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 داوص آمًسی علًم ي فىايری واوًدر المپیاد  ثبت وام ي پذیزشضزایط آییه وامٍ 

 معزفی آسمًن -1

 رظااٌیاظاع  و جاصویج ةاَ اظاث، کاَ ظاازیفصٍُگ و جصویج ،4444در افق  ٌاٌّ فٍاوری گعحصش کارةصد ظٍس ُایظصفؿم از یکی

آىّزی غهّم و فٍااوری ٌااٌّ ةاا ُاسا ػٍاظاایی انيپیاد داٌغ دارد. در ُيیً راظحا جّجَ ٌاٌّ ؾٍػث و فٍاوری غهو، ىّرد در غيّىی

 آىّزی ٌاٌّ و جدث ٌظارت ظاحادآىّزان ىعحػس جّظط ةاػگاه داٌغو ُيچٍیً پصورش و ُسایث داٌغآىّزی اظحػسادُای ةصجص داٌغ

   د.ػّپژوُان جّان ةصگضار ىیؼان و داٌغرجّظػَ فٍاوری ٌاٌّ و ىصکض ىهی پصورش اظحػسادُای در ویژه

 

 کىىذگانضزایط ضزکت -2

 .در ظال جدؿیهی جاری در یکی از پایَ ُای جدؿیهی ٌِو جا دوازدُو ىؼغّل ةَ جدؿیم ةاػس 

 َُای جدؿیهی ىی جّاٌٍس در انيپیاد داٌغ آىّزی فٍاوری ٌاٌّ ػصکث ٌيایٍس. داٌغ آىّزان جياىی رػح 

  ،َس.ُیچگٌَّ وكفَ جدؿیهی یا جصک جدؿیم ٌساػحَ ةاػدر دوره ىحّظع 

  دارای کس ىهی ایصان ةاػس( ةػیث ایصاٌی داػحَ ةاػساج(. 

  َةَ ىصخهَ ظّم )اردوی غيهی( انيپیاد ٌاٌّ راه یافحَ ةاػٍس، ىجاز ةَ دتث ٌام ىجسد در انيپیاد ٌاٌّ  بار 2داٌغ آىّزاٌی ک

  ویستىذ.

 

 سزفصل آسمًن -3

 ػٌّس:صاخی ىیُای زیص ظظصفؿمغهّم و فٍاوری ٌاٌّ در آىّزی داٌغظّاالت انيپیاد 

 ای ةص غهّم و فٍاوری ٌاٌّىلسىَ .4

 ٌاٌّ ىّاد .2

 رّاص ٌاٌّىّاد .3

 ُای ظارث و جّنیس ٌاٌّىّادروش .4

 یاةی ٌاٌّىّادُای ىؼزؿَروش .5

 کارةصدُای ٌاٌّىّاد .6

 ایيٍی  .7

 

 ةّدجَ ةٍسی ظّاالت ٌعتث ةَ ظصفؿم ُای ىزحهف در جسول زیص كاةم ىؼاُسه اظث. 
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 یاد داٌغ آىّزی غهّم و فٍاوری ٌاٌّجسول ةّدجَ ةٍسی ظّاالت انيپ -4

 سیز گزيٌ گزيٌ ردیف

کذ 

سیزگزي

ٌ 

تعذاد 

 سًاالت

1 
ای بزعلًم ي  مقذمٍ

 فىايری واوً

 4 444 یکاُا، ىلیاس ٌاٌّىحص، اةػاد ٌاٌّىحصی گٌَّ ُای زیعحی

ةػسی، دو   ىّاد ٌاٌّ )ؾفص ةػسی، یک ةٍسی اةػادیجلعیو

 ةػسی و ظَ ةػسی(
442 4 

 4 443 ظتیػثٌاٌّ در 

 واوًمًاد 2

 2 244 ٌاٌّ ىّاد کصةٍی

 2 242 ٌاٌّ ظارحارُای ىحزهزم

 4 243 ُا ٌاٌّ کاىپّزیث

 244 ٌاٌّظارحارُای آنی)پهیيصُا، دررحعان و ...(

4 
 245 ٌاٌّذرات)فهضی، ظصاىیکی و ...(

 246 ٌاٌّ انیاا

 247 ُای ٌازک ُا و الیَ ٌاٌّ پّػغ

 2 249 ر و چیسىان ىّاد) ظارحارُای ةهّریً و ةی ػکم(ظارحا

 خًاظ واوً مًاد 3

رّاص فیضیکی ٌاٌّ ىّاد)جغییص رّاص انکحصیکی، ٌّری، 

 ىغٍاظیعی، ىکاٌیکی، خصارجی و ....(
342 3 

 4 343 رّاص ػیيیایی ٌاٌّ ىّاد

 4 344 پایسارظازی ٌاٌّ ذرات

4 
َای ساخت ي  ريش

 تًلیذ واوًمًاد

ُای ةاال ةَ پاییً )آظیاب ىکاٌیکی، نیحّگصافی و  روش

 اٌفجار انکحصیکی ظیو،....(
444 2 

ُای پاییً ةَ ةاال )ُیسروجصىال، ُو رظّةی، ظم ژل،  روش

CVD ،PVD)...،اظپاجصیٍگ ، 
442 4 

5 
َای  ريش

 یابی واوً مًاد مطخصٍ

 3 544 ُای ىیکصوظکّپی روش

 3 542 ظٍجی ُای ظیف روش

 543 ی آٌانیض خصارجیُا روش
4 

 544 گیصی ظعح ویژه ُای اٌسازه روش

 کاربزدَای فىايری واوً 6
 3 644 آب و ىدیط زیعث

 4 642 ظعىث )پضػکی، داروظازی، ٌاٌّزیعث فٍاوری، ...(



 

