن افرادی این رشته را انتخاب 
می کنند که عالقه زیادی به تحقیق دارند و هم چنین سختی کار را هم 

می پذیرند.  

نکته بعدی این است که علم نانو هنوز در مقدمه کار خود می باشد و تا به 
بلوغ رسیدن این علم حداقل ده تا بیست سال زمان نیاز است.  

مواجه  فراوانی  مجهوالت  و  ها  ناشناخته  با  علم  این  در  افراد  بنابراین 
هستند که این هم کار را سخت تر می کند. از این رو می توان امیدوار بود 
بشریت  زندگی  وجوه  تمامی  در  زیادی  تأثیر  نزدیک  آینده  در  نانو  علم  که 

خواهد داشت. 

ایشان به عنوان سخن پایانی به این نکته اشاره کردند که متأسفانه بودجه 
روزی  امیدوارم  و  است  ضعیف  و  کم  بسیار  ایران  در  پژوهش  امکانات  و 
خود  واقعی  جایگاه  به  و  باشد  اول  اولویت  دانشگاه  در  پژوهش  که  برسد 

دست یابد.  

  

 لینک مقاالت چاپ شده در ژورنال 2017  

http://isef.ir/news/58089

http://isef.ir/news/58089
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مقاالت
چشم شبکیه  های  بیماری  در  نانو  های   حامل 

مقدمه
فناوری نانو شامل ایجاد و بهره برداری از مواد، دستگاه ها یا سیستم ها در 
مقیاس نانومتری است. در حال حاضر این زمینه در حال پیشرفت وسیع در 
و  ایجاد کرده  نوآوری  نانو،  فناوری  رود  انتظار می  از حوزه ها است.  بسیاری 
نقش حیاتی در برنامه های کاربردی مختلف پزشکی، نه تنها در رهایش دارو، 

بلکه در تصویربرداری مولکولی، بیومارکرها و بیوسنسورها بازی کند.

چشم یک اندام نسبتًا مجزا و پیچیده است که دارای ساختار های پشتی و 
بخشی  اثر  راستا  این  در  است.  متصل  مغز  به  هایی  با عصب  و  بوده  جلویی 
داروهای موضعی از طریق پلک ها و قرنیه فقط محدود به درمان بیماری های 

قدامی چشم است. 

داروها می توانند از طریق سه مسیر غیر مخرب متمایز از قسمت پشتی چشم 
وارد شوند: 

1ـ از طریق ملتحمه/صلبیه پس از کاربرد موضعی 

2ـ از طریق قرنیه پس از کاربرد موضعی 

3ـ از طریق سیستم گردش خون بعد از استفاده موضعی 

چشم به ویژه بخش پشتی، از بافت هایی تشکیل شده است که به دلیل ویژگی 
های ساختاری مانند، عملکرد جلوگیری از نفوذ مواد برای استفاده دارو دارای 
مشکالتی است. بنابراین، مطالعات بسیاری در زمینه حامل نانومواد دارویی در 

زمینه چشم پزشکی انجام شده است تا بر این مشکالت غلبه کنند. 

نانوذرات  نانوذرات شامل سوسپانسیون  حامل  روی  بر  تأکید  بررسی،  این  در 
نانو  استفاده  برای  ها  نانوامولسیون  و  نانوسفرها  لیپوزوم  و  سیکلودکسترین 

ذرات در ژن درمانی بیماری های شبکیه چشم است.  

مقیاس نانو و میکرو چیست؟ 
اندازه های  به  را که  از علم اشاره دارد که موادی  به رشته ای  نانوتکنولوژی 
مولکولی یا ابعاد بین 1 تا 1000 نانومتر باشند را تحت پوشش قرار می دهد. 
آنها  میکروسکوپی  های  ساختار  به  اپتومتری  دوز  ماکروسکوپی  بندی  طبقه 
مثل:  تعریف شود.  ذرات  نانو  یا  میکرو  عنوان  به  تواند  نمی  و  نیست  مربوط 
محلول های تشکیل ژل، پودر برای محلول ها، سوسپانسیون های چشمی، 
پمادهای چشمی، امولسیون های چشمی )مثل کرم ها(، و ژل های چشمی. 

فرمول داروهای میکرو یا نانو تکنولوژی بر اساس ذرات آن ها طبقه بندی 
می شود. میکروتکنولوژی معمواًل به ابزار و ساختارهای با ابعاد حدود0.1 تا 
100 میکرومتر و ذرات بین 0.1 تا 100 میکرومتر که به آن ها میکروذرات 
داروسازی  های  امولسیون  در  قطره  اندازه  شود.  می  اطالق  شود  می  گفته 
تا 140   5 بین  اندازه ی  ها  میکروامولسیون  است.  میکرومتر   1 و  بین 0.1 
نانومتر دارند و بنابراین نسبت دادن آن به نانو امولسیون ها صحیح تر است. 
های  تزریق  برای  دارو  شده  میکرونیزه  ذرات  حاوی  توانند  می  میکروذرات 
داخلی باشند اما اغلب چنین ذراتی حاوی ساختار های شبه ماتریکس از ذرات 
میکرونیزه شده پلیمر/دارو هستند، مثل: میکروسفرها یا میکروذرات پوشیده 

شده با پلیمر. 

نانوذرات، ذراتی با اندازه کمتر از 100 نانومتر هستند، برای مثال سایز لیپوزوم 
ها تقریبا بین 10 تا 1000 نانومتر است. نانوذرات می توانند به نانوسفرها )مثل 
ماتریکس دارو/پلیمر( یا نانوکپسول ها )مثل ذرات پلیمری پوشیده شده با دارو( 

نسبت داده شوند. 

فاطمه اوالدي فر - الهه قوه عود  - سحر متقیانفر - پريان منتصري  
سیده فاطمه رضوي - فائزه برابادي

چکیده
ما در حال ورود به یک دوره جدید از دارو درمانی شبکیه چشم هستیم که در آن داروهای جدید به سرعت در درمان بیماری های بخش پشتی شبکیه استفاده 
می شود. پیشرفت های اخیر در سیستم های رهایش داروهای چشم پزشکی، رویکرد جدیدی را در عملکرد دارو ارائه کرده است و استفاده از نانو ذرات برای 
رهایش دارو، یک رویکرد عالی و امیدوارکننده برای درمان بیماری های پیشرفته چشم است. هدف اولیه و اصلی این است که انواع سیستم های رهایش 

دارویی را برای تکمیل و اثر بخشی داروهای جدید در دسترس قراردهیم. 

تکنولوژی ایده آل ترشح پایدار دارو توسط حامل های نانو، سطح باالیی از ایمنی را با ترشح مداوم در طول مدتی طوالنی فراهم می کند در حالی که تقریبًا تمام 
فعالیت های زیستی دارو را حفظ می کند. 

در این بررسی استفاده از برخی انواع نانو ذرات، مانند سوسپانسیون نانوذرات سیکلودکسترین، لیپوزوم ها، نانوسفرها و نانو امولسیون ها برای ژن درمانی بیماری های 
شبکیه مورد توجه قرار گرفته است. 

برای  آلبومین  ذرات  نانو  شامل  دارو  داخلی  رهایش  براي  ذرات  نانو  مثال: 
نانوکالسترها،  است.  تاموکسیفن  با  پر شده  نانوذرات  و  گانسیکلوویر  رهایش 

نانوذرات تشکیل شده توسط تجمع مولکولی و نانوسفرها است. 
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موانع ساختاری چشم 
ساختارهای چشمی که به عنوان سد برای کاهش نفوذ پذیری چشم به حامل 
دارویی عمل می کنند شامل: اپی تلیوم و اندوتلیوم قرنیه، بافت سخت قرنیه، 
سد داخلی و خارجی خونی شبکیه و غشاء محدود کننده داخلی شبکیه است. 

دارو یا به صورت ترانس سلولی یا پاراسلولی به اپی تلیوم نفوذ می کند. 

سایز منافذ در حدود 1 نانومتر تخمین زده شده است )قابل نفوذ برای داروها 
نشان می دهد که  اگرچه مطالعات  دالتون(،  از 700  با وزن مولکولی کمتر 
بعضی منافذ می توانند اندازه ی تا 5 نانومتر داشته باشند. این موضوع پذیرفته 
شده است که بیشتر داروها از طریق انتقال غیرفعال به اپی تلیوم نفوذ می کنند 
و اگرچه انتقال دهنده های دارویی در اپی تلیوم قرار دارند ولی اهمیت آن ها 
در نفوذ هنوز مشخص نشده است. به عنوان نتیجه کمتر از 5 درصد از داروها 

می توانند از سد قرنیه عبور کنند و به فضای داخلی چشم وارد شوند. 

اندوتلیومیک غشاء تک سلولی با اتصاالت وسیع داخل سلولی است و می تواند 
به عنوان یک الیه نفوذپذیر محسوب شود که هیچ مقاومتی در برابر نفوذ دارو نشان 
نمی دهد جز در برابر بعضي دارو ها. غشاء ملتحمه تقریبًا 15 تا 20 برابر نسبت 
به صلبیه، و صلبیه تقریبًا 10 برابر نسبت به قرنیه نفوذپذیرتر هستند. عروق 
کوروئید می توانند به پاک کردن دارو از چشم کمک کنند، بنابراین می توانند 
مانع نفوذ دارو از سطح چشم به شبکیه و زجاجیه شوند. اگرچه داروهایی که 
به صورت سیستماتیک تجویز می شوند می توانند به غشاء کوروئید وارد شده 
مستقیم  تزریق  ولی  کنند،  را سخت  زجاجیه  یا  داخل شبکیه  به  دارو  نفوذ  و 
زجاجیه  و  شبکیه  در  دارو  بیشتر  تمرکز  برای  شبکیه  حفره  داخل  به  دارو 
استفاده می شود. چون نیمه عمر دارو در داخل شبکیه نسبتًا کم است، تکرار 
تزریق نیاز به ثابت نگه داشتن سطح تمرکز دارو در مراحل درمانی یا یک دوره 

مشخص درمان دارد. 

