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1. تعاریف 

ــا: شــبکه آزمایشــگاهی توانــا، مجموعــه آزمایشــگاه های آموزشــی فنــاوری نانــو اســت کــه   شــبکه آزمایشــگاهی توان
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو و وزارت آمــوزش و پــرورش در 

ــدازی شــده اســت.  محــل پژوهش ســراهای دانش آمــوزی و مــدارس منتخــب سراســر کشــور راه ان
 کارشــناس آزمایشــگاه عضــو شــبکه توانــا: دبیرانــی کــه بــه عنــوان کارشناســان فنــاوری نانــو در آزمایشــگاههای 

ــو معرفــی شــده اند. ــه باشــگاه نان ــه صــورت رســمی ب ــا فعالیــت می کننــد و ب شــبکه توان
 کارشــناس فنــی شــبکه توانــا: یــک نیــروی متخصــص در حــوزه علــوم و فنــاوری نانــو کــه در باشــگاه نانــو وظیفــه 

ــا را برعهــده دارد. ــی طرح هــای پژوهشــی جــاری در شــبکه توان نظــارت و ارزیاب
ــو اســت  ــوای آموزشــی مســابقه: محتــوای مســابقه، دســتورالعمل یــک آزمایــش در حــوزه علــوم و فنــاوری نان  محت
کــه در قالــب برنامــه سلســله دوره هــای آموزشــی توســط کارشــناس آزمایشــگاه عضــو شــبکه توانــا هــر مــاه بصــورت کارگاه 
آموزشــی بــه عالقمنــدان آمــوزش داده می شــود. همچنیــن، دســتورالعمل ایــن آزمایش هــای ماهانــه بــر روی ســایت باشــگاه 

و بصــورت رایــگان در اختیــار عمــوم عالقمنــدان قــرار داده می شــود.

2. رشح مسابقه 

 مســابقه نیلوفرآبــی یــک آزمــون تســتی بصــورت برخــط )مجــازی( اســت کــه در پایــان هــر مــاه بــر اســاس مطالــب ارائــه 
ــا برگــزار می شــود. شــده در دوره هــای آموزشــی توان

ــه صــورت آزمــون  ــا، مســابقه بصــورت مجــازی و ب ــه شــرایط موجــود و شــیوع ویــروس کرون ــا توجــه ب ــح:  ب  توضی
ــرای مســابقه اعــالم خواهــد شــد. تســتی برگــزار مــی گــردد و در صــورت تغییــر شــرایط، قالــب جدیــد ب

3. اهداف مسابقه

- افزایش مهارت های پژوهشی دانش آموزان و دبیران در حوزة فناوری نانو

4. راهربدهای مسابقه

- ایجاد انگیزه و نشاط علمی در دانش آموزان
- ترویج علوم و فناوری نانو در سطح دانش آموزی 

- آشنایی دانش آموزان با آزمایشگاه های توانا در پژوهشسراهای دانش آموزی
- حمایت از تکمیل طرح های پژوهشی دانش آموزی در آزمایشگاه های توانا  
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5. روش اجرایی مسابقه

5. 1. زمان برگزاری

 مسابقه در آخرین هفته هر ماه برگزار می شود.

5. 2. نحوه برگزاری

ــه آدرس www.nanoclub.ir برگــزار می شــود. عالقه منــدان  ــو ب مســابقه بصــورت برخــط و در بســتر ســایت باشــگاه نان
بــه شــرکت در مســابقه می تواننــد پــس از ثبــت نــام در ســایت باشــگاه نانــو در مســابقه شــرکت نماینــد. همچنیــن، خبــر 
برگــزاری مســابقه هــر مــاه بــر روی ســایت باشــگاه نانــو قــرارداده مــی شــود و عالقمنــدان از طریــق لینــک موجــود در خبــر 

نیــز مــی تواننــد وارد صفحــه مســابقه شــوند.

