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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و اسکتاندارد مؤسسکۀ مقکررات و قکوانی  اصکح  قکانون 3مکاد  یک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا  نشکر و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی)رسمی(ایران

بکه92/6/29نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومی جلسهشورا عالیادار مکور 

جهتاجراابحغشدهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره

مؤسسکات و مراکز نظران صاحب کارشناسانسازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ، بهشرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،مصکر  تولیدکننکدگان، شکام  نفکع، و حک  صکاحبان منصکفانۀ و آگااانکه مشکارکت از ککه اسکت تجار  و فناور 

نکوی  پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از پک  و شکودمکی ارسکا  مربکو  فنکی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران ملی)رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

.شود می منتشر و چاپ

کننکد می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی ترتیکب، .شکود مکی منتشکر و چکاپ ایکران ملکی اسکتاندارد عنکوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی کمیتکۀ در و تکدوی  3 شکمار  ایکران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

.باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمانملیاستانداردایران مربو که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد المللکی بکی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمانملیاستاندارد
المللکیالکتروتکنیک  بکی  ،کمیسکیون1

9
(IEC)3قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)2رابکط تنهکا بکهعنکوان و اسکت
 ککدک غکیایی کمیسکیون 

3
(CAC)خکا  اکا  نیازمنکد  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در.کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیر بهره المللیبی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتاا  آخری  از کشور،

 کننکدگان،حفک  مصکر  از حمایکت بکرا  قکانون، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمانملیاستانداردایرانمی

 از اجرا بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد،اجبکار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و صکادراتی کاالاکا  اسکتاندارد اجکرا  کشکور، محصکوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید.

 فعا  مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید. اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، درزمینۀ

 اسکاس بکر را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمانملیاستانداردایران سنجش، وسای  کالیبراسیون)واسنجی( ومراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصححیت نظام ضوابط

 فلکزات عیکار تعیکی  سنجش، وسای  کالیبراسیون)واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج.کند نظارتمی آناا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد  انجام و گرانبها



                                                 
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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  استانداردتدوين کميسيون فني 

 :7قسمت -نامه   واژه –فناوري نانو  "

 " هاي بهداشتيمراقبت تشخيص و درمان در



 نمايندگيسمت و/ يا  رئيس: 


ابی،سپیدهارب

)دکترا سمشناسی(

سازمانغیاو،کمیتهفناور نانودبیر

وزارتبهداشت،درمانوآموزش-دارو

پزشکی

 دبير:

اعظم ،رحیمی

(شیمیدکترا )



پژواشگاهپلیمروعضوایئتعلمی

گروهعضوونایراپتروشیمی

زبانفرانگستانیمیشیتخصص

یوادبفارس

)امیبهترتیبحرو الفبا)اس:اعضاء
آگند،فریما

)کارشناسارشدشیمی(

 


عضوایئتعلمیدانشگاهمال اشتر



اسحمیپور،الهه

 )کارشناسارشدزیستشناسی(



لیح پزش ،

)کارشناسارشدمدیریتفناور (



پو پو ،حس 

 (کارشناسارشدشیمی)



چوخاچیزادهمقدم،امی 

مواد()کارشناسارشد



سیفی،مهوش

)کارشناسارشدمدیریتدولتی(





 سعهفناور نانووکارشناسستادویژهت





–نانوکمیتهفناور دبیرخانهمدیر

دارووغیاسازمان



کارشناسستادویژهتوسعهفناور نانو





اسستادویژهتوسعهفناور نانوکارشن





نایبرئی کمیتهفنیمتناظرفناور 

کارشناساستانداردنانوو
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 گفتارپيش

نوی آنکهپیش "اا بهداشتیمراقبتدرتشخیصودرمان:3قسمت-نامهواژه –فناور نانو"استاندارد

کمیسیون فناور ادر توسعه ویژه استوا مربو توسطستاد تدوی شده نانو جلسهسیزدامی در

گرفتهاست3/2/1323مور کمیتهملیفناور نانو تصویبقرار ،مورد بندی ماده استناد 3این به

،بهعنواناستانداردملی1331مصوببهم ماهاستانداردایران،سازمانملیقانوناصح قوانی ومقررات

ایرانمنتشرمیشود.

