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ثبت نام برای شرکت در چهارمین المپیاد علوم و فناوری نانو از شهریور 1391 شروع 
شده است و تا اول اسفند ادامه خواهد داشت. 

این المپیاد نیز در دو مرحله تئوری و عملی برگزار خواهد شد. مرحله اول به صورت 
کتبی در مراکز استان ها و شهرهایی که پس از شروع ثبت نام، تعداد ثبت نامی های آنها به 
بیش از 200 نفر برسد، برگزار می شود. برگزیدگان این آزمون برای شرکت در اردوی عملی 
نانو بیشتر آشنا  با برخی از مباحث فناوری  با انجام آزمایش های علمی  دعوت و در آنجا 
می گردند. در پایان، آموخته های آنها در این اردو مورد ارزیابی قرار می گیرد. نفرات برتر این 
المپیاد به صورت مدال های طال، نقره، برنز و دیپلم افتخار انتخاب و در مراسم اختتامیه 

تقدیر می شوند.
و  انفرادی  روش  دو  به  گذشته  دوره های  مانند  نیز  نانو  المپیاد  چهارمین  در  ثبت نام 
گروهی )از طریق نهادهای ترویجی(، به صورت اینترنتی و از طریق وبگاه باشگاه نانو انجام 
می شود. هزینه ثبت نام انفرادی 100000 ریال و ثبت نام گروهی 60000 ریال است. در 
ثبت نام انفرادی عضویت دانش آموزان در وبگاه باشگاه و در ثبت نام گروهی، عضویت نهادها 
در بانک نهادهای ترویجی ستاد فناوری نانو و دریافت نام کاربری و رمز عبور، از ملزومات 
اولیه ثبت نام است. آموزش و پرورش شهرستان ها، مناطق و ناحیه های آموزش و پرورش در 
شهرهای بزرگ، پژوهش سراهای دانش آموزی، گروه های دانشجویی و شرکت های آموزشی 
مراکزی هستند که می توانند به عنوان نهاد ترویجی برای ثبت نام گروهی دانش آموزان اقدام 
نمایند. شایان ذکر است که در این دوره، برای جلوگیری از بروز هم پوشانی در ثبت نامی های 
یک استان، آموزش و پرورش استان ها نمی توانند به عنوان یک نهاد ترویجی ثبت گردند، 
لذا ثبت نام از طریق آموزش و پرورش شهرستان ها یا نواحی شهرهای بزرگ انجام می شود.

عالقمندان برای شرکت در این المپیاد می توانند برای اطالع از جزئیات ثبت نام به وبگاه 
باشگاه نانو به آدرس www.nanoclub.ir مراجعه نمایند.

روکشکردنآنزیمها
برایافزایشطولعمرموادغذایی

آغازثبتنام
چهارمینالمپیاددانشآموزینانو

عکس های تماشایی فناوری نانو

اخبار مهم

دانش آموزان  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  به  نهادن  ارج  منظور  به  نانو  باشگاه 
خالق، فراهم نمودن زمینه های الزم برای حضور آنها در مجامع علمی کشور و شناساندن 
همانند  نیز  امسال  خارجی،  و  داخلی  صنعتگران  و  پژوهشگران  به  آنها  توانمندی های 
و  به معرفی طرح ها  نانو  فناوری  نمایشگاه پنجمین جشنواره  را در  سال گذشته، فضایی 

دستاوردهای دانش آموزی مرتبط با فناوری نانو، اختصاص داد. 
در این راستا از طریق فراخوان به تمام عالقمندان شرکت در نمایشگاه برای ارسال 
طرح هایشان اطالع رسانی نمود. با پایان مهلت ارسال طرح ها، تمام طرح ها و مقاله ها توسط 
اساتید علمی، داوری و در نهایت 25 طرح برای حضور در نمایشگاه و ارائه طرح هایشان به 
صورت پوستر انتخاب شدند. عالوه براین، 70 مقاله نیز که از نظر علمی مورد تایید بودند در 

مجموعه مقاالت دانش آموزی این جشنواره منتشر شدند.
کیفیت  و  پوستر  طراحی  ارائه،  نحوه  نمایشگاه،  برپایی  مدت  طول  در  است،  گفتنی 
علمی طرح های برگزیده از دید داوران علمی باشگاه و نیز بازدیدکنندگان مورد ارزیابی قرار 
می گیرد و در مراسم اختتامیه ای که در روز پایانی نمایشگاه برگزار می شود، در چهار سطح 

اول، دوم، سوم و دیپلم افتخار معرفی و تقدیر می گردند.
 جهت اطالع بیشتر از طرح ها و مقاله های پذیرفته شده در این جشنواره می توانید به 

وبگاه باشگاه نانو مراجعه نمایید.

ایران به همت محققان ایرانی رتبه نهم تولید علوم نانو در دنیا را کسب کرد.
کنگره  چهارمین  افتتاحیه  مراسم  در  نانو،  فناوري  توسعه  ستاد  دبیر  سرکار،  سعید  دکتر 
نانوي جهان را به خود  افزود: "آسیا 46 درصد تولید علم  نانو ضمن اعالم این خبر  بین المللي 
اختصاص داده و مابقي آن متعلق به قاره هاي آمریکا، اروپا و آفریقا است و در حال حاضر ایران 
نانو  فناوري  و  علوم  دنیا در حوزه  برتر  ردیف 12 کشور  در  دیگر  آسیایي  پنج کشور  به همراه 

قرار دارد".
ایشان صعود از رتبه 59 در سال 2000 به رتبه نهم در سال 2012 در زمینه تولید علم نانو را در 
جهان، نشان از اقتدار و رشد علمي کشور خواند و خاطر نشان کرد باید سعی شود که با تولیدات علمی 

بیشتر، ایران در ردیف پنج کشور برتر دنیا در زمینه فناوري نانو قرار گیرد.  

رتبه ايران در توليد علوم نانو تک رقمي شد 

از  سري  چهارمین  انتشار   ،91-92 تحصیلي  سال  در  مدارس  بازگشایي  با  هم زمان 
تاکنون  ماهنامه  این  طریق  از  که  خوشحالیم  است.  گردیده  آغاز  نیز  نانو  زنگ  ماهنامه 
توانسته ایم مهمان خانه ها و مراکز آموزشي تان باشیم و شما را در جریان اخبار فناوري نانو، 
فعالیت هاي باشگاه نانو و سایر مراکز آموزشي فعال، نتایج تحقیقات دانش آموزي و انتشار 
محصوالت آموزشي جدید فناوري نانو قرار دهیم. عالوه براین، همچون سال هاي گذشته در 
هر شماره یکي از مفاهیم فناوري نانو به زباني ساده و گویا معرفي خواهد شد. به عالقمندان 
بخش سرگرمي ماهنامه نیز این م  ژده را مي دهیم که براي شماره هاي آتي سرگرمي هاي 

جدید و قابل توجهي طراحي شده است که به مرور منتشر خواهد شد.
از مهم ترین وقایع قابل توجه این ماهنامه در سال گذشته، عضویت افتخاري بیش از 600 
نفر در باشگاه خبرنگاران نانو بود که امیدواریم در سال تحصیلي جدید شاهد افزایش فعالیت 

