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سال دهم- شماره 92 - اردیبهشت ماه 1398 -5000 تومان

بــاشـگــاه      نــانــو

دانش آمــوزان نقــش مهمــی در توســعه علمــی و فنــاوری ایــران عزیزمــان خواهنــد 
ــود را  ــای خ ــداف و برنامه ه ــال 1397 اه ــو، در س ــوزی نان ــگاه دانش آم ــت. باش داش
جهــت آمــوزش و ترویــج فنــاوری نانــو در میــان آینــده ســازان کشــور بــا تــوان و 
همــت واال تــداوم بخشــید. ایــن برنامه هــا در قالــب 7 محــور اصلــی؛ آزمایشــگاه های 
ــو،  ــاوری نان ــوم و فن ــوزی عل ــاد دانش آم ــا(، المپی ــبکه توان ــو )ش ــی نان آموزش
ــو، مســابقه ملــی توانمنــد، کانــون برگزیــدگان باشــگاه  جشــنواره دانش آمــوزی نان

ــود.  ــرا می ش ــایت www.nanoclub.ir اج ــو و س ــگ نان ــه زن ــو، ماهنام نان
ــزار  ــش از 150 ه ــوزش بی ــو، آم ــوزی نان ــاد دانش آم ــن المپی ــق نهمی ــزاری موف برگ
دانش آمــوز و دبیــر، اجــرای برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی بــه هــدف فعالســازی 
آزمایشــگاه های دانش آمــوزی نانــو، اجــرای پرشــور ســومین مســابقه ملــی 
ــگاه  ــانه های باش ــای رس ــو و ارتق ــگاه نان ــدگان باش ــون برگزی ــعه کان ــد، توس توانمن

ــل توجــه در ســال گذشــته اســت.  ــو از جملــه مــوارد قاب نان
بــا توجــه بــه گســتردگی فعالیت هــا و افتخــارات در ســال 1396 و اهمیــت 
ــو،  ــگاه نان ــان باش ــران و مخاطب ــئوالن، دبی ــران، مس ــه مدی ــا ب ــانی آنه اطالع رس
شــماره اردیبهشــت مــاه مجلــه زنــگ نانــو همچــون ســال های گذشــته بــه معرفــی 

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــج آن اختص ــه و نتای ــورت گرفت ــات ص اقدام

سخن سردبیر
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ÉÉنانوÉالمپیادÉنهمینÉاولÉمرحله
آزمــون مرحلــه اول نهمیــن المپیــاد نانــو 7 اردیبهشــت 
ــر  ــش از 1500 نف ــکاری بی ــا هم ــوزه و ب 1397 در 128 ح
ــد.  ــزار ش ــر برگ ــرورش و 138 ناظ ــوزش و پ ــکاران آم از هم
ــاد  ــرای آن 226 نه ــون و اج ــن آزم ــان ای ــام داوطلب در ثبت ن
ترویجــی مشــارکت داشــتند. الزم به ذکــر اســت کــه تمامــی 
ــه در  ــتند ک ــی داش ــوزه امتحان ــک ح ــل ی ــتان ها حداق اس
ــا 10  ــا 11 حــوزه و کردســتان ب ایــن میــان اســتان فــارس ب
ــد. در ایــن  حــوزه بیش تریــن حوزه هــای امتحانــی را دارا بودن
مرحلــه از آزمــون 67 درصــد از شــرکت کنندگان دختــر و 33 

ــد.  درصــد پســر بودن
بررســی شــاخص هایی نظیــر درصــد پاســخ هاي صحیــح نفــر 
اول و کل بیانگــر آن اســت کــه دوره نهــم نســبت بــه دوره هاي 

2

المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو، بــا هــدف شناســایی اســتعدادهای برتــر 
دانش آمــوزی، کمــک بــه پایدارســازی جریــان تربیــت نیــروی انســانی در فنــاوری نانــو و کمــک 
ــزار شــده اســت.  ــو از ســال 1389 هــر ســاله برگ ــاوری نان ــوزش فن ــه پیشــتازی کشــور در آم ب
ایــن المپیــاد طــی هشــت ســال متوالــی در دو مرحلــه شــامل یــک مرحلــه آزمــون تســتی چهــار 
گزینــه اي و یــک مرحلــه اردوی عملــی بــا حضــور برگزیــدگان مرحلــه اول انجــام گرفتــه اســت. در 
نهمیــن دوره، بــا توجــه بــه قرارگرفتــن المپیــاد نانــو جــزء رویدادهــای مــورد تاییــد بنیــاد ملــی 
نخبــگان و همچنیــن بــه منظــور انتخــاب دقیق تــر برگزیــدگان، المپیــاد نانــو ســه مرحلــه ای شــد 
و یــک مرحلــه شــامل یــک آزمــون تســتی - تشــریحی قبــل از ورود بــه مرحلــه عملــی بــه آن 
اضافــه گردیــد.  در ســال 1397 تعــداد 18913 دانش آمــوز در مرحلــه اول آزمــون المپیــاد نانــو شــرکت 
کردنــد کــه از میــان ایشــان 437 نفــر بــا کســب حدنصــاب الزم بــه آزمــون مرحلــه دوم راه یافتنــد. 
پــس از برگــزاري آزمــون مرحلــه دوم، تعــداد 31 نفــر از دانش آمــوزان بــرای حضــور در اردوي علمــي 

مرحلــه ســوم معرفــی شــدند. 

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو



اردیبهشت 98 - شماره 92

المپیاد دانش آموزی

پیشــین از نظــر کیفی رشــد داشــته اســت.

ÉÉنانوÉالمپیادÉنهمینÉدومÉمرحله
ــان  ــه دوم به صــورت هم زم ــاه 1397 آزمــون مرحل ــر م 22 تی
ــهد،  ــیراز، مش ــران، ش ــز، ته ــل، تبری ــهر، باب ــهر بوش در 7 ش
ــه از 28  ــن مرحل ــه ای ــگان ب ــد. راه یافت ــزار ش ــنندج برگ و س
اســتان کشــور بودنــد کــه اســتان های بوشــهر بــا 54 منتخــب، 
خراســان رضــوی بــا 48 منتخــب و کردســتان بــا 45 منتخــب 

در صــدر جــدول 28 اســتان قــرار داشــتند. 
ــا  ــریحی ب ــتی- تش ــون تس ــک آزم ــب ی ــه دوم در قال مرحل
حضــور 93 درصــدی راه یافتــگان بــه ایــن مرحلــه، برگزار شــد. 

ــون شــامل20 ســوال تســتی و 4 ســوال تشــریحی  ــن آزم ای
و  نانوزیســت فناوری  نانوشــیمی،  نانوفیزیــک،  مباحــث  از 

شبیه ســازی بــود.
ــه نشــان  بررســی پاســخ های شــرکت کننــگان در ایــن مرحل
ــیار  ــت بس ــان و رقاب ــاالي داوطلب ــي ب ــطح علم ــده س دهن

ــود. ــا ب ــان آنه ــک می نزدی

ÉÉنانوÉالمپیادÉنهمینÉسومÉمرحله
31 نفــر از منتخبــان مرحلــه دوم بــه مرحلــه ســوم راه یافتــه 
و بــرای حضــور در اردوی عملــی کــه در پژوهشــگاه شــیمی و 
مهندســی شــیمی ایــران برگــزار می شــد، دعــوت شــدند که از 
ایــن میــان 30 نفــر در اردو حاضر شــدند. اســتان های خراســان 
ــداد  ــن تع ــر، بیش تری ــا 5 نف ــدران ب ــر و مازن ــا 7 نف رضــوی ب
ــه نهایــی داشــتند.  راه یافتــگان را در میــان برگزیــدگان مرحل

ــا 3، کردســتان  ــا 4، بوشــهر ب همچنیــن آذربایجــان شــرقی ب
و هرمــزگان هــر کــدام بــا 2 و اســتان های آذربایجــان غربــی، 
اصفهــان، خراســان جنوبــی، فــارس، کرمــان، کرمانشــاه و یــزد 
ــا یــک دانش آمــوز در مرحلــه نهایــی المپیــاد نانــو  هرکــدام ب

حضــور یافتنــد.
راه یافتــگان بــه ایــن مرحلــه در قالــب گروه هــای ســه نفــره زیر 
ــه فعالیت هــای  ــن حــوزه ب ــره ای ــر از اســاتید خب نظــر 10 نف

آموزشــی و پژوهشــی پرداختنــد. 
ــوارد  ــن اردوی علمــی شــامل م بخش هــای اصلــی ای

زیــر بــوده اســت:
ــراه  ــه هم ــو ب ــاوری نان ــردی فن ــش کارب ــام آزمای  انج

