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تعالی سمه  ب
کهاز ین سالا گاهام انش یدد ه تیش ش ه نمیزبانب می و تملیکنفرانسد یزا ه تج

هی گا ش اراستآزمای ی س یمب یلبهاگرچه.خرسند یوعدل میش رادتسعازکروناپاند ا ید د
انانحضوری م ه ی یزم دهشرکتعز ندرکنن ی مفرصتا یرک منظ حرو ،م یم ت س میه یما ار و د

ندر ی یطیچن یجشرا تا صلن ،صاحبنظرتبادلازحا یاننظران ه شگا ان ارشود اسانک ن
قازکنندهشرکتفنی ی ایطر ازی،فض ابیبرایمج ی ت افبهدس هد یما هشترس د

س ثرمطلوبینحوبهکنفران تدمو .اف
گاهیکدر مالین یخبهاج ار متحولت لو یژهبهتجربیع اخرازو و همقرنا زد ،ببهنو هعد ب

ینقش یلب یزاتبد ه گاهیتج ش موزشحوزهدرآزمای هشوآ یندوپژو یریفرآ ویادگ
هی یممیپییادد ندر.بر ی یرا ،مس یقتحولی لف یدهت ظریهاید مندانن انش ابد

اعات اراتوابد تک اساناب ارشن یددرفنیک ول هوت قوعلمتوسع یاتخل ریعبدنظر ا یرگذ ث تا
ینبه.استبوده م یله کیدل زی مندوجوها نارزش ،ای همکنفرانس هموآمدنگرد

شی یکافراداندی م کاد اسانوسویکازآ ارشن کروفنیک ت زمب گرسویا ی انبهد دوعنو
ازبال انشحوزهپرو مد لو .استتجربیع

مایتوحضور نح یقاتانجم هیتحق گا ش کهوآزمای ههایشب گا میآزمایش عل
یران ناز(شاعا)ا ،ای هیداتکنفرانس م وریمعرفیبرایالزمت ءونوهایفنا یاتتارتقا جرب

ازیشبکهارزنده هیس گا ش ی همراآزما مودهفرا .استن
ینجانب نا تیوصحتآرزویضم لیهبرایسالم نبرگزاهمهوکنندگانشرکتک رکنندگا

ین ،ا رفازکنفرانس یاتاعضایط میه ،عل ته یخ یاوگرامیکارمندانفره یزندانشجو عز
گاه ش ان یدد ه تیش ش ینازبه یکا شر شیهموساعیت اراندی سی مندب کرتارزش وش

انی یشوکنممیقدرد پ شا ی تیازپ اکاس هممیپوزشه ا .خو

ید ق باش موف
اری ید یری ق اله نص سعد
تی ش ه ید ب ه گاه ش ش ان یس د ئ ر

سعداله نصیری قیداریدکتر

ی به پیام ریاست دانشگاه شهید بهشت
هیزات مناسبت دومین کنفرانس ملی تج

و فناوری های آزمایشگاهی
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تعالی  سمه  ب
ا مب موسال ترا متاح مامیخد ندرشرکت کنندگانت ی م و یز ملیکنفرانسد ه واتتج

های وری  هیفنا گا ش ی آزما
ادر تد انممیالزمخودبراب ارانازد ترمهمک شگاهمح ان یدد ه تیش ش زر همهوبه یب اران گو

،درکه امهطراحی یزیبرن ناجرایور می و یزاتملیکنفرانسد ه یوتج ها وری  فنا
هی گا ش ارکتآزمای ش اشتهم ،د انیاند یمقدرد ما ید.ن م ناستا ی مراراسوکنفرانسا ت

یندههایسالدرآنبرگزاری واندآ ت والتب میتح ه یزاتحوزهدررام ه هاوتج وری  یفنا
هی گا ش شوردرآزماي یجادک مودها شیهمون ی یاتتبادلواند ینتجرب گاب ش ان یاند ه و 

اسان ارشن یزاتفنیک ه یشراتج یشازب همپ یدفرا ما .ن
یزات ه هایوتج وری  هیفنا گا ش تیوآزمای هادرتحقیقا گاه  ش ان ایهیکد بمملیسرم سو ح

گردد ا.می  ریلذ ا ک گذ ترا یزاتاش ه ،تج هی گا ش ترسیآزمای ترچههردس ش ی تتبهب یزا ه ج
ا وریب ،فنا نباال ت هایداش گاه  ش ،آزمای هز تفادهمج یحاس ینهوصح ه گازب ش هایآزمای اه 

یتوموجود ما هایازمعنویومالیح گاه  یش زیآزما یزاتومرک ه هیتج گا یش وآزما
هی ارگا یژهبهک یزاتو ه اتج وژیب کنول الت ا شگاه هایشبکهقالبدرب ی مآزما ل یرانیع ا

افاز(شاعا) هد هما نم ونتای اکهمی باشدمعا یادیحدت یمدستآنبهز ا .یافته 
تانه هایدرخوشبخ یرسال  ااخ یعبهتوجهب ارتوز صرهازهبنداعتب ون4تب هقان بودج

یلیون۴۰شاملکشور 230و1398سالدریوروم یارد0 یل یالم 1399سالدرر
یم ا سته  ان متو میگا ه یزدرم ه یتوتج هایتقو شگاه  شورآزمای ملهازک گج یش هایآزما اه 

یممرکزی ار .برد
کی هایازی امه  همبرن رم ،حوزهد ها گاه  ش تصاصآزمای ینهاخ هز مک  یدبرایک وزر بهوخر

یزاترسانی ه هیتج گا ش ی امه.می باشدآزما یوه ن ییمذکورش ها میون ما یرساختت یز ها  
فزاری ا رآننرم  مادهشاعاشبکهد هآ اریواستفاد برد هره  شاللهکهمی باشدب ابان

ارهای ازوک ،س یین شده موزارتتع لو اندع تو اختدرب شیپرد هایازبخ ماتهزینه  خد
هی گا ش ی ازآزما ی گرانموردن ش ه مپژو ا یداقد ما .ن

یاندر مپا میازکال ما هایروسایت گاه  یش شورسراسرآزما نوک ی مچن ارشناساه نک
هی گا ش ارنقشکهآزمای ی س میب ه اریدرم هد گ عالون هابودنف گاه  ش ی ،آزما ارند کرتد وش

انی یمقدرد ما می ن

محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم پیام معاون 
تحقیقات و فناوری
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شف لقترازهایک هایوخ تیعالمناشناخته  س یلوه یریثروتبهعلمتبد س رستام پ
یبوفراز ش ةدرجزکهن ی متسا االیه گرانو ش ایوجودوپژوه ه یت  ما افزاریسختح

نافزارینرمو مک م یزاتنقش.استنا ه هایوتج وری  هیفنا شگا انبهآزمای معنو ه نم تری
ریسختبخش ندرافزا ی یرا س یلم یرقابلوبی بد ارغ ک یزاتملیکنفرانس.استان ه تج

هایو وری  هیفنا گا ش نهمتبهکهآزمای ی ئول س یزیحوزهاینم امه ر ،میبرگزاروبرن  شود
نبی شک ی یرا س اررام مو ازده ید.می س م نبرگزاریاستا ی م و یزاتتجملیکنفرانسد ه

هایو وری  هیفنا شگا انشگاهدرآزمای یدد ه تیش ش هایبه ورد تا میدس مدررامه ی یشپ ا
ن ی یرا س انبهم رمغ وردا .آ

یاندر میبهپا ما ندرکنندگانشرکتت ی یلبهکهکنفرانسا یریدل ریبهمه گ ما ی
ید و 1-کو تأسفانه9 ارازم تخ اراف ید یزبانیود هاحضوریم هرهآن یمبی ب ت س مدخوشآه

یم هازومی گو هربانپرودگاردرگا تیآرزویم یدرروزافزونتوفیقاتوسالم ها عرصه 
تلف میمخ شیوعل ه ماهمةبرایپژو یزانش ارمعز ن.د ی مچن ییکادرازه واجرا

اران اندرک نبرگزاریدست  ی گاهدرکنفرانسا یش ،مرکزیآزما گاه ش ان کهد هیآزمشب گا ش ای
یت نوب ی مچن نه م هیتحقیقاتانج گا ش ی یرانآزما کرا ش انیوت یمقدرد ما .می ن

ق ی توف ال هللا  ن  م و 
کری بابک ش
تی ش ه ید ب ه گاه ش ش ان وری د و فنا شی  ه پژو ون  معا

دکتر بابک شکری
تی د بهش ی دانشگاه شه ری  ن پژوهشی و فناو معاو
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تعالی سمه  ب
م ما لیهعلیا مع سال :فرمودندال

تهادینفعال" یراج قبغ ی رکهتالشیهر"تحق قآند ی یقتوتحق یحق ی و سج ی ،ن هرهت ب
اردای .*ند

هان تیج س ییورازازپره شیکهاسترمزها شفتاکنونآنازبخ ییوشدهک یا ازدر
ین تظررازهاا گرانتوسطپاسخیافتنمن ش ه ین.استپژو ،ا هم مروزهم شدرا گاهآزمای

تیهای گرانتوسطوتحقیقا ش ه محالدرپژو ااستانجا یدت کیدرصدشا هاآنازکوچ
.برسندپاسخبه

ن می و یزاتملیکنفرانسد ه وریوتج هیهایفنا شگا شگاهدمیزبانیبهحالیدرآزمای ان
ید ه تیش ش شگاهوبه محالدرآنمرکزیآزمای هاستانجا یاک شورودن ازنینک رمانن ی درگ

می نبه.استکروناپاند ی م یله اردل تخ مامیزبانیاف یزانش روریحضصورابهراعز د
گاه انش هیدبزرگد تیش اشتهبهش یمند متبه.ا تانه وس گرماند گاهآزمدرتالش یش ا

گاهمرکزی ش ان هیشبکهود شگا یتآزمای نوب مچنی یته نحما م تحقیقاتانج
هی گا ش یران،آزمای ورا مد یمگرده مد یشتاآ یشازب مخصوصدرپ هادناجرلزو هبن

هیتحقیقات شگا ی هبوددرآننقشوآزما یوهب ورزیاززندگیش شا یکالوبرقتاک ترون ک
یمنظرتبادل ی ما .ن

ارم و ید م یجها ت تانهمهتالشن وس مندرد هیتحقیقاتانج گا ش موعهوآزمای ونتمعامج
هش وریوپژو گاهوفنا ش ی ،مرکزیآزما گاه ش ان وبهد مرپرروزد تمث .شودخ

ا تیارزویب م تانهمهبرایسال وس ارآرزویود ید ترچههرد کارانزود م گرمانه ردتالش
تیهایکنفرانس حضوریصورتبهوآ

یدی م هری ح م سیده 
تی ش ه ید ب ه گاه ش ش ان وری د و فنا هش  پژو یبانی  ت ش پ یر  مد

دکتر سیده مهری حمیدی
تی ش ه ید ب ه گاه ش ش ان وری د و فنا هش  پژو یبانی  ت ش پ یر  مد

ص *  ، م لحک ، غررا ز لفا م ا 2معج 49
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ن دیابرازضم نبرگزاریبابتخرسن مي و رهد و تملیكنفرانسد يزا ه يشتج هیآزما وگا
تیآرزوی م تانهمهبرایسال وس يزانود ،دركنندهشركتعز ورامكنفرانس يد م چهرها

تر ازود يتشدنعادیب شوروضع ،ك يزمان هدعز ریبرگزاریشا و ورهحض ید بعد
التوكنفرانس م میتعا ترعل ش ي يمب .باش

،منظوربهشاعاشبكه یی ازیشناسا اریوشبکه س ک گذ ترا یزاتبه اش ه تتج هایو مندی  ان و
های گاه  ش میآزمای ل شورکلع هايدرواستشدهطراحیک ير،سال ااخ يتب ما هايح

شگاهازجانبههمه ي ،هایآزما شور ستهك ان يرهتو يزاتازمناسبیذخ ه كنولتج الوژیت ا ب
موعهدر گاهمج ش ي شورمركزیهایآزما هيهك .كندت

ارم و يد م يندهدرا یآ ،ا يک زد هدن يیشا انا يرتو م ملتع يزاتكا ه يدتج میمف ي شورردقد ك
م يمه باش

دكتر عبدالساده نيسی
لو وزارت ع وری  و فنا هش  پژو يبانی  ت ش پ ير كل  ، مد م

وری و فنا تحقيقات 
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ن هیتحقیقاتانجم گا ش یرانآزمای /۳درا ۴ / یسمجوز۱۳۹۷ ونازراخودتأس ی س می ک
های میانجمن  ،وزارتعل م لو وریوتحقیقاتع موداخذفنا مازپسون مراحلانجا

تخابات ئتاعضایان ی ،ه یره انهصدورمد یسپرو ارهدرآنثبتوتأس ،شثبتاد ها رکت 
م تخابات.شدانجا نان ی ول ورها یئتد یرهه نمد م ۳۰درانج / ۱۱/ نثبتو۱۳۹۷ رانجم د

اره هاثبتاد /۹درشرکت  ۹/ ۱ م۳۹۸ نجا یلازهدف.شدا ک ش نت نای رتباطبرقراریانجم ا
زنده می،سا ،عل تیتخصصی موزشیوتحقیقا یننظرتبادلوآ تخصصانب النوم فعا

هی گا ش شورآزمای یجادوک هایا اریزمینه  ک م گیوه اهن نالزمهم ی تخصوفعاالنب نم صا
های ته  تلفرش هیمخ یشگا تایدرآزما ینهاستفادهراس ه هایازب یه  وانسانیسرما

تی یزا ه شورتج ضرحالدر.باشدمیک نحا هایانجم یت  ندرخودفعال ی یحوزها س ارب
هم شوردرم ازراک مودهآغ یدون م وانداستا ت اب مکب نک ت میازگرف ما ثرماعضایت رؤ د

ن ی یانب ه شگا ،آزمای شور ایخدماتک مبهارزنده  ون.برساندانجا یسشکبد نتأس ای
، ن یونانجم هامد مایت  هایوح ساعدت  یرم ته شدهمد مانازوشناخ گا شورپیش رک د

هایحوزه گاه  ش میآزمای ،وعل قایجنابتحقیقاتی ترآ صادقدک ئیمحمد مچوعلیا نه نی
های ساعدت  قایجنابم ترآ هیلطفمحمدعلیدک ،ال ن ی گاهوقتریاستیق انش همد راغ

یسروندومراحلبرایکهاستذکربهالزم.می باشد نتأس ا  انجم ود وحد انزمسالد
کرواستشدهصرف سف ی أس نت م ایجنابتوسطانج ق ترآ ئیدک یا رباینجانوعل د

تردر۱۳۹۵سال هایشبکهدف گاه  یش میآزما یرانعل روآمدهوجودبه(شاعا)ا د
های های۹۶و۹۵ سال  یاریتالش  س هتب یلج ک ش نت م صورتانج میبه  مرس ودشانجا

ای ئتاعض ی نازآنمؤسسه یرانبی تجربهافرادومد هیحوزهدربا گا یش اسرسر ازآزما
ر و ش اریبهدعوتک ک م .شدنده

دکتر احمد آقایی
ی ا هی  گا ش ی آزما تحقیقات  ن  م انج ترم  مح یاست  رانر

انجمنمعرفی
ایرانآزمایشگاهیتحقیقات



زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

ا معرضب موسال یرمقد یدحضورخ ت تخصصانواسا یزم عز
یزازقبل اجبخودبرهرچ کردانممیو ش یژهت اشتهو زباشمد ترموزارتا تفمح وع

ن ترمانجم هیتحقیقاتمح گا ش یرانآزمای یلا مادحسنبدل ت شگاهبهاع ان هد یدش
تی ش ه .آناعضایوب

مانطور یمکهه ان ید یلپاشنهم وریوتحقیقاتآش میدرفنا ما شیمراکزت ژوه یلوپ وسا
یزات ه هیتج گا یش مرحرکت.باشدمیآزما ت هشوعلملبهدرمس یاز،پژو بهزونافروزن
یزات ه شرفتهوروزآمدتج یجابراپی ندرمتاسفانه.کندمیا ی هاا یلسال هایتبدل م ی حر

مانه شوربهظال یزاتبرخیورودک ه اتج کنولوژیب الت ا ارب کلدچ ش ارکدروشدهم آنن
یر م اریوتع هد هانگ شتهبدلملیچالشیکبهآن ا.استگ نبالذ صافای و مهبرا ه

گران ش ه تخصصانوپژو نم اجبف ا.استو مدلیب کریوه تبهدستهمف دس
اده گرد ی کد ای ات ییهمب انشافزا هیتجربهود یطازرفتبرونبرایرا ضرشرا یداحا پ

یم یزاتملیکنفرانس.کن ه عیتج اردآنبرس ند ینمعرفیضم نصاحب درجربهتوف
ن ی هیخصوصا ازرارا کالتحلبرایکندب ش مالیوفعلیم ت تیاح .آ

شالله ایهدران ارس نپروردگ ی م و سد یزاتملیکنفران ه واندتج ت یدب .ودشواقعمف

مهدی جهانفردکتر 
دانشگاه  زمایشگاه مرکزی  ریاست آ فرانس و  ی کن یر اجرای تیدب د بهش ی شه
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کی افازی هد آرمانیبلندا ازسندو  شم اند 140چ هوری4 م میج یراناسال افقدرا
20، گاهاحرازساله ی ولجا وریوعلما شور25درفنا قومی باشدمنطقه ک فتحق ا هد ا

از شم اند ،ابعاددرچ می شیعل ه وریوپژو تلزمفنا س اریم گذ ت یاس یحس هادمعز وصح ج
می هاستعل نک ی تر م ه نم یلبرایرک افبهرسیدنن یناهد ی هشدهتع گاه  ش ان مراکزواد

شی ه وریوپژو کیکهمی باشندفنا نازی ی تر کرینظامارکاناصلی  تیف رف یدتمع انشول د
ندر ی وزها گاهومی باشدح انش تیافقراسازتمدند گاهحرک انش هشمراکزود ویپژو

وری یرانفنا هایبرایا تیدهه  مآ ی هایومی کندترس میانجمن  ل انبهآندرع یکعنو
ن اسیرک تایدراس قراس انبهومی باشدشدهمطرحاهدافتحق کیعنو هایبخشازی  

هم نم واندسندای ت راساسینقشمی  ردد یشب افپ هد میا هایتوسعهوعل نش  ا ند ی ونو
رتخصصی هاد گاه  ش ان اشتهد شدد ر.با انواقعد تو هایگفتمی  من  میانج نعبهعل ا نو

کی نازی ی ثرتر هایمو تیسازمان  ول رد ی تیغ یمرسال مردرعظ عها میتوس هدهعبهعل
ارند یت.د م ه هایا من  میانج هایجهتبهعل یری  یرامی شودمربوطآنگ سوازز یک

یج یدودرترو ارندنقشعلمتول گرسویازود ی هایروندبرد تلفعرصه  ممخ ت اعیاج
یر ث ارندتا ارتبه.می گذ گرعب ی هاید من  ج میان ارآمدابزارهایازعل ینهک ردننهاد مک عل

ندر.می شوندمحسوبجامعهدر ی ااستآنبرسعیمقالها یخچهبرمروریت تار
یری کل گ هایش من  میانج نوعل ی گاههمچن ی هایوقانونیجا یشچالش  آنرویپ

.شودپرداخته
ن:کلیدیکلمات م ،انج می گاهعل ،جای من ،های¬چالشانج ن نانجم م ،درانج توسعه

ن م تفوزارتدرانج ع

محمدصادق علیائی
ری  قات و فناو ی ق رت علوم تح زا یأت علمی و عضو ه

جایگاه انجمن های علمی ایران و چالش
های پیش روی آن با تاکید برحوزه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



رمریاست حت رانسم لیکنف زاتم اوریوتجهی شگاهیهایفن ای ارانوآزم ک رمهم حت رم اض ردح
سه ل نج رضضم لیتع س امت زاداریوسوگواریای الرع ا روروشهیدانس انس انآزادگ رتحضجه

هللا اعبد ناب سی دوالح مودرو ال هس اهب شگ جیپی الممن ریتع ش رتب رولیحض او(جع)عص دب درو
المو رروحبهس انگذارفتوحپ میجمهوریبنی اواسال رودب احبهد هدایا  خصوصشهداطیبهارو ش

ع ا ف انومقدسد فع رممدا متوح اوسال یب یآرزو لوسالمت رطو رایعم مب ا ریمعظممق ورهب
زارانکلیه امبهخدمتگ میجمهوریمقدسنظ راناسال ای

اندمیعالیاستحضاربه :رس
اه شگ ان میآزادد نعنوانبهاسال ری زرگت اهب شگ ان ضورید انح یجه ستهشکب ن رتوا مگد لا داو و خ

رراارزشمندیومهمخدمت سترشد موزشگ حققوعالیآ موزشیعدالتت شورآ هک اداشت .شدب
میجمهوری راناسال زوای شورپنجج روک انآهنگدرپیش اب رششت ست موزشگ رآ راگی ورزمینیسف

۱ازیکی شور۰ لک اناو رازجه انتعدادنظ جوی ش ان اببهد س ردیدبدونمی آید،ح اهت شگ ان دآد زا
می ندراسال اای فقیت ه هجدینقشمو موزشازدرصد۳۸ وداشت شورعالیآ هراک صورتب

ارچه حدویکپ رمت رزی ردخودچت .استآوردههمگ
اه شگ ان دد یآزا م راسال هد ارمده الیتچه دفع یخو دم اکوش یب ونگاه هون رتکی ختوانب ا ولید

ژهتوجه هوی دب ا یاسن الدست ا ا  ب ص خصو دم اهسن شگ ان مید سال ها ا  ک ندیحقیقت نمتس رفتهوق رگ ب
اتاز ان نبی مامی با میانقال راسال ارابطهد یب م ناسال اهبود شگ ان نواستد ری هودسنبهت ش نق

رراه ،حوزهد موزش ژوهش،آ اوریپ رهنگوفن اهبرایف شگ ان میآزادد سال سوبا ح ،میم رشود د
حققراستای امبیانیهت مگ قالبدو میان ماسال ا رداردجدیهایگ ن.ب اهای شگ ان رد رایاجهتد ج

ات اممنوی ریمعظممق صرهب ژوهشاهمیت»درخصو رپ اهد شگ ان اد موه زو مهل رنا زیب حصحیری
سبت جیبهن رو نخ دیدهای ۱ ازبیش«مهمپ زار۵ لیچالشه یرام ای ناس موش ا اتنظ وع نموض آ

اءرا رواحص انهد م ا ایشس ارگذاریپ ردهب ااستک رت رد سی لم لح ائ س لیم مگمنطقه ایوم هایا
اسی رداشتهاس دب اه.شو شگ ان میآزادد ااسال نب اندازسندتدوی شم  ژوهشچ اوریوپ شتفن میال

اکند اتیب م قدا رکها مهد هادا ارهآنب رشد،خواهداش رصهد سترشوتولیدع رزهایگ ودانشم
م لو ردیع ارب ازوک شت لیسطحدرپی رم اثی چه.باشدگذارت لمآن س ریتاستم شمدی اهدان اگ هه ک

ادیک ینه هاستواردات انب لهم اوگذشتهشک انب رهم ا اخت ،س اوارداتی هرام زلب رمن دمس قصو
خواهد اندن لپسرس حو رت اهد شگ ان اد ناسبه امت رهنگب می،ف رانیاسال ریکای م روریا میض

.باشد
اه شگ ان میآزادد ااسال اتب م قدا را لزی حو نیت ری ف عراآ رو ردهش :استک

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

محمد مهدی طهرانچی

پیام دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس
انس دانشگاه آزاد اسالمی به دومین کنفر 

یملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاه
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اسالمی آزاد  ه  نشگا ا یاست د ر
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مه• ا رن زیب رری اسب ایشاس م رزمینیآ ایجوس ژوهیآیندهنت نوپ رنامهتدوی معب ا رج ههد م
احوزه ژهه زبوی راک اتیم حقیق اهوت شگ ای ا؛آزم ه

رایی• میدرنوگ ازی؛بو س
انیبه• لومروزرس معهوع ا ردازیج معهجایبهپ ا اسی؛ج شن
ازی• رویتوانمندس انینی فزایشوانس ،روحیها اط ش اییامید،ن هوپوی هتوج ازهایب وادیمنی

معهمعنوی ا یج اه شگ ان اهد شگ ان می؛آزادد اسال
ره• رداریبه ایهازبهینهب رم نهایس رمموجودکال زارین ف ختوا زاریس هالزم:اف رب تاسذک

اه شگ ان میآزادد اههزار6ازبیشاسال شگ ای اهوآزم ارگ 6ازبیشوک زار5 لدستگاهه ا داردفع
زاتتعاونطرحقالبدرکه جهی یمیاییموادوت نش شگاهواحدهایبی میآزاددان راسال لحد ا

ره رداریبه .استب
ندسی• ازمه اب ریوفراینده ازنگ طب اب رراتوضو اموجودمق زایشهدفب شی،اف خ رب ورعتساث

اندهیوسهولت م ا اختارهایس شیس ژوه اپ ادب ج شیشبکهای ژوه یوپ اه شگ ای شآزم ان اهد رگ د
ان ازم زیس رک زوم راک اتم م شگاهیخد ای یوآزم اه اندرکارگ ا؛است ه

اندهی• م ا اهس شگ ای یهایآزم ات حقیق حدهایوت شیوا ژوه رپ هد یزمین ا یه موریتتخصص ا م
را البدرگ رسیومق س خصصی؛هایکن ت

ف• ری موریتتع رایما رکدامب حدهایازه اهی؛وا شگ ان هد لعنوانب ا ظیفهمث ادو ج رکزای م
اه های شگ داردآزمای ان انه ایاست خ ل موریت هایعنوانبهگ أ اهم شگ ان دد میآزا ناسال ا است

ه لوی د،وکهگی حم را الیتبوی زهایفع رک اتیمتم حقیق رت الوژیزمینهد همت نب عنوا
موریت های أ اهم شگ ان میآزادد اناسال اناست ج رده...وزن .استشدهسپ

اد• ج لای ا رکت هایتوسعهواشتغ انش ادانش بنی رایب رحاج اهدرپویشط شگ ان آزاد؛د
اطتقویت• شگاه"ارتب ان ا"د تب معهوصنع ا اج الیتتقویتب زهایفع راک اتم حقیق ویت

اه شگ ای داردهایآزم ان ااست انی ازم ارس ا؛همک ه
ر• ست ازیب ناسبس اریجهتم ازیتج اوردهایس شیدست ژوه اپ ادب ج لای ام ازندهتع ینس ب

تیمراکز وریمراکزوتحقیقا گاهفنا ش ان ؛آزادد می اسال
یت• ا یتهد شیهایفعال ه متبهپژو یتس ولو شیهایا ه وریوپژو شورفنا بدرک ال ق

یشطرح هش)پا ارپژو ثرگذ ییشبکها گاها ش ان زادد میآ ؛(اسال
ازیراه• مانهاند یسا ا تلفه ملهازمخ ،ج ر یا زش و م ،آ ار ی ش ه یارپژو انشجو یژهود هبو واسا

یجاد نبینارتباطا مانهای یترصدمنظوربههاسا شیهایفعال ه یاتاعضایپژو ه
می یانوعل انشجو یالتد ؛تحص یلی کم تکبردنباالمنظوربهاستذکربهالزمت ی یف

نوتحقیقات مچنی اله ا مادبردنب ت معهاع میجا یجبهعل تا یتحقیقاتن انشجو ،د بینی
مانه ارسا شی ه هاوپژو مانهوشدهایجادارتباطسا نساهاسا یدضم مدتومحلتای

یتزمان تیفعال یقا یانتحق انشجو یدیهد ی هدارایهراالزمهایتا ا ادخو .د
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اری• اهمک انب ازم فهایس ل لهازمخت ،وزارتجم وم ل اتع حقیق اوریوت اونتوفن یمع لم وع
اوری جمهوری؛ریاستفن

شويق• أتاعضایت ه علمیهي منظورب ابی  هدستي انداردهایب شیاست ژوه اءوپ ارتق
انداردهای اه؛است شگ ان د

اء• انمندی هایارتق یتو ات حقيق رانت ژوهشگ ريقپ یدوره هایازط ات حقيق فمندت رهد البقد
موریت ا اتیهایم اری هایومطالع هعلمیهمك رح ب تیصورت ط ا حقيق ركت شت  بام

ا اه ه شگ ان راكز ود یم لم زاریوع رگ اه هایب ارگ اتیك حقيق شرفتهت اپي اركتب ش انم ،د ا ا ه ه شگ
ز راك یم لم ادهایوع اتی؛نه م خد

شمندانجذب• رانیدان رازاي شورهاساي منظورك جامبه  روژه هایان شتركپ راهموم آوردنف
ان مك اليتا انفع ش رعنوانبهاي شگ ژوه ان،پ ارمدعو،ميهم اهمك سته؛ی اب و

ایی• ناس ریتوش رفیتمدی اریهایظ اخت زاتیوس جهی اهت شگ ان رد گویید خ هپاس ازهاینب ی
معه، ا دولت؛وصنعتج

روز• یب ان اهرس شگ ای یهایآزم ات حقیق زیوت رک ام هب رتکی حدهایتوانب شگاهیوا ان ود
ن چنی رکتهم یش ا یه رخصوص ا دوهمک ا ج ریای ست ناسبب اتارائهبرایم م اخد تکیفب ی

ران؛به شگ ژوه پ
الیتتوسعه• نهایفع لیبی ل اهالم انشگ اد اهاندازیراهب شگ ای اآزم زوه راک حقیقم واتیت

اورانه رکفن شت .م
رار• اتاستق انداردالزام لیهایاست نوم یبی ل ل رالم یحوزهد ا یایمنوفنیمدیریتی،ه

شگاه ها؛آزمای

ه• اد رفیتازاستف هکالنظ بک شگاهیش ای ارگاهیوآزم اهک شگ ان میآزادد ال رائهابرایاس
ات هخدم ارچ هیکپ لب رک شو هوک سع رسهمتو ازا هب ا شگ ان یآزادد م سال رازا اتنظ م خد

ی اه شگ ای ارگاهی/آزم شورسطحدرک .ک

ر ایتد ننه رضم شک میازت ا اراندستتم ناندرک رانسدومی لیکنف زاتم جهی اوریوت هایفن
شگاهی نوآزمای سئولی رمم حت اهم انشگ دد هی شتیش ربهبه اط رگزاریخ نمنظمب ر ای وانسکنف

اهنگی امهایهم ج رفته،ان لهگ ابدینوسی هب ج هتو اهیتب رجداییم اپذی ستاجزاین ولمعبومزی
اوری، نفن شگاهای ان ادگید م رایراخودآ اریب راردادعقدوهمک اق ا،ب اهصنایع،نهاده شگ ان اد وه

ز راک اتیم حقیق هدرت لفهایزمین لممخت اوریوع ژهفن اریبوی شگاهیهایهمک ای ارگاهوآزم ویک
زبانیهمچنین رانسایندورهسومینمی :کندمیاعالمراکنف

زانهمه زی رع اض سهدرح ل اوندبهراج زرگخد ارممیب .سپ

ا فیقآرزویب هیتو ال
حمدمهدی م

چی ران طه

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
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سخنرانان کلیدی



Abstract:
Ion mobility spectrometry (IMS) is an analytical technique based on measurement of

the electrophoretic mobility of ions through a neutral gas. There are four common
types of IMS analyzers, based on temporal-dispersion or spatial-dispersion of analyte
ions. The most common type is drift time ion mobility spectrometry (DTIMS) which this
lecture is mostly focused. The other ones are field asymmetric ion mobility
spectrometry (FAMS) or differential mobility spectrometry (DMS), aspirator IMS (AIMS),
and travelling wave ion mobility spectrometry (TWIMS).

