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جشنـواره نانو و رسانه

رسانههایعمـومیورسانههایتخصصیصنعت
مرداد1400
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فعالسازی زیر ساختهای فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه فناوری نانو
ستاد فناوری نانو به منظور بهرهگیری از زیرساختهای رسانهای و فرهنگی کشور در راستای تقویت
گفتمان توسعه درونزای این فناوری ،برنامهای را در سه محور تولید محتوا ،انتشار محتوا در
رسانههای ستاد و رسانه های عمومی و رصد و ارزیابی رسانه ها اجرا میکند.

گـــزارش
َ َ
عملکرد

رصد و حمایت از تولید محتوای فناوری نانو در رسانههای عمومی
فعالیت رسانههای رسمی و فضای مجازی در زمینه ترویج فناوری نانو به صورت روزانه رصد و
نتایج آن در اختیار سیاستگذاران و مجریان برنامه های توسعه فناوری نانو قرار میگیرد .خالصه
عملکرد این رسانهها در سال  1399در جدول ذیل آمده است.
جدولعملکردانتشارمحتوایفناورینانودررسانههایعمومیکشوردرسال1399

نـوع رســـانه

تلویزیون (دقیقه)

5311

میزان محتوا

رادیو (دقیقه)

5065

روزنامه (مطلب)

1076

خبرگزاری (مطلب)

6802

محتوای صنعت و بازار
ت های محتوایی فناوری نانو در سال  99بر تقویت محتواهای
از آنجا که محور اصلی در سیاس 
کاربردی و صنعتی و کمک به توسع ه بازار شرکت های فناوری نانو متمرکز بود ،میزان پرداخت
رسانهها به این دسته از محتوا در نمودار روبرو قابل مشاهده است.

سال  | 99سال98

خبرگزاری ها
روزنامه ها
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برترین رسانههای ادوار گذشته
1 3 9 8 | 1 38 8

ستاد نانو ،هر سال بر اساس
ارزیابی عملکرد رسانهها اقدام به
برگزاری جشنواره «نانو و رسانه» و
تجلیل از «رسانههای برتر»« ،افراد با
عملکرد برتر» و «آثار برتر» در ترویج
فناوری نانو میکند .این جشنواره
آثار رسانههای رسمی را در  6بخش
صدا ،سیما ،خبرگزاری و پایگاه خبری،
روزنامه ،عکس و شبکههای اجتماعی
دریافت میکند.

شبکه خبر  8دوره

|

شبکه پنج  1دوره

|

شبکه چهار  5دوره

رادیو جوان  6دوره | رادیو ایران  3دوره | رادیو گفتگو  1دوره | رادیو دانش  1دوره

ایسنا  7دوره

| ایرنا  1دوره

| مهر  1دوره

| دانشجو  2دوره

سیما

رادیو

خبرگزاری ها

ُ َ
َمعـــــرفی
جشنواره
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خراسان  3دوره | ایران  1دوره | جامجم  2دوره | فرهیختگان  1دوره

روزنامهها
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برترین آثار رسانهای سال 1399
از نگاه داوران
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رتبه اول آثار روزنامهها

صاحب اثر :ندا اظهری
عنوان اثر :عایدی دومیلیون دالری از شراکت با چینی ها
روزنامهفرهیختگان
خالصه اثر :گزارشی از فعالیت مرکز نانوی ایران و چین ،نقش این
مشارکت در پیشبرد فناوری نانو و بخش صادرات محصوالت ایرانی
به چین و قراردادهای سودمندی که در قالب این مرکز عاید کشور می
شود؛بررسیتأثیربازارچیندرتوسعهمحصوالتدانشبنیانایرانی.
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رتبه دوم آثار روزنامهها

صاحب اثر :عسل اخویان طهرانی
عنوان اثر :زاللی آب از شوری دریا
روزنامه جام جم
خالصهاثر:گندزداییازمنابعآبیبهمنظورمصارفمختلفازسالها
پیش همواره مورد توجه بوده و به تدریج با افزایش دانش و آگاهی
بشر از خطرات و آسیبهای گوناگون آلودگیهای آبی ،فناوریهای
جدیدی متناسب با نیازهای شناسایی شده توسعه پیدا کردهاند.
روش الکتروکلرینیشن ،فناوری جدیدی در حوزه گندزدایی از آب است
که طی آن از آب شور ماده گند زدایی هیپوکلریت سدیم یا همان آب
ژاولتولیدمیشود.