ــت؛ ــی از نف ــوع گوگردزدای ــا موض ــی ب ــت های علم تس
 برگــزاری کارگاه هــای عملــی ســنتز و کاربــرد نانومــواد 

در آزمایشــگاه؛
 برگزاری دوره شبیه سازی در فناوری نانو؛ 

ــز  ــی از مراک ــی و عموم ــای تخصص ــزاری بازدیده  برگ
ــو؛  ــان نان ــرکت های دانش بنی ــی و ش تحقیقات

ــه، گــزارش کار و مقاله نویســی   آموزش هــای شــیوه ارای
علمی؛ 

 برگزاری دو مرحله آزمون کتبی؛ 
 ارائــه شــفاهی فعالیت هــای انجــام شــده در حیــن دوره 

و نتایــج کار توســط هــر تیــم.
پــس از اتمــام دوره عملــی، دانش آمــوزان بــرای کســب 
مــدال طــا، نقــره و برنــز در یــک آزمــون بــا هــم بــه رقابــت 
پرداختنــد. ایــن آزمــون در دو بخــش ســواالت کتبــی و 
همچنیــن ارائــه دســتاوردهای علمــی در قالــب مقالــه علمــی 
و ارایــه شــفاهی بــا حضــور داوران متخصــص علــوم و فنــاوری 

ــد. ــزار گردی ــو برگ نان

ÉÉنانوÉالمپیادÉنهمینÉاختتامیهÉمراسم
مراســم اختتامیــه نهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و 
ــور  ــا حض ــهریور 1397 ب ــنبه 20 ش ــو روز سه ش ــاوری نان فن
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ــعه  ــتاد توس ــه س ــر دبیرخان ــلطانی مدی ــد س ــر علی محم دکت
فنــاوری نانــو، دکتــر عمــاد احمدونــد مدیــر کارگــروه 
ترویــج ســتاد نانــو، آقــای داوود اصانــی رئیــس گــروه 
پژوهش ســراهای دانش آمــوزی کشــور، دکتــر محمدعلــی 
ــی  ــات علم ــای هی ــری اعض ــلمان طاه ــر س ــی و دکت کیان
پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایران، مهنــدس 
ــو و دانش آمــوزان نخبــه  محمدرضــا زارعــی مدیــر باشــگاه نان
برگزیــده المپیــاد دانش آمــوزی در ســالن حکمــت پژوهشــگاه 

شــد. شــیمی ایران برگزار  مهندســی  و  شــیمی 

در ایــن مراســم ضمــن معرفــی 30 نخبــه بــه جامعــه علمــی 
کشــور و اهــدای جوایــز آنهــا، از پژوهش ســراها و اســتان های 

برتــر نیــز تقدیــر بــه عمــل آمــد.
شــرقی،  آذربایجــان  فــارس،  کردســتان،  اســتان های   
کرمانشــاه و هرمــزگان حائــز رتبه هــای اول تــا پنجــم شــدند. 
ــهریاری  ــهید ش ــمند ش ــوزی دانش ــراهای دانش آم پژوهش س
بهارســتان )تهــران(، دامغــان )ســمنان(، دکتــر حســابی ناحیــه 
4 شــیراز )فــارس( و امــام رضــا)ع( قائــن )خراســان جنوبــی( 
چهــار دبیرخانــه اســتانی برتــر در ایــن دوره از المپیــاد بودنــد. 
ــام  ــه 1 ســنندج، ام پژوهش ســراهای دانش آمــوزی رازی ناحی
خمینــی )ره( قــروه و متقیــن برازجــان نیــز نهادهــای برتــر بــه 
ترتیــب از نظــر تعــداد ثبت نــام، درصــد حضــور داوطلبــان در 
جلســه و میانگیــن تــراز علمــی داوطلبــان در آزمــون مرحلــه 

اول بودنــد.

ÉÉÉنهمیــنÉبرگزیــدگانÉباالتــرÉعلمــیÉســطح
Éــو ــادÉنان المپی

ــم،  ــه دوره هفت ــدگان س ــی برگزی ــج نهای ــاری نتای ــل آم تحلی
ــه شــده از اردوی  ــو و بازخــورد گرفت ــاد نان هشــتم و نهــم المپی
مرحلــه عملــی نهمیــن المپیــاد نانــو نشــان می دهــد کــه ســطح 
علمــی برگزیــدگان ایــن دوره نســبت بــه دوره هــای پیــش باالتــر 
اســت و یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن اتفــاق، ســه مرحلــه ای 
شــدن المپیــاد و عبــور افــراد منتخــب مرحلــه اول از یــک آزمون 
دیگــر و بــه تبــع آن مطالعــه و آمادگــی بیش تــر بــرای ورود بــه 

مرحلــه نهایــی اســت. 
مقایســه  بیــن نمــرات نهایــی شــرکت کننــدگان در ســه دوره 
هفتــم، هشــتم و نهــم نشــان داد نمــره اولیــن و آخریــن نفــر 
دوره نهــم از دوره هــای دیگــر باالتــر اســت. همچنیــن میانگین 
ــر  ــی بیش ت ــای قبل ــه دوره ه ــبت ب ــم نس ــرات در دوره نه نم

اســت.

درصد میانگین نمرات شرکت کنندگان نسبت به سقف نمره 
در مرحله عملی دوره هاي هفتم الی نهم المپیاد نانو

 

سهم شرکت کنندگان از مجموع مدال های طال و نقره 
در دوره های هفتم الی نهم المپیاد نانو 

دوره نهم

دوره هفتمدوره هشتم
4
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المپیاد دانش آموزی

دکتــر محمــد عابــدی، مــدرس دوره 
عملــی المپیــاد نانــو:

مقاله نویســی  و  تحقیــق  روش  نظــر  از 
می تــوان گفــت بچه هــا گــزارش کارهایــی 
ــی  ــای خیل ــزارش کاره ــد، گ ــل داده بودن ــه تحوی ــن دفع ــه ای ک
ــن  ــی از ای ــود. بخش ــل ب ــال های قب ــه س ــبت ب ــری نس پخته ت
ــج  ــل نتای ــا تحلی ــه آشــنایی بیشترشــان ب ــردد ب پختگــی برمی گ

ــا. آنالیزه

حسینی نســـب،  فـــرزاد  دکتر 
نانو: المپیاد  عملـــی  دوره  مدرس 

ماننـــد  پژوهش ســـراهایی  امســـال 
خیلی  نیشابور  و  برازجان  پژوهش ســـرای 
خـــوب بـــا بچه هـــا کار کـــرده بودند. 

کار  لحــاظ  از  پژوهش ســراها  ایــن  دانش آمــوزان 
ــوب  ــی خ ــگاهی خیل ــط آزمایش ــناخت محی ــی و ش  عمل

بودند.

ــدرس  ــک، م ــه چم ــر معصوم دکت
ــو: ــاد نان ــی المپی دوره عمل

همــراه  آزمایشــگاه  و  تئــوری  کاس  در 
ــن  ــه از م ــواالتی ک ــودم و س ــدگان ب برگزی

ــو  ــم نان ــه عل ــه ب ــن داشــت ک ــد، نشــان از ای ــیده مي ش پرس
ــد. ــی دارن ــنایی کاف ــه و آش توج

پارسا فرهیخته )برگزیده دوره 8 و 9 و مدال نقره دوره 9(:
دانش آمــوزان هــر دو دوره اخیــر عالــی بودنــد ولــی بــه نظــر 
ــارت  ــتان مه ــه دوس ــود ک ــتثنایی ب ــده دوره 9 دوره ای اس بن

ــتند. ــره داش ــازی و غی ــو، شبیه س ــوری نان ــادی در تئ زی

فاطمه سفرپور )برگزیده دوره 7 و 9، مدال برنز دوره 9(:
ــه نظــرات اســاتید، برگزیــدگان ایــن دوره ســطح  ــا توجــه ب ب
علمــی باالتــری نســبت بــه دوره هــای قبــل داشــتند. بــه نظــر 
مــن اضافــه شــدن مرحلــه دوم باعــث ایــن اتفــاق شــد. زیــرا 
ــوزان  ــل دانش آم ــدرت تحلی ــت و ق ــریحی داش ــواالت تش س

هــم ســنجیده شــد. 

