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 -1قوانین اجرایی
 -1-1شرایط عمومی شرکت در مسابقه
• كليه متقاضيان شركت در مسابقه ميبايست دانش آموز بوده و مشغول به تحصیل باشند.

• شركت در مسابقه براي دانش آموزان پایه ششم و باالتر مجاز است.
• مسابقه در قالب بخش فردی و بخش تيمي برگزار شده و انتخاب اعضاي تيم بر عهده باشگاه نانو خواهد بود.
• هر دانش آموز میتواند تنها در يك تيم شركت نمايد.
 -2-1زمان و نحوه ثبت نام در مسابقه
99/11/15
99/11/30
• مهلت ثبت نام از تاريخ  99/09/22لغايت  99/10/20است.
• هزینه ثبت نام در مسابقه توانمند مبلغ  200،000ریال است.
• هــر دانــش آمــوز بــرای ثبــت نــام اولیــه میبایســت بــا مراجعــه بــه آدرس وب ســایت باشــگاه نانــو ()www.nanoclub.ir
 ،مراحــل عضویــت خــود را انجــام دهــد و پــس از وارد شــدن بــه حســاب کاربــری خــود ،بــرای شــرکت در مســابقه توانمنــد
فــرم ثبــت نــام را تکمیــل نمایــد.
• تعــداد فعالیتهــای تعریــف شــده  6فعالیــت بــوده کــه در بــازه زمانــی  3مــاه بــه اتمــام خواهــد رســید .فعالیــت هــا بــه
ترتیــب و بــا مهلــت انجــام مشــخص در ســایت بارگــذاری خواهــد شــد کــه داوطلبــان بعــد از ثبــت نــام ،قــادر بــه مشــاهده
فعالیتهــا در بــازه زمانــی مربــوط بــه آن فعالیــت خواهنــد بــود .هــر فعالیــت  2هفتــه مهلــت انجــام و ارســال خواهــد داشــت
و بعــد از آن ،فعالیــت بعــدی در کارتابــل داوطلــب قابــل مشــاهده خواهــد بــود .شــرکت کننــدگان موظــف هســتند کــه در
مهلــت مشــخص شــده ،فعالیــت تعریــف شــده را انجــام دهنــد و گــزارش فعالیــت انجــام شــده را در فــرم گزارشدهــی تکمیــل
و در قســمت گزارشدهــی روی صفحــه شــخصی خــود بارگــذاری نماینــد .چنانچــه در بــازه مشــخص گــزارش ثبــت نشــود،

امــکان ثبــت مجــدد گــزارش وجــود نــدارد .هــر فعالیــت دارای امتیــاز اســت و در صــورت انجــام نــدادن هــر فعالیــت در
بــازه زمانــی مشــخص شــده ،امتیــاز آن فعالیــت از دســت خواهــد رفــت .بــرای انجــام فعالیــت بعــد میبایســت بــازه زمانــی
فعالیــت قبــل طــی شــود و ســپس فعالیــت بعــدی ،فعــال و قابــل نمایــش میشــود( .در مجمــوع  6فعالیــت بــا 60امتیــاز)

