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سخن سردبير:
شماره هيجدهم يعنی ششمين شماره از دوره ششم نشريه ميم. يک سال افتخار حضور در کنار عزيزان به عنوان عضو 
کوچکی از خانواده نشريه ميم را داشتم. در اين مدت تالش به معرفی نشريه ميم به عنوان بستری برای مشارکت و 
دعوت حداکثری عالقه مندان در هر کجای ايران و هر سن و سالی شد. در اين مسير پر فراز و نشيب سختی کوشی، 
پشتکار، دقت و ظرافت را از دست اندر کاران نشريه آموختم. از همه عزيزانی که به هر ترتيب به ما کمک کردند صميمانه 
تشکر می کنيم. مسلما اين دوره نشريه نيز بدون مشکل نبود و از همه عزيزانی که با نظراتشان به بهبود نشريه کمک 
کردند، صميمانه سپاس گزارم و اميدوارم به خاطر کوتاهی و مشکالت، عذر بنده را پذيرا باشيد. به رسم ادب، از همه 

ويراستاران، نويسندگان، صفحه آرا و خصوصا آقای فرمانی بابت جمع آوری مطالب و تهيه اين نشريه تشکر کنم.
به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقی

به صد دفتر نشايد گفت حسب الحال مشتاقی

ارادتمند همه عزيزان،

برديا ايراجيان

شيمی  مهندسی  دانشکده  پليمر  و  شيمی  مهندسی  علمی  انجمن  دبير  سخن 
)مديرمسئول نشريه ی ميم(:

نيمسال جاری چهارمين نيمسال تحصيلی است که به آموزش مجازی می گذرد و اين ايام در دفتر خاطرات نسل ما به 
عنوان صفحه ای شايد بی تکرار ثبت خواهدشد. پاندمی کرونا و موج های متوالی از بيماری و سوگ و فقدان يادآور روزهای 
تلخ دوران دانشجویی اين نسل زخم خورده از بحران های پياپی خواهدبود؛ اما بالشک همين بحران سهمگين، سهم 
به سزایی در تغيير و پيشرفت زيرساخت ها داشته است. امروزه آموزش مجازی و استفاده از بسترهای آموزش الکترونيک 
به عنوان شيوه ای حذف ناشدنی از سيستم آموزش کشور تلقی می شود. انجمن های علمی و کانون های فرهنگی 
نيز الجرم متاثر از همين موضوع، به سمت فعاليت های مجازی سوق داده شدند. در بين محورهای پنجگانه انجمن 
علمی مهندسی شيمی و پليمر دانشگاه تهران، مهم ترين و دشوارترين وظيفه در ايام کرونایی برعهده فعاالن نشريه 
بوده است. با تحول اساسی ای که در سياست گذاری نشريه صورت گرفت، اين قسمت از وظايف تعريف شده انجمن 
به عنوان بستری برای فعاليت گروهی و تعامل دانشجویی معرفی شد و با همت مثال زدنی مسئوالن نشريه، تالش 
تهران و عالقمندان  از تمامی دانشجويان دانشگاه  ادبی  راستای مشارکت حداکثری استعدادهای علمی و  موثری در 
تحريريه  تخصصی  تيم های  تشکيل  بار شاهد  اولين  برای  آنکه  نتيجه  پذيرفت.  دانشگاه ها صورت  از ساير  به همکاری 
شامل: مقاالت تخصصی، مصاحبه، ارتباط با صنعت، معرفی نرم افزار، محيط زيست، نانو، تازه ها)اخبار دانشکده و معرفی 
رويدادها و گزارش های انجمن(، معرفی متفرقه)کتاب، دانشگاه و مشاهير( و ساير يادداشت ها)سرچ، اصول نگارش، 
بازاريابی و مطالب مربوط به کسب و کار(، تيم ويراستاری علمی و ادبی به دو زبان فارسی و انگليسی، تيم صفحه آرایی و 
در نهايت شورای سياست گذاری نشريه بوديم. ما حصل همکاری دانشجويان مقاطع مختلف در گروه های فوق الذکر، 
انتشار 6 شماره از نشريه به عالوه ويژه نامه دانشجويان جديدالورود بود که انتظار می رود با حفظ ساختار فوق، اين روند 
رو به رشد حفظ شود. از نظر محتوایی نيز با تغييرات اعمال شده از جمله تشکيل کارگروه مقاالت تخصصی و نوآوری در 
مصاحبه های انجام شده و نيازسنجی دانشجويان در زمينه نرم افزار و شناسایی نرم افزارهای رو به رشد در فضای علمی 
و صنعتی، شاهد رويکردی نوين در امر نگارش بوده ايم. اميد است مطالب ارائه شده در 6 شماره اخير و ويژه نامه نشريه 
که مقارن با دوران تصدی اينجانب به عنوان مديرمسئول و جناب آقای ايراجيان به عنوان سردبير نشريه ميم که با 
زحمات بی شائبه خود سبب اعتال و ارتقای سطح نشريه شدند، موردتوجه مخاطبان قرار گرفته باشد و با انتقال نظرات 
و پيشنهادات، ما را در اهداف ياد شده ياری کنند. در پايان قصد دارم از زحمات همه عزيزان به  ويژه جناب آقای دکتر 
مستوفی استاد مشاور محترم انجمن، آقای دکتر ضرغامی رياست دانشکده، آقايان فرمانی، پناهی، عباسی، رامشينی، 
شرفی، ميری، سايبانی، صادق کوهستانی، و خانم ها تکاسی، سيناييان، نيرومند، سليمانی، اسکندری، جمالی، داودی 
و ساير همکاران و همراهان کمال تشکر را دارم.
 با آرزوی سالمتی و تندرستی برای خانواده مهندسی شيمی و پليمر

گلستانی
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نويسندگان:

	ميالد پناهی پرچين سفلی

	رسا پورجم

	سحر زارع
سالم خانم مهندس موسوی، خيلی باعث افتخار ما است که به ما افتخار داديد که در اين مصاحبه شرکت کرديد و به ما کمک ميکنيد تا سوالهایی که 

در ذهن خود داريم، هم ما و هم ساير دانشجويان، به آنها جواب داده شود. خيلی لطف ميکنيد.

خواهش ميکنم.

اگر موافق باشيد مصاحبه را شروع کنيم.

بله خواهش ميکنم. من در خدمت شما هستم.

 خب به عنوان سوال اول ميخواهيم يک شناخت کلی و يک معرفی کلی از شما داشته باشيم. خودتان را بروی ما و ديگر دانشجويان معرفی کنيد که 

قرار است اين صحبتها بهدست آنها برسد.

من مائده موسوی هستم، 28 سالم است و درحال حاضر دانشجوی PhD رشتهی مهندسی شيمی در کشور استراليا، دانشگاه  UNSW  هستم که  

اين دانشگاه در شهر سيدنی قرار دارد و همانطور که  بچهها ميدانند اين دانشگاه يکی از دانشگاههای خوب دنيا در بحث مهندسی است. من ارشد خود 

را در دانشگاه تهران خواندم. در رشتهی مهندسی داروسازی فارغالتحصيل شدم. ليسانس خود را مهندسی شيمی بودم. در دانشگاه فردوسی مشهد 

درس خواندم و خب االن هم که در خدمت شما هستم، حاال تا جزئيات را بپرسيد و من هم پاسخ دهم.

خيلی ممنون لطف می کنيد. چطور شد که دانشگاه فردوسی مشهد و رشتهی مهندسی شيمی را انتخاب کرديد؟

من زمانی که کنکور شرکت کردم، کنکور کارشناسی را، خب مثاًل همه ی ما آن روياپردازی که با بچه های رياضی می کنيم اين است که دانشگاه های 

شريف و تهران قبول شويم و از اين داستانها؛ خب من کنکور خود را آنطور که بايد و فکر ميکردم که بايد خوب بدهم، خوب ندادم. چون ما مثاًل جزو 

به قول معروف خوب های شهرستان بوديم. بعد اينطور بودم که نه من انتخاب رشته نميکنم تا آن دانشگاهی که  دوست دارم را انتخاب کنم ولی بعد 

بهدليل شرويط زندگی که بروی خانوادهی من اتفاق افتاد و تصميم گرفتند که مشهد را به عنوان محل زندگی انتخاب کنند از من خواستند که انتخاب 

رشتهای هم که اگر ميکنم همين شهر باشد و من هم اين تصميم گرفتم که بسيار خب، مهندسی شيمی و اولويت اولم را هم دانشگاه فردوسی مشهد 

انتخاب کردم و ديگر خب با توجه به رتبه ام، رتبهام بد نبود و ديگر مهندسی شيمی دانشگاه فردوسی مشهد قبول شدم. اين شد که دانشگاه فردوسی 

را انتخاب کردم.

به مهندسی شيمی عالقه داشتيد يا فکر ميکرديد که با توجه به همان شناخت محدودی که قبل از انتخاب رشته داريم از رشته ها فکر ميکرديد که نسبت 

به اين رشته در طول تحصيل عالقه پيدا کنيد؟ 

ببينيد دقيقًا همين نکتهای که خود شما گفتيد، ما بچه ها وقتی که  دبيرستان تمام ميشود اصاًل هيچ شناخت درستی نسبت به رشتههای تحصيلی 

نداريم. من آن زمان يادم هست که تنها چيزی که بروی من مهم بود اين بود که من در رشتهای فارغالتحصيل شوم که بتوانم در آن شغل داشته 

باشم و اين کار بروی من خيلی مهم بود. اين در ذهن من بود که کار ثمرهی تحصيل تو هست و تو بايد حتمًا يک شغلی داشته باشی پس برا سراغ 

رشتهای که در آن شغل وجود داشته باشد و بعد مشاوره رفتم. مشاور رشتهای که به من معرفی کرد، مهندسی شيمی بود. مهندسی شيمی جزو

مصاحبه با خانم مهندس مائده سادات موسوی 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شيمی

گرويش بايوتکنولوژی سالهای گذشته ی دانشگاه تهران 

UNSW دانشجوی دکتری درحال حاضر دانشگاه

در شهر سيدنی استراليا

مصاحبه کنندگان:

احسان موسوی
دانشجوی کارشناسی 

مهندسی شيمی دانشگاه 
تهران

ميالد پناهی پرچين سفلی
دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی شيمی گرايش 

زيست پزشکی دانشگاه تهران

سحر زارع
دانشجوی کارشناسی 

مهندسی شيمی دانشگاه 
تهران
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 رشته هایی است که بعدًا مثاًل کار خواهی داشت. البته االن بهنظرم آن خانم اشتباه ميکرد و من را اشتباهی راهنمایی کرد. هر چند که رشتهی خودم 

را دوست دارم اين را هم بگويم البته من در تحصيل در اين رشته اينطور نبوده است که مثاًل بدم آمده باشد يا با سختی بخواهم گذرانده باشم و اين 

مسائل، نه واقعًا اينطوری نبود. دوست داشتم. چون کاًل چالش در بحث علم )science(، علوم و مهندسی حاال هر رشتهای که باشد و وقتی که تو 

عالقمند به درس باشی خوشايند است و منم عالقه داشتم، رشتهی خودم را دوست داشتم، خواندم و حاال بعد از تغيير مسير يک مقدار آن هم حاال 

بعدًا دليلش را خواهم گفت.

خيلی خب. بعد بيشتر اگر بخواهيم از دوران کارشناسی شما بدانيم، شما خيلی به درس خود توجه ميکرديد، به معدلتان، حاال مثاًل چطور بود کاًل؟ 

برنامهريزی و تقسيم کار بين درسها و کاراهای جانبی چطور بود؟ 

من زمانی که وارد دورهی کارشناسی شدم، اين ربطی به سوال شما ندارد ولی به جواب آن ارتباط دارد و تأثير گذار است، من ازدواج کرده بودم و آن 

زمان بهعنوان يک خانم متأهل درحال تحصيل بودم و اين زندگی متأهلی خيلی برروی درس خواندن من تأثير گذاشته بود. يعنی من از آنجایی که 

خودم خيلی عالقمند به درس بودم و با سختی درس خوانده بودم در طول دوران دبيرستان و از اين قبيل مسائل و خيلی روی پای خودم بودم و 

مستقل بودم و خيلی کوشا بودم و سعی ميکردم که در بازهی کارشناسی هم درس بخوانم منتهی يک مشکالتی وجود داشت که نميگذاشت من 

درست اين فرايند را پيش ببرم. حاال نهايتًا معدل کارشناسی من آن طوری که بايد ميشد نشد، بهخاطر مشکالت بسيار زيادی که من در اين دوران 

داشتم و از طرفی همين زندگی که دارم راجعبه آن صحبت ميکنم مانع از اين ميشد که  من بتوانم يک سری فعاليتهای جانبی در دانشگاه و با بچههای 

دانشگاه داشته باشم چون آن فردی که خب به هرحال من با آن در ارتباط بودم )ازدواج کرده بودم( يک سری چيزها را نميپسنديد و خب قاعدتًا من 

را محدود ميکرد. در نتيجه اين شکلی شد.

ولی خودم به نوبهی خودم تا جایی که ميتوانستم سعی ميکردم کارها و تحصيل خود را خوب پيش ببرم و درس ها را بخوانم و مثاًل حاال آن معدلی 

را که بايد داشته باشم تا اينکه من جدا شدم و بعد از جدایی قشنگ معدلم رشد کرد و آن چيزی شد که بايد ميشد. حاال مثاًل معدلم 16 و خوردهای بود، 

ولی در مجموع به خاطر اون مشکالتی که داشتم و آن ترم هایی که از دست دادم شايد آنطوری که بايد نشد ولی خب روند کارشناسی من اينطوری 

طی شد. کارشناسی که تمام شد اينطوری بودم که من ديگر نميخواهم درس بخوانم و ميخواهم وارد بازار کار بشوم. از درس خواندن خسته شدم 

و خب يک مقداری هم از آن فضا اذيت ميشدم. ولی به اصرار پدرم تصميم گرفتم کنکور کارشناسی ارشد را شرکت کنم فقط بهخاطر اينکه از لحاظ راحی 

من در حالت خوبی نبودم بهخاطر اينکه مثاًل حاال از آن سمت جدا شده بودم و اين زندگی را داشتم پيش ميبردم از آن طرف هم دنبال کار می گشتم، 

مصاحبه می رفتم. من بچهی استان فارس هستم و آن موقع بعد از اينکه دورهی کارشناسی من تمام شد، مادر و پدرم از شهر مشهد برگشتند. آن 

موقع آنجا بودم بعد در استان فارس من خب هرچی ميگشتم دنبال کار و از اين قبيل مسائل و پيدا نميکردم، و همين کار پيدا نکردن من و اصرار 

پدرم بروی ادامه ی تحصيل باعث شد که 2، ۳ ماه مانده به کنکور من بروم ثبت نام بکنم و تصميم بگيرم که من ميخواهم کنکور ارشد را شرکت بکنم.

پس با اين شرويطی که گفتيد شما حاال حداقل اوايل کارشناسی زياد فرصت نداشتيد که در مسابقاتی مثل کميکار يا المپيادهای دانشجویی شرکت 

کنيد درسته؟ 

نه متاسفانه ولی مثاًل ميشنيدم که دوستانم بودند که عضو اين گروه ها بودند و به انجمن ميرفتند و در اين قضيه فعاليت داشتند ولی من متأسفانه 

شرويط آن را نداشتم و خب به هرحال، حاال نشد.

ولی خب خدا را شکر کل اين فرايند خوب طی شد يعنی يک قسمتهایی به شما فشار آمده ولی در کل فرايند قشنگی بوده است. 

آره ديگه. زندگی کاًل فشاراست. ميگذرد.

 Absorption بعد خانم مهندس ميخواهم بدانم چطور شد که بهعنوان پاياننامهی دورهی کارشناسی خود روی موضوع خيلی جديد کار کرديد، روی

of tetracycline from aqueous solution by iron oxide nanoparticles، چرا اين موضوع را انتخاب کرديد و مثاًل نرفتيد برروی گرويشهای 

قديمی مهندسی شيمی؟ 

کاماًل درست است. من زمانيکه مهندسی شيمی ميخواندم در دورهی کارشناسی ما يک سری درسهای اختياری داشتيم که بايد انتخاب ميکرديم. در 

دانشگاه فردوسی فکر کنم گروه  گاز، نفت و بايو بود اگر اشتباه نکنم و من آن زمان اتفاقًا خيلی به بحث نفتی عالقه داشتم و رفتم درسهای تخصصی 

بحث نفت را انتخاب کردم و گذراندم. ولی پايان دورهی کارشناسی من، من نظرم عوض شد نسبت به چيزهایی که از اطرافيان راجعبه بايو و بحث 

بايوتکنولوژی در مهندسی شيمی شنيده بودم، تصميم گرفتم يک کار مرتبط با بايو انجام بدهم، و البته راجعبه يکی از گرويشهای مهندسی شيمی در بحث 

دارو در کارشناسی ارشد شنيده بودم و تصميم گرفته بودم که يک پروژه در آن زمينه انجام بدهم. آن زمان من يادم هست خانم دکتر نفيسه فرهاديان 

در اين زمينه کار ميکرد و خب من به اين واسطه رفتم با ايشان صحبت کردم، ايشان هم با توجه به شناختی که از من داشتند خيلی استقبال کردند 

و قبول کردند که با ايشان در اين زمينه فعاليت کنم. يعنی من دوست داشتم که وارد گرويش بايو و دارو بشوم و خب مهندسی شيمی بودم، بعد 

ايشان گفتند که من يک پروژهای دارم که يکی از بچههای کارشناسی ارشد هم روی آن کار می کنند شما ميتوانيد بهعنوان کمک دانشجوی ارشد من 

در اين پروژه همکاری کنيد که از قضا حاال آن پروژه هم، پروژهی خوبی بود. موضوع دربارهی جذب بود و خيلی هم جالب بود، بهدليل اينکه  اين آنتی 

لودگی های محيطزيستی ميشوند و هم باعث ميشوند  بيوتيکهایی که مدام استفاده ميشوند مثل تتراسايکلين، بحث فاضالبها که وارد ميشوند باعث آ

که بدن موجودات نسبت به اين مقاومت نشود و بعدًا کارویی آنها را از دست بدهند و خب هزار و يک  مشکل ديگر که وجود داشت و اين نانوذرات 

به وسيلهی جذبی که انجام ميدهند بهعنوان تصفیهی فاضالبهای بيمارستانی عمل ميکند. پروژه، پروژهی خوبی بود. سنتز نانوذره را من خودم در واقع 

بهشخصه پروتکل آن را نداشتم يا خودم انجام ندادم. يک چيز آماده شده بود که به من دستور را می دادند و من سنتز را انجام ميدادم چون من به 

هرحال کارشناسی بودم و کارهایی که  ما می توانيم انجام دهيم محدودتر است و يک سری صرفًا آزمايشهای جذب بروی اين که حاال سينتيک جذب را 

بفهميم که چه شکلی هست، به چه صورت جذب صورت ميگيرد و ميزان loading اين قضيه چقدر است و در همين حد يعنی يک پروژهی سادهای در 

مقطع کارشناسی بود که حاال آن هم بهخاطر اينکه يادم است که دکتر فرهاديان آن زمان باردار شدند و نتوانستند دانشگاه بيايند، اين هم به آن صورتی 

که ما دوست داشتيم، نتوانستيم مثاًل پروژه را تکميلتر کنيم ولی خب باز پروژهی خوبی بود و اين شروع قضيه بود که من وارد گرويش دارو و بايو بشوم.

پس آشنایی شما با دکتر فرهاديان اينجا شکل گرفت و کاًل پروژه را با ايشان شروع کرديد.

دقيقًا، البته ايشان استاد چند تا از درسهای ديگر ما هم بودند، يعنی بحث درس انتقال حرارت را در دانشگاه فردوسی مشهد تدريس ميکنند و من از 

اين طرقی ايشان را ميشناختم ولی بعد از اينکه با دانشجويان ارشد و دکتری ايشان صحبت کردم گفتند که ايشان کارهای بايویی و دارویی انجام ميدهند، 

بههمين دليل من رفتم با ايشان صحبت کردم که پروژهی کارشناسی خود را با ايشان انجام بدهم.

لطفًا از همکاری خود با دکتر فرهاديان بيشتر بروی ما بگوييد، مثاًل چه روحيات خاصی داشتند؟ چطور شما به ايشان اعتماد کرديد و با آن دانشجوی 

کارشناسی ارشد يک  پروژهی مشترک برداشتيد و ... لطف ميکنيد که با جزئيات بيشتری از دکتر فرهاديان بروی ما بگوييد.

راستش خانم دکتر فرهاديان يکی از آن استادهای سختگير دانشگاه فردوسی مشهد هستند که يعنی من يادم است آن زمانی که  رفتم و با ايشان 

پروژه برداشتم و خيلی هم خوشحال بودم از اينکه با ايشان پروژه انتخاب کردم، دانشجوی ارشد و دکتری ايشان اينطوری بودن که چرا در کارشناسی 

و بروی چه آمدهای با دکتر فرهاديان پروژه برداشتی؟ بخاطر اينکه ايشان بسيار سختگير و ايدهآلگرا بودند. من يادم است که آن دانشجوی ارشد ترم 6 

بود، يعنی نهايت ترم و سنواتی که  ميتوانست داشته باشد و ميگفت خانم دکتر هنوز به من اجازهی دفاع ندادهاند بهخاطر اينکه تمايل دارند که پروژه 

را کاملتر و کاملتر کنم و نتايجی که بهدست ميآيد کاملتر باشد. از اين لحاظ سختگير بودند. در بحث تدريس هم کار ايشان خوب بود منتهی دقيقًا از 
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همان استادهایی هستند که آن چيزی که  امتحان ميگيرند يک مقداری متفاوت هست با آن چيزی که  تدريس ميکنند و معمواًل بچه ها از سخت 

بودن امتحانات ايشان شاکی هستند، ولی من يادم است که آن زمان من درس انتقال حرارت را با ايشان حداکثر نمره را گرفتم. حاال اينکه  ميگويم من 

حداکثر نمره فکر نکنيد يک نمره عجيب و غريب و خوبی بود، يک نمره متوسطی بود ولی بيشترين در بين ساير دانشجوها بود و همين باعث شده بود 

که خانم دکتر با من رابطهی خوبی داشته باشند و مثاًل من هم اينطوری بودم که يک مقدار اعتماد به نفس گرفته بودم  و ميگفتم مثاًل پس ميشود 

با ايشان کار کرد ولی ايشان واقعًا سختگير هستند و خيلی ايدهآلگرا هستند و پروژه را سنگين ميکنند و زمانبندی قضيه از دست ايشان در ميراد. من 

خودم يادم هست که با اصرار اينطوری بودم که خانم دکتر من ديگر زمان و خوابگاه بروی ماندن ندارم و بايد بروم، اگر که بشود پروژه را سريعتر به نتيجه 

برسانيم، ولی در کل بهنظرم استاد خوبی هستند.

شما به ما گفتيد که بعد از کارشناسی خانوادهی شما به استان فارس برگشتند و شما دنبال کار بوديد. حدس من اين است که فعاليت داوطلبانهی 

شما در پتروشيمی شيراز هم در راستای همين قضيه بوده است، همينطور است؟ 

من کار آموزی خود را در پتروشيمی شيراز گذراندم، ولی متأسفانه يک مسئله ای که در رابطه با پتروشيمی و پااليشگاه ها بروی کارآموزی رفتن وجود 

دارد اين است که شما حتمًا نياز داريد که يک معرف داشته باشيد و اگر معرف  نداشته باشيد و کسی را آنجا نداشته باشيد که به شما کمک کند، شما 

امکان وراد به اينطور مکان ها را به سختی می توانيد پيدا کنيد. مثاًل بروی بحث کارآموزی خيلی سخت ميپذيرند و بدون هيچ دليلی بچه ها را غربال 

ميکنند. اينطوری نيست که راحت بتوانيد آنجا کارآموزی برويد. من آنجا بهواسطهی يکی از دوستانی که آنجا کار می کردند، توانستم از ايشان معرفينامه 

بگيرم و بتوانم مثاًل کارآموزی خود را که بهمدت ۳ ماه بود در پتروشيمی شيراز بگذرانم. البته يک بازديد کلی از کل مجموعهی پتروشيمی يادم هست که 

ما را بردند و يک سری واحدهای خاص را به شکل بيشتر مثاًل بهمدت يک هفته، ده راز  هرکدام از اين واحدها حاال مثاًل بحث اتاق کنترل آن و بحثهای 

عملياتی آن ميرفتيم و در خود واحد ميگشتيم و به ما آن بردهای کنترل را نشان ميدادند و ميگفتند که ما بايد در مواقع اضطراری و ... چه کار کنيم و 

همه را با شما کار می کردند. اگر اشتباه نکنم، بحث واحد متانول بود، واحد اوره بود و بحثهای تصفیهی آب آن بود که خب در اين مجموعه خيلی مهم 

بودند. يادم هست ما همهی اينها را در آن بازهی زمانی ۳ ماه تابستان گذرانديم و خب تجربهی خوبی بود يعنی ميتوانستيد از نزديک ببينيد در صنعت 

چه خبر است و چه شکلی است.

يعنی تأثير کارآموزی در ادامهی تحصيل شما و مهندسی داروسازی فکر ميکنيد چقدر بوده است؟ يعنی شما را نزديک کرده به آن سمت يا نه؟ يا صرفًا 

به همان عالقهی شما که به نفت داشتيد، بر ميگردد؟

بروی بحث  نميديديد. مهندس مکانيک خانم  رفتيم، يک عدد مهندس شيمی خانم  کارآموزی  ما  زمانيکه  آنجا  بگويم ،  به شما  را  نکتهای  ببينيد يک 

دستگاهها و تعميرات بودند. مثاًل من يادم هست آن زمان يکی از توربينها دچار مشکل شده بود يک مهندس مکانيک خانم را من در سايت باال سر 

دستگاه ديدم و داشت مثاًل با کارگرها صحبت ميکرد ولی مهندس شيمی خانم در بحثهای کنترل و اين موارد اصاًل نداشتيم و زمانيکه علت را پرسيديم 

اين بود که ميگفتند اينها سياستهای دولت است، سياستهای مجموعه هست که مهندس شيمی خانم استخدام نکنند! به چه دليل؟ به اين دليل که 

محيط، محيط کارگری هست و آنجا چون ۳ تا شيفت کاری وجود داشت و بعضی اوقات مجبور هستی شبها آنجا بمانی و اين بروی يک  خانوم اصاًل 

قابل قبول نيست و ميگفتند ما قباًل مهندسين خانوم داشتيم که اينجا کار می کردند و هيچ کدام حاضر نبودند شبها اينجا کار کنند.

من به آن مهندسها حق ميدهم که نتوانند کار کنند بهخاطر اينکه فضای ايران فضایی نيست که خانمها آن احساس امنيت را داشته باشند که شب 

بتوانند در همچين محيطی کار بکنند. اين که ميگوييد تأثير گذاشته باشد همين است، اينکه من يک سری اطالعاتی دارم راجعبه اين قضيه که من 

هيچوقت شايد شانس اينکه مثاًل وارد يک مجموعهی پتروشيمی يا پااليشگاه بشوم و بهعنوان يک مهندس شيمی کار کنم، نخواهم داشت، ولی در 

کل حاال ديدن مجموعههای صنعتی تجربهی خوبی است، چون من حاال بعدًا که وارد مهندسی داروسازی شدم، توفقی دارو يکی از شرکتهای داروسازی، 

آنجا هم رفتم، ديدم. ديدن مجموعههای صنعتی بروی آيندهی کاری حاال اگر تصميم داشته باشيد که وارد محيط صنعتی شويد بد نيست، تجربهی خوبی 

است و اينکه بشناسی، ببينی چه خبر است. حاال ميبينيد و انقدر عالقمند ميشويد و انقدر به شما انگيزه ميدهد که می گوييد بسيار خب من دکتری 

کادميک  نميخوانم ميروم وارد صنعت ميشوم و ميخواهم از اين به بعد کار کنم. يکبار هم ميگوييد نه و ميگوييد که  من ترجيح ميدهم در بحثهای آ

)دانشگاهی( و تحقيقاتی کار کنم.

همانطور که دورهی کارشناسی، شما فعاليتهایی تحت عنوان TA )دستيار آموزشی( داشتيد و روی موضوعاتی مثل سنتز نانوذرات اکسيد آهن و همان 

آزمايش جذب تتراسايکلين که در فاضالبهای بيمارستانها بود با استفاده از نانوذرات اکسيد آهن بود و همچنين بررسی نانو محلول ها در pH های 

مختلف. ميشود راجعبه اين پروژهها بيشتر بروی ما توضيح بدهيد و اينکه چطور شد که سمت اين تحقيقها رفتيد و اين موارد را در دورهی کارشناسی 

انجام داديد؟ 

ببينيد همانطور که ميدانيد درحال حاضر بحث نانوتکنولوژی خب خيلی محققين به آن عالقمند هستند و همه جای دنيا برروی اين قضيه کار ميشود، 

حاال هر زمينهی کاری که داشته باشيد به نوعی با نانو و نانوتکنولوژی شما در ارتباط هستيد. اين بحثی که من بهعنوان RA )دستيار پژوهشی( ميگويم 

به اين دليل است که خب ميدانيد که ما بچههای مهندسی هرکدام ما در انتهای کارشناسی بايد يک کار تحقيقاتی انجام بدهيم و بهعنوان يک محقق، 

يک پروژه را پيش ببريم و به نتيجه برسانيم، اين همان بحث بود و همان پروژهی انتهای کارشناسی من بود که قباًل هم راجعبه آن حرف زدم و چون 

من عالقه داشتم که وارد زمينهی دارو و بايو شوم، در اين زمينه کار کردم. شايد کسی به آن سمت نميرفت ولی باز حاال اگر من بعدًا در مورد پروژهی 

کارشناسی ارشدم بروی شما توضيح بدهم متوجه ميشويد که باهم شباهت دارند. بحث جذب بود و وقتی جذب را بررسی ميکنيد پارامترهای مختلفی 

در جذب يک ماده اثر دارند مثل pH، مثل دما، مثل غلظت و خب همهی اين موارد ميتوانند بهعنوان يک عامل جداگانه بررسی شوند که در ديتایی 

که ارائه ميدهيد از جذب مادهی شما کاملتر باشد. اين چيزهایی بود که من آن زمان بهعنوان فاکتورهای مختلفی که با آن وقت محدودی که داشتم، 

باتوجه به آن شرويط خاصی که استادم داشت، اين پارامترها را توانستم کار بکنم و جذب مادهی خود را اندازه بگيرم و بگويم که حاال اين ماده با اين 

ميزان جذب بروی ما ايدهآل بوده و در چنين شرويطی مثاًل pH ایی که بهينه بوده و به اين شکل و اين چنين بوده است.

