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رتبه دوم پژوهش هاي بنیادی
 گروه  فناوري هاي شیمیايي

       چكیده طرح:
بـه منظـور حـذف و اندازه گيـری دقيـق، حسـاس و گزينشـی انـواع يون هـا يـا مولكول هـای هـدف در 
بافت هـای مختلـف ماننـد نمونه هـای زيسـت محيطـی و بيولوژيكـی از نانـو مـواد مختلـف اسـتفاده شـده 
اسـت. نانـو مـواد مـورد اسـتفاده در اين طـرح عمدتا سـنتزی بوده و بـه منظور افزايـش گزينش پذيـری نانو 
مـواد مـورد اسـتفاده، سـطح آنهـا بـا عوامـل ويژه بـا روش هـاي مختلف اصالح شـده اسـت. در ايـن طرح، 
نانـو مـواد به دليـل نسـبت سـطح به حجـم باالتـر و اصالح پذيـری آسـان تر به عنـوان جاذب های سـطحی 
بـرای اسـتخراج کارآمـد و گزينشـی، به عنـوان اصالح گر در سـاختار الكترودهـای مختلف بـرای اندازه گيری 
حسـاس و بعضـا افزايـش گزينـش پذيری، به عنوان کاتاليسـت بـرای حذف، تخريـب، و اندازه گيـری کارآمد 
و مقـرون بـه صرفـه و نانـو سنسـور بـرای اندازه گيـری بـدون نيـاز به جداسـازی و حسـاس انـواع يون ها و 
يـا مولكول هـای مهـم بـكار گرفتـه شـده اند. نتايـج نشـان داده اسـت کـه نانو مـواد سـنتزی توانايی بسـيار 
بااليـی بـراي حـذف انـواع آلودگی هـا از نمونه هـای زيسـت محيطـی داشـته و همچنيـن امـكان اسـتخراج 
و اندازه گيـری داروهـای مختلـف در نمونه هـای بيولوژيكـی بـا اسـتفاده از نانـو مـواد سـنتزی به عنـوان فاز 
جامـد يـا سنسـور فراهـم شـده اسـت. همچنيـن نتايج نشـان داده اسـت کـه اسـتفاده موفقيـت آميـز از نانو 
مـواد بـرای اندازه گيـری دقيـق، حسـاس، و گزينشـی انـواع يون ها يـا مولكول هـا نيازمند طراحـی دقيق نانو 
مـواد مـورد سـنتز بـا توجـه بـه مؤلفه هايـی ماننـد نـوع آناليـت هـدف و بافت نمونـه حـاوی آناليـت، ميزان 
گزينش پذيـری روش آشكارسـازی مـورد اسـتفاده، کاربـرد ويـژه نانـو مـواد به عنـوان جـاذب، اصالح گـر، 

سنسـور و يـا کاتاليسـت و همچنيـن هزينـه تمام شـده روش می باشـد.

● پژوهشگر : مظاهر احمدی
ــز  ــر ناچی ــراي اندازه گیــري مقادي ــو ســاختارهاي اصــاح شــده ب ● عنــوان طــرح: ســنتز نان

ــي ــي و بیولوژيك ــت محیط ــاي زيس ــا و آالينده ه داروه
● Project title: Synthesis of modified nanostructures for the ermination of trace 

amounts of drugs and environmental pollutants and biological

● استاد راهنما: دکتر طیبه مدرکیان
● استاد مشاور: دکتر عباس افخمی

● موسسه   همكار: دانشگاه بوعلی سینا


