
                                ٖبُ ذساث                               

                                      

 

 نانوتکنولوژي قذمت

، حيبت قي٘ٙ اٍٗئ.  ىطزز ّي ثبظ حيبت ذَقت اثتساي ثٚ عجيؼت زض آٓ مبضثطز ٗ ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘غي قسّت

 مٚ ٛؿتٖس ٍّ٘نٍٜ٘بيي!  غٕٜب ٗ RNA , DNA ٍّ٘نٍٜ٘بي ق٘يِ ٗاضز تط زقيق اىط...  ؾٍَ٘ي تل ّ٘خ٘زات

 مسٛبي ٗ اعالػبت تْبُ. قٕ٘س ّي قبٌّ مبٌّ ع٘ض ثٚ ضا ظٕسٙ ّ٘خ٘ز آٓ حيبت ؾبذتبض ثٖيبزئ اعالػبت

 زض مٚ، مٖس تٍ٘يس ذ٘ز ّكبثٚ اؾت ثَس مٚ زاضيِ ضيعي ثؿيبض ّبقئ. ذ٘ز ّكبثٚ ّ٘خ٘زي تٍ٘يس ثطاي الظُ

 مبضثطز ٗ ٕبٕ٘ؾبذتبضي ّ٘از تٍ٘يس ثٚ إؿبٕٜب مٚ ظّبٕي اظ اّب .ق٘ز ّي تؼجيط " اؾْجَط ٕبٕ٘ " يل ثٚ ٕبٕ٘ ػَِ

 ّ٘ض٘ع ائ زض ّقبالت إتكبض ٗ ىصضز ْٕي زٛٚ زٗ اظ ثيف ْٕ٘زٕس ػالقٚ اثطاظ ّرتَف ٛبي ظّيٖٚ زض إٜٓب

 .اؾت خسيس ٕؿجتبً

 دنيا در تکنولوژي نانو ي تاريخچه

 ضا ّ٘از مٚ ث٘زٕس ثبٗض ائ ثط زٗضٙ آٓ زإكْٖسآ ذه٘ل ثٚ ٗ ّطزُ، ثبؾتبٓ يٕ٘بٓ ظّبٓ اظ ثكط تبضيد عً٘ زض

 ّ٘از ثٖيبٓ شضات ائ ٗ ٛؿتٖس ذطزٕبقسٕي مٚ ضؾيس شضاتي ثٚ تب مطز تقؿيِ م٘چل اخعاء ثٚ إٓقسض ت٘آ ّي

 زض مٚ چطا زإؿت ٕبٕ٘ ػَُ٘ ٗ فٖبٗضي پسض ضا يٕ٘بٕي فيَؿ٘ف زّ٘مطيت٘ؼ ثت٘آ قبيس، زٖٛس ّي تكنيٌ ضا

 ظثبٓ زض ٕكسٕي تقؿيِ ّؼٖي ثٚ مٚ ضا اتِ ٗاغٝ مٚ ث٘ز مؿي اٍٗئ اٗ ّؿيح ّيالز اظ قجٌ ؾبً 444 حسٗز

 .مبضثطز ثٚ ّ٘از ؾبظٕسٙ شضات ت٘نيف ثطاي اؾت يٕ٘بٕي



. إس مطزٙ مكف ايعٗت٘ح ظيبزي تؼساز ٗ اتِ ٕ٘ع 848 تبمٖ٘ٓ زإكْٖسآ، ثؿيبض ٛبي آظّبيف ٗ تحقيقبت ثب

 ائ ثب. إس قسٙ تكنيٌ ٛب ٍپت٘ٓ ٗ ٛب م٘اضك ّبٕٖس م٘چنتطي شضات اظ ٛب اتِ مٚ إس ثطزٙ پي ْٛچٖئ إٜٓب