ف امگامیواماانگیباتحوالتوپیشرفتاا ملیوجهانیدرزمینهصنایع،علوموخدمات،برا ح

و برا اصح  پیشنهاد که گونه ار و شد خوااد نظر تجدید صورتلزوم در ایران استاندارداا ملی

رارخواادگرفت.تکمی ای استانداردااارائهشود،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربو موردتوجهق

بنابرای بایداموارهازآخری تجدیدنظراستانداراا ملیایراناستفادهکرد.

منبعوماخی کهبرا تهیهای استانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشر زیراست:

ISO/TS 80004-7: 2011, Nanotechnologies –Vocabulary-Part7: Diagnostics and therapeutics 

for healthcare  
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  مندرجاتفهرست 

    صفحه                                                                                                                          عنوان

                                                                                ب                                                                                        استانداردازمانملیسآشناییبا

جکمیسیونفنیتدوی استاندارد  

دپیشگفتار  

ومقدمه   

1اد ودامنهکاربرد1  

1مراجعالزامی9  

 1 اصطححاتوتعاریف3   

 3 پیوستالف)اطحعاتی(واژهنامه   

 3 پیوستب)اطحعاتی(کتابنامه    
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 مقدمه

مواددرعلوممهندسیواا کشفاابهتغییراتچشمگیر درروشپیشرفت،طراحیوساختنانومواددر

شودوانتظاربینیمیاا بهداشتینیزپیشاا مشابهدربخشمراقبتفیزی منجرشدهاست.پیشرفت

می ای رودکهقدرتتشخیصودرمانبااستفادهازاجزا سازندهنانومقیاسپیشرفتاساسیپیدا کند.

مادهیانانوچندسازهباشدیامستقیماتر،مانندزیستاجزاممک استاجزا سازندهداخلیی ساختاربزرگ

بهعنوانساختاراا نانومقیاسآزادواردعم شوند.

اا انسانیبردار ازخوا سطحیاذراتنانومقیاسبرا اادا تشخیصییادرمانیمرتبطبابیمار بهره

لینانوموادکهباعنواننانوپزشکیازآنگیرد.ای کاربردعمدرمحدودهمحصوالتووسای پزشکیقرارمی

گیرد.ارسامانهزیستشناختیدرسطحسلولیاا بهداشتیقرارمیشوددرحوزهعمومیمراقبتیادمی

 مینانودر عم  عملکردمقیاس و سازمان کند برا 1دایخود را اصلی سازنده اجزا  و داده نشان را

 نظرساختار کهاز تشکی میماکرومقیاس، لیپید بیشترآشناست، الیه ای مقیاساخیرشام دو داد.

اندام  سلو ، غشا  ابر ساختاراا  و سلولی مولکولیاا  خواای،می9درشت اتصا  برا  که شود

ازخوا مربو بهذراتیاسطو نانومقیاساا گوناگونطراحیمیکاتالیزور وتحركبهشیوه شوند.

اا درونتنیوبرونتنیاستفادهکرد.ونتواندرآزممی





                                                 
1-Self-organizing 
2-Supra-macromolecular 
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 نه کاربردهدف و دام         2

بکارگیر فناور  تدوی ای استاندارد برا اصطححنانواد از درمانپزشکیاست. تشخیصو اتدر

 کاربرداا  به نانوفنمربو  مراقبتاور  میدر بهداشتی بخشاا  به توان دیگر ISO/TS 8004اا 

اا موادنانومقیاسدرمقاصدبردار ازویژگیارائهشدهبرا بهرهاتمراجعهکرد.درای استاندارداصطحح

ب درمانی یا نانویمار تشخیصی خوا  است. انسانی میاا  را عنمقیاس که یافت مواد  در اصرتوان

