جدول سرفصل سواالت مسابقه ملی فناوری نانو

فایل شماره 3

موضوع کلی

زیرمجموعهها

موضوعات قابل طرح

کد موضوع

مفاهیم پایه

فیزیک حالت جامد

مفاهیم بلورشناسی ،خواص الکتریکی ،نوری ،مغناطیسی ،حرارتی و

101

مکانیکی مواد مختلف (سرامیک ،فلز ،پلیمر و کامپوزیت) و خواص
ترکیبی (الکترومغناطیس و )...
فیزیک کوانتوم

ناتوانی فیزیک کالسیک در توجیه پدیدههای نانویی ،مفاهیم فیزیک

101

کوانتوم ،کاربرد فیزیک کوانتوم در توجیه پدیدههای کوانتومی با دید
مهندسی نانو ،تأثیر فیزیک کوانتوم در پیشرفت علم و فناوری نانو
مقیاس نانو و خواص مواد

تعریف مقیاس نانو ،انگیزه و علت تمایل به تولید ساختارهای نانو ،حدود

101

تغییرات خواص مختلف مواد در ابعاد نانو
نانوساختارها

مواد نانوبلور تودهای

نانوبلورهای سرامیکی/فلزی/کامپوزیتی

101

نانوذرات

نانوذرات سرامیکی/فلزی/پلیمری/کامپوزیتی

101

مواد نانوحفره-

زئولیت ها /ایروژل ها /نانوغشاها و ...

101

ای/نانوساختارهای متخلخل
نانوساختارهای آلی

درختسان ها /تک الیه های خود سامان /نانوقفس های آلی /چهارچوب

102

های فلزی-آلی /الماسواره ها و ...
نانوالیاف

نانوالیاف پلیمری /فلزی/سرامیکی /کربنی

102
102

نانوکپسولها
نانولوله ها

نانولوله های کربنی/معدنی /فلزی/آلی

102

نانوسیم ها

نانوسیم های نیمه هادی/آلی/فلزی/پلیمری

102

فولرین ها

فولرین های کربنی /نانوپیازها /فولرین های غیرکربنی و ...

102

نانوکامپوزیتها

نانوکامپوزیتهای زمینه سرامیکی /فلزی/پلیمری

110
111

نانوسیاالت
نانوپوشش ها و الیه های نازک

سرامیکی/فلزی/آلیاژی /پلیمری /کامپوزیتی

111

نقاط کوانتومی
روش های

روشهای ساخت باال به پایین و

ساخت و سنتز

پایین به باال

نانوساختارها

لیتوگرافی

111

جزییات دو روش ،دسته بندی انواع روشهای ساخت در این دو دسته
مستقیم/غیر مستقیم /با استفاده از باریکه الکترونی /با استفاده از SPM

101
101

ها /مهرنانو و...
فرآوری مکانیکی

آسیاکاری پرانرژی (آلیاژسازی مکانیکی /مکانوشیمیایی و  / )...انواع

101

دیگر روش های تغییر شکل شدید
زینترینگ/آنیلینگ و ....

فرآوری حرارتی
1

102

ریسندگی

الکتروریسی /ریسندگی مذاب و ...

102

سنتز از فاز گاز

فیزیکی / PVDشیمیایی  / CVDفوتولیز و پیرولیز لیزری /پالسما

102

اسپری /CVC /سیال فوق بحرانی /تخلیه قوس الکتریکی و ....
سنتز از فاز مایع

سل ژل /الکتروشیمیایی /آندایزینگ /الکتروفورس /میکرو-

102

نانوامولوسیون /مایسل معکوس /رسوب دهی /هم رسوبی /سونوشیمیایی/
هیدروترمال و ....
خودآرایی در محلول ها

102

استفاده از الگوها

102

تقلید از طبیعت

استفاده از نانوساختارهای طبیعی خام و اصالح شده /نانوساختارهای الهام

110

گرفته از طبیعت و ...
نانومحاسبات

مکانیک مولکولی /اربیتال مولکولی /تعیین سطوح انرژی پتانسیل /اندازه

111

گیری طیف های ارتعاشی و ...
روش ها و

تقسیم بندی روش های آنالیز

تجهیزات

روشهای میکروسکوپی/آنالیز عنصری /آنالیز ساختاری /آنالیز پیوندی/

201

تعیین اندازه دانه  /ضخامت الیه و ...

