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مرحلــه ســوم چهارمیــن دوره مســابقه ملــی توانمنــد در دو محــور عمومــی و تخصصــی برگــزار مــی شــود .موضوعــات مــورد
رقابــت در هــر یــک از دو محــور مذکــور در ادامــه بطــور خالصــه شــرح داده مــی شــود.

 -1محور عمویم
 -1-1قوانین 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 روزمســابقه عملــی ،فعالیــت دیگــری انجــام ندهنــد.
 -2-1نحوه اجرای مسابقه مرحله عملی -محور عمومی
موضوعات محور عمومی شامل موارد زیر است:
الف -بخش سئوال و جواب
در ایــن بخــش تیــم هــای شــرکت کننــده بایــد بــه ســئواالت مطــرح شــده پاســخ دهنــد .فضــای مســابقه بصــورت رقابتــی و شــفاهی خواهــد بــود.

منبــع پیشــنهادی بــرای ســرفصل هــای تئــوری ،کتــاب "نگاهــی نــو بــه دنیــای نانــو" اســت.
ب -بخش جورچین

در ایــن بخــش شــرکتکنندگان بــه هــر گــروه تعــداد معیــن از اجــزای ســازه جورچیــن کربنــی تحویــل داده مــی شــود .تیــم هــا بایــد بــا توجــه
بــه اجــزای جورچیــن ســازه مــورد نظــر خــود را طراحــی نمــوده و در زمــان اعــام شــده آن را 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.
تعــداد اجــزای جورچیــن بــکار رفتــه در ســاخت ســازه و نیــز رعایــت الگوهــای مبنــا (پنــج و شــش ضلعــی) در ســاخت جورچیــن از ســایر مــواردی
اســت کــه در امتیازدهــی ایــن بخــش مدنظــر قــرار خواهــد گرفــت.

ج -بخش تصفیه آب
در این بخش شرکتکنندگان با توجه به مواد اولیه ای که در اختیار آنها قرار می گیرد،

ج -بخش تصفیه آب
در ایــن بخــش شــرکتکنندگان بــا توجــه بــه مــواد اولیــه ای کــه در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیــرد،
میزان حذف آلودگی آب خروجی از ستون تصفیه اندازهگیری میشود .گروهی که آب
الیه های
یــک ســتون تصفیــه آب میســازند .ســپس بــا عبــور آب آلــوده از ایــن ســتون و تصفیــه آب ،میــزان حــذف
خروجی ستون تصفیه آنها کمترین میزان آلودگی را داشته باشد در این بخش حائز
آلودگــی آب خروجــی از ســتون تصفیــه اندازهگیــری میشــود .گروهــی کــه آب خروجــی ســتون تصفیــه ستون تصفیه
باالترین نمره خواهند شد.
آنهــا کمتریــن میــزان آلودگــی را داشــته باشــد در ایــن بخــش حائــز باالتریــن نمــره خواهنــد شــد.
یک ستون تصفیه آب می سازند .سپس با عبور آب آلوده از این ستون و تصفیه آب،

د -بخش قالب گچی
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در این بخش شرکتکنندگان با استفاده از قالب گچی طرح پیچیدهای را که در اختیار آنها قرار گرفته است ،خواهند ساخت و
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سپس با توجه به شاخصهای درنظر گرفته شده برای این بخش قالب ساخته شده آنها داوری خواهد شد .میزان خالقیت و

د -بخش 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.

 -2محور تخصیص
 -1-2قوانین عمومی مرحله تخصصی
 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.
 -2-2نحوه اجرای مسابقه مرحله عملی -محور عمومی
موضوعات محور تخصصی شامل موارد زیر است:
الف -بخش سئوال و جواب
در این بخش تیم های شرکت کننده باید به سئواالت مطرح شده پاسخ دهند .فضای مسابقه بصورت رقابتی و شفاهی خواهد بود.
منبع پیشنهادی برای سرفصل های تئوری ،کتاب "نگاهی نو به دنیای نانو" است.
ب -بخش 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 پژوهــش ســراها 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 در امتیازدهــی تاثیــر خواهــد
داشــت .قطــر ریســمان از  ۲۰میلــی متــر تجــاوز نکنــد) 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 .ریســمان تولیــد شــده مــی بایســت شــرایط زیــر را داشــته باشــد:
طول ریسمان تولید شده به روش الکتروریسی حداقل  ۲۰سانتی متر باشد.

در محصول ریسمان تولید شده نباید هیچگونه رشته و یا مفتول فلزی به کار رفته باشد.

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.
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ج -بخش 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 کننــدگان اســت.
یشــود .در روز آزمایــش مــاده آبگریــز بــر روی یــک ســطح
بــرای بررســی میــزان آبگریــزی نمونــه ســنتز شــده از یــک ســطح شــیبدار اســتفاده م 
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.
د -بخش 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 کپســول هــای دارو قــرار داده و آنــرا بــا اســتفاده از آهــن ربــا از محفظــه طراحــی شــده عبــور داده و بــه
انتهــای مســیر برســاند .تعــداد کپســول هــای 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 کننــدگان اســت.
مراحــل انجــام کار (روش آزمایــش) و نحــوه دقیــق امتیــاز دهــی در روز آزمــون بــه شــرکت کننــدگان توضیــح داده خواهــد شــد .بــا ایــن وجــود
الزم اســت 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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