محمد قاضی زاده احسائی  علی شهبازی  آریا عابدی سماکوش علی رفیعی علی رضا رنجبر  محمدجعفر 
آقاسیان بهنمیری فاطمه جابری خواه  مشکات بروغنی  امیرحسین دلشاد غالمی

سید محمدرضا تقوی فاطمه دهقانی اشکذری  شهرزاد مقیم هیژا حسامی
فاطمه صفرپور رازیقی  مهران طایفه کاظمی زهرا جعفری  امیرمسعود صادقی نسب 

سعیده فیروزی پور   شیدا پاراد کسری  عالی زاده

اسما عظیمی فرد   سید مجتبی ترابی  امیر دلدار  علیرضا عرفان فاضل

محمد مهدی عبدی  محمد جواد اصغری  پارسا فرهیخته

محمد پارسا مساح

مهران عبداللهی

ابوالفضل  باقرزاده همائی

اسامی دارندگان مدال نهمین المپیاد نانو

5
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ماهنامه زنگ نانو

ÉÉنانوÉباشگاهÉبرگزیدگانÉکانونÉساختار
کانــون برگزیــدگان از چهــار کارگــروه سیاســت گذاری، 
حمایــت، توســعه منابــع انســانی و ارتباطــات تشــکیل شــده 
ــی را  ــای مجزای ــون، فعالیت ه ــند کان ــق س ــه طب ــت ک اس
بــا هماهنگــی همدیگــر انجــام می دهنــد. همچنیــن کمیتــه  
ــت  ــا مدیری ــون و ب ــای کان ــط اعض ــاجی توس ــی نس علم

ــت دارد. ــای مجــرب فعالی ــاتید راهنم اس

ÉÉگذاریÉسیاستÉکارگروه
ــداف کان  ــبرد اه ــه پیش ــت گذاری وظیف ــروه سیاس کارگ
ــده دارد.  ــر عه ــا را ب ــایر کارگروه ه ــان س ــی می و هماهنگ
ایــن کارگــروه متشــکل از گروهــی 7 نفــره از دبیــران ســه 

ــون اســت. ــر از ســایر اعضــای کان ــار نف ــروه و چه کارگ
ســه مــورد از اقداماتــی کــه توســط ایــن کارگــروه در ســال 

کانون برگزیدگان باشگاه نانو
کانــون برگزیــدگان باشــگاه نانــو بــا هــدف ارتبــاط و هدایــت مســتمر برگزیــدگان باشــگاه نانــو، حفــظ 
ــا تنــوع رشــته ها و تخصص هــا و هدایــت اعضــا بــرای محقــق، فنــاور و یــا مدیــر  هســته نخبگــی ب
ســرآمد شــدن و بــا شــعار ”بــر بلنــدای دانــش و فــن، می شــود ســرآمد ایرانــی” در ســال 1394 شــکل 
گرفتــه اســت. فعالیت هــای ایــن کانــون توســط اعضــای آن انجــام و تســهیالت و کمک هــای معنــوی 

و مــادی آن از طــرف ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو و باشــگاه نانــو تامیــن می شــود.
ــان  ــو )صاحب ــنواره نان ــور جش ــن ط ــو و همی ــوزی نان ــاد دانش آم ــدگان المپی ــون، برگزی ــای کان اعض
ــای  ــد و تخصص ه ــل می کنن ــی تحصی ــته های مختلف ــراد در رش ــن اف ــتند. ای ــر( هس ــای برت طرح ه
گوناگــون دارنــد. تــالش می شــود اعضــای کانــون متناســب بــا توانمندی هــا و ویژگی هــای شــخصیتی، 
ــراد در  ــن اف ــون ای ــوند. تاکن ــاده ش ــو آم ــاوری نان ــعه فن ــام توس ــر در نظ ــی موث ــش آفرین ــرای نق ب
مســابقات ملــی و بین المللــی مختلــف خــوش درخشــیده اند و در فعالیت هــای مختلــف باشــگاه نانــو 

ــته اند.  ــارکت داش ــو مش ــتاد نان و س
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کانون برگزیدگان

1397 پیگیــری شــده اســت بــه شــرح زیــر اســت:  
  اصاح سند کانون

ــا تیــم  ــه صــورت اشــتراکی ب ــون ب ــدازی دفتــر کان  راه ان
ــی نانواســتارتاپ  اجرای

 برگــزاری ســاالنه دو اردو در فصل هــای تابســتان و 
زمســتان بــه هــدف آشــنایی اعضــا بــا فعالیت هــای کانــون 
و هم افزایــی میــان آنهــا، بــه همــراه شــرکت در کارگاه هــای 

آموزشــی 

ÉÉحمایتÉکارگروه

کارگــروه حمایــت بــه ســازمان دهی و اجــرای بحــث 
حمایــت مالــی از اعضــا می پــردازد. بــه همــت ایــن کارگــروه 
ــی در ســال 1397 منتشــر شــد.  ــد حمایت شــیوه نامه جدی
ــی از  ــقف خاص ــا س ــرد  ت ــر ف ــیوه نامه ه ــن ش ــاس ای براس
حمایــت می توانــد اســتفاده کنــد. گروهــی ســه نفــره 
بــرای بررســی درخواســت حمایت هــا تشــکیل شــده اســت. 
ایــن گــروه شــامل ســه نماینــده از ســه کارگــروه حمایــت، 

ــت. ــت گذاری اس ــانی و سیاس ــع انس ــعه مناب توس
حمایــت از شــرکت اعضــای کانــون در نشســت های عمومــی 
کانــون، مدرســه تابســتانه کانــون )20 نفــر(، مجمــع اقتصاد 
نانــو )14 نفــر(، ســی امین دوره توانمندســازی ســرمایه های 
ــا )5  ــی توان ــر(، دوره آموزش ــو )3 نف ــاوری نان ــانی فن انس
نفــر(، دوره کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی شــریف )1 نفــر(، 
حمایــت از مدرســان کارگاه هــای ســفیران توانا )بیــش از 50 

مــورد( و تمدیــد گرنــت شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای 
راهبــردی بــرای اعضــای فعــال متقاضــی از جملــه اقدامــات 

ایــن کارگــروه بــود. 

ÉÉانسانیÉمنابعÉتوسعهÉکارگروه

ــرای  ــن و اج ــه تدوی ــانی، ب ــع انس ــعه مناب ــروه توس کارگ
ــا،  ــش اعض ــه؛ پای ــف از جمل ــای مختل ــا و فعالیت ه طرح ه
درخــت آموزشــی، نظــام ارزیابــی، ســامانه مدرســین، کمیته 
ــای  ــی از مجموعه ه ــی علم ــای تخصص ــاجی، بازدیده نس

مختلــف می پــردازد. 

ÉÉارتباطاتÉکارگروه

اهــم فعالیت هــای کارگــروه ارتباطــات شــامل اطاع رســانی 
رویدادهــا و اخبــار مهــم، مدیریــت ســایت کانــون، مدیریــت 
فضــای  در  کانــون  مدیریــت حضــور  کانــون،  آرشــیو 
ــوی دانشــگاه ها، معرفــی  ــا انجمــن نان مجــازی، همــکاری ب
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ماهنامه زنگ نانو

شــرکت های معتبــر تحقیقاتــی و صنعتــی بــرای گذرانــدن 
دوره کارورزی، جــذب اعضــای جدیــد، طــرح پروپــوزال 
ارتقــای ســایت، تکمیــل صفحــه شــخصی اعضــا در ســایت 

ــود. ــون می ش کان

ÉÉÉباشــگاهÉبرگزیــدگانÉکانــونÉهــایÉفعالیت
1397Éــال ــوÉدرÉس نان

ــگاه  ــدگان باش ــون برگزی ــی کان ــای درون ــتر فعالیت ه بیش
ــا  ــره ب ــد نف ــای چن ــب گروه ه ــال 1397 در قال ــو در س نان
دو رویکــرد اصلــی کســب مهــارت و توانمنــد شــدن توســط 

ــن  ــه و انجــام شــده اســت. عناوی خــود اعضــا شــکل گرفت
مهم تریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در ادامــه آمــده اســت. 