• دومیــن مرحلــه مســابقه شــامل یــک آزمــون مجــازی خواهــد بــود .کلیــه افــرادی کــه در مرحلــه اول شــرکت کــرده انــد
امــکان حضــور در آزمــون مجــازی را دارنــد .آزمــون مجــازی در اردیبهشــت مــاه  1400برگــزار خواهــد شــد.آزمون مجــازی
شــامل مباحــث فعالیتهــا و ســرفصل هــای ذکــر شــده در قســمت مربــوط بــه آزمــون اســت .آزمــون آنالیــن  40نمــره دارد.
 36نفــر از شــرکت کنندگانــی کــه بتواننــد حــد نصــاب نمــره را از مجمــوع فعالیــت هــا و آزمــون مجــازی دریافــت نماینــد
بــه مرحلــه عملــی راه پیــدا مــی کننــد.
• مرحلــه عملــی شــامل دو محــور عمومــی و تخصصــی میشــود .موضــوع مســابقه و جوایــز اختصــاص یافتــه در دو محــور
عمومــی و تخصصــی بــا یکدیگــر متفــاوت اســت .شــرکتکنندگان موظــف هســتند کــه در هنــگام آزمــون آنالیــن محــور
فعالیــت مرحلــه عملــی نهایــی (عمومــی یــا تخصصــی) را انتخــاب نماینــد .از  36نفــر پذیرفتــه شــده در مرحلــه عملــی18 ،
نفــر در محــور عمومــی و  18نفــر در محــور تخصصــی پذیرفتــه میشــوند .الزم بــه ذکــر اســت کــه آزمــون مرحلــه عملــی
در تیرمــاه ســال  1400برگــزار خواهــد شــد.
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 -3-1مراحل و محتوای مسابقه
مرحله اول
مرحله اول رویداد دربرگیرنده  6فعالیت عملی شامل عناوین زیر است:
 .1سطوح شگفت انگیز
 .2نجات تخم مرغ
 .3یخچال جادویی
 .4ورود کرونا ممنوع
 .5تصفیه در خانه
 .6ترانزیستور گچی
• سطوح شگفت انگیز:
در این فعالیت شرکتکنندگان با کوچک سازی یک مکعب اثرات افزایش سطح را مشاهده میکنند.
• نجات تخم مرغ:
در ایــن فعالیــت شــرکتکنندگان بــا مایعــی آشــنا میشــوند کــه در اثــر ورود یــک جســم خارجــی بــا ســرعت بــاال ماننــد
یــک جامــد ســخت و محکــم رفتــار خواهــد کــرد و در صــورت ورود همــان جســم خارجــی ولــی بــا ســرعت پاییــن ،ماننــد
یــک مایــع معمولــی رفتــار خواهــد کــرد!!- -
• یخچال جادویی:
در این فعالیت شرکتکنندگان میتوانند با استفاده از ذغال ،زمان ماندگاری میوهها در یخچال را بهبود ببخشند.
• ورود کرونا ممنوع:
در ایــن فعالیــت شــرکتکنندگان بــا عملکــرد پارچــه هــا و الیــاف مختلــف در فیلتــر کــردن و همچنیــن نحــوه عملکــرد
ماســک در جلوگیــری از ورود ذرات کوچــک ماننــد ویــروس کرونــا بــه داخــل ریــه انســان آشــنا میشــوند.
• تصفیه در خانه:
در ایــن فعالیــت شــرکتکنندگان بــا ســاخت یــک ســتون تصفیــه آب قــادر بــه تصفیــه یــک آب گل آلــود بــه یــک آب تمیــز
میباشــند.
• ترانزیستور گچی:
در ایــن فعالیــت شــرکتکنندگان بــه نحــو بســیار ســادهای بــا اســتفاده از قالبهــای گچــی بــه ســاخت شــکلهای
مختلــف میپردازنــد .ایــن روش مقدمــهای بــرای آشــنایی بــا روش لیتوگرافــی در ســاخت ترانزیستورهاســت.
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مرحله دوم
مرحلــه دوم بــه صــورت یــک آزمــون مجــازی برگــزار خواهــد شــد کــه اطالعــات الزم بــرای پاسـخدهی بــه ســواالت آزمــون
مجــازی شــامل مــوارد زیــر اســت :
 آشنایی 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 شناسایی ویژگی های نانومواد
 کاربردهای فناوری نانو
تبصره  - 1منبع پیشنهادی برای سرفصل های تئوری ،کتاب "نگاهی نو به دنیای نانو" است.
تبصــره  30 -2درصــد از ســواالت آزمــون آنالیــن ورودي از فعالیــت هــای عملــی مرحلــه اول و  70درصــد از ســایر مطالــب
تئــوری خواهــد بــود.
تبصــره  - 3در صــورت کســب امتیــاز برابــر بیــن دو نفــر  ،فــردی بــرای حضــور در مســابقه انتخــاب خواهــد شــد کــه در
بخــش فعالیــت هــای مرحلــه اول (فعالیــت هــای عملــی) نمــره باالتــری کســب نمــوده باشــد.

