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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، نعتیص

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996داردایرانتغییروطینامهرمارهسازمانمییاستان

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب ستازمان،کاررناستان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امامگ وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی دارداا نویساستتان پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمانمییاستانداردایران کهمربوط

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی دازهان ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از ،کشتور ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر هبهر ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی اا پیشرفت

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به دنبخشی اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 اتاآن عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و اگرانبهت فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
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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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 «زيست -هاي مشترک نانو : واژه5قسمت  -نامه واژه -فناوري نانو»

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس

 ،مهوشسیفی

سفوقدیسانسمدیریت 

تهفنیمتناظرنانونایبرئیسکمی



 : دبیر

حیدرپور،مژگان

سفوقدیسانسمیکروبیودوژ  

-سازمانمییاستانداردایران

پژواشگاهاستاندارد


)ساسامیبهترتیبحروفادفبا: ءاعضا

پور،ادههاسالمی

رناسی تسفوقدیسانسزیس

ستادتوسعهفناور نانو



پو پو ،حسن

سفوقدیسانسریمی 

ستادتوسعهفناور نانو



زادهمقدم،امینچوخاچی

سفوقدیسانسنانومواد 

ستادتوسعهفناور نانو



حیدرزاده،مرجان

سفوقدیسانسمیکروبیودوژ  

-سازمانمییاستانداردایران

پژواشگاهاستاندارد


ظریف،محمود

رناسی سدکترا زبان

فرانگستانزبانوادبفارسی



عطار،فرنوش

سدکترا بیوریمی 

-سازمانمییاستانداردایران

پژواشگاهاستاندارد
 

دختمختار ،فهی 

سفوقدیسانسایمونودوژ  

-سازمانمییاستانداردایران

 پژواشگاهاستاندارد



 د
 

 



 فهرست مندرجات

 عنوان


 صفحه

 ب استانداردمییآرناییباسازمان

جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون

پیشگفتار

مقدمه

ه

و

1دادفودامنهکاربر1

1وتعاریفاصطالحات9

9رناسیاصطالحاتمشترکبیننانوموادوزیست3

2نامهکتاب-ساطالعاتی  -پیوستادف
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 گفتار یشپ

اا نویسآندرکمیسیونکهپیش"زیست-اا مشترکنانوواژه:3قسمت-نامهواژه-فناور نانو"استاندارد

13/6/1323مربوطتهیهوتدوینردهاستودرچهاردامیناجالسکمیتهمییاستانداردفناور نانومور 

موسسهاستانداردوقانوناصالحقوانینومقررات3موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده

،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود.1331مصوببهمنماهتحقیقاتصنعتیایران،

پیشرفت تحوتتو با اماانگی و خدمات،برا حفظامگامی و عیوم صنایع، زمینه در جهانی مییو اا 

پی ار و رد خوااد تجدیدنظر د وم مواقع تکمیلایناستاندارداا مییایراندر برا اصالحو شنهاد که

بنابراین، گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر انگام رود، ارائه استاندارداا

بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



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

اا درحالرردعیومجدیدراترینجنبهترینوفناورانهتوجهرناسییکیازجادبمرزبینفناور نانووزیست

ایجادوودرکگستردهازدریافتوتوزیعنانواریاءدریکموجودزنده،ردهانجامداد.تحقیقاتتشکیلمی

ازقبیلروشبینزیستکاربرداا جدید اا بافناور باتبرا دارورسانیبهاادافپ رکیوعیومدارویی،

انسان بدن امچنینحسگراا زیستمشخصدر باو بسیار انتخابیبودن وریمیاییدارا حساسیتو ت،

اا زیستمحیطیردهاست.عالوهبراین،بددیلاینکهبسیار ازپاتییآدودگیاا پیشرفتهبرا زیستراه

رده ساختاربند  نانو مقیاس در استخوان، مانند زیستی، مواد از بسیار  و دراج اءاند نانو مقیاس در