  تشکیل بیش از 20 جلسه شورای سیاست گذاری 
  تشــکیل حــدود 10 جلســه هم اندیشــی در قالــب 
کارگروه هــای آمــوزش، حمایــت، منابــع انســانی و ارتباطــات

توانــا؛  شــبکه  ســفیران  توانمندســازی  دوره  برگــزاری 
ــو  ــگاه نان ــدگان باش ــون برگزی ــای کان ــا اعض ــفیران توان س
ــا  ــنایی ب ــرای آش ــازی ب ــای توانمندس ــه دوره ه ــتند ک هس
ــل انجــام در آزمایشــگاه های  ــای قاب دســتگاه ها و آزمایش ه
دانش آمــوزی توانــا را می گذراننــد و در راســتای فعال ســازی 
ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــاده برگ ــو آم آزمایشــگاه های نان
ــران در شهرســتان های  ــوزان و دبی ــرای دانش آم ــک روزه ب ی
مختلــف )بــه ویــژه شــهرهای محــل زندگــی و 

تحصیــل خــود( هســتند.
ــوع  ــا موض ــتانه ب ــه تابس ــزاری مدرس   برگ
ــح  ــیر صحی ــا مس ــرکت کنندگان ب ــنایی ش آش
توســعه فنــاوری؛ دومیــن دوره تابســتانه کانــون 
در تاریــخ 27 تــا 30 مــرداد بــه میزبانــی آیکــن 
و همــت چهــار نفــر از اعضــا در ســازمان 
پژوهش هــای علمــی صنعتــی ایــران و بــا 
حضــور 20 نفــر از اعضــای کانــون برگــزار شــد. 
ــنایی شــرکت کنندگان  ــن دوره آش ــدف از ای ه
بــا مســیر صحیــح توســعه فنــاوری محصول محــور و 
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کارگاه هــای  شــامل  و  بــود  تجاری ســازی  مهارت هــای 
مختلــف مهارت هــای نــرم و کســب و کار، تمریــن کار 

ــود. ــابقه ب ــی و مس تیم
ــون  ــای کان ــط اعض ــی توس ــزاری 2 کارگاه آموزش   برگ
ــا موضوع هــای  ــاد ب ــی نهمیــن المپی ــه نهای در اردوی مرحل
و  نانومــواد  مشــخصه یابی  آزمون هــای  نتایــج  تحلیــل 

مقاله نویســی
ــون در برپایــی غرفــه    همــکاری 10 نفــر از اعضــای کان

باشــگاه نانــو در نمایشــگاه فنــاوری نانــو
 همــکاری 14 نفــر از اعضــای کانــون در برگــزاری 
ســمینارهای ترویجــی نانــو در سراســر کشــور به ویــژه شــهر 

ــران ته
ــی  ــزاری دوره آموزش ــا در برگ ــر از اعض ــکاری 3 نف   هم

ــا ــبکه توان ــگاه های ش ــان آزمایش کارشناس
  حضــور 2 نفــر از اعضــا بــه عنــوان پشــتیبان هاي 
علمــي داوطلبــان در اردوی مرحلــه نهایــی نهمیــن المپیــاد 

دانش آمــوزی نانــو
  

بــراي  نانــو  فنــاوري  بــا  آشــنایي  کارگاه   2 برگــزاري 
دانشجویان دانشگاه ها توسط اعضای کانون

  برگــزاری بیــش از 50 کارگاه آموزشــی تجهیــزات نانــو 
توســط ســفیران توانــا در شــهرهای مختلــف

از  یکــی  توســط  تجربــه  انتقــال  کارگاه  برگــزاری    
ــا و  ــوع مزای ــا موض ــو ب ــاد نان ــم المپی ــین دوره پنج مدرس

معایــب مهاجــرت 
  فعالیت نهاد ترویجی کانون برگزیدگان باشگاه نانو

ــده  ــروژه پانســمان بندآورن ــاز آزمایشــگاهی پ   توســعه ف
ــه اولیــه؛ ایــن پــروژه  خون ریــزی در راســتای ســاخت نمون
ــای  ــوب اعض ــی خ ــا هم افزای ــاجی و ب ــه نس ــط کمیت توس
ــام اســت. ــال انج ــف در ح ــای مختل ــا تخصص ه ــون ب کان

  برگــزاری نشســت عمومــی ســاالنه همزمــان بــا 
ــر  ــا حضــور60 نف ــو ب ــی نان ــن جشــنواره بین الملل یازدهمی

ــا از اعض
  برگزاری نشست عمومی زمستانه کانون در اصفهان

  برگزاری 2 اردوی طبیعت گردی
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ایــن جشــنواره از ســال 1395 در دو مرحلــه برگــزار شــده 
ــش  ــک همای ــه اول ی ــه در مرحل ــورت ک ــن ص ــت؛ بدی اس
بــه  آن  برگزیــدگان  و  می شــود  برگــزار  دانش آمــوزی 
مرحلــه دوم راه می یابنــد. بخش هــای اصلــی جشــنواره، 

ــت. ــری اس ــار هن ــازه و آث ــی، کارس ــای پژوهش مقاله ه
در نهمیــن جشــنواره نانــو، در مجمــوع 249 طــرح دانش آمــوزی 
بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال گردیــد. طرح هــای دریافت شــده 
در موضوعــات مختلــف علــوم و فنــاوری نانــو ماننــد کاربردهــای 
نانــوذرات در صنایــع مختلــف بــه ویــژه پزشــکی، بهداشــت، آب 
ــرژی، ســنتز  ــی، ان ــواد غذای و فاضــاب، نســاجی، کشــاورزی، م
نانــوذرات و ســاخت محصــوالت مبتنــی بــر فنــاوری نانو، بررســی 
ــی  ــای آموزش ــن نرم افزاره ــا و همچنی ــواص نانوکامپوزیت ه خ
قابــل نصــب روی گوشــی های تلفــن همــراه بــود. طرح هــا 
ــاس آن  ــر اس ــدی و ب ــنواره طبقه بن ــی جش ــر علم ــط دبی توس
داوری تخصصــی شــدند کــه در نهایــت 110 طــرح بــرای حضــور 
در مرحلــه اول جشــنواره انتخــاب گردیــد. از بیــن آنهــا، 22 طرح 
بــرای ارائــه شــفاهی، 78 طــرح بــرای ارائــه پوســتر و 10 طــرح 

نیــز بــه عنــوان کارســازه، انتخــاب شــد.

ÉÉÉنانوÉآموزیÉدانشÉجشنوارهÉنهمینÉاولÉمرحلهÉبرگزاری
ــاوری  ــوم و فن ــوزی عل ــنواره دانش  آم ــن جش ــه اول نهمی مرحل
ــه میزبانــی مرکــز تربیــت مربــی و  ــو 11 و 12 مــرداد مــاه، ب نان
پژوهش هــای فنــی و حرفــه ای کــرج و بــا حضــور بیــش از 270 
ــد. ــور برگزار ش ــر کش ــی از سراس ــت علم ــوز و سرپرس دانش آم

ــای  ــج فعالیت ه ــه نتای ــرای ارائ ــم ب ــی مغتن ــو فرصت ــاوری نان ــوم و فن ــوزی عل ــنواره دانش آم جش
پژوهشــی دانش آمــوزان عالقمنــد بــه تحقیــق و پژوهــش در حوزه هــای مختلــف فنــاوری نانــو اســت. 
در ایــن راســتا باشــگاه نانــو بــا هــدف آشــنا نمــودن دانش آمــوزان بــا مفاهیــم و کاربردهــای فنــاوری 
ــه دســتاوردهای دانش آمــوزی، از ســال 1390 تاکنــون 9 دوره جشــنواره فنــاوری  ــو و همچنیــن ارائ نان

ــت.  ــوده اس ــزار نم ــوزان برگ ــژه دانش آم ــو وی نان

10

جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

طرح های برگزیده و راه یافته به مرحله دوم 
نهمین جشنواره دانش آموزی نانو به تفکیک استان
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ــه  ــه راه یافت ــن مرحل ــه ای ــور ب ــتان کش ــرح از 15 اس  110 ط
ــد.  از نظــر تعــداد طرح هــای ارســال شــده از هــر اســتان،  بودن
بــه ترتیــب اســتان های تهــران، البــرز، آذربایجــان شــرقی، 
کرمــان و کرمانشــاه دارای بیش تریــن تعــداد طــرح راه یافتــه بــه 

ــد.  ــو بودن ــوزی نان ــنواره دانش آم ــه اول جش مرحل
ــه شــفاهی و پوســتر،  ــا در دو بخــش ارائ ــت طرح ه ــس از رقاب پ
ــنواره  ــتمین جش ــه دوم هش ــه مرحل ــتان ب ــرح از 15 اس 65 ط
اســاس  بــر  پیــدا کردنــد. طرح هــا  راه  نانــو  دانش آمــوزی 

11

ــی،  ــی علم ــطح کیف ــه، س ــت ارائ ــون کیفی ــی همچ معیارهای
توانمنــدی پاســخگویي بــه ســوال های داوران، تســلط بــه 

ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــب و... م مطال
ــن  ــدگان ای ــنواره، برگزی ــه اول جش ــه  مرحل ــم اختتامی در مراس
مرحلــه معرفــی و بــه آنهــا مبلــغ 300 هــزار تومــان بــه عنــوان 
اعتبــار پژوهانــه بــرای اســتفاده از خدمــات آزمایشــگاه های عضــو 
شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری راهبــردی اهــدا شــد.  عاوه برایــن، 

ــه عمــل آمــد.  ــر ب از داوران طرح هــا تقدی

طرح های برتر بخش مقاالت پژوهشی

محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاناستانعنوان مقالهرتبه

سنتز نانوذرات فوتوکاتالیست و کاربرد آن در تصفیه 1
دانیال معروفی، مرتضی فارسپساب

پژوهش سرای دانش آموزی جابربن -صفاری
حیان ناحیه 1 شیراز

2

ارائه روش نوین سنتز نانومیله کاتالیست پروسکایت  
به عنوان  کاتالیزگر ارزان قیمت جایگزین فلزات 