5. 3. منبع سواالت مسابقه

ــو و نیــز در قســمت   ســواالت مســابقه از محتــوای آموزشــی مســابقه اســت کــه هفتــه اول هــر مــاه در ســایت باشــگاه نان
ــذاری می شــود.  ــا بارگ ــه شــبکه توان ــوط ب ــار مرب اخب

5. 4. افراد مجاز برای شرکت در مسابقه

 شــرکت در ایــن ســری مســابقات بــرای کلیــه دانــش آمــوزان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی آزاد اســت، امــا بــا توجــه بــه 
محتــوای ســواالت مســابقه، آن دســته از افــرادی کــه در دوره هــای آموزشــی ماهانــه شــبکه توانــا شــرکت نموده انــد شــانس 

بیشــتری در پاســخگویی بــه ســواالت مســابقه خواهنــد داشــت.

5. 5. نحوه انتخاب برگزیدگان مسابقه 

برندگان این مسابقه در دو دسته کلی معرفی می شوند:
ــه قیــد قرعــه 20 نفــر انتخــاب  ــه تمامــی ســواالت مســابقه پاســخ صحیــح دهنــد، ب ــته اول(  از بیــن افــرادی کــه ب دس

ــد. خواهندش
دســته دوم( همــه افــرادی کــه در 4 دوره از 6 دوره مســابقه طبــق توضیــح زیــر شــرکت نمــوده و بــه تمامــی ســواالت پاســخ 

صحیــح داده انــد، در دســته دوم قــرار می گیرنــد.
 توضیــح: برنــدگان دســته دوم مســابقه دوبــار در ســال انتخــاب می شــوند؛ یکبــار در نیمــه اول ســال یعنــی از فروردیــن 
تــا شــهریور مــاه، و باردیگــر در نیمــه دوم ســال یعنــی از مهــر تــا اســفند مــاه. بــه طــور مثــال فــردی کــه از دی مــاه وارد 
مســابقه شــود تــا پایــان ســال فقــط مــی توانــد در 3 دوره شــرکت کنــد و از ایــن رو در ارزیابــی برنــدگان دســته دوم مســابقه 

قــرار داده نخواهنــد شــد.
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6. جوایز مسابقه

6. 1. معرفی جوایز

جوایز در نظر گرفته شده برای برندگان مسابقه به شرح جدول زیر است:

لوح تقدیرتعداد کل )نفر(نوع برندگان

کمک هزینه آموزشی 
به ارزش 2000000 ریال*

کمک هزینه پژوهشی 
به ارزش 10000000 ریال*

دسته اول
20 نفر

 
-

دسته دوم
طبق توضیح بند 5. 5

-

*توضیحات مربوط به این جوایز در بند 6. 2 آورده شده است.

6. 2. شرح جوایز

6. 2. 1. کمک هزینه آموزشی

ایــن جایــزه بــرای دســته اول برنــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت. کیــف پــول صفحــه شــخصی برنــدگان ایــن مســابقه در 
ــن  ــد ای ــدگان مســابقه می توانن ــال( شــارژ می شــود و برن ــون ری ــال )دو میلی ــغ 2000000 ری ــه مبل ــو ب ســایت باشــگاه نان

مبلــغ را بــرای شــرکت در دوره هــای آموزشــی یــا خریــد محصــوالت آموزشــی در ســایت باشــگاه نانــو صــرف نماینــد.

6. 2. 2. کمک هزینه پژوهشی

ایــن جایــزه مختــص برنــدگان دســته دوم مســابقه اســت. مبلــغ کمــک هزینــه پژوهشــی، 10000000 ریــال )ده میلیــون 
ریــال( بــرای هــر فــرد برنــده اســت. برنــده ایــن گرنــت از زمــان اعــالم اســامی برنــدگان مســابقه بــه مــدت یــک مــاه فرصــت 
دارد تــا پروپــوزال یــک موضــوع تحقیقاتــی در حــوزه علــوم و فنــاوری نانــو را طبــق فــرم هــای شــماره 1 )فــرم پیشــنهاد 
ــد  ــس از داوری و تایی ــد. پ ــال نمای ــو ارس ــگاه نان ــه باش ــوده و ب ــل نم ــرا( تکمی ــد پژوهشس ــرم تایی ــماره 2 )ف ــرح( و ش ط
ــا، مبلــغ گرنــت در کیــف پــول صفحــه شــخصی دانــش آمــوز بــرای خریــد  پروپــوزال توســط کارشــناس فنــی شــبکه توان

ــرد. ــرار می گی ــو ق ــز در ســایت باشــگاه نان ــواد و وســایل آزمایشــگاهی و انجــام آنالی م


