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گزارش 20 ساله ترویج فناوری نانو

در آینــده موفقیــت در عرصــه بین المللــی از آن کشــورهایی خواهــد بــود کــه بــر فناوری های نوظهور تســلط داشــته باشــند و فنــاوری نانــو از مهم ترین این 
فناوری هــا اســت؛ چــرا که گســتردگی کاربردهای ایــن فناوری موجب اثرگذاری آن بر تمام ابعاد زندگی بشــر خواهد شــد )24(.  یکی از نیازمندی های توســعه 
پایدار فناوری نانو، مشــارکت نمودن همه گروه های ذی نفع در تمام حلقه های زنجیره توســعه این فناوری اســت. این امر در کنار ســایر برنامه ها، مستلزم 
طراحــی فعالیت هــای منســجم ترویجی، اطالع رســانی و آموزشــی برای گروه هــای مختلف ذی نفــع و بازخوردگیری از اثرگــذاری این فعالیت هاســت. منظور از 
ترویــج و تقویت بســتر فکری-فرهنگی فناوری نانو آن اســت که ضمن آشــنا نمــودن جامعه و گروه های مختلف با فناوری نانــو، زمینه های فکری-فرهنگی 
گاه شود. مورد نیاز برای فعالیت هماهنگ و منسجم همه عوامل درگیر در توسعه این فناوری تقویت و هرکس از نقش سازنده خود در این حرکت ملی آ
گاه ســازی فضــای عمومــی جامعــه نســبت به اهداف و دســتاوردهای توســعه فنــاوری نانو، در تســهیل دســتیابی به این اهــداف نقش چشــمگیری دارد  آ
)2۵(.  توســعه یــک فنــاوری نوظهــور نیازمنــد یــک پایــگاه اجتماعی اســت که متقاضــی توســعه آن باشــد و از آن حمایت کند. ایــن ســرمایه گذاری اجتماعی 
از مصرف کننــدگان و مشــتریان نهایــی تــا دانشــجویان، متخصصــان و دانشــمندان، بازرگانــان و ســرمایه گذاران و ســرانجام تــا ســطوح سیاســت گذاری و 
تصمیم گیری ملی، همه را باید دربربگیرد )1(. هرچند فناوری نانو یک علم است و باید در مراکز خاصی پیگیری شود، اما باید مردم از تأثیراتی که این فناوری 
گاه شــوند تا خود مردم متقاضی توســعٔه این فناوری باشــند. ضرورت اقدامات مختلف ترویجی مانند  می تواند روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی بگذارد، آ
معرفــی فنــاوری نانو در مدارس به دانش آموزان و عالقه مند کردن آن ها به این فناوری، معرفی این فناوری در صداوســیما، روزنامه ها و ســایر رســانه ها به 
، از ضرورت اجتماعی  گاه ســازی توده مردم نســبت به ضرورت صرف منابع ملی برای توســعه فناوری نانو و نسبت به اثرات این فناوری در زندگی نیز منظور آ

کردن این فناوری ریشه گرفته است. چنین رویکردی موجب خواهد شد که خود مردم از توسعه فناوری نانو حمایت کنند)26(.

مقدمه
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مقدمه

مقام معظم رهبری نیز در دیدار1  با اعضای ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو2  به ســه کلیدواژه »برنامه ریزی خوب«، »ثبات مدیریت« و »گفتمان ســازی« اشاره 
ع پذیرش اجتماعــی فناوری نانو و محصوالت  فرموده انــد؛ »گفتمان ســازی« بــه معنای درگیر کردن آحاد مردم با توســعه این فناوری اســت )2۷(.  اگر موضو
عینی کاربردهای آن به درســتی مدیریت نشــود، ممکن اســت مزایای اقتصادی و اجتماعی بالقوه فناوری نانو تحقق نیابد. در گذشــته، عکس العمل های 
اجتماعــی نســبت بــه فناوری های جدید نقش اساســی در موفقیت )مثــل تلفن همراه و اینترنت( یــا ناکامی )مثل پرتوافکنی مواد غذایــی و اصالح ژنتیکی 
مــواد غذایــی در اروپــا( فناوری هــای جدید ایفا کرده اســت؛ بنابراین، مشــابه بــا ســایر فناوری های جدیــد، احتمال اینکه عوامــل اجتماعی-روان شــناختی، 
عکس العمل های اجتماعی را نسبت به فناوری نانو تحت تأثیر قرار دهد وجود دارد. این عوامل اجتماعی-روان شناختی مسیر تجاری سازی فناوری نانو را 

تعیین خواهد کرد و در عین حال تخصیص منابع را در مورد کاربردهایی که جامعه به آن ها نیاز بیشتری دارد تسهیل خواهد کرد )28(.
گاهان فناوری  انگیزه های ترویج فناوری نانو در ایران به پیش از تشــکیل ســتاد نانو برمی گردد. در ســال های نخســتین دهه هشــتاد، عده متخصصان و آ
نانو در سراســر کشــور به عدد انگشــتان دو دســت هم نمی رسید. در این شــرایط، توســعه دهندگان فناوری نانو معتقد بودند ترویج این فناوری می تواند 
اقبــال جامعــه علمی و صنعتی کشــور را به ســوی این حوزه جدید جلب کند. بدین ترتیب، در زمانی که هنوز ســتاد نانو تشــکیل نشــده بــود، مدیران دفتر 
همکاری های فناوری ریاســت جمهوری3  پی برده بودند که توســعه فناوری نانو به حمایت اجتماعی نیاز خواهد داشــت؛ به ویژه که این فناوری در آن زمان 

در جامعه ناشناخته بود. به این ترتیب، اهمیت راهبردی ترویج برای آن ها روشن شد )2(.
در بهار سال 1380 کمیته ای به نام »کمیته مطالعات سیاست فناوری نانو« در دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد. این کمیته پایگاه 
اینترنتی فناوری نانو به زبان فارسی را تأسیس کرد و سلسله ای از فعالیت های اطالع رسانی را برای آشنایی با این فناوری جدید آغاز کرد. تهیه یک خبرنامه 
داخلــی حــاوی نتایــج رصدها و تازه های فناوری نانو از جمله این فعالیت ها به شــمار می رفت. بیشــتر محتوای این خبرنامه از رصــد تحوالت خارجی فراهم 
می شــد کــه حجــم قابل توجهی از دانش را جمــع آوری و در اختیار مخاطبان قرار می داد. این کمیته اولین همایش ملی فنــاوری نانو را نیز در روزهای 14 و 1۵ 
، زمینه را برای شــناخت و برقراری ارتباط با محققان فناوری نانو فراهم ســاخت؛ به طوری که برخی از متخصصان  اســفندماه 1380 برگزار کرد. همایش مذکور
ج از کشــور کــه در زمینــه فناوری نانو دارای ســابقه تحقیقاتی مفیــدی بودند، همکاری هــای علمی و تحقیقاتی خــود را با دانشــگاه های ایران آغاز  ایرانــی خــار

کردند و همکاری بسیاری از آن ها هنوز هم ادامه دارد )1(.
فعالیت ترویج فناوری نانو برای گروه های مختلف مخاطبان در ســتاد نانو در ســال 1382 آغاز شــد. در مســیر ترویج فناوری نانو توســط این ســتاد، الگویی 
برای تقلید وجود نداشــت و این ســتاد می بایســت همه چیز را در این مســیر از نو و با خالقیت نیروهای فعال خودش ایجاد می کرد )2(. باور ســتاد نانو بر 
این بوده اســت که مخاطِب اصلی توســعه فناوری نانو »جامعه« اســت و نه دســتگاه ها. نقش دســتگاه های دولتی تنها همکاری در برنامه های ملی است 
و مخاطبان اصلی، خود مردم هســتند. بر همین اســاس، ترویج عمومی فناوری نانو از ابتدا در میان فعالیت های اصلی ســتاد قرار گرفته اســت. برای جلب 
، بایــد یک جریــان اجتماعی ایجاد کــرد تا موضوعی در ســطح ملی مورد توجــه و پیگیری قرار گیرد. توســعه فنــاوری نانو  همــه ظرفیت هــای اجتماعــی کشــور
در ایــران در اوایــل دهــه 80 نیازمند شــکل گیری بســیاری از پیش نیازها بود؛ از جمله نیروی انســانی متخصص، زیرســاخت ســخت افزاری، ابزارهای قانونی، 
. ســتاد نانو تالش کرد توجه اجتماعی را در ســطوح مختلف به ســوی این فناوری جلب نماید، از محافل علمی  زیرســاخت صنعتی، توجیه بازار و موارد دیگر
، رســانه ها و  و تحقیقاتی گرفته تا صنعتگران، از بدنه مدیریتی دســتگاه ها و مدیران اجرایی تا مدیران سیاســی و نهادهای تصمیم گیرنده و سیاســت گذار

حتی دانش آموزان، اولیاء و مربیان آن ها )1(.
، بایــد همراهان فکری در  ، تغییر در رفتارهای ملــی و نگرش ها بود و بــرای این کار از دیگــر پیش نیازهــای حرکــت توســعه فناوری نانــو در برهه زمانی مذکــور
گاه شــوند و به آن بپیوندند. باید مردم فناوری  ســطح ملی جذب این حرکت می شــدند؛ بنابراین تبلیغات ویژه ای الزم بود تا همفکران از وجود این حرکت آ
نانو را در زندگی روزمره خود لمس کنند، محصوالت فناوری نانو باید در زندگی روزانه مورد اســتفاده قرار گیرند، تولید و فروش محصوالت نانو برای کشــور 
اشتغال ایجاد کند، صادرات نانو ارزآوری داشته باشد و بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. باید تقاضا برای استفاده از فناوری نانو را در سطح جامعه شکل داد 
گاه کرد تا خود، متقاضی توسعه آن شوند.  و تقویت کرد. باید مردم را درباره تأثیری که این فناوری می تواند بر سالمت و کیفیت زندگی آن ها داشته باشد، آ
رویکرد اجتماعی سازی به این معنی است که باید فناوری نانو را در مدارس معرفی کرد تا دانش آموزان آن را بشناسند و به آن عالقه مند شوند. همچنین، 
گاه شوند  باید این فناوری را از طریق رسانه هایی مانند تلویزیون و روزنامه ها معرفی کرد تا مردم دریابند که چرا سرمایه ملت صرف این فناوری می شود و آ
کــه فنــاوری نانو چــه کاربردهایی دارد. همان طور که فناوری هســته ای به یــک دغدغه برای مردم تبدیل شــد، اگر تأثیرات فناوری های نانــو بر کیفیت زندگی 

بازگو شود، مردم نیز مدافع سیاست های توسعه ای در این حوزه خواهند شد )1(.
ع مخاطب،  نیاز به ترویج و آموزش یک نیاز همیشگی است؛ بر این اساس برنامه های ستاد نانو نیز برنامه هایی مستمر است که در آن ها، متناسب با نو

1. در حاشیه بازدید از نمایشگاه پیشرفت فناوری نانو در حسینیه امام خمینی )ره(: 11 بهمن 1393
۲. از این پس در این گزارش از عنوان »ستاد نانو« برای اشاره به »ستاد  ویژه توسعه فناوری نانو« استفاده می شود.

3. عنوان این مرکز از سال 1389 به »مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری« و از سال 1396 به »مرکز همکاری های تحّول و پیشرفت ریاست جمهوری« تغییر یافته است.
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از ابزارهــای مختلــف بهــره گرفتــه می شــود. در حــوزه ترویــج، آمــوزش و فرهنگ ســازی عمومــی، مخاطبــان متنوعی در ســطوح مختلــف مردم چه بــه عنوان 
مصرف کننده و چه به عنوان عضوی از چرخٔه تولید علم، فناوری و صنعت، مورد توجه بوده و برنامه های عملیاتی و فعالیت های اجرایی گوناگونی در رابطه 

با هر مخاطب اجرا می شوند. به طور کلی می توان این مخاطبان را به چهار دسته کلی تقسیم نمود: دانش آموزان، دانشجویان، مدیران و عموم مردم.
در این راستا، وظایفی برای ستاد نانو در ویرایش سوم سند راهبرد توسعه فناوری نانو در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر است:

گاهی همه ذی نفعان متناسب با نقش آن ها در توسعه فناوری نانو؛  افزایش آ
 ایجاد شناخت و پذیرش عمومی برای محصوالت فناوری نانو؛

گاه سازی سیاست گذاران و مدیران دستگاه های دولتی برای حمایت از فناوری نانو؛  آ
 ورود استعدادهای برتر دانش آموزی به فضای توسعه فناوری نانو.

ســتاد نانــو، بــه منظور انجام این وظایف و دســتیابی به اهداف تعیین شــده، مجموعه ای از اهــداف عملیاتی و زیرفعالیت ها را طراحی و در مســیر اجرای آن 
: تالش می کند. سیاست ها و رویکردهای اصلی ستاد نانو در این راستا عبارت اند از

  رصد آخرین تحوالت علمی و مدیریتی فناوری نانو در دنیا؛
؛ ، مقاله و قالب های دیگر  تولید مستمر محتواهای آموزشی و ترویجی به صورت خبر

 نهادسازی برای ترویج و آموزش فناوری نانو؛
 حمایت از انتشار اطالعات به وسیله رسانه ها و نهادهای ترویجی.

: عمده اهدافی که برنامه ترویج فناوری نانو در راستای رویکردهای فوق دنبال می کند عبارت اند از
 فرهنگ سازی و تقویت گفتمان توسعه درون زای فناوری نانو؛

 ارتقای مشارکت همه گروه های ذی نفع در نظام توسعه فناوری نانو؛
 توســعه ظرفیت نیروی انســانی برای توســعه فناوری نانو از طریق شناســایی افراد مســتعد، توانمندســازی آن ها و جهت دهی این اســتعدادها در 

؛ مسیر اولویت های کشور
.  تسهیل ورود فناوری نانو به صنایع کشور

ســیر تکاملی برنامه های ترویجی در ســتاد نانو، از فعالیت های آموزشــی تا رقابتی و پژوهشــی، از جمله ویژگی های بیش از یک دهه اجرای برنامه ها در این 
حــوزه بــوده اســت )29( .در ادامــه برخــی از اقدامات و دســتاوردهای ســتاد نانــو در حوزه ترویــج و آمــوزش عمومی، به تفکیــک چهار حوزه آمــوزش و ترویج 
دانش آموزی فناوری نانو، آموزش و ترویج دانشجویی فناوری نانو، ترویج صنعتی فناوری نانو و در نهایت، توسعه گفتمان فناوری نانو در رسانه ها، معرفی 

شده است.



آموزش و ترویج دانش آموزی فناوری نانو
فصل اول
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مقدمه
سنین کودکی و نوجوانی سال های مهمی در نظام آموزش وپرورش هر کشور به حساب می آیند و سرمایه گذاری روی فعالیت های دانش آموزی تضمین کننده 
آینده کشــورها اســت)3۰(.  در این سال هاســت که می توان اســتعدادهای ناب را شناســایی کرد و با پرورش دادن آن ها در سالیان بعد، انسان های موفق و در 
نتیجه جامعه ای روبه رشــد و بالنده داشــت. ســرمایه گذاری روی یک فعالیت آموزشــی کوچک در مقاطع پایین تحصیلی می تواند در آینده به یک حرکت بزرگ 
تبدیــل شــده و تأثیرگــذاری بــه مراتب بیشــتری پیدا کند )31(.  آمــوزش علوم و فناوری های جدید به دانش آموزان می تواند گام مؤثری در راســتای شناســایی و 
تربیت نسل آینده دانشمندان باشد. از این رو آشنایی دانش آموزان با فناوری نانو به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های عصر ما ضروری به نظر می رسد )32(.
لزوم زمینه ســازی مناســب در آموزش وپرورش به منظور ورود رشــته های جدید به آموزش عالی نیز از دیگر ضرورت های ترویج دانش آموزی فناوری نانو است 
)32(.  یکی از الزامات توســعه همه جانبه فناوری نانو، مشــارکت ذی نفعان مختلف در نظام توســعه این فناوری است. از سال های آغازین توسعه فناوری نانو 
در ایران همواره تالش شده است که دانش آموزان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان این حوزه و یکی از حلقه های اصلی زنجیره توسعه فناوری نانو مورد 
توجه قرار گرفته و در جهت »ترویج و آموزش پیش از دانشگاه« اقدامات متنوعی صورت گیرد. معرفی علوم نانو به دانش آموزان، فرصت فوق العاده ای است 
که می تواند تجارب علمی فراوانی را به همراه داشته باشد. آموزش این علوم، دانش آموزان را در فرایند تولید علم وارد و فهم عمیقی از ماهیت علم برای آن ها 

فراهم می نماید. عالوه بر این، آموزش علوم نانو برای آموزگاران نیز فرصت های ویژه ای را مهیا می سازد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 امکان تجربه و مدل سازی عملکرد دانشمندان در هنگام مواجهه با پدیده های جدید؛

 توجه به استفاده از مدل ها و مفاهیم به عنوان ابزارهای علمی تشریح و پیش بینی رفتار مواد شیمیایی؛
 درگیر کردن دانش آموزان در کشــف ماهیت دانش )ما چگونه به آن چیزی که امروز می دانیم دســت یافته ایم؟ چگونه می توان پدیده های علمی را 

توجیه و تفسیر کرد؟ محدودیت های اساسی و اصلی این امر چیست؟(؛
ج نهادن به فعالیت آن ها در این حوزه ها )33(.  مشغول کردن دانش آموزان به علومی فراتر از شیمی و فیزیک و ار
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ســتاد نانو در راســتای اهداف ترویجی و ضرورت اجتماعی کردن این فناوری و به منظور توســعه آن، به 
دنبال تغییر تفکر آحاد جامعه نسبت به این فناوری بوده است و چنین مهمی در سنین دانش آموزی 
بســیار دســت یافتنی تر اســت تــا ســنین بزرگ ســالی. ســتاد نانــو بــاور دارد کــه جمهــوری اســالمی ایران 
می توانــد توســعه دهنده فنــاوری ســطح باال بــا توانمندی داخلی باشــد. ایــن موضوع نیــز نیازمند تغییر 
تفکر در سطح کشور است. کسانی که در سطح مدیریتی هستند و نیز آن ها که در خط توسعه فناوری 
هســتند، از مــرز تغییــر فکر گذشــته اند؛ امــا در ســطح دانش آموزی می توان ایــن کار را انجــام داد. ذهن 
دانش آمــوز در مــورد این کــه آیــا ایران می توانــد یا نه، هنــوز قالب نگرفته اســت؛ بنابراین یــک دلیل کار 
در ســطح دانش آموزان این اســت که هنوز فکر آن ها این طور شــکل نگرفته است که »ما نمی توانیم«؛ 
بنابرایــن می شــود ایــن فکــر را نهادینــه کــرد که »می توانیــم«. ســتاد نانو به ترویــج این فنــاوری در حوزه 
دانش آمــوزی نــگاه بلندمــدت دارد )29( و نگاهــش بــه موضــوع ترویــج دانش آمــوزی فنــاوری نانــو این 
است که از این طریق می توان برای آیندٔه این فناوری در کشور نیرو تربیت کرد. دانش آموزان به عنوان 
، محقق و دانشمند، فعال اقتصادی یا مصرف کنندگان محصوالت فناوری نانو در آینده،  سیاست گذار

نیــروی انســانی آینده فناوری نانو در کشــور هســتند و بــه همین دلیل موفقیت در ترویــج دانش آموزی موجب پایدار بودن نیروی انســانی فناوری نانو 
می شــود )2(. به همین دلیل ســتاد نانو باور دارد که ســطح دانش آموزی جایی اســت که می شــود برای آیندٔه کشور کار کرد تا از این طریق بتوان امیدوار 

بود که جریان منابع انسانی در مسیر توسعه فناوری نانو جریانی پایدار باشد )29(.
 ، جرقه های کار در حوزه ترویج دانش آموزی فناوری نانو در ایران از سال 138۰ زده شد. در این سال و هم زمان با آغاز فرایند توسعٔه فناوری نانو در کشور
دانش آموزان دبیرســتان فرزانگان تهران، با ســخنرانی پروفســور هاشــم رفیعی تبار با این فناوری نوظهور آشــنا شدند. در زمستان همان سال، اعضای 
انجمن علمی فناوری نانوی دانشگاه تهران و مدرسان مدرسه عالمه حلی تهران، اولین کارگاه دانش آموزی را دربارٔه تغییر ساختار مواد نانومتری برگزار 
کردند. در خرداد سال 1381، با حمایت دبیر انجمن فناوری نانو و هم زمان با برگزاری اولین کارگاه تخصصی علوم و فناوری نانو در دانشگاه کاشان، این 
کارگاه آموزشــی به مدت ســه روز برای دانش آموزان منتخب شــهر کاشان تکرار شد که شاید بتوان گفت این اولین فعالیت ها -که اولین فعالیت های 
ثبت شــده آموزشــی در این حوزه بوده اند- زمینه ســاز برگزاری کالس های فوق العاده فناوری نانو به صورت پراکنده در مدارس مختلف شد. در کنار این 
فعالیت ها، با زمزمه های ایجاد یک پایگاه اینترنتی دانش آموزی، جریان آموزش دانش آموزی فناوری نانو به حرکت جدی تری مبدل شد. پایگاه اینترنتی 
باشــگاه نانو www.nanoclub.ir با هدف معرفی فناوری نانو به زبان ســاده شــکل گرفت و مخاطبان بســیاری پیدا کرد. عمدٔه فعالیت های این پایگاه 
اینترنتــی بــه ایجــاد یــک بانک اطالعاتی قوی متشــکل از مقاالت فنــاوری نانو به زبان ســاده، گزارش ها و تاالرهای گفتگوی فعال اختصاص داشــت. این 

حرکت، منجر به افزایش روزافزون مخاطبان دانش آموزی و ایجاد درخواست های فراوانی برای اجرای برنامه های آموزشی در مدارس شد)34(.
شاید بتوان گفت اجرایی شدن رویکرد »زمینه سازی مناسب برای فعالیت همه افراد دارای ظرفیت« که یکی از مهم ترین رویکردها در سیاست گذاری 
است، از دالیل اصلی موفقیت ترویج دانش آموزی در ستاد نانو بوده است)29(.  تصمیم سیاست گذاران نانو در کشور برای ترویج فناوری نانو در میان 
دانش آموزان و تجربه پیاده ســازی این سیاســت، وجود تقاضای حقیقی برای همگانی ســازی دانش را در کشــور آشکار کرد. این تجربه نشان داد که اگر 
زمینه های الزم برای عرضه و ترویج همگانی علوم فراهم باشــد، نه تنها تقاضای آن وجود دارد، بلکه اســتعدادهای فراوانی در گوشــه و کنار جامعه پیدا 

می شوند که آمادگی دارند دانش و فناوری را در سطح قابل درک و حتی جذاب، برای توده غیرمتخصص و کم دانش نیز معرفی کنند )2(.
در ادامه، اقدامات صورت گرفته در این زمینه در پنج حوزه: نهادسازی در حوزه فعالیت های دانش آموزی فناوری نانو، توسعه رقابت های دانش آموزی 
فنــاوری نانــو، ارتقــای شــبکه آزمایشــگاه های دانش آموزی علوم و فناوری نانو )توانا(، ســاماندهی و توســعه محصوالت آموزشــی فناوری نانو و توســعه 

رسانه های دانش آموزی فناوری نانو، تشریح شده است.
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1- نهادسازی در حوزه فعالیت های دانش آموزی فناوری نانو

ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو در راســتای سیاست های نهادسازی و تدوین آیین نامه های مربوط به آن و برون سپاری برخی فعالیت های ترویجی و به منظور 
آشــنایی دانش آموزان با علوم و فناوری نانو و زمینه ســازی تحقیق و پژوهـــش دانش آموزی در این حوزه با هدف پایدارســازی جریان توســعه منابع انســانی در 

فناوری نانو، اقدام به تأسیس »باشگاه نانو« در سال 1387 نمـود تا این باشگاه تمامی فعالیت های ترویجی در حوزه دانش آموزی را تحت پوشش قرار دهد.
حفظ جریان توســعه فناوری نانو و تثبیت جایگاه فناوری نانو ایران در دنیا نیازمند پایدارســازی جریان تربیت نیروی انســانی اســت که آموزش مباحث مرتبط 
با فناوری نانو به دانش آموزان و ایجاد انگیزه برای تحصیل و تحقیق در رشته های مرتبط با فناوری نانو نقش مهمی در این مسیر دارد؛ توجه به این موضوع 

رسالت اصلی باشگاه نانو است.
ح در باشگاه نانو، فراهم سازی امکان تجربه کار گروهی است. همچنین، ماهیت بین رشته ای علوم و فناوری نانو، مفهومی است که در  از مهم ترین اصول مطر
این باشــگاه به طور تجربی به دانش آموزان آموزش داده می شــود. این باشــگاه تالش می کند دانش آموزان را در یک فرآیند آموزشــی، از یادگیری مفاهیم اولیه 
غ التحصیلی دانش آموزان، آموخته ها و تجربه هایشان در باشگاه نانو، مبنای پژوهش های دانشگاهی  تا خلق ایده های دانش محور، هدایت کند تا پس از فار

آنان قرار گیرد.
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو، آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو، انتشارات آموزشی متنوع، مجله »زنگ 
نانو« و مســابقه توانمند از جمله فعالیت های باشــگاه نانو هســتند. دانش آموزانی که در فعالیت های مختلف باشــگاه نانو برگزیده می شــوند امکان ورود به 
کانون برگزیدگان باشگاه نانو و استفاده از تسهیالت آن کانون را پیدا خواهند کرد )35(.  از جمله اهداف تأسیس این باشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 سیاست گذاری، نظارت و حمایت از برنامه های ترویجی و آموزشی در حوزه دانش آموزی؛

1-1 باشگاه نانو



15

آموزش و ترویج دانش آموزی فناوری نانو

 ارتقای سطح آشنایی دانش آموزان کشور با علوم و فناوری نانو و زمینه سازی برای تحقیق و پژوهش دانش آموزی؛
 تأمین محتوای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان؛

 برقراری ارتباط مستقیم با دانش آموزان؛
 آموزش مفاهیم پایه ای فناوری نانو.

از ابتدای تشــکیل باشــگاه فناوری نانو )در ســال 1387( تا پایان ســال 1399 بیش از 1 میلیون و 278 هزار نفر از برنامه های ترویجی و آموزشــی این باشــگاه 
بهره مند شده اند و این باشگاه هر ساله به طور میانگین با بیش از 2۰۰ پژوهش سرا و مرکز آموزشی در قالب نهاد ترویجی همکاری داشته است.

شبکه آزمایشگاه های دانش آموزی علوم و فناوری نانو )توانا( 2-1

پــس از حمایــت ســتاد نانــو از تجهیز آزمایشــگاه های دانش آموزی فناوری نانو و ایجاد تعدادی از این آزمایشــگاه ها در ســطح کشــور و با اســتفاده از تجربه 
شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی1، شــبکه آزمایشــگاهی توانــا )تحقیــق و آمــوزش نانــو در آزمایشــگاه ها( در ابتدا با ایــن منطق ایجاد شــد که این 
آزمایشــگاه ها بــا برقــراری ارتباط با یکدیگر و به اشــتراک گذاشــتن تجربیات خود و همچنین برگزاری برنامه های مشــترک، بتوانند بــا یکدیگر همکاری کنند. 
هرچند چنین هدف جامعی تا حدودی در مورد تعداد محدودی از آزمایشــگاه ها عملی شــد اما آزمایشــگاه های دانش آموزی فناوری نانو در کل کشــور هنوز 

با اطالق عنوان »شبکه« فاصله زیادی دارند و این آزمایشگاه ها بیشتر در فضای رقابتی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
شبکه آزمایشگاهی توانا اهداف دیگری را نیز در فعالیت های خود دنبال می کند؛ از مهم ترین این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد: )36(

          آموزش فناوری نانو به صورت عملی و ساده به دانش آموزان؛
 تلفیق کار عملی و تئوری به همراه یادگیری فرهنگ کار گروهی؛

 تبدیل شــبکه آزمایشــگاهی توانا به یک برند و مرجع معتبر در زمینه 
ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی فناوری نانو؛

 درآمدزایــی آزمایشــگاه های شــبکه آزمایشــگاهی توانــا بــه منظــور 
استقالل مالی؛

 اصــالح سیســتم آموزشــی تئــوری محــور و آماده ســازی دانش آموزان 
. برای ورود به دانشگاه یا محیط کار

ســتاد نانــو در تــالش اســت تــا شــبکه آزمایشــگاهی توانــا را به عضویت شــبکه 
آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی نیــز درآورد تا از ایــن طریق دانشــجویان نیز 
بتوانند از امکانات آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه های دانش آموزی بهره ببرند.

کانون برگزیدگان باشگاه نانو  3-1

پس از اقدامات اولیه ای که در ســال های پیش از 1394 برای برقراری ارتباط با دانش آموزان برگزیدٔه فعالیت ها و مســابقات باشــگاه فناوری نانو صورت گرفت، 
این اقدامات در ســال 1394 در قالب کانون برگزیدگان انســجام یافت و برنامه ریزی های اولیه برای رصد، تعامل، هم گرایی و رشــد ظرفیت های کشف شده آغاز 
شد. نسخه اولیه نقشه راه این کانون در همین سال تنظیم و پس از چند جلسه کارشناسی با حضور اعضای کانون مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تکمیل و 

اصالح آن به موازات انجام فعالیت های کانون به صورت جاری در دستور کار قرار گرفت.
یکی از مهم ترین اهداف کانون برگزیدگان این اســت که برگزیدگان رقابت های دانش آموزی بتوانند در ســطح دانشــگاهی نیز در کانون برگزیدگان به فعالیت 
خود در زمینه فناوری نانو ادامه دهند و از حمایت های ســتاد نانو برای شــرکت در رویدادهای آموزشــی-ترویجی و ســایر حمایت های این ستاد استفاده کنند. 
تالش کنونی باشگاه بر هدفمندتر کردن این گونه حمایت ها به سوی نیازهای واقعی اعضای کانون به حمایت های ستاد نانو است. تمامی فعالیت های این 

1-  شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی که زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی 
خدمات آزمایشگاهی در کشور است.
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کانون توسط اعضای آن شکل می گیرد و حمایت های معنوی و مادی آن از طرف ستاد نانو و باشگاه نانو تأمین می شود )37(. 
 موارد زیر از جمله این حمایت ها است:

 مشارکت در برخی پروژه های باشگاه نانو از جمله:
 طراحی، تهیه محتوا و اجرای دوره آموزش مقدماتی برای برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در برخی از استان ها؛

 مشارکت در طراحی آزمایش های بسته آموزشی توانا؛
 همکاری در طراحی سؤاالت المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو؛

 همکاری در اجرای اردوی مرحله عملی این المپیاد؛
 همکاری در تهیه محتوای علمی شبکه های اجتماعی باشگاه نانو؛

 همکاری در تهیه، بازنگری و به روزرسانی مقاالت پایگاه اینترنتی باشگاه نانو؛
 تدریس در قالب پروژه سفیران توانا؛

اعضای کانون برگزیدگان باشگاه نانو به عنوان پشتیبان علمی اردوی المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
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 حمایت از شرکت در کارگاه ها، سمینارها و دوره های آموزشی؛
 فراهم شدن شرایط حضور تعدادی از اعضا در دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی با همکاری ستاد نانو؛

 تخصیص اعتبار خدمات آزمایشگاهی برای برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی؛
 حمایت از سفر عتبات اعضای کانون در قالب کاروان دانشگاهیان به عنوان هدیه ازدواج متأهالن.

 32۰ میلیون ریال گرنت شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های 
ً
همچنین به اعضای فعال کانون برگزیدگان باشــگاه نانو از ســال 1396 تا پایان ســال 1399 جمعا

راهبردی اعطا شده است. حمایت از آموزش، ثبت اختراع، شرکت در دوره ها و اردوها از دیگر امتیازهای اعطاشده به اعضای فعال این کانون بوده است.
کانون برگزیدگان باشــگاه نانو تا پایان ســال 1399، 16۰ نفر عضو داشــته اســت. اعضای کانون از طریق المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و همین طور 
ح برگزیده( به این کانون وارد می شــوند؛ این افراد در رشــته های مختلفی تحصیل می کنند و تخصص های  جشــنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )5 طر
گوناگونی دارند. اعضای کانون تا به امروز در مســابقه ملی فناوری نانو و مســابقات بین المللی مختلف، نتایج درخشــانی کســب کرده اند و در فعالیت های 
مختلــف باشــگاه نانــو و ســتاد نانو همواره شــرکت داشــته و مؤثــر بوده اند. این کانــون از پنج کارگــروه سیاســت گذاری، ارتباطات، آمــوزش، حمایت و منابع 
انســانی شــکل گرفته اســت که طبق ســند کانون، فعالیت های مجزایی را با هماهنگی یکدیگر انجام می دهند. همچنین کمیته های علمی مختلفی مانند 

تقلیدزیستی، نساجی و انرژی توسط اعضای کانون برگزیدگان و با مدیریت اساتید راهنمای مجرب مشغول به فعالیت هستند)37(.

برگزاری دوره توانمندسازی سفیران شبکه آزمایشگاه های آموزشی توانا

اعضای کانون برگزیدگان باشگاه نانو به عنوان مدرس دوره مهارت آزمایشگاهی
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2- توسعه رقابت های دانش آموزی فناوری نانو

در ســال 1388 پــس از برگــزاری مســابقه برترین هــای دانش آمــوزی در جشــنواره فنــاوری نانو، فعالیت هــای خودجوش دانش آمــوزان مورد ارزیابی قــرار گرفت؛ 
نتایج این ارزیابی، مهر تأییدی بر آمادگی فضای دانش آموزی کشــور برای برگزاری یک مســابقه علمی ملی بود)38(.  در ســال 1389 نیز با زمینه ســازی اقدامات 
ترویجی-آموزشــی از جمله برگزاری ســمینارها و نمایشــگاه های اســتانی، تعداد زیادی از دانش آموزان با فناوری نانو آشــنا شــدند و شــرایط مناسب برای اجرای 
یک برنامه رقابتی-ترویجی در حوزه دانش آموزی فراهم شد. این نخستین فعالیت رقابتی-ترویجی در این حوزه بود که توسط باشگاه نانو پیشنهاد و اجرایی 
می شد. تأکید ستاد نانو همواره این بوده است که وجه ترویجی این فعالیت باید بر وجه رقابتی آن غلبه داشته باشد )2(. ابتکار برگزاری المپیاد دانش آموزی 
ح مشخص و یا اردوهای  علوم و فناوری نانو با این عنوان متعلق به کشور ماست. به این معنا که در کشورهای دیگر مسابقات دانش آموزی با تعیین یک طر
ح در  یک هفته ای آموزش فعالیت های آزمایشــگاهی برگزار می شــود، اما ترکیب مناســبی از رقابت هم زمان در حیطه تئوری و عملی که همه مباحث اصلی مطر
علوم و فناوری نانو را در برگیرد ، تا به حال در هیچ کشــوری اجرا نشــده اســت)39(.  تا کنون 1۰ دوره از این المپیاد برگزار شــده اســت؛ اولین دوره در ســال 1389 

برگزار شد و بعد از آن به شکل ساالنه تا سال 1399 ادامه یافت.
برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ابتدا برای رسیدن به دو هدف آغاز شد:

1-ترویــج گســترده تر فنــاوری نانــو: تــا پایان ســال 1399 به طــور میانگین حــدود 18۰۰۰ دانش آموز در هر ســال در ایــن المپیاد ثبت نــام کرده اند. بــا حمایت های 
 پژوهش ســراها( به عمل می آورد، زمینه شرکت کردن تعداد زیادی از این دانش آموزان در کارگاه های 

ً
تشــویقی که ســتاد نانو از نهادهای ثبت نام کننده )عمدتا

آموزشی برگزار شده در این خصوص فراهم شده و آموزش و ترویج فناوری نانو در سطح گسترده ای برای دانش آموزان عملی می شود.
2-فراهم شدن سرمایه انسانی الزم در آینده برای توسعه فناوری نانو و تولید محصول در این حوزه؛ تا پایان سال 1399 به طور میانگین در هر دوره از برگزاری 

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 1-2



دختر, 128,413پسر, 68,628
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المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانو 3۰ نفر به عنوان برگزیده نهایی انتخاب شــده اند. این 
افراد می توانند به عنوان اســتعدادهای برتر این حوزه در کشــور شــناخته شــوند تا در ادامه و در 
سطوح مختلف تحصیالت دانشگاهی به محققان و فناوران حوزه فناوری نانو در کشور تبدیل 
شــوند. طبق پیمایش های انجام شــده، تعــدادی از این برگزیدگان، رشــته و زمینه های مرتبط با 
فناوری نانو را برای تحصیالت دانشــگاهی خود انتخاب کرده اند؛ یعنی یا در رشــته های تخصصی 
ایــن حــوزه مشــغول بــه تحصیل شــده اند یــا در رشــته های مختلــف حوزه هــای علوم پزشــکی، 
داروسازی، مهندسی و علوم پایه، فعالیت های حوزه فناوری نانو را پیگیری می کنند. حتی برخی 
از این فعاالن، به مرحله تولید محصول رســیده اند و موفق به اخذ گواهی نانومقیاس1 از ســتاد 

 در این زمینه موفق به ثبت شرکت دانش بنیان شده اند.
ً
نانو شده اند و بعضا

 شناسایی 
ً
یکی از تفاوت های مهم این المپیاد با سایر المپیادهایی که در کشور برگزار می شود این است که رویکرد اصلی در برگزاری آن، رویکرد ترویجی است نه صرفا

نخبه؛ بنابراین هرچند نخبگان و استعدادهای برتر حوزه فناوری نانو نیز در فرایند برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو شناسایی و حمایت می شوند اما 
بر اســاس رویدادهای آموزشــی-ترویجی که در این فرایند پیش بینی شــده است، باید گفت هدف اصلی از این رقابت، ترویج فناوری نانو بوده است. برگزاری المپیاد 
علوم و فناوری نانو موجب جهت گیری برگزاری سمینارها و سایر رویدادهای آموزشی-ترویجی در حوزه دانش آموزی و هدفمندتر شدن آن ها شده است، به نحوی که 
پس از برگزاری چند دوره، این المپیاد تبدیل به ستون فقرات فعالیت های ترویج دانش آموزی شد. به عالوه، برگزاری این رقابت دانش آموزی توانست همراهی مدیران 
آموزش وپرورش را نیز -که پیش از این چندان استقبالی از برگزاری رویدادهای ترویجی دانش آموزی در سطح مدارس از خود نشان نداده بودند- جلب کند به نحوی که 

عملکرد پژوهش سراها و استان ها در زمینه ترویج فناوری نانو از جمله مواردی شد که این مدیران در کارنامه خود به آن استناد می کردند )2(.
ایــن المپیــاد تــا ســال 1396 به صورت دومرحله ای )یک مرحله به صــورت آزمون چهارگزینه ای و مرحله دیگر در دو بخش عملی و تئوری( برگزار می شــد اما برگزاری 
ح با این هدف انجام شد  آن از ســال 1397 ســه مرحله ای شــده اســت؛ به این نحو که یک مرحله آزمون تستی-تشــریحی بین مرحله اول و دوم اضافه شد. این طر
(، از شایســتگی علمی باالتری برخوردار باشــند. همچنین از ســال 1391 یک مرحله آزمون آزمایشــی مجازی  کــه برگزیــدگان راه یافتــه بــه اردوی علمی )در مرحله آخر
نیــز بــا هــدف افزایش آمادگی داوطلبان، قبل از مرحله اول برگزار شــده اســت. یکــی از نکات مهم در برگزاری این المپیاد این اســت کــه وزارت آموزش وپرورش در 
ســال های مختلف در برگزاری المپیاد با ســتاد نانو همکاری داشــته اســت؛ به این شــکل که عوامل اجرایی آزمون ها در اســتان های مختلف اغلب از کارکنان این 
وزارتخانه بوده اند. در ابتدا تنها تعدادی از ادارات کل آموزش وپرورش استان ها در این راستا با ستاد نانو هماهنگ بوده و همکاری می کردند، اما در ادامه با توجه 
به سیاســت های تشــویقی و رتبه بندی های صورت گرفته و البته جذابیتی که المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو برای برخی از این ادارات داشــت، هماهنگی 
و همــکاری بیشــتری از ســوی ادارات آمــوزش و پــروش بــا ســتاد نانو انجام شــد. به عــالوه، در فراینــد برگزاری ایــن المپیاد، پژوهش ســراها به عنوان نهــاد ترویجی 
دانش آموزی فعال هستند که از نظر ساختاری، زیرمجموعه معاونت متوسطه وزارت آموزش وپرورش قرار دارند. همچنین پس از تفاهم نامه ای که در سال 1397 
با ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان منعقد شد، المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در ســال 1398 و 1399 در زمینه اطالع رسانی، برگزاری مراحل 

مختلف آزمون، برگزاری اردوی علمی و تقدیر از برگزیدگان و فعاالن المپیاد با همکاری این سازمان برگزار شد.
ثبت نام در این المپیاد، به صورت اینترنتی )از طریق پایگاه اینترنتی باشگاه نانو( به دو شکل انفرادی و گروهی )با مشارکت نهادهای ترویجی( انجام می شود. تعداد 
شهرســتان های ثبت نام کننده از 1۰ شهرســتان در ســال 1389 به بیش از 14۰ شهرســتان در سال 1399 رســیده است. تا پایان سال 1399 یعنی دهمین دوره از این 

المپیاد، 197۰42 نفر از دانش آموزان در این المپیاد ثبت نام کرده اند. میزان مشارکت دانش آموزان دختر و پسر در نمودار   1-1نشان داده شده است.

تعداد دانش آموزان دختر و پسر داوطلب برای شرکت در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری )1389-1399( نمودار 1-1

1-  ســتاد نانــو به محصوالتی که -طبق اســتانداردهای تعریف شــده- در حــوزه فناوری نانو قــرار می گیرند، گواهینامــه نانومقیاس اعطا می کند. این گواهینامه با اعتبار یک ســاله صادرشــده و قابل تمدید اســت. 
همچنین در طول مدت اعتبار، جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرســی های دوره ای از شــرکت متقاضی انجام می شــود. جزئیات بیشــتر در این زمینه در بخش »ســازمان دهی و توســعه 

خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو« ارائه خواهد شد.



در نمودار 1-2 تعداد داوطلبان المپیاد از سال 1389 تا سال 1399 به تفکیک جنسیت نمایش داده شده است.

35,000

30,000

۲5,000

۲0,000

15,000

10,000

5,000

0

13
89

13
90

1,۲00

16,081

۲0,755

۲5,797
۲8 , ۴80 30,016

۲3,519

18,913
17,۴1۴

10,58۴

۴,۲83

13
91

13
9۲

13
93

13
9۴

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

تعداد داوطلبان پسرتعداد داوطلبان دخترتعداد کل داوطلبان

170000

20

گزارشعملکرد۲۰سالهترویجفناورینانو

تعداد دانش آموزان دختر و پسر داوطلب برای شرکت در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1389-1399( نمودار 2-1 

توزیع استانی آمار تجمعی داوطلبان شرکت در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1389-1399( شکل 1-1

نگاهی به توزیع اســتانی داوطلبان شــرکت در المپیاد علوم و فناوری نانو در شــکل 1-1 و جدول  1- 1 نشــان می دهد که در مجموِع المپیادهای برگزار شــده، 
استان کردستان با 167۰4 داوطلب بیشترین و استان یزد با 184۰ داوطلب کمترین تعداد داوطلبان را داشته اند.
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توزیع استانی آمار تجمعی داوطلبان شرکت در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1389-1399( جدول 1-1

تعداد داوطلباناستانتعداد داوطلباناستانتعداد داوطلباناستان

3,177ایالم8,059آذربایجان شرقی16,70۴کردستان

3,158چهارمحال و بختیاری7,630اصفهان15,5۴5فارس

3,11۲گیالن5,991اردبیل1۲,110مازندران

3,00۲آذربایجان غربی5,55۴کرمان10,79۴تهران

۲,886قزوین۴,71۴مرکزی10,750بوشهر

۲,۴06سیستان و بلوچستان3,775البرز10,107همدان

1,9۲6قم3,7۴7لرستان9,۴13کرمانشاه

1,90۴گلستان3,7۴3زنجان9,۲31هرمزگان

1,8۴0یزد3,660کهگیلویه و بویراحمد8,7۴9خوزستان

3,568خراسان جنوبی8,3۲6سمنان

3,379خراسان شمالی8,08۲خراسان رضوی

 پس از ثبت نام از داوطلبان و پیش از آغاز فرایند برگزاری المپیاد دانش آموزی فناوری نانو، هر دانش آموزی که در این المپیاد ثبت نام کرده است، می تواند 
در کارگاه های آمادگی المپیاد دانش آموزی که توســط نهادهای ترویجی برگزار می شــوند )به مدت 16 ســاعت( شــرکت کند و در پایان، گواهی نامه پایان دوره 
دریافت کند. البته هیچ الزامی وجود ندارد که داوطلبان شــرکت کننده در کارگاه ها توســط نهاد برگزارکننده کارگاه، در المپیاد ثبت نام شــده باشند. محتوای 
این کارگاه ها متناســب با ســرفصل هایی اســت که برای برگزاری المپیاد اعالم شده است. بخشی از این کارگاه ها در سال 1399 به دلیل شیوع بیماری کرونا 

به صورت آنالین و در پایگاه اینترنتی باشگاه نانو برگزار شده است.
رونــد برگــزاری المپیــاد این گونــه اســت که ابتدا داوطلبان در مرحله اول به ســؤاالت یک آزمون چهارگزینه ای پاســخ می دهند تا بر اســاس آن، راه یافتگان به 
مرحله بعد مشخص شوند. تا پایان سال 1399 بیش از 1185۰۰ نفر پس از ثبت نام، در مرحله اول المپیاد شرکت کرده اند. تعداد شرکت کنندگان در مرحله 
اول در سال های مختلف )پس از ثبت نام اولیه( معموًال ارتباط وثیقی با تعداد شرکت کنندگان در کارگاه های آمادگی المپیاد دانش آموزی داشته است؛ این 

کارگاه ها توسط نهادهای ترویجی برگزار شده و در ادامه توضیحاتی درباره آن ها ارائه خواهد شد.
نحوه طراحی این ســؤاالت به این شــکل اســت که پس از اعالم یک فراخوان، ســؤاالت ارسال شــده توســط اشــخاصی که تمایل به همکاری در این زمینه را 
دارند، در کمیته علمی المپیاد بررسی شده، از بین آن ها، 45 سؤال چهارگزینه ای انتخاب یا ویرایش شده یا برخی سؤاالت توسط خود کمیته علمی طراحی 
می شــود. اشــخاصی که می توانند در طراحی ســؤاالت مشارکت داشــته باشــند عبارت اند از کلیه متخصصان در حوزه های مرتبط با فناوری نانو، کارشناسان 
غ التحصیالن، دبیران و اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها. ســؤاالت  نهادهای ترویجی، برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، دانشــجویان و فار
ج در دفترچه  دریافتی بر اســاس نظر گروه داوری و صرف نظر از میزان ســختی در ســه ســطح کیفی 1، 2 و 3 تقســیم بندی می شوند. ســؤاالت منتخب برای در
آزمون المپیاد اصلی از میان سؤاالت سطح 1 انتخاب می شوند. در سال 1399 به دلیل شیوع بیماری کرونا، مرحله اول برای تمام داوطلبان به صورت آنالین 

برگزار شده است.
، به ســؤاالت چهارگزینه ای و تشــریحی پاســخ می دهند تا برگزیــدگان نهایی  از ســال 1397 بــه بعــد، دانش آمــوزان در مرحلــه دوم و در قالــب یک آزمون دیگر
وارد مرحله پایانی المپیاد شــوند. ســؤاالت این مرحله نیز در فرایندی مشــابه با آنچه درباره طراحی ســؤاالت مرحله اول توضیح داده شــد، طراحی و گزینش 
می شوند. مبانی فناوری نانو، نانومواد، تجهیزات فناوری نانو، نانوالکترونیک، شبیه سازی در مقیاس نانو )نانوفناوری محاسباتی(، مبانی نانوزیست فناوری 
و نانوپزشــکی، کاربردهــای صنعتــی فناوری نانو و در نهایت مفاهیم فناوری، تجاری ســازی، مالکیت فکری، اســتراتژی و مدیریت فناوری نانو، ســرفصل های 
 1۰15 دانش آموز موفق به گذراندن مرحله اول و ورود به 

ً
اصلی طراحی سؤاالت المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو هستند. از سال 1397 تا 1399 جمعا

مرحله دوم شده اند. در نمودار 1-3 تعداد دانش آموزان شرکت کننده در این مرحله در سال های 1397 تا 1399 نمایش داده شده است.
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المپیاد راه یافته، آموزش دیده و با یکدیگر رقابت کرده اند. نگاهی به توزیع استانی شرکت کنندگان در مرحله پایانی نشان می دهد که استان خراسان رضوی 
بیشترین تعداد شرکت کننده را در این مرحله داشته است و استان های خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد شرکت کننده ای نداشته اند )شکل 2-1 (.
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نمودار 1-3   تعداد دانش آموزان دختر و پسر راه یافته به مرحله دوم المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری )1397-1399(

توزیع استانی آمار تجمعی راه یافتگان به مرحله پایانی المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1389-1399( شکل  2-1 

56

11

6

6

10

2
4 1

42

2

4 0

0

1

22

3

3

3

17

39

2 5

43

15

5

28

26

9
1

739



23

آموزش و ترویج دانش آموزی فناوری نانو

در ایــن مرحلــه، دانش آمــوزان گروه بنــدی می شــوند و سرپرســتی هــر گروه به یکــی از متخصصان حوزه فناوری نانو ســپرده می شــود. ســنجش و رتبه بندی 
دانش آموزان در این مرحله در دو بخش عملی و تئوری انجام می شــود. بخش عملی این اردو شــامل آموزش عملی روش های ســاخت و کاربرد نانومواد در 
آزمایشگاه، حضور در کارگاه های شبیه سازی فناوری نانو و بازدید از مراکز فعال کشور در حوزه فناوری نانو می شود. برگزیدگانی که موفق به راه یابی به دوره 
 رقابتی می دانند. از جمله شــاخص های ارزیابی و رتبه بندی 

ً
عملــی شــده اند، حضــور در این دوره را مهم ترین مزیت این المپیاد نســبت بــه رویدادهای صرفا

افراد در بخش عملی از مرحله دوم المپیاد می توان به تســلط علمی بر روش های اســتفاده شــده، مهارت اســتفاده از دســتگاه ها، نحوه کار و رعایت نکات 
ایمنی در آزمایشــگاه، کیفیت نمونه های ســاخته شــده، توانمندی گزارش نویســی علمی و تحلیل نتایج، مهارت های مربوط به انجام کار گروهی و همکاری 
جمعی و ارائه یافته های پژوهش در قالب یک کار علمی اشاره کرد. یکی از کارکردهای اصلی این دوره ها در خالل برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری 
نانو )عالوه بر رتبه بندی داوطلبان( آماده ســازی آن ها برای ورود به کانون برگزیدگان باشــگاه نانو و نقش آفرینی آن ها در زمینه توســعه فناوری نانو اســت. 
، تقدیر  در نهایــت بــا برگــزاری یک آزمون نهایی با ســؤاالت تشــریحی برگزیدگان نهایی المپیاد مشــخص شــده و از آن ها بــا اهدای مدال های طال، نقــره و برنز
می شود. همچنین برای افراد برتر هر استان که موفق به راه یابی به مرحله کشوری نشده اند، کارگاه های یک روزه ای در استان های مختلف برگزار می شود.

