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سالم
 به ششمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو خوش آمدید.

پیش از آنکه پاسخ دادن به سواالت را آغاز کنید، نکات زیر را با دقت بخوانید:

 متن سواالت را با دقت بخوانید و در پاسخ دادن عجله نکنید.
 برخی از سواالت تنها با تکیه بر منابعی که قبال برایتان معرفی شده بودند، طراحی شده اند. اگر به منابع معرفی شده مسلط باشید، با 

صرف کمی دقت می توانید پاسخ درست را پیدا کنید.
 برخی دیگر از سواالت به مباحثی می پردازند که به طور کامل در منابع معرفی شده مطرح نشده اند. در ابتدای این سواالت توضیحات 
کوتاه یا مفصلی آمده است. در مورد این سواالت باید توضیحات را با دقت بخوانید و با تکیه بر اطالعاتی که از قبل دارید، به سواالت 

پاسخ دهید.
 ممکن است در مورد برخی از سواالت دو یا چند گزینه درست به نظرتان برسد. در این مورد باید بهترین گزینه را انتخاب کنید.

 براي پاسخ هاي غلط، نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.

1.باتوجهبهتعریففناورینانو،کدامیکازگزینههایزیرازموضوعهایاصلیموردبحثدراینفناوریمیباشد؟
1( ساخت خازنی که چند نانوفاراد ظرفیت دارد.

2( ساخت خازنی که ابعاد صفحات آن چند نانومتر باشد.
3( ساخت خازنی که بین صفحه های رسانای آن چند نانوولت اختالف پتانسیل باشد.

4( ساخت خازنی که بار الکتریکی خود را در عرض چند نانوثانیه تخلیه می کند.

2.کاهشاندازهنانوذراتباعثکدامیکازرفتارهایزیرنمیشود؟
1( افزایش واکنش پذیری 

2( افزایش خواص جذب    
3( افزایش برهم کنش فیزیکی در سطح    

4( افزایش دمای ذوب

3.نقاطکوانتومی.....گافانرژی......دارندوپرتوینورمرئیمنتشرشدهازآنهادراثرتاباندنپرتویفرابنفشمتمایلبهرنگ......است.
1( کوچک تر - بزرگ تر - آبی 
2( کوچک تر - بزرگ تر - قرمز
3( بزرگ تر - کوچک تر - آبی

4( کوچک تر - کوچک تر - آبی

4.کدامگزینهدرموردرفتاررساناییالکتریکیموادباتغییردمادرستاست؟
1( با افزایش دما، جنبش ذرات تشکیل دهنده جسم رسانا بیشتر می شود و رسانایی الکتریکی آن افزایش می یابد.

2( در نیمه رساناها با افزایش دما، تعدادی از الکترون های نوار ظرفیت به نوار رسانش گذار می کنند و در نتیجه رسانایی کاهش می یابد.
3( در نیمه رساناها با افزایش دما، تعداد الکترون های نوار رسانش و حفره های نوار ظرفیت افزایش یافته و در نتیجه رسانایی بیشتر می شود.

4( افزایش یا کاهش دما هیچ تاثیری روی رسانایی مواد ندارد.
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5.درنمودارهایزیرمحورعمودینسبتسطحبهحجمذراتومحورافقیقطرذراترانشانمیدهد.درکدامنموداررابطهایندو
متغیربهدرستینشاندادهشدهاست؟

  )4       )3           )2                     )1

6.ازنانوذراتآلومینیوممیتوانبرایساختسوختجامددرموشکهااستفادهاست.درایننوعسوخت،واکنششدیدبینآلومینیوم
واکسیژنموجبآزادشدنانرژیبسیارزیادیمیشود.چهارنوعسوختآلومینیومباساختارهایمتفاوتدراختیاراستبهطوری
کهجرمتمامنانوذراتموجوددرایننمونههابایکدیگربرابراست.کدامیکازاینسوختهاانرژیحرارتیبیشتریراتولیدخواهند

)π=3.کرد؟)چگالیتمامنمونههاثابتو2700کیلوگرمبرمترمکعبمیباشد
1( نانوذره مکعبی             2( نانوذره استوانه ای با نسبت ارتفاع به شعاع قاعده 4 

3( نانوذره کروی             4( اطالعات کافی نمی باشد. 

7.دریکفرایندکوچکسازیدرهرمرحلهاضالعمکعبیرانصفمیکنیم.پسازnمرحله،مجموعمساحتبهدستآمدهونسبت
سطحبهحجمایجادشدهبهترتیبچندبرابرمیشود؟

1(       و              2(         و          3(             و     4(      و  


8.یکنانوذرهطال-کادمیومسولفایدکهبهصورتیکساختارهسته-پوستهمی باشد،دارایقطر10نانومتراست.اگرقطرنانوذرهطال
6نانومترباشد،چهکسرحجمیازایننانوذرهراحجمپوستهتشکیلمی دهد؟

  )4       )3           )2              )1

9.دانشآموزیبااستفادهازدستگاهکالری مترمقدارگرمایاکسایشیکگرممیکروذرهآلومینیومویکگرمنانوذرهآلومینیومرا
اندازه گیریکرد.ویمشاهدهکردکهگرمایآزادشدهازنانوذراتآلومینیومبیشازمیکروذراتآناست.دلیلاینامرچیست؟

1( انرژی سطحی ذخیره شده در نانوذرات بیشتر از میکروذرات است. 
2( ساختار بلوری نانوذرات آلومینیوم با میکروذرات آن متفاوت است.

3( سرعت اکسایش نانوذرات بیشتر است.
4( ساختار اکسید ایجاد شده از سوختن نانوذرات آلومینیوم با میکروذرات آن متفاوت است.

درادامهسوالقبلبهاینسوالپاسخدهید:

10.ایندانشآموزذراتحاصلازاکسایشرادرونقالبیریختهوفشردهمیکند،بهطوری کهفضایخالیبینذراتباقینمیماند.
چگالیمادهحاصلازانجاماینفرآیندبرکدامیکازذراتزیربیشتراست؟

1( نانوذرات آلومینیوم 
2( میکروذرات آلومینیوم 

3( چگالی هر دو برابر است. 
4( پاسخ به این سوال به ساختار بلوری ذرات آلومینا حاصل بستگی دارد. 



و
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11.براساسبررسیهایصورتگرفته،ساختاربلوریمنیزیمتحتفشارGPa 50ازHCPبهBCCتبدیلمیشود.درحیناینتغییر
فازمیزانفضایخالیموجوددراینمادهچندبرابرمیشود؟

1( 0/81 برابر           2( 0/9 برابر         3( 1/08 برابر       4( 1/23 برابر 

12.بافرضیکسانبودنانرژیپیوند)ε(درتمامساختارهایزیر،کدامیکازسطوحبهترتیبدارایبیشترینچگالیاتمیسطحی
)ρ(وبیشترینانرژیسطحی)γ(بیشتریدارد؟

FCCصفحهعمودبرقطراصلیمکعبسلولواحددر)A
BCCصفحهموازیباوجهسلولواحد)B

HCPصفحهموازیباقاعدهسلولواحد)C
C ،A )4        B ،C )3        A ،C )2           A ،B )1

13.درصورتیکهتنهانقصبلوریموجوددراینقطعاتمرزدانههاباشند،عبارتزیربااستفادهازکدامیکازگزینههابهطورصحیح
تکمیلمیشود؟پسازاعمالفرآیندمکانیکیمقدارمرزدانهها..........یافتهودرنتیجهاستحکاممکانیکیقطعهفرایندشده..........مییابد.

