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اخبار مهم

پانزدهمین نمایشگاه آموزشی »هفته نانو«، به همت باشگاه نانو و آموزش و 
پرورش استان گیالن، روزهای 18، 19 و 20 بهمن ماه سال جاری در دبیرستان 

شهید بهشتی شهر رشت برگزار شد.
از جمله برنامه هایي که در ایام برپایي نمایشگاه  براي دانش آموزان این استان 
اجرا شد، برگزاری سمینار آشنایی با مبانی علوم و فناوری نانو، نمایش محصوالت 
مشاوره  ساده،  آزمایش های  انجام  نانو،  سینمای  مختلف،  صنایع  در  نانو  فناوری 

پروژه های دانش آموزی و ثبت نام المپیاد نانو بود.
نمایشگاه  برگزاري  از  پیش  گیالن،  استان  پرورش  و  آموزش  اعالم  بنابر 
مانند  استان،  این  از  منطقه  سی  دانش آموزان  بازدید  برای  الزم  هماهنگی های 
تالش،  الهیجان،  لنگرود،  اشرفیه،  آستانه  کوچصفهان،  رشت،  دو  و  یک  ناحیه 
لشت نشاء، خمام، سنگر و غیره انجام شده بود که در نتیجه آن بیش از 2000 
نانو و مجموعه فعالیت هاي  با فناوري  بازدید کرده و  این نمایشگاه  از  دانش آموز 

باشگاه نانو آشنا شدند.
الزم به ذکر است که این نمایشگاه، 24، 25 و 26 بهمن 91 در دانشگاه خلیج 

فارس استان بوشهر برگزار مي شود.

اخبار چهارمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

بر اساس آخرین آمار به دست آمده از ثبت نام هاي انجام شده در استان ها، استان 
فارس با 1584 ثبت نامي در رتبه نخست قرار دارد و پیشتاز است. پس از فارس، استان 
و  استان هاي همدان، هرمزگان  دارد.  قرار  ثبت نام در جایگاه دوم  تفاوت800  با  تهران 

سمنان نیز رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.
متاسفانه دو استان سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاري با گذشت حدود 
6 ماه از شروع مهلت ثبت نام هنوز ثبت نام کننده اي ندارند که امید است در زمان اندك 
باقیمانده به همت مسووالن آموزش و پرورش و فعالیت نهادهاي ترویجي تعداد ثبت نام 

کنندگان آنها به حد نصاب برگزاری المپیاد در این استان ها برسد.

نهادهای ترویجی فعال در ثبت نام چهارمین المپیاد دانش آموزی نانو چنانچه عالقمند 
به برگزاري آزمون مرحله اول این المپیاد هستند و از امكانات الزم براي برگزاري این 
آزمون برخوردارند، لطفا برای اعالم آمادگی و ارائه مشخصات محل برگزاری، فرم مربوطه 
را از طریق سایت باشگاه نانو دریافت نموده و پس از تكمیل آن را به نشانی اینترنتی 
هماهنگی  انجام  نانو،  باشگاه  اعالم  بنابر  نمایند.  ارسال   nanotarvij@gmail.com
اجرایی، طبق  پرسنل  اسامی  و  آدرس  اعالم  آزمون،  تعیین محل حوزه  برای  موقع  به 
آیین نامه ای که پیش تر از طریق سایت باشگاه و دبیرخانه ثبت نام اطالع رسانی شده است، 

مشمول مبالغ تشویقی مي شود.
الزم به ذکر است احراز حـد نصاب 400 نفر در هر شهرستان از ملزومات انتخاب 

حوزه امتحاني خواهد بود. 

باشگاه نانو در راستاي حمایت از نهادهاي ترویجي فعال در ثبت نام دانش آموزان عالقمند 
به شرکت در چهارمین المپیاد نانو، تاکنون برای بیش از 50 نهاد، بسته آموزشي ارسال 

نموده است. 
هر بسته  شامل 50 عدد لوح فشرده منابع المپیاد، 2 جلد کتاب مقاالت باشگاه و 2 سری 
از مجموعه نرم افزارهای ستاد شامل نانو و صنعت، نانوکاوش و ده به توان منفی نه به همراه 
ماهنامه فناوری نانو و نشریه زنگ نانو مي باشد که براي نهادهاي با حداقل 10 نفر ثبت نامي 

ارسال می شود.

المپیاد دانش آموزي  داوطلبان چهارمین  آمادگي  بردن سطح  باال  برای  نانو  باشگاه 
فناوري نانو اقدام به برگزاري سه آزمون اینترنتی آمادگي المپیاد نموده است. دانش آموزان 
عالقمند با شرکت در این آزمون ها در روزهای 25 بهمن و اسفند 91 و 25 فروردین 92 
مي توانند میزان آمادگي خود را جهت حضور در چهارمین المپیاد دانش آموزي فناوري 
نانو مورد سنجش قرار دهند. این آزمون ها رایگان و آزمایشي برگزار مي شود، اجباری به 
حضور در آنها نیست و نتایج آنها هیچ گونه تأثیري بر نتایج آزمون اصلی المپیاد که روز 

جمعه سی ام فروردین ماه 1392 برگزار مي شود، ندارد. 
نهادهای ترویجی توجه داشته باشند که بر اساس آیین نامه ارزیابی نهادها، حضور 
داوطلبان در آزمون های آزمایشی، در ارزشیابی عملكرد نهاد و میزان حمایت آن، تاثیر 

خواهد داشت. 

بیشترين آمار ثبت نام المپیاد در استان فارس

اعالم آمادگی حوزه های برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد نانو

بسته هاي آموزشي رايگان براي نهادهاي فعال در ثبت نام 
المپیاد ارسال شد

برگزاری آزمون های مجازی آمادگي المپیاد نانو 

بـرج های نانو در دبـی

تولید خودروهای انعطاف پذير با فناوری نانو

معرفی پژوهش سرای انديشه پويا- منطقه 10 تهران
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در  نانو  فناوری  دانش آموزی  تخصصی  آزمایشگاه  سه 
استان های تهران، فارس و اصفهان روزهای چهارم، هجدهم 
و نوزدهم بهمن ماه سال جاری افتتاح شد. پژوهش سرای 
ناحیه  رازی  پژوهش سرای  تهران،   15 منطقه  سینا  این 
شهرضا  شهرستان  طاهر  استاد  پژوهش سرای  و  شیراز   2
نانو  فناوری  آزمایشگاه های  آنها  در  که  هستند  مراکزي 

راه اندازي شدند.
در  نیاز  ایرانی  مورد  تجهیزات  آزمایشگاه ها،  این  در 

تحقیقات فناوری نانو همچون دستگاه الكتروریسی شرکت 
اسپاترینگ  نانوالیاف،  تولید  برای  نانومقیاس  فناوران 
تولید  برای  پوشش های  نانوساختار  شرکت  رومیزی 
شرکت  سیم  الكتریكی  انفجار  مستحكم،  فوق  نانوپوشش 
و  فلزی  نانوپودرهای  تولید  برای  فردانگر  نانوفناوری 
میكروسكوپ  تونلی روبشی شرکت نانوسیستم پارس برای 

مشخصه یابی نانومواد، نصب و راه اندازی شده است.  
آزمایشگاه های  تجهیز  برنامه  است،  بذکر  الزم 

توسعه  ستاد  حمایت  با  نانو  فناوری  دانش آموزی 
با  هدف  و  استان ها  پرورش  و  آموزش  و  نانو  فناوری 
سازمان دهی  و  هدایت  فناوری،  این  عملی  آموزش 
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی دانش آموزان و تقویت 
این  تجهیز  با  در  دانش آموزان  ملی  خودباوری  احساس 
ابتدای  از  نانو،  آزمایشگاه ها به تجهیزات داخلی فناوری 
چهار  در  سال  پایان  تا  و  است  شده  آغاز   1391 سال 

استان  دیگر  نیز اجرا خواهد شد. 