تا پایان ســال 1399 تعداد 228 دانش آموز به عنوان برگزیده نهایی المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو انتخاب شــده اند؛ از این تعداد 28 نفر موفق به 
دریافــت مــدال طــال، 51 نفــر موفق به دریافت مدال نقره و 149 نفر موفق به دریافت مدال برنز شــده اند. ترکیب جنســیتی برگزیــدگان نهایی این المپیاد در 

نمودار 1-4 و اسامی آن ها در دوره های مختلف المپیاد در جدول  1 -2 آمده است.
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نمودار 1-4 تعداد دانش آموزان دختر و پسر برگزیده نهایی در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1389-1399(

پسر, 159

دختر, 70

استاننامنوع تقدیراستاننامنوع تقدیردوره

اول

طال
 امیرحسین حاجی

آقاجانی
تهرانآرمیتا رمضانیدیپلم افتخارتهران

تهرانحانیه نورمحمدیدیپلم افتخارگیالنآرزو پوراحمدطال

 گیالنزهیر نیرومنددیپلم افتخارتهرانصهباء خرمیطال

نقره
ثناء السادات 
پورطباطبایی

 تهرانسایه محمدحسیندیپلم افتخاریزد

 گلستانسروش نردینیدیپلم افتخارفارسسینا یزدانینقره

اصفهانسیامک کریمیدیپلم افتخاراردبیلعلی امن زادهنقره

 زنجانسینا رضایی شجاعیدیپلم افتخاراصفهاناحسان علیپوربرنز

تهرانشهاب الدین شیریندیپلم افتخارتهرانالهام سربازی آزادبرنز

دیپلم افتخارآذربایجان شرقیپوریا سلک غفاریبرنز
شهرزاد سلمان زاده 

اردبیلی
اردبیل

 البرزعلی آقامیدیپلم افتخاراصفهانسمیرا امینیبرنز

برنز
سید محمدامیر 

دستغیب
خوزستانکیمیا دیناشیدیپلم افتخارفارس

دیپلم افتخارسمنانمحمدمهدی ترحمیبرنز
محمد حاتمی 

خوشمردان
 خراسان رضوی

تهرانمریم مالمحمدیدیپلم افتخاریزدمصطفی حق شناسبرنز

 تهرانمهسا اکبرزادهدیپلم افتخارچهارمحال و بختیارینسرین حیدریبرنز

زنجانهدی وثوقدیپلم افتخاریزدآرزو آخوندزادهدیپلم افتخار

دوم

گلستانسروش نردینیبرنزفارساشکان خاورانطال

خراسان رضویفاطمه نجارنیابرنزخراسان رضویمسعود عبدلیطال

نقره
امیرحسین حاجی 

آقاجانی معمار
برنزتهران

محمد حاتمی 
خوشمردان

خراسان رضوی

اصفهانمحمد علی نریمانیبرنزتهرانصهباء خِرمینقره

خراسان رضویمحمدرضا بسکابادیبرنزاصفهانمحمدرضا صادقیوننقره

اسامی برگزیدگان نهایی دوره های مختلف المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو جدول 2-1
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استاننامنوع تقدیراستاننامنوع تقدیردوره

دوم

سمنانمحمدمهدی ترحمیبرنزخوزستانیوسف شالگهنقره

چهارمحال و بختیارینسرین حیدریبرنزتهرانآرمین شماعی زادهبرنز

تهرانالهه مالکیدیپلم افتخارخراسان رضویبهرام محمدزادهبرنز

فارسبهرام سریاندیپلم افتخارفارسپریا عبداللهیبرنز

خراسان رضویمحمد همایون فردیپلم افتخارفارسرؤیا ایزدی مزیدیبرنز

سوم

خراسان رضویمحمد همایون فربرنزتهرانآرمین شماعی زادهطال

خراسان رضویمهناز قربانیانبرنزخراسان رضویفاطمه نجارنیاطال

کرمانمینا شریفیبرنزخوزستانیوسف شالگهطال

آذربایجان شرقیمینا مطلب زادهبرنزالبرزگودرز فیروزینقره

یزدامیرحسین کالنتریدیپلم افتخارخوزستانمحمدامین کاتب صابرنقره

فارسبهرام سریاندیپلم افتخارتهرانمهتا منصورینقره

اصفهانحامد نجفی پوردیپلم افتخارلرستانشایان شاهسواریبرنز

اصفهاناکبر بنائیان مفرددیپلم افتخارایالمصادق قربان زادهبرنز

خراسان رضویرضا خاوری خراسانیدیپلم افتخارخوزستانعلی انصاریبرنز

خراسان جنوبیرؤیا نوروزیدیپلم افتخارخوزستانعلی وزیریبرنز

خراسان رضویسپهر صانعیدیپلم افتخارکرمانامیر خداکرمبرنز

کرمانعلی شهاب الدینیدیپلم افتخارتهرانامیر زحمتکشبرنز

برنز
امیرحسین صدری 

توحیدخانه
دیپلم افتخارخراسان رضوی

فاطمه رضایی نیا 
صومعه سرائی

قم

آذربایجان شرقیکسری خودکاردیپلم افتخارهمدانجواد سوریبرنز

دیپلم افتخارتهرانسید علی هادیانبرنز
محمدرضا افشار 

اردکانی
فارس

دیپلم افتخارکردستانسینا خضریبرنز
محمد عرفان 
شاه محمدی

تهران

هرمزگانمهدی درخشاندیپلم افتخارخراسان رضویعماد دهقانیبرنز

گیالننیلوفر رستمیدیپلم افتخارکردستانکیمیا ربی شکربرنز

خراسان رضویوحید خبازاندیپلم افتخارتهرانمازیار ظهیربرنز

تهرانمجتبی قره قانیبرنز

چهارم

البرزمیترا امیریبرنزتهرانمحمد فرهادپورطال

آذربایجان شرقیمینا مطلب زادهبرنزاصفهانمحمدرضا صادقیونطال

خراسان رضویامیرحسین صدریدیپلم افتخارخوزستانیوسف شالگهطال

خراسان رضویزهرا اکرمیدیپلم افتخارایالمصادق قربان زادهنقره

مرکزیزهرا دوستیدیپلم افتخارخوزستانعلی انصارینقره

فارسزینب آذرنیوهدیپلم افتخارالبرزگودرز فیروزینقره

اسامی برگزیدگان نهایی دوره های مختلف المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو ادامه جدول 2-1 
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استاننامنوع تقدیراستاننامنوع تقدیردوره

چهارم

خراسان رضویعماد دهقانیدیپلم افتخارفارسایمان اسکوییبرنز

اصفهانفاطمه اتحادیدیپلم افتخارخراسان رضویرضا خاوریبرنز

تهرانفاطمه الفحامدیپلم افتخارخراسان رضویسپهر صانعیبرنز

قمفاطمه رضایی نیادیپلم افتخارخراسان رضویفاطمه خسرونژادبرنز

آذربایجان شرقیفائزه ابراهیمیاندیپلم افتخارخراسان رضویفاطمه نجارنیابرنز

دیپلم افتخارخراسان رضویکیوان جهانفربرنز
محمد عرفان 
شاه محمدی

تهران

فارسمحمد هادی رئیسیدیپلم افتخاراصفهانمحمدرضا مکارمبرنز

تهرانمینا شریفیدیپلم افتخاراصفهانمحمدعلی قرائتبرنز

تهرانمینو طایفه کاظمیدیپلم افتخاراصفهانمهدی کاظمیونبرنز

پنجم

قمزهرا علیدوستدیپلم افتخارخوزستانعلی انصاریطال

فارسزینب منتصریدیپلم افتخارخراسان رضویفاطمه خسرونژادطال

خراسان رضویسوزان ابریشمیدیپلم افتخارسمنانشکیبا دانشجونقره

گیالنصبا یعقوبیدیپلم افتخارتهرانمحمد فرهادپورنقره

فارسعلی خرددیپلم افتخارخوزستانریحانه طاعی زادهبرنز

برنز
فائزه ابراهیمیان 

غازانی
اصفهانفاطمه اتحادیدیپلم افتخارآذربایجان شرقی

خراسان رضویکیوان جهانفردیپلم افتخارهمدانمحمدحسین عباسیبرنز

بوشهرکیوان فرهادیدیپلم افتخاراصفهانمهدی کاظمیونبرنز

عبرنز تهرانمحمدرضا رئیسیدیپلم افتخارتهرانابولفضل زار

خراسان رضویمحمدرضا مجیدیدیپلم افتخارگیالناحمد آبساالندیپلم افتخار

کرمانمرضیه مالیی ندیکیدیپلم افتخارتهرانامید الهیدیپلم افتخار

تهرانمینا شریفیدیپلم افتخارکردستانپارسا حاتمیدیپلم افتخار

خراسان رضوینیکو بیاندیپلم افتخاراصفهانحامد نجفی پوردیپلم افتخار

خراسان رضویحانیه خسرویدیپلم افتخار

ششم

ع بیدکیطال فارسمحمدمهدی رئیسیبرنزتهرانابوالفضل زار

بوشهرمحمدرضا نفیسیبرنزخراسان رضویحامد هادی زادهطال

فارسمهرناز حسین زادهبرنزخراسان رضویمحمد معین شیرزادطال

یزدهادی امینیبرنزخوزستانریحانه طاعی زادهنقره

سمناناحسان سلطانیدیپلم افتخارتهرانشبنم آفاقینقره

خراسان رضویالهام شریفی اقداشیدیپلم افتخارمازندرانمحمد منصورینقره

تهرانامیر حسین جعفریدیپلم افتخارخراسان رضویمحمدرضا مجیدینقره

خراسان رضویامیرمحمد مشیریدیپلم افتخارفارسمحمدهادی رئیسینقره

اسامی برگزیدگان نهایی دوره های مختلف المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو ادامه جدول 2-1 
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استاننامنوع تقدیراستاننامنوع تقدیردوره

ششم

کردستانپارسا حاتمیدیپلم افتخارتهرانامیر محمودیبرنز

کرمانشاهدنیا نظریدیپلم افتخارخراسان رضویزهرا خطیب زادهبرنز

کردستانرامیار رحیمیدیپلم افتخارتهرانزهرا رضاییبرنز

خراسان جنوبیرحیمه حنفی بجددیپلم افتخارفارسزینب منتصریبرنز

تهرانسیده فاطمه الفحامدیپلم افتخارخراسان رضویسوزان ابریشمیبرنز

کردستانعماد زمانیدیپلم افتخارکردستانسهیل سهیلیبرنز

برنز
سید محمد امین 

هاشمی
دیپلم افتخارتهران

فاطمه السادات 
ابوسبا کاظمینی

اصفهان

فارسفاطمه شرف الریدیپلم افتخاربوشهرشهریار میرزاییبرنز

کرمانمحمد حسین شکیبادیپلم افتخارزنجانشیوا زرین کمربرنز

سمنانمصطفی علیانژادیدیپلم افتخارفارسعلی خردبرنز

اصفهاننیکتا حائریدیپلم افتخارکرمانمحمد زندوکیلیبرنز

هفتم

خراسان جنوبیمصطفی مرادیدیپلم افتخارمازندرانمحمد منصوریطال

خراسان جنوبیسید مجتبی ترابیدیپلم افتخاربوشهرآرش باقرپورنقره

نقره
عارف بهمنی شاه 

عوضی
دیپلم افتخارهرمزگان

امیرحسین دلشاد 
غالمی

خراسان رضوی

خراسان رضویفاطمه صفرپور رازبقیدیپلم افتخاراصفهاندانیال معروفینقره

قمخدیجه حاج محمدیدیپلم افتخارتهرانامید الهینقره

اصفهانمهدی طالبیدیپلم افتخارسمناناحسان سلطانینقره

سمنانعلی اکبریدیپلم افتخارتهرانامیر محمودیبرنز

آذربایجان غربیکوثر کاریدیپلم افتخارقزوینآبتین قاسم پوربرنز

تهرانمهرداد آفاقیدیپلم افتخارکردستاندیار محمدیبرنز

کرمانمحمدحسین شکیبادیپلم افتخارفارسمهرناز حسین زادهبرنز

بوشهرمریم نوشادیدیپلم افتخارتهرانشبنم آفاقیبرنز

برنز
سید محمد امین 

هاشمی
بوشهرمحمد کمالیدیپلم افتخارتهران

خراسان رضویفاطمه خانیدیپلم افتخارمازندرانمحمد فرهادیبرنز

بوشهرنازنین ناصحیدیپلم افتخارکردستانرامیار رحیمیبرنز

خراسان رضویکوثر صالحیدیپلم افتخارخراسان رضویمحمد زراعتکاربرنز

خراسان رضویساناز خانیدیپلم افتخاربوشهرفاطمه محمدیاندیپلم افتخار

هشتم

برنزهرمزگاناحمد سلیمیطال
سینا زحمت کش 

مزنگانی
خراسان رضوی

اصفهانعلیرضا غیاثیان آرانیبرنزقزوینآبتین قاسم پورطال

مازندرانفاطمه منصوریبرنزکردستاندیار محمدیطال

اسامی برگزیدگان نهایی دوره های مختلف المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو ادامه جدول 2-1 
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استاننامنوع تقدیراستاننامنوع تقدیردوره

هشتم

اصفهانعارفه انصاری مقدمدیپلم افتخاراصفهاندانیال معروفیطال

کردستانپریسا آئینیدیپلم افتخارهرمزگانعثمان زارعینقره

گلستانمدینه چاالکدیپلم افتخارفارسمرتضی صفارینقره

کردستاناسرین حیدریدیپلم افتخارفارسمهران عبداللهینقره

بوشهرمحمد خوش رفتاردیپلم افتخارمازندرانمحمد فرهادینقره

خراسان رضویزینب رام سارداردیپلم افتخاراصفهانفاطمه کبیرینقره

کردستانژینا رحمانیدیپلم افتخارکردستانمازیار افشاربرنز

خراسان رضویمحمد زراعتکاردیپلم افتخاربوشهرمحمدرضا باباعلیبرنز

کردستانسهیل سهیلیدیپلم افتخاربوشهرآرش باقرپوربرنز

برنز
ابوالفضل باقرزاده 

همایی
بوشهرمه جبین شولیدیپلم افتخارهرمزگان

بوشهرفائزه شهریاریدیپلم افتخاربوشهرامیرحسین پرهیزگاربرنز

آذربایجان شرقیکوثر عبداله زادهدیپلم افتخارقمخدیجه حاج محمدیبرنز

کردستانپارسا فرهیختهدیپلم افتخارسمنانمحسن حسن پوربرنز

مازندرانشهرزاد مقیمدیپلم افتخارکردستانروزا رستم نژادبرنز

نهم

برنزاصفهانمحمد پارسا مساحطال
محمدجعفر آقاسیان 

بهنمیری
مازندران

طال
ابوالفضل باقرزاده 

همائی
خراسان رضویفاطمه جابری خواهبرنزهرمزگان

خراسان رضویمشکات بروغنیبرنزفارسمهران عبداللهیطال

برنزآذربایجان شرقیاسما عظیمی فردنقره
امیرحسین دلشاد 

غالمی
خراسان رضوی

مازندرانسید محمدرضا تقویبرنزخراسان جنوبیسید مجتبی ترابینقره

برنزآذربایجان شرقیمحمد جواد اصغرینقره
فاطمه دهقانی 

اشکذری
یزد

مازندرانشهرزاد مقیمبرنزکرمانشاهمحمدمهدی عبدینقره

کردستانهیژا حسامیبرنزخراسان رضویامیر دلدارنقره

خراسان رضویفاطمه صفرپور رازیقیبرنزآذربایجان شرقیعلیرضا عرفان فاضلنقره

آذربایجان شرقیمهران طایفه کاظمیبرنزکردستانپارسا فرهیختهبرنز

برنز
محمد قاضی زاده 

احسائی
بوشهرزهرا جعفریبرنزکرمان

برنزخراسان رضویعلی شهبازیبرنز
امیرمسعود 
صادقی نسب

بوشهر

خراسان رضویسعیده فیروزی پوربرنزمازندراناریا عابدی سماکوشبرنز

بوشهرشیدا پارادبرنزهرمزگانعلی رفیعی مادوانیبرنز

آذربایجان غربیکسری عالی زادهبرنزمازندرانعلی رضا رنجبربرنز

اسامی برگزیدگان نهایی دوره های مختلف المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو ادامه جدول 2-1 
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استاننامنوع تقدیراستاننامنوع تقدیردوره

دهم

کردستانبرزان امیریبرنزاصفهانهانیه رییسیطال

طال
سیده کیانا قریشی 

کاوردی
هرمزگانآریا فرزانه فردبرنزهرمزگان

هرمزگاننگین دیگ زادهبرنزگلستاندرسا ماه نسایینقره

ایالمامیر غالمیبرنزاصفهانعلیرضا غیاثیان آرانینقره

خراسان رضویرقیه غالمزادهبرنزمازندرانساینا ملکینقره

نقره
محمدجواد اصغری 

منصورآباد
خراسان جنوبیعلی رجبیبرنزآذربایجان شرقی

البرزپارسا فرخیبرنزآذربایجان شرقیاسماء عظیمی فردنقره

نقره
سیدعلیرضا موسوی 

انیجدان
فارسمحمدمهدی شریفیبرنزبوشهر

کردستانهیژا حسامیبرنزخراسان رضویفاطمه جابری خواهنقره

کردستانادیب سبحانیبرنزخراسان رضوییاسمن تیموریبرنز

آذربایجان شرقیمحمد متینیبرنزفارسمریم نوشادیبرنز

برنزتهرانعلی میرزا محمدبرنز
سیدرضا موسوی 

حقیقی
بوشهر

کردستانمهیمن ژولیدهبرنزمازندرانمهکامه علی نژادبرنز

کردستانآیناز رحیمیبرنزکردستانموژان پهلوانیبرنز

کردستانمحمد آرمند آبدارزادهبرنزاصفهاننسرین خرم آبادیبرنز

مازندرانمحمد جعفر آقاسیانبرنز

یازدهم

کردستانبرزان امیریبرنزکردستانآیناز رحیمیطال

کرمانجویا خالقیبرنزایالمامیر غالمیطال

فارسمحدثه تفکربرنز     مازندرانسید محمد رضا تقوینقره

نقره
میالد سالک محمد 

اسماعیلی
همدانمهدی عبدالملکیبرنزآذربایجان شرقی

کردستانمهیمن ژولیدهبرنزخراسان رضویعلی ذبیحینقره

کردستانسیمین محمدیبرنزفارسمحمدمهدی شریفینقره

خراسان رضویریحانه رسیدئیبرنزکردستانبیتا زندسلیمینقره

آذربایجان غربیعادل دالئی میالنبرنزآذربایجان شرقیفرشته درختی خضرلونقره

آذربایجان شرقیمحمد متینیبرنزکردستانادیب سبحانینقره

کردستاندلشاد قادریبرنزآذربایجان غربیسنا فروزانبرنز

یزدعرفان حسنی کوشکنوبرنزبوشهرسید نجف ابطحیبرنز

کردستانسوران عباسیبرنزکردستانمحمدسینا قادریبرنز

کردستانعمر شریفیبرنزکردستانموژان پهلوانیبرنز

کردستانسارو حسین پناهیبرنزخراسان رضویرضا بیرم ابادیبرنز

کردستانمحمد آرمند آبدارزادهبرنز

اسامی برگزیدگان نهایی دوره های مختلف المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو ادامه جدول  2-1 



در سال  1391 با توجه به تجربیات دوره های قبلی، آیین نامه ارزیابی عملکرد نهادهای ترویجی در المپیاد تدوین شد و از آن پس، این آیین نامه مالک ارزیابی 
فعالیــت نهادهــا در زمینــه مشــارکت در برگــزاری المپیــاد در دو مؤلفه محتوایــی و اجرایی قرار گرفت و نهادهای ترویجی اســتان های مختلــف نیز از این نظر 
مــورد ارزیابــی و رتبه بنــدی قــرار گرفتند. ارزیابی فعالیت های نهادهای ترویجی برای یــک دوره برگزاری المپیاد، از آغاز ثبت نــام داوطلبان تا اعالم نتایج مرحله 
: تعداد ثبت نام هایی که از میان دانش آموزان برای شــرکت در المپیاد به عمل می آورد،  اول انجام می شــود. مالک های ارزیابی نهادهای ترویجی عبارت اند از

30

گزارشعملکرد۲۰سالهترویجفناورینانو

المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانو پس از برگزاری هشــت دوره موفق، به عنوان رویداد مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان پذیرفته شــد. بر این اســاس، 
برگزیدگان المپیاد دانش آموزی نانو از دوره ششم به بعد توانستند از تسهیالت اعطایی بنیاد ملی نخبگان بهره مند شوند)4۰(. طبق توافق صورت گرفته 
بــا ایــن بنیاد تالش شــد کــه عالوه بر جوایز نقدی، مزیت هــای دیگری نیز برای برگزیدگان در نظر گرفته شــود. به عنوان مثال برخــی از مزیت های برگزیدگان 
جشنواره خوارزمی برای برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو نیز منظور شد. بنیاد ملی نخبگان نیز با اعطای جوایز نقدی و برخی امتیازات از 
برگزیدگان المپیاد تقدیر به عمل آورده اســت. برخی از مدال آوران دوره های مختلف المپیاد نیز در ســال های بعد در برگزاری المپیاد در قالب های مختلف 
مشــارکت کرده اند. ارائه تجربیات و مشــاوره های علمی به شــرکت کنندگان در قالب اســتادیار و همچنین برگزاری کارگاه های آماده ســازی و یکسان ســازی 
اطالعات راه یافتگان به مرحله نهایی از جمله این همکاری هاست. جوایز و تسهیالت ستاد نانو و بنیاد ملی نخبگان به برگزیدگان دهمین دوره از المپیاد 

دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399 در جدول  1-3 آمده است.

جوایز و تسهیالت ستاد نانو و بنیاد ملی نخبگان به برگزیدگان یازدهمین دوره از المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1399( جدول 3-1

مدال
تسهیالتلوح تقدیرجوایز نقدی )ریال(

بنیاد ملی نخبگانستاد نانوبنیاد ملی نخبگانستاد نانوبنیاد ملی نخبگانستاد نانو

15,000,000 30,000,000طال

عضویت در کانون برگزیدگان باشگاه نانو

70 امتیاز

50 امتیاز۲0,000,00010,000,000نقره

30 امتیاز10,000,0005,000,000برنز

مشارکت نهادهای ترویجی در برگزاری المپیاد دانش آموزی، آن را از یک آزمون صرف به یک بستر پویا برای فعالیت های ترویجی و آموزشی تبدیل کرده است. ثبت نام 
در دوره اول و دوم المپیــاد یعنــی در ســال های 1389 و 139۰، تنهــا بــه شــکل انفرادی بود اما از ســال 1391 به بعد، نهادهای ترویجی در روند ثبت نام المپیاد مشــارکت 
کرده اند. تعداد نهادهای ترویجی مشارکت کننده در برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از سال 1389 تا سال 1399 در نمودار 1-5 نمایش داده شده است.

تعداد نهادهای ترویجی مشارکت کننده در برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1389-1399( نمودار 5-1
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تعداد داوطلبان حاضر در آزمون از میان ثبت نام شدگان و میانگین نمره های افراد شرکت کننده که توسط نهاد ترویجی مورد نظر ثبت نام شده بودند.
همچنیــن از دومیــن دوره المپیــاد )در ســال 139۰( بــه بعــد، دبیرخانه هــای اســتانی نیــز از نظــر شــاخص های کمی و کیفــی رتبه بندی شــده و اســتان های برتر برای 
تجهیــز آزمایشــگاه های دانش آمــوزی فنــاوری نانــو با تجهیزات ســاخت داخل، اعتبار دریافــت کرده اند. هماهنگی امور واگذار شــده به نهادهای ترویجی و ارســال 
آیین نامه هــای مرتبــط بــه آن هــا، برقراری ارتبــاط و انجام پیگیری هــای الزم در ارتباط با ادارات آموزش وپرورش و پژوهش ســراهای اســتان در مراحل مختلف قبل و 
بعد از ثبت نام المپیاد، هماهنگی و اطالع رســانی در خصوص نشســت نهادهای ترویجی، تماس مســتمر هفتگی با نهادهای اســتان و پیگیری مشــکالت و ثبت 
درخواســت های آن هــا در امــور مختلــف مرتبــط بــا المپیــاد، پیگیــری و برنامه ریزی بــرای ثبت و شــروع به فعالیــت نهادهای جدید بــه منظور پوشــش یکنواخت و 
حداکثری کلیه مناطق آموزشــی شهرســتان ها و ارائه گزارش از کلیه فعالیت های صورت گرفته، از جمله اموری هســتند که به دبیرخانه های اســتانی محول شــده و 
اســتان ها بر این اســاس مورد ارزیابی، حمایت مالی و تشــویق قرار می گیرند. اســتان هایی که در ســال های 139۰ تا 1399 حائز رتبه اول تا پنجم شــده اند در جدول 

1-4 ذکر شده اند.

استان های حائز رتبه های اول تا پنجم در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1390-1399( جدول 4-1 

استان های حائز رتبه های اول تا پنجمسال

همدان، فارس، تهران، خراسان شمالی، اصفهان1390

تهران، همدان، خراسان رضوی، هرمزگان، گیالن1391

فارس، تهران، خراسان رضوی، بوشهر، سمنان139۲

اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، آذربایجان شرقی1393

بوشهر، فارس، مازندران، تهران، همدان139۴

خراسان رضوی، کردستان، مازندران، فارس، کرمانشاه1395

کردستان، مازندران، کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی1396

بوشهر، خراسان رضوی، کردستان، مازندران1397

کردستان، آذربایجان شرقی، مازندران، بوشهر، اصفهان1398

کردستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، مازندران1399

بر اساس جدول فوق، میزان موفقیت استان های مختلف به منظور کسب رتبه های اول تا پنجم در ارزیابی استان ها در نمودار  1-6 نمایش داده شده است.
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میزان موفقیت استان های مختلف به منظور کسب رتبه های اول تا پنجم در ارزیابی فعالیت های استان ها در المپیاد 
دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1390-1399( نمودار 6-1 
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از ســال 1398، مدرســان فعال در برگزاری اردوهای المپیاد نیز مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته اند. به این صورت که محتوای ارائه شــده و دانش آموزان 
مخاطب هر مدرس در کارگاه های آموزشــی، ثبت شــده و در نهایت مدرســان بر اســاس نتایجی که دانش آموزان در سطوح مختلف المپیاد کسب کرده اند، 

رتبه بندی شده اند.

نتایج پیمایش برگزیدگان دوره های اول تا یازدهم در سال 1400 
بر اساس پیمایش صورت گرفته در بین 179 نفر از برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از طریق شبکه های اجتماعی، تماس تلفنی و پست 
الکترونیکــی در مردادمــاه ســال 14۰۰، داده هــای این افراد در قالــب اطالعات فردی، اطالعات تحصیلی، اطالعات شــغلی، افتخارات و اطالعــات کیفی در مورد 

تأثیر المپیاد، تقسیم بندی شده است.
15۰ نفر )84 درصد( از 179 نفر شــرکت کننده در پیمایش مســتقیم، در خوداظهاری پرسشــنامه به این موضوع اشــاره کرده اند که المپیاد به نحوی دیدگاه 
آن ها به زندگی به ویژه در انتخاب مسیر تحصیلی را تغییر داده و این تغییر دیدگاه سبب ایجاد روحیه مثبت نظیر خودباوری، تالش و اعتمادبه نفس شده 
است. این موضوعات کیفی از آنجا اهمیت پیدا می کند که این افراد در فرایند المپیاد، به این باور می رسند که به عنوان یک ایرانی، می توانند در پیشرفت 
کشــور نقش آفرینی کنند. عالوه بر این، 114 نفر )64 درصد( از 179 نفر اعالم کرده اند که به دنبال یافتن راه هایی برای شــکوفا شــدن اســتعدادهای مبتنی بر 

فناوری نانو در تحقیقات خود یا تولید محصوالت در این زمینه هستند. 
بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از این پیمایــش، از میان افرادی که رشــته دانشــگاهی خــود را از گروه فنی و مهندســی انتخــاب کرده اند، مهندســی مواد و 
مهندسی شیمی رشته هایی هستند که بیش از سایر رشته ها انتخاب شده اند. با توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو رشته دانشگاهی با فناوری نانو، این انتخاب 
رشته به عنوان یک تأثیر کوتاه مدت، نشان دهنده عالقه مند شدن افراد به حوزه فناوری نانو طی فرایند المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو است. همچنین 
( در مقطع دکتری حرفه ای )شامل 4 رشته پزشکی، دامپزشکی، دندان پزشکی و داروسازی( مشغول به تحصیل هستند.  تعداد 59 نفر از کل مخاطبان )179 نفر
غ از 4 نفری که جزئیات اطالعات دانشــگاهی آن ها در دســت نیســت(، 54 نفر موفق به قبولی در دانشــگاه های دولتی شــده )تنها 1 نفر  از میان این 59 نفر )فار
در دانشــگاه علوم پزشــکی آزاد اســالمی مشــغول به تحصیل است( و 22 نفر در دانشگاه های برتر مشــغول به تحصیل هستند. از دیگر اطالعات قابل توجه به 
دست آمده از این پیمایش این است که از میان 1۰۰ نفری که دانشگاه محل تحصیل آن ها در مقطع کارشناسی مشخص است، 64 نفر )64 درصد( این مقطع را 
در دانشگاه های برتر تحصیل کرده اند. همچنین در صورتی که مخاطبان مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شوند، از میان 5۰ نفری که دانشگاه محل تحصیل 
ج از ایران مشغول به تحصیل هستند. در نهایت، 1۰  آن ها مشخص است، 35 نفر )7۰ درصد( این مقطع را در دانشگاه های برتر تحصیل کرده اند و 6 نفر در خار
، 6 نفر در دانشــگاه های برتر ایران و 4 نفر نیز در  غ التحصیالن مقطع دکتری هســتند که از بین این 1۰ نفر نفر از کل جامعه آماری این پیمایش دانشــجویان یا فار
ج از ایران مشغول به تحصیل هستند. با توجه به داده های فوق، به غیر از مقطع دکتری حرفه ای که شرایط متفاوتی نسبت به رشته های معمول دارد، بین  خار
6۰ تا 75 درصد جامعه مخاطب در دانشگاه های برتر قبول شده اند. در دکتری حرفه ای نیز دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی به عنوان اولویت اول توسط افراد 
انتخاب شده اند، اما در صورت عدم پذیرش در این دو دانشگاه، معموًال افراد میان سایر دانشگاه های علوم پزشکی چندان تفاوتی قائل نبوده و بر اساس نزدیکی 
به محل زندگی، دانشــگاه مقصد خود را انتخاب کرده اند. در زمینه نمایش دســتاوردهای دانش آموزان جامعه مخاطب در این پیمایش، گفتنی اســت که 22 نفر از 
ح های دانش آموزی شده اند. از  این افراد در جشنواره جوان خوارزمی موفق به کسب رتبه استانی یا کشوری شده اند و 19 نفر نیز موفق به کسب رتبه در جشنواره طر
دیگر نکات حائز اهمیت در اطالعات به دست آمده از این پیشمایش این است که 19 نفر از جامعه مخاطب، موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس شده اند؛ در 
فصل »آموزش و ترویج دانشجویی فناوری نانو« اطالعات بیشتری درباره این گواهی، نحوه کسب آن و ارتباط آن با سایر برنامه های ترویجی ستاد ارائه خواهد شد. 
موضوع پراهمیت دیگری که در شکوفا شدن استعدادهای افراد اثر خود را نشان داده است، ثبت مقاله و پتنت توسط آن ها است. بر اساس اطالعات به دست 
آمــده از ایــن پیمایــش، 36 نفر از کل جامعه مخاطبان، موفق به چاپ یا ارائه مقاله در نشــریات یا کنفرانس های معتبر شــده اند. ایــن 36 نفر، در مجموع 87 مقاله 
چاپ کرده اند. نکته حائز اهمیت در این جدول این است که علی رغم آنکه از دانش آموزان یا دانشجویان مقطع کارشناسی انتظار ثبت مقاله نمی رود، اما 4 نفر از 
غ التحصیل در مقطع دکتری یا دکتری حرفه ای هستند و 1۰ نفر دیگر مشغول  این افراد به این مهم دست یافته اند. 22 نفر از این 36 نفر مشغول به تحصیل یا فار

غ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستند. به تحصیل یا فار
از دیگر افتخارات به دســت آمده توســط افراد جامعه آماری این پیمایش این اســت که 12 نفر از آن ها توانســته اند به عنوان پژوهشــگر برتر دســت یابند و 8 نفر نیز 

توانسته اند افتخار دانشجوی نمونه در دانشگاه خود را کسب نمایند.
در مقوله ثبت اختراع، 16 نفر از کل جامعه آماری توانسته اند 26 اختراع ثبت کنند. 

یکی از مهم ترین دستاوردهای افرادی که در المپیاد شرکت می کنند، رسیدن به استارت آپ یا شرکت فعال مبتنی بر یک محصول فناورانه است. 13 نفر از برگزیدگان 
ادوار المپیاد نانو توانسته اند از جامعه مخاطبان به این مهم دست یابند که 9 مورد از آن ها در حوزه فناوری نانو است.
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جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو 2-2

جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو فرصتی مغتنم برای دانش آموزان 
عالقه منــد بــه تحقیــق و پژوهــش در حوزه هــای مختلــف فنــاوری نانــو و بــه 
معــرض نمایــش گذاشــتن نتایــج فعالیت هــای پژوهشــی اســت. در همین 
راســتا باشــگاه نانــو پس از برگــزاری اولین دوره در ســال 139۰، یــازده دوره1 از 
ایــن جشــنواره را تــا ســال 1399 با اهدافــی که در ادامــه بیان می شــود، برگزار 

کرده است:

 زمینه ســازی برای ترویج فناوری نانو و آشــنا کردن جامعه دانش آموزی با 

مفاهیم علوم و فناوری نانو؛

 هدایت دانش آموزان به ســمت آمــوزِش پژوهش محور در حوزه علوم و 

فناوری نانو؛

 زمینه سازی برای شناسایی استعدادها و توانمندی های بالقوه دانش آموزان کشور در حوزه های مختلف و برنامه ریزی برای توانمندسازی آن ها؛

 طراحی ایده های خالقانه در زمینه فناوری نانو در سطح دانش و اطالعات دانش آموزی.

تفــاوت جشــنواره دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانو با المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در این اســت که شــرکت کنندگان در جشــنواره الزم نیســت 
دارای ســطح اطالعات باالیی در این زمینه باشــند. هدف از برگزاری جشــنواره بیشتر این بوده است که بر اساس مهارت ها و توانایی هایی که دانش آموزان 
از مقطع ابتدایی تا متوســطه دوم دارند، بتوانند در جشــنواره شــرکت کنند؛ به همین دلیل برخی از دانش آموزان در زمینه هایی مانند نقاشــی، داســتان و 
عکاسی و برخی دیگر با انجام پژوهش، ارائه مقاله یا تولید کارسازه یا محصول در این جشنواره شرکت می کنند؛ بنابراین هدف از برگزاری جشنواره بیشتر 
این است که دانش آموزان با سطوح مختلف از توانایی با کمک اساتید راهنما و معلمان حاضر در پژوهش سراها و مدارس، آموزش های بیشتری در زمینه 

فناوری نانو ببینند و بتوانند در این زمینه فعالیت های واقعی انجام دهند.
فرایند برگزاری این جشنواره تا سال 1394 به صورت تک مرحله بود اما از سال 1395 به بعد به صورت دومرحله ای شد. با دومرحله ای شدن فرایند برگزاری 
جشــنواره، جذابیت های بیشــتری به آن اضافه شــد و شــرکت کنندگان بیشــتری از طیف وســیع تری از اســتان ها و شــهرهای کشــور توانســتند دست کم در 
ح های خود بپردازند. همچنین با دومرحله ای شدن فرایند برگزاری جشنواره، ابتدا یک ارزیابی و انتخاب اولیه )بر اساس کامل بودن  مرحله اول به ارائه طر
ح هایی که قرار است در غرفه  ح ها انجام می شود و فرایند انتخاب طر ح ها و قرارگیری آن ها در محورهای اعالم شده در هر دوره( بر روی طر مدارک و قالب طر
ح های برتر ارائه شــوند دقیق تر می شــود. همچنین از این طریق، انگیزه شــرکت کنندگان برای رقابت بیشــتر می شــود چرا که دیگر  باشــگاه نانو به عنوان طر
ح هایی که دارای مزیت های  ح ها به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شــوند و طر قرار نیســت از میان تمام شــرکت کنندگان به یک باره تعداد محدودی از طر
نسبی هستند اما حائز امتیازات الزم برای انتخاب شدن به عنوان برگزیده نهایی نیستند نیز به عنوان برگزیدگان مرحله اول در کانون توجه قرار می گیرند. 

فرایند برگزاری جشنواره از سال 95 به بعد در شکل  1-3 نشان داده شده است.
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1- در سال 139۴ دو دوره جشنواره برگزار شده است.



دریافت اولیه طرح ها

ارزیابی و راهیابی طرح های برگزیده 
به مرحله نهایی

 مرحله نهایی: حضور طرح ها 
در نمایشگاه نانو

داوری اولیه و راهیابی طرح های 
برگزیده به مرحله اول

 مرحله اول: رقابت طرح ها 
در قالب یک رویداد

انتخاب طرح های برگزیده نهایی

گفتنــی اســت همین فرایند در ســال 1399 به دلیل شــیوع بیماری کرونــا، به صورت مجازی 
برای برگزاری جشنواره علوم و فناوری نانو اجرا شده است.

ح از این  بــا توجــه بــه مقاطــع مختلــف تحصیلــی و قالب های مختلفــی که بــرای پذیرش طــر
مقاطــع پیش بینــی شــده، تــالش شــده یــک طیــف حداکثــری از دانش آمــوزان عالقه منــد 
بــه فنــاوری نانــو، حتــی دانش آموزانــی کــه اطالعات زیــادی در ایــن زمینــه ندارنــد بتوانند در 
ح های مختلف، بر اساس محتوا و ســطح کیفی کارشان، مورد  جشــنواره شــرکت کنند و طر
داوری و ارزیابــی قــرار می گیرنــد. تا پایان ســال 1399، تعداد 2,663 دانش آمــوز در قالب ارائه 
ح هایــی کــه در ادامــه دربــاره آن هــا توضیحــات بیشــتری ارائه شــده اســت در جشــنواره  طر
دانش آمــوزی علوم و فناوری نانو شــرکت کرده اند. روند تعداد دانش آموزان شــرکت کننده 

در جشنواره، در سال های مختلف در نمودار 1-7 نشان داده شده است.
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فرایند برگزاری جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1395-1399( شکل 3-1 

تعداد دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1390-1399( نمودار 7-1 
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از ســال 1397 به بعد، به منظور امکان مشــارکت مقاطع ابتدایی و متوســطه اول در جشنواره، تعدادی اثر هنری )نقاشی و داستان نویسی( نیز به دبیرخانه 
ح ها در قالب ها و شــرایط زیر برای  جشــنواره ارســال شــد و پس از رقابت و ارزیابی، از آثار هنری برتر در مرحله نهایی جشــنواره تقدیر شــد. بدین ترتیب، طر

دبیرخانه ارسال می شوند:
(: محصــول اولیــه یا ابــزار فیزیکــی خالقانه و کاربــردی در حوزه فناوری نانو اســت که دســتاورد فعالیت های پژوهشــی   کارســازه )پایــه ششــم و باالتــر
دانش آموزان باشد. کارسازه می تواند تجهیزاتی باشد که برای تولید، ارزیابی یا مشخصه یابی نانومواد یا نانوساختارها استفاده شود. همچنین کارسازه 

می تواند محصول یا دستگاه کاربردی باشد که از فناوری نانو در آن استفاده شده و در صنایع مختلف و یا زندگی عموم مردم کاربرد دارد.
ح مفهومی می شود که دانش آموز برای کاربرد فناوری نانو در  (: فعالیـتی است که منجر به ارائه ایده خالقانه یا یک طر  ایده پردازی )پایه پنجم و باالتر
ح داده  حوزه های مختلف صنعتی و یا محصوالت مورد استفاده در زندگی روزمره ارائه می کند. توضیح ایده به صورت یک متن است که در آن ایده شر

شده و طراحی مفهومی یک محصول فناوری نانو در آن ارائه شده است.
(: منظور از گزارش علمی، مقاله ای اســت که در آن نویســنده اطالعــات و حقایقی از یک موضــوع مرتبط با فناوری   گــزارش علمــی )پایــه هفتــم و باالتر
نانو را ارائه می دهد. در گزارش علمی، نویســنده به طور مختصر پیشــینه تحقیق را بیان نموده، مشــکالت و موانع آن را بررسی کرده و برای حل مشکل، 
راهکارهای ارائه شــده توســط ســایر محققان را گزارش می دهد. در گزارش علمی، هیچ ایده و ابداعی از طرف نویســنده صورت نمی گیرد و همه اطالعات 

ارائه شده، برگرفته شده از منابع معتبر علمی است.
(: مقالــه ای کــه عــالوه بــر مطالعــه، پژوهــش نیــز در آن انجــام شــده باشــد. ایــن پژوهــش می توانــد از جنــس   مقــاالت پژوهشــی )پایــه نهــم و باالتــر
پژوهش های آزمایشگاهی، شبیه سازی، مدل سازی و... باشد. در این نوع مقاله، محقق به دنبال جستجوی حقایق برای کمک به حل مشکل یا بیان 
اندیشه در موضوعی از موضوعات علمی، از طریق مطالعه ای نظام مند است. این مقاله باید از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آن به 

کاربردها، روش ها، مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علم و فناوری منجر شود.
(: در حالــت کلــی، طراحــی محصول بــه معنای فراینــد خلق کردن یــک محصول جدیــد برای فروخته شــدن به   طراحــی محصــول )پایــه هفتــم و باالتــر
مشــتریان یک کســب وکار اســت. طراحی محصول، مجموعه ای از مشــخصات یک محصول اســت که شامل مشــخصات کلی از قبیل فرم )ویژگی های 
زیبایی شــناختی و ملمــوس محصــول( و عملکــرد )قابلیت هــا و کارکــرد آن( به صــورت تــوأم و یکپارچــه اســت. فراینــد طراحــی محصــول، مجموعــه ای از 

فعالیت ها از ایده پردازی تا تجاری سازی و خلق یک محصول است.
(: برنامه رایانه ای است که با یکی از زبان های برنامه نویسی برای کاربرد در رایانه یا تلفن همراه با هدف   محصول نرم افزاری آموزشی )پایه پنجم و باالتر

آموزش در حوزه فناوری نانو طراحی شده است. محصول نرم افزاری می بایست در راستای آموزش و ترویج فناوری نانو باشد.
 بــازی و ســرگرمی )کلیــه مقاطع(: بازی فعالیتی اســت که برای تفریح و ســرگرمی انجام می شــود. بازی هــا می توانند به صورت دیجیتــال یا غیردیجیتال 
باشــند. بازی های دیجیتال یا بازی های رایانه ای بازی هایی هســتند که با یکی از زبان های برنامه نویســی برای کاربرد در کامپیوتر یا تلفن همراه با هدف 
آمــوزش و ســرگرمی طراحــی می شــوند. بازی های غیردیجیتال شــامل بازی های فکــرِی کارتی، گیم برد )بــازی روی میزی(، جورچین، بازی هــای محیطی و... 
ح، در تقویت هوش، افزایش دقت و تمرکز و آموزش فناوری نانو  هستند. این بازی ها باید به گونه ای طراحی شوند که ضمن ایجاد لحظاتی شاد و مفر

مؤثر باشند.
(، داستان نویسی، نقاشی و عکاسی )همه مقاطع تحصیلی( و کاردستی )مقطع ابتدایی( که مفاهیم   آثار هنری: فیلم و پویانمایی )پایه ششم و باالتر

علم و فناوری نانو را به زبانی ساده و هنری نمایش داده یا بیان کند.

اغلب این بخش ها بر اســاس مســیر تبدیل ایده به فناوری انتخاب شــده اســت. هدف از انتخاب این بخش ها این اســت که دانش آموزانی که در مقاطع 
مختلف تحصیلی در مدارس و پژوهش ســراها مشــغول به فعالیت در حوزه فناوری نانو هســتند، در هر مرحله از این مســیر که قرار دارند، بتوانند در این 

جشنواره دستاوردها و فعالیت های خود را ارائه نمایند. مسیر تبدیل ایده تا محصول در شکل  1-4 نمایش داده شده است.

کارسازه 
)محصول(

طراحی 
محصول

مقاله علمی و 
پژوهشی گزارش علمی ایده
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ترتیب قرارگیری طرح های قابل پذیرش در جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در مسیر تبدیل ایده تا محصول شکل 4-1 



ح هــای منتخــب در نمایشــگاه فنــاوری نانــو توســط خــود دانش آموزان بــه افراد مختلــف از جمله مســئوالن اجرایی ســطح باالی کشــور، موجب ایجــاد انگیزه و  ارائــه طر
 از اولین دوره برگزاری جشنواره 

ً
اعتمادبه نفس باال در شرکت کنندگان برای ادامه روند پیشرفت در این زمینه می شود. دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره جمعا

ح های ارسال شده برای این جشنواره در نمودار 1-8 نمایش داده شده است. ح برای جشنواره ارسال نموده اند. روند تعداد طر تا پایان سال 1399، تعداد 1814 طر

ح های ارسال شده برای این جشنواره از دوره پنجم به بعد در شکل 1-5 نشان داده شده است. همچنین توزیع استانی آمار تجمعی طر
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۲900

4

101

9

8
103

935

32 4

0

50

204

67

27

19

34
4876

4

3
7

46

14
2

21

0

3

9

150

284 34



ح ها در سال های 1395 تا 1399  ح در مرحله اول جشنواره برگزیده شده و به مرحله نهایی راه یافته اند. تعداد این طر تا پایان سال 1399 تعداد 252 طر
در نمودار  1-1۰ نشــان داده شــده اســت. )همان طور که پیش از این اشــاره شــد، فرایند برگزاری جشنواره پیش از ســال 1395 به صورت تک مرحله ای 

بوده است.(

37

آموزش و ترویج دانش آموزی فناوری نانو

ح پس از پایش اولیه به ارزیابی نهایی راه پیدا کردند و از ســال 1395 تا پایان ســال 1399، 448  از ســال 139۰ تا 1394 )که جشــنواره تک مرحله ای بود( 266 طر
ح ها در سال های 139۰ تا 1399  ح پس از داوطلب شــدن برای شــرکت در جشــنواره و پایش اولیه، به مرحله اول جشــنواره راه پیدا کرده اند. تعداد این طر طر

در نمودار  1-9 نشان داده شده است.

تعداد طرح های ارزیابی شده پس از پایش اولیه )1394-1390( و راه یافته به مرحله اول پس از پایش اولیه )1399-
1395( در جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

نمودار 9-1  
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تعداد طرح های برگزیده در مرحله اول جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1395-1399( نمودار  10-1
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ح هایی که دارای امتیاز باالتری هســتند برای حضور در جشــنواره  پــس از ارزیابــی داوران و طــی شــدن مراحــل داورِی آثار منتخب در بخش هــای مختلف، طر
دانش آموزی علوم و فناوری نانو، دعوت خواهند شد.

