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1- قوانین اجرایی

1-1- شرایط عمومی شرکت در مسابقه

• كلیه متقاضیان شركت در مسابقه مي بايست دانش آموز بوده و مشغول به تحصیل باشند.
• شركت در مسابقه براي دانش آموزان پايه ششم و باالتر مجاز است. 

• مسابقه در قالب بخش فردی و بخش تیمي برگزار شده و انتخاب اعضاي تیم بر عهده باشگاه نانو خواهد بود.
• هر دانش آموز میتواند تنها در يك تیم شركت نمايد.

1-2- زمان و نحوه ثبت نام در مسابقه

• مهلت ثبت نام از تاريخ 99/09/22 لغايت 99/10/20 است.
• هزينه ثبت نام در مسابقه توانمند مبلغ 200،000 ريال است.

 )www.nanoclub.ir( هــر دانــش آمــوز بــرای ثبــت نــام اولیــه میبايســت بــا مراجعــه بــه آدرس وب ســايت باشــگاه نانــو •
،  مراحــل عضويــت خــود را انجــام دهــد و پــس از وارد شــدن بــه حســاب كاربــری خــود، بــرای شــركت در مســابقه توانمنــد 

فــرم ثبــت نــام را تکمیــل  نمايــد.

• تعــداد فعالیت هــای تعريــف شــده 6 فعالیــت بــوده كــه در بــازه زمانــی 3 مــاه بــه اتمــام خواهــد رســید. فعالیــت هــا بــه 
ترتیــب و بــا مهلــت انجــام مشــخص در ســايت بارگــذاری خواهــد شــد كــه داوطلبــان بعــد از ثبــت نــام، قــادر بــه مشــاهده 
فعالیت هــا در بــازه زمانــی مربــوط بــه آن فعالیــت خواهنــد بــود. هــر فعالیــت 2 هفتــه مهلــت انجــام و ارســال خواهــد داشــت 
و بعــد از آن، فعالیــت بعــدی در كارتابــل داوطلــب قابــل مشــاهده خواهــد بــود. شــركت كننــدگان موظــف هســتند كــه  در 
مهلــت مشــخص شــده، فعالیــت تعريــف شــده را انجــام دهنــد و گــزارش فعالیــت انجــام شــده را در فــرم گزارش دهــی تکمیــل 
و در قســمت گزارش دهــی روی صفحــه شــخصی خــود بارگــذاری نماينــد. چنانچــه در بــازه مشــخص گــزارش ثبــت نشــود، 
ــدادن هــر فعالیــت در  ــدارد.  هــر فعالیــت دارای امتیــاز اســت و در صــورت انجــام ن امــکان ثبــت مجــدد گــزارش وجــود ن
بــازه زمانــی مشــخص شــده، امتیــاز آن فعالیــت از دســت خواهــد رفــت. بــرای انجــام فعالیــت بعــد می بايســت بــازه زمانــی  

فعالیــت قبــل طــی شــود و ســپس فعالیــت بعــدی، فعــال و قابــل نمايــش می شــود. )در مجمــوع 6 فعالیــت بــا 60امتیــاز(

• دومیــن مرحلــه مســابقه شــامل يــك آزمــون مجــازی خواهــد بــود. كلیــه افــرادی كــه در مرحلــه اول شــركت كــرده انــد 
امــکان حضــور در آزمــون مجــازی را دارنــد. آزمــون مجــازی در ارديبهشــت مــاه 1400 برگــزار خواهــد شــد.آزمون مجــازی 
شــامل مباحــث فعالیت هــا و  ســرفصل هــای ذكــر شــده در قســمت مربــوط بــه آزمــون اســت.  آزمــون آناليــن 40 نمــره دارد.  
36 نفــر از شــركت كنندگانــی كــه بتواننــد حــد نصــاب نمــره را از مجمــوع فعالیــت هــا و آزمــون مجــازی دريافــت نماينــد 