مرحله سوم
گروهبنــدی افــراد قبــل از آغــاز مســابقه و بــا توجــه بــه انتخــاب فــرد شــرکت کننــده بــرای حضــور در بخــش عمومــی یــا
تخصصــی انجــام خواهــد شــد .آزمونهــای مرحلــه آخــر در دو محــور عمومــی و تخصصــی برگــزار خواهــد شــد .در محــور
عمومــی  18نفــر در قالــب  6گــروه  3نفــره و در محــور تخصصــی نیــز  18نفــر در قالــب  6گــروه  3نفــره شــرکت میکننــد.
موضوعات محور عمومی شامل موارد زیر است:
• ســئوال و جــواب ( ســئواالت ایــن قســمت از ســرفصل هــای ذکــر شــده بــرای آزمــون مجــازی خواهــد بــود و منابــع
پیشــنهادی ایــن قســمت کتــاب نگاهــی نــو بــه دنیــای نانــو و مقــاالت آموزشــی ســایت باشــگاه نانــو مــی باشــد)
• ساخت سازه های پیچیده با جورچین اتم های کربنی
• ساخت ستون تصفیه آب
• ساخت اشکال پیچیده با قالب گچی (شبیه سازی فرایند لیتوگرافی)
موضوعات محور تخصصی شامل موارد زیر است:
• ســئوال و جــواب (ســئواالت ایــن قســمت از ســرفصل هــای ذکــر شــده بــرای آزمــون مجــازی خواهــد بــود و منابــع
پیشــنهادی ایــن قســمت کتــاب نگاهــی نــو بــه دنیــای نانــو و مقــاالت آموزشــی ســایت باشــگاه نانــو مــی باشــد)
• ساخت نانوالیاف به روش الکتروریسی
• تولید پوشش آبگریز
• سنتز نانوذرات به عنوان حامل دارو
 اطالعــات و مطالــب تئــوری مــورد نیــاز در مــورد فعالیتهــای آزمایشــگاهی مرحلــه آخــر بــه صــورت جــزوه در ســایت
 www.nanoclub.irبارگــذاری و در اختیــار شــرکتکنندگان قــرار خواهــد گرفــت.
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 -4-1زمان و مکان برگزاری مسابقه
زمــان برگــزاری مرحلــه نهایــی مســابقه تابســتان ســال  1400اســت و مــکان برگــزاری مســابقه در شــهر تهــران خواهــد بــود
کــه آدرس آن متعاقبــا اعــام خواهــد شــد .در ضمــن الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ،احتمــال
برگــزاری مرحلــه نهایــی بــه صــورت مجــازی وجــود خواهــد داشــت ،کــه بــر حســب شــرایط حاکــم در تاریــخ معیــن شــده
در ایــن مــورد تصمیمگیــری الزم بــه عمــل خواهــد آمــد.

 -5-1جوایز مسابقه:

جوایز برگزیدگان مسابقه به شرح ذیل است.

رتبه تیم

جوایز نقدی
به هر یک
از اعضای
تیم در محور
تخصصی
(ریال)

جوایز نقدی
جوایز نقدی به
به هر یک از
اعضای تیم در نهاد معرفی کننده
هر فرد (ریال)
محور عمومی
(ریال)

جوایز اعتباری

1

20/000/000

15/000/000

10/000/000

لوح تقدیر  3/000/000 +ریال اعتبار مالی برای
دریافت خدمات آنالیز از آزمایشگاههای عضو
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

2

10/000/000

7/500/000

5/000/000

لوح تقدیر  3/000/000 +ریال اعتبار مالی برای
دریافت خدمات آنالیز از آزمایشگاههای عضو
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

3

5/000/000

3/000/000

-

لوح تقدیر  3/000/000 +ریال اعتبار مالی برای
دریافت خدمات آنالیز از آزمایشگاههای عضو
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