این خبرنگاران و همچنین عضویت دانش آموزان جدید در باشگاه خبرنگاران نانو باشیم.
منتظر    zangnano@nanoclub.ir الکترونیکي  پست  طریق  از  عزیز،  همراهان 

دریافت اخبار، مطالب علمي و همچنین نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

سخن سردبیر
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نانو،  فناوری  و  علوم  المپیاد  سومین  برگزیده  سوري،  جواد 
مدال علمي خود را به خانواده معظم شهداي دفاع مقدس و جهاد 

علمي و هسته اي تقدیم کرد.
به گزارش مرکز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش 
گفت:  نانو،  المپیاد  برنز  مدال  دارنده  سوری  جواد  پرورش،  و 
با  من  شد،  برگزار  مستقل  مرحله  دو  در  نانو  فناوری  "المپیاد 
اول،  مرحله  در  شرکت کننده  16هزار  میان  از   29 رتبه  کسب 
شرکت  از  پس  دوم،  مرحله  در  و  یافتم  راه  آن  دوم  مرحله  به 
با توجه به نمره آزمون  در کالس هاي تخصصی و آزمایشگاهي، 
کتبي و کنفرانس شفاهي، مدال برنز این رقابت بزرگ علمي را 

به خود اختصاص دادم."
دفاع  سال   8 شهداي  بي بدیل  مجاهدت  به  اشاره  با  سوري 
داشت:  بیان  کشور  علمي  جهاد  و  هسته اي  شهداي  و  مقدس 

شهدا  به  را  خود  "مدال 
تقدیم مي کنم تا دشمنان 
علمي  اعتالي  و  پیشرفت 
خون  بدانند  کشور  این 
در  هسته اي  شهداي 
رگ هاي فرزندان این مرز 

و بوم جریان دارد."
وي یادآور شد: "به تالش علمي خود تا تبدیل شدن به یک 
نیروي انساني متعهد و متخصص و مفید براي ایران اسالمي ادامه 

مي دهم."
گفتني است، جواد سوري دانش آموز دبیرستان نمونه دولتي 
شهید بهشتي و عضو انجمن فناوری  نانو پژوهش سراي دانش آموزي 

شهرستان تویسرکان استان همدان است.

نتیجه نظرسنجی 1 در شمارهای 24 
که در مورد  نانو"  "زنگ  و 25 ام ماهنامه 
میزان عالقمندی مخاطبان به بخش های 
که  داد  نشان  بود  ماهنامه  این  مختلف 
درصد   37/9 کسب  با  آموزش  بخش 
را  مخاطبان  از  بیشتری  تعداد  توجه  آرا، 
اخبار  بخش  است.  کرده  جلب  خود  به 
و  سرگرمی  بخش های  درصد،   27/58 با 
هر  آموزشی  محصوالت  و  مراکز  معرفی 
کدام با 17/2 درصد و در نهایت مقاله های 
رتبه های  آرا  درصد   3/4 با  دانش آموزی 

بعدی در این نظرسنجی بودند.
شماره  در   2 نظرسنجی  نتیجه 
از  "کدامیک  عنوان  با  ماهنامه   26ام 
توجه  مورد  بیشتر  نانو  باشگاه  بخش های 
 37/5 توجه  نشان  گر  نیز  است"  شما 
نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  درصد 
 33/33 باشگاه،  آموزشی  محصوالت  به 
درصد به ماهنامه زنگ نانو، 16/6 درصد 
به  و 8  درصد  استانـــی  نمایشگـــاه  به 

وبگاه باشگاه نانو بود. 

نتایج نظرسنجی های 1 و 2 در 
ماهنامه زنگ نانو

فاطمه خسرونژاد

انجمن تحقیقات مواد دانشگاه کمبرینج، بهار و پاییز هر سال جشنواره  ای با عنوان "علم به عنوان هنر" برگزار می کند که آثار بسیاری برای شرکت در این جشنواره 
ارسال می شوند. در اینجا تعدادی از عکس های شگفت انگیزی که در حوزه ی فناوری نانوی این جشنواره به نمایش در آمده و جایزه کسب کرده اند، آورده شده است:

خرسهاینانویی
میکروسکوپ  تصویر  نانویی،  خرس های 
اکسیدروی  نانوساختارهای  از  روبشی  الکترونی 
است که بر روی اکسید ایندیم پوشش داده شده 
بر روی یک بستر شیشه ای به روش رسوب دهی 

الکتروشیمیایی قرار گرفته است.

نانوگل
فرآیندهای  با  بلوری  نیترید  ایندیم  نانوگل 
ایندیم  از  استفاده  با  و  مولکولی  پرتو  اپیتکسی 
خالص، منبع نیتروژن و اسید هیدرازونیک سنتز 

شده است. 

ماکارونیوگوشتهایقلقلینانومتری
میکروسکوپ  توسط  شده  رنگ  آمیزی  و  شده  تزیین  تصاویر  نانومتری  قلقلی  گوشت های  و  ماکارونی 
الکترونی روبشی است که از سیلیسیم و طال ساخته شده است. ماکارونی، مجموعه ای از نانوسیم های طال با 
قطر 100 نانومتر است که با روش الکترورسوب گذاری از یک زیرالیه رها و در کنار هم دسته بندی شده است.         
گوشت های قلقلی، نانوذرات سیلیسیم با قطر 1/5 میکرومتر همراه با نانوبلور های طال هستند که بر روی 

سطحی پوشش داده شده با الیه های کربن با استفاده از اپیتکسی پرتو مولکولی خال رشد داده شده اند. 

چنگزدننانویی
از   SEM میکروسکوپ  توسط  عکس  این 
رشته های اپوکسی ضخیمی با نسبت ابعاد 250 
نانومتر که خود آرایی شده و یک کره پلی استایرن 

را به چنگ انداخته اند، گرفته شده است. 

عکس های تماشایی فناوری نانو
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آمار مشترکین ماهنامه در سال تحصیلی 
90-91

هر   ،90-91 تحصیلی  سال  در  نانو  زنگ  ماهنامه 
برای  و  شد  منتشر  نسخه  12هزار  تعداد  به  ماه 

مشترکین و عالقمندان آن ارسال گردید.
شده اند  مشخص  روبرو  نمودار  در  که  استانی   20  
خود  به  را  ماهنامه  این  مشترکین  آمار  بیشترین 

اختصاص داده بودند.
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نانو، پیشوند مقیاس در سیستم بین المللی SI و یک نانومتر برابر با یک میلیاردم متر است. اگر به اطراف خود 
بنگرید می بینید که بیشتر اجسام و موجودات ریزی که با آنها سر و کار داریم اندازه های سانتیمتری و میلیمتری 
دارند. یعنی به اندازه یک قسمت از صد قسمت و یا یک قسمت از هزار قسمت یک متر. حاال مقیاسی را تصور کنید 
که به کوچکی اندازه ی یک میلیونیم یک میلیمتر باشد. این مقیاس برابر مقیاس اجزا و مولکول های سازنده ی اجسام 
است. البته، اتم ها اندازه های کوچک تر از یک نانومتر دارند، به عنوان مثال یک اتم هیدروژن 0/1 نانومتر است اما 
یک مولکول آب و یا یک مولکول قند اندازه ای برابر یک نانومتر را دارند. یک رشته ی DNA 2/5 نانومتر پهنا دارد 

و پروتئین ها بین 5 تا 50 نانومتر هستند. ویروس ها نیز بین 75 تا 100 نانومتر هستند.
کوچک ترین چیزی که توسط چشم غیرمسلح انسان قابل رویت است، برابر 10000 نانومتر است. یک تار موی 

انسان را در نظر بگیرید. این تار مو با وجود نازکی بسیار، قطری حدود 80000 نانومتر دارد.
همان طور که می بینید نانو، مقیاس بسیار کوچکی است. ولی محققین در این مقیاس، پی به وجود دنیایی بزرگ 
برده اند که در آن، مواد، خواص متفاوتی پیدا می کنند و می توان ساختارهای مولکولی جدیدی را با دست کاری اتم ها 

و مولکول ها ساخت. 
فکر می کنید چگونه می توان در این دنیای شگفت انگیز به ظاهر کوچک به تحقیق، پژوهش و فعالیت پرداخت؟  کوچک است؟

در این مقاله فناوری نانو و برخی مفاهیم اولیه ی آن 
معرفی شده اند.