The popularity of IMS as an analytical technique is due to its excellent figures-of-merit
including low limits of detection (~ pmol), fast separation times (µs to ms), low cost for
handheld or standalone devices (20k to 100k USD), and high throughput (seconds per
sample). Simple standalone IMS devices can be hand-held instruments utilized in the
field or as a detector for orthogonal separation techniques such as gas chromatography
(GC), high performance liquid chromatography (HPLC), and supercritical fluid
chromatography (SFC). The integration of IMS-mass spectrometer (IM-MS) is
considered one of the most significant developments in the field and is a key feature for
advances in biological and biomedical research. Operation is feasible at low, ambient,
or high pressures, making it amendable to field monitoring.

The application of IMS was traditionally limited to analysis of vapors or gaseous
samples mainly of chemical warfare agents, drugs of abuse, and explosives.
Contemporary IMS research has expanded enormously to the analysis of gaseous,
liquid, and solid samples in many fields including biology, medicine, environmental
studies, forensics, pharmaceuticals, and food research. The ability of IMS in separating
ions is based on collision cross section (CCS) or ion surface area. This is directly related
to ion shape or structure. Presently, this information is used for structural and
conformational studies in biomedical research, structural biology, and for separation of
many types of isomer species
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

فرصتهای تجاری سازی پیش رو در 
فناوری نانوالیاف و نانوذرات

:چکیده
ودر ههد یرد ااخ بره وفی ان این ه اربرد وعک ن لمت فع ال هوب قو ال هپیداایب دکرد ومیکهان نت بها

وارد :کرداشارهزیرم
ندسی:بهداشتیوداروییپزشکی،• تمه اف ای،ب ه ترل،زخمپوشش  ن ی،دارورهایشک ایف تره ل

ای،تنفسیهایماسک،پزشکی ه ت  ن ای،پزشکیایمپل ه اسک  ایی،م ب بزی اذ ا،ابرج ...ه

والر:انرژیذخیره سازیوتولید• لس اس ایی ه ل  دیس ورشی ل،خ ،پی وختی ازیس یره س ذخ
دروژن ای،هی ه افیباتری  والی ان نون از اابرخ ه

یحسگرهای:زیستمحیطوزیست فناوری• اییوزیست فیه،شیمی ص بت بوآ ا ذفح،پس
ت ینفلزا نگ ای،س ه اء ادلغش ب ونیت ن،ی و تراسی بوفیل اذ تج و ص

ای:امنیتیودفاعیصنعتی،• تره ،فیل تی نع ایص ه ظپوشش  اف رمح لبرابرد م وا یع ،ش ایی می
وژیکی یول اطیسیوب ن مغ ای،الکترو ه ت  وزی مپ ا هک د ویت ش ق ات ایب ه فالیه  یا انوال فنن والیا نیان کرب

لو دنس اجدی تره تبرایفیل ا اومایع ازه گ

انه بخت لدرخوش ورداخ زکش انی اریب ازیتج تس وال ص طمح امرتب اب بره وفی ان ان شبریهتکب ان د
ا هه ا انشگ ایتالشود انششرکته اند نی ایب مه د وزهایندرمهمیق هبرداشتهح تشد نجرهکاس م

تبه ادرا رجبهص ا ورازخ زکش هنی د تش ر.اس ایبهارایهایند ه اورد ندست وزهای ورتبهح ص
ایواجمالی دپرداختهروپیشفرصته ه وا دخ .ش

بته اال هب وج هت تب تاهمی وذرا ان اردرن ن ا،ک بره وفی ان هن ایبرخیب ه اربرد اریک هتج د تنش وذرا یزان ن
اره داش ه وا دخ .ش

،:کلیدیکلمات انوفیبر سین ی ترور ک ال

دکتر رضا فریدی مجیدی
ن کی تهرا دانشگاه علوم پزش ت علمی  یا عضو ه
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فرایند مدیریت آزمایشگاه ها و کارگاه های 
دانشگاه آزاد اسالمی در راستای تحقیقات 

ماموریت محور
عبداله محمدی 

می اسال آزاد  گاه  ش ان تی د تحقیقا مراکز  و  ها  گاه  ش ی آزما یر کل  مد
احد کرج و می  اسال آزاد  گاه  ش ان می د یات عل ه عضو 

یدر ا رکتراست مازح ا موزشینظ حوروآ م ایی  ان ید اهبه سو شگ ان ند ری ار آف روتتولیدوک رث هدد ا شگ ان
یآزاد م مهاسال رنا جب هپن ال یس اای ارب اه"شع شگ ان دد ،آزا ی م هاسال ا شگ ان لد الهح نتدو"مس هی شد

رکهاست نایب حورهایمب رم :باشدمیزی
ف-1 ری ارهایتع اخت موریتس ا حورم اددرم فوست :ص

ه شیشبک ژوه یوپ اه شگ ای رآزم البد وق لادارهد اهمهمک شگ ای اآزم زوه راک اتیم حقیق اوت نک نو
اه،های شگ ان معهوصنعتد ا طحدرج انس ازم زیس رک اهم شگ میآزاددان اداسال ج ر.شدای ناستد ا

ا ههمه رب رهمنظو رداریبه زازب اها شگ ای اآزم اره اخت زس راک اتم م ایشگاهیخد ارگاهیوآزم جک ادای
ه.شد ف نوظی عحوزهای جمی ،ت ات الع اطاط ،نق فقوت رصتوضع اوف هدیده رت مد ا لگ رایاو رهب

ان هاست زاصورتب ج عوم نبندیجم رآ دد ا ودست ه.ب هک ج ننتی نآ مهتدوی ا رن معب ا رج هایهحوز د
شگاهی اتیوآزمای حقیق دت ندر.بو مهای ا رن هاستشدهسعیب طک ا قویتقوتنق فنقاطوت رفعضع

رصتازوشده اف نبهه ری رهنحوبهت رداریبه .(1نمودار)شودب

ر  دا رگاه ها-1نمو و کا زمایشگاه ها  زه آ ر حو زاد اسالمی د دانشگاه آ ر  ت د ن تعامال ی کال لگو ا
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:کارگاهیوآزمایشگاهیشبکهایجاد-2
ن-2-1 اماولی ندرگ اای انهاندازیراهراست م ا اس اsaha.iau.irآدرسبهساه افب راهد :بودزی
اد• ج انهیکای م ا ریتویکپارچهس زمدی رک اهحوزهدرمتم شگ ای اآزم اهوه ارگ ریهایک راس س

شور؛ ک
ازیبهینه• الیتس ،فع ا ـشه ـــ هکاه زین اه ریوه لوگی زج ریدهایا رخ روریغی هض ا تگ ادس وه

زات؛ جهی ت
اده• رفیت هایازاستف زایشوموجودظ ف ایتا ران؛مندیرض ارب ک
اری توسعه• اهمک رب ای انهس م ا شگاهیهایس ای لیآزم نوم لی،بی ل الم
اری• ج ازیت ایجس ات،نت حقیق روتتولیدت ادوث ج زوده؛ارزشای ف ا
اهش• الریدیوانک ا زرگداشتوس ابب عارب .رجو
رخی• اتب ان مک انها م ا اس اه ستس ارت :ازعب
ل• ا انهاتص م ا اس هساه انهب م ا یس ا اره شی ژوه هوپ ارب موزشی رآ متمنظو انیخد هرس شب ان اند جوی

اصدورو جوزه اییدیهوم شگاهی؛الزمهایت ای آزم
رسی• اندست اضی رستبهمتف اتوفه اهاطالع شگ ای اآزم اهوه ارگ ا؛ک ه
رسی• اتبهدست ربوطاطالع زاتبهم جهی اهوت ایدستگ شگاهیه ای ارگاهی/آزم ک
رسی• اتبهدست ربوطاطالع اتبهم م شگاهیخد ای ارگاهی/آزم ک
ـی• ـ رس اندست اضی اتبهمتق ربوطاطالع نبهم اوی اهعن شگ ای اآزم اه/ه ارگ اک ه
رسی• ربوطاطالعاتبهدست رفهبهم ـ ـ ماتتع شگاهیخد آزمای

…
رسیوماندازیراه-2-2 س ایکن خصصیه ت

ر دراستاید هسن ا شگ ان ید م مهواسال ا رن ردیب اهراهب شگ ان دد ،آزا می ربهاسال سوسمنظو ازیهم
سیل های ان رموجودپت زبیشد ز200ا رک اتم حقیق نوت چنی زبیشهم زارششا اهه شگ ای وآزم

اه ارگ اهک شگ ان می،آزادد سال رسیوما س حدهایکن شیوا ژوه اهپ شگ میآزاددان راسال هد ازمین یه
خصصی فت ل لمخت شکی اف.استشدهت ناهد رسیومای س ن اک رحبهه رش :استزی

ف• ری روژهتع ردیهایپ حدرراهب لیکالنسط Mega)م Project)ریتو ناجرایمدی روژهای هاپ
ازهایرفعجهتدر شور؛نی ک

اندهی،• م ا سوسازی،س موزشهم ازیوآ سیل هایتوانمندس ان ایحوزهدرموجودپت احده و
شی ژوه شگاهبدنهدرپ ان میآزادد سال اا اءهدفب رهارتق روریبه راید روژهاج ایپ نه لکال یم

ریف شده؛تع
ری• سیموهمفک ارتق رححوزهدرک اتیهایط حقیق ربهت ریمنظو لوگی امازج ج ژوهشان یهاپ

راری؛وموازی تک
رایتالش• رحانطباقب اتیهایط حقیق زت راک رسیومعضوم س اکن ازهایب شور؛نی ک
ازیشبکه• اتس ان مک زاتوا جهی خصصیت اتیوت حقیق زاییهممنظوربهت ف رفیتا ا؛هظ
اد• ج رصتای عجذبف اب ن ژوهشمالیم زازپ راک فم ل میودولتیمخت رایعمو امب ج رحان ایط ه

اتی؛ حقیق ت
اء• یهایخالاحص شورتخصص اندهیمنظوربهک م ا رس رچهه شت روهایبی خصصنی ردمت

ل اخ ارجود شورازخ .ک
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رسیوم• اهکنس شگ ای ارهایآزم اهای)دارووغذاهمک شگ ای ارآزم انداردهمک ایاست حده وا
هان چان–اراک–اصف زوار–ورامین–قو ر–سب ست ب رآزاد–قم–ش شهد–شه ز–م ری (تب

رسیوم• منیتکنس ذاییا م)غ و ل اتوع حقیق ل–ت رد–دزفو روج زد–ب ان–اراک–ی رم دآزا–ک
ر ن–شه (ورامی

رسیوم• انکنس یگیاه رد)داروئ روج م-ب لو اتوع حقیق ر–زاهدان–ت ان–شوشت ست اک ل–ت –اردبی
رجند ر–بی ه–قدسشه ان اه–اراک–می ش ان رم م–ک و ل اتوع یق حق ر-خوراسگان–ت ا ادگ امای م

ابور-(ره) ش ان-نی رگ (گ
رسیوم• رژیکنس وهایان جدیدون ی)پذیرت ل دع ا لآب ن–کتو ا ا–سمن رض ل–شه ل–اردبی –دزفو

اوند م جنورد–د ر–ب ف–یوشه ج ادن ر–رشت–ایذه–آب (ابه
رسیوم• اعیهایآسیبکنس ندج)اجتم ر–ارومیه–سن مشه ن–اسال اه–روده ش ان رم ا–ک انده ق

رود،– ارشاه س رم روگ (بوشه
رسیوم• س انوکن حدهای)ن زوا ری رودشت–تب ران-اهواز-م (جنوبته
رسیوم• س فتفت،)بتنوسازهکن ج نان،آباد،ن زوین،سم رانق ز،جنوب،ته ری رجتب (ک

:فعالغیروبالاستفادهتجهیزاتکردنفعال-3
ل• شکی انکت اتب زاتازاطالع جهی حدهایدرموجودت شگاهی؛وا ان د
ام• ج اتان الع یمط ج ن رنیازس اسب ازهایاس حدهایروزنی شگاهی؛وا ان د
رح• اونط زاتتع جهی اونوت اییموادتع رفیشیم اییومص ج اب زاتج جهی اوت روشی جهیف زات؛ت
خص• ش زاتینمودنم جهی ازکهت راتبهنی اوتعمی راسیونی الیب .دارندک
ل• شکی انکت معب ا ارانج رک رتعمی البد ارانق رک نتعمی شگاهیدرو ان ارانود رک عمی رونبت

شگاهی ان د

ل-4 ا ازیوفع انتوانمندس ناس ارش شگاهیک ای یوآزم اه کارگ
مه ا رن زیب زاریوری رگ موزشیهایدورهب نوآ امی دت موزشیموا هآ رحب رش نزی ری ماتمهمت نرداقدا ای

:باشدمیراستا
زاری• رگ موزشیدورهعنوان1150ازبیشب خصصیآ شگاهیت ای ارگاهیوآزم لطیدرک ا 1399س

حدهایتوسط شگاهیوا ان شوردرد رایک انعمومب اضی متق
ابعنوان30• یکت موزش اآ ساه
نتولید• موزشیCDچندی اآ ساه
مهتولید• ا رن خصصیدرسیهایب ت
زاری• رگ یدورهایب موزش ختصآ انم ناس ارش اهک شگ ای اه/آزم ارگ ک

لبرای ا رگزاریمث ایدورهب ه5ه ان انداردگ رقراربهاست ازی اریب حدهمک موا لو اتوع حقیق وتهرانت
ردر ردستو ا ودنک زاریب رگ نب رایآ انب شورشمالیهایاست هک انیب زب حدمی انوا ست ل رردگ اهمه م

ن؛1400 اوی ادورهعن رحبهه لش :باشدمی1جدو
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هاارگانسایرواستانداردسازمانباهمکاریمجوزاخذ-5
اری اهمک رب ای انس اارگ خذوه جوزهایا رالزمم ارب اهاعتب شگ ای زودههاآزم ف اعثوا جذبب

دومتقاضیان راعتما شت زهانتیجبهبی نابراین.شدخواهدآنالی شگاهب میآزاددان ااینرداسال راست
قدام ردها اآنازتعدادیکهاستک لدره دو .استشدهآورده2ج

ف ریردی ره های اجبا ن دو عنوا
ت1 س اس زمايشگاه  براسا ديريت آ تم م يس ت س لزاما و تشريح ا ي  ز دسا تن رد  مباني، مس دا ان

2017-ISO/IEC17025
س 2 ي بر اسا ير زه گ دا يت ان دم قطع ين ع و تخم ل خطا  ي ه تحل GUM & EUMتجزي

ر 3 ز نرم افزا فاده ا ت زمايشگاه با اس ر آ رجي د و خا داخلي  يت  ف ي ترل ک MINITABکن
رد 4 دا تان س اس زمایشگاه براسا ديريت آ تم م يس داخلی  س یزی  ISO/IEC17025مم
ن5 زمو ي آ ش ها رو ديق  و تص ي  ر ذا ه گ صح

ه و رعال شگاهب رهایآزمای هذک رشد ر2جدولد شگاهسای ادانشگاههایآزمای مهمهایحوزهب
ری لهازدیگ شگاهیشبکهجم ای اوریآزم ردیهایفن ب اریجمهوریریاستراه :دارندهمک

اه• شگ ای انمندهایآزم (مورد3)تو
اه• شگ ای لهایآزم ا (مورد30)فع
اه• شگ ای شیهایآزم ای (مورد51)آزم
اه• شگ ای ستعدهایآزم 7)عضویتم (مورد0

ف ردی
ول  زاد اسالمی-2جد گاه آ ش ر دان مکا گاه های ه ش ی زما ر آ آما

گاه ش ی زما ع آ رگاه/نو تعدادکا
رد1 تاندا زمان اس ر سا مکا 1ه 0

رد2 تاندا زمان ملی اس زش سا رآمو مکا 3ه
رو3 و دا ر غذا  مکا ت-ه و خدما زش  7آمو

ب4 فاضال و  ب  ر آ مکا 2ه
ست5 ی ز ط  ی ر مح مکا 4ه

پزشکی6 ر دام مکا ه
ندسی7 و مه نی  ف ظام  ر ن مکا 6ه
پزشکی8 یاه  گ می  رس یک  ن ی 3کل

رت بهداشت9 زا و ر  مکا 1ه
1

و معدن0 نعت  رت ص زا و ر  مکا 1ه
1
رت نفت1 زا و ر  مکا 1ه
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خصوصیبخشباهمکاری-6
همنظوربه اد نازاستف رفیتوتوا ،بخشهایظ ی هخصوص بک شیش ژوه شگاهیوپ شگاهدانآزمای

میآزاد قداماسال ها هب رراتتهی رایمق اهواگذاریب شگ ای اآزم ره البد رحق شارکتط اوم ارهی هباج
خش یب دخصوص رتوانمن البد اهق شگ ای اه/آزم ارگ زیک رک هم تنمود ن.اس یاقدامای زیک نمهما ری ت

مه ا رن اههایب شگ ان دد یآزا م هاستاسال ثک اع دخواهدب خشش وصیب رخص ند م ا اهد شگ ان هبد
الیت رداختفع نوپ رهضم ه رداریب زاتیتوانازب جهی اهعلمیتوانازت شگ ان رهد ردبه ب جههکب ننتی آ

لهشدنکم اص اهف شگ ان .بودخواهدصنعتود

ات م راقدا سیاریوشدهذک قداماتازب ریا هدیگ رک ند رهای نگ رصتک شدپیداارایهف اعن شدهثب
ااست :ت

می• ا رفیتوتوانازتم شگاهیشبکهظ ای یوآزم ات حقیق اهت شگ ان روینتربیتراستایدرد انی،ی س ان
موزش لوصنایعآ شکالتح اآنم روه لد خگوییک هپاس ازهایب معهنی لمیجا رع شو ک

.شوداستفاده
اه• شگ ای اآزم اهه ارگ اوک ندسیوشدهبهینهه جددمه امم ج ردان .گی
زات• جهی جمیعپیشرفتهت جتمعوت شگاهیهایم ای حدرپیشرفتهآزم حدهایسط شوا اهدان گ

اد ج .شودای
ن• اتبی ستوعلمیتولید ارب معهوصنعتدرآنک ا ادتوازنج ج شود؛ای

ایتدرو ایهازنه رم القوههایس اهب شگ ان ایهحقیقتدرکهد رم لیس ادهاستم .شودبهینهاستف
هی ناستبدی ایهای اردرسرم ندیکن انم رتو ای اهس شگ ان اد زوه اتیمراک حقیق عوت ای ن اندیمص قرارتو

رفته اعثوگ احوزههمهدرجهشب .شوده
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کاستفاده از تکنولوژی میکروفلوییدی
در تولید نانو دارو ها

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده

و ان ان ه نبه دارو وا ن کع تراتژیی قالبرایمهماس ایانت ه داول،دارو ایمت ه وترکیپروتئین  ب،ن
ا ه یرا ،وواکسن  ااخ ه د  وکلئوتی رون ایسای ه دیدارو اکلوئی فب د وزیعه دت ن دفم وردداروه م

ه اد تگرفتهقراراستف ای.اس ه ل  م ا انوییح ان رب ی ی تتغ ا صوصی یکخ نت وکی اک ارم ثودار ف اع دب و ب به
هشوداروعملکرد ا وارضک بیع ان نج دآ ون ایروش.می ش ونیه گ یدبرایگونا ول وت ان لن م ا ایح ه

وددارویی اکهداردوج دیندارایعمدت ن دمرحلهچ باشن نهافزایشکهمی دهایهزی هشکوتولی ا
ت دسرع هبهراتولی دهمرا .دارن

دیک، کمیکروفلوئی ّاوریی ن دبرایجایگزینف تتولی وذرا ان لن م ا تداروح هاس دک ن دفرآی رتولی د
ل انالداخ ایک اره وچکبسی اک دازهب تران زکم ترمیلی1ا امم یردانج ف.میگ ایبرخال ه روش 

وم همرس رک شب ه ا زک ایسای ه ول  دالیهوزیک ن ،تکیهچ ردارد وروشایند ان لن م ا اح ره داز د هان
ای رمطلوبه و یمبه ط ق مرازمست و ن ایم دیه اختهلیپی ودس همی ش نک مکا دا کدرتولی ی

همرحله، رب و ،ط ه اپیوست ظب ف تح اسی توحس فی ول،کی ص ذیریتکرارمح االپ نوب نههزی پایی
د نراتولی ا مک ذیرا ازدپ .میس

ام ثویژگیاینتم اع هب تشد تکهاس ایشرک بره یرفایزرداروسازیمعت اونظ درن نولوژیتکازم
تمیکروفلوییدیک دجه نتولی ایواکس دیه یلیپی او هmRNAح اد ف نداست ر.نمای ند هارایهای ب

ه یددرمیکروفلوییدیکروشازاستفاد ول وت ان ارون رد ود قیاسد نعتوآزمایشگاهیم هیص پرداخت
ود .میش

دیک:کلیدیکلمات یکروفلوئی م

دکتر سید علی موسوی شایق
د کی مشه دانشگاه علوم پزش کی  ده پزش ک دانش ر  تادیا اس
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رشد مواد دوبعدی بر روی کاتالیزگرهای
یگ بررسی درجا: فلزی مایع

:چکیده

یزگرها تال لزیکا یعف ثالبرای)ما ابمسم انندمی(مذ یدروشیکتو یدجد برایوهانبتول
اد وبعدیمو ثالبرای)د نم ا(گراف یتب ترتوجهقابلسرعتوکیف اال اوب رفب ادونرژیامص مو

تری م یاک ه نبهرسیدنبرای.کندم ی وریچن تهفنا شرف ی ،پ اصای میخو ی ی-ش یز یف ک
یزگرها تال یعکا سموما کانی وبعدیموادرشدم هاسطحروید یدآن ردرقرابررسیموردبا ی ا.گ ب

توریکساخت هشتراک ار-ن یی-بخ یا م ی ،بهمنحصر(CVD)ش یماکنونفرد هقادر ک
یات ص ادخصو وبعدیمو یزگرهاروید ل تا یعکا ن)ما مایدرمذابمسرویگراف را(۱۳۷۰د

مقراربررسیمورددرجابصورت ی ه گوی.د یانخاصال ازجر اخلدرگ ،د تور جرهازراک یهپن ا
کی ی ت پ کساشعهوا ی تورا بلدرراک یرمقا رتبخ یزگ ال ت رتوکا یدحرا .کندمیتمحافظآنشد

ین را و ت انهبررسیبرایراک نرشدوزنیجو ابمسسطحرویگراف کروستوسطمذ ی پم و ک
،نوری ارهایدرجا ت میساخ ت هپراشتوسطآنا شع کسا ی ،ا یتودرجا ییوضع یا م ی حسش ط

یفتوسط مانسنجیط یتبادرجارا های.گرفتهقراراستفادهموردموفق ه ید اریعبدیپد ی س ب
هده شا شانکهاستشدهم هندهن میغناید قوعل تیاف نبرایقویصنع ی ینها یدجزم د

یست ش ه .پژو

، بررسی درجا:کلمات کلیدی یع ما های فلزی  ت یس تال ، کا و بعدی اد د .  مو

دکتر امیر مهدی ساعدی
د ن، هلن د ی ل دانشگاه   ، ح یمی سطو و ش یزگرها  ل گروه کاتا

تی د بهش ی دانشگاه شه ک  یزی ده ف ک دانش قق فرصت مطالعاتی  و مح
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نگاهی اجمالی به وضعیت ایمنی آزمایشگاهی و 
کارگاهی در کشور با نگاهی به چالش های موجود

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده
وع نیموض اهیایم هیوآزمایشگ ا ارگ یجملهازک وعات تموض هاس دک ن ازم دنی ارشگز ودایمیرص

هازمستمرگیری انشگا اد اتیمراکزوه ق قی دمیتح اش ر.ب دد ن ذشتهسالچ دگ وازبع ص بت ی
ل ورالعم اماجراییدست نینظ هیایم ا هیوآزمایشگ ا ارگ هازبسیاریک ا انشگ اد وعه اراموض دیتجب

ورد ،قراربررسیم د صاصدادن ودجهاخت صیب ص بهمتخ وج دم نرش دآ وزش.گردی م نیآ بهایم
ن وا ن یازیکیع ناصل صهتری اخ ایش هه وعتوسع رموض ارید هازبسی انشگا اد هه رتب و االنهسص

هبرگزار د ایدورهوگردی صصیه دحالدرهمتخ دمیرش اش تبررسی.ب ودوضعی وج ام انشگ اهد ازه
واردیجمله تم هاس یک دم ان و هبهت دهمرا ایگزارشتولی ده ن لومست اب مهق ا ،برن یریزی اررمس راک

نبرای هیمدیرا ا انشگ وارترد دهم ای ازونم اینی اقعیه نو وزهای صراح دترمشخ ف.نمای اس انهمت
داد هتع انشگا وعاینکههایید دبررسیراموض رنمودن ا ی تکمبس اسایی.اس ن ووافرادش اتم سس

نهایندرفعال رکهاستنکاتیجملهاززمی ایید نم ه انشگاهوافرادصحیحرا اد دمیه وان وثرمت
اقع ام.گرددو وثرگ جاددیگرم اای ه و ایوالگ دارده ان یقاست ق رد وزهایند دمیح نی.باش یزاتتجایم ه

نبه وا ن کع فهچالشی تاییوظی اکهاس تب وری تمح ایشرک هه اطدرفروشند اشمیارتب تهیهدب
نیمتمم تایم یزا ناجرایوتجه وعاتیجملهازآ تموض دکهاس ن ازم وجهنی دمیویژهت .باش

وجه هت بب ان و نیمختلفج هیایم هیوآزمایشگا ارگا دمیک ان و طت نیمحی م د،برایا نماساتی ا قق وح
ن ا انشجوی همد دفرا .نمای

نی،:کلیدیکلمات هایم ا زمایشگ ه،وآ ا ارگ .چالشک

دکتر محمد حسین رسولی فرد
ن ا ه زنج ا انشگ مرکزی د ه  ا ن، آزمایشگ ا ه زنج ا انشگ ن، د ا زنج

m_h_rasoulifard@znu.ac.ir
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دستگاه یونیزاسیون واجذب الکترواسپری 
اسپکترومتری جرمی

زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم
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هامروزه متریدستگا ایگیریاندازهازجرمیاسپکترو ااتمیه یزت نال ا،ویروسآ تریه اک اب رچوه ا اق ه
داو نپی هکرد مولکولاپیتوپینقش اماکرو صبرایه نمشخ د زش شبرهممراک ن هک ند ن یانمک

امولکول اربرده افتهک تی ایتوسعهاینازیکی.اس ورته تمگرفتهص وسیس یزاسی ون واجذبنی
Desorption)الکترواسپری Electrospray Ionization, DESI)ت رکهاس ند تآ طرا نق و هی د ش

رحالل، طد فرمحی ونهبهاتمس از،)نم اومایعگ دی م ا رد(ج و رخ هب بوکرد ب نس و نی د ونهش ازپسنم
ب نواجذ حازآ دمیسط و ن.ش مرای با ب هس د هش رک ند ا رزم ا ر)کمبسی زکمت کا قهی ی ق ت(د وانب

لازبیش ونهچه طدررانم الشرای ننرم ا طودرش فرمحی یزاتمس ودجرمیآنال یاز.نم و ردیگس
ویربرداری ص اراجرمیت نب ا بامک حجارو ط هم(Scan)س هفرا ود تنم تماین.اس یس رس هشکدهد پژو

ن ا ه وادوگیا هداروییاولیهم انشگا دد اختهبهشتیشهی نهوس دبهی هاز.ش ون اینم بیه واد)قط م
یک ارکوت ا(ن ونهت اینم یه ب یرقط ونه)غ ینم ا ینو(داروییه ن ینهمچ دوپروتئ پی اکتلی اریب ورده م

یز نال اآ یکاینب ن تقرارتک رف ایجوگ تنت هبدس هاینازآمد ا مالدستگ ا اک تایجب هماعالن د االتش مق
ت تمطابق وددو.داش ب ایبریکیبه ن ب هم اد ف بازاست اذ ایج نیه ظبرایگراف انمونهتغلی تمیزوه

ن یطکرد وردمح هدیگریوآنالیزم یپالسما،ازاستفاد تافزایشبرا نحساسی و ی یزاس ون ر،ی رویب
تم اختهDESIسیس هس د ورتش تص ..گرف

دکتر علیرضا قاسم پور
تی د بهش ی شه ه  ا انشگ رویی د یه دا واد اول م ن و ا ه ا ی گ ه  د هشک ژو پ



زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

MEMSسنسور فشار 

یزاتدرMEMSفشارسنسور Microelectromechanicalتجه systems (MEMS)،اجزای
وچک انیکیک ترونیکی-مک کرویراالک ونیتراشهی اسیلیک بیکدیگرب هوترکی رکب دمیا یرن .گ

ین ن نمیهمچ وا یکازت ن ایتک ته اخ هس اد ف هاست رایشد دب ور،تولی صالترانزیست نات ه هد اد وه
هاجزایسایر ازند یدرس اسیآ تبرای،(IC)ه اخ تس ا انیکیقطع دمک انن ا،م نره ایف ه ا لغش اب ق

یر ل،تغی ازهشک ایس ش،ه رتعا وا ،ول ا هه د ادن هرموه اا هه اد ف اوریاینکردازاست ن نمیف وا ایبر ت
ت اخ واعس اان وره نس واعجملهازس وران نس رس ا هفش فاد ت اوری،این.کرداس ن بف ایترکی وره نس س

قیق، دپردازشد ن درتم باطوق رت یمبیا کدرراس دICی نواح ا مک ذیرا دمیپ ن .ک

دینMEMSفشارسنسورعملکرد ن وعچ ورن نس ارس افش هب اد ف یکازاست ن اختهMEMSهایتک میس
ود ر.ش اد نج وای وردد داولازم نترینمت اآ وردراه ثم یممیقراربح ه ور-1د نس رس ا فش

متی او ق یزوم ور-2(Piezoresistive)پ نس ارس ازنیفش ردر.(Capacitive)خ ر،دوه و نس کس الیهی
ف ذیرانعطا ادپ ودمیایج هش هک نب ا و ن کع گمی افرا لدی دمیعم ن توک ارتح یرفش لشتغی میک

د ه اد م ایروشازا فیه دازهبرایمختل یریان اییاینگ ابج هج اد ف ودمیاست .ش

MEMS)خازنیفشارسنسور Capacitive Pressure Sensors)ادبرای کایج ری و نس ارس فش
ازنی، ایالیهخ اه ان افراگمرویرس ککفودی فرهی دمیقرارح اگیرن کت ازنی ادخ ودایج تظر .ش فی

ن وال  آ دودمعم دح ن رادچ ف و یک تپ ر.اس لتغیی افراگمشک ه،دی نفاصل تبی ا فح اص ان رورس ید ت هن ج
ت نروظرفی از یرراخ دمیتغی ه .د

دکتر مهرناز اسفندیاری
ا ت پوی اخ تروس ب ریزالک ف

me_esfandiari2000@yahoo.com 

MEMS)پیزوالکتریکگیجاسترینفشارسنسور Piezoresistive Strain Gauge Sensor)
ور نس نس جاستری ی تریکگ یزوالک ینپ راول و نس رس ا تMEMSفش قی وف یزم م هآ د و هوب رب و هط ترد گس

رای ایید ه رد رب ا دک ن ان ودروم ،خ ازی وازمس وازموپزشکیل انگیل وردخ هم اد ف یردمیقراراست ر.گ ناص ع
احسگر ان ا  رس یم ق افراگمرویمست دمیقراردی یرن ت.گ یرا تدرتغی اوم ق نم ا،ای اه ان دازهرس یریگان