يک مقدار وارد ارشد بشويم. کنکور ارشد چطور بود؟ دانشگاه تهران و مهندسی داروسازی را انتخاب کرديد. علت آن چه بود؟ يعنی برميگشت به همان 

گاهی بيشتری دانشگاه تهران را انتخاب کرديد؟  آرزویی که در دبيرستان بود مثاًل در دانشگاههای شريف و تهران درس خواندن يا نه با آ

من زمانی که ميخواستم ارشد امتحان بدهم اصاًل فقط قصد من اين بود که کنکور مهندسی داروسازی و بايوتکنولوژی را امتحان بدهم. يعنی هدف 

اصلی من همين کنکور بود. آن زمانی که ما  کنکور ميداديم، کنکور مهندسی شيمی يک  کنکور جداگانه برگزار ميکرد و کنکور بايوتکنولوژی و داروسازی 

جدا بودند. نميدانم االن ادغام شده باشند يا نه ولی يادم هست آن زمان جدا بودند و من اصاًل هدف اصليام اين بود که در آن 2، ۳ ماهی که فرصت 

داشتم درس بخوانم، رفتم کتابهای کنکوری که مربوط به بايوتکنولوژی و بايد يک سری بحثهای بايوشيمی و اين موارد مثاًل در کنکور ما بايد جواب بدهيم 

تهيه کرده و آنها را مطالعه کردم. رياضيات مربوط به اين قضيه را مطالعه کردم و همه هدف اصليام را برروی اين کنکور گذاشته بودم و اصاًل خب زمان 

کافی بروی رشتهی مهندسی شيمی من نداشتم. چون واقعًا ميگويم دو ماه ديگر آن کنکور بود. آن موقع هم که ما کنکور ميداديم، کنکور بهمن ماه 

برگزار ميشد. بعد از عيد نبود. بعد من اصاًل اينطوری بودم که خب حاال من که نميخواستم ارشد بخوانم ولی اگر قرار باشد ارشد بخوانم دوست دارم 

بايوتکنولوژی و داروسازی باشد. من با بچههای مهندسی داروسازی سال باالیی خود که فارغالتحصيل شده بودند، يادم هست خانوم موسوی و يک 

آقای ديگری که جزو فارغالتحصيلها بودند، من از طرقی وبالگی که در اينترنت داشتند آنها را پيدا کردم، با آنها صحبت کردم، اينکه رشتهی شما به چه شکل 

است؟ چقدر به آن عالقهمند هستيد؟ و آنها خيلی تعريف کردند و خيلی از کاربردهایی که اين رشته ميتواند داشته باشد بروی من گفتند و من به اين 

شکل شد که عالقهام بيشتر شد.
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در ادامه عالقهمند شديد؟

آره عالقهمند شدم و بعد کنکور را دادم و خدا را شکر رتبهی ۳ شدم که 

درواقع بين تمامی ورودیها، ما 6 نفر بوديم چون بروی مهندسی داروسازی 

کال پذيرش 6 نفر هست 2 نفر شبانه ۴ نفر روزانه، بين آنها درواقع انگار 

آن نمره اولی که بود من بودم و خب قبول شده بودم و بله چرا که نه، 

البته اينو به شما بگم من از اينکه دانشگاه تهران اين رشته را دارد خب 

خيلی خوشحال بودم يعنی از اينکه وارد دانشگاهی مثل دانشگاه تهران 

ميشدم هم خب خوشحال بودم، به هرحال دانشگاه تهران يا دانشگاه 

شريف يا هر دانشگاه ديگهای در اين دستهبندی، ما بچه های مهندسی به 

آن يک ِعرق خاصی داريم و آن را دوست داريم و خوشحال ميشويم که در 

آن گرويش درس بخوانيم.

ازانتخاب موضوع پايان نامه ی خود بگوييد که بهسمت رهايش دارو رفتيد 

و با دکتر زينب صالحی همکاری کرديد. از اين تجربهی خود با دکتر صالحی 

و چرویی انتخاب رهايش دارو هم اگر امکان دارد بروی ما توضيح بدهيد.

ببينيد زمانی که ما وارد ارشد شديم، بيشتر درسهایی که  ما  ميگذرانديم، 

خب ما يه بحث تخصصی مهندسی شيمی داشتيم که پديده های انتقال 

بود و راکتور پيشرفته و اين قبيل دراس، خب اين موارد بحثهای مهندسی 

شيمی بود. ما يک سری دراسی هم مثل سيستمهای نوين دارورسانی، 

مثل داروسازی صنعتی که اصاًل ما ميرفيتم در دانشکدهی داروسازی آن 

درس را می گذرانديم، بحث طراحی فرايند داروسازی. ما يک سری دراس 

قضيه  اين  به  نسبت  مقداری  يک  ما  اطالعات  گذرانديم.  زمينه  اين  در  را 

افزايش پيدا کرد. راستش را بخواهيد نمی توانم بگويم که  اين درسها خيلی 

کمک ميکند به اينکه تو يک اطالعاتی مثاًل ماورویی راجعبه اين قضيه پيدا 

کنيد ولی خب به هرحال کمک ميکند که  عالقهی خود را بشناسيد. بعد 

در زمان ارشد خب همانطور که بچههای مختلف هم  ميدانند شما ميرويد 

و  آنها ميدهيد  به  را  رزومهی خود  استادها صحبت ميکنيد،  با تک تک  و 

ميگوييد که  من عالقمندم که مثاًل با شما کار کنم. هرچند که  متأسفانه در 

دانشگاه تهران زمانی که تو با استادهای مختلف صحبت ميکنی آنها  يک 

مالکهایی را بروی انتخاب دانشجو بهعنوان دانشجوی ارشد دارند که لزومًا 

مالکهای منطقی نيستند. مثاًل اينکه شما لزومًا بايد در دورهی کارشناسی 

عزيز  زارعی  خانم  ميخواهم  را من  اين  حاال  باشيد.  بوده  تهرانی  دانشگاه 

اين دانشگاه شدم، درست است که  به شما بگويم، من  زمانی که وارد 

دانشگاه  از  که  داشتم  دوستانی  بودم،  آمده  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از 

شريف آمده بودند به دانشگاه تهران، شهيد بهشتی حاال من يک نفر ديگر 

را به  اراک آمده بودند، ولی ميخواهم اين  از دانشگاه  از دوستانم بود که 

شما بگويم، لزومًا اگر  من از دانشگاه فردوسی آمدهام که خب قطعًا قبول 

نيست  اين معنی  به  تهران هست،  و  دانشگاه شريف  از  پايينتر  که   دارم 

از آن فردی هستم که  دانشگاه تهران و يا شريف درس  که  من ضعيفتر 

آنها دانشجويان  آنها همه دوستان من هستند و همهی  خوانده است. 

بسيار قوی و باهوشی هستند، منکر اين قضيه نيستم ولی بحث تالش 

را ميخواهم به شما بگويم و ميخواهم به شما بگويم که اين هيچ فرقی 

آنها بيشتر بود، در همهی درسهایی که  از همهی  واقعًا ندارد. من معدلم 

گذرانديم چه بحثهای تخصصی و چه بحثهای پيشرفته که حاال با بچههای 

ارشد ميگذرانديم، من از همه آنها نمرهام بيشتر بود ولی با اينحال مثاًل 

فالن استاد چون تو دانشگاه تهرانی نبودی، نميپذيرفت. و من مثاًل يک 

تجربهی تلخ به اين شکل داشتم  که رفتم، خيلی هم  با انگيزه و خوشحال، 

اگر  االن  فکر ميکردم من  بودم، خيلی   گرفته   19 را  استاد  آن  درس خود 

رزومهی خود را ببرم و بگذارم جلوی ايشان، ايشان می گويند که نه شما 

حتمًا بياييد دانشجوی من شويد، ولی به همين دليل که دانشگاه تهرانی 

نبودم، نپذيرفت. و خب حاال مشکلی نداشت من رفتم با استاد ديگری 

شما  به  ميخواهم  ولی  شد  قویی  و  ارزشمند  هم  کار  خيلی  و  کردم  کار 

بگويم که اين موارد هم روی انتخاب استاد بيتأثير نيست. استادهای ديگر 

را هم صحبت کردم منتهی مثاًل زمينهی کاری آن ها آنچنان مورد عالقهی 

من نبود، خوشم نيامد و نهايتًا بعد که با خانم دکتر زينب صالحی صحبت 

کردم، ايشان هم از لحاظ اخالقی با دانشجو مثاًل به اين شکل هستند که 

شما وقتی با يک دکتری صحبت می کنيد از آن طرف هم دوست داريد که 

از زبان دانشجويان ايشان بشنويد که ايشان چطور شخصيتی دارند.  من 

با دانشجويان صحبت ميکردم و خب در نهايت جمعبندی که رسيدم اين 

برخورد  با دانشجوها  لحاظ اخالقی که  از  زينب صالحی  بود که خانم دکتر 

به  آن طرف  از  و  و مهربانی هستند  و خوب  بسيار خانم محترم  ميکنند 

دانشجويان بها ميدهند. يعنی تنها استادی که به دانشجويان کارشناسی 

خصوصًا بها می داد، خانوم دکتر صالحی بود و خب اين خيلی خوب بود. و 

باالخره چون ايشان روی دارورسانی کار می کردند دانشجوی دکتری داشت 

که در اين زمينه کار ميکردند و من وارد آن گروه  شدم، خوبی خانم دکتر 

صالحی اين بود که team working کار ميکردند، بچه ها اگر يک مادهای 

را سنتز می کردند، يک گروه  يک کاربرد ديگر آن را بررسی ميکرد و مثاًل من 

کاربرد دارورسانی ماده را بررسی کردم، گروه ديگر حاال يک تغييراتی در اين 

ماده دادند و ميدانيد اينکه گروه  با همديگر همکاری می کند در نهايت آن 

خروجی کار شما هم بهتر خواهد بود.

خب از تجربيات خود با دکتر عموعابدينی و دکتر مستوفی بگوييد. چطور با 

اين اساتيد آشنا شديد. چه  تجربهای با اين افراد داشتيد؟

راستش من دکتر  مستوفی را که با ايشان رياضيات گذراندم و خب حاال 

پروژههایی که در اين زمينه ايشان تعريف ميکردند و حاال ما انجام ميداديم 

که  کاماًل درسی بودند. دکتر عموعابدينی هم همينطور که ميدانيد، تعداد 

استادهایی که در زمينهی بايو کار ميکنند خب قاعدتًا به اندازهی مهندسی 

شيمی زياد نيستند و دکتر  عموعابدينی هم يکی از استادهایی هستند که 

پژوهشگرهای  می کنند.  کار  دارند  فعال  بسيار  بايو  و  دارورسانی  بحث  در 

جدایی در اين زمينه دارند. اتفاقًا من با ايشان هم صحبت کردم منتهی 

حاال به داليلی نشد که با ايشون کار بکنم. ايشان درس سيستمهای نوين 

از درس  يکی  کار ميکردند که خب ميگويم چون جزو  با ما  را  دارورسانی 

هایی که من خودم به شخص پژوهشی که روی آن کار ميکردم خيلی به 

اين قضيه نزديک بود و خب اطالعات خوبی تو اين زمينه به ما داده شد 

و از اين قبيل موارد. در همين حد که با ايشان درس گذرانديم و اينچنين 

بود.

بعد دکتر مستوفی چطور؟ 

حال  خب  و  گذراندم  رياضيات  مستوفی  دکتر  با  من  گفتم  که  همانطور 

پروژههایی که در همان درس به ما ارائه ميدادند.

تجربهی شما در شرکت توفقی دارو چطور بود؟ چه فعاليتهایی را در آنجا مرتبط 

با موضوع پاياننامه و گرويش خود انجام ميداديد؟ 

توانستيم  داروسازی  فرايندهای  طراحی  درس  در  ما،  را  دارو  توفقی  بحث 

بهدست بياوريم و تحت عنوان فکر کنيد کارآموزی در يک شرکت داروسازی 

به  باتوجه  ايشان  فراهم شد.  ما  بروی  پارسی  دکتر خليل  از طرف خانم 

ارتباطهایی که  در شرکت توفقی دارو داشتند، توانستند اين اجازه را برای ما 

تحت  بتوانيم  بوديم  داروسازی  بچههای مهندسی  که   ما  گروه   که  بگيرند 

عنوان کارآموزی آنجا برويم و از نزديک حاال شرکت و فرايندها را ببينيم. هر 

چند همانطور که  ميدانيد در بحث توليد دارو ما اتاقهای تميز داريم که اجازه 

وراد به اتاقهای تميز و فرايندها را به ما نميدادند. ما فقط آن setup های 

آزمايشگاهی  ِاِشل  را ميتوانستيم در همان  آزمايشگاهی و تست داروها 

ببينيم يعنی همان بحثهای R&D که انجام ميشد را ما ميتوانستيم صرفًا 

داستان  حاال  پروژهها  امنيت  بحث  هم  ديگر  جنبهی  يک   از  چون  ببينيم  

نميتوانند  و  دارند  را  خودشان  سياستهای  حاال  خب  اينکه   بروی  شرکتها 

اجازه بدهند که هرکسی وارد آن سيستم شود. ولی خب ما هم به شکل 

خانم  و  بودند  آنجا  دکتری  آقای  يک  گذرانديم،  را  موارد  يک سری  تئوری 

مهندسی  فارغالتحصيلهای  از  اتفاقًا  که   کار می کردند  آنجا  که  انتظاری  دکتر 

شيمی بودند. ايشان به ما يک سری توضيحات در رابطه با فرايندها دادند، 

ما  آنجا خودمان يک سری ارائه داشتيم که  من بحث اختالط و تکنولوژی 

پودر را آنجا خودم ارائه کردم و در اين زمينه مثاًل يک مقداری مطالعه کردم 

و به قول معروف يک سری literature review )اين بخش به توضيح 

اطالعات تئوری و روش های عملی پيشين مربوط به موضوع مورد مطالعه 

بود  جالبی  تجربهی  بگويم  بخواهم  نهايت  در  ولی  کردم  آماده  می پردازد.( 

اگر قرار باشد ما بهعنوان فارغالتحصيل مهندسی  ازينکه  حاال به هر حال 

که  خب  نه؟  يا  داريم  اين صنعت  در  و  رشته  اين  در  جایی  آيا  داروسازی 

می توانم به شما بگويم خير نداريم مگر  اينکه حاال شما بتوانيد دکتری خود 

تعريف  رشته  يک  بهعنوان  ما  رشتهی  که  نيست  اين شکلی  و  بگيريد  را 

شده، بروی آن سيالبس درسی گذاشته شده، ولی هيچ آيندهای بروی 

آن در واقع در نظر گرفته نشده و هيچ اعتمادی از سمت سيستمهای دارو و 

شرکتهای داروسازی بروی فارغالتحصيالن داروسازی وجود ندارد که فکر  کنيد 

که مثاًل شما بهعنوان مهندس داروسازی فارغالتحصيل ميشويد و ميتوانيد 

در اين زمينه کار کنيد واقعًا اينچنين نيست.
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متاسفانه...  چطور شد که در مؤسسهی پاستور ايران فعاليت کرديد؟ چه چيز باعث آشنایی شما با اين مؤسسه شد؟ شما در اين مؤسسه چه کاری 

انجام ميداديد؟ از تجربههای خود در آنجا بروی ما بگوييد.

ببينيد من چون روی پروژهی دارورسانی کار ميکردم وقتی شما يک  سيستم دارورسانی را طراحی می کنيد، کار سيستم چه بود؟ من اومده آمدم 

داروی ضدسرطان را يک نانوحاملی که  از گرافن اکسايد و نانوذرات اکسيد آهن ساخته شده بود، دارو را روی آن قرار دادم. هدف ما  چه بود؟ هدف ما

target گيری و هدفگيری سلول های سرطانی هست. چون همون طور که  می دونی دارو های ضد سرطان، سلول های سالم را هم عالوه بر سلول 

های سرطانی از بين می برن و خب عوارض جانبی دارن. ما بروی اينکه اين عوارضجانبی را کم بکنيم، ميآييم در واقع يک سری حامل طراحی ميکنيم که 

دارو را در برميگيرند و اين را )دارو را( حمل ميکنند تا به سلول سرطانی برسد. سلول سرطانی يک سری ويژگی  خاصی از نظر pH دارد، متفاوت از سلول 

سالم است و يک سری گيرنده )Receptor( روی سطح سلول وجود داره که  ما  اگر بتوانيم آن حامل که داريم ميسازيم را اصالح کنيم و به آن يک سری 

گيرنده وصل کنيم که match  شوند که مثل قفل و کليد عمل ميکنند،match  بشه دارو يعنی دقيقا در side )محل( خودش که سلول سرطانی قرار 

دارد آزاد ميشود. ما بروی اينکه بتوانيم تست بکنيم که آيا واقعًا اين دارویی که قرار داديم در سلول سرطانی آزاد ميشود و کارویی دارد يا نه بايد يک سری 

تستهای سلولی بگيريم. تستهای سلولی 2 دسته هستند يا in vitro هستند يا in vivo. ما تست in vivo نمی توانستيم بگيريم چون بسيار تستهای 

گرانی هستند و خب تست حيوانی نياز هست، بايد تست حيوانی بگيريم و اين عماًل غير ممکن است. اگر شما استادی نداشته باشيد که ِگَرنت اين 

قضيه را بتواند بروی شما فراهم کند، نميشود و فقط روی سلولهای سرطانی ما اکتفا کرديم و تست انجام داديم. خب من تست را خودم انجام دادم 

يعنی نميتوانستم، بعد اصاًل بچهها پول ميدهند که کسی به روی آنها اين کار را انجام دهد. يعنی حاال يا اسم آن شخص در مقالهی شما ميآيد يا نه پول 

تست را ميگيرد  و خب اينکار را بروی شما، تست سميت سلولی را، انجام ميدهد. در آن زمان شرويط بهگونهای رقم خورد که من بايد خودم اين تست 

را انجام ميدادم. ما نياز به يک سری آموزشها داشتيم و تنها مرکزی که اين فعاليتها را فراهم ميکند، جدا از دانشکدهی داروسازی يا حاال بحثهای پزشکی 

دانشگاه تهران، در خود انستيتو پاستور انجام ميشود.

انستيتو پاستور در ايران يکی از معروفترين مرکزها در اين قضيه است. خيلی خوشحال هستم اين تجربه را داشتم بهخاطر اينکه من رفتم آنجا، اين را 

ياد گرفتم، تستهای مربوط به پروژهی خودم را انجام دادم و زمانی که  ارشد خود را دفاع کردم، به واسطهی اينکه حاال من کارتم فعال بود بروی وراد به 

آن مجموعه، چون آن مجموعه يک سری محدوديتهای خاصی بروی وراد و خراج دارد، توانستم همچنان ادامه بدهم رفتن به آنجا را بعد رفتم صحبت 

کردم با ِهد )رئيس( همانجا که در واقع مسئول آن آزمايشگاه بود، از ايشان خواستم اگر به من اجاز بدهند من بتوانم بيايم اينجا و بروم و يک سری 

 RNA،  DNA کارهای سلولی را ياد بگيرم که خب آنجا يک سری از بچهها بودند که در همين زمينهها کار ميکردند، به من ياد ميدادند. مثل استخراج

، مثل همين تست سميت سلولی انواع مختلف که حاال وجود دارد، استخراج سلول مثاًل از بافت و اين موارد چون من آن زمان تصميم مهاجرت 

خود را گرفته بودم و مثاًل دوست داشتم زمانی که مهاجرت ميکنم در بحثهای دارویی و مثاًل بايویی کار کنم و حس ميکردم که هرچقدر اطالعاتم در اين 

زمينه باالتر باشد قطعًا به من کمک ميکند. اين شد که آنجا رفتم و خب آنجا بچهها بسيار به من کمک ميکردند و هرچی که مثاًل بلد بودند را به من 

هم ياد دادند و خب من خودم ميگويم خيلی تجربهی خوبی بود. انستيتو پاستور يکی از قويترين مرکزهایی است که ما در ايران در اين زمينه داريم.

خانوم مهندس خيلی خوشحال شدم که تا اينجا با من همراه بوديد و به سوالهای  من جواب داديد، سؤالهای من تا اين قسمت بود و قسمت بعدی 

را آقای احسان موسوی شروع ميکند، با اجازهی شما من ميکرافون و تصوير خود را قطع ميکنم که آقای موسوی مصاحبه را ادامه دهند. خيلی ممنون.

مرسی از شما عزيزم. خواهش ميکنم. قربان شما.

سالم خانوم مهندس. سالم مجدد.

سالم 

خواستم دوباره تشکر بکنم از اينکه اين وقت را بروی ما  گذاشتيد. خيلی هم لذت بردم از همان اول مصاحبه حاال ادامهی مصاحبه را با ما پيش ميرويم. 

گفتيد که در همان موقعی که در مؤسسه ی پاستور بوديد، فکر مهاجرت را داشتيد. يکم از شرويط آن موقعيت خود ميتوانيد بگوييد؟ چه چيز بود که 

شما را تشوقی کرد که اپالی بکنيد  و به تحصيل خارج از ايران ادامه بدهيد؟ 

من کاًل از آن دسته از دخترهایی بودم که از زمان دورهی کارشناسی کار ميکردم. يعنی سعی ميکردم مستقل باشم. زمانی که وارد دوره کارشناسی ارشد 

شدم هم کار ميکردم. در همين موقع با جهاد دانشگاهی آشنا شدم. من با بچههای جهاد هم يک سری فعاليتها و همکاریها داشتم و آنجا من به اين 

فکر ميکردم هنوز من زمانی که در ارشد بودم فکر مهاجرت و رفتن از ايران را نداشتم و اينطوری فکر ميکردم که وقتی با بچه های جهاد دانشگاهی آشنا 

شدم  و بخشهای مختلفی که دارند، ديدم که چقدر جالب اينها حتی هيئت علمی پرورش ميدهند و خيلی حمايت ميکنند در اينگونه مسائل و خيلی 

امکانات خوبی دارند بروی اين قضيه و چقدر خوب ميشود اگر  که من در اين زمينه بتوانم با آنها فعاليت داشته باشم.

وارد  بتوانم  بعدا  و شايد  علمی شوم  وارد هيئت  طرقی  اين  از  ميتوانم  که من  بودم  خيلی خوشحال شده  آشنا شدم  دانشگاهی  جهاد  با  بعد   

دانشگاههای خوبتر هم شوم. هنوز فکر مهاجرت را نداشتم ولی وقتی وارد محيط کار شدم و آنجا با بچهها بيشتر اين تعاملها اتفاق افتاد فهميدم که 

خيلی اوضاع خرابتر از اين حرفها است و اينجا واقعًا جای ماندن نيست يعنی اينطوری به شما بگويم که آنقدر اين سيستم اداری و نميدونم واقعًا اسم 

آن چيست، آنقدر اين سيستم فاسد است و آنقدر اين مشکل دارد و آنقدر همه پشت سر هم حرف می زنند که... اصاًل آن سيستم غلط بود اصاًل کاًل 

همه چيز خيلی قاطی بود و خيلی اتفاقات بدی برای من در اين راستا افتاد. من و يک خانم ديگری در اين سيستم کار ميکرديم ولی آن خانم و من 

قابل مقايسه نبوديم. من خودم به شخصه ديده بودم بارها اشتباهاتی که ايشان کرده بودند و ناديده گرفته شده بود. اشتباهات خيلی فاحش و خيلی 

بزرگ ولی من اصاًل اينگونه نبودم. خيلی خالقانه کار ميکردم چون بروی کار کردن انگيزه داشتم ولی اين موارد هيچکدام ديده نميشد. تنها چيزی که 

ديده ميشد حجاب خانم موسوی بود مثاًل و همه اين موارد بروی آنها مهم بود. اينگونه موارد باعث ميشد که من فکر کنم که خب اينجا ارزشی بروی 

توانايیهای من قائل نيستند. فقط بروی ظاهر من ارزش قائل هستند. از نظر آنها پسنديده نيست پس من را کنار خواهند گذاشت. خب همه اينها من را 

اذيت ميکرد و حاال يک سری مشکالت ديگر که من از قسمت خانواده داشتم. به اين دليل که همهی پدر و مادرهای ايرانی همانطور که خودت شما هم 

ميدانيد يک شکل خاصی از به قول معروف مراقبت را ميخواهند از بچهها داشته باشند. فکر ميکنند که بايد در همهی برنامههای زندگی تو يک فرايندی 

وجود داره که از سمت آنها درواقع نوشته ميشود و شما بايد آنها را رعايت بکنيد و اين مسائل من را اذيت ميکرد. نميتوانستم خودم باشم. نميتوانستم 

آنطور که  ميخواهم تصميم بگيرم. بهخاطر همين تصميم گرفتم بروی تحصيل از ايران بروم و البته از نظر علمی بخواهم به شما بگويم واقعًا دوست داشتم 

کادميک را در خارج از ايران تجربه کنم بهخاطر اينکه من سر همين پروژهی ارشدی که  دارم دربارهی آن حرف ميزنم خيلی سختی کشيدم. يعنی  محيط آ

من اگر آن حمايتی که در واقع در مسابقات پارک علم و فناوری تشکيل ميشد، من اگر آن را برنده نميشدم و اگر آن حمايت چند ميليونی را از پارک 

علم و فناوری نميگرفتم، قطعًا نميتوانستم پروژهی خودم را پيش ببرم چون حاال به هرحال استاد من هم دستش بسته است و امکانات وجود ندارد 

و خيلی حاال داستانهای ديگر. مثاًل من برای يک مادهای مثل اسيد سولفوريک ۳ ماه قشنگ پروژهام متوقف شد. اينجا هيچوقت محاله که همچين 

اتفاقی بيوفتد. خيلی دوست داشتم که  اين محيط را تجربه کنم. اين شد که من تصميم گرفتم که بروی تحصيل از ايران بورم. ولی خب همچنان باتوجه 

به آن ترسهایی که خانواده دارند، مخالف بودند ولی با اينحال من از تصميم خودم برنگشتم و گفتم که من بايد از ايران بروم.

15



بله. يک مقدار دربارهی همان اوايل که اين تصميم را گرفتيد بگوييد. اينکه  

مثاًل آزمون آيلتس يا تافل داديد؟ يا فقط فکر رفتن به استراليا را ميکرديد 

يا به آمريکا و کانادا و اروپا هم فکر ميکرديد؟ چه چيزی بيشتر مالک شما 

برای دانشگاه خارجی بود؟ 

من زمانی که تصميم گرفتم اپالی کنم بهدليل اينکه همهی بار مالی برروی 

دوش خودم بود و خودم بايد همهی اينها را تهيه ميکردم يک  مقدار خب 

بروی من سختتر بود. من آزمون آيلتس دادم و تافل ندادم. زمانی هم 

که تصميم گرفتيم که آزمون بدهيم، من يادم است که آزمون را رزرا کردم 

و آن زمان هزينهی آزمون مثاًل 1 ميليون تومان بود اگر اشتباه نگويم و 

آيلتس ۳ ميليون  آزمون  ارز و اين مسائل ناگهان  يکباره براساس نرخ 

که  است  يادم  من  بعد  شد.  وارد  ما شوک  به  مثاًل  آنجا  و  شد  تومان 

همين  حتی  بهخاطر  ميکرديم  فکر  آمريکا  به  مثال  ما  از  خيلی  زمان  آن 

مسئلهی مالی که هزينهها بروی فردی مثل من خيلی سنگين ميشد، 

تصميم گرفتم که سمت GRE و اين مسائل اصاًل نروم. يعنی آمريکا را 

بهخاطر هزينه کنار گذاشتم و آن موقع که شروع کردم به ايميل زدن فقط 

به استادهای کانادا ايميل ميزدم و همين. يعنی استادها و دانشگاههای 

کانادا را انتخاب کرده بودم و به آنها ايميل ميزدم، در نهايت توانستم وقت 

مصاحبه )interview( بگيرم و يک استادی خيلی خوب بود با من و اوکی 

بود ما با هم 2 جلسه مصاحبه کرديم و باز بروی من تمرين ميفرستادند 

که من انجام بدهم. دقيقًا زمينه و گرايشی که من بروی آن ميخواستم 

اپالی کنم بايوانفورماتيک بود چون من خيلی دوست داشتم وارد فيلد 

دارو بشوم و بعد از آن رفتم تحققی کردم ديدم بايوانفورماتيک بروی من در 

زمينهی بايو خيلی جذابتر بود.

ولی از طرف يکی از دوستانم يک بار به من زنگ زدند و راجعبه وايزای 

۴76 استراليا با من صحبت کرد. من روشی که آمدم استراليا از طرقی ويزای 

۴76 بود. ويزای ۴76 همانطور که خود شما هم ميدانيد به فارغ التحصيالن 

مهندسی يک سری دانشگاه های دنيا از طرف دولت استراليا داده ميشود 

و دانشگاه  تهران و دانشگاه اميرکبير جزو اين دانشگاهها هستند. خب 

من هم فارغالتحصيل رشته مهندسی بودم طبيعتًا، وقتی که در مورد اين 

ويزا شنيدم خيلی به آن عالقهمند شدم و آن زمان ميگويم چون اين 

تصميم يک  تصميم شخصی بود و همهی بار مسئوليت برروی دوش خودم 

قرار داشت و کمکی از سمت خانواده نداشتم، به همين دليل به اين فکر 

کردم و ديدم که ريسک مالی اين قضيه بروی من بروی رفتن به استراليا 

کمتر از مثاًل کانادا است و همچنان دوست داشتم که  دکتری را بخوانم و 

آن زمان که دوستم به من ويزای استراليا را پيشنهاد داد، اين را هم مطرح 

کرد که تو زمانی که حضورًا استراليا بروی آنجا راحتتر ميتوانی با استادها در 

ارتباط قرار بگيری و مثاًل از لحاظ تحصيلی اگر حتی ميخواهی ادامه بدهی، 

راحتتر ادامه بدهی. چون اين ويزا به تو حق اجازه کار و تحصيل هم زمان 

را ميدهد. يعنی ميتوانی هم کار کنی هم تحصيل کنی، هيچ محدوديتی 

کاًل  که  من  اين شد  ندارد.  وجود  اينطور مسائل  و  کاری  نظر ساعت  از 

سيستم خود را از رفتن به کانادا تغيير دادم و منصرف شدم، به آن استاد 

گفتم که من نظرم تغيير کرده و خودم را آماده کردم بروی اينکه به استراليا 

بروم و بروی اينکه به استراليا ميرفتم بايد سريعًا امتحان زبان ميدادم و 

من آن زمانی که ميخواستم امتحان زبان بدهم، تابستان دفاع که کردم، 

تمام شد، بعد از آن زبان ميخواندم و سرکار هم ميرفتم و آزمايشگاه هم 

از دانشجوها  بروی زدن يک سری تستهای تکميلی بروی کمک به يکی 

هم ميرفتم. يعنی زمانی که من زبان ميخواندم يک دوران پر فشار و بسيار 

سختی بود ولی خب خوشبختانه نمرهی قابل قبول را گرفتم.

