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فعالیت هـای  توسـعه  و  برنامه هـا  اجـرای  در   1395 سـال  در  نانـو  باشـگاه 
خـود بسـیار موفـق عمـل کـرد و توانسـت گام هـای موثـری را بـرای رسـیدن 
بـه اهدافـش بـردارد. در ایـن سـال هفتمیـن المپیـاد نانـو بـا ثبت نـام بیـش 
از 30000 دانش آمـوز عالقمنـد برگـزار شـد. 10 مرکـز جدیـد در کشـور، 
مجهـز بـه تجهیـزات آزمایشـگاه دانش آمـوزی نانـو شـدند. سـاختار اصلـی و 
برنامه هـای کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانو شـکل گرفـت و فعالیت های قابل 
توجهـی توسـط اعضـای آن ماننـد همـکاری در اجـرای طرح هـای آموزشـی 
باشـگاه انجـام شـد. هفتمیـن جشـنواره دانش آمـوزی نانـو پرشـور و گسـترده 
در دو مرحلـه برگـزار شـد و در ایـن دوره، بیـش از 200 طرح داوری شـدند. 
ماهنامـه زنـگ نانـو نیـز در سـال گذشـته دسـتخوش تغییـرات مهمـی شـد. 
تعـداد صفحـات و حجـم مطالـب آن تغییر کرد و بـا توجه به تنـوع مخاطبانش 

موضـوع مطالبـش افزایـش یافت. 
گـزارش سـال 1395 باشـگاه نانـو، جامـع و معـرف خدمـات و فعالیت هـای 
باشـگاه اسـت. بـه همیـن جهـت تصمیـم گرفتیـم ایـن شـماره از ماهنامـه را 
بـه ارائـه ایـن گـزارش اختصـاص دهیـم تـا از ایـن راه همراهانمـان را بیش 
 از پیـش بـا برنامه هـای باشـگاه کـه بـرای بهره منـدی آنهـا تدویـن شـده، 

آشنا سازیم.

همراهان عزیز ماهنامه زنگ نانو

سخن سردبیر

سال هشتم    شماره ۷3    اردیبهشت ماه 1396   2800 تومان
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عالقمندان به تهیه اشتراک و آرشیو ماهنامه می توانند
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المپياد دانش آموزي علوم و فناوري نانو

کانون برگزیدگان باشگاه نانو

رسانه های باشگاه نانو

 تعداد نفرات برگزیده در
 المپیادهای دانش آموزی

نانو 1 تا 7

 تعداد آزمایشگاه
 تأسیس شده در استان

تا پایان 95

 استان های تراز
الف

18 2 اصفهان

5 5 آذربایجان شرقی

8 2 بوشهر

40 2 تهران

38 6 خراسان رضوی

11 1 خوزستان

7 3 سمنان

18 6 فارس

9 5 کردستان

6 3 کرمان

1 9 هرمزگان

گزارش عملکرد ترویج 
دانش آموزی فناوری نانو 

در سال 1395
باشـگاه نانـو، در بخـش ترویج دانش آموزی، سـتاد ویژه توسـعه فناوری نانو در سـال 1395 روند توسـعه کمی 
و کيفـی فعاليت هـای جـاری خـود را تـداوم بخشـيد. اهـم این فعاليت هـا برگـزاری المپيـاد دانش آمـوزی علوم و 
فنـاوری نانـو، جشـنواره نانـو، مسـابقه ملـی توانمند، راه انـدازی، حمایت و توسـعه آزمایشـگاه های آموزشـی نانو و 

کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو، ارتقاء و بروز رسـانی سـایت باشـگاه و ماهنامه زنگ نانو اسـت. 
برنامـه ترویـج دانش آمـوزی فنـاوری نانـو در ایـن سـال دو رویکـرد برجسـته را در اجـرای فعاليتهـای جاری 
خود در پيش گرفت؛ 1- توسـعه بهره برداری از آزمایشـگاه های شـبکه توانا و 2- سـازماندهی برگزیدگان باشـگاه 

دانش آمـوزی بـه منظـور کمـک به نقـش آفرینی آنهـا در نظام توسـعه فنـاوری نانو. 

مطابق شاخص ارائه شده در سند راهبردی نانو؛

در سـال 95 تعـداد 136470 نفـر دانش آمـوز و معلـم مشـمول عنـوان »افراد آمـوزش دیده« قـرار گرفتند و 
مجمـوع ایـن افـراد از سـال 86 تا کنون بـه 671428 نفر رسـيد. 

تعـداد اسـتان هایی کـه تـا پایان سـال 95 دارای حداقل پنج آزمایشـگاه آموزشـی نانو یـا پنج برگزیـده المپياد 
دانش آمـوزی بودنـد و طبـق سـند راهبـردی به عنوان اسـتان تراز الف شـناخته می شـوند، به 11 اسـتان رسـيد.

جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

آزمایشگاه های آموزشی نانو )شبکه توانا(
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توضیحات عنوان

17 اردیبهشت 1395 زمان برگزاری آزمون مرحله اول

30016 تعداد داوطلبان

152 تعداد حوزه های آزمون

245 تعداد نهادهای ترویجی مشارکت کننده در ثبت نام و اجرای آزمون

170 ناظر
20 عامل اجرایی باشگاه

1700 همکار آموزش و پرورش
تعداد عوامل اجرایی آزمون

98درصد درصد ثبت نام های گروهی توسط نهادهای ترویجی

تعداد پذیرفته شدگان مرحله اول 38 نفر

3 تعداد آزمون های مجازی آزمایشی برگزار شده

217 ميانگين تعداد داوطلبان حاضر در آزمون های مجازی آزمایشی

المپیاد دانش آموزي علوم و فناوري نانو

المپيـاد دانش آمـوزی علـوم و فنـاوری نانو یک فرآینـد ترویجی- رقابتی برای کشـف 
عالیـق و اسـتعدادهای دانش آمـوزان در حوزه فناوری نانو اسـت که از سـال 1389 آغاز 
شـده اسـت. هفتميـن دوره از این المپيـاد، همانند دوره هـاي گذشـته در دو مرحله آزمون 
تئـوري و رقابـت علمي در سـال 95 برگـزار گردید. در ایـن آزمـون 30016 نفر ثبت نام 
کردنـد و در 152 حـوزه بـه رقابـت پرداختنـد. حـدود 98 درصـد داوطلبان به وسـيله ي 

245 نهـاد ترویجـي )که عمدتـا پژوهش سـراهاي دانش آمـوزي بودند( ثبت نام شـدند.