1( افزایش - کاهش          2( افزایش - افزایش        3( کاهش - کاهش      4( کاهش - افزایش

14.بامقایسهالگویپراشاشعهایکس)XRD(قطعهقبلازفرایندوقطعهفرایندشدهکدامیکازگزارههایزیرمحتملتراست؟
1( پس از فرایند، ارتفاع پیکها افزایش یافته و پهنای آنها زیاد میشود.        2( پس از فرایند، ارتفاع پیکها افزایش یافته و پهنای آنها کم میشود.
3( پس از فرایند، ارتفاع پیکها کاهش یافته و پهنای آنها زیاد میشود.        4( پس از فرایند، ارتفاع پیکها کاهش یافته و پهنای آنها کم میشود.

15.یکیازچالشهایموجوددریکپارچهسازیقطعاتفلزیباجنسهایمتفاوت،تفاوتدرمیزانضریبانبساطحرارتیآنهااست.
راهکارهایکاهشضریب از پیدامیکند.یکی نمود تولیدمیشود، باالییدرونسیستم بهویژهدرشرایطیکهحرارت اینمشکل
نمودار زیر است.شکل کامپوزیتسازی و آن به کربنی نانولولههای مانند نانوموادی افزودن آلومینیوم مانند فلزی حرارتی انبساط

نانولوله مقدار افزایش با را Al-CNT نانوکامپوزیت حرارتی انبساط ضریب تغییرات
نشانمیدهد)برایسهولت،واحداندازهگیریازروینمودارحذفشدهاست(.مشاهده
میشودپسازافزایشمقدارنانولولهکربنیبهبیشاز15درصدحجمی،ضریبانبساط
مقدار افزایش با حرارتی انبساط ضریب افزایش دلیل مییابد. افزایش مجدداً حرارتی

نانولولهکربنیچیست؟

1( ایجاد مجاری انتقال حرارت بسته درون نانوکامپوزیت و ممانعت از دفع حرارت
2( تشکیل شبکهای از نانولوله ها و انتقال حرارت در تمامی جهات و انبساط زمینه فلزی 

3( پراکندگی و توزیع نامناسب آن ها در زمینه )در طی مراحل تولید نانوکامپوزیت( 
4( حذف نقش زمینه فلزی در رفتار حرارتی ماده و پر رنگ تر شدن نقش نانولوله ها

شکل1ریزساختاریکجسمفوالدیتودهایچندبلوری)یاچندکریستالی(
رانشانمیدهد.شکل2نشاندهندهریزساختارهمانجسمپسازاعمال
برخیفرآیندهایمکانیکیاست.مرزدانههاباخطوطسیاهمشخصشدهاند.
نواحیسفیدمحصوربهخطوطسیاه،دانههایاینساختارفوالدیهستند.
اندازهدانههاباتوجهبهمقیاسدرجشدهدرزیراینتصاویرمشخصمیشود.

باتوجهبهاینتوضیحاتوتصاویربهسوالهای13و14پاسخدهید.
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خواص راحتی به میتوان زیر( درشکل C )بردار کایرال بردار از استفاده با .16
تعریف گرافنی مختصات صفحه در بردار این کرد. تعیین را کربنی نانولولههای
میشود.درصورتیکهجهتبردارکایرالرابهنحویتغییردهیمکهباپیوندهای
بودهو نوعی ازچه Cاست کایرال بردار دارای نانولولهایکه باشد؛ C-Cموازی

رفتارالکترونیکیآنچگونهاست؟
1( صندلی- رسانا       2( زیگزاگ- نیمه رسانا    3( کایرال- رسانا              4( کایرال- نیمه رسانا

17.برایساختیکفولرنازیکصفحهگرافن،بایدحداقلچند6ضلعیرابه5ضلعیتبدیلکرد؟
12 )4               6 )3      5 )2         3 )1

18.مجموعطولپیوندهادرفولرنC80کداماست؟)طولپیوندکربن–کربنراتقریبًابرابرÅ 1/4درنظربگیرید.(
 210 Å )4    168 Å )3      150 Å )2        108 Å )1

19.آنتالپیاستانداردتشکیلکدامیکازفولرنهایزیرکمتراست؟
C 180 )4      C 100 )3       C 80  )2         C 60  )1

20.اگریکفولرنC60بهاندازهیکتوپفوتبالبزرگشدهباشدوشمابهطورتصادفیبهاینتوپضربهبزنید،احتمالاینکهنوکپای
شمابهقسمتپنجضلعیاصابتکنیدتقریبًاچقدراست؟)راهنمایی:مساحتپنجضلعیبهضلعaتقریبابرابراستباa2 1/7ومساحت

ششضلعیباهمانضلعتقریبابرابراستباa2 2/6،همچنینفرضمیکنیمنوکپایشمابهاندازهکافیکوچکاست.(
0/5 )4     0/4 )3      0/3 )2        0/2 )1

21.درحالتجامدمولکولهایفولرنC60دریکساختاربلوریباچیدمانمکعبیمرکزوجهی)FCC(درکناریکدیگرقرارمیگیرند.
دراینساختارجرممعادلهرسلولواحدچقدراست؟

 3600 amu )4     2880 amu )3       60 amu )2        12 amu )1

22.کدامیکازگزارههایزیردرسنتزنانوموادصحیحاست؟
1( »آسیاکاری مکانیکی« ازجمله روشهای مناسب برای تولید انبوه نانوپودرها با خلوص باال است.

2( با استفاده از روش میکروامولسیون می توان نانوذراتی با توزیع اندازه بسیار باریک تهیه کرد.
3( با استفاده از روش لیتوگرافی نور مرئی می توان ساختارهای نانومتری با ابعاد دلخواه و به طور انبوه تهیه کرد.

4( روش سل-ژل یکی از بهترین روشها برای تولید نانوذرات فلزی است.

23.دودانشآموزبرایساختنانوذراتنقره،مقدارینیتراتنقرهرادرونآبحلکردهوسپسبهآنیکاحیاگراضافهمیکنند
تانانوذراتنقرهایجادشود.دانشآموزاولیاحیاگررایکبارهبهمحلولاضافهمیکندودومیاحیاگرراقطرهقطرهبهمحلولاضافه

میکند.نانوذراتبهدستآمدهازایندوآزمایشازنظراندازهوشکلبهچهصورتخواهدبود؟
1( اولی ریزتر و دارای ذرات هم شکل

2( اولی ریزتر و دارای ذرات غیر هم شکل
3( اولی درشتتر و دارای ذرات هم شکل

4( اولی درشتتر و دارای ذرات غیر هم شکل



6
ششمین المپیاد علوم و فناوری نانو

24.یکیازروشهایتولیدقطعاتفلزیوسرامیکیباکیفیتباال،استفادهازذراتپودریآنمادهاست.دراینروشابتداپودرهایاولیه
راپرسکردهودرکورهمیگذارند.درطیعملیاتتفجوشی)سینترینگ(دردماهایباالیکوره،نفوذاتمیتشدیدشدهواتمهایذرات

مجاوردریکدیگرنفوذکردهوذراترابههممیچسبانند.درنتیجهقطعهای
حجیمبااستحکاممناسبازذراتپودربهدستمیآید.جهتایجادپیوند
بینذراتپودریوتهیهیکنمونهیکپارچهورساندنچگالیآنهابهباالترین
میزانخودوبهبودخواصمکانیکیوفیزیکی،انجامعملیاتتفجوشیدر
دماوزمانبهینهازاهمیتفوقالعادهایبرخورداراست.بهطورمتداول،دمای
موردنیازبرایتفجوشی،کسری)دربرخیموارددرحدود0/6(ازدمایذوب
درنظرگرفتهمیشود.نیرویمحرکهبرایتفجوشیونفوذجهتپرکردن

خللوفرجموجوددرساختار،کاهشانرژیسطحیاست.
شکلمقابلدادههایمربوطبهتفجوشیسهپودرنیکلبااندازههایمختلف
)50μm,50nm,5μm(رانشانمیدهد.B،AوCنشاندهندهاندازهاین
ذراتهستند.کدامیکازگزینههاایننموداررابهدرستیتفسیرمیکند؟