ح های برتر با توجه به نظر داوران و ارائه شرکت کنندگان در روز جشنواره به عنوان برگزیدگان  ح هایی که در جشنواره حضور پیدا خواهند کرد، طر  از بین طر
ح برگزیده نهایی در جشنواره  ح به عنوان طر نهایی جشنواره معرفی شده و در اختتامیه جشنواره اعالم خواهند شد. در مجموع تا پایان سال 1399، 161 طر

ح های برگزیده نهایی در سال های مختلف در نمودار 1-11 نمایش داده شده است. انتخاب شده اند. تعداد طر
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تعداد طرح های برگزیده نهایی در جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1390-1399( نمودار 11-1



ح های برگزیده در سال های مختلف برگزاری جشنواره در جدول 1-5 قابل مشاهده است. عناوین طر

دوره اول، سال 1390

استاننام اعضای گروهعنوان طرحردیف

خوزستانعلی ممتازان، محمد ابراهیم دهدشتی و علی ایقانطراحی دستگاه تولید نانوالیاف جهت دار و نمونه های آن1

قمعماد مریمی و سید وحید احمدی پویابررسی کارایی نانوسیاالت در خنک سازی موتور زیردریایی۲

تهرانپوریا ولی جانیسنتز امولسیون پاک سازی سطوح بیمارستانی با فناوری نانو3

تهرانزینب نصرالهی و فاطمه کنگرانیسنتز نانوذرات نقره با استفاده از ضایعات پرتقال۴

تهرانسارا منصوری فرد، بهاره بزرگ نیا و زهرا خلخالیشبیه سازی نانوکامپوزیت پلی اتیلن-پلی پروپیلن- دکامنتان5

6
طراحی و ساخت فتوراکتور نیمه پیوسته برای تصفیه پساب ها با 

استفاده از فرایند فتواکسیداسیونی و نانوفتوکاتالیستی
تهرانفرشید جعفری و حسین موسوی

تهرانامیربراتلوساخت و شناسایی نانوذرات کوئرستین7

اصفهانمحمدصادق امینی و محمد موالییتولید ظروف چینی آنتی باکتریال8

خوزستانعلی ممتازان، محمد ابراهیم دهدشتی و علی ایقانسنتز نانوگل های خوشه ای روی به روش سل ژل9

البرزفاطمه لطفی، هیوا اردالنی و بهاره خضراییساخت مدل آزمایشی از میکروسکوپ نیروی اتمی10

11
سنتز نانوذرات مغناطیسی جایگزین شده بر نشاسته در تصفیه فلزات 

سنگین از پساب
تهرانزهرا محمد صالحی و فائزه حمزه لویی

1۲
بررسی اثر استفاده از ماتریس های نانوکامپوزیتی در بهبود خواص 

حرارتی کامپوزیت های فداشونده
تهرانامیرحسین حاجی آقاجانی

تهرانآرمین صدیقیان و احسان شیرازیانچاپ الگو توسط لیتوگرافی13

1۴
فرایند سنتز و استفاده از نانوذرات النتانیم جهت بهبود عملکرد پیل 

سوختی
تهرانپریسا رضایی

15
سنتز نانولوله های تیتانیم دی اکسید به روش هم رسوبی و بررسی و 

ویژگی های نانوفتوکاتالیستی آن
تهرانزینب نصرالهی و زهرا نورائی

16
نانوبلوک سیمانی با خاصیت جذب نور، عبور نور و خاصیت 

خودتمیزشوندگی
امیرعباس کبیری زمانی، آرش خزایی و محمدباقر 

مقصودی مهربانی
تهران

البرزنیما زواری کوکدرقیبررسی عملکرد دستگاه تصفیه آب با ازن و نانوذره نقره17

18
فرایند بهبود عملکردسلول های خورشیدی با استفاده از سنتز و 

شناسایی نانوذرات منگنز تیتانات
تهرانمهسا براتی

تهرانپیمان حاج مالحسینی، علی یحیاییاستفاده از فناوری نانو جهت بهبود و ایجاد خواص جدید در رنگدانه ها19

۲0
بررسی حاللیت نانولوله های کربنی و بوران نیتریدی در آب با استفاده از 

شبیه سازی دینامیک مولکولی
البرزسپهر حسینی

البرزالناز عبدلی، میترا قمی و فاطمه افشارسنتز پیل سوختی باکتریایی۲1

تهرانمعصومه پایاغ و ملیکا خلیلیفرایند بهبود عملکرد دستگاه آب شیرین کن با نانوذرات منیزیم تیتانات۲۲
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اصفهانمحمدصادق امینی و محمد موالییتولید ابرجاذب های آب۲3

اصفهانمحمدصادق امینی و محمد موالییسی دی آموزشی فناوری نانو۲۴

تهرانمشکات احمدزاده و حدیثه شقاقیبهبود ساختار مبدل های کاتالیستی با استفاده از نانومواد کبالت سرید۲5

البرزهیوا اردالنی، بهاره خضرایی و فاطمه لطفیسنتز و بررسی اثر ضدباکتریایی CoFe2O4  بر استافیلوکوکوس اورئوس۲6

البرزمارال شاه کرم و زهرا دادجوسلول مسی خورشیدی۲7

البرزحبیبه اقلیمی و فاطمه لطفیساخت سیستم خنک کننده داخل خودرو۲8

تهرانفاطمه شریفی نیا و یگانه بیگیسنتز نانوذرات گوگرد۲9

اصفهانمحمدصادق امینی و محمد موالییدستگاه سنتز نانوذرات با امواج فراصوت30

اصفهانمحمدصادق امینی و محمد موالییتولید اکسید آهن به روش احتراقی31

دوره دوم، سال 1391

استاننام اعضای گروهعنوان طرحرتبه

بخش شبیه سازی در فناوری نانو

علی سهندآبادی، هاتف بی قرار آذرشبیه ساز نانوماشیناول
آذربایجان 

غربی

بخش سنتز نانومواد

تهرانعلی ستاری، ایمان منبری اسکوییسنتز نانولوله های دی اکسید تیتانیوماول

دوم
سنتز نانواکسیدروی )ZnO( و استفاده از آن در ساخت سلول 

خورشیدی
محمد فرهادپور، سید علیرضا بها، علیرضا شوکتی، میالد 

موالوردی، محمدعلیدادی
تهران

اصفهانمرضیه ناجی، فهیمه جعفری، ساجده قاسمی، عاطفه اسدیساخت نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 با استفاده از روش سل- ژلسوم

بخش کاربردهای فناوری نانو

صادق بقایی، سعید مرادیبدنه نانوکامپوزیتی هواپیمااول
خراسان 
شمالی

اول
بهینه سازی سبوس برنج با نانوذرات فلزی به منظور حذف فلز سنگین از 

نمونه های آبی
تهرانمحدثه اصغری، فاطمه میرزاوند

دوم
ساخت دستگاه اندازه گیری قند خون بدون نیاز به خون گیری با استفاده 

از نانوذرات
خوزستانشادی عباس پور،شکوفه عباسی مقدم

دوم
جذب برخی از فلزات سنگین از نمونه آبی با استفاده از 

نانوکامپوزیت های بنتونیت - مگنتیت سنتز شده
تهرانالهه رضایی، تندیس پاکروان

همدانسمیه کزازی، سمیرا کزازیبتن مسلح با نانولوله های کربنی چند جدارهدوم

تهرانروکش های چرم مقاوم در برابر خراش حاوی نانوذراتکیان اسماعلیان، مهدی بابایی، آرش توکلیسوم

زهرا سید آبادی، زهرا نوراییسوم
مقایسه نانوذرات آهن صفر با نانوذرات آهن سنتز شده بر 

بسترهای متفاوت در حذف و تخریب پساب رنگی
تهران

اصفهاننصراله پاوری ، محمدموالیی ، حمیدرضا رحیمی مقابله با آنفوالنزا نوع )A( با استفاده از نانودندریمرهسوم
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سوم
فرایند استفاده از نانوذرات تکوریوم پولیوم جهت بهبود عملکرد 

حساسیت های پوستی ترشح افراطی عرق و پیشگیری از باکتری و قارچ ها 
بر روی منافذ پوستی و ایجاد بوی نامطبوع

اصفهانفروغ آذرکیان، زیبا حیدری

خوزستانشیدا رحیمی، فاطمه فرحمندساخت لباس ضداشعه ایکس توسط نانوذرات و نانوالیافسوم

تهرانسرور سیاه منصوری، شیما مقصودیکرم چندمنظوره نانوییسوم

سنتز نانوذرات نقره در بافت کاغذچهارم
محمد حسین اسدی الری، سید محمد ابراهیم نقوی، امیر 

حسین کیمیاقلم
تهران

بخش آموزش فناوری نانو

حمیده غرویان، فاطمه عبدالهیکتاب داستان طرح برجستٔه نونا و نانااول
خراسان 

رضوی

نانو بردار zac )مدل شبیه سازی شدٔه بردار کایرال و انواع نانولولٔه دوم
)chairal و armchair و zigzag

نرگس سادات مداح ساداتیه
خراسان 

رضوی

مهراسا امیرینرم افزار آموزشی با عنوان سفری به دنیای فناوری نانوسوم
خراسان 

رضوی

فاطمه خسرونژادبازی فکری راز نانوسوم
خراسان 

رضوی

رضا خاوری خراسانیپکیج آموزشی نانوچهارم
خراسان 

رضوی

دوره سوم، سال 1392

بخش سنتز نانومواد

تهرانعلی ستاری، ایمان منبری اسکوییسنتز نانولوله های دی اکسید تیتانیوماول

دوم
پوشش tio2/sio2 برروی پارچه های پنبه ای به منظور افزایش مقاومت 

حرارتی و لکه بری
تهرانشیما خانجانی، زهرا صفری

دوم
نانوسیلیکا سولفوریک اسید مغناطیسی: به عنوان کاتالیزور سبز و مؤثر 

برای سنتز ۴،1-دی هیدروپیریدین در دمای محیط و در حالل آب
فاطمه خسرونژاد

خراسان 
رضوی

تهرانمحمدحسین عالم شناسسنتز سیلیکا ایروژلدوم

طراحی و ساخت دستگاه الکتروریسی جهت تولید نانوالیافسوم
مرضیه سلطانی، شقایق سلطانی، زهرا کاظمیان اردکانی، 

منیره جانثاری، فرنوش بلدی، زینب رضازاده
اصفهان

سوم
ساخت غشای لیفی نانوکامپوزیتی با تلفیق روش الکتروریسی و 

اسپاترینگ و کاربردهای بالقوه آن
تهرانزینب خبازیان، فاطمه کرمی

سوم
بررسی پایداری کلوییدی نانوذرات اکسید آهن در فروسیال آب پایه با 

استفاده از روغن کنجد
تهرانعلی ستاری، ایمان منبری اسکویی
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تهرانسپند تهرانی فاتحسنتز نقاط کوانتومی کادمیوم سلنیدسوم

اصفهانحدیث اکبری، مهسا زنگنه، فاطمه کاظمی، فائزه راستیساخت دستگاه قوس الکتریکی برای تولید نانولوله های کربنیسوم

همدانمجتبی کزازیسنتز نانو اکسید روی به روش نوینسوم

سوم
سنتز Sio2/ Fe3o4 و اتصال گروه های عاملی برای تصفیه آب های 

سنگین
مهراسا امیری

خراسان 
رضوی

چهارم
سنتز نانوذرات اکسید مس )CuO( به روش سل _ ژل و بررسی اثر 

پارامترهای مختلف
کرمانسارا صفایی

صادق بقایی، احسان رحمانی، میالد رعناییسنتز نانوذرات اکسید سربچهارم
خراسان 
شمالی

کرمانشاهآرمان قادریساخت الیاف نانو آنتی باکتریال با استفاده از ذرات رویچهارم

بخش کاربردهای فناوری نانو

محمد بهادرمایوان، جواد آقاکاظمیتولید و استفاده از نانورنگدانه ها در ساخت سیمان رنگیاول
خراسان 
شمالی

اول
الیه محافظ نانوکامپوزیتی سیلیکات دی اکسایدبرپایه اپوکسی رزین 

8۲8 در برابرخوردگی
انسیه حاتمی

خراسان 
شمالی

اصفهانمحدثه شاملی، پردیس غفاریفیلتر تصفیه آب سیار با استفاده از نانوتکنولوژیاول

دوم
افزایش مقاومت بتن با نانولوله های کربنی پوشش داده شده با 

)C-FF فروفلوئید )بتن
ع بیدکی، حمیدرضا عربلو، عرفان نجات  ابوالفضل زار

بخش
تهران

تهرانوحید جودکیان، امیرعباس بلفیون، پوریا رفعتینانو جمع کننده نفتدوم

دوم
تهیه و آماده سازی پوشش نانو درقالب اسپری جهت تهیه برق از سطوح 

مختلف سازه ها
تهرانمحمدفرهادپور، علیرضا شوکتی

دوم
بهبود استحکام، بازگشت از چروک، خواص نوری پنبه /پلی استر رنگرزی 

شده با رنگ راکتیو با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
تهرانمحدثه ملک محمدی، مرضیه وقوفی

سعید مرادی، فائقه امانی فردتولید پودر نانوچسب بتندوم
خراسان 
شمالی

دوم
سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفیتی و استفاده از آن در تصفیه آب های 

آلوده به فلز سرب
حامد هادی زاده، امیرعلی گاراژیان

خراسان 
رضوی

دوم
ساخت صفحات رسانا و شفاف )transparent ( به وسیله نانوکامپوزیت 

اکسید گرافن- پلی آنیلین
تهرانایمان منبری اسکویی، محمدرضا رییسی، علی ستاری

سوم
تولید نانوفیلترجاذب برخی فلزات سنگین از پساب های صنعتی بر پایه 

سیلیکاآیروژل
سعید مرادی، فائقه امانی فرد

خراسان 
شمالی

سوم
بررسی اثر آنتی باکتریالی نانو نقره کوت شده روی استیل جهت 

به کارگیری در دستگیره های مترو و اتوبوس
تهرانسینا سعادت، احسان عبدالمحمدی، امیر عباس گودرزی
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سوم
سنتز نانولوله دی اکسید تیتانیوم به روش الکتروریسی و تجزیه حرارتی و 

کاربرد آن ها در رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب
محمد حسین عبدی، فرید گزانی، علیرضا صل علی، علی 

نازی، علی سلمانی
تهران

تهرانسورن سالجقه، شایان بهزادیساخت سلول خورشیدی با الیه نازک نانوذرات دی اکسید تیتانیومسوم

سوم
افزایش بازده سلول خورشیدی بر پایه نانو زینک اکسید با استفاده از 

اکسیدهای فلزی
تهرانسید علیرضا بهاء، محمد علیدادی

البرزیلدا حقایق، یاسمن یونسی، زهرا حسینی فرجامتهیه مایع مغناطیسی فرو سیال آبی از نانوذرات آهنسوم

همدانفاطمه الوندی، حمید رضا الوندیساخت وایت برد وتابلو پاک کن نانوییچهارم

صادق بقایی، احسان رحمانی، میالد رعناییساخت نانوپلیمر سوپر جاذبچهارم
خراسان 
شمالی

چهارم
کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند )الکتروکرومیک( برای 

ساختمان های مسکونی
گیالنمریم مهرآوا، صادق قربان زاده، بهاره دستورانی

تهرانسوگل قاسمیاثر نانو خاک رس بر فوم های عایق صداچهارم

تهرانریحانه مرادیتصفیه آب با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیومچهارم

چهارم
استفاده از نانورس ها در صیقل کاری سطوح گسل ها به منظور کاهش 

میزان خطرپذیری آن ها
همدانفاطمه خاقانی

مینا قدیمینانورس در پستهچهارم
خراسان 

رضوی

ساغر بقالیاننانوجاذبچهارم

تهرانسارا موحد، فهیمه پورحسین، مبینا سادات علوی پایدارپیشگیری و آمادگی در برابر زلزله احتمالی تهران با استفاده از فناوری نانوچهارم

بخش آموزش فناوری نانو

نیکو بیانبستٔه آموزشی »مشنگ و قشنگ در دنیای نانو«اول
خراسان 

رضوی

همدانمهدی جهانگیری، امیرحسین اسماعیل بیگینمایش عروسکی )ذکریا رازی و نانو کیمیای عصر حاضر(دوم

سید امیرمحمد مالنوروزیاولین بازی رایانه نانو در ایرانسوم
خراسان 

رضوی

علی خسرونژادنرم افزار آموزشی نانو وبسوم
خراسان 

رضوی

سمنانبهاره دستورانی، مریم مهرآوا، الهه صادقیکوتوله )کتاب داستانی پیرامون فناوری نانو، ویژه کودکان(سوم

فاطمه انتظاریماکت میکروسکوپ الکترونی عبوریچهارم
خراسان 

رضوی

بخش شبیه سازی

البرزفرح بکی زادهبررسی تاثیرات نانوذرات نقره آلیسین روی تخریب پروتئین آبدوم
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دوم
تأثیر RGD sites پروتئین contortrostatin حمل شده توسط 

نانولوله های کربنی روی DNA سلول سرطان سینه
البرزمحمد نیکویی

دوم
بررسی خاصیت هدایت گرمایی تار عنکوبت و بهبود بخشیدن با ترکیب 

نانولولٔه کربنی طرحی
البرزکیمیا مرزوکیان

دوره چهارم، سال 1393

بخش آموزش فناوری نانو

اصفهانملیکا طاهریداستان نانوربات و سلول سرطانیویژه

سید امیر محمد مالنوروزیبازی رایانه ای نانو کوچولودوم
خراسان 

رضوی

سید امیر محمد مالنوروزینرم افزار آموزشی نانو پیامسوم
خراسان 

رضوی

سوم
فینال جام جهانی نوبل 1965 - مسابقه فوتبال بین پایین دستی ها و 

باالدستی ها
همدانسیدعمران میرعبدالهی، سعید خدابخشی

دیپلم 
افتخار

چگونه در مدرسه خواص ضدمیکروبی نانوذرات را بررسی کنید
مریم گوران، فاطمه ولی زاده، فاطمه نورپور، فاطمه عرب، 

آتوسا خوارزمی
مازندران

دیپلم 
افتخار

علی خسرونژادداستان متحرک حسنی و فناوری نانو
خراسان 

رضوی

دیپلم 
افتخار

)Nano Box( علی خسرونژادنرم افزار جعبه نانو
خراسان 

رضوی

بخش سنتز نانومواد

تهرانزهرا رضایی، شبنم آفاقی، نرگس احمدیسنتز گرافن اکسید کاهش یافته با استفاده از مواد دور ریزاول

دوم
تهیه و بررسی خصوصیات نانوالیاف پلی اکریلونیتریل عاملدار شده به 

منظور حذف رنگزای مستقیم از محلول های آبی
تهرانفرید گزانی، علیرضا صل علی، محمد حسین عبدی

تهرانپوریا پورمهرابی، نیما پورهاشمیسنتز پلی آکریلیک اسید با گرافندوم

سوم
سنتز نانوذرات نقره به روش سبز و بررسی اثر آن بر باکتری استافیلو 

کوکوکوس اورئوس
سمنانبهار دستورانی، غزاله صالح طریق

همدانامیرحسین اسماعیل بیگی، مجتبی کزازیسنتز نانوسیال دوپ مس و آهنسوم

سوم
حذف رنگ ماالشیت گرین توسط نانوذرات سیال مغناطیسی اصالح 

شده توسط پرلیت
همدانمجتبی کزازی

دیپلم 
افتخار

البرزفرزانه ارشاد لنگرودی، فائزه رحیمی کاشانیتولید پالسما در خأل و کاربرد در تهیه نانولوله های کربنی

بخش کاربردهای فناوری نانو

علی داودزادهساخت نانوبیوسنسور شناسایی گلوکزاول
خراسان 
شمالی
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دوم
 جداسازی سرب از پساب های صنعتی با استفاده از نانوذرات

 Fe3o4/Sio2

مهراسا امیری
خراسان 

رضوی

دوم
بررسی میزان ترمیم کنندگی و بهبود بخشی نانوالیاف آغشته به ذرات 

سیلیس )نانوکلوئید اکسید سیلسیم( بر روی سوختگی در موش 
صحرایی

اصفهانسارا سامع، مائده ابراهیمی

همدانیاسمن الوندی فرد، رؤیا سوری، مهدیه خاقانیاستفاده از نانو اکسیدروی به عنوان ردیاب آب های زیرزمینیدوم

دوم
بررسی لکه بری، جذب UV و ثبات نانوکامپوزیت SiO2-TiO2 بر روی 

پارچه پنبه ای و بهبود بازگشت از چروک
تهرانسیما خانجانی، زهرا صفری

سوم
سنتز فیلتر و ساخت دستگاه تصفیه و بهبوددهنده آب با استفاده از 

آیروژل کربن و نانو اکسید مس
تهرانریحانه مرادی، عطیه سادات احمدی، زهرا سادات احمدی

سوم
طراحی و ساخت سلول خورشیدی بارنگ دانه های خوراکی و 

نانوکریستال های دی اکسید تیتانیوم
قزوینآبتین قاسم پور

زهرا قاسمی فردتصفیه پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانوسوم
خراسان 
شمالی

همدانحسنا اسدبیگی، زهراافشاریکرم ضدآفتاب نانویی با استفاده از نانواکسیدرویسوم

همدانهانیه صلح میرزاییفیلتر جاذب آلودگی هوای داخل خودروسوم

همدانسپیده زارعیپانسمان نانویی با استفاده از نانو اکسیدرویسوم

تولید جریان الکتریکی با استفاده از نانو مگنت در باکتری مغناطیسیسوم
زهرا شهرانی، ملیکا یراقی، صدف استکی، زهرا آقایی، ترنج 

روحانی
اصفهان

تقویت پیل الکتروشیمیایی به کمک نانولوله های کربنیسوم
ساقی قاسمی طبایی، آتنا برادران، سارینا صادقی، زهرا 

کاویان
اصفهان

سوم
روش سیستماتیک برقی پیشگیری از زنگ زدگی در ماشین کاری و حذف 

Tio کامل باکتری ها از پساب به کمک نانوذرات
البرزیلداسادات حقایق زواره، سیده زهرا حسینی فرجام

دیپلم 
افتخار

به حداقل رساندن عوارض داروهای شیمیایی در بدن به کمک 
نانوتکنولوژی

تهرانمحمدصالح معلم، یزدان ایزددوست

دوره پنجم، سال 1394

بخش ارائه شفاهی

ویژه 
داوران

تهیه نانو کلوئیداکسید روی با دستگاه انفجار الکتریکی سیم و بررسی 
تیمار آن بر رشد ذرت سینگل کراس 70۴

اصفهانملیکا طاهری، حانیه عطایی

کرمانمعظمه جزینی زادهرطوبت سنج نانوییممتاز

کیمیا قائد عبدی بوشهری، فاطمه معصومیساخت کربن فعال با استفاده از فعال سازی شیمیایی ساقه و غوزه پنبهممتاز
خراسان 
شمالی

بررسی خواص فیزیکی بلور مایع نماتیک مخلوط شده با نانوذراتبرتر
علی راشدی، محمد هاتفی، امیرحسین کاویانی، حسین 

کیان ارثی، حسین جمالی، علی ملکی
البرز
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برتر
حذف یون کروم فلزی از فاضالب صنعتی توسط جاذب مزوپروس 

سیلیکا/اکسید آهن
سمنانالهه صادقی، زهرا جاللی فیروزکوهی

برتر
 دستگاه جمع کننده گردوغبار و تصفیه هوا با استفاده از تکنولوژی 

ZnO اصالح شده با TiO2 نانوذرات
تهرانمحمد حسین صرفی محمد قدیمی، امیرحسین جعفری

برتر
 سنتز گرافن اکسید کاهش یافته با استفاده از مواد 

دور ریز
تهرانزهرا رضایی نرگس احمدی، شبنم آفاقی سرای

تهرانمحمدحسین عالم شناسسنتز ایروژلبرتر

برتر
بررسی کارایی نانوذرات تیتانیم دی اکسید در حذف حشره کش 

کلوتیانیدین از محیط های آبی
کاوه آهنگر ،رحیم پیغامی اشتلق

آذربایجان 
شرقی

بخش ارائه پوستر

البرزفاطمه ترابی، سارا یزدان نژادساخت کفی کفش بوگیر و آنتی باکتریال نانوییبرتر

اصفهانآیه خورشیدیان، بهار مصطفویتهیه زخم پوش مؤثر در بهبودی زخمبرتر

برتر
 سنتز و شناسایی مزوحفره پلی ۲-هیدروکسی اتیل متاکریالت

 PHEMA( MCF( حاوی نانوذرات پاالدیم و کاربرد آن در واکنش سوزوکی
فاطمه باقی، محدثه ذهبی، ریحانه جوهری، فائزه صیادی، 

مرضیه السادات میرنیام
اصفهان

برتر
بررسی و تولید نانوالیاف خرزهره، خرزهره-رزماری و رزماری بر شپشه آرد 

کامل
اصفهانالهام یثربی، زهرا کاویانی

کرمانمحمد زندوکیلیالیاف نانوکامپوزیتی سلولز استات مسبرتر

غالمرضا نظری، رامین نظریآفت کش طبیعی برای درختچٔه زرشکبرتر
خراسان 

جنوبی

سید امیر محمد مأل نوروزیمجموعه آموزشی نانو پیامبرتر
خراسان 

رضوی

برتر
تهیه و بررسی خصوصیات نانوالیاف پلی اکریلونیتریل عامل دار شده به 

منظور حذف رنگ زای مستقیم از محلول های آبی
تهرانفرید گزانی، علی رضا صل علی نائینی، محمد حسین عبدی

فارسعلی نعمتی، علیرضا غالمی، امیرحسین بزمیتغییرات بیان ژن در برنج تحت تأثیر تنش خشکیبرتر

احمدرضا نیستانی، حسین محمدیسنسور گاز آمونیاک بر پایه نانوکامپوزیت اکسیدروی- پلی تیوفنبرتر
خراسان 
شمالی

دوره ششم، سال 1394

شاخه تخصصی: نانومواد

تهرانفاطمه سخایی، زهرا رضایی، سارا باقری، نسترن سادات محمودیسنتز ایروژل پایه گرافناول

اول
 جذب امواج الکترومغناطیس به وسیله نانوکامپوزیت کربن و مواد 

معدنی موجود در خاک
تهرانریحانه مرادی

اول
ساخت کربن فعال و نانوکامپوزیت الیاف کربن فعال با استفاده از 

فعال سازی شیمیایی غوزه پنبه
حجت اله علیزاده کوشکی، فاطمه معصومی، کیمیا قائد 

عبدی بوشهری
خراسان 
شمالی
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میکائیل حمیدی، میثم شریفی رادسنتز نانوذرات نقره و استفاده در بسته بندیاول
خراسان 
شمالی

تهرانزینب نصراللهی، محمدجواد نصراللهیسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره هسته هلودوم

سنتز جوهر رسانا بر پایه نانوذرات هسته- پوستٔه مس و نقرهدوم
عباس بهروز مغانجوقی، رضا شاکری مغانجوقی، سبا 

باقرزاده، مینا حسینی
آذربایجان 

غربی

شقایق زعفرانیه، غزاله باغدارسنتز نانوذرات اکسید سرب به همراه پیروگالولدوم
خراسان 
شمالی

سوم
تولید پارچه محافظ اشعه UV با استفاده ازنانوبلورهای 

دی اکسیدتیتانیوم 
الهه طریقتی ثانی، آرزو حران اف، شقایق السادات 

میرحسینی، حمیدرضا اکبرزادگان
مرکزی

تهرانامیرحسین اسدی رازی، محمد رضا هروی، سجاد نائینی زادنانوژل ضدحریقسوم

تهرانسوده شیری، زهرا ابوالقاسمی، سارا روحیساخت نانورنگ ضدخزه در صنایع کشتی سازیسوم

اصفهانملیکا طالبیان، مونا فرزانهارزیابی تاثیرات نانوسیلیس و بنتونیت بر خواص مکانیکی و دوامی بتنسوم

شاخه تخصصی: تجهیزات نانو

خراسان فاضله شمس آبادیتخته آموزشی فناوری شده با نانو و تهیه شده با بخار آباول
رضوی

تهرانفاطمه سخایی، زهرا رضاییطراحی و ساخت خشک کن IRدوم

شاخه تخصصی: نانوفیزیک

افسانه فیروزیان، حسین محمدی، احمد رضا نیستانیسنسور گاز آمونیاک بر پایه نانو کامپوزیت اکسیدروی- پلی تیوفناول
خراسان 
شمالی

اول
تولید و بررسی ویژگی های نوری نانوذرات نیم رسانای ZnS با درصد 

آالیش مناسب Cu و Mn به منظور گسیل نور سبز و زرد
پریا مهربد، فاطمه ترابی، آرزو علی اکبری، فاطمه کبیری، 

فاطمه اتحادی، مریم یزدان مهر
اصفهان

تهرانمحمد جواد امینی، مهدی رزاقی، سید حسین موسویساخت سلول های خورشیدی و افزایش بازده آن با آالیش ZnOدوم

ساخت و بررسی فوتوسل رنگدانه ای مبتنی بر نانوذرات TiO2دوم
آرزوحران اف، الهه طریقتی ثانی، شقایق السادات 

میرحسینی، حمیدرضا اکبرزادگان
مرکزی

ساخت دستگاه ترشوندگی و اندازه گیری پسماند زاویهسوم
فاطمه سخایی، علیرضا صل علی نائینی، فرید گزانی، 

محمد حسین عبدی، امیر عالمیان، علی امانی
تهران

سوم
ساخت فوتوالکترود نانوفیبرهای اکسیدروی برای کاربرد در سلول های 

خورشیدی حساس به رنگ
تهراننسرین فرشادی، رضا بالیی

شاخه تخصصی: نانوزیست فناوری

البرزفاطمه ترابی، سارا یزدان نژادساخت کفی کفش بوگیر و آنتی باکتریال نانوییاول

تأثیر نانوذرٔه اکسید تیتانیوم بر هورمون های جنسی موش مادهاول
نگین حیدری، ثناصنم فاروقی، معصومه آذر کیان، محمد 

انصاری، صدرا صدری، محمدسجاد باهنر
اصفهان

اول
بررسی تأثیر نانوذره اکسید تیتانیوم بر محور هورمونی هیپوفیزی-

بیضه ای موش سوری نر بالغ نژاد ویستار
سجاد شریعت، محمودرضا گالبی، علی بهرامی، مهسا 

صفایی، حسین دره شوری، ثناصنم فاروقی
اصفهان
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اول
اثر نانوذرات اکسید تیتانیوم بر روی گلبول های سفید خونی در موش 

کوچک آزمایشگاهی
مهسا صفایی، اندیشه کاجی، ملیکا طاهری، محمد رضا 

گالبی، محمد اسالمی
اصفهان

تهرانمحمد متین نجات بخش، حمیدرضا فداکار، علی باباییسنتز نانوکامپوزیت نقره و قابلیت بهبود زخمدوم

دوم
بررسی و تولید نانوالیاف خرزهره، خرزهره-رزماری و رزماری بر شپشه آرد 

کامل
اصفهانالهام یثربی، زهرا کاویانی

دوم
تهیه نانوکلوئیداکسیدروی با دستگاه انفجار الکتریکی سیم و بررسی 

تیمار آن بر رشد ذرت سینگل کراس 70۴
اصفهانملیکا طاهری، حانیه عطایی

شاخه تخصصی: نانو در محیط زیست

اول
ساخت دستگاه جدید تصفیه پساب و هوا به کمک نانوذرات دی اکسید 

تیتانیوم
البرزیلداسادات حقایق زواره، سیده زهرا حسینی فرجام

اول
 دستگاه جمع کننده گردوغبار و تصفیه هوا با استفاده از تکنولوژی 

ZnO اصالح شده با TiO2 نانوذرات
تهرانمحمد حسین صرفی، محمد قدیمی، امیرحسین جعفری

تهرانفاطمه سخایی، امیر محمد بیژنی، علیرضا رضاییحذف رنگ از محلول آبی و بیوجاذب مغناطیسیدوم

سوم
تهیه ذرات معلق کلرید نقره توسط تعویض یون 4zeo-A درون حفرات 

نانویی و بررسی اثر سختی گیری و آنتی باکتریالی آن
تهرانمهدی فالح، مجتبی ترابی، محمدرضا صبور

سوم
تخریب فتوکاتالیزوری آنتی بیوتیک کلرامفنیکل از محیط های آبی با 
استفاده از نانوذرات تیتانیم دی اکسید تثبیت شده برروی شیشه

مهدی کاظمی، سارا ظفری، مهدی کاظمی
آذربایجان 

شرقی

شاخه تخصصی: نانومحاسبات

شبیه سازی برهمکنش گرافن اکسید عامل دار با نقره نیتراتاول
فاطمه سخایی، زهرا رضایی، سارا باقری، نسترن سادات 

محمودی
تهران

اول
 عملکرد انتخابی نانو قفس 16C16B نسبت

C2N2 به مولکول 
همدانعلی فرجی، سید علی حسینی

دوم

شبیه سازی تأثیر اضافه کردن 1/5% وزنی پودر نانو CeO2 بر پوشش 
کاری لیزری پودر آلیاژ پایه کبالت  21Stellite جهت جلوگیری از 

 COMSOL خوردگی بر روی فوالد کم کربن 1015 با استفاده از نرم افزار
Multiphysics

مرکزیحمیدرضا اکبرزادگان، ترنم حقیقی

شاخه تخصصی: آموزش نانو

علی خسرونژاد، محمد عزیزی نژادنرم افزار آموزشی به اضافه نانو )Nano Plus(اول
خراسان 

رضوی

سید امیر محمد مالنوروزی، سروش طهرانچی بازی رایانه ای هپانودوم
خراسان 

رضوی

زهرا یزدانیفلش کارت های نانولوله های کربنیسوم
خراسان 

رضوی
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دوره هفتم، سال 1395

استاندسته بندینام اعضای گروهنام طرحرتبه

اول
سنتز آیروژل کربن با استفاده از نوواالک به همراه 

ترکیبات گیاهی و مواد معدنی به عنوان جاذب امواج 
الکترومغناطیس

تهراننانوموادریحانه مرادی

دوم
پانسمان نانوکامپوزیتی مغناطیسی اکسیدروی جهت درمان 

سوختگی
بهار نیک طبع

نانوزیست فناوری و 
پزشکی

کرمان

سوم
پوشش نانوکامپوزیت پلیمری ضدمیکروبی ویژه تجهیزات 

بیمارستانی
کرماننانو در محیط زیستراحله زندی

چهارم
بررسی خاصیت آنتی باکتریال نانوذرات نقره حاصل از سنتز 

سبز عصاره اکلیل کوهی )Rosmarinus officinalis( بر روی 
باکتری های E.coli و استافیلوکوک اورئوس

شانلی صالحی، محرم برموده، جواد 
محمد زاده، فاطمه پاشالو، فرزانه اکبری

نانوزیست فناوری و 
پزشکی

آذربایجان 
شرقی

پنجم
حذف یون نیترات از آب آشامیدنی توسط نانوذرات آهن 

عاملدار شده با کیتوسان
سمناننانو در محیط زیستمهدیه طاهری

دوره هشتم، سال 1396

استاننام اعضای گروهنام طرحرتبه

تهرانفاطمه عباسپور, سحرهادیساخت نانو کامپوزیت و استفاده از آن در کاله ایمنی به عنوان خنک کنندهاول

دوم
 سنتز هیدروکسیدهای الیه ای 
 Ca/Fe )]+3eF[/]+ 2aC[( 

برای حذف رنگ های آنیونی
تهرانامیرمحمد بیژنی، حمید سخایی

سوم
نانوذرات CaO در بستر  -41MCMبه عنوان کاتالیزگر ناهمگن در 

تهیه بیودیزل
خراسان رضویامیر دلدار

چهارم
ساخت و طراحی لباس الکترونیکی هوشمند با نانوکامپوزیت های 

پلی دی متیل سیلوکسان و نانوسیم نقره
البرزمرجان تربیت سرابی

البرزآئین نگهداری، دانیال حاتمیاندستگاه تصفیه هوای نانوی 220AWNپنجم

دوره نهم، سال 1397

استاننام اعضای گروهنام طرح

فارسدانیال معروفی، مرتضی صفاریسنتز نانوذرات فوتوکاتالیست و کاربرد آن در تصفیه پساب

ارائه روش نوین سنتز نانومیله کاتالیست پروسکایت δ3COo.05Ce0.95Sr به عنوان 
کاتالیزگر ارزان قیمت جایگزین فلزات گران بها در مبدل های کاتالیستی سه راهه اگزوز 

خودرو
کرمانشاهمهدی پرندین

زنجانمهدی افسونی، علیرضا کاظمیروش نوین سنتز نقاط کوانتومی تلوراید سرب قلع برپایه تبلورمجدد ناحیه فوق اشباع

کرمانمارال کریمی، فاطمه خضری پوردرمان زخم سالک با نانوپانسمان زیست سازگار ضدمیکروبی
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سنتز و مشخصه یابی نانوذرات پروسکایت LaCoO3، به روش سل-ژل احتراقی
سیده نیلوفر غفاری، ساجده 

حشمتیان
البرز

بخش کارسازه

البرزسینا نبیساخت دستگاه تولیدکننده نانوالیاف با استفاده از نیروی گریز از مرکز

طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضالب و پساب های صنعتی با فرایند الکتروفنتون و 
الکترودهایی با پوشش نانوذرات گرافن

البرز مایسا قره گزلی، یگانه ملکی

البرزمهرداد سالمتیانساخت دستگاه تصفیه هوا برای تصفیٔه کامل هوا با فیلترهای نانو و قابل تعویض

سایر بخش ها

نقاشی

آذربایجان شرقیمحدثه ارحمی خواجه

مازندرانسیده سلیمه ساداتی

تهرانشکیبا خسروی

کردستانصدف گلشنی

داستان نویسی

آذربایجان شرقیمحدثه ارحمی خواجه

تهرانفاطمه پدرام

تهرانآرمین شجاع پور

تهرانسیدعلی عاملیعکاسی

دوره دهم، سال 1398

بخش کارسازه

استاننام اعضای گروهنام طرحرتبه

خوزستانزهرا قنبریدستگاه تولید نانوالیه های ضدخوردگی فلزاتاول

آذربایجان شرقیمحمد نیک مرد، علی اکبر امیدیطراحی و ساخت هموژنایزر مکانیکی نانوامولسیون سازدوم

سوم
سیستم تصفیه پساب صنعتی با پنوماتیک بادی و استفاده از فیلتر غشایی 

آغشته به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
البرزملیکا کاظمی راد، سارا رفعتی

ساخت دستگاه الکتروریسی با وسایل ساده و دور ریختنیچهارم
محمد علیقلی تاش، مبین صدیقی نژاد، مهدی 

عادلی
آذربایجان شرقی

پنجم
تولید کاغذ بر پایه مواد غیرچوبی )نانو بوراکس، پلی وینیل استات و 

پلی وینیل الکل(
آذربایجان شرقیامیر رضا ولی نژاد

البرزپارسا فرخیبالشت طبی با ارتفاع متغیر با روکش های نانو ضدآب و ضدمیکروبششم

هرمزگاننوید پورکار جدیدکاله ایمنی کولردار )کاله کاسکت کولردار(هفتم

هشتم
کیسه نایلونی زیست تخریب پذیر و ضدکپک جهت رطوبت گیری از مواد 

غذایی
تهرانفاطمه سالمی قمصری، کیانا گودرزی
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بخش محصول نرم افزاری

ایالمپیام کرمیشکار میکروب هااول

تهرانکیانا اله دانهاپلیکیشن نانوفندوم

کرمانسجاد سیدینانو رو بازی کنسوم

کرمانمینا معمارزادهآموزش کاربرد نانو در شیرین سازی آبچهارم

بخش گزارش علمی

اول
استفاده از سیستم های لیپیدی مبتنی بر فناوری نانو در راستای کاهش 

عوارض داروی اتامبوتول
آذربایجان شرقیسارا موحد، شانلی نادر الوجود

دوم
روش های سنتز، خواص آنتی باکتریال، زیست تخریب پذیری و مکانیکی، 

ساختار و کاربرد نانوذرات بردیجیت در مهندسی بافت استخوان
کرمانشاهامیر محمد کیهانی

سوم
تأثیر فناوری نانو در افزایش بهره وری و کاهش هدررفت مصرف انرژی در 

ساختمان ها
البرزعلیرضا رییسی

بخش مقاله علمی-پژوهشی

اول
تأثیر نانوکامپوزیت حاصل از هسته خرما و سنجد به همراه هیدروژل 

سلولزی بر روی سرعت جوانه زنی و رشد دانه ها
خراسان شمالیمصطفی حاتمی

دوم
ساخت نانوکامپوزیت روی، کبالت و آهن )ZnCoFe( به عنوان یک 

نانوحامل جهت بررسی اثر داروی ضدسرطانی روی سلول های سرطانی 
         2 HEPG

البرزعلی آبانی آرانی

سوم
روش سنتز هیبرید نانویدید نقره و نانو تیتانیوم دی اکسید بر روی زیرالیه 

گچ به منظور بارورسازی ابرها
دانیال امانی شیراز، وحید شکیبا صدر، ماهان 

مرزبان
تهران

چهارم
تولید پالستیک زیست تخریب پذیر و آنتی باکتریال بر پایه نشاسته با روش 

مکانیزه با قابلیت تولید گیاه
البرزعسل منفرد، مولود منفرد

تهراندانیال خیرآبادی، محمدامین جعفریگلدان های سبز محرک جوانه زنی گیاهپنجم

ششم
طراحی و تهیه حامل های لیپیدی نانوساختار )NLC( روغن کره حیوانی و 

بررسی اثر التیام بخشی آن ها روی زخم پوستی موش آزمایشگاهی
آذربایجان شرقیمرضیه حسین زاده، اسرا مستشاری

بخش ایده پردازی- مقطع ابتدایی

هرمزگانعسل پاژنگپیشدهاول

خوزستانابوالفضل حقیقی پورقلم نانوییدوم

تهرانسینا اکبریصابون گلیسیرینه همراه با نانوذرات زردچوبهسوم

بخش ایده پردازی- مقطع متوسطه

اول
استفاده از منسوجات با الیاف زیست سازگار جهت افزایش شادابی 

گل های شاخه بریده
کردستانبرزان امیری



استاننام اعضای گروهنام طرحرتبه

تهرانملیکارشیدینوشتن جادویی )برای تولید انرژی الکتریکی(دوم

کرمانیاشار حسن خانینانوبانداژ آنتی باکتریال محرک رشدسوم

هرمزگانامیرحسین دیوارگرجاذب لکه نفتی با کمک نانوذراتچهارم

بخش نقاشی- مقطع ابتدایی

کرمانمحمد مهران طلوعی گوکیافزایش شادابی شاخه بریده گل رز با فناوری نانواول

گلستانستایش هدایتیکاربردهای فناوری نانو در ساختماندوم

فارسغزل ثریاصرفه جویی در انرژی با استفاده از لباس نانوسوم

گلستانسیده ثنا حسینیتولید سوخت پاک برای خودروسوم

گیالنامیرمحمد عبدالهی فردریای تمیز برای شنای بچه هاچهارم

آذربایجان شرقیزهرا جدینقاشی سوسک نانوییپنجم

گلستانزهره میرحسینیفناوری نانو در خدمت محیط زیستششم

بخش نقاشی- مقطع متوسطه

کرمانمحمد ذهبی نژادنانوفناوری و هوای پاکاول

کرمانایلیا وزیری نسبنجات زمیندوم

کرمانحسین ذبیحیدرمان سرطان به وسیله نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهنسوم

کرمانیاشار حسن خانینانوبانداژ آنتی باکتریال محرک رشدچهارم

ایالمیکتا یعقوبینانوداروی درمان بیماری سرطانپنجم

آذربایجان شرقیثنا لطفی خزینه جدیدمقایسه کارکرد کولر گازی در خانه نانویی و خانه معمولیششم

کرمانحسین نوروزی گوکینانوساختار شفابخشهفتم

تهرانفاطمه سپهری پوربحران آب و گرم شدن کره زمینهشتم

تهرانتینا حیدرزادهایران و ریزگردهانهم

هرمزگانسیده کیانا قریشی کاوردیجوانه های زندگی بر شاخه های نانوالیاف می روینددهم
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بخش داستان نویسی

آذربایجان شرقیمبین کریمی خواجهنانو آبرساناول

تهرانیکتا محققنانو به زبان فضاییدوم

خوزستانابوالفضل حقیقی پورماجراهای حمید و نانو در خوزستانسوم

آذربایجان شرقیزهرا جدیداستان کوتاه نی نی و نانوچهارم

آذربایجان شرقیصفا لطفی خزینه جدیدنانو جلوی ننه سرما رو گرفتپنجم

گلستانمحمد مرادیکارواش بدون آبششم

آذربایجان غربیفاطمه لطفینانو در سیل آق قالهفتم

آذربایجان شرقیمبینا ذکریکود پاکهشتم

هرمزگانالنا انصاریدانشمند کوچولوی نانونهم

دوره یازدهم، سال 1399

داستان نویسی- مقطع متوسطه

تهرانطراوت ریاحی سامانیزندگی یک توت فرنگی بر روی آب آغاز می شوداول

کردستانآرسام رضاییکوچولوی دوست داشتنیدوم

داستان نویسی- مقطع ابتدایی

تهرانسید محمدرضا طباطبایی پورگل نانوییاول

تهرانسینا اکبریابر نانودوم

تهرانمهان طباطبایی پورآینده نانوسوم

خوزستانابوالفضل حقیقی  پورماجراهای حمید و نانو در خوزستانچهارم

کرمانشاهآیدا فرهنگیانسفرهای نقره ایپنجم

نقاشی متوسطه

گلستانریحانه احمدیماسک نانواول

گلستانایلیا عاقلیمهار کرونا ویروس با محصوالت نانویی کشور مندوم

آذربایجان شرقیمعین سعیدنژاد#با نانو کرونا را شکست می دهیمسوم
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بازی های دیجیتال

آذربایجان شرقیمحمد طلوع مهرنانوگیماول

محصول نرم افزاری آموزشی

ایالمپیام کرمیهایپرترمیااول

تهرانسجاد سیدینانو وبدوم

گزارش علمی- مقطع متوسطه دوم

کردستانآیناز رحیمی/ سیمین محمدیاستفاده از رئولیت های طبیعی برای تصفیه پساب های صنعتیاول

فارسموهبت فدوینانوذرات نقره و کاربردهای آن در صنعت و پزشکیدوم

زنجانفاطمه مکرمیکاربرد نانوالیاف کیتوسان در درمان زخم های ناشی از سوختگیسوم

گزارش علمی- مقطع متوسطه اول

زنجانزینب قدس پوراستفاده از گرافن اکسید در تصفیه پساباول

بررسی مواد الکترودی مورد استفاده در سیستم های ذخیره سازی انرژی دوم
الکتروشی

نیما امام جمعه، سیددانیال حسنی، پوریا نادری، 
آرشام آثار

تهران

ایده پردازی- مقطع متوسطه

ایالمامیر غالمیدستگاه جداکننده نانوذرات مغناطیسی از محیط مایعسوم

استاننام اعضای گروهنام طرحرتبه

کرمانمحمد ذهبی نژادآنتی کروناچهارم

آذربایجان شرقیساغر سپهری#با نانو کرونا را شکست می دهیمپنجم

آذربایجان شرقیسانیا گلشنینانو یا کرونا...کدام یک پیروز زمین خواهد بود؟ششم

نقاشی ابتدایی

کرمانشاهآیدا فرهنگیانتهیه بیودیزل با استفاده از روغن کلزا در حضور نانوکاتالیست هااول

کرمانشاهمبینا یاوری فرکاربرد نانوذرات طالدوم

آذربایجان شرقیساجده سادات محسنی بنابمقایسه اثرگذاری کودهای معمولی و نانویی در حفظ محیط زیستسوم

گلستانبهار احمدیماسک نانوچهارم

گلستانمهرناز طلوعی گوکینانو ماسک مقاومپنجم

آذربایجان شرقیآیلین موالییتأثیر روش های نانوییششم

کرمانرادوین ذهبی نژادکولرهای پسا کروناهفتم
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ایده پردازی- مقطع ابتدایی

اول
محافظت از و درمان اولیه بیماری قارچی و باکتریایی دهان با

 خمیر دندان حا
تهرانمهان طباطبایی پور

تهراندیبا شیرازیانعنوان کاربری در فضاهای عمومی جهت افزایش سطح بهداشتدوم

خوزستانابوالفضل حقیقی پورپوشش های نانویی تشخیص دهنده و نابودکننده ویروس کروناسوم

مقاله علمی و پژوهشی

اول
استحصال آب شیرین از مه به وسیله توری های ساخته شده از الیاف 

هیدروفیلی
تهراندانیال امانی شیراز، سینا فاطمی، ماهان مرزبان

دوم
ساخت پوشش خودترمیم شونده با استفاده از نانوذرات هسته پوسته اوره 

فرمال
عماد مسعودی، دانیال حاجی علی، امید فرخ زاد، متین 

اسماعیل زاده
تهران

کرمانفاطمه اسدآبادی/ مهشید تبریزیتهیه آفت کش گیاهی بر پایه فناوری نانودوم

سوم
سنتز جدید نانوذرات کیتوسان از پوست سوسک برای محافظت در برابر 

تشعشعات
البرزغزال گزستانی، نازنین عظیمی

چهارم
ساخت فیلتر دیالیز جدید با کارایی باال مبتنی بر فناوری نانو جهت بهبود فرایند 

دیالیز
کرمانحنانه سعید

افسانه سرایی، زهرا سفره ایکمپلکس نانومقیاس اثربخش در درمان زخم بر پایه ترکیب گیاهیپنجم
خراسان 

رضوی

ششم
تهیه نانوکامپوزیت پلیمری جدید به عنوان عایق حرارتی سبک و مؤثر در 

ساخت
سیامک ماهانی، ایلیا شاهرخ آبادی، بردیا آریافر، الیاس 

احمدی
کرمان

تهرانبردیا یعقوبی، عرفان قنبریسنتز میکروذرات تغییرفازدهنده پارافین و دی اکسید سیلیکن بررسی عملهفتم

کارسازه

البرزمهیار بزرگمهر، شروین دانشطراحی و تولید دستگاه سنتز سبز نانوذرات به روش کرایوژنیکاول

کرمانمبینا صالحی نیاهیدروژل های نانوکامپوزیتی جدید جهت کنترل آلودگی زمین های کشاورزیدوم

سوم
ساخت دستگاه مکانیزه تولید چرم ضدآب با استفاده از پلمیر 

زیست تخریب پذیر
البرزآیناز بیضایی، آتنا طیب، ترانه ایزدیار، صوفیا عزیزنیا

کرمانزهرا روشنی، فاطمه عبدالهینانوپوشش های ضد میکروبی جدید با استفاده از ترکیبات طبیعیچهارم

پنجم
ساخت دستگاه جاذب آالینده هایی همچون سرب با استفاده از پوست

 گالبی و نان
البرزدنیا جعفری، مبینا لطیفی نیا

البرزپارمین قدیری، آیلین برزوطراحی و ساخت دستگاه نمک زدا از آب های شور به کمک فناوریششم
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عناوین طرح های برگزیده نهایی در جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1390-1399( ادامه جدول  5-1 



ح های برگزیده نهایی در دوره های اول تا یازدهم جشــنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در شــکل 1-6 نمایش  همچنین توزیع اســتانی آمار تجمعی طر
داده شده است.

: ح های مختلف توسط داوران جشنواره به طور خالصه عبارت اند از مالک های ارزیابی طر
ح، پشــتیبانی و قابلیت   مالک های ارزیابی کارســازه: خالقیت و نوآوری، کاربردی بودن محصول، کارکرد محصول، منطقی بودن روش اجرای طر
تعمیر یا ارتقا برای دستگاه ها، برآورد هزینه تولید انبوه )شمارگان 1۰ به باال( و استفاده از روش های ارزان، سبز و بی خطر )به عنوان امتیاز ویژه(.

 مالک های ارزیابی ایده: خالقیت و نوآوری، کاربردی بودن ایده، قابلیت اجرای ایده، طراحی مفهومی ایده و گویا و رسا بودن متن ایده.
 مالک هــای ارزیابــی گــزارش علمــی: تکــراری نبودن، ســاختار منظــم گزارش، رســا و گویا بودن گزارش، تشــریح مســئله، بیان اهمیــت و ضرورت 
موضــوع، کاربــرد موضــوع، بحــث و تحلیــل موضــوع، نتیجه گیــری و جمع بنــدی و ارائــه پیشــنهادها بــرای بهتــر شــدن موقعیــت یا حل مشــکل و 

مستندسازی.
 مالک های ارزیابی مقاله علمی و پژوهشی: خالقیت و نوآوری پژوهش، مروری بر پیشینه تحقیق، ارزش علمی و فنی پژوهش )شامل تشریح 

ح، تحلیل داده ها(، کاربرد پژوهش، مستندسازی و کیفیت ارائه. مسئله، تبیین فرضیه، کیفیت نتایج، منطقی بودن روند انجام طر
ح و   مالک هــای ارزیابــی طراحــی محصول: خالقیــت و نوآوری در طراحی محصول، کاربردی بودن محصول، شــرایط ظاهری محصول، جذابیت طر
ح با کارکرد و عملکرد محصول، سهولت استفاده از محصول، پشتیبانی و قابلیت تعمیر یا ارتقای  اثر آن در افزایش فروش محصول، تناسب طر
ح ارائه شده در کاهش هزینه ساخت محصول و استفاده از روش های ارزان،  محصول با توجه به طراحی انجام شده، برآورد هزینه تولید، تأثیر طر

سبز و بی خطر )به عنوان امتیاز ویژه(.
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توزیع استانی آمار تجمعی طرح های برگزیده نهایی در دوره های اول تا یازدهم جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1398-
)1390

شکل  6-1
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(، سهولت استفاده   مالک های ارزیابی محصول نرم افزاری آموزشی و بازی دیجیتال: کاربردی بودن برنامه، جذابیت کاربری نرم افزار ) UI  نرم افزار
، صحت محتــوای علمی و کیفیت  ، ســرعت اجرا، اجرای بدون خطا، ذخیره ســازی اطالعــات مورد نیاز ، حــوزه قابلیــت اســتفاده از نرم افزار از نرم افــزار

آموزشی.
 مالک های ارزیابی بازی غیردیجیتال: شرایط ظاهری بازی، جذابیت، متناسب بودن پیچیدگی بازی با سطح مخاطب، میزان سرگرم کنندگی برای 

، ارتباط با فناوری نانو و صحت محتوای علمی. مخاطب، استفاده از مواد بی خطر
 مالک های ارزیابی آثار هنری: میزان تطابق با موضوع، میزان خالقیت، شرایط ظاهری یا کیفیت تصویری و کیفیت هنری.

ح های برگزیده با اهدای جوایز نقدی و اعتبار هدیه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مورد تقدیر قرار می گیرند و این فرصت را پیدا می کنند  طر
که نتایج تحقیقات خود را در نمایشگاه فناوری نانو در معرض دید عالقه مندان قرار دهند.

ح هــا و دانش آموزان، اســتان ها نیز در دوره های مختلف برگزاری جشــنواره ارزیابی و رتبه بندی شــده اند. میزان مشــارکت دانش آموزان و  عــالوه بــر طر
ح ها و نفرات برتر از جمله مهم ترین مالک های ارزیابی هستند. نهادهای ترویجی )پژوهش سراها( فعال در فرایند برگزاری جشنواره و تعداد طر

2-3 مسابقه توانمند

بــا راه انــدازی آزمایشــگاه های دانش آموزی فناوری نانو در شــبکه توانا و توســعه آن ها در اســتان های مختلف، بهره برداری درســت از آن هــا به دغدغه اصلی 
مســئوالن باشــگاه نانــو تبدیل شــد. گزارش ها نشــان مــی داد که فعال بودن آزمایشــگاه ها ارتباطی مســتقیم بــا فعالیت مســئول آزمایشــگاه دارد و برخی 
از آزمایشــگاه ها بــه انــدازه کافــی فعال نیســتند؛ این در حالی اســت که آزمایشــگاه های تجهیز شــده در مراکز اســتان ها بایــد برای ارائه خدمات آموزشــی به 
شــهرهای اطراف خود نیز برنامه داشــته باشــند. برگزاری مســابقه توانمند از جمله راهکارهایی اســت که باشــگاه دانش آموزی به منظور بهره برداری بیشتر 
دانش آموزان از فضای این آزمایشــگاه ها اقدام به برگزاری آن کرده اســت )2(. مســابقه توانمند ابزاری آموزشی و رقابتی در زمینه ترویج دانش آموزی فناوری 
نانــو اســت. ترغیــب دانش آمــوزان بــه انجام پژوهش های مســئله محور و آزمــودن توانمندی آنــان در بهره گیری کاربــردی از تجهیزات تخصصــی فناوری نانو 

موجود در مجموعه آزمایشگاه های توانا از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.
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همان طــور کــه اشــاره شــد، با توجه به برنامه تجهیز آزمایشــگاه های آموزشــی فناوری نانو کشــور در شــبکه آزمایشــگاهی توانــا، فراهم شــدن زمینه ای برای 
ایجاد انگیزه در دبیران پژوهش ســراها، کارشناســان آزمایشگاه ها و دانش آموزان بازدیدکننده از آزمایشگاه ها به منظور استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی 
فنــاوری نانــو، مهم تریــن ضرورت برگزاری مســابقه توانمند در ابتدای برگزاری آن در ســال 1395 بوده اســت. برگزاری این مســابقه موجــب افزایش جذابیت 
فضای آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو برای دانش آموزان و ترغیب آن ها برای استفاده از تجهیزات آن ها شده است )2(. در ادامه با حفظ ماهیت 
مســابقه توانمند که انجام دادن یک فعالیت عملی هیجان انگیز و ســرگرم کننده در حوزه فناوری نانو اســت، نحوه برگزاری این مسابقه تغییر کرد به نحوی 

که مخاطبان آن تنها فعاالن در آزمایشــگاه های توانا نباشند، بلکه 
تمــام پژوهش ســراها و مــدارس کشــور در صــورت تمایــل بتوانند 

مخاطب و شرکت کننده در این مسابقه باشند.
یکــی از اصلی تریــن دالیــل ایــن تغییــر رویکرد ایــن بود که باشــگاه 
نانو، عالوه بر المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و جشــنواره 
دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو، نیازمنــد رویــدادی بــود کــه 
جنبه های ســرگرمی و هیجانی در آن بیشــتر باشــد تا از این طریق، 
دیــدگاه دانش آموزانــی که نمی توانند به راحتی با فناوری نانو ارتباط 
برقــرار کننــد و تصورشــان ایــن اســت کــه بــرای فعالیــت در حــوزه 
فنــاوری نانو باید کارهای پیشــرفته و ســنگینی انجــام دهند، تا حد 

امکان تغییر کند.
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اولین دوره از این مســابقه در ســال 1395 با 48 شــرکت کننده از 9 اســتان برگزار شــد و در ســال های بعد ادامه یافت به نحوی که ســومین دوره توانمند در 
سال 1397 با 764 شرکت کننده از 28 استان برگزار شد. هرچند در سال 1398 با توجه به تجارب به دست آمده از دوره های پیشین و لزوم بازطراحی فرایند 
برگزاری، این مســابقه برگزار نشــد اما در ســال 1399 پس از ثبت نام از متقاضیان در پاییز و زمســتان، مرحله اول مســابقه توانمند در بهمن ماه برگزار شــد 
و فرایند برگزاری آن در ســال 14۰۰ ادامه دارد. گفتنی اســت که شــرکت در مســابقه برای دانش آموزانی که در هر یک از مقاطع تحصیلی مشــغول به تحصیل 

باشند امکان پذیر است و ثبت نام از متقاضیان از طریق پایگاه اینترنتی باشگاه نانو به آدرس www.nanoclub.ir انجام می شود.
 اطالعات علمی و مهارتی الزم برای پاسخ دهی به سؤاالت آزمون آنالین و همچنین حضور در مسابقه شامل موارد زیر می شود:

 آشنایی با مطالب علمی که در سرفصل های المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو اعالم شده است؛
 آشنایی با تجهیزات تخصصی موجود در شبکه آزمایشگاه های فناوری نانو )توانا(؛

 آشنایی با محیط آزمایشگاهی و نحوه انجام کار در آزمایشگاه؛
 آشنایی با ایمنی کار در آزمایشگاه فناوری نانو؛

محورهای برگزاری مسابقه توانمند در چهار دوره ای که برگزار شده است در جدول 1-6 آمده است.