دانشگاه  از  که  شد  چطور  حاال  فرستاديد؟  نامه  دانشگاه  تعداد  چه  به 

UNSW پذيرش گرفتيد؟ استاد راهنمای خود را چطوری انتخاب کرديد؟ 

من زمانی که وارد استراليا شدم، باتوجه به رشتهای که دنبال آن بودم 

که زيستپزشکی )biomedical( بود، شغلهایی که در سايتهای شغلی پيدا 

ولی من  بود.  کادميک  آ کارهای  و  تحقيقاتی  مؤسسات  بيشتر  ميکردم، 

برای شغل اپالی ميکردم يعنی دوست داشتم که شغل پيدا کنم در ابتدا 

که وارد استراليا شده بودم و حس ميکردم که من اگر االن بخواهم سراغ 

PhD بروم نشود، نتوانم، نميدانم آن موقع ذهنيت من اين شکلی بود 

که نميشود و شروع به اپالی کردن بروی شغل کردم. يک چيزی که به 

شما ميخواهم بگويم اينکه در استراليا لينکدين بسيار مهم است و خيلی 

اهميت دارد اينکه پرافايل شما دقيقًا خود شما را معرفی کند و رزومهی 

شما را در واقع نشان بدهد و خيلی مهم بود که لينکدين فعالی داشته 

باشيد. در استراليا حداقل اينطوری است باتوجه به تجربهی من حاال من 

نميدانم شايد جاهای ديگر هم هست ولی من نميدانم. لينکدين خيلی 

مهم بود و من از بچهها شنيده بودم که بايد شروع کنم به افرادی که در 

زمينهی کاریی خودم ميشناسم و مرتبط با من هستند، شروع کنم به ادد 

کردن، به آنها درخواست )request( بدهم، پيام بدهم که من به دنبال 

پوزيشن هستم. من دکتر کوروش کالنترزاده را در لينکدين پيدا کردم. که 

در کشور استراليا بودند.

در لينکدين ايشان را پيدا کردم، به ايشان پيام دادم و ايشان در جواب 

من گفتند که  من رزومه ای که  دارم از شما ميبينم، نشان ميدهد که  شما 

و   هستيد  عالقهمند  باشيد،  داشته  تحصيل  ادامه  دکتری  در  اينکه  بروی 

گفتند که  اگر  عالقهمند هستم رزومهی خودم را بروی ايشان بفرستم. من 

و  ببينم  را  ايشان  ايشان خواستم که حضورًا  از  و  خيلی خوشحال شدم 

بروی هفتهی بعد به من زمان مصاحبه دادند، من آنجا رفتم و شبيه همه  

مصاحبههای آنالينی که بچه ها در ايران با استادها انجام ميدهند، من هم 

بخوانم، دکتری بسيار   اينکه چرا ميخواهم دکتری  را داشتم  فرايند  همين 

فرايند سختی دارد، اگر  که  مثاًل با چالشی روبهرو شوم بايد چه کاری انجام 

دهم و از اين قبيل سواالت را از من پرسيدند و در نهايت من را بردند و 

به بچه های گروه معرفی کردند و گفتند که  مائده قرار است به تيم ما اضافه 

شود که من آنجا متوجه شدم که استاد موافق با من هستند و ميخواهند 

من را قبول کنند چون که آزمايشگاهها را به من نشان دادند و من را به 

بچه ها معرفی کردند.

به  ويزا  اين  با  را گرفتيد.   ۴76 ويزای  نشدم، شما  متوجه  را  چيز  يک  من  

آشنا شديد،  استاد کالنترزاده  با  لينکدين  از طرقی  آنجا  بعد  و  رفتيد  استراليا 

درسته؟ يعنی شما استراليا بوديد که از اين طرقی با ايشان آشنا شديد؟ 

بله درست است.

بعد اين ويزا را چرا گرفته بوديد؟ که  برويد آنجا کار کنيد؟ 

ببينيد من قصدم رفتن از ايران و مهاجرت بود. آن زمان اينطور بود که  ما 

راهی که می توانستيم مهاجرت کنيم، تحصيلی بود، ولی بعد که اين ويزا را 

شناختم، گفتم بسيار خب، حاال من ميخواهم مهاجرت کنم، اين هم يک  

راه مهاجرت است، اين ويزا را ميگيرم و ميروم آنجا، حاال اگر هم دوست 

داشته باشم حتی ادامه  تحصيل بدهم، خب ادامه  تحصيل ميدهم. 

يعنی اين ويزا بهعنوان اقامت موقت است، درسته؟ 

بله، يک اقامت 8 1 ماهه به شما ميدهند. يک سال و نيم شما ميتوانيد 

در استراليا فعاليت داشته باشيد. حاال ميتوانيد کا ر  کنيد، می توانيد درس 

بخوانيد. به هرحال اقامت داشته باشيد.

بله. خيلی ممنون. يکم در مورد دکتر کالنترزاده ميتوانيد بگوييد. خصوصياتهای 

ايشان چطور است؟ اينکه حاال شما در استراليا بوديد و خيلی آشنا نبوديد و 

خب با يک استاد ايرانی آنجا آشنا ميشويد. يک آشنایی خاصی دارد. ميتوانيد 

بيشتر توضيح بدهيد؟ 

را  پيام دادم و ايشان جواب من  لينکدين  ببينيد زمانی که  به ايشان در 

دادند و ما باهم صحبت ميکرديم، مکالمات ما کاماًل انگليسی بود و من 

بگويد سالم! فارسی  اينطور بودم که  خدايا  رفتم  بروی مصاحبه   زمانی که 

اينطوری بودم که احتمال ميدادم فارسی صحبت  بکنند! قشنگ  صحبت 

را صدا کردند که وارد دفترشان بشوم  آنجا رفتم و من  بکنند و وقتی که  

متوجه شدم که  نه از اين خبرها نيست و مصاحبه کاماًل  انگليسی است 

و آنجا اولين نکتهای که دکتر کالنترزاده در مصاحبه به من گفتند، گفتند که 

اگر ميخواهی وارد گروه من و دفتر من بشوی کاًل زبان فارسی را فراموش 

کن چون من دو نفر ايرانی ديگر در گروه دارم و تو بايد با همه انگليسی 

صحبت کنی و خيلی اين قضيه برای من مهم است. دکتر کالنترزاده بيشتر 

از 20 سال است که اينجا زندگی می کنند، اسم ايشان فقط ايرانی است، 

مثاًل  که  دارند  اعتقاد  کاماًل  و  کردند  را شروع  استراليایی  زندگی  يک  کاماًل 

نبايد فارسی صحبت کرد و منظورم اين است که خيلی ايرانی نيستند، از 

اين جهت و ايشان بسيار استاد سختگيری هستند. از اين استادهایی که 

اگر که  به شما  را مرتب دنبال ميکند يعنی  حسابی فشار ميآورند و شما 

شود   12:50 نبايد   12 بفرست،  امروز   12 ساعت  تا  را  چيز  فالن  که  گفتند 

چون در اينصورت غوغا ميشود. در اين حد به شما بگويم و خيلی استاد 

سختگيری هستند ولی خيلی حمايت ميکنند. يعنی اين را به شما بگويم 

را تحت فشار  که درست است که  خيلی استاد سختگيری هستند، شما 

قرار ميدهند و خيلی توقعات عجيب و غريبی در بازهی زمانی کوتاهی دارند 

ولی از آن طرف هم شما را حمايت ميکنند.

1716



19

حاال دوباره وارد دانشگاه بشويم، مقداری از سطح دانشگاه ميتوانيد بگوييد؟ امکانات دانشگاه در چه سطحی است؟ تجهيزات آزمايشگاهی دانشگاه چطور 

است؟ حاال که شما وارد اين دانشگاه شديد چه تفاوت خاصی بين آنجا و دانشگاه تهران وجود دارد؟ 

ببينيد از نظر امکانات و از نظر مواد و چيزهایی که شما بروی پروژهی خود احتياج داريد، البته اين بستگی به استاد شما دارد )استاد کالنترزاده يکی از آن 

استادهایی هستند که گرنتهای خيلی زيادی دارند و به قول معروف در اين زمينه قدرتمند هستند(، مشکلی بابت تهيه ندارند. اين را به شما بگويم البته 

که استادهای ديگر هم مشکلی بروی تهیهی وسيله ندارند، ولی خب باالخره متفاوت است، مثاًل اگر شما پروژهای را داريد کار ميکنيد و مثاًل يک چيزی 

را نياز داريد که  مثاًل 0002 دالر هزينه يکجا الزم دارد، ممکن است بعضی استادها يک مقدار مشکل داشته باشند ولی خب دکتر کالنترزاده اصاًل اينطور 

نيستند. اينجا  شما هرچيزی را که  فکر ميکنيد بروی پروژهی خودتان الزم داريد، اصاًل شما را محدود نمی کنند. يعنی بهراحتی ميتوانيد برويد مواد مورد 

نياز خود را ليست کنيد و بگوييد من اين مواد را بروی پروژهام الزم دارم و خيلی سريع بروی شما سفارش می دهند و از طرف ديگر  من يادمه است 

که در ايران وسايل آزمايشگاهی را ما  خودمان بايد تهيه می کرديم و خيلی گران بودند، باالخره تهیهی وسايل آزمايشگاهی خيلی سخت بود ولی اينجا 

اينگونه نيست.  اينجا همه چيز در اختيار شما است و همه محيط فراهم شده فقط بروی اينکه شما بروی پروژهی خود تمرکز کنيد و آناليز انجام بدهيد. 

بعد چقدر ما بروی آناليزهای مختلف مثل SEM و TEM در ايران محدوديت داريم! من خودم يادم است  که بروی پروژهی خودم مثاًل اگر اين عکسی 

که  بروی شما گرفتند و اين آناليزی که بروی شما گرفتند، اگر آن چيزی نباشد که شما مد نظرتان باشد، هزينهی دوباره انجام دادن اين آناليز، قشنگ 

اينگونه است که در توان شما نيست و انجام نميدهيد و اين کيفيت دادههای ما را پايين ميآورد، کيفيت مقاالت ما را پايين ميآورد و از طرفی رتبهی 

علمی ما را پايين ميآورد، ولی اينجا اينگونه نيست و شما هر چند دفعه که بخواهيد ميتوانيد برويد TEM بگيريد تا به آن نتيجهای که ميخواهيد برسيد 

و آن دادهای که ميخواهيد را داشته باشيد. اينجا اين محدوديتها را ندارد ولی ما در ايران اين محدوديتها را داشتيم. منظورم اين است که استادها گرنت 

نداشتند، هزينه نميکردند و خب خيلی سخت بود.

االن مثاًل خود شما که ميگوييد بهراحتی اين امکانات را در اختيار دانشجويان قرار ميدهند، االن شما بهعنوان يک  دانشجوی خارجی، تفاوتی بين شما 

قائل ميشوند؟ يک دانشجویی که مثاًل استراليایی است يا در کل اروپایی است  . شما همان فرصتهای پيشرفت و همان فرصتهای تحقيقاتی را بهطور 

يکسان داريد يا همهی اين موارد دست استاد ها است؟ 

نه کاماًل يکسان است و خب قطعًا همين که ميگوييد دست استاد است. يعنی ما يک سری آزمايشگاههایی داريم که به نام دکتر کالنترزاده است و ما 

تحت عنوان دانشجو و يا حاال کارمند ايشان داريم در اين  مجموعه فعاليت ميکنيم و کار ميکنيم و هيچ فرقی هم بين دانشجو های مختلف وجود ندارد 

و هر کسی براساس توانايیهایی که دارند، اينجا ميتواند خيلی راحت کار کند و پروژهی خود را پيش ببرد. نه هيچ فرقی واقعًا وجود ندارد. اين قضيه بيشتر 

خودش را در شغل نشان ميدهد. ببينيد مثاًل شما زمانی که دنبال کار ميگرديد اينجا بايد بتوانيد خودتان را و توانايیهای خود را خوب نشان بدهيد. 

يعنی آنقدر اعتماد به نفس خوبی داشته باشيد و آنقدر رزومهی قوی داشته باشيد که راحت بتوانيد خودتان را ثابت کنيد و همچنين زبان خوبی داشته 

باشيد. چون اينجا به هر حال داريد خودتان را نشان ميدهيد و وقتی به زبان انگليسی نتوانيد اين کار را انجام بدهيد، زبان خوبی نداشته باشيد، 

قاعدتًا نميتوانيد خودتان را نشان دهيد و اصاًل نميتوانيد شغل را بگيريد. پس  اين تفاوتی است که خودش را نشان ميدهد، ولی بسيار بچههای ايرانی 

هستند که خيلی باهوشتر، خيلی توانمندتر و خيليالعادهتر از بچههای ديگر هستند. اينجا افراد معمواًل دکتری نميخوانند و تعداد آنها کم است. مثاًل در 

گروه بزرگ ما، اکثرًا چينی، ايرانی و يا مليتهای ديگر هستيم و از خود استراليا تعداد خيلی کمی هستند. اتفاقًا خود استراليايیها هم خيلی عالقهمند به 

خواندن دکتری نيستند و مهاجرها بيشتر عالقهمند هستند و آنها آنقدر اعتقاد دارند که مهاجرها آمده و اين فرصتها را از ما ميگيرند. چون که مهاجرها 

انگيزهی بيشتری دارند.

بله پس در واقع همان معيار استادها، همان شايستگی دانشجو است.

بله کاماًل.

بگوييد. حاال  ميتوانيد  دارند. يک مقداری  دانشگاه  در  ايرانیها  که  از فضایی 

تبادل  آنها  بين  افکاری  چه  هستند؟  کم  هستند؟  زياد  ايرانی  بچههای 

ميشود؟ به چه دليلی آنجا آمدهاند؟ بروی درس آمدهاند يا بهخاطر فرار؟ 

فضای آنها را ميتوانيد مقداری شرح بدهيد؟

بله، اينجا ايرانی زياد است. واقعًا زياد است، يعنی دانشگاه وسترن سيدنی 

آدم جواب  کلی  کنيد  و سالم  برويد  اگر  يعنی  است.  ايرانی  اصاًل  کاًل   که 

شما را ميدهند. ماشاالله همهی بچههای ايرانی توانمند، باهوش و خيلی 

راحت ميتوانند پوزيشنهای دکتری اينجا را بگيرند. دوستانی که من خودم 

به شخصه اينجا ميشناسم، اکثرًا دانشجوهای تحصيل کردهی تهران بودند 

يا دانشگاههای تربيت مدرس که خب همين رزومهی خيلی قوی از همان 

ايران داشتند. مقالههای خيلی زيادی داشتند و با استادهای خيلی زيادی کار 

کردند. االن هم اينجا همينطور هستند. همان شکلی دارند ادامه ميدهند. 

آن  داريم که اسم  ايرانیها  بروی  )community( هم  انجمن  اينجا ما يک 

ايرانسا است که بروی بچههای ايرانی جمع ميشوند بعد مثاًل شبهای يلدا، 

نوروز و از اين قبيل موارد جشن دارند، دورهمی دارند. مکالمات ما بيشتر 

ايران  ايران تنگ شده، نميتوانيم فعاًل  راجعبه اين است که دلمان بروی 

برويم و خب يک سری خاطرات ديگر.

تا حدودی دوری  دور هم هستيد  که  بله. يک دوری است، ولی همين 

شيرينی است.

اولويتهای زندگی خود  باتوجه به  اينجا هستيد که  شما بروی يک هدفی 

انتخاب کرديد. ميگويند هر به دست آوردنی، يک از دست دادنی هم دارد 

و  بياوريد  زندگی خود بهدست  در  را  اينکه  يک سری چيزها  بروی  و شما 

آن زندگی، من  حتی نمی گويم رويایی، يک زندگی در حد معمول داشته 

چون  بدهيد.  دست  از  را  چيزهایی  سری  يک  هستيد  مجبور  باشيد، 

منفی  يا  کنم  نمایی  سياه  نمی خواهم  نميشود،  ايران  در  واقعًا  متأسفانه 

حرف بزنم ولی واقعًا قبول کنيد که شرايط خيلی سخت شده است. چون 

را، خانوادهی خود  عزيزان خود  نميشود و شما تصميم ميگيريد  ايران  در 

را، همه ی اين ها را بگذاريد و بياييد اينجا و آن سطحی که  از زندگی خود 

ميخواهيد و آن توقعاتی که از زندگی داريد را، با توجه به تالشی که کرديد، 

بهدست بياوريد. در مورد اينجا من يک نکته بگويم، شما اينجا بايد تالش 

کنيد بروی اينکه يک چيزی را داشته باشيد.

ايران دارد اين  با  بدون تالش واقعًا امکانپذير نيست،  ولی فرقی که 

است که شما اگر تالش ميکنيد، نتيجهی آن تالش را ميگيريد و واقعًا رو 

به جلو هستيد ولی در ايران متأسفانه بعضًا ما تالش ميکنيم، دست و پا 

ميزنيم، نميخواهم بگويم هميشه اينطور است، ولی  بعضًا تالش ميکنيد، 

ولی آن نتيجهای که براساس تالشی که ميکنيد، آن نتيجه را نمی گيريد. آن 

هم بهخاطر عوامل محيطی که اتفاق ميافتد.

بله. حاال يک مقدار می توانيد از محل زندگی خود توضيح بدهيد. االن خارج 

از دانشگاه  زندگی  ميکنيد؟ 

نه من در آن خوابگاههایی که در خود فضای دانشگاه )campus( است را 

من نگرفتم. خودم يعنی خانه اجاره کردم.  سيدنی شهر بسيار گرانی است. 

زندگی  توريستی است که هزينهی  که ميدانيد شهر  به هرحال همانطور 

آمريکا هستند  يا  و  کانادا  در  که  بچه هایی  با  يعنی من  است.  زياد  بسيار 

صحبت ميکنم، آنها  هزينهای که بروی يک  خانهی يک خوابه بهطور کامل 

پرداخت ميکنند را، مثاًل من اينجا بروی يک اتاق بايد پرداخت بکنم. يعنی 

زياد  اينجا  در  زندگی  باشد. يک مقداری هزينه  اتاق داشته  مثاًل صرفًا يک 

از  )scholarship( که بچهها  است، ولی خب آن ميزان بورس تحصيلی 

مجدد  )شارژ   top up بدون  حتی  می کنند  دريافت   PhD بروی  دانشگاه 

 top کارت اعتباری يا همان پول اضافی بروی دانشجو(، حاال بعضًا بچهها

آنها چه شکلی  اينکه استاد  به  اينجا حاال بسته  بگيرند  up هم می توانند 

باشد يا مثاًل چه  نوع بورس تحصيلی دريافت کرده باشند به آنها عالوهبر 

باتوجه  extra )پول اضافی( هم ميدهند.  آن بورس تحصيلی يک مقدار 

به آن، يعنی حتی اگه  مازاد را در نظر نگيريم، با ماهی مثاًل 2۳00 دالر  شما 

ميتوانيد يک  زندگی  خيلی خوب داشته باشيد. يعنی قشنگ يک اتاق بروی 

خودتان اجاره کنيد. از لحاظ خورد و خوراک هيچ مشکلی نداريد، رفت و 

آمد، پوشاک و موارد هيچ مشکلی واقعًا وجود ندارد.
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از فرهنگ مردم استراليا بروی ما بگوييد. نحوهی برخورد مردم با يک ايرانی چطور است؟ 

ببينيد به شخصه من خودم با آدمهای مختلفی در تماس بودم و راستش را بخواهيد االن من يکسال و دو سه ماه است که اينجا هستم و در اين يک 

سال شايد دو سه نفر ديدم که نژادپرست بودند و مثاًل يک شکل خاصی از حرف زدن را وقتی فهميدند شما يک خاورميانه ای هستيد شروع کردند و 

يک رفتاری که شما متوجه ميشويد که به خاطر خاورميانه ای بودن شما يا ايرانی بودن شما انجام ميدهند، ولی اين آدمهای نژادپرست فقط در مورد 

شما اين شکلی نيستند و شايد در مورد هر مليتی هم همين شکلی برخورد بکنند.

کاًل نسبت به هر اقليتی و غير خودشان همين طور هستند.

دقيقًا، فردی که نژادپرست باشد ميگويد که فقط فرد استراليایی قابل اعتماد و محترم است، ولی بقیهی افراد خيلی مهربان و خوب هستند. يعنی من هر 

co-supervisor نوع مليتی که با آن برخورد داشتم و خيلی آدمای خوبی بودند و مثاًل عربها خيلی آدمهای خوبی هستند. دوستان عرب زيادی دارم و

ام )استاد ناظر( هم عرب است و خيلی هم خوب برخورد ميکنند يا بچههای چينی و حتی خود استراليايیها خيلی خوب برخورد ميکنند و خيلی مؤدب 

هستند. اتفاقًا يکی از بچه ها که ديشب ما باهم صحبت ميکرديم ميگفت حتی انتخاب کلماتشان در رابطه با آدمها خيلی هوشمندانه است.

ببينيد يک چيز جالب به شما بگويم اينجا استاد دانشگاه زمانی که درحال درس دادن است حق ندارد شما نوعی را صدا بزند و از شما جلوی بقيه 

سوال بپرسد. اين چون باعث ميشود که به دانشجو استرس وارد شود، جايگاه استاد اين اجازه را ندارد که به دانشجو استرس وارد بکند و اينها همهی 

اين قوانين را دارند و به خودشان حق نميدهند که کوچکترين کلمهای را استفاده کنند که شما را ناراحت کنند و به شما استرس وارد کنند و يک چيز 

ديگری که در مورد استراليا من خيلی دوست دارم، آن ميزان احترام و قوانين حمايتی است که در مورد خانمها دارند. 

از برنامه های روزانه ی خود بهخصوص در شرويط کرونا بروی ما بگوييد. در طول روز چه فعاليتهایی انجام ميدهيد؟ شرويط دانشگاه درحال حاضر و باتوجه 

به وجود بيماری کرونا چطور است؟ آيا دانشگاهها در استراليا به شرويط عادی بازگشتهاند؟

ببينيد ما زمانی که نقطه اوج کوويد در استراليا اتفاق افتاد، شرايط سيدنی با کل کشور متفاوت بود. در کل استراليا دو شهر هستند که تعداد ابتالها در 

آنها خيلی بيشتر بود که ملبورن و سيدنی بودند که خب االن شهری که در استراليا خيلی بحرانی است ملبورن است و سيدنی خيلی از آن کمتر است. 

استراليا با بستن مرزهای خود، خيلی سريع توانست مسئله را حل بکند و حول و حوش يک ماه و نيم يا دوماه ما در قرنطينه کامل بودم. يعنی 

من دانشگاه نميرفتم و به قول معروف درحال کار کردن در خانه )working from home( بوديم و خب چون من داشتم به co-supervisorام در 

نوشتن يک مقاله کمک ميکردم، يک سری کارها مثل درست کردن شکل بروی مقاله و اين موارد بود که در آن بازه زمانی انجام داديم که خيلی سخت 

بود و واقعًا قرنطينه خيلی دوران سختی بود و من ميدانم االن بچهها چقدر ميتواند برويشان سخت بگذرد وقتی نتوانند دانشگاه بروند يا تعامل داشته 

باشند که من يادم است آن زمان استاد من با ما در زوم جلسه ميگذاشت و ما را ميديد و با ما صحبت ميکرد، نه اينکه صحبت تخصصی اينکه کارها 

چطور شد و...، واقعًا در مورد اينکه خود شما خوب هستيد و رو به راه هستيد و به اين شکل بود.

اينکه تمام شد و از زمان ماه می به بعد، من دانشگاه آمدم و دانشگاه کاماًل باز بود ولی به اين شکل بود که ما چون کارت دانشجویی داشتيم، عبور 

و مرور ما از درها و آسانسورها با کارتها ميتوانست انجام شود و هنوز هم اين محدوديت وجود داشت. البته بچههای کارشناسی هنوز دانشگاه نيامدند 

و دانشگاه به يک شکلی سوت و کور است ولی فوق دکتری، دکتری و ارشدها چون بايد پروژه انجام بدهند و در آزمايشگاه کار کنند، ميآيند. منتهی من 

بهعنوان دانشجوی دکتری، يک سری کالسهایی را بايد ميگذراندم و هر ماه مثاًل يک جلسه به شکل حضوری برگزار ميشد. االن ولی آنالين شده و آمدند 

تعداد جلسات را کم کردند و ما هر دو سه هفته يکبار، يک کالس آنالين يک ساعته را داريم. وگرنه در کل ما دانشگاه ميرويم و کار خود را انجام ميدهيم.

با اينکه شما يک سال است که وارد استراليا شديد، ولی در همان يک سال، اين کشور دچار دو بحران بزرگ شده است. در ابتدا که با آتشسوزیهای 

طبيعی و االن هم با کرونا. ميتوانيد از واکنش مردم استراليا در مورد اينکه محيط زيست آنها درحال از بين رفتن است، کمی صحبت کنيد؟

ببينيد واقعًا آن آتشسوزی جنگلها) bush fire(ها خيلی عذاب آور و سخت بودند. مثاًل شما از خواب بيدار ميشديد و ميديديد که کل آسمان مملو 

از دود است و خيلی عجيب و غريب بود. در ابتدا آنقدر شدت نداشت و ميگفتند طبيعی است و هر سال آتشسوزی ميشود و درست ميشود و تمام 

ميشود، ولی هر چقدر که پيش رفت اينها ديدند که اوضاع خيلی خراب ميشود و من چيزی که از اين قضيه ميفهميدم، همين چيزی بود که در اخبار 

گفته ميشد و مثاًل اين داوطلبها ميرفتند و اين کواالهای کوچک را نجات ميدادند و يک سری از آنها هم ميسوختند، خب مردم ناراحت ميشدند يا مثاًل 

يک سری داوطلب من يادم است کمک ميکردند يا اينکه درخواست کمک از کشورهای ديگر بود. من يادم است آن زمان ميگفتند که چرا دولت هيچ 

کاری نميکند. اينها هم اين جنبه انتقادی نسبت به دولت خود را دارند و آن موقع مدام انتقاد ميکردند، ولی کوويد فکر ميکنم خيلی تأثيرگذارتر بود چون 

اينها مرزهای خود را بستند و چينیها نتوانستند وارد بشوند. بحث اقتصادی خيلی تحت تأثير قرار گرفت، خصوصًا دانشگاه مقدار بسيار زيادی بدهکار است، 

بهخاطر اينکه بچهها نتوانستند بيايند و آن شهریهها عماًل قطع شده و خب اين موارد تأثيراتی بودند که در اين چند وقت اتفاق افتادند.

لطفًا دربارهی کارآموزیهای تابستانی در دانشگاه UNSW بروی ما بگوييد. معمواًل هر ساله در دانشگاههای خارج از ايران فرصتی بروی دانشجويان در 

ساير کشورها بروی گذراندن دورهی کارآموزی سه ماهه در آزمايشگاههای اين دانشگاهها ايجاد ميشود. از مزيتهای اين دورهها بروی ما بگوييد. 

را  نميدانستم دقيقًا چطوری است ولی من کسانی  واقعًا  فکر ميکردم  در سواالت شما هم ديدم ولی داشتم  را  اين  بخواهيد، حاال من  را  راستش 

ميشناسم که از ايران اين دورهی کارآموزی را گذراندند ولی اين شکلی بوده است که مثاًل شخص همسرش اينجا بوده و رفته بروی آن هم صحبت 

کرده و آن هم تقاضای مهمان را بروی او توانسته بگيرد و بيايد اينجا آن سه ماه را بهعنوان مهمان اينجا کار کند ولی اينکه دقيقًا يکی به شکل مستقل 

خودش درخواست بفرستد و بتواند بيايد اينجا راستش من جزئياتش را نميدانم ولی حتمًا ميشود يعنی استاد ميتواند اين اجازه را به شما بدهد که 

شما بهعنوان مهمان وارد آزمايشگاه خود او شويد. يک سری فرمهایی دارد که بايد پر کنند. آهان من اين را هم بگويم، من زمانی که داشتم دنبال 

استاد و ... ميگشتم، يک استاد ديگری هم که با آن صحبت کردم، خانم دکتر پگاه، ايشان کار داروسازی در دانشگاه سيدنی انجام ميدهند، که زمانی که 

با ايشان صحبت کردم، ايشان به من گفتند که من ميتوانم اين اجازه را به شما بدهم که بهعنوان مهمان بياييد و آنجا کار کنيد، ولی من زمانی که با 

دکتر کالنترزاده صحبت کردم، خب ايشان چون به من کار پيشنهاد داده بودند و گفتند که شما بياييد و بهعنوان محقق يک مدت کار کنيد و من به شما 

حقوق ميدهم و بعد از آن بروی دکتری اپالی کنيد. يعنی من اينطوری شد که اصاًل دکتری خود را بعد از 7 ماه کار کردن شروع کردم.

آن خانم دکتر به من گفت البته که در ايرانی هستيد، ما بروی ايرانیها يک سری فرمهای اضافه بايد پر کنيم. اينجا برای ايرانیها، کار کردن با يک سری 

مواد ممنوع هست مثل گرافن اکسايد و مواد کربنی. يک سری محدوديتهایی وجود دارد و ايرانیها بهخاطر تحريمها نميتوانند با آنها کار کنند. ليست 

مواد هم در سايت سفارت استراليا هم هست. به همين دليل آن استادی که ميخواهيد بروی شما اجازه صادر کند که بهعنوان مهمان بياييد، فرمهای 

اضافهای را بروی اينکه شما ايرانی هستيد بايد پر کند.