، 50nm=B  و 50μm=C میباشد. چون هرچه اندازه ذرات کوچکتر باشد دمای کمتری برای تف جوشی نیاز است. 5μm=A )1
، 5μm=B و 50nm=C میباشد. چون هرچه اندازه ذرات بزرگتر باشد دمای کمتری برای تف جوشی نیاز است. 50μm=A )2
، 5μm=B و 50μm=C میباشد. چون هرچه اندازه ذرات کوچکتر باشد دمای کمتری برای تفجوشی نیاز است. 50nm=A )3
، 5μm=B و 50μm=C میباشد. چون هرچه اندازه ذرات کوچکتر باشد دمای بیشتری برای تفجوشی نیاز است. 50nm=A )4

25.ازنانوذراتاکسیدآلومینیومآمورفیکهباروشسل-ژلسنتزشدهانددریکواکنششیمیاییبهعنوانکاتالیستاستفادهمیشود.
اینذراتپیشازاستفادهبهعنوانکاتالیستعملیاتحرارتیمیشوند.مشاهدهشدهاستکهباافزایشدمایعملیاتحرارتیعملکرد
کاتالیستیابتداافزایشیافتهودرادامهکاهشمییابد.بافرضثابتماندناندازهذراتدرحینعملیاتحرارتی،دلیلاینپدیدهچیست؟

1( افزایش پایداری حرارتی نانوذرات با افزایش دمای عملیات       2( کاهش سطح ویژه نانوذرات با افزایش دمای عملیات
3( کاهش پایداری حرارتی نانوذرات با افزایش دمای عملیات       4( تغییر ساختار بلوری و انرژی سطحی نانوذرات با افزایش دمای عملیات 

26.میکروتوبولهاریزلولههاییپروتئینیباقطرداخلی12نانومتروقطرخارجی24نانومترهستندکهدرساختاراسکلتدرونسلولی
نقشمهمیدارند.ساختاراینلولههاازپروتئینهایکرویتشکیلشدهاست.اینپروتئینهادرساختارخودنقاطیباتمایلباالبرای

اتصالبهیکدیگردارند.درصورتوجودشرایطمساعد،سرعتاتصالاینپروتئینهابه
یکدیگربیشترازسرعتجداشدنشانبودهوحاصلآنتشکیلمیکروتوبولهاخواهد

بود.کدامیکازگزینههایزیردرموردفرایندتشکیلمیکروتوبولهاصحیحاست؟

1( میکروامولسیون، پایین به باال    
2( خودآرایی، پایین به باال

3( میکروامولسیون، باال به پایین   
4( خودآرایی، باال به پایین
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27.جدولمقابلنشاندهندهپتانسیلکاهشاستاندارفلزاتقلع،سربمنیزیموآهن
میباشد.درصورتیکهبهمحلولحاویغلظتمولیبرابرازکاتیونهایاین4فلزکهدر
حالهمخوردناست،محلولحاوییکاحیاکنندهقویمانندNaBH4)پتانسیلکاهش
استاندارسدیم2/71V-است(بهصورتقطرهقطرهافزودهشود،بیشتریناحتمالبرای

تشکیلساختارهایهسته-پوستهوآلیاژیبامشارکتکدامجفتفلزمیباشد؟

28.ازمیکروذراتاکسیدتیتانیمدرکرمهایضدافتاببرایجذبنورماورابنفشاستفادهمیشود.اگربهجایمیکروذراتازنانوذراتاکسید
تیتانیماستفادهشودمیزانجذبنورماوراءبنفشافزایشمییابد.ولینانوذراتاکسیدتیتانیمبهدلیلابعادکوچکیکهدارندمیتوانند
واردپوستشوندوبهبدنآسیببرسانند.بعضیازسازندگانبرایاینکهنانوذراتاکسیدتیتانیمبهبدنآسیبنرساننددرهنگام
تهیهنانوذراتبهمحلولآننشاستهاضافهمیکنند.اضافهکردننشاستهچگونهمیتواندمانعازآسیبرساندننانوذراتبهبدنشود؟

1( ذرات نشاسته بزرگ نمیتوانند از پوست رد شوند، به همین دلیل نانوذرات اکسید تیتانیم درون نشاسته وارد پوست نمیشوند.
2( ذرات نشاسته باعث بسته شدن منفذهای پوست شده و مانع از ورود نانوذرات به پوست میشوند.

3( ذرات نشاسته باعث تقویت پوست میشوند و اثر سوء نانوذرات را خنثی میکنند.
4( ذرات نشاسته با نانوذرات اکسید تیتانیم واکنش داده و ماده ای غیر سمی میسازند. 

29.وجودذراتمعلقدرهوایکیازمعضالتبزرگزیستمحیطیاست.حادتریننوعاینپدیدهدراثرپراکندهشدنذراتگردوخاک
بااندازهکمتراز10میکرومتردرهواایجادمیشود.تنفساینذراتبسیارخطرناکبودهوموجببیماریهایقلبیوریویمیشود.

برایتبدیلیکپارچهمعمولیبهماسکیبرایتنفسایمندرمحیطیباغلظتباالیریزگردکدامروشمناسبتراست؟
1( پوشش دادن الیهای از گرافن بر روی پارچه به روش رسوب شیمیایی بخار 

2( پوشش دادن الیهای از نانوذرات آیروژل بر روی پارچه با روش رسوب فیزیکی بخار 
3( پوشش دادن الیهای از نانوالیاف بر روی پارچه با روش الکتروریسی

4( پوشش دادن الیهای از زئولیتها بر روی پارچه با روش هیدروترمال

30.تحقیقاتزیادیبررویکاربردنانوذراتنقرهدرپاکسازیآلودگیهایمحیطزیستمتمرکزشدهاند.اماباقیماندنایننانوذرات
درمحیطمیتواندمشکالتیپیشآورد.یکیازراهکارهایپیشنهادشدهاستفادهازمیدانهایمغناطیسیبرایجمعآوریایننانوذرات

ازمحیطاست.کدامیکازساختارهایزیربرایحلاینمشکلمناسبتراست؟
Al2O3 2( نانوذرات با هسته نقره و پوسته       Fe3O4 1( نانوذرات با هسته نقره و پوسته
3( نانوذرات با هسته Fe3O4 و پوسته نقره      4( نانوذرات با هسته Al2O3 و پوسته نقره

31.یکیازراهکارهایبهبودکاراییسلولهایخورشیدیاستفادهازنقاطکوانتومیبرایافزایشجذبپرتوهایمرئیخورشیداست.
صرفنظرازشرایطفنیساخت،کدامگزینهبهترینپیشنهادبرایاستفادهازایننانومواددرسلولهایخورشیدیاست؟

1( استفاده از نقاط کوانتومی با اندازه بزرگ، به علت میزان باالی جذب نور مرئی
2( استفاده از نقاط کوانتومی با اندازه کوچک، به علت میزان باالی جذب نور مرئی

3( استفاده از نقاط کوانتومی به رنگ سبز، به علت جذب همه طیفهای نور خورشید
4( استفاده از نقاط کوانتومی با اندازهها و ترکیبهای مختلف، به علت جذب محدوده وسیع تری از نور خورشید

1( هسته-پوسته: منیزیم-قلع
    آلیاژی:         سرب-منیزیم 

2( هسته-پوسته: آهن-منیزیم 
    آلیاژی:         سرب-قلع

3( هسته-پوسته: قلع-منیزیم
    آلیاژی:         سرب-آهن

4( هسته-پوسته: سرب-آهن
    آلیاژی:         قلع-منیزیم
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32.نانوپوششهادستهایازموادنانوساختارهستندکهدرزمینههایمختلفیکاربردپیداکردهاند.برخیازنانوپوششهادرفناوری
سلولهایخورشیدیاستفادهمیشوند.کدامخاصیتایننانوپوششهاسببکاربردآنهادرسلولهایخورشیدیشدهاست؟استفاده

ازاینپوششهاچهمزیتیراایجادمیکند؟
1( خواص نوری - برای ایجاد پوششهای ضد بازتاب روی جمع کننده های خورشیدی نشانده میشوند.