مقدمه
قرن  است.  نانو  فناوری  قرن  یکم،  و  بیست  قرن 
است  ماده  یک  نه  نانو،  آرامش.  و  صرفه جویی  سالمتی، 
و نه یک جسم، فقط یک مقیاس است. مقیاس کوچکی 
که به راحتی دیده نمی شود، اما تاثیرات قابل توجهی در 

زندگی انسان دارد.
در مقیاس نانو که برابر با ده به توان منفی نه متر است، 
خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی مواد با خواص توده ی 
آنها متفاوت است. ذرات در این مقیاس، خصوصیات منحصر 
به فردی دارند و با استفاده از آنها می توان به دستاوردهای 

نوینی در علوم پزشکی و مهندسی دست یافت.

تعریف فناوری نانو
فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزار و سیستم های 
جدید با کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از 
خواص آنها است. این فناوری بر پایه دستکاری تک  تک 
اتم ها و مولکول ها استوار است و با آن می توان ساختارهای 

پیچیده را با خصوصیات اتمی تولید نمود.
فناوری نانو یک رشته جدید نیست، بلکه یک دانش 
میان رشته ای است و به رشته هایی چون فیزیک کاربردی، 
مکانیک،  مهندسی  مواد،  مهندسی  ابرمولکول،  شیمی 
مهندسی برق و مهندسی شیمی مربوط می شود. فناوری 
نانو ادامه ی دانش کنونی در ابعاد نانو یا طرح ریزی دانش 

فعلی بر پایه هایی جدیدتر و امروزی تر است.

اهمیت ابعاد نانو 
در تعریف فناوری نانو، منظور از مقیاس نانو، اندازه ی 
بین 1 تا 100 نانومتر است. در این مقیاس، خصوصیات 
تغییراتی  دچار  مواد  میکروسکوپیک  و  ماکروسکوپیک 

نانو،  مقیاس  در  ساختارهایی  تولید  با  بنابراین  می شود. 
دمای ذوب، خواص  از جمله  مواد  کنترل خواص  امکان 
در  تغییر  بدون  مواد  رنگ  و  بار  ظرفیت  مغناطیسی، 
این  از  استفاده  می آید.  بوجود  آنها  شیمیایی  ترکیب 
پتانسیل به تولید محصوالت و فناوری هایی با کارآیی باال 

منتهی می شود که پیش از این میسر نبود.
 به عنوان مثال در علوم زیستی، سازماندهی منظم 
مستقیم  تاثیر  آن  کاربردهای  و  خصوصیات  بر  مواد 
دارد. توسعه فناوری نانو در این رشته ها عالوه بر امکان 
چینش منظم مواد زیستی و زنده، تولید ذرات نانومتری 
و قراردهی آنها در داخل این ساختارها و سلول های زنده 

را میسر می کند. 
در الکترونیک نیز استفاده از فناوری نانو، پیدایش مفاهیم 
جدیدی در ابزارهای الکترونیکی، مانند مدارهای کوچک تر، 
سریع تر، هدایت الکتریکی بهتر، کارایی بسیار پیشرفته تر و 

مصرف برق بسیار کمتر را به همراه داشته است.

عناصر پایه فناوری نانو 
عناصر  همان  حقیقت  در  نانو  فناوری  پایه  عناصر 
نانو  مقیاس  در  آنها  خواص  که  هستند  نانومقیاسي 
مي کند.  فرق  بزرگ تر  مقیاس های  در  خواص شان  با 
جمله  از  نانوکپسول ها  و  کربنی  نانولوله های  نانوذرات، 

مهم ترین عناصر پایه در فناوری نانو هستند.

 نانوذرات 
اولین و مهم ترین عنصر پایه در این فناوری، نانوذرات 
است. منظور از نانوذرات، ذراتی با ابعاد حدود 1 تا 100 
نانومتر است. نانوذرات می توانند از مواد مختلفی تشکیل 

شوند مانند نانوذرات فلزی و سرامیکی.

 نانولوله های کربنی 
نانولوله های کربنی، در سال 1991 توسط دانشمندان 

ژاپنی کشف شد. این مواد، در حقیقت لوله هایی با ساختار 
مشابه گرافیت هستند که با توجه به نحوه قرارگیری شش 
ضلعی های کربنی نسبت به یکدیگر در این لوله ها، اشکال 
می توانند  نانولوله ها  کرده اند.  پیدا  مختلفی  اندازه های  و 
بسیار  خواص  مواد،  این  باشند.  چنددیواره  یا  تک دیواره 
جالبی دارند که منجر به ایجاد کاربردهای قابل توجهی از 

آنها در صنایع مختلف شده است.

 نانوکپسول ها 
سومین عنصر پایه، نانوکپسول ها هستند. همان طوری 
شبیه  ساختارهایی  آنها  است  مشخص  آن  اسم  از  که 
کپسول با قطر نانومتری هستند. از نانوکپسول ها می توان 
برای کپسوله کردن مواد مورد نظر و انتقال آنها استفاده 

نمود.

روش های ساخت در فناوری نانو 
را  نانو  فناوری  در  ساخت  روش های  به طورکلی، 
می توان در دو دسته روش های ساخت »پایین به باال« و 

»باال به پایین« قرار داد.

 روش پایین به باال
منظور از پایین به باال، چینش اتم به اتم، مولکول به 
مولکول از یک ماده کنار هم، بطور دلخواه جهت ایجاد و 
ساخت مواد نانومتری است. در این روش که خود شامل 
و  جدید  مواد  می توان  است،  تولید  مختلف  شیوه های 

منحصر بفردی را با چینش اتمی خاص ساخت.

 روش باال به پایین 
و  ذرات  نانومواد،  به  رسیدن  برای  روش  این  در 
ترکیبات بزرگ تر ماده را با استفاده از روش های متداول 
مانند خرد کردن در چند مرحله به مواد نانومتری تبدیل 

می کنند. 

