آیین نامه شرایط ثبت نام و پذیرش در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
 -1معرفی آزمون
یکی از سرفصلهای سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق  ،1404ترویج و فرهنگساازی اسا ،،کا با تارویج و اطاع رساانی
عمومی در مورد علم ،فناوری و صنع ،نانو توج دارد .در همین راستا المپیاد دانشآموزی علوم و فنااوری ناانو باا هادا اناساایی
استعدادهای برتر دانشآموزی و همچنین پرورش و هدای ،دانشآموزان مستعد توسط بااگاه دانشآموزی نانو و تح ،نظارت ساتاد
ویژه توسع فناوری نانو و مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان برگزار میاود.
 -2شرایط شرکتکنندگان


در سال تحصیلی جاری در یکی از پای های تحصیلی نهم تا دوازدهم مشغول ب تحصیل بااد.



دانش آموزان تمامی رات های تحصیلی می توانند در المپیاد دانش آموزی فناوری نانو ارک ،نمایند.



در دوره متوسط  ،هیچگون وقف تحصیلی یا ترک تحصیل نداات بااد.



تابعی ،ایرانی داات بااد (دارای کد ملی ایران بااد).

 -3سرفصل آزمون
سواالت المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو در سرفصلهای زیر طراحی میاوند:
 .1مقدم ای بر علوم و فناوری نانو
 .2نانو مواد
 .3خواص نانومواد
 .4روشهای ساخ ،و تولید نانومواد
 .5روشهای مشخص یابی نانومواد
 .6کاربردهای نانومواد
 .7ایمنی
 -4مراحل آزمون
المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو در س مرحل برگزار میاود ،در مرحل اول ،ارک،کنندگان در آزمون کتبای کا بصاورت
چهارگزین ای طراحی میاود ب رقاب ،میپردازند .در آزمون مرحل ی اول المپیاد نانو ک بصورت سواالت تستی چهارگزین ای می-
بااد ،برای پاسخ های غلط ،نمره منفی در نظر گرفت اده اس.،
افرادی ک حدنصاب الزم را کسب نمایند ب مرحل دوم راه مییابند .آزمون مرحل دوم المپیاد نانو بصورت کتبی و در قالب سواالت
تستی و تشریحی برگزار میاود .پس از برگزاری آزمون مرحل دوم ،دانشآموزانی ک حد نصااب الزم را کساب نمایناد با مرحلا
سوم (مرحل نهایی) المپیاد راه مییابند .مرحل سوم المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری ناانو در تابساتان هار ساال در قالاب یا
اردوی عملی -آموزای  10الی  15روزه برای برگزیدگان کشوری در ی
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مرکز معتبر علمی برگزار میاود.

در این مرحل  ،دانشآموزان روشهای ساخ ،،مشخص یابی و کاربرد فناوری نانو مارتبط باا موعاو آن دوره از المپیااد را بصاورت
تئوری و عملی فرا خواهند گرف ،و دانشآموزان برای کسب مدال طع ،نقره و برنز در ی

آزمون با هم ب رقابا ،مایپردازناد؛ ایان

آزمون در دو بخش سواالت کتبی و همچنین ارائ دستاوردهای علمی دانش آموز طی این دوره ،در قالب مقال علمی و ارای افاهی
با حضور داوران متخصص علوم و فناوری نانو برگزار میگردد.

 -5شرایط ورود به مرحله دوم و سوم المپیاد
 1-5شرایط ورود به مرحله دوم
 کسب بیش از  50درصد میانگین نمره  5نفر اول آزمون مرحل اول
 2-5شرایط ورود به مرحله سوم
 30 نفر برتر مرحل دوم ب مرحل سوم راه پیدا خواهند کرد.
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