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واحدی( 3ساعتی برای یک درس  3جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل:       

 

 حصیلی:ت یرشتهو مقطع    گروه آموزشی:          دانشکده:

 -- یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح   3       تعداد واحد: مقدمه ای بر نانوتکنولوژینام درس: 

 كالس دانشکده فناوری نوین مکان برگزاری:   10-13 :ساعت شنبه  سهزمان برگزاری كالس: روز

دكتر  -اشتری دكتر)به ترتیب حروف الفبا(:مدرسین     یدکتر اشتر مسئول درس:     نفر 6تعداد دانشجویان:

 كریمی

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ساعت كالس آموزشی از نوع نظری برگزار خواهد شد. 34جلسه دو ساعته معادل با  17در این دوره 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 می باشد. نانوتکنولوژی، زیرشاخه های آن و كابردهای مهم آنهدف كلی این درس آشنایی دانشجویان با مفهوم 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می ست انسبت 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 اهداف قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

ینه های تحقیقاتی به روز می باشد و ماشینهای مولکولی كنترل شده نانوتکنولوژی به نظر می آید كه از بزرگترین زم

كامپیوتر، با صحت و دقت بسیارباال به عنوان محصوالت بهتر و ارزانتر نسبت به مواد قدیمی بسیار حایز اهمیت می  با

در این درس ضمن بررسی قوانین حاكم بر نانومواد و مقایسه آنها از نظر كارایی با مواد توده، تجزیه تحلیل  باشند.

از توده به نانو انجام خواهد گرفت. خواص نوری، هدایت الکتریکی،  تغییرات فیزیکوشیمیایی ایجاد شده با تغییر سایز

خواص مغناطیسی و مکانیکی كه با تغییر سایز بسیار تغییرات شگفت انگیزی دارند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت 

قایسه قرار خواهند مورد م یت كارایی محصوالت حاصل از آنها با مواد توده با قوانین حاكم بر دنیای نانوموادر نهاو د

 گرفت و دستگاههای مورد استفاده برای آنالیز و شناسایی خواص آنها معرفی خواهند شد.

 

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ            سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)           بحث گروهی

   (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
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از موضوعات   یکیدر  نیسواالت طرح شده در داخل كالس خواهند بود. همچن یپاسخ ها افتنیدانشجو ملزم به 

 ارائه دهند. ناریسم یستیارائه شده توسط استاد با

 

 

  وسايل کمک آموزشی:  

    پروژكتور اسالید  خته و گچت   وایت برد

 : نمایش فیلم آموزشی ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 40آزمون پایان ترم   نمره درصد 35آزمون میان ترم 

 نمره درصد15شركت فعال در كالس     نمره درصد 10انجام 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 -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 

 
Introduction to Nanotechnology, Charles Poole Jt. & Frank Owens, Wiley, 2003 

Nano the essentials, T Pradeep, Tata McGraw-Hill Publishing, 2007 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه رديف

 دكتر اشتری نگاهی به طبیعت، الگوبرداری زیستی،تعریف مقیاس نانو و نانوتکنولوژی 12/7/95  1

بیان تاریخچه نانو وكاربردهای گرفته شده، رسیدن به تعریف جامع در نانوتکنولوژی، ساخت  19/7/95  2

 و دستکاری موجودات در مقیاس نانو

 دكتر اشتری

 دكتر اشتری توده و در مقیاس نانو بررسی خواص فیزیکی مواد در مقیاس 26/7/95  3

 دكتر اشتری خواص میکروسکوپی در مقیاس توده و در مقیاس نانو، بیان و شرح قوانین مکانیک كوانتوم 3/8/95  4

بیان و شرح قوانین شیمیایی در دنیای نانو، انواع طبقه بندی نانومواد، بررسی خواص  10/8/95  5

 الکتریکی

 دكتر اشتری

 دكتر اشتری نوری، بررسی خواص مغناطیسی، خواص مکانیکیخواص  17/8/95  6

 دكتر اشتری ................................  امتحان میان ترم ................................. 24/8/95  7

 دكتر اشتری روشهای شناسایی و آنالیز مواد سیستمهای میکروالکترومکانیکی، 1/9/95  8

 دكتر اشتری ی پروب روبشی، میکروسکوپ های الکترونی، میکروسکوپ ها 15/9/95  9

 دكتر اشتری روشهای تعین اندازه، طیف سنجی 22/9/95  10

 دكتر كریمی نانوذرات و عوامل موثر در آن یسطح یانرژ 29/9/95  11

 sintering ،Ostwaldروش های کاهش انرژی سطحی در نانوساختارها) پدیده های  6/10/95  12

ripening ).... 

 كتر كریمید

 دكتر كریمی ( کیو الکترواستات یمرینانوساختارها ) پل یساز داریپا 13/10/95  13

  (  pH -) حساس به دما1هوشمند  ینانوساختارها 20/10/95  14

 دكتر كریمی ...( ویداتیاكس طیمح -می) حساس به آنز2هوشمند  ینانوساختارها 27/10/95  15

 دكتر كریمی التراسوند ...( -اس به نور) حس3هوشمند  ینانوساختارها 4/11/95  16

 دكتر اشتری ..................................... امتحان پایان ترم ....................................... 11/11/95  17

 