مقیاسباشند.سداشتهیاخوددارا ابعادنانونانومقیا

مراقبت متخصصان برا  استاندارد مانندای  بهداشتی مصر :اا  فناوران،سازندگان، کنندگان،

وپژواشگرانکاربرددارد. مردمنهاد)سم اا(ااسازمانگیاران،اا ثبتاختراع،قانوننمایندگی

:دزیرکاربردنداردای استاندارددرموار

مادهرنظرگرفت مقصوداولیهازنانوماده،بدوندبو بهآثارزیستشناختیی نانومراتاصطحح-الف

 شناسیتوصیفآثارزیستمحیطی،ایمنیوبهداشتی.اصطح -ب

 



 مراجع الزامي        1

آنه به استاندارد مت  در استکه مقرراتی حاو  زیر است.مداركالزامی شده ارجاع ترتیبآنا بدی 

،اصححیهدرموردمراجعدارا تاریخچاپو/یاتجدیدنظرد.نشوجزئیازای استانداردمحسوبمیمقررات

و تجدیدنظراا نیست. استاندارد ای  نظر مورد آن بعد  ای اا  ذینفع کاربران است بهتر حا  ای  با

درهااوتجدیدنظراا مداركالزامیزیرراموردبررسیقرارداند.آخری اصححبامکانکاربرداستاندارد،

تجدیدنظر،بدونتاریخمراجعمورد تجدیدنظرآنمداركالزامیآخری چاپو/یا ارجاعدادهچاپو/یا

شدهموردنظراست.

 جعزیربرا ای استانداردالزامیاست:ااستفادهازمر

اا،اصطححاتوتعاریفاصلیواژه-فناور نانو،19923:1321استانداردملی 1-2
  2-2 IS0 80004-1: 2010, Nanotechnologies- Vicabulary- Part1- Core terms   

Nanotechnologies – Terminology and definitions  2-3 ISO/TS 27687:2008, 

                              for nano-objects —Nanoparticle, nanofibre and nanoplate                           

                             

 

 و تعاريف  اتاصطالح     3

اصطححاتوISO/TS 80004درای استانداردعحوهبراصطححاتوتعاریفتعیی شدهدراستانداردسر 

 رود:بکارمیتعاریفزیرنیز



 

9 
 



3-2 

(Nanoscale)                                                                                                                             نانومقياس

است.nm199تاnm1محدودهاندازهتقریبی


چنی خواصیای حدودهاندازه براوتوانبرونیابیکردوچکترنمیکهلزوماازاندازهبزرگتربهکرایخواص-2يادآوري 

است.یبیتقر

ااعنواننانوکوچ ازاتم ااگروهای(مطر شدهاستتابهت اتمnm1بای)تقرفیتعر یدراینییحدپا-1يادآوري 

.شدیبرداشتم یچنینییعناصرنانوساختاردادهنشودکهدرنبودحدپااییشئ

ISO/TS 80004-1: 2010]،1-9تعریف[
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     (Nanoscience)                                                                                                                            نانو علم

 مطالعه، دركماده پدیده1-3)نانومقياسکشفو آنخوا و در که اندازه( و ساختار به اا وابسته

شود.اا منفردیاموادتوده،پدیدارمیاایامولکو متمایزازخوا مربو بهاتم

 ISO/TS 80004-1: 2010]،9-9تعریف[
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 (Nanotechnology)                                                                                                                نانوفناوري

بردن(ازدهیاستفاده)فا (.برا1-3)اسينانومقوکنتر ماده دستکار برایبکارگیر دانستهاا علم

موادایمنفرد اامولکو ایااوخوا وابستهبهساختارواندازهاستکهازخوا مربو بهاتماادهیپد

 .شودمیزیتودهمتما

 

.شودیشام سنتزموادامم،وکنتر دستکار –آوريياد

 ISO/TS 80004-1: 2010]،9-3تعریف[
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 (Nanomaterial)                                                                                                                          مادهنانو