 .ٕيؿت ِّٜ ظيبز پيچيسٙ فٖبٗضي ائ پيسايف تبضيد زض ٛب مكف ائ حبً

 اٍٗئ مٚ ىفت ثت٘آ قبيس. ٕيؿت ّكرم زقيق ع٘ض ثٚ ٕبٕ٘ فٖبٗضي اٍٗيٚ ت٘ؾؼٚ ٗ قطٗع ٕقغٚ

 ثطاي (Medieal forges) قسيْي ٛبي قبٍت اظ مٚ إس ث٘زٙ ٗؾغبيي قطٗٓ ىطآ قيكٚ ٛب ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘غيؿت

 مطزٓ اضبفٚ ثب چطا مٚ زإؿتٖس ْٕي  ىطآ قيكٚ ائ اٍجتٚ. إس مطزٙ ّي اؾتفبزٙ ٛبيكبٓ قيكٚ زازٓ قنٌ

 شضات اظ ٗؾغبيي قطٗٓ مَيؿبٛبي ٛبي قيكٚ ؾبذت ثطاي ظّبٓ آٓ زض. ّينٖس تغييط آٓ ضٕو قيكٚ ثٚ عال

 ائ. اؾت آّسٙ ّي ثسؾت خصاثي ثؿيبض ضٕيي ٛبي قيكٚ مبض ائ ثب ٗ اؾت قسٙ ّي اؾتفبزٙ عال ٕبّٕ٘تطي

 قيكٚ ائ زض ٗخ٘زآّسٙ ثٚ ضٕو. قٕ٘س ّي يبفت قسيْي ثؿيبض ٛبي قيكٚ ثئ زض امٖ٘ٓ ِٛ ٛب قيكٚ قجيٌ

  .ثبقٖس ْٕي ّينطٗ اثؼبز ثب ّ٘از ذ٘ال ْٛبٓ زاضاي ٕبٕ٘ اثؼبز ثب ّ٘از مٚ اؾت اؾت٘اض حقيقت ائ ثطپبيٚ ٛب

 خبُ تعييٖي ٛبي ضٕيسإٚ .ٕيؿت ؾرت چٖسآ فَعي شضات ٕبٕ٘ اظ اؾتفبزٙ ثطاي ّثبٍٜبيي يبفتٔ ٗاقغ زض

 ّ٘ظٙ زض ٖٛ٘ظ خبُ ائ. إٜٓبؾت اظ اي ْٕٕ٘ٚ( ّيالز اظ ثؼس چٜبضُ قطٓ ) ثبؾتبٓ ضُٗ زض ٍينطى٘ؼ ّكٜ٘ض

 اؾت ؾجع آٓ اظ يبفتٚ إؼنبؼ ٕ٘ض. زاضز ّتفبٗتي ضٕيٜبي آٓ ثٚ تبثيسٙ ٕ٘ض خٜت ثٚ ثؿتٚ ٗ زاضز قطاض ثطيتبٕيب

 ثؿيبض ّقبزيط ٗخ٘ز اظ حنبيت قيكٚ ائ إٓبٍيع. ق٘ز ّي زيسٙ قطّع ضٕو ثٚ، ثتبثس آٓ زضٗٓ اظ ٕ٘ضي اىط ٍٗي

 اؾت 8 ثٚ 84 تقطيجب ٍّ٘ي ٕؿجت ثب عال ٗ ٕقطٙ حبٗي مٚ،  زاضز( nm)  744 ضيع فَعي ثَ٘ضٛبي اظ إسمي

 .اؾت ىصقتٚ ٍينطى٘ؼ خبُ ٗيػٙ ضٕو ثبػث ٕبٕ٘ثَ٘ضٛب ائ حض٘ض

 يل ٗ ثيؿت قطٓ آغبظ زض ْٕ٘ز ثپب خٜبٓ زض ثؿيبضي ٛيبٛ٘ي اعالػبت آٗضيت فٔ مٚ ٕ٘ز زٛٚ اظ ثؼس

 اظ قؿْتي تٖٜب ٕٚ اي ػسٙ ػقيسٙ ثٚ مٚ إس مطزٙ ّؼغ٘ف ٕ٘يٖي آٗضي فٔ ضٗي ثط ضا ذ٘ز تْطمع زإكْٖسآ

 زاضاي تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘. ؾبذت ذ٘اٛس ّتحً٘ ضا ثكط آيٖسٙ تْبّي آٗضي فٔ ائ ثَنٚ، ثبقس ّي ثكطي آيٖسٙ