شناسایی و آنالیز

میکروسکوپ های الکترونی

 WDS /EDS /ESEM / TEM / SEMو ...

201

نانوساختارها

میکروسکوپ های پروب

 LFM / SVM / EFM / SNOM / MFM / AFM /STMو
...

201

روش های مبتنی بر اشعه ایکس

 XRR / XPS XRF / XRDو ...

202

روش های طیف سنجی

 /NMRموزبائر /طیف سنجی جرمی / NIR /IR /FTIR /رامان/

202

روبشی

لومینسانس /فوتولومینسانس/مرئی و فرابنفش /الیپسومتری/ AES/
 UPS /AASو ...
تعیین اندازه ذرات و سطح ویژه

( LPSAاستاتیک و دینامیک)coulter /PCS / SAXS /BET /

202

 countو ...
روش های مبتنی بر پرتو یونی

FIB / IBA /SIMS

202

روش های جداسازی

 HPLC /GCو ...

202

کاربردهای

پزشکی و داروسازی

نانوداروها /نانوحامل ها /ایمپلنت ها /تصویربرداری/تشخیص و ...

201

فناوری نانو

نفت و گاز و پتروشیمی

حفاری /ازدیاد برداشت /اکتشاف /استخراج و ...

201

نساجی

پارچه های ضد لک /ضد حریق /آنتی باکتریال و ...

201

کشاورزی

کودهای شیمیایی /نگه داری و بسته بندی محصوالت کشاورزی و ...

202

ساختمان

شیشه ها و نماهای خود تمییز شونده /بتن /سازه های فلزی /رنگ ها و

202

پوشش های عایق حرارتی ،آنتی باکتریال و ...
خودرو

پوشش های ضد خش /شیشه های ضد مه و ضد انعکاس /پوشش ،رنگ و

202

شیشه خود تمییز شونده /الستیک های مقاوم /سوخت /روغن موتور و ...
نانوالکترونیک و نانواپتیک

حافظه ها /قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی /ترانزیستورهای
کوانتومی و مولکولی /پالسمونیک /نیمه هادی ها NEMS /و MEMS
 /خازن های کوانتومی و ...
1

202

مواد پیشرفته

مایعات یونی /بلورهای مایع /نانوسلولزو ....

202

نانوکاتالیست

کاتالیست های نوری /کاتالیست های انتقال فاز و ....

202

نانوحسگر

زیستی /شیمیایی/آلی و ...

210

نانوراکتور

نانوراکتورهای خود آرا و ...

211

هوافضا و دفاعی

پوشش های دیرگداز /پوشش های مقاوم به شوک حرارتی /بدنه های

211

مستحکم و سبک /مقاومت در برابر خوردگی /مقاومت در برابر فشار و
کشش /سیستم های رادار و کنترل /سوخت و ...

تجاری سازی

محیط زیست

تصفیه آب و هوا /پسابهای بیمارستانی /صنعتی /هسته ای و ...

211

انرژی

سلول های خورشیدی /باتری های لیتیم یون /پیل های سوختی و ...

212

مهندسی ورزش

لباس های ورزشی /تجهیزات ورزشی و ...

212

صنایع غذایی

بسته بندی /نگهداری /افزودنی ها و ....

212

مفاهیم مالکیت فکری

انواع مالکیت فکری /ثبت اختراع /نحوه استفاده از اختراعات /نحوه

201

واگذاری اختراعات /ارزش دانش فنی  /اصول تجارت فناوری و دانش

فناوری نانو

فنی در دنیای امروز و ...
کارآفرینی

تیم سازی /کار تیمی /مدیریت منابع مالی /مدیریت منابع انسانی/
خطرپذیری /مقابله با بحران /خالقیت  /شناخت بازار /تبلیغات و ...

1

201