 گرانبها در مبدل های کاتالیستی سه راهه اگزوز خودرو
برای حذف رنگ های آنیونی

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه- -مهدی پرندینکرمانشاه
شرکت نانو فناوران بیستون

روش نوین سنتز نقاط کوانتومی تلوراید سرب قلع 3
پژوهش سرای دانش آموزی دکتر امیر -علیرضاکاظمیزنجانبرپایه تبلورمجدد ناحیه فوق اشباع

اعلم غضنفریان زنجان

درمان زخم سالک با نانو پانسمان زیست سازگار ضد 4
مارال کریمی، فاطمه کرمانمیکروبی

مرکز پژوهش های علمی و آموزشی بتول تهامی پورخضری پور
استان کرمان

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات پروسکایت LaCoO3به 5
سیده نیلوفر غفاری، البرزروش سل-ژل احتراقی

ساجده حشمتیان
حامد 

سعدآبادی
پژوهش سرای دانش آموزی ماصدرا 

کرج
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ÉÉÉÉآمــوزیÉÉدانــشÉÉجشــنوارهÉنهمیــنÉÉÉ ÉدومÉÉÉ É É ÉمرحلــهÉÉÉ É Éبرگــزاری
نانــو

ــا  ــان ب ــو همزم ــوزی نان ــن جشــنواره دانش آم ــه دوم نهمی مرحل
ــاه  ــخ 21-24 مهرم ــو در تاری ــاوری نان ــن نمایشــگاه فن یازدهمی
ــا تکمیــل طرح هــای خــود  برگــزار شــد و 65 طــرح منتخــب ب
ــده در  ــوزان برگزی ــد. دانش آم ــدا کردن ــور پی ــنواره حض در جش
ــا  ــت ب ــا و رقاب ــه طرح ه ــه ارائ ــور ب ــگاهی و پرش ــی نمایش فضای
ــره  ــروه 21 نف ــای منتخــب در دو گ ــد. طرح ه ــر پرداختن یکدیگ
ــاه  ــر م ــای 21 ، 22 و 23 مه ــره، در روزه ــروه 23 نف ــک گ و ی
ــی  ــات ایران ــر از مقام ــد. 50 نف ــه نمودن ــود را ارائ ــای خ طرح ه
ــدگان  ــرکت کنن ــی، ش ــز آموزش ــه و مرک ــی، 57 مدرس و خارج
ــدگان  ــران، دانشــجویان و بازدیدکنن ــاتید، دبی در نمایشــگاه، اس
ــام  ــس از انج ــد. پ ــد کردن ــا بازدی ــگاه از طرح ه ــی نمایش عموم
ــه عنــوان برگزیــدگان نهایــی بخــش مقــاالت  داوری، 5 طــرح ب
پژوهشــی، 3 طــرح از بخــش کارســازه و 7 اثــر بــه عنــوان 

ــی شــدند.  ــری معرف ــدگان بخــش هن برگزی

طرح های برتر بخش کارسازه 

محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاناستانعنوان مقالهرتبه

ساخت دستگاه تولید کننده نانوالیاف با استفاده 1
پژوهش سرای دانش آموزی نوبا سلیم زادهسینا نبیالبرزاز نیروی گریز از مرکز

ماصدرا کرج

2
طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضاب و پساب های 
صنعتی با فرآیند الکتروفنتون و الکترودهایی با پوشش 

نانوذرات گرافن
مایسا قره گزلی، البرز

یگانه ملکی
مهسا امین 

صالحی
پژوهش سرای دانش آموزی 

معلم کرج

ساخت دستگاه تصفیه هوا برای تصفیه ی کامل هوا با 3
مرضیه مهرداد سامتیانالبرزفیلتر های نانو و قابل تعویض

آزادفاح
پژوهش سرای دانش آموزی 

ماصدرا کرج

ــن  ــا دهمی ــنواره ب ــه از جش ــن مرحل ــه ای ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــد. ــان ش ــو همزم ــگاه نان ــیس باش ــالگرد تاس س

آثار برگزیده بخش هنری
بخش نقاشی

 رتبــه برتــر رنــج ســنی کــودکان، شــکیبا خســروی از 
پایــه ششــم ابــن ســینا،  پژوهش ســرای 

پژوهش ســرای  از  خواجــه  ارحمــی  محدثــه  اول،  رتبــه   
ابوعلی ســینا خواجــه، آذربایجــان شــرقی، پایــه یازدهــم 

ــی تجرب
پژوهش ســرای  از  ســاداتی  ســلیمه  ســیده  دوم،  رتبــه   

نقاشــی دهــم  پایــه  ســاری،  علی محمــدی 
ــا  ــای زیب ــتان هنره ــنی از هنرس ــدف گلش ــوم، ص ــه س  رتب

ــم ــه یازده ــنندج، پای س
 

 برگزیدگان بخش داستان نویسی
 رتبــه اول، محدثــه ارحمــی خواجــه بــا داســتان »مســافر روزنه 

امیــد« از پژوهش ســرای ابوعلی ســینا خواجــه، پایــه یازدهــم
 رتبــه دوم، فاطمــه پــدرام بــا داســتان »نانوکپســول شــجاع« از 

دبیرســتان شــهید مطهــری تهــران، پایــه ششــم
ــتان »ای کاش« از  ــا داس ــور ب ــجاع پ ــن ش ــوم، آرمی ــه س  رتب

ــی ــه دوم ابتدای ــران، پای ــادق )ع( ته ــام ص ــتان ام دبس
 

برگزیده بخش عکاسی
 رتبه برتر، سید علی عاملی، پایه نهم، تهران
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13

همچنیــن 5 نفــر نیــز بــه عنــوان اســاتید راهنمــای برتــر اعــام 
شــدند:

ــور  ــوزی پروفس ــرای دانش آم ــیدی، پژوهش س ــی جمش   مرتض
ــاه ــه 3 کرمانش ــی پور ناحی شمس

  مرضیه آزادفالح، پژوهش سرای دانش آموزی معلم کرج
ــتان  ــری)س( شهرس ــب کب ــتان زین ــاالرپور، دبیرس ــه س   نجم

ــان ــتان کرم ــگان اس ری
ــدرا  ــوزی مالص ــرای دانش آم ــعدآبادی، پژوهش س ــد س   حام

کــرج
ــینا  ــن س ــوزی اب ــرای دانش آم ــخائی، پژوهش س ــه س   فاطم

ــران ــه 15 ته ــرورش منطق ــوزش و پ آم

ÉÉجشنوارهÉاختتامیه
ــه  ــم اختتامی ــنواره مراس ــزاری جش ــی برگ ــر روز پایان بعدازظه
ــو،  ــگاه نان ــه باش ــو در غرف ــوزی نان ــنواره دانش آم ــن جش نهمی
بــا حضــور آقــای دکتــر علــی محمــد ســلطانی مدیــر دبیرخانــه، 
جنــاب آقــای عمــاد احمدونــد مدیــر کارگــروه ترویــج و 
فرهنگ ســازی، آقــای مهیــار خــادم مدیــر دانش آمــوزی ســتاد 
ویــژه توســعه فنــاوی نانــو، آقــای مهنــدس محمدرضــا زارعــی 
مدیــر باشــگاه نانــو و جمعــی از مدیــران و کارشناســان باشــگاه 
ــه  ــن جشــنواره ب ــده نهمی ــای برگزی ــد. طرح ه ــزار ش ــو برگ نان
همــراه 57 طــرح دیگــر بــا اهــدای تقدیرنامــه، تندیــس و جوایــز 
نقــدی مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد کــه جوایــز اهــدا شــده بــه 

شــرح زیــر اســت:

  اختصاص بــه ترتیــب 2،500،000 تومــان، 1،500،000 تومــان، 750،000 
ــم  ــا پنج ــه اول ت ــه رتب ــان ب ــان و 250،000 توم ــان، 500،000 توم توم

بخــش مقــاالت بــه همــراه تقدیرنامــه و تندیــس
 اختصــاص 2،500،000 تومــان، 1،500،000 تومــان و 750،000 تومــان 
بــه رتبه هــای اول تــا ســوم بخــش کارســازه بــه همــراه تقدیرنامــه 

تندیس و 
ــه  ــان ب ــان و 100،000 توم ــان، 200،000 توم ــاص 300،000 توم  اختص

ــری ــای هن ــوم بخش ه ــا س ــرات اول ت نف
 اختصــاص 100،000 تومــان بــه رتبــه برتــر نقاشــی در رنــج ســنی 