نانو ذرات و بیماری های مربوط شبکیه 
ذرات می توانند با استفاده از مکانیسم های مختلف با سلول ها ارتباط برقرار 
کنند که به نوبه خود منجر به در معرض قرار گرفتن نانوذرات در محیط های 
مختلف داخل سلولی می شود. سیستم رهایش دارویی )DDS( که می تواند 
برای  نانوذرات  شامل  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  چشم  پشتی  قسمت  برای 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  باشد،  داخل چشم  تزریق مکرر  بر مسئله  غلبه 
در این بررسی توصیفی از نانوذرات استفاده شده در زمینه شبکیه، با تمرکز بر 
نانوسفرها  لیپوزوم ها،  نانوذرات سوسپانسیون و هم چنین،  سیکلودکسترین 
و نانوامولسیون ها ارائه شده است. استفاده از نانوذرات برای ژن درمانی نیز 

برجسته شده است. 

سیکلودکسترین 
روش  یک  عنوان  به  چشم،  های  قطره  در  سیکلودکسترین  نانوذرات  تعلیق 
رهایش دارویی جدید و امیدوار کننده برای بخش پشتی چشم پیشنهاد شده 
است. این دارو با انواع داروها، از جمله استروئیدها و سولفونامیدها مانند مهار 
کننده های کربنیک انیدراز مؤثر است و می تواند با بسیاری از مولکول های 
کوچک لیپوفیلیک مورد استفاده قرار گیرد. مشتقات سیکلودکسترین که در 
δ و   β پروپیل  هیدروکسی  مشتقات  اند، شامل  اعمال شده  پزشکی  چشم 
δسیکلودکسترین متیله و سولفوبوتیلتر سیکلودکسترین و به صورت رندوم 

است.  βسیکلودکسترین 

لیپوزوم ها 
الیه  دو  شامل  و  دارند  قطر  نانومتر   10000 تا   25 لیپوزوم  های  وزیکول 
فسفولیپید که داروهای محلول در آب می توانند در فاز آب در نظر گرفته شوند 
در حالی که مواد محلول در لیپید می توانند در فاز لیپیدی قرار گیرند. اندازه 
آنها، ترکیب لیپید و بار الکتریکی را به راحتی می توان کنترل کرد. لیپوزوم ها 
ساختار غشاء  هستند.  سمیت  بدون  تقریبًا  و  پایین  ژنی  آنتی  قدرت  دارای 
لیپوزوم بسیار پایدار است و می تواند در طی تزریق از طریق یک سوزن 27 و 
30 اندازه گیری شود. مطالعات انجام شده در مورد تزریق داخل لیپوزوم های 
تواند کاهش  دارویی )به صورت وریدی( نشان می دهد که سمیت دارو می 
یابد، نیمه عمر دارو در داخل بدن می تواند طوالنی تر شده و رهایش دارو را 
تواند برای محصور  لیپوزومی می  می توان کنترل کرد. یک سیستم رهایش 
نامطلوب،   siRNA های  مولکول  حتی   و  بادی  آنتی  بزرگ  قطعات  کردن 

بدون تخریب و از دست دادن فعالیت زیستی استفاده شود. 

در  سیتومگالوویروس  رتینیت  درمان  برای   )GCV( لیپوزومگانسیکلویر1 
بیماران مبتال به ایدز، GCV  کپسوله شده لیپوزومی و GCV آزاد به داخل 
بدن نوعی خرگوش در یک مطالعه تزریق می شود. در مقابل، هیچ رتینوپاتی 
درگروهی که 1 میلی گرم GCV حاوی لیپوزوم دریافت کردند، یافت نشد و 

غلظت این دارو را تا زمان 14 روز پس از تزریق نشان داد. 

نانوسفر ها 
در  داروها  است.  نانومتر   1000 تا  نانومتر   50 محدوده  در  نانوسفرها  اندازه 
و  ها  بافت  در  انتشار  تا  بندی می شوند  بسته  و طبیعی  پلیمرهای مصنوعی 
از: اسید  بافت هدف برای دارو را حفظ کنند. شایع ترین زیرگونه ها عبارتند 
اسید  پلی  و  و کوپلیمر   )PGA( پلی گلیکولیک اسید   ،)PLA(پلی الکتیک
الکتیک گلیکولیک )PLGA( تزریق داخل وریدی PLA و PLGA سمیت 

الکتروفیزیولوژی یا بافتی در شبکیه را نشان نمی دهد.  

نانو امولسیون 
به  ها  میسل  میکرو/نانو  است.  کمتر  یا  نانومتر   100 حدود  میسل  قطر 
اجزاء،  میان  در  سورفاکتانت  یک  حضور  و  میسلی  کوچک  اندازه  دلیل 
مورد  در  مطالعات  که،  این  نتیجه  هستند.  خوبی  بافتی  نفوذپذیری  دارای 
تزریق  است.  انجام شده  پزشکی  داروهای چشم  زمینه  در  ها عمدتًا   DDS
است  داده  نشان  ها  خرگوش  چشم  در  دگزامتازون  حاوی  میکروامولسیون 
با  یابد. در مقایسه  افزایش می  نفوذپذیری داخل چشم  تزریق،  نتیجه  که در 
نانوسفرها و لیپوزوم ها، نانو امولسیون ها نیز برای رهایش داروها با پایداری 

طوالنی مدت مناسب نیستند. 

نانوذرات و ژن درمانی 
دانشمندان و پزشکان از نانوذراتی استفاده کرده اند که شامل عوامل رونویسی 
  in vivoژن و دیگر مولکول های حد واسط که اجازه برنامه ریزی سلول ها را در
می دهند، می باشد. همچنین نانومواد برای ایجاد تمایز انتخابی سلول های 
پیش ساز عصبی و برای ایجاد رابط های عصبی ـ مکانیکی استفاده شدند. 
در مورد نانوذرات فاکتور رشد فیبروبالستی 585 نانومتر )bFGF( با استفاده 
از ژالتین گوساله و bFGF انسانی نوترکیب توسط sakai و همکارانش تهیه 
RCS چشم  شد. نانوذرات bFGF همچنان پس از 8 هفته از تزریق داخل 

1- Liposome-encapsulated ganciclovir
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موش صحرایی در رتینای بیرونی وجود دارند. 

آسیب اکسیداتیو نقش مهمی در پاتوژنز بسیاری از بیماری های شبکیه ای 
از جمله رتینوپاتی دیابتی، دژنراسیون ماکوال مربوط به سن، رتینوپاتی  دارد، 
زودرس و سمیت فوتونی. نانوذرات اکسید سریم )nanoceria( نشان دهنده 
است،  ها  آن  بلوری  در ساختار  بیشتری  اکسیژن  از  خالی  تشکیل فضاهای 
ارتباط  توانند  nanoceria می  نتیجه  در  نانومتر.  به خصوص در قطر 3-5 

واسطه های واکنش پذیر را از بین ببرند. 

انتقال دهند،  بنیادی  به سلول های  مؤثر  به طور  را  توانند ژن  نانوذرات می 
و به عنوان وسیله ای برای تحویل ژن در تشخیص و درمان بیماری چشم 
DNA مورد استفاده شامل مولکول های  نانوذرات  بررسی قرار گیرند.  مورد 
)PEG( اتیلن گلیکول با پپتید 30 میلی گرمی لیزین پلی  DNA که  منفرد 
برای  شده،  فشرده  رد  پرویرین/    )Rds( شبکیه  دژنراسیون  کند  ژن  حاوی 
نجات فوری گیرنده مخروط در یک مدل حیوانی )rds +/-(از رتینیت های 

رنگارنگ انسانی با نتایج امیدوارکننده، ایجاد شدند. 

ویروسی،  توسط وکتورهای  زایی هدایت شده  از طریق جهش  نانو  مهندسی 
بالینی  ابزار  در  ایجاد کرده است که ممکن است  را  ویروس  تغییرات کپسید 
ویروسی  پروتئین   )AAVs2( به  وابسته  ویروس های  باشد.  داشته  نقش  آن 
کوچک و تک رشته ای DNA غیر پاتوژنیک هستند که می توانند سلول های 
 AAV از کپسید  نانو  انتقال دهند. مهندسی  را  انتقال  جدا شده و غیر قابل 
ممکن است یک ابزار مهم برای تسهیل ژن درمانی گیرنده های نوری فراهم 
شود،  می  محسوب  ایمن  نسبتًا  سایت  یک  محیط  این  که  آنجایی  از  کند. 
از  برخی  ویروسی،  داخلی  تزریق  با  مقایسه  در  است  ممکن  شبکیه  تحویل 
فنیل  به  تیروزین  AAVکپسید  های  جهش  باشد.  داشته  همراه  به  را  مزایا 
 AAV آالنین بیان 10 تا 20 برابر بیان ترانس ژن کل رتینول را در مقایسه با
 AAV.با کپسیدهای نوع وحشی، بعد از تزریق داخل وریدی نشان می دهند
های نوترکیب )rAAVs(نسبتًا دارای ایمنی کمی هستند، می توانند بسیاری 
تنها یک  از  توانند پس  از سلول های بدون تقسیم را هدف قرار دهند و می 
درمان  برای  نوترکیب    AAVs.دهند ارائه  را  پایدار  درماني  ژن  بیان  درمان 

انسان با لبرآامووریس مادرزادی استفاده شده است. 

و  نانو  زیستی  ساختارهای  هوشمند،  مواد  با  ما  امروز  زندگی  به  نانو  فناوری 
تحویل دارویی منتقل شده است. نوآوری درفناوری نانو، برنامه های پزشکی 
فعلی  های  محدودیت  بر  غلبه  برای  ها   DDS.است داده  نشان  را  زیادی 
تزریق مکرر و درازمدت تزریق داخلی دارو و با توجه به اثربخشی دارو و روش 
استفاده شده در حال حاضر از تجویز مداوم داروهای شبکیه ضروری است. 
این سیستم ها باید برای ترکیب چندین دارو بدون نیاز به روش های چندگانه 
پایدار،  دارویی  های  دستگاه  برای  مهاجم  های  روش  رساندن  حداقل  به  با 

انعطاف پذیر باشند.
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1-ابتدا توضیحاتی راجع به زندگی تحصیلی و پژوهشی 
خود بفرمایید؟ 

من دانشجوی زیست شناسی عمومی ورودی 77 دانشگاه تربیت معلم حکیم 
سبزواری و سال 82 پذیرفته ارشد بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و 
و  بوده  تهران  مدرس  تربیت  دانشگاه  بیوشیمی  دکتری  پذیرفته   85 سال  در 
تخصص بنده بیشتر در زمینه ی آنزیمولوژی، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، 

مهندسی پروتئین و مهندسی ژنتیک است.   

