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آیین نامه اجرایی پنجمین مسابقه ملی تـوانـمنــــــــد
(مسابقه دانشآموزی علمی-مهارتی در حوزة فناوری نانو)

شهریور 1041

آیین نامه اجرایی پنجمین مسابقه ملی تـوانـمنــــــــد (دانش آموزی)

 -1قوانین اجرایی
 -1-1شرایط عمومی شرکت در مسابقه


كليه متقاضيان شركت در مسابقه ميبايست دانش آموز بوده و مشغول به تحصيل باشند.



شركت در مسابقه براي دانش آموزان مقاطع تحصيلي دوره دوم ابتدايي ،متوسطه اول و متوسطه دوم مجاز است.



مسابقه در قالب تيم  2نفره برگزار شده و انتخاب اعضاي تيم بر عهده دانشآموزان خواهد بود.



هر دانش آموز ميتواند تنها در يك تيم شركت نمايد.



براي شركت در مسابقه ،تنها يك نفر از اعضاي گروه بايد نرم افزار مسابقه را نصب كرده و بعنوان سرگروه در مسابقه شركت نمايد.

 -2-1مراحل مسابقه


مرحلة اول

اين مرحله شامل يك آزمون تئوري و عملي است كه در قالب نرمافزار مسابقه برگزار ميشود .شركتكنندگان با توجه به امتيازي كه در مراحل
مسابقه كسب ميكنند به مرحلة عملي راه پيدا ميكنند.


مرحلة دوم

مرحلة نهايي در قالب مسابقه عملي طي سه روز در محل نمايشگاه بينالمللي فناورينانو ( )IRANNANO1041و در سه مقطع دوره دوم
ابتدايي ،متوسطه اول و متوسطه دوم بصورت حضوري برگزار ميشود.
 -3-1زمان و نحوه شرکت در مرحلة اول مسابقه


دانشآموزان از  1شهريورماه  1041ميتوانند نرم افزار مسابقه را نصب كنند.



مهلت ثبت نام و شركت در بازي نرم افزاري از تاريخ  1041/40/40لغايت  1041/40/24است.



ثبت نام در مسابقه توانمند رايگان است.



دانشآموزان براي ثبت نام اوليه ميبايست با مراجعه به آدرس وب سايت باشگاه نانو ( )www.nanoclub.irدر صفحه مربوط به

مسابقه توانمند اپليکيشن مسابقه توانمند را نصب نموده و مراحل ثبت نام را انجام دهند .الزم به ذكر است ثبت نام به صورت گروهي
است و يك نفر از اعضاي گروه ،ثبت نام خودش و نفر دوم را انجام ميدهد و در حين بازي به صورت گروهي اين مرحله از مسابقه را
پيش ميبرند.


شركتكنندگان پس از زدن دكمه شروع مرحلة اول ،شش روز فرصت دارند تا تمامي سواالت مسابقه پاسخ دهند.



سواالت مسابقه بصورت تستي ،تشريحي و انجام يك فعاليت عملي است .با توجه به اينکه زمان در نظر گرفته شده براي انجام

فعاليت علمي پنج روز ميباشد ،دانشآموزان مي بايست سواالت تستي و تشريحي را در مدت يك روز پاسخ دهند تا فرصت كافي براي
پاسخگويي به سوال فعاليت علمي را داشته باشند.
 -4-1زمان،شیوه و موضوعات مرحلة دوم (نهایی) مسابقه


بر اساس امتيازات كسب شده در مرحلة اول ،در مقطع ابتدايي  14تيم در قالب گروههاي  2نفره ،در مقطع متوسطه اول  14تيم

در قالب گروههاي  2نفره و در مقطع متوسطه دوم  14تيم در قالب گروههاي  2نفره به مرحلة دوم مسابقه دعوت مي شوند.
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زمان برگزاري مرحلة نهايي در نيمة اول مهرماه سال  1041است و مکان برگزاري اين مرحله در محل نمايشگاه بينالمللي فناورينانو

( )IRANNANO1041در شهر تهران خواهد بود كه آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد شد.


مرحلة عملي شامل سه مقطع ابتدايي ،متوسطه اول و متوسطه دوم ميشود .موضوع مسابقه و جوايز اختصاص يافته در سه مقطع

با يکديگر متفاوت است.


