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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بتهرترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویساستتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رود .
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود .بتدینترتیتب،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد
مربوطکه سازمانمییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد .
9
1
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین ادمیییادکتروتکنیتک) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند.در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
بینادمییی بهرهگیر میرود  .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
ایمنی فترد  و عمتومی ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی ودرجهبند آن
را اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال درزمینۀ مشتاوره،
آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستت  اتا  متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاه اتا ومراکت 
کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آناتا
نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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سمت و /يا نمايندگی

سیفی،مهوش
سفوقدیسانسمدیریت 
 

نایبرئیسکمیتهفنیمتناظرنانو 

دبیر :



حیدرپور،مژگان 

سفوقدیسانسمیکروبیودوژ

سازمانمییاستانداردایران -
پژواشگاهاستاندارد 







اعضاء :ساسامیبهترتیبحروفادفبا( 

ستادتوسعهفناور نانو 

اسالمیپور،ادهه 

ترناسی 
سفوقدیسانسزیس 


ستادتوسعهفناور نانو 

پو پو ،حسن 
سفوقدیسانسریمی 


ستادتوسعهفناور نانو 

چوخاچیزادهمقدم،امین 

سفوقدیسانسنانومواد 

حیدرزاده،مرجان 

سفوقدیسانسمیکروبیودوژ

سازمانمییاستانداردایران -
پژواشگاهاستاندارد 





فرانگستانزبانوادبفارسی 

ظریف،محمود 
سدکترا زبانرناسی 


سازمانمییاستانداردایران -
پژواشگاهاستاندارد 

عطار،فرنوش 
سدکترا بیوریمی 


مختار ،فهی دخت 
سفوقدیسانسایمونودوژ

سازمانمییاستانداردایران -
پژواشگاهاستاندارد


ج


فهرست مندرجات
صفحه

عنوان


آرناییباسازمانمییاستاندارد
کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
پیشگفتار 
مقدمه 
  1ادفودامنهکاربرد 
  9اصطالحاتوتعاریف 
اصطالحاتمشترکبیننانوموادوزیسترناسی 
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کتابنامه 
پیوستادف -ساطالعاتی  -
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و
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پیشگفتار
نویسآندرکمیسیوناا 


کهپیش
واژهاا مشترکنانو-زیست" 
واژهنامه -قسمت :3
استاندارد"فناور نانو  -
مربوطتهیهوتدوینردهاستودرچهاردامیناجالسکمیتهمییاستانداردفناور نانومور 1323/6/13
موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده3قانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردو
تحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماه،1331بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود .

برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدیدنظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین ،
بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد .

منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست :
ISO/TS 80004-5: 2011, Nanotechnologies -Vocabulary - Part 5: Nano/bio interface



ه

مقدمه
ترینجنبهاا درحالرردعیومجدیدرا


ترینوفناورانه
رناسییکیازجادب 
توجه

مرزبینفناور نانووزیست
تشکیلمیداد.تحقیقات انجامرده ودرکگستردهازدریافتوتوزیعنانواریاءدریکموجودزنده،و ایجاد

بینزیستپ رکیوعیومدارویی،ازقبیلروشاا بافناور باتبرا دارورسانیبهااداف

کاربرداا جدید
مشخص در بدن انسان و امچنین حسگراا زیستریمیایی دارا حساسیت و انتخابی بودن بسیار بات ،و
پاتییآدودگیاا زیستمحیطیردهاست.عالوهبراین،بددیلاینکهبسیار از

راهاا پیشرفتهبرا زیست

مواد زیستی ،مانند استخوان ،در مقیاس نانو ساختاربند ردهاند و بسیار از اج اء در مقیاس نانو در
رناسیرانشانمیداد .

زیسترناسیوجوددارند،قابییتبکارگیر ناور نانودرزی 
ست

رناسیمربوطبهواژهاا مشترکبینفناور نانووزیسترناسی،اصطالحاتیکه


بادرنظرگرفتنادفواژه
مودکولاادراین


واتصاتتزیست
درزیسترناسیمودکودیکامالًتعریفرده،یااصطالحاتمرتبطباحرکات 

استانداردبیاننمیرود.

زیسترناسی سنانو  ،در حوزه نانو -زیست ،بهخصو واژهاا مربوط به

این استاندارد فقط اصطالحات غیر
ریمی فی یک را ،که قبالً به خوبی تعریف نشده ،دربرمیگیرد .به امین ترتیب ،اصطالحات مربوط به جنبه
زیسترناسی نی  ،فقط در صورتی بیان میروند ،که اختصاصاً در حوزه نانو -زیست کاربرد دارته بارند.

نامه،میتوانددربرگیرندهنقاطکوانتومی مورداستفادهبرا ردیابی


کهدامنهکاربرداینواژه

بنابراین،درحادی
بارد،واژهاا ریمیفی یکوزیسترناسیمودکودیموجودنی برا دستیابیبهاینادف،

اج ا زیستی 
میکند .
بدونایچگونهابهامیکفایت 
جهتدار است .پیشوند نانوزیست به معنا تاثیر حوزه نانو بر دامنهاا 
پیشوند نانو -زیست دارا دو تفسیر  
زیستیوپیشوندزیستنانوبهمعنا تاثیرحوزهزیستبرنانومیبارد.اصطالحاتایناستاندارددر مرز بین
بطوریکهمیتوانبهنانو ذرات ساکن درسطح یکسیولزنده،ویا یک

مواد نانو و موادزیستی متمرک است،
میتواندبهمرزمشترک
زیرتیها باساختارنانوارارهکرد.اگرپاسخزیستیمدنظربارد ،

سیولزندهساکندر
میتواندبهمرزمشترک
نانوزیستنسبتدادهرود.ازسو دیگر،چگونگیتغییرمادهنانوتوسطمادهزیستی  ،
زیستنانومربوطبارد.وقوعاردوموردبهطورام مانویامستقلنی بهمرزمشترکنانو-زیستنسبتداده

میرود .