معرفی فناوری نانو
محمد فرهادپور 

مجتمع آموزشی مفید-تهران
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همچون  نانو  فناوری  و  علوم  المپیاد  از  دوره  سومین 
دوره های پیشین در دو مرحله و با موفقیت خاتمه یافت. 
آزمون مرحله اول این المپیاد به صورت کتبی و در تاریخ 
 16000 از  بیش  گردید.  برگزار   1391 اردیبهشت   7
ثبت  نام کردند که  آزمون  این  در  برای شرکت  دانش آموز 
از میان آنها 39 نفر برای شرکت در اردوی عملی و آزمون 
مرحله دوم برگزیده شدند. از نکات قابل توجه در برگزاری 
مرحله اول این المپیاد، حضور دانش آموزان از 26 استان 
کشورمان و رشد 4 برابری تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به 

سال گذشته بود. 
در  روز   10 مدت  به  تیر   27 تا   17 از  عملی  اردوی 
شد  برگزار  ایران  صنعتی  و  علمی  پژوهش های  سازمان 
علمی،  امکانات  از  مدت  این  طول  در  دانش آموزان  و 
تفاوت  شدند.  بهره مند  سازمان  رفاهی  و  آزمایشگاهی 
با دو دوره گذشته، آموزش  اصلی اردوی عملی این دوره 
نانوالکترونیک،  رشته  سه  در  دانش آموزان  تخصصی 
نانومواد و نانوزیست فناوری براساس عالقمندی و توانایی 
و  تئوری  آموزش های  رشته،  هر  برای  بود.  آنها  علمی 
که  بود  شده  گرفته  نظر  در  ویژه ای  عملی  آزمایش های 
دانش آموزان تحت نظر اساتید و سرپرست های علمی خود 
اصلی  بخش   6 از  اردو  این  کلی  بطور  می دیدند.  آموزش 
و  تخصصی  بازدیدهای  علمی،  سمینارهای  آزمایشگاهی، 
برنامه های  و  دوم  مرحله  آزمون  نانومحاسباتی،  عمومی، 

ورزشی و تفریحی تشکیل شده بود.

بخش آزمایشگاهی و سمینارهای علمی
در این بخش که 4 روز به طول انجامید، دانش آموزان در 
قالب گروه های 3، 4 و 5 نفره با راهنمایی سرپرستان علمی 
خود به پژوهش و سنتز نانومواد در نظر گرفته شده پرداختند. 
گروه نانومواد، نانوکامپوزیت مقاوم در برابر امواج ماوراء بنفش، 
گروه نانوالکترونیک، نانوکامپوزیت جاذب امواج رادار و گروه 
نانوزیست فناوری، نانوذرات فاقد و حاوی دارو را سنتز کردند.

طراحی  طوری  آزمایش ها  این  که  است  ذکر  به  الزم 
شده بودند که توسط خود دانش آموزان و در طول مدت 
کوتاه 4 روز قابل انجام باشند. نتایج و آزمون هایی که در 
ارائه به  انتهای سنتز نانومواد انجام می شد قابل تحلیل و 
صورت مقاله باشند تا بدین وسیله دانش آموزان روش ارائه 
مطالب علمی و تحلیل آنها را فرا گیرند و با چند مورد از 

آزمون های مشخصه یابی و شناخت نانوذرات آشنا شوند.
دانش آموزان در کنار انجام آزمایش ها، با حضور در 5 
سمینار علمی مرتبط با موضوع پژوهشی خود، با روش های 

مشخصه یابی و نانومواد بهتر آشنا  شدند.

بازدیدهای تخصصی و عمومی
رشته  به  توجه  با  گروه  هر  تیر،   21 چهارشنبه 
تخصصی خود از یک مرکز علمی معتبر بازدید کرد. گروه 
نانومواد از پژوهشگاه صنعت نفت و به طور ویژه از پایلوت 
شبکه  عضو  آزمایشگاه های  و  کربنی  نانولوله های  تولید 
آزمایشگاهی نانو مستقر در پژوهشگاه بازدید کردند. گروه 
و  برق  دانشکده  نازک  الیه  آزمایشگاه  از  نانوالکترونیک، 
الکترونیک دانشگاه تهران دیدن کرده و به صورت عملی با 
 PECVD فرآیند تولید نانولوله های کربنی توسط فرآیند
نیز  نانوزیست فناوری  گروه  دانش آموزان  شدند.  آشنا 
از  و  رفتند  کشاورزی  جهاد  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  به 
ایمنی  و  آزمایشگاه میکروبی  نانوفناوری،  آزمایشگاه  شش 
زیست، آزمایشگاه کشت بافت، آزمایشگاه پروتون میکس، 
ژئومیکس  آزمایشگاه  و  مولکولی  فیزیولوژی  آزمایشگاه 

بازدید نمودند.
دو بازدید عمومی نیز 25 تیر ماه توسط همه گروه ها 
مؤسسه  دارویی  گیاهان  تحقیقات  بخش  شد.  انجام 
و  گیاه شناسی  ملی  باغ  و  مراتع  و  جنگل ها  تحقیقات 
همچنین آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
روز  این  در  دانش آموزان  که  بودند  مکان هایی  جمله  از 

بازدید کردند.

بخش نانومحاسباتی
دوره نانومحاسباتی، در دو بخش تئوری و عملی برای تمام 
برگزیدگان مرحله اول، روزهای 22 و 24 تیرماه در دانشکده 
علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تحت نظر دکتر 

مهدی نیک عمل برگزار شد.
شبیه سازی،  اولیه  مفاهیم  ابتدا  دوره  این  طول  در 
برای   LAMMPS نرم افزار  و  آن  مختلف  روش های 
آنها گاز  به عنوان تمرین  دانش آموزان آموزش داده شد و 
آرگون، فولرین و نانولوله ی کربنی را با این نرم افزار شبیه سازی 
کردند. در نهایت معلومات کسب شده توسط دانش آموزان 
در این دوره با برگزاری آزمونی با عنوان "شبیه سازی حرکت 
یک فولرین در راستای محور طولی نانولوله " مورد سنجش 

و ارزیابی قرار گرفت.

آزمون مرحله دوم
در  کتبی  و  شفاهی  بخش  دو  در  دوم  مرحله  آزمون 
آزمون شفاهی  در  برگزار شد.  ماه  تیر  و 27  روزهای 26 
بخش  در  آنچه  نفره  دو  گروه های  قالب  در  دانش آموزان 
پاورپوینت  از  استفاده  با  را  بودند  گرفته  فرا  آزمایشگاهی 
پاسخ  دادند.  آنان  به سوال های  و  ارائه کرده  داوران  برای 

دانشگاه  نفت،  صنعت  پژوهشگاه  از  بخش  این  داوران 
صنعتی شریف، ستاد نانو و باشگاه نانو انتخاب شده بودند.

عمومی  سوال های  به  دانش آموزان  کتبی  بخش  در 
موضوع  و  رشته  از  تخصصی  سوال های  نانو،  فناوری 
پژوهشی خود در طول اردو و آنچه از بازدیدهای تخصصی 

و عمومی فراگرفته بودند، پاسخ دادند. 

برنامه های ورزشی و تفریحی
از جمله برنامه های ورزشی و تفریحی دانش آموزان در 
اردو استفاده از امکانات ورزشی سازمان و مشاهده ی شهر 

تهران از باالی برج میالد بود. 