2( خواص الکترونیکی - به عنوان کاربرد در اتصاالت الکتریکی و مقاومتهای موجود در سلول های خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند.
3( خواص نوری - به منظور جلوگیری از تخریب نوری اجزای درونی سلول خورشیدی به کار میروند.

4( خواص الکترونیکی - به عنوان تقویت کننده سیمهای انتقال الکتریسیته در سلولهای خورشیدی به کار میروند.


33.کدامیکازموادزیربرایتولیدالکتریسیتهازطریقکفپوشهایمورداستفادهدرمعابرپرترددمناسباست؟
1( مواد مکانوکرومیک          2( آلیاژهای حافظهدار        3( مواد الکتروکرومیک     4( مواد پیزوالکتریک

34.اتوبانهایگذرندهازمناطقشهریموجبایجادآلودگیصوتیبسیارباالییمیشوند.استفادهازدیوارهایعایقپلیمریازراهکارهای
جدیدکاهشاینمعضلدراطرافاتوبانهااست.اضافهکردنکدامنانوذرهبهایندیوارههابرایکاهشآلودگیصوتیموثرتراست؟

1( اکسید تیتانیم           2( ایروژل         3( اکسید آلومینیوم     4( خاک رس

35.مهندسانباالگوبرداریازپدیدههایطبیعینوارچسبهاییساختهاندکهمیتوانآنهارابارهاوبارهابهسطوحمختلفچسباند
وجداکرد،بدونآنکهخاصیتچسبندگیآنهاازبینبرود.فناوریمورداستفادهبرایساختچنینچسبهاییازساختاربدنکدام

موجودالگوبرداریشدهاست؟
1( مارمولک           2( عنکبوت         3( آفتاب پرست     4( قورباغه

36.رانندگیدرشبهمیشهبامشکالتیهمراهاست.هنگامیکهرانندهازآینهداخلکابینبهپشتسرشنگاهمیکند،ممکناستشدت
زیادنوراتوموبیلهایپشتیبرایویمزاحمتایجادکردهودربیناییویتاثیربگذارد.برایرفعمشکلایننورهایخیرهکننده،دانشآموزی

اقدامبهایجادنانوپوششیبررویآینهداخلکابینکردهاست.کدامدستهازموادزیراورابرایدستیابیبهاینهدفیاریخواهدکرد؟



پوششهاینانومتریویژهمیتوانندمشکلنورشدیدوخیرهکنندهاتوموبیلهایپشتیدرآینهاتوموبیل)تصویرراست(راحلکنند)تصویرچپ(.

1( فوتوکرومیک           2( ترموکرومیک        3( مکانوکرومیک      4( الکتروکرومیک

37.دانشمندانبرایساختسطوحآبگریزازساختاربرگگیاهانتقلیدکردهاند.کدامبخشازاجزایبرگگیاهبرایاینتقلیدزیستی
مورداستفادهبودهاست؟سازوکارخودتمیزشوندگیدراینسطوحچیست؟

1( منافذ تنفسی سلول گیاه – حضور دائم حبابهای کوچک در سطح و ممانعت از ترشدن سطح
2( قطرات ریز چربی سطح گیاه – آبگریزی سطح به دلیل چرب شدن آن

3( اندامکهای ریز سطح گیاه – پس زده شدن قطرات آب توسط بازوهای مکانیکی
4( نانوبلورهای سطح گیاه – زبری زیاد سطح در مقیاس میکرو و نانومتری
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)SH−(توسطیکگروهتیول)Xرشته(DNA38.درطرحوارههایزیر،سطحیازطالرامشاهدهمیکنیدکهتکرشتهایآبدوستاز
بهآنمتصلشدهاست.بهانتهایدیگرتکرشتهXیکگروهآبگریزدارایفلوراید)الف(متصلاست.رشتههایXابتدادرمحیطیبا
pHمعادلبا4/5قرارگرفتهوبهحالتتاخوردهدرمیآیندوسپسبهشکلتکالیههایخودآراازرشتههایDNAرویسطحطالقرار
دادهمیشوند)ب(.اگرشرایطبهسمتبازیشدنپیشبرود)pHمعادلبا8/5(،رشتههایXازحالتI)شکلپ(بهشکلرشتههای
کشیدهشدهمثلحالتII)شکلت(تبدیلمیشوند.باحضوررشتههایمکملYدرمحیط،ساختاردوتاییدرحالتIII)شکلث(ایجاد

میشود.درمورداینفرآیندکدامگزارهصحیحنیست؟

)پ(   )ب(       

)ث(   )ت(   )الف(   

1(با افزودن اسید و تغییر pH محیط در حالت )ث(، می توان به ساختار اولیه DNA )پ( بازگشت. 
2( تبدیل ساختار از حالت )پ( به )ت( همراه با تغییر انتروپی )افزایش بی نظمی( است. 

3( آبگریزی ساختار در حالت )ت( کمتر از حالت )ث( است. 
4( در شرایط اسیدی سطح این ساختار آبگریز خواهد شد. 

39.شکلزیرطرحوارهایازساختارمعمولشتابسنجهاینانوالکترومکانیکی)NEMS(رانشانمیدهد.اینشتابسنجهاازسه
قسمتاصلیجرم،فنروصفحاتخازنیتشکیلشدهاند.بااعمالشتاببهاینسامانه،قسمتجرمنسبتبهچهارچوباصلیدستگاه
حرکتکردهوموجبتغییرشکلفنرمیشود.اینامرباعثمیشودفاصلهصفحاتخازنیتغییرکردهوظرفیتخازنعوضشود.با
اندازهگیریتغییرظرفیتخازنمیتوانمیزانشتابواردشدهبهسیستمرااندازهگیریکرد.باتغییرکدامبخشحساسیتشتابسنج

افزایشنمییابد؟

)k فنر         2( ضخیم تر کردن قسمت فنری )با ثابت ماندن )k( کاهش ثابت)1
3( افزایش سطح در بخش خازنی       4( سنگین تر کردن یا بزرگ تر کردن بخش جرم
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40.یکیازروشهایشناساییموادمجهول)بانمادX(استفادهازنانوذراتیازطالاستکهرویآنهایکمادهباخاصیتفلورسانس)با
نمادF(بااستفادهازگروهتیول)−HS(متصلشدهاست.درکناراینموضوع،وجودسایرگروههایتثبیتشده)بانمادA،کهقابلیت
نانوذرات این نانوذراتطالبهگونهایاستکهموجبتغییرطولموججذب انتخابیبهمولکولهایمشخصیرادارند(روی اتصال
میشود.شرایطایجادشدهدرنهایتمنجربهخاموشیساختارتشکیلشده)عدممشاهدهفعالیتفلورسانسیساختار(میگردد.ورود
مادهایمجهول)X(باقابلیتاتصالانتخابیبهگروههای)A(موجودروینانوذراتطال،موجبروشنشدنمجدداینساختارمیشود.

بهاینترتیبامکانشناساییموادمجهول)X(باحسگرهایانتخابیوجوددارد.
باتوجهبهاینتوضیحاتکدامیکازجمالتدرمورداینروشصحیحاست؟

1( مبنای این روش رقابت بین ماده مجهول )X( و ماده فلورسانس )F( برای اتصال به سطح طال است.
2( ماده فلورسانس )F( به این دلیل خاموش میشود که محدوده نشر نور آن برابر جذب نانوذرات طال است. 