نانـو،  المپيـاد  هفتميـن  اول  مرحلـه 
بـه  کشـور  سراسـر  در  اردیبهشـت   17
صـورت یـک آزمـون کتبـی با سـوال های 
چهارگزینـه ای برگـزار شـد. 38 نفـر کـه 
بيش تریـن تـراز را در ایـن آزمون کسـب 
کردنـد بـه عنـوان برگزیده برای شـرکت 

در مرحلـه دوم معرفـی شـدند.
آمـاری  اطالعـات  روبـرو  جـدول  در 
هفتميـن  اول  مرحلـه  آزمـون  برگـزاری 

نانـو آمـده اسـت. المپيـاد 

مرحله اول )آزمون تئوری(
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پراکندگی 152 حوزه ی 
آزمون هفتمین المپیاد

فعالیت های دبیرخانه ای 
هفتمین المپیاد نانو

نمودار رشد حوزه های 
برگزاری آزمون المپیاد 
در طی هفت دوره
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 مرحله دوم )اردوی عملی(

علـوم  دانش آمـوزی  المپيـاد  هفتميـن  دوم  مرحلـه 
و فنـاوری نانـو در مـرداد مـاه سـال 95 در قالـب یـک 
اردوی عملـی- آموزشـی ده روزه برای برگزیـدگان مرحله 
دانشـگاه  طبيعـی  منابـع  و  کشـاورزی  پردیـس  در  اول 
تهـران در شهرسـتان کـرج برگـزار شـد. در ایـن مرحلـه، 
دانش آمـوزان ضمـن انجام پروژه آزمایشـگاهی بـا موضوع 
کاربـرد نانوسـاختارهای کربنـی در طبيعـت و شـرکت در 
نانـو، از مراکـز فعـال کشـور در  کارگاه هـای شبيه سـازی 

حـوزه فنـاوری نانـو نيـز بازدیـد کردنـد.
المپيـاد  هفتميـن  عملـی  مرحلـه  افتتاحيـه  مراسـم 
بيسـتم  چهارشـنبه،  نانـو،  فنـاوری  و  علـوم  دانش آمـوزی 
مـرداد مـاه 95 در محل تاالر دانشـجو پردیس کشـاورزی 
رئيـس  سـخنرانی  بـا  تهـران  دانشـگاه  طبيعـی  منابـع  و 
پژوهشـکده نجـوم و مدیـر طـرح رصدخانـه ملـی ایـران 

برگـزار شـد.
دوره عملـی هفتميـن المپيـاد دانش آمـوزی نانـو بعـد 
از انجـام مطالعـات و طرح ریـزی آزمایـِش قابـل ارزیابـی 
توسـط کميتـه علمی بـا عنـوان »نانومـواد متخلخـل کربنی 
و  مشـکالت  رفـع  جهـت  طبيعـی  مـواد  از  شـده  تهيـه 
مخاطـرات زیسـت محيطـی« در قالب رقابتـی گروهی اجرا 
شـد. هـدف از ایـن طـرح، آزمـودن یکـی از جدید تریـن 
روش هـای رفع مشـکالت و مخاطرات آالینده های زیسـت 

محيطـی در ایـن رقابـت علمی-آزمایشـگاهی بـود. 
ایـن آزمایـش به صـورت دو مرحله ای طراحی شـد که 

روند آن به این شـرح اسـت: 
1. سـنتز نانـوذرات نقـره بـا اسـتفاده از آوندهای برگ 
درختـان؛ در ایـن مرحلـه از نيتـرات نقـره بعنـوان مـاده ی 
اوليـه اسـتفاده شـد و مـواد موجـود در آونـد بـرگ بعنوان 
مـاده ی احيـا کننده عمل می کـرد و مانع از رشـد نانوذرات 

توليد شـده می شـد. 
2. . توليـد کربـن مـزو متخلخـل بـا اسـتفاده از پوسـت 
گـردو جهـت تصفيـه ی پسـاب های صنعتی؛ در ایـن مرحله 
بـا اسـتفاده از پوسـت گـردو و سـوزاندن آن تحت شـرایط 
مشـخص کربن مزوسـاختار به دسـت می آمد کـه در بازار 
بـه آن کربـن سـياه )ایـن مـاده در بـازار بصـورت صنعتی 
بـه فـروش می رسـد( گفته می شـود و از آن بـرای تصفيه ی 
پسـاب های صنعتـی مخصوصـا رنگـرزی اسـتفاده می شـود. 
بـرای صحت سـنجی مـاده ی توليـدی از محلـول متيلـن بلو 

اسـتفاده شد.
10روز،  ایـن  طـول  در  رقابتـی  فعاليت هـای  ضمـن 

برگزیـدگان بـا مباحـث زیـر آشـنا شـده و در کارگاه هـای 
نمودنـد. شـرکت  آن  آموزشـی 
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مـدال  کسـب  بـرای  دانش آمـوزان  پایـان،  در 
طـال، نقـره و برنـز در یک آزمـون با هم بـه رقابت 
پرداختنـد. ایـن آزمـون در دو بخش سـواالت کتبی 
و همچنيـن ارائـه دسـتاوردهای علمی خـود طی این 
دوره، در قالـب مقالـه علمی و ارایه شـفاهی با حضور 
داوران متخصـص علـوم و فنـاوری نانو برگزار شـد.
مراسـم اختتاميـه هفتميـن المپيـاد دانش آموزی 
علـوم و فناوری نانو، شـنبه سـی مرداد مـاه با حضور 
دکتـر وطنـی؛ معـاون توسـعه و فنـاوری معاونـت 
علمـی و فنـاوری دفتـر ریاسـت جمهـوری، مهندس 
افشـانی؛ مدیـر کل دفتـر آمـوزش متوسـطه نظری 
وزارت آمـوزش و پرورش، مهنـدس احمدوند مدیر 
کارگـروه ترویـج سـتاد نانـو و جمعی از کارشناسـان 
سـتاد نانـو و مدیـران آمـوزش و پـرورش برگـزار 

. شد
ارزیابـی نهادهـای ترویجـی همـکار در برگزاری 
ایـن دوره از المپيـاد ملـی علـوم و فنـاوری نانـو بـا 
شـروع ثبت نـام بـه دقـت انجـام گردیـد؛ )ایـن کار 
مطابـق آئين نامـه ی بـروز شـده ی ارزیابـی المپيـاد 
کـه قبـال از طـرق مختلف بـه اطالع کليـه نهادهای 
ترویجـی دانش آمـوزی سراسـر کشـور رسـيده بود، 
صـورت گرفت.( سـرفصل های ایـن ارزیابی در چهار 
محـور زیر صـورت گرفت کـه اسـتان ها و نهادهای 
آزمایشـگاهی  گرنت هـای  و  نقـدی  جوایـز  برتـر 

مناسـبی دریافـت کردند.

جزئیات توضیحات عنوان
30 مردادماه اختتامیه

برگزار شد  20 مرداد تا 30مردادماه تاریخ برگزاری

-
 پردیس کشاورزی و منابع
 طبیعی دانشگاه تهران در

شهرستان کرج
محل برگزاری

25 پسر و 13 دختر 38 تعداد برگزیدگان

 یک دکتر، شش دانشجوی
15 دکتری، هشت کارشناس ارشد  تعداد مدرسان

3 تعداد سرپرستان

گروه های سه نفره 11 تعداد گروه ها

 5 روز آزمایشگاه، 5 جلسه
 کالس تئوری، کارگاه، سمینار
 آموزشی5 جلسه شبیه سازی،
 یک روز بازدید از شرکت های

 مرکز رشد سازمان پژوهش های
علمی و صنعتی ایران

 افتتاحیه، کار در آزمایشگاه،
 کالس تئوری، کارگاه و
 سمینار آموزشی، کالس

 شبیه سازی، بازدید علمی،
 تفریح و ورزش، امتحان کتبی

و ارایه شفاهی

برنامه کلی دوره

-  کاربرد نانوساختارهای کربنی
در طبیعت

 عناوان پروژه ی
آزمایشگاهی

 آقای مهدی غالم پور، دکتری
نانومواد

 آقای سید محمدعلی شیخ 
االسالمی، دکتری نانو مواد

 2 داور از اعضای هیئت علمی
 دانشگاه امام علی )ع( و

دانشگاه علم و صنعت ایران

 تعداد داوران روز
پایانی

)ارایه نتایج پروژه ها(

20 نفر دیپلم افتخار 1 طال، 5 نقره، 9 برنز تعداد مدال ها

اطالعات آماری اردوی مرحله عملی )مرحله دوم(
 هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو

محورهای ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در برگزاری المپیاد نانو
استان های برتر

خراسان رضوی  

کردستان

مازندران

فارس

کرمانشاه
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نام نهاد ترویجی استان رتبه