تبصــره  - 3در صورتــی کــه همــه اعضــای یــک تیــم از طــرف یــک نهــاد معرفــی شــود ،مبلــغ جایــزه بــرای آن نهــاد
 3برابــر 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.
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 -2قوانین مسابقه و نحوه داوری
 -1-2مرحله مقدماتی
 36نفــر برتــر از بیــن داوطلبانــی کــه موفــق بــه کســب امتیــاز حــد نصــاب در فعالیتهــای عملــی مرحلــه اول و آزمــون
مجــازی شــدهاند امــکان حضــور در مســابقه عملــی را خواهنــد داشــت .شــرکتکنندگان در مرحلــه آزمــون آنالیــن چگونگــی
حضــور در مرحلــه نهایــی (عمومــی یــا تخصصــی) را انتخــاب مــی کننــد .از ایــن رو کارنامــه بخــش مقدماتــی در دو محــور
عمومــی یــا تخصصــی صــادر خواهــد شــد.
 -2-2مرحله عملی
در این مرحله مسابقه در دو محور عمومی و تخصصی برگزار می شود.
 -1-2-2قوانین عمومی مرحله عملی
 -هر تیم میبایست در تمامی موضوعات مرحله عملی مربوط به محور انتخابی خود شرکت کند.

 تمامــی اعضــای گــروه بایــد بــه کلیــه دســتورالعملهای هیئــت داوران توجــه کــرده و خــارج از شــرایط اعــام شــده در روز مســابقه عملــی،فعالیــت دیگــری انجــام ندهنــد.

 -2-2-2نحوه اجرای مسابقه مرحله عملی -محور عمومی
 -1بخش جورچین
در ایــن بخــش شــرکتکنندگان در هــر گــروه یــک راهنمــای ســاخت و ابــزار الزم بــرای ســاخت ســازه جورچیــن را دریافــت
میکننــد و بایــد بتواننــد ســازه موردنظــر را در زمــان اعــام شــده بســازند .در نهایــت آزمایــش اســتحکام بــر روی ســازههای
جورچیــن انجــام خواهــد شــد و ســازهای کــه باالتریــن اســتحکام را داشــته باشــد ،بیشــترین امتیــاز را بــه خــود اختصــاص
خواهــد داد.
 -2بخش تصفیه آب
در ایــن بخــش شــرکتکنندگان بــا توجــه بــه مــواد اولیــه ای کــه در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیــرد ،یــک
ســتون تصفیــه آب میســازند .ســپس بــا عبــور آب آلــوده از ایــن ســتون و تصفیــه آب ،میــزان کــدورت
آب خروجــی از ســتون تصفیــه اندازهگیــری میشــود .گروهــی کــه آب خروجــی ســتون

تصفیــه آنهــا کمتریــن میــزان کــدورت را داشــته باشــد در ایــن بخــش حائــز باالتریــن نمــره
خواهند شد.
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 -3بخش قالب گچی
در ایــن بخــش شــرکتکنندگان بــا اســتفاده از قالــب گچــی طــرح پیچیــدهای را کــه در اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت،
خواهنــد ســاخت و ســپس بــا توجــه بــه شــاخصهای درنظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن بخــش قالــب ســاخته شــده آنهــا
داوری خواهــد شــد .میــزان خالقیــت و نزدیــک بــودن محصــول نهایــی بــه طــرح خواســته شــده ،امتیــاز اصلــی را در ایــن
بخــش بــه خــود اختصــاص خواهــد داد.
 -3-2-2نحوه اجرای مسابقه مرحله عملی -محور تخصصی
 -1بخش نانو الیاف