خوب شد که اين گرافن اکسايد را گفتيد چون من ميخواستم در تزم با آن کار بکنم!

نه اشکالی ندارد کار بکنيد. من هم االن کار کردم ولی اينجا اجازه نداريد کار کنيد. مگر اينکه اقامت دائم داشته باشيد. يعنی اگر ويزای pr يا اقامت دائم 

خود را گرفته باشيد، ميتوانيد کار کنيد ولی بهعنوان يک ايرانی با ويزای موقت، نميتوانيد برروی همان گرافن کار کنيد.
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لطفًا دربارهی تحقيقاتی که در مورد فلزات مايع در CASLEO انجام ميدهيد بروی ما بگوييد. اينکه فلزات مايع چی هستند و روی چه فلزات مايعی 

کار ميکنيد و کار يک مهندس شيمی در اين زمينه چيست؟ تا چه اندازه زمينهی کاری شما در دکتری با گرويش ارشد شما مرتبط است؟ لطفًا مختصر 

توضيح دهيد. 

ببينيد عنوان دکتری من مهندسی شيمی هست و خب استاد من هم در واقع عضو دانشکدهی مهندسی شيمی هستند. کاری که ما اينجا انجام 

ميدهيم بيشتر پایهی الکتروشيمی دارد. اينجا بچهها از رشتههای مختلفی جمع شدند و ما شيميدان داريم، بچههای زيستشناس داريم و دکتر کالنترزاده، 

يک سری کارهای زيستی هم شروع کردهاند و االن دارند پيش ميبرند. بچههای علوم مواد هم داريم و آنها آمدند جمع شدند و کارهای مختلفی انجام 

ميدهيم. دکتر کالنترزاده در مبحث سنسورها )حسگرها( خيلی فعال هستند و خود من پروژهای که االن کار ميکنم )سنجش گاز( gas sensing هست 

و ساخت سنسور حاال از هر نوع سنسوری که فکرش را بکنيد. مثاًل در زمينهی علوم زيستی، ايشان در يک گروه  تحقيقاتی بهعنوان مشاور علمی قضيه 

بوده و يک سنسور به شکل کپسول را طراحی کردند که شما ميخوريد و قابليت رديابی در بدن شما را دارد. که اين را به توليد و فروش رساندهاند. 

در مرکز تحقيقاتی ايشان، ايشان چون با يک سری سازمانها و ارگانهای مختلفی کار ميکند و يکی از شرکتهایی که با ايشون کار ميکند اسم آن 

Feel it هست، در بحث مواد دوبعدی و در زمينهی انرژی اين شرکت کار ميکند و ايشان هم عضو شرکت هستند. بحث فلزات مايع و فلزات مبتنيبر 

گاليوم )Gallium-based(، بهدليل اينکه نقطهی ذوب پايينی دارند و در دمای محيط مايع هستند خب خيلی جذاب هستند. حاال يک سری واکنشهای 

الکتروشيميایی بروی ساخت نانوذرات مختلف، مثاًل آن پروژهی پالسينگی )Pulsing( که شما به آن در سواالت خود اشاره کرديد برای اين هست که 

لياژ فلزی برپايه گاليوم داريم، مثل اينديوم، قلع و روی که هرکدوم از اين فلزاتی که  دارم اسم ميبرم، در زمينهی الکترونيک و نيمهرساناها  ما يک سری آ

کاربرد دارند. ما اينها را آمديم با استفاده از يک واکنش الکتروشيميایی و براساس ويژگی فلز مايع، بهدليل آن حرکت الکترونها و نحوهی قرارگيری آن 

در يک الکترواليت و وقتی که شما آن انرژی الکتريکی متناوب را به آن اعمال ميکنيد، براساس آن تغييرات شيميایی، از نظر رقابتهای واکنشی که اتفاق 

ميافتد و ميزان تنش سطحی خود فلز، يک سری واکنشهایی اتفاق ميافتد و يک سری رقابتهایی هستند که باعث آن حرکت ماراگونی ميشود و باعث 

لياژی را شما  لياژ قلع آمديم  نانوذرهی قلع توليد کرديم يعنی انگار يک آ تغيير شکل آن فلز مايع ما ميشود که منجر به چه چيز ميشود؟ مثاًل ما از آن آ

لياژزدایی )De-Alloy( بکنيد ولی بهجای آن اين دفعه نانوذره داريد و نانوذرهی شما متخلل هست.  داريد که ميخواهيد آ

لياژ گاليوم و روی آمديم توليد کرديم که خب اکسيد روی خيلی کاربرد دارد و اين به شکل نانوذره هست  يا مثاًل در مورد رس، ما اکسيد روی را از آ

و از نظر ويژگیهای سطحی و ساختاری بسيار جالب است و از نظر آن کارآمدی و ميزانی که توليد ميشود هم قابلتوجه است. يعنی از 3 يا 2 درصد روی، 

شما يک مقدار زيادی نانوذره ميتوانيد توليد کنيد. اين مثاًل يکسری واکنش الکتروشيمایی هست که با آن انجام ميشود يا مثاًل مواد دوبعدی با استفاده 

از فلز مايع از طرقی تکنيک Touch printing توليد ميکنند که همان بحث پيزوالکتريک که در پروژههای من هست، ميباشد. ميدانيد که مواد پيزوالکتريک 

خاصيت تبديل انرژی را دارند. چه انرژی الکتريکی به مکانيکی و چه الکتريکی به مکانيکی، از اين نظر خيلی مهم هستند. مثاًل يکی از موادی که استفاده 

ميشود سرب هست ولی از آن طرف، سرب بروی محيطزيست خطر دارد. خوب اينها آمدند يک کاری کردند که، اين کار دکتر قاسميان هست که 

يک فوق دکتريای هست که ايرانی هم هست، ايشان آمدند گفتند من با توجه به اينکه اين ماده، سرب اکسايد، خيلی بروی ما مهم هست، من 

اندازهاش را به دوبعدی کاهش دادم که از آن ميزان ضررش بروی محيطزيست کاسته شود که از طرقی همين سيستم Touch printing و استفاده 

از حالت مايع آن فلز هست.

علت اينکه اين سوال را اول پرسيدم اين بود که ميخواستم بدانم کاربرد اين ماده دقيقًا کجاست؟

بيشتر در بحث الکترونيک کاربرد دارد، و ميگويم، ميتواند کابردهای مختلفی داشته باشد ولی تمرکز اصلی گروه  روی آن مفهوم سنتز مسئله هست. 

يا نميشود. من خودم چيزی که االن سنتز کردم  بررسی ميشود  يا  را سنتز ميکنم که اهميت دارد ولی خب کاربردهايش بعضًا  اين ماده  مثاًل من 

خاصيتی  آن  از  من  )Bismuth telluride(  هست.  تلورويد  بيسموت 

که  فلز مايع در سطح خود دارد، فلز مايع روی سطح آن، وقتی که در يک 

توليد  الکتريکی  پتانسيل  اسيدی، يک  قرار ميگيرد، مثاًل محلول  محلولی 

ميکند و اين پتانسيل الکتريکی مثل اين است که يه مداری آنجا اتفاق 

تلورويد  بيسموت  شدن   )deposite( تهنشين  منجربه  که  باشد  افتاده 

)Bismuth telluride( روی سطح فلز مايع ميشود، بهخاطر اينکه در آن 

بيسموت  قرار دادهايم. حاال  را  کاتيونهای فلزی  بيسموت ما  اطراف  مايع 

تلورويد کاربردهای مختلفی دارد. بهخاطر اينکه بيسموت تلورويد يک عاقی 

 bulk و  در درون  توپولوژيکی چه شکلی است؟  توپولوژيکی هست. عاقی 

عایق است و روی سطح آن رسانا هست و اين رسانا بودن سطح، باعث 

ميشود که يک سری ويژگیهای منحصربه فردی به آن بدهد و بروی محققها 

انرژی  يعنی در بحث  ترموالکتريک هم هست.  باشد. يک مادهی  جذاب 

بروی  و  را ميگيرد  گرما  اين ماده  کنيد  فکر  اين قضيه خيلی فعال است. 

شما انرژی توليد ميکند. من البته بحث ترموالکتريک آن را خيلی پيگيری 

نکردهام و بهعنوان سنسور )حسگر( گاز از آن استفاده کردم. سنجش گاز 

gas( )sensing هم همانطور که ميدانيد، خيلی اهميت دارد و من بروی 

NO2 از اين ماده استفاده کردم. يا مثاًل همان سنسور ديگری  جذب گاز 

که بچهها توليد ميکنند در بحث )سنجش گاز( gas sensing و کاتاليست 

و بحث تخريب نوری )Photo degradation(، اينها در اينگونه موارد کاربرد 

دارند.

در واقع شما از مهندسی داروسازی خيلی فاصله گرفتيد و رفتيد به سمت 

سنتز مواد. درست است؟

من کاماًل کار خودم درحال حاضر سنتز است ولی آن چيزی که ميتواند 

سنجش  کارهای  حاضر  درحال  من  مثاًل  باشد،  داشته  ارتباط  زيست  به 

گاز )gas sensing( انجام ميدهم و سنجش گاز بروی امنيت و سالمتی 

موجب مسموميت  NO2 که در انسان باالخره آن ميزان کم تنفس گاز 

ميشود، ما ميگوييم که يک سنسوری تعريف کردهايم که اين ويژگی را دارد. 

ولی  است.  زيست  و  داروسازی  از  متفاوت  کاماًل  کارم  درحال حضر،  ولی 

من راضی هستم چون رشتهی جذاب و جالبی است چون الکتروشيمی، 

حداقل بروی من يکی از سختترين قسمتهای شيمی بود، ولی االن کاماًل 

دارم با آن دست و پنجه نرم ميکنم.

سلولهای  زيستشناسی  و  مولکولی  زيستشناسی  تکنيکهای  دربارهی 

سرطانی بروی ما بگوييد. کاربرد اين تکنيکها چيست؟

ببينيد زمانی که شما در بحث دارو و زيست، کار ميکنيد، مثاًل من ميگويم 

بايد  شما  را  دارورسان  حامل  اين  کردهام،  سنتز  دارورسان  حامل  يک 

وارد  قابليت  کرديد،  که سنتز  دارورسانی  اين حامل  آيا  که  بدهيد  نشان 

به بدن را دارد يا خير. يعنی سميت سلولی نبايد ايجاد کند و خب نيازمند 

اين است که يک سری تستهای سلولی انجام بدهيد و نياز به اين دارد که 

اينگونه تکنيکها را بشناسيد. برای خانم زارع توضيح دادم که آن نانوحاملی 

که سنتز کرده بودم، ترکيب گرافن اکسايد با نانو ذرات اکسيد آهن بود، 

کرده  کار  را   )Doxtrubicin( دوکسترابيسين  خون   سرطان  ضد  داروی 

را  اگر خود سرطان خون  يعنی  دارد  باالیی  بسيار  جانبی  عوارض  و  بودم 

بيمار سرطان  ثانویهای ميشود. و هر  درمان کند، موجب سرطان خون 

خون، بايد در بازههای درمانی مختلف، يک واحی از اين دارو را تزرقی بکند 

که از نظر هزينه، بسيار اين دارو گران ميشود ولی ما ميگوييم با يک مقدار 

کمی از API )Active Pharmaceutical Ingredient( اين دارو ما اين 

را ميتوانيم در بدن رها کنيم و در مدت طوالنی، دورهی درمانی بهتری را 

ارائه بدهد و هزينهها را کمتر کند و اصاًل اين توجيه اقتصادی بود که موجب 

پروژهی  بروی  بتوانم  و  برنده شود  فناوری  و  علم  پارک  در  شد طرح من 

ارشدم، حمايت بگيرم. 

اينکه شما بتوانيد اين نانوحامل را سنتز کنيد، يک بخش است، اينکه 

اين بروی بدن مناسب و قابل تزرقی باشد و قابليت ورود به خون را داشته 

باشد، يک بحث ديگر است که شما اين را با انجام تست سلولی، ميتوانی 

متوجه بشويد که ما ميگوييم کمترين آن اين است که شما تست سميت 

سلولی بگيريد. حاال يک سری تستهای ديگر هستند که نفوذ آن به سلول 

را بررسی ميکنند ولی خب متأسفانه يک مقداری هزينه تستهای سلولی 

يا  ارتباطی  اگر شما  يعنی  است،  زياد  دانشجوها  بروی  زيستی  تستهای  و 

استادی نداشته باشيد که بتواند اين موقعيت را بروی شما ايجاد کند عماًل 

نميتوانيد کار را انجام دهيد.
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نشان ميدهد اما دستگاه چندان توانمندی نيست.

از مقالهای که در زمينهی سنتز cupric oxide کار کرديد بروی ما بگوييد. 

کاربرد سنتز اين ماده چيست؟ نقش شما در اين پروژه چه بود؟ لطفًا 

مختصر توضيح دهيد.

characteriza- بحث مشخصهيابی  بروی  پروژه  اين  در  من  )همکاری 

tion( بود ولی در طول فرايند سنتز آن هم مشارکت داشتم. همانطور 

قرار  آن  اطراف  در  که  مادهای  به  توجه  با  مايع  فلز  رفتار  گفتم  قباًل  که 

مايع   فلز  سطح  روی  ميشود  که   موادی  از  يکی  ميکند  تغيير  ميگيرد 

کاتاليستی،  بحثهای  در  اکسيد مس  که  است  اکسيد مس  کرد،  توليد 

فوتوکاتاليستی، سنسور، سنجش گاز )gas sensing(، ذخاير انرژی و.. . 

کاربرد دارد، که البته تمرکز اين مقاله روی روش سنتز اکسيد مس است 

که روش جديدی است و تا بهحال کسی با اين روش، آن را سنتز نکرده 

است.

در اينجا سواالت ما به پايان ميرسد، تنها چند سؤال با جوابهای کوتاه از 

شما بروی اتمام اين مصاحبه پرسيده ميشود. با يک کلمه يا يک جمله 

احساس خودتان را بگوييد لطفًا .

زندگی در استراليا؟

قباًل گفتم: شما  که  نکته  به همان  برگردم  خيلی خوبه، من ميخواهم 

بروی چيزی که ميخواهيد و وقتی تالش کرديد،  بايد تالش کنی  اينجا 

به من  بنده خدایی  يادم است يک  ديد.   را خواهيد  آن  نتيجهی  حتمًا 

زمين  روی  فرد  موفق ترين  استراليا  در  ميکنی شخصی  فکر  اگر  ميگفت 

است، بدان که فقط دو سال با آن فاصله داری و واقعًا جملهی درستی 

بود!

دانشگاه UNSW؟

دانشگاه شيک و خوبی است. من خيلی دوستش دارم.

دکتر کالنتری زاده؟

سختگير اما مهربان!

دانشگاه تهران؟

خاطرات خوب

دکتر نفيسه فرهاديان؟

کم پيدا! من استاد را از وقتی که باردار شدند و به مرخصی رفتند، نديدم!

شيراز؟

دلتنگی ديگه، دلتنگی...

خانواده؟

جداييناپذيرترين قسمت زندگی هر آدمی است.

اپالی؟

سختی شيرين

ايران؟

نميدانم، نميدانم بايد چه بگويم در مورد ايران...!

بازگشت به و طن؟

هرگز!

حرفی که بخواهيد به ما بگوييد و نپرسيده باشيم؟

لزومًا همهی کسانی که از ايران ميراند، موفق نيستند و لزومًا همه کسانی 

کشور  مردم  حال  کلی  بهطور  اما  نيستند.  غيرموفق  ميمانند،  ايران  که 

متأسفانه  متأسفانه  و  نيست  خوب  چندان  ما  کشور  صنعت  حال  ما، 

بروی حرف  جایی  کشور خودشان  در  خانمها،  بهويژه  ايرانی  مهندسين 

زدن و ارائهی ايدهها و استعدادهايشان ندارند. بنابراين هستند افرادی 

که فشار غربت و  دوری از خانواده را تحمل ميکنند تا با توجه به درسی که 

خواندهاند، تخصصی که کسب کردهاند و تالشی که در اين راستا داشته 

اند، يک زندگی حداقل عادی را بروی خودشان بسازند.

لطفًا دربارهی کاربرد نرمافزارهای R و Python در کارها و فعاليتهایی که 

انجام ميدهيد توضيح دهيد.

حوزهی  در  که  داشتم  دوست  بروم،  کانادا  ميخواستم  که  زمانی  من 

بايوانفورماتيک کار بکنم، يعنی يک سری برنامه نويسیهایی را بايد انجام 

بدهيد و ديتابيسهای زيستی را بشناسيد که زبان R و Python خيلی 

کانادا  بودم  گرفته  تصميم  من  که  زمانی  آن  دارند.  کاربرد  زمينه  اين  در 

بروم، خب بهدليل اينکه ميدانستم اينها الزم هستند و بايد اينها را بلد 

باشم، دنبال آنها بودم و يک آشنايتی با اين نرمافزارها پيدا کردم و چون 

استادم از من تمرين ميخواست، مجبور بودم که از اينها استفاده بکنم. 

در واقع من در زمينههای زيستی از اين برنامهها استفاده ميکردم و زمانی 

بود که ميخواستم در زمينه بايوانفورماتيک فعاليت بکنم و خوشبختانه يا 

متأسفانه نشد و من هم درحال حاضر سمت برنامهنويسی نرفتم و فعاًل 

کاری در اين زمينه انجام نميدهم.

ارزشمندی  توانمندیهای  و  مهارتها  از  يکی  يعنی  ارزشمند است،  ولی 

است که خيلی به کار شما ميآيد. من دوستی دارم که در زمينهی انرژی 

انرژی  بچههای  از  و  ميخواند  درس  ملبورن  دانشگاه  االن  و  کرده  کار 

توانمند هستند  برنامهنويسی  در  ايشان بسيار  بود.  تهران هم  دانشگاه 

و همه کارهایی که کردهاند، کارهای شبیهسازی با برنامهنويسی است. 

االن توانسته يک کار تخصصی پيدا کند و کاماًل هم مرتبط با اين است و 

ميگفت که وقتی من گزارشهای خود را که آماده ميکنم، حاال يک برنامه 

کوچک در اکسل مينويسم يا مثاًل با برنامهنويسی، نموداهای خود را ارائه 

ميدهم، ميگفت که سورپرايز ميشوند و يک چيز عجيب و غريب است و 

از من ميپرسند که چطور اين کار را انجام دادی و مثاًل ميشود اين کار را 

بروی رئيس فالن جا و غيره آماده کنی! يعنی اگر شما بتوانيد يک مقدار 

اين توانايیهای خود را بهبود ببخشيد خيلی بروی شما بهتر ميشود، اگر 

تصميم داشته باشيد که از ايران برويد.

از تجربهی چهار سالهی خود در سنتز نانوذرات بروی ما بگوييد. روی سنتز 

چه نانوذراتی در چه زمينههایی کار کردهايد؟ لطفًا مختصر توضيح دهيد.

در دوران کارشناسی، نانوذرات اکسيد آهن توليد سنتز کرديم. در دوران 

با  آهن  اکسيد  نانوذرات  هيبريد  من،  نانوحامل  که  ارشد  کارشناسی 

بيسموت  مثاًل  فلزی  نانوذرات  هم  حاضر  درحال  و  بود  اکسايد  گرافين 

تلورويد SNO ،PBO ، Bismuth( )Telluride يا SN درست ميکنيم.

ميتوانيد بهصورت مختصر، روش سنتز اين مواد را توضيح بدهيد؟

در دوران کارشناسی که نانوذرات اکسيد آهن را سنتز کرديم که بروی سنتز 

آن از روش همرسوبی استفاده  کرديم. بهطور خالصه يعنی دو عدد يون 

Fe را در يک محيط قليایی  برروی صفحات گرافن  +3 Fe و  +2 مختلف از 

اکسايد رسوب داديم. 

نانوذرات اکسيد  نانوحامل من، هيبريِد  ارشد هم  در دوران کارشناسی 

تمامًا  ميکنم،  کار  دارم  االن  که  بحثهایی  در  بود.  اکسايد  گرافن  با  آهن 

که  الکترونهایی  و  الکتريکی   پتانسيل  بهخاطر  مثاًل  الکتروشيمی هستند. 

گاليوم روی سطح بيسموت تلورويد ايجاد ميکند، باعث ميشود شبيه به 

يک الکترود عمل کند و کاتيونهای فلزی مربوط به بيسموت و تلورويد به 

شکل اليه اليه روی آن رسوب پيدا ميکنند.

الکتريکی  انرژی  Pulsing، ما به سطح فلز مايع خود  يا مثاًل در پروژهی 

متناوب اعمال ميکنيم و از اين طرقی توليد نانوذرات اکسيد فلزی را داريم.

 ، FE-SEM از تجربهی خود دربارهی کار کردن با دستگاههایی همچون

XRD ، FT-IR ، TEM و VSM بروی ما بگوييد. کاربرد اين دستگاهها 

در زمينهی کاری شما چيست؟ لطفًا مختصر دربار ی آنها توضيح دهيد .

را  ماده  آن  بايد  کرديد،  توليد  را  مادهای  پروژه،  يک  در  که  وقتی  شما 

ايران،  در  ما  بکنيد.  ثبت  را  آن  و  بکنيد   )characterize( مشخص 

متأسفانه اين دسترسی را نداريم که خودمان اين سنتزها را انجام بديم. 

يعنی ما آن ماده را توليد ميکنيم و تحويل اپراتور ميدهيم و اپراتور بروی 

ما تستها را نجام ميدهد. ولی اينجا، خود شما بايد کار با دستگاه را ياد 

بگيريد و کار را خود شما انجام بدهيد. من از زمانی که اينجا آمدهام، کار 

با SEM و TEM را ياد گرفتم و خب خودم تست مربوط به موادم را 

TEM ساختار و سطح ماده  SEM و  انجام ميدهم. مثاًل دستگاههای 

نشان  را  ماده  مغناطيسی  خاصيت   VSM دستگاه  ميدهند .  نشان  را 

را  ماده  سازنده  ترکيبات   FT-IR است.  ماده  شناساگر   XRD  .ميدهد
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غشاء های پليمری دارای          برای تصفيه ی آب

فاطمه طالب زاده
 نمک زدایی يک مرحله از روند توليد آب آشاميدنی، کشاورزی يا صنعتی، از اقيانوس يا آب های هدر رفته است. قبل يا بعد از حذف نمک،

 آب بايد تصفيه شود. فرآيند دفع )حذف بور که برای گياهان سمی است و فلزات سنگينی مانند آرسنيک و جيوه که برای انسان مضر هستند(

می تواند به مراتب مشکل باشد .

 معموال برای فرآيندهای نمک زدایی )جداسازی نمک(، که خيلی بيشتر از يون های سديم و کلر در آب وجود دارند، از يک غشاء اسمز

معکوس استفاده می کنند که آب می تواند از آن عبور کند ولی يون ها نمی توانند يا برعکس.

  نمک زدایی يا تصفيه ی آب با گياهان معموال نياز به سلسله مراحل طوالنی از قبيل هزينه ی باال، سيستم های پيش فرآوری و پسا اصالح

 دارد که آب بايد از تمامی اين مراحل عبور کند. اما دانشمندان توانسته اند راهکارهایی برای ساده سازی حذف مواد فلزی سمی مانند جيوه و

 بور در نمک زدایی برای توليد آب پاک، همانند گرفتن فلز با ارزشی مثل طال، پيدا کنند. در تکنولوژی جديد، يعنی پوسته ی پليمری انعطاف پذير

ترکيبی با ذرات نانوی        ،  ما توانایی انجام چند مرحله  را در يک مرحله داريم. می توان اين کار را در تنظيمات موجود پياده سازی کرد.

 يک پوسته ی پليمری انعطاف پذير ترکيبی با ذرات نانوی       ، تقريبا 100% فلزاتی مانند جيوه، مس، آهن را طی نمک زدایی جذب می کند.

 تکنولوژی جديد، از يک غشاء که بر پايه ی نمک زدایی الکترودياليز  عمل می کند استفاده می کند. اين غشاء تقريبا می تواند 100% فلزات سمی

را حذف کند و در نهايت منجر به توليد آب نمک خالص يا آب خالص و جدا کردن فلزات با ارزش برای استفاده ی آن ها در موارد ديگر شود.

 شيمی دانان دانشگاه برکلی، پليمری انعطاف پذير را سنتز کرده اند که در حال حاضر برای فرآيند جداسازی استفاده می شود و به کمک

 نانوذرات تعبيه شده، می تواند برای جذب فلزات يونی خاص مانند طال، اورانيوم و ... استفاده شود. همچنين می تواند يک نوع واحد نانو ذره ی

 تنظيم شده را در خود جای دهد. يعنی اگر فلزات از چند نوع مختلف هستند هر کدام از نانو ذرات تنظيم شده می توانند فلز يا ترکيب يونی

خاصی را جذب کنند.

 پوسته ی پليمری پوشش داده شده توسط نانو ذرات، در آب و در دماهای باال بسيار پايدار و مقاوم است. اين در صورتی است که بسياری از

 جاذب ها اين ويژگی را دارا نيستند مانند اغلب مواد          زمانی که اين پوسته های پليمری با يک غشاء که بر پايه ی سيستم های الکترودياليز

 است ادغام می شوند )جایی که يک ولتاژ الکتريکی يون ها را به سمت پوسته حرکت می دهد تا نمک ها و فلزات را حذف کند( تاثير بسيار

بيشتری از خود برجای می گذارند.

 نانوذرات استفاده شده در پوسته ی پليمری، با نام "بدنه های آروماتيک متخلخل" )                                                            ( شناخته

 می شوند که به شکل شبکه های سه بعدی از اتم های کربن دارای حلقه های آروماتيک هستند. اين ساختار شبيه به ساختار داخلی الماس

 است که حلقه های آروماتيک به آن متصل شده اند و باعث ايجاد فضای داخلی زيادی شده است. هر يک از آن ها قطری حدود 200 نانومتر

دارند. مولکول های مختلف می توانند به پيوندهای آروماتيک متصل شوند تا به اين صورت مواد شيميایی خاص مورد نظر جذب شوند.

    با توجه به شواهد، اين پوسته می تواند حداقل ده بار، بدون ازدست دادن توانایی جذب فلزات يونی استفاده شود. پوسته های حاوی

می توانند فلزات جذب شده را از خود آزاد کنند و برای استفاده ی مجدد آماده سازی شوند.

 اين تکنولوژی که در حال حاضر موجود است، باتوجه به مواد سمی که با آن ها سروکار داريم انتخاب می شود. به طور مثال ممکن است با

 مشکالت آبی در بنگالدش، که آب دارای آهن و آرسنيک است و يا ميشيگان که آب حاوی سرب است مواجه باشيم. بنابراين غشاء مصرفی

مورداستفاده متفاوت است.

PAF
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MOF 

Porous aromatic frameworks  یا PAF
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PAF
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تکنولوژی جديد و خالقانه: تبديل ضايعات پالستيکی به سوخت موتورهای جت

فاطمه طالب زاده

لودگی آب های اقيانوسی شناخته می شود. زمانی که  در دهه ی اخير، انباشت زباله های پالستيکی يکی از بحران های محيط زيستی و آ

 پالستيک ها تخريب و سوزانده می شوند ذرات ريز ميکروپالستيک وارد چرخه ی غذایی و آب ها می شوند که اگر ناشناخته باشند يک تهديد

برای سالمتی انسان به شمار می روند. بنابراين بازيافت پالستيک ها به عنوان يکی از راه حل ها در نظر گرفته می شود.

  با اين وجود بازيافت پالستيک ها می تواند به مراتب مشکل ساز باشد. از جمله کارهای مشترک در فرآيند بازيافت پالستيک ها ذوب کردن

 و قالب گيری مجدد آن ها می باشد اما اين که بتوان اين کار را از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه انجام داد و در عين حال کيفيت محصوالت

 توليدی باال باشد، موضوع مهمی است. اين کار نيازمند دمای باال برای واکنش و زمان طوالنی فرآيند می باشد که باعث افزايش هزينه ها

می شود. به دليل اين محدوديت ها، تنها 9% از پالستيک ها هرساله در آمريکا بازيافت می شوند.

 پلی اتلين يکی از معروف ترين و پرکاربردترين ترموپالستيک ها است که در ساخت محصوالت متنوعی مانند بطری ها، کيسه های

 پالستيکی، لوله کشی ها، کامپوزيت های پالستيکی_چوبی، مبلمان و... استفاده می شود. به همين دليل بازيافت و فرآوری دوباره ی اين

پالستيک اهميت زيادی دارد.

 در اين راستا، محققين دانشگاه واشنگتن موفق به توسعه ی يک فرآيند کاتاليستی کارآمد برای تبديل پلی اتيلن به سوخت موتور جت و

روان کننده هایی با ارزش باال شدند.

 برای اين فرآيند محققين از روتنيوم روی، کاتاليزور کربن و حالل متداول استفاده می کنند. آن ها توانایی تبديل 90% پالستيک ها به ترکيبات سوختی يا ديگر محصوالت هيدروکربنی را تنها در يک ساعت و در دمای 220 درجه سلسيوس )۴28 درجه فارنهايت( را دارند که درواقع به معنای

عملکرد باال و دمای کم است.

تنظيم کردن شرايط واکنش مثل دما، زمان واکنش يا مقدار کاتاليزور مصرفی، گام بسيار مهمی در راستای تهيه ی محصول مطلوب به شمار می رود.

محصول با توجه به نياز بازار سازماندهی و توليد می شود.

در صنعت بازيافت، هزينه ی بازيافت يک مساله ی مهم تلقی می شود. اين موضوع می تواند برای ما به عنوان نقطه ی عطفی در تجاری سازی اين فناوری جديد باشد.

استفاده از اين فرآيند می تواند رويکرد اميدوارکننده ای برای توليد محصوالت باارزش از ضايعات پلی اتلين به ما ارائه دهد.

با حمايت بنياد تحقيقات واشنگتن، محققين در حال تالش برای افزايش انجام اين فرآيند و تجاری سازی آن در آينده هستند.