2-خاطره ای خاص از دوران دانشجویی خود دارید؟ 
مسلما دوره ی دانشجویی هر فرد لبریز از خاطره است. از آن جمله اردو هایی 
با آقای دکتر واعظی می رفتیم، هرچند ماهیت کالس های آقای  است که 
انگیز بود. می توان  دکتر واعظی تالش زیادی می طلبید ولی بسیار خاطره 
دکتر  آقای  با  گیاهی  سیستماتیک  درس  برای  را  ایران  تمام  تقریبا  که  گفت 
واعظی رفتیم که خیلی جالب بود. جاهای بکری رفتیم که شاید دیگر فرصت 
نباشد. در خاطر دارم که به یک سفر علمی نزدیک نیمه ی شعبان رفتیم و 
قرار بود که نیمه ی شعبان به سبزوار برگردیم. با کلی خواهش و اصرار دکتر 
واعظی را راضی کردیم که برای نیمه ی شعبان به قم و جمکران برویم. شاید 
به حرم رسیدیم. تا  پیاده روی کردیم  را دست جمعی  مسافت خیلی طوالنی 
خیلی شلوغ بود. آنقدر این سفر خاطره انگیز بود که هر زمان که به قم می روم 
هنوز جاهایی که رفتیم را در خاطر دارم. کالس هایی هم که با خانم دکتر 

صادقی فر داشتیم هم جالب و  به یاد ماندنی بود. 

3-بحث نانو را چگونه توصیف می کنید؟چرا نانو؟ 
علم نانو مطالعه اصول اولیه مولکول ها و ساختارهایی با ابعاد 1 تا 100 نانومتر 
نانو موج چهارم انقالب صنعتی، پدیده ای عظیم است که در  است. فناوری 
تمامی گرایش های علمی راه یافته است و یک دانش به شدت میان رشته ای 
است. هنگامی که ترکیبات سایزشان کوچک می شود و به ابعاد نانو تبدیل 
می شوند. این ذرات ویژگی های متفاوتی با ذرات بزرگ اولیه خواهند داشت. 
اجزای )ذرات(  بین  واقع سطوح داخلی که  ماده در  ریزتر کردن  با  از طرفی 
قرار  معرض  در  نداشتیم،  دسترسی  آن ها  به  ابتدا  در  و  داشتند  قرار  سازنده 

می گیرند و به مجموع سطح خارجی اولیه اضافه می شوند. 

نانو چه توانمندی هایی  4-برای موفقیت در رشته ی 
مورد نیاز است؟ 

ویژگی های افراد شاغل در حوزه نانوفناوری: اطالعات پایه در حوزه های مواد، 
و  شیمی  فیزیک،  ریاضیات،  مانند  علومی  با  کافی  آشنایی  و  عالقه  داشتن 
و  تیمی  کار  مهارت های  باشند،  آشنا  پتنت  ثبت  موضوع  با  شناسی،  زیست 
گروهی را بیاموزند، با مباحث ایمنی کار کردن با نانومواد آشنا باشند، تجهیزات 
اندازه گیری در مقیاس نانو و چگونگی کار کردن با آنها را بشناسند، مهارت های 
زبانی برای ارائه نتایج دستاوردهای علمی خود را داشته باشند، توانایی مناسب 
در حوزه مهندسی مرتبط با تخصص خود به عنوان مثال: مهندس پزشکی 
بیوالکتریک باید در مباحث برق و الکترونیک و مهندس پزشکی بیومکانیک 

در مباحث مکانیک تسلط داشته باشند، خالقیت و نوآوری  و ..... 

5-پیشرفت علم نانو در چند سال اخیر چگونه بوده است؟ 
ایران در مسیر پیشرفت علم و فن آوری قرار دارد. نگاهی به پیشرفت های علم 
ایران می گذرد نشان می دهد که  از انقالب  و فن آوری در این ۳۷ سالی که 
کشور در مسیر درست پیشرفت قرار گرفته است. جرقه های اولیه فناوری نانو در 
ایران در سال 1380 زده  شد و جمهوری اسالمی ایران تاکنون رتبه مناسبی از 
نظر دانش نانو به دست آورده است. نانوفناوری در حوزه های مختلف از جمله 
تولید و انباشت انرژی، افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی، سم زدایی از 
آب، تشخیص بیماری ها و رسانش دارو، پاکسازی هوا، کنترل آفات و غیره 
کاربرد دارد. سال ۹۳ ایران رتبه ی هفتم دنیا را داشت و االن با پیشی گرفتن 

از ژاپن در جایگاه ششم قرار داریم. 

نانو  ی  زمینه  در  اطالعاتی  هیچگونه  که  کسی   -6  
ندارد چگونه و از کجا باید شروع کند؟ 

همانطور که قبال هم گفتم رشته ی فناوری نانو رشته ای جدا و مستقل از دیگر 
که  کسی  است.  بین رشته ای  حوزه ی  یک  بلکه  نیست،  تحصیلی  رشته های 
می خواهد در این زمینه تحصیل کند نیاز است اواًل نسبت به مبانی علمی یکی 
یا فیزیک و شیمی دید داشته باشد و  از حوزه های مهندسی، زیست شناسی 
ثانیًا بتواند تعامل علمی خوبی با متخصصان سایر رشته ها برقرار کند. بنابراین 

مصاحبه

سرکار  با   11 ی  شماره  ژنوم  ی  نشریه  مصاحبه 
بیوشیمی  ی  فرهیخته  استاد  مالنیا،  دکتر  خانم 

دانشگاه حکیم سبزواری
گزارشگر: زیبا مال محمدی
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دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  عمدتًا  نانو  فناوری  در  رسمی  تحصیل 
امکان پذیر است. از این رو در اغلب کشورها )از جمله ایران( که آموزش رسمی 
فناوری نانو دارند، این رشته صرفًا در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارائه می شود. 
در  رسمی  تحصیل  برای  که  گرفت  نتیجه  خالصه  طور  به  می توان  بنابراین 
نیاز  ثانیًا  باشید.  داشته  کارشناسی  مدرک  حداقل  است  نیاز  اواًل  نانو  فناوری 
نیست که حتمًا در رشته ی خاصی تحصیل کرده باشید، بلکه انتخاب رشته 
در سطح کارشناسی باید برحسب عالقه ی شخص صورت گیرد. زیرا توسعه ی 
و  زیرساخت های فکری  نیازمند  تکنیکی  و  فنی  مباحث  کنار  در  نانو  فناوری 

مدیریتی نیز است. 

7-مقاله یا کار پژوهشی شما در این رشته چه بوده است؟ 
زمینه های  در  دارم که   ISC و   ISI مقاله ی علمی-پژوهشی  به 23  قریب 
معتبر  در مجالت  و  پروتئین است  و مهندسی  تکنولوژی  نانو  آنزیم شناسی، 
خارج از کشور و داخلی چاپ شده و با دانشجویان ارشد خودم در بیش از 40 

همایش ملی و بین المللی نیز شرکت نموده ام.   

8-شما چرا نانو را انتخاب کردید؟ 
از موضوعات  بسیاری  آمدم، روی  کار  برای  دانشگاه حکیم  به  اینکه  از  قبل 
مطالعه و تحقیق انجام دادم که بفهمم چه معضلی در جامعه مطرح است. 
یکی از موارد زیست پاالیی بود به خصوص در سبزوار که معدن زیاد است به 
تا دوز خاصی قابل قبول هستند و گرنه سمی اند.  خصوص معدن کروم که 
بحث زیست پاالیی بسیار مطرح بود که برای سمیت زدایی از انواع روش ها 
مانند نانو فیلترها،کاتالیزورها و میکرو ارگانیسم ها و گیاهان استفاده می شد. 
در نتیجه با تیم تحقیقاتی خودم سراغ زیست پاالیی رفتیم و در این راستا یک 
باکتری ها را استخراج کردیم که فلزات سنگینی مثل کروم، سرب و  سری 
جیوه را با چندین تکنیک جذب می کردند و یا به ترکیباتی با سمیت کمتر  احیا 
به گیاه هم جنس  پیدا کردیم که نسبت  را  این حین گیاهانی  می کردند. در 
خودش که به دور از معدن هستند پتانسیل درمانی خوبی داشتند و روی این 
گیاهان چه در راستای زیست پاالیی و چه در راستای شیمی دارویی یکسری 
کارهایی انجام دادیم. بعد از آن مشاهده کردم که در این ارگانیسم ها میزان 
تولید آنزیم احیایی بسیار باال بود و بدلیل وجود این پتانسیل، آن ها بسیار خوب 
نانو ذرات مختلف را سنتز می کردند که کامال بیولوژیک و زیست تخریب پذیر 
بودند و ضمنا هنگام تولید خودشان عامل دار بودند. پایداری باال و خصوصیات 
دانشجویان  برای  پروژه های مختلفی  باعث شد  نانوذرات  این  بفرد  منحصر 
بیوشیمی و همین طور گروه شیمی در راستای صنعتی و پزشکی تعریف شد.  
تیم بسیار متدین، متعهد، قوی و باهوش من در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه 

حکیم سبزواری مشغول به کار هستند.  

9-راز موفقیت شما در چیست؟ 
در وهله اول خدا وسپس خانواده و بخصوص پدر و مادرعزیزتر از جانم. 

البته عالقه، علم و پشتکار خودم و تیم تحقیقاتی خوبی که در دانشگاه حکیم 
داشته و دارم، را می توانم ذکرکنم. 