3( مبنای این روش دفع ماده فلورسانس )F( از سطح نانوذره طال به دلیل اتصال انتخابی گونه مجهول )X( بر روی سطح نانوذره میباشد.
4( دلیل روشن شدن مجدد ساختار، خاصیت فلورسانسی ماده مجهول )X( است.

41.یکیازمهمترینفرایندهایشناساییگونههایمجهولتوسطحسگرهاتغییرمیزانرساناییمادهحسگردرحضورگونهمجهول
باواردشدنمادهایکهقراراستحضورآندرمحیطآشکارگردد،مقداررساناییحسگرکمیازیادشده است.بهاینصورتکه
وحضوراینمادهآشکارمیشود.نانوسیمهاینیمهرسانایاکسیدفلزیکهقابلیتواکنششیمیاییبامادهمجهولرادارند،یکیاز

پرکاربردتریننانوموادمورداستفادهدرساختنانوحسگرهایگازیهستند.
»اکسایش«واکنشیاستکهدرآنعاملاکسنده)ماننداکسیژن(الکترونهایمادهاکسیدشوندهراجذبمیکندودرواکنش»احیاء«
pوnمادهاحیاگر)مانندکربنمونوکسید(بهمادهاحیاءشوندهالکترونمیدهد.درصورتاستفادهازنانوسیمهاینیمهرساناینوع
بهعنوانحسگردرشناسایی،کدامیکازگزینههایزیرتغییراتهدایتالکتریکیحسگردرحضورگازهایاکسندهواحیاگررابه

درستینشانمیدهد؟

   )2               )1

   )4               )3

42.برایپایدارسازیابعادینانوسامانههایداروییدرسیستمگردشخون،کدامروشمناسبتراست؟

1( تنظیم pH محلول حاوی نانوسامانه در حین فرآیند تولید به منظور باردار کردن سامانه دارویی
2( استفاده از امواج فراصوت )اولتراسونیک( بر روی محلول حاوی دارو قبل از تزریق

3( اتصال مولکولها یا پلیمرهای ویژه به سطح نانوسامانه دارویی 
4( آبگریز کردن نانوسامانه دارویی
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شناسایی برای الکترومکانیکی بازوهای از آرایهای از استفاده .43
نویدبخشترین از یکی بیماریزا عوامل خصوصًا مجهول گونههای انواع
دستآوردهاینانوزیستفناوریاست.دراینسامانههامولکولهایزیستی
کهصرفًاامکاناتصالبهگونهایخاصرادارندبررویبازویانعطافپذیر
نشاندهمیشوند.درصورتاتصالمولکولجدیدیبهمولکولهایشناساگر،
و داده تغییرشکل است دادهشده نشان زیر درشکل که نحوی به بازو
از باتوجهبهاینتوضیحات،استفاده وجودگونهمجهولآشکارمیشود.

چهنوعمولکولزیستیبرایاتصالانتخابیبهعنوانشناساگروچهنوعمادهایبرایساختبازویچنینآشکارسازیبرایتشخیص
عواملبیماریزامناسباست؟

4( آنتی بادی - پیزوالکتریک 1( آنتی ژن - مکانوکرومیک      2( آنتی ژن - پیزوالکتریک    3( آنتی بادی - مکانوکرومیک  

که هستند بدن مولکولهای از خاصی گروه مکمل« »پروتئینهای .44
میباشند. گردش حال در خون در غیرفعال صورت به عادی حالت در
یکدیگر کمک با و شده فعال میکروبها با برخورد در پروتئینها این
در منافذی ساختارها این میدهند. تشکیل مانند حلقه ساختارهایی
غشایمیکروبایجادمیکنندوبهاینترتیبباعثنشتمواددرونیآنها

بهخارجوسرانجاممرگشانمیشوند.
باپیشرفتفناورینانودانشمنداندرپیآنهستندکهبامکانیسمهای
مختلف)ازجملهترفندهایخوِدسیستمایمنیبدن(بهمبارزهبامیکروبها
بپردازند.کدامیکازنانوموادمیتواندنقشپروتئینهایمکملراایفاکند؟

1( نانولوله پپتیدی        2( نانومیله      3( لیپوزوم                     4( دندریمر

به 45.فنولمادهایسمیاستکهفرمولساختاریآنوشکلاختصاریاینفرمول
بردنبرخی بین از برای بهعنوانعاملی اینماده از بتوان اگر صورتمقابلمیباشد.
بایدآنراداخلمادهایمانندلیپوزومقرارداد.شکل بیماریهادربدناستفادهکرد،
قرارگیریفنولدرکدامیکازساختارهایلیپوزومیزیر،درداخلبدن،صحیحمیباشد؟

توضیح:لیپوزومهاازتجمعمولکولهایدوگانهدوستبهشکلزیرساختهمیشوند:

 )4      )3       )2         )1

شکلاختصاری فرمولساختاری
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46.کدامیکازگزینههایزیرویژگیهایمناسببراییکسامانهدارورسانینانوییرابیانمیکند؟
1( اندازه بسیار کوچک برای فرار از سیستم های دفاعی بدن )حدود 10 نانومتر(، زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری

2( وجود عوامل تشخیصی و ردیابی، وجود قابلیت بارگذاری داروهای متفاوت
3( وجود قابلیت انباشته شدن در اندامکهای سلولی 

4( همه موارد

47.ازنانوذراتمغناطیسیماننداکسیدآهنبرایبهبودکیفیتتصویردرتصویربرداریتشدیدمغناطیسی)MRI(استفادهمیشود.
برایاینمنظورسطحاینذراتبادستهایازمولکولهاوگروههایعاملیاصالحمیشود.کدامموردازاهدافایناصالحسطحنیست؟

1( کاهش سمیت ذرات           2( تسهیل اتصال آنتی بادی به آنها
3( افزایش پایداری فیزیکوشیمیایی ذرات در بدن        4( بهبود خواص مغناطیسی ذرات

48.کدامیکازگزینههایزیردرمقایسهمنابعالکترونیبهکاررفتهدرتفنگالکترونیTEMصحیحنیست؟
1( فیلمان تنگستن دمای کاری باالیی دارد، اما مدت عمر نسبتاً کوتاهی دارد.

2( مقدار خأل مورد نیاز در بلور LaB6 بسیار کمتر از مقدار خأل مورد نیاز در نشر میدانی سرد است.
3( دمای کاری بلور LaB6 از سایر منابع الکترونی باالتر است.

4( تابع کار فیلمان تنگستن بیشتر از LaB6 است.

49.دانشآموزیدرعکسبرداریازنمونهخودبهوسیلهمیکروسکوپالکترونیروبشی)SEM(بخشهاییازتصویرراکاماًلسفید
مشاهدهمیکند.علتاینپدیدهچیست؟

1( نمونه نارساناست و تعداد زیادی الکترون در این نقطه تجمع کرده اند.    
2( نمونه نارساناست و هیچ الکترونی از این نقاط عبور نکرده اند.

3( نمونه رساناست و عکس برداری با ولتاژ پایین صورت گرفته است.      
4( نمونه رساناست و مقادیر زیادی الکترون از این نقاط عبور کرده اند.