بــه مرحلــه عملــی راه پیــدا مــی كننــد. 
• مرحلــه عملــی شــامل دو محــور عمومــی و تخصصــی می شــود. موضــوع مســابقه و جوايــز اختصــاص يافتــه در دو محــور 
ــن محــور  ــا يکديگــر متفــاوت اســت. شــركت كنندگان موظــف هســتند كــه در هنــگام آزمــون آنالي عمومــی و تخصصــی ب
فعالیــت مرحلــه عملــی نهايــی )عمومــی يــا تخصصــی( را انتخــاب نماينــد. از 36 نفــر پذيرفتــه شــده در مرحلــه عملــی، 18 
نفــر در محــور عمومــی و 18 نفــر در محــور تخصصــی پذيرفتــه می شــوند. الزم بــه ذكــر اســت كــه آزمــون مرحلــه عملــی 

در تیرمــاه  ســال 1400 برگــزار خواهــد شــد.
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1-3- مراحل و محتوای مسابقه 
مرحله اول

مرحله اول رويداد دربرگیرنده 6 فعالیت عملی شامل عناوين زير است:
1. سطوح شگفت انگیز

2. نجات تخم مرغ  
3. يخچال جادويی

4. ورود كرونا ممنوع
5. تصفیه در خانه

6. ترانزيستور گچی

• سطوح شگفت انگیز: 

در اين فعالیت شركت كنندگان با كوچك سازی يك مکعب اثرات افزايش سطح را مشاهده می كنند.

• نجات تخم مرغ: 

در ايــن فعالیــت شــركت كنندگان بــا مايعــی آشــنا می شــوند كــه در اثــر ورود يــك جســم خارجــی بــا ســرعت بــاال ماننــد 
يــك جامــد ســخت و محکــم رفتــار خواهــد كــرد و در صــورت ورود همــان جســم خارجــی ولــی بــا ســرعت پايیــن، ماننــد 

يــك مايــع معمولــی رفتــار خواهــد كــرد!!- - 

• یخچال جادویی:

 در اين فعالیت شركت كنندگان می توانند با استفاده از ذغال، زمان ماندگاری میوه ها در يخچال را بهبود ببخشند. 

• ورود کرونا ممنوع: 

ــن نحــوه عملکــرد  ــر كــردن و همچنی ــف در فیلت ــاف مختل ــا و الی ــا عملکــرد پارچــه ه ــن فعالیــت شــركت كنندگان ب در اي
ــه انســان آشــنا می شــوند. ــه داخــل ري ــا ب ــروس كرون ــد وي ــری از ورود ذرات كوچــك مانن ماســك در جلوگی

• تصفیه در خانه: 

در ايــن فعالیــت شــركت كنندگان بــا ســاخت يــك ســتون تصفیــه آب قــادر بــه تصفیــه يــك آب گل آلــود بــه يــك آب تمیــز 
ــند. می باش

• ترانزیستور گچی:

ــکل های  ــاخت ش ــه س ــی ب ــای گچ ــتفاده از قالب ه ــا اس ــاده ای ب ــیار س ــو بس ــه نح ــركت كنندگان ب ــت ش ــن فعالی  در اي
ــت. ــاخت ترانزيستورهاس ــی در س ــا روش لیتوگراف ــنايی ب ــرای آش ــه ای ب ــن روش مقدم ــد. اي ــف می پردازن مختل
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 مرحله دوم

مرحلــه دوم بــه صــورت يــك آزمــون مجــازی برگــزار خواهــد شــد كــه اطالعــات الزم بــرای پاســخ دهی بــه ســواالت آزمــون 
مجــازی شــامل مــوارد زيــر اســت :  

 آشنايی با مطالب مطرح شده در بخش مقدماتی مسابقه
 مبانی اولیه فناوری نانو

 انواع نانوساختارها و خواص نانومواد 
 تغییر خواص مواد در ابعاد نانومتری

 روش های ساخت و شناسايی ويژگی های نانومواد
 كاربردهای فناوری نانو

تبصره 1 - منبع پیشنهادی برای سرفصل های تئوری، كتاب "نگاهی نو به دنیای نانو" است.
تبصــره 2-  30 درصــد از ســواالت آزمــون آناليــن ورودي از فعالیــت هــای عملــی مرحلــه اول و 70 درصــد از ســاير مطالــب 

