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عالقمندان به تهیه اشتراک و آرشیو ماهنامه می توانند
 به بخش زنگ نانو در سایت باشگاه نانو مراجعه نمایند.

باشگــاه نـــانــــو

باشـگاه دانش آمـوزی نانـو، بخـش ترویـج و آمـوزش دانش آمـوزی سـتاد 
ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو، اهـداف و برنامه هـای خـود را در جهـت توسـعه و 
پیشـرفت فنـاوری نانو و آینده سـازان کشـور در سـال 1396 با تـوان و همت واال 
تـداوم بخشـیده اسـت. ایـن برنامه هـا در قالـب 7 محـور اصلـی؛ آزمایشـگاه های 
آموزشـی نانو )شـبکه توانـا(، المپیـاد دانش آموزی علـوم و فناوری نانو، جشـنواره 
نانـو،  باشـگاه  توانمنـد، کانـون برگزیده هـای  نانـو، مسـابقه ملـی  دانش آمـوزی 
ماهنامـه زنـگ نانـو و سـایت www.nanoclub.ir اجرا می شـود. بـا آنکه تمرکز 
اصلی باشـگاه در سـال 1396 بر توسـعه ی بهره برداری از شـبکه آزمایشـگاه های 
توانـا بـود، امـا نـه تنها در ایـن بخـش، بلکه در سـایر بخش هـا نیـز موفقیت های 

قابـل توجهی کسـب شـد. 
آمـوزش مسـتقیم 100 هزار دانش آمـوز و دبیر، افتتاح 7 مرکز آزمایشـگاهی 
جدیـد، فعال سـازی 9 آزمایشـگاه دانش آموزی، برگـزاری موفق هشـتمین المپیاد 
دانش آمـوزی نانـو و حمایـت برگزیـدگان آن توسـط بنیـاد ملی نخبـگان، اجرای 
پرشـور مسـابقه ملـی توانمنـد، توسـعه کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو و ارتقای 

رسـانه های باشـگاه نانـو از جملـه موارد قابل توجه در سـال گذشـته اسـت. 
بـا توجـه بـه گسـتردگی فعالیت هـا و افتخـارات در سـال 1396 و اهمیـت 
اطالع رسـانی آنهـا به مدیـران، مسـئوالن، دبیران و مخاطبان باشـگاه نانو، شـماره 
اردیبهشـت مـاه مجلـه زنـگ نانـو همچـون سـال گذشـته بـه معرفـی اقدامـات 

صـورت گرفتـه و نتایـج آن اختصـاص داده شـده اسـت.
امیـد اسـت بـا پشـتوانه حمایـت، همـت و تـالش هدفمنـد همـه عالقمندان 
بـه توسـعه وطـن عزیزمـان کـه در حال انجام اسـت، هر سـاله شـاهد پیشـرفت 

فناوری هـا و اسـتقالل کشـور باشـیم.
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طـرح تجهیـز آزمایشـگا ه های دانش آمـوزی فنـاوری نانـو با 
اسـتفاده از تجهیـزات سـاخت داخـل، در سـال 1391 بـا هدف 
تقویـت بـاور دانش آمـوزان نسـبت بـه توانمندی هـای ملـی و 
همچنیـن سـهولت دسترسـی دانش آمـوزان سراسـر کشـور بـه 
تجهیـزات آزمایشـگاهی پیشـرفته آغـاز شـد. تـا پایـان سـال 
1395 ایـن آزمایشـگا ه ها در 78 مرکـز افتتـاح و در مجمـوع 
530 دسـتگاه تخصصـی و عمومـی وارد شـبکه آزمایشـگا ه های 

آموزشـی توانا شـد. 

در سـال 1396 تعـداد هفـت مرکـز )شـامل 5 مرکـز جدید 
و 2 مرکـز تجهیـز شـده در سـال  های گذشـته( اقدام بـه خرید 
تجهیـزات فنـاوری نانو در پنجمین نمایشـگاه »تجهیزات و مواد 
آزمایشـگاهی سـاخت ایـران« کردنـد. در مجمـوع در این سـال 
تعـداد 29 دسـتگاه تخصصـی و عمومـی وارد آزمایشـگا ه های 
آموزشـی توانـا شـد و در پایـان سـال تعـداد آزمایشـگا ه های 
شـبکه توانـا بـه 83 مرکز و تعـداد کل تجهیزات موجـود در این 

شـبکه به 559 دسـتگاه رسـید. 

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگا ه ها

تجهیـز  فرآینـد  کنـار  در   1396 سـال  در  توانـا  آزمایشـگاهی  شـبکه 
آزمایشـگا ه های آموزشـی نانـو در آمـوزش و پـرورش، بـر ارتقـاء بهره برداری 
آموزشـی از آزمایشـگا ه های موجـود تمرکـز داشـت. در ایـن راسـتا اقدامـات 

و فعالیت هـای متنوعـی انجـام شـد کـه در ادامـه آمـده اسـت.

آزمایشگا ه های آموزشی نانو )شبکه توانا(
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جدول 1- فهرست آزمایشگا ه های تجهیز شده در سال 1396

تعداد اطالعات مرکزاستان/شهرستانردیف
دستگاه

مبلغ واریز شده )ریال( 
)توسط آموزش و پرورش(

136449600پژوهش سرای دانش آموزی حاج محمد طالییآذربایجان غربی/ سلماس1

112033600پژوهش سرای دانش آموزی والیت ناحیه 2هرمزگان/ بندرعباس2

10515473672پژوهش سرای دانش آموزی مفیدی بافقییزد / یزد3

6535168200آموزشکده سماآذربایجان شرقی/ تبریز4

8612400000پژوهش سرای دانش آموزی فریدمازندران/ رامسر5

2129634463دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان 4البرز/ کرج6

1126290125دبیرستان فرزانگان 7تهران/ تهران7

شکل 1 - پراکندگی جغرافیایی 83 آزمایشگاه شبکه توانا تا پایان سال 96

اسـتان هایی کـه تـا پایـان سـال 1396 دارای حداقل پنج آزمایشـگاه آموزشـی نانـو بودند به عنوان اسـتان 
تراز الف شـناخته می شـوند. این اسـتان ها شـامل هرمزگان )9 آزمایشـگاه(، خراسـان رضوی )6 آزمایشگاه(، 

فارس )6 آزمایشـگاه(، کردسـتان)5 آزمایشـگاه( و آذربایجان شـرقی )5 آزمایشگاه( هستند.
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 بهره برداری آموزشی

از آغـاز فعالیـت شـبکه توانا تا پایان سـال 96، تعداد 4828 
نفـر از معلمـان آمـوزش و پـرورش و 105795 نفـر دانش آمـوز 
آزمایشـگا ه های  در  شـده  برگـزار  کارگاه هـای  و  سـمینارها  از 
توانـا اسـتفاده کرده انـد و 47626 نفـر نیـز در قالـب بازدیـد و 
آشـنایی با دسـتگاه های آزمایشـگاهی نانـو از این مراکـز بازدید 
بـا مشـارکت 379  کرده انـد. همچنیـن 208 طـرح پژوهشـی 
دانش آمـوز در آزمایشـگا ه های فعـال شـبکه بـه انجـام رسـیده 

و در جشـنواره ها و مسـابقات حضـور یافته انـد.
آمـار کلـی مربـوط بـه سـال 1396 نشـان می دهـد 
در ایـن سـال در مجمـوع 99366 نفـر شـامل 95462 
آمـوزش  توانـا  شـبکه  در  دبیـر   3904 و  دانش آمـوز 

تعـداد: ایـن  از  کـه  دیده انـد. 
 30010 نفر در قالب بازدید از آزمایشگا ه ها

 24525 نفر حاضر در کارگاه های آموزشی شبکه توانا 
 23086 نفر در سمینارهای آموزشی

قالـب  )از 24 اسـتان( در   21427 دانش آمـوز و 158 دبیـر 

نمایشـگاه ها و کارگاه هـای اسـتانی )تـور شـبکه توانـا(
ارائـه طرح هـای پژوهشـی و شـرکت در  قالـب  نفـر در   160

مسـابقه ملـی توانمنـد
برخـی  و  شـده  آشـنا  نانـو  آزمایشـگا ه های  بـا  نزدیـک  از 
آزمایش هـای تخصصـی نانـو را مالحظـه کردنـد. در مجمـوع 24 
اسـتان و 56 شـهر از دوره هـای اسـتانی توانـا بهره منـد شـده اند. 