ن کا د کو
 200،000 تومان برای 5 مرکز محل انجام طرح های برتر 

ــت  اســتفاده از خدمــات شــبکه   اختصــاص 300،000 تومــان گرن
ــه اســاتید راهنمــای برتــر  آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی ب
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ÉÉهاÉآزمایشگاه ÉاندازیÉراه Éو ÉتجهیزÉ
ــو در  ــاوری نان ــوزی فن ــگاه های دانش آم ــز آزمایش ــرح تجهی ط
ســال های 1391 و 1392 بــا مشــارکت وزارت آمــوزش و پــرورش 
و ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو در هفــت اســتان اجــرا شــد. 
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــال 1393 معاون در س
ــگاه و  ــر آزمایش ــرای ه ــار الزم ب ــد از اعتب ــن 40 درص ــا تأمی ب
ــوزش  ــو و وزارت آم ــاوری نان ــژه توســعه فن ــن ســتاد وی همچنی
و پــرورش هرکــدام 30 درصــد، زمینــه توســعه پرشــتاب 
تمــام  و  آوردنــد  فراهــم  را  دانش آمــوزی  آزمایشــگاه های 
ــال  ــد. در س ــو ش ــاوری نان ــگاه فن ــه آزمایش ــز ب ــتان ها مجه اس
ــوع  ــز و در مجم ــه 83 مرک ــگاه ها ب ــن آزمایش ــداد ای 1396 تع
559 دســتگاه تخصصــی و عمومــی وارد شــبکه آزمایشــگاه های 

ــا شــد.  آموزشــی توان

14

شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو 
)شبکه توانا(

شــبکه آزمایشــگاهی توانــا از ســال 1391 فعالیتــش را آغــاز نمــوده اســت. اهــداف  ایــن شــبکه عبارتند 
از: آمــوزش فنــاوری نانــو بــه صــورت عملــی و ســاده بــه دانش آمــوزان، تلفیــق کار عملــی و تئــوری بــه 
همــراه یادگیــری فرهنــگ کار گروهــی، تبدیــل شــبکه توانــا بــه یــک مرجــع معتبــر در زمینــه ارائــه 
خدمــات آزمایشــگاهی و آموزشــی فنــاوری نانــو، درآمدزایــی آزمایشــگاه های شــبکه توانــا بــه منظــور 
ــرای ورود  ــوزان ب ــازی دانش آم ــور و آماده س ــی تئوری مح ــتم آموزش ــالح سیس ــی و اص ــتقالل مال اس

بــه دانشــگاه یــا محیــط کار. 
بــه طــور کلــی فعالیت هــای ایــن شــبکه در قالــب دو بخــش تجهیــز و راه انــدازی آزمایشــگاه فنــاوری 

ــت. ــام اس ــال انج ــگاه ها در ح ــازی آزمایش ــو و فعال س نان
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در نمایشــگاه »تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران« 
ــز  ــر اســاس درخواســت مراک ــور ب ســال 1397، 33 پیــش فاکت
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــادر ش ــگاه ها ص ــز آزمایش ــت تجهی جه
تغییــر زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه از اردیبهشــت بــه دی ماه، 
مراحــل تجهیــز مراکــز جدیــد در ســال 1398 اجرایــی خواهــد 

شــد.
ــو و  ــگاه نان ــک آزمایش ــز ی ــس از تجهی ــت پ ــر اس ــایان ذک ش
ــاوری  ــی فن ــگاه های آموزش ــبکه آزمایش ــه ش ــتن آن ب پیوس
نانــو، پشــتیبانی، پاســخگویی و ارائــه خدمــات بــه آزمایشــگاه 
ــز شــده یکــی از دغدغه هــا و فعالیت هــای مهــم شــبکه  تجهی

اســت.

ÉÉهاÉآزمایشگاهÉÉ ÉسازیÉفعال
 در ســـال 1397 بـــه منظـــور فعال ســـازی آزمایشـــگاه ها، 
ـــوزش  ـــه آم ـــت. از جمل ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــای متنوع فعالیت ه
ـــی،حمایت  ـــوای آموزش ـــد محت ـــگاه ها، تولی ـــان آزمایش کارشناس
ــگاه ها  ــی در آزمایشـ ــای آموزشـ ــزاری کارگاه هـ ــی از برگـ مالـ
ــمینار و کارگاه در  ــزاری سـ ــه برگـ ــان بـ ــویق کارشناسـ و تشـ
آزمایشـــگاه ها، ارزیابـــی و امتیازدهـــی بـــه آزمایشـــگاه های 
ـــورت  ـــن مش ـــابقات و همچنی ـــزاری مس ـــا، برگ ـــبکه توان ـــو ش عض

و همفکـــری بـــا کارشناســـان و مســـئوالن آزمایشـــگاه ها.

ÉÉÉازÉــد ــنÉبازدی ــمینارÉوÉهمچنی ــزاریÉکارگاهÉوÉس برگ
ــا آزمایشــگاهÉهــایÉشــبکهÉتوان

و  آمــوزش  توانــا،  اهــداف شــبکه  مهم تریــن  از  یکــی 
ــا  ــد ب ــوزان عاقمن ــن دانش آم ــو در بی ــاوری نان ــج فن تروی
ــا اســت. بــر همیــن  اســتفاده از آزمایشــگاه های شــبکه توان

اســاس در ســال 1397 تــاش زیــادی بــرای تشــویق 
و  ســمینار  برگــزاری  جهــت  آزمایشــگاه ها  مســئوالن 
 کارگاه هــای آموزشــی و همچنیــن هماهنگــی بــرای بازدیــد 

دانش آموزان و عاقمندان از آزمایشگاه های نانو انجام شد. 
طی ســال 1397 در مجموع تعداد 1548 کارگاه و 797 ســمینار 
ــگاه ها  ــد از آزمایش ــداد 877 بازدی ــن تع ــد. همچنی ــزار ش برگ
ــه عمــل  ــف ب ــران مختل ــوزان، مســئوالن و مدی توســط دانش آم
آمــد. ضمنــا 8 نمایشــگاه تجهیــزات و محصــوالت فنــاوری نانــو 
ــد  ــاج محم ــه، ح ــوزی مراغ ــرای دانش آم ــط 8 پژوهش س توس
ــا صفــری شهرســتان اردبیــل،  ــی شهرســتان ســلماس، باب طای
پروفســور نظامــی شهرســتان فســا، اندیشــه ناحیــه2 شهرســتان 
ــهید  ــاری، ش ــتان س ــدی شهرس ــهید علی محم ــاه، ش کرمانش
اصغــر قاســمی ناحیــه1 شهرســتان بندرعبــاس و والیــت ناحیــه2 

شهرســتان بندرعبــاس برگــزار شــد.
تعـــداد 155،329   نفـــر  در  در مجمـــوع  در  ســـال 1397  
 آزمایشـــگاه های  شـــبکه  توانـــا آمـــوزش دیدنـــد کـــه از ایـــن 
ـــد. ـــر بودن ـــر دبی ـــوز و 7،362 نف ـــر  دانش آم ـــان، 147،967 نف می

آمار آموزش تخصصی شبکه توانا در سال 1397 

تعداد افراد شرحردیف
44637بازدید از آزمایشگاه ها1

افراد حاضر در کارگاه های 2
42259آموزشی شبکه توانا

51812افراد حاضر در سمینار آموزشی3

بازدید کنندگان از نمایشگاه 4
14699برگزار شده توسط آزمایشگاه ها

5
تعداد کل نفرات آموزش دیده 

در سال 97

155329
147967 دانش آموز

7362 دبیر

15
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شــایان ذکــر اســت در ســال 1395 آیین نامــه ای بــرای حمایــت 
ــدف  ــا ه ــا ب ــبکه توان ــگاه های ش ــزاری کارگاه در آزمایش از برگ
تشــویق کارشناســان آزمایشــگاه ها بــرای آمــوزش بیش تــر 
ــه  ــن آیین نام ــر اســاس ای ــن و اجــرا شــد. ب ــوزان، تدوی دانش آم
هــر آزمایشــگاه در هــر ســال امــکان برگــزاری 40 کارگاه عملــی 

ــوزان را دارد.  ــخصی از دانش آم ــداد مش ــرای تع ب
در ســال 1397 ایــن آیین نامــه بــا انــدک تغییــر )5کارگاه نیمــه 
ــورت  ــه ص ــال و 15 کارگاه ب ــه دوم س ــال، 20کارگاه نیم اول س
ــزار  ــای برگ ــرای کارگاه ه ــال  ب ــن س ــد. در ای ــرا ش ــناور( اج ش
شــده مبلــغ 1،083،600،000 ریــال اعتبــار بــه عنــوان حمایــت 

هزینــه گردیــد.