ار هاعمالفش د هبهراش ر.داردهمرا تتغیی م او ق بم اس ن امت ترینب تاس هاس اقعدرک رو یتغیی ب نس
ولدر اط ان ت.استرس اوم امق کدره بکهی لش لWheatstoneپ ص د،میمت نکهشون ا مک اندازها

یقبسیارگیری ق تد ییرا تدرتغ م قاو ندمیفراهمرام .ک

ایازMEMSفشارسنسورساختار وره نس ارس نمیMEMSفش وا ایگیریاندازهبرایت تره ارام پ
دفیزیکی ن ان ب،م اشتا م ارود هفش اد ف دازهبرای.کرداست ا،خروجیگیریان وره نس نالپردازشس وسیگ

اطارائه ب یمبیارت نمیس وا تت ا یکیقطع رون ت طالک ب نرویبررامرت ا .دادقرارتراشههم

:چکیده
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رفاز ،ط ردیگر و نس توس ا دمیالکترونیکقطع ن ان و هدرت ا ایدستگ انهه داگ نایج هدباش رک د
ک دبستهی ن دایتراشهچ لهمبهواح ص ت دم ن .هست

یکMEMSفشارسنسورساخت ن تهایتک نیMEMSساخ بت رم تهاییروشب یکهاس برا
ت اخ انیمهس ان ارس هه اد ف ودمیاست د.ش اتولی ونیقطعهب اسیلیک ودمیعشروباالخلوصب .ش

ادبرای ازهایج ایس ده ن زاءوالیهچ تواج اال ابیناتص بیازآنه ویازترکی اپیالگ اچ هاسب اد ف ازت
،الک وری من بوزنیقل و وادرس هم اد ف دمیاست و یکیاجزای.ش ان نمیرامک وا ات زب نبینا برد

واد فم ناطرا تکهساختاریبرایآ نحرک ازآزادکرد ادداردنی اختبرایروشاین.کردایج س
ه ا تگ اییدس ده انن بم ا زلسنج،شت ا هرهاین و نج ا لحتیوافش تمتکمی ایسیس lab“ه on

a chip”ه اد ف دمیاست و ،.ش ام عهسرانج ونیقط هسیلیک بب ایقال هبرشتکیه د دمیدا و ه،ش ک
دمی وان دازهت نان کازآ ترمیلیی ام دت ن ترمیلیچ دم ههردر.باش دمیقطع ان و نت البقهزارا

د اسپس.باش نه های دیبست ن هب د ایوش هاتصالسیمه ند ه لهمبهد ص ت دمیم ون ه.ش ن هزی
ایی دمینه ان و نس10ازت اپ دت ن دچ ون دپ .باش

ندیپیکرهMEMSفشارسنسوربندیپیکره وریکب نس ابایدفشارس ابسازگاریبهتوجهب
طی ی هکهمح ا ندردستگ هآ اد ف ،میاست ود ودطراحیش ک.ش ور برایاصلیچالشی نس ایس ه

، ار رفش تنقرا وثرگرف رم یطیشرایطمعرضد تمح هاس دک ان و هبت رعالو دازهب ،گیریان ار رفش د
نبرابر دا ،می اطیسی ن ،مغ ا م ،د ک و تش ا اومایع ازه یزگ تن فظ ا افیمح هک ه.باشدداشت ب ن مج مه

د ن دیپیکرهفرآی ن ایبرایب وره س ن ،س ر ا بفش دیآ ن روب مومه و بم ناس نم ت،آ برایژهویبهاس
ای وره نس ارس ه،مطلقفش هک رب و ظ ن ابیم هدستی تب ا ب دث ن تبل ازمد هنی ظب ف کح فظهی مح

رخالء رزیرد و نس دس ور.دارن نس ارس بفش کرویبراغل تری یرکسایشیشهبس تپ لم میص
ود راش تزی ا صوصی نحرارتیخ رآ ا ی بیهبس نش و تسیلیک .اس

ایMEMSفشارسنسورکاربردهای وره نس ارس ازازفش وردپزشکیدردیرب هم اد ف گرفتهقراراست
د، ران اید ه اربرد د(non-invasive)ك ن ان ترلم ن ارك تدرهوافش یزا فسیتجه دازهوتن گیریان

نفشار و تاخیرا ،.خ ابلی هارائهنظارتق د وسطش ههایت ن،MEMSدستگا مکا ها فاد نازاست اآ ه
ردر ث ایاک ه اربرد د(invasive)ک ن ان ایم وره وکسنس دن ون هوس ا ایدستگ ته ن دایمپل انن ارفم ش

ن و نوخ ا بضرب هفراهمراقل تکرد ایبرای.اس ه اربرد ندیپیکرهچالشپزشکیک اخته)ب س
ن د زش وادا تم ف توس اسخ هب ب ایل یزه ار(ت ازگ اس طب تمحی ودزیس مراين.داردوج اا ب

ر و ص نمح زكرد رتجهی كد ارپالستي ازگ اس تب ازيس يمي رس دميميس و دازه.ش ،ان وچك صرفك م
توكم ا ب والنيث تط همد ايدستگا يزMEMSه ثن اع ودميب اكهش وبيبهآنه اييدرخ ازاره ب

د انن ام افض و اييدره هج اريك اندگ توم ابلي نق ا ن تازاطمي وردارايويژهاهمي دبرخ ن ،هست
ب اس ن دم ن ا.باش مهدرآنه ا ایبرن فیه نگجملهازمختل وری انیت ارم ینفش اب ترل،ک ن ورک وموت

ایی زاره داب ن فاعمان نجارت نجوس ارس هفش اد ف وندمیاست ن.ش ی ن ااینهمچ وره نس ایدرس ساله
یر هاخ ا ایگ تدرایویژهج نع تص ف ازون تگ هبدس دآورد .ان

های:کلیدیکلمات ر،(MEMS)مکانیکیالکترومیکروسیستم  و نس متی،پیزوفشارس قاو م
ر و نس ارس ازنیفش خ
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تشدید پالسمون حسگرهایکاربرد 
تسطحی برای تشخیص خوردگی مایعا

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده

ترازیکی م ارا ایپ یزوبررسیدرمهمه نال تآ ا نعتی،مایع تص ابلی دگیق ورن یروخ اتاث تبآنه ترفلزا .اس
ینبرای دگیتعی ورن تخ ا یرمایع وارهایرنگازتغی لمسین دبدلی هشدگی،اکسی اد ف ودیماست .ش

وریکه ایرنگبط واره هازپسمسین وط رغ نو د رش لد امایعداخ دولب انداردج قایسهاست دشمیم و
حورنگرویازو اطر سآنه وردگیکال تمایعخ دس دمیب ای.آی وره نس دس ایتشدی ونه پالسم

ایازیکیسطحی ارابزاره اردرحساسبسی نوسازیآشک ی ی تتع ایغلظ ونه توفلزیی زا سنگینفل
دمی اش قالهایندر.ب ینبرایم وردگیتعی تخ ا ایازمایع وره نس دس دی ایتش ونه طپالسم باحیس

ه اد پلیاستف ایرولاز ن-پ ا وس ت ی ایرولپلیوک ن-پ ا ت/کیتوس بال تک تفری وزی امپ وک ان نن وا ن الیهبع
اس، هحس اد ف هاست تشد وریکه.اس تبط هنمسذرا زپسوآ دوآزادا ناکسی د ،درش ایع ام هالیب

اس نشبرهمپلیمریحس یک دم ن ن اوک رب رتغیی هد د،زاوی دی وردگیتش ارمایعخ دشمیآشک ر.و ند ای
ایآزمایش ونه وربکمکسطحیپالسم نش کم هتحری د دش هان ایوالی بپلیمریه اذ اج متیضخب ا

58وnm20بین nmه نیروشب اییالکترورونشی تبهطالالیهرویبرشیمی م ا nm4ضخ پوشش9
ه هداد تشد تیجهواس زمایشن ویروEDXآ ص بت و ر،(SEM)روبشیالکترونیمیکروسک و ض لح وشک

تپلیمر ووذرا ان صران دمیمشخ ن ینبرایآزمایشایندر.ک وردگی،تعی وچرخشزاویهخ نش ارم ب
ت 0˚دق دازگیری005. هان ت؛شد وریاس یرکهبط /ppm۱تغی ر۰ تد ایغلظ ونه هنومسفلزیی آ

اربراحتی هآشک تگردید انی.اس ایکهزم ونه افلزیی د،میتماسپلیمریالیهب ابن یمزادآسری ون م وآ
و ان تن تذرا افری اب مآنه شبره ن دمیک ن ن هوک یراحتیب ا نه و بفلزیی ذ اسالیهج ز.ودشمیحس ا

ایج تنت دس هب مد قیقایندرآ اطتح نب ودمیاست هش رک ا ک ورگیریب نس دهایس نپتشدی و السم
ایازیکیسطحی قیقروشه ورندگیتعیینبراید تخ ت،مایعا رکهبطوریاس ضید رایبع ه،طش ک

وردگی تکمخیلیمایعخ وارواس ادرمسین صبهق نتشخی د،نمیآ ورباش س ن دس السمونپتشدی
تراحتیبهسطحی وردگیوضعی ندمیآشکاررامایعخ .ک

ا، حسگر :کلمات کلیدی ان ای رس ه وردگی، پلی پایرول، پلیمر  ن سطحیخ و د پالسم تشدی

دکتر امیر رضا صدرالحسینی
ه لیزر وپالسما، نیک، پژوهشکد و نتوپالسم مگ ه  آزمایشگا

ن ن ، ایرا ید بهشتی ، تهرا ه شه ا انشگ د
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

دهی آهنربای تجربه موفق راه اندازی و انرژی
سنج تشدید مغناطیس هستهطیف

:چکیده

ه ا جطیفدستگ ن دس اطیستشدی ن ازNMRهستهمغ کبهنی نی دا اطیسیمی ن ارمغ زا)بزرگبسی
به ر.دارد(تسال10بزرگیمرت قالهایند ربهم و صرط ونگیبهمخت ادچگ ناینایج دا اطمی ن یسیمغ

ت اب ه.پردازیممیث رب و نظ ادم دانایج زمی کا یمی چس ی اپ ان هابررس اد ف دمیاست و نوش ا از)جری
به پر100مرت م ن(آ ندرو ودمیبرقرارآ ااز.ش یمکهآنج چس ی اپ ان ت،ابررس ناس دو ازب صبهنی بهالات

بع ن ناینتغذیه،م ا نوجری دا دبرقرارهمیشهبرایمی ه وا ودخ یم.ب چس ی اپ ایدرابررسان م دودد ح
ه10 ویندرج ازواردکل اناییف ودمیابررس ابراین.ش ن ازب تنی هاس نک یمای چس ی نپ مدرو و مایعهلی

ودنگهداری ااز.ش خکهآنج رنر بخی ومت ایعهلی طدرم ادیشرای ارع دبسی ا ت،زی داس رایطیشبای
نیمفراهمرا هک نایجادک نای دا یمی ناطیس نمغ همقرو هب ر.باشدصرف ند های پیچیمسدستگا

ن کدرو نی وممخز تگرفتهقرارمایعهلی ناینواس نمخز کدرو نی تروژنمخز قرارمایعنی
تگرفته نواس کدرونمایعنیتروژنمخز نی تگرفتهقرارخالمخز وممخزن.اس ومایعهلی

تروژن ههممایعنی دارهبوسیل زخالج دیگرا دایک دهج دش ن.ان ایمخز ه،خاله ستگا هد کمکب
اخالپمپ هت دود نبه10مح وا فیت رمیلی6من ا دمیخالب ون یمسپسوش چس ی تروژنبوسیلهپ نی

ایع ام ایت م فید ن ه196م تیگراددرج ان ودمیسردس ه.ش نب ،ای شمرحله دپی بری ودمیاطالقت .ش
تروژنسپس نازمایعنی نمخز یرو هب د شی ودمیک نوش امخز مب و رمایعهلی ودمیپ س.ش سپ

ن تروژنمخز ودمیپرمایعنی روش هآخرمرحلهد نگرمبوسیل ککرد تی یمازقسم چس ی پ
ا ان طالحبهآنراابررس دااص یممیج ن نوک ا میبهراجری نآرا ندرو یممیبرقرارآ ن ادر.ک نته گرما

ن نکرد تای زقسم یما چس ی اپ ان وقفراابررس یم،میمت ن اوک داب نج بعکرد ن هم دانتغذی می
هدردائمی تگا اددس یممیایج ن ر.ک تد ننهای دا اطیسیمی ن راریوسیلهبهمغ نبرق ا درجری

یم چس ی ایپ ایه ان تکمکیابررس واخ ن ودمییک .ش

یف:کلیدیکلمات نجط دس اطیستشدی ن هی،انرژیهسته،مغ ومخال،د برپیشمایع،هلی دت ی

تر .1 ف هد مایچ ن گاراه ت گاهرتزNMR400هدس کرشرکتم برو

دکتر سینا مرحبایی
ن ف˛ایرا تی شری صنع ه  دانشگا ه  ت دانش آموخ

sina.marhabaie@yandex.com
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روش کار و کالیبراسیون کاربرد 
سنجی فروسرخ نزدیک با طیف

NIR در برخی محصوالت غذایی

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده

یفهایروش نجیط نس و ن اک ترلدرت ن تک فی نایعکی ارغذاییص وفقبسی هم ود دب اوشر این.ان برایه
لوتجزیه دتحلی وا ذاییم رغ ا ببسی و دمطل ن هچراهست بک ناغل اآ زه ا هنی هب ماد ازیآ ونهس دنم رن دا ون

ا لی ق دا هح اد ازراسازیآم د،نی هدارن جزی لوت نالینوسریعتحلی رای)آ ایواسطهب ده ن صوالتمحوفرای
ایی دمیارائه(نه ن ه نود نای ا مک هراا اربرب دمیک ن ه دینکهد ن کرویراآزمایشچ ونهی دنم نواح اما ج

د ه ند دو نکهب یفازپسنمونهای نجیط بس ودتخری ااین.ش ورددرویژهبهمزای فم نجیطی نس ادو م
ادق(NIR)نزدیکقرمز تص د.اس نروزرش تافزو ایافزایشوجمعی تتقاض ذایی،محصوال اهمیتغ

اورزی نکش در زبیشرام شا نپی ا هنمای اخت تس ر.اس لد ا ایس ،ه ر اربرداخی وپک روسک ت پک یاس
خ نبه(NIR)نزدیکفروسر وا ن کع شی یرمخرب،رو رغ بد اترکی شب ایرو نجیشیمیه وبهس ظ ن رم

ابی تارزی فی تکی وال ص اورزیمح ذاییوکش ربهغ و هط ترد یگس ردا و هم وج هقرارت تگرفت د.اس درص
ین، ت،پروتئ وب ،چربی،رط ه،روغن ر،نشاست ب ایفی ه د نه،اسی می رآ ا ی دع ن هق مجملهازریش ارا ترهایپ

فیواصلی تکی صوال ت،جملهازغذاییمح ت،غال ا وب ب درح ن دمیچغ ین.باش ن اروشاینهمچ رایبه
نجش یرمخربس هغ ترد ایویژگیازایگس هدرونیه امیو بزیوه اس ده انن ت،سفتیم اف ایبآسیب ه

ایویژگیودرونی هحسیه قشک هن رسزاییب تفرآورید وال ص ،مح ادارد ف قشای دمین ن ن ر.ک ند ای
ا، رکلیمروریراست ارروشب یزک نال رمخربآ اغی یفب یط نج خس ر روس کف ینبرایNIRنزدی برخیتعی

فیهایویژگی ذاییارزشودرونیکی تبرخیغ صوال اورزیمح یمکش ه وا تخ .داش

یز::کلیدیکلمات نال یرمخرب،آ یفغ نجیط خس ،NIRنزدیکفروسر

دکتر شیرین تقی پور
رزی دسی کشاو تری،  مهن ی دک ز برداش-دانشجو و پس ا د  ی ل ژی تو یزیولو ت ف

ن باغبانی یاها ن/گ د، ایرا ن، خرم آبا تا لرس گاه  نش دا
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Several Imaging Systems have been developed by Imaging Group at Shahid

Beheshti University . The main aim of these equipment have been for Imaging of

small animal brain. In this talk I will briefly discuss some of the techniques and

equipment such as Speckle Imaging, Light sheet imaging, Intrinsic imaging, Voltage

sensitive Dye imaging and Photoacoustic imaging developed in our laboratory.

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

Some of Optical Imaging Systems Developed 
at Imaging Laboratory at Laser Institute at 
Shahid  Beheshti University

Dr. Hamid Latifi
Head of Photonics and Micron Structures center
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

 سنجدستگاه اسپکترومتر بیضی

:چکیده

تر م نجاسپکترو ضی س اختهبی هس اشد گیریب دازه  یران بشتغی ورقط ه،ن ابید ازت ابلیب باستخراجتق ضری
ت طشکس همختل اد ازه یدرم ولب وجط تر400-900م م و ان دداراران باش ب.می  تضرای موشیوشکس ا خ

ابسته هو لب و جط و رم ند های ا ادستگ تب با یمحاس دد زع لوبرازشجملها تح ادال بهمع محاس
، ود همی ش نب ورتای هص نک یزا تم را ی ی ابشتغ ابیت ازت اب وریی ب هع بب ب نشس ابرهمک هنب ون ترام ب نس

ابشبه گیریفرودیت دازه  دان ن زومی ک ایا ه ه  تداد هبدس بهبرایآمد واصمحاس ادهاستاپتیکیخ ف
د ن هاین.می ک ا تدستگ ابلی لق ایتحلی ه ونه  ردوهمسانگردنم انگ اهمس دن ام ایعوج لم م ا ت،فش یملزا ن

ا، اه ان ارس ایوپلیمره ه گیریاینکهداردرازیستینمونه  دازه  اان ده ان و ایدرمی ت درمختلففرودزوای
ازه ی امدرجه20-90ب ذیردانج ای.پ ه ونه  وردنم دبررسیم ن ان و لمی ت ندازمتشک تالیه یچ او ف ندبمت اش

هاینکه ا ددستگ وان اییمی ت ه االیه  دت ترچن م انو وردران دقراربررسیم ه ای.د ه ن  وردالما فم هاست دراد
هاین ا لدستگ م پشا نگستن،-هالوژنالم والریزورت یفوپ نجط تس گیریجه دازه  تان د ورش تان ه.س ک

لدر هازنمایی(۱)شک هنمایشدستگا هداد د تش ت.اس تجه یصح نج هایس ه  هداد وبهدستگا ن نع ا
ونه بنم تضری بوشکس وشیضری م ا نخ و تخراجسیلیک هاس د اش هب اد ف هدستگاینازاست اا ایب ه ه  داد

ت هبدس د هازآم Sentechدستگا SE850قایسهبرای لدرم ن(۲)شک ا هنش هداد د تش یدرکهاس ازه  ب
ول وجط اریم هک ا ابقدستگ لتط ب ا ولیق ب هق د هدی د تش .اس

دکتر نرگس انصاری
ن لزهرا، تهرا دانشگاه ا یمی،  ک و ش یزی ده ف ک دانش  ، ک یزی ؛ گروه ف

n.ansari@alzahra.ac.ir

یف:کلیدیکلمات نجی،ط تری،س م و نجی،الیپس ضی س بیبی ا صه ی تراسپاپتیکی،مشخ م ترو ک

ل ف(2شک ی بط تضری نشکس و سیلیک ل ه(1شک ا تردستگ م ترو ناسپک ضی س جبی

ماه 25و 24 یور  هر 14ش 0 0 32



ا، گونه ه-پمپ های میکروفلوییدیکی
دقت و کاربردها

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده
مه ایابتدا، قد ریبرم و ئ ونگیت ترلچگ ن نک اددرجریا یکرونیابع ایکمکبهم ه قیقپمپ  د

نمیکروفلوییدیکی ا ودبی ارهای.می ش ازوک ایس ه نمیکروفلوییدیکیپمپ  و گ ونا هیبررسگ د سپسوش
اراترینبه ایک ه ظرازمیکروفلوییدیکیپمپ  دارین توپای ودپرداختهدق ایی.می ش ابه ج مایعاتج

دگیازمهمیبخش تروزمرهزن ر.اس ،ه د ن رچ تد رک تح ا ددرمایع ا یکرونیابع ایم ه فه  لمؤل ب ا ق
وجه هت تب د ارش ونیدچ ددگرگ ون لگرانشاثر.می ش اب هچشم پوشیق د موش و نمفه ا یه ایالجری

ب ودغال دیک.می ش یکروفلویی اسا  م تبهاس تحرک ا ادازمایع یکروابع رتام ت م و ان .زدمی پردان
ت کاریمطالعه ی نترلودس تک ددرمایعا امیکروابعا متریت و ان یدیکن همیکروفلوی مید ودنا .می ش

امبرای نانج کداد رازه ایازمیکروفلوییدیکی،آزمایشی ف اویا ایح ه نکهمیکرونیمجرا ا مک انجا ری
ت همرامایعا دفرا ن همی ک اد ف وداست ن.می ش نی ره ایچ زا ف کا دیکیافزاره یی ی وی فل رو یک تم پمپ.اس

نمیکروفلوییدیکی ا نمایعجری دیکیافزاره یدرو لرامیکروفلویی دتسهی ن ف.می ک رو یک دیکم درلویی
ای ه وزه  وعیح ن اازمت ه اربرد تازک اسلولیکش نایعوپوی ذاییص اگرفتهغ رمروباتیکت رن ا گرفتهبه ک

ود ای.می ش ه ونیروش  گ ونا نبرقراریبرایگ ا تجری ا رمایع اید ه دیکیافزاره  ویی فل رو یک ودم دوج .دارن
تبرای تحرک ومایعا ونه ید ده یگ پعم قالپم تانت ا دمایع ن ارت ب ایازع ه اییپمپ  ابه ج بج وتمث

ای ه اییپمپ  ابه ج تج ب مث ا ب)ن ان ه.(مرکزیج رس ا زوک ا ومس رمرس ا هگرفتهبه ک د رش اپایند ه پ  م
دتشریح ون .می ش

دیک:کلیدیکلمات یکروفلویی م

دکتر محمد عادل غیاث
درس م ت  ه تربی ا انشگ ت علمی د أ هی و  ض ع
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری 
جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره 

کننده هیدروژن

:چکیده

ه ا دازهدستگ واصگیریان بخ بوجذ ذ وادبرایهیدروژنواج بم اذ هوطراحیهیدروژنج اخت س
د اس.ش دازهاس ندرگیریان هکهروشای ورتروشب یزسی فن ت،معرو نجیحجماس تس .اس

ه ا هساختهدستگ د ادرش دازهبهق نیگیریان نح ایم اره ا-غلظت-فش م ایدر(PCT)د ه د بُم وجذ
ب، نیواجذ نح ایم واصه میکیخ نا ودی بترم ب،وجذ نیواجذ نح یکهایم نت بسی ذ ب،/ج ذ واج

نی نح ایم بایچرخهه ذ بوج ذ دیعملکردبررسیوواج دری وادهی ام اب م تد ه.اس برداریداد
ار، ودک ازهخ رب ا اخالفش 1ت ر،60 ا ازهب اییب م ا-30د ه600ت انتیدرج نمجهزوگرادس ود هب ا 12بهدستگ

داردحجم ان وراست ررااپرات اد ازدمیق اس واصت دیخ دری یفهی یط دازوسیع وا بم اذ ار هیدروژنج
دگیریاندازه ابع.نمای ن ادم اایج ط دازهدرخ اگیریان ربهه و وطط بس ربرایوبررسیم دامه ک

ا اره هک یرورا اب د بت ناس هم هاندیشید د تش ایج.اس ننت و براسی هکالی ا ادستگ ونهب دارداسنم ان ت
LaNi5ن ا دازهدادنش مال  گیریان ا رک ذی پ ایجوتکرار تبهنت هدس مد نازآ اآ ایجب قینمسایرنت حق

وافق ارت وبیبسی .داردخ

ب:کلیدیکلمات ذ دروژنج هی

دکتر هادی عربی
ه انرژی ا وژی آزمایشگ نول وتک ان اطیس و ن ن مغ ذیر،  د پ ای تجدی ه

د  مشه ردوسی  ف ه  ا انشگ ک د یزی ف ه  رو گ

یف:کلیدیکلمات نجی،ط تری،س م و نجی،الیپس ضی س بیبی ا صه ی تراسپاپتیکی،مشخ م ترو ک
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تجربه موفق در تاسیس آزمایشگاه 
اندارد مرکزی دانشگاه گیالن و مبانی است

سازی آزمایشگاه ها

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده

ه انشگا ند اگیال ه،10ب د انشک ه2د دودوپژوهشکد و17000ح انشج 60ود و0 ض تع ا بزرگترینعلمیهی
ه ورساحلیخطدانشگا دمیکش اکهباش هب ندازیرا ودمرکزیآزمایشگاهمجتمعرسمیا رخ بد 12قال

ه ا صصیآزمایشگ رتخ وزهد ایح اورزی،ه نایعکش ،ص ذایی هغ ایفرآورد ،ه نایعگوشتی ،ص نی ب ،آرایل شی
داشتی هوبه یفرآورد ا ،ه ولزی،فلزی اییسل یوشیمی نعت هص رب و ررسمیط ارد لبه ا ح1397س ا هافتت د ش

ت اواس یمب یحترس یکوصح تمات قسیس اریاف اتیوک م د ،خ ود میخ ا وثرومهمگ یم قشبرا یآفن ن ری
اعی لواجتم هعم تب ویرسال ه ا دم و نیخ تارائهیع ا م د بخ هیمطلو هبهآزمایشگا مع ا ،ج هشگعلمی نپژو را

ینو ن ازپوششهمچ اینی انی،ه ت قهاس تبرداشتهملیواییمنط انداردسازیامروزه،.اس مهمازیکیاست
اترین وره اکت رف نهد ،زمی اد داریایج اءونگه ق تارت فی تمکی ،سیس ا ره حد ط لس ب ا لق و ب انیق دیمجه .باش

ت ف ا ددری تتایی هدرصالحی ایشگا زم اآ اسبره اندارداس ISO/IECاست ک17025 اسیضرورتی تاس واس
تاز هاهمی وردارايعمد دمیبرخ مراین.باش کا اوردی هدست رف يح تا هاس اريک نازبسی دیرا مراکزم

هی ا اآزمایشگ ايانگیزهب نه و گ ونا ت)گ ما ونی،الزا ان واستهق ايخ ن،ه ا ت،مشتری ا بلیغ لت یرهوابتیرقمسائ (غ
دام هاق ذب ناخ زآ نوملیمراجعا ی دمیالمللیب ن ن ،.ک ابراین ن هب ایآزمایشگا همرکزیه انشگا اد زوه مراک

انندنیزتحقیقاتی نسایرم اسازما ابیه تی نداردبهدس تا ورهایازرااس تاساسیمح میودخهایفعالی
د ن ان ترینازیکی.د داردمهم ان ااست هه اک فب د اده کبرقراریوایج تمی لمدیریتیسیس ق نیومست بت برم

، ت تدق فی ذیریوکی اآزمایشگاهدرتکرارپ هطراحیه د تش اندارداس دمی17025است تم.باش تسیس فی کی
ه ا ا،۱۷۰۲۵ایزوآزمایشگ نب وا ن داردع ان ISO/IECاست ت؛17025 ا زام میال و تبرایعم هصالحی ایآزمایشگا ه

ن و نوآزم و براسی General)کالی requirements for the competence of testing and
calibration laboratories)ا فب د اده کایج می تیسیست دیری لم ق نیومست بت رم تب فی هیطراحکی د ش

ت ازي،.اس ندس ترلمست ن تک ندا ت وابق،ومس تس ما دا طاق امرتب اب ا،وریسکه رصته تف ما دا وصالحیااق
، ود ب یزيبه ازنگريوداخلیمم تب وسجملهازمدیری ایرئ ظراجراییروشه وردن شدرم تبخ یمدیری فیتک

ب و ا.میگرددمحس یریب گ انداردازبهره  1است ه،7025 اآزمایشگا ره اد دق ن ه وا ودخ تب ا م د ودخ اراخ نب بهتری
ت ی ف ی نبهک ا دمشتری و هارائهخ ود ینونم ن ههمچ هایکلی ت  ی نیمدیریتی،فعال صصیوف وتخ هرادخ ب

ن تری وبه دادارهنح ن .نمای

تاندارداین بیهمسوییاس یزمناس انداردبان نداردکههاییسازماندرودارد۹۰۰۱ایزواست تا ۹۰۰۱اس
اده سازی هپی د دارداینش ان هاست لترسریعوترساد ب ا هق اد ازیپی تس مه.اس ا ن واهی ایگ می۱۷۰۲۵ایزوه

د ان و طت بمراجعتوس ارجیارزیا Certification)خ Body)هکه ورتب رص برغی ت نمع ا مک را دو دص یزدارن ن
ادر ودمیص .ش

دکتر شاهرخ قوتی
ن یال گ ه  ا انشگ مرکزی د ه  ا ت علمی و رئیس آزمایشگ ا هی
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دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

ا م هتوصیها د تش نکهاس داردای ان طاست نتوس ا ازم ایس اربخشیه ب Accreditation)اعت Body)وممیزی
ادر دص دین.گرد بب نترتی ا ازم ارس ب ربخشاعت اض رح ،د ن زایرا دمرک تتایی ی الح هص دارداستموسس نان ایرا

(NACI)ادر هق دوروممیزیب مهص ا ن هی وا ISOگ دمی17025 اش همرکزیآزمایشگاه.ب ا انشگ ند یال اگ ب
ذاری یاستگ حس ی تدرصح هجه اد تسازیپی ما هالزا ا انداردآزمایشگ رجعواست تم وییجه اسخگ ازهبپ نی

ای معهه توجا نع وفقص ببهم تکس هصالحی ارآزمایشگا داردهمک ان رایاست ول441ب ص فرآوردهومح
نعتی اییوص وزهدرشیمی ایح اورزی،ه نایعکش ذایی،ص هغ ایفرآورد وشتی،ه نایعگ نی،ص ب ،آرایل شی

هوبهداشتی نعتیوشیمیاییهایفرآورد هص د تش نهاواس هت یینجامعآزمایشگا تتع هی واردرکاالما ن
ورشمالی یکش دم ین.باش ن ههمچ زیآزمایشگا رک هم انشگا ند یال اگ صالب مانهبهات ا ایس COCه مانه) ا س

ت ادرا توص انداردواردا EPLو(است مانه) ا معس ا وریگمرکج میجمه دوداز(اسال همع ایآزمایشگا ه
نوگمرکرفرانس ا ازم داردس ان دمیاست هباش رک حد ط تملیس دمیفعالی ین.نمای ن ایایراستدرهمچ ارتق

ح ط هعملکردس همرکزیآزمایشگا ا انشگ ند هوگیال تتوسع ایفعالی یرا  المللی،بینوملیه نااخ ی
ه ا وفقآزمایشگ ببهم تکس هصالحی ایشگا دآزم طمعتم تمحی یززیس هن د تش دین.اس ابترتیب وجهب هت ب

ت اورزیرسال نکش ا ناست نایعوگیال ودفعالص وج ندرم ینوآ ن ورداریهمچ ناینبرخ ا وقعیازاست تم
تراتژیک، کاس ی ت وپل یکوژئ م و ون واک ازار)ژئ اب ی راس وارهکهاو هبرایفرصتیهم سع و ارتت نطتج راییقهم د

ن دمیتحریمدورا اش دیو(ب ن نبهرهم اطقازآ ن توآزادم ا نیگمرک اییوزمی مرکزیهآزمایشگاقرارگیریودری
ه انشگا ند یال دوردرگ لکری لوحم ب-شمالنق نو ور،ج تکش قوی رچههرت ت یش تب اخ ایزیرس یزاتیتجه ه