 فعال سازی آزمایشگا ه ها

آزمایشـگا ه ها،  فعال سـازی  منظـور  بـه   1396 سـال  در 
فعالیت هـای متنوعـی انجـام شـد. از جملـه آمـوزش کارشناسـان 
آزمایشـگا ه ها، تولیـد محتـوای آموزشـی، آموزش دانش آمـوزان در 
قالـب تورهـای نانو، حمایـت مالی از برگزاری کارگاه های آموزشـی 
در آزمایشـگا ه ها و تشـویق کارشناسـان بـه برگـزاری سـمینار و 
کارگاه در آزمایشـگا ه ها، ارزیابـی و امتیازدهـی بـه آزمایشـگا ه های 
عضـو شـبکه توانـا، برگـزاری مسـابقات و همچنیـن مشـورت و 

همفکـری بـا کارشناسـان و مسـئوالن آزمایشـگا ه ها.
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 9 سـال،  ایـن  در  گرفتـه  صـورت  اقدامـات   نتیجـه  در 
آزمایشـگاه بـه جمـع فعالین شـبکه اضافه شـدند و در مجموع 
تعـداد آزمایشـگا ه های دارای فعالیـت آموزشـی بـه 54 مرکـز 
رسـید. الزم بـه ذکر اسـت از بیـن 76 مرکز آمـوزش و پرورش 
همچنـان 17 مرکـز نیمـه فعـال و 5 مرکـز غیرفعـال هسـتند. 
بـا توجـه بـه وجود تجهیـزات متنـوع و بـا کاربرد گسـترده در 
آزمایشـگا ه های شـبکه توانا، این آزمایشـگا ه ها در سـال 1397 
می تواننـد بـا فـروش خدمات آنالیز به سـایر مراکـز و همچنین 
بـا دریافـت هزینـه بـرای دوره های آموزشـی تخصصی، نسـبت 

بـه ارتقـای عملکرد آموزشـی خـود اقـدام کنند.

 آموزش کارشناسان

در سـال 1396، یـک دوره آمـوزش حضـوری بـا موضوعات 
نانـوذرات  سـنتز  نانـو،  فنـاوری  اولیـه  مفاهیـم  بـا  آشـنایی 
توانـا  شـبکه  تخصصـی  تجهیـزات  بـا  کار  و  آشـنایی  طـال، 
رومیـزی،  اسـپاترینگ  اسـپکتروفتومتر،  الکتروریسـی،  شـامل 
پوشـش دهی دورانـی، انفجـار الکتریکـی سـیم و التراسـونیک 
پرابـی برای کارشناسـان شـبکه توانـا در پژوهش سـرای فضیلی 

شـهر اصفهـان برگـزار شـد.
بـه  اقـدام  توانـا  کارگـروه  سـال  ایـن  در  برایـن،  عـالوه 
تهیـه محتـوای آموزشـی بـرای انجـام آزمایش  هـای سـاده از 
طریـق کار بـا دسـتگاه ها نمـود. نخسـتین کتابچـه آموزشـی 
بـا موضـوع کار بـا دسـتگاه الکتروریسـی آذر مـاه از طریـق 
سـایت باشـگاه و ماهنامـه زنـگ نانـو در اختیـار کارشناسـان 
و عالقمنـدان قـرار گرفـت. همچنیـن مسـابقه سـاخت فیلـم 

کوتـاه از تجهیـزات فنـاوری نانـو را بـرای اولیـن بـار برگـزار 
نمـود. در ایـن مسـابقه 7 فیلـم کوتـاه شـرکت کردنـد کـه 3 
فیلـم برتـر آن انتخـاب و بـا اهـدای جایـزه تقدیـر شـد. الزم 
بـه ذکـر اسـت بـه تمـام شـرکتکنندگان در ایـن مسـابقه نیز 
مبلـغ 3،000،000 ریـال اعتبـار اسـتفاده از خدمـات شـبکه 

اهـدا گردیـد. راهبـردی  فناوری هـای  آزمایشـگاهی 

 برگزاری تورهای آموزشی فناوری نانو

مسـتقیم  آمـوزش  توانـا  کارگـروه  فعالیت هـای  دیگـر  از 
اسـت.  بـوده  توانـا  شـبکه  آزمایشـگاه های  در  دانش آمـوزان 
در ایـن فعالیـت کـه بـا نـام تورهـای نانـو شـناخته می شـود، 
4 نفـر بودنـد، در  از مدرسـان کـه هـر تیـم شـامل  6 تیـم 
دانش آمـوزان  بـه  و  کـرده  فعالیـت  بـه  آزمایشـگاه ها شـروع 
عالقمنـد بـه مدت 2 سـاعت، نحوه کار با تجهیـزات تخصصی، 
نحـوه انجـام یـک آزمایـش سـاده بـا دسـتگاه الکتروریسـی و 
همچنیـن کاربـرد فروسـیال مغناطیسـی را آمـوزش دادنـد. 
در طـول 484 دوره آموزشـی برگـزار شـده توسـط تورهـای 
اسـتانی، در مجمـوع تعـداد 21،427 نفـر دانش آمـوز و 158 
دبیـر آمـوزش دیدنـد. دوره هـای مذکـور در 59 آزمایشـگاه 
متفـاوت برگـزار شـده و بـرای دانش آمـوزان و معلمان بسـیار 
جـذاب بـود و مـورد اسـتقبال خوبی قـرار گرفت. بسـیاری از 
از اتمـام دوره بـرای برگـزاری دوره هـای  آزمایشـگاه ها بعـد 
انگیـزه  بسـیار  آزمایشـگاه  خـود  کارشـناس  توسـط  مشـابه 
یافتنـد و اظهـار داشـتند از ایـن پـس خـود آنهـا بـه فعالیـت 

مشـغول خواهنـد شـد.
 شـایان ذکـر اسـت دوره هـای آموزشـی تـور نانـو بـرای 
برگـزار   1397 سـال  ابتـدای  در  عالقه  منـد  مراکـز  باقـی 

شـد.  خواهـد 

 ارزیابی آزمایشگاه ها

توانـا  آزمایشـگاه های عضـو شـبکه  در سـال 1396 همـه 
بـر اسـاس فعالیت هـای آموزشـی مـورد ارزیابـی و رتبه بنـدی 
رتبه بنـدی  در  موثـر  پارامترهـای  مهم تریـن  گرفتنـد.  قـرار 
شـامل؛ تعـداد دوره و سـمینار برگـزار شـده، میـزان فعالیت در 
میزبانـی نشسـت ها و دوره هـا، کسـب رتبه های مختلف اسـتانی 
یـا کشـوری بـه واسـطه انجـام فعالیت در آزمایشـگاه و شـرکت 

جدول 2- اطالعات شرکت کنندگان در مسابقه فیلم کوتاه

به
 نامنام پژوهش سراشهرستاناستانرت

کارشناس

کرمانکرمان1
 مرکز پژوهش های
 عملی و آموزشی

استان کرمان

 بتول
تهامی پور

ساریمازندران2
 پژوهش سرای
 دانش آموزی

شهید علیمحمدی

 زهره
درودی

ایالمایالم3
 پژوهش سرای
 دانش آموزی

فرهیختگان ایالم

 مریم
باقری
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در جشـنواره های مختلـف و گزارش دهـی ایـن فعالیت هـا بـه 
باشـگاه نانـو بـود. بـر ایـن اسـاس آزمایشـگاه های زیـر حائـز 

رتبه هـای اول تـا دهـم در سـال 1396 شـدند.

گفتنـی اسـت، بـا مدیران ویـا کارشناسـان تمـام مراکز برتر 
آزمایشـگاهی مصاحبـه و خدمـات و امکانـات آنهـا در ماهنامـه 

زنـگ نانو و سـایت باشـگاه نانو منتشـر شـده اسـت.