داد.رناسیرانشانمیستقابییتبکارگیر ناور نانودرزیرناسیوجوددارند،زیست

رناسی،اصطالحاتیکهاا مشترکبینفناور نانووزیسترناسیمربوطبهواژهبادرنظرگرفتنادفواژه

تعریفرده،یااصطالحاتمرتبطبادرزیست اادراینمودکولواتصاتتزیستحرکاترناسیمودکودیکامالً

 رود.استانداردبیاننمی

غیرا اصطالحات فقط استاندارد نانوزیستین حوزه در سنانو ، به-رناسی بهخصو واژهزیست، مربوط اا 

دربرمی بهخوبیتعریفنشده، قبالً که اصطالحاتمربوطبهجنبهریمیفی یکرا، بهامینترتیب، گیرد.

میزیست بیان صورتی در فقط نی ، نانرناسی حوزه در اختصاصاً که بارند.-وروند، دارته کاربرد زیست

حادی در اینواژهبنابراین، میکهدامنهکاربرد نقاطنامه، برا کوانتومیتوانددربرگیرنده ردیابیمورداستفاده

واژهاج ا زیستی برا دستیابیبهاینادف،اا ریمیفی یکوزیستبارد، نی  رناسیمودکودیموجود

کند.میبدونایچگونهابهامیکفایت

دارا دوزیست-نانوپیشوند استجهتتفسیر دامنهدار بر نانو معنا تاثیرحوزه پیشوندنانوزیستبه اا .

بینرزمدربارد.اصطالحاتایناستانداردزیستیوپیشوندزیستنانوبهمعنا تاثیرحوزهزیستبرنانومی

یکویا،یکسیولزندهدرسطحساکنذراتبهنانوتوانبطوریکهمی،متمرک استزیستیموادونانومواد

بهمرزمشترکتواندمیمدنظربارد،زیستیپاسخاگر.کردارارهنانوساختارا بازیرتیهدرساکنسیولزنده

تواندبهمرزمشترکمی،چگونگیتغییرمادهنانوتوسطمادهزیستی،دیگرنانوزیستنسبتدادهرود.ازسو 

نسبتدادهزیست-نانومرزمشترکمستقلنی بهویاطورام مانبهمورداردومربوطبارد.وقوعنانوزیست

رود.می

 به بیشتر استاندارد این اصطالحات بنیاد  مفاای  و دارد خا ااکاربرداختصا  داروس  رسانی،مانند

گیرد.رادربرنمیندانپ رکیوجراحیپالستیک د
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 زيست -هاي مشترک نانو واژه :5قسمت  -نامه واژه -ناوري نانوف

 دامنه کاربرد هدف و  2

وزیسترناسیاست.ایناستانداردبهمواداا مشترکدرنانوادفازتدوینایناستاندارد،ارائهوتعریفواژه

قانون و تودیدکنندگان مهندسین، دانشمندان، بین ارتباط تسهیل سمنظور نهاد،ازمانگیاران، مردم اا 

مصرفسازمان از حمایت اا  عموم کننده، دستمردم سایر و اندرکاران کاربرد به درفناور عالقمند نانو

تدوینردهنانوندرفناور آرناسییااصولفناور وامچنیناستفادهازمواردزیسترناسییازیستزیست

است.

 اصطالحات و تعاريف 1

 :رودمیکارزیربهتعاریفرداصطالحاتودرایناستاندا

1-2  

 Nanoscale                                                                                                                                 نانومقیاس

است.nm199تاnm1محدودهاندازهتقریبیاز

ازاندازهب رگتربهکوچکترنمیخواصیک -2يادآوري  یابیکردوبرا چنینخواصیاینحدوداندازهتقریبیتوانبرونهد وماً

است.