10-دانشجویان زیست شناسی را توصیف کنید؟ 
در هر رشته ای افرادی وجود دارند که عالقه ای به رشته ی خود نداشتند 
کل  در  شدند،  رشته  این  وارد  خوب  بسیار  دید  با  که  بودند  کسانی  اما 
دانشجویان بسیار خوبی داریم که عالقه مندند و ایده هایی دارند که نشان 

از قدرت آنها دارد.  

11-از بین گرایش های رشته ی نانو کدام یک برای 
دانشجویان زیست بهتر است؟ 

نمی توانم بین آن ها تفکیک زیادی قایل شوم ولی نانو بیوتکنولوژی دارویی 
که دانشجوهای محدودی می پذیرد و در مقطع دکتری است به نظر می رسد 

بازار کار بهتری دارد. 

کشور  از  خارج  و  داخل  در  رشته  این  کار  12-بازار 
چگونه است؟ 

این تکنولوژی جدید توانایی آن را دارد که تاثیری اساسی بر کشورهای صنعتی 
تجاری  تحقیقاتی-  شرکت   450 حاضر  حال  در  بگذارد.  آینده  های  دهه  در 
در سراسر جهان و 270 دانشگاه در اروپا، آمریکا و ژاپن با بودجه ای که در 
مجموع به 4 میلیارد دالر بالغ می شود، سرگرم انجام تحقیقات در عرصه نانو 

تکنولوژی هستند. 

چگونه  را  نانو  علم  روی  پیش  انداز  13-چشم 
کنید؟  می  ارزیابی 

بسیار خوب، زیرا اساتید و محققانی که در این زمینه کار می کنند بسیار قوی 
هستند و مقاالت بسیاری در زمینه ی نانو به چاپ رسیده است. 

14-به دانشجویان زیست شناسی چه توصیه ای دارید؟ 
رشته زیست شناسی سرشار از جذابیت، تنوع و زیبایی است. پس توصیه می کنم در 
تمام شاخه های این رشته تالش کنند و به دنبال موقعیت های کارآموزی بگردند 
و اکیدا توصیه می کنم به دانشجویان عزیزم، همواره در برابر مشکالت یا راهی 

را بیابند یا راه جدیدی را بسازند.  

سخن آخر: 
های  زمینه  در  دانشجویان  ی  همه  پاسخگوی  من 

بیوشیمی و نانو تکنولوژی هستم. 

موفق باشید.
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محمد چزگی - علی اسالم نژاد

معرفی رشته: نانو تکنولوژی )نانو فناوری( یکی از نوید بخش ترین 
فناوری های قرن 21 و عبارت است از فناوری و تحقیق و توسعه در 

سطح اتم و مولکول ها در اندازه هایی در حدود نانومتر.  

نانو تکنولوژی پزشکی بر پایه این باور شکل گرفته است که می توان 
بدون آسیب رساندن به سلول های حیاتی، در درون آن ها به کاوش 
و تحقیق پرداخت. شیوه های کنونی برای بررسی سلول ها بسیار خام 
و ابتدایی است و دانشمندان برای شناخت آنچه که در درون سلول 
اتفاق می افتد، ناگزیرند سلول ها را بشکافند و در این حال بسیاری از 
اطالعات مهم مربوط به سیال های درون سلول یا ارگان های موجود 

در آن از بین می رود. 

با  اندازه  هم  مقیاس  در  موضوعاتی  به  که  آنجا  از  تکنولوژی  نانو 
ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا می پردازد، پتانسیل باالیی را نیز 

برای شناسایی و ریشه کنی عوامل بیماری زا دارد. 

فناوری  و  زیستی  فناوری  نانو،  فناوری  که  باورند  این  بر  گران  تحلیل 
اطالعات،  سه قلمرو علمی هستند که انقالب سوم صنعتی را شکل می دهند. 

ایران دانشگاه آزاد  این رشته در  تنها دانشگاه پذیرنده  تا مدت ها 
تهران،  نظیر  این رشته در دانشگاه های دیگر  اخیراً  اما  بود،  تهران 

ایران، تبریز، ... نیز دانشجو می پذیرد. 

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در این رشته :
پلیمر-  مهندسی  کارشناسی  و  پزشکی  علوم  های  کارشناسی  کلیه   
مهندسی شیمی )کلیه گرایش ها(- مهندسی مواد)کلیه گرایش ها(- 
فیزیک  شیمیایی-  صنایع  مهندسی  بیوالکتریک-  برق-  مهندسی 
دارویی-  شیمی  کاربردی(-  و  )محض  شیمی  کاربردی(-  و  )محض 
پزشکی-  مهندسی  ها(-  گرایش  )کلیه  شناسی  زیست  رادیولوژی- 
فیزیک  داروسازی-  کشاورزی-  مهندسی  غذایی-  صنایع  مهندسی 
و  داروسازی  پزشکی-  دکترای  مدرک  دارندگان  جامد-  حالت 
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دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی- دکترای پیوسته 
زیست فناوری )بیوتکنولوژی( می باشد. 

سابقه این رشته در خارج کشور: 
1( دانشگاه کپنهاگ دانمارک 

فوق  لیسانس،  تحصیلی  مقطع  سه  در  دانمارک  کپنهاگ  دانشگاه 
دانشجو  نانوتکنولوژی  و  نانوعلوم  رشته  در  دکترا  و  لیسانس 
فوق  و  لیسانس  مقطع  در  رشته  این  دانشجویان  اولین  پذیرد.  می 

لیسانس از سپتامبر سال 2002 به تحصیل مشغول شده اند. 

2( دانشگاه تکنولوژی سیدنی استرالیا 
نانوتکنولوژی  لیسانس  مقطع  در  استرالیا  سیدنی  تکنولوژی  دانشگاه 
دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو به صورت تمام وقت و پاره وقت 
ای  این رشته، پرورش محققین حرفه  اندازی  راه  از  باشد. هدف  می 
باشد.  می  تحقیقاتی  مراکز  در  کار  برای  باال  و عملی  علمی  مهارت  با 
تحقیقاتی  مشاغل  در  توانند  می  رشته  این  التحصیالن  فارغ  همچنین 
بسیاری که در زمینه های مختلف نانوتکنولوژی فعال هستند، مشغول 
به کار شوند از جمله ساخت و توسعه سنسور های شیمیایی و بیولوژیک، 

ساخت دارو های جدید، ساخت وسایل پزشکی جدید و ... . 

:  )Values(ارزشها و باورها
اگر سالمت را به عنوان کاالیي استراتژیک و در معني تخصصي آن 
در راستاي »انسان سالم محور توسعه« مدنظر قرار دهیم، دسترسي 
راه  پیدا کردن  و  افزایش کیفیت زندگي  از طریق  این هدف جز  به 
نانوتکنولوژي  نیست.  میسر  حوزه سالمت  معضالت  براي  هایي  حل 
با  که  دارد  همراه  به  بشري  جامعه  براي  را  هایي  توانمندي  پزشکي 
بیماري  درمان  نظیر  مشکالتي  بر  غلبه  ضمن  مي توان  آن  از  استفاده 
هاي صعب العالج و یا امکان تشخیص و درمان سریع تر و دقیق تر 
در برخي موارد با هزینه کمتر، با معرفي سیستم هاي نوین دارورساني 
یا  و  هاي جدید  و روش  تجهیزات  داروهاي هوشمند،  و نسل جدید 
مقوله  به عالوه در  بخشد.  بهبود  را  انسان  زندگي  کیفیت  جایگزین، 
دانش و فن آوري، توانمندي هر ملت در زمان کنوني به قدرت آن 
کشور در دستیابي و توسعه علوم و فنون نوین مي باشد. با عنایت به 
موارد فوق فلسفه برنامه این رشته به اهمیت توجه به نیازهاي انساني 
نانوتکنولوژي پزشکي  نیز آشنایي و پیشرفت در حوزه  بطور عام و 
بطور خاص بر مي گردد. با تکیه بر ارزش هاي واالي انساني و اسالمي 
و حرکت  ریزي  برنامه  موجود، ضرورت  بالفعل  و  بالقوه  امکانات  و 
براي تربیت توسعه نیروي انساني متخصص در حوزه نانوتکنولوژي 

روشن و بدیهي بنظر مي رسد. 
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:  )Aims(اهداف کلي
»نانوتکنولوژي پزشکي« تأمین و  هدف کلي از تدوین و اجراي برنامه 
در  بتوانند  رشته  مقطع  با  متناسب  که  است  آموختگاني  دانش  تربیت 
حوزه هاي مختلف تولید و صنعت، پژوهش و توسعه، ارائه خدمات و نیز 
آموزش و توسعه نیروي انساني متخصص مرتبط با بهداشت و درمان 

مفید و مؤثر باشند. این اهداف به ترتیب عبارتند از: 

1- تربیت دانش آموختگان جهت تأمین نیروهاي الزم جهت آموزش، 
در  پزشکي  نانوتکنولوژي  زمینه  در  پژوهش  سطح  ارتقاء  و  تحقیق 

دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتي وابسته. 

2- تأمین نیروي متخصص براي کار در کارخانجات و مؤسسات تولیدي 
جهت تولید فرآورده هاي نانو. 

انتقال  براي  سازي  ظرفیت  جهت  متخصص  انساني  نیروي  تربیت   -3
دانش فني نانو پزشکي. 

به  با  سالمت  سطح  ارتقاء  جهت  متخصص  انساني  نیروي  تربیت   -4
کارگیري فناوري نانو در پزشکي. 

 

موقعیت های استخدام، مشاغل و بازار کار نانو تکنولوژی پزشکی 

استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس پرتو شناسی)تکنسین رادیولوژی( 

سایر مشاغل ارشد نانو تکنولوژی پزشکی بر اساس جدیدترین طرح 
طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت 

کارشناس تجهیزات پزشکی 

معرفی شغل استاد دانشگاه 

اگر به تدریس در باالترین سطح آن یعنی سطح آکادمیک عالقه مندید 
و یا اگر مایلید با تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزش 
عالی، مرزهای دانش را درنوردید، باید گفت این شغل مناسب شماست! 