جدول3- ده مرکز برتر با توجه به ارزیابی آزمایشگاه ها در کل سال 1396

نام پژوهش سرااستانرتبه

پژوهش سرای مالصدرا - کرجالبرز1

مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان- کرمانکرمان2

پژوهش سرای دانش آموزی مراغهآذربایجان شرقی3

پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقی4

پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر - شهرضااصفهان5

پژوهش سرای دانش آموزی اشراق - دورودلرستان6

پژوهش سرای دانش آموزی رازی - شیرازفارس7

پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم - استهبانفارس8

پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی )ره( - قروهکردستان9

پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا - تهرانتهران10
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المپیاد دانش آموزي علوم و فناوري نانو
برتـر دانش آمـوزی،  بـا هـدف شناسـایی اسـتعدادهای  نانـو،  المپیـاد علـوم و فنـاوری 
کمـک بـه پایدارسـازی جریـان تربیـت نیروی انسـانی در فنـاوری نانو و پیشـتازی کشـور در 
آمـوزش فنـاوری نانـو از تیـر ماه سـال 1389 هر سـاله برگزار شـده اسـت. هشـتمین المپیاد 
دانش آمـوزی نانـو، همانند دوره های پیشـین آن در دو مرحله شـامل آزمون تئوری در سـطح 
داوطلبـان کل کشـور و رقابـت علمـی و عملـی میـان برگزیـدگان مرحلـه اول برگـزار گردید. 
مشـارکت فعـال 243 پژوهش سـرا در فرآینـد برگـزاری این رقابـت ملـی، آن را از یک آزمون 

صـرف بـه یـک بسـتر پویـا بـرای فعالیت هـای ترویجـی و آموزشـی تبدیل کرده اسـت. 

جدول 4 - اطالعات آماری برگزاری آزمون مرحله اول هشتمین المپیاد نانو

توضیحاتعنوانردیف

25 فروردین 1396زمان برگزاری آزمون مرحله اول1

23519 داوطلبتعداد داوطلبان2

136 حوزهتعداد حوزه های آزمون3

243 نهادتعداد نهادهای ترویجی مشارکت کننده در ثبت نام و اجرای آزمون4

144 ناظر - 20 عامل اجرایی باشگاه - 1700 همکار تعداد عوامل اجرایی آزمون5
آموزش و پرورش

98درصددرصد ثبت نام های گروهی )توسط نهادهای ترویجی(6

36 نفرتعداد پذیرفته شدگان مرحله اول7

3 آزمونتعداد آزمون های مجازی آزمایشی برگزار شده8

720 داوطلبمیانگین تعداد داوطلبان حاضر در آزمون های مجازی آزمایشی9
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برگزیـدگان مرحلـه اول ایـن دوره، با حضـور در یک اردوی 
دو هفتـه ای ضمـن دریافـت آموزش های متعدد علمـی و عملی، 
آموخته هـای خـود را در قالـب انجـام یک پـروژه ی عملی به کار 
گرفتـه و در انتهـای دوره بـا شـاخص های متعـددی از جملـه 
کیفیـت کار آزمایشـگاهی و رعایت مسـائل ایمنـی، کیفیت کار 
گروهـی، کیفیـت تحلیـل و ارائـه یافته هـای پژوهـش در قالـب 
یـک کار علمـی و میـزان سـواد علمـی در فنـاوری نانـو مـورد 

ارزیابـی و رتبـه بندی قـرار گرفتند. 
یـک کارکـرد اصلـی دوره ی علمـی المپیـاد نانـو، عـالوه بر 
رتبه بنـدی داوطلبـان، آماده سـازی آنهـا بـرای ورود بـه کانـون 
زمینـه ی  در  آنهـا  آفرینـی  نقـش  و  نانـو  باشـگاه  برگزیـدگان 
توسـعه فناوری نانو اسـت. در دو روز اول هشـتمین دوره، شـش 
نفـر از مـدال آوران ادوار پیشـین المپیـاد )اعضـای فعـال کانون 
برگزیـدگان باشـگاه نانـو( کارگاه  هایی به منظـور آمادگی هرچه 
انتقـال  و  آنهـا  اطالعـات  یکسان سـازی  برگزیـدگان،  بیش تـر 

تجربـه در محـل برگـزاری اردو برگـزار کردنـد.

 مراسم اختتامیه هشتمین المپیاد نانو

مراسـم اختتامیـه هشـتمین المپیـاد دانش آمـوزی علـوم و 
فنـاوری نانـو، چهـارده شـهریور مـاه بـا حضـور دکتر علـی محمد 
سـلطانی؛ مدیـر دبیرخانـه سـتاد توسـعه فنـاوری نانو، صفـر لک؛ 
معاون دفتر آموزش و پژوهش اسـتانداری قزوین، سـاالر قاسـمی؛ 
مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان قزوین، مهندس افشـانی؛ مدیر 
کل دفتـر آمـوزش متوسـطه نظـری وزارت آمـوزش و پـرورش، 
مهنـدس احمدونـد؛ مدیـر کارگـروه ترویج سـتاد نانـو و جمعی از 

دبیـران سـتاد نانـو و مدیـران آمـوزش و پـرورش برگزار شـد.

جدول 5. اطالعات آماری مرحله عملی )مرحله دوم( هشتمین 

المپیاد دانش آموزی نانو

توضیحاتعنوانردیف

31 مرداد تا 14 شهریور ماهتاریخ برگزاری1

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( محل برگزاری2
قزوین

36 نفر شامل 22 پسر و 14 دخترتعداد برگزیدگان3

تعداد مدرسان و 4
سرپرستان

10 نفر مدرس شامل شش دکتر، 4 
کارشناس ارشد و 3 نفر سرپرست

10 گروه شامل 7 گروه 3 نفره و3 تعداد گروه ها5
گروه 4 نفره

برنامه کلی دوره6

6 روز آزمایشگاه، 3روز کالس 
تئوری، کارگاه و سمینار آموزشی، 
کالس شبیه سازی، بازدید علمی 
)مرکز شتاب دهنده رودوترون 

قزوین( و فرهنگی )حسینیه شهید 
بابایی(، تفریح و ورزش، امتحان 

کتبی و ارایه شفاهی

عنوان پروژه 7
آزمایشگاهی

سنتز و بررسی خواص 
فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید 
تیتانیوم، روی و اکسید مس و 

مقایسه بین آنها

8
تعداد داوران روز 
پایانی )ارایه نتایج 

پروژه ها(

فارغ التحصیالن دانشگاه تربیت 
مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( قزوین

4 طال، 5 نقره، 11 برنزتعداد مدال ها9

باید دانش آموزان در کنار کسب دانش و علم و مهارت آموزی به اخالق فردی، 
اجتماعی و حرفه ای هم توجه کنند تا فردی وارسته در مسیر تعالی جامعه باشند.

دکتر علی محمد سلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد نانو

ایجاد و تجهیز پژوهش سراها، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، موزه های علمی و فناوری 
و برپایی نمایشگاه ها می تواند نواقص موجود در مسیر دانش اندوزی را برطرف کرده 

و شرایط بهتری برای علم آموزان کشور فراهم کند.

مهندس قربانعلی افشانی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش
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صفر لک، معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین

مشکالت  حل  در  نانو  فناوری  با  قادرند  دانشجو  و  دانش آموز  جوان  نخبگان 
اجتماعی و چالش های صنعت و کشاورزی جامعه نقش موثری ایفا کنند.

صفر لک، معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین 

در ایـن مراسـم ضمـن معرفـی و اهـدای جوایـز برگزیـدگان نهایـی هشـتمین المپیـاد نانـو از پژوهش سـراها و اسـتان های برتـر 
نیـز تقدیـر بـه عمـل آمـد. ایـن مراکـز بـا شـاخص های کّمـی و کیفـی و مطابـق آیین نامـه ای کـه از ابتـدای فرآینـد ثبـت نـام بـه 
پژوهش سـراها اطـالع رسـانی شـده بـود، رتبـه بنـدی شـدند. مطابق ایـن ارزیابی، اسـتان های کردسـتان، مازندران، کرمانشـاه، 

فـارس و خراسـان رضـوی حائـز رتبه هـای اول تـا پنجم شـدند.