محورهای برگزاری مسابقه توانمند )1395-1399( جدول 6-1 

محور مسابقهسال

استحکام کششی و ساخت نانوالیاف1395

سطوح آب گریز و ساخت نانوالیاف1396

ساخت نانوالیاف، آب گریزی و دارورسانی1397

1399

ساخت نانوالیاف، تولید پوشش آب گریز، سنتز نانوذرات به عنوان حامل دارومحور عمومی

محور تخصصی
ساخت سازه های پیچیده با جورچین اتم های کربنی، ستون تصفیه آب و اشکال پیچیده با قالب گچی )شبیه سازی فرایند 

لیتوگرافی(

تا پایان سال 1397، 61 نمونه برای داوری در مرحله نهایی مسابقه توانمند ساخته شده است. در نمودار 1-12 تعداد نمونه ها در سال های مختلف، نمایش 
داده شده است.
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تعداد نمونه های ساخته شده برای داوری در مرحله نهایی مسابقه توانمند )1395-1397( نمودار 12-1 
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فرایند برگزاری مسابقه توانمند شکل 7-1 

برگزاری مرحله اول مسابقه به 
صورت آزمون مجازی با شرکت 

769 دانش آموز

راهیابی 16 نفر به مرحله عملی از 
مرحله نهایی در قالب 4 تیم

ساخت نمونه به صورت متمرکز به 
عنوان مرحله عملی 

راهیابی 48 نفر به مرحله نهایی 
مسابقه در قالب 12 تیم

برگزاری مرحله تئوری از مرحله 
نهایی با موضوع دانش عمومی 

فناوری نانو

آزمون نمونه های ساخته شده و 
انتخاب 3 تیم برتر

 الزم به توضیح اســت که تعداد پایین نمونه های ســاخته شــده در مرحله نهایی در ســال 1397 به دلیل تغییری است که در فرایند برگزاری مسابقه توانمند 
در این سال ایجاد شد و در ادامه در مورد آن توضیح داده خواهد شد. همان طور که گفته شد، مرحله نهایی دوره چهارم مسابقه توانمند که در سال 1399 

آغاز شد هنوز برگزار نشده است.
فراینــد برگــزاری مســابقه توانمنــد در دوره اول و دوم تک مرحلــه ای بــود؛ بــه ایــن صــورت کــه ابتدا محورهــای برگزاری مســابقه بــا توجه به امکانــات موجود 
در آزمایشــگاه های مســتقر در پژوهش ســراهای کشــور انتخــاب می شــدند، ســپس دانش آمــوزان نمونه هــای خــود را در محورهــای اعــالم شــده در همــان 
آزمایشــگاه ها ســاخته و برای دبیرخانه مســابقه ارســال می کردند؛ اما از دوره ســوم این فرایند تغییر کرده و دو مرحله ای شــد. در شکل 1-7 به فرایند کنونی 

اشاره شده است.

در مرحلــه تئــوری از مرحلــه نهایــی، در ابتــدا شــرکت کنندگان در 
گروه هــای چهارنفــره گروه بنــدی می شــوند. در مرحلــه اول، هــر 
گروه می بایســت به سؤاالت تشریحی و شــفاهی در مدت زمان 1۰ 
دقیقــه پاســخ دهــد. روش کار به این صورت اســت که از هر گروه 
بــر اســاس نظــر خود اعضــای گروه، یک یــا دو نفر انتخاب شــده و 
بــه ســؤال تشــریحی مورد نظــر پاســخ می دهند. زمان پاســخ دهی 
به این ســؤال از مدت زمان 1۰ دقیقه کســر خواهد شــد و در زمان 
باقیمانده بقیه اعضای گروه می توانند به ســؤاالت شفاهی پاسخ 
دهنــد. در پایــان ایــن مرحلــه، 4 گــروه برتــر کــه باالتریــن امتیــاز را 
کســب کننــد به مرحلــه عملــی از مرحله نهایــی راه پیــدا می کنند. 

در این مرحله، هر گروه می بایســت در هر 3 بخش نانوالیاف، آب گریزی و دارورســانی شــرکت کند. در بخش نانوالیاف نمونه تولید شــده تحت آزمون 
کشــش قرار گرفته و حداکثر میزان تنشــی که ریســمان توانســته است تحمل کند بر اســاس فرمولی مشخص -که در آن، نسبت وزن تحملی به سطح 
مقطع ریســمان تأثیر خواهد داشــت- به عنوان امتیاز گروه شــرکت کننده ثبت می شــود. در بخش آب گریزی، شــرکت کنندگان باید با اســتفاده از مواد 
شیمیایی و تجهیزاتی که در اختیار آن ها قرار داده می شود، سطح آب گریزی را روی قطعه ای که در روز مسابقه در اختیار آن ها قرار می گیرد، تولید کنند. 
در بخش دارورســانی، ابتدا شــرکت کنندگان با اســتفاده از تجهیزات و مواد شــیمیایی که در دسترسشان قرار خواهد گرفت، ذرات مغناطیسی را تولید 
می کنند. سپس هر گروه باید ذرات تولیدی خود را درون گوی طراحی شده قرار داده و آن را با استفاده از آهن ربا از محفظه طراحی شده عبور داده و به 

انتهای مسیر برساند. تعداد گوی عبور داده شده از مسیر در امتیاز نهایی تأثیر خواهد داشت.
هرچنــد پــس از ایجــاد تغییــر در فرایند برگزاری مســابقه در ســال 1397، مالک های ارزیابی ســاخت نمونه ها تغییــر خاصی پیدا نکرد اما ســاختن نمونه ها به 
صورت متمرکز در محل برگزاری مسابقه )به جای ساختن آن ها در آزمایشگاه های استان محل سکونت دانش آموزان و ارسال نمونه ها به دبیرخانه که در 
دوره های قبل اتفاق می افتاد( باعث می شــد که نظارت و ارزیابی دقیق تری روی نمونه ها انجام شــود. اســامی برگزیدگان نهایی این مســابقه در جدول 7-1 

نمایش داده شده است.
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اسامی برگزیدگان نهایی مسابقه توانمند در سال های مختلف )1395-1397( جدول 7-1 

شهراستاننام و نام خانوادگیرتبهسال

1395

1

ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی

یزدیزد حسین معلم زاده

ایمان زمانیان

۲
امیرمحمد محمودی

یزدیزد
امیرمحمد افالطونیان

3

سارا کریمی

فسافارس مرضیه ذاکرین

مریم بشارتی پور

ع مهیار زار

ساریمازندران امیرحسین علی نژاد

علی عامری

۴

علیرضا کاظمی

زنجانزنجان ثنا محمدی

فاطمه فرامرزلو

5
محمدجواد داداشی

ساریمازندران
شهرزاد مقیم

1396

ف
سمان از نانو الیا

ش تولید ری
بخ

بوشهربوشهرمهدی محدثی، محمد علی رضایی، پویا بهروزی1

ساریمازندرانآیدا بذرافشان۲

بابلسرمازندرانعاطفه گیالنی، مبینا هاشمیان3

یزدیزدایمان زمانیان، محمد صادق خاکزاد۴

یزدیزدامیر محمد محمودی5

تبریزآذربایجان شرقیسکینه عادلی1

سنندجکردستانمهنا سجادی، آذین بینایی، زهرا حسینی۲

3

محمد حسن تقوی
فسافارس

محسن سبحانی

3
محمد متین نجات بخش

تهرانتهران
محمدرضا هروی

بوشهربوشهرمهدی محدثی، محمد علی رضایی، پویا بهروزی3

ش تولید سطح آبگریز
بخ
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اسامی برگزیدگان نهایی مسابقه توانمند در سال های مختلف )1395-1397( ادامه جدول 7-1 

شهراستاننام و نام خانوادگیرتبهسال

1396۴
امین دخلی

ساریمازندران
امیر حسین تراشنده

1397

1

ابوالفضل باقرزاده همائی

بندرعباسهرمزگان
آریا فرزانه فرد سردهایی

علی رفیعی مادوانی

سیده کیانا قریشی کاوردی

۲
مشهدخراسان رضویرقیه غالمزاده

بابلسرمازندرانسیده مبینا هاشمیان، مریم ولی پور، ربابه ولی پور

3

سنندجکردستانهومن حسینی

سنندجکردستانمحمد شافعی

شهرضااصفهانسید محمدعلی داتلی بیگی

سنندجکردستانمهیمن ژولیده

بندرعباسهرمزگانزهرا سادات شاکری، امیرحسین دیوارگر، حسین کمالی، علی باقرزاده همائی۴

عــالوه بــر جوایــز نقــدی و تقدیرنامه ای که ســتاد نانــو به برگزیدگان مســابقه توانمند اهــدا می کند، 3 میلیــون ریال اعتبار مالــی برای دریافــت خدمات آنالیز 
 باشــگاه نانو در تالش اســت که این 

ً
از آزمایشــگاه های عضــو شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری نانــو نیــز به هر یک از اعضــای گروه برگزیده اهدا می شــود. ضمنا

برگزیدگان در یک مسابقه تلویزیونی شرکت کنند تا حاصل زحمات آن ها در صداوسیما نیز مورد توجه قرار گیرد. میزان جوایز نقدی مسابقه در سال 1399 
در جدول  1-8 آمده است.

جوایز نقدی اعضای گروه برگزیده و نهاد معرفی کننده افراد در مسابقه توانمند )1399( جدول  8-1 

رتبه گروه
جوایز نقدی به هر یک از اعضای گروه در محور 

تخصصی )ریال(
جوایز نقدی به هر یک از اعضای گروه در محور 

عمومی )ریال(
جوایز نقدی به نهاد معرفی کننده هر 

فرد )ریال(

1۲0,000,00015,000,00010,000,000

۲10,000,0007,500,0005,000,000

35,000,0003,000,000-

گفتنی است عالوه بر جوایز نقدی فوق، به هر یک از گروه های برگزیده، لوح تقدیر و 3,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعتبار مالی برای دریافت خدمات آنالیز از آزمایشگاه های 
عضــو شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری نانــو نیز اهدا می شــود و در صورتی که همه اعضای یک گروه از طرف یک نهاد معرفی شــود، مبلغ جایــزه برای آن نهاد 4 
 2۰3 میلیون ریال به برگزیدگان نهایی مسابقه توانمند شامل نفرات حاضر در گروه ها و پژوهش سراها در قالب 

ً
برابر خواهد شد. تا پایان سال 1397 جمعا

جایزه نقدی اعطا شده است. 

ش تولید سطح 
بخ

آبگریز
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3- ارتقای شبکه آزمایشگاه های دانش آموزی علوم و فناوری نانو )توانا(
پس از حمایت ســتاد نانو از تجهیز آزمایشــگاه های دانش آموزی فناوری نانو )که از ســال 1391 آغاز شــد( و ایجاد تعدادی از این آزمایشــگاه ها در سطح 
کشــور و با اســتفاده از تجربه شــبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، شبکه آزمایشگاهی توانا در سال 1393 ایجاد شد)41(. منطق ایجاد شبکه توانا 
توسط ستاد نانو این بود که این آزمایشگاه ها با برقراری ارتباط با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود و همچنین برگزاری برنامه های مشترک، 
بتواننــد با یکدیگر همکاری کنند. شــبکه آزمایشــگاهی توانا اهــداف دیگری را نیز در فعالیت های خود دنبال می کنــد؛ از مهم ترین این اهداف می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:)36(
 آموزش فناوری نانو به صورت عملی و ساده به دانش آموزان؛

 تلفیق کار عملی و تئوری به همراه یادگیری فرهنگ کار گروهی؛
 تبدیل شبکه آزمایشگاهی توانا به یک برند و مرجع معتبر در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی فناوری نانو؛

 درآمدزایی آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی توانا به منظور استقالل مالی؛
.  اصالح سیستم آموزشی تئوری محور و آماده سازی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه یا محیط کار

این نکته همواره مدنظر باشــگاه نانو بوده اســت که کار پژوهشــی در فضای آزمایشــگاهی نیازمند تحصیالت تکمیلی پژوهشــگر است بنابراین هدف 
اصلی از سوق دادن دانش آموزان به بهره بردن از فضای آزمایشگاه های فناوری نانو این است که حتی اگر پروژه ای که دانش آموزان در آزمایشگاه های 
فناوری نانو طراحی کرده اند شکست خورد، بتوانند در این فضا، کار پژوهشی را در سطحی ابتدایی تجربه کرده و با نحوه طراحی آزمایش آشنا شوند)2(. 

در ادامه در مورد فعالیت های این شبکه به نحو مختصر توضیحاتی ارائه شده است.
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تجهیز آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو 1-3

آشــنایی دانش آمــوزان و مدرســان جذب شــده بــه حــوزه فنــاوری نانــو بــا نحــوه پژوهــش در ایــن حــوزه و انجــام برخی 
فعالیت هــای عملــی در کنــار آموزش هــا و رویدادهــای تئــوری و آموختــن نحــوه اســتفاده از دســتگاه ها و تجهیــزات 
آزمایشــگاهی فنــاوری نانــو امری ضــروری اســت. همچنین، وجود، تــداوم و بهبود مســتمر فضای پژوهشــی در زمینه 
، نیازمند وجــود محیط های تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی برای انجــام فعالیت های  فنــاوری نانــو در ســطح مدارس کشــور
پژوهشــی دانش آمــوزان اســت. در همیــن راســتا از ســال 1391 برنامــه تجهیز آزمایشــگاه های آموزشــی فنــاوری نانو با 
همــکاری وزارت آموزش وپــرورش و ســتاد نانــو آغــاز شــد و در ســال 1393، هم زمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه تجهیــزات 
آزمایشــگاهی ســاخت داخل، تجهیز آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو نیز سرعت بیشتری گرفت)41(. آموزش 
عملــی فنــاوری نانــو، هدایــت و ســازمان دهی فعالیت هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی دانش آموزان، ســهولت دسترســی 

دانش آمــوزان سراســر کشــور به تجهیزات آزمایشــگاهی فناوری نانو و تقویت احســاس خودباوری ملــی در دانش آموزان از طریق تجهیز این آزمایشــگاه ها 
، تجهیز آزمایشــگاه های دانش آموزی با دســتگاه های تولیــد داخل، بازاری  بــا تجهیــزات داخلــی فنــاوری نانو از اهداف مهم این برنامه اســت. از ســوی دیگر
مناســب برای تولیدکنندگان در این حوزه فراهم می کند. در همین راســتا موضوع تجهیز آزمایشــگاه های شــبکه آزمایشــگاهی توانا در نمایشــگاه ســاخت 

ح شد. ایران )نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی تولید داخل( نیز مطر
ستاد نانو بر این باور بوده است که تجهیز آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو توسط شرکت های تولیدکننده دستگاه های داخلی و تدوین محتوای 
آموزشــی مرتبط با آن ها، با هزینه هایی بســیار پایین تر از مشــابه خارجی امکان پذیر اســت و حتی این دســتگاه ها می توانند به عنوان یک محصول آموزشی 
به کشــورهای دیگر صادر شــوند. شــرکت های داخلی ســازنده تجهیزات آزمایشــگاه ها در ابتدا فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در نحوه ارتباط با مشــتری 
و خدمــات پــس از فــروش داشــتند امــا ســتاد نانو تــالش کرد تا بــا اســتفاده از بازخوردهایــی که از ســوی آزمایشــگاه های تجهیزشــده با این دســتگاه ها به 
دســت آورده اســت، شــرکت های ســازنده تجهیزات را در بهبود ارتباط با مشتری و یافتن روش های رفع نیاز مشــتری یاری کند تا این شرکت ها بتوانند برای 

بهره برداری مخاطب دانش آموز از دستگاه ها، اصالحات الزم را در آن ها ایجاد کنند )2(.
تأمین اعتبار الزم برای تجهیز آزمایشــگاه ها در ســال های مختلف با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، وزارت آموزش وپرورش و خیران با 
 بیش از 148 میلیارد و 7۰۰ میلیون 

ً
ستاد نانو انجام شده است. از ابتدای اجرای این برنامه یعنی از سال 91 تا پایان سال 99، برای تجهیز آزمایشگاه ها، جمعا

ریال توسط این سه نهاد حمایت مالی صورت گرفته است. روند سالیانه این حمایت ها در نمودار  1-13 نمایش داده شده است.

میزان حمایت مالی صورت گرفته برای تجهیز آزمایشگاه ها )میلیون ریال( )1391-1399( نمودار 13-1 
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در شکل 1-8 به آمار تجمعی آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو در استان های مختلف از ابتدای اجرای برنامه تا سال 1399 اشاره شده است.
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نحوه همکاری نهادهای مختلف و خیران با ستاد نانو در تأمین اعتبار الزم جهت تجهیز آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو در تمام سال های اجرایی

 شــدن این برنامه تا قبل از ســال 1398 به این صورت بوده اســت که 4۰% از اعتبار الزم توســط معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 3۰% از آن توســط 
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو و 3۰% دیگر توســط وزارت آموزش وپرورش تأمین می شــود که در ســال های مختلف، بخش های مختلف اما قابل توجهی از 
ســهم وزارت آموزش وپرورش، توســط خیران تأمین شــده است. از سال 1398 سهم حمایت ســتاد نانو کمتر شد و سهم حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری بــه 5۰% افزایــش یافت. البته میزان مشــارکت مذکور تنهــا در مورد حمایت از خریداری دســتگاه های تخصصی اجرا می شــد اما برای تهیه 

تجهیزات عمومی آزمایشگاه ها، حمایت کمتری انجام می شود که میزان آن با توجه به نوع دستگاه متفاوت بوده است.
گفتنی اســت که تفکیک دســتگاه های عمومی از تخصصی با همکاری واحد تجهیزات ســتاد نانو انجام شــده اســت. دســتگاه های تخصصی دســتگاه هایی 
 و یا به شــکل حداکثری در حوزه فناوری نانو مورد اســتفاده قرار می گیرند، اما دســتگاه های عمومی دســتگاه هایی هســتند که در همه 

ً
هســتند که یا صرفا

آزمایشگاه ها از جمله آزمایشگاه های زیست، شیمی، فیزیک و حتی مواد، مورد استفاده قرار می گیرند. برخورداری از حمایت ستاد نانو برای خرید تجهیزات 
: آزمایشگاهی مستلزم رعایت شرایط خاصی توسط متقاضیان دریافت حمایت است؛ مهم ترین عناوین این الزامات عبارت اند از

 زیرســاخت مناســب؛ نکات اصلی برای تائید زیرســاخت های آزمایشــگاه آموزشــی فناوری نانو شامل فضای محیطی آزمایشــگاه، ایمنی و بهداشت، 
متراژ آزمایشگاه، دارا بودن میز مناسب برای تجهیزات، وجود سیستم اتصال به زمین )ارت(، داشتن پریز برق صنعتی متناسب با جریان برق مصرفی 

تجهیزات، دوش اسید، هواکش مناسب و هود شیمیایی و یا میکروبی است.
 عملکرد قابل قبول در آموزش و ترویج فناوری نانو؛

 استقرار کارشناس متخصص به مدت حداقل 2 سال در آزمایشگاه؛
؛  تعهد آموزش حداقل یک نفر به ازای هر 15۰،۰۰۰ ریال هزینه تجهیز

استاندارد فضا )مساحت( آزمایشگاه به ازای هر دستگاه، تجهیز آزمایشگاه به سیم کشی مناسب برق و سیستم اتصال به زمین، وجود سکوها با اندازه های 
مناسب برای تجهیزات و تعبیه شدن تجهیزات عمومی مانند هواکش، ظرف شویی و شبکه آب و فاضالب، موارد الزامی از شرایط مذکور هستند.

ایجاد آزمایشــگاه های فناوری نانو در اولین ســال از اجرایی شــدن این برنامه )یعنی ســال 1391( در هفت اســتانی آغاز شد که بر اساس ارزیابی های باشگاه 
نانو در المپیاد علوم و فناوری نانو باالترین رتبه فعالیت را داشــته اند )2(. تا پایان ســال 1399، تعداد 89 آزمایشــگاه در 75 شــهر از 31 اســتان کشــور در این 

برنامه تجهیز شده اند. روند تعداد آزمایشگاه های مجهز شده در سال های 1391 تا 1399 در نمودار 1-14 نمایش داده شده است.

تعداد آزمایشگاه های مجهز شده )1391-1399( نمودار 14-1 
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نام شهرها و تعداد آزمایشگاه های موجود در آن ها نیز در جدول 1-9 آمده است.

تعدادشهراستانتعدادشهراستانتعدادشهراستانتعدادشهراستان

آذربایجان 
شرقی

1بناب

خراسان 
رضوی

1قزوینقزوین3مشهد

مازندران

1بابلسر

1بهشهر1قمقم1تربت جام3تبریز

1سبزوار1مراغه

کردستان

1ساری۲سنندج

1نور1قروه1نیشابور1میانه

آذربایجان 
غربی

خراسان 1سلماس
شمالی

1رامسر1بیجار1بجنورد

1مریوان1شیروان1ارومیه
مرکزی

1اراک

1ماکو
خوزستان

1محالت1سقز1اهواز

1شوشتر1اردبیلاردبیل

کرمان

1جیرفت

هرمزگان

3بندرعباس

اصفهان
1اصفهان

زنجان
1بندرلنگه1رفسنجان1خرمدره

1جاسک1سیرجان1زنجان1شهرضا

۲کرجالبرز
سمنان

1سیریک۲کرمان1دامغان

1میناب3کرمانشاهکرمانشاه1سمنان1ایالمایالم

نام شهرهای مجهز به آزمایشگاه های فناوری نانو و تعداد آزمایشگاه های آن ها جدول 9-1 
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توزیع استانی آمار تجمعی آزمایشگاه های تجهیز شده )1391-1399( شکل 8-1 
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تعدادشهراستانتعدادشهراستانتعدادشهراستانتعدادشهراستان

بوشهر

1شاهرودسمنان1برازجان
کهگیلویه و 

بویراحمد
1یاسوج

همدان

1مالیر

1بوشهر
سیستان و 
بلوچستان

۲زاهدان
گلستان

1همدان1بندرترکمن

تهران
3تهران

فارس

1آق قال1استهبان
یزد

1یزد

1بافق1رشتگیالن1شیراز1شهرری

چهارمحال 
و بختیاری

1دورودلرستان1فسا1شهرکرد

1گراش1سامان

هرمزگان

1بندرخمیر

خراسان 
جنوبی

1رودان1الرستان1بیرجند

1پارسیان1فیروزآباد

نام شهرهای مجهز به آزمایشگاه های فناوری نانو و تعداد آزمایشگاه های آن ها ادامه جدول 9-1 

همان طور که اشــاره شــد، در تجهیز آزمایشــگاه ها تنها از دســتگاه های تولید داخل اســتفاده می شود. در فرایند تجهیز آزمایشــگاه ها از سال 1391 تا 1399، 
625 دســتگاه در آزمایشــگاه های سراســر کشــور نصب شــده است. روند سالیانه تعداد دســتگاه های نصب شده در آزمایشــگاه ها در نمودار 1-15 نمایش 

داده شده است.

نکته قابل توجه اینکه در سال های اخیر تمرکز باشگاه نانو بر بهره برداری از آزمایشگاه های فعال و تجهیزات موجود در آن ها بوده است و نصب تجهیزات 
ج شــده اســت. دســتگاه های موجود در آزمایشــگاه های شــبکه توانا از نظر نوع کاربرد در دو دســته 1- سنتز و تولید و  جدید در آن ها از اولویت اقدامات خار

2- آنالیز و شناسایی، قرار می گیرند که در جدول 1-1۰ نوع کاربرد، حوزه کاربردی، نام و تصویر این تجهیزات آمده است )4(.
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روند سالیانه تعداد دستگاه های نصب شده در آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )1391-1399( نمودار 15-1 
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نوع کاربرد: سنتز و تولید

نام دستگاه: اسپاترینگنام دستگاه: الکتروریسی

حوزه کاربردی: پوشش دهی و ایجاد الیه نازکحوزه کاربردی: تولید نانوالیاف

نام دستگاه: الیه نشانی دورانی یا چرخشی )اسپین کوتر(نام دستگاه: الیه نشانی شیمیایی بخار

حوزه کاربردی: پوشش دهی و ایجاد الیه نازکحوزه کاربردی: پوشش دهی و ایجاد الیه نازک

نام دستگاه: همگن ساز فراصوتنام دستگاه: الیه نشانی غوطه وری )دیپ کوتر(

حوزه کاربردی: همگن سازی و توزیع نانوذراتحوزه کاربردی: پوشش دهی و ایجاد الیه نازک

نام دستگاه: لیتوگرافینام دستگاه: آسیاب گلوله ای سیاره ای

حوزه کاربردی: لیتوگرافیحوزه کاربردی: تولید نانوذرات به روش آسیا کاری
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دستگاه های نصب شده در آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )1391-1399( جدول 10-1 



نوع کاربرد: سنتز و تولید

نام دستگاه: پالسمای سرد اتمسفرینام دستگاه: انفجار الکتریکی سیم

حوزه کاربردی: فعال سازی سطوح به روش پالسمای سردحوزه کاربردی: تولید نانوذرات به روش انفجار الکتریکی سیم

نوع کاربرد: آنالیز و شناسایی

نام دستگاه: میکروسکوپ نیروی اتمینام دستگاه: میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی

حوزه کاربردی: تولید نانوذرات به روش انفجار الکتریکی سیمحوزه کاربردی: تولید نانوذرات به روش انفجار الکتریکی سیم

نام دستگاه: اسپکتروسکوپی UV-Visنام دستگاه: میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشی

حوزه کاربردی: آنالیز به روش طیف سنجیحوزه کاربردی: آنالیز با میکروسکوپ های پروبی روبشی

نام دستگاه: طیف سنج مرئینام دستگاه: طیف سنج مرئی

حوزه کاربردی: آنالیز به روش حرارتیحوزه کاربردی: آنالیز به روش طیف سنجی
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دستگاه های نصب شده در آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )1391-1399( ادامه جدول 10-1 



نوع کاربرد: آنالیز و شناسایی

نام دستگاه: اندازه گیری کشش سطحی مایعاتنام دستگاه: ضخامت سنج الیه های نازک

حوزه کاربردی: الیه های نازکحوزه کاربردی: الیه های نازک

فعالیــت آموزشــی آزمایشــگاه ها از ســال 1392 آغاز شــد و به طور هم زمان، باشــگاه نانو، دســتورالعمل ها و آیین نامه هــای اجرایی الزم بــرای ارتقای اثرگذاری 
برنامه هــای ایــن آزمایشــگاه ها را تدویــن کــرد. همچنین در ســال 1395 آیین نامــه حمایت از برگــزاری کارگاه های مختص شــبکه آزمایشــگاهی توانا با هدف 

ارتقای بهره برداری از آزمایشگاه ها تدوین و ابالغ شد. بر اساس این آیین نامه، آزمایشگاه ها به 3 دسته فعال، نیمه فعال و غیرفعال دسته بندی شدند.
پــس از گذشــت 3 ســال یعنــی در ســال 1398، در راســتای ارتقــای بهره بــرداری آموزشــی از آزمایشــگاه های موجــود یــک حد نصاب آموزشــی مشــخص برای 
آزمایشــگاه ها تعیین شــد؛ بر این اســاس هر آزمایشــگاه فناوری نانو عضو شبکه آزمایشگاهی توانا باید تا ســال 14۰۰ به ازای هر 15 هزار تومان هزینه تجهیز 

آزمایشگاه، حداقل یک نفر را آموزش داده باشد. این شاخص، به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها مورد استناد قرار می گیرد.
بهره برداری آموزشــی از آزمایشــگاه های آموزشــی فناوری نانو در قالب های مختلفی برای دانش آموزان و دبیران انجام شــده اســت که در ادامه درباره آن ها 

 توضیح داده خواهد شد:
ً
مختصرا

بازدید از آزمایشگاه ها
 
ً
در آزمایشــگاه های توانا، ســه سطح آموزشی-ترویجی پیش بینی شده است. سطح اول شامل صرفا

بازدید دانش آموزان، دبیران، مدیران و... از دســتگاه های مســتقر در آزمایشگاه ها و آشنایی اولیه با 
نام و کاربرد آن ها است.

کارگاه ها
کارگاه هــا در حوزه دانش آموزی معموًال دو نوع هســتند: کارگاه هــای آمادگی المپیاد علوم و فناوری 
نانو )که در قسمت »2-1- المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو« به آن اشاره شد( و کارگاه های 
آموزشــی توانــا )4 ســاعت، نیمی به شــکل تئوری و نیمی به شــکل عملــی(. کارگاه های نــوع دوم در 
واقع ســطح دوم از ســطوح آموزشــی-ترویجی اســت که در قسمت الف به آن ها اشــاره شد و در آن 
عــالوه بــر آموزش تئوری، نحوه اســتفاده از دســتگاه ها نیز )توســط مربی ها( به دانش آمــوزان ارائه 
می شــود. پژوهش ســراها پس از تهیه مســتندات برای برگزاری هر دو نوع کارگاه و ارســال آن برای 
ســتاد نانو، برای ایــن فعالیت حمایت دریافت می کنند. مهم ترین اهــداف حمایت از این کارگاه ها 

: عبارت اند از
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دستگاه های نصب شده در آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )1391-1399( ادامه جدول 10-1 

فعالیت های آموزشی در آزمایشگاه های توانا 2-3



 زمینه ســازی بــرای ترویــج فنــاوری نانــو و ارتقای مهارت هــای کار با تجهیــزات فناوری نانــو در بین مخاطبــان دانش آموزی، دبیــران آموزش وپرورش و 
دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با استفاده از پتانسیل های موجود در شبکه آزمایشگاهی توانا؛

 زمینه ســازی بــرای شناســایی اســتعدادها و توانمندی هــای بالقــوه دانــش آمــوزان کشــور در حوزه هــای مختلــف فنــاوری نانــو و برنامه ریــزی بــرای 
توانمندسازی آن ها؛

 تشویق آزمایشگاه های عضو برای حرکت به سمت استقالل مالی برای تأمین منابع مالی الزم جهت حفظ و فعال سازی شبکه آزمایشگاهی توانا.

: سرفصل های اصلی این کارگاه ها عبارت اند از
 آشنایی با شبکه آزمایشگاهی توانا و فعالیت های باشگاه نانو؛
 آشنایی با یکی از مفاهیم فناوری نانو مطابق با موضوع کارگاه؛
 معرفی آزمایش، ملزومات و تجهیزات مرتبط با موضوع کارگاه؛

 انجام حداقل یک آزمایش مطابق با موضوع کارگاه.

ح های پژوهشی طر
این فعالیت در واقع ســطح ســوم از ســطوح آموزشــی-ترویجی مذکور در قسمت الف است. در این سطح، خود دانش آموزان با دستگاه های آزمایشگاه کار 
کرده و از مواد آزمایشگاهی استفاده می کنند. در نهایت دانش آموزان می توانند بر اساس طرحی که اجرا کرده اند به تدوین مقاله یا حتی ساخت محصول 

بپردازند. این نهایت انتظاری است که باشگاه نانو از آزمایشگاه های دانش آموزی دارد.

سمینار
منظور سمینارهایی است که با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان و بیشتر با رویکرد ترویجی )نسبت به رویکرد آموزشی( می تواند برگزار شود تا در آن ها 
یک سری مفاهیم اولیه و پایه ای فناوری نانو به شرکت کنندگان ارائه شود. حمایت از سمینارها با توجه به کاهش بودجه از سال 1397 به بعد حذف شد.

دوره های کارگاهی و نمایشگاهی استانی توانا
ایــن دوره هــا به منظور بهره برداری آموزشــی از آزمایشــگاه های آموزشــی فنــاوری نانو، در ســال های مختلف با همــکاری وزارت آموزش وپرورش برگزار شــده 
اســت. در ایــن دوره هــا که در قالب ســمینارها و بازدیدهای آزمایشــگاهی برگزار شــده اســت، مدرســان بــه معرفی کارکــرد و ویژگی های تجهیــزات موجود در 
آزمایشــگاه ها پرداختــه و بــرای هــر گــروه از بازدیدکننــدگان، نحــؤه کار با یکی از دســتگاه ها را به صــورت عملی آمــوزش می دهند. همچنین برای آشــنا کردن 
دانش آموزان با موضوعات و ایده های پژوهشی فناوری نانو و ترغیب آن ها به حضور در آزمایشگاه ها، ضمن نمایش تعدادی از محصوالت تجاری شده در 
این حوزه، ایده های تحقیقاتی دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهند. کارشناسان باشگاه نانو در خالل برگزاری این دوره ها، عالوه بر مشاوره و بازخورد 
به شــرکت های ســازنده تجهیزات در جهت بهبود کیفیت دســتگاه های تولیدی، تجهیزات آزمایشــگاه ها را بررســی کرده و برای هر دســتگاه گزارشــی فنی و 

تحلیلی تنظیم می نمایند. 
تا پایان ســال 1399، تعداد 2514 رویداد آموزشــی در قالب های مذکور برگزار شــده اســت. در نتیجه برگزاری این رویدادها، تعداد 119۰84 دانش آموز و 1779 
دبیر تا پایان سال 1398 از محتوای آموزشی آن ها بهره برده اند)36(. در سال 1399 با توجه به شیوع بیماری کرونا و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای مجازی، 
 54724 دانش آمــوز در ایــن رویدادهای مجازی و بازدیدهای صورت گرفته از آزمایشــگاه ها آمــوزش دیده اند. تعداد افــراد آموزش دیده در رویدادهای 

ً
جمعــا

آموزشی برگزار شده در این آزمایشگاه ها در نمودار 1-16 قابل مشاهده است.
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در کنار برگزاری رویدادهای آموزشــی، تأمین و ارتقای محتوای آموزشــی 
نیــز از جمله برنامه های باشــگاه نانــو با هدف ارتقای ســطح کیفی این 
رویدادها و بهره برداری آموزشی بهتر در شبکه آزمایشگاهی توانا بوده 
اســت. بســته های آموزشــی مقدماتی، کیت های آزمایشــگاهی شامل 
دســتور کار انجــام آزمایش هــای مختلــف بــا ســرفصل های مشــخص، 
کتابچه هــای ایمنــی، کتابچه هــای ســاده و فیلم های آموزشــی در مورد 
نحــوه کار بــا دســتگاه ها و مقادیــر الزم از مــواد مختلــف بــرای انجــام 
آزمایش هــا بــا تکرارهــا مشــخص از جمله ایــن محتواها بــوده که برای 

آزمایشگاه ها ارسال شده است.
عالوه بر رویدادهای آموزشی در فضای آزمایشگاه ها، برگزاری نشست ها و رویدادهایی با محوریت همفکری و آموزش از جمله فعالیت هایی بوده است که 

به منظور هم افزایی بین مدیران، کارشناسان و مسئوالن آزمایشگاه های دانش آموزی و پژوهش سراها در سال های مختلف برگزار شده است.
در همین راســتا در ســال 1394 برنامه جامعی برای آموزش کارشناســان آزمایشــگاه ها و بهره برداری آموزشی از این زیرســاخت تدوین و اجرای آن آغاز شد و 

بدین ترتیب 18 رویداد همفکری و آموزشی تا پایان سال 1399، با حضور مدیران و کارشناسان آزمایشگاه های شبکه توانا برگزار شد.
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در نمودار 1-17 تعداد برگزاری این رویدادها در سال های 1394 تا 1399 نشان داده شده است.

ارزیابی آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو 3-3

 از جملــه نقدهــای وارد بــر فراینــد تجهیــز آزمایشــگاه ها ایــن بوده اســت که در برخــی موارد، تجهیزاتی برای آزمایشــگاه ها خریداری شــده اســت کــه توانایی 
 وجود برخی دستگاه های سطح باال در آزمایشگاه های دانش آموزی الزم نبوده و برای 

ً
استفاده از آن ها در آزمایشگاه مورد نظر وجود نداشته یا اینکه اساسا

تأمین اهداف آموزشــی در ســطح دانش آموزی، به تجهیزات ســاده تری نیاز بوده اســت. این مســئله در ادامه موجب بروز مشــکالت بیشتری شد؛ از جمله 
اینکه رفته رفته حدود نیمی از آزمایشــگاه های تجهیز شــده، به دلیل بدون اســتفاده ماندن دســتگاه ها غیرفعال شدند. باال بودن هزینه تعمیر و نگهداری 
 متفاوت مدیران بعدی در مورد فعالیت در حوزه فناوری نانو یا 

ً
دستگاه ها و تغییر مدیران و دبیران فعال در پژوهش سراها و آزمایشگاه ها و دیدگاه بعضا

گاهی آن ها نسبت به این حوزه از دیگر دالیل بدون استفاده ماندن تجهیزات و غیرفعال شدن آزمایشگاه ها بوده است. سطح پایین آ
در همیــن راســتا، ارزیابــی و رتبه بنــدی آزمایشــگاه ها از جملــه فعالیت هایــی بــود که بــه منظور فعال ســازی آزمایشــگاه ها در دســتور کار قرار گرفــت؛ چرا که 
ارزیابــی و رتبه بنــدی آزمایشــگاه ها و پرداخــت جوایز نقدی به آزمایشــگاه های برتر و برگزاری دوره های آموزشــی برای دبیران فعال در آن ها باعث می شــد که 
این فعاالن احســاس کنند فعالیت های آموزشــی و پژوهشــی آن ها در فضای آزمایشــگاهی برای ســتاد نانو حائز اهمیت اســت و همین امر انگیزه فعالیت 
آن هــا در آزمایشــگاه ها و فعــال شــدن آزمایشــگاه های غیرفعــال را بــاال می بــرد. در ایــن راســتا، در ســال 1394 آیین نامه ارزیابــی و رتبه بندی آزمایشــگاه های 
شــبکه آزمایشــگاهی توانا تنظیم شــد و بر این اســاس دریافت اطالعات عملکرد هر آزمایشگاه به صورت ساختارمند آغاز شــد تا فرایند ارزیابی و رتبه بندی 

آزمایشگاه ها از سال 95 اجرا شود.
از ســال 1395 که آیین نامه مذکور اجرایی شــد، همه آزمایشــگاه های عضو شــبکه آزمایشــگاهی توانا هرســاله بر اســاس فعالیت های ســال قبلشــان مورد 

ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. مهم ترین ســرفصل های شاخص های 
: ارزیابی آزمایشگاه ها عبارت اند از

 فعالیت های آموزشی:
 تعداد دانش آموزان شــرکت کننده در دوره های آموزشی مصوب 

و تعداد دوره هایی که هر دانش آموز شرکت کرده است؛
 کارگاه هــا و ســمینارهای آموزشــی برگــزار شــده بــا عناویــن مــورد 

تأیید باشگاه؛
 فعالیت های پژوهشی:

 تعــداد دانش آمــوزان شــرکت کننده در فعالیت های پژوهشــی و 

تعداد نشست های همفکری و آموزشی برگزار شده برای مدیران و کارشناسان شبکه توانا )1394-1399( نمودار 17-1 
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تعداد پروژه های دانش آموزی؛
 دستاوردهای دانش آموزی:

ح های دانش آموزی راه یافته به جشنواره دانش آموزی فناوری نانو؛ تعداد طر
 میزان همکاری های شبکه ای:

  میزبانی نشست مدیران و یا کارشناسان شبکه آزمایشگاهی توانا؛
 ارائه کارگاه های آموزشی در نشست های شبکه ای؛

 شرکت کردن مسئوالن و کارشناسان آزمایشگاه در نشست های شبکه ای و فعالیت های مرتبط؛
 برگزاری جشنواره دانش آموزی فناوری نانو؛

 تعامل با باشگاه نانو و ارائه گزارش به صورت منظم و ماهیانه در راستای بهبود کیفیت فعالیت ها؛
 همکاری های بین شبکه ای.

همچنیــن همان طــور کــه در ابتــدای این بخش ذکر شــد، از ســال 1398، یک شــاخص دیگــر به معیارهــای ارزیابی و رتبه بندی آزمایشــگاه ها اضافه شــد؛ به 
این صورت که هر آزمایشــگاه فناوری نانو عضو شــبکه آزمایشــگاهی توانا باید تا ســال 14۰۰ به ازای هر 15 هزار تومان هزینه تجهیز آزمایشــگاه، حداقل یک 
نفر را آموزش داده باشــد. به مراکز برتر در این رتبه بندی، هدایایی با محتوای آموزشــی جهت اســتفاده در آزمایشــگاه ها اهدا می شــود. در جدول 1-11 به 3 

آزمایشگاه برتر در هر سال بر اساس این ارزیابی ها اشاره شده است.

آزمایشگاه های برتر بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در شبکه توانا )1395-1399( جدول 11-1 

آزمایشگاه های برترسال

95
پژوهش سرای دانش آموزی رازی- فارس- شیراز

پژوهش سرای امام جعفر صادق)ع(-مازندران- نور
پژوهش سرای دانش آموزی اشراق- لرستان- درود

96
پژوهش سرای مالصدرا- البرز- کرج

مرکز پژوهش های علمی و آموزشی- کرمان- کرمان
پژوهش سرای مراغه- آذربایجان شرقی- مراغه

97
پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان- آذربایجان شرقی- تبریز

پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور نظامی- فسا- فارس
پژوهش سرای دانش آموزی مراغه- آذربایجان شرقی- مراغه

98
پژوهش سرای دانش آموزی مراغه- آذربایجان شرقی- مراغه

پژوهش سرای امام خمینی)ره(- کردستان- قروه
پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان- آذربایجان شرقی- تبریز

99
پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان- آذربایجان شرقی-تبریز

پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور نظامی- فسا- فارس
پژوهش سرای ناحیه 1- کرمانشاه- کرمانشاه

الگــوی موفــق جمهــوری اســالمی ایــران در آمــوزش فنــاوری نانو به دانش آمــوزان و ارائــه این تجربــه در کنفرانس هــا و مالقات های مســئوالن ســتاد نانو با 
همتایان خارجی، عالقه مندی تعدادی از کشــورها برای الگوبرداری و اســتفاده از توانمندی های ایران در این زمینه را به دنبال داشــته اســت. ســتاد نانو در 
ســال 1394 باشــگاه نانو را عهده دار صادرات این خدمات و تجهیزات در قالب های مختلف به دیگر کشــورها کرد. در همین راســتا اولین کارگاه بین المللی 
آشنایی با فناوری نانو در سال 1394 در شهر سوژو در کشور چین برگزار شد و پس از آن برگزاری رویدادها و فعالیت های بین المللی مختلف تا سال 1397 

ح این رویدادها و فعالیت ها آمده است. ادامه یافت. در جدول 1-12 تا جدول 1-18 شر

3-4 شبکه آزمایشگاهی توانا در عرصه بین الملل

74

گزارشعملکرد۲۰سالهترویجفناورینانو



رویدادسالردیف

کارگاه آشنایی با فناوری نانو برای مربیان در مدرسه »دوشو لیک« سوژو1139۴

برگزاری کارگاه برای دانش آموزان دوره متوسطه سوژو۲139۴

برگزاری کارگاه برای دانش آموزان دبستانی سوژو3139۴

۴139۴
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت »نانوسرف« در زمینه همکاری مشترک جهت بازاریابی و فروش بسته های تجهیزات آموزشی 

توانا-سوژو

حضور شبکه آزمایشگاهی توانا در جشنواره نانوی چین Chinano به منظور ارائه تجهیزات و خدمات آموزشی دانش آموزی5139۴

6139۴Chinano برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه جشنواره

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان دبستانی مدرسه روگو71395

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی مدرسه روگو81395

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی مدرسه دوشولیک91395

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان مدرسه آندینگ101395

برگزاری دوره تربیت مربی برای دانش آموزان در مدرسه دوشولیک111395

تجهیز آزمایشگاه های آموزشی نانو برای مدرسه »دوشولیگ«1۲1395

برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات پیشرفته برای کارشناسان شرکت »نانوسرف«- سوژو131395

تجهیز آزمایشگاه های آموزشی نانو برای شرکت »نانوسرف«- سوژو1۴1395

برگزاری کارگاه برای دانش آموزان نانجینگ151395

16
-1395
 1399

حضور شبکه آزمایشگاهی توانا در جشنواره نانوی چین Chinano به منظور ارائه تجهیزات و خدمات آموزشی دانش آموزی

برگزاری کارگاه های تربیت مربی برای دانش آموزان در مدرسه حزبی ایالت گوانگ دونگ در شهر گوانگ ژو1396 17

امضای تفاهم نامه با پارک علمی گنزو به منظور راه اندازی بخش آموزش نانو برای کودکان1397 18

برگزاری کارگاه آموزشی فناوری نانو برای کودکان در پارک علمی گنزو1397 19

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور چین جدول 12-1 
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رویدادسالردیف

1139۴Royal Life Science امضای تفاهم نامه با شرکت

برگزاری کارگاه آموزشی دانش آموزی برای شرکت Royal Life Science حیدرآباد1395 ۲

برگزاری کارگاه برای دانش آموزان دبستانی1395 3

۴ 1395IndiaLabExpo شرکت در نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه تجهیزات پیشرفته ایرانی1395  و 51396

برگزاری چهار کارگاه آموزشی برای دانش آموزان1395  و 61396

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی مدرسه حیدرآباد1396 7

رویدادها و فعالیت های اجرا شده در کشور هند جدول 13-1 
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رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور عمان جدول 14-1 

رویدادسالردیف

امضای تفاهم نامه با »مرکز الفکر« مسقط1395 1

۲ 1396AUT امضای قرارداد عدم افشا با شرکت

3 1397AUT امضای توافق نامه با شرکت

۴ 1397AUT امضای قرارداد همکاری با شرکت

برگزاری کارگاه آموزشی فناوری نانو برای دانش آموزان مدرسه فنی مسقط1397 5

برگزاری دوره تربیت مربی برای دانش آموزان در کالج تکنولوژی مسقط1397 6

رویدادسالردیف

بازدید  هیئت تجاری از کشور مالزی از آزمایشگاه های توانا در تهران1139۴

بازدید نمایندگان شهرداری پرتوریای آفریقای جنوبی از آزمایشگاه های توانا در تهران۲139۴

بازدید نماینده سفارت اروگوئه و استاد دانشگاه ایگوآ از آزمایشگاه های توانا در تهران3139۴

بازدید نمایندگانی از دانشگاه سلطان قابوس عمان از آزمایشگاه های توانا در تهران۴139۴

بازدید مقامات دولتی و پژوهشگران ارمنستان از آزمایشگاه های توانا در تهران5139۴

برگزاری نمایشگاه تجهیزات پیشرفته ایرانی برای هیئت تجاری از کشور عمان در تهران و تبریز61395

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور ایران جدول 15-1 
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رویدادسالردیف

برگزاری کارگاه آموزشی برای مدرسه گوکساکی استانبول1395 1

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی کالج ایتالیایی ها Liceo استانبول1395 ۲

برگزاری کارگاه برای دانش آموزان دوره متوسطه استانبول1395 3

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور ترکیه جدول 16-1 

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشورهای اکوادور، امارات و انگلستان جدول 17-1 

رویدادسالردیف

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور اکوادور

1 1396ULEAM امضای تفاهم نامه با شرکت

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان مدرسه خصوصی مانتا1396 ۲

برگزاری دوره تربیت مربی در مدرسه خصوصی مانتا1396 3

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور امارات

1139۴ArabLab حضور در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

حضور در نمایشگاه GESS دبی )نمایشگاه آموزشی شناخته شده در خاورمیانه(1395-1397 ۲

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور انگلستان

حضور در نمایشگاه BETT که به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه آموزشی در جهان شناخته می شود.11397
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رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشورهای  اندونزی  و کوبا جدول 18-1 

رویدادسالردیف

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور اندونزی

حضور و برگزاری کارگاه در نمایشگاه GESS جاکارتا )نمایشگاه آموزشی شناخته شده در خاورمیانه(11395

۲1395»Make NanoVisible« برگزاری کارگاه بین المللی

رویدادها و فعالیت های اجراشده در کشور کوبا

راه اندازی آزمایشگاه فناوری نانو در هاوانا1397 1

کارگاه هــای آموزشــی رویدادهایــی هســتند کــه در آن ها مخاطبان از طریق بازی ها و تجهیزات آموزشــی ســاده با مفاهیــم اولیه فناوری نانــو از قبیل افزایش 
، رویکردهای فنــاوری نانو در حوزه هــای تخصصی در  ســطح، رویکردهــای فنــاوری نانــو و کاربردهــای آن به صورت ملموس آشــنا می شــوند و در ســطوح باالتر
آن ها آموزش داده می شــود. اولین گام آموزشــی برای دانش آموزان، آشــنایی با مفاهیم اولیه و شــکل دهی دیدگاه آن ها اســت، بنابراین کارگاه ها با طراحی 

بازی هایی که مفاهیم پیچیده نانو را ساده سازی و ملموس کرده اند، حرکت در این مسیر را برای دانش آموزان به راحتی فراهم می آورد.
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4- ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی فناوری نانو
برنامه ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی فناوری نانو )شامل کاال و خدمات( از ابتدای سال 1398 با هدف شناسایی محصوالت و فعاالن این حوزه 
و اعتبارســنجی آن هــا و همچنیــن ارتقای ســطح تولید و بازار این محصوالت آغاز شــده اســت. آغاز چنین برنامــه ای با نگاه به برنامه تجهیز آزمایشــگاه های 
آموزشــی فناوری نانو )شــبکه آزمایشــگاهی توانا( بود. تجهیزات آزمایشــگاهی تأمین شده برای آزمایشــگاه های دانش آموزی دارای هزینه تعمیر و نگهداری 
باالیــی بودنــد و در کنــار آن نیــاز بــه خریــداری مواد آزمایشــگاهی مختلف نیز بــه منظور فعال ماندن آزمایشــگاه ها وجود داشــت؛ به همین دلیــل نیاز به در 
دســترس بودن کیت های آزمایشــی و محصوالت آموزشــی ســاده تر و ارزان قیمت تر نیز احســاس می شــد تا برخی پژوهش ســراها که تمایل به صرف هزینه 
کمتری داشــتند نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. البته همان طور که در بخش »3-2- فعالیت های آموزشــی در آزمایشــگاه های « نیز اشــاره شــد، از 
همان ابتدای اجرای برنامه تجهیز آزمایشــگاه ها، برخی بســته های آموزشــی و کیت های آزمایشــی در کنار تجهیزات برای آزمایشگاه ها ارسال می شد اما این 

بسته ها و کیت ها برای هدف مذکور ناکافی نبودند.
در این برنامه سعی شده است، پس از شناسایی محصوالت موجود، طبق ارزیابی و رتبه بندی محصوالت و تأییدیه ای که برای آن ها توسط ستاد نانو صادر 
می شود، توسعه محصوالت و توسعه بازار آن ها پیگیری شود. البته تالش بر این بوده است که توسعه بازار این گونه محصوالت بر اساس نیاز واقعی بازار 

در مدارس و مراکز دیگر صورت گیرد. این برنامه در چهار قالب زیر اجرایی می شود:

شناسایی و معرفی محصوالت آموزشی فناوری نانو 1-4

در ســال 1398 به این منظور اولین نســخه از کتاب »محصوالت آموزشــی فناوری نانو ســاخت ایران« تدوین و منتشــر شــد )شــکل 1-9(. تجهیزات، بســته 
، کتاب و پایگاه اینترنتی آموزشــی )با تأکید بر ترویج دانش آموزی و دانشــجویی فناوری نانو( محورهای اصلی این کتاب هســتند. در  آموزشــی، فیلم، نرم افزار

این کتاب 319 محصول آموزشی معرفی شده است.
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 با توجه به انواع برنامه های ترویجی در حوزه فناوری نانو که توســط ســتاد نانو برای دانش آموزان اجرا می شــود )مانند المپیاد، جشــنواره، رویدادهای آموزشــی در 
 خصوصی( به دنبال اخذ تأییدیه 

ً
آزمایشگاه ها و...( نیاز به منابع و ابزار آموزشی معتبر برای مخاطبان احساس می شود. همچنین برخی از تولیدکنندگان )عمدتا

از ســتاد نانو برای محصوالت آموزشــی تولیدشــده توســط خودشــان بوده اند تا بتوانند از این اعتبار در فروش 
محصوالت خود بهره ببرند. بر این اســاس گواهی »تأییدیه آموزش نانو« با هدف ســامان دهی و ارتقای کیفیت 
محصوالت آموزشی فناوری نانو و همچنین اعتباربخشی به این محصوالت، تعریف و طراحی شد تا با استفاده 
از آن، محصوالت آموزشی معتبر )اعم از کاال و خدمات آموزشی( در حوزه علوم و فناوری نانو به عموم مخاطبان 
و به طور خاص دانش آموزان معرفی شــوند. این تأییدیه پس از بررســی جنبه های علمی، آموزشی و حتی ایمنی 

محصوالت متقاضی، به تولیدکنندگان حائز شرایط اعطا شده است.
ارزیابــی محصــوالت آموزشــی )اســباب بازی، کیــت یــا کتــاب( در دو مرحلــه صورت گرفتــه اســت. مرحله اول، 
ارزیابــی علمــی اســت. در این مرحلــه محتوای محصول آموزشــی بر اســاس ادعای متقاضــی از لحاظ صحت 
علمــی و کیفیــت موضوع ارائه شــده مورد ارزیابی قرار می گیــرد. پس از تأیید محتوای آموزشــی از نظر صحت 
و کیفیــت، محتــوای مربوطــه وارد فرآینــد دوم داوری خواهد شــد. در این مرحله محصول مــورد نظر با توجه 
بــه معیارهــای آموزشــی چــه از نظــر محتوا و چــه از نظر روش مورد بررســی قــرار خواهد گرفت. عــالوه بر این، 
محصــول موردنظــر از نظــر اســتانداردهای ایمنــی نیــز بررســی می شــود. معیارهــای ارزیابی علمی و آموزشــی 

ج شده است. محصوالت آموزشی جهت صدور »تأییدیه آموزش نانو« در جدول جدول 1-19 در

ارزیابی محصوالت آموزشی و صدور »تأییدیه آموزش نانو« 2-4

معیارهای ارزیابی علمی و آموزشی محصوالت آموزشی جهت صدور »تأییدیه آموزش نانو« جدول 19-1 

معیارهای ارزیابی آموزشی )روش(معیارهای ارزیابی آموزشی )محتوا(معیارهای ارزیابی علمی

جذابیت ظاهریجذابیتصحت و دقت علمی

خالقیت در شیوه ارائهسازمان دهی مناسبانسجام در اطالعات علمی

ارزشیابیتناسب هدف آموزش با محتوای ارائه شدهجامع بودن مطالب علمی

طراحی دستورالعمل مناسبتناسب محتوا با رده سنی مخاطبارائه مستندات و منابع

قابل استفاده برای همه مخاطبان در محدوده سنیمیزان تعامل با مخاطببه روز بودن مطالب علمی

-سادگی و روانی-

تصویر جلد کتاب »محصوالت آموزشی فناوری نانو ساخت ایران« شکل 9-1
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همچنین فهرست محصوالت دارای تأییدیه آموزش نانو تا پایان سال 1399 در جدول 1-2۰ آمده است.