معرفی شغل پژوهشگر 
اگر به انجام کارهای تحقیقاتی، مطالعات گسترده و حضور در محیط های 

آزمایشگاهی و یا کتابخانه ای عالقه دارید، این شغل مناسب شماست. 

شما به عنوان یک پژوهشگر ممکن است به صورت فردی یا گروهی 
کار کنید. همچنین با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای اتمام پروژه 
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پژوهشی، ممکن است به صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت نمایید. 

تقسیم  کاربردی  و  بنیادی  به  نگاه  یک  از  ها  پژوهش  که  جا  آن  از 
می شوند، اگر شما در پژوهش های بنیادی شرکت داشته باشید، معموالً 
به دنبال گسترش مرزهای علم و دانش هستید و عمدتاً از تکنیک های 
استفاده می کنید.  اثبات فرضیه های خود  برای  آزمایشگاهی و نظری 
ولی در صورتی که پژوهش شما از نوع کاربردی باشد، معموالً با استفاده 
به سؤاالتی  پاسخ  دنبال  به  اطالعات  آوری  مختلف جمع  های  از روش 
می باشید که دستیابی به آن ها بیشتر جنبه کاربردی دارد و رفع کننده 

مشکالت و چالش های روز جامعه است. 

در  علمی  مقاله  صورت  به  معموالً  پژوهشگر  عنوان  به  شما  کار  نتایج 
نشریات تخصصی داخلی و بین المللی منتشر می گردد و در صورتی که 
تحقیقات شما به سفارش یک شخص یا شرکت صورت گرفته باشد، در 

قالب یک گزارش جامع و تفصیلی در اختیار آنان قرار می گیرد. 

فرصت های شغلی و بازار کار پژوهشگران 
به  زیادی  ارزش  و  اهمیت  پیشرفته  کشورهای  خالف  بر  ایران  در 
پژوهشگران داده نمی شود و همین علت اصلی عقب ماندگی ها در بسیاری 
از موارد است و با این حال در ایران بسیاری از فعالیت های تحقیقاتی و 
پژوهشی توسط اساتید و دانشجویان در دانشگاه ها صورت می گیرد که 
عمدتاً در راستای پایان نامه ی آن ها است. با این حال فرصت های شغلی 
کمتری هم به صورت مجزا وجود دارد که می توانید شما در آن استخدام 
شوید. برخی از این مراکز عبارتند از جهاد دانشگاهی، پژوهشکده بیمه، 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، پژوهشکده پولی 
و بانکی، پژوهشکده اقتصاد، مرکز تحقیقات سرطان، پژوهشگاه فضای 

مجازی، پژوهشکده رویان و پژوهشکده علوم شناختی. 

معرفی شغل تکنسین رادیولوژی)کارشناس پرتو شناسی( 
اگر عاشق علم و تکنولوژی بوده و می توانید سریع و درست کار کنید، 

این شغل می تواند برای شما مناسب باشد. 

پرتو شناسی یک شاخه یا تخصص از علوم پایه پزشکی است که با مطالعه و 
به کار بردن فناوری تصویربرداری توسط تابش و اشعه ایکس، به تشخیص 
بیماری می پردازد. برای نخستین بار رادیوگرافی در میدان جنگ برای 

تصویربرداری از بدن سربازان زخمی مورد استفاده قرار گرفت. 

پرتو شناسی انواع مختلفی دارد که از بین آن ها می توان به رادیوگرافی ساده، 
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آنژیوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی و ... اشاره کرد. 

تکنسین رادیولوژی می تواند در بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز تصویر 
برداری استخدام شود. همچنین قادرند در بخش های رادیوتراپی و پزشکی 
هسته ای نیز خدمات درمانی و تشخیصی را زیر نظر متخصص ارائه دهند. 

وضعیت استخدام این شغل در برخی کشور های جهان به شرح زیر است: 

های  تکنسین  استخدام  میزان  دهد  می  نشان  ها  بینی  پیش  آمریکا- 
خواهد  درصدی   28 رشد   2020 تا   2010 های  سال  بین  رادیولوژی 
داشت. در حالی که متوسط این رشد برای همه مشاغل 14 درصد می باشد. 

استرالیا- در بازه زمانی 5 سال گذشته میزان استخدام در این شغل رشد 
83 درصدی داشته و رشد بسیار زیادی در آینده پیش بینی می شود. 

معرفی شغل کارشناس تجهیزات پزشکی 
فنی،  کارهای  انجام  به  که  است  هایی  فعالیت  برگیرنده  در  این شغل 
برنامه ریزی در زمینه تولید، واردات، صادرات تجهیزات  مطالعاتی و 
انجام تحقیقات نظری و عملی در زمینه  پزشکی، بهداشتی- درمانی و 
بهبود کیفیت تولید و نگهداری لوازم پزشکی و آموزش چگونگی راه 
تعمیر  و  پزشکی  تجهیزات  و  لوازم  کالیبراسیون  نگهداری،  اندازی، 
آن ها و نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آن ها و نیز بازدید از 

دستگاه ها و ماشین آالت می پردازد.  

باتوجه به ماهیت این رشته در دنیا و نگاه ویژه اي که در کشور همانند 
بسیاري از کشورهاي دنیا به مقوله فناوري نانوتکنولوژي شده است، پیش 
کاربرد  که  مختلفي    )Stakeholder( نفع هاي  ذي  که  مي گردد  بیني 
تخصصي این فناوري را مدنظر خود قرار مي دهند، امکان بورسیه تعدادي 
از دانشجویان را مدنظر قرار دهند. در این رابطه طبق سیاست هایي که 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص رشته هاي مشابه 
عمل مي نماید، عمل خواهد شد. تفاوت عمده در این خصوص نیاز و عالقه 

بیشتر به استفاده از فارغ التحصیالن این رشته خواهد بود. 

منبع:

http://www.phdpezeshki.com/masters/basic-medi-
cal-sciences/medical-nanotechnology/110-about-nano-
technology-in-medical-field.html

yon.ir/DhjQe

http://education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/Per-
sian_WebUI/Templates/WebSiteTemplate1/WebSite-
File1071.aspx?MainInformationID=1370
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معرفی کتاب
فائزه برآبادی 

 مشخصات کتاب
• عنوان کتاب: معرفی و کاربرد دندرایمرها در نانوفناوری پزشکی 

 Istvan J Majoros :نویسنده •
• مترجم: نور افراسیاب 

• ناشر: انتشارات رویان پروژه 
• سال انتشار: 1392 

• نوبت چاپ: اول 
• تعداد صفحات: 198 

توضیح کتاب: کاربردهای نانوفناوری در زمینه علوم پزشکی و داروسازی در 
حال گسترش و پیشرفت بوده و با کمک این علم در روش های تشخیص و 
درمان انواع مختلفی از بیماری ها تحوالت عظیمی ایجاد شده است. با توجه 
بازار برای درمان بیماری ها  به مضرات داروهای کاربردی و رایج موجود در 
خصوصًا سرطان و اثرات سوءسایتوتوکسیک آن ها بر سلول های سالم بدن، 
امروزه تالش می شود تا با استفاده ازعلوم نوینی هم چون نانوفناوری بتوان این 
اثرات جانبی را کاهش داده و یا حذف کرده و تأثیر درمانی را فقط بر سلول های 
بیمار )توموری( متمرکز کنیم. در این صورت یک روش درمان هدفمند و بهینه 
برای اکثر بیماری ها خصوصًا سرطان که یک چالش بزرگ در علم پزشکی و 

داروسازی است، ایجاد می شود. 

ی  ترجمه  پزشکی،  نانوفناوری  در  دندرایمرها  کاربردهای  و  معرفی  »کتاب 
کتاب Dendrimer based Nanomedicine نوشته ی ایشتوان مایوروش 
و جیمزادیسون بیکر از اعضای هیئت علمی دانشگاه میشیگان آمریکا است.  

و  تشخیص  دارورسانی،  برای  مختلفی  ابزارهای  از  پزشکی  نانوفناوری  در 
تصویربرداری استفاده می شود که دندرایمرها )درخت سان ها( یکی از این نانو 
ابزارها است، که به دلیل ماهیت پلیمری و ساختار ویژه و منشعبی که دارند، 
می توانند به طور هم زمان چندین گروه عاملی مختلف دارای عملکردهای 
متفاوت را روی آن ها بارگذاری کرد و بدین طریق یک نانو ابزار چند عملکردی 
اهداف  به همه  نانوحامل  با یک  فقط  به طور همزمان  بتوان  تا  ایجاد کرد  را 
فوق دست یافت. در نانو فناوری پزشکی از ساختارها و مواد بسیار متنوعی از 
جمله نانوذرات، نانوفیبرها، نانوچسب، نانولوله ها، نانوحسگرها و غیره استفاده 
اخیر  های  پیشرفت  خصوص  در  کتاب  این  در  شده  ارائه  مباحث  گردد.  می 
نانوفناوری پزشکی به ویژه دارودرمانی به کمک دندرایمرها است و به یکی از 
نانو ساختارها به اسم دندرایمرهای پلی آمیدوآمین )PAMAM( و استفاده آن 

در پزشکی متمرکز شده است. 