پژوهش سرای دانش آموزی اسالم آباد غرب کرمانشاه 1

پژوهش سرای دانش آموزی مقید فریمان خراسان رضوی 2

پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان رزن همدان 3

پژوهش سرای دانش آموزی رازی سامان  چهارمحال
بختیاری 4

پژوهش سرای دانش آموزی دامغان سمنان 5

خراسان جنوبی  پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا )ع( قائن 6

نام نهاد ترویجی استان رتبه

پژوهش سرای دانش آموزی فارابی ناحیه 1 اهواز خوزستان 1

پژوهش سرای دانش آموزی دکتر غضنفریان زنجان زنجان 2

پژوهش سرای دانش آموزی شاهرود سمنان 3

پژوهش سرای دانش آموزی دامغان سمنان 4

 پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور شمسی پور ناحیه
3 کرمانشاه کرمانشاه 5

پژوهش سرای دانش آموزی  ناحیه 2 سنندج کردستان 5

نام نهاد ترویجی استان رتبه

مدارس استعدادهای درخشان استان خراسان رضوی خراسان رضوی 1

پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی قم قم 2

پژوهش سرای دانش آموزی ثامن الحجج تربت جام خراسان رضوی 3

پژوهش سرای شهید میرزاده بابلسر مازندران 4

پژوهش سرای دانش آموزی متقین برازجان بوشهر 5

پژوهش سرای دانش آموزی ابوریحان رشتخواراز خراسان رضوی 6

نام نهاد ترویجی استان رتبه

پژوهش سرای دانش آموزی مقید فریمان خراسان رضوی 1

 پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی )ره( قروه
کردستان کردستان 2

نهادهای ترویجی برتر با محوریت تعداد ثبت نام

دبیرخانه های استانی برتر

نهادهای ترویجی برتر با محوریت درصد حضور داوطلبین در جلسه

نهادهای ترویجی برتر با محوریت میانگین تراز علمی داوطلبان
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 ایـن کارگاه بـه منظـور انتقـال تجربيـات برگزیـدگان دوره هـای پيشـين المپيـاد، آمادگـی هرچه بيش تـر نفـرات برگزیده و 
یکسان سـازی اطالعـات، بـه همـت 10 نفـر از اعضـای کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو، 10 و 11 مرداد مـاه به مـدت دو روز، 

پيـش از شـروع دوره عملـی در شـهرهای تهـران، مشـهد، و برازجان برگزار شـد.

کارگاه مقدماتی، ویژه برگزیدگان کشوری

برگزاری کارگاه های یک روزه 
برگزیدگان استانی

کارگاه های آمادگی المپیاد نانو

 محل سکونت
شرکت کنندگان اسامی شرکت کنندگان اسامی مدرسين

 استان و
 شهر محل
برگزاری

بوشهر- دشتستان آرش باقرپور

علی انصاری
طالی دوره 5

 یوسف شالگه 
طالی دوره 4

بوشهر
دشتستان

بوشهر- دشتستان مریم نوشادی

بوشهر- دشتستان محمد مالی

بوشهر- دشتستان فاطمه محمدیان

بوشهر- دشتستان نازنين ناصحی

 هرمزگان-
بندرعباس عارف بهمنی شاه عوضی

اصفهان دانيال معروفی

 آرمين شماعی زاده
طالی دوره 3

 ابوالفضل زارع
 بيدکی

طالی دوره 6

تهران
شهر ری 

اصفهان محمد طالبی

تهران مهرداد آفاقی

تهران شبنم آفاقی

تهران اميد الهی

سمنان علی اکبری

سمنان احسان سلطانی

قزوین آبتين قاسم پور

کردستان دیار محمدی

خراسان جنوبی مصطفی مرادی

فاطمه خسرونژاد 
طالی دوره 5 

 فاطمه نجارنيا 
طالی دوره 3

 خراسان
رضوی
مشهد

خراسان جنوبی مجتبی ترابی

خراسان رضوی اميرحسين دلشاد غالمی

خراسان رضوی کوثر صالحی

خراسان رضوی ساناز خانی

خراسان رضوی فاطمه خانی

خراسان رضوی فاطمه صفر پور

خراسان رضوی محمد زراعت کار

خراسان رضوی زهرا خطيب زاده

دوره دو روزه مقدماتی المپیاد نانو

اهـداف  بـا  کارگاه هـای هشـت سـاعته  ایـن 
مسـتعد  دانش آمـوزان  انتخـاب  و  شناسـایی 
آزمـون  اول  مرحلـه  نتایـج  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
نانـو،  فنـاوری  و  علـوم  دانش آمـوزی  المپيـاد 
توليـد  حـوزه  در  تخصصـی  آموزش هـای  ارائـه 
حوزه هـای  معرفـی  نانومـواد،  یابـی  مشـخصه  و 
پژوهشـی موجـود  امکانـات  و معرفـی  پژوهشـی 
در آزمایشـگاه های توانـا بـا حضـور 250 نفـر از 
منتخبيـن )از 288 برگزیده اسـتانی معرفی شـده( 

گردیـد. برگـزار 
ایـن رویداد در یک بـازه 16 روزه در مرداد 
دانش آمـوزی  آزمایشـگاه   13 محـل  در  مـاه، 
زنجـان،  بوشـهر،  تهـران،  )اسـتان های  نانـو 
کردسـتان، خراسـان رضـوی، فـارس، هرمزگان، 
اصفهـان  کرمانشـاه،  همـدان،  کرمـان،  سـمنان، 
و مازنـدران( برگـزار شـد. منتخبيـن دوره هـای 
گذشـته المپيـاد نانو مسـئول اجرای ایـن دوره ها 

بودند.

برگـزاری کارگاه هـای آمادگی المپيـاد نانو در 
سـرار کشـور در قالـب یـک آئين نامه مشـخص 
از طـرف سـتاد ویژه توسـعه فناوری نانـو حمایت 
می شـوند کـه هـدف از آن معرفـی منابـع آزمون 
سـند  مطابـق  نانـو  ترویـج  راسـتای  در  المپيـاد 
کـردن  آمـاده  و  آمـوزش  و  سـتاد  چشـم انداز 
دانش آمـوزان بـرای شـرکت در آزمـون المپيـاد 
اسـت. بـر اسـاس آمـار بدسـت آمـده در سـال 
95، 267 کارگاه آموزشـی برگـزار و 25447 نفـر 

دیده انـد. آمـوزش 
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در سـال 1395 تعـداد مراکـز تجهيز شـده بـه 76 مرکز 
رسـيد و در مجموع تعداد دسـتگاه تخصصی و عمومی شـبکه 

آزمایشـگاه های آموزشـی توانـا به عدد 499 رسـيد.
تعـداد اسـتان هایی کـه تـا پایـان سـال 95 دارای حداقل 
پنـج آزمایشـگاه آموزشـی نانو بودنـد و طبق سـند راهبردی 
بـه عنـوان اسـتان تـراز الـف شـناخته می شـوند، بـه تعـداد 
 5 کردسـتان  آزمایشـگاه،   6 رضـوی  )خراسـان  اسـتان   5
آزمایشـگاه، هرمـزگان 9 آزمایشـگاه، آذربایجـان شـرقی 5 

آزمایشـگاه و فـارس 6 آزمایشـگاه( رسـيد.
شـبکه توانا در چهارمين نمایشـگاه تجهيزات آزمایشگاهی 
سـاخت ایـران فعال بود کـه در آن 58 درخواسـت تجهيز از 
طـرف آمـوزش و پـرورش دریافـت گردیـد و از ایـن تعداد 
13 مرکـز محقـق شـد. در مجمـوع از 13 مرکـزی کـه در 
سـال 95 انجـام شـدند 10 عـدد متعلق بـه آزمایشـگاه های 

جدید شـبکه اسـت.