فهرست محصوالت آموزشی دارای تأییدیه آموزش نانو جدول 20-1 

تولیدکننده/ ناشرنوع محصولعنوان محصولردیف

مجتبی اکبرزادهبسته آموزشی )کیت(بسته آموزشی کوچولوهای شگفت انگیز1

امیرحسن مهدی زادهبسته آموزشی )کیت(بسته آموزشی سیاره نانو۲

شرکت توسعه افق نانوفناوری توانابسته آموزشی )کیت(بسته آموزشی »آموزش مقدماتی فناوری نانو«3

نانوفناوری پلیمر رساناسباب بازیرنگ آمیزی الکترونیکی )جوهر رسانا(۴

نانوفناوری پلیمر رساناسباب بازیشهر الکترونیک5

نانوفناوری پلیمر رساناسباب بازیخانه الکتریکی6

پژوهشگران نانوفناوریاسباب بازیجورچین سازه های شگفت انگیز7

کتابنگاهی نو به دنیای نانو، مبانی علوم و فناوری نانو8
پژوهشگران نانوفناوری

)نشر دیدار پارسیان(

کتابمفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در زیست شناسی9
پژوهشگران نانوفناوری

)نشر دیدار پارسیان(

کتابمفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در شیمی10
پژوهشگران نانوفناوری

)نشر دیدار پارسیان(

کتابمفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در فیزیک11
پژوهشگران نانوفناوری

)نشر دیدار پارسیان(

کتابکار در آزمایشگاه- تولید نانوذرات به روش انفجار الکتریکی سیم1۲
پژوهشگران نانوفناوری

)نشر دیدار پارسیان(

کتابکار در آزمایشگاه نانو، تولید نانوالیه ها به روش کندوپاش یونی13
پژوهشگران نانوفناوری

)نشر دیدار پارسیان(

کتابکار در آزمایشگاه نانو، تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی1۴
پژوهشگران نانوفناوری

)نشر دیدار پارسیان(

حمایت از توسعه محصوالت دارای تأییدیه 3-4

ستاد نانو، تولیدکنندگانی که موفق به اخذ »تأییدیه آموزش نانو« برای محصوالت خود شده اند را در راستای ارتقای کیفیت این محصوالت، طراحی صنعتی 
، توسعه بازار و حتی توسعه بازار خارجی محصوالت در آینده، یاری کرده است. ، ورود اصولی به بازار محصول، مطالعه بازار

حضور در نمایشگاه های مرتبط با محصوالت آموزشی 4-4

گروه اجرایی برنامه ســاماندهی و توســعه محصوالت آموزشــی فناوری نانو در سال 1398 با هدف معرفی محصوالت آموزشی فناوری نانو و رصد محصوالت 
مشابه، در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو و پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی حاضر شدند.
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5- حمایت از رویدادهای ترویجی فناوری نانو در حوزه دانش آموزی
ح شدن ترویج دانش آموزی فناوری نانو و تأسیس باشگاه نانو در سال 1387، ستاد نانو تالش کرد با برگزاری جلسه با پژوهش سراهای  هم زمان با مطر
دانش آمــوزی بــه منظــور معرفــی فعالیت هایــش، از این زیرســاخت برای توســعه فناوری نانو اســتفاده کنــد )2(. با توجه به اینکه ســتاد نانو دسترســی 
مســتقیم به بدنه نظام آموزش وپرورش )شــامل مدارس، پژوهش ســراها، ادارات کل آموزش وپرورش استان ها و مناطق( نداشته و پژوهش سراها و 
ســایر بخش های زیرمجموعه آموزش و پرورش نیز موظف به فعالیت در قالب های مطلوب ســتاد نانو نیســتند، تالش شــد با حمایت های تشــویقی 
، رویدادهای ترویجی در حوزه دانش آموزی اجرا و حمایت شــوند تا با شــرکت کردن مخاطبان مذکور در  این ســتاد یا حمایت های مادی و معنوی دیگر
این رویدادها، هم آن ها با روند مطلوب ســتاد نانو در راســتای توســعه فناوری نانو همراه شــوند و هم ســتاد نانو در برنامه های مختلف خود بتواند از 

همکاری آن ها استفاده کند.
وزارت آموزش وپرورش، پژوهش ســراها را برای کارهای فوق برنامه دانش آموزی راه اندازی کرده اســت. ایجاد فضایی برای شــکوفا شــدن همه ظرفیت های 
دانش آمــوزان از طریــق »آموختــن بــرای بــه کار بســتن« در کنــار آموزش هــای تئــوری در کالس هــای درس، هــدف اصلــی آموزش وپــرورش در راه انــدازی 
پژوهش ســراها بوده اســت؛ به همین دلیل پژوهش ســراها پیش از فناوری نانو، در زمینه آموزش رباتیک، نجوم و تا حدی فناوری ارتباطات و اطالعات نیز 
فعال بوده اند و بعضی از آن ها مجهز به آزمایشگاه فیزیک و شیمی بوده اند. در این بین ستاد نانو پیشنهاد کرد که با حمایت این ستاد از پژوهش سراها، 
از فناوری نانو نیز برای توســعه ظرفیت دانش آموزان اســتفاده شــود. بدین ترتیب اقدامات پژوهش ســراها در زمینه ترویج فناوری نانو نیز در کارنامه آن ها 

ثبت شده است.
همان طور که پیش از این اشاره شد، ستاد نانو همواره تالش کرده است شرایط را برای مجموعه هایی که ظرفیت فعال شدن در اقدامات مدنظرش را 
دارند، فراهم و از آن ها حمایت کند تا خودش وارد فرایند اجرایی نشــود. با گذشــت زمان و گســترش اقدامات در زمینه ترویج دانش آموزی فناوری نانو، 
نقش پژوهش سراها در این زمینه بیشتر شد تا جایی که یکی از مؤثرترین بخش ها در برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها، پژوهش سراها بودند و با آغاز 

برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از سال 1389، ثبت نام، آموزش و گاهی اجرای المپیاد با همکاری پژوهش سراها انجام شده است )2(.
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رویدادهای ترویجی و آموزشی 1-5

برگزاری ســمینارها یا ســایر رویدادهای ترویجی و آموزشــی، ابزاری است برای گفتمان ســازی و جریان سازی نیروی انسانی. یکی از رویکردهای مهم در ستاد نانو 
فراهــم کــردن فضــا بــرای فعالیت نیروی انســانی دارای ظرفیت در بخش های گوناگون بوده اســت. حمایــت از برگزاری رویدادهای ترویجــی دانش آموزی نقش 
مهمی را در ایجاد چنین رویکردی فراهم کرده است. با استفاده از این ابزار، ظرفیت و فضا برای کار کردن کسانی که با ستاد نانو ارتباط مستقیم نداشته اند و 
این ستاد آن ها را نمی شناخته است، فراهم شده است. از دیگر مزیت های اجرایی شدن چنین الگویی، ظرفیت ایجاد پراکندگی مناسب فعالیت های ترویجی 

دانش آموزی در سطح کشور است)29(.
در ســال 1386 ســتاد نانو، آیین نامه حمایت از ســمینارهای ترویجی و آموزشــی در این حوزه را با هدف آشناسازی دانش آموزان و معلمان با مبانی و کاربردهای 
فناوری نانو تدوین و اجرای آن را آغاز کرد. مطابق با این آیین نامه، هر سمیناری که به منظور ترویج فناوری نانو در بین دانش آموزان یا دبیران آموزش وپرورش 
برگزار شود، از نظر ترکیب سخنرانان، شرکت کنندگان و سطح مباحثی که ارائه می شود، مورد ارزیابی قرار گرفته و مبلغی را به عنوان حمایت تشویقی از ستاد 
نانو دریافت می کند. البته تدوین آیین نامه برای حمایت از برگزاری ســمینارها، قاعده و قالبی برای جهت دهی به کار مروجان و جلوگیری از کارهای ســلیقه ای 
اســت. آیین نامه ســدی نیســت که هر کسی توانست از این ســد عبور کند حمایت شود و هر کس نتوانست، حمایت نشود. رویکرد ستاد نانو در مواجهه با 
نهاد ترویجی که تازه وارد فضای برگزاری ســمینار شــده اســت، رویکردی ســهل گیرانه و آموزشی اســت، اما وقتی نهادی به نقطه ای برسد که در طول یک سال، 

تعداد قابل توجهی سمینار برگزار کند، رویکرد ارزیابی کیفی در مواجهه با آن قوی تر می شود)29(.
 از 58۰1 رویداد ترویجی در حوزه دانش آموزی حمایت شــده است. میزان این حمایت ها از سال 1392 تا 

ً
بر اســاس این برنامه، از ســال 1386 تا ســال 1399 جمعا

پایان سال 1399 بیش از 18 میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال بوده است که روند آن در نمودار 1-18 نشان داده شده است.

میزان حمایت مالی از رویدادهای ترویجی دانش آموزی )هزار ریال( )1392-1399( نمودار 18-1 

6 , 000,000

5,000,000

۴,000,000

3,000,000

۲,000,000

1,000,000

0
139۲

1,976,970

۲,788,0۲0 3,507,750

5,1۴۴,930

3,1۲۴,980

1,313,۴۲0

886,۲30
168,000

1393 139۴ 1395 1396 1397 13991398

، اغلب سمینارهای دانش آموزی توسط اشخاصی برگزار می شد که دارای پایان نامه مرتبط با فناوری نانو و )مورد تأیید ستاد نانو( بودند و طبق آیین نامه  در آغاز
حمایت از ســمینارهای دانش آموزی، حمایت های مالی به مدرس ســمینار تعلق می گرفت؛ به این صورت که مدرس در مدرســه ها یا پژوهش ســراها اقدام به 
برگزاری سمینار می کرد و پس از ارائه گزارش و تأیید شدن آن گزارش توسط مدرسه یا پژوهش سرای محل برگزاری، از آن مدرس حمایت می شد. پس از تداوم 
برگزاری ســمینارها و اســتقبال از آن ها، از بازخوردهایی که ســتاد نانو دریافت می کرد مشــخص شــد محتوای برخی از ســمینارها دارای ســطح مطلوب نیســت؛ 
همیــن مســئله و نیازهــای مشــابه دیگر در بخش ترویج دانشــجویی فناوری نانو، زمینه ای شــد تــا برگزاری آزمون توانمنــدی تدریس و ارائــه گواهی توانمندی 
تدریس در دستور کار ستاد نانو قرار گیرد و در آیین نامه های بعدی شرط داشتن این گواهی به شرایط الزم برای حمایت از برگزاری سمینارها اضافه شود )2(. 

)درباره گواهی توانمندی تدریس در فصل »آموزش و ترویج دانشجویی فناوری نانو« توضیحات بیشتری ارائه شده است.(
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: این سمینارها در دو قالب سیمنار دانش آموزی و سمینار دبیران مورد حمایت قرار گرفته اند. سرفصل های محتوایی این دو نوع سمینار عبارت اند از
 آشنایی با فناوری نانو و کاربردها. شامل:

 اهمیت مقیاس نانو؛
 کاربرد در حوزه های مختلف؛

 روش های کار و تولید در مقیاس نانو؛
 روش های آنالیز نانوساختارها.

 آشنایی با فناوری نانو در ایران. شامل:
  آشنایی با آخرین وضعیت توسعه فناوری نانو در ایران از نظر علمی، فناوری، شرکت ها، بازار و صادرات؛

 آشنایی با شرکت های فعال به تفکیک روش های ساخت و آنالیز یا به تفکیک حوزه های کاربرد؛
 برنامه ها و ابزارهای ترویج دانش آموزی شامل:

 آزمایشگاه ها )شبکه آزمایشگاهی توانا(: معرفی کلی و وضعیت استان مربوطه؛
 المپیاد: معرفی کلی و وضعیت استان مربوطه از نظر مشارکت و برگزیدگان؛

 کانون برگزیدگان باشگاه: اهداف و برنامه ها؛
 مسابقه توانمند؛

ح های دانش آموزی؛  جشنواره طر
 پایگاه اینترنتی باشگاه؛

ســتاد نانــو از برگــزاری کارگاه هــای آمادگــی المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانو نیز حمایت کرده اســت. تمامــی داوطلبانی کــه در این المپیــاد ثبت نام 
کرده انــد، می تواننــد در کارگاه هــای آمادگی آن شــرکت کنند. مجــری این کارگاه ها نیز نهادهای ترویجی ثبت شــده در بانک اطالعات نهادهای ترویجی ســتاد 
نانــو هســتند. )دربــاره ایــن بانــک اطالعــات، در بخش »3- گســترش شــبکه نهادهای ترویجــی فناوری نانــو« از فصل »آمــوزش و ترویج دانشــجویی فناوری 
نانو« توضیحات بیشــتری ارائه خواهد شــد.( مدرســانی هم که توســط ســتاد نانو مورد حمایت قرار می گیرند اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو هستند که 
: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که راهنمایی حداقل یک پایان نامه مرتبط با فناوری نانو را انجام داده و اطالعات آن ها در بانک های اطالعاتی  عبارت اند از

پایگاه اینترنتی ستاد نانو ثبت شده باشد یا دارندگان گواهی توانمندی تدریس.
 از 58۰1 رویداد ترویجی دانش آموزی حمایت شده است. حاصل حمایت از این رویدادها، آموزش حدود 54 هزار نفر از دانش آموزان 

ً
از سال 1386 تا سال 1399 جمعا

و دبیران در زمینه آشنایی با فناوری نانو بوده است. روند برگزاری این رویدادها و تعداد نفرات آموزش دیده در آن ها در نمودار 1-19 نشان داده شده است.
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گفتنــی اســت باشــگاه نانــو عــالوه بر حمایــت مالی و ارزیابــی کیفیت علمــی دوره های برگزار شــده، با تأمین محتــوای آموزشــی، ارائه فصلنامه فنــاوری نانو و 
ماهنامــه زنــگ نانــو )بــه صــورت رایگان یا با تخفیــف( و معرفی مدرس، مجریان برگزاری ســمینارها و کارگاه ها و همچنین ســازمان ها و مراکــز عالقه مند را در 
ح، دسترسی بیشتر عالقه مندان فناوری نانو به منابع آموزشی استاندارد و برتر فناوری نانو  اجرای دوره های آموزشی یاری کرده است. هدف از اجرای این طر

و همچنین افزایش کیفیت محتوای آموزشی سمینارهای ترویجی و کارگاه های آموزشی فناوری نانو است.

نمایشگاه های آموزش عمومی علوم و فناوری نانو 2-5

نخســتین نمایشــگاه های اســتانی آمــوزش عمومــی علوم و 
فنــاوری نانو، با همکاری افراد دلســوز و عالقه مندی در بدنه 
ادارات آموزش وپــرورش اســتان ها برگزار شــد که به واســطه 
ظرفیت ایجاد شده توسط برگزاری سمینارهای دانش آموزی 
در اســتان های مختلــف بــا ســتاد نانــو آشــنا شــده بودنــد. 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه ها در ابتــدا توســط خــود نیروهــای 
فعال در باشــگاه نانو صورت می گرفت اما پس از چند دوره، 
به تعــدادی از دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشــد و دکتری 
که با فناوری نانو آشــنایی داشــتند و به همین منظور توسط 
باشــگاه نانو آموزش دیده بودند محول شد تا از این طریق، 
توان کمی و کیفی برگزاری نمایشــگاه های استانی در باشگاه 
بــاال بــرود. بدین ترتیــب برگــزاری نمایشــگاه های اســتانی 
فنــاوری نانو، ترویج دانش آموزی ایــن فناوری را که با برگزاری 

سمینارها آغاز شده بود، گسترش داد )2(.
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روند تعداد رویدادهای ترویجی دانش آموزی حمایت شده توسط ستاد نانو و تعداد نفرات آموزش دیده در آن ها
 1)1386-1399(

نمودار  19-1 

1-از سال 1391، کارگاه آمادگی المپیاد دانش آموزی جایگزین دوره آموزشی دانش آموزی شد.



این نمایشگاه ها که محیط ویژه ای را برای تعامل مستقیم افراد با محصوالت فناوری نانو و تجربه فردی تغییر خواص و ویژگی های محصوالت این فناوری 
فراهم نموده اند، نخستین بار در سال 1387 با هدف ترسیم دنیایی مبتنی بر فناوری نانو طراحی و اجرا شده و اجرای آن ها تا سال 1396 ادامه یافته است. 
نخســتین تجربه های برگزاری چنین نمایشــگاه هایی در ســال 1387 در قالب یک غرفه با عنوان »آموزشی عمومی« در نمایشگاه توانمندی های ملی فناوری 
ج اجرایی شــد؛ اما از ســال  و نمایشــگاه نوآوری و شــکوفایی و همچنین برگزاری یک نمایشــگاه مســتقل با موضوع آموزش عمومی فناوری نانو در شــهر کر

1388 به بعد برگزاری نمایشگاه ها در دو قالب زیر نظم بیشتری به خود گرفت:
1-برپایی غرفه آموزش عمومی در جشنواره های سالیانه فناوری نانو؛

2-برگزاری نمایشــگاه های اســتانی با موضوع آموزش عمومی فناوری نانو تحت عنوان »هفته نانو« که هر ســاله تعدادی از آن ها در اســتان های مختلف با 
همکاری وزارت آموزش وپرورش در مراکز استان ها برگزار شده است.

از ســال 1388 رویکــرد باشــگاه نانــو در برپایــی غرفــه آموزش عمومی در جشــنواره فنــاوری نانو، موجب افزایش ســهم دانش آمــوزان در ارائــه محتوا در این 
غرفه ها شد و در همین راستا، در حالی که در سال اول )1387( تنها دو یا سه دانش آموز به ارائه نتایج کار خود پرداخته بودند، در غرفه ای که در سال 1389 
برپا شــد، حدود 9۰% از فضای غرفه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. مدیران و مســئوالن کشــور که از نمایشــگاه بازدید می کردند، در کنار آشــنا شــدن با 
دســتاوردهای فنی و محصوالت شــرکت ها، از غرفه باشــگاه نانو نیز بازدید می کردند و نتایج کار دانش آموزان به آن ها معرفی می شــد. مهمان های خارجی 
نیــز بــه طــور خــاص به غرفه دانش آموزی هدایت می شــدند و شــاید هیــچ مهمان خارجی ای نبود که از نمایشــگاه بازدید کــرده اما از این غرفــه بازدید نکرده 
باشــد. مشــاهده کار دانش آموزان و ســطح علمی آن ها، هم برای مســئوالن داخلی و هم برای مهمانان خارجی بســیار جذاب بوده است، به نحوی که اگر در 

 به غرفٔه باشگاه دانش آموزی نیز سر می زدند )2(.
ً
سال های بعد نیز از نمایشگاه بازدید می کردند، حتما

فضــای ایــن نمایشــگاه ها از ابتــدای برگــزاری آن هــا بــه طور کلی از دو بخش تشــکیل می شــد: بخــش اول، محیط ویــژه ای که بــرای تعامل مســتقیم افراد با 
محصــوالت فنــاوری نانو و مشــاهده تغییر خواص و ویژگی های محصوالت فراهم شــده اســت؛ بخــش دوم، فضایی که در قالب کارگاه های آموزشــی، که به 
آمــوزش مفاهیــم پایــه ای فناوری نانو و معرفی نانوســاختارهای بنیادی اختصاص یافته اســت. کار کردن دانش آموزان با برخــی از محصوالت تولید داخل در 

بخش اول، عالوه بر اثرگذاری آموزشی، موجب تقویت روحیه خودباوری در دانش آموزان می شود.
در سال های بعد، برنامه هایی مانند تشریح مبانی فناوری نانو، معرفی فعالیت ها و انتشارات باشگاه نانو، ثبت نام در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری 
نانو و برگزاری سمینارهای آموزشی در شهرستان های استاِن محل برگزاری نمایشگاه از جمله برنامه های ثابت نمایشگاه های استانی »هفته نانو« شدند. 
در غرفه هــای آمــوزش عمومــی فنــاوری نانــو در جشــنواره فنــاوری نانو نیــز عالوه بــر برنامه هــای پیش گفته، بــه معرفی دســتاوردهای دانش آمــوزی، معرفی 

فعالیت های باشگاه نانو و ارائه انتشارات آموزشی پرداخته شده است.
 33 نمایشــگاه برگزار شــد که 5 مورد از آن ها در قالب غرفه آموزش عمومی در جشــنواره فناوری نانو در سال های 1388 تا 

ً
از ســال 1387 تا ســال 1392 جمعا

1392 بوده است؛ روند برگزاری این نمایشگاه ها در سال های مختلف در نمودار 1-2۰ نمایش داده شده است.
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 954۰۰ دانش آموز از آن ها بازدید کرد. روند بازدید از این نمایشــگاه در ســال های مختلف در نمودار 21-1 
ً
در طی ســال های برگزاری این نمایشــگاه ها، جمعا

آمده است.
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تعداد دانش آموزان بازدیدکننده از نمایشگاه های آموزش عمومی )1387-1392( نمودار 21-1

از میان کل 33 نمایشگاه، 25 نمایشگاه در قالب »هفته نانو« در استان های مختلف برگزار شده است. در جدول 1-21 استان هایی که در آن ها »هفته نانو« 
برگزار شده به همراه تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه ها به ترتیب تاریخ برگزاری آن ها ارائه شده است.

تعداد بازدیدکنندهاستانسال برگزاریدورهتعداد بازدیدکنندهاستانسال برگزاریدوره

۲,500کرمان90چهاردهم5,000خراسان رضوی88اول

۲,000گیالن91پانزدهم۲,500یزد88دوم

3,000بوشهر91شانزدهم3,000خوزستان88سوم

3,000قزوین91هفدهم3,000لرستان89چهارم

3,000چهارمحال و بختیاری9۲هجدهم5,000فارس89پنجم

3,000مرکزی9۲نوزدهم۲,700هرمزگان90ششم

3,000ایالم9۲بیستم3,130خراسان شمالی90هفتم

3,350کهگیلویه و بویراحمد9۲بیست و یکم3,۴00سمنان90هشتم

1,500سیستان و بلوچستان9۲بیست و دوم۲,۴00گلستان90نهم

3,600آذربایجان غربی9۲بیست و سوم3,300همدان90دهم

3,500کرمانشاه9۲بیست و چهارم3,۴00آذربایجان شرقی90یازدهم

۲,000خراسان جنوبی9۲بیست و پنجم3,000کردستان90دوازدهم

۲,800قم90سیزدهم

تاریخ و استان های محل برگزاری دوره های مختلف نمایشگاه استانی »هفته نانو« و تعداد دانش آموزان بازدیدکننده از آن ها جدول21-1 
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6- توسعه رسانه های دانش آموزی فناوری نانو

پایگاه اینترنتی باشگاه نانو 1-6

بــا توجــه بــه اهمیت فناوری نانو و لزوم آشــنایی معلمــان و دانش آموزان با آن، وجود پایگاه اینترنتی که اطالعات جامــع و کاملی را درباره فناوری نانو به زبان 
ساده در اختیار معلمان، دانش آموزان و دیگر کاربران ناآشنا با این فناوری قرار دهد، ضروری است. در همین راستا، پایگاه اینترنتی باشگاه نانو به آدرس 
www.nanoclub.ir در سال 1383 با شعار »فناوری ایرانی برای دانش آموز ایرانی« راه اندازی شد. از مهم ترین اهداف این پایگاه اینترنتی، ارائه آخرین اخبار و 

اطالعات به روزشده فعالیت های ترویج دانش آموزی فناوری نانو و همچنین ارائه محتوای آموزشی در این حوزه در سطح کشور است.
پایگاه اینترنتی باشــگاه نانو در ابتدای راه اندازی )یعنی در ســال 1383( دارای دو بخش »ارائه مقاالت« و »تاالر گفتگو« بود که به بخش مقاالت متصل بود. 
به این نحو که هر مقاله ای که روی پایگاه اینترنتی بارگذاری می شــد، برایش یک انجمن در بخش تاالر گفتگو ایجاد می شــد )2(. بدین ترتیب تا ســال 1387 
عمده فعالیت های این پایگاه اینترنتی به ایجاد یک بانک اطالعاتی قوی از مقاالت فناوری نانو به زبان ساده، گزارش ها و تاالرهای گفتگوی فعال اختصاص 
داشت اما در سال 1387 یعنی هم زمان با تأسیس حقیقی باشگاه نانو، به روزرسانی مستمر محتوای پایگاه اینترنتی در دستور کار این باشگاه قرار گرفت؛ 
در همین راســتا، مطالب پایگاه اینترنتی به صورت انتشــار مقاالت آموزشــی، ترجمه، بازنویســی و انتشار دوره های آموزش فناوری نانو، فعال سازی تاالرهای 
گفتگــو، فعال ســازی مجــدد خبرنامــه الکترونیکی و انتشــار اخبار علــوم و فناوری نانو در حوزه دانش آموزی به طور مســتمر به روزرســانی شــد. بدین ترتیب 
پایگاه اینترنتی باشــگاه نانو در این ســال با حفظ ماهیت آموزشــی خود و ادامه مســیر انتشــار مقاالت ساده، تبدیل به فصل مشترک تعامل باشگاه نانو و 
مخاطبانش شــد. در ســال 1388، عالوه بر تداوم به روزرســانی محتوای پایگاه اینترنتی، طراحی و پیاده ســازی یک پایگاه جدید پیگیری شــد و در دســتور کار 
قرار گرفت. این اقدام مطابق با نیازمندی ها و فعالیت های جدید باشگاه نانو و مبتنی بر امکانات نرم افزاری روز صورت گرفت و برگزاری جلسات مشاوره و 

نیازسنجی و همچنین طراحی مفهومی پایگاه جدید به منظور پیاده سازی نرم افزاری، پشتوانه این اقدام بوده است.
از ســال 1389 با راه اندازی پایگاه اینترنتی جدید، این فضای مجازی محلی شــد برای درخواســت عضویت در باشــگاه، حضور در کارگاه های مجازی آموزشــی، 
گاهی از برنامه های  ح های مختلف آموزش علوم و فناوری نانو، آ هدایت پروژه های دانش آموزی و ارتباط با متخصصان، مطالعه مقاالت آموزشی، دریافت طر
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جــاری باشــگاه نانــو و... . همچنیــن اســتفاده از تاالرهای گفتگو، ثبت نام در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و ســایر رقابت های برگزار شــده توســط 
 بخش های فعال این پایگاه اینترنتی به طور کلی در قالب 

ً
باشگاه نانو، دریافت خبرنامه و... در این پایگاه اینترنتی مختص اعضای باشگاه نانو شد. ضمنا

، تاالرهای گفتگو، همایش ها و نگاره ها دســته بندی شــد. در بخش اخبار تالش شــد تا حد امکان به تبیین دستاوردهای دانشمندان ایرانی،  مقاالت، اخبار
یافته های پژوهشــگران سراســر جهان و نیز اخبار فعالیت های باشــگاه نانو و اخبار استان ها پرداخته شود. در بخش تاالرهای گفتگو نیز اعضا می توانند با 
ح های پژوهشی خود را با آن ها در میان بگذارند.  ح نمایند و طر متخصصان علوم و فناوری نانو ارتباط برقرار کنند، هرگونه سؤالی در این خصوص دارند مطر

تاالر گفتگو از جمله بخش هایی است که همواره مورد استقبال دانش آموزان و مخاطبان قرار گرفته است.
در سال 139۰ زیرساخت های الزم برای ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از طریق نهادهای ترویجی فراهم شد و 
فرایند ثبت نام ســومین دوره از این المپیاد از طریق پایگاه اینترنتی باشــگاه نانو انجام گرفت. نســخه جدیدتری از این پایگاه اینترنتی از ســال 1392 فعالیت 
، فهرست بندی، تکمیل و دسته بندی محتواها و برخی به روزرسانی ها  خود را آغاز نمود و در سال 1395 تغییراتی در آن ایجاد شد که سهولت کاربری بیشتر
از جمله این تغییرات اســت. بخش های مختلف نســخه جدید این پایگاه اینترنتی همچون المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، شــبکه آزمایشــگاهی 
توانــا، جشــنواره فنــاوری نانو، ماهنامه زنگ نانو، مســابقه توانمند و... به صورت موضوعی به فعالیت های ســاالنه باشــگاه نانو می پردازنــد. عالوه بر فرایند 
ثبت نام المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، فرایند ثبت نام مسابقه توانمند نیز از همین سال در بستر پایگاه اینترنتی باشگاه نانو انجام شد. از سال 

1397، فعالیت این پایگاه اینترنتی برون سپاری شد و به جز موارد حمایتی خاص، ستاد نانو برای آن بودجه ای هزینه نکرده است.

ماهنامه »زنگ نانو« 2-6

انتشــار ماهنامــه »زنــگ نانو« از مهرماه ســال 1388 توســط باشــگاه نانو بــرای مخاطبان دانش آموز آغاز شــد. 
آشــنا کردن دانش آموزان با فناوری نانو و کاربردهای آن، ارائه و انتشــار دســتاوردهای دانش آموزان )مقاالت و 
نوشــته های آن ها(، انتشــار اخبار باشگاه نانو و افزایش مخاطبان آن و ایجاد ارتباط با اعضای باشگاه از جمله 

اهداف انتشار این ماهنامه است.
تا سال 1391 نحوه توزیع ماهنامه »زنگ نانو« به این صورت بود که با همکاری وزارت آموزش وپرورش، بخشی 
از شمارگان این نشریه برای توزیع به سازمان های آموزش وپرورش استان های سراسر کشور ارسال می شد. 

تعدادی از نسخه ها نیز به دست مجریان برنامه های آموزشی و ترویجی و نمایشگاه های آموزش عمومی علوم و فناوری نانو می رسید. از سال 1391 بخشی 
از شمارگان نشریه برای مشترکان، بخش دیگر برای نهادها و سازمان های مرتبط با آموزش وپرورش و بخش دیگر برای برگزارکنندگان سمینارها و کارگاه ها 

)پژوهش سراها( ارسال شده است.
ایــن ماهنامــه هم زمــان بــا انتشــار چاپی به صــورت الکترونیکــی و بــا دسترســی آزاد در پایگاه 
اینترنتــی باشــگاه نانــو نیــز منتشــر شــده اســت و ســرفصل های محتوایــی آن از ســال 1388 
تــا ســال 139۰ شــامل ایــن موارد می شــد: آمــوزش مبانی دانــش فنــاوری نانو، معرفــی فناوری 
نانــو از منظرهــای مختلــف، تبییــن رویکردهــا و شــاخه های فنــاوری نانــو، معرفــی حوزه هــای 
کاربــری فنــاوری نانــو، معرفی محصــوالت فناوری نانــو، معرفی مشــاغل فناوری نانو و تشــریح 

آزمایش های آشپزخانه ای.
تعداد صفحات این ماهنامه تا ســال 139۰، 4 صفحه بود اما از آذرماه ســال 139۰ به 8 صفحه 
افزایــش یافــت. بــا افزایــش صفحــات ماهنامــه، ســرفصل های جدیدی نیــز به آن اضافه شــد 
کــه از جملــه آن ها می توان به مقــاالت، دســتاوردهای دانش آموزی، اخبار و ســرگرمی هایی که 

به وسیلٔه دانش آموزان خبرنگار افتخاری باشگاه نانو تهیه می شوند، اشاره کرد.
در ســال 1395 بــا توجــه بــه پیشــرفت های علمــی و تحقیقاتــی دانش آمــوزان و مراکــز 
آموزش وپــرورش در زمینــه فنــاوری نانو و برگزاری جشــنواره دانش آموزی علــوم و فناوری نانو 
و دریافت بیش از 15۰ مقاله در هر جشــنواره، نیاز به فضایی گســترده تر برای انعکاس هرچه 
، راه اندازی آزمایشــگاه های فناوری  بیشــتر و بهتر این فعالیت ها احســاس شــد. از طرف دیگر
نانــو در سراســر کشــور و شــکل گیری فعالیــت آن هــا نیــز نیاز بــه معرفی بیشــتری داشــت. در 
همیــن راســتا ســاختار ماهنامــه ارتقا یافــت و در آبان ماه 1395، نخســتین شــماره آن با قالب 

جدید در 24 صفحه چاپ و منتشر شد.
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شمارگان کلشمارگان هر شمارهتعداد شمارهسال

8867,500۴5,000

8991۲,000108,000

9096,0005۴,000

91۴6,000۲۴,000

9۲96,0005۴,000

9396,0005۴,000

9۴10۴,000۴0,000

9510۴,000۴0,000

9610۴,000۴0,000

9710۴,000۴0,000

983۴,0001۲,000

99۲1,000۲,000

محتوای آموزشی 3-6

تا پیش از سال 1387، راهبردی برای تدوین محتوا برای نوآموزان فناوری نانو وجود نداشت اما 
از این ســال به بعد، تأمین محتواهایی با بیان ســاده در این زمینه، در دســتور کار باشــگاه نانو 
قرار گرفت؛ بدین ترتیب حمایت ستاد نانو از ترجمه و تألیف محتوای مناسب در زمینه فناوری 
نانو، حجم منابع فارســی برای دانش پژوهان فارســی زبان را گســترش داده است. در این بخش 

به معرفی برخی فعالیت های ستاد نانو در این زمینه اشاره شده است.

6-3-1- کتاب
رویکــرد تدویــن محتــوا بــا بیان ســاده در زمینه فناوری نانو در ســتاد نانو از ســال 1385 تا ســال 
139۰ در قالب حمایت از چاپ و انتشــار کتاب اجرایی شــده اســت. اســتفاده مخاطبان باشــگاه 
نانــو از منابع آموزشــی واحد برای شــرکت در رقابت های دانش آموزشــی از ضرورت های پیگیری 

این برنامه بوده است. به عنوان نخستین اقدامات در این زمینه، با استفاده از محتواهایی که برای پایگاه اینترنتی باشگاه نانو تولید یا ترجمه شده بود، حجم 
زیادی از مطالب مفید جمع آوری شــد و با اســتفاده از همین محتواها کتاب »آزمایش های ســاده نانو« در ســال 1385 تولید و منتشــر شد )2(. این کتاب حاوی 
آزمایش هایی ساده در زمینه فناوری نانو است که آشنایی دانش آموزان و دانشجویان سال های اول و دوم دانشگاه ها با این فناوری را به صورت آزمایش هایی 

ساده و کم هزینه میسر می کند)42(. در سال 1387 نیز از انتشار کتابچه های »دنیای نو، دنیای نانو« و »بچه ها می دانید فناوری نانو چیست؟« حمایت شد.

گفتنــی اســت پژوهش ســراهای فعــال در آموزش فنــاوری نانو نقش مهمــی در تأمین مطالب ماهنامه »زنگ نانو« داشــته اند و همواره تالش شــده اســت 
محتوای علمی این ماهنامه به صورتی انتخاب شود که کوتاه و از منظر مخاطبان این نشریه خواندنی باشد.

 91 شــماره از این ماهنامه با مجموع شــمارگان 513۰۰۰ نســخه چاپ و 
ً
از ســال 1388 که آغاز فعالیت ماهنامه زنگ نانو بوده اســت تا پایان ســال 1399 جمعا

منتشر شده است. تعداد شماره ها و شمارگان منتشر شده از این نشریه در جدول 1-22 آمده است.

تعداد شماره های منتشرشده از ماهنامه »زنگ نانو« و شمارگان منتشر شده از هر شماره )1388-1399( جدول 22-1 
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این برنامه در سال های 1388 تا 139۰ با تجدید چاپ برخی عناوین و انتشار جدید برخی دیگر از عناوین کتاب ها در زمینه فناوری نانو ادامه یافت. عناوین 
و شمارگان انتشار این کتاب ها در سال های مذکور در جدول 1-23 ارائه شده است.

عناوین و شمارگان انتشار کتاب های حمایت شده )1388-1390( جدول 23-1 

شمارگان )نسخه(عنوان کتابنوع انتشارسال انتشارردیف

3000نانو از نوجدید188

۴000شبیه سازی های ساده در مقیاس نانوجدید۲88

۴000نانوفناورها و نانودستاوردهاجدید388

1۲000کاربردهای فناوری نانوجدید۴88

1۲000دنیای نانو، دنیای نانوتجدید چاپ588

3000نانو  9-10جدید689

3000سؤاالت اولین المپیاد علوم و فناوری نانوجدید789

3000تحصیل در فناوری نانوجدید889

انتشار به صورت اینترنتیپاسخ نامه سؤاالت دومین المپیاد نانوجدید990

5000نانوتجدید چاپ1090

1000نانو از نوتجدید چاپ1190

1000آزمایش های ساده نانوتجدید چاپ1۲90
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 برنامه حمایت از تدوین کتاب در دستور کار ستاد نانو قرار گرفت و تا پایان سال 1398 از تدوین 4 عنوان کتاب »مفاهیم اولیه فناوری 
ً
از سال 1396 مجددا

نانــو و کاربردهــای آن در شــیمی«، »مفاهیــم اولیه فناوری نانو و کاربردهــای آن در فیزیک«، »مفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در زیست شناســی« و 
ج شــده  »نگاهی نو به دنیای نانو، مبانی علوم و فناوری نانو« حمایت شــد اما پس از آن حمایت از انتشــار و فروش این کتاب ها از دســتور کار ســتاد نانو خار

است.

6-3-2- لوح فشرده
تولید و انتشــار لوح فشــرده نیز از جمله موارد پیش بینی شــده در بســته خدمات آموزشــی ستاد نانو، به 
خصوص برای ارائه به شــبکه آزمایشــگاهی توانا بوده اســت. البته قبل از آغاز به کار فعالیت های شــبکه 
، رویدادهای ترویجِی برگزار یا حمایت شده توسط ستاد نانو نیازمند تأمین محتوای  آزمایشگاهی توانا نیز
آموزشــی و ترویجی بوده اند. در همین راســتا تولید و انتشــار لوح فشــرده نیز در کنار دیگر قالب های ارائه 

محتواهای آموزشی و ترویجی در دستور کار ستاد نانو قرار گرفت.
بــا توجــه بــه لــزوم هماهنگ ســازی مطالــب قابــل تدریــس در کالس هــای آموزشــی و نیــاز بــه دسترســی 
، در قالب  دانش آمــوزان و دبیــران بــه ایــن منابــع، در ســال 1388 مطالــب آموزشــی متناســب بــا ایــن نیــاز
پاورپوینت های آموزشی و با توضیح کامل، در یک لوح فشرده تحت عنوان »آموزش علوم و فناوری نانو« 

جمع آوری شد.
لــوح فشــرده »نانــو واژه«، کامل تریــن واژه نامــه فارســی فنــاوری نانــو بــا 45۰۰ لغــت در زمینه هــای مختلف 

فناوری نانو نیز در سال 1388 با شمارگان 2۰۰۰ نسخه منتشر شد.
در سال 1389، لوح فشرده مجموعه نمایشی آموزشی »9-1۰« -که ساخت آن از سال 1388 آغاز شده بود- 
منتشــر و نخســتین بار در ســومین جشــنواره فناوری نانو عرضه شــد. ایــن مجموعه، اولیــن فیلم ایرانی 
اســت کــه بــرای آمــوزش فناوری نانو به دانش آموزان ســاخته شــده اســت و تمامی افــرادی را که اطالعات 

تخصصی از فناوری نانو ندارد، مخاطب قرار می دهد.
در ســال 1389 نرم افــزار آموزشــی »نانــو کاوش« با هــدف آموزش مبانی فنــاوری نانو و آشــنایی با تجهیزات 
فنــاوری نانــو بــه وســیله ســتاد نانــو تولیــد و منتشــر شــد و در ســال 139۰ ویرایــش دوم آن نیــز در اختیار 
مخاطبان قرار گرفت. این نرم افزار آموزشــی با ویژگی هایی از قبیل: نمایش واکنش ها در ابعاد نانومتری، 

انواع عملکرد ابزارهای ساخت و شناسایی و خواص مختلف مواد نانوساختار عرضه شده است.
شــایان ذکــر اســت نرم افزار فوق، ســاخت یکــی از کشــورهای اتحادیٔه اروپا بــوده و با مشــارکت و همکاری 
دانشــگاه های معتبر دنیا از جمله، دانشــگاه ایلینویز و 13 مؤسســٔه فعال در زمینه فناوری نانو تدوین و 
ساخته شده است که پس از فارسی سازی و تدوین، در سومین جشنوارٔه فناوری نانو برای نخستین بار 

به مخاطبان ارائه شده است.
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6-3-3- بازی ها و پویانمایی های آموزشی
انتقــال مفاهیمــی همچــون خودآرایــی اتم هــا در مقیــاس نانــو، تفاوت خــواص ســاختارهای نانومتری بــا مواد حجیــم و تــوده، همچنین درک مقیــاس نانو، 
موضوعــی اســت کــه در آمــوزش فنــاوری نانــو، اهمیت بنیادیــن دارد. دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی معتبر دنیــا، تالش می کنند تــا این مفاهیــم را با بهترین 
روش هــا بــه دانشــجویان و دانش آمــوزان بیاموزنــد. یکــی از روش هــای مؤثــر در ایــن زمینــه، اســتفاده از ابــزار بــازی اســت و تأثیر قابــل توجــه فعالیت های 

سرگرمی محور در امر آموزش، باشگاه نانو را بر آن داشت تا محصوالت آموزشی خود را بر مبنای طراحی بازی توسعه بخشد.
در سال 1388 یک بازی آموزشی به نام »جورچین نانو« تولید و تا پایان همان سال بیش از 4۰۰۰۰ قطعه از آن بین دانش آموزان کشور توزیع شد. پیچیدگی ها 
و مشــکالت خاصــی کــه هنــگام ایجــاد برخــی از انواع ســاختارها در این بــازی ایجاد می شــود و همچنیــن کم هزینه بودن و تنوع ســاختارهای حاصــل از آن، از 

ویژگی ها و جذابیت های این بازی است. گفتنی است در سال 1399 نسخه جدید این بازی با ظاهری متفاوت در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

در ســال 1389 نیز بازی آموزشــی »نانوریزه« برای دانش آموزان 7 تا 12 ســال و بازی آموزشــی 
»نانو، بازی، حافظه« برای دانش آموزان 13 تا 16 ســال تولید و برای نخســتین بار در سومین 
جشنواره فناوری نانو در دسترس عموم قرار گرفت. مهم ترین هدف »نانوریزه« ایجاد درک 
صحیــح از مقیــاس نانــو در مخاطب اســت کــه از طریق تصاویر اجســام مختلف و مقایســه 
بزرگی آن ها با یکدیگر به مخاطب منقل می شــود. »نانو، بازی، حافظه« نیز به دنبال انتقال 

مفاهیم و تعاریف اصلی علوم و فناوری نانو است.

یکــی دیگــر از ابزارهــای مناســب جهــت 
آموزش و معرفی مفاهیم مربوط به فناوری های نوین به مخاطبان، به خصوص دانش آموزان، پویانمایی 
است. اولین پویانمایی که در این راستا توسط ستاد نانو طراحی شد، شخصیتی به نام »نخودی« بود که 
داســتان های علمــی بــا موضوع فناوری نانو را تعریف می کرد. انتشــار این پویانمایــی بازخورد مثبتی را در 
میان دانش آموزان به همراه داشت؛ به همین دلیل، پس از آن، پویانمایی »سفر میوه ها« ساخته شد 
که درباره انواع روش های ورود دولت در توسعه فناوری برای دانش آموزان توضیح می داد )2(. همچنین 
در ســال 1392 ســتاد نانــو پویانمایــی  »نانو چیســت؟« را دوبله کرد کــه مفهوم مقیاس نانو را با مقایســه 
، به زبانی ســاده و جذاب بــرای مخاطب دانش آموز بیان می کند. نســخه اصلی این  بــا ابعاد اشــیای دیگر
پویانمایــی جوایــز بین المللــی متعــددی دریافت کرده اســت. پویانمایی دوبله شــده عالوه بر انتشــار بر 
روی ســایت ســتاد نانو و باشــگاه نانو، در اختیار ســازمان صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران نیز قرار 

گرفته است.
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»مزرعه نانو« یک بازی به ســبک مدیریتی )اســتراتژیک( اســت که برای گروه ســنی باالی 3 ســال طراحی شــده اســت و در سال 1393 به ســفارش ستاد ویژه 
توســعه فناوری نانو، در نســخه اندروید تهیه و منتشــر شــد. بازیکن در یک مزرعه در نقش یک کشــاورز به تولید محصوالت کشــاورزی، پرورش حیوانات 
و فــروش آن هــا می پــردازد و در طــول بــازی تالش می کنــد مزرعه خود را ارتقا بخشــد و در همین حین، با اســتفاده از برخی محصوالت فنــاوری نانو در صنایع 

نساجی، کشاورزی، بسته بندی و خودرو با مزایای این محصوالت آشنا می شود.
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مقدمه
یکی از اهداف اصلی برنامه ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو، توجه به همه ذینفعان در فرایند توســعه این فناوری و مشــارکت آن ها در این فرایند 
اســت. دانشــجویان بــه عنــوان یکی از ذینفعان مهــم این حوزه، نقش مهمی را در این راســتا ایفا می کننــد. در این میان، تمرکز فعالیت هاي پژوهشــي 
فناوري نانو بر دانشجویان تحصیالت تکمیلي است اما ستاد ویژه توسعه فناوري نانو، با هدف سوق دادن دانشجویان به فضای آموزش و پژوهش 
در عرصــه فنــاوری نانــو و تقویــت گفتمــان توســعه فنــاوري نانــو در دانشــگاه ها،  فعالیت هــاي ترویجــي و آموزش هاي مقدماتي در ســطح دانشــجویان 

کارشناسي را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
ترویج دانشجویی فناوری نانو به طور کلی در چهار محور اصلی پیگیری شده است:

 توسعه، تقویت و فعال سازی نهادهای ترویجی دانشجویی از طریق برگزاری رویدادهای ترویجی برای دانشجویان در دانشگاه های مختلف؛
 نهادینه سازی رقابت در حوزه فناوری نانو در فضای دانشگاه ها؛

  آموزش مفاهیم و کاربردهای فناوری نانو به دو شکل:
 آموزش عمومی که بیشتر رویدادهای آموزشی و ترویجی در این حوزه با همکاری نهادهای ترویجی دانشجویی برگزار شده است؛

 آموزش تخصصی که از طریق پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو برای عالقه مندان ارائه شده است.
 ترویج توسعه فناوری نانو از طریق برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )نانواستارت آپ(.

، برنامه هــا و اقدامــات مختلفــی کــه در راســتای ترویج دانشــگاهی فنــاوری نانو و بــا هدف ترویــج گفتمان توســعه درون زای فنــاوری نانو در  در فصــل حاضــر
محیط های دانشــگاهی و کشــف اســتعدادها و ســوق دهی آن ها به سوی حوزه های مختلف توســعه فناوری نانو صورت گرفته است، بیان شده است. این 
برنامه ها حوزه های زیر را شــامل می شــود: نهادســازی های صورت گرفته در حوزه دانشــجویی، توســعه رقابت های مختلف دانشــجویی، گســترش شــبکه 

نهادهای ترویجی، توسعه رسانه های دانشجویی و ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و ترویج توسعه فناوری نانو در سطح دانشگاه ها.
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بنیاد آموزش فناوری نانو
پــس از شــکل گیری اقدامــات اولیــه در حــوزه ترویج دانشــجویی فناوری نانو با حضور مســتقیم کارشناســان ســتاد نانو در میان دانشــجویان دانشــگاه ها 
در ســال های ابتدایــی فعالیــت ایــن ســتاد، رفته رفته نهادهای ترویجی فناوری نانو در دانشــگاه ها شــکل گرفته و اقدامات ترویجی از طریــق این نهادها و با 
همکاری خود دانشجویان صورت گرفت. پس از شکل گیری تعداد قابل توجهی از این نهادها، ستاد نانو به منظور اجرایی کردن برنامه ها و اهداف خود در 
حوزه ترویج دانشجویی فناوری نانو، نیازمند یک کارگزار به منظور برون سپاری اقدامات الزم اجرایی در ارتباط با نهادهای ترویجی و همچنین سایر اقدامات 
ترویجی دانشجویی بوده است. در همین راستا، بنیاد آموزش فناوری نانو به عنوان کارگزار ستاد نانو در فعالیت های ترویجی دانشجویی از سال 1394 آغاز 

: به کار کرد. اصلی ترین کارویژه های این بنیاد عبارت اند از
  توسعه و مدیریت شبکه نهادهای ترویجی از طریق حمایت از نهادهای ترویجی و توسعه فضای رقابتی؛

  برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو به عنوان یک چارچوب برای هدفمند کردن اقدامات ترویجی دانشجویی و یک فرصت برای تربیت نیروی انسانی 
و فعال سازی نهادهای ترویجی دانشجویی؛

  توســعه شــبکه مدرســان فنــاوری نانــو و ارائه گواهی توانمندی تدریــس به منظور تأمین نیاز نهادهای ترویجی به مدرســانی توانمنــد از نظر علمی و 
آموزشی؛

  مدیریــت و توســعه پایــگاه اینترنتــی آمــوزش فناوری نانو به عنوان پایــگاه ارائه مقاله ها و منابع آموزشــی در زمینه فناوری نانــو و برگزاری آزمون های 
مجازی و رویدادهای آنالین؛

  برگزاری رویداد نانواستارتاپ به منظور ترویج توسعه فناوری در میان دانشجویان توانمند و ایده پرداز و همچنین استفاده از استعدادهای برتر در 
مسابقه ملی فناوری نانو و گسترش توانمندی های آن ها.
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2- گسترش شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو
استفاده از ظرفیت بسیار بزرگ و گسترده نهادهای ترویجی فناوری نانو، یکی از وجوه تمایز و مزیت های الگوی ترویج 
فناوری نانو در حوزه دانشــجویی اســت؛ چرا که این نهادها می توانند نقش مهمی را در برقراری ارتباط بین ســتاد نانو 
، یک رویکــرد اصلــی در برنامه های ترویجی  و مخاطبــان برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی آن ایفــا کنند؛ به همیــن منظور
فناوری نانو، توسعه و تقویت ظرفیت های علمی و اجرایی شبکه مروجان فناوری نانو است. این رویکرد، با ایجاد یک 
شــبکه از نهادهای ترویجی و تالش برای ارتقای ظرفیت های نیروی انســانی در این شــبکه و اســتفاده از آن در راستای 
آموزش فناوری نانو و ترویج گفتمان توســعه فناوری پیگیری شــده اســت؛ در این راســتا، حمایت و تشویق نهادهای 

ترویجی و آموزشی فناوری نانو و گسترش و ساماندهی فعالیت های آن ها در قالب یک شبکه، از سال 1389 یکی از برنامه های ستاد نانو بوده است.
 گروه ها و انجمن های دانشــجویی هســتند1، پس از ثبــت اطالعات خود در ســامانه نهادهای ترویجی ســتاد نانو و عضویت در 

ً
نهادهــای ترویجــی کــه عمدتا

 ماهیت مســتقلی ناشــی 
ً
پرتــال آن، یــک نفــر رابــط را جهت برقــراری ارتبــاط و هماهنگی امور به ســتاد نانو معرفی می کنند. این نهادهای دانشــجویی عمدتا

از فعالیت هایــی کــه در راســتای ترویــج فنــاوری نانــو در دانشــگاه ها انجــام می دهنــد پیدا نمی کننــد و در واقــع ماهیت حقوقی خــود را مطابق بــا روال عادی 
فعالیت های دانشــجویی از معاونت فرهنگی )یا پژوهشــی( دانشــگاه دریافت کرده و هم زمان، از ســتاد نانو نیز بر اســاس آیین نامه های تنظیم شــده برای 

اقدامات مختلف، حمایت دریافت می کنند.
نهادهــای ترویجــی دانشــجویی در دانشــگاه ها بــا برقــراری ارتبــاط بــا ســایر گروه هــا و انجمن هــای دانشــجویی و پیشــبرد اقدامــات ترویجــی بــا اســتفاده از 
، در دانشگاه خود فعالیت می کنند. هدف  ظرفیت های مختلفی که در دانشگاه ها فراهم است، به مثابه یک بنیاد آموزش فناوری نانو اما در ابعاد کوچک تر
اصلی از واســطه قرار دادن نهادهای دانشــجویی در انجام اقدامات ترویجی در دانشــگاه ها، توســعه نیروی انســانی در این حوزه و کمک به توسعه ظرفیت 
افراد فعال در آن ها بوده است، به نحوی که تعداد قابل توجهی از افرادی که هم اکنون در حوزه های مختلف فناوری نانو )از جمله در قسمت های مختلف 

غ از پژوهش ســراها کــه بــه عنــوان نهادهــای ترویجــی در حــوزه دانش آموزی فعال هســتند( پس از چند ســال فعالیت ســتاد نانو در حــوزه ترویج، برخی شــرکت ها،  1- )فــار
مؤسســات، نهادهــا و ســازمان ها نیــز به عنــوان نهاد ترویجی بــه فعالیت های ترویجــی پرداخته اند. در ادامه توضیحات بیشــتری درباره نســبت اینگونه نهادها با »شــبکه 

نهادهای ترویجی« ارائه شده است.