تئــوری خواهــد بــود. 
تبصــره 3 - در صــورت كســب امتیــاز برابــر بیــن دو نفــر ، فــردی بــرای حضــور در مســابقه انتخــاب خواهــد شــد كــه در 

بخــش فعالیــت هــای مرحلــه اول )فعالیــت هــای عملــی( نمــره باالتــری كســب نمــوده باشــد. 

 مرحله سوم

گروه بنــدی افــراد قبــل از آغــاز مســابقه و بــا توجــه بــه انتخــاب فــرد شــركت كننــده بــرای حضــور در بخــش عمومــی يــا 
تخصصــی انجــام خواهــد شــد. آزمون هــای مرحلــه آخــر در دو محــور عمومــی و تخصصــی برگــزار خواهــد شــد. در محــور 
عمومــی 18 نفــر در قالــب 6 گــروه 3 نفــره و در محــور تخصصــی نیــز 18 نفــر در قالــب 6 گــروه 3 نفــره شــركت می كننــد. 

موضوعات محور عمومی شامل موارد زیر است:
ــع  ــود و مناب ــد ب ــون مجــازی خواه ــرای آزم ــر شــده ب ــای ذك ــن قســمت از ســرفصل ه • ســئوال و جــواب ) ســئواالت اي

ــی باشــد( ــو م ــاالت آموزشــی ســايت باشــگاه نان ــو و مق ــای نان ــه دنی ــو ب ــاب نگاهــی ن ــن قســمت كت پیشــنهادی اي
• ساخت سازه های پیچیده با جورچین اتم های كربنی

• ساخت ستون تصفیه آب
• ساخت اشکال پیچیده با قالب گچی )شبیه سازی فرايند لیتوگرافی(

موضوعات محور تخصصی شامل موارد زیر است:
ــع  ــود و مناب ــد ب ــازی خواه ــون مج ــرای آزم ــده ب ــر ش ــای ذك ــرفصل ه ــمت از س ــن قس ــئواالت اي ــواب )س ــئوال و ج • س

ــی باشــد( ــو م ــگاه نان ــايت باش ــاالت آموزشــی س ــو و مق ــای نان ــه دنی ــو ب ــی ن ــاب نگاه ــن قســمت كت پیشــنهادی اي
• ساخت نانوالیاف به روش الکتروريسی

• تولید پوشش آبگريز
• سنتز نانوذرات به عنوان حامل دارو 

 اطالعــات و مطالــب تئــوری مــورد نیــاز در مــورد فعالیت  هــای آزمايشــگاهی مرحلــه آخــر بــه صــورت جــزوه در ســايت 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــار شــركت كنندگان ق ــذاری و در اختی www.nanoclub.ir  بارگ
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1-4-  زمان و مکان برگزاری مسابقه

زمــان برگــزاری مرحلــه نهايــی مســابقه تابســتان ســال 1400 اســت و مــکان برگــزاری مســابقه در شــهر تهــران خواهــد بــود 
ــا، احتمــال  ــروس كرون ــه شــیوع وي ــا توجــه ب ــه ذكــر اســت ب ــا اعــالم خواهــد شــد. در ضمــن الزم ب كــه آدرس آن متعاقب
برگــزاری مرحلــه نهايــی بــه صــورت مجــازی وجــود خواهــد داشــت، كــه بــر حســب شــرايط حاكــم در تاريــخ معیــن شــده 

ــه عمــل خواهــد آمــد. در ايــن مــورد تصمیم گیــری الزم ب

1-5-  جوایز مسابقه:
جوايز برگزيدگان مسابقه به شرح ذيل است.