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ها

بـا توجـه بـه گسـترش چشـمگير فنـاوری نانـو و آشـنایی دانش آمـوزان کشـور 
بـا ایـن فنـاوری، وجـود یـک فضـای آزمایشـگاهی مناسـب بـرای انجـام فعاليت های 
پژوهشـی ضـروری و کاربـردی بـه نظـر می رسـد. باشـگاه نانـو بـا هـدف ایجـاد این 
فضـا از سـال 1391 مبـادرت به تجهيـز آزمایشـگاه های دانش آموزی با دسـتگاه های 
تخصصـی و عمومـی در زمينـه فنـاوری نانـو و ارائـه خدمات آموزشـی به ایـن مراکز 
کـرده اسـت. اقدامـات صورت گرفتـه شـبکه آزمایشـگاهی توانا در سـال 1395  در 

ادامـه آمده اسـت.

آزمایشگاه های آموزشی نانو )شبکه توانا(
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 پشتيبانی فنی از دستگاه های آزمایشگاهی
 تهيـه بازخـورد از عملکـرد برخی دسـتگاه ها جهت ارسـال 

سـازنده به شرکت 
 اقدامات اوليه سـاخت فيلم آموزشـی بـا محوریت آموزش 

کار با دسـتگاه ها
 ارسال کيت آموزشی برای 43 مرکز آزمایشگاهی

 برگزاری کارگاه، سمينار و وبينار
 توسعه منابع انسانی )کارشناسان فنی( تيم پشتيبانی

 تهيه بازخورد از عملکرد برخی دستگاه ها

تدوین مواد و محتوا های جدید آموزشی

 3 عدد کيت آزمایشگاهی به همراه نکات ایمنی 
 تهيه و ارسال مواد آزمایشگاهی متناسب با آزمایش ها

 کتاب و فيلم آموزشی تجهيزات
 کتاب دستورالعمل و بهداشت ایمنی در آزمایشگاه 

 تدوین 2 آیين نامه حمایتی و ارزیابی

برگزاری کارگاه و سمینار
آئين نامـه حمایتـی بـرای برگـزاری کارگاه هـای مختـص 
شـبکه توانـا با عدد سـقف حمایتـی 250 هزار تومـان تهيه و 
تدویـن شـد که بـه ازای برگزاری هر کارگاه سـه سـاعته در 
محـل آزمایشـگاه های توانـا )در یـک الگـوی مشـخص( ایـن 
حمایـت صورت خواهـد گرفت. ایـن آئين نامـه در خردادماه 
1395 بـه 66 مرکـز توانـا ارسـال و ابـالغ گردیـد. فرآینـد 
درخواسـت تـا پرداخـت کارگاه هـای توانا در سيسـتم پورتال 
سـاخته شـده مختص شـبکه توانا اجرا می گـردد؛ این پورتال 

در سـال 95 طراحـی و عملياتـی گردید.
مطابـق جمـع بنـدی گزارشـات رسـيده از مراکـز عضـو 
شـبکه توانـا از آغـاز فعاليـت ایـن شـبکه تاکنـون 38967 
در  شـده  برگـزار  کارگاه هـای  و  سـمينارها  از  دانش آمـوز 
سراسـر ایـران اسـتفاده کرده انـد و 17616 دانش آمـوز نيـز 
در قالـب بازدیـد و آشـنایی بـا دسـتگاه های آزمایشـگاهی 
نانـو از ایـن مراکـز بازدیـد نموده انـد. 2460 دبيـر آمـوزش 
دیده انـد و 123 طـرح بـا مشـارکت 219 نفر در ایـن مراکز 
انجام شـده اسـت. از دیگـر دسـتاوردهای مراکز شـبکه توانا 

پذیرفتـه شـدن 3 مقالـه در مجله هـای خارجـی اسـت.

پشتیبانی فنی و ارائه خدمات پس از 
فروش

جمع امتیاز نام پژوهش سرا

10015 پژوهش سرای دانش آموزی رازی - شيراز

5623 پژوهش سرای امام جعفر صادق - نور

4060 پژوهش سرای دانش آموزی اشراق - درود

3624 مجتمع آموزشی تيزهوشان - سنندج

3610 پژوهش سرای دانش آموزی استاد بابا صفری- اردبيل

3563 پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر - شهرضا

3305 پژوهش سرای دانش آموزی ابن سينا - تهران

2888 پژوهش سرای امام خمينی - قروه

2662 پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان - تبریز

2471 پژوهش سرای دکتر اميرعلم غضنفریان - زنجان

لیست ده مرکز برتر آزمایشگاه های آموزشی نانو )توانا(

 ارزیابی آزمایشگاه ها

بـه  امتيازدهـی  در  موثـر  پارامترهـای  مهم تریـن  از 
آزمایشـگاه ها می تـوان به تعداد دوره و سـمينار برگزار شـده 
در آن آزمایشـگاه، ميـزان فعاليـت آزمایشـگاه در ميزبانـی 
نشسـت ها و دوره هـا، کسـب رتبه هـای مختلـف اسـتانی یـا 
کشـوری به واسـطه انجـام فعاليت در آزمایشـگاه و شـرکت 
در جشـنواره های مختلـف و از همـه مهم تـر گزارش دهی این 

فعاليت ها به باشگاه نانو، اشاره کرد. 

اولین مسابقه ملی توانمند

با برگزاری مسـابقه ملی توامند در شـانزدهم اردیبهشـت 
مـاه 1395، در شهرسـتان نور اسـتان مازنـدران، )هم زمان با 
هفتميـن جشـنواره دانش آمـوزی نانـو( می تـوان گفـت دایره 

نظرسنجی از کلیه مراکز عضو شبکه توانا
بـا توجـه بـه گذشـت بيـش از دو سـال از فعاليـت رسـمی 
شـبکه توانـا بـه جهـت گرفتن بازخـورد ميدانـی از مدیـران و 
مسـئولين آزمایشـگاه های آموزشـی نانـو، نظرسـنجی ای برای 
بررسـی مشـکالت و کمبودهای احتمالی و دریافت پيشـنهادها 
بـرای فعال سـازی آزمایشـگاه ها انجـام شـد. در مجمـوع 56 
نفـر سـاعت بـرای مصاحبه¬هـای تلفنـی وقت گذاشـته شـد. 
برآینـد ایـن نظرسـنجی ها نشـان داد، نبـود کارشـناس ثابـت 
در آزمایشـگاه ها، تـرس از خـراب شـدن دسـتگاه ها، کمبـود 
بودجـه و نيـاز بـه طـرح درس مشـخص از مهم تریـن مـوارد 

مشکل سـاز در رونـد فعاليـت ایـن مراکـز بوده اسـت. 
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24/225  ابوالفضل
محمودی