50.یکنمونهسرامیکیچندفازیبرایتصویربرداریبامیکروسکوپالکترونیروبشی)SEM(باطالپوششدادهشدهاست.بهدلیل
طوالنیشدنزمانپوششدهی،ضخامتپوششطالازحدمتعارفتجاوزکردهاست.درتصویربرداریومطالعهایننمونهباSEMچه

مشکلیممکناستایجادشود؟

1( مشاهده ذرات طال در تصاویر با بزرگنمایی زیاد
2( تغییر مورفولوژی و ظاهر نمونه در تصاویر با بزرگنمایی زیاد

3( عدم امکان مشاهده تفاوت عناصر سبک و سنگین در تصویر الکترون برگشتی
4( هر سه مورد صحیح است

51.شمابهعنواناپراتورمیکروسکوپنیرویاتمی)AFM(قصدداریدازسطحیکمادهبادقت10نانومتردرصفحهXYودرمد
ضربهایتصویربرداریکنید.چنانچهسرعتحرکتنوک)tip(میکروسکوپ12میکرومتربردقیقهباشد،میزانفرکانسنوسان)تعداد

برخورددرثانیه(مناسبچندهرتزاست؟

1200 )4       60 )3        20 )2            10 )1
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52.بررویسطحصافیکویفرسیلیکونیآرایهایازنانومیلههایمربعیبافرآیندلیتوگرافیایجادشدهاست.درصورتیکهبخواهیم
بااستفادهازمیکروسکوپنیرویاتمی)AFM(ازسطحویفرپیشازلیتوگرافی)شکلالف(وپسازلیتوگرافی)شکلب(تصویربرداری

کنیمکدامگزینهانتخاببهتریبراینوک)tip(میکروسکوپاست؟

تصاویرمیکروسکوپالکترونیروبشی)SEM(ویفرسیلیکونیپیشوپسازلیتوگرافی

1( زیرالیه الف: پروب با نوک سیلیکونی تیز - زیرالیه ب: پروب با نوک T شکل
2( زیرالیه الف: پروب با نوک T شکل - زیرالیه ب: پروب با نوک نانولوله کربنی تک جداره
3( زیرالیه الف: پروب با نوک کروی - زیرالیه ب: پروب با نوک نانولوله کربنی تک جداره 

4( زیرالیه الف: پروب با نوک T شکل - زیرالیه ب: پروب با نوک سیلیکونی تیز 

53.طرحنشاندادهشدهدرشکلزیرازتغییرچیدماناتمهایطالبادقتی
نزدیکبهدقتاتمیبرروییکزیرالیهفلزیایجادشدهاست.امکانایجاد

چنینطرحیبااستفادهازکدامروشیاوسیلهوجوددارد؟
دفترچه این در استفاده برای مناسبسازی منظور به واقعی تصویر )نکته:

توسطنرمافزارهایگرافیکیپردازششدهاست.(

  )EBL( حکاکی باریکه الکترونی )1
 )AFM( میکروسکوپ نیروی اتمی )2

 )STM( میکروسکوپ تونل زنی روبشی )3
)UV( حکاکی باریکه پرتوی فرابنفش )4

54.شکلزیرنمونهاطالعاتثبتشدهدرروشپراشپرتوایکس)XRD(ازیکنمونهپودریاست.درموردقلههایمشاهدهشده
کدامیکازگزینههایزیرصحیحاست؟

از  ناشی  برای صفحه های )111( و )311(  1( اختالف زاویه پراش مشاهده شده 
متفاوت بودن فاصله بین صفحهای آنها میباشد.

از  ناشی  برای صفحه های )111( و )311(  2( اختالف زاویه پراش مشاهده شده 
متفاوت بودن آرایش و جنس اتمهای این صفحات میباشد.

و   )111( برای صفحه های  شده  مشاهده  بازتابیده  ایکس  پرتو  اختالف شدت   )3
)311( ناشی از متفاوت بودن فاصله بین صفحهای آنها میباشد.

و   )111( صفحه های  برای  شده  مشاهده  بازتابیده  ایکس  پرتو  شدت  اخالف   )4
)311( ناشی از متفاوت بودن چگالی آنها میباشد.
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55.درصورتتابشباریکهنوربهمحیطتاریک،ذراتریزگردوغبارکهدرشرایطعادیقابلرویتنیستندبهشکلنقاطبراقیبه
بااینذراتمتفرقمیشود.دلیلوقوعاینپدیده،اساس صورتلحظهایدرباریکهنوردیدهمیشوندوباریکهنوربراثربرخورد

کدامیکازروشهایزیردرمطالعهنانوذراتاست؟
)UV-Vis( طیف نگاری فرابنفش – مرئی )1

)SNOM( میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک )2
)DLS( پراکندگی نور پویا )3

4( این پدیده، یک پدیده میکرومتری است و بنابراین اساس آن مبنای هیچ روشی برای مطالعه نانوذرات نخواهد بود.


56.طیفسنججرمیدستگاهیاستکهذراتراباردارکردهودریکمیدانالکتریکیشتابمیدهد؛فرایندیونیزهکردنذراتبه
نحویاستکهبارتمامیذراتیکساناست.ذراتشتابداردرادامهمسیرواردیکمیدانمغناطیسیمیشوندودراثرنیرویوارد
شدهازمسیرمستقیمحرکتخودمنحرفمیشوند.شکلزیرطرحیازساختاروعملکردطیفسنججرمیرانشانمیدهد.3نانوذره
B،AوCباجرمهایمتفاوتواردطیفسنججرمیشدهودرانتهایمسیرشتابدهندهباسرعتبرابرواردمیدانمغناطیسیمیشوند.
اینذراتدرپایانمسیربررویآشکارسازبهشکلمشخصشدهدرتصویرزیرآشکارشدهاند.کدامگزینهترتیبافزایشجرماین

ذراتراازراستبهچپبهدرستینشانمیدهد؟

A ،B ،C )1
C ،B ،A )2

ذرات  چگالی  به  جرم  بر  عالوه  انحراف  میزان   )3
وابسته است.

4( میزان انحراف مستقل از جرم بوده و وابسته به 
خواص مغناطیسی ذرات میباشد.

57.درشبیهسازیدینامیکمولکولی،محاسباتبرایتکتکذراتتشکیلدهندهسیستمانجاممیشود.باتوجهبهتعدادبسیار
باالیذراتتشکیلدهندهسیستمهایموردمطالعهودرنتیجهحجمبسیارزیادمحاسباتموردنیازسعیمیشود،درصورتوجود
شرایطمساعد،نمونهایباکمترینجمیعتممکنازذراتتشکیلدهندهسیستمدرنظرگرفتهشدهوفرضمیشودسیستماصلی
موردمطالعهازتکرارتعدادزیادیازایننمونهایجادمیشود)مانندسلولواحددرساختارهایبلوری(.بهعنوانمثالفرضمیشود
کهشرایطدرمرزهایایننمونهتکرارشوندهاستوذرهخروجیازهرطرفنمونه،ازسمتمقابلواردسیستممیشود)شرایطمرزی

دورهای(.استفادهازچنینفرضیبرایکدامیکازگزینههایزیرنادرستاست؟

1( مطالعه خاصیت روان کاری بین صفحات گرافیت 
2( مطالعه یک فولرن )C60( تحت فشار باال

3( مطالعه یک نانولوله به طول µm 1 در حال کشش 
4( مطالعه یک صفحه گرافن با طول و عرض µm 1 قرار گرفته در زمینه پلیمری 
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باتوجهبهتوضیحاتزیر،بهپرسشهای59،58و60پاسخدهید.

یکیازالگوهایارزیابیفناوری»الگویپلکانی«نامدارد.اینالگوبرایارزیابیقابلیتهایفناوریکشورهاومقایسهآنهابایکدیگر
بهکارمیرود.الگویپلکانیچهارنوعدولترابراساسمیزانقابلیتآنهابرایتوسعهیکفناورییادستهایازفناوریهاتشخیص
میدهد.اینچهاردستهعبارتاندازنوعAیا»خیلیضعیف«تانوعDیا»خیلیقوی«.بهتوضیحاتیکهدرادامهدرمورداینچهار

دستهمطرحشدهاست،دقتکنید:

دولتنوعA:دولتناآگاهومنفعل
دولتهاینوعAبهدالیلمختلفنیازبهایجادقابلیتبرایتوسعهفناوریراتشخیصنمیدهندومعموالدروضعیتیهستندکه
درآننیازهایدیگریمانند»بهداشتوآموزشعمومی«اولویتبیشترینسبتبه»توسعهفناوری«دارند.اینکشورهاسیاستو

برنامهایبرایرشدفناوریهاندارندوحتیممکناستازروندتوسعهفناوریهایجدیددرسطحبینالمللیناآگاهباشند.