اخبار

افتتاح سه آزمایشگاه تخصصی دانش آموزی فناوری نانو در استان های تهران، فارس و اصفهان 

تجهیز هفت استان به آزمايشگاه 
 دانش آموزی فناوری نانو تا پايان سال 91

ــطه وزارت آموزش و پرورش  معاون آموزش متوس
ــی  ــگاه تخصص ــن آزمایش ــه اولی ــم افتتاحی در مراس
ــینا  ــرای ابن س دانش آموزی فناوری نانو در پژوهش س
ــگاه  ــدازی هفت آزمایش ــران،  از راه ان ــه 15 ته منطق
دانش آموزی در کشور با همكاری ستاد توسعه فناوري 

نانو تا پایان سال خبر داد.
ــش در روند  ــش پژوه ــه اهمیت نق ــاره ب وی با اش
ــم که دروس  ــی گفت: »ما معتقدی فعالیت های آموزش
ــگاهی جایگاه عمیقی  که در آموزش باید داشته  آزمایش
باشد را ندارد و برای افزایش عمق یادگیری و استفاده از 
آن در راستای اقتصاد دانش بنیان، ناگزیریم تفكر پژوهشی 
را  در این عرصه نهادینه کنیم. راه اندازی آزمایشگاه های 

دانش آموزی فناوری نانو می تواند اولین قدم باشد.« 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با 
اعالم این نكته که هر مدرسه می تواند یک پژوهش سرا 
ــی  را مد نظر داشته  ــد گفت: »باید عدالت آموزش باش
ــیم تا همه دانش آموزان ما از همه امكانات به یک  باش

اندازه استفاده کنند.« 
ــاره به راه اندازی آزمایشگاه نانو در هفت  وی با اش
ــال افزود: »برنامه ما این است  استان کشور تا پایان س
ــتان حداقل یک آزمایشگاه دانش آموزی  که در هر اس
ــگاه   ــم، البته این آزمایش ــو راه اندازی کنی فناوری نان
ــرای  ــه 300 پژوهش س ــه هم ــیل آن را دارد ک پتانس

دانش آموزی کشور به آن مجهز شود.«  
ــهر تهران نیز در این  مدیرکل آموزش و پرورش ش
ــاره به اهمیت توجه به پژوهش سراهای  ــم با اش مراس
ــم و  فناوری را از  ــوزی، تعامل با پارك های عل دانش آم
ــرد و گفت: »برای  ــت اجرا عنوان ک برنامه های در دس
اینكه دانش آموزان با فناوری های نوین از جمله فناوری 
ــوند در قالب اردوهای  ــنا ش نانو به صورت کاربردی  آش

علمی از این مراکز بازدید خواهیم داشت.« 
ــتان های تهران، اصفهان، فارس،  گفتنی است اس
ــان رضوی، همدان و سمنان  ــمالی، خراس خراسان ش
ــگاه های  ــا، آزمایش ــه در آنه ــتند ک ــتان هایی هس اس
ــفند  تخصصي دانش آموزی فناوری نانو در بهمن و اس

امسال راه اندازي  مي شود.

هجدهم بهمن ماه سال 1391، دومین آزمایشگاه  تخصصی 
دانش آموزی فناوری نانو در پژوهش سرای رازی ناحیه 2 شهر 
شیراز با حضور دبیر کارگروه ترویج ستاد نانو، مدیر کل آموزش 
و پرورش استان فارس، مشاور استانداری در حوزه نانو و جمعی 

از مسئوالن و مدیران استان  فارس افتتاح شد.
ــم، ابتدا آقای روزی طلب، مدیر کل آموزش  در این مراس
ــام دهه فجر، افتتاح  ــتان فارس ضمن تبریک ای و پرورش اس
ــگاه دانش آموزي نانو را از مظاهر پیشرفت هاي ایران  آزمایش

پس از پیروزي انقالب اسالمي دانست.
در ادامه آقای احمدوند، دبیر کارگروه ترویج ستاد نانو به 
ــعه آن در طول 10 سال گذشته  تاریخچه فناوری نانو و توس
ــتگاه هایی که 10 سال قبل کامال  اشاره کرد. وی گفت: »دس
ــد، در حال حاضر  ــناخته بودن ــگران ایرانی ناش برای پژوهش
توسط دستان قدرتمند متخصصین داخلی ساخته می شود و 
امروز شاهد افتتاح آزمایشگاهی مجهز به این تجهیزات برای 
دانش آموزان هستیم. جریان توسعه علمی کشور در 10 سال 
ــریع بوده و با برخی از کشورهای توسعه  گذشته فوق العاده س
ــت. در حال حاضر ایران رتبه هشتم  ــه اس یافته قابل مقایس

تولید علم این فناوری را در سطح جهان دارد.«
دبیر کارگروه ترویج ستاد نانو، افتتاح آزمایشگاه تخصصی 
ــل را نقطه عطفی در  ــاخت داخ دانش آموزی با تجهیزات س
ــاءا... در دهه بعد  ــت و گفت: »ان ش توسعه این فناوری دانس

شاهد رشد بسیار چشمگیرتری خواهیم بود.«
مهندس احمدوند، فضای نانو در سطح دانش آموزی استان 
ــایر حوزه ها و هم نسبت به دانش آموزان  فارس را نسبت به س
ــت و در پایان آرزوی موفقیت کرد و  سایر استان ها برتر دانس
ــتاد نانو تمام تالش خود را برای پیشرفت  گفت: »ما نیز در س

هرچه بیشتر دانش آموزان استان انجام می دهیم.«
ــتاندار در حوزه نانو، به  ــاور اس در پایان آقای مرادقلی، مش
معرفی ستاد نانو استانداری فارس پرداخت و ورود فناوری نانو 
به تمام قسمت های استان فارس را به عنوان اهداف اصلی این 
ستاد معرفی کرد. همچنین ضمن اشاره به مقام دانش آموزان 
ــای قبل، افتتاح  ــو در دوره ه ــتان فارس در المپیادهای نان اس
آزمایشگاه دانش آموزی را نمود فعالیت های موفق این چند سال 
دانست. وی در نهایت تالش برای افزایش کیفیت آموزشی را در 

کنار گستردگی فعالیت ها از اهداف آینده عنوان کرد.