دیپلم افتخارمدال برنزمدال نقرهمدال طال

 آبتین قاسم پور
 دانیال معروفی

 احمد سلیمی
 دیار محمدی

 مهران عبداللهی
 مرتضی صفاری
 محمد فرهادی
 فاطمه کبیری
 عثمان زارعی

 آرش باقرپور
 سینا زحمتکش

 امیرحسین پرهیزگار
 علیرضا غیاثیان آرانی
 خدیجه حاج محمدی

 رزا رستم نژاد
 مازیار افشار

 فاطمه منصوری
 محمدرضا باباعلی
 ابوالفضل باقرزاده
 محسن حسن پور

 عارفه انصاری مقدم
 محمد خوش رفتار

 سهیل سهیلی
 محمد زراعتکار

 ژینا رحمانی
 پارسا فرهیخته

 مدینه چاالک
 مه جبین شولی
 فائزه شهریاری

 کوثر عبداهلل زاده
 پریسا آیینی

 زینب رام ساردار
 شهرزاد مقیم

 اسرین حیدری
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شـدن  پذیرفتـه  بـه  توجـه  بـا 
المپیـاد فنـاوری نانـو بـه عنـوان 
رویـداد مورد حمایـت بنیاد ملی 
سـطح  ارتقـای  بـرای  نخبـگان، 
از  بیـش  برگزیـدگان  کیفـی 
گذشـته در سـال 1397 فرآیند 
گزینـش به سـه مرحلـه افزایش 

خواهـد یافـت.

جدول 6- دبیرخانه های استانی برتر

نام نهاد ترویجیاستانرتبه

پژوهش سرای دانش آموزی اسالم آباد غربکرمانشاه1

پژوهش سرای دانش آموزی  مقید فریمانخراسان رضوی2

پژوهش سرای دانش آموزی متقین برازجانبوشهر3

پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 سنندجکردستان4

پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا )ع( قائنخراسان جنوبی5

6
چهارمحال و 

پژوهش سرای دانش آموزی رازی سامانبختیاری

پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوینقزوین

جدول ۷- نهادهای ترویجی برتر با محوریت تعداد ثبت نام

نام نهاد ترویجیاستانرتبه

پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور شمسی پور ناحیه کرمانشاه1
3 کرمانشاه

پژوهش سرای دانش آموزی رازی دشت آزادگانخوزستان2

پژوهش سرای دانش آموزی بیجارکردستان3

پژوهش سرای دانش آموزی شهیدان محمدزاده آملمازندران4

پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی قروه کردستانکردستان5

جدول 8- نهادهای ترویجی برتر با محوریت درصد حضور داوطلبین در جلسه

نام نهاد ترویجیاستانرتبه

پژوهش سرای دانش آموزی مقید فریمانخراسان رضوی1

پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی قروه کردستانکردستان2

پژوهش سرای دانش آموزی رشیقی میبد یزد3

جدول 9- نهادهای ترویجی برتر با محوریت میانگین تراز علمی داوطلبان

نام نهاد ترویجیاستانردیف

پژوهش سرای دانش آموزی متقین برازجانبوشهر1

خراسان 2
پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا )ع( قائنجنوبی

پژوهش سرای دانش آموزی امام محمدباقر)ع( بابلمازندران3

پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید کاشانیاصفهان4

پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان ایالمایالم5

 کارگاه ویژه برگزیدگان استانی

باشـگاه دانش آمـوزی نانـو بـا هـدف آمـوزش 
دوره هـای  نانـو،  فنـاوری  کاربـردی  و  تخصصـی 
آموزشـی آشـنایی بـا تجهیزات فنـاوری نانـو را از 
24 تیـر مـاه تـا 15 مـرداد مـاه سـال جـاری بـا 
فنـاوری  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه   14 همـکاری 
نانـو، برای برگزیـدگان اسـتانی هشـتمین المپیاد 

نانـو برگـزار نمـود. 
هـر کـدام از ایـن دوره هـا یـک روزه و حـدود 
عملـی  و  تئـوری  بخـش  دو  در  سـاعت   10
کارگاه هـا،  ایـن  در  دانش آمـوزان  گرفـت.  انجـام 
الکتروریسـی  دسـتگاه های  بـا  آزمایش هایـی 
)تهیـه نانوالیـاف(، انفجـار الکتریکی سـیم )سـنتز 
نانـوذرات( و اسـپاترینگ )سـاخت نانوالیـه( انجام 
بـا شـرکت در آزمـون تئـوری،  داده و در پایـان 

اسـتان معرفـی شـد. برتـر هـر  رتبه هـای 
کرمانشـاه،  اسـتان های  در  کارگاه هـا  ایـن 
مازنـدران، کردسـتان، همـدان، گلسـتان، فـارس، 
یزد، بوشـهر، سـمنان، هرمزگان، خراسـان رضوی، 
اصفهـان، آذربایجـان شـرقی و تهـران بـرای 247 

برگزیـده اسـتانی المپیـاد نانـو برگـزار شـد.
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جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو
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جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

از سـال 1395 بـا ایجـاد تغییراتـی در آیین نامـه اجرایـی، 
جشـنواره در دو مرحلـه برگـزار می شـود؛ بدیـن صـورت کـه 
و  شـده  برگـزار  اول  مرحلـه  در  دانش آمـوزی  همایـش  یـک 
برگزیـدگان آن بـه مرحلـه دوم راه می یابنـد. همچنیـن نظـر به 
تنـوع دسـتاوردهای دانش آمـوزی در ایـن سـال دو بخش دیگر 
تحـت عناویـن کارسـازه و آثـار هنـری نیز بـه جشـنواره اضافه 

است. شـده 
در هشـتمین جشـنواره نانـو، تـا پایان مدت زمان ارسـال 
دبیرخانـه  بـه  دانش آمـوزی  طـرح   205 مجمـوع  در  آثـار، 
در  شـده  دریافـت  طرح هـای  گردیـد.  ارسـال  جشـنواره 
موضوعـات مختلـف علـوم و فنـاوری نانـو ماننـد کاربردهـای 
پزشـکی،  ویـژه  بـه  مختلـف  صنایـع  در  نانـوذرات  مختلـف 

انـرژی،  غذایـی،  مـواد  نسـاجی،  فاضـالب،  و  آب  بهداشـت، 
سـنتز نانـوذرات و سـاخت محصـوالت مبتنی بر فنـاوری نانو، 
نرم افزارهـای  همچنیـن  و  نانوکامپوزیت هـا  خـواص  بررسـی 
آموزشـی قابـل نصـب روی گوشـی های تلفـن همـراه، ارائـه 

بود. شـده 
طرح هـای ثبت نـام شـده در پورتـال توسـط دبیـر علمـی 
جشـنواره طبقه بنـدی شـد و بـر اسـاس آن داوری تخصصـی 
اولیـه انجـام گردیـد و در نهایـت 103 طـرح بـرای حضـور در 
مرحلـه اول جشـنواره انتخاب شـدند. از بین 103 طـرح، تعداد 
20 طـرح بـرای ارائـه شـفاهی، 80 طرح بـرای ارائه پوسـتر و 3 
طرحـی کـه در بخش مقـاالت مـروری امتیـاز بیش تر داشـتند 

نیـز در قالـب پوسـتر، ارائه شـدند. 