 .قس ّغطح پيف ؾبً 44 حسٗز ثبض اٍٗئ ثطاي ّ٘ض٘ع ائ. ثبقس ْٕي ظيبزي ؾبثقٚ

 

 اىطمٚ ْٕ٘ز ّغطح ٕ٘ثٌ خبيعٙ زاضٕسٙ ٗ ٕظي م٘إتُ٘ زإكْٖس Richard Feynman ، 8959 ؾبً زض

 م٘چل ثؿيبض ّقيبؼ ثب ضا ٛب تطإعيؿت٘ض ْٛئ ت٘إيِ ّي اتْي ػَِ ثب ّب إس ؾبذتٚ ضا تطإعيؿت٘ض زإكْٖسآ

 ْٛبٕغ٘ض زثؿبظ ضا ثكطي ّهٖ٘ػبت م٘چنتطئ ينسييط مٖبض زض ٛب اتِ زازٓ قطاض ثب تب زاقت قهس اٗ. ثؿبظيِ

 م٘إتُ٘ اؾتبز Feynman ت٘ؾظ ثبض اٍٗئ ثطاي ٕبٕ٘ ؾغح زض ٛب ؾيؿتِ ضٗي ثط مبض ٕظطيٚ قس ىفتٚ مٚ

 ٛ٘ـ ثعضه زإكْٖس، ذ٘ز اٍتحهيَي فبضؽ پطٗغٙ إدبُ ثطاي مبّپي٘تط ضقتٚ زإكد٘ يل ثؼسٛب. ىطزيس ثيبٓ

 پطٗغٙ ضاْٖٛبي اؾتبز ػٖ٘آ ثٚ ضا ق٘ز ّي قٖبذتٚ ٕيع ّهٖ٘ػي ٛ٘ـ ػَِ پسض مٚ  Minsky زمتط ّهٖ٘ػي



 ثٚ ظيبزي ػالقٚ مٚ Drexler .زاقت ٕبُ Drexler Eric آقبي زإكد٘ ائ .ثطىعيس ذ٘ز اٍتحهيَي فبضؽ

 ٗي. ْٕ٘ز فطضيبت ائ قن٘فبيي زض ؾؼي، زاقت( ٕبٕ٘ اثؼبز زض ٛب ؾيؿتِ ؾبذت) Feynman ٛبي ٕظطيٚ

. ٕٜبز ثٖب ضا تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ ٕظطيٚ م٘قب ٗ خ٘يب خ٘إبٓ آٗضي خْغ ثب ،مبّپي٘تط ػَُ٘ اؾتبزي زضخٚ اذص اظ ثؼس

 .ضؾيس چبح ثٚ ٍّ٘نٍ٘ي تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ ّ٘ض٘ع ثب ٗ 8988 ؾبً زض تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ ظّيٖٚ زض ٗي ّقبٍٚ اٍٗئ

                                

    Drexler  ٔزإكيبٙ اظ 8998 ؾبً زض ث٘ز مٚ مؿي اٍٗي MIT  زضيبفت ضا تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ زمتطي ّسضك 

 . ثبقس ّي foresight, research fellow إيؿتيت٘ ضييؽ امٖ٘ٓ ِٛ ٗي. ْٕ٘ز

 زض نٖؼتي ٗ تحقيقبتي ٛبي فؼبٍيت ثطاي ضا اي ىؿتطزٙ ٛبي ضيعي ثطٕبّٚ، يبفتٚ ت٘ؾؼٚ مك٘ضٛبي ثؼسٛب

 .ثبقس ّي ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘غي اذتيبض زض ثكط آيٖسٙ مٚ زيس ت٘آ ّي ضٗقٖي ثٚ. ْٕ٘زٕس تسٗئ تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ ظّيٖٚ

 ؟چيست نانو

. قس خبضي ظثبٕٜب ثط 8974 ؾبً زض ت٘مي٘ ػَُ٘ زإكيبٙ اؾتبز ٕ٘ضي٘تبيٖي٘چي ت٘ؾظ ثبض اٍٗئ ٕبٕ٘ فٖبٗضي ٗاغٙ