رتبه اول آثار خبرگزاریها

صاحب اثر :شهین مردانی
عنوان اثر :بومیسازی یک دستگاه تحریمی توسط محققان ایران/
اینفناوریپیشرفتهمعضلآبشربمناطقمحرومراحلمیکند
خبرگزاریفارس
خالصه اثر :محققان ایرانی موفق به ساخت یک محصول تراز اول
شدهاندکهاینروزهاوارداتآنتحریماست.ایندستگاهکهبهتأیید
ستاد نانو معاونت علمی ریاست جمهوری رسیده است ،معضل
تأمینآبقابلشربمناطقمحرومرابهسادگیبرطرفکند.

رتبه دوم آثار خبرگزاریها

صاحب اثر :میترا سعیدی کیا
عنوان اثر :فناوری هایی که پازل اقتصاد کشور را تکمیل میکنند/
رقابت نانو با نفت
خبرگزاریمهر
خالصهاثر :در این گزارش به تاثیر فناوری نانو در کنار اندک فناوریهای
مهم تاکید فراوانی شده؛ تولید ثروت با فناوری نانو و تأثیر گذاری در
اقتصاد کشور ،اهداف برنامه کالن فناوری نانو ،میزان فروش دانش
بنیانهای حوزه نانو از جمله مواردی بودند که در این گزارش خبری
آمدهونقشپررنگنانونیزمشخصشدهاست.
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رتبه اول آثار سیما (برون مرزی)

صاحب اثر :یوسف جاللی
عنوان اثر :رونمایی از دستگاه تشخیص کرونا RDSS
شبکه پرس تی وی
خالصهاثر:گزارشبهمعرفیوبررسیویژگیهایدستگاهتشخیص
کروناکهتوسطستادفناورینانوطراحیوساختهشدهمیپردازد.

رتبه دوم مشترک آثار سیما
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صاحب اثر :افروز اسالمی
عنوان اثر :شعله گیر با استفاده از دانش نانو
شبکهیکسیما
خالصه اثر :شعله گیر تجهیزی است که برای محافظت سیستم
ها در برابر شعله انفجار در خطوط لوله ،مخازن ،دودکش مشعل
های صنعتی و تجهیزاتی که در آنها گاز یا بخار مایعات قابل اشتعال
وجود دارد ،باعث عبور سیال و مانع از ورود شعله در هنگام وقوع
انفجار می شود.

رتبه دوم مشترک آثار سیما

صاحب اثر :سید جواد ابویی
عنوان اثر :رونمایی  57محصول دانش بنیان
شبکهخبر
خالصهاثر:رونماییاز 57طرحومحصولجدیددرحوزههایمختلف
نانوباحضورمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهور

رتبه دوم مشترک آثار رادیو

صاحب اثر :راضیه جعفری
عنواناثر:پاراگراف
رادیوجوان
خالصه اثر :برنامه اقتصادی پاراگراف با فرم مجله ای به موضوعات
اقتصادی می پردازد این برنامه با فرم کلی و موضوع نانو تهیه شده
استنانووزندگی ،نانووکرونا.

رتبه دوم مشترک آثار رادیو

صاحب اثر :مریم امینی
عنوان اثر :دنیای شگفت انگیزها
رادیو ایالم
خالصهاثر:اینبرنامهکهبهصورتنمایشترکیبیتهیهوتولیدشده
به منظور تشریح قابلیت های نانو فناوری و درک آسان آن برای مردم
طراحی و تهیه شده است تا بتواند به زبانی ساده و جذاب کاربردهای
فناورینانورادرزندگیروزمرهتبیینکند
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افراد با عملکرد برتر در سال 1399
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ردیف

تقدیرشونده

رسانه

1

محیامعصومی

خبرگزاریدانشجو

2

منیر ابراهیمی زاده

خبرگزاریایرنا

3

مریم رضایی

خبرگزاریایسنا

4

علیرضامرادی

باشگاه خبرنگاران جوان

5

محمدکیایی

واحد مرکزی خبر

6

محمدرضاباقری

شبکه سه سیما

7

مرجانرهنما

شبکه دو سیما

8

فاطمهربانی

رادیوگفتگو

9

مرجان قندی

رادیو سالمت

10

راضیهحسینعلی

رادیو ایران

ٰ
رس ِان َههای
بـــرتـر

شبکهخبر
رتبه برتر شبکه های سیما

رادیو ایران
رتبه برتر شبکه های رادیویی

روزنامهفرهیختگان
رتبه برتر روزنامهها

www.nanomedia.ir

خبرگزاریدانشجو
رتبه برتر خبرگزاری ها
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ٰ
ــان ههای
رس َ ِ
تخصصی صنعت

فناوراننانومقیاس
شرکت فناور منتخب در رسانه های
تخصصیصنعت

کیتوتک
شرکت فناور منتخب در رسانه
های تخصصی صنعت

نانوفرازسپاهان
شرکت فناور منتخب در رسانه
های تخصصی صنعت
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