موضوعات مقطع دوم ابتدایی:
 ساخت ستون تصفيه آب
 نجات تخم مرغ



موضوعات مقطع متوسطه اول:
 ساخت سازه شگفت انگيز
 دارورساني



موضوعات مقطع متوسطه دوم:
 ساخت نانوالياف به روش الکتروريسي
 ساخت بتن ضد ضربه

 اطالعات و مطالب تئوري مورد نياز در مورد فعاليتهاي آزمايشگاهي مرحلة دوم (نهايي) مسابقه به صورت جزوه در سايت
 www.nanoclub.irبارگذاري شده و در اختيار شركتكنندگان قرار خواهد گرفت.
 -5-1جوایز مسابقه
جوایز نقدی به هر

جوایز نقدی به هر

جوایز نقدی به هر

جوایز نقدی به

رتبه

یک از اعضای تیم

یک از اعضای تیم

یک از اعضای تیم

نهاد معرفی کننده

تیم

در مقطع ابتدایی

در قطع متوسطه

در مقطع متوسطه

(ریال)

دوره دوم (ریال)

اول (ریال)

دوم (ریال)

24444444

24444444

24444444

20444444

14444444

14444444

10444444

0444444

0444444

14444444

جوایز اعتباری به نهاد

لوح تقدير  14/444/444 +ريال اعتبار مالي
1

براي دريافت خدمات آناليز از آزمايشگاههاي
عضو شبکه آزمايشگاهي فناوري نانو
لوح تقدير  7/044/444 +ريال اعتبار مالي براي

2

14444444

دريافت خدمات آناليز از آزمايشگاههاي عضو
شبکه آزمايشگاهي فناوري نانو
لوح تقدير  0/444/444 +ريال اعتبار مالي براي

3

0444444

دريافت خدمات آناليز از آزمايشگاههاي عضو
شبکه آزمايشگاهي فناوري نانو
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 -2قوانین مسابقه و نحوة داوری
 -1-2مرحلة اول
تيمهاي دانشآموزي بايد مطابق آيين نامه و دستورالعملهاي مسابقه كه در نرم افزار نشان داده ميشود ،عمل نمايد.
 -2-2مرحلة دوم (نهایی)
 -1-2-2قوانین عمومی مرحلة دوم (نهایی)
تمامي اعضاي گروه بايد به كليه دستورالعملهاي هيئت داوران توجه كرده و خارج از شرايط اعالم شده در مسابقه عملي ،فعاليت ديگري
انجام ندهند .دستورالعمل مربوط به مرحلة دوم و مقررات آن پيش از برگزاري اين مرحله در اختيار شركتكنندگان قرار ميگيرد.
چنانچه پس از مسابقه نيز موارد تخلف مشخص شود ،تيم مربوط حذف و در صورت دريافت رتبه برتر ،جوايز از آن تيم بازپس گرفته خواهد
شد.
 -2-2-2نحوه اجرای مسابقه مرحلة دوم (نهایی)
در ادامه موضوعات و چالشهای مرتبط با هر مقطع ذکر شده است .اطالعات و مطالب تئوری مورد نیاز در مورد فعالیتهای
آزمایشگاهی مرحله مرحلة دوم (نهایی) مسابقه به صورت جزوه و فیلم در بخش مسابقه توانمند در سایت www.nanoclub.ir
بارگذاری شده و در اختیار شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت.
 مقطع دوم ابتدایی