 ثٚ، ثبقس ّي ٕبّٕ٘تط حس زض إٜٓب اثؼبزي تَ٘ضإؽ مٚ زقيقي( ٗؾبيٌ) ّ٘از ؾبذت ت٘نيف ثطاي ضا ٗاغٙ ائ اٗ

 .ثطز مبض

 فٖبٗضي زٗضآ آغبظ: آفطيٖف ّ٘ت٘ض»  ػٖ٘آ تحت متبثي زض زضمؿَط اضيل مي ت٘ؾظ ٗاغٙ ائ 8986 ؾبً زض

 ّ٘ضز ذ٘ز زمتطاي ضؾبٍٚ زض تطي ػْيق قنٌ ثٚ ضا ٗاغٙ ائ ٗي. قس ّدسز تؼطيف ٗ ثبظآفطيٖي « : ٕبٕ٘

 ٗ ؾبذت چيٕ٘يي ٍّ٘نٍ٘ي ٛبي ّبقئ ٛب ٕبٕ٘ؾيؿتِ»  ػٖ٘آ تحت متبثي زض إٓطا ثؼسٛب ٗ زازٙ قطاض ثطضؾي

 .زاز ت٘ؾؼٚ « إٜٓب ّحبؾجبت

، م٘چل ثؿيبض ثؿيبض ّؼٖي ثٚ، ٕبٕ٘) م٘چل ثؿيبض تنٍٖ٘٘غي ّؼٖي ثٚ، ٍفظ ثٚ ٍفظ تطخْٚ زض تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘

 ٛبي ٍّ٘نً٘ ذ٘ال زض تغييط آٗضي فٔ، تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ .ثبقس ّي( م٘چنتط ثبض 9 ّٖفي ت٘آ ثٚ 84 ّقيبؼ



 ؾؼي ثكط. ثبقس ّي تنٍٖ٘٘غي ثطاي تؼطيف ثٜتطئ ٕبٕ٘ ّقيبؼ زٍيٌ ْٛئ ثٚ ٗ اؾت ّ٘از زٖٛسٙ تكنيٌ

 ٛب ٍّ٘نً٘ ائ اظ خؿْي مٚ ٗقتي تب زٛس تغييط ضا ٛب ٍّ٘نً٘ ذ٘ال ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘غي اظ اؾتفبزٙ ثب تب زاضز

 .ثبقس زاقتٚ ذ٘ز زض ضا( انَي ّبزٙ ٗ)  ٛب ٍّ٘نً٘ ائ لذ٘ا تْبُ ٗ ق٘ز زضؾت

nano َْٚمْيت يل 84- 9 يب ّيَيبضزيِ يل ّقساض تؼيئ ثطاي ٗ اؾت م٘چل ّؼٖي ثٚ يٕ٘بٕي اي م 

 ٗ اتْي شضات ضٗي ػّْ٘ي ّغبٍؼٚ ثطاي انالح ائ، اؾت ّتط ٕبٕ٘ 84  تقطيجب اتِ يل چ٘ٓ. ق٘ز ّي اؾتفبزٙ

 انَي ٛسف. إٜٓبؾت مٖتطً ثطاي اتْي ّقيبؼ زض شضات ّغبٍؼٚ تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ .ق٘ز ّي ثطزٙ ثنبض ٍّ٘نٍ٘ي

 ٕبٕ٘. اؾت ّ٘خ٘ز ّ٘از زض تغييطاتي ايدبز يب خسيس تطميجبت زٛي قنٌ تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ تحقيقبت امثط

 .ق٘ز ّي ثطزٙ ثنبض إطغي ّغبٍؼبت زض حتي ٗ ٛ٘إ٘ضزي،  غٕتيل،  قٖبؾي ظيؿت،  اٍنتطٕٗيل زض تنٍٖ٘٘غي