ورود فناوری نانو به تمام بخش های استان؛  از اهداف ستاد نانوی استان فارس

ــتین  ــه نخس ــم افتتاحی ــن 1391، مراس ــارم بهم چه
ــرای  ــاوری نانو در پژوهش س ــوزی فن ــگاه دانش آم آزمایش
ــعه فناوری نانو، مدیرکل  ــینا با حضور دبیر  ستاد توس ابن س
ــطه  ــران، معاون آموزش متوس ــهر ته آموزش و پرورش ش
وزارت آموزش و پرورش، مدیر آموزش و پرورش  منطقه 15 
و جمعی از مدیران مدارس و پژوهش سراهای شهر تهران در 

پژوهش سرای ابن سینا برگزار شد.
ــم گفت: »به  ــخنراني در این مراس ــتاد نانو با س دبیر س
ــطح دانش آموزی، اسكلت  ــطه فعالیت های امروز در س واس
ــتخوان  ــورمان در آینده دچار پوکی  اس ــاوری نانو در کش فن

نخواهد شد. «
دکتر سعید سرکار سرمایه گذاری علمی روی قشر جوان 
جامعه را تضمین کننده آینده یک کشور عنوان کرد و گفت: 

ــوزی تضمین  ــای دانش آم ــرمایه گذاری  روی فعالیت ه »س
ــا فراهم کردن  ــت و وظیفه م ــورمان اس ــده آینده کش کنن

بستری مناسب برای رشد و پیشرفت در این حوزه  است. «
ــگاه ها را تقویت  ــن آزمایش ــدازی ای ــدف از راه ان وی ه
ــاس خودباوری ملی در بین دانش آموزان عنوان کرد و  احس
ــتان نیست. این  گفت: »فناوری نانو خاص یک  منطقه و اس
فناوری باید در همه استان های کشور گسترده شود و اصل، 

سرمایه گذاری در بخش دانش آموزی است. «
ــور دانش آموزان منطقه  دبیر ستاد نانو فعالیت های پرش
ــن منطقه برای  ــل انتخاب ای ــرورش را دلی 15 آموزش و پ
ــاوری نانو  ــی  دانش آموزی فن ــگاه تخصص راه اندازی آزمایش
ــن منطقه  ــال دانش آموزان ای ــت: »حضور فع ــت و گف دانس
ــتاوردهای  ــطح باالی دس ــای متعدد علمی و س در برنامه ه
ــوی این دانش آموزان،  ارائه  شده در زمینه فناوری نانو از س
ــگاه  ــا اولین آزمایش ــد ت ــی بود که  باعث ش ــه دالیل از جمل

دانش آموزی فناوری نانو را در این منطقه راه اندازی کنیم.«
 در ادامه دکتر سرکار فعالیت های ترویجی صورت گرفته 
ــرای حاضرین  ــور را ب ــطح کش ــه فناوری نانو در س در زمین
ــزاری کارگاه های  ــوان به برگ ــمرد که از آن میان  می ت برش
ــگاه های  ــاوری نانو، نمایش ــی عمومی و تخصصی فن آموزش
ــای  ــور و المپیاده ــتان کش ــش از 15 اس ــتانی در بی اس

 دانش آموزی فناوری نانو اشاره کرد.  

 دبیر ستاد نانو:
اسکلت فناوری نانو در ایران دچار پوکی استخوان نخواهد شد 
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را  نوري  میكروسكوپ هاي  حتما  شما  همه 
نزدیک  از  را  آنها  از  نمونه  یک  حداقل  و  مي شناسید 
دیده و با آن کار کرده اید. اساس کار میكروسكوپ هاي 
با  میكروسكوپ ها  این  در  است.  ذره بین  مانند  نوري 
استفاده از دو عدسي همگرا و عبور دادن نور مي توان 
بزرگ  برابر  تا چند  به قدرت عدسي ها  را بسته  اشیاء 
کرد. در واقع طرز کار و استفاده از میكروسكوپ هاي 
است  این  آنها  عیب  مهم ترین  اما  است،  ساده  نوري 
مشخصي  حد  یک  از  کمتر  اندازه هاي  نمي توانند  که 
هیچ  اگر  نوري  میكروسكوپ  یک  دهند.  نشان  را 
تا  حداکثر  شرایط،  بهترین  در  باشد،  نداشته  مشكلي 
همان طور  اندازه  این  که  مي شناسد  را  نانومتر   200
مواد  بتوان  که  نیست  کوچک  آن قدر  مي دانید  که 
با  است  بدیهي  دید.  را  مولكول ها  و  اتم ها  نانومتري، 
مشاهده  براي  نوري  میكروسكوپ هاي  شرایط،  این 

دنیاي نانو مناسب نیستند. 
بررسي ها نشان مي دهد در این میكروسكوپ ها حتي 
با استفاده از یک عدسي ایده آل هم محدوده ي وضوح، 
نصف طول موج پرتویي است که براي مشاهده استفاده 
مي شود. بنابراین، براي نور مرئي )با حداقل طول موج 
400 نانومتر( کوچک ترین جزئي که قابل دیدن است 
این  از  کمتر  فواصل  در  است.  نانومتر   200 حدود  در 
اتفاق مي افتد و دیگر  امواج  تفرق  و  تداخل  مقدار هم 

چیزي دیده نمي شود.
این  ناکارآمدي  علم،  پیشرفت  و  زمان  گذشت  با 
میكروسكوپ ها و ضرورت دستیابي به میكروسكوپ هاي 
از 200  ذرات کوچک تر  مشاهده ی  امكان  که  دقیق تر 
نانومتر را فراهم آورد، بیشتر احساس شد تا سرانجام در 
اوایل دهه هفتاد میالدي اولین میكروسكوپ الكتروني 
ابداع گردید و انسان با استفاده از آن به بزرگنمایي هایي 
دست پیدا کرد که از حد توان میكروسكوپ هاي نوري 
آن زمان خارج بود. اهمیت این ابداع به حدي بود که 
مخترعین آن حتي موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک 

شدند.
به  الكتروني  اشعه  از  الكتروني  میكروسكوپ هاي 
مراتب  به  موج هاي  طول  که  مي گیرند  بهره  نور  جاي 
کوچک تري نسبت به نور مرئي ایجاد مي کند. به عنوان 
مثال یک میكروسكوپ الكتروني عبوري با انرژي 100 
کیلو الكترون ولت، طول موج حدود 0/0037 نانومتر و 
یک اشعه الكتروني 400 کیلو الكترون ولتي، طول موج 
یک  میكروسكوپ ها  این  در  دارد.  نانومتر   0/00028
تصویربرداري،  تحت  نمونه ی  روي  بر  الكتروني  باریكه 
متمرکز مي شود و با آنالیز پرتوهاي ایكس تولید شده 
نمونه،  با  شتاب دار  الكترون هاي  بین  برهم کنش  از 
تشخیص یک سري اطالعات در زمینه ساختار و ترکیب 

نمونه امكان پذیر مي گردد.
میكروسكوپي  سیستم هاي  توانمندي  طورکلي،  به 

الكتروني را مي توان در قالب چهار گروه زیر بیان کرد:

الف( توپوگرافي: مطالعه و بررسي ساختار سطحي، 
مواد  از  خواصی  و  ساختار  میان  ارتباط  و  ماده  بافت 

مانند سختي 
ب( مورفولوژي: شكل و اندازه ذرات تشكیل دهنده 
جسم و ارتباط آنها با خواصي همچون کشش، استحكام 