آننانویساختارسطحاییساختارداخلای(است1-3)اسينانومقآنیبعادخارجکهاری ازا اماده

.استاسیمق


است.افتهی(ومادهناساختار3-3)یئینانوش براریفراگیای ی اصطح عموم–يادآوري

 ISO/TS 80004-1: 2010]،2-9تعریف[
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 (Nano-object)                                                                                                                                      نانوشيئي

(.1-3است)اسينانو مقآنیسهبعدخارجایدو ،یکه اماده

 
مجزاست. اسینانومق ایاش برایاصطح عموم–يادآوري

]19923استانداردملی،93-9تعریف[
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 (Nanofiber)                                                                                                                                 نانوليف

.استبزرگتراری(وبعدسومآنبس1-3) اسينانومقمشابهآنیکهدوبعدخارجنانو شيئي


.پییریاصلبباشدتواندانعطا یفمینانول-2يادآوري 

ازسهبرابرشتریبزرگترباتفاوتباریبسیمشابهباتفاوتاندازهکمترازسهبرابروبعدخارجیدوبعدخارج-1يادآوري 

.شوندیدرنظرگرفتهمگرینسبتبهدوبعدد

باشد.نانومقیاسبزرگتری بعدخارجیلزومانباید-3يادآوري 

  ,   ISO /TS 27687: 2008 ] 3-2یفتعر[
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 (Nanointervention)  نانويي                                                                                                        مداخله

        ست.ا ااه(موادوسامان1-3)اسينانومقبااستفادهازخوا یرسلولیوزیدرسطحسلول دستکار

 

3-9   

 (Stealth nano-object)                                                                                                  نانوشيئي مخفي

طراح (3-3)یئینانوش آشکارشدنژهیویکهبا  ریبدنجلوگیدفاع ااسامانهلهیپ زدنبهوسایاز

 .کندیم


وس ریجلوگ برایمخف ایاشنانو-يادآوري به شدن آشکار پوششی()تورینهرتیکولواندوتلیا سیستملهیاز ا 

(Reticuloendotelial) (RES)شوندیمیطراحژهینفوذبهغشاااوسداابطورو سازآسان براای.



 ریجلوگ شده(تاازآشکارسازلهیشده)پگبیترکو کیگلل یاتیوباپلافتهییکهاندازهوشک مناسبنانوشیئیمثال:

کند.
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 (Nanoarray)                                                                                                                              نانوآرايه

باسطحنظم اهیآرا از (1-3)اسينانومقیتوپوگرافای عملکرد اایژگیو ادارای(3-3)اينانواشدار

(.یودرمانپزشکصیاست)ازنظرتشخ


اابکارسلو ایاامولکو ستی)گرفت (زرانداخت یبرا گایدارورسانیکنتر شده، حسگر کهبراا هینانوآرا-يادآوري

رودیم
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 Nanopore sensor))                                                                                                   حسگر نانوتخلخلي

شود.استفادهمیینشیگز (وآشکارسازیی)شناساصیتشخ )اا(برانانوتخلخ کهدرآناز  حسگر


مینانوتخلخلی حسگر–يادآوري مولکو ستیز (وآشکارسازیی)شناساصیتشخ براتوانیرا ویمعدن ااونیاا،

مرتبطبافیزیولوژ بکاربرد. ااگونهریسا
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 (Nanocarrier)                                                                                                                   نانوحامل

قابلیتحم باراابزرگتراسیکهدرمقییایاشای(3-3)يئينانوش دارندو1-3)اسينانومق نداما (را

یاا دروندرحفرهایدرتودهساختارایسطحخود، درمانیراروایصییعام تشخ یتواناییانتقا 

(.یودرمانپزشکصیدارند)درتشخ


.ردیرااد گ اژهیوو یتواندمح دقانتقا می–2 يادآوري

عوام ضدسرطان،شیبهمنظورراا اژهیبهسلو وبافتو1کاربردپزشکی با انتقا باراا اابرام حانانو-1يادآوري 