 :ررات نانو خواص

 پبيساضي ٗ ٖٛسؾي آضايف مٚ اؾت ائ ٕبٕ٘ ّ٘از تٍ٘يس زض ِّٜ ٛبي ؾ٘اً اظ يني، ٕبٕ٘شضات تؼطيف ثٚ ت٘خٚ ثب

 افعايف، شضات إساظٙ مبٛف اثط اٍٗئ ٕبٕ٘ تنٍٖ٘٘غي زض ؟مٖس ّي تغييطي چٚ شضات إساظٙ تغييط ثب ٛب اتِ

 ثؿيبض اثط، ؾغح زض ٗاقغ ٛبي اتِ مٚ ق٘ز ّي ثبػث ٕبٕ٘شضات حدِ ثٚ ؾغح ٕؿجت افعايف .اؾت ؾغح

 ٗامٖف ٗيػىي ائ .ثبقٖس زاقتٚ شضات فيعيني ذ٘ال ثط، شضات حدِ زضٗٓ ٛبي اتِ ثٚ ٕؿجت ثيكتطي

 زازٙ تغييط ضا ؾغحي فكبض شضات ؾغح افعايف ثطائ ػالٗٙ زٛس ّي افعايف قست ثٚ ضا ٕبٕ٘شضات پصيطي

 .ق٘ز ّي شضات ٛبي اتِ ثئ فبنَٚ يب شضات ثئ فبنَٚ تغييط ّٖٗدطثٚ

 

 : شيميايي و الکترونيکي خواص

 تبثيط ِٛ ّبزٙ اٍنتطٕٗيني ذ٘ال ضٗي شضات ٖٛسؾٚ ٗ شضات ٛبي اتِ ثئ فبنَٚ زض تغييط تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘ زض

 اؾت خبٍت قٕ٘س ّي تط ظطيف فَعات زض اٍنتطيني ٛبي پيٕ٘س يبثس ّي مبٛف شضات إساظٙ ٗقتي اؾت ىصاض

 ثٚ ذ٘ال زض تغييط ائ آيب؟ مٖس ّي ضفتبض فَع ت٘زٙ يل قجيٚ فَعي شضٙ يل اي زإٚ إساظٙ چٚ زض ثپطؾيِ مٚ

 .اؾت ّكنٌ تئ٘ضي ِٗٛ آظّبيكيبٛي اظٕظط ِٛ ؾ٘االت ائ ثٚ پبؾد؟  ٕبىٜبٕي ع٘ض ثٚ يب زٛس ّي ضخ تسضيح

 مٚ إس زازٙ ٕكبٓ ّغبٍؼبت اؾت يٕ٘يعاؾي٘ٓ پتبٕؿيٌ ثبقس ّي زضزؾتطؼ تط ضاحت مٚ اٍنتطٕٗيني مْيت

 شضات إساظٙ افعايف ثب يؼٖي اؾت ثيكتط( ضيعتط شضات) م٘چل ٛبي زإٚ إساظٙ زض يٕ٘يعاؾي٘ٓ پتبٕؿيٌ

 ٗؾبذتبض ٖٛسؾٚ زض ٗتغيطات حدِ ثٚ ؾغح ٕؿجت افعايف يبثس ّي مبٛف إٜٓب يٕ٘يعاؾي٘ٓ پتبٕؿيٌ

 ثب م٘چل شضات فؼبٍيت ّثبً ثطاي ٗ ىصاضز ّي ّبزٙ قيْيبيي ٗإفؼبالت فؼٌ ضٗي قسيسي تبثيط اٍنتطٕٗيني

 .مٖس ّي تغييط( شضات إساظٙ ٗزضٕتيدٚ)ٛب اتِ تؼساز زض تغييط



 

 ؟چيست نانوتکنولوژي

 ضا زاضٕس قطاض   nm 844 تب nm  8  ثبظٙ زض ٛب آٓ إساظٙ مٚ ّحه٘التي اظ اؾتفبزٙ ٗ ت٘ؾؼٚ، ؾبذت، عطاحي

 ٗ ثيكتط فؼبٍيت، ثيكتط تْبؼ مبض ائ مٚ اؾت قسٓ ضيع اظ نحجت ايٖدب حقيقت زض. ى٘يٖس تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘

 ضقتٚ تْبُ زض خسيس ضٗينطز يل ٗ ٛب فٖبٗضي زض خسيس ّقيبؼ يل ٕبٕ٘. ؾبظز ّي ّْنٔ ضا ّؿبحت افعايف

 ضيع ثؿيبض اثؼبز زض ٗ زٛس ىؿتطـ ّ٘از ؾبذتبض زض ضا ذ٘ز زذبٍت تب زٛس ّي ثكط ثٚ ضا ت٘إبيي ائ ٗ اؾت ٛب

 اثط، يبفتٚ زؾت آٓ ثٚ حبضط حبً زض ثكط مٚ ٛبيي آٗضي فٔ تْبُ زض ٗ ثعٕس زؾت ؾبذت ٗ عطاحي ثٚ

 .ثيصاضز

                                       

 تکنولوژي نانو کاربرد

 ؾغح ٕؿجت ٕبٕ٘شضات ِّٜ ذ٘ال اظ يني قس ثيبٓ( تنٍٖ٘٘غي ٕبٕ٘) ثٚ ّطث٘ط پيكئ ّغبٍت زض مٚ ْٛبٕغ٘ض

 ٕبّٕ٘تطي اثؼبز زض ضا قسضتْٖسي مبتبٍيعٗضٛبي ت٘آ ّي ذبنيت اظائ اؾتفبزٙ ثب .اؾت ّ٘از ائ ثبالي حدِ ثٚ

 ّيعآ ثٚ ْٛچٖئ ٗ زازٙ افعايف قست ثٚ ضا قيْيبيي ٛبي ٗامٖف ضإسّبٓ ٕبٕ٘مبتبٍيعٗضٛب ائ .ْٕ٘ز تٍ٘يس

 ّ٘از تٍ٘يس زض ٕبٕ٘شضات مبضىيطي ثٚ. ْٕ٘ز ذ٘اٖٛس خَ٘ىيطي ٛب ٗامٖف زض ظايس ّ٘از تٍ٘يس اظ چكْييطي

 ثبال ضا إٜٓب حطاضتي ٗ قيْيبيي ّقبّٗت ٗ مٖس مِ ضا إٜٓب ٗظٓ ٗيب زٛس افعايف ضا إٜٓب اؾتحنبُ ت٘إس ّي زييط

 ّي شضات ٕبٕ٘ ثطاي مٚ مبثطزي اٍٗئ پؽ .زٛس تغييط زييط تكؼكؼبت ٗ ٕ٘ض ثطاثط زض ضا إٜب ٗامٖف ٗ ثجطز

 اؾتحنبُ ٕؿجت، شضات ٕبٕ٘ اظ اؾتفبزٙ ثب. ؾت ٛب ٕبٕ٘مبّپ٘ظيت تٍ٘يس زض ّ٘از ائ اظ اؾتفبزٙ، قس ّته٘ض ت٘آ

 ٕبٕ٘شضات اظ ضسآفتبة ٛبي قيكٚ ؾبذت اذيطاًزض .يبفت ذ٘اٛس افعايف قست ثٚ مبّپ٘ظيتي ّ٘از ٗظٓ ثٚ

 ٕيع ضا إٜٓب ػْط ٛب قيكٚ ٕ٘ع ائ مبضايي افعايف ثط ػالٗٙ ّبزٙ ائ اظ اؾتفبزٙ .اؾت قسٙ اؾتفبزٙ ضٗي امؿيس

 ٗ خسيس ّحبفظتي ٛبي اليٚ، ضٕيٜب، ٛب ؾبيٖسٙ إ٘اع ؾبذت زض ْٛچٖئ شضات ٕبٕ٘ اظ اؾت ْٕ٘زٙ ثطاثط چٖسئ

 پ٘قف ٗ ٛب زي٘اض ثطاي ٕ٘قتٚ ضس زض ٗ ٛب مبقي( ٕكنٔ ٗ ضسخ٘ـ)ٛب ػيٖل ٗ ٛب قيكٚ ثطاي ّقبُٗ ثؿيبض