و واکنش پذیري مواد
ج( تركیب مواد: اجزا و عناصر تشكیل دهنده جسم 
آنها و همچنین بررسي خواصي چون  و مقادیر نسبي 

نقطه ذوب و واکنش پذیري
آرایش  و  نظم  بررسي  بلورشناسي:  داده هاي  د( 
مانند  ماده  از  خواصي  با  آن  ارتباط  و  جسم  مولكولي 

رسانایي الكتریكي و پایداري مكانیكي 

مشاهده دنياي نانو با 
ميكروسكوپ هاي نوري يا الكتروني؟

ــوي، در  ــس دو بروگلي، فیزیكدان فرانس لوئی
ــار نظریه ي خصوصیت  ــال 5291 براي اولین ب س
ــوج کمتر از نور  ــي الكترون هایي که طول م موج
ــا انجام  ــال بعد ب ــد را ارائه کرد. دو س مرئي دارن
ــط  ــیِک تفرق الكتروني توس ــاي کالس آزمایش ه
ــي الكترون ها به  ــمندان، طبیعت موج دیگر دانش
ــال 1391 ایده  ــید و به دنبال آن در س اثبات رس
 )MET( ــكوپ الكتروني عبوري ساخت میكروس
ــكوپ هاي الكتروني بود  که اولین گونه از میكروس
توسط ماکس نول و ارنست روسكا مطرح شد. این 
ــال 6391 در کشور انگلستان  میكروسكوپ در س

ساخته شد. 
ــو الكتروني پر  ــكوپ MET یک پرت میكروس
ــده از یک کاتد  ــر ش انرژي از الكترون هاي منتش
ــي  ــک تعدادي لنز یا عدس ــزي دارد که به کم فل
ــتقیم درمي آید. این  ــورت مس ــي به ص مغناطیس
ــاده مورد  ــه نازك از م ــي از یک تك پرتو الكترون
ــد  ــیار نازك باش نظر عبور مي کند؛ نمونه باید بس
ــي از آن عبور کنند.  تا الكترون ها بتوانند به راحت
ــي هاي  ــور، به کمک عدس ــا پس از عب الكترون ه
ــده و روي یک صفحه  ــي بزرگنمایي ش مغناطیس
ــاز منعكس مي گردند.  فلورسانس یا ابزار تصویرس
ــا ممكن  ــه، الكترون ه ــي نمون ــه به چگال با توج
ــم بگذرند و به صفحه  ــت از بخش هایي از جس اس
ــانس برخورد نمایند و تصویر سایه مانندي  فلورس
ــي بخش هاي  ــد. میزان تیرگ ــه ایجاد کنن از نمون
ــاده در آن بخش ها  ــي م ــم به چگال مختلف جس
ــم چگالی کمتری داشته  وابسته است. هرچه جس
ــن تصویر ــد بود. ای ــر خواه ــد، تصویر تیره ت  باش

  

ــط کاربر دستگاه مطالعه و  مي تواند مستقیما توس
یا با کمک یک دوربین تصویربرداري شود. 

ــی عبوري 0/2  ــكوپ الكترون وضوح میكروس
ــت )بیشتر اتم ها  ــت که در حد اتم اس نانومتر اس
ــر 0/2 نانومتر دارند(. با این نوع  ابعادی تقریبا براب
ــرار گرفتن  ــوان نحوه ق ــكوپ حتی می ت میكروس
ــتفاده  ــی کرد. البته اس اتم ها در یک ماده را بررس
ــت،  ــكوپ MET گران و وقت گیر اس از میكروس
چرا که نمونه باید در ابتدا به شیوه ای خاص آماده 
ــود. لذا تنها در مواردی خاص از میكروسكوپ  ش
ــن  ــود. از ای ــتفاده مي ش ــوری اس ــی عب الكترون
میكروسكوپ جهت تحلیل و آنالیز ریخت شناسی، 
ــبكه  ــاختار بلوری )نحوه قرارگیری اتم ها در ش س

بلوری( و ترکیب نمونه ها استفاده می شود.

بیشتربدانیم
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  با سالم خدمت شما، المپیاد نانو ویژه ي دانش آموزان 
چه مقطعی است و نحوه ي ثبت نام در این المپیاد چگونه 

است؟

دانش آموزان  همه  به  می کنم  عرض  سالم  هم  من 
عالقمند به فناوری نانو و تمامی افرادی که در امر آموزش 
این فناوری، باشگاه نانو را همراهي مي کنند. این المپیاد، ویژه 
دانش آموزان مقطع متوسطه است و عالقمندان می توانند از 
طریق بخش المپیاد سایت باشگاه نانو به دو صورت انفرادی 

و گروهی در چهارمین المپیاد نانو ثبت نام کنند.
در ثبت نام انفرادی، دانش آموزانی که عضو سایت باشگاه 
از  به صفحه شخصی خود  با ورود  نانو هستند، می توانند 
اطالعات  وارد کردن  با  اطالعات شخصی،  ویرایش  طریق 
 100.000( ثبت نام  هزینه  آنالین  پرداخت  و  نیاز  مورد 
ریال( در این آزمون ثبت نام نمایند. دانش آموزانی که عضو 
سایت باشگاه نیستند، می توانند با مراجعه به بخش ورود 
براي  درآمده، سپس  به عضویت سایت  باشگاه،  به سایت 

ثبت نام اقدام کنند.
در  که  ترویجی  نهادهای  توسط  نیز  گروهی  ثبت نام 
و  ثبت شده اند  نانو  فناوری  ترویجی ستاد  نهادهای  بانک 
دارای نام کاربری و رمز عبور هستند، انجام می شود. هزینه 
ثبت نام گروهی به ازای هر دانش آموز شامل تخفیف است 
اول  مرحله  در  نهاد  هر  است.  ریال   60.000 آن  مبلغ  و 
باید حداقل ده دانش آموز را ثبت نام کند. جزئیات مراحل 

ثبت نام در بخش المپیاد سایت باشگاه موجود است. 

در  المپیاد  این  از  دوره  چهارمین  بفرمایید  لطفا    
کدام استان ها و شهرها برگزار می شود؟

مراکز  عنوان  به  پیش فرض  به صورت  استان ها  مراکز 
محل برگزاری آزمون درنظر گرفته شده اند. شهرهایی که 
پس از شروع ثبت نام، تعداد ثبت نامی های آنها به بیش از 
200 نفر برسد نیز به عنوان محل برگزاری آزمون معرفی 
آزمون  حوزه  دارد  قصد  که  شهرستان  هر  لذا  می گردد. 
پسران و دختران داشته باشد، باید حداقل 200 داوطلب 

پسر و 200 داوطلب دختر داشته باشد.

مراکز  جز  به  شهر،  یک  داوطلبان  تعداد  چنانچه    
استان ها، پس از پایان مهلت ثبت نام به حد نصاب برگزاری 
حوزه  می توانند  شهر  آن  داوطلبان  آیا  برسد،  آزمون 
امتحانی خود را از مرکز استان به شهر محل سكونتشان 

تغییر دهند؟

هر  داوطلبان  تعداد  ثبت نام،  مهلت  پایان  از  بله، پس 
حوزه های  باشگاه  سایت  روی  بر  و  می شود  بررسی  شهر 
مدت  آن،  از  پس  می گردد.  اعالم  آزمون  برگزاری  قطعی 
زمانی تعیین می شود تا داوطلبان بتوانند در صورت تمایل 

حوزه امتحانی خود را تغییر دهند.