دانشجویی، 552  

شرکت آموزشی، 227  

سایر، 183 

دانش آموزی، 594 
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خود ستاد نانو( مشغول فعالیت هستند، قبًال از کارگزاران فعال در نهادهای ترویجی دانشجویی بوده اند.
 برآمده از همان کارگزاران نهادهای ترویجی دانشــگاهی هســتند(، 

ً
گفتنــی اســت، عالوه بر نهادهای ترویجی دانشــگاهی و شــرکت های آموزشــی )که عمدتــا

نهادهــای ترویجــی دانش آمــوزی )شــامل پژوهش ســراهای دانش آمــوزی و ادارات آموزش وپرورش( و ســایر مؤسســات، نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هایی 
، اطالعات خود را در ســامانه نهادهای ترویجی ســتاد نانــو ثبت کرده و به  کــه مایــل بــه فعالیــت در زمینــه ترویج و آموزش فناوری نانو در کشــور بوده اند نیز
، رویدادهایی که ماهیت »شبکه ای« را بین نهادهای ترویجی حفظ می کنند، اغلب منحصر  عضویت این سامانه درآمده اند، اما می توان گفت در حال حاضر
 در فضای ترویج دانشــجویی و توســط بنیاد 

ً
، توســعه »شــبکه« نهادهای ترویجی عمدتا به نهادهای ترویجی دانشــجویی هســتند و بنابراین در حال حاضر

آموزش فناوری نانو دنبال می شــود. عرصه فعالیت ها و رقابت های »ســایر نهادهای ترویجی« نیز مســتقل از نهادهای ترویجی دانشــجویی اســت و ممکن 
اســت بســته به ماهیت آن نهاد یا شــرکت، هم حوزه دانش آموزی و هم حوزه دانشــجویی را شامل شــود هرچند در فضای دانشگاه ها، بازیگر اصلی ترویج 
فناوری نانو، همان نهادهای ترویجی دانشجویی هستند. سهم هر یک از انواع نهادهای مذکور از تعداد کل نهادهای ثبت شده در بانک اطالعات نهادهای 

ترویجی در نمودار 2-1 آمده است.

سهم انواع نهادهای ترویجی از تعداد کل نهادهای ترویجی ثبت شده در بانک اطالعات نهادهای ترویجی فناوری نانو نمودار 1-2

برگزاری رویدادهای ترویجی و آموزشــی در فضای دانشــگاهی کشــور در حوزه فناوری نانو، انتشــار نشــریات دانشــجویی در این حوزه و حضور در جشــنواره 
فناوری نانو از جمله برنامه هایی است که با مشارکت نهادهای ترویجی دانشجویی اجرا می شوند. با ارتقای جایگاه و نقش نهادهای ترویجی و جهت گیری 
اصلی ترین فعالیت های آموزشــی و ترویجی به ســمت مشــارکت بیشــتر این نهادها، شــبکه نهادهای ترویجی به یکی از مهم ترین بازوهای فکری و اجرایی 

بنیاد آموزش فناوری نانو تبدیل شده است.
همان طور که اشاره شد، این نهادها باید برای برقراری ارتباط و دریافت هرگونه حمایت تشویقی و شرکت در برنامه های ستاد نانو، شخصی را به عنوان رابط 

نهاد به ستاد نانو معرفی کنند. ارتباط بین ستاد نانو و نهاد ترویجی و پیگیری تمامی فعالیت های نهاد ترویجی از طریق رابط نهاد انجام می شود.
پس از ارائه ایده برگزاری مســابقه ملی فناوری نانو در ســال 1389 به عنوان یکی از اولین بســترهای مشــارکت نهادهای ترویجی دانشجویی در فعالیت های 
ترویجی فناوری نانو، به منظور ارتباط مســتمر و مؤثر با نهادهای ترویجی و ثبت اطالعات پایه و فعالیت های آنان، بانک اطالعات نهادهای ترویجی فناوری 
 نسبت به 

ً
نانو در سال 1389 به صورت یک سامانه اینترنتی در بستر پایگاه اینترنتی نانو1، طراحی و راه اندازی شد. با توجه به اینکه برخی از این نهادها صرفا

ثبت اطالعات در بانک نهادهای ترویجی اقدام کرده و در برخی از بازه های زمانی، فعالیت ترویجی خاصی ثبت نمی کنند،

https://irannano.org/sysadmin/dashboard/nsg/login.php  :1-    آدرس درگاه ثبت و مدیریت نهادهای ترویجی
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بــا هــدف ایجــاد ارتباط مؤثر و فراهم ســازی زمینــه ارزیابــی نهادهای ترویجــی، این نهادهــا در دو گروه 
فعــال و غیرفعال تقســیم بندی شــده اند؛ بــه این صورت کــه نهادهایی که یکی از شــاخص های زیر را 

داشته باشند در فهرست نهادهای فعال شناخته می شوند:
 مشارکت در مسابقه ملی فناوری نانو یا المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو؛

 برگزاری حداقل یک رویداد آموزشی؛
 انتشار حداقل یک نشریه دانشجویی؛

 برگزاری بازدید گروهی دانشجویی مطابق با برنامه های ستاد نانو.

در ســال 1399، تعداد 149 نهاد ترویجی دانشــجویی در شــبکه نهادهای ترویجی دارای مجوز فعالیت 
، فعــال شــناخته  بوده انــد کــه از میــان آن هــا، تعــداد 129 نهــاد ترویجــی بــر اســاس مالک هــای مذکــور
شــده اند. نــوع ایــن نهادهــای ترویجی در جدول 2-1 و مشــخصات نهادهای ترویجــی فعال در  جدول 

2-2 ذکر شده است.

جزئیات تعداد نهادهای ترویجی ثبت شده و فعال در شبکه نهادهای ترویجی )1399( جدول 1-2 

نهادهای ترویجی فعال به تفکیک نوع نهاد )1399( جدول 2-2 

نهادهای فعالکل نهادهای ثبت شدهنوع نهاد ترویجی

11۲97گروه دانشجویی

1815شرکت آموزشی

1917سایر

149129مجموع

نام نهاداستاننوع نهاد ترویجیردیف

نهاد ترویجی دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانگروه دانشجویی1

دانشگاه گرمسارسمنانگروه دانشجویی۲

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدانهمدانگروه دانشجویی3

دانشگاه پیام نور مرکز بجنوردخراسان شمالیگروه دانشجویی۴

مرکز تحقیقات مواد و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفولخوزستانگروه دانشجویی5

انجمن علمی نانو دانشگاه مراغهآذربایجان شرقیگروه دانشجویی6
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نهادهای ترویجی فعال به تفکیک نوع نهاد )1399( ادامه جدول 2-2 

نام نهاداستاننوع نهاد ترویجیردیف

گروه بسیج دانشجویی علم روشن دانشگاه اصفهاناصفهانگروه دانشجویی7

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرستهرانگروه دانشجویی8

انجمن علمی نانوکارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی لرستانلرستانگروه دانشجویی9

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه شیرازفارسگروه دانشجویی10

انجمن بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی نیشابورخراسان رضویگروه دانشجویی11

انجمن پزشکی مولکولی مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهرانگروه دانشجویی1۲

انجمن نانوفناوری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتهرانگروه دانشجویی13

انجمن علمی مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهراقزوینگروه دانشجویی1۴

انجمن علمی دانشگاه فرهنگیانتهرانگروه دانشجویی15

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملمازندرانگروه دانشجویی16

انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابورخراسان رضویگروه دانشجویی17

انجمن دانشجویی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتتهرانگروه دانشجویی18

انجمن علمی فیزیک دانشگاه بیرجندخراسان جنوبیگروه دانشجویی19

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردچهارمحال و بختیاریگروه دانشجویی۲0

انجمن نانوفناوری دانشگاه یزدیزدگروه دانشجویی۲1

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سیرجانکرمانگروه دانشجویی۲۲

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سمنانسمنانگروه دانشجویی۲3

انجمن علمی شیمی و مهندسی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی شیرازفارسگروه دانشجویی۲۴

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی کرمانشاهکرمانشاهگروه دانشجویی۲5

انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانکرمانگروه دانشجویی۲6

انجمن علمی بین رشته ای نانوفناوری دانشگاه بوعلی سینا همدانهمدانگروه دانشجویی۲7

انجمن نانو دانشگاه اراکمرکزیگروه دانشجویی۲8

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه گلستانگلستانگروه دانشجویی۲9

انجمن علمی کیمیا دانشگاه صنعتی شریفتهرانگروه دانشجویی30

انجمن علمی و دانشجویی نانوالکترونیک دانشگاه تبریزآذربایجان شرقیگروه دانشجویی31

انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه میبدیزدگروه دانشجویی3۲

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهرانگروه دانشجویی33

انجمن علمی پژوهشی نانو دانشگاه آیت اهلل بروجردیلرستانگروه دانشجویی3۴

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده صنعت نفت آبادانخوزستانگروه دانشجویی35
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نام نهاداستاننوع نهاد ترویجیردیف

انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانکرمانگروه دانشجویی36

انجمن علمی شیمی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیهآذربایجان غربیگروه دانشجویی37

نهاد ترویجی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهاناصفهانگروه دانشجویی38

انجمن علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعتتهرانگروه دانشجویی39

سیاره نانوخراسان رضویگروه دانشجویی۴0

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بابلمازندرانگروه دانشجویی۴1

انجمن علمی شیمی دانشگاه علم و صنعتتهرانگروه دانشجویی۴۲

انجمن علمی مهندسی پلیمر دانشگاه ارومیهآذربایجان غربیگروه دانشجویی۴3

انجمن نانوفناوری دانشگاه ایالمایالمگروه دانشجویی۴۴

نهاد نانوتکنولوژی پیام نور استان کردستانکردستانگروه دانشجویی۴5

انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور ایالمایالمگروه دانشجویی۴6

نهاد ترویجی نانو دانشگاه علوم پزشکی جیرفتکرمانگروه دانشجویی۴7

دانشگاه فنی و مهندسی اسفراینخراسان شمالیگروه دانشجویی۴8

انجمن علمی نانو دانشگاه پیام نور مرکز دماوندتهرانگروه دانشجویی۴9

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه بنابآذربایجان شرقیگروه دانشجویی50

نهاد ترویجی نانو تکخوزستانگروه دانشجویی51

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگاناصفهانگروه دانشجویی5۲

انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازیکرمانشاهگروه دانشجویی53

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهرانگروه دانشجویی5۴

انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانآذربایجان شرقیگروه دانشجویی55

نانو سنتز دانشکده مهندسی شیمی )دانشگاه قم(قمگروه دانشجویی56

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شهید بهشتیتهرانگروه دانشجویی57

انجمن نانو دانشگاه صنعتی ارومیهآذربایجان غربیگروه دانشجویی58

انجمن علمی علوم و فناوری های نوینسمنانگروه دانشجویی59

انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانگروه دانشجویی60

انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه کاشاناصفهانگروه دانشجویی61

انجمن نانو دانشگاه پیام نور مرکز شهریارتهرانگروه دانشجویی6۲

انجمن علمی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه شیرازفارسگروه دانشجویی63

نهادهای ترویجی فعال به تفکیک نوع نهاد )1399( ادامه جدول 2-2 
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نام نهاداستاننوع نهاد ترویجیردیف

انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای نانو دانشگاه خلیج فارسبوشهرگروه دانشجویی6۴

انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانکرمانگروه دانشجویی65

انجمن علمی شیمی جابر ابن حیان دانشگاه مالیرهمدانگروه دانشجویی66

کارگروه فناوری نانو دانشگاه مراغهآذربایجان شرقیگروه دانشجویی67

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمازندرانگروه دانشجویی68

انجمن علمی نانو مد دانشگاه علوم پزشکی تبریزآذربایجان شرقیگروه دانشجویی69

انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه گیالنگیالنگروه دانشجویی70

انجمن نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانهرمزگانگروه دانشجویی71

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریگروه دانشجویی7۲

انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهگروه دانشجویی73

هسته نانوفناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(اصفهانگروه دانشجویی7۴

کارگروه فناوری نانو دانشگاه جهرمفارسگروه دانشجویی75

انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهرانتهرانگروه دانشجویی76

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه الزهرا )س(تهرانگروه دانشجویی77

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستانگروه دانشجویی78

انجمن نانوتکنولوژی دانشگاه ولیعصر رفسنجانکرمانگروه دانشجویی79

انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز فریمانخراسان رضویگروه دانشجویی80

هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهرانتهرانگروه دانشجویی81

هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شهدای هویزهخوزستانگروه دانشجویی8۲

انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرقتهرانگروه دانشجویی83

انجمن فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز کرجالبرزگروه دانشجویی8۴

انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز اراکمرکزیگروه دانشجویی85

انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز جهرمفارسگروه دانشجویی86

دانشگاه صنعتی قوچانخراسان رضویگروه دانشجویی87

انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریزآذربایجان شرقیگروه دانشجویی88

انجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوینقزوینگروه دانشجویی89

انجمن نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویگروه دانشجویی90

انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه صنعتی اراکمرکزیگروه دانشجویی91

انجمن علمی دانشجویی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرستهرانگروه دانشجویی9۲

نهادهای ترویجی فعال به تفکیک نوع نهاد )1399( ادامه جدول 2-2 
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نام نهاداستاننوع نهاد ترویجیردیف

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه صنعتی شریفتهرانگروه دانشجویی93

انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغانسمنانگروه دانشجویی9۴

انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانگروه دانشجویی95

انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه صنعتی همدانهمدانگروه دانشجویی96

انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه تفرشمرکزیگروه دانشجویی97

شرکت ایستا صنعت وطنقمشرکت آموزشی98

شرکت بسپار پایش پارسخراسان رضویشرکت آموزشی99

شرکت مهندسی پایا سیلتک اسپادانااصفهانشرکت آموزشی100

فنی و مهندسی نانواندیشان پارساصفهانشرکت آموزشی101

مجتمع فنی آموزشی مهندسین برترالبرزشرکت آموزشی10۲

کلینیک علوم و نانوفناوریاصفهانشرکت آموزشی103

شرکت گروه فناوران ایرمان انرژیتهرانشرکت آموزشی10۴

شرکت آسایش گستر سرزمین پارسفارسشرکت آموزشی105

شرکت مهندسین فناورگستر ریونیزتهرانشرکت آموزشی106

شرکت سرآمد علم آیندهآذربایجان شرقیشرکت آموزشی107

شرکت نارین بنیان سبالناردبیلشرکت آموزشی108

موسسه آموزشی اختر دانش کویریزدشرکت آموزشی109

شرکت بینا مواد پارسبوشهرشرکت آموزشی110

شرکت اعالن پدیده نوتهرانشرکت آموزشی111

شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویریزدشرکت آموزشی11۲

اداره سرمایه گذاری و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی کرمانکرمانسایر113

نهاد ترویجی نانو دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاهکرمانشاهسایر11۴

نانوفناوری دانشگاه آزاد خرم آبادلرستانسایر115

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمیتهرانسایر116

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایرانتهرانسایر117

پژوهش سرای دختران دکتر امیراعلم غضنفریانزنجانسایر118

دانشگاه پیام نور مرکز سبزوارخراسان رضویسایر119

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 تبریزآذربایجان شرقیسایر1۲0

نهادهای ترویجی فعال به تفکیک نوع نهاد )1399( ادامه جدول 2-2 
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نام نهاداستاننوع نهاد ترویجیردیف

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانزنجانسایر1۲1

کانون برگزیدگان باشگاه نانوتهرانسایر1۲۲

دبیرخانه فناوری نانو استان خراسان رضویخراسان رضویسایر1۲3

کمیته فناوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمانکرمانسایر1۲۴

کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قمقمسایر1۲5

کارگروه فناوری نانو مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شاهرودسمنانسایر1۲6

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مهندسی بیوتکنولوژی شیخ بهاییتهرانسایر1۲7

باشگاه پژوهشالبرزسایر1۲8

کارگروه نانوفناوری دانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدسایر1۲9

نهادهای ترویجی فعال به تفکیک نوع نهاد )1399( ادامه جدول 2-2 

پراکندگی استانی نهادهای ترویجی فعال در کشور )1399( شکل 1-2 

300

بر اساس اطالعات فوق، پراکندگی استانی نهادهای ترویجی فعال در کشور به صورت شکل  2-1 است.
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با توجه به اینکه در ســال های مختلف، تعداد نهادهای مختلفی امکان احراز شــرایط الزم برای فعال بودن را داشــته اند، روند تعداد نهادهای ترویجی فعال 
در هر سال به تفکیک نوع آن ها، در نمودار  2-2 نشان داده شده است.

تعداد نهادهای ترویجی فعال به تفکیک نوع نهاد )1388-1399( نمودار  2-2 

۲00

180

160

1۴0

1۲0

100

80

60

۴0

۲0

0
1391139013891388 139۲ 1393

۴9

50

58

6۴

73

119

150

100

1۲3
1۲9

173

173

139۴ 1395 1396 1398 13991397

نهادهای دانشجویی فعال

سایر نهادهای فعالشرکت های آموزشی فعال

مجموع نهادهای فعال

توســعه شــبکه نهادهای ترویجی در بنیاد آموزش فناوری نانو از طریق حمایت از نهادهای ترویجی و توســعه فضای رقابتی اتفاق افتاده اســت. بر اســاس 
آیین نامه های حمایتی که در همین راســتا تدوین شــده اند، ســتاد نانو از نهادهای ترویجی دانشــجویی در صورت رعایت چارچوب های تعیین شده حمایت 
مالــی می کنــد؛ ایــن حمایت هــا در نهادهــای ترویجی صرف هزینه هــای برگــزاری رویدادها و اقدامــات ترویجی مختلف می شــود. همچنین نهادهــای ترویجی 
برتــر بــه صــورت ســاالنه انتخــاب و معرفی شــده و با اهدای جایزه از آن ها تقدیر می شــود که ایــن جوایز مســتقل از هزینه های رویدادهــا و اقدامات ترویجی 
هستند. البته مالحظه مهمی که در این رویکرد حمایتی، همواره مدنظر بنیاد آموزش فناوری نانو و ستاد نانو بوده، این است که فعالیت های دانشجویی، 
فعالیت هایی داوطلبانه و انگیزشــی هســتند و نباید حمایت های مالی طوری انجام شــوند که چنین ماهیتی در نهادهای ترویجی دانشــجویی از بین برود؛ 
بر این اســاس، حمایت های مالی نباید آن قدر کم باشــند که اقدامات ترویجی در این نهادها را با مشــکل مواجه ســازند و نباید آن قدر زیاد باشند که انگیزه 

درآمدزایی برای نهادهای ترویجی ایجاد نمایند.
ســتاد نانــو بــه منظــور »توســعه کمی« نهادهــای ترویجی دانشــجویی، از طریق فراهم شــدن امــکان نقش آفرینــی تمام مراکز دانشــگاهی )اعــم از واحدهای 
، دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( در تمامی استان های  دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور

کشور در ترویج فناوری نانو دو رویکرد کلی را در پیش گرفته است:
اول، تنظیم آیین نامه هایی که از طریق آن ها بتوان فرصت نقش آفرینی را برای انواع مختلف افراد و نهادهای دانشجویی متناسب با ظرفیت های مختلفی 

که دارند، فراهم کرد.

توسعه کمی و کیفی شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو 1-2
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دوم، برقــراری تمــاس و برگــزاری نشســت ها و جلســات 
 ، با نهادهای دانشــگاهی کشــور مانند دانشــگاه پیام نور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشــگاه آزاد اســالمی، 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و... کــه بــه 
عنوان سیاســت گذار در این فضــا نقش آفرینی می کنند؛ 
از جمله مواردی که از این گونه نهادها خواسته می شود، 
فراهــم نمــودن امــکان حضــور کارشناســان ســتاد نانــو 
در رویدادهــای دانشــجویی اســت تا از ایــن طریق بتوان 
نهادهای مختلف دانشــجویی را با فنــاوری نانو، ضرورت 
ترویــج آن و سیاســت ها و آیین نامه هــای ســتاد نانــو 
 آشــنا کــرده و آن هــا را بــه منظــور همــکاری بــا ایــن ســتاد 

ترغیب نمود.
اما در کنار توســعه کمی، توســعه کیفــی نهادهای ترویجی 

نیــز بــا برگــزاری برخی رویدادها که به جای دانشــجویان، خــود نهادهای ترویجی را مخاطب قرار می دهند و ماهیت »شــبکه ای« بین ایــن نهادها را تقویت 
می نمایند، دنبال شده است. از آنجا که فعالیت های ترویجی در نهادهای ترویجی دانشجویی و همکاری آن ها با بنیاد آموزش فناوری نانو، فعالیت هایی 
کامًال داوطلبانه بوده و هدف از آن ها در درجه اول، رشــد و ارتقای توانمندی های نیروی انســانی فعال در نهادهای ترویجی اســت، حفظ و تقویت انگیزه 
این دانشجویان و تأمین نیازمندی های آموزشی و مهارتی آن ها به منظور تداوم و بهبود همکاری ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا 
و به منظور ایجاد تعامل و هم افزایی بین اعضای نهادهای ترویجی و آشنایی آن ها با سیاست ها و برنامه های ستاد نانو از یک سو، و شنیده شدن نقطه 
، برنامه هایی در قالب برگزاری رویداد در  نظرات فعاالن حاضر در نهادهای ترویجی در راســتای بهبود کیفیت برنامه های ترویج فناوری نانو از ســوی دیگر
دستور کار قرار گرفته است. دوره های توان افزایی مروجان دانشگاهی فناوری نانو و همچنین، نشست های هم اندیشی و آزاداندیشی نهادهای ترویجی 
، توسط بنیاد آموزش فناوری نانو برگزار شده اند. در ادامه به ارائه گزارشی از برگزاری این رویدادها پرداخته شده  رویدادهایی بوده اند که با هدف مذکور

است.

2-1-1- دوره های توان افزایی مروجان دانشگاهی فناوری نانو
حفــظ انگیــزه نیــروی انســانی فعــال در نهادهــای ترویجی دانشــجویی بــه منظور تــداوم اقدامات ترویجــی و آموزشــی و ایجاد تعامــل و هم افزایــی بین آن ها 
بــه منظــور بهبــود کارایــی اقدامات محول شــده بــه این نهادها، اهداف مهمی اســت کــه بنیاد آموزش فنــاوری نانو، تالش کرده اســت با برگــزاری دوره های 

توان افزایی مروجان دانشگاهی فناوری نانو به آن ها دست پیدا کند.
برگــزاری برنامه هــای تفریحــی بــه منظور آشــنایی فعــاالن نهادهای ترویجــی و برقراری ارتبــاط با یکدیگــر و همچنین برگــزاری برنامه های آموزشــی در 
حوزه هایــی غیرتخصصــی امــا مفیــد و کاربــردی بــرای 
انجــام فعالیت هــای گروهــی و دانشــجویی ماننــد 
، فنــون تدریــس مبتنی بر  مدیریــت زمــان، فنــون تفکــر
، فنــون مذاکره و ارتباط  آمــوزش و یادگیــری فرآیند محور
، آشــنایی بــا سیاســت های ســتاد نانو، آشــنایی با  مؤثــر
تجاری ســازی، پتنــت، طراحی نمــودار ســازمانی منطقی، 
آشــنایی بــا پایگاه هــای ارائه دهنــده جســتجوی پتنت و 
نحوه اســتخراج اطالعات از این پایگاه ها، آموزش نحوه 
اســتفاده از برخــی تجهیــزات آزمایشــگاهی و ایمنــی در 
آزمایشگاه، بررسی مشــکالت و راه کارهای فعالیت های 
مختلــف ترویجــی و... از جملــه برنامه هایی اســت که در 
دوره هــای توان افزایی مروجان دانشــگاهی فناوری نانو 
بــه منظور دســتیابی بــه اهداف فــوق پیش بینی شــده 

است.
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برگزاری این برنامه با همکاری خود نهادهای ترویجی فناوری نانو، از سال 1392 آغاز و تا سال 1398، 8 دوره از آن با مشارکت مدرسان فناوری نانو، گروه های 
دانشــجویی، شــرکت های آموزشــی و نهادهای دانشگاهی در قالب اردوهای ســه روزه در محل یکی از دانشگاه های کشور برگزار شده است. )در سال 1399 
به دلیل محدودیت های به وجود آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا، دوره های توان افزایی برگزار نشدند( اطالعات مربوط به این 8 دوره در جدول  2-3 ارائه 

شده است.

اطالعات مربوط به 8 دوره توان افزایی مروجان دانشگاهی فناوری نانو )1392-1398( جدول 3-2 

حاضرانتوضیحات و برنامه آموزشیتاریخدورهسال

9۲1
۲3 تا ۲5 

بهمن
ویژه نهادهای ترویجی: آشنایی با سیاست های ستاد نانو، دو کارگاه مدیریتی با رویکرد کار گروهی

85 نفر از 78 نهاد 
ترویجی

93۲
5 تا 7 
شهریور

ویژه مدرسان: آشنایی با سیاست های ستاد نانو، کارگاه های آموزشی فنون تدریس و ارتباط مؤثر
۴3 نفر از مدرسان 

فناوری نانو

933
۲۲ تا ۲۴ 

بهمن
ویژه نهادهای ترویجی: آشنایی با سیاست های ستاد نانو، کارگاه های آموزشی فنون تفکر، آشنایی با 

تجاری سازی و پتنت و طراحی نمودار سازمانی منطقی
93 نفر از 83 نهاد 

ترویجی

9۴۴
13 تا 15 

آبان
ویژه نهادهای ترویجی: آشنایی با سیاست های ستاد نانو و کارگاه های فنون مذاکره و آداب معاشرت، 

مدیریت در اجرای فعالیت مؤثر و ارتباطات
101 نفر از 88 نهاد 

ترویجی

9 تا 11 دی9۴5

ویژه مدرسان: آشنایی با سیاست های ستاد نانو و کارگاه های فنون مذاکره و آداب معاشرت، آشنایی با 
مباحث سنجش و اندازه گیری، تولید آزمون به استفاده از جدول مشخصات، طراحی انواع آزمون، اصول 
طراحی سؤال مسابقه ملی فناوری نانو، معرفی فناوری های همگرا )NBICS(، طراحی برنامه های درسی، 

فنون تدریس، فناوری های آموزشی و کاربرد آن در آموزش فناوری نانو، اصول طراحی چندرسانه ای آموزشی

67 نفر از مدرسان 
فناوری نانو

956
۲5 تا ۲7 

بهمن

ویژه نهادهای ترویجی: آشنایی با سیاست ها و کارگروه های ستاد فناوری نانو-کارگاه های تیم سازی و 
توسعه کار تیمی در سازمان، خالقیت شناسی و تفکر سیستمی، نوآوری باز-معرفی برنامه های چالش 

فناوری، پایگاه اینترنتی آموزش نانو، معرفی تجربه موفق تجاری سازی فناوری نانو و بررسی کتاب داستان 
نانوتافته، نشست انتقال تجربیات موفق

8۴ نفر از 7۲ نهاد 
ترویجی

977
3 تا 5 
بهمن

ویژه نهادهای ترویجی: معرفی ستاد نانو، باشگاه نانو، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و شبکه تبادل 
فناوری نانو، اهداف و بخش های مختلف آن، آشنایی با آیین نامه های حمایتی و رقابتی ویژه نهادهای ترویجی، 

خالقیت و تکنیک های به کارگیری آن، تیم سازی، بازی تیمی و تعیین موضوع رقابت، معرفی تجارب موفق

101 نفر از 80 نهاد 
ترویجی

988
15 تا 18 

بهمن
ویژه نهادهای ترویجی

105 نفر از 8۴ نهاد 
ترویجی
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همان طور که در جدول 2-3 نشان داده شده است، دو دوره از این برنامه در سال های 1393 و 1394 ویژه مدرسان فناوری نانو برگزار شده است. برنامه های 
این دو دوره بیشتر در قالب هم اندیشی و با این رویکرد برگزار شده است که اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو بتوانند در آینده به کارگزاران ترویج صنعتی 

فناوری نانو تبدیل شوند و با حضور در شرکت های فعال در حوزه های مختلف صنعتی، کاربردهای مختلف فناوری نانو را به آن ها معرفی کنند.
حاصل برگزاری این 8 دوره، اســتفاده کردن 7۰5 نفر از شــرکت کنندگان در این دوره ها از محتوای آموزشــی آن ها بوده است. روند تعداد نفرات آموزش دیده 

در این دوره ها در نمودار  2-3 نمایش داده شده است.

1۲0

100

80

60

۴0

۲0

0
دوره هفتم 

1397
دوره پنجم 

139۴
دوره سوم 

1393
دوره دوم 

1393
دوره هشتم 

1398
دوره ششم 

1395
دوره چهارم 

139۴
دوره اول 

139۲

تعداد شرکت کنندگان در دوره های توان افزایی مروجان دانشگاهی فناوری نانو )1392-1398( نمودار  3-2 

85

۴3

93
101

93
8۴

101 105

2-1-2- جلسات هم اندیشی و آزاداندیشی نهادهای ترویجی
جلسات هم اندیشی نهادهای ترویجی با هدف آشنایی با فعالیت های نهادهای ترویجی، آموزش متمرکز رابطان، آشنایی اعضای نهادهای ترویجی 
بــا سیاســت ها و برنامه هــای ســتاد نانو، همفکری و هماهنگی در خصوص فعالیت های ترویجی و آموزشــی فناوری نانــو و ایجاد تعامل و هم افزایی 

بیــن ایــن مراکز و انتقــال تجربه و کســب ایده های نو از 
ســال 1389 بــا حضــور نمایندگانــی از نهادهــای ترویجی 

برگزار شده است.
در ایــن جلســات، پیشــنهادها و نظرات فــراوان و متنوعی 
در زمینــه توســعه فعالیت هــای ترویجــی و آموزشــی 
ح شــده و مــورد بحث قــرار گرفته  نهادهــای ترویجــی مطــر
اســت. مشــارکت نهادهــا در راســتای بهبــود و ارتقــای 
برنامه هــا و نیــز گفتگــو و همفکری در خصــوص رویکردها 
و دغدغه هــای ســتاد نانــو، تأثیــر به ســزایی در همراهــی و 

همکاری نهادهای ترویجی داشته است.
عناوین و مشــخصات جلسات هم اندیشی و آزاداندیشی 
برگزار شده تا پایان سال 1399 در جدول  2-4 آمده است.
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جزئیات برگزاری جلسات هم اندیشی و آزاداندیشی نهادهای ترویجی )1389-1399( جدول 4-2 

میزبانتعداد حاضرانتاریخ برگزاریعنوان جلسه

ستاد توسعه فناوری نانو۴0 نفر از ۲8 نهاد ترویجی۲1 بهمن ماه 89ششمین هم اندیشی نهادهای ترویجی

30 نفر از 17 نهاد ترویجی۲3 تیرماه 90هفتمین هم اندیشی نهادهای ترویجی
انجمن نانوفناوری دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی

انجمن نانوتکنولوژی دانشگاه تبریز۲5 نفر از 16 نهاد ترویجی19 شهریورماه 90هشتمین هم اندیشی نهادهای ترویجی

ستاد نانو30 نفر از ۲0 نهاد ترویجی18 بهمن ماه 90نهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی

۲5 تیرماه 91دهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی
۴0 نفر از ۲0 نهاد ترویجی و برگزیدگان و 
فعاالن دومین مسابقه ملی فناوری نانو

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

103 نفر از 70 نهاد ترویجی9 آذرماه 91یازدهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری 

نانو دانشگاه صنعتی شریف

70 نفر از ۴0 نهاد ترویجی17 اسفندماه 91دوازدهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم دارویی تهران

1۲ تیرماه 9۲سیزدهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی
103 نفر از 58 نهاد ترویجی و برگزیدگان و 
فعاالن سومین مسابقه ملی فناوری نانو

انجمن نانوفناوری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

چهاردهمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

70 نفر از ۴0 نهاد ترویجی16 و 17 آبان ماه 9۲
انجمن علوم و فناوری نانو و انجمن علمی 

SPE دانشگاه شیراز

ستاد نانو17 نفر از 17 نهاد ترویجی۲۴ بهمن ماه 9۲هم اندیشی شرکت های آموزشی

ستاد نانو85 نفر از 80 نهاد ترویجی۲5 بهمن ماه 9۲پانزدهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی

شانزدهمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

16 شهریورماه 93
50 نفر از 35 نهاد ترویجی و برگزیدگان و 

فعاالن چهارمین مسابقه نانو
انجمن نانوفناوری دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر

اولین کرسی آزاداندیشی و هفدهمین 
هم اندیشی نهادهای ترویجی

ستاد نانو30 نفر از ۲۴ نهاد ترویجی13 آذرماه 93

دومین کرسی آزاداندیشی و هجدهمین 
هم اندیشی نهادهای ترویجی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران93 نفر از 83 نهاد ترویجی۲۲ بهمن ماه 93

هم اندیشی ارزیابی رویدادهای ترویجی و 
آموزشی سال 93

ستاد توسعه فناوری نانو10 نفر از مدرسان و نهادهای ترویجی فعال15 مردادماه 9۴

31 مردادماه 9۴نوزدهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی
50 نفر از 35 نهاد ترویجی و برگزیدگان و 
فعاالن پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور101 نفر از 88 نهاد ترویجی15 آبان ماه 9۴بیستمین هم اندیشی نهادهای ترویجی

اردوگاه شهید باهنر67 نفر از مدرسان فناوری نانو11 دی ماه 9۴هم اندیشی مدرسان فناوری نانو

اولین هم اندیشی نهادهای ترویجی 
فناوری نانو مراکز آموزشی و فرهنگی سما

۲9 فروردین ماه 95
60 نفر از 36 نهاد ترویجی فناوری نانو مراکز 

آموزشی و فرهنگی سما
سازمان مرکزی سما

بیست و یکمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

۲ مردادماه 95
80 نفر از برگزیدگان و نهادهای ترویجی 

فناوری نانو فعال در ششمین مسابقه ملی 
فناوری نانو

انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری 
نانو دانشگاه صنعتی شریف
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جزئیات برگزاری جلسات هم اندیشی و آزاداندیشی نهادهای ترویجی )1389-1399( ادامه جدول 4-2 

میزبانتعداد حاضرانتاریخ برگزاریعنوان جلسه

بیست و دومین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

8۴ نفر از 7۲ نهاد ترویجی۲7 بهمن 95
پردیس فنی و مهندسی شهید عباس پور 

دانشگاه شهید بهشتی

بیست و سومین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

31 تیرماه 96
۴0 نفر از برگزیدگان و نهادهای ترویجی 

فناوری نانو فعال در هفتمین مسابقه ملی 
فناوری نانو

انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری 
نانو دانشگاه صنعتی شریف

بیست و چهارمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

۲6 بهمن ماه 96
35 نفر شامل 6 مدرس فناوری نانو و ۲9 نفر 

از نهاد ترویجی
ستاد توسعه فناوری نانو

بیست و چهارمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

دانشگاه صنعتی شریف۴5 نفر از 39 نهاد ترویجی6 شهریور 97

بیست و ششمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

دانشگاه پیام نور9۴ نفر از 89 نهاد ترویجی۴ بهمن ماه 97

بیست و هفتمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

دانشگاه صنعتی شریف6۲ نفر از 58 نهاد ترویجی۲7 شهریور 98

بیست و هشتمین هم اندیشی نهادهای 
ترویجی

10۴ نفر از 9۴ نهاد ترویجی18 بهمن ماه 98
پردیس فنی مهندسی شهید عباس پور 

دانشگاه شهید بهشتی

، آبان و بهمن، با شرکت بیش از 5۰ نهاد ترویجی از سراسر کشور برگزار شد. گفتنی است در سال 1399، چهار جلسه هم اندیشی در ماه های مرداد، شهریور

2-1-3- گواهی توانمندی تدریس و شبکه مدرسان فناوری نانو
هم زمــان بــا برگــزاری اولین دوره از مســابقه ملی فناوری نانو و شــکل گیری کارگاه های آمادگی برای شــرکت در این مســابقه، نهادهــای ترویجی در کنار منابع 
، با افزایش قابل توجه تعداد ســمینارهای  آموزشــی، نیازمند مدرســانی توانمند از نظر علمی و آموزشــی جهت برگزاری این کارگاه ها بوده اند. از ســوی دیگر
آموزشی، زمینه برای ارتقای کیفی دوره های آینده فراهم شد، اما نظارت مستقیم و ارزیابی دقیق کیفیت سمینارها، هم نیازمند نیروی انسانی فراوان و هم 

مستلزم صرف هزینه ای بیشتر از هزینه های حمایت از سمینارها است.
در گام اوِل برنامــه افزایــش کیفیــت و اثرگــذاری دوره هــا، شــرط الزم بــرای تدریــس در ســمینارهای 
غ التحصیــل مرتبــط با فنــاوری نانو بودن« بــه »دریافت گواهــی توانمندی  آموزشــی فنــاوری نانــو از »فار
تدریــس فنــاوری نانو« ارتقا یافت و توانمندی علمی و مهــارت انتقال مفاهیم افرادی که قصد برگزاری 
ســمینارهای آموزشــی و دریافت حمایت از ستاد نانو را داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در 
گام دوم و از ســال 1391 بخشــی از حمایت از کارگاه های آمادگی مســابقه فناوری نانو، مشــروط به این 

شد که مدرس کارگاه دارای گواهی توانمندی تدریس باشد.
ســتاد نانــو بــا توجه به ضرورت هــای فوق و اعطای گواهــی توانمندی تدریس به داوطلبــان تدریس، با 
هدف ارزیابی توانمندی های علمی و مهارت داوطلبان در زمینه انتقال مفاهیم علوم و فناوری نانو، از 

سال 139۰ اقدام به برگزاری آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو نموده است.
از ســال 1396 بــا هــدف افزایــش بهــره وری در اقداماتــی که برای توانمندســازی مدرســان انجام می شــود و 
افزایش توانمندی علمی و فنون آموزشی آن ها، بنیاد آموزش فناوری نانو اقدام به ایجاد »شبکه مدرسان 
فناوری نانو« نمود. وجود شرایط علمی الزم و توانمندی های مربوط به فنون تدریس در مدرسان کارگاه ها 
و ســمینارهای برگزار شــده توســط نهادهــای ترویجی، همــواره از دغدغه هــای این نهادها بوده اســت و بر 
کیفیــت و اثربخشــی ایــن رویدادهــای آموزشــی و ترویجی تأثیر مســتقیم داشــته اســت. شــبکه مدرســان 
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فنــاوری نانــو بــا این هدف تشــکیل شــد که نهادهای ترویجی برای دعوت از اســاتید در این رویدادهــا، بتوانند از یک منبع مورد اعتماد و مــورد تأیید بنیاد آموزش 
فناوری نانو بهره مند شــوند. اعضای شــبکه مدرســان فناوری نانو یا افرادی هســتند که پس از شــرکت در آزمون توانمندی تدریس دارای حداقل امتیاز الزم برای 
عضویت در این شــبکه بوده اند، یا آن دســته از اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها هســتند که دست کم در تنظیم یکی از پایان نامه ها با موضوع فناوری نانو نقش 
داشــته اند. ایــن افــراد بــا همکاری نهادهــای ترویجی فناوری نانو اقدام به برگزاری دوره های آموزشــی می کنند. پس از شــکل گیری شــبکه مدرســان فنــاوری نانو بر 
اســاس آیین نامه هــای بنیــاد آموزش فنــاوری نانو، نهادهای ترویجی به این شــرط می توانند از حمایت های ســتاد نانو برای برگزاری ســمینارها و کارگاه ها بهره مند 
شــوند که برای تدریس در این رویدادها از اعضای شــبکه مدرســان فناوری نانو استفاده کرده باشند. اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو تا پایان سال 1399، 381 

نفر بوده اند. توزیع استانی، جنسیتی و سطح تحصیلی این افراد به ترتیب در شکل 2-2، نمودار 2-4 و نمودار 2-5 نشان داده شده است.

توزیع استانی اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو )1390-1399( شکل 2-2 
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تعداد اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو به تفکیک زن و مرد )1390-1399( نمودار  4-2 
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سطح تحصیالت اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو )1390-1399( نمودار  5-2 

198

135

۲7
1 1 ۲11

از ســال 1396 بــه بعد )همزمان با تشــکیل شــبکه مدرســان فناوری نانــو(، آزمون 
توانمنــدی تدریــس نیــز - کــه در ابتــدا بــه صــورت یــک مرحلــه آزمــون کتبــی برگزار 
می شد- دومرحله ای شد تا عالوه بر سنجش توانمندی علمی از طریق یک آزمون 
مکتــوب در مرحلــه اول، توانمنــدی داوطلبــان در فنــون آموزشــی نیــز در مرحلــه 
دوم از طریــق یــک مصاحبــه 2۰ دقیقــه ای ســنجیده شــود. بــر ایــن اســاس، عالوه 
بــر اینکــه تــراز علمی مدرســان با تعیین ســطوح الــف، ب و ج معلوم می شــود، تراز 
آموزشــی آنان نیز در دو ســطح »دانش آموزی« و »دانشجویی« تعیین شده است. 

مالک های سنجش تراز علمی داوطلبان آزمون در جدول  2-5 ذکر شده است.

شاخص اندازه گیریعنوان شاخصردیف

تسلط بر مفاهیم علمی1

ارائه متناسب با موضوع، مخاطب و زمان

تسلط بر محتوای ارائه )تسلط علمی کافی بر آنچه حین تدریس ارائه می شود(

شناخت مفاهیم و حوزه های مختلف در علم و فناوری نانو

رعایت اخالق علمی و اجتناب از پاسخ دهی اشتباه

مهارت های فردی۲

رفتار طبیعی حین ارائه و تدریس )عدم لرزش صدا، نداشتن استرس مشهود در هنگام تدریس یا پاسخ به سؤاالت، عدم مرتب 
کردن مداوم لباس در حین تدریس و ...(

تلفظ و ادای صحیح واژگان و کلمات و غیریکنواخت بودن سرعت و لحن بیان در حین تدریس

توانایی انتقال مفاهیم علمی به زبان ساده و استفاده از مثال های ملموس برای بیان مفاهیم پیچیده

آراستگی )رفتار مناسب مدرس در حین تدریس، نوع بیان، آراستگی ظاهری و پوشش مناسب و...(

شاخص های سنجش تراز علمی داوطلبان شرکت در آزمون توانمندی تدریس جدول 5-2 
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شاخص اندازه گیریعنوان شاخصردیف

مهارت های کالس داری3

تعامل در تدریس )پرسیدن و بازخورد گرفتن، برقراری ارتباط چشمی و...(

توانایی اداره کالس، انعطاف پذیری در تعامل و پاسخگویی به یادگیرنده

استفاده از زبان بدن

استفاده مناسب از ابزارهای کمک آموزشی در ارائه و تدریس

۴
آگاهی از وضعیت فناوری 

نانو در داخل کشور
آشنایی با توانمندی های داخلی در فناوری نانو

الزم به ذکر است که حوزه تدریس داوطلبان )دانش آموزی، دانشجویی، دانش آموزی-دانشجویی( با توجه به جمع بندی نظر داوران و بر اساس پاسخ های 
داوطلبان در جلسه مصاحبه تعیین می شود.

از ســال 1398 مرحلــه اول از آزمــون توانمندی تدریس )ســنجش علمی( با پرســش های مســابقه ملی فناوری نانو ادغام شــده اســت؛ به ایــن صورت که در 
آزمون مربوط به مســابقه ملی فناوری نانو برخی از ســؤاالت به شــکل ســتاره دار متمایز شده اند تا نشان دهنده سؤاالتی باشند که برای مرحله علمی آزمون 
توانمنــدی تدریــس، مــالک ســنجش قــرار می گیرند. همچنین از همان ســال، برخــی رویدادهای جنبی نیــز تحت عنــوان »نانوتاک« به منظــور آموزش فنون 
تدریــس و ارائــه مطلــب بــه مخاطبــان، در کنار آزمون توانمندی تدریس اجرا شــده اند. گزینش ســاالنه مدرســان برتــر و معرفی و تقدیر از آن هــا در اختتامیه 
، داوطلِب شرکت در  مســابقه ملی فناوری نانو نیز از اقداماتی اســت که در این راســتا شــکل گرفته اســت. تا پایان سال 1399، با برگزاری 26 آزمون، 3539 نفر
آزمون توانمندی تدریس فناوری جهت اخذ گواهی توانمندی تدریس بوده اند که از میان - همان طور که پیش از این به توزیع استانی، جنسیتی و تحصیلی 
آن ها نیز اشاره شد- برای 381 نفر گواهی صادر شده است تا از این طریق بتوانند عضو شبکه مدرسان فناوری نانو شوند. تعداد آزمون ها، داوطلبان و افراد 

موفق به اخذ گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو در سال های مختلف در نمودار 2-6 ارائه شده است.

شاخص های سنجش تراز علمی داوطلبان شرکت در آزمون توانمندی تدریس ادامه جدول 5-2 
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گفتنی است که در سال 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو دهمین مسابقه ملی فناوری نانو، مرحله مصاحبه شانزدهمین آزمون توانمندی تدریس 
نانو و همچنین هفدهمین آزمون توانمندی تدریس به صورت آنالین برگزار شد.

همان طور که اشــاره شــد، افرادی که در این آزمون موفق به کســب حد نصاب علمی شــوند، در سه سطح مدرسان با سطح علمی »الف«، »ب« و »ج« معرفی 
می شوند. حداقل امتیاز الزم برای احراز هر کدام از این سه سطح در جدول  2-6 تشریح شده است.

حداقل امتیاز الزمسطح

الف

تسلط بر مفاهیم علمی ≤ 75

مهارت های فردی ≤ 75

مهارت های کالس داری ≤ 75

آشنایی با محصوالت ایران ≤ 50

ب

تسلط بر مفاهیم علمی ≤ 50

مهارت های فردی ≤ 50

مهارت های کالس داری ≤ 50

آشنایی با محصوالت ایران ≤ ۲5

ج

تسلط بر مفاهیم علمی ≤ 50

مهارت های فردی ≤ ۲5

مهارت های کالس داری ≤ ۲5

آشنایی با محصوالت ایران ≤ 5

حداقل امتیاز الزم برای سطوح »الف«، »ب« و »ج« در گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو جدول 6-2 

 115 گواهی توانمندی تدریس سطح »الف«، 15۰ گواهی سطح »ب« و 212 
ً
بر اســاس آنچه توضیح داده شــد، در ســال های مختلف و تا پایان ســال 1399 جمعا

گواهی سطح »ج« صادر شده است. )از آنجا که یک فرد ممکن است بیش از یک بار در این آزمون شرکت کرده و حتی گواهی با سطح متفاوتی دریافت کرده 
باشــد، جمع این اعداد بیش از 381 نفری اســت که تا کنون موفق به دریافت گواهی توانمندی تدریس شــده اند(. بر این اســاس، درصد گواهی های ســطح 

»الف«، »ب« و »ج« از کل گواهی های صادرشده در نمودار  2-7 نمایش داده شده است.

سطح ب، 150 

سطح الف، 115  

سطح ج، 212 

نسبت گواهی های توانمندی تدریس سطح »الف«، »ب« و »ج« نسبت به تعداد کل گواهی های ارائه شده نمودار  7-2 

همچنین تعداد گواهی های ارائه شده در این سه سطح در سال های 139۰ تا 1399 در نمودار  2-8 نمایش داده شده است.
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ایــن مدرســان بــا برگــزاری ســمینارها و کارگاه های آموزشــی می توانند از حمایت های ســتاد نانو بهره مند شــوند. در اینجا قابل بیان اســت کــه اعتبار گواهی 
توانمندی تدریس دوســاله اســت و تمدید و ارتقای گواهی در صورت فعالیت کافی در تدریس دوره های نهادی یا شــرکت مجدد در آزمون صورت می گیرد. 

نام افرادی که در سال های 139۰ تا 1399 موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس در سطح »الف« شده اند در جدول  2-7 آمده است.