هاین ا تآزمایشگ اجه ق نارت ارالمللیبینوملیترازبهآ یاتیبسی دمیح باش

ه:کلیدیکلمات زمایشگا مرکزیآ
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روشهای مختلف اسپکتروسکوپی

:چکیده
متر، بمیکرواسپکتروفوتو نازایویژهترکی ما ید وپچ همیکروسک اهمرا مب و تتراسپکتروفوت ازکهاس

ایی ان و ترذاتیت م و وپواسپکتروفوت یکروسک رم هفرات هورفت لب درتدلی اییق نم نائیداردهکبزرگ وا ت
یز نال وادآ ام تب یغلظ ا مه ونهوک اینم ره دد ا نابع یکرو ز.داردرام یا تطرف ابلی هق یفتهی اطزاط ق ن

صی ینونمونهازمشخ ن قشهتهیههمچ فین زطی وحا ونهسط همرانم دمیفرا ن اکهک ایکومزای ه اربرد
ن و گ ونا یوعلمیگ نعت تر.داردص م تروفوتو یکرواسپک تاینم ابلی هداردراق رک ند یکرب ایدیپ مختلفه

دازهبرای یفگیریان وری،ط ب ذبی،ع ابی،ج ازت ن،ب ما انسرا ورس انسوفل نس ی م و ونهازل ایهاینم ادب ابع
وچک  هک اد وداستف هاین.ش ا زهبرایدستگ دا ایگیریان یرتماسیه یرمخربوغ نجیرنگغ وس

ین ن یندرهمچ تتعی م ا ایالیهضخ ازکه هن اد ف ودمیاست ه.ش ا ودستگ ترمیکرواسپکتروفوت برایم
ین اراول ندرب را اختهای هس د تدارایوش فودق ا ذیریانعط ادیپ تزی نکهاس وا ن کبه ع ابزاری

نهدراساسی ایزمی یه اربرد تمختلفک نع وژیوص نول یرتک طنظ ت،محی ت،زیس ف هرشن و ناسی،گ
ت ناسی،زیس یک،ش وپزشکی،ژنت ان ه...ون اد ف ودمیاست .ش
اسپکتروسکوپی:کلیدیکلمات

دکتر مریم بحرینی
ک یزی ده ف ک دانش ت علمی  یا ن، عضو ه را ک نو ن ت یا دانش بن ل شرکت  دیر عام م

M_Bahreini@iust.ac.ir

یف:کلیدیکلمات نجی،ط تری،س م و نجی،الیپس ضی س بیبی ا صه ی تراسپاپتیکی،مشخ م ترو ک
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اندازه گیری آالینده ها در صنعت 
خودرو سازی

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده

ینده ال اآ انمیراه و یصت شخ ادت اردد تاند هابرایاس ادقرارآن هاود ترلراآن ماردککن ا
م ما نت زمندمواردای یا نن ادرکهاستای تد هااب قصورتبهراآن ی زهدق ا یریاند ردگ .ک

گرانی یندههاین یستفزا یطیز ثراتومح یندهازناشیشدهاثباتمخربا ال ایهآ
هااگزوز یل ومب ت تیبرا م سانسال یژهبهان یندهو ال یلهایآ ومب ت یزلیهایا شدهجبمود

هایوابزارهاکهاست تلفیروش یدگیدقتبامخ یچ ینهوپ وتیهاهز برایمتفا
های رد ارب تلفک ندر.یابدتوسعهمخ ی مینارا تصریمرورس هممخ نبرم ی یتر ال هایندهآ

ملازناشی هابرخیونقلوح ه گا ت ایودس ه ازهروش یریاند نگ ی الیندها ههایآ ا مخو ی
داشت

ینده:کلیدیکلمات ال آ

دکتر میثم بابایی
ن تا تر انگلس رد منچس فو ل دانشگاه سا
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نسل آینده سیستم های : هوا-باتری های فلز
2030ذخیره سازی انرژی از سال 

:چکیده

ا هب وج هت شب زای ف تا نجمعی ا اجه دودت ارد10ح فرمیلی زو2050سالدرن ا ی معن وا ازیبهج ذخیره س
اانرژی ه نبهباتری  وا ن زیکیع اربردی ترینا لک وردالکترونیکیوسای ز،م ا ی وردن هم وج نمحت ا ق وق

ت نع تص فتهبه.قرارگرفته اس ادیهگ ایاتح ه انک  ازارسوئیسب یره سازیب اانرژیذخ نده2029سالت آی
د ان و امی ت ارد426ت رمیلی ددال درش ن اوری.ک ن مف و نلیتی و هی لب نچگالیوانرژی  ویژهدلی وا بمت ناس

وازمبرای ن(whkg-1200-250)الکتریکیل و ن وردتاک هم وج تت ه اس ود ما،ب داکثرا انرژیچگالیح
ای ه اتری  ومب ی،لیتی ون یی نبرا ایبرآورد قاض دت اوریجدی ن نهدرف اییزمی نده ان نم ا گ او لولحمن ق ن

،)برقی ودرو اخ واپیم ه ایق، یره،(ق ازیذخ هانرژیس گا یرو ان یرهوه ازیذخ ایس که وچ انگیک وخ
نعتی یص اف تک ین.نیس ن اهمچ قایسهب ایعملیوتئوریانرژیچگالیم ه یمباتری  نیلیت ودو می ش

ت ف ااینگ ه ری  ات اب نه د30ت ایدیگردرص تج دپیشرف ذادارن دل ویبهبای تج مدتباتریجس ارآ برایریک
ارفاین ص تم .پرداخ

هارائهایندر اییکیبررسیب ه نه  لازگزی اب نیجایگزینق ایباترییع وا-فلزه اظازه نه،هزلح ی
ارژ ذیریش هوپ وژیتوسع نول نتک هپرداختهآ د تش ای.اس ه وا-فلزباتری  زه نانرژیچگالیا اسبیم

وردار دبرخ ن هبههست وریک ریانرژیچگالیط یمبات ا(whkg-112000)هوا-لیت نزینب لب ب ا قایسهق م
د باش سومی  نپ وا-رویباتریازآ ورده وجهم تت ر.اس هد قش هن نتشررا هم د زش وفرا هفرانه د م استآ

هنسلهایباتریکه ند وا-فلزهایباتریبعدبه2030سالازآی نده واه ودخ وعهوای-رویباتری.ب ن
نهماولیه و ن نبهاک وا ن ازاردرسمعکباتریع دفروشبهب یرس .م

ر رد و ردست ا تک ا قیق تراتژیکتح ابرایاس ه نتشرباتری  هم د طش ادیهتوس ااتح راروپ 2020السد
ن ا دنش ه اتریمی د نکب وا-زی صارفبرایه هم ترد رترگس اtrl2مرحلهد تtrl6ت اواس نه مرحله3ت

ادیگر یت نعت نص د هورودوش ازارب هب ا.داردرا وجهب هت رب نبک ود نب اوریای ن دایکهف هر ابت تا ایناس
دمطالعه ان و دوینبرایمی ت تراتژیت رمایهواس وزهدرگذاریس رانرژیح هد الد هس د ن دآی فی دبم .اش

ریاینامروزه او ن تف اخ اتریاینس رهاب تد تردس ور10ازکم ش تهک دمیپیشرف هباش برایک
ارفی نمص و ودروچ ایخ یرهوالکتریکیه لانرژیسازیذخ ن ایپ یدیه رش و .وخ . ورد. هشم وپژو

هقراربرداریبهره تگرفت اربردازیکی.اس رک نپ ارفتری ص اتریم ایب وا-رویه کدره باشدیمسمع
ه رک ینپژوهشایند نیباتریهم ولیع وا-رویسل وعه هن راولی اسد قی اهیم اختهآزمایشگ وس

ورد تگرفتهقراربررسیم .اس
یرهباتری،:کلیدیکلمات ازیذخ ریانرژی،س وا-فلزبات ه

مهندس محمد جواد کمالی آشتیانی
تی د بهش ی دانشگاه شه ک،  یزی ده ف ک دانش

jawadkamali@yahoo.com
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در صنعت تجهیزات  GMPالزامات 
پزشکی و آزمایشگاهی

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده
د ترینازیکیتولی ایبخشمهم تهره ی ادیفعال تاقتص هاس ایک ق تب امبهفعالی هپانج ویوست

یح نصح نایندر.داردبستگیآ ا دچههرمی وزهدرتولی اسح ریحس امت ودانج تش حساسی
ن ا فع ن دذی نتولی ازما ایازس ارتیه تنظ اگرفتهدول نت ا دمیافزایشمشتری اب اوی م و نایعم

ت تهیحساسی ن ینبهم ان و ادق قرراتیوایج هگرددمیم تک توصح م واختیوسال ن ک کی ولیدتی
فی ینراکی دتضم .نمای

وزهدر ت،ح م تسال یزا بتهوداروییوپزشکیتجه وزهبرخیال ایح ره دی،دیگ وعاینتولی همجم
ین ان و مبهق ا این هروشه ن تبهی اخ Good)س Manufacturing Practice)ا اربهی ص GMPاخت

یری.داردشهرت ادگ ولاینی ایپایهازاص داساسیه وزهایندرتولی تح .اس

ین ان و رراتیوق طکهمق ایتوس ه اد یننه تالمللیب نتح وا ن ول(ع نهاص تبهی اخ دوینGMP(س ت
ه دگردید وعدران امجم فاینب د هگردآوریه دشد تکهان فی ایرویههمهدرراکی اریه طک بامرتب
ت اخ اس دی کتولی هی ادفرآورد دایج ن ن ونهبهک طرکهایگ هخ ا ب لبهاشت اق د ودح هشخ ا دیک .اب

ین ان و رراتیوق ق طکهم ایتوس ه اد ننه تالمللیبی نتح وا ن ول)ع هاص ن تبهی اخ دوینس هگت د اندردی
ر وعد امجم نب فای د هگردآوریه د دش هان تک فی رراکی ههمهد ایروی اریه طک امرتب تب اخ ایس

د کتولی هی رد رآو ادف دایج ن ن ونهبهک طرکهایگ هخ ا ب لبهاشت اق د ودح هشخ ا دک اب .ی

ت دیری تم فی ی کک ومی فه هم ترد ت،گس هاس امک وری،تم م ها وربهک انهط داگ اج ای فجمع یتکی
ول ص ترامح یرتح دمیقرارتاث ه وششراد دمیپ ه وعاین.د لمجم تک ا ب نترتی ا ازم افتس باهی

ف ینهد ،اینتضم تکه صوال تمح فی ردکی و زم ا هبراینی اد ف ردراست هگرفتهنظ د دش و میارادخ
د، لباش هتشکی د تش ابراین.اس ن تب تمدیری فی لکی م ا دمیGMPش .باش

ای نهروشه تبهی اخ تازبخشیس دیری تم فی تکی ینکهاس دمیتضم ن تکهک وال ص رهبمح و ط
دمداوم اوتولی ایب دارده ان تاست فی بکی ناس هبرایم اد ف ورداست ظرم use)ن intended د( و ترلخ ن ک

د ون ور،میش نط ا وزدرکههم ازارمج اییب ارآزم وزک مج نی، اوبالی تی ا ص ولمشخ ص وردمح ازم تانی .س

GMP:کلیدیکلمات

GMP ( Good Manufacturing Practice) 

مهندس ریحانه زمانی کاوه
ه  زمانی کاو ه  کی)ریحان ت پزش یزا ت و تجه رو ،ملزوما دا صنعت  ر  رس د د ر و م (مشاو

r.kaveh2012@gmail.com
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

ین ساخت نانو هرم مس توسط سیستم گلد در ماش
تبخیر فیزیکی

:چکیده

ندسی ادمه وایج ان این اره ایتحریکبرایفلزیساخت ونیکیه دسیوپالسم ن ازیمه یفس ابشیبط ازت
بطریقازاپتیکیحسگریبرای وترکی بخیریماشینسیستمد Physical)ت Vapour Deposition)و

د Glancing)گل Angle Deposition)ورت تگرفتهص ین.اس بخیریماش ادرت تق مسفلزیالیهاس
ارا تب م ا صضخ ورتبهومشخ طحص حبرویمس ط هفیلمس یشیش Glass)ا Substrate)ه هزیرک الی

یز دمین ن م ا ادن دایج ن ارگیری.ک ینبک اش دم ثگل اع ندسیب نمه د ارش اخت اهرمیس ذیریپتکرارب
ظم من ا حبرروین ط هالیهزیرس د تش ار.اس اخت هس دنگهدارند اربهگل هک هگرفت د ونهبهش هیاگ ود تب اس

حکه هزیرسط تی35فاصلهدرراالی ان تریس روم دادد مت بعا ن دم ول ازم رقرارفلزیگ هقرا تداد .اس
رچرخشمکانیسم لالیهزی ب زق روعا هش انیالی هنش ورتاینب هص ود تب رکهاس هزی رالی بد داا ات ب

ت کسرع ری ردو قهسهد هشروعدقی هچرخشب ود حدرحالیکهونم ط رس تالیهزی ب هنس دب ازگمول
هدرفلزی ه79زاوی ردرج هگرفتهقرا ود تب یم.اس انس انیالیهمک رنش رد ا ار10-5خالفش خوب دنر رش

متی ا تر6ضخ م و ان رن قهد رودقی تد د نم ا قه18زم ورتدقی تهص رف ذی تپ ا.اس وجهب هت ارگیریب ولدمبک
دبرایحرارتی ازتولی ،گ وفلزی ان رن ا ت اخ یس ا ادهرمیه هایج د اعدارایش ف یرهایارت ا80بینمتغ 110ت

متر و ان ا60بینهرمیقطرون مترمی100ت و ان ندن .باش

هرم:کلیدیکلمات و ان ونی،ن انیالیهپالسم یکیحسگریدار،زاویهنش ت اپ

دکتر مسیح قاسمی
تی د بهش ی دانشگاه شه و پالسما،  یزر  ل ده  ک ک، پژوهش ی توپالسمون زمایشگاه مگن آ
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طیف سنجی رامان و کاربرد های آن

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده
تمعرفی.۱ نشرک ا هبهتکس تهمرا صوال تومح ا م د خ

یممعرفی.۲ ه ا ف یفم نجیط نس ا م را

هدالیلبررسی.۳ فاد ت نجیطیفازاس نس ما را

ایمعرفی.۴ ه اربرد یفک نجیط نس ا م را

دسعیارائهایندر ه وا د،خ یکش ن نتک ا ایورام ه اربرد نک وزهدرآ میکح اد ک توآ نع وردص م
ایوگرفتهقراربررسی انسیه هپت قو ال لدرروشاینب یریشک هشگ ایپژو اربردیه دتوک تولی ثرو

تاز ا م د هیخ ا وردآزمایشگ یردقراربررسیم .بگ

ن:کلیدیکلمات ا م را

مهندس سعید عبدی
تی د بهش ی دانشگاه شه ن،  شرکت تکسا
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

:صنعت نانوالیاف در گذر زمان
از الکتروریسی تا جت ریسی دورانی

:چکیده
لسی ا یرس داخ ه ا ورش ض هروح دب فرش والیا ان رن نایعد اریص نبسی و ،همچ ن و تراسی اریباتفیل موه زخ

وش اپ هه ود تب ماین.اس امه تب ایپیشرف له ب ا هق وج رت تد اخ اوس ق هارت ترورهایدستگا یسیالک
نعتی لص هحاص د تش نبه.اس ا ه،بی اد االکتروریسیس اردارب نب ککرد ولی ندرپلیمریمحل دا می

تریکی نوالک د تکشی طرا نق لسمتبهآ افیآوریجمعمح انوالی ان طرب ر۱۰۰زیرق ت م و ان دران میتولی
د ن دمیروشاین.ک ان و ات نهب ازیبهی اییس متره ارا نپ اژهمچو وزیتهاعمالی، ولت ویویسک هول،محل ل فاص

ا لت ایآوری،جمعمح تره نمختلفبس و ایهمچ ه ذ اغ رک ارچهوفیلت یپ ا هه افت ب اران هب از یالی زکین ا
ف والیا ان هیپوششن دد ن ر.ک هد ا ایدستگ ،ه نعتی خص دنر فتولی ا والی ان گرم۲الی۱بهن و رکیل تد اع س

دمی .رس
ودیتجربه ب نفسیهایماسککم دایدرت میابت دپاند ووی قابهنیاز۱۹ک تارت نع یدص ول فت انوالیا هبون

خافزایشویژه دنر هراتولی رب و دیط طرحج د.کردم ن فاینهرچ د انالدره اک خارتق دنر هدستولی ا تگ
ای نعتیالکتروریسیه یزص بالن ،میدن ود هرش ا نظ د ینش هاول ا نعتیدستگ تص ادورانیریسیج ب

ت ابلی دق هتولی بو فان والیا ان ا-ن نت گرم۱۲میزا و تبرکیل اع نبهراروشاین۲۰۱۳سالدر-س وا ن کع راهی
ل حدیگرح طر ر.کردم عمالازروشایند دبرایمرکزازگریزنیرویا فتولی ا والی ان کازن ولی امحل ی

ب ذا هپلیمریم اد ف دمیاست ن .ک
نرانیایندر تروشدواینیمقایسهومروربهسخ ایرفعجه نعتنیازه دبهروص فرش والیا ان ن

یم ه وا تخ .پرداخ
تروریسی،:کلیدیکلمات تالک ریسیج

دکتر مهدی وحدتی
دانش  ، ن ربو دانشگاه سو یمرها،  ک پل یزی یمی ف ی ش ترا ترا و فوق دک گاه دک

رگ، فرانسه تراسبو اس
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طراحی و ساخت ادوات اپتومکانیکی

دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

:چکیده

رکت ورمهش یففنا یدگانیظر اد یتب ئول س ودم ا1393سالدرمحد ارهب م تیش ثب
4 ا52183 ،هدفب وریتوسعهوساختطراحی ینهدرفنا یزاتزم ه ههایوتج گا ت دس

هی گا ش ازهوآزمای ریاند ی کیگ ی ت پ یزریوا ،برایل هها گا ش ان تیمراکزد یعصوتحقیقا نا
شور تایدروک اداخلیصنعتارتقایراس هرهب یریب هایازگ ی مند ان تخصصتو نم داخلیی

یس ردیدهتأس ن.استگ ی رکتا اش ازسنجیبهتوجهب ی ههاین شگا تیتحقیقآزمای زمینهدرا
یک یز یکوف ت پ ما ی م یراتساختبهتص ه یکتج کان م تو پ ازهوا ریاند ی اگ ئب ماتهارا خد

یانی ت ش مودفنیپ تانهون کیهباخوشبخ شبرت ان یدفنید ت ناسا انورشتهای فنیتو
گران ت ،صنع یرانی ونا اکن ستهت ان وددرتو وع100حد گاهوقطعهن ت یدرادس ول یدارائهوت ما ن

ا نت گزی ی هایازآنهامعادلجا ییمعتبربرند کا ی مر ییوآ پا مساخت.گرددارو سا طعاتقاق
یک کان م تو پ ازموردا ی رن گاههاید یش ،آزما یک ت پ یزرا یکول تون یرفو منظ سا ارندهناق هد ها،گ

یزها هایوم ،بردبورد کی ی ت پ مساختا سا تیجابجاگرهایاق ارودس تورد ارهایافز نرمومو
، هایساختوطراحیمرتبط گاه ت ازهدس یریاند یرگ ،سنجانحرافنظ اره یهم ازسشب

، ید اخلخورش ،سنجتد سون کل اخلمای خسنجتد ینهاززندر–ما ش ییپی ارها کهتاسک
م .استشدهانجا

ات:کلیدیکلمات و کیاد ی کان م تو پ ا

مهندس فاطمه سلیمی
دگانی ف دی ظری ر  ه فناو شرکت م
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

عه نقش آزمايشگاه هاي مركزی در شبكه توس
ارائه خدمات آزمايشگاهی و طرح های)استانی 

(استانی و ملی

:چکیده
اه گ ش زمای اآ ارایه ماتارائهرسالتد میخد شیعل ه اپژو یتب نهبتجربیبصورتکیف ا محقق

گرانو ش موزارت.باشندمیپژوه لو یرهایدرسالع یداخ یژهتاک شگاهرویایو هایآزمای
اردمرکزی ن.د ی مچن بیبودجهه یزمناس رن ند ی صا صخصو تصا ادهاخ گ.استد ش ان ااهد ه

موزشمراحلاز ،آ پسمحور موزشس هشوآ سلبهمحورپژو من اارتباطیعنیسو وهجامعب
هحرکتصنعت ندر.اندکرد ی ،ا سل گاهنقشن ش ارمرکزیآزمای ی س ثرب .باشدمیمو

اه گ ش زمای تیمیمرکزیهایآ س ی ابا ییشبکهب از یرهایسالدرکهس ماخ ادهانجا ازنداد
هیپوشش ماتد هیخد شگا ی یانبهآزما انشجو یاتاعضایود میه ردهعبورعل مککبهوک

معه یزصنعتوجا تابندن ش یدآنها.ب یشبردبرایبا امهپ یزیبرن ایر تکالنه ،اناس ها
اری ک م اشتهراالزمه کی.باشندد ادازی هممو نم ،ای ری کا م ادانعقاده اقرارد یارگانب ها

تی ول یرود تیغ ول تاند ااس مبرایه ماتانجا هیخد گا ش ی اآزما یتب .باشدمیکیف

گاه:کلیدیکلمات ش ی مرکزیهایآزما

دکتر حسین حاتمی
ن تا لرس دانشگاه 
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ساخت و عملکرد حجيم ساز امولسيون
هاي غذايي به روش پيوسته در مقیاس

آزمایشگاهی

زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

:چکیده

سر ک ی یمم ازحج Rotorمدلس Stattor،منظور یدب والتمطالعهوتول یممحص هحج شد
اسدر ی هیمق گا ش ی ن.استشدهساختهوطراحیآزما ی سرمدلا ک ی اازم شهدفب ه وپژو

ینه ه ازیب ترس م ارا یندهایپ یدفرآ ل اقعیتو یلازو ن:قب ی ی سبتتع یونن س مول یعا بهما
ازازت اریزمان،(L/G)گ Residence)ماندگ time)،ارسطح ش اخلف ،د سر ک ی ادم تعد

ر و ت و رم و مای،(RPM)د یطید یاتمح مل ییهایحبابپراکنشع ا یتبرهو ابل یمق ازیسحج
(Overrun)یت یممحصولوکیف ییشدهحج ا ایهبر(Stability)غذ یونپ ،فرموالس لبنی

تی ال ک ا.شودمیارائهمرغتخمسفیدهوش نطراحیب ی وعا ،ن سر یک کانم م ربررسیا ی ث تا
صولبرمبتنیهایپدیده هندسیا االتم ی اس ارهایب ت تنیرف و ی یرون وتنیغ ی ازپراکنشبرن گ

ثربی یراتوازتا ی ادتغ وناعد ینولدزبعدبد نو(Re)ر ت یو کان(Ne)ن م یرا .باشدمیپذ

سر:کلیدیکلمات ک ی تورم ،رو تور تا والتاس یممحص ،حج یمدرصدشده گیشوند حج

دکتر محسن لبافی
یعی،ک طب ع  رزی و مناب ، پردیس کشاو ی ذای ع غ صنای و  جگروه علوم  -ر

ن دانشگاه تهرا
mlabbafi@ut.ac.ir 
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زمایشگاهی ی آ ری ها ت و فناو یزا فرانس ملی تجه ین کن دوم

معرفی فب ریزالکتروساخت پویا

:چکیده
عتافزونروزگسترش نیکصن کترو اندرال نهبهجه تایگو یگرکهاس اند مک انیا دونجه اوریب افن بوه ایا زاره

ی نیک کترو انایندر.استممکنغیرال عهمی اوریتوس ایفن ادینیمهه یعنوانبهه اینایهبخشترینمهمازیک
ت، ایجنبهدرصنع ذارتاثیربشرمختلفه تبودهگ ی.اس ک تدرموثرعواملازی اوریاینپیشرف اهفن دازهشک ان

اس تتولیددرمقی عه.اس نهتوس ایعاینگو دصن ازمن اختنی ایزیرس تایپیشرفتهوبزرگه -آنبهصطالحابهکهاس
ا به اف Fabricationی Centerاایندر.شودمیگفته ادراست عهست اوریتوس نوفن ا ان تب ای اوحم یپشتیب تن اون مع

ی اوریعلم دوقوجمهوریریاستفن عهصن اوریتوس عهمرکزساختبهاقدامنانوفن اوریتوس -میکروهایفن
نیک کترو نوال ا کروفبعنوانبان ک-می نی نوالکترو ا ارکدرن اوریوعلمپ ازمرکاین.استکردهپردیسفن اریخدرب ت

3 0/0 ا9/1399 دیبهرهب ایازمن اه ایکالسباتمیزفض اندومطبقهدر100و10000،1000ه ختم ا اس ایب متر550زیربن
بع کعنوانبهپیشرفتهتجهیزاتومر می.گردیدافتتاحشود،میمحسوبحوزهایندرکهپیشگاممرکزی تما

جودتجهیزات یفبدرمو ایشرکتتوسطهمگ نشه اندا اوروبنی نیفن ختهایرا دهسا دش ن ای.ا دفض بیتولی ف
امل بی،مشخصهبخش4ش ا یالیهی ن ا ینش ک ارفیزی یالیهوبخ ن ا ایینش ارشیمی یوبخ گراف تجهیزات.استلیتو

جود بدرمو بلیتف ا ایمقیاسدرتولیدق عتیاینچ4ویفره متر20تکنولوژیوصن اه.دارندرامیکرو ایدستگ ه
جود بدرمو دف ارتن :ازعب

1. Deposition: RF Sputtering, thermal Evaporation, Low Pressure CVD (Chemical Vapor 
Deposition), Direct Current-Plasma Enhanced CVD, Oxidation and Diffusion Furnace

2. Etching: Deep RIE, RIE (Reactive Ion Etching)

3. Patterning: Photolithography (Mask Aligner), Laser Patterning

4. Measurement and characterization: Profilometer, Scanning Electron Microscopy (SEM), 
Potentiostat, Electrical Characterization

ازک،الیهسنسورهای:کلیدیکلمات این ایهتکنولوژی ه پ ادی،بر یالیهنیمه ه ن ا یوفلزینش ک می سرا

مهندس علی اخوان فراهانی 
ت پویا ترو ساخ ک ل ریزا ب  ف
aliaf2002@gmail.com
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کوپ بررسی مورفولوژی ماکروپورهای اسکفلد پلی وینیل الکل با استفاده از دستگاه میکروس
الکترونی روبشی

2سعید جوادی, 1*مهدی جهانفر, 1، زهرا عبداهلل پور پیربداغ1رحیمه خاوری, 

 r.khavari.9999@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دانشگاه شهید بهشتی-1

abdolahpoor.zahra@yahoo.com ،2- شهید اه مولکولی دانشگ–گروه زیست شناسی سلولی -استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی،معاونت پژوهشی و -jahanfar61@gmail.com ،3*بهشتی 

saeed.javadi.anaghizi@gmail.comفناوری

Evaluation of Scaffold polyvinyl alcohol macropores morphology  using scanning 

electron microscope

Rahime Khavari,zahra Abdolahpoor Pirbodagh1; Mehdi Jahanfar *2 ; Saeed Javadi

1-Master student of Nano Biotechnology, Shahid Beheshti University 2- Assistant Professor, Faculty of 

Biological Sciences and Technology - Department of Cellular - Molecular Biology, Shahid Beheshti 

University E-mail: jahanfar61@gmail.com* 3- Central laboratory of shahid beheshti university

مهمنایالزمهکندمیفراهمهاسلولتکثیرومهاجرت,رشدبرایرامطلوبیشرایطمتخلخلپلیمریهایداربست:چکیده
عیندردکنرشدوکردهحرکتداربستمختلفهایقمستبهبتواندسلولتااستسلولقطربامناسبماکروپورهایحضور

کهفرضاینباشدایجادپالسماتابشازاستفادهباسلولیمهاجرتجهتماکروپورهامطالعهایندر.نشودخارجآنازحال
پس. شودپلی وینیل الکلداربستدرمیکرون45حدودفیبروبالستسلولقطربامناسبمنافذیایجادسببپالسماسوراخکاری

پالسمامستقیمتابشدرمعرضدقیقه3مدتبهداربست,الکلوینیلپلینانوالیافالکتروریسیوپلیمریمحلولسازیازآماده
طالبانانومتر10ضخامتباهانمونهلذامی شدتهیهمنافدازتصاویریبایدنخستشدهایجادمنافذازاطمینانبرای,گرفتقرار

نمونههدارندهنگدستگاهرویبرکهالومینیومیکوچکقطعاترویبروشددادهپوششرومیزیمغناطیسیکندوپاشدستگاهو
(sample holder)گردیدندامادهبرداریتصویروبرایشدنددادهقراربودشدهچسباندهگرافیتیچسبوسیلهبه.

اخهایسورتاکردفراهمراامکاناینروبشیمیکروسکوپ.دادنشانرااسکفلددرنظرموردماکروپورهایSEMازتصاویرحاصل
محیطریزماکروپورهاشدمشخصSEMتصاویرازاستفادهباوسلولکشتازپس.گردندرویتقابلپالسماباشدهایجاد

.استآوردهفراهمسلولرشدومهاجرت,قرارگیریبرایمناسب
روبشیالکترونیمیکروسکوپ,پالسما,بافتمهندسی,داربست,الکلوینیلپلی:کلیدیکلمات

1. Tarus, B., Fadel, N., Al-Oufy, A., & El-Messiry, M. (2016). Effect of polymer concentration on the morphology and mechanical characteristics 

of electrospun cellulose acetate and poly (vinyl chloride) nanofiber mats. Alexandria Engineering Journal, 55(3), 2975–2984.

2. Cornelius, C., McCord, M., Bourham, M., & Hauser, P. (2017). Desizing of PVA sized pet/cotton fabrics with atmospheric pressure plasma. 

Cellulose, 25(1), 869–881.

3. Kanimozhi, K., Khaleel Basha, S., Sugantha Kumari, V., Kaviyarasu, K., & Maaza, M. (2018). In vitro cytocompatibility of 

chitosan/PVA/methylcellulose – Nanocellulose nanocomposites scaffolds using L929 fibroblast cells. Applied Surface Science, 449, 574–583.