کسانی  چه  توسط  اول  مرحله  آزمون  سواالت    
طراحی می شود؟

در  تنوع  ایجاد  و  کیفیت  ارتقای  برای  نانو،  باشگاه 
عالقمندان  و  متخصصان  تمامی  از  نانو  المپیاد  سواالت 
نهادهای  نموده  است.  همكاری  به  دعوت  زمینه  این  در 
دانشجویان  پیشین،  المپیادهای  برگزیدگان  ترویجی، 
در  حوزه  این  گرامی  اساتید  و  دبیران  فارغ ا لتحصیالن،  و 
طراحی سواالت المپیاد دانش آموزی نانو با باشگاه همكاری 
می کنند و سواالت طرح شده را در قالب فرم هایی که توسط 
استانداردهای  رعایت  منظور  )به  است  شده  تهیه  باشگاه 
می نمایند،  ارسال  باشگاه  برای  المپیاد(،  سواالت  طراحی 
این سواالت در دو یا سه مرحله، داوری می شوند و سواالت 
یا  المپیاد و  برگزیده که در آزمون های اصلی و آزمایشی 
شوند،  استفاده  المپیاد  سواالت  بانک  در  نگهداری  برای 
طبق آیین نامه ای که در سایت باشگاه منتشر شده است، 

مورد تشویق قرار می گیرند.

  منابع پیشنهادی برای مطالعه دانش آموزان عالقمند 
به شرکت در المپیاد چیست؟

فیزیک،  درسي  کتاب هاي  مولكولي  و  اتمي  مباحث 
شیمي و مطالب درون سلولي در زیست شناسي، از منابع 

مقاالت  مطالعه  است.  المپیاد  آزمون چهارگزینه اي  اصلي 
منتشر شده در سایت باشگاه و بخش آموزش سایت ستاد 
فناوری نانو و همچنین کتاب های مجموعه مقاالت سایت 
از  نانو  نانو )مباحث عمومی(،  نانو، علوم و فناوری  باشگاه 
نو، پرسش های نو از نانو، 10 به توان منفی 9 و نرم افزار 
نانوکاوش از منابع پیشنهادي باشگاه برای دریافت مفاهیم 
و کاربردهای علوم و فناوری نانو است. همچنین عالقمندان 
برای دریافت نمونه سواالت دومین و سومین المپیاد نانو به 
همراه پاسخنامه می توانند به سایت باشگاه مراجعه نمایند.

باشگاه  آیا  است؟  منابع چگونه  این  تهیه  نحوه ي    
شرایط ویژه ای برای دسترسی ساده تر و کم هزینه تر به این 

منابع را برای دانش آموزان در نظر گرفته است؟

به  داوطلبان  دسترسی  سهولت  برای  نانو  باشگاه 
نهادهای  طریق  از  آنها  فروش  به  اقدام  المپیاد،  منابع 
مراکز  و  افراد  ترویجی،  نهادهای  است.  نموده  ترویجی 
عالقمند می توانند تعدادی منابع پیشنهادی را تهیه و از 
این  در  شوند.  بهره مند  شده  گرفته  نظر  در  تخفیف های 
امتیاز  از  مراکز  سایر  به  نسبت  ترویجی  نهادهای  طرح، 
برای  عالوه براین،  هستند.  برخوردار  بیشتری  )تخفیف( 
شده  گرفته  نظر  در  نیز  ویژه ای  امتیاز  ترویجی  نهادهای 
است. آنها می توانند در دو مرحله منابع را به صورت امانی 
از باشگاه تهیه و پس از فروش، نسبت به تسویه حساب با 
بخش انتشارات باشگاه اقدام نمایند. مراکز عالقمند، برای 
سفارش منابع المپیاد و کسب اطالعات بیشتر می توانند با 

شماره 09190142643 تماس بگیرند.

  همان طور که پیش تر اشاره کردید، ثبت نام  گروهی 
توسط نهادهای ترویجی انجام می شود. این نهادها شامل 

چه مراکزی هستند؟

مناطق  شهرستان ها،  پرورش  و  آموزش  ادارات  تمام 
بزرگ،  شهرهای  در  پرورش  و  آموزش  ناحیه های  و 
و  دانشجویی  گروه های  دانش آموزی،  پژوهش سراهای 

گفتگو با مسئول باشگاه نانو 

در خصوص برگزاري چهارمين المپياد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
تا کنون سه دوره از المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، با هدف ترویج این فناوری در 
مقطع دبیرستان و کشف دانش آموزان مستعد برای حضور در عرصه های تخصصی فناوری نانو 
در کشور عزیزمان برگزار شده است. این المپیاد شامل یک آزمون کتبی در مرحله اول است، که 
برگزیدگان آن برای گذراندن دوره های عملی در یک اردوی علمی شرکت می کنند. در پایان ، 
آموخته های آنها برای انتخاب نفرات برتر با برگزاری آزمون مرحله دوم مورد سنجش قرار می گیرد 
و برگزیدگان، در چهار سطح مدال طال، نقره، برنز و دیپلم افتخار معرفي مي شوند. آزمون کتبي 
آشنایی  برای  شد.  خواهد  برگزار   ،1392 سال  فروردین   30 نیز  المپیاد  این  دوره ي  چهارمین 
دانش آموزان و نهادهای مرتبط با آموزش دانش آموزان براي شرکت در المپیاد علوم و فناوری نانو، 

گفتگویی با خانم فائقه اسالمی پور، مسئول باشگاه نانو، انجام شده است. 
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شرکت های آموزشی که به عضویت بانک نهادهای ترویجی 
ستاد نانو درآمده اند.

در  نانو  باشگاه  با  ترویجی  نهادهای  ارتباطی  راه     
خصوص چهارمین المپیاد نانو چیست؟ 

راه ارتباطی باشگاه با نهادها، دبیرخانه ثبت نام چهارمین 
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو است. امسال نیز، 
دانش آموزی  پژوهش سرای  محل  در  ثبت نام  دبیرخانه 
نهادهای  است.  مستقر  شهرضا  شهرستان  طاهر  استاد 
مشكالت  رفع  برای  المپیاد  چهارمین  ثبت نام  در  فعال 
بهتر  چه  هر  برگزاری  جهت  الزم  پیگیری های  و  ثبت نام 
 0321-2235204 شماره های  با  می توانند  المپیاد  این 
olympiad@ الكترونیكی  پست  و   09103477413 و 
nanoclub.ir تماس گرفته و یا سواالت خود را به سامانه 

پیامكی 30009900665204 پیامک بزنند.

برگزاری  به جز ثبت نام، در  ترویجی  نهادهای  آیا    
المپیاد نقش دیگری نیز دارند؟

توزیع  و  ثبت نام  اطالع رسانی،  بر  عالوه  نهادها  بله، 
به  شهرشان  داوطلبان  تعداد  در صورتی که  آزمون،  منابع 
حد نصاب یعنی 200 دانش آموز دختر و یا 200 دانش آموز 
به  آزمون  برگزاری  برای  را  محلی  می توانند  برسد،  پسر 
باشگاه معرفی کنند و همچنین در اجرای آزمون با باشگاه 

همكاری نمایند.