رتبه تیم

جوایز نقدی 
به هر یک 
از اعضای 

تیم در محور 
تخصصی 

)ریال(

جوایز نقدی 
به هر یک از 

اعضای تیم در 
محور عمومی 

)ریال(

جوایز نقدی به 
نهاد معرفی کننده 

هر فرد )ریال(
جوایز اعتباری

120/000/00015/000/00010/000/000
لوح تقدير  + 3/000/000 ريال اعتبار مالی برای 

دريافت خدمات آنالیز از آزمايشگاه های عضو 
شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو

210/000/0007/500/0005/000/000
لوح تقدير  + 3/000/000 ريال اعتبار مالی برای 

دريافت خدمات آنالیز از آزمايشگاه های عضو 
شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو

35/000/0003/000/000-
لوح تقدير  + 3/000/000 ريال اعتبار مالی برای 

دريافت خدمات آنالیز از آزمايشگاه های عضو 
شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو

ــاد ــرای آن نه ــزه ب ــغ جاي ــی شــود، مبل ــاد معرف ــك نه ــم از طــرف ي ــك تی ــی كــه همــه اعضــای ي ــره 3 - در صورت  تبص
3 برابــر خواهــد شــد. بــه�طــور�مثــال�چنانچــه�تیــم�اول�در�محــور�تخصصــی�از�یــک�نهــاد�معرفــی�شــده�باشــد،�جایــزه�آن�نهــاد�مبلــغ�

�60،000،000ریــال�خواهــد�بــود.



چهارمین مسابقه ملی توانمند6

2- قوانین مسابقه و نحوه داوری 

2-1- مرحله مقدماتی

ــه اول و آزمــون  ــی مرحل ــاز حــد نصــاب در فعالیت هــای عمل ــه كســب امتی ــق ب ــی كــه موف ــر از بیــن داوطلبان ــر برت 36 نف
مجــازی شــده اند امــکان حضــور در مســابقه عملــی را خواهنــد داشــت. شــركت كنندگان در مرحلــه آزمــون آناليــن چگونگــی 
حضــور در مرحلــه نهايــی )عمومــی يــا تخصصــی( را انتخــاب مــی كننــد. از ايــن رو كارنامــه بخــش مقدماتــی در دو محــور 

عمومــی يــا تخصصــی صــادر خواهــد شــد.

2-2- مرحله عملی

در اين مرحله مسابقه در دو محور عمومی و تخصصی برگزار می شود.

2-2-1- قوانین عمومی مرحله عملی

- هر تیم می بايست در تمامی موضوعات مرحله عملی مربوط به محور انتخابی خود شركت كند.
- تمامــی اعضــای گــروه بايــد بــه كلیــه دســتورالعمل های هیئــت داوران توجــه كــرده و خــارج از شــرايط اعــالم شــده در روز مســابقه عملــی، 

فعالیــت ديگــری انجــام ندهنــد.

2-2-2- نحوه اجرای مسابقه مرحله عملی- محور عمومی
1- بخش سئوال و جواب

در ايــن بخــش شــركت كننــدگان بايــد بــه ســئواالت مطــرح شــده پاســخ دهنــد. فضــای مســابقه بصــورت رقابتــی و شــفاهی 
خواهــد بــود.

2- بخش جورچین

در ايــن بخــش شــركت كنندگان در هــر گــروه يــك راهنمــای ســاخت و ابــزار الزم بــرای ســاخت ســازه جورچیــن را دريافــت 
می كننــد و بايــد بتواننــد ســازه موردنظــر را در زمــان اعــالم شــده بســازند. در نهايــت آزمايــش اســتحکام بــر روی ســازه های 
جورچیــن انجــام خواهــد شــد و ســازه ای كــه باالتريــن اســتحکام را داشــته باشــد، بیشــترين امتیــاز را بــه خــود اختصــاص 

خواهــد داد.