بهترین  از  مواد  این  است،  شده  کتاب  این  در  دندرایمرها  از  که  تعریفی  در 
ماکرومولکول ها هستند که دارای ساختار سه بعدی و بسیار منشعب بوده که 
از عملکرد و پلی دسپرسی بسیار باالیی برخوردارند. نانو دندرایمرها با داشتن 
این اندازه ذره ای دارای ساختار و عملکرد ویژه ای هستند که آن ها را به یکی 

است.  کرده  تبدیل  پزشکی  کاربردهای  برای  حامل  مولکول های  بهترین  از 
)اندازه قطر دندرایمرهای PAMAM به 5/1 تا 5/14 می رسد.( 

عناوین فصل های این کتاب: 

1ـ داروسازی هدفمند، تکنولوژی جدید در پزشکی 

2ـ حامل های رایج برای دارورسانی 

 PAMAM 3ـ سنتز و مشخصه یابی دندرایمرهای پلی آمید و آمین

4ـ کاربرد اپتیکی و بیوفوتونیکی کونژوگه های دندرایمری 

5ـ استفاده از کونژوگه های دندرایمری برای درمان سرطان 

 invitro و in vivo در PAMAM 6ـ کاربرد بیولوژیکی دندرایمر

و  آپوپتوزیس  بررسی  برای  دندرایمری هدفمند سازی شده  7ـ حسگرهای 
کاربردهای آن در پزشکی 

 MRI 8ـ کاربرد دندرایمرها به عنوان مواد پادنما در 

9ـ واکنش نانوذرات با غشای سلولی؛ مکانیسم های موردنیاز برای افزایش 
نفوذپذیری  

10ـ شبیه سازی کامپیوتری دندرایمرها 

11ـ کاربرد نانوذرات فلزی به دام افتاده و تثبیت شده در دندرایمرهای در 
زیست پزشکی.
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 مشخصات کتاب
• عنوان کتاب: اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی 

• نویسنده: دکتر حسین صالحی زاده، دکتر سید عباس شجاع 
الساداتی 

• ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس 
• سال انتشار: 1390 
• نوبت چاپ: چهارم 
• سال چاپ: 1394 

• تعداد صفحات: 249 

ریچارد  مشهور  فیزیکدان  بار،  نخستین  را  نانوفناوری  ایده  کتاب:  توضیح 
پدر  عنوان  به  او  از  که  فاینمن  کرد.  مطرح   1959 دسامبر   29 در  فاینمن، 
در  آمریکا  فیزیکدانان  انجمن  ی  ساالنه  اجالس  در  شود  می  یاد  نانو  علم 
انستیتو فناوری کالیفرنیا طی یک سخنرانی به معرفی قابلیت های موجود در 
جهان مولکول ها و دستکاری اتم ها به منظور ساخت مواد با خصوصیات و 
کارایی جدید پرداخت. در این سخنرانی فاینمن امکان نگارش دایره المعارف 
بریتانیا را بر  نوک سوزن توضیح داد. در واقع هدف او ایجاد انگیزه در مراکز 
آموزشی و پژوهشی برای جلب توجه به دنیای نانو بود. نانوزیست فناوری به 
عنوان شاخه ای از نانوفناوری و یکی از مهم ترین فناوری های کلیدی هزاره 
سوم، امکان تعامل با سامانه های زنده را در مقیاس مولکولی پدید می آورد. 
دانش نانوزیست فناوری اجزا و ترکیبات داخل سلول ها را با استفاده از فنون 
زیست  تولید محصوالت  برای  و  آرایی، شبیه سازی  مکان  و  جدید خودآرایی 
کاربردهای  و  مفاهیم  »اصول،  کتاب  اول  فصل  نماید.  می  استفاده  فناوری 
نانوبیوتکنولوژی« ضمن معرفی مختصری از نانوفناوری پیشینه پدیدآمدن این 
فناوری در جهان را مطرح می کند. همچنین در این فصل اهمیت و ضرورت 

مقیاس نانو بیان می شود.  

اهمیت  ابتدا  فصل  این  در  دارد.  اختصاص  نانوذرات  مبحث  به  دوم  فصل 
نانوذرات در نانوفناوری ذکر می شود و سپس به بیان مهم ترین روش های 
تولید نانوذرات که شامل روش فاز مایع، روش فاز گازی و روش زیستی است 

پرداخته می شود.  

فصل سوم و چهارم به معرفی نانولوله های کربنی و نانوحفره ها می پردازد. 
نانولوله های پپتیدی و کاربردهای نانوحفره ها از مهم ترین موضوعات این دو 

فصل هستند.  

از آن جایی که DNA به عنوان یک نانوماده شناخته می شود در فصل پنجم 
مانند  کاربردهایی  شود.  می  داده  شرح  نانوماده  این  کاربردهای  ترین  مهم 
نانوسیمی رسانا، نانومعمار، نانورایانه، نانومواد تشخیصی، نانوکاتالیست و غیره 

از جمله ی این کاربردها هستند. 

خودآرایی فرآیندی است که طی آن با استفاده از اجزای یک سامانه ی نامنظم، 
ساختار یا الگویی منظم سازماندهی می شود. خودآرایی روشی قدرتمند برای 
است. فصل  نانوفناوری  در  باال  به  پایین  به روش  ها  مولکول  ساخت درشت 

ششم در خصوص خودآرایی در ساختارهای زیستی بحث می کند. 

باکتری های مغناطیسی و مگنتوزوم و خواص آن در فصل هفتم آمده است. 

یکی از مهم ترین زمینه های کاربرد نانوزیست فناوری، ساخت نانو ماشین های زیست 
مولکولی با ابعادی در حد نانومتر است. در فصل هشتم انواع این نانوماشین ها و 
موارد استفاده از آن ها بیان شده است. الگوهای زیستی و مواد سازنده ی آن ها 
در فصل نهم معرفی شده اند. زیست حسگرها و انواع آن ها از مهم ترین موضوعات 

این فصل است. 

فصل پایانی کتاب مهم ترین میکروسکوپ های مورد استفاده در حوزه فناوری 
نانو را مرور می کند. 

عناوین فصل های این کتاب: 

1ـ مقدمه 

2ـ نانوذرات 

3ـ نانولوله ها 

4ـ نانوحفره ها 

5ـ DNA به عنوان یک نانوماده 

6ـ خودآرایی در ساختارهای زیستی 

7ـ باکتری های مغناطیسی و مگنتوزوم 

8ـ نانوماشین های زیستی 

9ـ الگوهای زیستی 

10ـ پیوست ها
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شرکت
 AMGEN

محمد جواد محمدزاده

معرفی سازمان

 نوع: دارویی زیست فناوری                             

 اولین مدیرعامل: جورج ب. راتمن 

 محدوده فعالیت: جهانی 

 درآمد: 22.99 میلیارد دالر                                                    

 .Inc ،Micromet ،Immunex ،Onyx Pharmaceuticals :شرکت های وابسته

دفتر مرکزی: کالیفرنیا آمریکا 

مدیر عامل: رابرت برادوی 

 ،Neupogen  ،Neulasta ،Enbrel  ،Kineret  ،Aranesp  ،Epogen محصوالت: 
  . Sensipar / Mimparaو  Xgeva ،Prolia ،Vectibix ،Nplate

تعدادکارکنان:19200)2016( 

 www.Amgen.com :وبگاه

یک شرکت چند ملیتی بیوفارمانی آمریکایی است که در Thousand Oaks کالیفرنیا 
سال  در  است.  جهان  مستقل  بیوتکنولوژی  بزرگترین شرکت  این شرکت  است.  مستقر 
2013، بزرگترین خطوط فروش محصوالت این شرکت Neulasta / Neupogen  بود 
که دو دارو نزدیک به آن برای پیشگیری از عفونت در بیماران تحت شیمی درمانی سرطان 
آرتریت  درمان  در  تومور  نکروز  فاکتور  کننده  مسدود   ،Enbrel و  شود  می  استفاده 

روماتوئید و سایر بیماری های خود ایمنی استفاده می شود. 

تاریخچه: 
شرکت AMGEN در 8 آوریل 1980 در ایالت کالیفرنیای آمریکا در نزدیکی مراکز 

داران  از سرمایه  توسط گروهی  رونق  پر  تحقیقاتی 
هیئت  شد.  تأسیس  آمریکا  بزرگ  دانشمندان  و 
از  تعدادی  شامل  شرکت  این  علمی  مشاوره  علمی 
راتمن،  ب.  جورج  بود؛  علوم  ملی  آکادمی  اعضای 
تشخیص  بخش  در  توسعه  و  تحقیق  پیشین  معاون 
آزمایشگاه های ابوت، اولین رئیس و مدیرعامل آن 
بود که توسط مجله Res herring به عنوان یکی از 

نابغه های بزرگ نامیده میشد. 

این شرکت از طریق ارائه سهام عمومی در سال های 
برای  نیاز  مورد  سرمایه   ،1987 و   1986  ،1983
پنج  در  که  حالی  در  داد.  افزایش  را  خود  تحقیق 
سال اول خود، Amgen، زیان را ثبت کرد، در سال 
1986، سود را نشان داد اما 96 درصد از درآمد آن 
سال از محصوالت به دست آمد که از درآمد سود و 
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مشارکت های تحقیقاتی با شرکت های عمده دارویی. در این زمان،Amgen  پنج داروی 
اریتروپویتین  ترین آن  امیدوار کننده  انسان داشت که  ژنتیکی تحت آزمایش  مهندسی 
با ترکیبی که باعث تولید گلبول های قرمز می  بود و یاEPO، یک هورمون تولید شده 
شود. این دارو برای افراد مبتال به بیماری کلیوی در دیالیز مورد هدف قرار گرفته است، 

فرآیندی که تولید طبیعی EPO را کاهش می دهد. 

درسال 1983 یک تیم به رهبری جوانی از تایوان در پی یافتن ژن اریتروپویتین در میان 
وارد   AMGEN با   kirin بعد شرکت  انسان شد که یک سال  میلیون قطعه ژنوم   1.5
شراکت در این حوزه شد. دومین کشف شرکت AMGEN در سال 1985 زمانی بود که 
Larry Souza و تیمش فاکتور تحریک کننده گرانولوسیت را کشف کردند و داروی 

Filgrastim را ساختند.  

در 1 ژوئن FDA EPO Amgen ،1989  را برای درمان کم خونی در بیماران دیالیزی 
کلیه تأیید کرد. روز بعد Amgen  نخستین دسته دارو را به مرکز پزشکی UCLA حمل 
کرد. در پایان ماه ژوئن، این دارو تقریبا 17 میلیون دالر فروخته است که اولین محصول 

آن پس از 9 سال فعالیت تجاری است. 

در سال 1990 این شرکت پا به عرصه جهانی می گذارد و دفتری در سوئیس تأسیس 
می کند. این شرکت راه پیشرفت را می پیمود. 