  چنانچه مرکزی شرایط و مكان الزم برای برگزاری 
چگونه  را  آمادگی  این  دارد،  را  آزمون  روز  در  المپیاد 

می تواند اعالم کند؟

آمادگی  »اعالم  عنوان  با  فرمی  ماه،  دی  اواسط 
حوزه ها« در سایت باشگاه منتشر شد، نهادها و مراکزی که 
می توانند در روز آزمون میزبان داوطلبان شهر خود باشند، 

را  آمادگی خود  باشگاه  برای  فرم  این  ارسال  و  تكمیل  با 
مطابق  نیز  آزمون  برگزاری  هزینه های  می کنند.  اعالم 
چهارمین  آزمون  حوزه های  هزینه ی  پرداخت  »آیین نامه 
المپیاد« پرداخت می گردد. البته اگر تعداد ثبت نام به حد 
نصاب نرسد، اعالم زود هنگام محل حوزه تضمینی برای 
حوزه شدن مكان اعالم شده نیست و این آیین نامه فقط 

ناظر به پرداخت حوزه ها است.

  از فعالیت نهادها در برگزاری المپیاد چه زمانی و 
چگونه حمایت می شود؟

در  که  ترویجی  نهادهای  ارزیابی  آیین نامه   طبق 
تهیه  نانو  باشگاه  همكاری  با  نانو  ستاد  ترویج  کارگروه 
شده  است، پس از برگزاری آزمون از فعالیت های نهادها 
می شود.  حمایت  و  تقدیر  شده،  کسب  امتیاز  اساس  بر 
در  ثبت نام  ماه،  دی   20 تا  که  فعالی  نهادهای  البته 
چهارمین المپیاد نانو را با حداقل 10 نفر آغاز کرده بودند، 
در  همچنین  کردند.  دریافت  رایگان  آموزشی  بسته های 
باشد،  نفر   100 از  بیش  نهاد  ثبت نام  تعداد  که  صورتی 
ثبت نامی  نفرات  تعداد  با  متناسب  بعد مجددا  در مرحله 
این  ارسال  ارسال می شود.  نهاد  آن  برای  آموزشی  بسته 
آمار  اساس  بر  و  هفتگی  صورت  به  آموزشی  بسته های 
ثبت نام نهادها صورت می گیرد. هر بسته شامل 50 عدد 
باشگاه  مقاالت  کتاب  جلد   2 المپیاد،  منابع  فشرده  لوح 
و  نانو  شامل  ستاد  نرم افزارهای  مجموعه  از  سری   2 و 
صنعت، نانوکاوش و ده به توان منفی نه به همراه ماهنامه 

فناوری نانو و نشریه زنگ نانو است.

  آیا پیش از آزمون مرحله اول، آزمون های آزمایشی 
نیز برگزار می شود؟

آزمون   3 شده،  انجام  برنامه ریزی  به  توجه  با  بله، 
آزمایشی اینترنتی در روز 25ام ماه های بهمن، اسفند 91 
نحوه  و  دقیق  ساعت  که  می شود  برگزار   92 فروردین  و 

شرکت در آنها از طریق سایت باشگاه اعالم می شود.

برگزاری  به  عالقمند  که  نهادهایی  و  مراکز  برای    
و  هستند  نانو  المپیاد  آمادگی  کارگاه های  و  سمینار 

دسترسی به مدرسان ندارند، چه پیشنهادی دارید؟

این مراکز می توانند از مدرسان داراي گواهي تدریس 
فناوري نانوي ستاد نانو دعوت به همكاری نمایند. داوطلباني 
که حد نصاب الزم در دو شاخص علمي و آموزشي آزمون 
را کسب می کنند، گواهي  نانو  فناوري  تدریس  توانمندي 
توانمندي تدریس از ستاد نانو دریافت می کنند. دارندگان 
این گواهي مي توانند از حمایت هاي تشویقي ستاد نانو در 
زمینه برگزاري سمینارهاي آموزشي و ترویجي فناوري نانو 
برخوردار شوند. اسامی و راه های ارتباط با مدرسان مجاز، 

در سایت باشگاه منتشر شده  است.

  نحوه ی دریافت کارت ورود به جلسه آزمون چگونه 
است؟

امكان  باشگاه  سایت  طریق  از   92 فروردین  اوایل 
اطالع رسانی  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت های  دریافت 
با وارد کردن  می شود. در آن زمان داوطلبان می توانند 
دریافت  را  کارتشان  مربوطه  بخش  در  خود  ملی  کد 

کنند.

  در پایان با تشكر از فرصتی که در اختیار عالقمندان 
اگر صحبت  دادید،  قرار  نانو  فناوری  دانش آموزی  المپیاد 

ناگفته ای باقی مانده است، بفرمایید. 

داوطلبان چهارمین  برای همه  موفقیت  آرزوی  ضمن 
المپیاد نانو، باید متذکر شوم که تمامی اخبار، اطالعیه ها 
سایت  در  المپیاد  برگزاری  با  مرتبط  آیین نامه های  و 
و  می شود  منتشر   )www.nanoclub.ir( نانو  باشگاه 
دانش آموزان می توانند سواالت احتمالی خود را از طریق 
پست الكترونیكی nanotarvij@gmail.com با باشگاه 

در میان بگذارند.

گفتگو با مسئول باشگاه نانو 

در خصوص برگزاري چهارمين المپياد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
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می دانیم فناور نانو یک موضوع میان رشته ای است 
آن  در  نانو  فناوری  که  دارد  وجود  رشته ای  کمتر  و 
کاربرد نداشته باشد. از شیمی، فیزیک و زیست شناسی 
به  همه  دفاعی  صنایع  و  هوافضا  کشاورزی،  تا  گرفته 
گونه ای از فناوری نانو بهره می برند. اما آیا این فناوری 
می تواند در معماری هم کاربرد داشته باشد و از الگوی 

نانومتری در این رشته استفاده کرد؟ ساختارهای 
 Allard Architecture این بار شرکت معماری 
برای  را  نانو  ساختار  با  برج هایی  ساخت  و  طراحی 
تحقیقات  پارك  در  جدید  ستادی  ساختمان 

زیست فناوری دبی پیشنهاد داده است.
مختلفی  کاربری های  ساختمان  این  طراحی  در 
اداری، آزمایشگاه، هتل، منطقه مسكونی  مانند فضاهای 

در  و  است  شده  گرفته  نظر  در  رفاهی  امكانات  و 
فضای160000 مترمربع و به صورت یک برج بلند 262 

متری احداث خواهد شد.
مهم ترین جذابیت معماری این برج استفاده از یک 
از  شبكه ای  با  که  است  آن  طراحی  در  خاص  الگوی 
ساخته  مساوی  طول های  با  غیرخمیده  تیرآهن های 
است  به صورت چندوجهی  برج  نمای خارجی  می شود. 
شده  گرفته  الهام  کربنی  نانولوله های  ساختار  از  که 
نانویی فرصت های زیادی  این ساختار  از  است. استفاده 
بتوانند  تا  قرار می دهد  این سازه  اختیار معماران  را در 

فضاهای داخلی زیادی را در آن به وجود آورند.