آن ها باور دارند اين فرآيند ممکن است بتواند با ديگر پالستيک ها هم انجام شود و کارآمد واقع شود.
Reference:
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امروزه، وجود ضايعات غذایی )FW( يکی از مشکالتی است که با آن مواجه هستيم. طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی )FAO(، ميزان هدر رفت غذا در 

سطح جهانی، ساليانه حدود 1.3 بيليون تن است. اين عدد، يک سوم تمام منابع غذایی مورد نياز انسان است. هدر رفت منابع غذایی از طرقی پسماندهای 

خانگی، تبليغاتی، کشاورزی و صنعتی اتفاق می افتد. هدر رفتن غذا، به معنای هدر رفتن انرژی و زمين و نيروی کار هم هست. بيشتر ضايعات غذایی 

لودگی آب های زيرزمينی شود.  دفن، کود و يا تخمير می شوند. دفن آن ها می تواند موجب آزادشدن گازهای گلخانه ای و آ

 ضايعات موادغذایی می توانند به عنوان غذای حيوانات هم استفاده شوند ولی به دليل مسائل بهداشتی، اين اتفاق نمی افتد. 

همچنين ضايعات غذایی می توانند بازيافت شوند. ولی برای کاهش هزينه ها بهتر است جداسازی آن ها از منبع صورت بگيرد. ضايعات به دست آمده از 

صنايع و کشاورزی بيشتر است. ولی ضايعات ناشی از خانه ها يک دست تر هستند. دستگاه های اتوماتيکی برای جداسازی و پروسه کردن ضايعات به کار 

می روند. ولی درصد مواد بازيافتی بسيار کم است. بنابراين بهترين راه، تبديل اين ضايعات به موادی با ارزش افزوده است.

در فرانسه، دولت سياستی برای تعيين ارزش تبديل اين مواد به منابع انرژی )biogas( و مواد با ارزش افزوده )bioplastic( در پيش گرفت. تخمين زده 

شد که با اجرای اين سياست، ساالنه 88 ميليون تن ضايعات غذایی معادل 167 بيليون دالر ذخيره می شود. بنابراين اين کار هم از نظر اقتصادی و هم 

زيست محيطی به صرفه است.

لی آن ها بين 60 تا 70% است. در جدول زير برخی ويژگی های موادی که قابليت تبديل شدن به  درصد آب ضايعات غذایی بين 75 تا 85% و درصد مواد آ

بايوپالستيک و بايوانرژی را دارند آورده  شده است:

ويژگی هامواد دارای پتانسيلنوع FWرديف

روغن پالم، روغن تخم منداب، دانه ی سويا، دانه ی روغن آشپزی مصرف شده1
آفتابگردان

درصد باالی ليپيد )چربی( 
می تواند به سوخت بايو 

تبديل شود. 

دارای درصد نيتروژن باال و يا خون، چربی ها، باقی مانده های رودهمحصوالت جانبی حيوانی2
COD و BOD

باقی مانده های محصوالت 3
نی، علوفه، گوشت ميوه هاطبيعی

منابع مهمی برای شکرها، 
ليپيدها، کربوهيدرات ها و 
اسيدهای معدنی هستند. 

آب پنير، نان مصرف نشده، آجيل، پوست آجيلضايعات ترکيبی خانگی4
دارای درصد باالی پروتئين، 
نشاسته، چربی و اسيدهای 

چرب

در جدول زير هم انواع ضايعات غذایی و منشا آن ها در صنايع غذایی آورده شده است:

FW منبعنوع

ضايعات ناشی از آماده سازی، پروسه کردن و ارائه ی گوشت، ماهی و ساير 1
مواد غذایی ناشی از حيوانات

کشتارگاه ها، قصابی ها، کارخانه های 
آماده سازی ماهی و تخم مرغ و پيه آب 

سازی 

ضايعات ناشی از آماده سازی و پروسه کردن ميوه ها، سبزيجات، حبوبات، 2
روغن خوراکی، کاکائو، قهوه و توليد غذاهای کنسروی

کارخانه های آماده سازی ميوه ها و 
سبزيجات، سازنده های نشاسته و جو، 
آسياب گندم و روغن، توليدکننده های 

قهوه و چای و کاکائو و موادغذایی 
کنسروی، توليدکننده های دخانيات

توليدکننده های شکرضايعات ناشی از کارخانه های شکر3
لبنياتضايعات ناشی از کارخانه های لبنياتی4

نانوایی ها، قنادی ها، توليدکننده های ضايعات ناشی از توليد غذاهای پخته شده و شيرينی ها 5
آبنبات

ضايعات ناشی از توليد نوشيدنی های الکلی و غيرالکلی6
آبجو و شراب سازی ها، توليدکننده های 

نوشابه های الکلی، تقطيرکننده ها، 
توليدکننده های آبميوه ها و 

نوشيدنی های غيرالکلی

يکی ديگر از معضالت محيط زيستی، تجمع پالستيک ها به دليل کندبودن سرعت تخريب آن ها است. از طرفی منابع نفتی محدود هستند و فرآيندهای نفتی 

اثرات مخربی بر آب های سطحی و زيرزمينی، هوا و خاک دارد. 

يکی از راه حل ها برای اين مشکالت استفاده از پليمرهای زيستی است. بايوپالستيک ها پالستيک هایی هستند که منشا طبيعی دارند. اين مواد 

ويژگی های خاصی مثل پايداری، مطابقت پذيری، انعطاف پذيری، شفافيت و مقاومت مکانيکی و قابليت سدشدن در برابر گازها دارند. البته توليد 

بايوپالستيک ها به اندازه ی ساير پالستيک ها مورد توجه نيست زيرا سنتز آن ها هزينه ی زيادی دارد. همچنين از نظر مکانيکی بعد از شکل دهی حرارتی، 

شکننده هستند. هرچند که با انجام فرآيند مناسب، می توان به خواص مکانيکی و کششی خوبی دست پيدا کرد. )در برخی موارد مثل پروتئين های 

سويا، از عمليات حرارتی برای بهبود خواص مکانيکی استفاده می شود.(

تحقيقات زيادی درباره ی استفاده از ضايعات غذایی به عنوان منبعی برای توليد بايوپالستيک ها انجام شده است. منابع غذایی ممکن است منشا گياهی 

)مهندسی سبز( و يا منشا حيوانی داشته باشند. 

با اين که ضايعات غذایی منابع خوبی برای توليد بايوپالستيک ها هستند، بايد از قبل روی آن ها عمليات آماده سازی انجام شود. اين آماده سازی 

ممکن است فيزيکی، شيميایی و يا زيستی باشد. در طی اين روش ها، آزادسازی مونومر اتفاق می افتد. اين گونه دسترسی به پروتئين ها، ليپيدها و 

پلی ساکاريدها بيشتر می شود و می توان روی آن ها عمليات هيدروليز آنزيمی و تخمير را انجام داد.

آماده سازی فيزيکی: اين روش، معموال به شيوه ی مکانيکی يا حرارتی انجام می شود. فراصوت، ميکروويو، آسياب کردن و گرم کردن هم روش هایی 

هستند که برای ريزکردن دانه بندی و افزايش مساحت سطح و افزايش سرعت جداسازی به کار می روند. اين روش، معموال در ابتدای کار انجام 

می شود و در ادامه، روش های ديگر پياده سازی می شوند. 

تبديل ضايعات غذایی به بايوپالستيکها
پريا براری جيرندهی
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آماده سازی شيميایی: در اين روش از اسيد استفاده می شود. اسيد، برهم کنش اين مواد با آنزيم های هيدروليتيکی را زياد می کند و آغازگرهای 

سلولی به وجود می آورد. آغازگرها شامل مشتقات فوران، فنوليک های ليگنينی و کربوکسيليک اسيدها هستند. 

هيدروليز آنزيمی: هيدروليز، مکانيسم اصلی برای شکستن زنجير به مونومرهای سازنده اش است. هيدروليز آنزيمی، توانایی هيدروليتيکی را زياد 

می کنند. برای مثال در اين روش، تبديل ليگنوسلولز به کربوهيدرات و چربی های حيوانی به اسيدهای چرب اهميت زيادی دارد. برخی از انواع 

ضايعات غذایی، مواد مغذی الزم برای داشتن فعاليت زيستی را ندارند. برای حل کردن اين مشکل می توان مواد مختلف را با هم ترکيب کرد. 

روش های متداول سنتز بايوپالستيک ها شامل استفاده از زيست توده يا عوامل سازنده ی آن )مثل فيبر، نشاسته، سلولز، شکر و ليپيد( در 

روش های ترکيب فيزيکی يا کراس لينک کردن شيميایی است. در تحقيقات اخير، تاکيد زيادی بر تبديل کردن زيست توده به مونومرها يا اليگومرهای 

سازنده اش، و استفاده از آن ها برای به وجود آوردن پليمرهای جديد به کمک بيوتکنولوژی شيميایی صنعتی شده است.   

شکل زير بايوپالستيک های مختلف و منشا طبيعی آن ها را نشان می دهد: 

در ادامه به بررسی برخی از ضايعات غذایی که در توليد 

بايوپالستيک به کار می روند می پردازيم. 

موجودات دريایی:

پالستيک های مورداستفاده در صنايع بسته بندی، 

مخصوصا بسته بندی موادغذایی، معموال گرفته شده 

از باقی مانده های موجودات دريایی، مثل پوست 

ميگو که دارای کيتوسان است، هستند. کيتوسان 

از دی استيله کردن کيتين به وجود می آيد. کيتين از 

پوشش محافظ خارجی بندپايان به دست می آيد. 

کيتين می تواند به صورت مواد جامد نامحلول در آب، 

لی، مخلوط رققی شده با اسيد در بيايد.  حالل های آ

لکالين  ساختار کيتين با حذف گروه استيل در محلول آ

در دمای باال، اصالح می شود. اگر دی استيله شدن 

باالی 60 تا 65% باشد، پليمر به دست آمده کيتوسان 

است. کيتوسان گروه های آمين و هيدروکسيل 

دارد بنابراين فعاليت شيميایی باالیی دارد و می تواند 

پيوندهای هيدروژنی تشکيل دهد و ميکسر خوبی باشد.

شکل زير نحوه ی تبديل شدن 

کيتين به کيتوسان را نشان 

می دهد:

کيتوسان يکی از بهترين بايوپليمرها از نظر زيست تخريب پذيری، زيست سازگاری، سمی نبودن، آنتی اکسيدان بودن، 

ضدميکروب بودن و خواص ضد سرطان است. اين ماده، ارزان است و از منابع دريایی تامين می شود. کيتوسان مصارف 

مختلفی مانند مصارف دارویی، کشاورزی و پاکسازی آب دارد. دی استيله شدن بسياری از خواص زيستی و فيزيکوشيميایی 

کيتوسان را تعيين می کند. کيتوسان می تواند با موادی مثل فيلرهای طبيعی، از نظر خواص مکانيکی و فيزيکی تقويت 

شود. کيتوسان تقويت شده با فيلرهای طبيعی جايگزين خوبی برای بسته بندی مواد غذایی است. 

سبوس برنج و کاساوا:

نشاسته که مهم ترين پلی ساکاريد است، در سبوس برنج و کاساوا هم يافت می شود. آميالز و آميلوپکتين نقش اساسی 

در خواص مکانيکی بايوپالستيک ايفا می کنند. آميالز به دليل ساختار خطی، خواص مطلوب تری نسبت به آميلوپکتين به 

ما می دهد.آميالز کربوهيدراتی با شاخه های کم است. آميلوپکتين پليمری به شدت شاخه ای با وزن مولکولی باال است. 

نشاسته ی مومی، دارای آميالز کم است يا اصال آميالز ندارد. 

 نشاسته ای که از اين منابع به دست می آيد به راحتی توسط ميکروارگانيسم ها، مثل باکتری ها تخريب می شود. 

پليمرها به شکل گرانول هایی با قطر 1 تا 100 ميکرومتر به دست می آيند. با توجه به ميزان آميالز، آميلوپکتين، پروتئين و 

ليپيد که در گياهان دارای نشاسته وجود دارند، به خواص و ساختارها و مورفولوژی های مختلفی می رسيم. 

بايوپالستيک هایی که از اين منبع ساخته می شوند ساختار نازک و خواص کششی خوبی دارند. فيلم های خوردنی 

برپايه ی نشاسته، مقاومت کمی در برابر آب دارند. علت اين موضوع، قابليت انحالل کم آميلوپکتين که به شدت 

شاخه ای می باشد است که باعث تجمع می شود و باعث می شود در دمای باال انحالل کم شود. بنابراين به دليل 

آبدوست بودن آميلوپکتين، فيلم های بايوی برپايه ی نشاسته، ساختاری ترد و شکننده دارند. اين يکی از مشکالت اين مواد است. البته می توان 

اين مواد را به مواد آب گريز اضافه کرد تا در مواد ديگر به کار روند. 
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از بين روش هایی که برای پروسه ی آماده سازی نشاسته به کار می روند، کار با اوزون خيلی کاربردی است. اوزون با نشاسته واکنش می دهد و وزن 

مولکولی را کاهش و مقدار کربوکسيل را افزايش می دهد. اندازه و سايز گرانول هایی هم که به دست می آيد تحت تاثير اين فرآيند است. 

شکل a نشان دهنده ی ساختار آميالز و شکل b نشان دهنده ی ساختار آميلوپکتين است. 

موز: 

از موزهای دورريخته شده می توان برای توليد سوخت های زيستی، شکر و PHB استفاده کرد. از نظر تئوری، مقدار گلوکز، اتانول و PHB در هر تن موز، 

به ترتيب ۳16، 2۳8 و ۳1.5 کيلوگرم است. در کل، پوست موز حاوی ۴0% نشاسته است که می تواند به شکر تبديل شود. 

 :PHA توليد

لکانوات ها )PHA( هستند. از ويژگی های خوبی که اين مواد دارند  عالوه بر مواردی که ذکر شد، امروزه يکی از مهم ترين بايوپليمرها پلی هيدروکسی آ

می توان به سد خوب بودن در برابر اکسيژن )حتی بهتر از PP و PET(، سد خوب بودن در برابر بخار آب )بهتر از PP(، سد در برابر بو و چربی بودن 

اشاره کرد. اين مواد در حوزه های زيادی مانند صنايع بسته بندی، بهداشتی، انرژی و شيميایی استفاده می شوند. 

بيشتر مواد اوليه ای که در توليد PHA استفاده می شوند، محصوالت غذایی، نی شکر و روغن سبزيجات است. توليد PHA در حال حاضر نسبت 

به توليد پليمرهای نفتی، گران تر است. به همين دليل محققين به دنبال راه هایی برای ارزان تر کردن اين پروسه هستند. استفاده از مواد 

زيست تخريب پذير و طبيعی، هزينه ها را کاهش می دهد. صنايع توليد شکر و روغن های طبيعی، ضايعات زيادی توليد می کنند که می توانند از طریق 

تخمير با باکتری به توليد PHA منجر شوند. 

لکاليجنس التوس،  در اين 250 توليدکننده ی PHA تنها چندتا از آن ها برای اين کار از باکتری ها استفاده می کنند. باکتری های مورداستفاده شامل آ

باسيلوس مگاتريوم، کوپرياويدوس نکاتور، سودوموناس اولئوورانز هستند که می توانند منابع کربنی مختلف را به PHA تبديل کنند. 

طی دو دهه ی اخير، مصرف بايوپالستيک ها در حوزه های مختلف روند افزايشی داشته است. همچنين موضوع پليمرهای زيستی به يکی از حوزه های 

مهم تحقيقاتی تبديل شده است. ولی مهم تر از همه چيز، دولت ها، شرکت ها، اشخاص و افراد مسئول و مردم بايد با هم کار کنند تا بار ناشی از 

مشکالتی که به آن ها اشاره شد، برداشته شود. 

منابع:
•	 Tsang, Yiu Fai, et al. “Production of bioplastic through 

food waste valorization.” Environment internation-

al 127 (2019): 625-644.

•	 Santana, Audirene Amorim, et al. “Bioconversion of 

Food Waste into Bioplastics.” Sustainable Biocon-

version of Waste to Value Added Products. Springer, 

Cham, 2021. 281-297.
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 سرعت نسبی واکنش کاتاليست
ترکيب با هيدروژن فعالنشده در 52 درجه سانتی گراد

ليفاتيک نوع 1000001 آمين آ
ليفاتيک نوع 50000-200002 آمين آ

آمين آروماتيک نوع ۳00-2001
هيدروکسيل نوع 1001
آب100
آمين آروماتيک نوع 1002
کربوکسيليک اسيد۴0
هيدروکسيل نوع ۳02
اوره15
تتراآريل هيدروکسيل0.5
اورتان ها0.۳
آميد0.1

جدول 1 – مقايسه سرعت گروه های مختلف با ايزوسيانات]2[

 رزين پلی آمين عمومًا مخلوطی همگن از دی آمين های بلند زنجير )                     ( و دی آمين با طول کم به عنوان
گسترش دهنده زنجير و مواد کراس لينک کننده است.]2[

 کنترل چگالی کراس لينک در پلی اوره حائز اهميت است. پلی اوره با اجزای ويسکوز، توانایی ماده را در برابر کاهش
 اثرات انفجار را افزايش می دهد. پلی اوره در نرخ های کرنشی کم مثل الستيک و در نرخ برشی باال مثل مواد چرمی عمل

می کند.]2[
 پلی اوره به عنوان ماده حفاظتی در صنايع نظامی، ساخت وساز، دريایی و... استفاده می شود. به خاطر خواص شيميایی
 منحصربه فرد برای پوشش های مقاوم در برابر عوامل جوی هم استفاده می شود. همچنين به خاطر عدم جمع شدگی،
 در پوشش های کف و ضد آب کاربرد دارد. تقويت کننده های بسيار زيادی می تواند برای بهبود خواص پلی اوره استفاده
شود. استفاده از پرکننده ها منجر به کاهش قيمت ماده هم می شود. پرکننده ها می تواند گرافيت، تالک و... باشد.]1[

مروری بر سيستم های پلی اوره و کاربردهای آن

برديا ايراجيان

چکيده:
 پلی اوره، االستومرهایی هستند که از واکنش پلی ايزوسيانات با پلی آمين ايجاد می شوند. فرموالسيون به صورت کلی
 شامل ايزوسيانات و رزين آمينی است. رزين آمينی شامل آمين با وزن مولکولی کم وزياد )به عنوان گسترش دهنده
 زنجير( است. گسترش دهنده زنجير کنترل کننده پيوندهای هيدروژنی بوده و خواص محصول نهایی را تحت تأثير قرار
آسپارتيک استر پلی  رزين های  از  با استفاده  از سوی ديگر  باالست.  اين سيستم ها بسيار  در   می دهد. سرعت گيرش 
 می توان زمان کار را افزايش داد. برای ساخت اين مواد عمدتًا از واکنش آمين با استر مالئات )واکنش افزايش مايکل(
ليديمن آسپارتات می رسيم. فرموالسيون در اين ترکيبات لدهيد به رزين های آ  استفاده می شود. در صورت استفاده از آ
 ساده تر بوده و خواص و زمان ژل شدن تحت تأثير ساختار شيميایی مواد است. خواص مکانيکی می تواند با فيلرهایی

مثل نانو سيليکا تقويت شود.
مقدمه:

 پلی اوره، االستومرهایی هستند که از واکنش پلی ايزوسيانات با پلی آمين ايجاد می شوند. پلی آمين مخلوطی از چند
 آمين و گسترش دهنده زنجير است. پيوندهای هيدروژنی بين زنجيره های پليمری، خواص را تحت تأثير قرار می دهد.

يکی از ويژگی های مهم اين مواد عدم نياز به کاتاليست است.
 به صورت کلی موادی که در ساختار خود گروه های اورتانی يا اوره ای دارند خواص مکانيکی )مقاومت در برابر سايش(،
 االستيسيته باال، مقاوم در برابر حالل و واکنش پذيری باالیی دارند. در محيط های مرطوب پلی اورتان با آب واکنش داده

و امکان فوم شدن دارد، در حاليکه پلی اوره اين مشکل را ندارد. )جدول 1( ]1[

soft segment
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اجزا:

ليفاتيک، آروماتيک، دوعاملی و چندعاملی تقسيم می شوند. ايزوسيانات: از اجزای مهم است. به انواع: آ
جزئی پليمريزاسيون  برای  می توانند  مواد  اين  استفاده شود.  می تواند  آمينی  انتهای  با  اتر  پلی   آمين های سنگين: 

ايزوسيانات هم استفاده می شوند.
ليفاتيک و آروماتيک تقسيم شوند. آمين های سبک: می توانند به دودسته آ

نمودار 2- مواد به کاررفته در يک پلی اوره
ليفاتيک با  مواردی که در نمودار 2 با ستاره )*( مشخص شده اند، سرعت واکنش را کم می کنند. معمواًل آمين های آ
 سرعت باالیی با ايزوسيانات واکنش می دهند. برای کم کردن سرعت واکنش از آسپارتيک استر آمين استفاده می شود

که عامل آمينی نوع 2 دارد.
ليفاتيک قيمت باالتری داشته و مقاومت بيشتری در برابر نور دارند. اين دسته برای نماسازی استفاده  پلی اوره های آ

می شوند. در حاليکه پلی اوره های آروماتيک اين طور نيستند.]1[
 در بسياری از سيستم ها، از ترکيب پلی اوره و پلی اورتان استفاده می شود؛ اگرچه تکنولوژی پلی اوره خاص تر است.
ثانيه( اين سرعت در گستره دمایی از ۳0  اوره به سرعت سخت می شوند. )معمواًل کمتر   سيستم های دوجزئی پلی 
لی فرار )   VOC   ( نداشته و با فشار باال اسپری می شوند. مختلف و رطوبت هم ثابت است. اين سيستم ها مواد آ

]2[

رزينگسترش دهنده زنجيرنوع سيستم
پلی اتر آمينآمين انتهاییپلی اوره

پلی اتر پلی ُالآمين انتهاییپلی اوره/ پلی اورتان
پلی اتر آمينگاليکولپلی اورتان/ پلی اوره

پلی اتر پلی ُالگاليکولپلی اورتان
جدول 2- انواع سيستم های پلی اوره/اورتان]2[

تاریخچه:

 اولين اشاره مستقيم به پلی اوره در سال 19۴8 در بررسی نقطه ذوب پليمرهای مختلف انجام شد. )نمودار 1( در اين
بررسی خواص حرارتی بسيار مناسب پلی اوره مشخص شد.]2[

نمودار 1 – دمای ذوب پليمرهای مختلف]2[

 در دهه 1980 از پلی اوره برای ساخت بدنه خودرو با روش         استفاده شد. مهم ترين ويژگی اين مواد سرعت گيرش
باالی آن ها بود.

ليفاتيک دوجزئی بر پايه پلی آسپارتيک استر ارائه شد. اين سيستم سرعت گيرش  در دهه 1990 تکنولوژی پلی اوره آ
 کمتری داشت و درخشش بيشتری ايجاد و رنگ را بهتر حفظ می کرد. زمان خشک شدن اين سيستم ها به 120 دقيقه

می رسد.]2[

RIM
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1-3- رزين های پلی آسپارتيک:
1-1-3-معرفی:

 ساختار کلی اين رزين ها در تصوير 2 نشان داده  شده است.]2[

تصوير 2 – ساختار رزين پلی آسپارتيک]2[

می کند. استفاده   ) HDI( ايزوسيانات  دی  هگزامتلين  ديمر  يا  تريمر  پايه  بر  ايزوسيانات های  از  بيشتر  تکنولوژی   اين 
ترکيبات سيستم های آرام گير پلی آسپارتيک پيچيدگی کمتری نسبت به سيستم سرعت باال دارد.]2[

گروه سيکلو معمواًل  X  ،1 تصوير  دارند. مطابق  کمی  ويسکوزيته  و  مولکولی  وزن  عمومًا  آسپارتيک  پلی   رزين های 
ليفاتيک است اگرچه می توان از دی آمين های خطی هم استفاده کرد. همچنين اين مواد به عنوان گسترش دهنده  آ

( در سيستم های سرعت باال استفاده می شوند.]2[ Co-Chain Extender( کمکی 
2-1-3-سنتز:

مالئات( ساخته اتيل  )مثل دی  مالئات  استر  به دی  آمين  افزايش مايکل دی  از  استر معمواًل  آسپارتيک   رزين های 
می شوند.]4[ ايزوسيانات می تواندIPDI يا HDI باشد. ]5[

 ايزوسيانات اين سيستم می تواند به صورت پری پليمر با يک پلی گاليکول )مثل پلی اتر( ايجاد شود. 0.5% تا ۳0% وزنی
 ايزوسيانات آزاد در نظر گرفته می شود. واکنش آمين با استرهای فوماريک يا مالئيک اسيد هم برای توليد پلی آسپارتيک

استر مناسب است.]6[
۳-1-3- خواص:

، سرعت X در تصوير 1، خواص محصول نهایی دستخوش تغيير می شود. با حجيم شدن گروه  X با تغيير گروه 
 گيرش سيستم به تعویق افتاده و زمان کار بيشتر می شود. )جدول ۴ و 5( همچنين حضور آب می تواند اثر کاتاليستی

داشته و سرعت گيرش را تسريع کند.]7[

 عامل گسترش دهنده زنجير برای کنترل تعداد پيوندهای هيدروژنی مجموعه بسيار حائز اهميت است. عواملی که
می توان با آن ها، پيوندهای هيدروژنی را کنترل کرد عبارت اند از:

جفت های مونومری
ترکيبات پليمر

ساختار نهایی پليمر
 تحقيقات نشان داده است گسترش دهنده هایی با تعداد CH2 زوج می توانند خواص مکانيکی بهتری ايجاد کنند.
از اوره نشان داده  شده است. استفاده  ترکيبات مورد استفاده در فرمول بندی يک نمونه تجاری پلی   در جدول ۳، 
گسترش دهنده زنجير، با نزديک کردن گروه های اوره منجر به افزايش تعداد پيوندهای هيدروژنی می شود. )تصوير 1(]3[

جدول ۳- مواد به کاررفته در ساخت يک نمونه پلی اوره تجاری]3[

تصوير 1 – نزديکی پيوند های اوره در اثر استفاده از گسترش دهنده زنجير در چند فرموالسيون مختلف پلی اوره]3[
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ايمين ساخته می شود. سمت ديگر مثل لدهيد و تشکيل  آ با  آمين  از واکنش   مطابق ساختار يک سمت ساختار، 
مواد نسبت  با  قسمت   2 اين  نسبت  می شود.  ساخته  فومارات  يا  مالئات  استر  و  آمين  واکنش  با  قبل   قسمت 

قابل تغيير است و می تواند خواص مختلفی ايجاد کند.]8[
۳-3- تقويت کننده ها:

پوشش ها می توانند مشکالت متعددی داشته باشند:
عدم چسبندگی مناسب به سطح

مقاومت کم به نور خورشيد و رطوبت
سختی اجرا

آسيب به محيط زيست
نياز به انرژی و زمان برای اجرای مجدد پوشش

 برای حل اين مشکالت يکی از راه ها استفاده از فيلرهاست. در سيستم های پلی آسپارتيک می توان از فيلر نانو سيليکا
با اندازه 10 تا 20 نانومتر استفاده کرد.]9[

 يک فيلر ديگر سيمان است که در ساخت کامپوزيت های سيمانی از اين سيستم استفاده می شود. در کنار آن می توان
 از الياف فلزی و الياف شيشه هم استفاده کرد. همچنين استفاده از الياف بر پايه                     هم مناسب خواهد

بود.]10[
اثر پوشش دهی سطوح با پلی اوره:

 پوشش پلی اوره می تواند مقاومت سايشی باالیی ايجاد کند. در جدول 6، مقايسه سايش پوشش های مختلف پلی
ليفاتيک.Sاوره بررسی  شده است.    برای پلی اوره خالص،       برای پلی اوره با سختی باال و       برای پلی اوره های آ

ليفاتيک مقاومت بيشتری در برابر سايش دارد. همچنين استفاده از پلی اوره با سختی  نتايج نشان می دهد پلی اوره آ
بيشتر منجر به افزايش مقاومت سايشی می شود.]11[

جدول 6- مقايسه سايش پوشش های مختلف پلی اوره]11[

جدول ۴ – گروه های مختلف      در پلی آسپارتيک استر]7[

 زمان ژل شدن )صفر درجه
)سانتی گراد

 زمان ژل شدن )22 درجه
پلی آسپارتيک استرسانتی گراد( )دقيقه(

۴0Aتست نشد

2۳20B

22-1C

1D-2تست نشد
جدول 5 – زمان ژل شدن به ازای گروه های مختلف]7[

لديمين/آسپارتات: 2-3- رزين های آ
ساختار عمومی اين دسته در تصوير ۳ نشان داده  شده است.

لديمين/آسپارتات]8[ تصوير ۳- ساختار رزين های آ

X
PVA و PVB

Z G
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چکيده
لی مرسوم جهت  لودگی های ناشی از رشد ميکروارگانيسم ها در صنعت از اهميت ويژه ای برخوردار است. در کنار مواد آ کنترل آ
از بين بردن ميکروارگانيسم ها، اکسيدهای فلزی از زمان های دور به دليل خاصيت ميکروبی خود مورد توجه بوده اند. با سنتز 
اين ذرات به  صورت پودر در ابعاد نانو و استفاده از ساختارهای پليمری در کنار آن ها نانوکامپوزيت های آنتی باکتريال به دست 
خواهد آمد که می تواند در امر کنترل رشد باکتری ها مورداستفاده قرار گيرد. در اين تحققی، تأثير چند نانوکامپوزيت فلزی بر روی 
باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بررسی شده است. نتايج تحقيقات عالوه بر نوع باکتری ممکن است به عوامل محيطی 
اليندگی ميکروارگانيسم ها  نيز بستگی داشته باشد اما به طورکلی ثابت شده است که نانوکامپوزيت های فلزی در جلوگيری از آ
نقش مؤثری دارند. با اين  حال مکانسيم عملکرد اين نانوکامپوزيت ها به طور واضح مشخص نيست. بنابرين تحقيقات در 
جهت يافتن نانوکامپوزيت ها با اثر بخشی بيش تر و کشف مکانيزم مقابله ی آن ها با آنتی بيوتيک ها می تواند انگيزه ی تحقيقات 

آتی باشد.