4. Huang, C.-Y., Hu, K.-H., & Wei, Z.-H. (2016). Comparison of cell behavior on pva/pva-gelatin electrospun nanofibers with random and 

aligned configuration. Scientific Reports, 6(1).
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ید شده به کاربرد و تاثیر فرآوری پالسما در تثبیت و رشد نمونه های زیستی بر روی نانوداربست های سه بعدی تول
روش الکترواسپینینگ

3پریسا عباسیان، 2،  سعید جوادی1مهدی جهانفر

آزمایشگاه مرکزی شهید -jahanfar61@gmail.com* ،2تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم و فناوری های زیستی ، -1
تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم و فناوری های زیستی ،  -saeeed.javadi.anaghizi@gmail.com ،3بهشتی

abbasianparisa73@gmail.com 

Application and effect of plasma processing in the stabilization and growth of biological 

samples on three-dimensional nanoscaffolds produced by electrospinning method

Mehdi Jahanfar1*saeed Javadi, Parisa Abbasian2

1- Tehran, Shahid Beheshti University , Faculty of Biological Sciences and Technologies, Assistant 

Professor, jahanfar61@gmail.com *  2- Central laboratory of shahid beheshti, 

saeed.javadi.anaghizi@gmail.com , 3-Tehran, Shahid Beheshti University, Faculty of Biological Sciences 

and Technologies, abbasianparisa73@gmail.com

.شدمطرحالنگمویرنوبل،جایزهبرندهتوسط1928سالدرگازالکتریکیتخلیهپدیدهدرپالسماواژهباراولین:چکیده
تعریفیکطبقبر.شودمیایجادانرژیاعمالتوسطکهشودمیگفتهایشدهبرانگیختهگازبهفیزیکدرپالسما
وطحسشیمیاییتغییردلیلبهودارندگروهیرفتارکهاستخنثیوباردارذراتازخنثیشبهگازپالسماعلمی،

هرندگیچسبواتصالبرایپلیمرسطحرویبرمتفاوتعاملیهایگروهوجودآوردنبهبامقطعسطحکیفیتباالبردن
صیاتخصوبهبودجهتپژوهشایندر.گیردمیقراراستفادهمورد(سلولیردهمثالبرای)زیستینمونهبابهترچه

سدتخلیهپالسمای.شدبردهبهرهاتمسفرفشاردرالکتریکدیسدتخلیهپالسمایازنانوالیافسطحیانرژیوآبدوستی
برای.شدتنظیمkv11ولتاژپیکوKHz6ثابتفرکانسدرکاریبهینهشرایطدرآزمایشهاتمامیبرایالکتریکدی

برهانمونهوشددادهبرش𝑐𝑚21×1ابعاددرنانوفیبرشده،الکتروریسینانوفیبرسازیآمادهازپسمنظوراین
دونبسردپالسمایمعرضدرسوراخکاریجهتاولالیه.بگیردقرارپالسمامعرضدرتاشددادهقرارهولدرسمپلروی

رایطشسهسلولیهایتستانجامبرای.گرفتقرارتوریباسردپالسمایمعرضدرسطحاصالحجهتدومالیهوتوری
یهالوپالسماباشدهسوراخکاریاولالیهشده،الکتروریسیدوالیهنانوالیاف(1:شدگرفتهنظردرنانوفیبرهابرایمختلف

الحاصدومالیهوپالسماییسوراخکاریبدوناولالیهشده،الکتروریسیدوالیهنانوالیاف(2.پالسماباشدهاصالحدوم
باهنشداصالحدومالیهوپالسماییسوراخکاریبدوناولالیهشده،الکتروریسیدوالیهنانوالیاف(3.پالسماباشده

والیافنانسطحرویبرشدهکشتزندههایسلولدرصدکهدادنشانهانمونهفلوسایتومتریازحاصلنتایج.پالسما
حاویهکاینمونههمچنین.استنشدهاصالحنانوالیافرویبرشدهکشتهایسلولازبیشترپالسماباشدهاصالح
زندهنبیشتریبودپالسماباشدهسطحاصالحوسوراخکاریبدونهاینانوداربسترویبرشدهدادهکشتهایسلول
.دادنشاندیگرنمونهدوبامقایسهدرراسلولیقطبیتومانی

پالسما،سوراخکاری،بعدیسهداربست،الکتروریسی،نانوالیاف:کلیدیکلمات
:مراجع

1. Helmke A, Gerling T, Weltmann KD. Plasma Sources for Biomedical Applications. InComprehensive Clinical Plasma Medicine 2018

(pp. 23-41). Springer, Cham.

2. Bellan PM. Fundamentals of plasma physics. Cambridge University Press; 2008 Jul 31.
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نانوالیاف پلی وینیل الکل wettabilityآزمون زاویه تماس قطره در بررسی 

سعید جوادی, رحیمه خاوری, 2*مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ
استادیار دانشکده علوم و .abdolahpoor.zahra@yahoo.com2 ;دانشجوی کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دانشگاه شهید بهشتی-1

jahanfar61@gmail.com*مولکولی دانشگاه شهید بهشتی –گروه زیست شناسی سلولی -فناوری زیستی 

Evaluation of the wettability of polyvinyl alcohol scaffold

Zahra Abdolahpoor Pirbodagh1; Mehdi Jahanfar *2 ; Rahime Khavari; Saeed javadi

1- Master student of Nano Biotechnology, Shahid Beheshti University 2- Assistant Professor, Faculty of 

Biological Sciences and Technology - Department of Cellular - Molecular Biology, Shahid Beheshti 

University E-mail: jahanfar61@gmail.com*

املشو.شودمیاستفادهجامدسطوحترشوندگیمیزانتعیینبرایکهاستپارامتریمهمترین(CA)تماسزاویه:چکیده
هایدهپدیمیباشدمتخلخلجامدمحیطبهمایعنفوذیاسطحرویبرمایعشدنپخشمعنایبهواستجامدبامایعتعامل

Wetting and non-wettingی هایویژگازآبدوستیهستندتوجهقابلفنینظرازوکنندمیایفاطبیعتدرمهمینقش
یشوندگترمیزانمطالعهایندر.کرداستفادهسلولباموادسازگاریزیستمیزانسنجشبرایآنازمیتوانکهاست

آمادهازپس.میدهدافزایشراسطحآبدوستیویژگیپالسمااینکهبرفرضباقرارمیگیرد،سنجشموردالکلوینیلپلینانوالیاف
sampleرویبرهانمونه,پالسماییوتیمارنانوالیافسازی holderتوسطماکرولیتر2حدودآبقطرهوقرارگرفتنددستگاه
سطحالحاطهاینمونهبرایقطرهتماسزاویه.شدگرفتهقطرهازوعکسفیلموهمزمانگرفتقرارنانوالیافسطحبرروینیدل
سطح,قطرهتماسزاویهبهتوجهبا.بوددرجه66برابر(پالسماباسطحاصالحبدون)کنترلنمونهو57بابرابرپالسماباشده

تماساویهزآزمون.استکردهالقاهانمونهدرراآبدوستیپالسمالذابودهترآبدوستکنترلنمونهبهنسبتشدهاطالحنمونه

.تیمارهاستسایرازبیشترپالسماباشدهاصالحتیماردرسلولهامانیزندهمیزانکهدادنشانقطره

قطرهتماسزاویهآزمون,سازگاریزیست,پالسما,الکلوینیلپلی,داربست:کلیدیکلمات

1. Grundke, K., Pöschel, K., Synytska, A., Frenzel, R., Drechsler, A., Nitschke, M., … Welzel, P. B. (2015). Experimental studies of

contact angle hysteresis phenomena on polymer surfaces — Toward the understanding and control of wettability for different

applications. Advances in Colloid and Interface Science, 222, 350–376.

2. Zhao, T., & Jiang, L. (2018). Contact angle measurement of natural materials. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 161, 324–330.

3. Gu, H., Wang, C., Gong, S., Mei, Y., Li, H., & Ma, W. (2016). Investigation on contact angle measurement methods and wettability

transition of porous surfaces. Surface and Coatings Technology, 292, 72–77.

4. Almasian, A., Chizari Fard, G., Mirjalili, M., & Parvinzadeh Gashti, M. (2018). Fluorinated-PAN nanofibers: Preparation,

optimization, characterization and fog harvesting property. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 62, 146–155.
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بدیل بررسی اثربخشی پالسما برنانوالیاف سه بعدی با استفاده از تکنیک طیف سنجی ت
فوریه مادون قرمز

رحیمه خاوری، سعید جوادی, 2*مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ
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jahanfar61@gmail.com*مولکولی دانشگاه شهید بهشتی –گروه زیست شناسی سلولی -فناوری زیستی 

Evaluation of the effectiveness of three-dimensional plasma 

Bernwall fiber using Fourier transform infrared spectroscopy 

technique

Zahra Abdolahpoor Pirbodagh1; Mehdi Jahanfar *2 ; Rahime Khavari; Saeed Javadi

1. Master student of Nano Biotechnology, Shahid Beheshti University 2. Assistant Professor, Faculty 

of Biological Sciences and Technology - Department of Cellular - Molecular Biology, Shahid 

Beheshti University E-mail: jahanfar61@gmail.com*

آزمونکهفرضاینبامیپردازدپالسماباسطحاصالحازپسنانوالیافسطحعاملیهایگروهبررسیبهحاضرمطالعه:چکیده
میگرددروریسیوالکتشدهتهیهپلیمریمحلولابتدا.میشودنانوالیافشیمیاییترکیباتدرعاملیگروهایتغیرباعثپالسما

برشییپالسماتیمارهایاعمالازپسهانمونهکهترتیباینبه,میگیردقرارپالسمامعرضدرسطحاصالحبرایآنازوپس
رسمدستگاهبهمتصلکامپیوترتوسطآنبهمربوطنموداروشددادهقرارKBrرویمستقیمانمونهنازکفیلموشدندداده

گروههایدرتوجهیقابلتغییراتسببپالسماکهمیشوداستنباطپالسمامعرضدرنمونهباکنترلنمونهمقایسهاز.شدند
مربوطهاییپبکدارایپالسماتابشازقبلنانوالیافATR-FTIRازحاصلهایپیکآنالیز.استشدهداربستسطحعاملی

پیکوافزایشیعاملگروههایبهمربوطپیکهایپالسماتابشازپسومیباشندوالکلسیانیدمتیل،,استر,نیتریلگروههایبه
.استیافتهکاهشنیتریلگروههایبهمربوطهای

قرمزمادونفوریهتبدیلسنجیطیفپالسما،,سطحاصالح,نانوالیاف:کلیدیکلمات
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ساخت وری موقتمقایسه صفات رشدی ارکیده فاالنوپسیس در دو نوع بیوراکتور غوطه
داخل و خارج

2*، علی فدوی1، شیرین دیانتی دیلمی1آیالر محمدپور باروق

گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران1
گروه فناوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران2

afadavi@ut.ac.ir: نویسنده مسئول*

-ف بیوراکتورهای فشرده در انواع مختلهای استریل خودکار یا نیمه خودکاری هستند که برای کشتها سیستمبیوراکتور: چکیده

وری موقت های غوطهترین بیوراکتورهای ریتا از رایجبیوراکتور. اندوری موقت و مه ، طراحی شدهوری دائم، غوطههای غوطه
غییر رنگ شوند، اما کوچک بودن و تویژه محصوالت باغبانی استفاده میهستند که برای تولید انبوه بسیاری از محصوالت به

شد تا ها به کشور ایران سببهای باالی خرید و وارد کردن این بیوراکتورتدریجی جداره ظروف بعد از اتوکالو و همچنین هزینه
-بهنوپسیسفاالمتری ارکیدههای پنج میلیدر این پژوهش، پروتوکورم.وری موقت ایرانی فابیو، ساخته شوندهای غوطهبیوراکتور

ت ریتا و وری موقو فاست در دو نوع بیوراکتور غوطه( شاهد)اس نمونه در دو تیمار محیط کشت مایع شامل نیم غلظت امعنوان ریز
-نتایج به. ردیدها ثبت گفابیو، در سه تکرار، کشت شدند و سه ماه پس از کشت، برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاهچه

به بیوراکتور های کشت در بیوراکتور فابیو نسبتدر تمام محیطرقم باال بودن محتوای کلروفیل کل دست آمده نشان داد که علی
ابیو بیشتر بوده های ریتا نسبت به فها، توزیع زیست توده و محتوای آنتوسیانین، در بیوراکتورنمونهریتا، وزن تر و خشک کل ریز

رای تولید انبوه های ریتا بعنوان جایگزین بیوراکتورها بههای فابیو و استفاده از آنسازی در بیوراکتوردر صورت اندکی بهینه. است
.یابد که در تولید تجاری بسیار مقرون به صرفه خواهد بوددرصد کاهش می97های کشت گیاهان، هزینه

تولید انبوه، ریتا، مقرون به صرفه، فابیو:کلمات کلیدی
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اکسید آهن–کاربرد طیف سنجی رامان در مشخصه یابی نانو کامپوزیت اکسید گرافن 

Meh.akrami@mail.sbu.ac.ir

3، دکتر مهدی جهان فر*2،دکتر سید محسن دهنوی1مهرداد اکرمی

meh.akrami@mail.sbu.ac.irتهران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم و فناوری های زیستی، .1

mo_dehnavi@sbu.ac.ir*تهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم وفناوریهای زیستی،. 2

Jahanfar61@gmail.comتهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم وفناوریهای زیستی،. 3

Application of raman spectroscopy in characterization of graphene oxide – Fe3O4

nanocomposite

Mehrdad Akrami1, Dr Seyed Mohsen Dehnavi2*,Dr Mehdi jahanfar3

1- Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2- Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3- Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

mo_dehnavi@sbu.ac.ir*

.گیردمیرقرااستفادهموردکربنیموادپیوندماهیتمطالعهبرایکهاستمخربغیرتکنیکیکرامانسنجیطیف:چکیده
بکهشساختارهایاصلیمشخصهکه(پیک)قلهدوگرافناکسیدرامانطیف.استمنحصربه فردمولکول،هررامانهایطیف

درکربنجفتمشخصهGباند{1}.شوندمیشناختهDباندوGباندعنوانبهمعموالا کهدهدمینشانرااستکربنی

Sهیبریداسیونبامتناظرکهاستگرافیتیصفحات P مانندهگزاگونالساختاردرکریستالیعیوبحضورباDباندوباشدمی2

1300یمحدودهدرDوباندشودمیدیده1600تا1500یمحدودهدرمعموالGباندگرافناکسیددر.داردارتباطگرافیت
عواملوتاسحساسبسیارساختاریتغییراتبهنسبتنواردوایننسبیشدتوموقعیت،کلیطوربه{2}.استمشاهدهقابل

سنتزکهآزمایشایندر{3}.هالبهیاسطحدرنقصیاهاوالیهتعدادناخالصی،مانندبگذارندتأثیرآنهابرتوانندمیمتعددی
طیف.استتشخیصقابلکاملطوربهGوDهایقلهسنجیطیفازپسگرفتانجامیافتهبهبودهامرزروشبهگرافناکسید
آهنکلریدوآبه6آهنکلریدحضوردرشیمیاییرسوبیهمروشبهکهآهناکسید–گرافناکسیدنانوکامپوزیترامانسنجی

تقابلیوشدهدارعاملآهناکسیدتوسطگرافناکسیدهایورقهکهاستموضوعاینیدهندهنشانگرفتانجامآبه4
22/1به10/1ازGوDهایباندشدتنسبتشدمشخصآهناکسیدنانوذراتباGOشدندارعاملازپس.داردمغناطیسی

میGOبهسبتنکوچکترگرافیتیهایحوزهایجادباگرافنشبکهبلوریناندازهمیانگینکاهشازناشیکهاستیافتهافزایش
{4}.باشد

، طیف سنجی رامان مشخصه یابی، نانوکامپوزیت، اکسید آهن، اکسید گرافن:کلمات کلیدی
:مراجع

1. King A A, Davies B R, Noorbehesht N, Newman P, Church T L, Harris A T, Razal J M and Minett A I 2016 Scientific 

Reports 6 19491

2. G. Kumar Pradhan, D. Padhi, and K. Parida, “Fabrication of Fe2O3 Nanorod/RGO composite: A novel hybrid      

photocatalyst for phenol degradation” Applied Materials & Interfaces, August, 2013.

3. Sathish M, Tomai T, Honma I 2012 J. Power Sources 217 85-91

4. R Hatel et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1081 012006 Sathish M, Tomai T, Honma I 2012 J. Power Sources 217 85-91
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طراحی و بهینه سازی سامانه الکتروشیمیایی تولید نانوذرات مغناطیسی 

*1فاضله فقهی،  نرگس انصاری

n.ansari@alzahra.ac.ir *؛ گروه فیزیک، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران. 1

Design and modification of electrochemical magnetic nanoparticles production system

Fazeleh Feghhi, Narges Ansari1*

1. Department of Physics, Faculty of Physics and Chemistry, Alzahra University, Tehran 1993893973, Iran; 

n.ansari@alzahra.ac.ir*

پیشهایحوزهووصنعتیهایپژوهشبرایصنعتینیمهوآزمایشگاهیهایمقیاسدرمغناطیسینانوذراتتولید:چکیده
هتجمیتوانندآلیوشیمیاییمولکولهایانواعسطحبهمناسباتصالبانانومواداین.[1]استتوجهخوردربالینیوبالینی
یاپزشکیرداریتصویربدراستفادهموردبایوموادومغناطیسیالکترودهایبهمغناطیسیخاصیتافزودنیافیزیکیخواصبهبود

وشیمیاییوفیزیکیخواصذرات،اندازهدقیقتنظیمنانوذراتاینتولیددر.[2]گیرندقراراستفادهموردهدفمنددارورسانی
سنتزپارامترهایتنظیمباالکتروشیمیاییروشدر.[3]استبرخورداربسیاریاهمیتازاکسندههایمحیطدرذراتپایدارسازی

سازیبهینهصورتدر.کردطراحیمغناطیسینانوذراتخواصمهندسیجهتراکارآمدیوقیمتارزانسامانهتوانمی
گسترهیتوانماستفادهموردالکترولیتشیمیوسنتزدمایجریان،وولتاژپروفایلالکترودها،جنسنظیرفرآیندیپارامترهای

.کردتولیدوطراحیمدنظرخاصکاربردبهتوجهبارانانوذراتازمتنوعی
:استشدهزیرمغناطیسینانوذراتتولیدبهموفقحاضرتحقیقات

سنگینفلزاتورنگیملکولهایجاذبعنوانبهگرافنسطحرویبرشدهپایدارصفرظرفیتیآهننانوذرات1.

گرافنسطحرویبرپایدارشدهاکسیدآهننانوذرات2.

شدهپایدارکبالتمغناطیسینانوذرات3.

هدفمنددارورسانیجهتکیتوزانباشدهسطحاصالحمغناطیسینانوذرات4.

نانوذرات مغناطیسی، گرافن، سنتز الکتروشیمیایی، دارورسانی هدفمند، اکسید اهن، آهن صفرظرفیتی:کلمات کلیدی

:مراجع
1. Indira, T. K., and P. K. Lakshmi. "Magnetic nanoparticles–a review." International Journal of Pharmaceutical sciences and 

nanotechnology 3.3 (2010): 1035-1042.

2. Tran, Nhiem, and Thomas J. Webster. "Magnetic nanoparticles: biomedical applications and challenges." Journal of Materials 

Chemistry 20.40 (2010): 8760-8767.

3. Faraji, M., Y. Yamini, and M. Rezaee. "Magnetic nanoparticles: synthesis, stabilization, functionalization, characterization, and 

applications." Journal of the Iranian Chemical Society 7.1 (2010): 1-37.
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پرتو نگاری نانوذرات مس و سنتز آن با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم 

3، میثم رحمانی*2، محمدتقی احمدی1یاسر شفیعی دیزجی

کارشناسی ارشد، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1
دانشیار، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران2

ری اطالعات و مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گروه مهندسی برق، نرم افزار، فناو–) ره)بین المللی امام خمینی استادیار، دانشگاه 3
مهندسی پزشکی، بوئین زهرا، قزوین، ایران

(mt.ahmadi@urmia.ac.ir/ mtahmadi.nano@gmail.com)ایمیل نویسنده مسئول

ووفیزیکناننانوالکترونیک،مانندهاشاخهدیگرترکیباتوموادعلومزمینهدرایگستردهبسترنانوتکنولوژی:چکیده
رمفبامقایسهدرمتفاوتهایویژگیباموادینانوذرات.استکردهایجادآنهایویژگیوخواصدرکبرایالکتروشیمی

ارو،دبهداشتی،وآرایشیلوازمنانوسنسورها،نظیرپژوهشیوعلمیهایحوزهازبسیاریدررواینازباشند،میبالکشان
کتریکی،الهدایتهایویژگیدارابودنبرعالوهمسنانوذرات.دارندکاربردموادوکاتالیزوریطراحیوتشخیصیتصویربرداری

بامرتبطایهزمینهدرباالمیکروبیضدوقارچیضدهایفعالیتهمچنینوضدباکتریاییخواصدلیلبهحرارتی،واپتیکی
کنترلیتقابلبانانوذراتسنتزجهتمتداولهایروشجملهاز.استگرفتهقرارپژوهشگرانتوجهموردنیزسالمتیفرآیندهای

بررسیوطالعهمبهتحقیقایندر.کرداشارهسیمالکتریکیانفجارروشبهتوانمیآنهایکنواختیوکریستالیساختاراندازه،
نانوشناسایی.استشدهپرداختهنانوذراتایننگاریپرتوومسیسیمالکتریکیانفجارروشازاستفادهبامسنانوذراتسنتز
ازمستذرانانوتولیدسرعتافزایشهمچنینوقیمتارزاننگاریپرتوبانانوذراتایناندازهتقریبیتشخیصومسذرات
داخلدرهشدپخشمسنانوذراتمقدارتحقیق،اینازآمدهبدستنتایجپایهبر.باشدمیتحقیقایندرنظرمورداهدافجمله

الکتریکیقوسقدرتیانیروو(Current)جریاننظیرپارامترهاییبهمحلولرنگولیزرنورمسیرپهنایووضوحمحلول،
(ARC Force)شفافآنرنگوکمترمحلولدرمسذراتنانوغلظتنیرو،وجریانمینیممحالتدر.داردبستگیرفتهبکار

لظتغومقدارنیرو،وجریانماکزیممحالتدر.باشدمیخودمقدارکمتریندرلیزرنورپهنایحالتایندرهمچنین.استتر
لیزرنورمسیرهمچنین.گیردمیخودبهراتریتیرهرنگمحلولوبودخواهدبیشترمحلولداخلشدهپخشمسذراتنانو

.باشدمیخودمقداربیشینهدارایحالتایندرآنپهنایوترواضح

.پرتونگاریسیم،الکتریکیانفجارمس،نانوذرات:کلیدیکلمات
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بهینه سازی پالسمای پالسی و بررسی اثرآن بر روی نانوذرات معلق

3، میثم رحمانی2*، محمدتقی احمدی1راحمه کاشفی حبشی

کارشناسی ارشد، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1
دانشیار، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران2

ری اطالعات و مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گروه مهندسی برق، نرم افزار، فناو–) ره)بین المللی امام خمینی استادیار، دانشگاه 3
مهندسی پزشکی، بوئین زهرا، قزوین، ایران

(  mt.ahmadi@urmia.ac.ir/ mtahmadi.nano@gmail.com)ایمیل نویسنده مسئول

د،شومیایجادخودروهاموتوردرسوختناقصاحتراقینتیجهدرعمدتاکهمعلقنانوذراتازناشیهوایآلودگی:چکیده
آلودگینبردبینازوکنترلاخیرسالچنددرکهجاییتااستنانوفناوریمبحثدربرانگیزچالشهایحیطهازیکیامروزه
Ultra)ریزفوقذراتیانانوذرات.استشدهتبدیلبشریجوامععمدههاینگرانیازیکیبهذراتاینازناشی fine)ذراتبه

جملهآنازکهاستشدهگزارشنانوذراتبامواجههاثردرمتعددیعوارضاحتمال.گرددمیاطالق100nmازکمترقطربا
وسایل.کرداشاره...وکلیهکبد،،DNAآسیبالتهابی،هایپاسخقلب،ضربانتغییرتنفسی،عروقی،قلبیعوارضبهتوانمی

جذبرایبکهزیادیهایتالشرغمبه.باشندمیزیستمحیطبهمنتشرهنانوذراتازنیمیمنبعتنهاییبهموتورینقلیه
اکثرردذراتاینغلظتاست،گرفتهصورت(الکترواستاتیکنشینیتهروشومختلفذراتفیلترهایتوسط)نانوذرات

ابراینبن.باشدمیجهانیبهداشتسازماندرهواکیفیتهایدستورالعملازباالترشدتبههمچنانتوسعهحالدرکشورهای
داشتهرااالبکاراییوراحتیسادگی،قبیلازمزایاییکهذراتاینازناشیآلودگیکاهشدرموثرجدیدهایفناوریازاستفاده

رویبرآنتاثیروپالسیپالسمایسازیبهینهموضوعبهتحقیقایندر.استگرفتهقرارمحققانتوجهموردهموارهباشند
دیمانعباکیالکتریتخلیهراکتورسیستمدرحرارتیغیرپالسیپالسمایکاراییرو،ایناز.استشدهپرداختهمعلقنانوذرات
بهسردمایپالسایاستوانهراکتوردرپالستکرارفرکانسواعمالیولتاژنظیرپارامترهاییتاثیرهمچنینو(DBD)الکتریک

میزانرینبیشتبرایبهینهشرایطهادادهتحلیلباادامهدر.استگرفتهقراربررسیومطالعهموردمعلقنانوذراتمهارمنظور
مهارباالترپالستکرارهایفرکانسوترپایینولتاژهایدرنانوذراتازبیشتریحجمبطوریکهاست،شدهگزارشآلودگیمهار
.استشده
.هواآلودگیمعلق،نانوذراتسازی،بهینه،(DBD)غیرحرارتیپالسمایراکتورپالسی،پالسمای:کلیدیهایواژه
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داربست پلی وینیل الکلwettabilityبررسی 

سعید جوادی, رحیمه خاوری, 2*مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ
استادیار دانشکده علوم و .abdolahpoor.zahra@yahoo.com2 ;دانشجوی کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دانشگاه شهید بهشتی

jahanfar61@gmail.com*مولکولی دانشگاه شهید بهشتی –گروه زیست شناسی سلولی -فناوری زیستی 

Evaluation of the wettability of polyvinyl alcohol scaffold

Zahra Abdolahpoor Pirbodagh1; Mehdi Jahanfar *2 ; Rahime Khavari; Saeed javadi

1. Master student of Nano Biotechnology, Shahid Beheshti University 2. Assistant Professor, Faculty 

of Biological Sciences and Technology - Department of Cellular - Molecular Biology, Shahid 

Beheshti University E-mail: jahanfar61@gmail.com*

ویژگیپالسمانکهایبرفرضبامیباشدالکلوینیلپلینانوالیافآبگریزیوآبدوستیمیزانسنجشمطالعهاینازهدف:چکیده
sampleرویبرهانمونه,پالسماییوتیمارنانوالیافسازیآمادهازپسآزمایشایندر.میدهدافزایشراسطحآبدوستی

holderسوعکفیلموهمزمانگرفتقرارنانوالیافسطحبرروینیدلتوسطماکرولیتر2حدودآبقطرهوقرارگرفتنددستگاه
سطحاصالحبدون)کنترلنمونهو57بابرابرپالسماباشدهسطحاطالحهاینمونهبرایقطرهتماسزاویه.شدگرفتهقطرهاز
القاهاهنمونبهراآبدوستیپالسمالذابودترآبدوستکنترلنمونهبهنسبتشدهاطالحنمونه.بوددرجه66برابر(پالسمابا

آزمون.دکراستفادهسلولباموادسازگاریزیستمیزانسنجشبرایآنازمیتوانکهاستویژگیهایازآبدوستی.میکند
.تیمارهاستسایرازبیشترپالسماباشدهاصالحتیماردرسلولهامانیزندهمیزانکهدادنشانقطرهتماسزاویه

قطرهتماسزاویهآزمون,سازگاریزیست,پالسما,الکلوینیلپلی,داربست:کلیدیکلمات
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سنجی بازتابی آزمایشگاهیبررسی اجزای شن با استفاده از طیف

4، علی اکبر نوروزی3زاده، روشنک درویش2، حسینعلی بهرامی*1مجید دانش

حفاظتفیزیک،استاد. 2؛ m.danesh@sanru.ac.ir*علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاهخاک،فرسایشوحفاظتاستادیار*.  1
حفاظتدانشیار پژوهشکدة.  4هلند؛ توئنته،دانشگاهزمین،اطالعاتعلومودورازسنجشدانشیار. 3مدرس؛ تربیتدانشگاهخاک،فرسایشو

آبخیزداری ایرانوخاک

Study of sand components using laboratory diffuse reflectance spectroscopy

M. Danesh1*, H.A. Bahrami2, R. Darvishzadeh3 and A.A. Noroozi4

1 Department of Soil Science, Sari Agricultural Sciences and Natural resources University (SANRU), Sari, Iran;        2

Department of Soil Science, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran; 3 Faculty of Geo-Information Science and 

Earth Observation (ITC), Department of Natural Resources (NRS), University of Twente, Enschede, Netherlands; 4

Institute of Soil conservation and watershed management research, Tehran, Iran 
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اکخبافتاجزایمهمترینازوداشتهچشمگیریتأثیرمحصوالترشدوخاکبرکیفیتشنی،اجزای:چکیده
کهییآنجااز.شودواقعتوجهموردبایدنیزخاک،رقومیبندیپهنهومحیطیزیستمدلینگعملیاتدرکهاست
-روشباویعوسمقیاسدرآنپایشوبندیپهنهتشخیص،لذابوده،مکانیهایتغییرپذیریدستخوشویژگی،این

-طیفآوریفنظهوربا.باشدمیگیروقتوبرهزینهبسیارمعمول،آزمایشگاهیتحلیلوسنتیبردارینمونههای

وخیصتشبهعاملی،هایگروهفرعیوترکیبیعالئموبنیادینارتعاشاتاساسبرکه(LDRS)آزمایشگاهیسنجی
ازحاضر،تحقیقطی.استشدهایجادخاکمهمپارامتراینبررسیدرایروزنهپردازد،میخاکاجزایبررسی
ترتیببدین.شداستفادهمازندراناستانازهاییقسمتدرشناجزایبررسیبرایمجاورتی،بازتابیسنجیطیف

نیزوتصادفیشدةبندیطبقهبردارینمونهروشاساسبروخاکسطحسانتیمتری20عمقازنمونه128مجموع
در.شدآوریجمعاستان،شناسیخاکوها،راهنقشۀاراضی،کاربریشناسی،زمین:همچونجانبیاطالعاتکمکبا

براینمونه32و(واسنجیعملیات)مدلایجادبراینمونه96:شدتقسیمقسمتدوبههانمونهمجموعابتدا
متقاطع،اعتبارسنجیتکنیکاساسبروPLSRچندمتغیرةرگرسیونتحلیلازگیریبهرهبا.آنمستقلاعتبارسنجی

ربطیفیاولمشتقوهموارسازی،(طیفیهایدادهکاهشروش)گیریمیانگین:چونپردازشیپیشعملیاتو
(RP)پیرسوندوطرفۀهمبستگیبا:بترتیبفاکتور؛4و2تعدادبانهاییمدلگوالی،-ساویتسکیالگوریتماساس
R2)تبیینضریب،82/0و83/0حدود

P)کالیبراسیونخطایمربعاتمیانگین،67/0و68/0حدود(RMSEP)حدود
بعنوان،(مستقلاعتبارسنجیست)41/2و45/2تقریبیRPIQP،75/1و78/1تقریبیRPDPنیزو،%83/8و68/8

مناسبتواناییدهندةنشاننتایج،کهشدشناختهمطالعه،موردمنطقۀشنمقادیربرآوردجهتمدلترینمطلوب
بازتابیسنجیطیفآوریفنقابلیتدرنهایت،.استبودهمازندراناستانهایخاکشناجزایبرآورددرمدل

-فناهمیتبیانگرورسیدهاثباتبهمنطقهشناجزایبررسیدر،(VNIR-DRS)نزدیکقرمزمادون-مرئیپراکنشی
طالعۀمجهتمدل،ایجادنیزومفیدطیفیهایموجطولتشخیصدرایپایهبعنوانآزمایشگاهیسنجیطیفآوری

.استبودهخاک،بافتاجزای
PLSRآزمایشگاهی،سنجیطیفشن،رقومی،بندیپهنهمتقاطع،اعتبارسنجی:کلیدیکلمات
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ت تاثير تنش بررسي ميزان تركيبات موثره منوترپنوئيدها درگياه زنجبيل كشت شده تح
شوری

2، محبوبه ریاحی*1ایمانه دهقانی

گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری ، دانشکده علوم و فناوری بیولوژیکی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان -2و1
idehghani2018@gmail.com*, mriahi124@gmail.com

Evaluation of effective compounds of monoterpenoids in ginger plant 

under salinity 

I, Dehghani1*, M, Riahi 2

1,2 Department of Plant and Animal Biology, Faculty of Biological Sciences and Technology, University of 

Isfahan, Isfahan

*e-mail: idehghani2018@gmail.com

خواصهبتوجهبا.می باشدچینوتایلندهندوستان،نظیرآسیاشرقیجنوبکشورهایبومیزنجبیلداروییگیاه:هچكيد
اینگرفتنرنظدرباهمچنینوایراناقلیمیشرایطنبودنمناسبدلیلبهایراندرگیاهاینکشتعدموزنجبیلگیاهدارویی

میزانونوعداابتمطالعهایندرمی گردندگیاهانموثرهموادوثانویهمتابولیت هایمیزاندرتغییرسببمحیطیتنش کهنکته
وگردیدتعيينGC-MSو(GC)گازیکروماتوگرافیآنالیزهایباتایلندکشوراززنجبیلوارداتیگیاهاسانسدرموثرهترکیبات

دركهدادنشاننتایج.شدمقایسهشوريتنشتحتوشاهدشدهكشتگياهانریزوماسانسموثرهموادوثانویهمتابوليتهايميزانسپس
انساسدربودصفروارداتيگياهدركهكامفنولينالولسيترونالل،سينئول،-8و1پينن،آلفاگياهيترپنوئيدهايمقدارتنش،بدونشرایط
گامافالندرن،-1سابينن،تركيباتمقدارو(درصد66/3،82/0،50/0،40/0،04/1ترتيببه)كردپيداافزایشاصفهاندرشدهكشتزنجبيل
زنجبيلگياهاندرنينهمچ..كردپيداكاهشصفربهوارداتيگياهبهنسبتاصفهاندرشدهكشتزنجبيلاسانسدرترپينولنآلفاوترپينن
وگردیدكنترلگياهانبامقایسهدرمتانوآزولن-7وبتاپينن-2ترپينولن،آلفافالندرن،-1مقدارافزایشسببشورياصفهان،درشدهكشت
نظيرهایيمتابوليتفزایشاجهتاصفهاندرزنجبيلكشتبنابراین،.نکردتغييريتركيباتبقيهویافتهكاهشپيننآلفاكهحالياستدراین
فالندرن،-1فزایشاجهتزنجبيلگياهبرشوريتنشاعمالهمچنين.گرددميپيشنهادكامفنولينالولسيترونالل،سينئول،-8و1پينن،آلفا
ميراارداتيوزنجبيلواصفهاندرشدهكشتدرزنجبيلهامتابوليتمقدارتفاوت.گرددميپيشنهادمتانوآزولن-7وبتاپينن-2ترپينولن،آلفا
یكایجادليلدبهاحتماالراشوريتنشتحتگياهاندرمقادیرافزایشنيزونسبيرطوبتودمانظيراقليميهايتفاوتدليلبهتوان

.دادنسبتآزادرادیکالهايازناشياكسيداتيوآسيببرابردردفاعيمکانيسم
.گازيكروماتوگرافيمنوترپنوئيدها،موثره،تركيبات،شوريزنجبيل،:واژهكليد

:منابع
Salehi, B., Ata, A. and Nanjangud, V., 2019. antidiabetic potential of medicinal plants and their active components. Biomolecules, vol 10, pp.