جشـنواره دانش آمـوزی علـوم و فنـاوری نانـو فرصتی مغتنم بـرای دانش آمـوزان عالقمند 
بـه تحقیـق و پژوهـش در حوزه های مختلـف فناوری نانو اسـت که جایگاهی بـرای ارائه نتایج 
فعالیت هـای پژوهشـی در اختیـار آنهـا قـرار می دهد. در این راسـتا باشـگاه نانو با هدف آشـنا 
نمـودن دانش آمـوزان بـا مفاهیـم و کاربردهـای فنـاوری نانـو و همچنیـن ارائه دسـتاوردهای 
دانش آمـوزی، از سـال 1390 تاکنـون 8 دوره جشـنواره فناوری نانو ویـژه دانش آموزان برگزار 

نموده اسـت.
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  مرحلـه اول هشـتمین جشـنواره نانـو بـرای 
ارائـه طرح هـا

مرحلـه اول هشـتمین جشـنواره دانش آمـوزی نانـو 28 الی 
30 تیـر مـاه، بـه میزبانـی اردوگاه شـهید بهشـتی اصفهـان و با 
حضـور بیـش از 290 دانش آمـوز و سرپرسـت علمـی از سراسـر 
کشـور برگزار شـد. طرح هـای راه یافتـه بـه ایـن مرحلـه از 18 
اسـتان بودنـد کـه از نظـر تعـداد طـرح ارسـالی هـر اسـتان، به 
ترتیـب اسـتان های تهـران، آذربایجـان شـرقی، کرمـان، البرز و 

اصفهـان دارای بیشـترین تعـداد طـرح بودند.
پـس از رقابـت طرح هـا در دو بخش پوسـتر و ارائه شـفاهی 
65 طـرح از 13 اسـتان بـه مرحلـه دوم هشـتمین جشـنواره 
شـده  ارسـال  طرح هـای  کردنـد.  پیـدا  راه  نانـو  دانش آمـوزی 
بـر اسـاس معیارهایـی همچـون کیفیـت ارائـه، سـطح کیفـی 
 علمـی، توانمنـدی پاسـخگویي به سـوال های داوران، تسـلط بر

مطالب و ... مورد ارزیابی قرار گرفت. 

الزم بـه ذکـر اسـت 65 طـرح منتخـب بـا توجه بـه نظرات 
داوری، طرح هـای خـود را تکمیـل کـرده و مـورد داوری مجدد 
قـرار گرفتنـد کـه از میـان آنهـا 40 طـرح بـرای مرحلـه دوم 

انتخاب شـدند. جشـنواره 
برگزیـدگان مرحلـه اول جشـنواره در مراسـم اختتامیـه ای 
کـه بـا حضور آقـای دکتر علـی وطنی )معـاون توسـعه فناوری، 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری(، خانـم نظریـان 
و  آمـوزش  وزارت  نظـری  متوسـطه  آمـوزش  دفتـر  )نماینـده 
وزارت  متوسـطه  )معاونـت  محمـدی  رحیـم  آقـای  پـرورش(، 
آمـوزش و پـرورش اسـتان   اصفهـان( و آقای مجتبـی قدمگاهی 
نماینـده کارگـروه ترویج سـتاد ویژه توسـعه فناوری نانـو برگزار 

شـد، معرفی شـدند.
در ایـن مراسـم بـه 65 طرحی که به مرحلـه دوم راه یافتند، 
300 هـزار تومـان گرنـت آزمایشـگاهی اعطـا شـد و از داوران 

طرح هـا تقدیـر بـه عمـل آمد. 
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شکل 2- طرح های برگزیده و راه 
یافته به مرحله دوم جشنواره 

دانش آموزی نانو به تفکیک استان
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  مرحله دوم هشتمین جشنواره نانو

مرحلـه دوم هشـتمین جشـنواره دانش آمـوزی نانـو همزمان 
بـا دهمیـن نمایشـگاه فنـاوری نانـو در تاریـخ 14-17 مهـر مـاه 
و در نمایشـگاه بین المللـی تهـران برگـزار شـد و صاحبـان 40 
طـرح منتخـب بـا تکمیـل طرح هـای خـود در جشـنواره حضور 
پیـدا کردنـد. این دانش آمـوزان در فضایی نمایشـگاهی و پرشـور 
بـه ارائـه طرح هـا و رقابـت بـا یکدیگـر پرداختنـد. آنهـا عـالوه 
بـر تـالش بـرای کسـب امتیـاز از داوران، سـعی در جلـب توجـه 
بازدیدکننـدگان و نیـز جـذب سـرمایه گذاران بـرای حمایـت از 
طرح هایشـان داشـتند. در نهایـت بـا تجمیع نظر داورهـا، 5 طرح 

بـه عنـوان برگزیـدگان نهایـی معرفی شـدند. 
عالوه برایـن، بـا نظـر داوران دو طـرح اپلیکیشـن »نانویـی 
باش!« توسـط علی خسـرونژاد از خراسـان رضـوی و طرح »تهیه 

فیلتـر طبیعـی نانوکامپوزیتی اکسـید آهـن و الیـاف خرما جهت 
حـذف آلودگی سـرب« توسـط ام البنیـن بلوچی نـژاد از کرمان، با 
قابلیت تجاریسـازی ضمن تقدیر، مقرر شـد جهت تولید محصول 

مـورد حمایـت سـتاد ویژه توسـعه فنـاوری نانو قـرار گیرند.
گفتنـی اسـت، در در ایـن دوره از جشـنواره بـرای نخسـتین 
بـار جهـت آمادگـی دانش آمـوزان منتخـب مرحلـه اول دو وبینار 
آموزشـی مجـازی برگـزار شـد؛ اولین وبینار آموزشـی بـا موضوع 
»مقاله نویسـی« و »پـراش پرتو ایکس)XRD(« توسـط آقایان علی 
انصاری دانشـجوی پزشـکی دانشـگاه شهید بهشـتی و محمدرضا 
صادقیون دانشـجوی داروسـازی دانشگاه شـهید بهشتی و دومین 
وبینـار آموزشـی با موضـوع »آزمون های مشـخصه یابی نانوذرات« 
و »طیف سـنجی مرئـی فرابنفـش« توسـط آقای یوسـف شـالگه 
برگـزار شـد. شـایان ذکـر اسـت مدرسـان ایـن وبینـار از اعضای 

فعـال کانـون برگزیدگان باشـگاه نانو هسـتند.

جدول 10- پنج طرح برتر هشتمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگانشهرستاناستانعنوان مقالهرتبه

ساخت نانوکامپوزیت و استفاده از آن در کاله 1
 فاطمه عباسپور،تهرانتهرانایمنی به عنوان خنک کننده

دبیرستان بشریامیر اسدزادهسحر هادی

2
سنتز هیدروکسید های الیه ایی  

 برای حذف رنگ های آنیونی
امیرمحمد بیژنی، تهرانتهران

فاطمه سخاییحمید سخایی
پژوهش سرای دانش آموزی 
ابن سینا آموزش و پرورش 

منطقه 15 تهران

نانوذراتCaO در بستر MCM-41 به عنوان 3
کاتالیزگر ناهمگن در تهیه بیودیزل

خراسان 
ابوالفضل امیر دلدارنیشابوررضوی

جعفرزاده

پژوهش سرای دانش آموزی 
مهندس سینا مسیح آبادی 

نیشابور

4
ساخت و طراحی لباس الکترونیکی هوشمند با 
نانوکامپوزیت های پلی دی متیل سیلوکسان و 

نانوسیم نقره
دبیرستان فرزانگانزهرا زاغریمرجان تربیت سرابیکرجالبرز

5AWN220 آئین نگهداری،کرجالبرزدستگاه تصفیه هوای نانوی
پژوهش سرای دانش آموزی  علی ملکیدانیال حاتمیان

معلم  البرز
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بخش هنری هشتمین جشنواره دانش آموزی نانو

اختتامیه هشتمین جشنواره نانو

در  خالقیـت  تقویـت  و  ایجـاد  منظـور  بـه  نانـو  باشـگاه 
دانش آمـوزان دربـاره مفهـوم و آینـده فنـاوری نانـو،  از دوره 
هشـتم اقـدام بـه افـزودن بخش هنـری بـا موضوعات نقاشـی، 

اسـت. نمـوده  داستاننویسـی  و  عکاسـی 
مقـام اول ایـن بخش را »داسـتان من و نانـو زندگی از نو« 
نوشـته خانـم سـاغر مصفـا دانش آمـوز مقطـع دوم ابتدایـی از 
شهرسـتان سـاری اسـتان مازنـداران و مقـام دوم را »داسـتان 
نانوربـات جـراح نوشـته آقـای محمدرضـا هدایتـی دانش آمـوز 

آذربایجـان  اسـتان  میانـه  شهرسـتان  از  اول  دوره  متوسـطه 
شـرقی کسـب کرده انـد.