اختتامیه
در روز آخر، تمام فعالیت علمی دانش آموزان در طول 
مدت اردو مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت  3 نفر برای 
برنز  مدال  نفر   18 نقره،  مدال  نفر   3 طال،  مدال  دریافت 
مدال  عزیزان  این  انتخاب شدند.  افتخار  دیپلم  نفر  و 15 
تیرماه در  اختتامیه ای که 28  را در مراسم  و جوایز خود 
سالن همایش سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
محترم  دبیر  سرکار،  سعید  دکتر  دست  از  گردید،  برگزار 
ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر علی محمد سلطانی، مدیر 
محترم دبیرخانه ستاد نانو، مهندس عماد احمدوند، مدیر 
این همایش  نانو دریافت کردند. در  ترویج ستاد  کارگروه 
استان ها  پرورش  و  آموزش  معاونین  و  از مدیران  بسیاری 

حضور داشتند.
در این مراسم عالوه بر برگزیدگان المپیاد، از آموزش 
و پرورش استان هایی که در برگزاری سومین المپیاد نانو 
بیشترین فعالیت را داشتند و همچنین نهادهاي ترویجی 
برتر، تقدیر به عمل آمد. استان های تهران، همدان، خراسان 
رضوی، هرمزگان و گیالن به عنوان استان های برگزیده و 
آموزش و پرورش استان گیالن، گروه آموزشی و پژوهشی 
نانوگستر مروارید پارس، آموزش و پرورش استان همدان، 
آموزش و پرورش استان سمنان و آموزش و پرورش استان 

هرمزگان به عنوان نهادهای ترویجی برتر معرفی شدند.

نتایج نظرسنجی در آزمون مرحله اول
امسال همراه با دفترچه سوال های آزمون مرحله اول، 
دو فرم نظرسنجی نیز در اختیار دانش آموزان قرار گرفت 
که 5899 نفر به سواالت آن پاسخ دادند. برخی از نتایج 
ادامه  در  نظرسنجی ها  این  بررسی  از  آمده  بدست  آماری 

آمده است:



زنگنانو
ماهنامه

w w w . n a n o c l u b . i r  1391 5شماره  27   مهر مقاالت

گزارش برگزاری سومین المپیاد علوم و فناوری نانو

آشنایی  میزان  و  انگیزه  در  آن  تاثیر  و  المپیاد   
دانش آموزان با فناوری نانو

برگزاری المپیاد نانو اهداف مختلفی را دنبال می کند. یکی 
از این هدف ها، ترویج فناوری نانو در میان دانش آموزان است. 
با  نانو در این هدف خود موفق بوده است،  المپیاد  اینکه آیا 
عبارت  درباره ی  المپیاد  در  شرکت کنندگان  نظر  پرسیدن 
"المپیاد نانو باعث شد با فناوری نانو آشنا شوم و پیش از ثبت نام 
در المپیاد نانو، با فناوری نانو آشنایی نداشته ام "مورد سنجش 
قرار گرفت. 32 و 40 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی با 
این عبارت، تاحدودی موافق و کاماًل موافق بودند. 10 درصد 
آنها تاحدودی اعالم مخالفت با عبارت فوق کردند و فقط 8 
درصد کاماًل مخالف این عبارت بودند. ضمن آنکه 10 درصد نیز 

از اعالم نظر خودداری کرده بودند.
همچنین از دانش آموزان خواسته شد تا نظرشان را درباره ی 
عبارت "المپیاد نانو باعث شد دانش من در حوزه فناوری نانو 
ارتقا پیدا کند و من مفاهیم نانو را بهتر از گذشته فرا بگیرم" 
بیان کنند. در کنار 12 درصدی که نظری در این زمینه نداشتند 
فقط 4 درصد کاماًل مخالف بودند و 4/6 درصد نیز تاحدودی 
مخالف این عبارت بودند و به ترتیب 33/3 و 45/7 درصد اعالم 
کردند که تاحدودی موافق و کاماًل موافق می باشند. به عبارت 
دیگر 79 درصد نظرشان این بود که المپیاد نانو باعث ارتقا 

دانش آنها در زمینه علوم و فناوری نانو شده است. 
از شرکت  را  اهداف خاصی  ایرانی  دانش آموزان  معموالً 
اینکه  به  توجه  با  می کنند.  دنبال  علمی  المپیادهای  در 
هنوز برگزیده بودن در المپیاد نانو امتیازهای ویژه ای مانند 
معافیت از کنکور ندارد، سعی شد با سوال "انگیزه شما از 
دلیل  و  هدف  است؟"  گزینه  کدام  نانو  درالمپیاد  شرکت 
شرکت کنندگان در المپیاد نانو مورد ارزیابی قرار گیرد. 34 
المپیاد  از شرکت در  را  درصد شرکت کنندگان هدف خود 
آشنایی با فناوری نانو اعالم کرده اند. ادامه تحصیل در رشته 
 8 و  بود  از شرکت کنندگان  درصد   11 دلیل  و  انگیزه  نانو 
درصد نیز با هدف برخورداری از امتیازات ستاد نانو خود را 
نانو آماده کرده بودند. ضمن آنکه  المپیاد  برای شرکت در 
تصور  با  نیز  درصد(   8( کنندگان  شرکت  از  نسبت  همین 
نانو  المپیاد  در  رقابت  عرصه  به  پا  کنکور  از  شدن  معاف 
در حدود 34 درصد   – قابل توجهی  تعداد  بودند.  گذاشته 
انتخاب کرده بودند. 4 درصد  نیز بیش از یک گزینه را   –
نیز هیچکدام از گزینه های موجود در نظرسنجی را به انگیزه 

خود نزدیک ندیده بودند و هیچکدام را انتخاب کردند. 

 برگزاری المپیاد نانو توسط باشگاه نانو

اعالم  اینترنت  فضای  در  حضور  با  ابتدا  از  نانو  باشگاه 

دروازه  آن  وبگاه  مدت  این  تمام  در  و  کرده  موجودیت 
ارتباطی دانش آموزان و مربیان و مسووالن باشگاه بوده است. 
طریق  از  اطالع رسانی  بیشترین  نیز  نانو  المپیاد  جریان  در 
شرکت کننده  دانش آموزان  نظر  این رو  از  شد.  انجام  وبگاه 
در المپیاد، در مورد توفیق یا عدم توفیق وبگاه باشگاه نانو 
قرار  سنجش  مورد  نیز  نانو  المپیاد  اخبار  اطالع رسانی  در 
گرفت که بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی با 
نانو موافق  المپیاد  موفق بودن وبگاه در اطالع رسانی اخبار 
بودند )21/4 درصد کاماًل موافق و 33/7 تاحدودی موافق( 
تاحدودی  درصد   12 و  مخالف  کاماًل  درصد   9 همچنین 
مخالف موفق بودن وبگاه باشگاه در این زمینه بودند. ضمن 

آنکه 23/7 درصد هم اعالم کرده بودند که نظری ندارند.
در سوال دیگری از دانش آموزان خواسته شد تا نظرشان 
را در مورد اینکه "وبگاه باشگاه نانو توانسته بود منابع آزمون 
المپیاد و نمونه سواالت را در اختیار تمام کاربران خود قرار 
دهد" اعالم کنند. 21 درصد نظری نداشتند. 14/5 درصد کاماًل 
مخالف بودند و 18 درصد تاحدودی مخالف عبارت فوق الذکر 
بودند. اما 29 درصد تاحدودی موافق و 17/4 درصد نیز کاماًل 
موافق بودند که وبگاه باشگاه نانو توانسته منابع آزمون و نمونه 