هــدف از برگــزاری ایــن بخــش آمــوزش روش الکتروریســی و ارزیابــی میــزان
توانایــی دانــش آمــوزان در ســاخت ریســمانی بــا اســتحکام کششــی مناســب اســت.
گــروه هــای شــرکت کننــده در ایــن بخــش از مســابقه موظــف هســتند کــه بــا همــکاری
پژوهشســراها و مراکــز دارنــده دســتگاه الکتروریســی اقــدام بــه تولیــد ریســمان بــه روش
الکتروریســی کــرده و در روز اول مســابقات الیــاف تهیــه شــده را بــه داوران تحویــل
نماینــد .الزم بــه ذکــر اســت جنــس پایــه الیــاف بایــد پلیمــری باشــد و در انتخــاب
مــاده پلیمــری محدودیــت وجــود نــدارد .نمونــه نهایــی بایــد بــه شــکل ریســمان و بــا
اســتفاده از تابانــدن و یــا لولــه کــردن شــبکه ( )Webنانوالیــاف تولیــد شــده بــا دســتگاه
الکتروریســی باشــد .در روز اول آزمــون ،نمونــه هــای تولیــد شــده تحــت آزمــون کشــش
قــرار گرفتــه و حداکثــر میــزان تنشــی کــه ریســمان توانســته اســت تحمــل کنــد بــر اســاس فرمــول دهــی مشــخص (نســبت
وزن تحملــی بــه ســطح مقطــع ریســمان تاثیــر خواهــد داشــت) بــه عنــوان امتیــاز تیــم شــرکت کننــده ثبــت میشــود .بــرای

ایــن منظــور مطابــق شــکل روبــرو ،الیــاف بافتــه شــده بیــن دو فــک ثابــت مــی شــود و بــه قســمت مرکــزی الیــاف وزنـهای
آویــزان میشــود .باالتریــن اســتحکام بــه الیافــی تعلــق میگیــرد کــه بتوانــد بــار حاصــل از وزنــه ســنگینتری را تحمــل
کنــد.
در محصــول ریســمان تولیــد شــده نبایــد هیچگونــه رشــته و یــا مفتــول فلــزی بــه کار رفتــه باشــد .اســتفاده از هــر گونــه
چســب در تولیــد ریســمان ممنــوع اســت .نمونههایــی کــه هــر یــک از مــوارد فــوق را نقــض نماینــد ،از دور مســابقه خــارج
خواهنــد شــد .چنانچــه پــس از مســابقه نیــز مــوارد تخلــف مشــخص شــود ،تیــم مربــوط حــذف و در صــورت دریافــت رتبــه
برتــر ،جوایــز 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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 -2بخش آب گریزی:
هــدف از ایــن بخــش آشــنایی دانــش آمــوزان بــا تولیــد ســطوح آب گریــز بــا اســتفاده از ســاختارهای نانومتــری اســت.
شــرکت کننــدگان بایــد بــا اســتفاده از مــواد شــیمیایی و تجهیزاتــی کــه در اختیــار شــرکتکنندگان قــرار داده میشــود ،ســطح
آب گریــزی را روی قطعهــای کــه در روز مســابقه در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیــرد ،تولیــد کننــد.
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 آبگریــزی نمونــه ســنتز شــده از یــک ســطح شــیبدار اســتفاده میشــود .در روز آزمایــش مــاده آبگریــز
بــر روی یــک ســطح شــیبدار اســپری میشــود .ســپس یــک قطــره آب روی ســطح قــرار داده خواهــد شــد .زاویــه ســطح
از صفــر درجــه نســبت بــه طــرح زمیــن بــه ســمت  90درجــه تغییــر خواهــد کــرد .هــر چــه در زاویــه کمتــری آب غلتیــده
شــود و از خــط عبــور بگــذرد ،امتیــاز باالتــری بــه آن تیــم تعلــق خواهــد گرفــت.
 -3بخش دارورسانی:
هــدف از ایــن بخــش آشــنایی دانــش آمــوزان بــا تولیــد نانــو ذرات مغناطیســی بــه منظــور دارورســانی اســت .در ایــن بخــش

ابتــدا شــرکتکنندگان بــا اســتفاده از تجهیــزات و مــواد شــیمیایی کــه در دسترسشــان قــرار خواهــد گرفــت ،نانــوذرات
مغناطیســی را تولیــد میکننــد .ســپس هــر تیــم بایــد 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 کار (روش آزمایــش) و نحــوه دقیــق امتیــاز دهــی در روز آزمــون بــه شــرکت کننــدگان توضیــح داده خواهــد
شــد .در نتیجــه الزم اســت کــه شــرکت کننــدگان بــا ذرات مغناطیســی و طریقــه تولیــد آن آشــنایی کافــی داشــته باشــند.
روش تولیــد بــر مبنــای روش هــای شــیمیایی از پاییــن بــه بــاال مــی باشــد.
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