مقدمه

کنترل رشد ميکروارگانيسم ها در پزشکی و بسياری از فعاليت های صنعتی از اهميت به سزایی برخوردار است. در قرن بيستم 
با کشف آنتی بيوتيک ها کنترل رشد باکتری ها تا حد زيادی امکان پذير شد. اما ظهور الگوهای مقاومت آنتی بيوتيکی، استفاه 
لی که به طور سنتی در بسياري از فرآيندهاي صنعتی براي  از اين راه کار را با مشکل مواجه کرده است. به عالوه ترکيبات آ
ضدعفونی استفاده می شود، معايب مختلفی ازجمله سميت براي بدن انسان و حساسيت به دماي باال و فشار را دربردارد 
)1( . بنابراين بايد به دنبال روش های ديگری برای حل مسئله بود. اکسيدهای فلزی از زمان های دور به دليل خواص ضد 
ميکروبی مورد توجه بوده اند. به طور مثال از فلز نقره براي جلوگيري از آسيب هاي ناشی از فعاليت قارچ و باکتري در زخم بندي 

و جراحت هاي عفونی استفاده می شده است.)2(

 تاکنون نانوذرات در حفظ مواد غذایی، دستگاه هاي پزشکی، لباس هاي آتشنشان ها و ... استفاده شده اند. کاربرد بيولوژيکی 
نانوذرات، به دليل فعاليت ضد باکتري آن ها روي انواع باکتري هاست. مطالعات نشان داده است که اثر ضد باکتري نانوذرات 

به اندازه، شکل، پراکندگی اندازه ذرات، مورفولوژي، گروه هاي عاملی موجود در نانوذرات و پايداری شان بستگی دارد.)2(

 در کنار نانوذرات فلزی، پايه های پليمری عمومًا جهت بهبود خواص مربوط به مقاومت و استحکام مورد استفاده قرار می گيرند. 

کيتوزان، گرافن، موردنيت، پلی اتيلن و ... از جمله معروف ترين اين پليمرها هستند که برخی از آن ها نظير کيتوزان، خود 
باکتری های گرم مثبت و گرم منفی  بر رشد  نانوکامپوزيت ها  تاثير برخی  آنتی باکتريایی هستند. در اين تحققی،  دارای خواص 
بررسی شده است. نتايج تحقيقات نشان می دهد که اثر نانو ذرات حتی از اکثر آنتی بيوتيک های استاندارد نيز بيش تر است. 

بعالوه 

اين نانوکامپوزيت ها شامل مقاومت های ضد آنتی بيوتيکی نيز نمی شوند. تاثير اين نانومواد و نانوکامپوزيت ها گاهی بر روی 
گروه مثبت و گاهی نيز بر روی گروه منفی بيش تر بوده است. دليل اين امر عالوه بر تفاوت در ويژگی های فردی و سويه ای 
باکتری ها، می تواند به خاطر اثر نور نيز باشد. به طوری که در مورد نانوذرات تيتانيوم اکسيد ثابت شده است که امواج نوری 
از اين طرقی تاثير اين نانوذرات افزايش می يابد.  )reactive oxygen species( فتوکاتاليک می شوند و   ROS باعث توليد
بر تفاوت  باکتری های گرم منفی و گرم مثبت، عالوه  نانوذرات در  بنابراين مکانيزم پاسخ های متفاوت به دوزهای مشابه 
فيزيولوژيکی، متابوليسم های درون باکتريایی و نفوذ پذيری انتخابی غشاها و ديواره آن ها، به خاطر تفاوت در شرايط فيزيکی 

نيز باشد)3(.

باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
باکتری ها فراوان ترين و متنوع ترين ميکروارگانيسم های شناخته شده روی کره زمين هستند. تعداد کمی از آن ها که اصطالحًا 
پاتوژن ناميده می شوند در انسان و جانوران ايجاد بيماری می کنند اما بدون فعاليت های باکتريایی، حيات بر روی کره زمين 
مختل خواهد شد. باکتری ها فاقد هسته سازمان يافته بوده و اطالعات ژنتيکی آن ها درون ناحيه نوکلوئتيدی پراکنده است. 
بنابراين قادر به ميوزو ميتوز نبوده و تنها شيوه توليد مثل در آن ها تقسيم دوتایی است. در باکتری ها واکوئل ديده نمی شود. 
بيش تر آن ها فاقد کلروفيل هستند و متابوليسم خود را از راه شيموسنتز انجام می دهند. انواع باکتری ها بر اساس رنگ 
آميزی)گرم مثبت يا منفی(، شکل باسيل)کوکسی و اسپيروکت(، متابوليسم)هوازی، بیهوازی، بیهوازی اختياری( تقسيم بندی 

می شوند.
گرم منفی يکی از انواع باکتری است که در هنگام رنگ آميزی گرم به رنگ قرمز ديده می شود. غشای خارجی اين نوع باکتری 
در مرحله افزودن کريستال ويوله، از ورود رنگ جلوگيری می کند. در مقايسه با باکتری گرم مثبت، باکتری های گرم منفی به 
از خود نشان می دهند. پوشش سلولی گرم  آنتی بيوتيک ها مقاومت بيشتری  برابر  ناپذيرشان غالبًا در  دليل ساختار نفوذ 
منفی ها يک ساختمان چنداليه ای و بسيار پيچيده است. غشای سيتوپالسمی که در باکتری های گرم منفی، غشای داخلی 
ناميده می شود به وسيله يک ورقه مسطح از پپتيدوگليکان پوشيده می شود که يک اليه پيچيده به نام غشای خارجی به آن 
متصل می گردد. يک کپسول خارجی يا اليه s نيز ممکن است وجود داشته باشد. فضای بين غشای داخلی و خارجی فضای 
پری پالسميک ناميده می شود. در باکتری های گرم منفی، تعداد اليه های پپتيدوگليکان کم و حداکثر سه تا است. از جمله 

معروف ترين باکتری های گرم منفی می توان به اشرشياکلی اشاره کرد.
باکتری های گرم مثبت گروه ديگری از باکتری ها هستند که معمواًل فاقد غشای خارجی بوده و پوشش سلولی در آن ها ساده 
است و عمدتًا از دو الی سه اليه تشکيل می شود: غشای سيتوپالسمی، يک يا چند اليه پپتيدوگليکان ضخيم، و در بعضی 
باکتری ها يک اليه به نام کپسول باکتری يا يک اليه )S( در خارج. يک مثال بارز از گرم مثبت، استافيلوکوکوس ها هستند. 
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مقايسه ساختار باکتری گرم منفی و گرم مثبت در شکل1 نشان داده شده است.

شکل 1- مقايسه ميان ساختار سلولی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت

نانوکامپوزيت ها
مواد نانوکامپوزيتی به آن دسته از مواد اطالق می شود که دارای فاز تقويت کننده در ابعاد يک تا صد نانومتر هستند. کوچک 
افزايش می دهد.)4(  را  فلزی  نانوذرات  و خواص ضدميکروبی  آن ها شده  فعاليت  افزايش  به  منجر  مواد  اين  ذرات  کردن 
اليندگی توسط ميکروارگانيسم ها است.)5(  هدف اصلی توسعه نانوکامپوزيت های دارای نانوذرات فلزی، به حداقل رساندن آ
تأثير نانوذرات بر روی سلول های موجودات زنده به قطر، اندازه، شکل و نحوه سنتز نانوذرات بستگی دارد. نقره، روی، آهن، 
تيتانيوم و مس از جمله شناخته شده ترين نانوذرات فلزی با خاصيت آنتی باکتريال هستند. از اين فلزات و به خصوص نقره در 
ضدعفونی کردن وسايل پزشکی، تصفيه آب، بهبود زخم ها، کرم ها، لوسيون ها و پمادهای ضدباکتری استفاده می شود.  با اين 
حال استفاده از نانوذرات منجر به آزادسازی آن ها در محيط های آبی و خطرات بالقوه ناشی از آن خواهد شد و در استفاده های 
انسانی ممکن است عوارضی نظير عبور از سد خونی- مغزی، آسيب به DNA و پروتئين های پوست و ايجاد خطر سرطان را 

به همراه داشته باشد.)3(

دسترس  در  گوناگون  روش های  و  انعطاف پذيری  مناسب،  ساختار  بودن  دارا  دليل  به  پليمر  مواد  نانوذرات،  اين  کنار  در   
برای اتصال آن ها به نانوذرات فلزی مورد استفاده قرار می گيرند)5(. کيتوزان، پلی اورتان، پلی استر، پلی آميد، پلی پروپيلن و 
کريالت از جمله پرکاربردترين اين پليمرها هستند که برخی از آن ها هم چون کيتوزان دارای خواص آنتی باکتريایی هستند..  پلی آ
در استفاده از پوشش ها انتظار می رود که داراي امنيت و ثبات بهتري نسبت به استفاده از نانوذرات به صورت پودر داشته 
باشند، زيرا پودر مقياس نانو ممکن است از طرقی استنشاق وارد ريه ها شود و اثرات سمی بر ريه ها داشته باشد. ثابت شده 
است سميت نانوذرات به طور کلی بيش تر از ذرات بزرگ تر از همان نوع مواد، حتی براي مواد با سميت نسبتا کم است . 

بنابراين، توسعه پوشش نانوساختار با خواص ضدميکروبی عالقه مندي قابل مالحظه ای را به خود جلب کرده است.)1(

مواد پليمری در ساختار نانوکامپوزيت ها عملکردهای گوناگون فيزيکی و شيميایی را ارائه می دهند:

نانوذرات در محلول يا سطوح مورد  از تجمع  نانوذرات و پيش گيری کننده  پايدارکننده برای سنتزهای  - می توانند به عنوان 

استفاده قرار بگيرند.

- به عنوان اتصال دهنده نانوذرات نقره که مستقيمًا روی سطح پليمر بارگذاری می شوند يا در محل سنتزشده، در پوشش های 
ضدميکروبی کامپوزيتی مورد استفاده قرار مي گيرند.

- پليمرها می توانند به عنوان بستر مناسبی برای کنترل آزادسازی نانوذرات توسط تغيير برهم کنش بين پليمرها و نانوذرات 
و نيز غلظت نانوذرات مورد استفاده قرار بگيرند.)5(

 از انواع روش های سنتز نانومواد روی پايه های پليمری ميتوان روش هاي کاهش الکتروشيميایی، کاهش فوتوشيميایی، 
کاهش شيميایی، مايسل معکوس، تجزيه حرارتی، و سونوشيميایی اشاره کرد. 

نانوکامپوزيت نقره-گرافن

نانو ذرات نقره به دليل اثرات شگرف ضد ميکروبی و مصرف روزافزون در صنايع مختلف نظير بهداشتی و آرايشی، کاتترها، 
اسپری های ضدعفونی کننده، شوينده ها، خميردندان ها به پرکاربردترين اين ذرات تبديل شده است.)4(

مزيت های استفاده از نقره، پايداري زياد، آب دوست بودن، سازگاري با محيط زيست، مقاوم در برابر حرارت، عدم ايجاد مقاومت 
و سازگاري در ميکروارگانيسمهاست.  هم چنين، قابليت باال در اضافه شدن به الياف، پليمرها، سراميک ها، سنگ ها، و رنگ ها 

بدون تغيير دادن خواص ماده از ديگر مزيت های نانوذرات نقره است.
دارای خواص  نيز  گرافن  خود  زيرا  است،  گرفته  قرار  خاصی  جايگاه  در  نانوکامپوزيت ها  انواع  درميان  نقره-گرافن  کامپوزيت 
کاربردی زيادی می باشد. کامپوزيت گرافن نقره باعث می شود که اندازه ذرات نقره کاهش يافته، به راحتی به ديواره سلولی 
ميکروب ها حمله کرده و ديواره آن ها را ناپايدار نموده و باعث مرگ زودرس ميکروب ها شود. از ديگر ويژگی های نانوکامپوزيت 
نقره-گرافن اين است که خاصيت آنتی باکتريال نقره در ترکيب با گرافن به مرور زمان کاهش نمی يابد. به عالوه نقره در مقايسه 
با ساير نانوذرات، در عين اينکه از سميت باالیی برای ميکروارگانيسم ها برخوردار است، دارای سميت کمی برای سلول های 

پستانداران می باشد.)4( 

نانوکامپوزيت های نقره-گرافن روی  اثر  در مطالعه ای که توسط محمدی غالمی و همکاران)4( در سال 2016 صورت گرفت، 
 Staphylococcus aureus PTCC 1112، Staphylococcus epidermis PTCC  سويه های استاندارد باکتری های
  Bacillus cereus PTCC 1556، Escherichia coli PTCC 1330، Klebsiella pneumonia PTCC 1053 ،1435

مورد مطالعه  قرار گرفت. سنتز نانوکامپوزيت نقره بر پايه گرافن به روش هامر انجام شد. برای تعيين حساسيت سويه های 
باکتری نسبت به نانوذرات نقره -گرافن، از روش ديسک ديفيوژن ) Kirby-Bauer ( استفاده شد. ديسک های تهيه شده 
گار قرار داده شد. پليت ها به مدت 24  از غلظت های مختلف نانوذرات با فاصله معين از يک ديگر و از لبه پليت روی سطح آ
ساعت در 37 درجه سانتيگراد انکوبه گرديد و پس از گرماگذاری، قطر هاله عدم رشد حاصل از آنتی بيوگرام طبق دستورالعمل 
)Clinical and Laboratory Standards Institute( اندازه گيری شد. اثر ضدميکروبی نانوکامپوزيت گرافن اکسايد -نقره با 
اندازه گيری قطر هاله ايجاد شده به دليل ممانعت از رشد باکتری های گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوس، استافيلوکوکوس 
اپيدرميديس، باسيلوس سرئوس و گرم منفی اشريشياکلی و کلبسيالپنومونيه مورد ارزيابی قرار گرفت)شکل-2(. با توجه 
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به جدول-1 نتايج نشان داد ترکيب مورد آزمايش در مقابل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، فعاليت ضدميکروبی قابل 
توجهی دارد که اين اثر بر روی باکتری های گرم مثبت مشودتر است.)4(

شکل 2-قطر هاله ايجاد شده در اطراف ديسک های آغشته به نانوکامپوزيت گرافن اکسايد نقره

جدول 1-نتايج حاصل از اثرات ضد باکتريایی نانوکامپوزيت گرافن اکسايد نقره بر روی باکتری ها

)MIC (μg/ml(Disk diffusion (mmمیکروارگانیسم
420استافیلوکوک اورئوس
419استافیلوکوک اپیدرمیس

816باسیلوس سرئوس
1612اشرشیاکلی

814کلیسیال پنومونیه

نانوکامپوزيت نقره-کيتوزان
 کيتوزان يکی از پليمرهاي زيست تخريب پذير ودارای خواص ضدميکروبی مطلوب می باشد که تهيه فيلم و کامپوزيت آن 
بسيار آسان است. در تحقيقی، ابراهيمی اصل و همکاران)6( نانو ذرات نقره را به روش شيميایی در درون بستر بايوپليمر 
در  استفاده  به منظور  آن  افزايش خصلت ضدميکروبی  و  تخريب پذير جهت کاهش ميزان جذب رطوبت  زيست  کيتوزان 
بسته بندي مواد غذایی سنتز کردند. نيترات نقره، سديم برو هيدريد و کيتوسان به ترتيب به عنوان پيش ماده نقره، عامل 
کاهنده شيميایی و ماده زمينه پليمري مورد استفاده قرار گرفت. فعاليت ضد باکتريایی سوسپانسيون تهيه شده از نمونه ها در 
گار با تعيين قطر هاله عدم رشد تشکيل شده در اطراف چاهک،  شرايط آزمايشگاهی با استفاده از محيط کشت مولر هينتون آ
که مطابق با استانداردهاي کميته ملی استانداردهاي آزمايشگاه بالينی )NCCLS 2000( می باشد مورد بررسی قرار گرفت. 
ميزان هاله عدم رشد براي نانو ذرات نقره/کيتوسان توليد شده در برابر باکتري هاي گرم منفی و مثبت تست شده و در جدول 
2 ارائه شده است. نتايج به دست آمده نشان می دهد که نانو ذرات نقره در محلول کيتوسان فعاليت ضدباکتري باالیی در 

برابر باکتري هاي گرم منفی نشان داده و در مقابل باکتري هاي گرم مثبت فعاليت ضدباکتريایی از خود نشان نمی دهد.)6(

AgNO3  جدول 2- ميانگين هاله عدم رشد براي کيتوسان /نانو بايوکامپوزيت نقره در غلظت هاي مختلف از

کنترل قطر هاله عدم رشد)ميليمتر(
مثبت)ميليمتر(

نوع باکتری
Cts/AgNPs

(0.015 
mol/L)

Cts/AgNPs (0.15

mol/L)
SM

S.aureusNANA21.2
B.cereusNANA21.2

S.epidermid-
isNANA29.1

Strept ANANA29.1
E.coli5.02.321.2

E.Faecalis7.413.129.1
Salmonella9.517.029.1

P.aeruginosa11.021.121.2
Note: SM; Streptomycine; NA; not appear

نانوکامپوزيت نقره-موردنيت

لومينوسيليکات های بلوری با ساختار ميکروحفره منظم می باشند. با توجه به ساختار و ترکيب زئوليت ها، آن ها  زئوليت ها، آ
به طور وسيعی به عنوان جاذب، شوينده ها، تبادل گرهای يونی، کاتاليزورهای ناهمگن و به ويژه به عنوان ميزبان برای فلز 
اکسيد و نانوساختارهای فلزی مورد استفاده قرار می گيرند. موردنيت يک زئوليت صنعتی مهم است که به عنوان کاتاليزور 
عنوان  به  و  غيرخطی  نوري  مواد  شيميایی،  سنسورهاي  براي  اخيرًا  و  می شود  استفاده  هيدروکربن ها  تبديل  براي  جامد 
ماتريس، براي سنتز نيمه رساناها مورد بررسی قرار گرفته است. محمدپور و همکاران)2( در پژوهشی، خاصيت آنتی باکتريال 
نانوکامپوزيت های نقره-موردنيت را در رابطه با باکتری های اشرشياکولی)گرم منفی( و استافيالکوکوس اوريوس)گرم مثبت( 
دارای  ذرات  نانو  که  در حالی  نداد،  از خود نشان  زئوليتی هيچگونه خاصيت ضدباکتريایی  ماتريس  دادند.  قرار  ارزيابی  مورد 
ماتريس زئوليتی بودن نسبت به نانوذرات فاقد اثر ضدباکتريایی بيش تری از خود نشان دادند. نتايج در جدول3 نشان داده 
شده است. نتيجه آنکه تاثير نانوکامپوزيت نقره موردنيت بر روی باکتری گرم منفی اشرشياکولی بيش تر از باکتری گرم مثبت 

استافيلوکوکوس اوريوس بود.)2(
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جدول 3-قطر هاله عدم رشد ايجاد شده توسط نانوکامپوزيت نقره-موردنيت و مقايسه آن با برخی ديسک های استاندارد 
آنتی بيوتيک.

عامل 
)mm(ضدباکتری

قطر هاله عدم رشد استافيلوکوکوس 
)mm(اورئوس

قطر هاله عدم رشد 
)mm(اشرشياکلی

1315نانوکامپوزيت
3023جنتامايسين 10
012سفوتاکسيم 30

180آموکسی سيلين25
014تتراسيکلين 30
2420اريترومايسين 15
00آمپيسيلين 10

140سفپيم 30

نانوکامپوزيت اکسيد روی-کيتوزان

 استفاده نانوذرات اکسيد روي مزاياي بيشتري نسبت به نانوذرات نقره دارد که عبارت اند از:  هزينه توليد پايين، رنگ سفيد 
و خواص متوقف کننده UV. پوشش هاي حاوي نانوذرات اکسيد روي داراي خاصيت خود تميز شونده هستند و به خودي 

لودگی ها از سطح پوشش تهيه شده می شوند.  خود باعث حذف آ

اکسيد روي يکی از 5 ترکيب روي است که اخيرًا به عنوان ماده بی خطر توسط سازمان دارو و غذاي آمريکا تشخيص داده 
شده است. هم چنين کيتوزان يک ماده غير سمی و داراي خواص آنتی باکتريایی است که کاربرد آن در صنايع دارویی، غذایی 

و کشاورزي می باشد.)1(

 )1394PTCC( ميرحسينی و همکاران طی پژوهشی،تاثير نانوکامپوزيت های اکسيد روی-کيتوزان را بر باکتری های اشرشياکلی
از انواع گروه منفی و استافيلوکوکوس اوريوس)1431PTCC( از انواع گروه مثبت ارزيابی کردند که نتايج حاصله در جدول 5 
آمده است. نتايج نشان داد که در غلظت های 0.5 و 1 و 1.5 به ترتيب هاله عدم رشد بيش تر شده و از غلظت های 2 و 5 به 
بعد هاله عدم رشد کمتر از بقيه می باشد. هم چنين هم روی استافيلوکوکوس اريوس و هم اشرشياکولی، غلظت 1.5 درصد 
بهترين اثر را در مهار رشد باکتری دارد. دليل اين امر می تواند اين مسئله باشد که با افزايش غلظت نانوذره اکسيد روی در 
ماتريس پليمری، پراکنش نانو ذرات دشوارتر شده و ساختار کامپوزيت به حالت کلوخه ای در آمده و نانوذرات در بستر پليمری 
به دام افتاده و ميزان تماس ذرات با سطح کمتر شده است. در نهايت، تاثير نانوذرات روی هر دو نوع باکتری گرم منفی و 

مثبت تقريبا مشابه با اندکی تاثير بيش تر روی باکتری های گروه گرم مثبت بوده است.)1(

جدول4-قطر هاله عدم رشد به ميلی متر در فيلم نانوکامپوزيت روی اکسيد-کيتوزان برای باکتری های استافيلوکوکوس 
آرئوس و اشرشياکلی

نسبت جرم اکسيد قطر هاله عدم رشد به ميليمتر
نمونه هاروی به کيتوزان

اشرشياکلیاستافيلوکوکوس آرئوس
0±00±00Cs-1
7±07±0.50.5Cs-2

10±010±0.51Cs-3
12±0.511±0.51.5Cs-4

7±06±02Cs-5
6±05±05Cs-6

نانوکامپوزيت روی اکسيد-گرافن

 گرافن ورق های دوبعدی از اتمهای کربن در يک پيکربندی شش ضلعی است که اتمها با هيبريد sp2 به هم متصل شدهاند. 
در يک صفحه گرافن، هر اتم کربن با 1 اتم کربن ديگر پيوند داده است و اين سه پيوند در يک صفحه قرار دارند و زوايای بين 
آنها با يک ديگر مساوی و برابر با  120° است. گرافن به دليل ساختار خود، در زمينه های زيادی ويژگی های بسيار منحصر 
به فردی را نشان می دهد. عبداللهی و همکاران)7( اکسيد روی در ماتريس گرافن سنتز و نانوکامپوزيت گرافن - نانوذرات 
اکسيد روی را پس از سنتز و شناسایی برای بررسی اثر ضدميکروبی بر باکتری های استافيلوکوکوس اورئوس، اشرشياکلی 
و سودوموناس آئروژينوزا موردبررسی قرار دادند. نتايج به همراه تاثير شماره از آنتی بيوتيک های رايج در جدول 6 نشان داده 
شده است. بررسی مقاومت آنتی بيوتيکی باکتری های موردمطالعه نشان داد که سويه استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به 
متی سيلين، آموکسيسيلين و تتراسيکلين و حساس به ونکومايسين، اريترومايسين و سفکسيم بوده، اشرشياکلی مورد 
آئروژيتوزا  اريترومايسين، سفکسيم و سويه سودوموناس  به  تتراسيکلين و حساس  مطالعه مقاوم به آموکسی سيلين و 
مقاوم به آموکسی سيلين، تتراسيکلين و حساس به اريتومايسين و سفکسيم بود GO بر هيچ کدام از باکتری های مورد 
مطالعه اثر ضد ممانعت کننده رشد نداشت. در بررسی اثر ضدميکروبی نانوکامپوزيت به روش انتشار از ديسک هر سه باکتری، 
استافيلوکوکوس اورئوس، اشرشياکلی و سودوموناس آئروژينوزا جداشده از نمونه های بالينی به اين ماده حساس بوده اند 
و در اطراف ديسک به ترتيب هاله عدم رشد باکتری به قطر،mm 9 وmm11 و mm9 مشاهده گرديد. حداقل غلظت 
مهارکننده رشد نانوکامپوزيت برای هر سه باکتری 48 ميکروگرم بود. مقايسه قطر هاله عدم رشد ايجاد شده توسط برخی 
ديسک های استاندارد آنتی بيوتيک به همراه اکسيد روی، اکسيد گرافن و نانوکامپوزيت در جدول 5 ارائه شده است. نانوذرات 
اکسيد روی در حضور بستر قطر هاله عدم رشد بزرگتری نسبت به نانوذرات اکسيد روی بدون حضور بستر تشکيل داده اند که 
اين نشان می دهد نانوذرات اکسيد روی در حضور ماتريس خاصيت بدون حضور ماتريس ZnO ضد باکتری بهتری نسبت 

به نانوذرات دارند. )7(
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جدول 6-مقايسه اثر ضدميکروبی ZnO و GO و تعدادی از آنتی بيوتيک های استاندارد

)mm)قطر هاله عدم رشد

سودوموناس اشرشیاکلیاستافیلوکوکوس اوریوسماده ضدمیکروبی
ائروژینوزا

--12ونکومایسین
--0متی سیلین

000آموکسی سیلین
161412اریترومایسین

141516سفکسیم
000تتراسیکیلین

ZnO(80µg(675
GO(80µg(000

)80µg)9119نانوکامپوزیت
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کراکينگ
زهرا لمعه صدیق               

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
 دانشگاه تفرش       

1  Iscanews.ir
2  کتاب فرآيند پااليش دکتر گيتی ابوالحمد

3  Noandishaan.com
4  Mpci.asia.cracking
5  asemankafinet.ir

 کراکينگ فرآيندی است که در صنايع شيميایی کاربرد دارد و برای 

کاهش وزن مولکولی هيدروکربن ها به وسيله شکستن پيوندهای آن ها و در تبديل نفت خام به سوخت های سفيد مانند بنزين، سوخت 
جت،گازوئيل و نفت سفيد از اين فرآيند استفاده می شود.1

کراکينگ به انگليسی )Cracking( به تمامی واکنش های تجزيه هيدروکربن ها اطالق می شود و در صنعت نفت معموال واژه کراکينگ را درمورد 
تجزيه هيدروکربن های سنگينی که می جوشد، به کار می برند.2

شيمی دانان اين فرآيند را برای شکستن مولکول های نفت چراغ به مولکول های کوچک تر)در اندازه مولکول های بنزين( طراحی کردند که در آن، 

تا حدود 70 درجه سانتيگراد گرم می شود.

معادله شيميایی کراکينگ بصورت زير می باشد:

C16H34(g)700C C8H16(g)+C8H18(g(           

شکل 2

در عمل می توان مولکول های بزرگ را که از 1 تا 1۴ يا تعداد بيشترين اتم کربن دارند در راه کراکينگ مولکول های بزرگ تر به دست آورد.

مولکول هایی با 5 تا 12 کربن، برای استفاده بنزين سودمند می باشند و در پااليشگاه مقداری از مولکول های 1 تا ۴ کربن را که در فرآيند کراکينگ 

تشکيل می شوند، می سوزانند و دمای باالی مورد نياز برای اجزای فرآيند کراکينگ را تامين می کنند. به طور معمول بيش از نفت خام کراکينگ 

می شود.۳ برای فعال سازی واکنش می توان از حرارت يا کاتاليزور استفاده کرد که از متداول ترين انواع روش های کراکينگ در صنايع نفت هستند 

که در مورد تجزيه يک گاز يا برش سبک مايع در دما و فشار به منظور توليد هيدروکربن سبک پتروشيمی صورت می گيرد که برای صرفه جویی در 
انرژی و هزينه دما و فشار پايين تر از کاتاليزور استفاده می شود. بدين ترتيب کراکينگ حرارتی از کاتاليزوری متمايز می شود.۴

کراکينگ حرارتی در رقابت با روش جديد کراکينگ کاتاليزوری عقب زده شده ولی کمی بعد با پيدايش صنعت جديد پتروشيمی توسعه دوباره پيدا کرد.
اولين واحد کراکينگ با بخار ايجاد شد که امروزه بخاطر تامين مواد اوليه پتروشيمی اهميت زيادی دارد.5

انواع کراکينگ
جدول 1

کراکينگ کاتاليزوریکراکينگ بخارآب
هيدروکراکينگکراکينگ حرارتی

کراکينگ با بخار آب يا پيروليز 
راکينگ با بخار آب يا پيروليز يکی از متداول ترين روش های کراکينگ در صنايع شيميایی است و منبع اصلی هيدروکربن های بزرگ ، برش های نفت 

سفيد يا بنزين در فرآيند تقطير جزء به جزء نفت خام می باشد.

برای کراکينگ حرارتی در خصوص بخارآب با هدف توليد هيدروکربن های سبک اشباع شده )اتيلن پروپيلن بوتن و...( ، ماده اوليه را به دمای باالی 

700 تا 900 درجه می رسانند. برای تأمين بخار موردنياز اين فرآيند وجود يک ديگ بخار الزامی است.

زمان واکنش بسيار کوتاه و درحد دهم ثانيه است.فرآورده های خروجی از کوره بايد به سرعت سرد شوند. از آن جایی که فشار بر روی اين واکنش 

اثر نامطلوبی دارد و تشکيل کک را تسريع می بخشد، بنابراين در اين فرآيند در درجه اول کاهش فشار جزئی هيدروکربن ها مدنظر است تا از 

واکنش کک جلوگيری کند.

بخارآب مزايایی دارد که می توان به همراه آوردن مقداری کالری به داخل راکتور و کاهش اثر کاتاليزوری جداره ها اشاره کرد.

شکل 1
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کراکينگ حرارتی
لکان ها را به طور ساده از درون اتاقی که تا دمای باال گرم شده است، عبور می دهند. در طی اين فرآيند، خوراک در داخل کوره تا دمای 950 تا  آ

1020 درجه فارنهايت گرم می شود. مدت حرارت ديدن خوراک بايد کوتاه باشد تا از انجام واکنش شيميایی جانبی  در طول فرآيند جلوگيری شود؛ 

در غير اين صورت مقدار زيادی کک تشکيل شده که لوله های کوره را مسدود کرده و موجب توقف فرآيند می شود. سپس خوراک حرارت ديده به 

 داخل راکتور انتقال يافته و در فشار باال مولکول های آن شکسته می شود.