سواالت را در اختیار کاربران قرار دهد. 
از شرکت کنندگان در المپیاد خواسته شد سواالت المپیاد 
از  یکی  عنوان  به  را  نظرشان  و  کنند  ارزیابی  مجموع  در  را 
اعالم  گزینه های خیلی آسان، آسان، سخت و خیلی سخت 
از اعالم نظر خودداری کردند، 2/5 درصد  کنند. 6/7 درصد 
اعالم کردند که آزمون بسیار آسان بوده است و 7 درصد معتقد 
بودند المپیاد آسان بوده است. در سوی دیگر 32 درصد اعتقاد 
باقی  بوده است و 51/6 درصد  داشتند آزمون خیلی سخت 
مانده آزمون را "خیلی سخت" ندانستند و بر این باور بودند 
که آزمون فقط "سخت" بوده است. با این حال بر اساس اعالم 
دیدن  "با  که  بودند  موافق  کاماًل  درصد   27/6 دانش آموزان 
درصد   33 و  شده اند"  غافلگیر  نانو،  المپیاد  آزمون  سواالت 
شرکت کنندگان نیز تاحدودی با این موضوع موافق بودند. به 
ترتیب 20 و 10 درصد نیز تاحدودی مخالف و کاماًل مخالف 
غافلگیر کننده بودن سواالت، بودند. البته 8/6 درصد نیز نظری 

در مورد میزان غالفگیرکننده بودن سواالت نداشتند.  
المپیاد و مراحل  برگزاری آزمون  از کیفیت  "بطورکلی 
مختلف آن رضایت دارم" دیگر عبارتی بود که نظر دانش آموزان 
در مورد آن مورد سنجش قرارگرفت. 27 درصد کاماًل موافق 
تا  بودند، 13/5 درصد  تا حدودی موافق  بودند، 42 درصد 
حدودی مخالف بودند و 8/4 درصد کاماًل مخالف باال بودن 
کیفیت برگزاری آزمون بودند. 8/8 درصد نیز از اعالم نظر 

در این زمینه خودداری کردند

شهرستانرتبهنامونامخانوادگي
تهرانمدال طالآرمین شماعي زاده

دزفولمدال طال یوسف شالگه
مشهدمدال طالفاطمه نجارنیا
کرجمدال نقرهگودرز فیروزي

دزفولمدال نقرهمحمدامین کاتب صابر
ورامینمدال نقرهمهتا منصوري
ایالممدال برنزصادق قربانزاده

مشهد  مدال برنز امیرحسین صدري توحید خانه
تهرانمدال برنزامیر زحمتکش

ازنامدال برنزشایان شاهسواري
مشهدمدال برنزعماد دهقاني محمدآبادي
تهرانمدال برنزسید علي هادیان امرئي

مشهدمدال برنزمحمد همایونفر
دزفولمدال برنزعلي انصاري
تهرانمدال برنزمازیار ظهیر

آذر شهرمدال برنزمینا مطلب زاده
سنندجمدال برنزسینا خضري

سیرجانمدال برنزامیر خداکرم پور هندیمي
رفسنجانمدال برنزمینا شریفي

ريمدال برنزمجتبي قره قاني
مشهدمدال برنزمهناز قربانیان
اهوازمدال برنزعلي وزیري

سنندجمدال برنزکیمیا ربي شکر
تویسرکانمدال برنزجواد سوري

تبریزدیپلم افتخارکسري خودکار
مشهددیپلم افتخاروحید خبازان

مشهددیپلم افتخاررضا خاوري خراساني
یزددیپلم افتخارامیر حسین کالنتري

مشهددیپلم افتخارسپهر صانعي
کاشاندیپلم افتخارحامد نجفي پور

قمدیپلم افتخارفاطمه رضائي نیا صومعه سرایي
سیرجاندیپلم افتخارعلي شهاب  الدیني

لنگروددیپلم افتخارنیلوفر رستمي
شیرازدیپلم افتخارمحمدرضا افشار اردکاني

بیرجنددیپلم افتخاررویا نوروزي
اصفهاندیپلم افتخاراکبر بنائیان

رشتدیپلم افتخارمحمد عرفان شاه محمدي
استهباندیپلم افتخاربهرام سریان

بندرعباسدیپلم افتخارمهدي درخشان
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غذایی  صنایع  شرکت های  دغدغه های  از  یکی 
مواد  بسته بندی  و  نگهداری  کیفیت،  بهبود  جهان 
و  باکتری ها  آسیب  از  آنها  حفظ  هدف  به  غذایی 

مثال  عنوان  به  است.  تخمیرکننده  آنزیم های 
یا  و  شیر  ماندگاری  و  عمر  طول  افزایش 

زیست  محیط  شدن  آلوده  از  جلوگیری 
کارخانه های  پساب   یا  زائد  مواد  توسط 
صنایع غذایی از جمله ی این موارد هستند. 
یک راه حل کنترل فعالیت آنزیم ها و 
پروتئین های موجود در مواد غذایی است. 
زیرا آنها با ایجاد محیط مناسب برای رشد 
باکتری ها و انگل ها، باعث فاسد شدن مواد 

غذایی و آلودگی محیط زیست می شوند.
سرعت  که  هستند  پروتئین هایی  آنزیم ها، 

واکنش های شیمیایی را باال می برند. مثال می توانند زمان 
کاهش  روز  چند  به  ماه  چند  از  را  میوه ها  شدن  فاسد 
دهند، البته باید به این نکته توجه داشت که می توان از 
آنزیم ها برای تولید مواد غذایی با ارزش تر نیز سود جست. 
مثاًل از آنها می توان در فرآیندهای مفیدی مانند تخمیر 
نان و تخمیر شیر در تولید پنیر استفاده کرد. همچنین 
برای  آبمیوه  تولید  صنایع  در  پکتیناز  مانند  آنزیم هایی 

شفاف کردن محصول به کار می روند.
باکتری ها  یا  آنزیم ها  روشی  با  بتوان  اگر  بطورکلی، 
به  فرآیند فساد مواد غذایی  از محیط عمل دور کرد،  را 
تاخیر می افتد. با توسعه فناوری نانو و شناخت محققین 
از ذرات ریز و بنیادی مواد و دست بردن در ساختار آنها، 
توانایی های جدیدی در صنایع غذایی بوجود آمده است 

که از جمله ی آنها روکش کردن آنزیم ها و پروتئین ها در 
مواد غذایی است.

محققین با روکش کردن آنزیم ها توانسته اند آنها را از 
محیط عمل دور و مانع از فعالیت آنها شوند. به این ترتیب 
فساد مواد غذایی را به تاخیر انداخته و طول عمر آنها را 

افزایش دهند.
در  تنها  آنزیم ها  می دانید،  که  همان طور 
در خارج  و  فعالیت می کنند  و  زنده رشد  محیط های 
یکی  تخریب می شوند.  به سرعت  این محیط ها  از 
از پروژه های مهم که در مراجع علمی مورد 
توجه قرار گرفته است، روکش کردن آنزیم 
به  است.  پلیمری  ساختار  یک  توسط 
گفته ی محققین، تبدیل آنزیم های آزاد به 
نانوساختارهای  با  روکش شده  آنزیم های 
پلیمری، باعث ثبات خاصیت کاتالیزوری 
شبکه  یک  روش  این  در  می شود.  آنها 
پلیمریزاسیون  فرآیند  با  را  کامپوزیتی 
می کنند  ایجاد  آنزیم  مولکول  هر  اطراف  در 
نیز  آنزیم  تخریب  از  آن،  فعالیت  از  جلوگیری  ضمن  تا 
جلوگیری شود. این نانوساختارهای حاوی آنزیم، قطر 8 
نانومتر دارند و در دمای 4 درجه سانتیگراد تا 5 ماه عمر 

می کنند.