تومـان  هـزار   150 و  تقدیرنامـه  شـامل  برنـدگان  جوایـز 
جایـزه نقـدی بـه نفـر اول،100 هـزار تومـان بـه نفـر دوم و 
همچنیـن در صـورت امکان انتشـار آثـار آنهـا در ماهنامه زنگ 
نانـو بـود. همچنین بـه منظور تشـویق بقیه شـرکت کنندگانی 
کـه رتبـه نیـاورده بودنـد به آنها یک سـال اشـتراک زنـگ نانو 

داده شـد. جایزه 

بعدازظهـر روز دوشـنبه 96/7/17  مراسـم اختتامیـه هشـتمین جشـنواره دانش آمـوزی نانـو در غرفه باشـگاه نانو، بـا حضور آقای 
دکتـر علـی محمـد سـلطانی مدیـر دبیرخانـه سـتاد نانـو، جنـاب آقای عمـاد احمدونـد مدیـر کارگـروه ترویج سـتاد نانـو و هیاتی از 
کشـور عمـان برگـزار شـد. 5 طرح برگزیده هشـتمین جشـنواره به همـراه 35 طرح دیگر با اهـدای تقدیرنامه، تندیـس و جوایز نقدی 

مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد. جوایز اهدا شـده به شـرح زیر اسـت:
 1 میلیون تومان جایزه نقدی به همراه تقدیرنامه و تندیس برای 40 طرح برتر

 اختصاص 4.500.000 تومان به 5 طرح برتر به همراه تقدیرنامه و تندیس
 200.000 تومان برای 5 مرکز محل انجام طرح های برتر 

 اختصاص 300.000 تومان گرنت استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به اساتید راهنمای طرح  های برتر

مسابقه ملی توانمند
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مسابقه ملی توانمند

از مهم تریـن اهـداف برگـزاری مسـابقه توانمنـد توسـعه 
فعالیت هـای شـبکه آزمایشـگاه های آموزشـی دانش آمـوزی 
نانـو )توانـا( و ترغیـب دانش آمـوزان بـه انجـام پژوهش های 
مسـئله محـور و آزمـودن توانمنـدی آنـان در بهره گیـری 
کاربـردی از تجهیـزات تخصصـی فنـاوری نانـو موجـود در 
مجموعـه آزمایشـگاه های توانـا اسـت؛ اگرچـه دانش آموزانی 
کـه محـل انجام پروژه آنهـا در آزمایشـگاه های دانش آموزی 
توانـا نیسـت نیـز می تواننـد در ایـن مسـابقه شـرکت کنند.

 نحوه اجرا و داوری مسابقه
پـس از انتشـار فراخـوان برگـزاری مسـابقه 33 طـرح در 

مسـابقه ثبت نـام کردنـد. این طرح ها توسـط تیم علمی بررسـی 
و در دو گـروه نانوالیـاف و سـطوح آبگریـز دسـته بندی گردیـد. 
در روز اجـرای مسـابقه، ابتـدا بـرای بخـش آبگریـز، زمانـی بـه 
شـرکت کنندگان داده شـد تـا ترکیبات خود را بر روی سـطوح 
شیشـه ای الیـه نشـانی کننـد. زمـان در نظـر گرفته شـده برای 
هـر گـروه 20 دقیقـه بـوده اسـت. در بخـش نانوالیاف نیـز ابتدا 
در حضـور شـرکت کننـدگان طول الیاف تولید شـده یکسـان و 

سـپس نمونه ها وزن کشـی شـدند. 
سـطوح  طرح هـای  ارزیابـی  مسـابقه،  عملـی  مرحلـه  در 
آبگریـز توسـط داوران و بـر اسـاس پارامتر هایی همچـون میزان 
حجـم قطـرات جمع شـده، کیفیت گزارش کار و کیفیت شـکل 
قطرهـای تشـکیل شـده بـر روی سـطوح تهیـه شـده توسـط 

اولیـن مسـابقه ملـی توانمنـد شـانزدهم اردیبهشـت مـاه 1395 بـا موضـوع »تولیـد 
نانوالیـاف بـه روش الکتروریسـی« همزمان با هفتمین جشـنواره دانش آمـوزی نانو به همت 
باشـگاه نانـو و میزبانـی پژوهش سـرای دانش آمـوزی امام صادق )ع( شهرسـتان نور اسـتان 
مازنـدران بـا حضـور 24 طـرح برگزار شـد. پـس از اجـرای موفق اولیـن دوره این مسـابقه، 
مقـرر شـد تـا این مسـابقه هر سـاله بـا موضوعـات مختلف برگـزار گـردد. دومین مسـابقه 
توانمنـد، 28 الـی 30 تیـر مـاه 1396 بـه میزبانـی اردوگاه شـهید بهشـتی اصفهـان در دو 

بخـش »نانوالیـاف« و »سـطوح آبگریز« برگزار شـد.
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کانون برگزیدگان باشگاه نانو

جدول 11-  برگزیدگان دومین مسابقه ملی توانمند در بخش 
سطوح آبگریز

نام پژوهش سرااسامی دانش آموزان گروهرتبه

پژوهش سرای شهدای سکینه عادلی1
هسته ای ناحیه 5 تبریز

مهنا سجادی، آذین بینایی 2
زهرا حسینی

پژوهش سرای ناحیه دو 
سنندج

3

محمد حسن تقوی،
محسن سبحانی

پژوهش سرای پرفسور نظامی 
فسا

محمد متین نجات بخش، 
دبیرستان مفید 1محمد رضا هروی

مهدی محدثی،  پویا بهروزی،
شهید خوشبخت بوشهرمحمد علی رضایی

شهید علی محمدی ساریامین دخلی - امیر حسین تراشنده4

جدول 12-  برگزیدگان دومین مسابقه ملی توانمند در بخش 
نانوالیاف

نام پژوهش سرااسامی دانش آموزان گروهرتبه

1
مهدی محدثی،

 محمد علی رضایی،
پویا بهروزی

پژوهش سرای شهید خوشبخت 
بوشهر

پژوهش سرای شهید علی آیدا بذرافشان2
محمدی ساری

عاطفه گیالنی، 3
مبینا هاشمیان

پژوهش سرای شهید میرزاده 
بابلسر

ایمان زمانیان، 4
محمد صادق خاکزاد

 باشگاه علمی پژوهشی
 جوان یزد

 باشگاه علمی پژوهشیامیر محمد محمودی5
 جوان یزد

نانوالیـاف مبنـای  شـرکت کننـدگان انجـام گردیـد. در بخـش 
داوری بـر اسـاس فرمـول ارائـه شـده در آییـن نامه بـود. در این 
فرمـول میـزان نیروی تحمل شـده توسـط الیـاف و وزن نمونه ها 

مـالک برتـری گروه هـا بـود.
پـس از داوری، طرح  هـای برگزیـده در هـر بخـش بـه عنوان 
برگزیـدگان مسـابقه معرفـی شـده و در روز اختتامیـه از آنهـا 
تقدیـر بـه عمـل آمـد. مراسـم اختتامیه ایـن مسـابقه روز جمعه 
96/4/30 همزمـان بـا مراسـم اختتامیـه مرحلـه اول هشـتمین 

جشـنواره دانش آمـوزی نانـو برگـزار شـد. .
شـایان ذکـر اسـت، مصاحبه هـای انجام شـده بـا برگزیدگان 
نانـو  زنـگ  ماهنامـه  آرشـیو  در  را می توانیـد  توانمنـد  مسـابقه 

موجـود در سـایت باشـگاه نانـو مطالعـه نماییـد.
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کانون برگزیدگان باشگاه نانو

 هفتمین دوره مسابقه ملی نانو
بـه توجـه بـه آغـاز دوره آموزشـی ویژه مسـابقه ملـی نانو از سـال 
قبـل بـه میزبانـی انجمـن نانـوی دانشـگاه شـریف، اعضـای کانـون در 
آزمـون این مسـابقه نتایج درخشـانی کسـب کـرده و در نهایت 20 نفر 
در بین 100 برگزیده و راه یافته به دوره نانواسـتارتاپ حضور داشـتند. 
با وجود به شـرکت دانشـجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در مسـابقه 

کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو بـا هدف ارتبـاط و هدایـت مسـتمر برگزیدگان باشـگاه 
نانـو، حفـظ هسـته نخبگـی بـا تنـوع رشـته ها و تخصص هـا و هدایـت اعضـا جهـت محقـق، 

فنـاور و یـا مدیـر سـرآمد شـدن آنهـا در سـال 1394 شـکل گرفته اسـت.
اعضـای کانـون برگزیـدگان از طریـق المپیـاد نانـو و همین طـور جشـنواره نانـو )5 طرح 
برگزیـده( بـه کانـون وارد می شـوند. ایـن افـراد در رشـته های مختلفـی تحصیـل می کنند و 
تخصص هـای گوناگونـی دارنـد. تـالش می شـود اعضـای کانـون متناسـب بـا توانمندی هـا و 
ویژگی هـای شـخصیتی، بـرای نقـش آفرینی موثـر در نظام توسـعه فناوری نانو آماده شـوند. 
عمـده برنامه هـای کانـون شـامل دو محـور آمـوزش و ارتقـای توانمندی هـای اعضـا و نیـز 
مشـارکت اعضـا در طراحـی و اجـرای برنامه های باشـگاه نانو اسـت. ایـن برنامه ها به وسـیله 

اعضـا طراحـی و اجـرا می شـود و باشـگاه نانو عمدتـا نقش راهبـری و حمایـت دارد.

  اهم فعالیت های کانون برگزیدگان باشگاه 
         نانو در سال 1396 
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ملـی نانـو، اما سـه تـن از اعضا موفق به کسـب رتبه هـای برتر در 
بیـن 10 برگزیـده اول شـدند. در ادامه نیز تیم های معرفی شـده 
از سـوی اعضـا، بـه خصـوص تیـم »آوان نانـو« که متشـکل از 4 
نفـر از اعضـای کانون بود؛ در دوره ای موسـوم به »نانواسـتارتاپ« 

بـه عنـوان بهترین تیـم مرحله اول انتخاب شـد.

 تشکیل کمیته علمی انرژی
بـه  توجـه  بـا  و  علمی-پژوهشـی  چشـم انداز  راسـتای  در 
عالقمندی هـا و پیگیری هـای صـورت گرفتـه از سـوی اعضـا، 
کمیتـه علمـی انـرژی بـا انتخـاب دکتـر ذوالریاسـتین بعنـوان 
اسـتاد راهنمـا، تشـکیل شـده و اولیـن جلسـه ایـن کمیتـه در 

تاریـخ چهـارم مـرداد مـاه برگـزار شـد.

 آغاز فعالیت های جهادی و عام المنفعه
 بـه همـت چند تن از اعضای کانون و پژوهشـگران سـازمان 
پژوهش هـای علمـی و صنعتـی، اولیـن کارگاه آموزشـی بـازی 
محـور فنـاوری نانـو در مدرسـه »صبح رویـش« بـرای دو گروه 

پسـران و دختـران در اواسـط مردادمـاه برگزار شـد.
 پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

بـا توجـه بـه این موضوع کـه تربیـت کارآفرین سـرآمد، یکی 
از اهـداف تعریـف شـده در سـند چشـم انداز اسـت، 13 نفـر از 
اعضـا بـا حمایت صـورت گرفتـه از طرف کانـون برگزیـدگان، در 
پنجمیـن مجمـع اقتصادی فنـاوری نانو کـه در واقـع اصلی ترین 
و مهم تریـن گردهمایـی سـاالنه فعـاالن اقتصـادی اکوسیسـتم 

نانوفنـاوری اسـت، حضـور یافتند.

 دوره تابستانه کانون برگزیدگان
دانش آمـوزی  المپیـاد  عملـی  دوره  برگـزاری  بـا  همزمـان 
نانـو و بـه منظـور تقویـت مهارت هـای الزم بـرای رسـیدن بـه 
چشـم انداز تعریـف شـده، 24 نفـر از اعضـای کانـون کـه حائـز 
دوره ای  در  بودنـد،  شـده  ارزیابـی  نظـام  در  امتیـاز  باالتریـن 
آموزشـی بـا محوریـت مهارت های نـرم و همچنیـن مهارت های 

پژوهشـی و مرجعیـت علمی شـرکت کـرده و بازدیدهایی نیز از 
مراکـز صنعتـی دانش بنیـان و اماکـن تاریخـی داشـتند.

 همکاری در برگزاری المپیاد دانش آموزی نانو

بـا توجـه به همزمانـی دوره تابسـتانه کانـون و دوره عملی 
اعضـای  از  تـن  چنـد  نانـو،  دانش آمـوزی  المپیـاد  هشـتمین 
کانـون برگزیـدگان به عنـوان تیـم اجرایـی و همچنیـن بعنوان 
مـدرس بـا برگـزاری چنـد کالس تئـوری؛ در ایـن دوره حضور 

شتند. دا

 همکاری در برگزاری جشنواره دانش آموزی نانو
دو تـن اعضـای کانـون به عنـوان تیـم اجرایـی در برگزاری 
جشـنواره دانش آمـوزی نانـو در شـهر اصفهـان حضور داشـتند.

 درخشش در مدرسه تابستانه یوسرن
شـبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی، موسـوم به یوسـرن 
کـه از دانشـمندان 1% برتـر جهـان و با شـعار »علم بـدون مرز« 
تشـکیل شـده در تابسـتان سـال 1936 اقدام به برگزاری مدرسه 
تابسـتانه علـوم و فناوری هـای نویـن در شـهر آمـل کـرد. ضمـن 
شـرکت تعـدادی از اعضـای فعـال کانـون در ایـن مدرسـه، مقاله 
ارئـه شـده از جانـب یکـی از اعضا نیز بعنـوان ارئه برتـر در بخش 
جونیـور تـاک انتخـاب شـد. همچنیـن بـا توجـه بـه گسـتردگی 
فعالیت های این شـبکه در نقاط مختلف ایران و سـایر کشـورهای 
جهـان، کانـون برگزیدگان بعنوان یک هسـته نخبگی به شـرکت 
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کنندگان مدرسـه تابسـتانه و سـران یوسـرن معرفی شد.

 دوره آموزشی سفیران توانا
بـا توجـه بـه تجهیـز پژوهش سـراهای دانش آمـوزی سـطح 
کشـور بـه تجهیـزات فنـاوری نانـو و نیاز مبـرم به نیـروی زبده 
جهـت فعـال نمودن مراکز فـوق و آموزش و تربیت آینده سـازان 
ایـران؛ هفـت تـن از اعضای کانـون برگزیدگان در ایـن دوره که 
بـه میزبانی پژوهش سـرای فضیلی اصفهان برگزار شـد، شـرکت 
نمودنـد. گفتنی اسـت با توجه به برگزاری چندین دوره مشـابه، 
بیـش از 20 نفـر از اعضـا بـه عنـوان مـدرس آزمایشـگاه های 
آموزشـی توانـا، آمـوزش دیده اند. بیـش از 30 کارگاه 4 سـاعته 
در  کانـون  اعضـای  بـه همـت  توانـا  آموزشـی  آزمایشـگاه های 
پژوهش سـراهای  محـل  در  ایـران  سراسـر  شهرسـتان های 

دانش آمـوزی برگـزار شـده اسـت.

 تشکیل نهاد ترویجی کانون برگزیدگان باشگاه نانو
بـا در نظـر گرفتـن درخشـش اعضـای کانـون در دوره هـای 
پیشـین مسـابقه ملـی نانـو و همچنیـن پتانسـیل بـاالی اعضـا 
جهـت امـور ترویـج و آمـوزش نانـو در سـطوح مختلـف، الزم 
دیـده شـد تـا نهـاد ترویجـی مسـتقلی بـرای کانـون تشـکیل 
شـود. فعالیت هـای ایـن نهـاد بـا ثبت نـام اعضـا در هشـتمین 
مسـابقه ملـی نانـو آغـاز گردیـد. همچنیـن نهاد فوق در بیسـت 
حاضـر  ترویجـی  نهادهـای  هم اندیشـی  نشسـت  چهارمیـن  و 
بـوده و بواسـطه ایـن حضـور کانـون برگزیـدگان بـه دبیرخانـه 
 مسـابقه ملـی و رابطیـن نهادهـای ترویجـی در سراسـر کشـور

معرفی گردید.