 فاطمه خسرونژاد 

شرکت خودروسازي »بی ام و« با استفاده از فناوري نانو، خودروي جدیدی به نام 
جینا )GINA( طراحی و در موزه شرکت به نمایش گذاشته است. در این خودرو با 
استفاده از یک پارچه ساخته شده با فناوری نانو که به عنوان بدنه بر روي بازوهاي 
هیدرولیكي متحرك کشیده شده است، امكان تغییر طرح بدنه در مدت زمان کوتاهي 
به وجود آمده است. جالب تر این که این خودرو عالوه بر داشتن بدنه ی انعطاف پذیر، 
درون  را  خود  نظر  مورد  طرح  و  رنگ  تا  می دهد  خودرو  صاحب  به  را  امكان  این 
حافظه هاي از قبل تعبیه شده، ذخیره کند و هر زمان که تمایل داشت یک خودرو با 

رنگ و طرح مورد نظر داشته باشد.
و  میر  و  مرگ  کاهش  بدنه،  تولید  پایین  هزینه  خودرو،  این  مزایای  دیگر  از 

هزینه های ناشی از تصادف و وزن کم تر آن است.

 برگزيدگان المپیادهای نانو
  فناوری نانو را برای مخاطبان

 زنگ نانو اين گونه معرفی می كنند

در  تالش  و  بكارگیری  از  است  عبارت  نانو  فناوری 
در  مواد  مطالعه ی  از  حاصل  دانش  کردن  کاربردی 

مقیاس نانو
 الهام سربازی آزاد 

فناوری نانو مفهوم جدیدی از چیزهایی است که ما 
در اطراف خودمان می بینیم. فناوری در مقیاس نانو به 
را که در زندگی  تا تجهیزاتی  را می دهد  امكان  این  ما 
روزمره استفاده می کنیم با اشغال کم ترین فضای ممكن 
زندگی  وارد  راحتی  به  طوری که  به  کنیم،  بازسازی 
روزمره مان شوند و جای وسایل بزرگ قبلی را بگیرند. 
به این ترتیب هم یک صرفه جویی بزرگ در اندازه ایجاد 

می شود و هم کارایی آنها باالتر می رود.
 سینا خضری

ابعادی  در  مواد  با  کار  واقع  در  ساده،  زبان  به  نانو 
بسیار ریز است. این ابعاد توانایی و ویژگی های جدیدی 
به ما می دهند که در حالت عادی در مواد دیده نمی شود. 

بسیاری از این خواص نیز برای ما سودمند است.
 عرفان ارشاد

و  شیرین تر  زندگی  تا  می شود  باعث  که  علمی 
راحت تری داشته باشیم.

 امیر خداكرم پور

 فناوری پنهان شده در تار و پود فرش ها  
 وحید خبازان

اجزای  چیدمان  کنترل  و  دستكاری  نانو،  فناوری 
تشكیل دهنده مواد است به نحوی که بتوان تغییراتی 
در آنها در راستای بهبود و تقویت خواص آنها و یا ایجاد 
ابزار  و  دستگاه  اینكه  یا  آورد،  وجود  به  جدید  خواص 

جدیدی در ابعاد زیر 100 نانومتر ایجاد کرد.
 علی امن زاده

ریز  بسیار  دنیای  در  کار  فناوری  یعنی  نانو  فناوری 
اتم ها و دیدن نتایج آن در دنیای خودمان. اینكه بدانیم چه 
طور ساختمان هایی را که از اتم ها ساخته شده کنار هم 

بگذاریم تا شهری یكدست و دلخواه خود داشته باشیم.
 محمد مهدی ترحمی

محققان کره اي به بررسي پوست یک نوع سوسک رنگارنگ موسوم به Firefly پرداختند. نتایج کار آنها 
نشان داد که مي توان با تقلید از الیه هاي موجود در سطح بال این سوسک ها، سیستم هاي جدیدي طراحي 

کرد و از آن براي تولید LED های ارزان و کارآمد استفاده نمود. 
گروه  این  مي کند.  استفاده  ماده  حشره  نظر  جلب  براي  خود  لومینسانس  اندامک هاي  از  سوسک  این 
نور  با  این حشره  بدن  در  موجود  درخشان  الیه هاي  چگونه  که  پرداختند  موضوع  این  بررسي  به  تحقیقاتي 
کردند.  استفاده  ساختار  این  مطالعه  براي   )SEM( روبشي  الكتروني  میكروسكوپ  از  آنها  دارد.  برهم کنش 
نتایج این تحقیق نشان داد که وجود ساختارهاي منظم در این الیه موجب مي شود تا مقاومت نوري میان 
هوا و پوست این حشره به حداقل برسد. در نتیجه پوست مانند سطح ضد انعكاس عمل کرده و هدر رفتن 
با توان باال    LED نور را به حداقل مي رساند. بنابراین محققان مي توانند از این سیستم براي تولید لنزهاي 

استفاده کنند.
این گروه در مقاله خود نوشته اند که با اعمال مورفولوژي موجود در بدن این سوسک در LED  مي توان 
سطوحي کامال صاف و ضد انعكاس تولید کرد، به طوریكه از تمام سطوح ضدانعكاس موجود در بازار کاراتر 
باشد. سطوح فعلي تحت شرایطي تولید مي شود که در آن باید با استفاده از کندوپاش، الیه ضد انعكاس به 
زیرالیه اضافه شود که این موضوع موجب افزایش قیمت محصول مي شود. اما در این فرآیند جدید تنها با یک 
مرحله قالب گیري امكان ساخت لنز پالستیكي ضد انعكاس فراهم مي شود. این گروه تحقیقاتي با استفاده از 

رزین نوري مبتني بر پلي اورتان LED های جدید را تولید کرد ه اند.

کاربردها و دستاوردها

تولید خودروهای انعطاف پذیر با فناوری نانو
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دانش آموزان عزیز ش��ما می توانید پاسخ س��وال را از طریق آدرس الکترونیکی zangnano@nanoclub.ir به همراه مشخصات 
فردی خود برای ما بفرستید. هر ماه به قید قرعه به سه نفر از کسانی که به سوال پاسخ درست دهند، جایزه ای تعلق خواهد گرفت. 