 نجات تخم مرغ
در اين محور ،دانشآموزان با كمك هم گروهي خود با استفاده از يك عدد جورچين سازه شگفت انگيز  C204سازه اي را ميسازند،كه امکان
قراردادن يك عدد تخم مرغ درون سازه وجود داشته باشد .دانش آموزان نبايد از هيچ گونه چسب يا وسيله ديگري در ساخت سازه خود
استفاده نمايند.
جورچين سازه شگفت انگيز در حقيقت يك مدل اتمي از كربن در ساختار نانوموادي مانند گرافن ،فولرن و نانولوله كربني است .در حقيقت
هر سازه اي كه دانش آموزان با خالقيت خود طراحي نموده و مي سازند را مي توان بعنوان الگويي از نوعي نانو ماده دانست كه مي تواند
امکان وجود در دنياي نانو را داشته باشد .در اين مسابقه دانش آموز ميآموزد تعداد اتم هاي يکسان با پيوندهاي يك اندازه وقتي بصورت هاي
متفاوت كنار هم قرار مي گيرند سازه هاي مختلف با خواص متفاوت را ايجاد مي كنند.
در روز مسابقه يك عدد تخم مرغ درون سازه قرارداده ميشود و داور سازه را از ارتفاع معين رها مينمايند .در اين بخش از مسابقه گروهي
بيشترين امتياز را كسب خواهد نمود كه سازه ساخته باشد كه موجب شود تخم مرغ پس از سقوط نشکند و در عين حال سازه ساخته شده
كمترين وزن را داشته باشد.
راه یافتگان به مرحله نهایی باید این محصول را قبل از حضور در مرحله نهایی و در آزمایشگاههای دانشآموزی شهر خود
بسازند و در روز مسابقه به داور مسابقه تحویل دهند .برای آشنایی و هماهنگی با آزمایشگاه دانشآموزی محل سکونت با شماره
 12112111131یا 11211593231تماس حاصل فرمایید.
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 تصفیه آب
براي بهبود كيفيت آب در مصارف مختلف خانگي ،كشاورزي و صنعتي روشهاي مختلفي وجود
دارد .امروزه به منظور بهبود كيفيت آب آشاميدني در منازل از ستونهاي تصفيه آب استفاده
ميكنند .در اين ستونها ناخالصيهاي باقيمانده در فرآيندهاي تصفيه خانههاي شهري از آب
حذف شده و كيفيت آب نهايي افزايش مييابد .امروزه نانو موادي مانند زئوليت ،كربن فعال و  ..از
موثر ترين موادي هستند كه در ستون هاي تصفيه موجب مورد استفاده قرارداده مي شوند .در
اين بخش شركتكنندگان با توجه به موادي كه در مسابقه در اختيارشان قرار داده مي شود مانند
سنگ ريزه ،شن ،كربن فعال و  ...ستون تصفيه آب را ميسازند .پس از ثبت وزن سازه ،آب آلوده

اليه هاي
ستون تصفيه

از ستون عبورداده شده و انواع آلودگي آب خروجي از ستون تصفيه اندازهگيري ميشود .نسبت
ميزان تصفيه آب ستون به وزن ستون مورد سنجش قرار مي گيرد.
دانش آموزان در ساخت ستون نبايد از هيچ نوع ماده ديگري بجز موارد گفته شده استفاده نمايند.