 ابوالفضل دهقانی
فيروزآبادی

حسين معلم زاده
ایمان زمانيان

 باشگاه علمی
 پژوهشی جوان

یزد
1

15/64  ابوالفضل
محمودی

امير محمد محمودی
 امير محمد
افالطونيان

 باشگاه علمی
 پژوهشی جوان

یزد
2

13/29  علی اصغر
زحمتکش

سارا کریمی
مرضيه ذاکرین 
مریم بشارتی پور

 پژوهش سرای
 پروفسور

نظامی فسا
3

13/29  زهره
درودی

مهيار زارع
امير حسين علی نژاد

علی عامری 

 پژوهش سرای
 عليمحمدی

ساری

10/17  مریم
خلخالی

عليرضا کاظمی
ثنا محمدی

فاطمه فرامرزلو

 پژوهش سرای
 دانش آموزی
  دکتر اميراعلم

 غضنفریان
زنجان

4

9/01  الهه
افشارمنش

 محمد جواد داداشی
شهرزاد مقيم

 پژوهش سرای
 دانش آموزی

 ابن
 شهرآشوب

ساروی

5

پنج تیم برتر اولین مسابقه ملی توانمند

آمـوزش، پژوهـش و رقابـت در شـبکه آزمایشـگاهی توانـا 
کامـل شـد. از اهـداف ایـن مسـابقه ی ملـی کـه قرار اسـت 
همه سـاله برگـزار گـردد آزمـودن توانمنـدی دانش آموزان 
در کار بـا دسـتگاه های تخصصـی نانو اسـت کـه در مجموعه 

پژوهش سـراهای توانـا راه انـدازی شـده اند. 
کششـی  »اسـتحکام  عنـوان  بـا  کـه  دوره  ایـن  رقابـت 
نانوليف« برگزار شـد، دسـتگاه الکتروریسـی اولين دسـتگاهی 
بـود کـه هـدف تيـم علمـی مسـابقه قـرار گرفت )هر سـال 
یـک مسـابقه جدیـد بـا محوریـت یـک دسـتگاه تخصصـی 
بـه رقابت هـا اضافـه خواهد شـد(. بـا اعـالم فراخـوان دوره 
اول مسـابقه ملـی توانمنـد 24 نمونـه از مراکـز عضو شـبکه 
توانـا کـه بـه دبيرخانـه ارسـال شـده بـود، پذیرفتـه شـد و 
بـرای حضور دانش آمـوزان و مربيـان آنهـا در مرحله نهایی 

دعوتنامه هـا ارسـال گردیـد.
 در مراسـم اختتاميـه روز 17 اردیبهشـت 95 از ده تيـم 
برتـر مسـابقه تقدیـر بـه عمـل آمـد و جوایـز ارزنـده ای به 

ایشـان اهـداء گردید.
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جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

پـس از ارزیابـی بيـش از 200 طـرح  ارسـال شـده از 22 
اسـتان کشـور ، 105  طرح به جشـنواره راه یافتند، که  از بين 
105 طـرح،  23 طـرح بـا ارایه شـفاهی  و 82 طـرح بصورت 
ارایـه پوسـتر از دسـتاوردهای خود دفـاع کردنـد. مرحله اول 
نانـو شـانزدهم و هفدهـم  هفتميـن جشـنواره دانش  آمـوزی 
اردیبهشـت مـاه، بـه ميزبانـی پژوهش سـرای دانـش آمـوزی 
امـام صـادق )ع( شهرسـتان نـور اسـتان مازندران، بـا حضور 

بيـش از 250 دانش آمـوز از سراسـر کشـور برگـزار شـد.  
مراسـم اختتاميـه مرحلـه اول جشـنواره با حضـور جناب 

آقـای زرافشـان معاون آمـوزش متوسـطه وزارت آموزش و 
پـرورش، جنـاب آقای قاسـمی مدیـرکل آمـوزش و پرورش 
آمـوزش  معـاون  نظـری  آقـای  جنـاب  مازنـدران،  اسـتان 
متوسـطه نظری اداره کل آموزش و پرورش اسـتان مازندران 
و جمعی دیگر از مسـئولين اسـتانی و شهرسـتان برگزار شـد.
در ایـن مراسـم از 40 طـرح برتـر جشـنواره تقدیـر بـه 
عمـل آمـد و جوایز نقـدی و گرنـت آزمایشـگاهی به هریک 
از ایـن طرح هـا اهـدا شـد. طرح هـای برتـر از 12 اسـتان 

بودند. انتخـاب شـده 

مرحله اول - گردهمایی کشوری هفتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو برای ارائه طرح ها

باشـگاه نانـو با هدف آشـنا نمـودن دانش آموزان با مفاهيـم و کاربردهای فنـاوری نانو 
و همچنيـن ارایـه دسـتاوردهای دانش آمـوزی، تاکنون 7 دوره جشـنواره فنـاوری نانو ویژه 
دانش آمـوزان برگـزار نمـوده اسـت. ایـن جشـنواره ها فرصتی مغتنـم بـرای دانش آموزان 
عالقمنـد بـه تحقيـق و پژوهـش در حوزه هـای مختلـف فنـاوری نانـو و محلی بـرای ارایه 
نتایـج فعاليت هـای پژوهشـی آنهـا اسـت. باشـگاه نانو بـا برگـزاری این جشـنواره ها ضمن 
ارج نهـادن بـه فعاليت هـای پژوهشـی دانش آمـوزی، سـعی در شناسـایی و حمایـت از 
دانش آمـوزان فعـال و آینده سـاز ایـن فنـاوری را دارد. هفتميـن دوره از این جشـنواره در 

سـال 95 و در دو مرحلـه برگزار شـد.
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مرحله دوم
رقابـت نهایی هفتمیـن جشـنواره دانش آموزی 

فنـاوری نانو 

مختلـف  دوره هـای  برگـزاری  طـی  در  بـار  اوليـن  بـرای 
طرح هـای  معرفـی  از  پـس  نانـو،  دانش آمـوزی  جشـنواره 
برگزیـده تـا برگـزاری مرحلـه نهایی جشـنواره )اردیبهشـت تا 
مهـر مـاه( فرصتی در نظر گرفته شـد تـا دانش آمـوزان بتوانند 
بـا راهنمایی هـای تيـم علمـی جشـنواره بـه تکميـل طرح هـای 
خـود بپردازنـد و در این زمـان خالء های موجـود در پروژه های 
خـود را تکميـل کننـد. طی تماس تلفنـی و ارسـال ایميل به 40 
مقالـه برگزیـده، اصـالح نواقـص موجـود در هر طرح خواسـته 
شـد. حـدودا 50 درصـد دانش آمـوزان نسـبت بـه رفـع نقص 
اقـدام موثـری داشـتند. برخـی از دانش آموزان عـالوه بر موارد 
خواسـته شـده، در زمينه هـای دیگـر نيـز مقالـه خـود را ارتقـا 

دادند. 
دو وبينـار آموزشـی مجـازی بـرای دانش آمـوزان منتخـب 
چهارشـنبه 10  روز  در  آموزشـی  وبينـار  اوليـن  برگـزار شـد. 
شـهریورماه با موضوع »مقاله نویسـی« و  آشنایی با »ميکروسکوپ 
الکترونـی روبشـی« و دوميـن وبينار آموزشـی در روز شـنبه 20 
شـهریور با موضـوع »پراش پرتـو ایکس« و »طيف سـنجی مرئی 
فرابنفـش«، بـا تدریـس دو نفـر از اعضـای کانـون برگزیـدگان 
باشـگاه نانو، )آقایان یوسـف شـالگه دانشـجوی پزشـکی دانشگاه 
شـهيد بهشـتی و محمدرضـا صادقيـون دانشـجوی داروسـازی 

دانشـگاه شـهيد بهشـتی( برگزار شـد.