فناوری نانو با توجه به خصوصیات منحصر به فردی 
که دارد، کاربردهای زیادی در شاخه های مختلف نظامی 
زیر  موارد  به  می توان  جمله  آن  از  که  است  کرده  پیـدا 

اشاره کرد.

روکش ها
زمینه های  از  یکی  مولکولی،  تک  نانوروکش های 
از  نازک  نانومواد است. الیه ای  پژوهشی مهم در حوزه ی 
این مواد را می توان روی سطوح فلزی یا پالستیکی نشاند 
و مقاومت سایشی و ضربه ای آنها را به شدت افزایش داد. 
از موارد جالب کاربردهای نظامی این روکش ها عبارتند از: 
گلوله،  برابر  در  مقاوم  لباسهای  طراحی  و  ساخت   -
ضربه و آتش؛ استفاده از نانوروکش ها در الیاف لباس های 
سربازان و نیروهای امنیتی باعث سبک، قابل حمل شدن 

و افزایش استحکام آنها می شود.
- ساخت کاله های جنگی با مقاومت حرارتی باال 

- تولید روکش های مقاوم در برابر اشعه با استفاده از 
نانوکامپوزیت های فلزی 

- تولید روکش های محافظ در برابر غبارهای فضایی 
با آیروژل ها 

نظارت و حسگری
از جمله کاربردهای فناوری نانو در نظارت و حسگری، 

از  استفاده  با  هوشمند  غبارهای  تولید  به  می توان 
MEMS، تولید حسگرهای عوامل شیمیایی با استفاده از 
نانوحسگرها و همچنین تولید حسگرهای عوامل زیستی 
با استفاده از نقاط کوانتومی، درختسان ها و کاتالیزورهای 

نانوبلوری اشاره کرد. 
با پیشرفت علم در دنیا و پیدایش تجهیزات الکترونیکی 
خالل  در  و  اخیر  دهه  چند  در  که  عظیمی  تحوالت  و 

به ساخت حسگرهای  نیاز  پیوسته،  وقوع  به  بیستم  قرن 
شده  احساس  بیشتر  باقابلیت تر،  و  کوچک تر  دقیق تر، 
است. نانوحسگرها، حسگرهایی در ابعاد نانومتری هستند 
که به خاطر کوچکی و نانومتری بودن ابعادشان از دقت 
که  طوری  به  برخوردارند،  باالیی  بسیار  واکنش پذیری 
از یک گاز در  اتم  به حضور چند  می توانند حتی نسبت 

یک محیط عکس العمل نشان  دهند.
ساختار  بودن  دارا  دلیل  به  نانولوله ها  از  امروزه   
عنوان  به  ویژه،  الکترونیکی  و  مکانیکی  خواص  و 
تشخیص  برای  باال  بسیار  و سرعت  دقت  با  حسگرهایی 
مواد در غلظت های بسیار پایین استفاده می شود. از این 
حسگرها می توان برای آشکارسازی مواد مخدر و منفجره 
)مثاًل از بیرون چمدان( یا عوامل شیمیایی مثل گازهای 
آینده  در  می شود  پیش بینی  کرد.  استفاده  نیز  اعصاب 
بویاب  تولید سالح های  به  نوع حسگرها  این  از  استفاده 

منتهی شود.

سوخت
تولید سوخت های ارزان تر و باقدرت بیشتر نیز از دیگر 
نانو در صنایع دفاعی و نظامی است.  کاربردهای فناوری 
نانوذرات  از  استفاده  با  پرقدرت  راکت  تولید سوخت های 
تولید  در  اولیه  قدم های  جمله  از  سیلیکون  و  آلومینیوم 

سوخت با استفاده از فناوری نانو به شمار می رود. 

کاربردهایفناورینانودرشاخههایمختلفنظامیودفاعی

روکشکردنآنزیمهابرایافزایشطولعمرموادغذایی

نظرسنجی اخبارالمپیادنانورابیشترازچهطریقیپیگیریمیکنید؟

1     وبگاه باشگاه نانو
2     ماهنامه زنگ نانو

3     مدرسه
4     پژوهش سرا یا آموزش و پرورش منطقه تان

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

هانیه صفرپور از خراسان رضوی

سارا اکرامیان از اصفهان

دستاوردها
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کدامیک از گزینه های زیر از شاخه های فناوری نانو نمی باشد؟

الف( فناوری نانو خشک
ب( فناوری نانو مرطوب

ج( فناوری نانو محاسباتی
د( هیچکدام

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. 

برندگان مسابقه 17
سجاد اسماعیل نیا - علی رحمانی - صادقی ابراهیمی 

برندگان مسابقه 16
فرشته نصیرپور- زهرا عابدی - نیلوفر رنجبر

برندگان این مسابقه می توانند برای دریافت جوایز خود با شماره 
22881956-021 تماس حاصل فرمایند. مسابقه18

تاریخی  وقایع  رویرو  ستون  سه  در 

فناوری نانو، خالق آنها و زمان رویدادشان 

را  آنها  است.  آمده  پراکنده  صورت  به 

بیابید و به یکدیگر متصل کنید.

تاریخچه نانو
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گفتگوباسیمینکریمپوررابطنهادترویجیآموزشوپرورششهرستانسیرجان

استان  پرورش  و  آموزش  برنامه های  و  اهداف    
همدان در زمینه فناوری نانو چیست؟ 

اهداف و برنامه های آموزش و پروش استان در زمینه 
فناوری نانو عبارتند از: گسترش علوم نوین و به روز دنیا 
نمودن  آشنا  و  شناخت  گسترش  دانش آموزي،  سطح  در 
و  آموزش  نانو،  علم  با  دانش آموز  جوانان  و  نوجوانان 
روحیه ي  تقویت  و  ایجاد  غیرمستقیم،  روش  به  یادگیري 
تقویت  علمي،  مسابقات  و  آزمون  میدان  در  سالم  رقابت 
حضور دانش آموزان در فراخوان هاي ملي و علمي، کشاندن 
دامنه ي علم به خانواده ها و درگیر نمودن همه در امر تعلیم 
خصوص  در  نهادها  سایر  با  همکاري  افزایش  و  تربیت  و 

ترویج و آموزش.

  اقدامات، فعالیت های انجام شده و دستاوردهای آن 
نهاد در زمینه فناوری نانو چیست؟ 

اداره  در  نانو  فناوری   جایگاه  ارتقاي  کارگروه  تشکیل 
کل آموزش و پرورش استان، برگزاري جلسات توجیهي با 
حضور روساي ادارات آموزش و پرورش، معاونین آموزش و 

کارشناسان، مطرح نمودن اهمیت پرداختن به علوم نوین 
تخصصي  نشست هاي  برگزاري  نانو،  فناوری  جمله  از  و 
نمودن  مطرح  دانش آموزي،  پژوهش سراهاي  مدیران  با 
جلسات  در  نانو  المپیاد  در  دانش آموزان  گسترده  شرکت 
مدیران مدارس متوسطه در سطح استان، برگزاري سمینار 
بین  در  توزیع  و  مرتبط  کتب  خریداري  نانو،  نمایشگاه  و 

پژوهش سراها از جمله ی این فعالیت ها هستند.