ÉÉÉکارشناسانÉآموزش

در تاریــخ 24 و 25 آبــان مــاه ســال 1397 پنجمیــن دوره آموزشــی 
تجهیــزات و فنــاوری نانــو در شــرکت صنایــع آموزشــی شــهر تهران 
برگــزار گردیــد. بــه منظــور بازدهــی هرچــه بیش تــر و یکســان ســازی 
ــوزش  ــک دوره آم ــدگان در دوره، ی ــرکت کنن ــی ش ــطح علم س
مجــازی بــا موضــوع مبانــی فنــاوری نانــو، روش هــای تولید و ســنتز 
ــخ 26  ــو در تاری ــگاه نان ــی در آزمایش ــی و ایمن ــواد، لیتوگراف نانوم
مهــر مــاه 1397 بــه صــورت رایــگان برگــزار و پــس از آن، آزمــون 
آنایــن مرتبــط بــا دوره در تاریــخ 3 آبــان مــاه 1397 برگــزار شــد. 
کارشناســانی کــه حــد نصــاب نمــره در آزمــون را کســب نمودنــد 

16

ÉÉمسابقات
ــگاه ها و  ــان آزمایش ــویق کارشناس ــور تش ــه منظ ــو ب ــگاه نان باش
ــط آزمایشــگاه، از  ــر در محی ــرای حضــور پررنگ ت ــوزان ب دانش آم
ســال 1396 مســابقه ای بــا عنــوان ســاخت فیلــم کوتــاه از کار بــا 
ــا  ــبکه توان ــو ش ــگاه های عض ــو در آزمایش ــاوری نان ــزات فن تجهی

ــاه 1397  ــر م ــن مســابقه در 14مه ــوده اســت.  دومی ــزار نم برگ
ــن دوره  ــه پنجمی ــج آن در افتتاحی ــد و نتای ــانی ش ــاع رس اط
آموزشــی کارشناســان آزمایشــگاه ها، اعــام شــد. در ایــن مســابقه 
11 فیلــم کوتــاه بــه دبیرخانــه مســابقه ارســال و بــه 3 فیلــم برتــر 

جوایــز اعطــا شــد.

اطالعات برگزیدگان در دومین مسابقه فیلم کوتاه
نام شرکت کنندهنام پژوهش سراشهرستاناستانرتبه

بتول تهامی پورمرکز پژوهش های عملی و آموزشی استان کرمانکرمانکرمان1
آمنه وزیری رادپژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابیقمقم2
محمدرضا باباعلیپژوهش سرای دانش آموزی متقینبرازجانبوشهر3
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نتایج ارزیابی آزمایشگاه ها در سال 1397
نام مدیرنام پژوهش سراشهرستاناستانرتبه
طیبه غفاریپژوهش سرای دانش آموزی آذربایجانتبریزآذربایجان شرقی1
اعظم فرح وشیپژوهش سرای دانش آموزی پروفسور نظامیفسافارس2
محمد باقر سلیمانیپژوهش سرای دانش آموزی مراغهمراغهآذربایجان شرقی3
عاءالدین بختیاریپژوهش سرای امام خمینی )ره(  قروهکردستان4
فاطمه محمدپور- مهدی خلیلی پژوهش سرای دانش آموزی استاد بابا صفریاردبیلاردبیل5
زهرا نیازی پژوهش سرای دانش آموزی ابن سیناتهرانتهران6
محمد جلیپژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهرشهرضااصفهان7
علی محمد یار احمدیپژوهش سرای دانش آموزی اشراقدورودلرستان8
محمدتقی لطفیپژوهش سرای دانش آموزی بناببنابآذربایجان شرقی9
آرمان شکوه سلجوقی مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمانکرمانکرمان10

امــکان حضــور در دوره عملــی را پیــدا کردنــد.
ســنتز شــیمیایی  ایــن دوره آموزشــی ضمــن خدمــت  در 
ــده رنگــی از آب  ــم اکســید، حــذف آالین نانوســاختارهای منیزی
بــا اســتفاده از نانوســاختارهای MgO بــه روش جــذب ســطحی، 
ــه روش  ــی ب ــاف نانوکامپوزیت ــنتز نانوالی ــی و س روش لیتوگراف
الکتروریســی آمــوزش داده شــد. پــس از دوره یــک آزمــون 
آنایــن برگــزار و بــه افــرادی کــه حــد نصــاب نمــره را دریافــت 

ــد.  ــه گردی ــور در دوره ارائ ــی حض ــد گواه نمودن

ÉÉآزمایشگاهÉبهÉامتیازدهیÉوÉارزیابی
از موثرتریــن ابزارهــای شــبکه توانا بــرای ایجاد انگیــزه در مدیران 
ــگاه ها،  ــی آزمایش ــبکه، ارزیاب ــگاه های ش ــان آزمایش و کارشناس
اطاع رســانی نتایــج بــه مدیــران و همچنیــن تقدیــر از نفــرات و 
مراکــز برتــر اســت. ایــن ارزیابی هــا بــه صــورت ماهانــه در ســال 
1397 انجــام شــد. از مهم تریــن پارامترهــای موثــر در امتیازدهــی 
ــزار  ــمینار برگ ــداد دوره و س ــه تع ــوان ب ــگاه ها می ت ــه آزمایش ب

شــده در آن آزمایشــگاه، میــزان فعالیــت آزمایشــگاه در میزبانــی 
ــا  ــتانی ی ــف اس ــای مختل ــب رتبه ه ــا، کس ــت ها و دوره ه نشس
کشــوری بــه واســطه انجــام فعالیــت در آزمایشــگاه و شــرکت در 
ــن  ــی ای ــر گزارش ده ــه مهم ت ــف و از هم ــنواره های مختل جش

فعالیت هــا بــه باشــگاه نانــو، اشــاره کــرد. 
ــدی  ــاه، رتبه بن ــده در 12 م ــام ش ــای انج ــوع ارزیابی ه از مجم

ــد. ــخص ش ــال 1397 مش ــگاه ها در س آزمایش

17

ÉÉکارشناسانÉوÉمدیرانÉباÉفکریÉهمÉوÉمشورت
باشــگاه نانــو همــواره بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان خــود اهمیــت 
ــازی  ــرق مج ــی و از ط ــات تلفن ــر ارتباط ــاوه ب ــت. ع ــل اس ــی قائ باالی
ــا  ــوری ب ــات حض ــی( جلس ــبکه های اجتماع ــی و ش ــت الکترونیک )پس
ــادل نظــر در  ــرای همفکــری و تب ــران و کارشناســان آزمایشــگاه ها ب مدی
مــورد مشــکات و راه حل هــای فعال ســازی آزمایشــگاه های نانــو برگــزار 
ــزی  ــری و برنامه ری ــوان »شــورای هم فک ــا عن ــن جلســات ب ــد. ای می نمای
آزمایشــگاه های توانــا« از ســال 1396 برگــزار شــده اســت.  تــا کنــون 9 
جلســه شــورا برگــزار گردیــده اســت. شــهرهای قزویــن و مشــهد در ســال 
1396 و کرمــان، تهــران، تبریــز، تبریــز، تهــران، بندرعبــاس و کرمانشــاه 

ــد.   ــال 1397 بوده ان ــات در س ــن جلس ــزاری ای ــای برگ محل ه
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مسابقه ملی توانمند
دیگــر  از  توانمنــد«  ملــی  »مســابقه  ســاالنه  برگــزاری 
ــزاری  ــدف از برگ ــت. ه ــو اس ــگاه نان ــم باش ــای مه برنامه ه
ــه مجموعــه فعالیت هــای  ــن مســابقه کــه از ســال 1395 ب ای
باشــگاه اضافــه شــده اســت، ترغیــب دانش آمــوزان بــه انجــام 
پژوهش هــای مســئله محــور و آزمــودن توانمنــدی آنــان 
در بهره گیــری کاربــردی از تجهیــزات تخصصــی فنــاوری 
نانــوی موجــود در مجموعــه آزمایشــگاه های توانــا اســت. 
اگرچــه دانش آموزانــی کــه محــل انجــام پــروژه آنهــا در 
ــد  ــز می توانن ــت نی ــا نیس ــوزی توان ــگاه های دانش آم آزمایش