 تشکیل سامانه مدرسین
بـا توجـه بـه اسـتعداد اعضـا در زمینـه آمـوزش و ترویـج و 
همچنیـن ارتقـای مهارت هـای ارتباطـی و ارائـه مؤثـر و فرصت 
درآمدزایی و کسـب تجربه؛ نیاز به تشـکیل سـامانه ای منسـجم 
و قابـل اعتمـاد احسـاس شـده و سـامانه مدرسـین بـر سـایت 
کانـون برگزیـدگان قـرار گرفـت. در ایـن سـال 9 نفـر از اعضای 

کانـون موفـق بـه دریافـت گواهـی توانمنـدی تدریس شـدند. 

 نشست ساالنه کانون در اسفند ماه
 در هفتـه اول اسـفند مـاه نشسـت 3 روزه ای در تهـران و با 
حضـور تعـداد زیادی از اعضا در سـتاد ویژه توسـعه فنـاوری نانو 
برگـزار شـد. عـالوه بـر برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی متعـدد 
بـا محوریـت کار تیمـی، مدیریـت تعـارض و بیـان تجربیـات 
فنآورانـه،  محصـول  توسـعه  و  کارآفرینـی  حـوزه  در  شـخصی 
مهم تریـن رویـداد ایـن نشسـت، معرفی کانـون برگزیـدگان در 
حضـور جنـاب آقـای دکتـر سـرکار )دبیر محترم سـتاد توسـعه 
فنـاوری نانـو( بـود که ایشـان نظر و بازخـورد مثبتی نسـبت به 
کانـون برگزیـدگان داشـته و مـواردی را جهـت بهبـود کیفیـت 

کار مطـرح نمودنـد.

 تدویـن درخت آمـوزش و برنامه آموزشـی کارگاه های 
مسـابقه ملی

علمـی  مهارت هـای  بررسـی  بـه  اقـدام  آمـوزش  کارگـروه 
الزم جهـت رسـیدن بـه چشـم انداز نمـود و در همیـن راسـتا 
در  شـرکت  آمادگـی  بـرای  منسـجم  آموزشـی  کارگاه هـای 
هشـتمین مسـابقه ملـی نانـو تدوین شـد و با مشـارکت اعضای 
حائـز مـدرک توانمنـدی تدریـس و همـکاری انجمن نانـو مواد 

دانشـگاه تهـران در حـال برگـزاری اسـت.
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ماهنامه زنگ نانو

  سرفصل های ماهنامه

ماهنامـه »زنـگ نانـو« بـا بهره گیـری از نظـر کارشناسـان 
نانـو، تنـوع و گسـتردگی مطالـب را مـالک عمـل قـرار داده تـا 
مخاطبـان بـا سـالیق و معلومات مختلف نانـو را جذب و مطلبی 
مـورد توجـه آنهـا در هر شـماره داشـته باشـد. در همین راسـتا 
در سـال 1396 بخش هـای دانـش، نانـو در اسـتان ها، معرفـی 
رشـته های تحصیلـی، دورهمـی، مصاحبـه پژوهشـگران جـوان، 
چکیـده مقـاالت دانش آمـوزی بـه ماهنامـه افـزوده شـد و در 
اخبـار بـا افـزودن اخبـار نانـو در ایـران و جهـان تنـوع ایجـاد 
شـد. شـایان ذکر اسـت در سـال 1396، بیش از 120 خبر، 20 
مصاحبـه، 40 مقاله آموزشـی، 20 مقاله پژوهشـی دانش آموزی 

و 40 مطلـب ترویجـی در ماهنامـه چاپ شـده اسـت.

  توزیع ماهنامه

پـرورش  و  آمـوزش  بـرای  مـاه  هـر  نانـو  زنـگ  ماهنامـه 
همـکاری  بـا  و  می شـود  ارسـال  تهـران  مناطـق  و  اسـتان ها 
آنهـا میـان پژوهش سـراها توزیـع می گـردد. عـالوه بـر ایـن در 
سـال 1396 بـا تهیـه آییـن نامه هـای حمایتـی بـرای نهادهای 
ترویجـی و دانش آمـوزان ثبت نـام کننـده در المپیـاد، مراکـز و 
دانش آمـوزان تشـویق بـه تهیـه ایـن ماهنامـه شـدند و تعـداد 

مشـترکین آن بـه سـه برابـر افزایـش یافـت. 
ایـن ماهنامه در نمایشـگاه ها و جشـنواره های دانش آموزی 
نیـز در دسـترس عمـوم و عالقمنـدان قـرار  نانـو  و فنـاوری 

. فت گر

آشناسازی  ضمن  دانش آموزی،  ترویج  مکتوب  رسانه  عنوان  به  نانو«  »زنگ  ماهنامه 
معلمان و دانش آموزان با فناوری نانو و با برنامه های کشور در ترویج و آموزش این فناوری، 
دانش آموزان عالقمند،  و  معلمان  توسط  تدوین شده  انتشار محتواهای  با  تا  میکند  تالش 

امکان بروز استعدادهای موجود در کشور را فراهم کند. 
این ماهنامه از سال 1387 منتشر شده و نهمین سال انتشار آن است. هر سال تعداد ده 

شماره از زنگ نانو با شمارگان 4000 نسخه چاپ و توزیع می شود.

ماهنامه

سایت باشگاه نانوزنگ نانو
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 www.nanoclub.ir سایت باشگاه نانو به نشانی
در سال 1396 همچون گذشته پل ارتباطی محکمی 
میان باشگاه و مخاطبان آن با آمار بازدید قابل توجه 
به  این سایت عالقمندان می توانند  در  بود.   146416
کسب اطالع از بخش های مختلف باشگاه پرداخته و در 
جریان آخرین اخبار و رویدادهای آن قرار گیرند. در 
سال 1396، 345 خبر و اطالعیه از فعالیت بخش های 
مختلف باشگاه و 61 گفتگو و مصاحبه در سایت منتشر 
شده است که نسبت به سال 1395 به ترتیب رشد 72 

و 154 درصدی داشته اند.
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جدول 13- سرفصل های محتوایی ماهنامه دانش آموزی زنگ نانو 

تعداد صفحات شرح عنوان  سرفصل
محتوایی ردیف

4 صفحه  اخبار بخش های باشگاه نانو و حوزه علوم و فناوری نانو در
ایران و جهان اخبار

محتوای خبری

1

2 صفحه
مصاحبه با دانش آموزان برگزیده، اساتید، مدرسان، 

مسئوالن نهادهای برتر، اساتید راهنمای دانش آموزان، 
اولیای برگزیدگان المپیاد و سایر مخاطبان

مصاحبه 2

1 صفحه تهیه گزارش خبری از پروژه های باشگاه گزارش پروژه های باشگاه نانو 3

2 صفحه دانستنی ها و آموزش دانستنی های نانو
 محتوای
آموزشی

4

2 صفحه حداقل 3 کاربرد نانو در یک صنعت کاربردهای نانو 5

نیم صفحه ایمنی نانومواد مطالب ایمنی 6

1 و نیم صفحه خالصه دو مقاله مقاله های دانش آموزی نانو
 محتوای
پژوهشی

7

2 صفحه  معرفی دستاوردهای دانش آموزان موفق در حوزه علوم و
فناوری نانو در غالب مصاحبه پژوهشگران جوان 8

1 صفحه  درج نظرات افراد مختلف در مورد یک موضوع و سخن
بزرگان دورهمی

 محتوای
ترویجی

9

3 صفحه
 معرفی آماری نانو در یک استان مثل المپیاد، رتبه در

 جشنواره دانش آموزی نانو، آزمایشگاه ها و نیز معرفی دو
مرکز آزمایشگاهی فعال آن

نانو در استان ها 10

1 صفحه معرفی و توضیح یک رشته و ارتباط آن با فناوری نانو معرفی رشته تحصیلی 11

سایت باشگاه نانو
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