ااعنواننانورییااا کوچکازات  مطرحردهاستتابهتکات یاگروهnm1حدپایینیدراینتعریفستقریباً-1يادآوري 

 رد.دپایینیچنینبردارتمینانوساختاردادهنشودکهدرنبودح

]19923:1321استانداردمییایران[

1-1  

 Nanoscience                                                           علم نانو

اا وابستهبهساختارواندازه،متمای ازخوا مطادعه،کشفودرکمادهنانومقیاسکهدرآنخوا وپدیده

روند.اا منفردیاموادتودهپدیدارمیاایامودکولهات مربوطب

 ]19923:1321استانداردمییایران[

1-3  

  Nanotechnology                                                                                                                            نانو فناوري

ازپدیدهر دانستهبکارگی بردن  نانومقیاسبرا استفادهسفایده واا عیمیبرا دستکار وکنترلماده اا

اندازهاستکهازخوا مربوطبهات مربوطبهساختارخوا  ومودکولو موادتودهمتمای اا اا منفردیا

رود.می
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رود.دستکار وکنترلراملسنت موادا می -يادآوري

 ]19923:1321استانداردمییایران[

1-4  

 Nanomaterial                                                                                                                                   مادهنانو

بارد.داخییسطحیدرمقیاسنانومیا کهیااندازهخارجیآندرمقیاسنانواست،یادارا ساختارماده

ا کهیانانوریءیانانوساختاراست.ماده -يادآوري

]19923:1321استانداردمییایران[

 شناسی اصطالحات مشترک بین نانومواد و زيست 3

3-2  

 Nanobiotechnology                            نانوزيست  فناوري                                                                          

فناور است.رناسییازیستکاربردعی نانویافناور نانودرزیست

رود.ایناصطالحراملکاربردفناور نانودرسالمتانسانوعیومدامینی می-يادآوري

3-1    

                                                                                 Bionanotechnology نانو فناوري                 زيست

اادستگاهاا زیستیدرنانومواد،استفادهازمودکولبهعبارتدیگر،،استنانورناسیدرفناور زیستدکاربر

.نانومقیاساستاا یاسامانه

3-3  

 Bio-inspired nanotechnology                                                                        القاء   -فناوري نانوي زيست

                                                                        Biomimetic nanotechnologyفناوري نانوي زيست تقلیدي

نانومقیاساا اایاسامانهدستگاهیاتودیدنانومواد،رناسیبرا طراحیو/بکارگیر اصولیافتردهدرزیست

.است

دستاثردوتوسسنییوفرآبی کهدرآنیکسطحمصنوعیبهتقییدازنییوفرآبی،دوبیا صحرایییاگلتدن،بهمنظوربه:مثال

رود.اا نانومتعد،زبروناصافمی،بهدقتدرمقیاس1گری  آوردنخاصیتابرآب

3-4  
                                                          Nanotoxicology                                                           شناسی نانوسم

.رناسیبرا مطادعهنانومواداستاستفادهازعی س 

                                                 
1- Superhydrophobicity 



3 
 

3-5  

  Protein corona                                                                                                                         پروتئینتاج 

روند.اا کهدریکمحیطزیستیبررو نانورییءجیبسطحیمیاا زیستیساغیبپروتئینمودکول

گیرد.بانانورییءدارتهبارند،دربرا راکهفعادیتآبیردهاا زیستیب رگایننکتهممکناستمودکول-2يادآوري

ضخامتتاجمعموتًدرمقیاسنانواست.-1يادآوري 



3-6  

 Nanobioconjugate                                                                                                نانوزيستی           يوغی هم

کولزیستیمتصلبهیکنانومادهتشکیلردهاست.ساختار پیوند کهازمود
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 نامه کتاب

اصطالحاتوتعاریفاصیی-ااواژه-فناور نانو-19923استانداردمییایران-1
2-ISO/TS 27687:2008, Nanotechnologies-Terminology and definitions for nanoobjects- 

Nanoparticle, 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) 
 

 

 