کراکينگ کاتاليزوری
هيدروکربن های پيچيده را با هدف افزايش قيمت و افزايش مقدار هيدروکربن های سبک تر به هيدروکربن های کوچک تر اجزاء نفت را در دمای 

200 تا 500 درجه می جوشانند.

کراکينگ با هدف توليد بيشتر سوخت به کار می رود و بدين منظور کراکينگ کاتاليزوری مهم ترين فرآيند است. برش هایی از نفت که دمای جوش 

باال دارند )نوعا گازوئيل(در دمای ۴50 تا 550 درجه سانتی گراد صورت می گيرد. اين روش نه تنها با شکستن مولکول های کوچک تر، بازده بنزين را 

افزايش می دهد بلکه کيفيت بنزين را نيز باال می برد.

"کراکينگ کاتاليزوری بستر سيال بطور مخفف )FFC)Fluid Catalytic Crackingيکی از مهم ترين فرآيندهای پااليشگاه نفت محسوب 

می شود. چراکه اين روش فرآيند اصلی توليد بنزين است.

لومينيوم بنتونيت ،بوکسيت و سيليکات  کاتاليست های مورد استفاده در واحدهای کراکينگ معموال مواد جامد مثل :زئوليت ،،هيدروسيليکات آ

لومينا به شکل پودر، پلت و...می باشد.  آ

هيدروکراکينگ
هيدروژن تحت فشار قابل توجهی باعث عمل شکستن يا هيدروکراکينگ می شود. واکنش های هيدروکراکينگ در دماهایی کاتاليت 550 تا 750 

درجه  و فشارهای راکتور  1۴00psig صورت می گيرد.

 هدف هيدروژن در اينجا متوقف کردن و مانع شدن از تشکيل تار وکک تحت شرايط معين و تبديل آروماتيک های پلی حلقوی که مقاوم و 

سخت هستند، به موادی که راحت شکسته شوند.

آروماتيک های حلقوی سرد شده در خوراک درصورتی که روابط تعادلی مطلوب باشند، هيدروژناسيون می شوند و هيدروژناسيون بيشترشان، 

موجب افزايش توليد بنزين می شود.

 امروزه در پااليشگاه های مدرن هيدروکراکينگ و کراکينگ کاتاليسيتی به صورت يک تيم عمل می کنند.

به طورکلی، کراکينگ يکی از اصلی ترين پروسه هایی است که در آن، تهيه مشتقات باارزش نفتی انجام می گيرد. اين عمل برای شکسته شدن 

مولکول های بزرگتر به کوچکتر، بايد انرژی بيشتر از انرژی باندی مولکول به مواد داده شود؛ درنتيجه فرآيند کامال گرماگير است. در صنعت اين 

انرژی با گرما در فشار باال صورت می گيرد که کاری پرهزينه است که هزينه آن هم برای تامين انرژی و هم نگهداری تجهيزات است.

وجود تکنولوژی نانو و نانو کاتاليست ها از قابليت افزايش راندمان هم از نظر انرژی و هم کنترل شرايط واکنش و تجهيزات از مزايای خوبی 

 برخوردار است.

 

 

شکل 3
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رويکردی به نرم افزار طراحی آزمايش: آشنایی و کاربردهای آن

نويسنده : احمد عليون کارشناسی ارشد مهندسی شيمی دانشگاه تهران

همه ما دوست داريم در کارمان بهترين باشيم. برای همين، هميشه دنبال شناسایی عوامل تاثير گذار بر کار و زندگی مان 
هستيم. اصغر آقا شاطر صاحب خوش ذوق يکی از دو نانوایی محله ی ما که با نانوایی ديگر سخت در رقابت بود و هيچ کدام 
از آنها چشم ديدن ديگری را نداشتند، دنبال بهترين فرمول خمير ی می گشت که نان حاصل از آن به ذائقه همه افراد محله 
خوش بيايد و به اين ترتيب آنها را به سمت خودش جلب نمايد. از قضا شاگرد او مهندس بود که تازه ياد گرفته بود داده های 
آماری را محاسبه کند و می خواست به اصغر آقا شاطر کمک کند، اما  بايد چه کار می کرد؟ پس از گفت و گو با شاطر به اين 
نتيجه رسيد که از بين ميزان مواد اوليه، مدت زمان آماده شدن خمير، ميزان ورز دادن خمير، ميزان پخت و دمای پخت، 
دو پارامتر ميزان نمک و زمان پخت را بعنوان آزمايش به ترتيب در بازه ی 1-1.5 کيلوگرم و مدت زمان ۳-5 دقيقه امتحان 
کند. البته نکته حائز اهميت اين بود که شاطر ما در کارش بهترين بود و اين اعداد را به تجربه به دست آورده بود. اگر هم بلد 
نبود ال به الی کتاب ها و مجله ها آنقدر جستجو می کرد تا به يک نتيجه ای برسد. مهندس جوان بعد از انتخاب پارامتر ها 
 Design of با خودش گفت حاال بايد چند آزمايش با متغير هايم انجام دهم. بنابراين از يک ابزار محاسباتی قوی به اسم
Expert استفاده کرد تا بتواند بهترين محدوده عملياتی را پيدا کند. خوشبختانه نرم افزار Design Expert با قابليت ابزارهای 

محاسبات آماری و نمودارهای جذاب متنوعی که ارائه می دهد، اين کار را  ساده می کرد. همانطور که در داستان شاطر گفته 
شد شما هم می توانيد با در نظر گرفتن چند پارامتر تاثيرگذار وارد اين نرم افزار شده و تعداد آزمايش هایی را که الزم است 
انجام شود تا به نقطه بهينه برسيد، بدست آوريد. در نظر داشته باشيد هر چه پارامتر های ما بيشتر باشد تعداد آزمايش ها، 
توانی از 2 و يا بيشتر، بسته به نوع روش محاسبه تغيير می کند. اصوال دو نوع روش فاکتوری و نقطه ميانی وجود دارد. در روش 
فاکتوری دو نقطه کمينه و بيشينه هر پارامتر  مد نظر قرار می گيرد. اما در روش های ميانی بين ۳ تا 5 نقطه بسته به ميزان 
بودجه و زمان الزم برای انجام کل آزمايش ها، مورد استفاده و محاسبه قرار می گيرد. روش  فاکتوری برای انتخاب اوليه بين 
اينکه کدام پارامتر ها اصال  تغييری در نتيجه به وجود می آورند مناسب تر هست و روش های ميانی برای انجام آزمايش های 
دققی ترمناسب می باشد. قدم دوم، بعد از اجرای آزمايش ها و دريافت نتايج، انتخاب معادله برای پوشش تمام نقاط نتايج و 
اطمينان حاصل کردن از درستی معادله انتخاب شده است. جمالت معادله انتخاب شده می تواند شامل تمام پارامترها باشد 
يا نباشد، در درجه اول، ترکيبی از دو پارامتر و يا لگاريتمی، معکوس و ... باشد. صحت و دقت کار انجام شده نيز با محاسبات 
f-val- ،p-value  آماری که انجام می شود به دست می آيد. در تعيين درستی و دقت معادله و کار انجام شده عواملی مانند

ue، ضريب همبستگی و واريانس، الندا و ... درون نرم افزار می توانند به ما کمک کنند تا از نتيجه کارمان مطمئن شويم. و در 

آخر نمودارهای سه بعدی، کانتر و تک پارامترها و ... که می توانند برای نوشتن يک مقاله جذاب به ما کمک کنند.
 اخطار: تفسير داده های آماری اين نرم افزار نيازمند مطالعه و بررسی هر کدام از آن ها است و باعث درک شما از کليات قضيه 
می شود. برای اين کار پيشنهاد می شود در ابتدا به help نرم افزار و سپس يوتيوب و آپارات و فرادرس برويد. قطعا در مسير 

کارهای تحقيقاتی، اين نرم افزار می تواند يار و ياور شما و پروژه تان باشد.
 با تشکر از شما  

شکل. 1 ضريب همبستگی معياری برای اطمينان از صحت مدل در  بعضی از قسمت ها برای دانستن محدوده درست يک داده راهنمایی الزم 

نوشته شده است.

شکل .2 بعد از تعيين پارامتر ها و انجام آزمايش ها،  نتايج آزمايش در اين جدول وارد می شود.
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شکل .3يک نمونه از نمودار های ۳ بعدی بعنوان خروجی نرم افزار

شکل. 4نمودار Box-Cox برای تشخيص دقت توان به کار برده در معادله انتخاب شده.

contour شکل 5.يک نمونه از نمودار
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ABAQUS يک ابزار مدل سازی عمومی و گسترده است. با استفاده از اين نرم 

حرارتی  تحليل  جرم،  نفوذ  حرارت،  انتقال  نظير  مختلفی  توان مسائل  می  افزار 
کوستيک، مکانيک خاک و پيزو الکتريک را مورد مطالعه قرار داد. اجزای الکتريکی، آ

زمينه  نرم افزارهای کامپيوتری قدرتمند مهندسی در   ABAQUS FEAاز جمله 
تحليل به روش اجزاء محدود )FEM( در بازار است. اسم و نشان اين نرم افزار از 
لغت abacus در زبان انگليسی به معنای چرتکه گرفته شده  است. اين نرم افزار 

محصول شرکت فرانسوی داسو سيستمز می باشد.
آباکوس قابليت حل مسائل، از يک تحليل خطی ساده تا پيچيده ترين مدل سازی 
غير خطی را دارد. اين نرم افزار دارای مجموعه المان های بسيار گسترده ای است که 
هر نوع هندسه ای را می توان توسطشان مدل کرد. همچنين مدل های رفتاری 
بسيار زيادی دارد که در مدل سازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظير فلزات، 
نيز شکننده و  پليمرها، کامپوزيت ها، بتن مسلح، فوم های فنری و  الستيک ها، 

همچنين مصالح ژئوتکنيکی نظير خاک و سنگ، بسيار مفيد است.
اختيار  در  که  بسيار گسترده ای  قابليت های  با وجود مجموعه  آباکوس  از  استفاده 
به  را می توان  پيچيده ترين مسائل  کار نسبتًا ساده ای است.  قرار می دهد،  کاربر 
آسانی مدل کرد. به عنوان مثال مسائل شامل بيش از يک جزء را می توان با 
ايجاد مدل هندسی هر جزء و سپس نسبت داده رفتار ماده مربوط به هر جزء و 

سپس مونتاژ اجزاء مختلف مدل کرد. در اغلب مدل سازی ها، حتی مدل های با 
درجه غير خطی باال، کاربر می بايست تنها داده های مهندسی نظير هندسه مسئله، 
رفتار ماده مربوط به آن، شرايط مرزی و بارگذاری آن مسئله را تعيين کند. آباکوس 
در يک تحليل غير خطی، به طور اتوماتيک ميزان نمو بار و رواداری های همگرایی را 
انتخاب و همچنين در طول تحليل مقادير آن ها را جهت دستيابی به يک جواب 
پارامترهای  کاربر مقادير  ندرت الزم است که  به  نتيجه  در  تعديل می کند.  صحيح 

کنترلی حل عددی مسئله را تعيين کند.
بخش های آباکوس

Abaqus/CAE که شامل محيطی برای طراحی و مدل سازی )پيش پردازش( و 

نمايش گرافيکی نتايج حاصل از تحليل است.

نرم افزار آباکوس شامل ۴ بخش است:
Abaqus/Standard که يک تحليل گر کلی بر مبنای روش اجزای محدود می باشد 

و از رويکرد انتگرال گيری ضمنی استفاده می کند.
Abaqus/Explicit که يک تحليل گر خاص اجزای محدود است و از رويکرد صريح 

برای انتگرال گيری استفاده می کند و برای حل سيستم های غيرخطی کاربرد دارد.
Abaqus/CFD که يک نرم افزار تحليل ديناميک سياالت است و از نسخه 6.0 به 

بعد به اين مجموعه نرم افزاری اضافه شد.
الکترومغناطيس  Abaqus/Electromagnetic که يک نرم افزار تحليل مسائل 

است.
برای  پايتون  باز  منبع  برنامه نويسی  زبان  از  نرم افزار  اين  همچنين 
اسکريپت نويسی  امکان  وجود  می کند.  پشتيبانی  نرم افزار  داخل  برنامه نويسی 
می کند. چندان  دو  را  آن  مدل سازی  قابليت های  نرم افزار،   داخل 

يکی از مهم ترين قابليت های نرم افزار آباکوس نسبت به ساير نرم افزارهای اجزای 
نرم افزار  کتابخانه های  و  امکانات  به  کردن  اضافه  و  تغيير  امکان  محدود موجود، 
است. قابليتی به نام »ساب روتين«  نويسی که ابزاری بسيار قدرتمند برای کاربران 
حرفه ای است. ساب روتين در واقع يک مجموعه کد است که توسط کاربر با استفاده 
از زبان برنامه نويسی فورترن برای کاربرد خاصی نوشته می شود. با استفاده از اين 
قابليت می توان مواردی نظير تعريف مدل های رفتاری جديد، انجام بارگذاری های 

خاص و... را انجام داد.
نرم افزار  اين  است،  مشخص  نرم افزار  برای  مذکور  کاربردهای  از  که  طور  همان 
بسيار  تحليل خواص مکانيکی قطعات(  برای  )در  پليمر  برای مهندسان  می تواند 

مفيد واقع شود.

ABAQUS معرفی نرم افزار

فاطمه اسکندری، دانشجوی کارشناسی مهندسی شيمی، دانشگاه تهران
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AQUA DESIGNER معرفی نرم افزار
نفيسه خوش نويسان، دانشجوی کارشناسی مهندسی شيمی، دانشگاه تهران

 AQUA DESIGNER يک ابزار نرم افزاری برای طراحی چندين فرآيند تصفيه خانه فاضالب، از 
جمله تصفيه مکانيکی از طرقی زيست شناسی تا تصفيه لجن يا لجن زدایی است.

 با توجه به مبنای محاسبه، فرآيند و ساخت، همه تغييرات رايج در فرآيند قابل انتخاب هستند. 
برنامه ريزی توسط بسياری از عملکردهای کمکی پشتيبانی می شود.

الت و هزينه های عملياتی و  در نتيجه اسناد Aqua Designer از جمله ساختمان, ماشين آ
نقشه هایی با مقياس واقعی  به عنوان يک سند رسمی آماده به چاپ می شود. 

از اين برنامه در سراسر جهان برای برنامه ريزی تصفيه خانه ها استفاده می شود. . اين نرم افزار يازده زبان مختلف از جمله 
لمانی و …  را پشتيبانی می کند. انگليسی, فرانسوی, آ

يکی از ويژگی های خاص نرم افزار Aqua Designer هدايت و راهنمایی کاربر توسط يک نمودار جريان است. از نگاه اول 
شما می توانيد وضعيت پردازش فعلی, راه های انتخاب شده در طراحی  فرايند و جايگزين های ممکن را مشاهده کنيد . 

تنوع فرآيند و ساخت:
اين نرم افزار در انتخاب نوع ابزاراالت و فرايند ها ی تصفيه فاضالب بسيار متنوع است.با  نرم افزار Aqua Designer  به 

عنوان مثال می توانيد اجزای زير را انتخاب کنيد :
1. محفظه گريس و روغن و گريس هوادهی يا محفظه گريس گردشی

2 . مخزن ته نشينی اوليه به شکل مخزن مستطيلی يا مخزن دايره ای
۳. مخزن هوادهی به صورت مخزن ترکيبی، فشرده، مستطيلی يا گردشی

)SBR( متوالی  batch ۴. جريان مداوم از طرقی مخزن هوادهی يا راکتور
clarifier .5 به صورت گرد ،مستطيلی يا مخزن تيکنر مخروطی 

6. هضم لجن به صورت تصفيه هوازی و تثبيت هوازی
گزينه هایی برای طراحی 

1. برای يک گياه جديد برنامه ريزی کنيد. 
) SAE( 2. محاسبه يا ارزيابی کارایی اقتصادی بر اساس هزينه های عملياتی، جرم و بازده اکسيژن

3. گياهان موجود )يا قسمت هایی از آنها( را بررسی کنيد و آنها را در محاسبات خود لحاظ کنيد
 ۴. ابعاد چند خط

 5.مقايسه مستقيم روش های محاسباتی
 6. محاسبه سريع

 7. محاسبات لوله، جرم و باالبر ها
روش های تصفيه :

در اين نرم فزار می توانيد به روش های زير فرايند تصفيه را شبيه سازی کنيد:
1. تخريب کربن 2. نيتريفيکاسيون ۳. نيترات زدایی: باالدست، متناوب، ترکيبی، همزمان يا آبشاری

 ۴. بارش P خارجی 5. دوز کربن
مرحله بيولوژيکی و هوادهی :

 اساس اندازه گيری مرحله بيولوژيکی، دستورالعمل های مختلف M 210 ،A 131 ،A 126( ATV و غيره( و گزارش های 
کاری، الگوريتم دانشگاه و زبان فنی گسترده است. اشکال مختلف تانک انواع مختلف فرآيندهای تميز کردن اسکراپر يا پاک 

کننده مکش محور يا غشاهای افقی به عنوان هواده های ديسکی يا لوله ای، پمپ های دنتريفيوژ يا پيچی و همچنين 
پمپ های باالبر هوا تغييرات بار با تغيير دما، ماده جامد )MLSS( و بارگذاری تعيين ارزش درآمد اکسيژن از انواع مختلف 

آن است .
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تصفيه لجن :

با تصفيه لجن )طبق Nach DWA-M 368( يک جزء مهم از برنامه ريزی تصفيه 
خانه ها در AQUA DESIGNER ادغام شده است که شامل موارد زير است :

اندازه گيری مخزن ته نشينی اوليه و ضخيم شدن ثقلی1. 

هضم بی هوازی با توليد گاز، جريان و گرما2. 

تعادل بار و کميت مايع رویی و لجن3. 

در نظر گرفتن چرخه های داخلی4. 

گسترش هزينه های عملياتی تابع بازده استفاده از گاز هاضم 5. 
مستندات تفصيلی :

 با دريافت پرينت، مستندات دققی و واضحی از محاسبه دريافت می کنيد. فرمول 
های محاسباتی نشان داده شده اند، بنابراين روش محاسبه قابل درک است. 

در اين پرينت اطالعات دقيقی مانند تغييرات بار، راندمان اکسيژن، خطوط رسوب، 
ارزيابی جرم يا شناوری و ليستی از هزينه های عملياتی را پيدا می کنيد. در شکل 

زير نمونه ای از اين مورد نشان داده شده است . 

 دو نسخه اصلی و حرفه ای:
 AQUA DESIGNER Basic

AQUA DESIGNER Basic دو کاربرگ را برای اندازه گيری سيستم های 

جريان پيوسته DWA-A 226 و DWA-A 131 "ُبعديابی کارخانه های لجن 
فعال تک مرحله ای" بررسی می کند. 

هوادهی بر اساس DWA-M 229-1 و حذف فسفات طبق DWA-A 202 نيز 
در نسخه پايه گنجانده شده است. 

AQUA DESIGNER PRO

 با نسخه PRO عالوه بر باال ، راکتورهای Batch  متوالی )سيستم های SBR( را 
 DWA-M و سيستم های لجن فعال غشایی مطابق با DWA-M 210 مطابق

227 طراحی می کنيد. 

  AQUA DESIGNER EDU

برای دانشگاه ها يا مدارس، در صورت درخواست  وجود دارد. )EDU = آموزش(
در شکل زير امکانات هر يک از نسخه های اين افزار ذکر شده است .

در شکل زير نمونه ای از صفحه های نرم افزار را نشان ميدهد که با استفاده از 
دستگاه ضخيم کننده ثقلی و دستگاه های هوازی و خشک کن  طراحی تصفيه 

خانه را انجام داده است. 

و يا در شکل زير\رينت نهایی از طراحی نهایی يک تصفيه خانه را نشان ميدهد.

منبع :
/ofni.lortnoctib.www//:sptth

www.environmentalhealth.ir
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 تجربه ای از تحصيل و اپالی

نويسنده: احمد عليون

بخواند.  را  متن  اين  می تواند  باشد  تفکر  نيازمند  که  دوره ای  هر  در  انسان  سالمند،  خواه  باشد  نوجوان  خواه  می تواند  متن  اين  مخاطب 

به او می گويند: »درس بخوان، درس خوبه، از درسه که به جایی ميرسی!« اين قدر اين جمالت را می شنود که گویی ملکه ی ذهن او شده است. 

صبح تا شب به مدرسه می رود؛ درس و مشق! که چه بشود، دکتر يا مهندس. من پا برجايم، هدف دارم. خب درس خوانديم ليسانس شريف با 

معدل 16.5 و ارشد داروسازی با معدل 17 تهران، گفتيم برويم سرکار! ِا تحريم شديم! پروژه های صنعتی محو شد، بازار راکد شد. حاال درس بخوانيم 

خدا بزرگه، اپالی کنيم بهتره همه دوستانم رفتند و علی موند و حوضش! ِا دالر رفت باال. می خواهی امتحان زبان بدی؟ از 600 هزار تومان رسيده به 7 

ميليون! زبان هم که نميشود خواند. برم سرکار هر جور شده است. با توجه به اوضاع يا بايد وارد بهره برداری کارخونه بشوی يا بروی در کار سرمايه گذاری 

و بورس و طال و غيره فعاليت بکنی که باز هم سرمايه می خواهد! يا بروی سراغ شرکت های نو پا. از نقطه ی شروع سه ماه آزمايشی اينجا کار می کنی، 

بعدش اگر مناسب بودی قراردادی با تو می بندد آن هم قرار داد سه ماه و سيصد تومن هم سفته. چی شد!؟ اين وسط سربازی را چه کار کنم! 

جواب جزوه های گرفته شده را چه بدهم! و هزار سوال ديگر برای مان پيش مياد، که به اصطالح به آن " افسردگی بعد از فارغ التحصيلی" می گويند. 

در ادامه می خواهم هر مبحث را به صورت دققی موشکافی کنم، تا شايد دوستان من در دانشگاه بتوانند تصميماتی مصمم اتخاذ کنند. اين نکته را هم 

اضافه کنم که در زندگی هر کسی کارت هایی دارد که متناسب با زمان و مکان بايد از آن استفاده کند. مسيرها و دريچه های متفاوتی در زندگی باز 

و بسته می شوند که انتخاب ما تعيين کننده ی سرنوشت ما می شود. يک مسير را با قلبت انتخاب کن، در همراهی با عقلت مسير رو طی ميکنی.

نداريم!  ميشود،  چه  بخونم  ارشد  بروم  حاال  اينکه  است.  هزينه  و  زمان  صرف  نيازمند  ايران  در  چه  خارج  در  چه  تحصيل،  ادامه  بحث  اولين   

و  تقليل  و  تاخير  حکم  پسرها  برای  ارشد  است.  کافی  ما  ذهن  در  حرفه  يک  مفاهيم  ايجاد  برای  دوره  جامع ترين  بعنوان  کارشناسی  دوره ی 

شده  که  هم  يک بار  است!  جذاب  کارش  بازار  که  برود  رشته ای  سراغ  بايستی  بخواند  ارشد  بخواهد  کسی  هم  اگر  که  من  بنظر  دارد.  را  پروژه 

و  می آيد.  شمار  به  علم  لبه  جاهایی  ولی  است  قديمی  اما  جذاب  هم  خيلی  می کنم  صحبت  خودمان  رشته  درباره ی  کنيد.  بررسی  را  کار  بازار 

بيوتکنولوژی،  زيست،  محيط  کاتاليست،  داروسازی،  کنترل،  جداسازی،  فرآيند،  بخواند.  را  کدامش  نميداند  کسی  که  دارد  گرايش  اين قدر 

کنکور  مباحث  همچنين  و  است  شده  آورده  ميم  نشريه ی  در  قبال  گرايش ها  معرفی  معدنی.  صنايع  و  نانو  غذایی،  صنايع  پزشکی،  گاز،  فرآوری 

ارشد مهندسی شيمی در شماره ی ۴ نشريه توسط خودم نوشته شده است. می توانم بگويم که ارشد خواندن صرف نمی تواند به شما کمکی 

کرد.  اقدام  ورزش  و  زبان  خواندن  مقاله،  نوشتن  کار،  بازار  برای  مهارت  کسب  وقت،  پاره  اقتصادی  فعاليت  به  بايستی   کنارش  در  پس  بکند 

برای اپالی و مهاجرت کردن هم اول بايد بدانيد که پروسه اش به چه نحوی است و اگر هدفتان رفتن باشد فقط به مسيرتان ادامه دهيد. مدرک 

زبان، دريافت پذيرش و بورسيه، ترجمه ی مدارک، هزينه های درخواست و ويزا و سفر مواردی هستند که بايد به دقت برای شان اقدام کنيد. برای 

هر کشوری نياز است که زبان اون کشور رو در حد B2 بلد باشيد، و يا در کشورهایی که با زبان انگليسی می شود پذيرش گرفت حتما برای دريافت 

برای  بهترين مقصد های مهاجرتی  بعنوان  لمان  آ آمريکا، کانادا و  بگذرانيد.  را هم  اون کشور  زبان  تو دوره ی تحصيلتان دوره های  بايستی  بورسيه 

مهندسان شيمی به حساب مياد که شرايط پذيرش هر کدامشان با توجه به اوضاع کنونی سخت شده است ولی غير ممکن نيست. 

دومين بحث، کار تمام وقت در شرکت های مختلف در موقعيت های شغلی کارشناس فرآيند، کارشناس تحققی و توسعه، کارشناس بهره برداری يا 

توليد، کارشناس تضمين کيفيت، کارشناس بازرگانی و فروش، کارشناس پروژه و کارشناس پشتيبانی و تامين تجهيزات. تقريبا می توانم بگويم اگر 

قادر به تحمل کار روتين 8 تا 17 باشيد فرقی نميکند برای چه موقعيتی وارد يک سازمان بشويد، بلکه مهم اين است که سازمان رو به جلو پيشرفت 

کند و حقوق شما را پايمال نمی کند. اولين دسته از شرکت ها، شرکت های مهندسی مشاور هستند که توی مزايده های مختلف دولتی شرکت 

می کنند و با گرفتن پروژه های صنعتی اقدام به جذب نيرو در راستای تکميل مدارک مهندسی هستند، و در زمينه های فرآيند، طراحی تجهيزات دوار 

و ثابت، پايپينگ، عمران، ابزار دققی، برق و پروژه به دنبال نيرو هستند. دسته ی دوم، شرکت های توليدی هستند که طبق يک روال از پيش تعيين 

شده مواد اوليه را خريداری می کنند و يا تحويل می گيرند و در انتها محصول را عرضه و يا به فروش می رسانند. اين شرکت های توليدی به دنبال 

نيروهای کارشناس توليد، کارشناس تضمين کيفيت، کارشناس تحققی و توسعه، کارشناس بازرگانی، کارشناس فروش و بازاريابی و غيره هستند. 

دسته سوم هم شرکت های پخش هستند که به عنوان مهندس شيمی در بخش های کارشناس فروش، کارشناس تضمين کيفيت، کارشناس 

بازاريابی و کارشناس برنامه ريزی و توليد نيازمند نيرو هستند.

قدم اول برای پيدا کردن کار، رزومه ای خوب و يک انگيز ه  نامه ی قوی می باشد. فرمت های متنوعی از رزومه در بستر اينترنت وجود دارد. انتخاب 

ساده ترين و جامع ترين رزومه نشان دهنده ی توان شما در جذب کارفرما در مدت زمان کم هست. نکته ی مهم تر ارتباط رزومه ی شما با موقعيت 

شغلی درخواست شده است. از مهم ترين پارامترهایی که کارفرما ها به دنبالش هستند اين است که نيروی جديد دوره های مرتبط با کار و سابقه ی 

کار داشته باشو، هر جور که شده است حتما يک دوره را فقط برای مدرکش بگذرانيد. 

 قدم دوم، پيدا کردن موقعيت های شغلی. موقعيت های شغلی در کانال های متفاوتی قابل دسترسی خواهند بود. کانال شماره يک، جست 

وجوی در سايت های کاريابی جاب ويژن، جابينجا، ای استخدام و لينکدين و غيره. کانال شمار دو، بررسی شرکت های موجود با توجه به سليقه تون 

و ارتباط گرفتن با منابع انسانی و يا واحد های مختلف اون شرکت. کانال شماره سه، دوستان، فارغ التحصيالن و استادهای گرامی که در زمينه های 

مختلف مشغول به فعاليت هستند. با توجه به اينکه شما دانشگاه تهران درس خوانديد مسير پيشنهادی بنده اين است، يک انتخاب موقعيت 

مناسب با توجه به توانایی  و دانایی شما. دو ليست شرکت های مناسب و سه آمادگی برای گرفتن اون موقعيت. قبل از مصاحبه و تحمل وقت و 

هزينه حتما درباره ی شرکت پرس و جو کنيد. هيچ وقت برای موقعيت شغلی ای که دوستش نداريد اقدام نکنيد، مگر مجبور به تامين هزينه باشيد.

 تقريبا از وقتی بدنيا می آييم همه ی ما در پروسه ی انتخاب کردن قرار می گيريم. انتخاب دوست، همسر، محل کار، بستنی کيم يا دوقلو، مسکن و 

غيره. حاال برای يک مورد که برای خودم در چند سال اخير خيلی پيش آمده است، انتخاب محل کار بوده. در گردونه ی انتخاب، مالک های متفاوتی را 

بايد در نظر گرفت و با توجه به معيار های خودمون به هر مالک امتياز دهی می کنيم. به عنوان مثال پارامترهای زير را در نظر ميگيرم: حقوق، وضعيت 

مسکن، وضعيت روابط عاطفی، روابط اجتماعی، رفت و آمد به سرکار، دوری از وطن، آب و هوا، سختی کار، انطباق فرهنگی و ....حاال برای هر مالک 

ضريبی در نظر می گيرم و امکان دارد که يک مالک به خاطر مالک ديگری ضريبی کمتر يا بيشتر داشته باشد. مثال وقتی محل کار دوره حقوق بايستی 

25 درصد بيشتر باشه تا رضايت داشته باشم. حاال اگر دو شغل يا هر چيز ديگری ذهن ما را به خودش مشغول کرد بايد ببينم دستاوردی که اين 

سفر برای ما دارد را حاضريم تو ی رزومه و خاطرمون بياريم يا نه! در کل انتخاب تقابل احساسات و تعقل است که انتخاب هر گزينه تا مدتی ذهن 

را دچار رنجش می کند، اما بدانيد که حکمتی در کار بوده است تا زندگيتان را برای يکبار هم که شده ارزيابی کنيد. هر انتخابی می کنيد بهترين باشيد.