 قجالً .إس قسٙ تٍ٘يس ٕبٕ٘شضات اظ اؾتفبزٙ ثب ٕيع ذ٘ضقيسي ٛبي ؾًَ٘ اؾتدنبُ افعايف ثطاي ؾطاّيني ٛبي

  .مٖس ّي تغييط إٜٓب مَي ذ٘ال شضات قسٓ م٘چل ثب مٚ قس ثحث

 ىيطز ّي قطاض إساظٙ قسٓ م٘چل ائ تبثيط تحت مٚ ذ٘اني اظ يني ضؾس ّي ٕبّٕ٘تط ثٚ شضات إساظٙ ٗقتي

 تٍ٘يس شضات ٕبٕ٘ اظ ٛبيي چؿت اذيطاً ّ٘ض٘ع ائ ثٚ ت٘خٚ ثب اؾت اٍنتطّٗغٖبعيؿي اّ٘اج ٗ ٕ٘ض اظ پصيطي تبثيط

 ّ٘از يب ضٕيٜب ثٚ شضات ٕبٕ٘ ٗضٗز زاضٕس اٍنتطٕٗيني نٖبيغ ٗ اپت٘اٍنتطيل زض ّْٜي ٛبي مبضثطز مٚ إس قسٙ

 ٕبٕ٘ .زٛس ّي مبٛف ضا ؾ٘ذت ّهطف ٛ٘اپيْب زض ضٕو اظ اؾتفبزٙ زض ٗ زٖٛس ّي مبٛف ضا ٗظٓ ؾبذتْبٕي

 .زٛس ٕكبٓ ضا قَت ٗضؼيت ت٘إس ّي مٚ اثعاضي اظ اؾتفبزٙ زاضٕس ّي ٕيٚ تط پبك ضا ّحيظ ٕبٕ٘يي شضات

 قيكٚ  زض ّكبثٚ شضاتي .ضٗز ثنبض UV  اقؼٚ ضس ٛبي مطُ زض ت٘إس ّي(  ضٕو ثي) تيتبٕيُ٘ امؿيس ٕبٕ٘شضات

 حبً زض( مٖٖسٙ تْيع ٛبي قيكٚ)ثطز ثئ اظ ضا آٍ٘زىي تب ثطز ّي مبض ثٚ ضا ذ٘ضقيس ٕ٘ض ٗ مٖس ّي زفغ ضا آة

 ظيبزي ٛبي مبضثطز مٚ مٖٖس ّي تٍ٘يس پ٘قف ٗ اؾپطي ،پ٘زض قنٌ ثٚ ضا شضات ٕبٕ٘ ظيبزي ٛبي قطمت حبضط

 ،ٍل ضس ٛبي پبضچٚ، ضسذف آفتبثي ٛبي ػيٖل، تٖيؽ ٛبي ضامت، اتّّ٘٘جيٌ ّرتَف ٛبي قؿْت زض

 . زاضٕس ذ٘ضقيسي ٗنفحبت مٔ تْيع ذ٘ز ٛبي پٖدطٙ

 ٗ ّ٘از ؾبذت ّ٘خت آيٖسٙ زض مٚ اؾت ّؿيطي ثٖيبزي تغييط ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘غي: ّحه٘الت ٗ ّ٘از تٍ٘يس( 8

 آٓ چيسٓ ٗ قسٙ مٖتطً زقت ثٚ تطميت ٗ إساظٙ ثب، ٕبٕ٘ ؾبذْٖبٕي ٛبي ثَ٘ك ؾٖتع اّنبٓ. قس ذ٘اٛس اثعاضٛب

 فطآيٖسٛبي ٗ ّ٘از زض إقالثي، ثبقٖس ثفطز ّٖحهط مبضمطز ٗ ذ٘ال زاضاي مٚ تط ثعضه ؾبذتبضٛبي زض ٛب

 ضيعي ثطٕبّٚ قبثٌ ،تط ق٘ي، تط ؾجل ّ٘از. إس ٕج٘زٙ ايدبزقبٓ ثٚ قبزض ّحققئ مٚ مٖس ّي ايدبز ٛب آٓ تٍ٘يس