دولتنوعB:دولتواکنشگر
دولتهاینوعBنیازبهبهبودقابلیتهایفناوریرابهخاطراهدافیمانندتوسعهکشورورشدصادراتتشخیصدادهاندوتالشهایی
رابرایتوسعهفناوریهایجدیدانجاممیدهند.اماچنینکشورهاییمنابعداخلیمحدودیدارندوفاقدمهارتهایکلیدیوافراد
باتجربهدرتوسعهفناوریهستند.بههمیندلیل،آنهاتواناییمحدودیبرایمشارکتورقابتدرسطحبینالمللیدارندودرنتیجه،

نمیتوانندروندتوسعهفناوریرابهنفعخودشانشکلدهند.

دولتنوعC:دولتراهبردی
دولتهاینوعCدانشمناسبیدربارهچگونگیارتقایقابلیتهایفناوریدرکشورشاندارند.آنهامیتوانندبرنامههایتوسعه
ازآن،میتوانندراهبردهای ابتدااهدافخودراتعیینمیکنندوپس اینکشورها بهخوبیاجراکنند. فناوریرادرسطحملی
مناسبیرابرایدستیابیبهایناهدافطراحیکنند.اینکشورهابرایارتقاءقابلیتهایخوددرزمینهفنیومدیریتیبرنامهریزی

با اینکشورهاهمکاریهایگستردهتری میکنند.همچنین، تدوین فناوریها وجذب انتقال برای نیز را راهبردهایی و میکنند
کشورهایدیگردارند.

دولتنوعD:دولترهبر

دولتهاینوعDرهبرانبینالمللیدرحوزهتوسعهفناوریهستندومیتوانندقابلیتهایفناوریخودرابهسرعتبهبوددهند.

ایندولتهاازتالشهایصنایعپیشروحمایتمیکنندتافناوریهایجدیدراتوسعهدهندودرشکلگیریاینفناوریهادرسطح

بینالمللیسهیممیشوند.آنهاراهبردهایمناسبیرابراینوآوریدرحوزهفناوریطراحیواجرامیکنندوهمچنین،ازتوانایی
باالییدرمدیریتفناوریبرخوردارهستند.

58.کدامیکازانواعدولتهایبیانشدهبیشتربهدلیلنداشتننیرویانسانیمناسبدرحوزهفناوریموردنظرازگردونهرقابتبا
سایردولتهاحذفمیشوند؟

A 1( دولت های نوع
B 2( دولت های نوع
C 3( دولت های نوع
D 4( دولت های نوع
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59.کدامیکازعواملزیرتاثیرکمتریبرتعیینوضعیتکشورهادرحوزهفناورینانومطابقباالگویپلکانیدارد؟
1( تالش های کشور برای بهبود شرایط کسب و کار

2( سطح دسترسی شهروندان به اینترنت
3( سرمایه گذاری های پیشین برای توسعه صنایع پیشرو در حوزه فناوری نانو

4( سطح همکاری های علمی با کشورهای پیشرو

60.روشناستکهوضعیتکشورهادراینالگودرطولزمانتغییرمیکند.باتوجهبهفعالیتهایایراندرزمینهتوسعهفناورینانو
درسالهایاخیر،کدامگزینهوضعیتکشورمانرامطابقباالگویپلکانیبهترتوصیفمیکند؟

A 1( نوع
B به نوع A 2( در تالش برای گذر از نوع
C به نوع B 3( در تالش برای گذر از نوع
D به نوع C 4( در تالش برای گذر از نوع
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 ها به عنوان نظر نهایی انتخاب شود(. )لطفا یکی از گزینهگویی نماییدهای زیر را با دقت مطالعه و پاسخخواهشمند است پرسش

دهندگان هر دو های باشگاه نانو موثر خواهد بود. همچنین به منظور قدردانی از شما به پاسخهای شما در بهبود برنامه قطعاً پاسخ 

 .گیردنظرسنجی به قید قرعه هدایایی تعلق می

 
 ؟ایدنی با سایت باشگاه نانو آشنا شدهاز چه زما .19

 سالیک ( بیش از 4         هت( بین شش ماه تا یک سال گذش3کمتر از شش ماه          (2         اصالً سایت را نمی شناسم (9 

  -----------------------------------------------  

 ؟دایر از مقاالت سایت را مطالعه کردهچه مقدا. 12

 مقاله سایت را مطالعه کرده ام 22( کمتر از 2                                     ام ( مقاالت سایت را مطالعه نکرده9 

 مقاله سایت را مطالعه کرده ام 02( بیش از 4                 مقاله سایت را مطالعه کرده ام      22( بیشتر از 3 

  -----------------------------------------------  

 کنم.اسب برای دانش آموزان ارزیابی میمقاالت سایت باشگاه نانو را مفید و من .13

 (است "نظری ندارم"ها به معنای خالی گذاشتن گزینه)

 ( کامالً موافق هستم4          ( تاحدودی موافق هستم        3            ( تاحدودی مخالف هستم2      ( کامالً مخالف هستم    9

  -----------------------------------------------  

 )بیش از یک گزینه هم مجاز است( ؟کنیدهای سایت باشگاه نانو مراجعه میمعموالً به کدام بخش .14

 ( زنگ نانو4                        آموزش( 3                        ( اخبار 2              ( مقاالت      9

  -----------------------------------------------  

 (است "نظری ندارم"ها به معنای .  )خالی گذاشتن گزینهسایت باشگاه نانو در اطالع رسانی اخبار المپیاد موفق بود .10

 ( کامالً موافق هستم4( تاحدودی موافق هستم                3            ( تاحدودی مخالف هستم2کامالً مخالف هستم              ( 9
  -----------------------------------------------  

 ه چیست؟اگنانو در سایت باش آموزیجتماعی دانش ااندازی شبکه ه نظر شما درخصوص را  .16

 ( کامالً موافق هستم4( تاحدودی موافق هستم                3              ( تاحدودی مخالف هستم2کامالً مخالف هستم              (9

  -----------------------------------------------  

 .ماهنانو را مطالعه کردهای منتشر شده توسط باشگاه المپیاد نانو ............. کتاببرای شرکت در . 17

 ( همه4                         ( تعداد زیادی از    3                              ( تعداد کمی از2                         از ( هیچکدام9

 1فرم نظرسنجی شماره 
فرم نظرسنجی شماره 1
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 .مبودههای منتشر شده توسط باشگاه نانو را مطالعه کرد.................. کتاباد نانو قبل از ثبت نام در آزمون المپی . 18

 ( همه4                         ( تعداد زیادی از   3                           ( تعداد کمی از2                        از( هیچکدام 9

  -----------------------------------------------  

 در آزمون های آزمایشی آمادگی المپیاد دانش آموزی نانو .... 11

 از برگزاری آزمون اطالع نداشته ام( 4  شرکت نکرده ام( 3 بیش از یکبار شرکت کرده ام( 2         یکبار شرکت کرده ام( 9

  -----------------------------------------------  

  انگیزه شما از شرکت درالمپیاد نانو کدام گزینه است؟ . 922

 است( "هیچکدام"به معنای  هاگزینه)خالی گذاشتن 

 انگیزه خاصی نداشتم(4( ادامه تحصیل در رشته نانو      3         شرکت در اردوی مرحله عملی( 2آشنایی با فناوری نانو        ( 9