551.

Onyeagba, R.A., Ugbogu, O.C., Okeke, C.U. and Iroakasi, O., 2004. Studies on the antimicrobial effect of garlic (Allium sativum linn), ginger 

(Zingiber officinale Roscoe) and lime (Citrus aurantifolia Linn.). African J. of Biotechnol, vol, 3, pp. 552-554.

Morakinyo, A.O., Akindele, A.J. and Ahmed, Z., 2011. Modulation of antioxidant enzymes and inflammatory cytokines: Possible mechanism of 

anti-diabetic effect of ginger extracts. Afr. J. Biomed. Res, vol, 14, pp. 195–202

Arablou, T., Aryaeian, N., Valizadeh, M., Sharifi, F., Hosseini, A. and Djalali, M., 2017 The effect of ginger consumption on glycemic status, 

lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int. J. Food Sci, vol, 65, pp.520.
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فناوری بالک چین در صنعت کشاورزی
*3، ناصر فرخی2عطیه صدیق زادگان، 1ساناز درّی دولت آبادی
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Blockchain in industrial agriculture 
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کشاورزیدرمدرنتکنیک هایوفناوریازاستفاده.نمایدمیایفاکشورهااقتصاددرمهمینقشغذاوکشاورزیصنعت:چکیده
درک چینبالفناورینوآورانهورود.استضروریاتازکشورهردرکیفیتبامحصوالتبهدستیابیواقتصادیتولیدارتقادر

درزنگاریرمبرمبتنیاصولکمکبهمجازیفضایکهامنیتیدرتواندمیاشیاءاینترنتازگستردهبهره مندیبایزکشاور
بندی،تهبسفرآوری،،خامموادتولید)تأمینزنجیرهمدیریتجهتحوزهایناطالعاتلجیستیکردیابیبهدهدمیقراراختیار
بااربیمه ایخدماتوایمزرعهاتزتجهیمالی،مسائلزیست محیطی،تاثیراتانرژی،مانندهاعرصهتمامیدر(فروشوتوزیع

انمدیروصنایعصاحبانبرایآنهوشمندانهگذاریاشتراکونمایدذخیرهشفافوایمنشکلبههوشمندقراردادهایعقد
بررسییکشاورزحوزهدربالک چیننوظهورفناوریازاستفادهمختلفجنبه هایحاضریمطالعهدر.نمایدتسهیلرااستراتژیک

تولیدتکیفیوامنیتارتقاءدرفناوریاینسهمتاگیردمیقراربحثموردروپیشمزایایوچالش هانظرازسیستموشودمی
سطه هاوانقشکاهشبا)معامالتوتعامالتدراعتمادوشفافیتافزایشکهشوددادهنشانوگرددروشنکشاورزیمحصوالت

حوزهدرتواندمی(مذاکراتشرایطذخیرهودیجیتالارزهایبامالیمبادالتطریقزاتراکنش هاسوابقبهدسترسیهزینه ها،و
ایمن ،وه ایشیبهکشاورزیصنعتآیندهتقویتبرایکنندهامیدواررویکردیبالک چینفناوری.باشدآفرینتحولکشاورزی

.دهدمیقراراختیاردررااستحاکمحاضرحالدرآنچهبهنسبتاطمینانقابلوپایدارسالم ،
.تامیننجیرهزاشیاء،اینترنتبالک چین،کشاورزی،:کلیدیکلمات

:مراجع
1. Hasan Pranto, T., All Noman, A., Mahmud, A. and Bahalul Haque, A.K.M., 2021. Blockchain and smart contract for IoT enabled

smart agriculture. arXiv e-prints, pp. arXiv-2104.

2. Lin, W., Huang, X., Fang, H., Wang, V., Hua, Y., Wang, J., Yin, H., Yi, D. and Yau, L., 2020. Blockchain technology in current

agricultural systems: from techniques to applications. IEEE Access, 8, pp.143920-143937.

3. Rocha, G.D.S.R., de Oliveira, L. and Talamini, E., 2021. Blockchain applications in agribusiness: a systematic review. Future Internet,

13(4), p.95.

4. Ronaghi, M., 2020. A blockchain maturity model in agricultural supply chain. Information processing in agriculture, pp.1-25.

سهم مشارکت دو نفر اول مساوی است*

دومین کنفرانس ملی
تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

1400شهریور ماه 25و 24

ماه 25و 24 یور  هر 14ش 0 060

mailto:s_dorridolatabadi@sbu.ac.ir
mailto:asedighzadegan@yahoo.com
mailto:n_farrokhi@sbu.ac.ir
mailto:s_dorridolatabadi@sbu.ac.ir
mailto:asedighzadegan@yahoo.com
mailto:n_farrokhi@sbu.ac.ir


جهت جداسازی ( XRD)کربن دات توسط پراش اشعه ایکس-مشخصه یابی نانوذرات سوپر پارامغناطیسی آهن
زیست مولکول ها

3،دکتر مهدی جهان فر*2،دکتر سید محسن دهنوی1سهند فکورپور شیره جینی

s.fakurpurshirejini@mail.sbu.ac.irتهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم وفناوریهای زیستی،. 1

mo_dehnavi@sbu.ac.ir*تهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم وفناوریهای زیستی،. 2

Jahanfar61@gmail.comتهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم وفناوریهای زیستی،. 3

Characterization of iron-carbon dot superpagnetic nanoparticles by X-ray diffraction 

(XRD) to separate biomolecules

Sahand Fakurpur Shirejini1,Dr Seyed Mohsen Dehnavi2*,Dr Mehdi jahanfar3

1- Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2- Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3- Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

mo_dehnavi@sbu.ac.ir*

ونتیکژمهندسیدرمولکولیتحقیقاتوبالینیآزمایشگاه هایدرژنتیکیآزمایش هاازبسیاریمبنایاین کهبهتوجهبا
ومقدارزایشافوترکیباتاینمنفیاثراتکاهشبرایکارآمدروشییافتنبنابرایناست،باالباکیفیتDNAوجودژنومیکس،

سریعپردازشزماندلیلبه(MSPE)مغناطیسیجامدفازاستخراج.می رسدنظربهضروریاستخراجفرآینددرDNAخلوص
در.می گیردقرارمورداستفادهازژنومیDNAاستخراجبرایفزاینده ایبه طوراجرا،سهولتوآلیحاللنیازهایکاهشآن،

ذراتنانو.می شودناستفادهشود،نوکلئیکاسیدهایتخریببهمنجراستممکنکهسانتریفیوژاز،مغناطیسیجامدفازاستخراج
میدانیکاعمالباراآنبه راحتیمی توانمی کند،کهجامدفازواردراژنومی،آنDNAجذببااکسیدآهنمغناطیسی
استفادهنرمالXRDیانرمالایکساشعهپراشازآنماهیتتشخیصبراینانوذراتسنتزازپس.(1)کردجداسازیمغناطیسی

موادباارتباطردمفیدیبسیارمی کند،اطالعاتتولیدکههایینموداربوسیلهایکساشعهقدرتمندپراشباتکنیکاین.می شود
کهشدگرفتهایکساشعهپراش80تا2Ө=0بازهدرآنازخودنانوذراتسنتزازپس.می دهندمابهمانانوذراتدهندهتشکیل
Fe3O4کریستالیساختارحضوردهندهنشان62و2Ө=57،53،43،35،30هایبود،پیکپیک8آنحاصلنتیجه

60تا2Ө=41بازهدرهاییپیکحضورهمچنین.می باشدنانوداتکربندهندهنشان5/20و2Ө=5/18درپیکحضور.(2)می باشد
ماساختاردرFe5C2وFe2CهایترکیبحضوردهندهنشانداردهمپوشانیFe3O4کریستالیساختارهایپیکباکهدرجه
(4-3).می دهدنشانیکدیگربهراپوستهوهستهساختاراتصالخوبیبهکهاست

وپرسپوسته_هستهنانو ساختارپارامغناطیسی،سوپرنانوذرات،مغناطیسیجامدفازاستخراج،DNAاستخراج:کلیدیکلمات
نرمالایکساشعهپراش_آهنپارامغناطیسی

1. Min Zhang & et al, 2019. Adsorption of DNA by using polydopamine modified magnetic nanoparticles based on solid-phase extraction.Analytical

Biochemistry, pp. 9-17.

2. Mahdi Asgari et al, 2019. Preparation and characterization of SPION-CDs as a multifunctional fluorescence/magnetic resonance nanoparticle, Acta chemica

IASI, pp 87-98

3. Nasser, A.-H.; Guo, L.; ELnaggar, H.; Wang, Y.; Guo, X.; AbdelMoneim, A.; Tsubaki, N, 2018.Mn–Fe nanoparticles on a reduced graphene oxide catalyst for

enhanced olefin production from syngas in a slurry reactor. RSC Adv., 8(27)

4. Todaka, Y.; Nakamura, M.; Hattori, S.; Tsuchiya, K.; Umemoto, M. Synthesis of ferrite nanoparticles by mechanochemical processing using a ball mill. Mater.

Trans. 2003, 44(2), 277-284.
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ادون بررسی اثربخشی پالسما برنانوالیاف سه بعدی با استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه م
قرمز
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abdolahpoor.zahra@yahoo.com2. هشتی مولکولی دانشگاه شهید ب–گروه زیست شناسی سلولی -استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی

*jahanfar61@gmail.com
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Evaluation of the effectiveness of three-dimensional plasma nano fiber using 

Fourier transform infrared spectroscopy technique

rahime Khavari,zahra Abdolahpoor Pirbodagh1; Mehdi Jahanfar *2 ; Saeed Javadi
1. Master student of Nano Biotechnology, Shahid Beheshti University 2. Assistant Professor, Faculty of Biological 

Sciences and Technology - Department of Cellular - Molecular Biology, Shahid Beheshti University E-mail:

jahanfar61@gmail.com*

2. Central laboratory of shahid beheshti university

محتوایهمچنینوشیمیاییپیوندآلیاجزایهمزمانتعیینبرایابزاریعنوانبه(FTIR)قرمزمادونفوریهتبدیل:چکیده
ازپسانوالیافنسطحعاملیهایگروهبررسیبهمطالعهاین.میرودکاربه(لیپیدوکربوهیدرات،پروتئینمثالعنوانبه)آلی

.میشودنوالیافناشیمیاییترکیباتدرعاملیگروهایتغیرباعثپالسماآزمونکهفرضاینبامیپردازدپالسماباسطحاصالح
ترتیباینهب,میگیردقرارپالسمامعرضدرسطحاصالحبرایآنازوپسمیگرددوالکتروریسیشدهتهیهپلیمریمحلولابتدا
نموداروشددادهقرارKBrرویمستقیمانمونهنازکفیلموشدنددادهبرشپالسماییتیمارهایاعمالازپسهانمونهکه

کهمیشودتنباطاسپالسمامعرضدرنمونهباکنترلنمونهمقایسهاز.شدندرسمدستگاهبهمتصلکامپیوترتوسطآنبهمربوط
ATR-FTIRازحاصلهایپیکآنالیز.استشدهداربستسطحعاملیگروههایدرتوجهیقابلتغییراتسببپالسما

تابشازپسودمیباشنوالکلسیانیدمتیل،,استر,نیتریلگروههایبهمربوطهاییپبکدارایپالسماتابشازقبلنانوالیاف
ینبدراین.استیافتهکاهشنیتریلگروههایبهمربوطهایپیکوافزایشعاملیگروههایبهمربوطپیکهایپالسما

 پیوند های  ایجاددرمهم  نقشی پالسماکه استنباط کرد میتوان(FTIR-ARR)سرخ فروطیف  از  حاصل نتایج به توجهبا
. استداربستسطح  عاملی گروه های در  توجهی قابلتغییراتبیانگرو  دارداستری

قرمزمادونفوریهتبدیلسنجیطیفپالسما،,سطحاصالح,نانوالیاف:کلیدیکلمات

1- Nandiyanto, A., Oktiani. R, Ragadhita, R., (2019). How to Read and Interpret FTIR Spectroscope of Organic Material. Indonesian Journal of 

Science & Technology, 4(1), PP.98-118

2- Kanimozhia, K. Khaleel Bashab, S. Sugantha Kumari, V. (2016). Processing and characterization of chitosan/PVA and methylcellulose porous 

scaffolds for tissue engineering. Materials Science and Engineering: C, 61, PP. 484-491

3. Ghorbani, F . Zamanian, A.  Aidun, A. (2019). Conductive Electrospun Polyurethane-Polyaniline Scaffolds Coated with Poly(vinyl alcohol)-

GPTMS under Oxygen Plasma Surface Modification. Materials Today Communications, 22.
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مریی-روش استاندارد برای کالیبراسیون اسپکتروفتومتر فرابنفش

2، مهرداد مرادی*1مرآت مهرزاد

*meraat.mehrzad@yahoo.com˛گروه شیمی تجزیه˛دانشگاه کاشان˛ایران. 1

m.moradi@kashanu.ac.ir،پژوهشکده فناوری نانو˛دانشگاه کاشان˛ایران. 2

Standard method for the calibration of Ultraviolet-Visible 

spectrophotometer

Meraat Mehrzad1*, Mehrdad Moradi2

1. Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Kashan, Iran. 

meraat.mehrzad@yahoo.com*

2. Affiliation (Times New Roman, 10 pt., Italic)

در.شودمیانجامUV-VISاسپکتروسکوپیبابیولوژیوداروییهایآزمایشگاهدرکیفیآنالیزهایبیشترتقریبا:مقالهخالصه
حالتورباالتترازبههاالکترونتهییجسببکهگیردمیصورتپایهحالتدرهاالکترونتوسطنورانیانرژیجذبروشاین

موجطولکهاستهاییمولکولتعدادبامتناسبهااتمتوسطجذبونمونهازگذربایافتهکاهشنورشدت.شوندمیبرانگیخته
واندکردهجذبرا
ازپسسوکردرسمکالیبراسیونمنحنیتوانمیاستاندارد،هایمحلولغلظتحسببردستگاهازشدهخواندهجذبمقداربا
وستاندارداهایمحلولکهشودتوجهنکتهاینبهبایدآنالیزهنگام.کرداستفادهمجهولنمونهیکغلظتگیریاندازهبرایآن

-بهنادرستینتایجصورتاینغیردرزیراشوندگیریاندازه(pHودماحالل،موج،طول)یکسانشرایطدرمجهولهاینمونه

.آیدمیدست
میزانبامتناسبایدورهکالیبراسیونهایتستانجامدستگاهازآمدهدستبهنتایجدقتوصحتازاطمینانحصولجهت

ASTMبامطابقواستانداردروشطبقکهآیدمیحساببهضروریامری˛استفاده E-925شودمیانجام.
برایکهگیردمیرقرابررسیموردهرزهایتابشوجودعدموجذبشدت˛موجطولصحتمنظر3ازدستگاهروشایندر

بایدیدسدیمهایمحلولواکسیدهولمیم˛ردیابیقابلیتبااستانداردکروماتدیپتاسیمهایمحلولازترتیببهموارداینتحقق
معینهایموجطولدرنتایجوگرددمیاستفادهN0.01اسیدسولفوریکمحلولشاهدنمونههمچنینومشخصهایغلظت
.گرددمیمشخصخطادرصدوتعیینمرجعجداولطبق

صحت نتایج˛مریی-اسپکتروفتومتر فرابنفش˛روش کالیبراسیون:کلمات کلیدی

Langergraber, G., Fleischmann, N. and Hofstädter, F., 2003. A multivariate calibration procedure for UV/VIS

spectrometric quantification of organic matter and nitrate in wastewater: Water Science and Technology 47, pp 63-

71.
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بیولوژیکی با استفاده از استخراج و اندازه گیری داروهای بازی در نمونه های
شده با میدان الکتریکیروش  میکرو استخراج میله حالل کمک

1، انسیه حاتمی*1، سعید نوجوان1مجید مقصودی

گروه شیمی تجزیه و آالینده ها ، دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران ، ایران.1
s_nojavan@sbu.ac.ir

Development of electrically assisted solvent bar microextraction followed by high 

performance liquid chromatography for the extraction and quantification of basic drugs in 

biological samples 

Majid Maghsoudi1, Saeed Nojavan1⁎, Ensieh Hatami1

1. Department of Analytical Chemistry and Pollutants, Shahid Beheshti University, G. C., Evin, Tehran 1983963113, Iran

s_nojavan@sbu.ac.ir

برایاغلبرازیاست،تجزیهشیمیدربرانگیزچالشزمینه هایازیکیپیچیده،نمونه هایدرآنالیت هااندازه گیری:مقالهخالصه
همینبه.[2و1]یابندانتقالدیگرفازیکبهمحیطاینازآنالیت هااستالزمآنالیت ها،غلظتافزایشونمونهبافتاثرکاهش
روش .تاسشدهایجادنمونه هاایندرمختلفترکیباتآنالیزبرایاستخراجیمیکروهایروشهمچونمختلفیروش هایدلیل،
قرارتوجهمورداخیردهه هایدرکهاستاستخراجمیکروروش هایجملهازنیز[3](SBME)حاللمیلهاستخراجمیکرو
آنالیتوش،رایندر.شدارائهالکتریکیمیدانکمکباحاللمیلهبااستخراجمیکروازجدیدیطرحمطالعهایندر.استگرفته 

یکزااستفادهباسپس.می شونداستخراجتوخالیفیبردیوارهرویشدهحمایتآلیحاللداخلبهنمونهمحلولازابتداها
پرانولول،پرو)بازیدارویسهاستخراجبرایپیشنهادیروش.می کنندمهاجرتآبیگیرندهفازبهآنالیت هاالکتریکی،میدان

رامناسبییخطمحدودهپیشنهادیروششدهبهینهشرایطتحت.شداستفادهادراروپالسمانمونه هایاز(لیدوکائینودیلتیازم
داروهاتشخیصحدود.می کندفراهملیترمیلیبرنانوگرم0/5-1000غلظتمحدودهدر992/0ازباالترهمبستگیضرایببا

درصد3/4-4/14بین(روزبین)تکرارپذیریو31/3-1/11بین(روزیکدر)تکرارپذیریولیتربرمیلینانوگرم5/0-0/5بین
6/105تا2/90بیننسبیراندمانباادراروپالسمانمونه هایدرآنالیت هااندازه گیریواستخراجبهقادرپیشنهادیروش.بود

.استروشاطمینانقابلیتدهندهنشانکهبوددرصد
.میکرو استخراج میله حالل با کمک میدان الکتریکی، نمونه های بیولوژیکی، پالسما، ادراربازی، داروهای:کلمات کلیدی

:مراجع
1. Rahimi, A., Nojavan, S. & Maghsoudi, M. 2020. Analysis of basic drugs in biological samples using dynamic single-interface hollow fiber liquid-phase 

microextraction combined with fast electromembrane extraction. Microchemical Journal, 157, 105001.

2. Asadi, S., Tabani, H. & Nojavan, S. 2018. Application of polyacrylamide gel as a new membrane in electromembrane extraction for the quantification of basic 

drugs in breast milk and wastewater samples. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 178-185.

3. Behpour, M., Nojavan, S., Asadi, S. & Shokri, A. 2020. Combination of gel-electromembrane extraction with switchable hydrophilicity solvent-based 

homogeneous liquid-liquid microextraction followed by gas chromatography for the extraction and determination of antidepressants in human serum, breast 

milk and wastewater. Journal of Chromatography A, 1621, 461041.
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آشکارسازی اکسید کبالت توسط حسگر مغناطوامپدانس

2میاندوآبوحید باروق، *1سید مجید محسنی

؛v.barough@gmail.comدانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، . 2؛ *m-mohseni@sbu.ac.irدانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،. 1

Detection of Cobalt-Oxide by Magnetoimpedance sensor

Seyed Majid Mohseni1*, Vahid Barough Miandoab1

1. Shahi Beheshti university, Tehran, Iran

*m-mohseni@sbu.ac.ir

.استرفتهگقرارتوجهموردبسیارالکتریکیولتاژازاستفادهباموادمغناطیسیخواصتغییراخیرسالچنددر:مقالهخالصه
جهتکیالکتریجریاندرکهژولگرمایشازناشیانرژیاتالفکاهشیاوحذفدلیلبهعلمی،نظرنقطهبرعالوهموضوعاین

سیدیاکالیهتشکیلتاثیرهعمطالپژوهشاینانجامازهدف.استبرخوردارخاصیاهمیتاز،داردوجودمغناطیسمیدانتولید
صورتبهمغناطوامپدانساثروایچرخهولتامتریهاییابیمشخصه.استمغناطوامپدانسحسگررویبرولتاژاعمالازناشی

ایچرخهولتامتریآزمایشدرولتاژاعمالاثردر.شدندانجامکبالتپایهبرنرمفرومغناطیسریبوننمونهیکرویبرهمزمان
الیهاینیرتاثسپسشود،میتشکیلنمونهرویبرکبالتاکسیدالیهیکنتیجهدرودادهرخنمونهرویاکسایشواکنش
بهامپدانسدرصددرتغییرشاهدنمونهبهاکسیدیولتاژاعمالبا.شدبررسیمغناطوامپدانساثرآزمایشتوسطشدهتشکیل

.هستیمدرصد30تقریبیمقدار
.مغناطوامپدانس، ریبون فرومغناطیس، اثر مغناطوالکتریکاثر :کلمات کلیدی

مراجع

Liang, X., Matyushov, A., Hayes, P., Schell, V., Dong, C., Chen, H., He, Y., Will-Cole, A., Quandt, E., Martins, P. and McCord, J., 2021. 

Roadmap on Magnetoelectric Materials and Devices. IEEE Transactions on Magnetics.

Navarro-Senent, C., Quintana, A., Menéndez, E., Pellicer, E. and Sort, J., 2019. Electrolyte-gated magnetoelectric actuation: 

Phenomenology, materials, mechanisms, and prospective applications. APL Materials, 7(3), p.030701.

Phan, M.H. and Peng, H.X., 2008. Giant magnetoimpedance materials: Fundamentals and applications. Progress in Materials 

Science, 53(2), pp.323-420.

Gößler, M., Topolovec, S., Krenn, H. and Würschum, R., 2021. Nanoporous Pd1− xCox for hydrogen-intercalation magneto-ionics. APL 

Materials, 9(4), p.041101.

Molinari, A., Hahn, H. and Kruk, R., 2019. Voltage‐Control of Magnetism in All‐Solid‐State and Solid/Liquid Magnetoelectric 

Composites. Advanced Materials, 31(26), p.1806662.

دومین کنفرانس ملی
تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

1400شهریور ماه 25و 24

ماه 25و 24 یور  هر 14ش 0 066



ها در مدیریت امور آزمایشگاه( شاعا)های علمی ایران بررسی و تحلیل جایگاه شبکه آزمایشگاه
های وزارت عتفو کارگاه

2، سحر رادان*1یئمحمدصادق علیا

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه2عضو هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛ . 1
msoliaei@gmail.com*

Investigation and analysis of the position of the network of scientific 

laboratories of Iran (SHAA) in the management of laboratories and 

workshops of the Ministry of Education

Mohmmad-Sadegh Oliaei1*, Sahar Radan2

1. Faculty member of the Ministry of Science, Research and Technology,; 2. 2 Expert of Maragheh

University Central Laboratory

msoliaei@gmail.com*

، نیدهای تحقیق و پژوهش، نقش مهمی در توسعه علمیی دارها به عنوان زیرساختها و کارگاهطورکلی آزمایشگاهبه:خالصه مقاله
-ریت زیرسیاختلذا برای پیشگام شدن کشور عزیزمان در زمینه توسعه علمی در بین سایر کشورها نیاز  به ارائه شیوه نوین در مدی

کیه وزارت . باشیدهای تحقیقیاتی مییها و کارگاهآزمایشگاهسازی ها، شبکههای تحقیقاتی و پژوهشی است که یکی از این مدیریت
سییها و مراکز پژوهشی و فناوری ابالغ نمود کیه و  بیر اسیاس بررنظام نامه اجرای این شبکه را برای دانشگاه1389عتف در سال 

وزه تغیییرات و تحیوالت صیورت گرفتیه در حی. ها نشیان داده شیده اسیتهای به عمل آمده در این تحقیق نتایج ایجاد این شبکه
د مشکالتی مدیریتی پژوهشی، عدم ثبات مدیریتی پایدار و تغییر و تحول در حوزه ستاد وزارت از جمله مواردی است که باعث ایجا

ژوهشیی و ها و مراکیز پایجاد شبکه آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشگاهاز طرف دیگر برنامه. های این شبکه گردیده استدر برنامه
و محییط زیسیت فناوری به دلیل ثبات مدیریتی نسبتا پایدار، ایجاد آزمایشگاه های مرکزی، استقرار نظام مدیریت ایمنی، بهداشت

بکه شیاعا  بینی شده در شیهای پیشهای چشمگیری حاصل گردیده است، که باعث شده برنامهها موفقیتها و کارگاهدر آزمایشگاه
. نسبت به ستاد وزارت بهتر عملیاتی گردد

.شاعاشبکهپایدار،علمیمدیریتشبکه،هایچالشها،آزمایشگاهمدیریت،پژوهشیزیرساخت:کلیدیکلمات

مراجع 
1398پاییز 3شماره 9فصلنامه علم و فناوری، دوره . نگاهی به آزمایشگاه های موجود در دانشکده های مدیریت جهان، (1398)گودررزی، ک و قربانی، م ح 1.
انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران3ها نشریه خبری شماره ، چالش واژه گزینی آزمایشگاه(1399)علیائی، م ص 2.
.دانشگاه شیراز1399اولین کنفرانس ملی تجهیزات اسفند ماه . های ملی در کشور، ضرورت و اهمیت تاسیس آزمایشگاه(1399)یوسفی، ر 3.
.دانشگاه شیراز1399اولین کنفرانس ملی تجهیزات اسفند ماه . های پژوهشی، رویکردهای نوین در مدیریت آزمایشگاه(1399)آقایی، ا و علیائی، م ص 4.
نامه فصیل(. هیای وزارت عتیفها و کارگیاهمطالعه موردی آزمایشگاه)های تحقیقاتی کشورها و کارگاهشیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه، (1395)علیائی، م ص5.

4سال اول شماره . رویکرد نوین آزمایشگاهی
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و پیامدهای آنهای تحقیقاتی گزینی در حوزه آزمایشگاهچالش  واژهمروری بر

2، سحر رادان*1یئمحمدصادق علیا

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه2عضو هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛ . 1
msoliaei@gmail.com*

An overview of the important challenge of the correct word choice in the field of research 

laboratories and its consequences

Mohmmad-Sadegh Oliaei1*, Sahar Radan2

1. Faculty member of the Ministry of Science, Research and Technology,; 2. 2 Expert of 

Maragheh University Central Laboratory

msoliaei@gmail.com*

مهمیاهیممفواصطالحاتباآشنایی⸲حوزهیکدرعملیمهارتکسبیاآشناییوفراگیریبرایگامنخستین:مقالهخالصه

ردتدریجبهآنپدیدآورندگانونظرانصاحبکهاستاصطالحاتیوهاواژهمنظورواقعدر.استمتداولحوزهآندرکهاست

کههستندکلیدهاییهمانندعلمیهراصطالحات.اندبردهبکاروکردهوضعایویژهمقاصدومعانیبرایراهاآندرازسالیانطی

حقایقودبگشایرافنودانشآنبهمربوطنظرموردمعانیناگشودههایدربتواندمیخوبیبهباشدپژوهشگراختیاردراگر

ظیرنپژوهشیقلمرودرمفاهیمبرخیهنوزکشوردرپژوهشطوالنیسابقهرغمعلیمتاسفانه.گیردبکارودریافتهروشنیبهرا

ومهمهایچالشبروزموجبمواردیدرموضوعاین.استروبروجدیابهاماتبااستمتداولآزمایشگاهیحوزهدرکهآنچه

ازغفلتومالیمنابعاتالفوکشوردرکاریموازیوتکراریاموربهپرداختنآننهایینتیجهکهشودمیناصوابهایبرداشت

ویلتحلهاآنازناشیمشکالتواستشدهبررسیحوزهایندرابهاماتوهاچالشازبرخینوشتازایندر.استمهماموربرخی

حوزهویژهبهپژوهشیحوزهبامرتبطهایسازمانتوسطمفاهیمزمینهایندرداردضرورتلذا.استگردیدهموشکافی

.شودلوگیریجکشوردرمالیمنابعاتالفواشتباهاتبروزازتاشودتبیینخوبیبهمتخصصینهاینشستطیآزمایشگاهی

.اگرآزمایشگاه ملی، آزمایشگاه ماموریت،چالش مفاهیم،گزینی آزمایشگاهیواژه،گزینی پژوهشیواژه:کلمات کلیدی
مراجع 

.8صفحهتا2صفحهاز:1382بهمن(22پیاپی)2شماره,6دورهفرهنگستاننامه.مردمیگزینیواژهبردرآمدی،(1382)غعادل،حداد1.