اصطالحات این استاندارد بیشتر به مفاای بنیاد اختصا دارد و کاربرداا خا سمانند دارورسانی،
رادربرنمیگیرد .

دندانپ رکیوجراحیپالستیک 

و

فناوري نانو -واژهنامه -قسمت  :5واژههاي مشترک نانو -زيست
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هدف و دامنه کاربرد

ادفازتدوینایناستاندارد،ارائهوتعریفواژهاا مشترکدرنانوموادوزیسترناسیاست.ایناستانداردبه

ازماناا مردم نهاد،
منظور تسهیل ارتباط بین دانشمندان ،مهندسین ،تودیدکنندگان و قانونگیاران ،س 
سازماناا حمایت از مصرفکننده ،عموم مردم و سایر دستاندرکاران عالقمند به کاربرد فناور نانو در

رناسییازیستفناور وامچنیناستفادهازمواردزیسترناسییااصولآندرفناور نانوتدوینرده


زیست
است .
1

اصطالحات و تعاريف

میرود:
زیربهکار 
درایناستاندارداصطالحاتوتعاریف 
2-1
نانومقیاس

Nanoscale

محدودهاندازهتقریبیاز1nmتا199nmاست .
توانبرونیابیکردوبرا چنینخواصیاینحدوداندازهتقریبی

يادآوري  -2خواصیکهد وماًازاندازهب رگتربهکوچکترنمی
است .
يادآوري -1حدپایینیدراینتعریفستقریباً 1nmمطرحردهاستتابهتکات یاگروهاا کوچکازات ااعنواننانورییا
دپایینیچنینبردارتمیرد.

نانوساختاردادهنشودکهدرنبودح

]استانداردمییایران [1321:19923
1-1
علم نانو

Nanoscience

مطادعه،کشفودرکمادهنانومقیاسکهدرآنخوا وپدیدهاا وابستهبهساختارواندازه،متمای ازخوا 
اایامودکولاا منفردیاموادتودهپدیدارمیروند .

مربوطبهات 
]استانداردمییایران[1321:19923
3-1
فناوري نانو

Nanotechnology

بکارگیر دانستهاا عیمیبرا دستکار وکنترلمادهنانومقیاسبرا استفادهسفایدهبردن ازپدیدهااو
ااومودکولاا منفردیاموادتودهمتمای 

خوا مربوطبهساختارواندازهاستکهازخوا مربوطبهات 
میرود .

1

يادآوري -دستکار وکنترلراملسنت موادا میرود .
]استانداردمییایران[1321:19923

4-1
نانوماده

Nanomaterial

داخییسطحیدرمقیاسنانومیبارد .

مادها کهیااندازهخارجیآندرمقیاسنانواست،یادارا ساختار

مادها کهیانانوریءیانانوساختاراست .
يادآوري -

]استانداردمییایران [1321:19923
3

اصطالحات مشترک بین نانومواد و زيستشناسی

2-3
نانوزيست فناوري

Nanobiotechnology

رناسییازیستفناور است .

کاربردعی نانویافناور نانودرزیست
يادآوري-ایناصطالحراملکاربردفناور نانودرسالمتانسانوعیومدامینی میرود .

1-3
زيستنانو فناوري

Bionanotechnology

دستگاهاا

استفادهازمودکولاا زیستیدرنانومواد،

زیسترناسیدرفناور نانو است،بهعبارتدیگر ،

کاربرد 
یاسامانهاا نانومقیاساست .

3-3
فناوري نانوي زيست -القاء

Bio-inspired nanotechnology

فناوري نانوي زيست تقلیدي

Biomimetic nanotechnology

اایاسامانهاا نانومقیاس


دستگاه
بکارگیر اصولیافتردهدرزیسترناسیبرا طراحیو/یاتودیدنانومواد،
است .
مثال :اثردوتوسسنییوفرآبی کهدرآنیکسطحمصنوعیبهتقییدازنییوفرآبی،دوبیا صحرایییاگلتدن،بهمنظوربهدست
آوردنخاصیتابرآبگری


1
،بهدقتدرمقیاساا نانومتعد،زبروناصافمیرود .


4-3
نانوسمشناسی

Nanotoxicology

استفادهازعی س رناسیبرا مطادعهنانومواداست .

1- Superhydrophobicity

9

5-3
تاج پروتئین

Protein corona

مودکولاا زیستیساغیبپروتئیناا کهدریکمحیطزیستیبررو نانورییءجیبسطحیمیروند .

ردها راکهفعادیتآبیبانانورییءدارتهبارند،دربرگیرد .
ایننکتهممکناستمودکولاا زیستیب رگ 

يادآوري-2
يادآوري -1ضخامتتاجمعموتًدرمقیاسنانواست .


6-3
هميوغی نانوزيستی

Nanobioconjugate

ساختار پیوند کهازمودکولزیستیمتصلبهیکنانومادهتشکیلردهاست .



3

پیوست الف
)(اطالعاتی
کتابنامه
 اصطالحاتوتعاریفاصیی-واژهاا
 -فناور نانو-19923استانداردمییایران-1
2-ISO/TS 27687:2008, Nanotechnologies-Terminology and definitions for nanoobjectsNanoparticle, nanofibre and nanoplate
3- ISO/TS 80004-1:2010, Nanotechnologies- Vocabulary- Part 1: Core terms
4-BARTHLOTT, W. and NEINHUIS, C. Purity of the sacred lotus, or escape from
contamination in biological surfaces, Planta 202 pp. 1-8 (1997)

2