  علت ثبت نام تعداد باالیی از دانش آموزان منطقه 
شما در این المپیاد را چه می دانید؟

 توجه و عنایت ویژه مدیرکل محترم اداره کل آموزش 
و پرورش استان به موضوع، باالبودن ظرفیت علمي در بین 
دانش آموزان استان، پیگیري ویژه و خاص در حوزه معاونت 
معاونت  حوزه ي  نمودن  درگیر  استان،  متوسطه  آموزش 
آموزش متوسطه در امر تبلیغ، ثبت نام و برگزاري المپیاد 
در سطح مناطق و نواحي استان و توجیه دانش آموزان از 
علل اصلی ثبت نام شمار باالیی از دانش آموزان منطقه در 

سومین المپیاد نانو است.

  برنامه اجرایی شما در اطالع رسانی و انجام ثبت نام 
المپیاد چه بوده است؟ 

بخشنامه  ابالغ  کل،  اداره  در  اجرایي  کمیته  تشکیل 
تبلیغ  و  توجیه  مناطق،  ادارات  به  اجرایي  و دستورالعمل 
نظارت  و  پیگیري  عمومي،  روابط  هماهنگي  با  ثبت نام 
کاربردي  و  تخصصي  جلسات  برگزاري  کار،  فرآیند  ویژه 
صد  و  البته  و  دانش آموزي  پژوهش سراهاي  مدیران  با 
و  دلسوز  پرتوان،  کارآمد،  همکاران  و  نیروها  تالش  البته 
عالقمندي که بدون هیچ گونه چشم داشتي در این زمینه 

مرا یاري رساندند.

  نظرتان را درباره ماهنامه زنگ نانو بفرمایید.
 ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران این ماهنامه، 
به عقیده من ماهنامه نانو در ترویج و اطالع رساني خوب 
عمل کرده است، اما از نظر پوشش مطالب متنوع، مرتبط 
و تحت پوشش قرار دادن سطح بیشتري از دانش آموزان 

هنوز قابلیت ارتقاء دارد.

شهرستان  پرورش  و  آموزش  برنامه های  و  اهداف    
سیرجان در زمینه فناوری نانو چیست؟ 

و  دانش آموزان  آشنایی  جهت  مناسب  بستری  ایجاد 
تحقق  هدف  این  البته  نانو؛  فناوری  با  شهرستان  دبیران 
پیدا نمی کند مگر با همکاری مسوولین آموزش و پرورش 
این  پرورش  و  آموزش  محترم  مسوولین  خوشبختانه  که 
نانو در  شهرستان دیدگاه مناسبی در مورد ترویج فناوری 
سطح دانش آموزی دارند. برگزاری سمینارها و کارگاه های 
آموزشی؛ انشاءا... بتوانیم در آینده ای نزدیک و با همکاری 
پژوهش های  و  تحقیق  برای  را  زمینه  پرورش  و  آموزش 

دانش آموزی فراهم کنیم.

  اقدامات، فعالیت های انجام شده و دستاوردهای آن 
نهاد در زمینه فناوری نانو چیست؟

اهم فعالیت ها عبارتند از: 
  برگزاری نمایشگاه "فناوری کوچک و رویاهای بزرگ" و 

بازدید بیش از 600 دانش آموز
در  نانو"  فناوری  کاربرد  و  "مبانی  سمینار  برگزاری   

شهرستان های حاجی آباد، سیرجان و شهربابک

  برگزاری کارگاه آموزشی نانو برای سومین المپیاد نانو
  برگزاری نمایشگاه کتاب )منابع المپیاد نانو(

  طراحی نرم افزار منابع المپیاد نانو
توسط  استانی  رتبه   5 و  کشوری  رتبه   2 کسب    

دانش آموزان این شهرستان در سومین المپیاد نانو

  علت ثبت نام تعداد باالیی از دانش آموزان منطقه شما 
در این المپیاد را چه می دانید؟

المپیاد  نانو،  باشگاه  با  دبیران  و  دانش آموزان  آشنایی   
و... با برگزاری سمینار مبانی و کاربرد فناوری نانو در آذرماه 
90 و انتخاب چند دانش آموز به عنوان نماینده جهت تبلیغ 
نیز  و  دانش آموزان  اطالعات  جمع آوری  و  خود  مدارس  در 
و  آموزش  توسط  بخشنامه  ارسال  و  مستمر  پیگیری های 
پرورش به مدارس و تماس های تلفنی که با مدیران مدارس 
صورت گرفت دالیل اصلی باال بودن تعداد ثبت نامی ها می باشد.

  برنامه اجرایی شما در اطالع رسانی و انجام ثبت نام 
المپیاد چه بوده است؟

کل  پرورش  و  آموزش  طریق  از  استان:  با  رابطه  در   

و  شد  ارسال  بخشنامه  استان  پژوهش سراهای  تمامی  به 
همچنین در تماس های تلفنی با مسوولین پژوهش سراها 
در مورد نحوه ی ثبت نهاد ترویجی و ثبت نام دانش آموزان 
توضیح داده شد. اما به دالیلی پژوهش سراهای شهرستان ها 
نهاد ترویجی ثبت نکرده و دانش آموزان از طریق نمایشگاه 

استانی اقدام به ثبت نام نمودند.
آموزش  همکاری  با  سیرجان:  شهرستان  مورد  در 
سمینار  برگزاری  اقدام  اولین  شهرستان،  این  پرورش  و 
و  دانش آموزی  سطح  در  نانو  فناوری  کاربرد  و  مبانی 
از  پس  و  بود  مدارس  به  بخشنامه  ارسال  دبیران سپس 
در  دانش آموزان  با  صحبت  و  مدارس  در  حضور  با  آن 
مورد مزایا و جوایز المپیاد و نیز تماس تلفنی با مدیران 
در  ثبت نام  به  تشویق  را  دانش آموزان  توانستیم  مدارس، 

المپیاد نانو نماییم.

  نظرتان را درباره ماهنامه زنگ نانو بفرمایید.
 یک رسانه عالی، کم هزینه و در عین حال پر محتوای 

آموزشی در سطح دانش آموزی است.

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

 تعداد ماهنامه مورد نظر برای هر ماه )حداقل 10 نسخه(:.........................

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

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

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

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

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

نشاني  دفتر مرکزی: تهران-  پاسداران - خیابان 
 گل نبی - بعد از چهارراه شهید ناطق نوری 
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پست الکترونیکی: 
zangnano@nanoclub.ir

مدیر مسوول و سردبیر:
فاطمه سادات سکوت

طراحی و صفحه آرایی: 
سیمین رفیع پور لنگرودی
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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

مصاحبهبامسووالندونهادترویجیفعالدربرگزاریسومینالمپیادعلوموفناورینانو
گفتگوبامحمودنقوي،معاونآموزشمتوسطهادارهکلآموزشوپرورشاستانهمدان