سومين مبحث کار آفرينی و استارت آپ هست که با توجه حساسيت موجود روی اين موضوع ترجيح می دهم چيزی ننويسم. در آخر هم به عنوان 

جمع بندی توصيه ميکنم هر مسيری را انتخاب می کنيد تا پايان ادامه دهيد، موفقيت در صبر و تداوم شما در مسير است.
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گزارش کارگاه موفقيت در صنعت و بازار پليمر ايران

برديا ايراجيان

کارگاه يک روزه موفقيت در صنعت و بازار پليمر ايران، در روز پنج شنبه 6 ام مهرماه 1400 به همراه تعدادی از

دانشجويان و با رعايت پروتکل های بهداشتی در شرکت دايان پليمر برگزار شد.

سخنرانی با معرفی حضار و زمينه فعاليتشان و سپس شرکت دايان پليمر و آقای گلزار، مديرعامل محترم آغاز شد. آقای حامد حسينی به عنوان 

رييس هيات مديره شرکت، جلسه را ادامه دادند.

در ابتدا به بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب شغل پرداخته شد. اين عوامل شامل:

تيپ شخصيتی: يکی از فاکتور های مهم است. تست هایی وجود دارد که نتايج را در قالب يک Disk نشان می دهد و می تواند 1) 

بسيار مناسب باشد.

را 2)  خودش  هوش  قوی  جنبه های  بايد  فرد  هر  و...  القایی  موسيقایی،  دارد:  قسمت  چند  انسان  هوش  استعداد:  و  هوش 

شناسایی کند تا بتواند از آن بهره بگيرد.

عالقی: فردی عالقه به ارتباط و برخورد با آدم ها دارد، در حاليکه يک نفر به کار با دستگاه عالقه مند است و شايد نفر به کار در 3) 

آزمايشگاه عالقه مند باشد. شغلی که در نظر می گيريم بايد متناسب با عالقی ما باشد.

منابع در دسترس: وسايل و مواردی که می توانيم از آن برای رسيدن به شغل و اهداف مورد نظر استفاده کنيم. يکی از رايج ترين 4) 

آنها گوشی تلقن همراه است که با يک جست و جوی ساده می توان اطالعات زيادی بدست آورد.

ارتباط ها: افرادی که می شناسيم و می توانيم از آنها کمک بگيريم. بهتر از ليستی از اين افراد و راه ارتباط به آنها به همراه زمينه 5) 

کاريشان در Excel داشته باشيم.

پس از اين، در مورد اهداف صحبت شد. اهداف به 3 دسته تقسيم می شوند:

 (1)Target( کوتاه مدت

 (2)Goal( ميان مدت

 (3)Objective( بلند مدت

سپس از دانشجويان خواسته شد تا اهدافی برای خود در 1 سال، 3 سال و 10 سال آينده انتخاب کنند. در ليست بدست آمده برخی اهداف به 

خاطر ارزش هایی که هر فرد تعريف کرده حذف می شود.  برای رسيدن به اهداف بايد چرایی کامل داشته باشيم. در اين مسير آموزش ضروريست. 

نکته مهم بعدی صبور بودن است. نتيجه برخی کارها بعد از  چند سال مشخص می شود. برای مثال اگر امروز ما کاری را برای کمک به کسی انجام 

می دهيم، ممکن است 7 يا 8 سال بعد نتيجه آن را ببينيم و آن فرد بتواند به ما کمک کند. همچنين اگر تالش و نتيجه را به صورت يک نمودار 

متصور شويم، منحنی خطی نيست. بنابراين نبايد انتظار داشت در ابتدای کار متناسب با تالشمان نتيجه بگيريم. 

اگر رسيدن به هدف دشوار است، بهتر است مسير رسيدن به هدف را عوض کنيم و نه هدف را. در مسير رسيدن به اهداف مهارت هایی مثل 

هوش مالی و ICDL ضروريست. 

در هر کار می بايست سبک کاری خود را پياده کنيم. اگرچه در ابتدا شايد بتوان با تقليد از کار ديگران به موفقيت رسيد، اما در ادامه چنين نيست 

و بايد از اسم خودمان برند بسازيم. هر حوزه از بازار پليمر ادبيات خاص خودش را دارد. ادبيات بازار الستيک، چسب، پالستيک و... با هم متفاوت 

است. در بازار از سر به ته می آييم. يعنی بهتر است ابتدا محصولی که قصد توليد آن را داريم، بخريم و ببينيم آيا امکان فروش آن را داريم يا خير؟
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در ادامه به بررسی صنايع مختلف پليمری پرداخته شد. اين ليست با همفکری حضار تکميل شد. مواردی از آن شامل: 

	 استفاده • غذایی  مواد  داری  نگه  برای  بسته بندی چند اليه  انواع مختلف  است.  کرده  پيشرفت  بسيار  دنيا  در  بندی  بسته  بسته بندی: 

می شود که متاسفانه در ايران به اندازه کافی پيشرفت نکرده است.

	 چسب: اين صنعت نياز به دانش کافی در زمينه فرموالسيون دارد.•

	 کامپاند های پالستيکی: قابليت تغيير خواص مواد اوليه توليدی پتروشيمی بسيار کم است. مهندسين پليمر می بايست بتوانند با •

کامپاند کردن و افزودن مواد مختلف به اين مواد اوليه، خواص مطلوب را ايجاد کنند.

	 پالستيک: شامل قطعات و ظروف تزريقی و اکسترودی•

	 بازيافت•

	 ساختمان: در ساخت در و پنجر، واشر، لوله و ساير اجزای ساختمان و حتی چسب ساختمانی، از پليمر استفاده ميشود.•

	 نفت و گاز: تمرکز پليمر در اين صنعت بيشتر روی لوله ها و پوشش هاست.•

	 خودرو•

	 راه سازی•

	 رنگ و رزين•

	 نساجی•

	 صنايع هوایی•

	 اشتغال می بايست در دوران تحصيل صورت گيرد، نه زمانی که دانشجو فارغ التحصيل شده است. کار کردن برای مجموعه های مختلف و به قصد ياد صنايع دارویی و بهداشتی•

گرفتن )بدون اهداف مالی( برای کارفرما بسيار دلچسب است و اين درحاليست که دانشجو تجربيات زيادی کسب می کند. اين تجربيات در دروس 

دانشگاه بدست نمی آيد. در پايان نيز تعدادی از مواد مورد استفاده در صنعت پليمر را از نزديک مشاهده و لمس کردند و توضيحاتی در مورد اين مواد 

ارائه شد.
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گزارش جامع فعاليت نشريه ميم، دوره ششم )1۴00-1۳99(

نشريه ميم:

نشريه ميم از سال 1394 در راستای ترويج علوم و مهارت های مرتبط با مهندسی شيمی 
و پليمر،به عالوه علوم بين رشته ای مرتبط با اين دو رشته فعاليتش را آغاز کرده است.

 »ميم«،ابتدای عبارت »مهندسی شيمی« يا به اختصار »م.شيمی« است.

و   علوم  ترويج  راستای  در  که  است  تهران  دانشگاه  دانشکده فنی  پليمر  و  مهندسی شيمی  دانشکده  نشريه  ميم،  نشريه   
زيست،  کشور، محيط  از  خارج  و  داخل  اساتيد  با  در حوزه های مختلفی همچون مصاحبه  مواد  و  مهندسی شيمی،پليمر 
مقاالت تخصصی، معرفی دانشگاه، دستگاه ها، نرم افزارها،مشاهير و...به منظور آشنایی دانشجويان با جنبه ها و موضوعات 
برای فعاليت های علمی دانشجويان  از همه،فراهم کردن بستری مناسب  بزرگان و مهم تر  با اساتيد و  پژوهشی، آشنایی 

عالقه مند می پردازد.
اطالعات مربوط به نشريه و شماره های پيشين در وبگاه mimsj.ut.ac.ir قابل دسترسی است.

 

چهارچوب نشريه:
با بررسی نشريات دانشجویی مشابه در ساير دانشگاهها و ديگر رشتهها و همچنين با کمک اعضای نشريه، در طی جلساتی 

چهارچوب کلی نشريه تدوين شد. هر  يک از اعضا با توجه به عالقه خود سرگروه يکی از بخش ها شد.
سرگروه وظيفه جمع آوری، مشاوره و بررسی مطالب هر بخش را به عهده  دارد. هر سرگروه ميتواند در ساير بخشها نيز فعاليت 
کند. اين چهارچوب ميتواند برای عالقهمندان تازه کار راهگشا باشد. همانطور که گفته شد يکی از اهداف اصلی اين نشريه 
ايجاد سکوی پرتاب و محيطی برای نويسندگان تازه کار و عالقه مند است. البته هيچ ضرورتی به پايبندی به اين چهارچوب 
وجود ندارد و عالقه مندان ميتوانند با آزادی عمل در تمامی حوزه  های مرتبط با علوم و مهندسی شيمی، پليمر و مواد مطالب 

خود را ارسال کنند.
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دانشگاه رشته و مقطع تحصيلی  مسئوليت در انجمن
علمی مسئوليت در نشريه نام و نام خانوادگی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی عضو شورای مرکزی مدير مسئول علی گلستانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر عضو شورای مرکزی سردبير برديا ايراجيان

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار سرگروه محيط زيست پريا براری

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار سرگروه نرم افزار رضا عباسی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار سرگروه ارتباط با صنعت نغمه خدابنده لو

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار سرگروه تازه ها و نانو ثامن شرفی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار  سرگروه معرفی

دانشگاه و مشاهير محمد ميری

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار  سرگروه مطالب عمومی

و متفرقه، عکاس سحر زارع

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار سرگروه مصاحبه عليرضا رامشينی

 دانشگاه صنعتی
اميرکبير

 دکتری مهندسی
شيمی دانشجوی همکار ويراستار علمی  اسماعيل فرمانی

قشالقی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار ويراستار ادبی سحرنيرومند

دانشگاه تهران کارشناسی شيمی
 عضو انجمن علمی
 دانشکده شيمی،
دانشجوی همکار

ويراستار ادبی درسا جمالی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار ويراستار ادبی فاطمه اسکندری

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار ويراستار ادبی مهديه سليمانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار  عضو تيم تحرير،

ويراستار ادبی سهند مرتضوی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار ويراستار ادبی ياشار کاربينی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار ويراستار ادبی پريسا رشيدی

 دانشگاه علم و صنعت
ايران

 کارشناسی مهندسی
مواد و متالوژی دانشجوی همکار ويراستار انگليسی مهرشاد نوزاد گشتی

 دانشگاه صنعتی
اميرکبير

 کارشناسی مهندسی
معدن دانشجوی همکار صفحه آرا  عباس صادق

کوهستانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار  صفحه آرا، عضو تيم

تحرير اميرحسين ماجدی

دانشگاه تهران دکتری مهندسی پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير اميرحسين يزدانبخش

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير ميالد پناهی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير علی پور شعيب

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير هديه تقی زاده

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير اميرمهدی مرادخانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مهدی رضاخانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محمد مهدی قاسمی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محمد جواد نصيری

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير اميرمحمد طلوعی

دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد رشته

 مهندسی شيمی،
گرايش محيط زيست

دانشجوی همکار عضو تيم تحرير رحيم نائينی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مريم زارعی بنادکوکی

 دانشگاه علوم پزشکی
تهران دکتری پزشکی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير حانيه رفيع پور

دانشگاه صنعتی شريف  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير عليرضا صداقت

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير کيميا سيناييان

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير ثمين تکاسی

دانشگاه تهران  کارشناسی شيمی
محض دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مريم امير اقطاعی پور

دانشگاه تهران  کارشناسی شيمی
کاربردی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير ستاره سينایی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير معين ورکيانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مهدی مالکی
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دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير احسان موسوی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محمد آزاد

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مريم ساريخانی

 دانشگاه جامع امام
حسين

 پژوهشگر پژوهشکده
 مهندسی و پدافند
 غيرعامل دانشگاه
جامع امام حسين

دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محسن ناظريان

 دانشگاه جامع امام
حسين

 پژوهشگر پژوهشکده
 مهندسی و پدافند
 غيرعامل دانشگاه
جامع امام حسين

دانشجوی همکار عضو تيم تحرير علی حبيبی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار  مدير هماهنگی، عضو

تيم تحرير رسا سايبانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير نگين آقا داودی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير، عکاس برتينا داودی

دانشگاه تهران  کارشناسی علوم
مهندسی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير سهراب صمدی

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير کسرا دارابی

 دانشگاه صنعتی
اميرکبير

 کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير نيما حقانی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير، عکاس سيده حنانه سنایی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير سپهر مفخمی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مهراب بختياری

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير شايان عبایی

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير شيما استوار

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير  نسترن مقدس

جعفری

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير بهاره درزی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محمدجواد نصيری

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير اميرحسين ابوالحسنی

 دانشگاه فردوسی
مشهد

 کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير  سيد فرزان تاج بخش

فخر آبادی
 دانشگاه فردوسی

مشهد
 کارشناسی مهندسی

پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مبين رحمانی دوست

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير امين بابایی انبوهی

 دانشگاه فردوسی
مشهد

 کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محمد فرح بخش

دانشگاه تفرش  کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير زهرا لمعه صدقی

دانشگاه تهران  کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير فاطمه طالب زاده

 دانشگاه فردوسی
مشهد

 کارشناسی مهندسی
پليمر دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محمد فرح بخش

دانشگاه شهيد بهشتی  کارشناسی ارشد
مهندسی مواد دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مريم اکبری

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير  محمدرضا مدهوش

دهکا

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير مرتضی ذکائيان

 دانشگاه صنعتی
اميرکبير

 دانش آموخته
 کارشناسی مهندسی

شيمی
دانشجوی همکار عضو تيم تحرير هاشم عطایی

 دانشگاه صنعتی
اميرکبير

 کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير محمدهادی عليزاده

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
مهندسی شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير احمد عليون

دانشگاه تهران کارشناسی مهندسی
شيمی دانشجوی همکار عضو تيم تحرير نفيسه

خوش نويسان
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دانشجويان همکار:

استاد مشاور و مجموعه های بيرون دانشگاه:

استاد مشاور مجموعه های همکار بيرون دانشگاه

دکتر مستوفی

دانشگاه صنعتی شريف )1 عضو هيات تحرير(
دانشگاه صنعتی اميرکبير )1 ويراستار علمی، 1 

صفحه آرا، ۳ عضور هيات تحرير(
دانشگاه علم و صنعت ايران )1 ويراستار انگليسی(
دانشگاه جامع امام حسين )2 عضو هيات تحرير(
دانشگاه علوم پزشکی تهران )1 عضو هيات تحرير(
دانشگاه فردوسی مشهد )۳ عضو هيات تحرير(

دانشگاه تفرش )1 عضو هيات تحرير(
دانشگاه شهيد بهشتی )1 عضو هيات تحرير(

روند داوری:
در هر شماره با ارسال فراخوان در کانال انجمن علمی، بستری برای آشنایی با دانشجويان و عالقه مندان در تمامی 
سليقه  و  عالقه  اساس  بر  موضوعات  ميشود.  آغاز  نگارش  موضوع ،روند  تعيين  از  پس  و  ميشود  فراهم  دانشگاهها 
دانشجويان ، پيشنهاد شده يا توسط خودشان انتخاب ميشود. پس از مهلت مقرر، مطالب، ارسال شده و بالفاصله 
روند ويراستاری )ادبی و علمی( آغاز ميشود. پس از مراحل ويراستاری ادبی و علمی و بازبينی های نهایی،مطالب همراه 

مشخصات نشريه و تصاوير مولفين برای صفحه آرا ارسال و در نهايت نشريه بازبينی و آماده انتشار می شود.
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معرفی وبسايت نشريه:

تصويری از سايت نشريه ميم
فعالين  معرفی  داوری،  روند  مشاهده  مطالب،  ارسال  پيشين،  به شماره های  وبسايت)mimsj.ut.ac.ir(دسترسی  اين  در 

نشريه و همچنين امکان عضويت در خبرنامه جهت دريافت جديدترين شماره ممکن است.
انگليسی و فارسی تنظيم شده است و  المللی ، نشريه در دو زبان  جهت سهولت دسترسی مطالب برای دانشجويان بين 

تفکيک مطالب در قالب شماره نشريه يا عنوان نويسنده ممکن است. 
همچنين اين نشريه کامال رايگان است و دسترسی به آن برای عموم آزاد است.

تفکيک مطالب بر اساس نام نويسندگان

سه شماره پر دانلود نشريه ميم:

تعداد دانلود شماره نشريه رتبه
۳65 15 1
۳۳۴ 16 2
20۴ 1۴ ۳

پنج مطلب پر بازديد نشريه ميم:

تعداد دانلود نويسنده عنوان شماره نشريه رتبه

۴79 برديا ايراجيان معرفی نرم افزار 
Origin 1۴ 1

79 رحيم نائينی؛ پريا براری گرمايش زمين، يک 
بحران جهانی 1۴ 2

5۴ حانيه رفيع پور
 Controlled Drug
Release for Tis-
sue Engineering

1۴ ۳

۴۴

ميالد پناهی پرچين 
سلفی؛ بهاره درزی؛ 

شيما استوار؛ نسترن 
مقدس؛ هديه تقی 

زاده

نامگذاری، طبقه 
بندی و کاربردهای 
MOFها )چارچوب 
لی( در  های فلز – آ

دارورسانی و مهندسی 
بافت همراه با چشم 

اندازهای آينده در 
زيست پزشکی: يک 

جمع بندی کلی

17 ۴

۴2
ميالد پناهی پرچين 

سلفی؛ احسان 
موسوی؛ محمد آزاد؛ 

مريم ساريخانی
مصاحبه با دکتر براتی 16 5
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گزارش فعاليت های انجمن علمی
دوره های آموزشی :

در اين دوره انجمن تعداد 9 دوره آموزشی با کيفيت مثال زدنی 
معمول،  شناخته شده  دوره های  بر  عالوه  و  شد  برگزار 
دوره های ويژه ای برنامه ريزی و اجرا شد که استقبال بی نظير 
خبری  پوشش  عالوه  به  درپی داشت.  را  شرکت کنندگان 
ارائه شد. هم چنين  ايسنا  در خبرگزاری  انجمن  فعاليت های 
با انتصاب دبير انجمن به عنوان دبير کميته آموزش اتحاديه 
مهندسی شيمی، نفت و پليمر وزارت علوم، امکان بهره مندی 
از دوره ها برای تمامی دانشجويان اين سه رشته در سرتاسر 

کشور فراهم شد.
1 و 2- دوره متلب مقدماتی و پيشرفته: با توجه به اهميت 
جامع  دوره  مهندسی،  دررشته های  معادالت  مدل سازی 
محمد  مهندس  توسط  پيشرفته  متلب  و  مقدماتی  متلب 

فالح ارائه شد.
اسپن  نرم افزار  پيشرفته:  و  مقدماتی  پالس  اسپن   -۴ و   ۳
صنايع  در  پيشرفته  مدل سازی  در  باال  توانایی  با  پالس 
و  دانشجويان  استقبال  مورد  که  سال هاست  شيميایی، 
همچنين اساتيد مهندسی شيمی قرارگرفته است. دوره فوق 
عباس  مهندس  توسط  پيشرفته  و  مقدماتی  بخش  دو  در 

احمدی برگزار شد.
اسپن  افزار  نرم  مهم  قسمت های  از  يکی  پليمر:  اسپن   -5
شبيه سازی  زمينه  در  که  می باشد  پليمر  بخش  از  استفاده 
ارائه شده است.  پتروشيمی  پليمر در صنايع  توليد  فرآيندهای 
دانشجويان  ويژه  احمدی  عباس  مهندس  توسط  دوره  اين 
مهندسی پليمر و عالقمندان کار در صنعت پتروشيمی و پليمر 

برگزار شد.
 Autodesk از شرکت   MOLDFLOW افزار  نرم  مولدفلو:   -6
پالستيک ها  تزرقی  شبيه سازی  نرم افزار  شناخته شده ترين 
محسوب می گردد. اين نرم افزار با داشتن قابليت هایی چون 
بانک اطالعات مواد گسترده، آناليز تمام مراحل فرآيند تزریق 
و رفع مشکالت فرآيند، مهندسين و طراحان را در توليد بهينه 
ياری می دهد. مهندس  قطعات پالستيکی صنعتی گوناگون 
اميرحسين يزدان بخش مدرس اين دوره بودند. در اين دوره 
دو مقاله معتبر داخلی توسط شرکت کنندگان برتر نگارش، 
و در ششمين همايش ملی پليمر ايران )همپا 1۴00( منتشر 

شد.
7- پرومکس: شبيه سازی فرآيندها بهترين راه برای پيدا کردن 
با  دقیق محاسبات  انجام  فرآيند و همچنين  به کليت  ديد 
امکان  برای  مناسبی  راه حل  محاسباتی،  خطاهای  حداقل 

سنجی، برآورد اقتصادی و مشاهده فرآورده فرآيند خواهد بود. 
برگزار  و  ورکيانی طراحی  با همت مهندس معين  دوره  اين 

شد.
8- کامسول: نرم افزار کامسول يکی از ابزارهای قدرتمند جهت 
مدل سازی و شبيه سازی انواع پديده های فيزيکی و شيميایی 
است که باتوجه به منطق حل معادالت ديفرانسيل بر پايه 
روش حل عددی، المان محدود و همچنين انجام محاسبات 
رياضی در مقياس وسيع توانسته امکان ارزشمند شبيه سازی 
فرآيندها برای افراد فعال در بحث تحققی و پژوهش را فراهم 
انتقال  سياالت،  مکانيک  فصل  در سه  کامسول  دوره  کند. 
حرارت و انتقال جرم توسط مهندس احمد عظيمی برگزار شد.

برای  نرم افزاری  بسته  يک   LAMMPS افزار  نرم  لمپس:   -9
en- از مدل هایی  که  است  مولکولی  ديناميک   شبيه سازی 

ارائه می دهد.  آبی، جامد و گاز  را در محيط  يا ذرات   semble
از  دوره جامع نرم افزار لمپس توسط آقای دکتر فرخ يوسفی 
بر  تاکيد  با  داوطلبان  برای  مولکولی  ديناميک  نام  به  اساتيد 

دانشجويان تحصيالت تکميلی برگزار شد.
وبينارها :

برگزاری همايش های  امکان  که  کرونایی  روزهای  بحبوبه  در 
گرمی  کانون  مجازی  وبينارهای  شد،  سلب  ما  از  حضوری 
پيدا کرد. انجمن علمی مهندسی شيمی و پليمر نيز با تاکيد 
برگزاری وبينارهای ذيل  بر دغدغه های دانشجويان اقدام به 

نمود :
1- کارگاه آموزش متد سرچ علمی ويژه رشته های مهندسی: در 
اين کارگاه که توسط مهندس يزدان بخش دانشجوی مقطع 
دکتری دانشکده مهندسی پليمر برگزار شد، به آشنایی با قواعد 
و روش های جستجوی علمی، معرفی سايت ها و پايگاه های 
درگاه های  و  معرفی سايت ها  المللی،  بين  و  داخلی  علمی 
دانلود مقاالت و کتب رايگان، معرفی ResearchGate شبکه 

اجتماعی ويژه محققين و پژوهشگران پرداخته شد.
اين  کشور:  از  خارج  در  تحصيل  چالش های  و  فرصت ها   -2
آقای  ارائه  با  و  اميرکبير  دانشگاه  با  به صورت مشترک  وبينار 
بر  عالوه  وبينار  اين  در  برگزار شد.  عليرضا حجازی  دکتر سيد 
کشور  از  خارج  در  تحصيل  برای  دانشجويان  دغدغه  بررسی 

گسترش فضای همکاری بين دو دانشگاه هدف قرارگرفت.
۳- وبينار آشنایی کامل با طرح های جايگزين خدمت، پروژه 
شهيد  طرح  با  آشنایی  ايران:  در  امريه  و  خدمت  کسر  های 
پروژه های  تفاوت  خدمت،  کسر  های  پروژه  و  شيرازی  صياد 

کسر خدمت و جايگزين خدمت، شرايط احراز نخبگی جهت 
استفاده از طرح شهيد صياد شيرازی، توضيحات کامل در مورد 
مراحل اخذ پروژه های جايگزين خدمت، شرايط و نحوه اخذ 
پروژه های کسر خدمت و سازمان های ارائه دهنده پروژه های 
توسط  که  وبينار  اين  سرفصل های  اهم  از  خدمت  کسر 

مهندس محسن ناظريان برگزار گرديد، می باشند.
طی  کرونا  پاندمی  اوضاع  بهبود  با  حاکم  شرايط  علی رغم 
هماهنگی صورت گرفته با شرکت دايان پليمر، انجمن علمی 
بازار  و  در صنعت  روزه موفقيت  کارگاه يک  برگزاری  به  اقدام 
پليمر ايران به صورت حضوری و با رعايت کليه پروتکل های 
بهداشتی نمود. ارائه دهنده اين کارگاه مهندس حامد حسينی 
رياست هيئت مديره شرکت دايان پليمر و از دانش آموختگان 

دانشگاه تهران در رشته مهندسی پليمر بودند.
ارتباط با صنعت :

به طور کلی فعاليت انجمن علمی در دو بخش بازديدهای 
دانشجويان  به  کارآموزی  فرصت های  معرفی  و  صنعتی 
همگام با سياست های دانشکده خالصه می شود. با توجه به 
عدم امکان بازديد حضوری از صنايع مهندسی شيمی و پليمر، 
گردآوری  و  صنعتی  برجسته  افراد  با  مصاحبه  علمی  انجمن 
بتواند  تا  قرارداد  کار خود  در دستور  را  بزرگواران  آن  تجربيات 
در  باشد.  خود  شغلی  مسير  ادامه  در  دانشجويان  راه  چراغ 
همين زمينه مصاحبه با جناب مهندس بحرينی مديرعامل 
شرکت پليمر آرياساسول، مصاحبه با مهندس حسينی رييس 
اينستاگرام  صفحه  در  دی  پليمر  دايان  شرکت  مديره  هيئت 
انجمن علمی منتشر شد. در آينده ی نزديک نيز مصاحبه های 
ديگری از طرق مشابه منتشر خواهدشد و اين روند پس از 

پاندمی کرونا نيز ادامه دار خواهدبود.
تسهيل گر  عنوان  به  علمی  انجمن  کارآموزی  بخش  در 
عمل کرده و تالش می کند تا با برگزاری وبينارهای کارآمد، روند 
اخذ و گذراندن دوره کارآموزی را به دانشجويان معرفی کند. 
در همين رابطه سه وبينار متوالی تحت عناوين مهارت های 
نرم در دوره کارآموزی )دکتر ستوده(، کارآموزی از صفر تا صد 
)دکتر نجفی و نمايندگان سامانه های کاروژه و تلنت کوچ(، 
کارآموزی و آينده شغلی )مهندس مسگرپور( برگزار گرديد که 
با استقبال دانشجويان مواجه شد. همچنين انجمن علمی با 
رايزنی با شرکت های فعال در زمينه مهندسی شيمی و پليمر 
فرصت های کارآموزی دانشجویی را در اختيار دانشجويان عزيز 
و  دانشگاه  فاصله  راستای کاهش  در  تا گام مهمی  داد  قرار 

صنعت برداشته شود.

روابط عمومی:
و  نظرات  پاسخگوی  عمومی  روابط  گروه  در  ما  همکاران 
پيشنهادات دانشجويان گرامی هستند. همچنين اين گروه با 
مديريت فضای مجازی، مسئوليت مهمی در زمينه تبليغات، 
اطالع رسانی و پشتيبانی دوره ها و فعاليت های انجمن داشته 

و از هيچ تالشی در اين راه مضايقه نکرده اند.
امر  در  که  کسانی  تمام  از  کنم  تشکر  دارم  قصد  نهايت  در 
خدمت رسانی و ارائه مطلوب برنامه های اجرا شده، ما را ياری 
کردند. همچنين تشکر ويژه دارم از آقای دکتر ضرغامی رياست 
محترم دانشکده، دکتر منصورپور معاونت آموزشی، دکتر توکلی 
معاونت پژوهشی، دکتر موسويان رياست اسبق دانشکده، 
هاشمی  دکتر  علمی،  انجمن  مشاور  استاد  مستوفی  دکتر 
مسئول  سجادی  دکتر  پليمر،  مهندسی  مديرگروه  مطلق 
روابط عمومی دانشکده، ساير اساتيد محترم دانشکده، جناب 
کانون  شيمی  مهندسی  شاخه  رييس  مسگرپور  مهندس 
مهندس  يزدانبخش،  اميرحسين  مهندس  فارغ التحصيالن، 
يوسفی،  فرخ  دکتر  فالح،  محمد  مهندس  احمدی،  عباس 
ساير  و  عظيمی  احمد  مهندس  ورکيانی،  معين  مهندس 
دوستانی که در فعاليت های پنجگانه انجمن ما را ياری نمودند.

اعضای انجمن علمی به همراه سمت:
علی گلستانی دبير: 
اميرحسين آئينی نائب دبير: 
کمال نصرتی ارتباط با صنعت: 
برديا ايراجيان سردبير نشريه: 
اميرحسين فراش باشی مسجد مسئول برگزاری کالس ها: 
سحر زارع کلفتی مسئول برگزاری همايش ها ووورک شاپ ها: 
حميد کوهپایی مسئول روابط عمومی: 
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پيوست به همراه عکس پوستر دوره ها:
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اعالم مقاالت نهایی پذيرفته شد همايش ملی پليمر

http://www.hampa.sut.ac.ir/fa/news.php?rid=49
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