 مقطع اول متوسطه

 بخش دارورسانی
فرآيند دارورساني به عنوان يك راه حل ممکن براي كنترل تحويل دارو با دوز مشخص و مدت زمان از پيش تعيين شده در محل مورد هدف
است .يکي از مهمترين سيستم هاي دارورساني بر پايه مواد مغناطيسي است .در اين مسابقه ،دانش آموزان با فرآيند دارورساني آشنا مي
شوند ..در اين بخش ابتدا شركتكنندگان با استفاده از تجهيزات و مواد شيميايي كه در دسترسشان قرار خواهد گرفت ،نانوذرات مغناطيسي
را توليد كرده و همراه خود به مسابقه مي آورند .سپس هر تيم بايد ذرات توليدي خود را درون كپسول طراحي شده قرار داده كه در روز
مسابقه در اختيارشان قرار داده مي شود مي ريزند .سپس دانش آموز مي بايست كپسول هاي مغناطيسي را با استفاده از آهن ربا از درون
محفظه طراحي شده عبور داده و به انتهاي مسير برساند .گروهي كه بيشترين تعداد كپسول را در يك زمان معين از مسير عبور دهد باالترين
امتياز را كسب خواهد نمود.
انتخاب نوع مواد ،تجهيزات و روش انتخابي در انجام كار ،بر عهده خود شركت كنندگان است .شركت كنندگان مي توانند از روش ساخت
نانومواد مغناطيسي كه در بخش مقاالت آموزشي روي سايت باشگاه نانو با عنوان " آزمایش شماره  :1ساخت نانوماده مغناطیسی اکسید
آهن" قرارداده شده است ،استفاده نمايند.
 راه یافتگان به مرحله نهایی باید این محصول را قبل از حضور در مرحله نهایی تحت نظارت استاد راهنما و در آزمایشگاههای
دانش آموزی شهر خود بسازند و در روز مسابقه به داور مسابقه تحویل دهند .برای آشنایی و هماهنگی با آزمایشگاه دانشآموزی
محل سکونت با شماره  12112111131یا  11211593231تماس حاصل فرمایید.
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 سازههای شگفت انگیز
هدف از برگزاري اين بخش آموزش مفهوم نانوساختارهاي كربني و ارزيابي ميزان توانايي دانش آموزان در طراحي و ساخت يك سازه با
استحکام مناسب است .همچنين،دانش آموزان در اين مسابقه با اهميت نحوه چيدمان و اتصال اتم ها به يکديگر كه منجر به توليد نانومواد با
خواص ويژه (مانند استحکام) مي شوند ،آشنا مي شوند .در اين بخش شركتكنندگان بايد سازه موردنظر خود را با استفاده از قطعات جورچين
سازه هاي شگفت انگيز  C204را به شکل يك پل بسازند و تحويل داوران دهند.
در روز مسابقه ،آزمايش استحکام بر روي سازههاي پل ساخته شده انجام خواهد شد .در اين بخش از مسابقه نسبت استحکام سازه هاي ساخته
شده به وزن سازه مورد سنجش قرار مي گيرد.
گروهها حق استفاده از هيچ نوع چسب يا ماده ديگري را در ساخت سازه ندارند و مي بايست سازه خودر را تنها با استفاده از اجزاري جورچين
سازه شگفت انگيز بسازند.
ابعاد سازه بايد شرايط زير را دارا باشد:
 حداكثر طول مجازسازه پل  00و حداقل آن  04سانتي متر مي باشد .توجه داشته باشيد كه فاصله ي لبه به لبهي تکيه گاه سانتي مترميباشد .بنابراين براي اين كه سازه پل بتواند روي تکيه گاه مستقر شود بايد طولي بيش تر از  04سانتي متر داشته باشد.
حداكثر عرض (قطر) مجاز پل  11سانتي متر مي باشد.راه یافتگان به مرحله نهایی باید این محصول را قبل از حضور در مرحله نهایی تحت نظارت استاد راهنما و در آزمایشگاههای
دانش آموزی شهر خود بسازند و در روز مسابقه به داور مسابقه تحویل دهند .برای آشنایی و هماهنگی با آزمایشگاه دانشآموزی
محل سکونت با شماره  12112111131یا  11211593231تماس حاصل فرمایید.
 مقطع دوم متوسطه