مرحلـه دوم ایـن جشـنواره هم زمـان بـا نهميـن نمایشـگاه 
نانـو 14-17  مهـر مـاه  برگـزار شـد و 40 طـرح  فنـاوری 
منتخـب بـا تکميـل طرح های خـود، با پوسـترهای قالـب بندی 
شـده در جشـنواره حضور پيـدا کردند. مقـاالت در دو گروه 20 
تایـی، دسـتاوردهای خـود را بـه نمایش گذاشـتند. شـایان ذکر 
اسـت کـه از بيـن طرح هـای منتخـب، همچنين 5 طـرح مرتبط 
در غرفـه وزارت جهادکشـاورزی جا نمایی شـد و دانش آموزان 
صاحـب طـرح، پژوهش هـای خـود را در ایـن غرفـه نيـز ارائه 

نمودند.
 بـا انجـام داوری  طـی 4 روز، 5 طرح به عنـوان برگزیدگان 

نهایی معرفی شـدند. 
بـا هماهنگی هایـی کـه از قبـل صـورت گرفـت بازدیدهـای 
عمومـی بصـورت منظـم، در ایـن 4 روز انجام شـد کـه بازدید 
حـدودا 900 نفـر دانش آموز، از جمله این بازدیدها بوده اسـت. 
عـالوه بـر دعـوت از مدیـران کل اسـتان های وزات آمـوزش و 

جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

کمک به رشد طرح ها
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پـرورش، بـرای 22 نفـر از مدیـران ارشـد این وزارتخانـه دعوتنامه ارسـال گردید. همچنين ضمـن بازدیدهای صـورت گرفته از 
نمایشـگاه مسـئولين کشـوری نيـز بيشـترین زمان حضـور خود در نمایشـگاه را بـه غرفه ی باشـگاه نانو اختصـاص دادند.

نام مرکز دسته بندی نام شهرستان نویسندگان طرح نام طرح

نانومواد دبيرستان ممتاز حنان تهران ریحانه مرادی
 سنتز آیروژل کربن با استفاده از نوواالک به همراه

 ترکيبات گياهی و مواد معدنی به عنوان جاذب امواج
الکترومغناطيس

 نانو زیست فناوری
و پزشکی

 مرکز پژوهش های
علمی و آموزشی کرمان کرمان بهار نيک طبع  پانسمان نانوکامپوزیتی مغناطيسی اکسيد روی جهت

  درمان سوختگی

 نانو در محيط
زیست

 مرکز پژوهش های
علمی و آموزشی کرمان کرمان  پوشش نانوکامپوزیت پليمری ضد ميکروبی ویژه تجهيزات راحله زندی

 بيمارستانی

 نانو زیست فناوری
و پزشکی

 پژوهش سرای
دانش آموزی آذربایجان تبریز

 شانلی صالحی،
 محرم برموده،

 جواد محمد زاده،
 فاطمه پاشالو،
فرزانه اکبری

 بررسی خاصيت آنتی باکتریال نانوذرات نقره حاصل از
 )Rosmarinus officinalis( سنتز سبز عصاره اکليل کوهی

  و استافيلوکوک اورئوس E.coli بر روی باکتری های

 نانو در محيط
زیست

 دبيرستان دخترانه
شاهد سمنان مهدیه طاهری  حذف یون نيترات از آب آشاميدنی توسط نانوذرات آهن

عاملدار شده با کيتوسان

5 طرح برگزیده از 40 طرح منتخب در هفتمین جشنواره فناوری نانو . 
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اسـامی تعـدادی از میهمانـان ویـژه کـه از هفتمیـن 
جشـنواره دانـش آمـوزی نانـو بازدیـد کردنـد

دکتر سورنا ستاری - معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

هیاتی از وزارت علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش

حجت االسالم مصطفی پورمحمدی - وزیر محترم دادگستری 

آقای پروفسور الحسنی - رییس محترم دانشگاه عراق

دکتـر مجید تخـت روانچـی- معاون  محتـرم اروپـا و آمریکا 
وزارت امـور خارجه

دکتـر کبکانیـان رئیـس محتـرم سـتاد نقشـه جامـع علمی 
ر کشو

جناب آقای زند- معاون محترم فناوری وزیر کشاورزی

جمعـی از نماینـدگان محتـرم مجلـس شـورای اسـالمی و 
دانشـگاه ها رؤسـای 

جنـاب آقـای آقایی قائـم مقـام و معاون محتـرم پارلمانـی وزیر 
کشاورزی

دکتر مهدی نوید ادهم- دبیرکل محترم شورای عالی آموزش و پرورش
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کانون برگزیدگان باشگاه نانو

طرح سفیران توانا

»سـفيران  عنـوان  بـا  کانـون  اعضـای  طـرح  ایـن  در 
توانـا« می تواننـد اقـدام بـه برگـزاری کارگاه های آشـنایی 
دارای  شـهرهای  یـا  خـود  شـهرهای  در  تجهيـزات  بـا 
آزمایشـگاه نانـو نماینـد. بنابرایـن بـا اسـتفاده از توانایـی 
اعضـای کانـون و پراکندگـی ایـن اعضـا در سـطح کشـور 
نگه داشـتن  فعـال  راسـتای  در  موثـر  گامـی  می تـوان 
شـدن  عملياتـی  بـرای  برداشـت.  توانـا  آزمایشـگاه های 
ایـن طـرح، ابتـدا دوره هـای آموزشـی بـرای منتخبـی از 

اعضـا برگـزار شـد.
»روش هـای  نانـو«،  آزمایشـگاه  در  »ایمنـی  کارگاه هـای 
طراحـی آزمایش« و »روش های تدریـس« در جهت آموزش 

سـفيران تونـا ارائه شـد. 

 دوره های توانمندسازی سفیران توانا
»سـفيران  عنـوان  بـا  کانـون  اعضـای  طـرح  ایـن  در 
توانـا« می تواننـد اقـدام بـه برگـزاری کارگاه های آشـنایی 
دارای  شـهرهای  یـا  خـود  شـهرهای  در  تجهيـزات  بـا 
آزمایشـگاه نانـو نماینـد. بنابرایـن بـا اسـتفاده از توانایـی 

کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو در سـال 94 شـکل گرفـت. کار اصلـی کانـون، رصد 
برگزیـدگان المپيـاد نانـو، شـرکت در فعاليت هـای مختلـف باشـگاه نانـو، حفـظ ارتبـاط، 
هدایـت، ایجـاد انگيـزه و همچنيـن آشـنایی آنهـا بـا صنایـع و دنيـای تجـارت نانو اسـت.
سـال 95 دوميـن سـال فعاليـت کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانو بـود که در این سـال 
اقدامـات اجرایـی خوبـی در راسـتای اهداف سـند چشـم انداز کانـون انجام شـد. عالوه بر 
فعاليت هـای اجرایـی کـه اکثرا توسـط اعضـا )برگزیـدگان دوره های گذشـته المپيـاد نانو( 
برگـزار گردیـد، سـازماندهی مناسـبی در سـاختار کانون شـکل گرفـت که طبق ایـن الگو 
اعضـا در 5 کارگـروه مرتبـط بـا نقشـه راه کانـون جلسـات مسـتمر تصميم گيـری برگزار 
کردنـد. از خروجی هـای ایـن جلسـات ارائـه طرح های جدید و اصالح سـند بـود. همچنين 
اعضـا در ایـن سـال در قالـب کاِر گروهـی هدایـت شـده، سـازمان دادن به یک نهـاد نوپا 

را تمریـن کردند.