کدامیک از میکروسکوپ های زیر جزو میکروسکوپ های الکترونی است؟
AFM )الف

STM )ب
SEM )ج

د( هر سه مورد مسابقه22

برندگان مسابقه 19
نیما اعالیی

آرزو یاراحمدی
امیرحسین میرهادی
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معرفی کتاب

ده  منطقه  در  پویا  اندیشه  دانش آموزی  پژوهش سرای 
تهران در سال 1387 تاسیس شده است. هدف این مجموعه 
بین  در  گروهی  و  فردی  تحقیق  و  پژوهش  فرهنگ  اشاعه 
آنان  و رشد خالقیت های  استعدادها  و هدایت  دانش آموزان 
در  است.  نیاز  مورد  تجهیزات  و  امكانات  نمودن  فراهم  با 
همین راستا، این مرکز همواره پي گیر شناسایي دانش آموزان 
مستعد، مبتكر و خالق منطقه جهت عضویت در پژوهش سرا 
و  آموزشي  کارگاه های  و  مسابقات  همایش ها،  در  شرکت  و 
استفاده از امكانات ویژه آن مانند سایت کامپیوتر، آزمایشگاه 
و  پژوهشگر  دانش آموزان  از  حمایت  است.  بوده  کتابخانه  و 
هدایت طرح هاي تحقیقاتي آنان در زمینه هاي چون روباتیک 

و فناوری نانو نیز از فعالیت هاي بارز این پژوهش سرا است. 
زمینه  در  پژوهش سرا  این  هدفمند  و  متمرکز  فعالیت 
فناوري نانو از سال گذشته آغاز شده، اما با وجود این زمان 
اندك فعالیت هاي بسیاري در این زمینه انجام شده است که 

در زیر به آنها اشاره شده است.

 فعالیت های پژوهش سرا در زمینه فناوري نانو:

  برگزاري همایش ها و جشنواره هاي علمي- پژوهشي 
و  علوم  مبانی  با  دانش آموزان  آشنایی  سطح  ارتقای  جهت 
و  نانو  المپیاد  در  شرکت  آنان جهت  ترغیب  و  نانو  فناوری 

جشنواره خوارزمی
  برگزاری سمینار دانش آموزی فناوری نانو با پشتكار و 

فعالیت دانش آموزان مستعد و عالقمند

  برگزاری همایش فناوری نانو با همكاری باشگاه نانو ویژه 
دبیران جهت آشنایی و آمادگی آنها برای آموزش دانش آموزان
  برگزاری کالس های آمادگی برای شرکت در المپیاد 

علوم و فناوری نانو
  ثبت نام دانش آموزان برای شرکت در المپیاد علوم و 

فناوری نانو
  توزیع بروشور معرفی فناوری نانو به منظور آشنایي و 

آگاهي دانش آموزان جهت شرکت در المپیاد نانو
  تهیه و توزیع بسته آموزشی فناوری نانو شامل: کتاب، 

مجله، بروشور و غیره 
  حضور در مدارس جهت توضیح مطالبی درباره فناوری 
نانو به رابطین پژوهشی مدارس جهت تشویق دانش آموزان 

به شرکت در المپیاد نانو
  تشكیل گروه هاي دانش آموزي برای تحقیق و پژوهش 

در زمینه فناوری نانو
پژوهشي  نتایج  و  دستاوردها  از  نمایشگاه  تشكیل    
دانش آموزان در رابطه با فناوری نانو و جشنواره خوارزمی و...

الزم به ذکر است که در این مدت پژوهش سراي اندیشه 
آزمایشگاهی،  مختلف  مسابقات  برگزاري  به  موفق  پویا 
است.  شده  خوارزمی  جوان  جشنواره  و  ربوکاپ  روباتیک، 
روباتیک،  آموزشي  کارگاه های  مرکز  این  عالوه براین، 
ربوکاپ، نجوم، تشریح و زیست شناسی، حباب ساز، کامپیوتر 
)سخت افزار و نرم افزار( و اردوهای علمی یک روزه نیز براي 

دانش آموزان عالقمند برگزار مي کند.

نام و نام خانوادگی: ......................................................................
 ................................................................... نام سازمان/مدرسه: 
رشته و مقطع تحصیلی: ..................................................................
نام شماره ها )یا نام ماه ها( موردنظر از ماهنامه:  ............................
....................................................................................................

 تعداد ماهنامه مورد نظر برای هر ماه :.............................................

تلفن: ...........................................................................................

نشانی: .........................................................................................

....................................................................................................

کدپستی:....................................  .................................................

نشاني  دفتر مرکزی: تهران-  پاسداران - خیابان 
 گل نبی - بعد از چهارراه شهید ناطق نوری 
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تلفکس: 7 - 22881956 - 021

پست الکترونیکی: 
zangnano@nanoclub.ir

مدیر مسوول و سردبیر:
فاطمه سادات سکوت

طراحی و صفحه آرایی: 
سیمین رفیع پور لنگرودی

باشگ��اه ن���ان����و
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مراکز آموزشی

اشتراک  هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  اشتراک  دریافت  برای 
 0102195309006 سیبای  حساب  به  زیر  جدول  طبق  را 
نانوفناوری نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت پژوهشگران 
مشخصات  همراه  به  را  آن  بانکی  فیش  تصوی��ر  و  واریز 
یا   021-22881956 نماب��ر  به  ذیل،  فرم  مطابق  خ��ود 
نمایید.  نشانی تهران صندوق پستی 368-14565 ارسال 

قیمت هر نسخه )ریال(تعداد ماهنامه برای هر ماه

100-15000

500-1004500

4000بیش از 500

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی اندیشه پویا- منطقه ده تهران

کتاب آزمایش ها و فعالیت هاي نانو مجموعه ای 
از تجربیات علمی در حوزه فناوری نانو است که 
به همت علیرضا منسوب بصیری، مریم ملكدار 
و زهرا مهربان گردآوری و تدوین شده است. در 
این کتاب، مفاهیم پایه و اصلی فناوری نانو مانند 
کاربردهای  نانو،  فناوری  ابزارهای  نانو،  مقیاس 
فناوری نانو، خواص و روش های ساخت نانومواد 
با معرفی یک آزمایش ساده آموزش داده شده اند.

تجربیات  حاصِل  کتاب،  مطالب  از  بخشی 
شخصی نگارندگان آن در فاصله ی سال های اخیر 
در حوزه آموزش و ترویج مفاهیم دانش و فناوری 
نانو است و بخشی دیگر نیز از منابع و کتب تالیف 
شده به زبان انگلیسی گردآوری و بازنویسی شده 
دانش آموزان،  برای  مناسب  کتاب  این  است. 
معلمان و حتی دانشجویان سال های اول و دوم 
دانشگاه هاست تا مفاهیم فناوری نانو را درك کنند 

و بتوانند دیگران را نیز با آن آشنا سازند. 
واقع  در  مجموعه  این  است،  ذکر  به  الزم 
ادامه کتاب »آزمایش های ساده نانو« است که 

در سال های 86 و 90 در دو نوبت چاپ شد.

آزمايش ها و 
فعاليت هاي نانو

نظرسنجی
کدام دسته از سرگرمی هايی که تاکنون در اين ماهنامه چاپ شده، بيشتر مورد توجه شما بوده  است؟

      1    داستان مصور

2     جدول حروف

متن گزینه مورد نظر را به همراه نام و نام 
خانوادگی خود به شماره زیرپیامک کنید

هر ماه به قید قرعه به 5 نفر از شرکت کنندگان 
در نظرسنجی جوایزی اعطاء می شود

3 0 0 0 7 2 1 6 3 3     کاردستی نانو

4      پیدا کردن اختالف دو تصویر علمی مشابه 

برگزاری كالس آموزشی نانو توسط مدرسین باشگاه نانو
نمايی از پوسترها و دست سازه های دانش آموزان

 در رابطه با  نانو ذرات و  انرژی خورشیدی
پژوهشگر در سمینار نانو ارائه مقاله علمی توسط يکی از دانش آموزان 
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