نام مدرسردیفنام مدرسردیفنام مدرسردیفسال

90

حسین گیالنی6هادی حاجی علی۴سعید ساعدی1

مهدی رفیعی7رقیه شمسی5فرزاد حسینی نسب۲

محمد علی آبادی فراهانی3

91

عباس رستمی13محمد عابدی7میثم هادیان پزوه1

امیر دارستانی فراهانی1۴زینب فرشته8احسان علی نیان۲

بیژن سرخوش15آرش معروف9قادر حسین زاده3

مسعود خسروی16سید محمد امینی10امین شیرعلی زاده دزفولی۴

مریم توحیدی17امید امیری11محسن سروری5

جابر جاویدی1۲محمدرضا لقمان استرکی6

9۲

علی رحیمی نژاد7علی دهقان همدان۴سید یحیی رهنمایی1

فاطمه عسجدی8علی ماجدی5امیر حسن مهدی زاده مقدم۲

محمدجعفر موالیی9ابوذر رمضانی فرخانی6سیده معصومه قاسمی نژاد لیچایی3

نام و مشخصات دریافت کنندگان گواهی توانمندی تدریس سطح »الف« )1390-1399( جدول 7-2 
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نام و مشخصات دریافت کنندگان گواهی توانمندی تدریس سطح »الف« )1390-1399( ادامه جدول 7-2 

نام مدرسردیفنام مدرسردیفنام مدرسردیفسال

93

شکوفه خالقی10امید رضایی6الهه اسماعیلی1

سید علی موسوی نیا11فرشید عزیزی7بابک عابدینی عربانی۲

جعفر جلیلیان1۲سید علی معبودی8محمدرضا قاآنی3

علیرضا فرهادی زاده13راضیه تاجری9اشکان ذوالریاستین۴

عباس بهروز مغانجوقی5

9۴

فاطمه شهسواری17حسن ملکی9حمیدرضا عرب بافرانی1

مریم عبداللهی18مهران کیانی نیا10امید علی زاده۲

جالل شبان طاهری19سهیل صابونی11شبنم هاشم زاده3

حمید اسدی۲0سروش صحراییان1۲اکبر قاسمی یک لنگی۴

حمیدرضا اکبرزادگان۲1محسن نهاوندی13حسین سفردوست هوجقان5

مرجان محسنی۲۲یاسر بهاری1۴مهدی غضنفری ججین6

نیلوفر ناظری۲3آرش سلطانی نقده15رضا خاوری خراسانی7

قاسم شیراوند16فاطمه خاشعی ورنامخواستی8

95

سید علی معبودی7قادر حسین زاده۴مهدی غضنفری ججین1

یوسف شالگه8میثم هادیان پزوه5عباس بهروز مغانجوقی۲

علیرضا فرهادی زاده9علی ماجدی6علیرضا پیمانی فروشانی3

96

سیدعلی معبودی6مجید طالبی۴مهدی غضنفری ججین1

علی انصاری7میثم هادیان پزوه5امیرحسن مهدی زاده مقدم۲

توحید محمودی بادکی3

مرتضی اباذری3محمود بیگلری۲حمیدرضا شاقالنی لور971

98
احسان لطفی نژاد۴هادی سردار آبادی3امیرعلی حریری1

پرهام خوشبخت مروی۲

معصومه چمک۲فاطمه گنجعلی991
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رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو 2-2

 توســعه ظرفیت هــای نیــروی انســانی فعــال در نهادهــای ترویجی 
دانشــجویی کــه مطلوب اصلی ســتاد نانــو از برقراری ارتبــاط با این 
نهادهــا اســت، نیازمنــد ایجــاد فرصت هایــی اســت کــه در آن هــا، 
خود دانشــجویان بــا اجرای اقدامات ترویجی درگیر شــوند و عالوه 
بــر بهره بــرداری آموزشــی در حــوزه فنــاوری نانــو، در ابعــاد مختلــف 
اقدامات اجرایی نیز کسب تجربه کنند. همان طور که پیش از این 
نیز اشاره شد، برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو از اولین اقداماتی 
بــود که در همین راســتا توســط بنیــاد آموزش فنــاوری نانو اجرایی 
شــد و موجب نظام مند شــدن اقدامات ترویجــی مختلف در حوزه 
دانشــجویی شــد. برگــزاری ســمینارها و کارگاه هــای آموزشــی نیز - 
هرچنــد مدتــی قبل از برگزاری مســابقه ملی فناوری نانو آغاز شــده 

 معطوف به نیازمندی های علمی دانشــجویان برای شــرکت در مســابقه ملی فناوری نانو شکل 
ً
بود- از جمله همین اقدامات ترویجی بوده اســت که عمدتا

گرفــت و بعدهــا بــه طــور کلی تــر به منظور آموزش پایه ای فناوری نانو به دانشــجویان عالقه مند، پیگیری و توســعه داده شــد. در همین راســتا، ســتاد نانو از 
برگزاری رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو توسط نهادهای ترویجی حمایت کرده است.

نخســتین آیین نامــه حمایــت از گروه هــای مروج دانشــجویی از آذرماه 1386 اجرایی شــد. مطابق با این آیین نامه، هر ســمیناری که به منظــور ترویج فناوری 
نانو یا آموزش یکی از زیربخش های این فناوری در یکی از دانشــگاه ها برگزار شــده باشــد، پس از اینکه از نظر ترکیب ســخنرانان، تعداد شــرکت کنندگان و 
، مورد ارزیابی قرار گرفت، در ســتاد نانو مورد حمایت تشــویقی قرار گرفته اســت. این ســمینارها در دو قالب عمومی و تخصصی، در  ســرفصل های ســمینار
 در راستای برگزاری مسابقه 

ً
ح شده در سمینارهای عمومی عمدتا دانشگاه های تهران و شهرستان ها، مشمول حمایت های متفاوتی شده اند. مباحث مطر

ملی فناوری نانو، معطوف به آموزش پایه ای فناوری نانو و معرفی کاربردهای این فناوری در حوزه های مختلف است. سمینارهای تخصصی که برگزاری آن ها 
به پایگاه اینترنتی بنیاد آموزش محول شــده اســت و در ادامه توضیحاتی درباره آن ارائه خواهد شــد، به آموزش محتواهای تخصصی تر حوزه های مختلف 
فناوری نانو و کاربردهای آن می پردازند. حمایت های بنیاد آموزش فناوری نانو از برگزاری این ســمینارها شــامل پرداخت حمایت مالی و ارســال محتواهای 
آموزشی همچون فصلنامه فناوری نانو و لوح های فشرده ستاد نانو برای مجریان سمینارها می شود. گفتنی است از سال 1391 به بعد، رویدادهای ترویجی 

مورد حمایت، در دو دسته سمینارهای ترویجی و کارگاه های آمادگی مسابقه ملی فناوری نانو جای گرفته و مورد حمایت قرار گرفته اند.
: سرفصل های محتوایی سمینارهای دانشجویی عبارت اند از

 آشنایی با فناوری نانو و کاربردها، شامل: اهمیت مقیاس نانو، کاربرد در حوزه های مختلف، روش های کار و تولید در مقیاس نانو، روش های آنالیز 
نانوساختارها؛

 آشــنایی بــا فنــاوری نانو در ایران، شــامل: آشــنایی با آخرین وضعیت توســعه فناوری نانو در ایران از نظر علمی، فناوری، شــرکت ها، بــازار و صادرات، 
آشنایی با شرکت های فعال به تفکیک روش های ساخت و آنالیز یا به تفکیک حوزه های کاربرد؛

 برنامه ها و ابزارهای ترویج دانشــجویی )از جمله مســابقه ملی 
فناوری نانو(؛

 شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری نانــو، آیین نامه هــای حمایــت از 
فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی )پایان نامه هــا، مقــاالت و...( و 
ح هــای  ابزارهــای حمایــت از تجاری ســازی پژوهش هــا شــامل طر

نوآورانه، مسابقات چالش و...

از ســال 1398 رویدادهــای ترویجــی دانشــجویی در دو قالــب 
»رویدادهــای آمــوزش فنــاوری نانــو« و »رویدادهــای ترویــج کاربــرد 
فنــاوری نانــو« برگزار شــده اســت. رویدادهای آموزش فنــاوری نانو 
بــه دنبال آشناســازی مخاطبان بــا فناوری نانو و مبانــی علمی آن و 
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افزایش آمادگی شــرکت کنندگان مســابقه ملی فناوری نانو هســتند. این رویدادها هم به صورت حضوری هم به صورت غیرحضوری )آنالین( قابل برگزاری 
 بیش از 16۰۰ 

ً
اســت. رویدادهــای ترویــج کاربــرد فناوری نانــو با هدف آموزش تخصصی تــر در حوزه های خاص برنامه ریزی شــده اند.تا پایان ســال 1399 جمعــا

رویداد مورد حمایت ستاد توسعه فناوری نانو قرار گرفته است. تعداد رویدادهای حمایت شده تا پایان سال 1399 در نمودار 2-9 نشان داده شده است.
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تا پایان سال 1399 در نتیجه حمایت از این رویدادهای ترویجی، زمینه آشنایی بیش از 127,۰۰۰ نفر از دانشجویان با فناوری نانو و کاربردهای آن فراهم شده 
است. روند تعداد نفرات آموزش دیده در این رویدادها تا سال 1399 در نمودار  2-1۰ قابل مشاهده است.

تعداد نفرات آموزش دیده در رویدادهای ترویجی دانشجویی )1386-1399( نمودار  10-2 

۲5 , 000
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0
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1 , 150

۴ , 350
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11 , 15۲
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۲3 , 6۴9

11 , 110

۲ , 768

۲ , 833

۴ , 997

1387 1389 13911388 1390 139۲ 139۴ 13951393 1396 1397 13991398
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میزان حمایت از رویدادهای ترویجی دانشجویی )هزار ریال( )1386-1399( نمودار  11-2 

1,600,000

1,۴00,000

1,۲00,000

1,000,000

800,000

600,000

۴00,000

۲00,000

0
139۲

۴۲۲,050

6۲9,780

1,081,300

1,353,۴00

760,070

37۲,060

199,557

309,388

139۴ 13951393 1396 1397 13991398

تا پایان سال 1399 حدود 5 میلیارد و 18۰ میلیون ریال از رویدادهای ترویجی در این حوزه حمایت شده است. روند میزان حمایت از این رویدادها از سال 
1392 تا سال 1399 در نمودار  2- 11 قابل مشاهده است.

2-2-1- سمینارهای آموزشی و ترویجی
ســتاد نانو به منظور کمک به آشناســازی جامعه علمی کشــور با فناوری نانو و پیشرفت های کشور در این فناوری و ارتقای نگرش جامعه دانشجویی نسبت به 
توانمندی های کشور در فناوری نانو، از نهادهای ترویجی برگزارکننده سمینار ترویجی و آموزشی با موضوع فناوری نانو، حمایت کرده است. برگزاری سمینارهای 
آموزشی و ترویجی و آموزشی، ابزاری است برای گفتمان سازی و جریان سازی نیروی انسانی. یکی از رویکردهای مهم در ستاد نانو فراهم کردن فضا برای فعالیت 
نیروی انسانی دارای ظرفیت در بخش های گوناگون بوده است. حمایت از برگزاری سمینارهای آموزشی و ترویجی نقش مهمی را در ایجاد چنین رویکردی فراهم 
، ظرفیت و فضا برای کار کردن کسانی که با ستاد نانو ارتباط مستقیم نداشته اند و این ستاد آن ها را نمی شناخته است، فراهم  کرده است. با استفاده از این ابزار
شده است. از دیگر مزیت های اجرایی شدن چنین الگویی، ظرفیت 

ایجاد پراکندگی مناسب در سطح کشور است)29(.
تدوین آیین نامه برای حمایت از برگزاری سمینارها، قاعده و قالبی 
بــرای جهت دهــی بــه کار مروجــان و جلوگیری از کارهای ســلیقه ای 
اســت. آیین نامه ســدی نیســت که هر کسی توانســت از این سد 
عبــور کنــد حمایــت شــود و هــر کــس نتوانســت، حمایت نشــود. 
رویکــرد ســتاد نانــو در مواجهه با نهــاد ترویجی که تــازه وارد فضای 
برگــزاری ســمینار شــده اســت، رویکــردی ســهل گیرانه و آموزشــی 
اســت، امــا وقتــی نهادی بــه نقطه ای برســد که در طول یک ســال، 
تعــداد قابــل توجهی ســمینار برگــزار کند، رویکــرد ارزیابــی کیفی در 

مواجهه با آن قوی تر می شود)29(.
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آن دســته از نهادهای ترویجی ثبت شــده در بانک اطالعات نهادهای ترویجی ســتاد نانو که بر اســاس ضوابطی خاص، مجاز به برگزاری ســمینارهای ترویجی 
دانشــجویی بوده و مشــمول دریافت حمایت های تشــویقی در این زمینه هستند، به عنوان نهادهای ترویجی »مجری« شناخته می شوند. کلیه متقاضیان 
برگــزاری ســمینارهای ترویجــی کــه تمایــل به اســتفاده از خدمات و حمایت های ســتاد نانــو در این حــوزه را دارند، باید اطالعــات خود را در ســامانه نهادهای 
ترویجی ســتاد نانو به آدرس اینترنتی www.nano.ir/nsg ثبت نمایند. متقاضیان پس از بررســی و تأیید اطالعات، می توانند از امکانات در نظر گرفته شــده 
در این سامانه برای ثبت درخواست ها و تبادل اطالعات استفاده نمایند. به منظور حمایت از نهادهای ترویجی، عالوه بر حمایت مالی، نشریات ستاد نانو 
و برخی محتواهای آموزشی در قالب بسته های آموزشی با تخفیف و یا به صورت رایگان در اختیار مجریان سمینارها برای توزیع در بین شرکت کنندگان قرار 
گرفته اســت. مدرســان مورد تأیید برای تدریس در ســمینارهای ترویجی، اعضای شــبکه مدرســان فناوری نانو هســتند که همان طور که پیش از این اشاره 

شد، به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
1-افرادی که در آزمون توانمندی تدریس شرکت نموده و گواهی توانمندی تدریس با یکی از ترازهای الف، ب یا ج دریافت نموده اند.

2-اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها که راهنمایی حداقل یک پایان نامه کارشناســی ارشــد یا دکتری مرتبط با فناوری نانو که در ســتاد نانو به ثبت رسیده و از 
حمایت مالی برخوردار شده است را بر عهده داشته اند.

2-2-2- کارگاه های آمادگی مسابقه ملی دانشجویی
در راســتای حمایت هــای تشــویقی ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو از فعالیت هــای ترویجی و آموزشــی فناوری نانــو، این ســتاد از برگزاری کارگاه هــای آمادگی 
مسابقه ملی فناوری نانو حمایت کرده است. تمامی داوطلبانی که در مسابقه ملی فناوری نانو ثبت نام کرده اند، می توانند در کارگاه های آمادگی مسابقه ملی 

فناوری نانو شرکت کنند و هیچ الزامی وجود ندارد که داوطلبان شرکت کننده در کارگاه ها توسط نهاد برگزارکننده کارگاه، در مسابقه ثبت نام شده باشند.
مجری این کارگاه ها، نهادهای ترویجی ثبت شــده در بانک اطالعات نهادهای ترویجی ســتاد نانو هســتند. مدرســانی هم که توســط ســتاد نانو مورد حمایت 

قرار می گیرند عبارت اند از اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو.
عــالوه بــر حمایت مالی از برگزاری کارگاه ها، برخی محتواهای آموزشــی متناســب با ســرفصل های مســابقه ملی فنــاوری نانو با تخفیف و یا بــه صورت رایگان 
در اختیــار مجریــان کارگاه هــا برای توزیع در بین شــرکت کنندگان قــرار می گیرد. حمایت مالی از کارگاه های آمادگی مســابقه دانشــجویی در دو مرحله صورت 
گرفتــه اســت: در مرحلــه اول، پــس از دریافت گزارش برگزاری کارگاه، مبلغ حمایت مطابق دســتورالعمل ارزیابی، تعیین و به حســاب مســئول نهاد ترویجی 
برگزارکننده کارگاه واریز شــده اســت. در مرحله دوم، حمایت تشــویقی، پس از برگزاری مســابقه ملی فناوری نانو و بر اســاس امتیاز کسب شده توسط افراد 
شرکت کننده در مسابقه که در این کارگاه آموزش دیده اند، تعیین و به حساب مسئول نهاد ترویجی برگزارکننده کارگاه واریز شده است. ارزیابی گزارش ها 
و مستندات ارسالی از کارگاه های برگزارشده توسط نهادهای ترویجی بر اساس دو گونه شاخص کمی )مدت زمان کارگاه( و کیفی )کیفیت سخنرانی و انتقال 

مفاهیم، کیفیت فایل ارائه، اطالع رسانی، ارائه گواهی حضور و برگزاری آزمون( صورت گرفته است.

2-2-3- هفته فناوری نانو
ســتاد نانو با هدف معرفی دســتاوردهای فناوری نانویی کشــور و آشناسازی 
جامعه دانشگاهی با آیین نامه ها و حمایت های ستاد نانو، از سال 1393 یک 
هفته خاص از ســال تحصیلی را در قالب هفته های اســتانی فناوری نانو )که 
مختــص به ترویج دانشــجویی نبوده اســت(، بــرای ترویج و آمــوزش متمرکز 
فناوری نانو در دانشــگاه ها اختصاص داده اســت. برنامه هفته های اســتانی 
در ابتدا )ســال های 1393 تا 1395( به شــکل متمرکز و با همکاری ســتاد نانو 
بــا نهادهــای علمی، صنعتی و اجرایی اســتان ها، در حوزه ترویج دانشــجویی 
و صنعتــی برگزار شــده و برگــزاری رویدادهای دانشــجویی با کمــک نهادهای 
ترویجــی فعــال در اســتان ها صــورت گرفتــه اســت. در جریــان ایــن برنامــه 
فعالیت هایــی از قبیــل برگــزاری نمایشــگاه عکــس دســتاوردهای فنــاوری 
نانــو، برگــزاری هم اندیشــی بــا اســتادان و 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی، برگزاری سمینارهای ترویجی و انجام نظرسنجی صورت گرفته است.
هرچنــد از ســال 1396 برگــزاری هفته های اســتانی فناوری نانو به صــورت متمرکز و با همکاری ســایر بخش های ترویجی در 
ستاد نانو متوقف شد اما برگزاری هفته نانو در دانشگاه ها و در فضای ترویج دانشجویی فناوری نانو ادامه یافت و بر این 

اساس تا پایان سال 1399، 35 هفته فناوری نانو برگزار شد.
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اطالعات هفته های فناوری نانو برگزار شده در استان های مختلف تا پایان سال 1399 در جدول  2-8 ارائه شده است.

استانتاریخ برگزاریردیفسالاستانتاریخ برگزاریردیفسال

قزوین9 الی 1۴ اسفندماه13931

1397

خراسان رضوی۲7 بهمن الی ۲ اسفند19

139۴

سمنان۲7 بهمن الی ۲ اسفند۲0یزد30 آبان الی 5 آذر۲

کردستان۲7 بهمن الی ۲ اسفند۲1آذربایجان غربی1۴ الی 18 آذر3

کرمان۲7 بهمن الی ۲ اسفند۲۲سمنان15 الی ۲1 اسفند۴

1395

گیالن۲7 بهمن الی ۲ اسفند۲3خراسان رضوی11 الی 15 اردیبهشت5

مازندران۲7 بهمن الی ۲ اسفند۲۴اردبیل3 الی 6 خرداد6

مرکزی۲7 بهمن الی ۲ اسفند۲5فارس8 الی 13 آبان7

آذربایجان شرقی۲0 الی ۲7 آبان8

1398

هرمزگان۲7 بهمن الی ۲ اسفند۲6

مازندران۲3 الی ۲8 آذر- 3 تا 8 اسفند۲7قم1 الی ۴ آذر9

بوشهر۲3 الی ۲8 آذر- 3 تا 8 اسفند۲8بوشهر۲0 الی ۲5 آذر10

تهران۲3 الی ۲8 آذر - 3 تا 8 اسفند۲9---1396

1397

آذربایجان شرقی۲3 الی ۲8 آذر - 3 تا 8 اسفند30اصفهان۲7 بهمن الی ۲ اسفند11

ارومیه۲3 الی ۲8 آذر - 3 تا 8 اسفند31البرز۲7 بهمن الی ۲ اسفند1۲

خراسان رضوی۲3 الی ۲8 آذر - 3 تا 8 اسفند3۲آذربایجان شرقی۲7 بهمن الی ۲ اسفند13

یزد۲3 الی ۲8 آذر- 3 تا 8 اسفند33آذربایجان غربی۲7 بهمن الی ۲ اسفند1۴

سمنان۲3 الی ۲8 آذر - 3 تا 8 اسفند3۴بوشهر۲7 بهمن الی ۲ اسفند15

سیستان و بلوچستان۲3 الی ۲8 آذر- 3 تا 8 اسفند35تهران۲7 بهمن الی ۲ اسفند16

به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نشد1399چهارمحال و بختیاری۲7 بهمن الی ۲ اسفند17

خراسان جنوبی۲7 بهمن الی ۲ اسفند18

اطالعات هفته های فناوری نانو برگزار شده در استان های مختلف )1393-1399( جدول 8-2 

2-2-4- نمایشگاه کتاب های منتشرشده در حوزه فناوری نانو
از ســال 1389 تــا ســال 1397، بــا هــدف تســهیل دسترســی عالقه منــدان به 
فناوری نانو به کتاب های منتشرشــده در این حوزه و ترغیب ناشــران علمی 
بــه تولیــد و انتشــار کتاب هــای تخصصــی فناوری نانــو و همچنین بــاال بردن 
شــمارگان کتاب های مرتبط با این فناوری، ســتاد نانو شــرایطی را ایجاد کرده 
است که عالقه مندان بتوانند از آخرین کتاب های منتشرشده در این حوزه 
مطلــع شــده و آن هــا را بــا 3۰ تا 5۰ درصد تخفیــف تهیه کنند. پیــش از اجرای 
ح در قالب برگزاری نمایشــگاه های کتاب در مراکز دانشگاهی، کتاب های  طر
مرتبط با فناوری نانو از نظر شــکلی و محتوایی ارزیابی و در چهار ســطح الف، 
ب، ج و د رتبه بنــدی شــده اند. وضعیــت علمــی )بــا محوریــت فنــاوری نانو(، 
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کیفیــت نگارشــی، میــزان تمرکز بر موضوعی مشــخص، میزان تمرکز بر ســطح خاصی از مخاطب، ســوابق نویســنده مرتبــط با فناوری نانو، ســابقه حمایت از 
کتاب های دیگر با موضوع مشابه، قیمت و کیفیت ظاهری کتاب، از جمله مالک های مدنظر در این ارزیابی بوده اند.

، بــه ترتیب بــا 5۰، 4۰ و 3۰ درصــد تخفیــف در اختیار عالقه منــدان قــرار گرفته اند. روند  ، کتاب هــای حائز ســه ســطح اول امتیاز بــر اســاس ارزیابی هــای مذکــور
حمایت های صورت گرفته از سال 1389 تا 1399 در نمودار  2-12 ارائه شده است.

روند حمایت از خرید کتاب در حوزه فناوری نانو )1389-1397( نمودار  12-2 

ح در دانشــگاه های مختلف همواره فرصت مناســبی بوده اســت تا نهادهای ترویجی نیز با برگزاری  برگزاری نمایشــگاه های کتاب برای اجرایی شــدن این طر
کارگاه های آموزشی، به معرفی فناوری نانو به دانشجویان بپردازند.
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تعداد  کتاب های حمایت شدهمبلغ حمایت )میلیون ریال(
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3- توسعه رقابت های دانشجویی فناوری نانو
 پس از شکل گیری اقدامات اولیه در حوزه ترویج دانشجویی فناوری نانو در سال های ابتدایی فعالیت ستاد نانو، ضرورت شکل گیری چارچوبی به منظور 
هدفمند کردن اقدامات ترویجی دانشــجویی بیش از پیش احســاس شــد. مشــارکت نهادهای ترویجی و دانشــجویان در یک رقابت در زمینه فناوری نانو 
، فرصت مناســبی را به منظــور تربیت نیروی انســانی در خالل یک فعالیت دانشــجویی و رقابت علمــی در اختیار بنیاد  می توانســت عــالوه بــر کارایــی مذکور
آموزش فناوری نانو قرار دهد و همچنین زمینه مناسبی را به منظور توسعه و فعال سازی نهادهای ترویجی دانشجویی فراهم نماید. »مسابقه ملی فناوری 
نانو« راهکاری بود که در ابتدا در پاســخ به همین نیاز در ســال 1389 ارائه و از ســال 139۰ اجرایی شــد و اجرای آن از زمان آغاز به کار بنیاد آموزش فناوری نانو 
به عنوان یکی از کارویژه های این بنیاد قرار گرفت. »جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی« و »جشنواره تجارب نو دانشجویی« نیز از جمله رویدادهای رقابتی 
هســتند که در حوزه هایی متفاوت با مســابقه ملی فناوری نانو، در ردیف اقدامات ترویجی در حوزه دانشــجویی قرار گرفتند. در ادامه به ارائه گزارشــی از این 

اقدامات پرداخته شده است.

3-1 مسابقه ملی فناوری نانو

پس از انجام مطالعات اولیه و رصد فعالیت های ترویجی و آموزشــی کشــورهای مختلف، در ســال 1388 ایده 
برگــزاری رقابتــی در زمینــه فنــاوری نانو از ســوی برخی نهادهــای ترویجی دانشــجویی فعال در ایــن زمینه ارائه 
شد. بدین ترتیب، مسابقه ملی فناوری نانو که بزرگ ترین رقابت علمی- دانشجویی کشور در زمینه فناوری 
نانــو اســت، بــه منظور افزایش میزان آشــنایی دانشــجویان بــا فناوری نانو، گســترش آموزش فنــاوری نانو در 
، ارتقای توانمندی های  دانشــگاه ها و دیگر مراکز علمی -آموزشــی، شناســایی نخبگان فناوری نانو در کشــور
، جهت دهی به فعالیت های آموزشــی و حمایت های تشــویقی  اجرایــی و مدیریتــی نهادهای ترویجی نانو و نیز
ســتاد نانــو، در ســال 1389 بــا همــکاری شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری نانــو، طراحــی شــد. پــس از تبلیغــات و 
اطالع رســانی در این زمینه در همان ســال، نخســتین دوره از این مسابقه در ســال 139۰، برگزار شد و برگزاری 
آن تا سال 1398 طی 9 دوره ادامه یافت. هرچند برگزاری این مسابقه در سال 1399 به دلیل محدودیت های 



کارشناسی و پایین تر، %62
کارشناسی ارشد، %30

دکتری،%8

شرکت کنندگان زن، %54  

شرکت کنندگان مرد, %46 

127

آموزش و ترویج دانشجویی فناوری نانو

ناشی از شیوع بیماری کرونا متوقف شد اما برگزاری دهمین دوره از آن در سال 14۰۰ در دستور کار قرار گرفت.
مســابقه ملی فناوری نانو عالوه بر ایجاد رقابت میان شــرکت کنندگان، زمینه را برای توســعه حجم زیادی از اقدامات ترویجی دانشــجویی در زمینه فناوری 
نانو فراهم کرده است. برگزاری کارگاه های آمادگی شرکت در مسابقه ملی فناوری نانو، ایجاد شبکه مدرسان فناوری نانو و ارائه گواهی توانمندی تدریس و 
همچنین برگزاری نانواستارت آپ از جمله این رویدادها هستند. به عالوه، این مسابقه بستری است مناسب برای رقابت سازنده نهادهای ترویجی فناوری 

نانو، شرکت های آموزشی، مدرسان و متخصصان فناوری نانو برای کیفیت بخشی به فرآیند آموزش فناوری نانو و گسترش بیشتر این فناوری.
افزایــش شــناخت پژوهشــگران و دانشــجویان نســبت به تجهیزات شناســایی در حــوزه فناوری نانو و فرهنگ ســازی برای اســتفاده از این تجهیــزات نیز از 
دیگر ضرورت های برگزاری این مســابقه بوده اســت. اولین دوره از مســابقه ملی فناوری نانو تنها با محوریت آشــنایی با تجهیزات شناسایی در این فناوری 
برگزار شــد اما با تغییراتی که در روند مســابقه در ســال های بعد اتفاق افتاد، ســایر ســرفصل ها نیز به محورهای برگزاری مســابقه اضافه شــده اســت. این 
، کاربردهای فناوری  : مفاهیم پایه، نانوســاختارها، روش های ســاخت و ســنتز نانوساختارها، روش ها و تجهیزات شناســایی و آنالیز ســرفصل ها عبارت اند از

نانو و تجاری سازی فناوری نانو.
سازوکار اجرای این رویداد به گونه ای طراحی شده است که عالوه بر شناسایی افراد با توان دانشی باال در فناوری نانو، زمینه ای را فراهم می آورد تا نهادهای 

دانشجویی بتوانند با نقش آفرینی در یک رویداد ملی، مهارت های ارتباطی، برنامه ریزی و عملیاتی خود را ارتقا دهند.
غ التحصیالن، اســاتید، کارمندان و معلمان، امکان حضور در  کلیه افراد عالقه مند به فناوری نانو در تمامی رشــته های دانشــگاهی مرتبط، دانشــجویان، فار
این مســابقه را دارند. ثبت نام در این مســابقه به دو صورت انفرادی و گروهی از طریق نهادهای ترویجی انجام شــده است. نحوه ثبت نام برای اولین دوره از 
مســابقه )در ســال 139۰( به شــکل حضوری در جشــنواره فناوری نانو در ســال قبل از آن انجام شد اما از ســال 1391 به بعد ثبت نام در مسابقه ملی فناوری 

نانو به صورت اینترنتی انجام شده است.
تا پایان ســال 1398 تعداد 36812 دانشــجو در این مســابقه شــرکت کرده اند. ترکیب مقاطع تحصیلی این تعداد شــرکت کننده و جنسیت آن ها به ترتیب در 

نمودار  2 -13 و نمودار  2 -14 ارائه شده است.

مقاطع تحصیلی دانشجویان شرکت کننده در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( نمودار 13-2

جنسیت دانشجویان شرکت کننده در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( نمودار 14-2
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توزیع استانی آمار تجمعی شرکت کنندگان در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( شکل 3-2 

روند تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه در سال های مختلف نیز در نمودار  2-15 نمایش داده شده است.

تعداد شرکت کنندگان در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( نمودار  15-2 
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کارشناسی ارشد

اســتان تهران بیشــترین و اســتان خراسان جنوبی کمترین تعداد شــرکت کننده در مسابقه ملی فناوری نانو را طی ادوار مختلف برگزاری مسابقه داشته اند. 
توزیع استانی تعداد کل شرکت کنندگان در تمام دوره های این مسابقه در شکل 2-3  آمده است.
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دور اول مســابقه ملــی فنــاوری نانو در ســال 139۰ بــه صورت دومرحلــه ای برگزار 
شــد؛ مرحلــه اول بــه صــورت تئــوری و مرحلــه دوم در قالــب یــک آزمــون عملــی. 
پیــش از برگزاری مرحله دوم نیز یــک دوره آموزش عملی برای برگزیدگان مرحله 
اول برگــزار می شــد. پیــش از برگــزاری دومیــن دوره از مســابقه در ســال 1391، با 
برگزاری جلســات هم اندیشــی با مخاطبان مسابقه و نهادهای ترویجی و بررسی 
نقــاط ضعف و قوت آن، با تک مرحله ای شــدن مســابقه، تغییراتــی در روند اجرا، 
ســرفصل ها و منابــع آزمــون اعمال شــد؛ اما از ســال 1397 به بعد، این مســابقه 
 در دو مرحلــه کــه مرحلــه اول آن بــه شــکل مجــازی و مرحلــه دوم آن بــه 

ً
مجــددا

شــکل حضوری اســت، برگزار شــده اســت. در اولین دوره از مســابقه )در ســال 
139۰( پــس از ثبت نــام داوطلبــان و بــه منظور ایجــاد آمادگی در آن هــا، نهادهای 

نوع ثبت نام شرکت کنندگان در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( نمودار  16-2 
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درصد ثبت نام نهادی )گروهی(درصد ثبت نام انفرادی

در ابتــدای شــکل گیری مســابقه ملــی فنــاوری نانــو، ثبت نام در این مســابقه تنهــا از طریق نهادهــای ترویجی انجام می شــد اما پس از گذشــت چند دوره 
از برگــزاری ایــن مســابقه، وســعت اطالع رســانی در زمینه برگزاری آن باعث شــد کــه تعداد قابل توجهــی از داوطلبان بــه دالیل مختلــف، متقاضی ثبت نام 
در مســابقه بــدون مراجعــه بــه نهادهــای ترویجــی باشــند؛ به همیــن دلیل امــکان ثبت نام انفرادی نیز فراهم شــده اســت امــا در عین حال بــا قرار دادن 
مشــوق هایی مانند ارائه تخفیف 4۰ الی 5۰ درصدی برای هزینه ثبت نام از طریق نهادهای ترویجی، تالش شــده اســت تا این ظرفیت به ســوی نهادهای 
ترویجــی ســوق داده شــود. بــه طور کلی با در نظر گرفتن تعداد شــرکت کنندگان در تمامی دوره های برگزار شــده از مســابقه ملی فنــاوری نانو، 89.2 درصد 
از ثبت نام ها توســط نهادهای ترویجی و 1۰.8 درصد از آن ها به صورت انفرادی انجام شــده اســت. نمودار  2-16 نمایانگر نوع ثبت نام )انفرادی یا گروهی( 

شــرکت کنندگان در مسابقه ملی فناوری نانو است.
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ترویجی تعدادی ســیمنارهای تخصصی برای داوطلبان برگزار کردند اما از ســال 1391 به بعد به منظور افزایش ســطح داوطلبان تعدادی آزمون مجازی آزمایشی 
نیز برگزار شــده اســت. به عالوه، پس از ثبت نام از داوطلبان و پیش از آغاز فرایند برگزاری مســابقه، تمامی داوطلبانی که در مســابقه ملی فناوری نانو ثبت نام 
کرده اند، می توانند در کارگاه های آمادگی مســابقه ملی فناوری نانو که توســط نهادهای ترویجی برگزار می شــوند، شرکت کنند و در پایان، گواهی نامه پایان دوره 
دریافت کنند. البته هیچ الزامی وجود ندارد که داوطلبان شــرکت کننده در کارگاه ها توســط نهاد برگزارکننده کارگاه، در مســابقه ثبت نام شــده باشند. محتوای 
این کارگاه ها متناســب با ســرفصل هایی اســت که برای برگزاری مســابقه اعالم شــده اســت. در ادامه به فرایند فعلی برگزاری مســابقه ملی فناوری نانو به طور 

مختصر اشاره شده است:
پس از اتمام فرایند ثبت نام در مسابقه و اطالع رسانی درباره منابع، در مرحله اول، سه آزمون آنالین در بستر پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو برگزار می شود 
، داوطلب می تواند در مرحله دوم شــرکت کند. ســطح ســؤاالت  کــه نتیجــه آن تأثیــری بــر مرحلــه دوم مســابقه ندارد بلکه تنهــا در صورت کســب حداقل امتیاز
 آســان در نظر گرفته شــده اســت چرا که همان طور که گفته شــد، هدف از برگزاری آن، غربال اولیه شــرکت کنندگان در مسابقه بر 

ً
آزمون های مرحله اول نســبتا

اساس آمادگی اولیه برای حضور در مرحله دوم است.
پیش از برگزاری مرحله اول و به منظور آمادگی شــرکت کنندگان، 5 آزمون آزمایشــی )متناســب با 5 ســرفصل اصلی ســؤاالت مرحله اول( برگزار می شــود. یک 
آزمون نیز به عنوان آزمون آزمایشــی جامع حاوی همه این ســرفصل ها برگزار می شــود. پس از برگزاری مرحله اول، داوطلبانی که حد نصاب الزم را کســب کرده 

باشند می توانند در مرحله دوم مسابقه از طریق پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو ثبت نام کنند.
پــس از اطالع رســانی دربــاره منابــع مرحلــه دوم، دو آزمون آزمایشــی آنالیــن نیز به منظــور آمادگی بیشــتر داوطلبان برای شــرکت در مرحله دوم برگزار می شــود. 
همان طور که اشاره شد، آزمون مرحله دوم مسابقه ملی فناوری نانو به صورت حضوری و در قالب حدود 1۰۰ سؤال در 5 سرفصل برگزار می شود و برگزیدگان 

نهایی مسابقه بر اساس امتیاز کسب شده در این مرحله انتخاب می شوند.
همان طور که گفته شد، نهادهای ترویجی در دستیابی به اهداف برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو و همچنین فرایند اجرای آن نقشی محوری دارند. تعداد کل 
نهادهای ترویجی و نهادهای ترویجی فعال و درصد مشارکت این نهادها در دوره های مختلف برگزاری این مسابقه در نمودار  2-17 نمایش داده شده است.

تعداد کل نهادهای ثبت شده و نهادهای فعال و درصد مشارکت این نهادها  در برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( نمودار  17-2 
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« و »تحصیالت تکمیلی« بــا دریافت جوایز نقدی و اعتبار اســتفاده از  برگزیــدگان نهایــی مســابقه ملــی فناوری نانو در دو گــروه »مقطع کارشناســی و پایین تر
خدمــات شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری نانــو مــورد تقدیر قرار گرفته انــد. همچنین بر اســاس توافق صــورت گرفته با بنیاد ملــی نخبگان، 1۰ برگزیده نخســت 
مسابقه ملی نانو -از دوره پنجم به بعد- از تسهیالت اعطایی بنیاد ملی نخبگان بهره مند شده اند. تا پایان سال 1398، 253 نفر از شرکت کنندگان به عنوان 
برگزیده مســابقه معرفی شــده و از آن ها تقدیر به عمل آمده اســت. تعداد برگزیدگان نهایی این مسابقه در سال های مختلف در نمودار  2-18 نشان داده 

شده است.
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تعداد برگزیدگان نهایی مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( نمودار  18-2 

میزان جوایز نقدی و اعتباری اعطا شده به برگزیدگان مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( نمودار  19-2 

50
۴5
۴0

35
30
۲5
۲0
15
10
5
0

۲,000

1,800

1,600

1,۴00

1,۲00

1,000

800

600

۴00

۲00

0

1391

1391

۲0

98
37

۴9

1390

1390

۲۴

80
۲5

139۲

139۲

۴6

1393

1393

۲9

139۴

139۴

35

1395

1395

31

1396

1396

۲8

6۲0 6۴0

895

630630

۲35

۲70 310 910۲89۲75۲75135

1398

1398

15

1397

1397

۲5

میــزان ایــن جوایــز نقــدی و اعتباری به منظور تقدیر از برگزیدگان مســابقه ملی فناوری نانــو در دوره های مختلف برگزاری این رقابت در نمودار  2-19 نشــان 
داده شده است.

مبلغ کل جایزه نقدی )میلیون ریال(مبلغ کل جایزه اعتباری )میلیون ریال(

همچنیــن اســامی 1۰ برگزیــده اول در مســابقه ملــی فنــاوری 
نانو در سال هایی 139۰ تا 1398 در جدول  2- 9 نمایش داده 

شده است.
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رشتهمقطعنام و نام خانوادگیرتبهسال

90

فناوری نانوکارشناسی ارشدقادر حسین زاده1

فناوری نانوکارشناسی ارشداسماعیل میرزایی۲

مهندسی مواددکتری تخصصیعلی احمدی3

فناوری نانوکارشناسی ارشدآرش معروف۴

فناوری نانوکارشناسی ارشدمحسن افسری والیتی5

فناوری نانوکارشناسی ارشدعباس رستمی6

فناوری نانودکتری تخصصیمحمود صمدپور7

فیزیکدکتری تخصصیرضا رسولی8

91- کارشناسی ارشد 
و دکتری

فناوری نانودکتری تخصصیحسن ملکی1

فناوری نانوکارشناسی ارشدامید علی زاده۲

فناوری نانودکتری تخصصیقادر حسین زاده3

فناوری نانوکارشناسی ارشدبیژن سرخوش۴

شیمیکارشناسی ارشدامیر دارستانی فراهانی5

91- کارشناسی
و پایین تر

شیمیکارشناسیمیثم هادیان پزوه1

شیمیکارشناسیمجید نوبخت۲

شیمیکارشناسیقادر بابایی3

فیزیککارشناسیسهیال صابری علی آبادی۴

فیزیککارشناسیمهران واقعیان5

9۲- کارشناسی ارشد 
و دکتری

مهندسی فناوری نانوکارشناسی ارشدامیرحسن مهدی زاده مقدم1

مهندسی مواددکتری تخصصیمحمدجعفر موالیی۲

نانوفناوری پزشکیکارشناسی ارشدعلی رحیمی نژاد3

پزشکیدکتری عمومیابوذر رمضانی فرخانی۴

مهندسی مواددکتری تخصصیفاطمه عسجدی5

9۲- کارشناسی
و پایین تر

فیزیککارشناسیحمیدرضا اکبرزادگان1

مهندسی مکانیککارشناسیسودا بشیری۲

مهندسی شیمیکارشناسیمحمدرضا بسکابادی3

شیمیکارشناسیمیثم هادیان پزوه۴

مهندسی هسته ایکارشناسیشهناز قاسمیان صفایی5

اسامی برگزیدگان مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( جدول 9-2 
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رشتهمقطعنام و نام خانوادگیرتبهسال

93- کارشناسی ارشد
و دکتری

مهندسی فناوری نانودانشجوی دکتری تخصصیعباس رستمی1

نانوشیمیدانشجوی دکتری تخصصیقادر حسین زاده۲

مهندسی مواددکتری تخصصیمحمدجعفر موالیی3

مهندسی فناوری نانودکتری تخصصیسید علی معبودی۴

شیمیکارشناسی ارشدعباس بهروز مغانجوقی5

93- کارشناسی
و پایین تر

مهندسی مواددانشجوی کارشناسیرضا خاوری خراسانی1

مهندسی شیمیدانشجوی کارشناسیشایان شاهسواری۲

مهندسی شیمیدانشجوی کارشناسیهومن بخشی3

مهندسی موادکارشناسیصهباء خرمی۴

ریاضیدبیرستانسپهر صانعی5

9۴- کارشناسی ارشد
و دکتری

نانوشیمیدانشجوی کارشناسی ارشدمیثم هادیان پزوه1

نانوشیمیدانشجوی دکتری تخصصیقادر حسین زاده۲

مهندسی فناوری نانودانشجوی دکتری تخصصیمحمد عابدی3

نانوشیمیدانشجوی دکتری تخصصیحمیدرضا شاقالنی لور۴

مهندسی فناوری نانودانشجوی دکتری تخصصیعباس رستمی5

9۴- کارشناسی
و پایین تر

مهندسی مواددانشجوی کارشناسیرضا خاوری خراسانی1

مدیریتدانشجوی کارشناسیمحمد نیکنام صفری۲

مدیریتدانشجوی کارشناسیرضا نیکویی زاده3

مهندسی شیمیدانشجوی کارشناسیشایان شاهسواری۴

مهندسی ایمنیدانشجوی کارشناسیسید علی موسوی نیا5

95- کارشناسی ارشد
و دکتری

مهندسی فناوری نانودانشجوی دکتری تخصصیعباس رستمی1

فیزیکدکتری تخصصیمهدی غضنفری۲

نانوشیمیدانشجوی دکتری تخصصیقادر حسین زاده3

مهندسی فناوری نانودانشجوی دکتری تخصصیسجاد محمودپور قمصر۴

نانوشیمیدانشجوی کارشناسی ارشدمیثم هادیان پزوه5

95- کارشناسی
و پایین تر

پزشکیدانشجوی کارشناسییوسف شالگه1

پزشکیدانشجوی کارشناسیعلی انصاری۲

مهندسی بازرسی فنیدانشجوی کارشناسیسید علی موسوی نیا3

اسامی برگزیدگان مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( ادامه جدول 9-2 
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اسامی برگزیدگان مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( ادامه جدول 9-2 

رشتهمقطعنام و نام خانوادگیرتبهسال

95- کارشناسی
و پایین تر

مهندسی شیمیدانشجوی کارشناسیشایان شاهسواری۴

مهندسی مواددانشجوی کارشناسیرضا خاوری خراسانی5

96- کارشناسی ارشد
و دکتری

نانو شیمیدکتری تخصصیعلی ماجدی1

مهندسی فناوری نانودانشجوی دکتری تخصصیمجید طالبی۲

مهندسی مواددانشجوی کارشناسیرضا خاوری خراسانی3

مهندسی فناوری نانوکارشناسی ارشدامیرحسین مهدی زاده مقدم۴

مهندسی فناوری نانودانشجوی دکتری تخصصیسجاد محمودپور قمصر5

96- کارشناسی
و پایین تر

ع بیدکی1 مهندسی مواددانشجوی کارشناسیابوالفضل زار

داروسازیدانشجوی دکتری عمومیمرتضی اباذری۲

مهندسی پزشکیدانشجوی کارشناسیشبنم آفاقی3

مهندسی مواددانشجوی کارشناسیمحمد فرهادپور۴

مهندسی مواددانشجوی کارشناسیپوریا پریداش5

97- کارشناسی ارشد
و دکتری

مهندسی فناوری نانوکارشناسی ارشدمحمود بیگلری1

نانوشیمیدکتری تخصصیحمیدرضا شاقالنی لور۲

نانوفناوری داروییدانشجوی دکتری تخصصیمرتضی اباذری3

نانوشیمیدانشجوی دکتری تخصصیمیثم هادیان پزوه۴

پزشکیدانشجوی دکتری عمومیعلی انصاری5

97- کارشناسی
و پایین تر

ع بیدکی1 مهندسی مواددانشجوی کارشناسیابوالفضل زار

پزشکیدانشجوی دکتری عمومیآرش باقرپور۲

پزشکیدانشجوی دکتری عمومینیما معصومی3

پزشکیدانشجوی دکتری عمومییوسف شالگه۴

دانش آموزمتوسطه دومآبتین قاسم پور5

98- کارشناسی ارشد
و دکتری

مهندسی نفتکارشناسی ارشدسینا عمرانی1

نانوفناوری داروییدکتری تخصصیفرید مصطفایی۲

مهندسی موادکارشناسیامید باقری3

شیمیدکتری تخصصیاحد بهشتی کویج۴

نانوفناوری پزشکیدکتری تخصصیهادی سردار آبادی5

98- کارشناسی
و پایین تر

علوم تربیتیکارشناسیمرضیه میراب1
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رشتهمقطعنام و نام خانوادگیرتبهسال

98- کارشناسی
و پایین تر

مهندسی موادکارشناسیفاطمه خسرونژاد۲

شیمیکارشناسیرضوان جعفری3

مهندسی مکانیککارشناسیمسعود شجاعی۴

مهندسی مکانیککارشناسیابوالفضل غالمی5

اسامی برگزیدگان مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( ادامه جدول 9-2 

در تمامــی ادوار برگــزاری مســابقه فناوری نانو، عملکرد نهادهــای ترویجی نیز 
از نظر مشــارکت در برگزاری این مســابقه ارزیابی و رتبه بندی شــده اســت. بر 
اســاس آخرین آیین نامه ای که در ســتاد نانو مبنای ارزیابی نهادهای ترویجی 
در مســابقه ملــی فنــاوری نانــو قــرار گرفته اســت، تنهــا فعالیت هــای اجرایی 
نهادهای ترویجی مورد ارزیابی قرار می گیرند و کیفیت آموزشــی فعالیت آنان 
یــا نتایج شــرکت کنندگان مالک ارزیابی نیســت. ازآنجایی کــه موقعیت علمی 
دانشــگاه و شــهر یــک نهــاد ترویجی، تأثیــر زیادی بــر رتبه شــرکت کنندگان و 
توانمندی علمی آنان خواهد گذاشت، اعمال معیارهای کیفی از قبیل میزان 
قبولی داوطلبان یا رتبه آنان نوعی بی عدالتی میان نهادهای ترویجی مختلف 
پدید خواهد آورد. نهادهای ترویجی برتر در مسابقه ملی فناوری نانو در تمام 

دوره های برگزاری این مسابقه در جدول 2-1۰ معرفی شده اند.

نهادهای ترویجی برتر در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( جدول 10-2 

نهاد ترویجی برتررتبهنهاد ترویجی برتررتبه

سال 1390

1
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو 

دانشگاه شیراز
نانوزیست فناور آپادانا۴

شرکت نواندیشان فناور نانو5انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس۲

بسیج دانشجویی دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر6انجمن نانوفناوری دانشگاه علم و صنعت3

سال 1391

1 از نظر امتیاز میانگینمرکز نانوفناوری شهید چمران1 از نظر امتیاز کل
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه 

شیراز

۲ از نظر امتیاز 
کل

انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو 
دانشگاه شیراز

مرکز نانوفناوری شهید چمران۲ از نظر امتیاز میانگین

3 از نظر امتیاز 
کل

انجمن فناوری نانو دانشگاه آزاد اسالمی واحد میناب3 از نظر امتیاز میانگینانجمن فناوری نانو دانشگاه آزاد اسالمی واحد میناب

سال 139۲

انجمن نانوفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر6مرکز نانوفناوری شهید چمران1
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نهادهای ترویجی برتر در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( ادامه جدول 10-2 

نهاد ترویجی برتررتبهنهاد ترویجی برتررتبه

۲
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو 

دانشگاه شیراز
شرکت نانوفناور فاران7

3
انجمن فناوری نانو دانشکده شیمی دانشگاه 

اصفهان
انجمن نانوفناوری دانشگاه رازی کرمانشاه8

تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه آزاد قم9انجمن نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان۴

5
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و 

بلوچستان
گروه پژوهشی نانو پودرهای پویا10

سال 1393

آموزشگاه چکامه۴مرکز نانوفناوری شهید چمران )استان تهران(1

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم دارویی5انجمن نانوفناوری دانشگاه آزاد ورامین پیشوا۲

مرکز نانوفناوری شهید چمران )استان مرکزی(6شرکت نانوفناور فاران3

9گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایالم7
انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی 

جندی شاپور دزفول

انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز10انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان8

سال 139۴

شرکت نانوسان6شرکت پویا پژوهان پرنیان1

مرکز نانوفناوری شهید چمران )استان زنجان(7مرکز نانوفناوری شهید چمران )استان تهران(۲

3
هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد ورامین - پیشوا
انجمن نانو مکانیک دانشگاه پیام نور مرکز لرستان8

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان9موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی شهید دستواره۴

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف10انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان5

سال 1395

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف6شرکت نانوسان1

موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی شهید دستواره7شرکت مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه۲

3
کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی 

خراسان رضوی
آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد8

۴
مرکز نانوفناوری شهید رنجبر بسیج دانشجویی 

استان فارس
کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز ارشق9

شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان10انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان5

سال 1396

کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم5شرکت سرآمد علم آینده1
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نهاد ترویجی برتررتبهنهاد ترویجی برتررتبه

۲
کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی 

خراسان رضوی
اداره آموزش پرورش ناحیه 3 شیراز6

3
مرکز ترویج و تحقیقات فناوری نانو دانشگاه آزاد 

اسالمی استان مرکزی
شرکت بینا مواد پارس7

انجمن نانوفناوری ایران )شعبه استان اردبیل(8شرکت نانوسان۴

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف10انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان9

سال 1397

6شرکت سرآمد علم آینده1
انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه 

صنعتی سهند تبریز

۲
کانون توسعه علوم و فناوری نانو استان خراسان 

رضوی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه مراغه7

8کانون برگزیدگان باشگاه نانو3
مرکز تحقیقات علوم و مهندسی نانو دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد کاشان

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف9شرکت نانوسان۴

انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق10انجمن نانوفناوری ایران )شعبه استان اردبیل(5

سال 1398

 1 در منطقه یک
انجمن علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی 

اصفهان
شرکت سرآمد علم آینده1 در شرکت های آموزشی

انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شهید بهشتی۲ در منطقه یک
۲ در شرکت های 

آموزشی
شرکت تحقیقاتی پژوهش و فناوری کیمیاپژوه آفاق کویر

3 در منطقه یک
انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه صنعتی 

شریف
3 در شرکت های 

آموزشی
کلینیک علوم و نانوفناوری

1 در منطقه دو
انجمن علمی دانشجویی فناوری های نوین دانشگاه 

مازندران
دبیرخانه فناوری نانو استان خراسان رضوی1 در مراکز آموزشی

کانون برگزیدگان باشگاه نانو۲ در مراکز آموزشیانجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه کاشان۲ در منطقه دو

3 در مراکز آموزشینهاد ترویجی نانوتک )دانشگاه صنعت نفت اهواز(3 در منطقه دو
کمیته فناوری نانو انجمن علمی -آموزشی دبیران 

فیزیک استان کرمان

1 در منطقه سه
انجمن نانوفناوری مرکز آموزش علمی کاربردی 

دهلران
انجمن فناوری نانو مجتمع آموزش عالی اسفراین3 در منطقه سه

انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان۲ در منطقه سه

نهادهای ترویجی برتر در مسابقه ملی فناوری نانو )1390-1398( ادامه جدول 10-2 

همان طــور کــه در جــدول جــدول  2-1۰ مشــاهده می شــود، از ســال 1398، با جدا کــردن نهادهای ترویجــی غیردانشــجویی از نهادهای ترویجی دانشــجویی و 
همچنین دســته بندی نهادهای ترویجی دانشــجویی در سه منطقه، نهادهای ترویجی برگزیده در 5 گروه معرفی شده اند. تعداد دانشجوهای ثبت نام شده 
از طریــق هــر نهاد ترویجی، نســبت حضور داوطلبان در جلســه آزمــون آنالین به کل ثبت نام کنندگان توســط آن نهاد، میزان ثبت نام دانشــجویان در برنامه 
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نانواســتارت آپ از طریــق آن نهــاد و تعداد افــراد آموزش دیــده در رویدادهای 
برگــزار شــده حضــوری یــا آنالین بــه منظــور آمادگی برای شــرکت در مســابقه 
ملــی فنــاوری نانو توســط آن نهاد، شــاخص های کمی مؤثر بر امتیــاز هر نهاد 
ترویجــی در ایــن ارزیابــی هســتند. همچنین حوزه امتحانی شــدن دانشــگاه 
محل فعالیت هر نهاد ترویجی و میزان همکاری آن نهاد با دبیرخانه برگزاری 
مســابقه ملی فنــاوری نانو، شــاخص های کیفی مشــارکت نهادهــای ترویجی 
در برگــزاری مســابقه ملــی فنــاوری نانو هســتند کــه در امتیاز نهایــی هر نهاد 
ترویجــی تأثیــر مثبــت دارنــد. پــس از ارزیابــی عملکــرد نهادهــای ترویجــی بــر 
، هر ســال 1۰ نهاد ترویجی برتر در مســابقه ملی  اســاس شــاخص های مذکور

فناوری نانو معرفی و جوایز مختلفی به آن ها اهدا شده است.
مدرســان کارگاه های آمادگی برای مســابقه ملی نیز از ســال 1392 بر اســاس تعداد برگزیدگان مســابقه که در کارگاه های آن ها شــرکت کرده بودند، ارزیابی و 

رتبه بندی شده اند. نام مدرسان برتر در مسابقه ملی فناوری نانو از سال 1392 به بعد در جدول  2-11 آمده است.