 .ثبقس ّي ؾبذتبضٛب ٕبٕ٘ ّعايبي اظ، فٖي ٕقم زفؼبت مبٛف عطيق اظ مبضي ػْطِِِِِِِِِ ٛعيٖٚ مبٛف ٗ

    ( PLA,PLGA) زاضٗٛب مطزٓ مپؿٍ٘ٚ ٗ زاضٗ اظ ثٜيٖٚ اؾتفبزٙ مطزٓ آؾبٓ اظ فطاتط: إؿبٓ ثسٓ ٗ پعقني( 2

 حيطت ٕح٘ٙ ثٚ مٚ مٖس تٜيٚ ( Drug Deliverg) زاضٗ  ضٛبيف ثطاي ٛبيي فطًّ٘ ت٘إس ّي تنٍٕ٘٘٘غي ٕبٕ٘

 . زٛس ّي افعايف ضا زاضٗٛب ت٘آ إييعي

 ضامت، ٛ٘اپيْبٛب ٕيبظ ّ٘ضز مٚ حطاضت ثطاثط زض ّقبُٗ ٗ پطقسضت، ٗظٓ ؾجل ّ٘از ؾبذتٔ ٗ عطاحي زض ٕبٕ٘( 3

 ت٘خٚ ثب ٗ زاضز اي مٖٖسٙ تؼيئ ٕقف، ذ٘ضقيسي يب اي ؾيبضٙ امتكبفي ؾن٘ٛبي ٗ فضبيي ٜٛبي ايؿتيب، ٛب

 ظّئ زض مٚ ؾبذتبضٛبيي ايدبز ت٘آ ّي ٕبٕ٘ ثب، اؾت ظيبز ذال ٗ مِ خبشثٚ ٕيطٗي زاضاي فضب ّحيظ ايٖنٚ ثٚ

 .مطز ّيؿط فضب زض ضا ٕيؿت ّْنٔ

 افعايف ثيكتط يب ثطاثط 8444 حس زض ضا اعالػبت ؾبظي شذيطٙ ظطفيت ت٘آ ّي آٗضي فٔ ائ اظ اؾتفبزٙ ثب( 4

 اػتجبضي مبضت يل اثؼبز ثٚ زيؿل ٛبضز يل زض ضا DVD  ػسز 54 ت٘آ ّي آٗضي فٔ ائ ثب ّثبً ع٘ض ثٚ. زاز

 . مطز شذيطٙ



 :اظ ػجبضتٖس پتطٗقيْي ٗ ىبظ ٗ ٕفت نٖبيغ زض ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘غي مبضثطزٛبي اظ( 5

 ٕفت ٛبي چبٙ مبضي ؾيْبٓ ٗ حفبضي ىٌ زض ٛب افعٗزٕي ٕبٕ٘ اظ اؾتفبزٙ

 ّربظٓ اظ ثطزاقت ضطيت افعايف ثطاي ٕبّٕ٘٘از اظ اؾتفبزٙ

 پتطٗقيْي ٗ ىبظ، ٕفت نٖبيغ زض ٛب ٕبٕ٘مبتبٍيؿت

 انغنبك ٗ ؾبيف، ىطفتيي خطُ، ذ٘ضزىي، ىطّب ثطاثط زض ّقبُٗ ٕبٕ٘پ٘قكٜبي

 خساؾبظي ٗ فيَتطاؾي٘ٓ ٕبٕ٘ ٛبي ؾيؿتِ

 ضٗإنبضٛب ٕبٕ٘

 ٛب مبّپ٘ظيت ٕبٕ٘

 ٕبٕ٘ؾبذتبضٛب زض إطغي ؾبظي شذيطٙ

 ٕبٕ٘ثي٘ؾٖؿ٘ضٛب ٗ ؾٖؿ٘ضٛب ٕبٕ٘

 ؾجع فٖبٗضي ت٘ؾؼٚ ٗ ٛب آاليٖسٙ مبٛف

 .قٕ٘س ْٕي مثيف مٚ ٕبٕ٘ خٖؽ اظ ٛبيي قيكٚ

 

 

 