 آیین نامه دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 

 0011 لاس

 

 

3 
 

 

 مزاحل آسمًن -4

 ىجاازی در آزىاّن کٍٍاسگان ةؿاّرتػاصکثاول، در ىصخهَ ػّد، آىّزی غهّم و فٍاوری ٌاٌّ در ظَ ىصخهَ ةصگضار ىیانيپیاد داٌغ

 ُاای پاظاذ ةصای ةاػس،ىی ایگضیٍَچِار ّاالتظ کَ ةؿّرت ٌاٌّ یادانيپ اول یىصخهَ آزىّندر  پصدازٌس.ةَ ركاةث ىیای چِارگضیٍَ

 .ىی ػّد گصفحَ ٌظص در ىٍفی ٌيصه غهط،

کحتی و در كانب ظّاالت ىصخهَ دوم انيپیاد ٌاٌّ ةؿّرت  آزىّن یاةٍس.ةَ ىصخهَ دوم راه ىی را کعب ٌيایٍسخسٌؿاب الزم  افصادی کَ

را کعاب ٌيایٍاس ةاَ ىصخهاَ  خس ٌؿااب الزمآىّزاٌی کَ ضاری آزىّن ىصخهَ دوم، داٌغپط از ةصگ ػّد.ىی ةصگضارجعحی و جؼصیدی 

 یاک كاناب در ظاال ُاص جاةعاحان در ٌااٌّ فٍاوری و غهّم آىّزی داٌغىصخهَ ظّم انيپیاد  یاةٍس. راه ىیانيپیاد  )ىصخهَ ٌِایی( ظّم

  .ػّد ىی ةصگضار غهيی ىػحتص کضىص یک در کؼّری ةصگضیسگان ةصای روزه 45 انی 44 آىّزػی -غيهی اردوی

اردوی غيهای ایاً  ،دایاپينا ییااصجا-یياهغ َحیيک ویيؿج ساظا صة ،ػیّ  ویصوس کصوٌا و ةص اظاس ػصایط َىادا ترّؾ رد: ًجٍت

و كعيحی از آىّزش و ارزیاةی ةاَ ؾاّرت  سػ سُاّرو در ةازه زىاٌی کّجاه جص ةصگضار ةا رغایث پصوجکم ُای ةِساػحی  دوره از انيپیاد

   .ػّد یىىجازی اٌجام 

ةؿاّرت  ىاصجتط ةاا ىّعاّ  آن دوره از انيپیااد رافٍاوری ٌاٌّ  کارةصد ویاةی ، ىؼزؿَظارث ُای روش آىّزان داٌغ ىصخهَ، ایً در

 ایاً ؛پصدازٌاس ىی ركاةاث ةاَ ُو ةا آزىّن یک در ةصٌض و ٌلصه ظع، ىسال کعب ةصای آىّزان داٌغو  جئّری و غيهی فصا رّاٍُس گصفث

 ػفاُی ارایَ و غهيی ىلانَ كانب در دوره، ایً ظی داٌغ آىّز غهيی دظحاوردُای ارائَ ُيچٍیً و کحتی ظّاالت ةزغ دو در آزىّن

 .گصدد ىی ةصگضار ٌاٌّ فٍاوری و غهّم ىحزؿؽ داوران خضّر ةا

 

 ديم ي سًم المپیادضزایط يريد بٍ مزحلٍ  -5

 ضزایط يريد بٍ مزحلٍ ديم 5-1

 4544 ن آزىّ% اىحیاز 45 اول ةَ ػصط کعب خساكم ٌفص 

 ضزایط يريد بٍ مزحلٍ سًم 5-2

 4 644 اٌصژی

 4 645 ٌعاجی

 4 646 ؾٍایع کؼاورزی و ىّاد غشایی

 4 647 ُا ٌاٌّ کاجانیعث

 4 648 ٌاٌّ خعگصُا

 4 744 ُای ٌاٌّ ایيٍی و ةِساػث در آزىایؼگاه ایمىی 7
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 34 َةَ ىصخهَ ظّم راه پیسا رّاٍُس کصد. دوم ٌفص ةصجص ىصخه 

 مىابع آسمًن -6

ػٍاظی، ىفاُیو  ُای ىفاُیو اونیَ فٍاوری ٌاٌّ و کارةصدُای آن در زیعث کحاب ٌاٌّ یغهّم و فٍاور یداٌغ آىّز ادیانيپ یهؾاىٍاةع 

كعيث غيسه ای از ایً  اظث. یک و ىفاُیو اونیَ فٍاوری ٌاٌّ و کارةصدُای آن در ػیيیاونیَ فٍاوری ٌاٌّ و کارةصدُای آن در فیض

ىتاخخ الزم ةَ ذکص اظث ؛ كاةم دظحصظی اظث (https://nanoclub.irةَ آدرس ) ظایث ةاػگاه ٌاٌّآىّزػی  ىلاالت ىتاخخ در

ىّرد اظحفاده در  یاؾه ىفاُیواز  یػٍاظ ثعیدر ز یو ىعانب درون ظهّن یيیػ ک،یضیف یدرظ یُا در کحاب یو ىّنکّن یاجي

 ٌاٌّ اظث. ادیانيپ یکحت یُا  آزىّن

 