به دست آوردن محصوالت جدید به سرمایه گذاری هایی در ژنومیک نیازدارد، که نقشه 
و توسعه  بودجه ی تحقیق  را هم شامل می شود.  انسان  برداری و درک ساختار ژنتیک 
Amgen بر این اساس در دهه 1990 افزایش یافت:  از 182 میلیون دالر در سال 1992 
امیدوار بود که پتانسیل خود را  به 663 میلیون دالر در سال 1998 رسید. این شرکت 
برای توسعه و ارائه کاندیدهای محصول، از جمله آن هایی که به بیماری های نوروژنیک 
و التهابی، حمایت سرطانی و اختالالت غدد درون ریز ، مانند چاقی و دیابت افزایش دهد. 

ادامه داشت، به صورتی که در سال 1994، 3396 کارمند در  این شرکت  پیشرفت در 
سراسر دنیا داشت.  

  Infergen ،Amgen سال 1996 نشانگر پیشرفت در آزمایش دیگری بر روی محصول
بود که برای درمان بیماران مبتال به هپاتیت مزمن C مورد استفاده قرار گرفت. دانشمندان 
در Amgen هم چنین یک پروتئین رمانتیک طبیعی با پروتئین بالقوه در پوکی استخوان و 
ژن هایی که برای رشد و تکثیر بیشتر سلول های سرطانی را شناسایی کردند. این شرکت 
در حال پیشرفت بالینی چندین داروی جدید است: فاکتور مشتق گلیا )GDNF(  با برنامه 
به عنوان دارو ضد چاقی؛ کراتینوسیت  نوترکیب  لپتین  پارکینسون؛  برای  های کاربردی 
عامل رشد )KGF( برای جلوگیری از عوارض جانبی شیمی و پرتودرمانی؛ در جبهه کسب 
و کار، این شرکت سالی با درآمد بیش از 2 میلیارد دالر درآمد داشته است که نسبت به 

سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.  

ناسا تحقیقات خود را بر ضعیف شدن استخوان  با همکاری  این شرکت  در سال 2001 
فضانوردان آغاز کرد. در سال AMGEN ،2005  به یک راه خروج از سرطان رسیده 

بود و این راه را اطالع رسانی به تمام افرادی که در معرض سرطان هستند می دانست. 

 Amgen با همکاری ماساچوست، مؤسسه فناوری محققین Amgen در سال 2007 بنیاد
را راه اندازی کرد. برنامه برای ارائه دانش آموختگان با دسترسی به تحقیقات، تجربه و 

قرار گرفتن در معرض بیوتکنولوژی در مؤسسات جهان اجرا شد. 

منابع: 
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/amgen-inc-history/

http://www.amgenhistory.com/
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فرمانرو:جانوران     
شاخه: طنابداران 

رده:پرندگان 
  Podoces pleskei : نام عملی

نام فارسی : زاغ کویری ، بور مرغ ، زاغ بور   

 »زاغ بور« این روزها شهرتی جهانی یافته است و به دلیل تالش یکی از 
تغییر  ایرانی«  پرنده به »زاغ  این  نام  ایران،  معتبرترین کارشناسان طبیعت 
کرده و در مجامع غربی با این نام شناخته می شود. زاغ بور جزو  پرندگانی 
است که مشاهده ی آن چندان دشوار نیست، فقط باید رنج سفر را به خود 
و  کنجکاو  پرنده  این  شد.  رهسپار  بیابانی  مناطق  به سوی  و  کرد  هموار 
جستجوگر را معموال می توان در بیابان های یزد و سمنان روی شاخه های 

قیچ مشاهده کرد. 
مشخصات ظاهری: این پرنده، ۲۴ سانتی متر طول دارد و شبیه ُهدُهد، 
اما بدون تاج سر است. منقار بلند با اندکی خمیدگی رو به پایین و بال ها 
پهن است. رنگ پر و بال نخودی مایل به قهوه ای، صورت کم رنگ تر 
و از قاعده ی منقار تا چشم ها لکه ی  سیاه رگه مانند و نیزلکه ی سیاه 
بزرگی در باالی سینه اش دیده می شود. بال ها سیاه با دو نوار بالی سفید 

است که در پرواز مشخص می شوند.
بیشتر وقت در حال دویدن است. بعضی از آن ها با دیدن انسان یا خودرو فرار می کنند و در صورت احساس خطر بیشتر ممکن است پروازی کوتاه 
و سریع را نیز دست مایه قرار دهند. برخی دیگر ترس چندانی از انسان ندارند. البته این گروه فاصله ایمنی را رعایت می کنند و به فعالیت های 
روزمره خود می پردازند اما زیرچشمی مراقب تمام رفتارهای انسان های پیرامون خود هستند. زاغ بور مرتب روی زمین راه می رود و با نوک قوی 
خود دانه هایی را از روی زمین جمع می کند، بعضی را می خورد و بعضی دیگر را با خود حمل می کند. چند گام را به سرعت برمی دارد، در سایه 
قیچی آرام می گیرد و اطراف را وارسی می کند. سپس با کمال احتیاط از نوک خود بهره می گیرد و در زمین چاله ای کوچک حفر می کند. دانه را 
در چاله قرار می دهد و روی آن را می پوشاند. جالب اینکه همه دانه ها را یکجا دفن نمی کند، بلکه هر دانه را با فواصل نامعین در یک چاله قرار 
می دهد. این فعالیت از صبح تا غروب چندین بار تکرار می شود. هنگام ظهر، اندکی به استراحت می پردازد و دوباره تالش خود را از سر می گیرد.
این رفتار زاغ بور بشدت شبیه رفتار سایر اعضای خانواده کالغ هاست اما برخالف آن ها که اشیای براق را مخفی می کنند، همانند مورچه ها به 
ذخیره سازی غذا می پردازد. زاغ بور جانوری قلمرو طلب است. وقتی در محدوده ای یک جفت از این پرندگان مشاهده شد باید مطمئن بود که به 

شعاع ۵۰۰متری نمی توان زاغ سومی را دید.
وجه تمایز این پرنده با اعضای دیگر خانواده اش، برخورداری از صدایی دلنشین است. زاغ بور صدایی دلنشین و آهنگین دارد که این ویژگی بر 
جذابیتش افزوده است.این پرنده زیبای بیابان های ایران، در اردیبهشت ماه جوجه آوری می کند و نر و ماده در پرورش و بزرگ کردن جوجه ها 

همکاری می کنند.
زیستگاه: این پرنده در مناطق استپی بیابانی، بیابان های ماسه ای با گیاهان پراکنده و دشت های پوشیده از گیاه قیچ به سر برده و البه الی 

بوته ها آشیانه می سازد.
غذا: این پرنده حشره خوار و دانه خوار است .

نکته ی بسیار مهم این است که تنها پرنده ی بومی و آندمیک در ایران است و اخیرا پراکندگی اش وسعت بیشتری پیدا کرده است.
حفاظت: با توجه به کاهش فراوان جمعیت این پرنده در سال های اخیر که عمدتا به سبب جمع آوری آن برای تاکسیدرمی است، اقدامات ویژه 

حفاظتی ضروری است.
yon.ir/QATwB :منابع
کتاب پرندگان ایران

معرفی آلبوم
سینا بهرام پور

http://www.irandeserts.com/article/زاغ-بور،-جواهر-كمیاب-كویر/
http://www.irandeserts.com/article/زاغ-بور،-جواهر-كمیاب-كویر/
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به وجود می آورند. در مواردی معدود شکل های  از دید میکروسکوپی شکل هایی شبیه گل  از عناصر خاص دارد که  به ترکیبی  نانو گل ها اشاره 
و  در طول ها  ترکیب ها  این  می گویند.  گل  نانو  اختصار  به  یا  گل  دسته  نانو  مواد  گونه  این  به  که  است  درخت  مشابه  آمده،  بوجود  میکروسکوپی 

ضخامت های نانومتری هستند که آن ها را فقط می توان به وسیله ی میکروسکوپ های الکترونی دید. 

 پیشرفت های اخیر در فناوری نانو، شکل جدیدی از مواد نانوساختار با خواص فیزیکی و شیمیایی جدید را شکل می دهد. انواع مختلفی از مواد، از 
جمله کربن، فلزات، آلیاژها، اکسید های فلزی، پلیمرهای رسانایی، پنیکتیس و فلوراید با اندازه  >100 نانومتر با شکل هایی شبیه به گل های طبیعی 

ساخته شده اند.

nano flowers دارای ویژگی های منحصر به فردی بودند که در طراحی برنامه های کارآمد مورد استفاده قرار گرفتند. این نانوساختارها را می توان 
با روش های مختلف پردازش کرد. پیکربندی نانوساختارهای گل مانند را می توان با تغییر پارامترهای تجربی مانند نسبت پروتئاز، دما و زمان واکنش 
کنترل کرد. علیرغم تالش های بزرگی که برای کنترل و درک مکانیسم رشد این نانوساختارها شده، برخی از پدیده های اساسی هنوز به خوبی درک 

نشده اند. برای استفاده بهتر از این مواد نانوساختار، باید بررسی اثرات اساسی اندازه و مورفولوژی بر خواص آن ها انجام شود. 

nano flowers با ویژگی های جالب می توانند در طراحی دستگاه های آینده با کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. وجود مسیرهای 
گاهی از مزایای بالقوه nano flowers در برنامه های مختلف  مختلف نانولوله های سنتز و خواص منحصر به فرد آن ها، نشان دهنده اهمیت آ
می باشد. ثبت اختراعات مورد بررسی اهمیت این نانوساختارها را تأیید کرد. بنابراین، تالش های تحقیقاتی مبتنی بر nano flowers پویا و قابل 

اجرا در زمینه های مختلف است.

 برخی از عکس های زیبای nano flowers را می توانید در  ادامه ی صفحات مالحظه فرمایید.
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این گل رز در آزمایشگاه دانشگاه هاروارد ، با استفاده از ترکیب مواد شیمیایی و معدنی بدست آمد.

 Wim Noorduin و همکارانش کلرید باریم )یک نوع نمک( و سیلیکات سدیم )که به آن »آب شیشه« می گویند( را وارد یک ظرف آب کردند. دی اکسید 
کربن موجود در هوا به طور طبیعی در آب حل می شود و واکنشی ایجاد می کند که باعث رسوب بلورهای کربنات باریم می شود.