 بخش نانو الیاف
نانوالياف يکي از انواع نانو مواد مي باشند كه كه كاربردهاي گسترده اي در صنايع توليد و ذخيره
انرژي به ويژه در ابرخازنها ،باتريها ،سلولهاي خورشيدي ،پيزوالکتريكها ،تصفيه آب و حذف
آاليندهها دارند .همچنين در مهندسي بافت و پزشکي ،بهترين گزينه براي ساخت بافتهاي
مصنوعي محسوب مي شوند .نانوالياف ضمن اين كه تركيباتي زيست سازگار هستند ،مقاومت و
استحکام الزم را نيز مي توانند فراهم ميكنند .در اين مسابقه دانش آموزان با توليد نانو الياف
به روش الکتروريسي و نيز اهميت استحکام كششي آشنا مي شوند .گروههاي شركت كننده در
اين بخش از مسابقه موظف هستند كه با همکاري پژوهشسراها و مراكز دارنده دستگاه
الکتروريسي اقدام به توليد ريسمان به روش الکتروريسي كرده و در روز مسابقات الياف تهيه شده را به داوران تحويل نمايند .الزم به ذكر است
جنس پايه الياف بايد پليمري باشد و در انتخاب ماده پليمري محدوديت وجود ندارد .نمونه نهايي بايد به شکل ريسمان و با استفاده از تاباندن
و يا لوله كردن شبکه ) (Webنانوالياف توليد شده با دستگاه الکتروريسي باشد .در روز اول آزمون ،نمونه هاي توليد شده تحت آزمون كشش
قرار گرفته و حداكثر ميزان تنشي كه ريسمان توانسته است تحمل كند بر اساس فرمول دهي مشخص (نسبت وزن تحملي به سطح مقطع
ريسمان تاثير خواهد داشت) به عنوان امتياز تيم شركت كننده ثبت ميشود .براي اين منظور مطابق شکل روبرو ،الياف بافته شده بين دو فك
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آیین نامه اجرایی پنجمین مسابقه ملی تـوانـمنــــــــد (دانش آموزی)
ثابت مي شود و به قسمت مركزي الياف وزنهاي آويزان ميشود .باالترين استحکام به اليافي تعلق ميگيرد كه بتواند بار حاصل از وزنه
سنگينتري را تحمل كند.
در محصول ريسمان توليد شده نبايد هيچگونه رشته و يا مفتول فلزي به كار رفته باشد .استفاده از هر گونه چسب در توليد ريسمان ممنوع
است .نمونه هايي كه هر يك از موارد فوق را نقض نمايند ،از دور مسابقه خارج خواهند شد .چنانچه پس از مسابقه نيز موارد تخلف مشخص
شود ،تيم مربوط حذف و در صورت دريافت رتبه برتر ،جوايز از آن تيم بازپس گرفته خواهد شد.
راه یافتگان به مرحله نهایی باید این محصول را قبل از حضور در مرحله نهایی تحت نظارت استاد راهنما و در آزمایشگاههای
دانش آموزی شهر خود بسازند و در روز مسابقه به داور مسابقه تحویل دهند .برای آشنایی و هماهنگی با آزمایشگاه دانشآموزی
محل سکونت با شماره  12112111131یا  11211593231تماس حاصل فرمایید.
 بتن ضد ضربه (ارتباط موضوع با فناوری نانو :نانو کامپوزیت
هدف از اين بخش آشنايي دانشآموزان با كاربردهاي فناوري نانو در صنعت ساخت و ساز و مهندسي عمران است .از كاربرد هاي نانو مواد در
صنعت ساختمان اصالح خوص بتن است .كاهش مصرف مواد اوليه و انرژي ،بهبود ويژگي هاي مکانيکي و فيزيکي بتن ،افزايش دوام و عمر
بتن ،به وجود آمدن خواص جديد كه موجب افزايش بازدهي انرژي در سازه هاي بتني مي شود از مواردي است كه با پيشرفت فناوري نانو
ميسر شده است .در اين بخش دانشآموزان با استفاده از ماسه و سيمان يك مالت آماده ميكنند كه در ساخت اين مالت هيچ گونه مواد و
لوازم فلزي نبايد به كار گرفته شود .يك جعبه با ابعاد ( 27*22مشابه جعبه شيريني يك كيلويي) را با استفاده از نخ كاموا (مناسب براي ميل
بافتني  )2.0شبکهبندي ميشود .براي ساخت بتن موزاييك مانند ،مالت برروي نخها و داخل قالب (جعبه) ريخته ميشود و مدت زمان الزم
صرف ميشود تا مالت خشك شود .دقت شود كه ضخامت موزاييك بتني بيش از  0سانتيمتر نباشد .دانشآموزان در نحوه شبکهبندي با كاموا
ميتوانند خالقيت داشته باشند.
از نمونهها در روز مسابقه آزمون ضربه گرفته ميشود بدين صورت كه از فاصلهي معين گلوله آهني به مركز بتن برخورد ميكند تا زماني كه
بتن شکسته شود.نمونهاي كه با تعداد گلوله بيشتري شکسته شود امتياز باالتري دريافت ميكند.
راه یافتگان به مرحله نهایی باید این محصول را قبل از حضور در مرحله نهایی تحت نظارت استاد راهنما و در آزمایشگاههای
دانش آموزی شهر خود بسازند و در روز مسابقه به داور مسابقه تحویل دهند .برای آشنایی و هماهنگی با آزمایشگاه دانشآموزی
محل سکونت با شماره  12112111131یا  11211593231تماس حاصل فرمایید.
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