.1386سالماهخرداد46شمارهمعارفمجله.پژوهشوتحقیقنامۀاصطالحوترمولوژی،(1386)رتبار،علی2.

دومویراستایراندرعلممعماریچهارم،جلدمنایران،(1393)رمنصوری،3.

معینلغتفرهنگ4.

عمیدلغتفرهنگ5.
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مغناطومتر اتمی جهت اندازه گیری میدان های مغناطیسی بسیار ضعیف 
3و2*، محمد مهدی طهرانچی1ملیحه رنجبران

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران . 1
پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، ایران. 3دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران و . 2

)teranchi@sbu.ac.ir)

Atomic Magnetometers for measurement of very weak magnetic fields

Maliheh Ranjbaran1, Mohammad Mahdi Tehranchi*2,3

1. Department of Physics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran

2. Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 3. Physics 

Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

ضعیفیاربستغییراتاندازه گیریدرهستند،داراکهباالییبسیارحساسیتبهتوجهبااتمیمغناطومترهای:مقالهخالصه
مغناطومترهایانواعبیندر.[1]ساخته اندمعطوفخودبهرابسیاریتوجهانسانمغزوقلبمیدانمانندزیستیمیدان های

دلیلبه،می شوندشناختهنیز"پایهترازصفرمیدانازگذر"مغناطومترهایعنوانباکههنلاثرپایهبرمغناطومترهایاتمی،
آنچه.هستندردپرکارببسیارقلیاییفلزسلولدراسپینواهلشعاملمهمترینبرغلبهواسپینیواهلشبدونرژیمدرکارکرد

صفریدانمازعبوردرقلیاییبخاریکازشدهپراکندهفلورسانسنورقطبشتشدیدیتغییرکرد،مشاهده1920سالدرهنل
دایرویقطبیدهنورشدتدرپایهحالتهنلتشدیدیاثر1960سالدر.شدنامیدهفلورسانسمغناطیسیواقطبشاثراین.بود
ابروبیدیم،اتمجذبیخطبرمنطبقدمشلیزرنوراثر،ایناندازه گیریچیدماندر.[2]شدمشاهدهنیزقلیاییبخارازعبوردر

راستای)طولیراستایدرمغناطیسیمیدانجاروبباطولیهنلاثر.می شوددایرویقطبیدهموجربعتیغهوقطبندهازعبور
استفرصمغناطیسیمیداندرکمینهیکدارایآمدهبدستمنحنی.می گیردصورتعبورینورشدتثبتو(اپتیکیدمش

دان هایمیهملهولتز،پیچهجفتسهتوسطمغناطومتر،پاسخرویبراعمالیمغناطیسیمیدانتاثیربررسیمنظوربه.[3]
غناطومترمبهدومهلمهولتزهایپیچهتوسطمجهولمغناطیسیمیدانسپس.شودمیاعمالراستاسهدرکنندهصفرمغناطیسی

راشدماسپینیقطبشایجادازپس.می کندجابجارامنحنیکمینهمغناطیسی،میداناعمالکهشدمالحظه.شودمیاعمال
حساسیتبهسانتیگراددرجه140باالیتادماافزایشبامی تواننوردمشراستایدرمیدانهاسازیخنثیوسلولمحورراستای
.استستفادهاقابلخوبیبهمغناطیسیمیدانضعیفبسیارتغییراتثبتبرایروشاین.یافتدستاندازه گیریدرباالتری

اسپینیواهلشبدونرژیمصفر،میدانازگذرروبیدیم،قلیاییفلزهنل،اثراتمی،مغناطومتر:کلیدیکلمات

1. M. Ranjbaran, M.M. Tehranchi, S.M. Hamidi, S.M.H. Khalkhali, Harmonic detection of magnetic resonance for

sensitivity improvement of optical atomic magnetometers, J. Magn. Magn. Mater. 424 (2017) 284–290.

2. A. Kastler, The Hanle effect and its use for the measurements of very small magnetic fields. Nuclear instruments

and methods, 110 (1973), 259-265.

3. N. Castagna, Natasha, and A. Weis. Measurement of longitudinal and transverse spin relaxation rates using the

ground-state Hanle effect, Physical Review A, 84 (2011) 053421.
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وم و حساس تحت تأثیز یاکتری آزوسپیریلیوم برازیلنس بر میزان فسفاتیدیل کولین ارقام گندم مقا
تنش شوری

2، ایمانه دهقانی*1محبوبه ریاحی

گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری ، دانشکده علوم و فناوری بیولوژیکی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان -2و1
mriahi124@gmail.com*

Effect of Azospirillium brazilens on Phosphatidylcholine content of resistant 

and sensitive wheat cultivars
M, Riahi 1*, I, Dehghani 2

1,2 Department of Plant and Animal Biology, Faculty of Biological Sciences and Technology, 

University of Isfahan, Isfahan

*e-mail: mriahi124@gmail.com

پروتئینکهاستشدهگزارش.استگیاهیسلولهایتوسطلیپیدهاتولید،محیطیتنشهایبهگیاهواکنشهایازیکی:چکیده
اهمیتیچربانتقالهایپروتئین،هاپروتئینمیاندر.کنندمیتسهیلوزیکوالرغیرطریقازراچربیانتقالوضوحبهها

،چرباسیدهایمانند،آبگریزهایمولکولو(هاکولینفسفاتیدیلمانند)فسفولیپیدهاقبیلازترکیباتیکهدارندباالیی
Acyl-CoAاساسبر،منظوراینبرای.[11]کنندمیمنتقلغشاداخلدرراکوتینمونومرهایوگلیکولیپیدها،چرب

شوریبهحساسومقاومارقامعنوانبهترتیببهقدسوتخمسرخ،گندمرقم18شدهگیریاندازهزنیجوانههایشاخص
هایسویه(لنسبرازیآزوسپیریلیومباکتریباتلقیحبدونیاتلقیح،قدسوتخمسرخارقامازروزهپنجنهالهای.شدندانتخاب

(SP245, Sp7قرارفادهاستموردکولینفسفاتیدیلمیزانوکلچربیقبیلازموثرهترکیباتمیزاندرارزیابیبرایکه
قبیلازموثرهترکیباتمیزانابتدامطالعهایندر.شداعمالهوگلندغذاییمحلولطریقازگیاهچهبهشوریتنش.گرفتند
باوشدایسهمقباکتریاییوشوریتنشتحتوشاهدشدهکشتگندمگیاهاسانسدرکولینفسفاتیدیلمیزانوکلچربی

هککردیممشاهدهتلقیحازحاصلنتایجطیقبر.گردیدتعیین(HPLC)باالکاراییبامایعکروماتوگرافیآنالیزهایازاستفاده
مقداربیشترین.دادندافزایشرا%42چربیمیزاندوهرتلقیحیا/وشوری،حالاینبا.بودیافتهافزایش%12چربیمیزان

ازSp7وSp245هایسویهباتلقیحکهکردذکرتوانمی.شدمشاهدهشدهتلقیحگیاهاندر(PC)کولینفسفاتیدیل
به)سفولیپیدهافبیشترانتقالباعثکهدهدافزایشرالیپیدیدهندهانتقالهایژنبیانتواندمیبرازیلنسآزوسپیریلیوم

.دارندسیگنالینگنقششوریتنشبهگیاهانواکنشدرکهشودمی(کولینفسفاتیدیلمثالعنوان
تلقیحمایع،کروماتوگرافیآزوسپیریلیوم،باکتریکولین،فسفاتیدیللیپیدها،:واژهکلید

: نابعم

Lei, L., Chen, L., Shi, X., Li, Y., Wang, J., Chen, D., Xie, F. and Li, Y., 2014. A nodule-specific lipid transfer protein AsE246 participates in

transport of plant-synthesized lipids to symbiosome membrane and is essential for nodule organogenesis in Chinese milk vetch. Plant Physiol,

vol, 164, pp. 1045.

Gonzalez, L.E., Keller, K., Chan, K.X., Gessel, M.M. and Thines, B.C., 2017. Transcriptome analysis uncovers Arabidopsis f-box stress induced

1 as a regulator of jasmonic acid and abscisic acid stress gene expression. BMC Genomic, vol, 18, pp 533.

Deng, T., Yao, H., Wang, J., Wang, J., Xue, H. and Zuo, K., 2016. GhLTPG1, a cotton GPI-anchored lipid transfer protein, regulates the

transport of phosphatidylinositol monophosphates and cotton fiber elongation. Sci. Reports, vol, 6, pp. 1.
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لیستبرپایی چیدمان اندازه گیری میزان آلودگی زدایی آب بر پایه پدیده فوتوکاتا
1*، سیده  مهری حمیدی1، یاسر العیسی1سیده طاهره سجادیان

*m_hamidi@sbu.ac.ir
السما ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایرانپآزمایشگاه مگنتوپالسمونیک، پژوهشکده لیزر و 1

Establishment of a measurement of water decontamination based on the 

photocatalytic phenomenon

Seyyedeh Tahereh Sajjadian1, Yasir Alissa1 ,seyyedeh Mehri Hamidi 1*

*m_hamidi@sbu.ac.ir

Magneto-plasmonic Lab, Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti 

University,Tehran, Iran

شیرینهایآبافزونروزآلودگیگذارد،میتاثیربشرزندگیبرشدتبهکهمحیطیزیستمهممسائلازیکی:مقالهخالصه
تشخیص،اینبرعالوه.[2]استشدهتبدیلدنیامسائلترینجدیازیکیبهآبآلودگیاخیرا.[1]استجهانسراسردر

اگرچه،تازگیبه.[3]استکردهبدترراجهانیآبوضعیتآبیهایمحیطوخاکدرسمیآلیهایآالیندهورنگهاانواع
درمرئینورازرموثطوربهتوانندمیهافوتوکاتالیستازکمیتعداداما،استشدهانجامفوتوکاتالیززمینهدربزرگیپیشرفت
استیستزمحیطدوستداروجذابروشیکآلیهایآالیندهفتوکاتالیستیتخریب.کننداستفادهآلیهایآلودگیتخریب

ویننفناوریدر.دهدمیارائهسمیغیرتخریبمحصوالتبهآنهاتبدیلوخورشیدیانرژیازکارآمداستفادهبرایراهیکه
هایاتالیستفتوککهاستمطلوب،بنابراین.استشدهمعرفیموفقوسریعتکنولوژییکعنوانبهفوتوکاتالیستیروش

میتظاران.دهیمتوسعهآبتصفیهجهتآلیهایآلودگیتخریبجهتمرئینورازاستفادهبامناسبچیدمانباهمراهجدیدی
کاربهستزیمحیطوانرژی،آبیعنیدنیابرترمشکلدهازمشکلسهحداقلحلدرتواندمیخورشیدیفوتوکاتالیزورهایرود
یچیدمانازاستفادهباپژوهشایندر.استبرخوردارایویژهاهمیتازابتصفیهجهتکارآمدومناسبچیدمان.شودبرده

.استشدهپرداختهآبتصفیهجهتخورشیدطیفشبیهنورمنبعازاستفادهباصرفهبهمقرونومناسب

.فوتوکاتالیست ، چیدمان فوتوکاتالیست، تصفیه آب:کلمات کلیدی
:مراجع 

Inyinbor Adejumoke, A., Adebesin Babatunde, O., Oluyori Abimbola, P., Adelani Akande Tabitha, A., Dada Adewumi, O. and Oreofe

Toyin, A., 2018. Water pollution: effects, prevention, and climatic impact. Water Challenges of an Urbanizing World, 33, pp.33-

47.

Kemacheevakul, P. and Chuangchote, S., 2021. Photocatalytic Remediation of Organic Pollutants in Water. In Water Pollution and 

Remediation: Photocatalysis (pp. 1-51). Springer, Cham.

Shabani, M., Haghighi, M., Kahforoushan, D. and Haghighi, A., 2019. Mesoporous-mixed-phase of hierarchical bismuth oxychlorides 

nanophotocatalyst with enhanced photocatalytic application in treatment of antibiotic effluents. Journal of Cleaner 

Production, 207, pp.444-457.
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تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از ضایعات کشاورزی
*3، ناصر فرخی2ساناز درّی دولت آبادی، 1عطیه صدیق زادگان

.دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران1.
asedighzadegan@yahoo.com: ایمیل

.دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران1.
s_dorridolatabadi@sbu.ac.ir: ایمیل

.استادیار گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران1.
n_farrokhi@sbu.ac.ir: ایمیل *

Single cell protein production from agricultural waste

Atieh Sedighzadegan 1, Sanaz Dorri Dolatabadi 2, Naser Farrokhi3*

اقدفغذاییرژیمازناشی)سوءتغذیهبامرتبطبیماری هایگسترشباامروزهجهانیسالمتسازمانگزارشطبق:چکیده
عواملیومهستیروبه رودیگرسویازدام هاتوسطگلخانه ایتولیدگازهایدلیلبهزمینگرمایشویک سواز(کافیپروتئین

این(درصد30ازمتجاوز)ضایعاتبهکشاورزیمحصوالتتبدیلوپروتئینیمنابعتولیدهزینه هایافزایش،جمعیترشدنظیر
پروتئین)ک یاختهتپروتئینتولیددرکاربردپتانسیلچرخشیزیستیاقتصادقالبدرضایعاتاین.اندبخشیدهشدترامسئله
را(اتحیوانوانسانغذاییرژیمتنظیمبرایمناسبجلبک ها،کشتیارشته ایقارچ هایمخمر ها،باکتری ها،تخمیرازحاصل
اسیدهایکربوهیدرات،چربی،زمانهمطوربه(ضروریآمینواسیدهایانواعازسرشار)تک یاختهپروتئینتولیدفرآینددر.دارند

وگیاهیئینیپروتمنابعبرخالف.هستندمؤثرغذاییرژیماصالحدرکهمی گردندتولیدنیزمعدنیموادوویتامین هانوکلئیک،
تک یاختهنپروتئیهستند،ضروریآمینهاسیدهایازعاریواستهواییوآبشرایطتغییراتبهوابستهآن هاتولیدکهحیوانی

تک یاختههاینپروتئیمصرفوتقاضاافزایشمؤیدبازارمطالعات.داردتولیدقابلیتزمانهردروشرایطاینبهوابستگیبدون
میکروارگانیسم هاکشتجهتMSPنظیرباالبازدهیباآزمایشگاهیتکنیک هایازاستفادهترتیباینبه.استنزدیکآیندهدر
.بوداهدخومؤثربسیارکشاورزیضایعاتازتک یاختهپروتئینتولیددرتک یاخته ایتجمعاندازه گیریجهتSMRsروشو

.میکروارگانیسمکشتکشاورزی،ضایعاتتک یاخته،پروتئین:کلیدیکلمات
:مراجع

1. Grossi, G., Goglio, P., Vitali, A. and Williams, A.G., 2019. Livestock and climate change: impact of livestock on climate and

mitigation strategies. Animal Frontiers, 9(1), pp.69-76.

2. Jiang, C.Y., Dong, L., Zhao, J.K., Hu, X., Shen, C., Qiao, Y., Zhang, X., Wang, Y., Ismagilov, R.F., Liu, S.J. and Du, W., 2016.
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گاه بررسی مورفولوژی ماکروپورهای اسکفلد پلی وینیل الکل با استفاده از دست
میکروسکوپ الکترونی روبشی

سعید جوادی, رحیمه خاوری, 2*مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ
استادیار دانشکده .abdolahpoor.zahra@yahoo.com2 ;دانشجوی کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دانشگاه شهید بهشتی1.

jahanfar61@gmail.com*مولکولی دانشگاه شهید بهشتی –گروه زیست شناسی سلولی -علوم و فناوری زیستی 

Morphology of Scaffold polyvinyl alcohol macropores using scanning electron 

microscope

Zahra Abdolahpoor Pirbodagh1; Mehdi Jahanfar *2 ; Rahime Khavari; Saeed javadi

1. Master student of Nano Biotechnology, Shahid Beheshti University 2. Assistant Professor, Faculty 

of Biological Sciences and Technology - Department of Cellular - Molecular Biology, Shahid 

Beheshti University E-mail: jahanfar61@gmail.com*

تابشازاستفادهباسلولهامهاجرتجهتفیبروبالستسلولهایقطربامناسبماکروپورهایایجادمطالعهاینازهدف:چکیده
.می شودپلی وینیل الکلداربستمیکرومتردر45قطرباماکروپورهاییایجادسببپالسماسوراخکاریکهفرضاینبااستپالسما

مستقیمتابشدرمعرضدقیقه3مدتبهداربست,الکلوینیلپلینانوالیافالکتروریسیوپلیمریمحلولسازیازآمادهپس
رویبروشددادهپوششرومیزیمغناطیسیکندوپاشدستگاهوطالبانانومتر10ضخامتباهانمونهسپس,گرفتقرارپالسما
sample)نمونهنگهدارندهدستگاهرویبرکهالومینیومیکوچکقطعات holder)بودشدهچسباندهگرافیتیچسبوسیلهبه

قطر.دادنشانرااسکفلددرنظرموردماکروپورهایSEMازتصاویرحاصل.گردیدندامادهبرداریتصویروبرایشدنددادهقرار
سلولقطربامطابقمیکرون45حدودقطرایننظرموردسلولبرای,استسلولیمهاجرتدرموثرفاکتورهایمهمترینازمنافذ

نافذمازاطمینانبرای,شوددادهسلولبهمختلفهایقسمتبهجاییجابهوعبوراجازهتااستشدهگزارشفیبروبالست
باشدهجادایسوراخهایتامیکندفراهمراامکاناینروبشیمیکروسکوپ,کردتهیهمنافدازتصاویریبایدنخستشدهایجاد

آوردهفراهمسلولقرارگیریبرایمناسبمحیطریزماکروپورهاشدمشخصSEMازاستفادهبا.گردندرویتقابلپالسما
.است

روبشیالکترونیمیکروسکوپ,پالسما,بافتمهندسی,داربست,الکلوینیلپلی:کلیدیکلمات
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کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی درسنتز نانوذرات سیلیکا وقالب گیری ویروس

*2،دکتر مهدی جهانفر1زینب علیدادی
zeinab.alidadi65@gmail.comزیستی ،تهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم وفناوریهای -1

*jahanfar61@ gmail.com، تهران،دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم وفناوریهای زیستی-2

Application of scanning electron microscopy in the synthesis of silica 

nanoparticles and virus molding

Zeinab alidadi1, Dr Mehdi Jahanfar2*

1. Tehran, Shahid Beheshti University ,Faculty of Biological Sciences and Technologies

،zeinab.alidadi65@gmail.com 1

2)Tehran, Shahid Beheshti University, Faculty of Biological Sciences and Technologies

jahanfar61@gmail.com*2

عاملترینوپاتوژنیکترینمسریعنوانبههاآنباالیانتشارسرعتوویروسهابودنخطرناکبهتوجهباامروزه:مقالهخالصه
گیریقالبسنتزرو،ازایناستپزشکییدرحوزهمسائلترینمهمجزوویروسیپاتوژنعاملیکسازیآشکارمدرن،دنیایدر

ازادهاستفسیلیکانانوذراتیمطالعههایراهازیکی.شودنزدیکیدرآیندهمهمرویکرداینتحققباعثتواندمیویروس
دقیقطوربهراآنهابودنومونودیسپرسنانوذراتیواندازهسایزتوانستیمآنکمکبهکهاستروبشیالکترونیمیکروسکوپ

برهمکنش،SEMعملکردمبنای..کرداستفاده(ویروسگیریقالبذرات)VIPطراحیبرایحاملعنوانبهوازآنهامشخص
سمتوبهخارجهاییوفوتونالکتروننمونهتاازکردهبمبارانرانمونهالکترونیپرتوهای.استمادهباالکترونیپرتوی

صورتبهراهنمونسطحازمتقابلتصویرتوانندمیهالسیگناازایومجموعهتبدیلسیگنالبهدرنهایتکهشودآشکارسازرها
SEMکمکبه،متفاوتودورهایزماندرمناسبهایSNPسنتزتشخیصاینازهدف.دهدنمایشبرصفحهلحظهبهلحظه

آمدهبدستاویرتصبهتوجهبانانوذراتازسنتزپس.شداستفادهاستوبرروشازپژوهشدراینسیلیکانانوذراتسنتزبرای.است
250تا200وسایزساعت22زمانییبازهودر800-600-400دردورهایسیلیکانانوذراتکهشدحاصلنتیجهاینSEMاز

لحاظازSEMکمکبهبرداریتصویرازپسسنتزشدههایVIP.استVIPوطراحیساختبرایگزینهمناسبتریننانومتر
حفرهتعدادهرچهشد،لذاانتخابVIPومناسبترینبررسیوپایداریخوددرسطحبازحفرهایوحضورشناساگرالیهضخامت

هایدرتستویروستشخیصودرنتیجهبیشترویروسبهآناتصالاحتمالباشدبیشترVIPسطحبررویبازهای
.گیردمیصورتبهترآزمایشگاهی

پاتوژنیک-شناساگریالیه--روبشیالکترونیمیکروسکوپ-ویروسگیریقالبذرات:واژهکلید

[1] Rahman, I.A. and Padavettan, V., 2012. Synthesis of silica nanoparticles by sol-gel: size-dependent properties, surface modification, and

applications in silica-polymer nanocomposites—a review. Journal of Nanomaterials, 2012

[2] Cumbo, A., Lorber, B., Corvini, P.F.X., Meier, W. and Shahgaldian, P., 2013. A synthetic nanomaterial for virus recognition produced by

surface imprinting. Nature communications, 4(1), pp.1-7

دومین کنفرانس ملی
تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

1400شهریور ماه 25و 24

ماه 25و 24 یور  هر 14ش 0 074



نایع فراریت کم به وسیله ی روش وزن سنجی در پساب صتعیین مواد چربی دوست با

نفت و گاز

*2مهرداد مرادی،1فهیمه زراعتکار کاشانی

fahime0@gmail.comدانشکده مهندسی، ˛دانشگاه کاشان˛ایران.1

m.moradi@kashanu.ac.ir*،پژوهشکده فناوری نانو˛دانشگاه کاشان˛ایران. 2

پارامترهایگاز،ونفتصنایعوهاپاالیشگاهفعالیتازناشیپسابهایآلودگیکنترلوپیشگیریمنظوربه:مقالهخالصه
طحسرویبرالیهیکپسابدرچربیوروغنوجود.گیردمیقرارارزیابیموردروغنوچربیمقدارجملهازخروجیپسابکمی
چربمواداین.(1)شودمیتضعیفتصفیهفرآیندبیولوژیکیفعالیتنتیجهدرودادهکاهشرامحلولاکسیژنکهکندمیایجاد

هایروغنشاملعمدتاوبودهC°250ازباالترجوشنقطهباضعیفقطبییاوقطبیغیرموادمجموعواقعدرکمفراریتبا
توسطاستخراجقابلکهباشند،مییونیغیرهایسورفاکتانتوهاواکسمعدنی،هایروغنها،گریسها،چربیگیاهی،

ملیدارداستانشمارهباسنجیوزنروشازپسابدرگریسوروغنغلظتگیریاندازهبرای.هستندقطبیغیرهایهیدروکربن
HCl)معدنیاسیدهایباکمکنمونهpHابتدادر.شودمیاستفاده16471 1:1 ,1:3H2SO4)وشودمیساندهرکمتریا2به

وبستهراظرفدربریخته،نمونهظرفدر(کنندهاستخراجحالل)هگزاننرماللیترمیلی30.شودمیواردجداکنندهقیفبه
قیفدقیقه2مدتبه.شودجداکنندهقیفواردنیزحاللبایدسپس.شوندمحلولواردجدارهموادتاشودمیدادهتکان

فازوباالدرآلیفاز.شوندمیجداهمازدقیقه10حداقلزمانگذشتباآبیوآلیفاز.شودمیدادهتکانشدتبهجداکننده
شدهریختهنآدرکهآببدونسولفاتسدیمبهآغشتهصافیکاغذشاملقیفیکازآلیحاللالیه.گیردمیقرارپاییندرآبی

سدیمتسولفاالیهجذبآلیفازدرموجودآبقطراتترتیببدین.شوددادهعبورشده،شستههگزان،نرمالحاللباقبلازو
C°85دردماتنظیمباوگرددمیمتصلتقطیرآپستبهآلیفازنهایتدر.شودمیتکراردیگرباردومراحلاین.شودمی

مقداروشدهجداآلیحاللباشد،شدهخشکتقریبافالسککههنگامینهایتدر.شودمیانجامتقطیر(هگزانجوشنقطه)

.استتوزینقابلماندهبرجایروغن

استخراجسنجی،وزنروشنفتی،پساب:کلیدیکلمات

El-Gawad A. Oil and grease removal from industrial wastewater using new utility approach. Advances in 

Environmental Chemistry. 2014 Jul 8;2014.

دومین کنفرانس ملی
تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

1400شهریور ماه 25و 24

ماه 25و 24 یور  هر 14ش 0 0 75



ساخت دستگاه نبض نگارپالسمونی
2افتخاری، حمید؛1؛  حمیدی، سیده مهری1*اکبری، سهیال

آزمایشگاه مگنتو پالسمونیک، پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.1

دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.2

Construction of plasmon pulse meter

Soheila Akbari1*, Seyedeh Mehri Hamidi1, Hamid Eftekhari2

1.Magneto-plasmonic Lab, Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran

2Plasma Physics Research Center, Science and Research Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran

m_hamidi@sbu.ac.ir

عدیدوبآرایهازگزارش،ایندرمینیاتوری،ابزارباومتحرکصورتبهنبضهایسیگنالثبتاهمیتبهتوجهبا
درهکاستمیکروچیپیکار،ایندرنظرموردکنندهجمع.استشدهاستفادهنوریمیکروچیپکناردرپالسمونی

شاملوردنظرمچیپمیکرو.استرفتهبکارشدهسازیکوچکاپتیکیچیدمانعنوانبهپالسمونینگارنبضیکساخت
براینوریدیودهایولیزرپرتوتمرکزبرایلنزیکمگاوات،5قدرتبانانومتر،680هادی،نیمهلیزریدیودیک

یگنالهایسنهایت،درواستشدهثابتهدفنمونهرویکهاستبعدیدوپالسمونیسطحازشدهمنعکسنورتشخیص
یکمیتوانمیکروچیپاینکمکبه.شودمیآوریجمعدیجیتالسازنوسانتوسطنظرموردنمونهازشدهمنعکس
اختیاردرونمودطراحیفیزیولوژیکیسیگنالسنجشبرایدستیوپذیرانعطافهزینه،کمساده،پالسمونیحسگر

.دادقرارکنندگاناستفاده

.پالسموننگار،نبض,CD-ROM,چیپمیکرو:کلیدیکلمات

:مراجع

1. Wu, Q., Feke, G. D., Grober, R. D., 1999. Realization of Numerical Aperture 2.0 Using a Gallium

Phosphide Solid Immersion Lens. Appl. Phys. Lett. 75, 4064-4066.

2. Hwu,E.E., Boisen,A.,2018. Hacking CD/DVD/Blu-ray for Biosensing. ACS Sens. 3, 7, 1222–1232.
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Design and Fabrication of Antivirus Plasma Cleaner

Mahan Ahmadi1*, M.T. Ahmadi2

1. Medical Campus, Xi’an Jiao Tong University, Xi’an, China;

2. Nanoelectronic Research Group, Physics Department, Urmia University, Urmia, Iran

mahan.makoto@gmail.com

Abstract

Virus is the smallest infectious and acellular microbe consisting of only one single kind of 

nucleic acid (DNA or RNA), and which obligatory replicate inside host cells. small enough to 

pass through 0.45μm filters and can retain infectivity )20-300nm in diameter) in comparison 

with bacteria. In this research an air plasma based system is fabricated in the laboratorial 

medium. The fabricated plasma generator over all contains several important sectors such as gas 

splendor that is designed for air gas application because of economical purposes. Frequency 

controller which controls the resonance phenomenon in the nuzzle environment and plays an 

important role in the radiation of the optical waves. Also Energy controlling system in the same 

way controls plasma emission intensity from the nuzzle.

Key words: Plasma, Plasma cleaner, Plasma antivirus system, Plasma antibacterial system

References:

1. He, F., Y. Deng, and W. Li, Coronavirus disease 2019: What we know? Journal of Medical Virology, 2020. n/a(n/a).

2. Ibrahim, I.M., et al., COVID-19 spike-host cell receptor GRP78 binding site prediction. Journal of Infection, 2020.

3. Elfiky, A.A., Anti-HCV, nucleotide inhibitors, repurposing against COVID-19. Life Sciences, 2020. 248: p. 117477.

4. ul Qamar, M.T., et al., Structural basis of SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants†.

Journal of Pharmaceutical Analysis, 2020.

5. Puligundla, P. and C. Mok, Non-thermal plasmas (NTPs) for inactivation of viruses in abiotic environment. 2016. 11: p. 91-96.
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های کشاورزیدار موجود در خاکتخمین میزان ازت در کودهای نیتروژن
با استفاده از روش کجلدال

*2مهرداد مرادی،1مهدیه اسمعیلی زارع

mahdiyeh.esmaili@gmail.comپژوهشکده فناوری نانو، ˛دانشگاه کاشان˛ایران.1

m.moradi@kashanu.ac.ir*،پژوهشکده فناوری نانو˛دانشگاه کاشان˛ایران. 2

:مقالهخالصه
فرهنگدرکهاهکوداین.کنندمیپیدانیاز..وپتاسیمدار،فسفاتدار،نیتروژنهایکودانواعبهدارندکههاییکمبودبربناهاخاک

بعدهستندوفمعرنیز(دارپتاسیمکود)قرمزکودو(نیتروژنه)سفیدکود،(فسفاته)سیاهکودبهخودخاصهایرنگدلیلبهعام
هستندردانیتروژنهایکودشده،ذکرعناصربیناز.گردندمیتجویزخاکبهمتخصصنظروشناسیخاکدقیقهایآزمایشاز

مهمناصرعازیکیزیراگردندمیتزریقخاکبهگیاهزنیجوانهاوایلدرمعموالهاکوداین.شوندمیساختهآمونیاککمکباکه
.باشدمیودکنوعاینازاستفادهبرایفصولبهترینجزءپاییزفصلاوایلوبهارفصل.آیدمیحساببهگیاهنمودورشدبرای

.شدبامیفیتکیتضمینوکیفیتکنترلدراساسیآنالیزهایازیکیکودها،نوعایندرپروتئینونیتروژنکلگیریاندازه
سالدرربااولینبرای،کهباشدمیوکودخاکدرپروتئینونیتروژنمیزانگیریاندازهبرایعمومیروشیککجلدالروش

روشدر.ودشمیاستفادهازتمیزانتعیینبرایروشاینازتاکنونوگردیدارائهکجلدالنامبهدانمارکیدانشمندتوسط1883
ازت،درصددبرآورمنظوربه.گرددمیبندیتقسیمتیتراسیونوتقطیرهضم،کلیمرحلهسهبهکلازتگیریاندازهکجلدال،

ازتپسس.گرددمیتبدیلآمونیومسولفاتصورتبهموجودازتونموده،هضمسولفوریکاسیدتوسطرانظرموردنمونهابتدا
ازهاستفادباونمودهتبدیلآمونیومبوراتبهاسیدبوریکتوسطوآزادآمونیاکصورتبهراآمونیومسولفاتدرموجود

طبقآزموناین.آیدمیبدستازتمقدارمصرفیاسیدمحاسبهباآنگاهونمایندمیتیترراآننرمال1/0اسیدسولفوریک
ISIRIاستاندارد 66/1تا25/1کلینیتروژنمقدارشاملهایخاککشاورزی،هایپژوهشطبقبر.پذیردمیانجام9626

.[1]شودمیگرفتهدرنظرمجازنیتروژنباهایخاکعنوانبهدرصد

دار، کجلدال، کشاورزیکود نیتروژن:کلمات کلیدی

Zazouli, M. A., Bagheri Ardebilian, M., Ghahramani, E., & Ghorbanian Alah Abad, M, 2009. Principles of compost 

production technology. Tehran: Khaniran, p. 25.
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لکترونی بررسی مورفولوژی نانوفیبرهای همگن پلی اورتان با استفاده از میکروسکوپ ا
(SEM)روبشی

سعید جوادی, محمد بلفکی, 2*مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ
abdolahpoor.zahra@yahoo.com2 ;دانشجوی کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دانشگاه شهید بهشتی1.

