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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

   نانوفناوری پزشکی گروه آموزشی:        فناوری های نوين دانشکده:

 کارشناسی ارشد، نانوفناوری پزشکی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

    2   تعداد واحد: نانو مواد و نانوساختارهانام درس: 

 تئوری  د:واحنوع 

 مقدمه ای بر نانوتکنولوژی یش نیاز:پ

 Aكالس  مکان برگزاری: 13-15 :ساعت  شنبهزمان برگزاری كالس: 

 مهدی كریمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دكتر مهدی كریمی مسئول درس:  6 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

کی، شیمیایی و بیولوژیک منحصربفرد می باشند. این خواص ویژه ناشی از تركیبب  نانومواد، موادی با خصوصیات فیزی

نانومتری است. از جمله این مواد می توان به نقاط كوانتبومی، نبانوارات،    100-1ساختاری آنها از اجزایی در مقیاس 

د مختلف، كباربرد آنهبا و تکنیکهبای    مواد نانوحفره ای، نانوكپسولها و ... اشاره كرد. در این واحد، دانشجویان با نانوموا

تولید باال به پایین و پایین به باال آشنا می شوند. همچنین دانشبجویان ملبزم ببه اراسبه سبمینار در مبورد مو بوعات        

 مختلف این درس می باشند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

خصوصبیات متفباوت آنهبا    هدف اصلی ایبن درس آشبنا كبردن دانشبجویان ببا گبروه هبای مهبخ نانوسباختارهای و          

 )مغناطیسی، نوری، الکتریکی، شیمیایی، مکانیکی و ...( می باشد.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیخ شدن به اجزای اختصاصی اف بینابینیاهد دهد.

 معرفی نانوساختارها -1

 بررسی خصوصیات نانو مواد ) صفر بعدی، یک بعدی و دو بعدی( -2

 كربن نانو تیوب ها و گرافن -3

 مواد نانو متخلخل -4

 نانوسیخ ها -5

 یافنانوال-6

 نانوكپسول ها-7

 نقاط كوانتومی ، نانو الیاف ها، نانوامولسیونها ... -8

 نانومیسل ها  -9
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 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیخ)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- ببرید()لطفاً نام  سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 حضور فیزيکی و ذهنی دانشجويان در کالس و شرکت فعال در مباحث درس -

 ارايه سمینار مرتبط با مباحث مربوطه -

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  * پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 مرتبط  نمونه های آزمایشکاهی و وسایل آزمایشگاه ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  50آزمون پایان ترم*   نمره درصد 25آزمون میان ترم *

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد  25 انجام تکالیف*

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور كردنی              *ایچندگزینه         پاسخ كوتاه     *تشریحی
  

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1- Guozhong Cao-Nanostructures and Nanomaterials_ Synthesis, Properties & Applications-

Imperial College Press (2004) 

2- Omar Manasreh(auth.)-Introduction to Nanomaterials and Devices (2012). 
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3- -The Chemistry of Nanomaterials_ Synthesis, Properties and Applications (2004) 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 

 

 

ی درسارائه کلیات  هفتگی جدول  

 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 مهدی کریمی مقدمه ای بر نانوساختارها 1

 "" 1بررسی خواص نانو مواد و نانوساختارهای ) صفر بعدی، یک بعدی و دو بعدی( 2

 "" 2بررسی خواص نانو مواد و نانوساختارهای ) صفر بعدی، یک بعدی و دو بعدی( 3

 "" 3اص نانو مواد و نانوساختارهای ) صفر بعدی، یک بعدی و دو بعدی(بررسی خو 4

 "" 1نانولوله های کربنی  5

 "" 2نانولوله های کربنی  6

 "" نانو سیم ها 7

 "" فرلین ها 8

 "" پوسته-نانوساختارهای هسته 9

 "" نانوکپسولها  10

 "" مواد نانومتخلخل 11

 "" نقاط کوانتومی 12

 "" ( SLNات چربی )نانوذر 13

 "" نانومسیل ها و نانولیپوزوم ها 14

 "" هیدروژل ها و دندریمرها 15

 "" سمینار 16

 "" امتحان پایان ترم 17
 


