
آموزش  توسعه  برای  نانو  فناوری  توسعه  با حمایت ستادویژه  نانو  باشگاه 

نانو بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی تاسیس شده است. برای 

رسیدن به این هدف باشگاه نانو طیف گسترده ای از برنامه های آموزشی را 

توسط متخصصان علوم نانو تدوین و اجرا می نماید. یکی از این برنامه ها 

برگزاری دوره های آموزشی تئوری و مهارتی بصورت مجازی و حضوری برای 

دانش آموزان مقاطع مختلف در سراسر کشور است.

راه های ارتباطی:

دوره های آموزشی 
باشگاه دانش آموزی نانو

آموزش نوین
 تجربه ای نو، آینده ای روشن

 09359937155 - 09104507601

www.nanoclub.ir

info@nanoclub.ir

02192001031

  nanoclub_ir

ــام در  ــت ن ــتر و  ثب ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
ــا  ــود و ی ــه خ ــرای منطق ــا پژوهشس ــا ب دوره ه
ــا باشــگاه دانــش آمــوزی نانــو از طریــق تلفــن  ب

92001031 -021 تماس بگیرید.

سفر به 

دنیای شگفت انگیز اننو 



نحوه تعداد جلساتعنوان دوره
برگزاری

هزینه ثبت 
نام )ناموت(

آشنایی با فناوری 
نانو - مقدماتی

6 جلسه
 90 دقیقه ای

200000حضوری

150000آنالین

ساخت ستون 
تصفیه آب

یک جلسه 
سه ساعته

150000حضوری
75000آنالین

شیشه آب گریز 
بساز

یک جلسه سه 
ساعته

150000حضوری
75000آنالین

نحوه تعداد جلساتعنوان دوره
برگزاری

هزینه ثبت 
نام )ناموت(

دوره جامع آشنایی 
با فناوری نانو 

6 جلسه 90 
دقیقه ای

200000حضوری
150000آنالین

تصفیه آب 
به کمک نانومواد

یک جلسه 
سه ساعته

150000حضوری
75000آنالین

دارورسانی به کمک 
نانوذرات مغناطیسی

یک جلسه 
سه ساعته

150000حضوری
75000آنالین

        تعداد جلسات: 5 جلسه
        هزینه دوره حضوری: 250 هزارناموت

        هزینه دوره غیرحضوری: 200 هزارناموت

دوره های آموزشی سفر به دنیای نانو )نکست 1( 
  ویژه مقطع ابتدایی

فعالیـت  انجـام  بـا  ابتدایـی  دوم  دوره  آمـوزان  دانـش  دوره  ایـن  در 

نانـو  دنیـای  هـای  شـگفتی  و  نانـو  فنـاوری  بـا  آزمایـش  و  کارعملـی  و 

اسـتفاده  بـا  دوره  ایـن  در  نانـو  فنـاوری  آمـوزش  شـد.  خواهنـد  آشـنا 

براسـاس  و  نانـو  باشـگاه  توسـط  کـه   1 نکسـت  آموزشـی  بسـته   از 

 روش هـای آموزشـی اسـتاندارد طراحی وتهیه شـده اسـت اجـرا می گردد و 

دانش آموزان قدم به قدم با دنیای شگفت انگیز نانوآشنا می شوند.

دوره های آموزشی فناوری نانو 
    ویژه مقطع متوسطه اول

باشــگاه دانش آمــوزی نانــو دوره هــای جــذاب آموزشــی زیــر را بــرای آشــنایی 

دانش آمــوزان مقطــع متوســطه اول بــا فنــاوری نانــو برگــزار می نمایــد: 

ــا بهره گیــری  ــو دانش آمــوزان ب ــاوری نان ــا فن در دوره آموزشــی آشــنایی ب

ــا  ــی ب ــت و کارگروه ــام فعالی ــی و انج ــتاندارد آموزش ــای اس از روش ه

ــای  ــد. در دوره ه ــد ش ــنا خواهن ــای آن آش ــو و جذابیت ه ــاوری نان فن

ــز بســاز  آموزشــی مهارتــی ســاخت ســتون تصفیــه آب و شیشــه آب گری

ــنا  ــو آش ــاوری نان ــای فن ــا کاربرده ــی ب ــورت عمل ــوزان بص ــز دانش آم نی

ــرد. ــد ک ــد خواهن ــاده را تولی ــک نانوم ــا ی ــک کارســازه و ی شــده و ی

پژوهشسرای  در  حضوری  های  دوره 
در  آنالین  های  دوره  و  شما   منطقه 

سایت باشگاه نانو برگزار می شود

دوره های آموزشی فناوری نانو 
             ویژه مقطع متوسطه دوم

ــرای  ــر را ب ــی زی ــذاب آموزش ــای ج ــو دوره ه ــوزی نان ــش آم ــگاه دان باش

ــزار  ــو برگ ــاوری نان ــا فن ــطه دوم ب ــع متوس ــوزان مقط ــنایی دانش آم آش

ــد:  مــی نمای

ــری  ــا بهره گی ــوزان ب ــو دانش آم ــاوری نان ــا فن ــنایی ب ــع آش در دوره جام

ــا  ــی ب ــت و کارگروه ــام فعالی ــی و انج ــتاندارد آموزش ــای اس از روش ه

ــای  ــد. در دوره ه ــد ش ــنا خواهن ــای آن آش ــو و جذابیت ه ــاوری نان فن

آموزشــی مهارتــی تصفیــه آب بــه کمــک نانومــواد و دارورســانی بــه کمــک 

نانــوذرات مغناطیســی نیــز دانش آمــوزان بصــورت عملــی بــا کاربردهــای 

ــد  ــاده تولی ــک نانوم ــا ی ــازه و ی ــک کارس ــده و ی ــنا ش ــو آش ــاوری نان  فن

خواهند کرد.

شروع دوره
بانانو 

آشنا شویم!

ماده نانو ساختار 
چیست؟

خواص شگفت 
انگیر مواد نانو!

علت تغییر خواص 
مواد در ابعاد نانو

پایان دوره
مرور مطالب دوره و بازی

  مسیــر آموزش نانو 

در دوره نکست 1