3- بخش تصفیه آب

در ايــن بخــش شــركت كنندگان بــا توجــه بــه مــواد اولیــه ای كــه در اختیــار آن هــا قــرار مــی 
ــه آب،  ــتون و تصفی ــن س ــوده از اي ــور آب آل ــا عب ــپس ب ــازند. س ــه آب می س ــتون تصفی ــك س ــرد، ي گی
میــزان كــدورت آب خروجــی از ســتون تصفیــه اندازه گیــری می شــود. گروهــی كــه آب خروجــی 
ــره  ــن نم ــز باالتري ــش حائ ــن بخ ــد در اي ــته باش ــدورت را داش ــزان ك ــن می ــا كمتري ــه آن ه ــتون تصفی  س

خواهند شد.

اليه های ستون تصفیه
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4- بخش قالب گچی

در ايــن بخــش شــركت كنندگان بــا اســتفاده از قالــب گچــی طــرح پیچیــده ای را كــه در اختیــار آن هــا قــرار گرفتــه اســت، 
ــا توجــه بــه شــاخص های درنظــر گرفتــه شــده بــرای ايــن بخــش قالــب ســاخته شــده آن هــا  خواهنــد ســاخت و ســپس ب
داوری خواهــد شــد. میــزان خالقیــت و نزديــك بــودن محصــول نهايــی بــه طــرح خواســته شــده، امتیــاز اصلــی را در ايــن 

بخــش بــه خــود اختصــاص خواهــد داد. 

2-2-3- نحوه اجرای مسابقه مرحله عملی- محور تخصصی
1- بخش نانو الیاف 

میــزان  ارزيابــی  و  الکتروريســی  آمــوزش روش  بخــش  ايــن  برگــزاری  از  هــدف 
ــت.  ــب اس ــی مناس ــتحکام كشش ــا اس ــمانی ب ــاخت ريس ــوزان در س ــش آم ــی دان  تواناي
گــروه هــای شــركت كننــده در ايــن بخــش از مســابقه موظــف هســتند كــه بــا همــکاری 
پژوهشســراها و مراكــز دارنــده دســتگاه الکتروريســی اقــدام بــه تولیــد ريســمان بــه روش 
ــل  ــه داوران تحوي ــده را ب ــه ش ــاف تهی ــابقات الی ــرده و در روز اول مس ــی ك الکتروريس
ــاب  ــد و در انتخ ــری باش ــد پلیم ــاف باي ــه الی ــس پاي ــت جن ــر اس ــه ذك ــد. الزم ب نماين
مــاده پلیمــری محدوديــت وجــود نــدارد. نمونــه نهايــی بايــد بــه شــکل ريســمان و بــا 
اســتفاده از تابانــدن و يــا لولــه كــردن شــبکه )Web( نانوالیــاف تولیــد شــده بــا دســتگاه 
الکتروريســی باشــد. در روز اول آزمــون، نمونــه هــای تولیــد شــده تحــت آزمــون كشــش 

قــرار گرفتــه و حداكثــر میــزان تنشــی كــه ريســمان توانســته اســت تحمــل كنــد بــر اســاس فرمــول دهــی مشــخص )نســبت 
وزن تحملــی بــه ســطح مقطــع ريســمان تاثیــر خواهــد داشــت( بــه عنــوان امتیــاز تیــم شــركت كننــده ثبــت می شــود. بــرای 
ايــن منظــور مطابــق شــکل روبــرو، الیــاف بافتــه شــده بیــن دو فــك ثابــت مــی شــود و بــه قســمت مركــزی الیــاف وزنــه ای 
ــه ســنگین تری را تحمــل  ــار حاصــل از  وزن ــد ب ــه الیافــی تعلــق می گیــرد كــه بتوان ــزان می شــود. باالتريــن اســتحکام ب آوي

كنــد.
در محصــول ريســمان تولیــد شــده نبايــد هیچگونــه رشــته و يــا مفتــول فلــزی بــه كار رفتــه باشــد. اســتفاده از هــر گونــه 
چســب در تولیــد ريســمان ممنــوع اســت. نمونه هايــی كــه هــر يــك از مــوارد فــوق را نقــض نماينــد، از دور مســابقه خــارج 
خواهنــد شــد. چنانچــه پــس از مســابقه نیــز مــوارد تخلــف مشــخص شــود، تیــم مربــوط حــذف و در صــورت دريافــت رتبــه 