 Wim Noorduin می گوید: این نخستین تصویری است که من از این گل گرفتم. وی محققی است که مسئول پرورش این گل بوده است.

با کنترل میزان دی اکسید کربن، می توان شکل های متفاوتی ایجاد کرد، حتی بخش هایی را بر روی هم پرورش داد.

Noorduin می گوید: شما می توانید با فرآیند در حین اتفاق افتادن همکاری کنید! تمام چیزی که احتیاج دارید یک ظرف آب ترکیب شده شده با نمک باریوم 
و سیلیکات سدیم به عالوه یک ظرف مسطح برای قرار دادن داخل ظرف آب است که گل ها روی آن رشد کنند.

به گفته نوردوین تنها کاری که باید کرد دستکاری در گرادیان شیمیایی در این ظرف است تا رشد بلورها را کنترل کرد و ساختارهایی دقیقا طراحی شده را به 
وجود آورد. تاثیر گرادیان های شیمیایی همان چیزی است که رشد پوسته کربنات کلسیمی حیوانات دریایی را در آب شور دریا تنظیم می کند و همان عاملی 

است که به مولکول ها در رویان انسانی پیام می دهد و ایجاد طرح بدن را آغاز می کند.

وی می گوید:وقتی از پشت میکروسکوپ به این گل ها نگاه می کنید، می توانید در دنیای آن ها گم شوید و این بسیار حیرت آور است.
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معرفی سایت
understanding nano

http://www.understandingnano.com
برای  و  است  کاربردهایش  و  نانو  فناوری  مورد  در  خوب  و  جامع  سایتی   
این  به  مراجعه  هستند،  فناوری  این  با  آشنایی  به  مند  عالقه  که  کسانی 
به  که  دارد  وجود  بخش   5 سایت  باالیی  نوار  در  شود.  می  توصیه  سایت 

دهیم:  می  توضیح  اختصار 

اولین بخش از سمت چپ what is nanotechnology می باشد. 

نانوتکنولوژی موضوعی جدید همراه با پیشرفت های روزمره می باشد که هر کس 
)درحال حاضر( نیاز به این دارد که اطالعات خود را در این زمینه باال ببرد. از این 
سایت می توانید برای سرعت بخشیدن به یادگیری و کسب اطالعات در زمینه 

نانو فناوری استفاده کنید و به بخش های مختلف مراجعه کنید.  

برای مثال: 

در  نانوتکنولوژی  الکترونیک،  در  نانوتکنولوژی  پزشکی،  در  تکنولوژی  نانو 
انرژی، نانوتکنولوژی در زیست محیط  

 دومین بخش ،  Nanotechnology Applications:کاربردهای فناوری نانو 

وب سایت Understanding Nanotechnology به ارائه توضیحات روشن 
و مختصر در مورد کاربردهای فناوری نانو اختصاص داده شده است. لیست 

های زیر را برای پیدا کردن یک برنامه مورد عالقه تان استفاده کنید.

این بخش شامل 12 قسمت می باشد: 

 cancer treatment .1

 Consumer Products .2

 Chemical Sensors .3

 Defense .4

 Electronics .5

 Energy .6

 Enviroment .7

 Medicine .8

 MEMS/NEMS .9

 Manufacturing .10

 Nanotechnology Applications .11

 Spaceflight .12

زهرا شهابی زاده ، مهدا کرمی فر، الهام جوادی نسب ، مائده رحیمی ، زهرا دالورنیا

http://www.understandingnano.com/
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cancer treatment  )بخش درمان سرطان(:
فناوری نانو در درمان سرطان: استفاده از فناوری نانو در درمان سرطان، برخی 
از امکانات هیجان انگیز را ارائه می دهد، از جمله امکان از بین بردن تومورهای 
سرطانی با حداقل آسیب به بافت ها و اندام های سالم، و هم چنین شناسایی و 

از بین بردن سلول های سرطانی قبل از شکل دادن تومورها. 

 Consumer Products )محصوالت مصرفی(:
طریق  از  که  کرده  معرفی  را  محصوالتی  سایت  از  بخش  این 

اند.   شده  تهیه  نانوتکنولوژی 

Chemical Sensors )سنسور های شیمیایی(:
کمی  بسیار  مقدار  تشخیص  برای  را  سنسورهایی  تواند  می  نانو  فناوری 
مانند  شناسایی  عناصر  مختلف  انواع  کند.  فعال  شیمیایی  بخارات  از 
پاالدیوم  نانوذرات  یا  اکسیدروی  های  نانوسیم  کربنی،  های  نانولوله 
این  کرد.  استفاده  نانو  فناوری  بر  مبتنی  سنسورهای  در  توان  می  را 
یا  مقاومت  مانند  را،  خود  الکتریکی  های  ویژگی  شناسایی  عناصر 
دهند.  می  تغییر  کنند،  می  جذب  را  گاز  مولکول  که  هنگامی  ظرفیت، 

Defense  )دفاع(:
تفاوت زیادی در  تواند  نانو می  توانستند متوجه شوند که فناوری  نظامی ها 

نحوه عملکرد نیروهای نظامی، سفر و ایمن بودن آن داشته باشد.

Enviroment )محیط زیست(:
عنوان  به  نقره  نانوکالسترهای  از  استفاده  که  اند  داده  نشان  محققان 
کاتالیزورها می تواند آثار آلوده کننده تولید شده در فرآیند تولید اکسید پروپیلن 

را به طور قابل توجهی کاهش دهد. 

Medicine )دارو(:
نانوذرات است که در حال حاضر  از  نانو در پزشکی شامل استفاده  فناوری 
در حال توسعه و تحقیقات طوالنی تر است و شامل استفاده از ربات های 
تولید شده نانو برای تعمیرات در سطح سلولی است و گاهی اوقات به عنوان

nanomedicine  نامیده می شود. 

MEMS )سیستم های میکرو الکترومکانیکی(:
 MEMS سیستم های میکرو الکترومکانیکی است. تکنیک های  MEMS
اجازه می دهد که هر دو مدار الکترونیکی و دستگاه های مکانیکی بر روی یک 
تراشه سیلیکون تولید شوند، شبیه فرایند مورد استفاده برای مدارهای مجتمع.  

Spaceflight )پرواز فضایی(:
برای  را   کار   ... و  خورشیدی  های  بادبان  نانومواد،  زمینه  در  ها  پیشرفت 
آسانسور فضایی فراهم می کنند. با افزایش قابل توجهی میزان سوخت مورد 
نیاز، این پیشرفت ها می تواند هزینه های رسیدن به مدار و مسافرت در فضا 

را کاهش دهد. 

 Nanomaterials سومین بخش از نوار است:
برنامه های کاربردی نانومواد با استفاده از نانولوله های کربنی • 
برنامه های کاربردی نانومواد با استفاده از گرافن • 
برنامه های کاربردی نانومواد با استفاده از نانوکامپوزیت ها • 
 • Nanofibers برنامه های کاربردی نانومواد با استفاده از
برنامه های کاربردی نانومواد با استفاده از نانوذرات • 

 • Nanowires برنامه های کاربردی نانو با استفاده از

  Company Directory چهارمین بخش

شرکت  فهرست  صفحه  این  در   : محصوالت  و  نانوتکنولوژی  های  شرکت 
هایی است که در تولید محصوالتی هستند که شامل فناوری نانو یا نانومواد 
فهرستی  صفحه  این  باشد،  می  نانو  کنندگان  تولید  برای  مفید  تجهیزات  یا 
مفید از دسته های شرکت های فناوری نانو را در یک مکان فراهم می کند 
تا بتوانید به سرعت اطالعات مورد نیاز خود را پر کنید. این لیست کاملی از 
شرکت ها در این زمینه نیست، بلکه نقطه شروع خوبی برای کسانی است که 

عالقه مند به شرکت های فناوری نانو هستند.  

پنجمین بخش  Nanotechnology Resources  می باشد که خود دارای 
۵ زیر مجموعه ی زیر است: 

Nanotechnology Resources .1: منابع نانوتکنولوژی 
Degress .2: درجه 

jobs .3: شغل ها 
Research Labs .4: آزمایشگاه های تحقیقاتی 

Ethics .5: اخالق 

دومورد از این 5 مجموعه به اختصار توضیح داده می شود.

: Nanotechnology Resources
وب  از  برخی  قسمت  دراین  دانشجویان:  و  معلمان  برای  نانوتکنولوژی  منابع 
سایت های مفید کشف شده که به شما کمک می کند که عمیق تر به موضوع 

فناوری نانو بپردازید. 

: Recearch Labs
 Nanotechnology research labs آزمایشگاه تحقیقات فناوری نانو

این صفحه پیوندهایی را به تحقیق هایی که در مورد فعالیت های خود در وب 
سایت هایشان دچار مشکل شده اند ارائه می دهد. البته این یک لیست کامل 
نیست بلکه یک نقطه پرش خوب برای کسانی است که عالقه مند به تحقیق 
در زمینه فناوری نانو هستند. عالقه مندان می توانند برای رفتن به یک بحث 
در مورد این موضوع در این وب سایت روی موضوع مورد نظر کلیک کنند. یا به 
طور مثال بر روی یک نام آزمایشگاه کلیک کنید تا به وب سایت  مراجعه شود.  

http://www.understandingnano.com/
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بسمه تعالی
با سالم و احترام 

با توانند  انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری، می  به عضویت در   دوستان و عالقمندان 
تکمیل فرم عضویت، ما را در راستای بهبود هر چه بهتر برنامه های علمی و ترویجی یاری نمایند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvR-
Bq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link

لینک فرم عضویت: و
 شما می توانید با کلیک بر روی لینک فرم زیر و ثبت اطالعاتتان عضو انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم

سبزواری شوید. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvRBq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvRBq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvRBq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link
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You can know the name of a bird in all the   
languages of the world, but when you’ll               
finished, you’ll know absolutely nothing 
whatever about a bird. So let’s look at the bird 
and see what it’s doing-that’s what counts. 
I learned very early the difference between 
knowing the name of something and knowing 
something.

Richard P. Feynman