ــد. ــرکت کنن ــابقه ش ــن مس در ای
ــوع  ــا موض ــت 1395 ب ــد اردیبهش ــی توانمن ــابقه مل ــن مس اولی
ــرای  ــی« در پژوهش س ــه روش الکتروریس ــاف ب ــد نانوالی »تولی
دانش آمــوزی امــام صــادق )ع( شهرســتان نــور و دومیــن 
ــز  ــطوح آبگری ــاف و س ــش نانوالی ــر 1396 در دو بخ ــابقه تی مس
اصفهــان  شــهر  فضیلــی  دانش آمــوزی  پژوهش ســرای  در 
برگــزار گردیــد. ســومین مســابقه 23 و 24 اســفند 1397 
در پژوهش ســرای جابریــن حیــان تهــران و در ســه محــور 
ــی  ــد. گفتن ــزار ش ــاف برگ ــز و نانوالی ــانی، ســطوح آبگری دارورس

ــک  ــابقه، ی ــزاری مس ــان برگ ــش از زم ــن دوره پی ــت در ای اس
ــه صــورت مجــازی جهــت ســنجش اطاعــات علمــی  آزمــون ب
ــد.  ــزار ش ــابقه برگ ــرکت در مس ــه ش ــدان ب ــی عاقمن و مهارت
ســواالت ایــن آزمــون بــه مبانــی و مفاهیــم علــوم و فنــاوری نانــو، 
تجهیــزات، مهــارت و اصــول ایمنــی کار در آزمایشــگاه های نانــو 

ــت. ــاص داش اختص
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ÉÉتوانمندÉÉمسابقهÉÉسومینÉÉبرگزاریÉÉجزئیات
ــه شــرکت کنندگان،  روز اول مســابقه، پــس از خوش آمدگویــی ب
ــه 12  ــل ب ــه از قب ــه دوم ک ــه مرحل ــه ب ــوز راه یافت 48 دانش آم
تیــم تقســیم شــده بودنــد، بــه قیــد قرعــه در 3 گــروه 4 تیمــی 
قــرار گرفتنــد و هــر گــروه بــه نوبــت روی ســن حاضــر شــده و 

بــه ســواالت پاســخ دادنــد.
ــر  ــه ه ــباتی ب ــوال محاس ــک س ــت ی ــه نوب ــابقه، ب ــروع مس در ش
تیم هــای هــر گــروه داده شــد و پــس از پاســخدهی آنهــا، 16 ســوال 
در محورهــای مختلــف در حــوزه فنــاوری نانــو از هــر تیــم پرســیده 
شــد. در پایــان مســابقه مرحلــه اول، بــر اســاس امتیــازات، 4 تیــم 

برتــر بــه مرحلــه دوم کــه مســابقه عملــی بــود راه پیــدا کردنــد.

اسامی برندگان سومین مسابقه ملی توانمند و جوایز آنها

جوایزپژوهش سرای مربوطاستاد راهنمانام اعضای تیمرتبه

اول
ابوالفضل باقرزاده همائی، آریا فرزانه 
فردسردهایی، علی رفیعی مادوانی، 

سیده کیانا قریشی کاوردی

اعظم 
نژادعلیرضایی

پژوهش سرای شهید قاسمی 
ناحیه 1 بندرعباس

4 میلیون تومان به تیم
4 میلیون تومان + 300هزار تومان 

گرنت آزمایشگاهی به مرکز

رقیه غامزاده، سیده مبینا هاشمیان، دوم
مریم ولی پور، ربابه ولی پور

زهره درودی، 
طاهره ضابط 

محبوب، هومن 
بخشی

پژوهش سرای شهید میرزاده 
بابلسر

3 میلیون تومان به تیم
3 میلیون تومان + 300هزار تومان 

گرنت آزمایشگاهی به مرکز

سوم
هومن حسینی، محمد شافعی، سید 
محمدحسین داتلی بیگی، مهیمن 

ژولیده

فرشید عزیزی، 
محمدصادق 

شهری

پژوهش سرای ناحیه 2 سنندج، 
پژوهش سرای استاد طاهر 

شهرضا

2 میلیون تومان به تیم
2 میلیون تومان + 300هزار تومان 

گرنت آزمایشگاهی به مرکز

چهارم
زهرا سادات شاکری، امیرحسین 

دیوارگر، حسین کمالی، علی باقرزاده 
همائی

پژوهش سرای ناحیه 2 سکینه امینی
بندرعباس

300هزار تومان گرنت 
آزمایشگاهی

هــر تیــم در 3 محــور نانوالیــاف، آبگریــزی، دارورســانی 
بــه  شــیوه نامه،  شــرایط  طبــق  نمونــه  ســاخت  بــرای 
ــان کار،  ــد. در پای ــک کردن ــر کم ــه یکدیگ ــی ب ــورت تیم ص
ــم داوری  ــط تی ــم توس ــر تی ــده از ه ــاخته ش ــوالت س محص

ــد. ــه ش ــل گرفت تحوی
صبــح روز دوم مســابقه، شــرایط بــرای برگــزاری مســابقه اصلــی 
ــک  ــر ی ــط ه ــده توس ــاخته ش ــوالت س ــد و محص ــم ش فراه
ــت،  ــت. در نهای ــرار گرف ــون ق ــورد آزم ــب م ــه ترتی ــا ب از تیم ه
ــارم  ــا چه ــای اول ت ــد و رتبه ه ــدی ش ــا جمع بن ــازات تیم ه امتی

ــی شــدند. معرف
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ÉÉنانوÉباشگاهÉسایت
ســایت باشــگاه نانــو بــه نشــانی www.nanoclub.ir همچــون 
ــان  ــگاه و مخاطب ــان باش ــی می ــی محکم ــل ارتباط ــه پ همیش
ــب  ــه کس ــد ب ــدان می توانن ــایت عالقمن ــن س ــت. در ای اس
ــان  ــه و در جری ــگاه پرداخت ــف باش ــای مختل ــالع از بخش ه اط
آخریــن اخبــار و رویدادهــای آنهــا قــرار گیرنــد. در ســال 1396 
ــورت  ــو ص ــگاه نان ــایت باش ــد از س ــزار بازدی ــش از 119 ه بی
ــف  ــای مختل ــت بخش ه ــر از فعالی ــش از 250 خب ــه و بی گرفت

ــت. ــده اس ــر ش ــگاه منتش باش
از دیگــر مــوارد مهــم قابل ذکــر، طراحــی و اجرای نســخه جدید 
ســایت باشــگاه بــه هــدف اســتفاده بهتــر کاربــران و افزایــش 
ــی  ــد قابلیت های ــایت جدی ــت. در س ــدگان آن اس بازدیدکنن
چــون: دسترســی آســان تر و ســریع تر بــه ســامانه های 
ثبت نــام، تقویــم رویدادهــای باشــگاه، ثبــت درخواســت 
ــی  ــای آموزش ــار مقاله ه ــگاه، انتش ــی باش ــای نمایندگ اعط
ــو، فروشــگاه اینترنتــی از  ــاد نان ــا ســرفصل های المپی ــق ب مطاب
ــا  ــن ب محصــوالت و انتشــارات باشــگاه، امــکان گفتگــوی آنالی
همــکاران باشــگاه و نیــز انتشــار پرســش و پاســخ های متــداول 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج

ÉÉنانوÉزنگÉماهنامه
ماهنامــه »زنــگ نانــو« بــه عنــوان رســانه مکتــوب باشــگاه نانو، 
ــو و  ــا فنــاوری نان ضمــن آشناســازی معلمــان و دانش آمــوزان ب
برنامه هــای کشــور در ترویــج و آمــوزش ایــن فنــاوری، تــالش 
ــط  ــده توس ــن ش ــای تدوی ــار محتواه ــا انتش ــا ب ــد ت می کن
کارشناســان و مدرســان نانــو و دانش آمــوزان عالقمنــد، امــکان 

بــروز اســتعدادهای موجــود در کشــور را فراهــم کنــد. 
ــه  ــی ب ــال تحصیل ــول س ــال 1387 در ط ــه از س ــن ماهنام ای
ــت  ــده اس ــر ش ــتان منتش ــه در تابس ــژه نام ــک وی ــراه ی هم
ــار آن  ــال انتش ــن س ــی 1398- 1397 دهمی ــال تحصیل و س
ــواره  ــو« هم ــگ نان ــه »زن ــوای ماهنام ــش محت ــت.  در بخ اس
تهیــه مطالــب متنــوع و جــذب مخاطبــان بــا ســطوح  
ــو و ســالیق مختلــف، مــورد هــدف  متفاوتــی از معلومــات نان

ــت.  ــوده اس ب
در همیــن راســتا در ســال 1397 ایــن ماهنامــه بــا بخش هــای 
متنــوع اخبــار، مصاحبــه، دانــش، نانــو در اســتان ها، معرفــی 
ــو  ــی، گفتگ ــو، دورهم ــای نان ــی، کاربرده ــته های تحصیل رش
ــر  ــوزی منتش ــاالت دانش آم ــوان و مق ــگران ج ــا پژوهش ب

شــده اســت.

رسانه های باشگاه نانو


