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 »كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر محفوظ و مخصوص پديدآورنده است«



  به نام ايزد يكتا
يكي از زمينه هاي تحقيقاتي جديد علمي كه توجه زيادي را در سراسر دنيا به خود جلب 

ه عالوه بر تحقيقات علمي فراواني كه در زميندانش و فناوري نانو مي باشد و  ست،كرده ا
 كـردن كـاربردي   اي فراواني نيـز در راسـتاي  تالش ه توسط دانشمندان انجام شده است،

 دستاوردهاي حاصل از اين تحقيقات نيز صورت گرفته  به گونه اي كه امروزه در صـنعت 
ن سـايز برخـي   كوچـك نمـود   ش بازده دسـتگاهها، الكتريكي، افزايبه منظور توليد انرژي 

 كمـك  ايـن علـم بـه    مچنـين، ه. دانش استفاده بسياري شـده اسـت    از اين... موتورها و 
بهينه سازي رشد گياهان  سازي ساختار خاك و كودها،صنعت كشاورزي در جهت بهينه 

آنچه بيش از همـه توجـه    عالوه بر اين موارد،.شتافته است... و ضد عفوني كردن بذرها و 
ده از فنـاوري نـانو در بحـث    دانشمندان را به اين دانش جلب كـرده اسـت امكـان اسـتفا    

وريكـه امـروزه كيـت هـاي     به ط پيشگيري بيماري ها مي باشد، حتي درمان و  تشخيص،
تشخيصي گوناگون با استفاده از اين تكنيك ساخته شده و حتي نسل هـاي اول و دوم را  
پشت سر گذاشته و حتي در مواردي نيز نسل سوم و چهارم برخي از آنها دوره آزمايشـي  

مهمترين مزيـت ايـن تكنيـك در زمينـه تشـخيص بيمـاري هـا        . را به پايان رسانده اند 
همچنـين در  . ابزار تشخيصي با كاربرد اين فناوري در ساخت آنها مي باشـد  افزايش دقت

هدف يابي و تاثير  ه اندتوليد شد انش نوينزمينه درمان نيز داروهايي كه با تكيه بر اين د
از ايـن فنـاوري اسـتفاده نشـده     كه در توليد آنها  اني نسبت به داروهاي همسان خودفراو
ن بـه طـور   ص شده است كه عوارض اين نانو داروهـاي نـوي  داشته اند و حتي مشخ ،است

  . چشمگيري كاهش يافته است
امـروزه معضـل بزرگـي مـي باشـد كـه        ن،ستا بر كسي پوشيده نيست كه سرطادر اين را

علي رغم اينكه جهـت رفـع و درمـان     و عه بشري را در سراسر دنيا درگير كرده استجام
 ،روشي قطعي جهت درمـان  هنوز تاكنون شده استاين بيماري تالش هاي فراواني انجام 

اميد بر آن است كه بـا   ،با اين حال .حتي پيشگيري سرطان ابداع نشده است تشخيص و
نـانو در زمينـه    استفاده از يافته هايي كه تا كنون دانشـمندان در حيطـه علـم و فنـاوري    



شخيص سرطان برداشته درمان و ت ،گام هايي موثر در زمينه پيشگيري ،سرطان مبارزه با
زنانو مـواد  هاي مختلف مورد استفاده جهـت سـنت   در اين كتاب عالوه بر ذكر روش.شود 

در  غيير ساختار و خواص آنها وگوناگون و بررسي خواص و كاربرد آنها و همچنين روش ت
از كليه دانشمندان و . نيز بحث شده استمورد استفاده از آنها در زمينه مبارزه با سرطان 

شـده حتمـا    محققان و عالقه مندان عزيز خواهشمنديم جهت تاييد صحت مطالب عنوان
مراجعـه   كه در انتهاي هر فصل بـه تفكيـك ذكـر شـده اسـت      به فهرست منابع و مراجع
زمينه  اين مربوطه در راستاي پيشرفت كشور عزيزمان و رشد درنموده و با مطالعه منابع 

  .علمي دقيق تر گام بردارند
بزرگـواري خـود   از خوانندگان عزيز خواهشمنديم كه كمبودهاي اين اثـر را بـه   همچنين 

  .مورد عفو قرار دهند
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