  -----------------------------------------------  
 دانش آموزی فناوری نانو راه اندازی شده در سراسر کشور بازدید نموده اید؟ آزمایشگاه 41آیا از هیچ یک از  . 929

 اطالعی ندارم ش آموزیهای دان از راه اندازی آزمایشگاه( 4                هنوز شرایط بازدید مهیا نشده است( 3خیر              ( 2              بله( 9
  -----------------------------------------------  

 آموزی فناوری نانو اولویت دارد؟ های دانش ه. به نظر شما کدام یک از موارد زیر برای توسعه شبکه آزمایشگا922

 ( بکارگیری کارشناسان بیشتر در آزمایشگاه ها2                     های دانش آموزی                    ( افزایش تعداد آزمایشگاه9
 آموزی انجام شده در آزمایشگاه ها ( حمایت بیشتر از طرح های دانش4 نارهای آشنایی با تجهیزات فناوری نانو               ( برگزاری کارگاه ها و سمی3

  -----------------------------------------------  

 ..............................  "آموزی نانوهای دانشجشنواره پروژه "از برگزاری .  923
 دانمام اما جزییاتش را نمی( فقط شنیده2                                          ( هیچ اطالعی ندارم                   9

 ( با جزییات کامل اطالع دارم و به آن اعتماد دارم4                 ( با جزییات کامل اطالع دارم اما اعتمادی به آن ندارم3
  -----------------------------------------------  

 ایدرش شرکت داشتهسراهای آموزش و پروهای مرتبط با فناوری نانو در پژوهش. چه مقدار در فعالیت924
 ام                     ولی هیچ فعالیت مرتبط با نانو در آنجا نداشته ،سراها آشنایی دارم ( با پژوهش2                    سرا های آموزش و پرورش آشنایی ندارم ( با پژوهش9

 ام سرا همکاری داشتهپژوهشهای فناوری نانو پروژهدر انجام ( 3                 امسرا شرکت کردههای فناوری نانو پژوهش( در کالس3
  -----------------------------------------------  

 است( "نظری ندارم"ها به معنای )خالی گذاشتن گزینههای درسی باید بیشتر در مورد فناوری نانو مطلب و محتوای آموزشی داشته باشند. کتاب920
 ( کامالً موافق هستم4تاحدودی موافق هستم                ( 3             ( تاحدودی مخالف هستم2( کامالً مخالف هستم              9

  -----------------------------------------------  

 اید )ها( یا دوره خاصی شرکت کردهآیا به منظور آمادگی برای شرکت در المپیاد در کالس .926
  امشرکت کرده( بلی در چندین دوره و کالس مختلف 3       ام ( بلی فقط در یک دوره شرکت کرده2ام              ( خیر اصالً شرکت نکرده9
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 توانید انتخاب کنید(شود؟ )بیشتر از یک گزینه هم میآیا در مدرسه شما برنامه ای با موضوع فناوری نانو برگزار می .927
    شودن آن برگزار می( بله توسط مدرسه و با همکاری معلما9
 شود( بله توسط مدرسه و با همکاری دانش آموزان برگزار می2 

  ( بله توسط مدرسه و با حضور اساتید خارج از مدرسه )دانشجو یا استاد دانشگاه( برگزار می شود3
 ( خیر مدرسه تاکنون برنامه ای با موضوع نانو برگزار نکرده است4 

  ----------------------------------------------- 

 به نظر شما برای موفقیت کشورمان در فناوری نانو بیشتر نیاز به کدام فرد متخصص داریم .928
 ( مدیر متخصص در فناوری نانو4          ( مخترع نانو فناوری3           ( مهندس نانوفناوری2           ( دانشمند علوم پایه مرتبط با نانو9

  -----------------------------------------------  

 در مورد ارتباط علوم شیمی و فیزیک با دانش و فناوری نانو با کدام گزینه زیر موافق هستید .921

 ( دانش و فناوری نانو زیر مجموعه علوم پایه فیزیک و شیمی است9

 دانش و فناوری نانو هستند ی( امروزه شیمی و فیزیک زیر مجموعه2

 سه مقوله مجزا و بی ارتباط با هم هستند "دانش و فناوری نانو"و  "فیزیک"و  "شیمی"( 3

 سه مقوله مجزا و مرتبط با هم هستند "دانش و فناوری نانو"و  "فیزیک"و  "شیمی"( 4

  -----------------------------------------------  

 علم نانو چه جایگاهی دارد؟ ایران در بین کشورهای دیگر دنیا از نظر تولید .992

          دارد 22تا  2( رتبه ای بین 2    دارد                 92تا  9رتبه ای بین ا( 

 دارد 02تا  42( رتبه ای بین 4    دارد              42تا  32( رتبه ای بین 3
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اً قطع    ها به عنوان نظر نهایی انتخاا  واو    . )لطفا یکی از گزینهگویی نماییدبا دقت مطالعه و پاسخهای زیر را خواهشمند است پرسش

دهندگان هر دو نظرسنجی به قید قرع ه  به منظور قدردانی از شما به پاسخهد بود. همچنین اهای باشگاه نانو موثر خوهای شما در بهبود برنامه پاسخ
 گیرد.هدایایی تعلق می

 
 . سواالت آزمون المپيا  نانو فقط از منابع معرفی وده توسط باوگاه و مطالب کتب  رسی  بيرستان طراحی وده بو .111

  است "نظری ندارم"ها به معنای خالی گذاوتن گزینه)

   کامالً موافق هستم4  تاحدو ی موافق هستم                 3          تاحدو ی مخالف هستم    2        کامالً مخالف هستم            1
  -----------------------------------------------  

 . سایت باوگاه نانو توانسته بو  منابع آزمون المپيا  و نمونه سواالت را  ر اختيار تمام کاربران خو  قرار  هد.112

 است  "نظری ندارم"ها به معنای )خالی گذاوتن گزینه

   کامالً موافق هستم4  تاحدو ی موافق هستم                3     تاحدو ی مخالف هستم          2          کامالً مخالف هستم          1
  -----------------------------------------------  

 است  "نظری ندارم"ها به معنای ون المپيا  نانو، غافلگير ودم )خالی گذاوتن گزینه.  با  یدن سواالت آزم113

   کامالً موافق هستم4  تاحدو ی موافق هستم                3  تاحدو ی مخالف هستم            2         کامالً مخالف هستم           1
  -----------------------------------------------  

 است  "نظری ندارم"ها به معنای .  ر مجموع سواالت آزمون المپيا  نانو ............................ بو ند.  )خالی گذاوتن گزینه114

   خيلی سخت4                                             سخت3                                         آسان2                            خيلی آسان   1
  -----------------------------------------------  

 است  "نظری ندارم"ها به معنای خالی گذاوتن گزینه. بطور کلی از کيفيت برگزاری آزمون المپيا  و مراحل مختلف آن رضایت  ارم )115

    کامالً موافق هستم4       تاحدو ی موافق هستم            3        تاحدو ی مخالف هستم     2        کامالً مخالف هستم           1
----------------------------------------------- 

 است  "نظری ندارم"معنای ها به )خالی گذاوتن گزینه. آیا ورکت  ر المپيا  نانو  باعث آونایی وما با فناوری نانو  ود؟ چه ميزان؟  111

   خير، به  لخواه  ر المپيا  ثبت نام نکر م4         خير، از قبل آونا بو م            3                 بله،تا حدو ی          2                      بله، کامال         1

  -----------------------------------------------  

 المپيا  نانو چقدر  ر ارتقاء مفاهيم نانو به وما کمک کر ه است؟.  111

 است    "نظری ندارم"ها به معنای )خالی گذاوتن گزینه

   اصال4                             خيلی کم             3                      حدو ا2                    کامالً 1

فرم نظرسنجی شماره 2 2فرم نظرسنجی شماره 