روند.بکارمی حسگرای ربرداریتصو عملکرداا براایگرید ودارواااا یوتیبیآنت
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 (Nanocacapsule)نانوکپسول

حفرهایسورا  یکه ساختارایییایمیازنظرشزیمتماهیچندالای یجداره (دارا3-3)يئينانوش

شدهاستیطراحریکنندهتصوتیتقواییدرمان،9اجزا قاب تجزیهحم  وبراکندیرااحاطهم جامد

 (.یودرمانپزشکصی)ازنظرتشخ

                                                 
1-Medical payload 

2- Analytical 
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 (Nanoneedle)                                                                                                                           نانوسوزن

اينانو اشایااسیا  یتحوتیشدهکهقابل یبارایریمتغکنواخت،یی(صلبباقطرخارج6-3) فينانول

یاختشنستیز درساختاراایفرورفتگجادیا اا معینیداردوبراسلو اییبافت اا(رابهمح 3-3)

امکاربرددارد.

 

.بکاربرد سازم یا درمتخلخ کردنپوستبراتوانیاارام نانوسوزن:مثال
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 (Nanoporous membrane)                                                                                      غشاي نانومتخلخل

 بهاممرتبطاست.ای(باز )مجرااانانوتخلخل دارا غشا


انتقا مادها ،یسانی(دارندکهامکانجردهی)خمدارچیپاییمخروط، ااستوانهاندسیشک نوعاااتخلخ –يادآوري

 .کنندیموادح شدهرافراامم جداسازایح شده
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 (Nanopit)                                                                                                                           نانوفرورفتگي

(.یودرمانپزشکصیاست)ازنظرتشخاسينانومقبعدآن یحداق سطحکهیفرورفتگ


.شودیمیفعا طراحستیعام ز یشیرااایمثححف ژه،یعملکردپزشکیو نسبتمنظربرا–يادآوري
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 (Nanochannel)                                                                                                                          نانومجرا

(.یودرمانپزشکصیشدهباشد)ازنظرتشخدهینانوتخلخلیکهکشاینانوحفرهباز،ينانوفرورفتگ



شدندرسطحفیوردیسلولیچسبندگایا یسانی(بهکنتر جر1-3)اسينانومقدرافتهیجهت ساختاراا–یادآور 

.کنندیمادهکم مستیز ی
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 (Nanotweezer)نانوگيره
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بزرگتریئیش ی(1-3)اسينانومقیجزءسطحای(3-3) يئينانوش گرفت ورااکردن برا الهیوس

است.

.
کهدررودیبکارم یمح دق یجسمبه یدراسی)موارد(نانومق همنظورحرکتدادناجزابلهیوس ای –يادآوري

رابرداشت.CNSودیلوئیآم اامانندپحكده،یمادهصدمهدتوانیمجهینت
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 (Nanoscale imaging agent)                                                                  عامل تصويربرداري نانومقياس

(کهبرا تقویتتفکی تصویرطراحیشدهاست.3-3)نانوشيئي



دارشدهباموادپرتوزا.عوام فراصوت،پرتوایک ،نور ونشانه:مثال
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 پيوست الف

 )اطالعاتي(

 نامه انگليسي به فارسي واژه
 

 Nanoarrayنانوآرایه

 Nanocapsuleنانوکپسو 

 Nanocarrierنانوحام 

 Nanochannelنانومجرا

 Nanofibreنانولیف

 Nanoscale imaging agentعام تصویربردار نانومقیاس

 Nanointerventionیینانومداخله

 Nanomaterialنانوماده

 Nanoneedleنانوسوزن

 Nano-objectنانوشیئی

 Nanopitنانوفرورفتگی

 Nanopore sensorیحسگرنانوتخلخل

 Nanoporous membraneغشا نانومتخلخ 

 Nanoscaleنانومقیاس

 Nanoscienceنانوعلم

 Nanotechnologyنانوفناور 

 Nanotweezerنانوگیره

 Stealth nano-objectنانوشیئیمخفی
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