ی مولکولی دانشگاه شهید بهشت–گروه زیست شناسی سلولی -استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی .
*jahanfar61@gmail.com

Morphology of homogeneous polyurethane nanofibers using scanning electron microscopy

Zahra abdolahpoor pirbodagh1; mehdi jahanfar *2 ; Mohamad balfaki ; saeed javadi

1. Master student of Nano Biotechnology, Shahid Beheshti University 2. Assistant Professor, Faculty 

of Biological Sciences and Technology - Department of Cellular - Molecular Biology, Shahid 

Beheshti University E-mail: jahanfar61@gmail.com*

میکروسکوپاینکهبرفرضبااستنانوفیبرها(beading)شدگیدانهمیزانوظاهریشکلبررسیمطالعهاینازهدف:چکیده
پلی اورتانپلیمریگرانولهایازدرصد20منظوراینبرای.داردراپلیمرینانوفیبرهایمشاهدهبرایالزموضوحروبشیالکترونی

باهانمونهالکتروریسیفرایندازپس,شدهمزدهمغناطیسیهمزندرساعت3مدتبهوشدهحلفرمامیدمتیلدیحاللدر
آمادهداریبرتصویربرایتاشدنددادهقرارالکترونیمیکروسکوپدستگاهنمونهنگهدارندهرویبروپوشیدهطالهایورقه

قرارتاییدموردیشدگدانه وبدونپیوسته,بلندفیبرهایتشکیلالکترونیمیکروسکوپشدهثبتتصاویربهتوجهبا.گردند
جملهازلفمختهایحوزهدرهاروشترینمناسبوبهترینازیکیروبشیالکترونیمیکروسکوپتوسطتصویرایجاد.گرفت
وسطحوصیاتخص،ترکیب،شیمیاییساختاربررسیوآنالیزبهتوانمیآنطریقازکهباشدمینانوفناوریوشناسیزیست

سازیبهینهابدادنشانالکترونیمیکروسکوپتصاویر.بردپینظرمدنمونهنانومتریومیکرونیابعاددرداخلیساختارریز
.استآمدهبدستمتخلخلساختاردردانهبدونومناسبسایزباالیافی,پلیمریمحلولازمناسبحجمومقدار

روبشیالکترونیمیکروسکوپ,الکتروریسی,اورتانپلی,نانوالیاف:کلیدیکلمات

1.Chai YW, Lee EH, Gubbe JD, Brekke JH. 3D Cell culture in a self-Assembled nanofiber environment. PLoS One. 

2016;11(9):1-20.
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-االمس با استفاده از روش کلید زنی قوس الکتریکی ولتاژ ب( II)سنتز نانوذرات اکسید 

جریان باال

*1، مجید قناعت شعار1، مسعود ابراری1، شهاب شریفی مالواجردی1صائب غالمحسینی

1983969411-پژوهشکده لیزر و پالسما-دانشگاه شهید بهشتی-اوین-تهران-ایران. 1
*m-ghanaat@sbu.ac.ir

دلیلبهاستنانومتر100مساوییاکم تربعدیکدرحداقلآنهافیزیکیاندازهکهنانوذراتماده،سنتزفناوریپیشرفتباامروزه:مقالهخالصه
درمس(II)اکسیدنانوذرات.[1]اندگرفته قرارتوجهموردابعادشان،واندازهبهرسانندگیونوریخواصوابستگیوباالحجمبهسطحنسبت

تولیدبرایمختلفیروش های.[2]دارندکاربردمیکروبیضدخواصوفوتوکاتالیستیخواصنوری،حسگرهایابرخازن ها،خورشیدی،سلول های
ایندر....وییشیمیابخاررسوب دهیالکتروشیمیایی،گلوله ای،آسیابجملهازهستندشیمیاییوفیزیکینوعدوهرازکهدارندوجودنانوذرات
با.استشدهاستفادهCuOنانوذراتسنتزبرایالکترودیسامانهسردودرمسفلزنازکالکترودهایازدنیادربارنخستینبرایپژوهش،

بهمنجرکهآبوهوامحیطدودرالکتروددوبین(A220تاA20از)باالجریانو(kV22تاkV2از)باالولتاژکلیدزنیازبهره گیری
بهوشدهیونیزهمحیطداخلعناصروموادباالیی،توانچنینازاستفادهدلیلبه.اندشدهسنتزCuOنانوذراتمی شود،پالسماییانفجار

تشکیلالاحتماستباالانرژیچون.می یابندپیوندهمبهمحیطدرشدهیونیزهعناصرآن،فروپاشیازبعدکهمی شوندتبدیلداغپالسمای
رااتذراندازهوتولیدسرعتنوری،خواصمی تواناعمالیجریانوسنتزمحیطهمانندعواملیتغییربا.بودخواهدزیادنیزبلوریحالت های

شدهدادهنشان(الف1-شکلدراندشدهسنتزآمپر220جریانباوهواوآبمحیطدرکهمساکسیدنمونه هایپراشطیف.[3]کردکنترل
ازحرارتیعملیاتانجامباکهمی شوندمشاهدهنیزCuوCu2Oناخالصیقله هایکهچندهراندشدهتشکیلCuOفازازاکثرانمونه ها.است
دادهنشان(ب1-شکلدرنیزتاکوجذبنمودار.آمددستبهnm5/18بلورک هااندازهمیانگینشرر-دبایرابطهازاستفادهبا.می روندبین
دارایوشکلکرویذراتکهمی دهدنشان(ج1-شکلمطابقA220جریانباوهوادرشدهسنتزنمونهFESEMتصویرهمچنین.استشده

.هستندنانومتر100تا25بینابعادی
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اکسیدنمونه هایجذبیطیفنمودار(ب.(حرارتیعملیاتبدونوبا)آمپر220جریانباآبوهوادرشدهسنتزمس(II)اکسیدنمونه هایبرایشدهتهیهXپرتوپراشطیف(الف.1-شکل
(II)تصویر(ج.استشدهدادهنشانتاکنمودارتصویرِپیوست،در.شرایطهماندرشدهسنتزمسFESEMاکسید(II)حرارتیعملیاتبدونآمپر220جریانباهوادرشدهسنتزمس.

باالجریان-باالولتاژالکتریکیقوسکلیدزنینانوذرات،،مس(II)اکسید:کلیدیکلمات
[1] H. Chen, K. Liu, L. Hu, A. A. Al-Ghamdi, and X. Fang, “New concept ultraviolet photodetectors,” Mater. Today, vol. 18, no. 9, pp. 493–

502, Nov. 2015.

[2] M. E. Grigore, E. R. Biscu, A. M. Holban, M. C. Gestal, and A. M. Grumezescu, “Methods of Synthesis, Properties and Biomedical 

Applications of CuO Nanoparticles,” Pharmaceuticals, vol. 9, no. 4, Dec. 2016.

[3]           S. Sharifi Malvajerdi et al, “HVHC-ESD synthesis of ZnO nanorods: A new method towards rapid and highly tunable synthesis of oxide 

semiconductors in open-air and water for optoelectronic applications, ” ACS Appl. Mater. Interfaces, in press, 2021.

mailto:m-ghanaat@sbu.ac.ir


کاسپینماهی سفید دریای سیستم بینایی در مطالعه فراساختاری تکامل 

2سعید جوادی، 1˟مریم عباسی 

m.abbasimaryam@gmail.com.ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن، رشت، . 1

saeed.javadi.anaghizi@gmail.comآزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران،.2

تابفردرمنحصهایماکرومولکولازمختلفهایاندازهدربیولوژیکیساختارهایتجسمالکترونیمیکروسکوپ:مقالهخالصه
ایهساختاروترکیبمورفولوژی،کردنمشخصبرایمهمیتحلیلیابزاروساختهپذیرامکانراکاملهایسلولساختار
تفریخازلقبمرحلهدرراکاسپیندریایسفیدماهیچشمشبکیهرشدوتکاملیمراحلحاضرمطالعه.استآوردهفراهمزیستی

استخوانیانماهیژنتیکیذخایرازحفاظتوذخایربازسازیوتکثیرمرکزدریافتهلقاحهایتخم.کندمیبررسیبلوغدورانتا
مطالعهازپس.شدنگهداریوتهیهچشمعدسیوشبکیهتکاملیمختلفمراحلبررسیبرایرشت،شهرستانانصاریشهید
تصاویروسطتنوربهحساسگیرندههایسلولوشبکیهساختارتردقیقبررسیهاآنجزئیاتارزیابیوشدهآمیزیرنگمقاطع

کنندهثبیتتتوسطوانتخابتکوینمراحلدرعدسیوشبکیهمختلفمقاطعمنظوربدین.شدانجامالکترونیمیکروسکوپ
موجبوشدهلولیسفرآیندهایتوقفموجبشدهتثبیتساختاریک.شدتثبیتوفیکسنمونهاندازهونوعبهتوجهباشیمیایی

طالبهشتیشهیددانشگاهدربافتی،سازیآمادهازپسمقاطع.میشودطبیعیحالتبهممکنحالتتریننزدیکدرنمونهحفظ
وایرنگدانهشاخصهارنگدانهپراکنشمیزانارزیابیجهت.شدتصویربرداریروبشیالکترونیمیکروسکوپتوسطوشدهپوش
اولیهبیناییساختارلقاحازپسسومروزدر.شدمحاسبهمخروطیشاخصشبکیه،مخروطیهایسلولمیوئیدگیریاندازه

الیهدهلیکبطور.گرفتندقرارعدسیپالکوداطرافدرجنینیاکتودرمازآمدهبوجودمتمایزناعصبیهایسلولوشدمشاهده
سلولکمکبهنیزعدسیچشم،شدنبزرگورشدباهمگام.شدمشاهدهدارانمهرهسایرمانندسفیدماهیشبکیهدرسلولی

سلولوددادندستازراهااندامکدیگروهستهبتدریجعدسیمرکزدراولیهفیبریهایسلولوکردهرشدخوداپتلیومیهای
افزایشدهندهنشانمخروطیهایسلولپراکنشنحوهوعدسیقطرفزونی.شدنداضافهعدسیپیراموندرثانویهفیبریهای
.استتکوینروندطیدرکاسپیندریایسفیدماهیبیناییدقت

الکترونیمیکروسکوپ،عدسیشبکیه،مخروطی،سلولبینایی،دقت:کلیدیکلمات

1.Otteson, D.C., Hitchcock, P.F., 2003, “Stem cells in the teleost retina: Persistent neurogenesis and injury-induced regeneration”, Vision

Research, 43: 927-936

2.Papadakis, I.E., Kentouri, M., Divanach, P., Mylonas, C.C.,2018, “Ontogeny of the eye of meagre (Argyrosomus regius) from hatching to

juvenile and implications to commercial larval rearing”, Aquaculture, 484: 32-43.

3. Stenkamp, D.L. 2007, “Neurogenesis in the fish retina”, International Review of Cytology, 259: 173-224.
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کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی درسنتز نانوذرات سیلیکا 
وقالب گیری ویروس

*2جهانفرمهدی،دکتر1علیدادیزینب

zeinab.alidadi65@gmail.com،تهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم وفناوریهای زیستی -1

*jahanfar61@ gmail.comتهران،دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم وفناوریهای زیستی،-2

Application of scanning electron microscopy in the synthesis of silica nanoparticles and 

virus molding                              

Zeinab alidadi1, Dr Mehdi Jahanfar2*

1. Tehran, Shahid Beheshti University ,Faculty of Biological Sciences and Technologies

،zeinab.alidadi65@gmail.com 1

2)Tehran, Shahid Beheshti University, Faculty of Biological Sciences and Technologies

jahanfar61@gmail.com*2

عاملترینوپاتوژنیکترینمسریعنوانبههاآنباالیانتشارسرعتوویروسهابودنخطرناکبهتوجهباامروزه:مقالهخالصه
گیریقالبسنتزرو،ازایناستپزشکییدرحوزهمسائلترینمهمجزوویروسیپاتوژنعاملیکسازیآشکارمدرن،دنیایدر

ازادهاستفسیلیکانانوذراتیمطالعههایراهازیکی.شودنزدیکیدرآیندهمهمرویکرداینتحققباعثتواندمیویروس
دقیقطورهبراآنهابودنومونودیسپرسنانوذراتیواندازهسایزتوانستیمآنکمکبهکهاستروبشیالکترونیمیکروسکوپ

برهمکنش،SEMعملکردمبنای..کرداستفاده(ویروسگیریقالبذرات)VIPطراحیبرایحاملعنوانبهوازآنهامشخص
سمتوبهخارجهاییوفوتونالکتروننمونهتاازکردهبمبارانرانمونهالکترونیپرتوهای.استمادهباالکترونیپرتوی

صورتبهراهنمونسطحازمتقابلتصویرتوانندمیهالسیگناازایومجموعهتبدیلسیگنالبهدرنهایتکهشودآشکارسازرها
SEMکمکبه،متفاوتودورهایزماندرمناسبهایSNPسنتزتشخیصاینازهدف.دهدنمایشبرصفحهلحظهبهلحظه

آمدهبدستاویرتصبهتوجهبانانوذراتازسنتزپس.شداستفادهاستوبرروشازپژوهشدراینسیلیکانانوذراتسنتزبرای.است
250تا200وسایزساعت22زمانییبازهودر800-600-400دردورهایسیلیکانانوذراتکهشدحاصلنتیجهاینSEMاز

لحاظازSEMکمکبهبرداریتصویرازپسسنتزشدههایVIP.استVIPوطراحیساختبرایگزینهمناسبتریننانومتر
حفرهتعدادهرچهشد،لذاانتخابVIPومناسبترینبررسیوپایداریخوددرسطحبازحفرهایوحضورشناساگرالیهضخامت

زمایشگاهیآهایدرتستویروستشخیصودرنتیجهبیشترویروسبهآناتصالاحتمالباشدبیشترVIPسطحبررویبازهای
.گیردمیصورتبهتر

پاتوژنیک-شناساگریالیه--روبشیالکترونیمیکروسکوپ-ویروسگیریقالبذرات:واژهکلید

[1] Rahman, I.A. and Padavettan, V., 2012. Synthesis of silica nanoparticles by sol-gel: size-dependent properties, surface modification, and

applications in silica-polymer nanocomposites—a review. Journal of Nanomaterials, 2012

[2] Cumbo, A., Lorber, B., Corvini, P.F.X., Meier, W. and Shahgaldian, P., 2013. A synthetic nanomaterial for virus recognition produced by

surface imprinting. Nature communications, 4(1), pp.1-7
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ژالتین -الکلنیلویاکریلونیتریل، پلیساخت نانو الیاف آنتی میکروبیال با استفاده از پلی
مس با تمرکز بر روش الکتروریسی هایو یون

3، شبنم هاشمی2، مهدی جهانفر*1مریم مومنی مقدم

.زیستیتهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری. فناوری میکروبیدانشجوی کارشناسی ارشد زیست1.

شناسی سلولی مولکولیزیستی، گروه زیستتهران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری2.

تهران، آزمایشگاه و کلینیک دامپزشکی پاستور3.
Fabrication of antimicrobial Nano fibers using poly acrylonitrile, polyvinyl alcohol-gelatin 

and copper ions focusing on electro spinning method

Maryam Momeni Moqadam1*, Mehdi Jahanfar2, Shabnam Hashemi3

1. Master student of Microbiology and Microbial Biotechnology, Faculty of Life Sciences and 

Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran 

2. Department of Molecular and Cell Biology, Faculty of  Life Sciences and Biotechnology, Shahid 

Beheshti University, Tehran

3. Pasteur laboratory and veterinary Clinic Sections, Tehran

Maryammomeni1996@gmail.com

وانونعلومبینارتباطتوسعه یشرایطایندر.کرده اندپیدازیادیگسترشمیکروبیبیماری هایامروزه:چکیده
سایرهبنسبتالکتروریسی.کندپیدابیماری هاایندرمانومقابلهبرایجدیدیراه کارهایمی تواندزیست شناسی

مس.ددارنباالییحجمبهسطحنسبتروشایندرنانوفیبرهاکهاستارزانوسادهروشیکنانوالیافساختروش های
ذراتازریبهره گیبانیزپژوهشایندروداردباالییآنتی میکروبیالخواصکهاستعنصریسومینجیوهونقرهازبعد

وUVاشعه یزااستفادهیاالکتروریسی،روشبرتمرکزبا.کردندپیداآنتی میکروبیالخاصیتنانوفیبرهامس،سولفات
،SEMالکترونیکپمیکروسازاستفادهباوشدندساختهنانوفیبرهاژالتین،-پلی وینیل الکلوپلی اکریلونیتریلپلیمرهای

ازکهفیبرهاییشدمشخص،SEMالکترونیمیکروسکپبابررسیازپس.شدبررسیآن هاویژگی هایوخواص
.می کنندکارلونیتریلپلی اکریازشدهساختهفیبرهایاستبهترشده اند،ساختهژالتین-پلی وینیل الکلوپلی اکریلونیتریل

Trypticکشت هایمحیطومغزیآبگوشتازنانوالیاف،آنتی میکروبیالخاصیتبررسیبرای Soy Brothبرای
Thioglycolateوهوازیمیکروارگانیسم های Brothمحیطسپس.می کنیماستفادهبی هوازیمیکروارگانیسم هایبرای

برایسانتی گراددرجه ی45انکوباتوردرومزوفیلمیکروارگانیسم هایبرایسانتی گراددرجه ی37انکوباتوردرراکشت ها
Bloodکشتمحیطازهمآخرمرحله یدر.می دهیمقرارساعت72تا48مدتبهترموفیلمیکروارگانیسم های agar

بررسیرامیکروارگانیسم هارشدعدمیارشدتامی گذاریمانکوباتوردرساعت72تا48مدتبهراآنمی کنیم،استفاده
جلویدمی تواننمسیون هایهم چنین.بگذاردمثبتتاثیرالیافکیفیتوشدناستریلبرمی تواندUVاشعه ی.کنیم
ساختهنانوالیافازهنتیجدر.بدهندآنتی میکروبیالیخاصیتنانوالیافبهترتیباینبهوبگیرندرامیکروارگانیسم هارشد
عنوانهبمی تواناست،گرفتهقرارمسذراتآن هاالبه الیدرکهژالتین-پلی وینیل الکلوپلی اکریلونیتریلازشده

.کرداستفادهآنتی میکروبیالفیلترهای

آنتی میکروبیالمیکروارگانیسم،مس،نانوالیاف،الکتروریسی،:کلیدیکلمات
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طراحی سامانه آزمایشگاهی تصفیه آب با نانوذرات گرافن مغناطیسی
*1فاضله فقهی،  نرگس انصاری

n.ansari@alzahra.ac.ir *؛ گروه فیزیک، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران. 1

Designing an experimental water purification system using magnetic graphene 

nanoparticles

Fazeleh Feghhi, Narges Ansari1*

1. Department of Physics, Faculty of Physics and Chemistry, Alzahra University, Tehran 

1993893973, Iran; n.ansari@alzahra.ac.ir*

.ارددصنعتیهایپسابازسنگینفلزاتوآلیهایمولکولحذفدربسیاریکاراییجاذبذراتازاستفاده:مقالهخالصه

هایسامانهدراستفادهبرایمغناطیسیمیدانطریقازجداسازیقابلیتوباالویژهسطحدلیلبهمغناطیسیگرافننانوذرات
گرفتنقرارابوداردباالییباکتریالآنتیقابلیتتیزهایلبهداشتنباگرافندیگرسویاز.[1]هستندمناسبیگزینهآبتصفیه

توانبرعالوهمغناطیسیترکیبات.نمایدپاکسازیزابیماریهایمیکروارگانیسمازرامحیطمی تواندباکتریبهآلودهمحیطدر
.[2]استذیرپانجامثانویهفیلتراسیونبدونتصفیهفرآیندوشدهجداآبازمغناطیسیمیداناعمالتحتراحتیبهباالجذب

آلودهرنگی،هایپسابپاکسازیدرالکتروشیمیاییروشبهشدهسنتزمغناطیسیگرافننانوذراتکاراییبررسیبهپژوهشاین
واتیونیکآنیونی،هایرنگازایمجموعهرنگی،هایپساببهمربوطبررسیدر.استپرداختهباکتریاییوسنگینفلزاتبه

همچنین.شدانجامدقیقهسهمدتدرلیتربرگرم3غلظتبادرصد98تاپاکسازی.استگرفتهقراربررسیموردغیریونی
رایجزایبیماریباکتریگونه5ازباکتریالآنتیخواصبررسیدر.رسیداثباتبهدرصد90کاراییبانیزسنگینفلزاتپاکسازی

اثباتبهنانوذراتکنارحضوردقیقهبیستباتنهادرصد99تاآبپاکسازیآندرکهآمدعملبهآزمایشآبیهایمحیطدر
.رسید
-محیطدرنانوذراتپایداریدلیلهمینبهباشد،میآبیمحیطدرهاآنپایدارینیازمندآبتصفیهبراینانوذراتازگیریبهره

اطیسیمغنگرافننانوذراتآمدهدستبهنتایجبنابه.قرارگرفتبررسیموردهوامعرضدرهمچنینوبازیواسیدیآبیهای
بدونماهچندینتاهوامعرضدرودادهنشانخودازکاملپایداریآبدرساعت48تاالکتروشیمیاییروشبهشدهتولید

.مانندمیباقیاکسایش
تریالکنندگی، پساب صنعتی، آنتی باکنانوذرات مغناطیسی، گرافن، سنتز الکتروشیمیایی، پاک:کلمات کلیدی

:مراجع
1. Lingamdinne, Lakshmi Prasanna, Janardhan Reddy Koduru, and Rama Rao Karri. "A comprehensive review of 

applications of magnetic graphene oxide based nanocomposites for sustainable water purification." Journal of 

environmental management 231 (2019): 622-634.

2. Sharma, Virender K., et al. "Magnetic graphene–carbon nanotube iron nanocomposites as adsorbents and 

antibacterial agents for water purification." Advances in colloid and interface science 225 (2015): 229-240.
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آن الین با ساخت نانو فیبر های پلی اکریلو نیتریل و پلی وینیل الکل با تشعشع فرابنفش
استفاده از دستگاه الکتروریسی برای تثبیت آنزیم گلوکزاکسیداز

4، دکتر داریوش مینایی طهرانی3، سعید جوادی آناقیزی2* دکتر مهدی جهانفر1سپیده اسدی،

گروه میکروبیولوژی وبیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران  1.
(sepide.asadi.95@gmail.com)

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی  ،دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران2
* ) m_jahanfar@sbu.ac.ir(

Preparation and synthesis modified electrospun nano fibers via online UV method from 

poly acrylonitrile and poly vinyl alcohol for enzyme (glucose oxidase) immobilization

Sepideh Asadi1, * Mehdi Jahanfar2, Saeed Javadi Anaghizi3, Dariush Minai-Tehrani4

بودنارادومناسببسیارتماسسطحآوردنفراهمدلیلبهآنزیم هاتثبیتبرایبستریعنوانبهالیافنانوازاستفادهامروزه:مقالهخالصه
بسترباآنزیمپیوندراندمانکاهشآنزیمتثبیتمحدودیت هایازیکی.استگرفتهقرارتوجهموردشده،کنترلومشخصیاندازهباحفرات

پلیهایپلیمرمحلول.می پردازندآنزیمتثبیتبسترسطحاصالحبهاشعه،تابشجملهازمختلفیروش هایبامحدودیت،اینرفعبرای.است
یاشعهفرایندحیندروشدتهیهدرصد3و1هاینسبتباالکتروریسیفرآیندجهت(PAN)نیتریلاکریلوپلیو(PVA)الکلوینیل

سطحیجذبروشبه(GOx)گلوکزاکسیدازآنزیم.شداستفادهآنزیمتثبیتبسترعنوانبهنانوالیافازنهایتدروشدتابانده(UV)فرابنفش
ازاستفادهباوسنجیرنگروشبهآنزیمازمجددیاستفادهتواناییهمچنینوشدهتثبیتآنزیمفعالیتسپسوشدتثبیتهابسترروی

.گردیدگیریاندازهاسپکتروفتومتردستگاه
دیدهگرشدهریسیدهنانوالیافسازگاریزیستبهبودباعثپلیمریترکیببهPVAافزودنکهدادنشانشدهتثبیتهایآنزیمفعالیتبررسی

ازحاصلتصاویر.دادنشانشاهدینمونهبهنسبترابرابری4فعالیت،PVAدرصد3حاوینمونه یرویشدهتثبیتآنزیمکهطوریبه
نبنابرایاستشدهآنزیمتثبیتازپسنانوالیافیساختارهایحفظباعثUVیاشعهکهمی دهدنشان(SEM)روبشیالکترونیمیکروسکوپ

آنزیمعالیتفمتوالیگیریاندازه.می کنندرهابافریمحیطداخلراآنزیمکمتریسرعتباودارندراخوددرآنزیمحفظبرایبیشتریتوانایی
.دادراPVA3٪حاویینمونهدربار12تاشدهتثبیتهایآنزیمازمجدداستفاده یامکاننیز

جذبوشربهتثبیتانتخابکناردربسترباآنزیمپیوندراندمانافزایشوسطحاصالحبرایالکتروریسیفرآیندحیندرUVازاستفاده
ترکیبپایینیویسکوزیتهوPANبودنگریزآبخاصیتبهتوجهبا.می گرددصنعتدرتولیدمراحلهمچنینوهزینهکاهشموجبسطحی،
PVAهزینه یصرفباباالسازگاریزیستمیزانباالیافینانوتولید(٪3)بهینهدرصدباپلیمردواینترکیبازاستفادهشده،تجاری

.می سازدمیسرراخونقندحسگرنظیرمختلفهایاستفادهجهتآنزیمتثبیتبرایبستریکمتر،جهت
PVA،PAN،UVاکسیداز،گلوکزالیاف،نانو آنزیم،تثبیت:کلیدیکلمات

:مراجع 
[1]. Zeytuncu, B., Akman, S., Yucel, O. and Kahraman, M., 2014. Preparation and characterization of UV-cured hybrid polyvinyl alcohol 

nanofiber membranes by electrospinning. Materials Research, 17, pp.565-569.

[2]. Afshari, E., Mazinani, S., Ranaei-Siadat, S.O. and Ghomi, H., 2016. Surface modification of polyvinyl alcohol/malonic acid nanofibers by 

gaseous dielectric barrier discharge plasma for glucose oxidase immobilization. Applied Surface Science, 385, pp.349-355. 

[3]. Jesionowski, T., Zdarta, J. and Krajewska, B., 2014. Enzyme immobilization by adsorption: a review. Adsorption, 20(5-6), pp.801-821. 

[4]. Avila, M., Burks, T., Akhtar, F., Göthelid, M., Lansåker, P.C., Toprak, M.S., Muhammed, M. and Uheida, A., 2014. Surface functionalized 

nanofibers for the removal of chromium (VI) from aqueous solutions. Chemical Engineering Journal, 245, pp.201-209. 

[5]. Mohamad, N.R., Marzuki, N.H.C., Buang, N.A., Huyop, F. and Wahab, R.A., 2015. An overview of technologies for immobilization of 

enzymes and surface analysis techniques for immobilized enzymes. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(2), pp.205-220.
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لم الیه استفاده از آنالیز طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس در اندازه گیری غلظت ناخالصی ها در فی
اری نازک مولیبدن سنتز شده توسط دستگاه کندوکاش مغناطیسی جریان مستقیم در فشارهای ک

متفاوت
،1،سیده مهری حمیدی2مهدی جهانفر... 1محسن کیایی,1، مرتضی احمدی مالسرایی2*جوادی آناقیزیسعید
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Employing energy dispersive spectroscopy for investigation of impurity content in 

molybdenum thin film deposited by DC sputtering in different pressures

,S. Javadi Anaghiz2*, M. Ahmadi1, M. Kiyai1,M.Jahanfar2,S.M.Mehri1,M.Ghanaatshoar

ویسازبومیپیرودر.استحیاتیامریانسانانرژیروزافزونهایمصرفبرایجایگزینیعنوانبهخورشیدیسلولهای:چکیده
لولسالیهپایهپوشش.گرفتیمپیشرامتفاوتخورشیدیسلولهایدرموردمطالعهپربازدهخورشیدیهایسلولساختهمچنین

فیلماراستهمیندر.استگرفتهقراربررسیموردهاسلولکاراییافزایشوسطحمجددترکیبسرعتکاهشمنظوربهخورشیدی
عناصرازدهاستفاتازگیبه.استگرفتهقرارخورشیدیهایسلولپایههایپوششساختدرتوجهموردتازگیبهمولیبدننازکهای

سلولهایانبوهوترصرفهبهتولیدراستایدرخورشیدیسلولهایساختدرکستریتوکالکوگیندخانوادهاززمینفراوانغیراورگانیک
سلول(Cu2ZnSnS4)کستریتوکالکوگیندخانوادهدرپایهپوششاین.استکردهپیداگیریچشمافزایشصنعتدرخورشیدی

ترکیبو،DCمستقیمجریانرادیویی،فرکانستوسطمولیبدنالیه.استگرفتهقراراستفادهموردنازکالیهاینخورشدیهای
وبکهشپارامترفیلمنازکالیهمتفاوت،توانوفشارتوسطپارامترچینشدرتغییربا.میایدوجودبهمغناطیسیکندوکاش

الیه.کندمیچیداافزایششبکهاندازهوشبکهساختاراعمالی،فشارافزایشبادهدومیتشکیلآنبهمرتبطسطحساختارشناسی
ودیگرهایهالیازاستفادهبرایمولیبدنخلوص.دهدمینشانرابهتریاهمیوشبکهساختارمغناطیسیکندوکاشترکیبیموبیدن

هایفشارباsio2زیرالیهرویراموبیدننازکالیهمطالعه،ایندر.استحیاتیاهمیتماسصفحهیکآوردنوجودبههمچنین
نمونهدرالصیناخمیزانتعیینمنظوربهالکترونروبشیآنالیزهمراهبهایکسپرتوپراشسنجیطیفانرژیاعمالوکندوپاشمختلف

خورشیدیسلولتولیدجهتبهموبیدننازکالیهپارامترهایانتخابزمینهدرروپیشهایمطالعهدرآنالیزایننتایج.رفتهکاربه
.کردخواهدکمک

غناطیسیمکندوکاشدستگاهایکس،پرتوانرژیپراشسنجیطیف,مولیبدننازکهایفیلم,خورشیدیسلولهای:کلیدیکلمات
مستقیمجریان

:مراجع 
1- javadi, S., Ahmadi  M., asemi.M. ghannatshora, M., 2021. Plasma-treated room temperature synthesized 

CuCrO2/Au/CuCrO2 on Polyethylene terephthalate: Towards a high-performance flexible p-type transparent conductor 

Elsevier, V723,, pp.13582.
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