زنگ
نانـو 17گزارش عملکرد ترویج دانش آموزی فناوری نانو در سال 1395  �

اعضـای کانـون و پراکندگـی ایـن اعضـا در سـطح کشـور 
نگه داشـتن  فعـال  راسـتای  در  موثـر  گامـی  می تـوان 
شـدن  عملياتـی  بـرای  برداشـت.  توانـا  آزمایشـگاه های 
ایـن طـرح، ابتـدا دوره هـای آموزشـی بـرای منتخبـی از 

اعضـا برگـزار شـد.
 بعـد از انجـام آموزش هـای اوليـه اقدامات زیـر صورت 

گرفت:
  قرارگرفتـن اسـامی سـفيران توانـا در ليسـت مدرسـين 

توانا شـبکه 
  تمـاس بـا 66 آزمایشـگاه دانش آموزی توانا توسـط یکی 
از اعضـا و هماهنگـی کارگاه در شـهرهای مختلـف بـا اولویت 

شـهرهای نزدیک بـه محل سـکونت افراد
 کارگاه های برگزار شده توسط سفيران توانا  

 4 کارگاه
  7روز

 استان های کردستان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان
 حدودا 200 دانش آموز و دبير

 دوره آموزشی مالکیت فکری در بیوتکنولوژی

22 تيـر تـا 22 مـرداد مـاه 1395 در دانشـکده حقـوق 
دانشـگاه گيسـن آلمـان یـک دوره یـک ماهـه بـا موضـوع 
شـد  برگـزار  بيوتکنولـوژی  در  فکـری  مالکيـت  آموزشـی 
کـه خانـم ثنـا سـادات پـور طباطبایـی، مـدال طـالی دومين 
دوره المپيـاد نانـو و دانشـجوی دکتری پيوسـته بيوتکنولوژی 
دانشـگاه تهـران )از اعضای فعـال کانون( بـا هماهنگی های به 
عمـل آمـده و بـا حمایت مالـی کانـون پتنت ایران، توانسـت 

در ایـن دوره آموزشـی شـرکت کنـد.

 نشست های عمومی کانون در سال 95

 16 مهـر- هـم اندیشـی دربـاره ی سـند چشـم انـداز 
کانـون- بـا حضـور 47 نفـر از اعضـا 

 20 بهمـن- گـزارش عملکرد کانـون از آغاز فعاليت- 
بـا حضور 42 نفـر از اعضا

مدت کارگاه سرفصل ها محل برگزاری  تعداد اعضای
حاضر مدرس عنوان کارگاه

4 ساعت اراده و انگيزه، روش های جهت دهی به تالش  ها ستاد نانو 40 دکتر شفيعا  راه های کسب
موفقيت

3 ساعت  تعریف کلی خالقيت، مشخصه های یک فرد خالق،
چگونگی استفاده از خالقيت

  نمایشگاه
بين المللی تهران 47 دکتر تفقدی نيا خالقيت

3 ساعت

 آشنایی با فهرست سرامدان علمی کشور، بيان
 اهميت موضوع انتخاب استاد راهنما و انتخاب پروژه،
 آموزش فرآیند و راهکارهای درست انتخاب استاد
 راهنما و انتخاب موضوع پروژه، معرفی مراجع و

منابع معتبر علمی و شيوه نگارش طرح یا پروپزال

نمایشگاه
بين المللی تهران 47 دکتر حسينی نسب  هدایت

تحصيلی

4 ساعت ستاد نانو 11 دکتر تفقدی نيا  حل مسئله به
TRIZ روش

3 ساعت اصول تفکر سيستمی، آموزش استفاده از روش تریز ستاد نانو 42 دکتر تفقدی نيا تفکر سيستمی

2 ساعت  روش های استفاده از تفکر سيستمی، روش حل
مسئله با تفکرات سيستمی ستاد نانو 42 دکتر حسن زاده  آشنایی با

نانونساجی

2 ساعت  تاریخچه نساجی، نساجی و علوم نوین، کاربرد نانو در
صنعت نساجی، رشته های مختلف علمی در نساجی ستاد نانو 40  محمد امين کاتب

صابر
 آموزش ارائه
با ابزار پرزی

دوره های آموزشی برگزار شده برای کانون برگزیدگان باشگاه نانو در سال 95 

کانون برگزیدگان باشگاه نانو کارگاه های آموزشی 
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 شرکت در کنگره جهانی یوسرن 

بـا حمایـت از اعضـای کانـون، 10 نفر از آنـان در کنگره 
جهانـی یوسـرن شـرکت کردند. ایـن برنامـه در آذر ماه 95 
و بـه مـدت 3 روز و بـا شـعار علـم بـدون مـرز در دانشـگاه 
تهـران برگزار شـد. در ایـن کنگره دانشـمندان 1 درصد برتر 
جهـان در تمـام زمينه هـای علمـی از فيزیـک و ریاضـی تـا 
روان شناسـی و زمين شناسـی سـخنرانی هایی در خـور جوانـان 

عالقمنـد ارائـه دادند.

 اردوهای ماهیانه کانون 

هـدف اصلی از برگـزاری این اردوها، آشـنایی و همگرایی 
بيش تـر اعضـا و اسـتفاده از فضایـی صميمـی بـرای برگزاری 
برنامه هـای مختلـف بـا هـدف رشـد بيش تـر اعضـا اسـت. 

ایـده برگـزاری ایـن اردوهـا از آذرماه 95 اجرایی شـد.

 اوليـن اردو )آذر(- دره چيـن کالغ )ارتفاعات تهران(- 
مـوارد کاربـردی تقليد زیسـتی در مناطق برفی

 دوميـن اردو )دی(- اردوی مشـترک بـا دانشـگاه هنر 
اصفهـان )شـهر اصفهـان(- طراحی بر اسـاس رفتـار طبيعت

 سـومين اردو )بهمن(- کافه نخلسـتان تهران )سـازمان 
هنـری اوج(-  هـم آشـنایی و نمایش مسـتندهایی از اسـاتيد 

برتـر ایران

 چهارمين اردو )اسـفند(- سـفر زیارتـی عتبات عاليات 
)کربـال، نجـف، کاظميـن(- اسـتعانت از ائمه اطهـار و تقویت 

روحيـه اعتقادی

 شـرکت اعضا در دوره های توانمند سـازی 
سـرمایه های انسانی سـتاد نانو

بـه منظـور ارتقـا سـطح اعضـا در زمينـه کارآفرینـی و 
تجاری سـازی، شـرکت در ایـن دوره هـا با همـکاری کارگروه 
توسـعه منابـع انسـانی سـتاد، برای نفـرات کانون بـه صورت 
رایـگان در نظـر گرفته شـد. تاکنون تعداد 22 نفـر از اعضای 
ذکـر  بـه  کرده انـد. الزم  دوره هـا شـرکت  ایـن  در  کانـون 
اسـت ایـن دوره هـا مختـص دانشـجویان تحصيـالت تکميلی 
اسـت، اما بـا رایزنی هـای صورت گرفتـه حضور دانشـجویان 
کارشناسـی کانـون در این دوره هـا بالمانع اعالم شـد و اتفاقا 
نتایـج بسـيار خوبـی در رقابت هـای داخـل ایـن دوره از آن 

اعضـای کانون شـد.