برتــر، جوايــز از آن تیــم بازپــس گرفتــه خواهــد شــد.
انتخــاب نــوع مــواد، تجهیــزات و روش انتخابــی در انجــام کار، بــا توجــه بــه امکانــات موجــود در مســابقه، 
بــر عهــده خــود شــرکت کننــدگان اســت. ضمنــا بــا توجــه بــه شــرایط برگــزاری، ممکــن اســت از شــرکت 
کننــدگان در مرحلــه نهایــی خواســته شــود ســاخت ایــن محصــول را قبــل از حضــور در مرحلــه نهایــی و در 

آزمایشــگاه هــای در دســترس در شــهر خــود بســازند. 
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 2- بخش آب گریزی:

ــری اســت.  ــا اســتفاده از ســاختارهای نانومت ــز ب ــد ســطوح آب گري ــا تولی ــوزان ب ــش آم ــن بخــش آشــنايی دان ــدف از اي ه
شــركت كننــدگان بايــد بــا اســتفاده از مــواد شــیمیايی و تجهیزاتــی كــه در اختیــار شــركتکنندگان قــرار داده میشــود، ســطح 

آب گريــزی را روی قطعهــای كــه در روز مســابقه در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیــرد، تولیــد كننــد. 
انتخــاب نــوع مــواد، تجهیــزات و روش انتخابــی در انجــام کار، بــا توجــه بــه امکانــات موجــود در مســابقه، بــر 

عهــده خــود شــرکت کنندگان اســت.
بــرای بررســی میــزان آبگريــزی نمونــه ســنتز شــده از يــك ســطح شــیبدار اســتفاده می  شــود. در روز آزمايــش مــاده آبگريــز 
ــر روی يــك ســطح شــیبدار اســپری می شــود. ســپس يــك قطــره آب روی ســطح قــرار داده خواهــد شــد. زاويــه ســطح  ب
از صفــر درجــه نســبت بــه طــرح زمیــن بــه ســمت 90 درجــه تغییــر خواهــد كــرد. هــر چــه در زاويــه كمتــری آب غلتیــده 

شــود و از خــط عبــور بگــذرد، امتیــاز باالتــری بــه آن تیــم تعلــق خواهــد گرفــت. 

3- بخش دارورسانی:

هــدف از ايــن بخــش آشــنايی دانــش آمــوزان بــا تولیــد نانــو ذرات مغناطیســی بــه منظــور دارورســانی اســت. در ايــن بخــش 
ــوذرات  ــت، نان ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــه در دسترس ش ــیمیايی ك ــواد ش ــزات و م ــتفاده از تجهی ــا اس ــركتکنندگان ب ــدا ش ابت
مغناطیســی را تولیــد می كننــد. ســپس هــر تیــم بايــد ذرات تولیــدی خــود را درون گــوی طراحــی شــده قــرار داده و آنــرا 
بــا اســتفاده از آهــن ربــا از محفظــه طراحــی شــده عبــور داده و بــه انتهــای مســیر برســاند. تعــداد گــوی عبــور داده شــده از 

مســیر در امتیــاز تاثیــر خواهــد داشــت. 
انتخــاب نــوع مــواد، تجهیــزات و روش انتخابــی در انجــام کار، بــا توجــه بــه امکانــات موجــود در مســابقه، بــر 

عهــده خــود شــرکت کنندگان اســت.
مراحــل انجــام كار )روش آزمايــش( و نحــوه دقیــق امتیــاز دهــی در روز آزمــون بــه شــركت كننــدگان توضیــح داده خواهــد 
شــد. در نتیجــه الزم اســت كــه شــركت كننــدگان بــا ذرات مغناطیســی و طريقــه تولیــد آن آشــنايی كافــی داشــته باشــند. 

روش تولیــد بــر مبنــای روش هــای شــیمیايی از پايیــن بــه بــاال مــی باشــد.