 اولیـن حضـور جمعـی اعضـای کانـون در 
        مسابقه ملی نانو 

 حمایـت پنجاه درصدی از شـرکت اعضـای کانون در 
کارگاه هـای آمادگی مسـابقه ی ملی نانو

 12 نفر شرکت کننده

 برگـزاری کارگاه های آشـنایی با فناوری 
نانو در دانشـگاه شریف

پـس از برگـزاری اوليـن دوره کارگاه هـای نانـو تـاک و 
کسـب رتبـه توسـط اعضـای کانـون در مسـابقه ملـی علـوم 
و فنـاوری نانـو، برنامه ریـزی جهـت برگـزاری اوليـن کارگاه 
آشـنایی بـا علوم و فنـاوری نانو بـا همکاری مدرسـين کانون 
برگزیـدگان باشـگاه نانـو و انجمـن علمـی دانشـجویی علوم و 
فنـاوری نانو دانشـگاه صنعتی شـریف در محل این دانشـگاه، 

شـد. انجام 

 رتبه در
کل

 رتبه در
رشته

 رتبه در
مقطع مقطع نام و نام خانوادگی

12 1 1 کارشناسی یوسف شالگه

17 2 2 کارشناسی علی انصاری

37 4 4 کارشناسی شایان شهسواری

34 3 5 کارشناسی  رضا خاوری
خراسانی

43 6 7 کارشناسی فاطمه خسرونژاد

48 1 8 کارشناسی آرمين شماعی زاده

63 2 16 کارشناسی محمد امين
کاتب صابر 

63 6 16 کارشناسی احمد آبساالن

69 11 19 کارشناسی ابوالفضل زارع

207 4 3
 دانشجوی
 دکترای
عمومی

زینب منتصری

308 5 79 کارشناسی فرزانه باباعلی

213 3 53 کارشناسی صبا یعقوبی

رتبه های کسب شده در ششمین مسابقه ملی دانشجویی نانو
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دو  آذر،  و  آبـان  ماه هـای  در  کانـون،  اعضـای  از  نفـر   6
کارگاه یـک روزه در دانشـگاه شـریف برگزار کردنـد. عملکرد 
آنهـا پـس از برگزاری کارگاه، توسـط شـرکت کننـدگان مورد 
ارزیابـی قـرار گرفت کـه بيـش از 98/5 درصد آنها از سـطح 

علمـی کارگاه هـای برگـزار شـده رضایت داشـتند.

 همکاری با باشگاه نانو

از جملـه اقداماتـی کـه در کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانو 
در حـال پيگيـری و اجراسـت، ورود اعضـای کانـون در اجرای 
پروژه هـای دانش آمـوزی باشـگاه نانـو اسـت که مـوارد زیر از 

جملـه ایـن اقدامات اسـت. 
 برگـزاری کارگاه هـای آمادگـی پيـش از دوره ی عملـی 

المپيـاد هفتـم )مشـارکت 10 نفـر از اعضـای کانون(

اول  بـرای دانش آمـوزان متوسـط  نانـو   کارسـوق های 
و ابتدایـی )مشـارکت 5 نفـر از اعضـا، برگـزاری 3 کارگاه و 

دانش آمـوز(  180 آمـوزش 

 پشـتيبان علمـی هفتميـن المپيـاد نانو در طـول 10 روز 
اردوی عملـی )حضـور 4 نفـر از برگزیـدگان مـدال طال(

 مشـارکت در طراحـی سـوال بـرای آزمـون هفتميـن 
المپيـاد نانـو )مشـارکت 5 نفـر از برگزیـدگان(

 مشـارکت در طراحی آزمایش برای شبکه زمایشگاه های 
کانـون( اعضـای  از  نفـر   3 )مشـارکت  توانـا  نانـو  آموزشـی 

نانـو  آمـوزش  سـایت  در  باشـگاه  مقـاالت  ویرایـش   
اعضـا( از  نفـر   7 )مشـارکت 

تاميـن محتـوای آن  و  نانـو  باشـگاه  کانـال   مدیریـت 
از اعضـا( نفـر  از 4  بيـش  )مشـارکت 

فعاليت هـای اجرایـی و جلسـات هم اندیشـی متعـددی در 
قالـب 5 کارگـروه )سياسـت گذاری، ارتباطـات، حمایـت، منابع 
انسـانی، آمـوزش( شـکل گرفته اسـت. تمامـی ایـن فعاليت ها 
توسـط خـود اعضـای کانون اجرایی شـده اسـت. اصالح سـند 
چشـم انداز، جمـع آوری اطالعـات اعضا )162 نفـر(، ایجاد و به 
روز رسـانی ليسـت اعضـای کانـون، بایگانـی صورت جلسـات، 
انتشـار اخبـار جلسـات و فعاليت هـای کانـون در کانـال تلگرام 
مربوطـه، ایجاد آرشـيو مسـتندات و چندرسـانه ای های مربوط 
موجـود  حمایتـی  ظرفيت هـای  کـردن  هدفمنـد  کانـون،  بـه 
بـرای اعضـای کانـون و .... خالصـه ای از ایـن فعاليت هـا برای 

سـازماندهی کانـون توسـط خود اعضا اسـت.
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   ماهنامه زنگ نانو

و  علمـی  پيشـرفت های  بـه  توجـه  بـا  جـاری  سـال  در 
تحقيقاتـی دانش آموزان و مراکز آمـوزش و پرورش در زمينه 
فنـاوری نانـو و برگـزاری جشـنواره های منظـم دانش آمـوزی 
و دریافـت بيـش از 150 مقالـه در هـر جشـنواره، نيـاز بـه 
وجـود فضایـی گسـترده تر بـرای انعـکاس هـر چـه بيش تـر 
و بهتـر ایـن پروژه هـا پيـدا شـد. از طرفـی دیگـر، راه انـدازی 
آزمایشـگاه های نانو در سراسـر کشـور و شـکل گيری فعاليت 
آنهـا نيـز نيـاز بـه معرفـی بيش تـر داشـت؛ لـذا نمـود ایـن 
فعاليت هـا می بایسـت در مجلـه ای بـا سـاختاری متـوازن بـا 

اقدامـات ترویـج دانش آمـوزی بـه طبـع می رسـيد. 
ماهنامـه زنـگ نانو در 3 ماه اول سـال و یک شـماره ویژه 
نامـه تابسـتان در شـهریور مـاه 95 بـه صـورت قبل}هشـت 
صفحـه و بـه انـدازه A3{ تهيـه و توزیع گردید، اما با شـروع 
سـال تحصيلی جدید و هشـتمين سال انتشـار ماهنامه، ساختار 
جدیـد آن شـکل گرفـت و در آبـان ماه نخسـتين جلد آن در 

24 صفحـه و در تيراژ 4 هزار نسـخه چاپ و منتشـر شـد.
در مجمـوع در سـال 1395، 9 شـماره از ماهنامـه »زنگ 

نانـو« با شـمارگان 4000 نسـخه انتشـار یافت.

  سایت باشگاه نانو

از مهم ترین اهداف سـایت باشـگاه نانو ارائه آخرین اخبار 
و اطالعـات بـروز شـده فعاليت هـای ترویـج دانش آمـوزی 
نانو در سـطح کشـور اسـت. بخش هـای مختلفی چـون المپياد 
نانـو، شـبکه آزمایشـگاهی توانا، جشـنواره نانـو، ماهنامه زنگ 
نانـو، مسـابقه توانمنـد  بصـورت موضوعـی بـه فعاليت هـای 
سـاالنه باشـگاه می پـردازد. اعـالن فراخوان هـا، اطالعيه هـا و 
رخدادهـای مربوطـه در صفحـه اول سـایت باشـگاه نانو بروز 

می گـردد.
سـایت باشگاه نانو در سـال 95 دستخوش تغييرات زیادی 
در سـاختار ظاهری اش شـد؛ سـهولت کاربری، فهرست بندی، 
جملـه  از  بروزرسـانی ها  و  محتواهـا  دسـته بندی  و  تکميـل 
تغييـرات مثبتـی بـود کـه طـی چندیـن مـاه کار کارشناسـی 

انجام شـد. 
در سـال گذشـته 205 خبـر، 24 گفتگـو و 225 تصویـر 
از طریـق سـایت منتشـر شـد. این سـایت بـه طـور ميانگين 
417 بـار در روز، بيـش از 14000 بـار در مـاه و در مجموع 
بازدیـد کاربـران قـرار  بـار در سـال 95 مـورد   172000

. فت گر

رسانه های باشگاه نانو
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