مدرسان برتر در مسابقه ملی فناوری نانو )1392-1398( جدول 11-2 

مدرس برتررتبهمدرس برتررتبهمدرس برتررتبه

سال 139۲

عبدالحمید جعفری3غالمحسین اکبری فخر آبادی3اشکان ذوالریاستین1

محسن سروری۲
 

3
مهدی شفیعی آفارانی8رضا علیزاده

طاهره فنایی شیخ االسالمی8علیرضا محبی3حسن هاشمی پور رفسنجانی3

عبدالرضا صمیمی8

سال 1393

موفق کاتب۲محمدجعفر موالیی1

سال 139۴

امیرحسن مهدی زاده مقدم3مهدی غضنفری ججین1

یاسر بهاری مالمحله۴هومن بخشی۲

سال 1395

محمود بیگلری3امیر حسن مهدی زاده مقدم۲هومن بخشی1

سال 1396

هومن بخشی5پوریا محمدی لنجانی3حسین سفردوست هوجقان1

اشکان ذوالریاستین۴امیرحسن مهدی زاده مقدم۲

سال 1397

امیرحسن مهدی زاده مقدم3حسن کریمی مله۲محمود بیگلری1

سال 1398

در این دوره مدرس برتر انتخاب نشده است.
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جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی 2-3

بنیــاد آمــوزش فنــاوری نانــو در راســتای حمایــت از فعالیت هــای رســانه ای دانشــجویی در حــوزه علــوم و فنــاوری نانــو، از ســال 
ح هــای منتخب و برتر دانشــجویی را در چهار حوزه نشــریات، پایگاه اینترنتی، شــبکه اجتماعی  تحصیلــی 98-97 طــی فراخوانــی، طر
ثــار مختلف به منظور شــرکت در این  و چندرســانه ای، شناســایی و جوایــزی را بــه آنــان اعطا کرده اســت. حداقل شــرایط الزم برای آ

جشنواره در جدول  2-12 بیان شده است.

حداقل شرایط الزم برای شرکت در جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی جدول 12-2 

حداقل شرایطنوع اثر

نشریات
نشر در شبکه های اجتماعی و پایگاه های اینترنتی نهادهای ترویجی و قرار گرفتن در گروه نهادهای ترویجی

چندرسانه ای

نشر حداقل ۴ مطلب در ماهپایگاه اینترنتی

نشر حداقل 10 مطلب در ماهشبکه های اجتماعی

 25 اثر و در ســال 1399، 54 اثر برای دبیرخانه بنیاد آموزش فناوری نانو ارســال شــده 
ً
در ســال 1398 که برای نخســتین بار این برنامه اجرایی شــد، مجموعا

ح های ارسال شده به دبیرخانه، از آثار برتر در اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو تقدیر به عمل آمده است. کیفیت علمی-آموزشی- است. پس از بررسی طر
ترویجــی محتــوا، خالقیــت و نوآوری، کیفیت گرافیکی و فنی، اصالت کار و میزان نشــر آن، معیارهای ارزیابی عمومی آثار مختلف در این جشــنواره هســتند و 
ح های  میزان بازدید و تعداد اعضا، به ترتیب معیارهای ارزیابی اختصاصی پایگاه های اینترنتی و رسانه های اجتماعی لحاظ شده اند. اسامی و مشخصات طر

برگزیده جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی در این دو سال در جدول  2-13 آمده است.
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مشخصات آثار رسانه ای برتر در جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی )1398 و 1399( جدول 13-2 

عنوان محورعنوان طرح های برگزیدهسالردیف

198
کانال انجمن علمی علوم و 
فناوری نانو دانشگاه کاشان

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعینانوناب۲98

شبکه اجتماعیگروه آموزشی آمن398

شبکه اجتماعیکانال آپارات آموزش نانو۴98

کلیپ و پویانماییآشنایی با نانو598

نشریات دانشجوییبعدنو698

نشریات دانشجویینانوتک798

نشریات دانشجویینانوس898

نشریات دانشجوییموج چهارم998

1099
گروه تخصصی مهندسین شیمی 

نفت مواد ایمنی و مکانیک
رسانه های اجتماعی

عنوان محورعنوان طرح های برگزیدهسالردیف

رسانه های اجتماعیکانال آموزش مجازی نانو و کیمیا1199

رسانه های اجتماعیکانال نانوناب1۲99

انیمیشن یا کلیپمقدمه ای بر فناوری نانو1399

انیمیشن یا کلیپمسابقه ملی نانو1۴99

انیمیشن یا کلیپماسک نانویی1599

انیمیشن یا کلیپفناوری نانو برای ایران مقتدر1699

نشریات دانشجویینانوس1799

نشریات دانشجوییدنیای نانو1899

نشریات دانشجویینلس1999

پایگاه اینترنتیوبالگ نانوتکنولوژی۲099

پایگاه اینترنتیوبالگ نانوناب۲199

به سه برگزیده نخست در هر یک از محورهای جشنواره به ترتیب مبلغ 25 میلیون ریال، 2 میلیون ریال و 15 میلیون ریال جایزه نقدی و به پنج برگزیده 
، لوح تقدیر از طرف ستاد نانو تعلق گرفته است. اول در هر محور

 به میزان 18۰ میلیون ریال از آثار برگزیده حمایت شــده 
ً
 به میزان 18۰ میلیون ریال و در ســال 1399 مجموعا

ً
 بدین ترتیب در ســال 1398 مجموعا

است.

جشنواره تجارب نو دانشجویی 3-3

آموزش و ترویج فناوری های نوین بایســتی همواره با ایده های خالقانه و نو همراه باشــد. در راســتای حمایت از رشــد خالقیت 
و ابتــکار نهادهــای ترویجــی در زمینــه فعالیت هــای ترویجی-آموزشــی، بنیاد آمــوزش فناوری نانو بــا برگزاری جشــنواره تجارب نو 
دانشجویی از سال تحصیلی 98-97 از برنامه های خالقانه و نو )تجارب نو( در حوزه آموزش و ترویج فناوری نانو تقدیر به عمل 

آورده است.
نحــوه برگــزاری ایــن جشــنواره بــه این شــکل اســت کــه پــس از دریافت گــزارش رونــد اجــرای تجارب نــو و نتایــج آن هــا از تمامی 

متقاضیان، از تجربیات برگزیده با اعطای جایزه تقدیر به عمل می آید. 
ح برای  ح و در سال 1399، 28 طر  9 طر

ً
منظور از تجارب نو، فعالیت هایی هستند که از منظر هدف و ماهیت خالقانه و جدید باشند. در سال 1398 جمعا

شــرکت در جشــنواره ارســال شــده اســت. خالقیت، اهداف و کیفیت دســتیابی به آنان، کیفیت اجرا، گزارش مکتوب و پوســتر و همچنین بازتاب برنامه 
ح های برگزیده در جشــنواره تجارب نو  ح های ارسال شــده برای دبیرخانه جشــنواره اســت. عناوین طر در رســانه های جمعی از جمله مالک های ارزیابی طر

دانشجویی در این دو سال در جدول  2-14 آمده است.
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عناوین طرح های برگزیده در جشنواره تجارب نو دانشجویی )1398 و 1399( جدول 14-2 

عنوان طرح های برگزیدهسالردیف

نانوفستیوال198

۲98C60 مسابقه باکی بال

کافه نوین398

حلقه مطالعاتی نانوتاک۴98

مسابقه مقاله خوانی598

ارائه مقاالت آموزشی698

نانوچت798

مدرسه پاییزی علوم و فناوری نانو899

عنوان طرح های برگزیدهسالردیف

نانو کیو999

مسابقه رنگ آمیزی تصاویر میکروسکوپی نانویی1099

نانوپادکست1199

مسابقه در خانه بمانیم با محوریت عکس نانویی1۲99

مسابقه نانو ِپن1399

مسابقه آشنایی با دنیای نانو1۴99

مسابقه خالصه نویسی1599

مدرسه پاییزی علوم و فناوری نانو

نانوپادکست

مسابقه در خانه بمانیم با محوریت عکس نانویی

مسابقه خالصه نویسی

مسابقه رنگ آمیزی تصاویر میکروسکوپی نانویی

نانو کیو

مسابقه آشنایی با دنیای نانو

مسابقه نانو ِپن
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ح های دوم و  ح حائز رتبه اول 2۰ میلیون ریال، به طر ح های برگزیده در این جشنواره مورد تقدیر قرار می گیرند، به طر ح برتر به عنوان طر با توجه به اینکه 5 طر
 به میزان 118 میلیون 

ً
ح های چهارم و پنجم 15 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا شده است. بدین ترتیب در سال 1398 مجموعا سوم 17 میلیون ریال و به طر

 به میزان 89 میلیون ریال از آثار برگزیده حمایت شده است.
ً
ریال و در سال 1399 مجموعا
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4- توسعه رسانه های دانشجویی فناوری نانو

پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو 1-4

گاهی بخشی سریع، گسترده و به هنگام به دانش آموزان و دانشجویان، همواره یکی از اولویت های ترویجی ستاد نانو بوده است، از سال  با توجه به اینکه آ
1388 بخش »دانســتنی ها« در پایگاه اینترنتی ســتاد نانو فعالیت داشــت. توســعه محتوایی همین بخش منجر به راه اندازی نســخه اولیه سیســتم جامع 
آموزش فناوری نانو به نشانی http://edu.nano.ir در سال 139۰ شد. هدف از راه اندازی این سیستم، تأمین نیازهای آموزشی دانش آموزان و دانشجویان 
مقاطع و رشــته های تحصیلی مختلف و تســهیل در فرآیند یادگیری و آموزش فناوری نانو بوده اســت. ارائه محتواهای آموزشی در قالب های متنوع، برگزاری 
آزمون های ترازیابی و آزمون های آماده سازی داوطلبان شرکت در رقابت های علمی، از جمله مهم ترین خدمات ارائه شده در پایگاه اینترنتی آموزش فناوری 
نانو اســت که هم اکنون به بزرگ ترین بســتر آموزش فناوری نانو در کشــور تبدیل شــده و بهره برداری و توسعه آن به بنیاد آموزش فناوری نانو سپرده شده 

است.
، روش های مشخصه یابی،  حوزه ها و موضوعات مختلف وابسته به علم و فناوری نانو در بخش های مفاهیم پایه و نانوساختارها، روش های ساخت و سنتز
کاربردهــای فنــاوری نانو، ایمنی و اســتانداردهای فناوری نانو و مالکیت فکری و تجاری ســازی در قالب ابزارهای آموزشــی متنوعــی در پایگاه اینترنتی آموزش 

فناوری نانو در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
مقــاالت آموزشــی بــه عنــوان اصلی ترین بخش پایگاه اینترنتی، به صورت ترکیب محتوای متنی و چندرســانه ای و در قالب 12 ســرفصل و 5 ســطح: آموزشــی 
عمومی، مقدماتی، پیشــرفته 1، پیشــرفته 2 و تخصصی ارائه شــده اســت. هم در مورد مقاالت و هم به طور کلی برای تولید محتوای آموزشــِی پایگاه اینترنتی 
آمــوزش فنــاوری نانــو، از تــوان علمــی اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها، برگزیدگان مســابقات ملی فنــاوری نانــو و دانش آموختــگان و دانشــجویان مقاطع 
کارشناســی ارشــد و دکتری رشــته های مرتبط با فناوری نانو از دانشــگاه های مختلف کشــور اســتفاده شــده اســت. تا پایان ســال 1399 بیش از 82۰ مقاله در 
پایــگاه اینترنتــی آمــوزش فنــاوری نانــو در اختیار مخاطبان قرار داده شــده اســت. روند تعداد مقاالت بارگذاری شــده در ایــن پایگاه اینترنتــی در نمودار  2۰-2 

نمایش داده شده است.
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تعداد مقاالت بارگذاری شده در پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو )1390-1399(

تعداد آزمون های برگزارشده در پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو )1390-1399(

نمودار  20-2 

نمودار  21-2 
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آزمون های پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو شــامل آزمون ترازیابی، آزمون آزمایشــی، آزمون آنالین و آزمون مقاالت می شــود. تا پایان ســال 1399 بیش از 
34۰ هزار آزمون در این پایگاه اینترنتی برگزار شــده اســت. روند تعداد آزمون های برگزار شــده در پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو در نمودار  2-21 نمایش 

داده شده است.

گفتنی است که کلیه افرادی که در پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو عضویت دارند، مخاطبان عمومی آن تلقی می شوند؛ عالوه بر این، مخاطبان عمومی 
که حداقل در یک آزمون پایگاه اینترنتی شــرکت کنند، مخاطب فعال پایگاه اینترنتی هســتند. پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو تا پایان ســال 1399 بیش 

از 49 هزار کاربر عمومی و 33 میلیون بازدیدکننده داشته است. روند بازدیدکنندگان و اعضای این پایگاه اینترنتی در نمودار  2-22 ارائه شده است.
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تعداد بازدیدها و اعضای پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو )1390-1399( نمودار  22-2 
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اعضابازدیدها

یکــی از ویژگی هــای نســخه اول ایــن پایــگاه اینترنتــی، دســته بندی درختی عناویــن و موضوعات محتوایــی ارائه شــده در بخش های مختلف برای دو ســطح 
دانش آموزان و دانشجویان بود؛ به نحوی که سطح و نوع ارائه مطالب و منابع آن ها، برای هر دسته از مخاطبان، متناسب با خودشان باشد.

در ســال 1391 در ادامه روند توســعه فنی و علمی پایگاه اینترنتی، نســخه دوم آن در دســترس مخاطبان قرار گرفت. به غیر از ارتقای نمای ظاهری و گرافیکی 
پایــگاه اینترنتــی، راه انــدازی ســامانه برگزاری آزمون شــامل آزمون مقاله، آزمون شــخصی و آزمون جامع، رتبه بنــدی کاربران و معرفی برگزیدگان در رشــته ها و 
، از  مقاطع مختلف به صورت هفتگی، ماهانه، ســاالنه و کل، ثبت و ارائه ســوابق فعالیت های کاربران و فراهم شــدن امکان مشــاهده کارنامه برای هر کاربر

جمله زیرساخت های جدیدی بود که در نسخه دوم به پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو اضافه شد.
در ســال 1392 فــاز ســوم توســعه پایــگاه اینترنتــی آمــوزش فنــاوری نانــو آغاز شــد و به ایــن ترتیــب، برگزاری 
هم اندیشــی نویســندگان پایــگاه اینترنتــی آموزش فنــاوری نانــو، راه اندازی کارتابــل اعتباری اعضــای پایگاه 
اینترنتــی و ارائــه فایل کتــب الکترونیکی از محتوای مقــاالت پایگاه اینترنتی نیز بــه بخش های فعال پایگاه 

اینترنتی اضافه شد.
در ادامه توســعه پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو، در ســال 1393، عالوه بر اینکه نســخه اندروید پایگاه 
اینترنتــی در دســترس کاربــران قــرار گرفت، آزمون هــای ترازیابی المپیــاد دانش آموزی علوم و فنــاوری نانو و 
مســابقه ملی فناوری نانو نیز به آزمون های برگزارشــده در این بســتر اضافه شــد؛ این آزمون ها این امکان 
را فراهم می کنند که کاربران خود را در شــرایط شبیه سازی شــده مســابقات و المپیادهای دوره های گذشته 

قرار دهند و پس از پاسخ گویی آنالین به سؤاالت هر کدام از آزمون ها، کارنامه مجازی دریافت کرده و از رتبه خود در صورت حضور در آن آزمون مطلع شوند. 
انتشار فیلم »میلیاردیم«، نرم افزار »نانوکاوش«، »از دانشجویی تا کارآفرینی« و »گزارش های رصد فناوری و بازار نانو« در بخش »دانلودها« ی پایگاه اینترنتی 
و همچنیــن اعطــای جوایــز اعتبــاری به کاربران برتر پایــگاه اینترنتی در دو بخش دانش آموزی و دانشــجویی نیز از جمله اقداماتی بود که در این ســال انجام 

شد و پس از آن نیز در دستور کار قرار گرفت.
در ســال 1394 ضمــن اینکــه فعالیــت پایــگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو در شــبکه های اجتماعی و پیام رســان ها بــا جدیت آغاز و دنبال شــد، با رونمایی از 
نســخه جدیــد پایــگاه اینترنتــی و درخت مقاالت، توســعه خود پایگاه اینترنتی نیز ادامه پیــدا کرد؛ تعداد اعضای این پایگاه اینترنتی در شــبکه های اجتماعی 
تا پایان ســال 1399 به حدود 8۰۰۰ نفر در تلگرام و 21۰۰ نفر در اینســتاگرام رســیده اســت. انتشــار نرم افزار »نانو همراه« و »نانوکاوش« این بار ویژه سیســتم 
عامل اندروید در بســتر این پایگاه اینترنتی از جمله اقدامات دیگر در این ســال بود. برگزاری دوره ها و ســمینارهای آنالین نیز از دیگر فعالیت هایی بود که 
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در ســال 1394 به این پایگاه اینترنتی اضافه شــد و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد. تا پایان ســال 1399 تعداد 91 ســمینار و دوره آموزشی در این پایگاه اینترنتی 
برگزار شده است. روند تعداد دوره ها و سمینارهای آموزشی برگزار شده در پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو در نمودار  2-23 نشان داده شده است.

تعداد دوره ها و سمینارهای آموزشی برگزار شد در پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو )1394-1399( نمودار  23-2 
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در سال 1395 اولین گام برای آنالین شدن مرحله نخست المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و مسابقه ملی فناوری نانو برداشته شد و در این راستا 
نتایج آزمون های آزمایشــی مســابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در رتبه بندی داوطلبان مؤثر شــد. انتشــار فضاهای آموزشی 
36۰ درجه نیز از جمله قسمت هایی بود که در این سال به پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو اضافه شد. در این محیط ها تصاویری واقعی از آزمایشگاه ها 

و کارگاه های مرتبط با فناوری به مخاطبان ارائه شده و از این طریق امکان مشاهده برخی تجهیزات و مواد مرتبط با فناوری نانو فراهم شده است.
از ســال 1396 تصویربرداری برای آماده ســازی دوره های آموزشــی آفالین پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو آغاز شــد و مرحله نخســت مسابقه ملی فناوری 
نانــو نیــز بــا موفقیت به شــکل آنالین برگزار شــد بــه نحوی که داوطلبان پس از کســب حد نصاب نمره در ایــن آزمون، به آزمون حضــوری راه پیدا می کردند. 
همچنین در ســال 1396 آموزش های فنی و صنعتی نیز در قالب برگزاری دوره های حضوری آموزش صنعتی با همکاری پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو 

و »مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی« ارائه شد که طی برگزاری 8 دوره، 136 نفر از این آموزش ها بهره بردند.
نظــر بــه اینکــه آمــوزش غیرحضوری یکی از پرکاربردترین روش های آموزشــی اســت که امروزه به عنوان یــک روند جدید برای انتقال دانــش و آموزش نیروی 
انســانی در سراســر جهــان مــورد اســتفاده قرار می گیرد، پلتفرم »دســتیار خوب« به عنوان بســتر آموزش غیرحضــوری پایگاه اینترنتی آموزش فنــاوری نانو با 

هــدف بهبــود کیفیــت دوره هــای آموزشــی و 
تســهیل دسترســی کاربــران در ســال 1397 
راه اندازی شد. دوره های آموزشی غیرحضوری 
در 5 نــوع »مفاهیــم پایــه و نانوســاختارها«، 
«، »مشــخصه یابی«، »کاربرد«  »ســاخت و سنتز
و »نرم افــزاری«، پــس از ضبــط در اســتودیو و 
تدویــن، در اختیــار کاربــران پایــگاه اینترنتــی 
قــرار گرفتــه اســت. پلتفــرم دســتیار خــوب تــا 
پایــان ســال 1399 توانســت بــا برگــزاری 45 
-ســاعت آمــوزش،  دوره آموزشــی و 5۰227 نفر
زمینــه آموزش هــای الزم بــرای 9۰61 نفــر از 
کاربران پایگاه اینترنتی را فراهم نماید. از دیگر 
اقداماتــی که در 1397 با هدف پاســخگویی به 
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ســتاد نانو از ســال 1394 با هدف کمک به شــکل گیری کار گروهی و شــکل گیری گروه های محتوایی در 
نهادهای ترویجی و توسعه کیفی این نهادها، از نشریات دانشجویی با محوریت فناوری نانو حمایت 
کرده اســت. مشــموالن حمایت، نشریات وابسته به نهادهای ترویجی فناوری نانو هستند که هیئت 
ح تا سال 1396 ادامه یافت و پس از آن در قالب  تحریریه آن ها متشکل از دانشجویان باشند. این طر
جشــنواره آثار رســانه ای دانشــجویی -که پیش از این به آن اشــاره شــد- ادامه یافت. در این راســتا تا 
پایان ســال 1396 از 59 شــماره از نشریات دانشــجویی حمایت مالی شده است. روند تعداد نشریات 

حمایت شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری در نمودار  2-24 نمایش داده شده است.

نیاز علمی-آموزشــی کاربران در دســتور کار قرار گرفت، به روزرســانی و اصالح مقاالت پایگاه اینترنتی است. بستر جدید پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو از 
تاریخ 1 بهمن ماه 1399 به صورت رسمی در دسترس عالقه مندان علم و فناوری نانو قرار گرفت. یکپارچه شدن بستر دوره های آموزشی غیرحضوری با بستر 
پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو از جمله تغییرات ویژه در بستر جدید است. در این بستر جدید، قابلیت های جدید و ویژه دیگری نیز در نظر گرفته شده 
است. دسترسی به همه دوره های آموزشی غیرحضوری پایگاه اینترنتی در هر زمان دلخواه، دسترسی دائمی به دوره های آموزشی خریداری شده در صفحه 

شخصی، بهبود بستر آزمون و امکان برگزاری آزمون های متنوع و...، برخی از قابلیت های جدید پایگاه اینترنتی هستند.

نشریات دانشجویی با محوریت فناوری نانو 2-4

تعداد نشریات دانشجویی حمایت شده )1394-1396( نمودار  24-2 

۲0

10

0
139۴

۲0

1395

19

1396

۲0

همچنیــن تــا پایــان ســال 1396 از نشــریات دانشــجویی به میزان حدود 438.9۰۰.۰۰۰ ریال حمایت مالی شــده اســت. رونــد میزان حمایت از این نشــریات در 
نمودار  2-25 نمایش داده شده است.
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روند میزان حمایت از نشریات دانشجویی )هزار ریال( )1394-1396( نمودار  25-2 

160,000

150,000

1۴0,000

130,000

1۲0,000
139۴

135,310

1395

1۴۴,1۴0

159,۴50

1396

۲0

نرم افزار میلیاردیم 3-4

نرم افــزار آموزشــی »میلیاردیــم« مجموعــه ای اســت جامع کــه موضوعات مختلــف فناوری نانــو را به 
دانشــجویان و عالقه منــدان ایــن فناوری آموزش می دهد. در این مجموعه ســعی شــده اســت تا با 
همــکاری متخصصــان این حوزه و بــا رعایت اصول آموزشــی، اطالعاتی جامــع از موضوعات مختلف 
فناوری نانو گردآوری و در قالب محتواهای چندرســانه ای منتشــر شــود. انتشار این نرم افزار از سال 
1391 آغــاز شــد و تــا ســال 1395 ادامه یافت. تعداد و عناوین منتشرشــده از ایــن نرم افزار در جدول 

 2-15 آمده است.

سال انتشارعنوانردیف

1SEM زمستان 1391میکروسکوپ الکترونی روبشی

۲TEM زمستان 1391میکروسکوپ الکترونی عبوری

3SPM زمستان 1391میکروسکوپ پروبی روبشی

زمستان 1391نانوساختارهای کربنی۴

زمستان 1391نانوکامپوزیت های پلیمری5

6XRD تابستان 1393پراش اشعه ایکس

7GC تابستان 1393کروماتوگرافی گازی

8
کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی 

GC-MS
تابستان 1393

9HPLC تابستان 1393کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

تعداد و عناوین منتشرشده از نرم افزار میلیاردیم )1391-1395( جدول 15-2 

تابستان 1393نانوالیاف10

تابستان 1393نانوپوشش ها11

تابستان 1393سلول های خورشیدی نانوساختار1۲

تابستان 1393نانوالکترونیک13

تابستان 1393کاربردهای نانو در پزشکی1۴

تابستان 1393ثبت اختراع بین المللی15

تابستان 1393ایمنی فناوری نانو16

17
مجموعه نرم افزارهای آموزشی فناوری نانو - 

نانوساختارها و کاربردها
بهار 1395

18
مجموعه نرم افزارهای آموزشی فناوری نانو - 

آنالیز و مشخصه یابی
بهار 1395
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5- ارتقای فرهنگ کارآفرینی و ترویج توسعه فناوری نانو در سطح دانشگاه ها

از جملــه محورهــای مــورد تأکید در ســند گســترش کاربــرد فناوری نانــو در افق 14۰4، لــزوم افزایش آموزش هــای کاربردی در زمینه تجاری ســازی فنــاوری نانو 
است. توسعه یک فناوری می بایست در پاسخ به یک نیاز واقعی باشد. فناوری نانو موجب افزایش کیفیت و دقت بسیاری از راهکارهای ارائه شده جهت 
نیاز مشــتریان بوده و پاســخگوی مناســبی برای بســیاری از نیازها اســت. گاهی رفع نیاز مشــتریان، از طریق به کارگیری محصوالت ســاده تر امکان پذیر بوده 
و لزومــی بــر به کارگیــری فناوری های پیشــرفته از قبیل نانــو وجود ندارد، بنابراین می بایســت در انتخاب یک محصول فناورانه، به ســطح نیاز مخاطب توجه 
داشــت. فرآیند توســعه محصوالت فناوری پیشــرفته از جمله فناوری نانو، نیازمند صرف زمان و هزینه باالیی بوده و به صورت متداول 1 الی 6 ســال به طور 
می انجامد؛ این بدان معناست که انتخاب محصول فناورانه مناسب از اهمیت برخوردار بوده و در صورتی که فناوری توسعه داده شده به اشتباه انتخاب 
گردد، موجب اتالف تمامی هزینه ها و زمان صرف شده به همراه شکست فناورهای این حوزه می شود. یک گروه نوپا )استارت آپ( منابع مالی و تجهیزات 

محدودی داشته و در صورت شکست ممکن است دچار ناامیدی شود، بنابراین اهمیت این موضوع برای تیم های نوپا بسیار بیشتر است.
دغدغه اصلی برای برگزاری رویدادهایی در این زمینه توســط بنیاد آموزش فناوری نانو از این مســئله آغاز شــد که پس از برگزاری مســابقه ملی فناوری نانو 
و شناســایی نخبــگان دانشــگاهی در زمینــه فنــاوری نانو، این ظرفیت انســانی رهاشــده باقی می ماند؛ از این رو ســتاد نانــو ایده برگزاری المپیــاد بین المللی 
فنــاوری نانــو را پیگیــری و در ســال 1397 اجرایــی نمــود تــا به این بهانه، بــا دعوت از 1۰۰ نفر برگزیده اول از مســابقه ملــی فناوری نانو و شــرکت کردن آن ها در 
رویــدادی تحــت عنــوان نانواســتارت آپ، بــر توانمندی علمی آن ها برای شــرکت در المپیاد افزوده شــود و این افــراد در یک رقابت بین المللــی خود را محک 
ح کردن ایده خالقانه خود در این گروه ها، برای ایده خود، نمونه اولیه  بزنند. شرکت کنندگان در نانواستارت آپ می آموزند که چطور تیم سازی کنند و با مطر

ح های برگزیده برای شرکت در المپیاد بین المللی معرفی شوند. ح ها و نمونه ها، طر آزمایشگاهی بسازند تا پس از بررسی طر
المپیــاد بین المللــی نانــو )INO( رقابتی بین دانشــجویان کشــورهای مختلف بــود که در آن برنامه ریزی رقابــت به گونه ای صورت گرفت که شــرکت کنندگان، 
ح هــای کارآمدشــان را بــا هــدف حل چالش های بین المللی با اســتفاده از علــم و فناوری نانو، ارائــه نمایند. با توجه به دغدغــه جهانی موجود در  ایده هــا و طر
حوزه آب و پساب های خانگی و صنعتی، این رقابت بین المللی با محوریت »تجاری سازی کاربردهای فناوری نانو برای حل مسائل آب و فاضالب« برگزار شد. 

در این برنامه نخبگانی از کشورهای مختلف دنیا در جستجوی راه حل فناورانه ای بر پایه دانش نانو برای حل این چالش بین المللی به رقابت پرداختند.
اما پس از برگزاری اولین دور از این رویداد و تجربه برخی موانع که ممکن است در مسیر برگزاری المپیادهای بین المللی قرار گیرد، به منظور تداوم برگزاری 
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ایــن رویــداد و بهره منــدی نخبــگان دانشــگاهی از منافــع علمــی و 
مهارتی آن، رویکرد نانواستارت آپ از یک رویداد رقابتی به یک رویداد 
حمایتی به منظور توسعه ایده های خالق تبدیل شد. بر این اساس، 
نانواســتارت آپ در حــال حاضر یک اســتارت آپ اســتودیو1   اســت که 
در آن، بــه ترویــج توســعه فنــاوری در میــان دانشــجویان توانمنــد و 
ایده پرداز پرداخته می شود و از این طریق به طور هم زمان، با تحویل 
استارت آپ های برگزیده )پس از طی مراحل الزم( به شتاب دهنده ها، 
از ایــن مراکــز نیــز در حوزه فناوری نانو حمایت شــده اســت. در ادامه 

به توضیحات بیشتری در مورد برگزاری این رویداد ارائه شده است.

توانمندسازی کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری نانو )نانواستارت آپ(

 انتخاب یک فناوری مناسب که متناسب با یک نیاز واقعی باشد، در ابتدای مسیر توسعه فناوری، موجب سهولت فرآیند تجاری سازی آن پس از به اتمام رسیدن 
مراحل توســعه فنی می شــود. هدف اصلی دوره نانواســتارت آپ، ایجاد بســتری تجربی برای درک این مفهوم توســط شرکت کنندگان اســت. بر این اساس، آنچه در 
نانواستارت آپ پیگیری می شود، پرورش گروه های کارآفرین و توسعه فناوری نانو در یک برنامه زمان بندی یک ساله است و این مهم، از طریق ایجاد بستری تجربی 
برای افزایش توانمندی های مرتبط با راه اندازی بنگاه های حوزه فناوری نانو با تأکید بر شناسایی نیازهای واقعی اتفاق می افتد. کاهش ریسک های فنی، کسب وکاری 
و مالی در مراحل اولیه چرخه مالی یک استارت آپ مهم ترین کارکرد نانواستارت آپ است. خالصه ای از کارکردهای این برنامه در شکل  2-4 توضیح داده شده است.

ترویج  فرهنگ کارآفرینی و توسعه فناوری نانو در سطح 
دانشگاه های کشور  با هدف شناسایی مستعدان و 

عالقه مندان این فضا

کاهش ریسک فنی برای سرمایه گذاران، شتاب دهنده ها و 
توسعه دهندگان کسب و کار در مسیر همکاری با فناوران و 

راه اندازی یک کسب و کار نوپا و تجاری سازی محصوالت فناورانه نانو

حمایت از تیم  های فناور با هدف شتابدهی آنان از مرحله 
ایده تا دستیابی به محصول اولیه یا MVP  )اعطای 

سرمایه بذری(

کارکردهای برنامه نانواستارت آپ شکل 4-2 

1-  مرکزی که به طور پیاپی استارت آپ خلق می کند.
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این اهداف از طریق توســعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش ها و مشــاوره های الزم در این مســیر به گروه های شــرکت کننده در نانواستارت آپ 
تأمیــن می شــود. دانشــجویان پــس از طــی مراحــل آموزشــی در پایــگاه اینترنتی آموزش فنــاوری نانو و شــرکت در مســابقه ملی فنــاوری نانو، مجــوز ورود به 
نانواســتارت آپ را کســب می کننــد و بدیــن ترتیــب با دعــوت از 1۰۰ نفر برتر در مســابقه ملی فناوری نانو برای شــرکت در نانواســتارت آپ، ایــن برنامه در واقع 
آخرین حلقه از مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو اســت؛ چرا که نانواســتارت آپ - همانطور که اشــاره شــد- یک اســتارت آپ اســتودیو اســت که در آن، به 
ترویج توسعه فناوری در میان دانشجویان توانمند و ایده پرداز پرداخته می شود و از این طریق به طور هم زمان، با تحویل استارت آپ های برگزیده )پس از 
طی مراحل الزم( به شتاب دهنده ها، از این مراکز نیز در حوزه فناوری نانو حمایت می شود. شاید بتوان گفت جایگاه نانواستارت آپ در زنجیره فعالیت های 
ح ها حمایت کند و آنان را تا مرحله خط تولید پیش ببرد،  ستاد نانو قبل از برنامه نانومچ 1 قرار دارد )شکل  2-5(. البته این برنامه می تواند مستقًال هم از طر

اما به نظر می رسد بتوان در صورت تعامل سازنده نانواستارت آپ با نانومچ، گروه ها را به این برنامه واگذار کرد.

ج از کشور برگزاری می شود و مدل  برنامه ها و دوره های مختلفی با محوریت توانمندسازی قابلیت های کارآفرینی و توانمندسازی افراد فناور در داخل و خار
دوره نانواســتارت آپ، پس از بررســی دقیق مدل های مشــابه بنیاد ملی علوم ایاالت متحده، مرکز توســعه نوآوری ایاالت متحده، دانشگاه استنفورد و... و با 

توجه به مشخصات مخاطبان، اهداف و ظرفیت های موجود در کشور طراحی شده است.
مؤسســان یــک شــرکت نوپــای مبتنی بــر فناوری و یا فناورانی که قصد تجاری ســازی فناوری خود را دارند؛ مشــروط به داشــتن اســتعداد شــخصی و قابلیت 

پیاده سازی محصول باید:
 بینــش و نگــرش کافــی در ســه زمینــه: 1- صنعــت و فنــاوری مــورد نظــر خــود، 2- بازیگران اصلــی و روندهای بــازار و 3- وضعیت رســمی و غیررســمی 

اکوسیستم و سیاست های حمایتی، داشته باشند.
 قواعد و اصول کارآفرینی فناورانه را برای تعیین درست مسیر به درستی درک کنند.

 بتوانند تکنیک ها و مهارت های الزم جهت پیشروی در مسیر تعیین شده را به کار گیرند.
 به اطالعات به روز فناوری و نیازهای بازار دسترسی داشته باشند.

جایگاه برنامه نانواستارت آپ در زنجیره فعالیت های ستاد نانو شکل 5-2 

ح هایی است که در حوزه فناوری نانو، به نمونه اولیه  1-  برنامه تجاری سازی فناوری نانو )نانومچ( که از سال 1392 آغاز شده است، یک برنامه دائمی با رویکرد حمایت از طر
رسیده اند. فناوران، شرکت های نوپا، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی، به عنوان طرف عرضه و شرکت های صنعتی و سرمایه گذاران خطرپذیر و مستقل، به عنوان طرف 

تقاضا، از جمله مخاطبان این برنامه هستند. در بخش های بعدی گزارش، توضیحات بیشتری درباره این برنامه ارائه خواهد شد.
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مدل رشد استارت آپ ها از پایین ترین سطح آمادگی فناوری تا باالترین سطح آن شکل 6-2 

دســتیابی به این قابلیت ها از طریق تجربه حرفه ای میدانی در زمینه مرتبط، آموزش با کیفیت، گســترش شــبکه، دسترســی به تجربیات افراد خبره و ارتباط 
گاه اکوسیستم امکان پذیر است. نزدیک با افراد آ

جایــگاه نانواســتارت آپ، رســاندن گروه هــای شــرکت کننده از ســطح آمادگــی فنــاوری )TRL( 1 یا 2 تا ســطح آمادگی فناوری 5 اســت. جایگاه گروه هــای نوپا در 
رسیدن از پایین ترین سطح آمادگی فناوری تا باالترین سطح آن در شکل  2-6 نمایش داده شده است.

در نهایــت، در مــورد منطــق ارزیابــی در مراحــل مختلــف نانــو اســتارت آپ بایــد گفــت کــه ایــن ارزیابی به نحوی اســت کــه اوًال، 
ح ها قابل ســنجش باشــد. ارزیابی دوره  ، تمایز طر

ً
فرصــت کافــی بــرای ارائه دســتاوردها در اختیار گروه ها قرار داده شــود، ثانیا

بــر اســاس فرآیند ارائه حضــوری از اهمیت باالیی برخوردار اســت. جزئیات نحوه ارزیابی گروه هــا در دوره های مختلف برگزاری 
نانواســتارت آپ دچار تغییرات جزئی شــده اســت که در ادامه در مورد نحوه ارزیابی در هرکدام از دوره های برگزار شده توضیح 

داده خواهد شد.
نخســتین دوره نانواســتارت آپ در ســال 1396 در دو مرحله به اجرا درآمد و تا ســال 1399 با تمرکز بر توســعه راه کارهایی برای 

کمــک بــه صنعــت آب و تصفیــه پســاب کشــور )با توجه بــه چالش هــای روزافزون کشــور در حــوزه آب( و همچنیــن مدیریت پســماند و پاک ســازی )تنها در 
دوره چهارم این رویداد در ســال 1399( ادامه یافته اســت. افتتاحیه این رقابت هم زمان با اختتامیه مســابقه ملی فناوری نانو برگزار می شــود. از دوره دوم 
نانواســتارت آپ )در ســال 1397( به بعد، حمایت از فناوران نوپا برای راه اندازی یک اســتارت آپ و همچنین پیشــنهاد ایده ها و چالش های صنعتی توســط 
، ســرعت توســعه ایده و بازدهی فعالیت های آن ها را به شــکل قابــل توجهی افزایش داده  دبیرخانــه برنامــه بــه گروه ها در دســتور کار قرار گرفت. این تغییر

است.
فراینــد برگــزاری نانواســتارت آپ در اولیــن دوره برگــزاری آن )در ســال 1396( به این شــکل بود که پس از دعوت از 1۰۰ نفر برتر در مســابقه ملــی فناوری نانو و 
ثبت نــام داوطلبــان، شــرکت کنندگان در مرحلــه اول ضمن یادگیری اصول راه اندازی کســب وکار فناورانه، راه کارهایی با اســتفاده از فناوری نانو در پاســخ به 
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نیازهای بازارهای داخلی و خارجی در حوزه آب ارائه می کردند.
محتــوای اصلــی آموزشــی کــه متمرکــز بــر اصــول راه انــدازی 
کســب وکارهای فنــاوری پیشــرفته اســت در ایــن دوره از 
نانواســتارت آپ، در بخــش حضــوری و در قالــب 18 ســاعت 
آمــوزش یک ســویه ارائه شــد. آموزش ها در دو قالــب غیرحضوری 
)در قالــب وبینارهــای آنالیــن بــا هــدف افزایــش قابلیــت یادگیری 
شــرکت کنندگان در بخــش حضوری( و حضــوری، طراحی و تدوین 
شــده بود. ســیر توالی آموزش به گونه ای بوده اســت که در ابتدا، 
محتــوای آموزش هــا متمرکــز بــر مبانــی و ادبیــات کســب وکارهای 
مبتنــی بــر نــوآوری باشــند و به تدریــج، آموزش هــا قالــب تاکتیکی 
بــه خــود بگیرنــد. در انتهــای دوره نیــز آموزش هــای تکمیلــی مورد 

نیــاز بــرای راه اندازی کســب وکار در نظر گرفته شــد. تمرکز اصلی آموزش بر القای دو مفهوم کلی »توســعه فناوری مبتنی بــر نیازهای واقعی« و »مبانی 
صادرات فناوری« بوده است.

در بخــش دیگــری از دوره اول نانواســتارت آپ، مفاهیــم مربــوط به »درک نیاز مشــتریان« طی برگزاری یک کارگاه، آموزش داده شــد. مربیان هــر گروه، آن ها را 
ترغیــب کردنــد تــا برای درک واقعی مشــتریان، ابتدا مشــتریان اولیه خود را تعیین نموده ســپس بــه تحلیل آن ها از روش های مختلف مانند جســت وجوی 
اینترنتی و... بپردازند. هر گروه در انتهای این بخش، ماتریس بازار مرتبط با فناوری یا مســئله خود را )که تحلیل اولیه از بازارهای مختلف و مشــتریان اولیه 

است( در کنار مربی خود تکمیل کرد.
تمرکــز گروه هــا در مرحلــه دوم بر اثبات فنی مفهوم راه کار ارائه شــده و شناســایی بازار برای آن بود. هدف از این مرحله توســعه فراینــد اثبات مفهوم فناوری 
جهت آماده سازی هر گروه برای ورود به عرصه تجاری است. در انتهای مرحله دوم، پس از اینکه هر گروه از آخرین دستاورد خود در دهمین جشنواره ملی 
فناوری نانو رونمایی کرد، فرآیند ارزیابی گروه ها جهت شناسایی گروه برتر انجام شد. ارزیابی گروه ها در این دوره از نانواستارت آپ از دو طریق ارائه حضوری 

و ارائه اسناد مکتوب صورت گرفت و اسناد مکتوب در سه محور تجاری، فنی و کیفیت گزارش عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت.
از دوره دوم نانواســتارت آپ )در ســال 1397( فراینــد برگــزاری ایــن رقابــت دچار تغییراتی شــد؛ به این صورت کــه پس از دعوت از 1۰۰ نفر برتر در مســابقه ملی 
فناوری نانو و برگزاری افتتاحیه نانواستارت آپ، در مرحله اول، به شرکت کنندگان 2 ماه فرصت داده شد تا با تشکیل گروه خود، پروپوزال اولیه را منطبق بر 
کتابچه چالش های صنعتی نانواستارت آپ برای دبیرخانه ارسال کنند. تدوین این کتابچه بر مبنای راه حل های مبتنی بر فناوری نانو برای نیازهای صنعتی 

آب، تصفیه پساب، هوا و آب انجام شد و دارای 5 فصل اصلی بود:
 تصفیه آب و فاضالب؛

 شیرین سازی آب؛
 ساخت حسگرهای مرتبط با حوزه آب و پساب؛

 ساخت و نگهداری تأسیسات مرتبط با حوزه آب و پساب؛
 سایر حوزه های کاربردی و جذاب.

در این مدت، شــرکت کنندگان از خدمات راهبری-پرورشــی برنامه اســتفاده کرده و در 
کارگاه های آموزشــی متنوع شــرکت کردند و برای بحث گروه ســازی از خدمات مشاوره 
بهــره بردنــد. پــس از اینکه 23 نفــر از شــرکت کنندگان موفق به ارائه پروپوزال شــدند، 

راه کارهای ارائه شده در انتهای مرحله مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
بر این اســاس، گروه های منتخب از این مرحله )12 گروه(، ســاخت نمونه اولیه را برای 
نمایــش در جشــنواره فنــاوری نانــو آغــاز کردند کــه در نهایت 6 گروه موفق به ســاخت 
نمونــه اولیــه شــدند. در طول این مــدت گروه هایی که مشــغول ســاخت نمونه اولیه 
بودنــد، از بســته حمایتــی نانواســتارت آپ بهره منــد شــدند کــه در شــکل  2-7 بــه طــور 

خالصه توضیح داده شده است.
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بسته حمایتی برنامه نانواستارت آپ دوم )1397( از گروه های شرکت کننده در مرحله ساخت نمونه اولیه شکل 7-2 

 پــس از ســاخت نمونــه توســط این گروه هــا، فعالیت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته و گروه های برگزیده نهایی معرفی شــدند. ارزیابــی و داوری گروه ها در این 
( در برنامه اجرا شــد و اگر گروهی پس از مدتی، نســبت به روند فعالیت خود پیگیر و پاســخگو نبود  دوره از نانواســتارت آپ به صورت دوره ای )ماهی یک بار

از برنامه حذف می شد. البته هیچ کدام از تیم های حذف شده به اجبار دبیرخانه کنار گذاشته نشدند بلکه به انتخاب خود، از ادامه مسیر انصراف دادند.
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در ابتــدای ســومین دوره نانواســتارت آپ )در ســال 1398(، از داوطلبــان شــرکت در برنامه خواســته شــد که 
در اولیــن گام، یــک »انگیزه نامــه« بــرای دبیرخانــه برگزاری نانواســتارت آپ ارســال نمایند. در ایــن انگیزه نامه 
داوطلبــان بایــد بــه ســؤاالتی در زمینــه انگیــزه ورود بــه نانواســتارت آپ، موقعیــت شــغلی ایــده آل داوطلب، 
ســوابق کارآفرینــی، تجــارب ســاخت نمونه اولیــه و... پاســخ می دادند. همچنیــن داوطلبان باید متناســب با 
محصــول انتخابــی خودشــان بــرای شــرکت در نانواســتارت آپ، یک رزومــه از تجــارب علمی و فنی خــود برای 

دبیرخانه ارسال می کردند.
پس از طی فرایند برنامه نانواســتارت آپ و ارزیابی گروه ها مشــابه با آنچه در دوره قبل اتفاق افتاد، گروه های 
فناور توانســتند محصول های اولیه خود را در نمایشــگاه »رونمایی از دســتاوردهای استارت آپ های نانویی 
« که در اسفندماه 1399 در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، به نمایش بگذارند و در طول  کشور
بازه زمانی 2 روزه در نظر گرفته شــده، تعدادی از مدیران کشــور و کارشناسان نهادهای مختلف از نمایشگاه 

بازدید کردند.
بــرای تعییــن صنایــع هــدف در چهارمیــن دوره نانواســتارت آپ در ســال 1399، »گــزارش طبقه بنــدی اســتاندارد 
بین المللی صنایع برای تمامی فعالیت های اقتصادی1« به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. بر این اساس، دبیرخانه نانواستارت آپ سکتور پنجم )E( این 
گزارش را با عنوان »عرضه آب، فاضالب و مدیریت پســماند و پاک ســازی« انتخاب کرد و فهرســتی بومی را برای این ســکتور تدوین کرد که در شکل  2-8 تشریح 
شــده اســت. البته با توجه به گســتردگی احتمالی تحصیالت و ســابقه پژوهشــی شــرکت کنندگان در نانواســتارت آپ، ایده پردازی تنها محدود به این ســکتور 

نشده و در صورتی که سابقه علمی فرد به حوزه های صنعتی دیگری نزدیک باشد، در صورت وجود ایده ای کاربردی اجازه فعالیت به فرد داده شده است.

 نمک زدایی )شیرین سازی( آب شور
 جمع آوری آب باران، رطوبت و دیگر منابع غیر متعارف

 آبخیزداری، آبخوانداری و آلودگی زدایی از منابع آب
 آب رسانی و شبکه توزیع

 استفاده بهینه از آب، کاهش هدر رفت و تبخیر
 تحهیزات و فرآیندهای بیولوژیک تصفیه آب و فاضالب

 تحهیزات و فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی تصفیه آب و فاضالب
 بازچرخانی آب و تصفیه فاضالب خاکستری
 کاهش آلودگی دریا و پاکسازی سواحل

 آبگیری و سازه های آبی
 آزمون، سنجش، کنترل و نظارت بر آالینده ها

 مدیریت، جمع آوری و انتقال پسماند
 خردایش، جداسازی و دیگر عملیات واحد

 تولید کمپوست از پسماندهای آلی
 تبدیل پسماند به انرژی )روش های حرارتی و غیر حرارتی(

 طراحی و  راهبری  خاکچال)مدفن( و مدیریت شیرابه
 بازیافت مواد فلزی

 بازیافت مواد غیرفلزی )کاغذ، پالستیک، نخاله، پارچه و...(
 بهبود کیفیت و تصفیه آلودگی خاک

 لجن و رسوبات تصفیه خانه
 آزمون، سنجش، کنترل و نظارت بر آالینده ها

 کاهش صدا و  آلودگی صوتی 
 تصفیه آلودگی هوا در مبدا )اگزوز، دودکش و...(

 تصفیه آلودگی هوا در محیط ) به عنوان مثال در سطح شهر(
 آزمون، سنجش، کنترل و نظارت بر آالینده ها

صنایع هدف در چهارمین دوره استارت آپ )1399( شکل 8-2 

پسماند و خاکآب و فاضالب

هوا و صدا

1-  The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
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بــا توجــه به شــیوع بیمــاری کرونا در ســال 1399 و 
عدم برگزاری دهمین مسابقه ملی فناوری نانو، از 
تمامی ثبت نام کنندگان در دهمین مسابقه ملی 
نانو دعوت شد تا در صورت تمایل در آزمون های 
ورودی چهارمیــن دوره نانواســتارت آپ شــرکت 
کننــد. بــه دلیــل عــدم امــکان برگــزاری حضــوری 
آزمــون ورودی، آزمون های علمی و کارآفرینی برای 
این دوره به صورت غیرحضوری برگزار شد. آزمون 
ورودی برنامه نانواســتارت آپ چهارم از دو بخش 
علمــی و کارآفرینــی )هرکــدام 5۰% از امتیــاز کل( 
تشــکیل می شــد و افــراد می توانســتند در مــدت 
زمــان حداکثــر یــک هفتــه نســبت بــه شــرکت در 
یــک آزمون علمی بــر پایه مقاالت پایــگاه اینترنتی 

آموزش فناوری نانو و دو آزمون کسب وکاری بر پایه اطالعات شخصی خود اقدام نمایند.
پس از تعیین صد نفر برگزیده اول، مراسم افتتاحیه )که شرکت در آن برای داوطلبان اجباری بود( به صورت برخط و از طریق بسترهای آپارات و اینستاگرام، 
خ 3۰ دی ماه 1399 برگزار شد. پس از برگزاری افتتاحیه داوطلبان می بایست حداکثر تا یک ماه بعد، نسبت به تعیین، اصالح یا تکمیل ایده کاربردی خود  مور
اقدام می کردند. ایده ذکرشده می تواند به ترتیب اولویت »ساخت و تولید یک محصول مشابه خارجی مبتنی بر نیاز داخل«، »یک محصول داخلی با مزیت 
ج از کشور پیاده سازی نشده است«. فرایند برگزاری این دوره از  رقابتی مشخص نسبت به رقبا«، یا »یک ایده نوآورانه« باشد که »مشابه آن در داخل یا خار

نانو استارت آپ در سال 14۰۰ ادامه یافته است.
 222 نفر در این برنامه شــرکت کرده اند و پــس از آموزش های اولیه 69 گروه به ســاخت نمونه اولیه پرداختــه و با یکدیگر رقابت 

ً
تــا پایــان ســال 1398 جمعــا

کرده اند. روند تعداد شرکت کنندگان و گروه های رقابت کننده در نانواستارت آپ در سال های مختلف در نمودار  2-26 ارائه داده شده است.
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تعداد تیم های تشکیل شده برای ساخت نمونه اولیهتعداد کل شرکت گنندگان

تعداد شرکت کنندگان و گروه های تشکیل شده برای ساخت نمونه اولیه در برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )1398-1396( 1نمودار  26-2 

1-فرایند برگزاری چهارمین دوره نانواستارت آپ که در اواخر سال 1399 آغاز شد در جریان است.
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ح حائــز رتبــه نخســت در دوره اول نانواســتارت آپ )در ســال 1396( بــا عنــوان  طــر
»تصفیه و بازیابی کروم از پساب کارخانجات«، دارای گواهی ثبت اختراع، تفاهم نامه 
تجــاری و نمونــه اولیه به مرحله عقــد تفاهم نامه همکاری با کارخانه های چرم شــهر 
مشــهد و چرم شــهر ورامیــن برای ســاخت نمونه صنعتی رســید. گــروه »نانیت« که 
آقایان هومن بخشــی، پوریا پریداش، ســینا پچاز و ســیدمهدی قاسمی اعضای آن 
را تشــکیل می دادند )شــکل  2-9(، این دســتگاه را با هدف بازیابی سولفات کروم از 
پســاب آلــوده کارخانه های مختلف از جملــه کارخانه های چرم ســازی طراحی کردند. 
در صنعت، مشــکالت گرفتگی با ذرات جامد درشــت موجود در پســاب، اســتفاده 
از فیلتــر را بــه امــری غیراقتصــادی و غیرممکــن تبدیــل کــرده اســت. بــا طراحی این 
دســتگاه، جاذب ها جایگزین فیلتر شــده اند و ذرات جامد و ســایر آالینده ها منجر 

به گرفتگی آن نمی شوند.

اعضای گروه »نانیت«، گروه برگزیده در اولین دوره نانواستارت آپ )1396( شکل 9-2 

ح هــای فناورانــه خــود را در جریــان دوازدهمیــن جشــنواره فنــاوری نانــو در  در دوره دوم ایــن رقابــت )کــه در ســال 1397 برگــزار شــد(، 6 گــروه برگزیــده، طر
ســال 1398، بــه نمایــش درآوردنــد. این محصــوالت دارای فناوری اثبات شــده بودند و در قالــب نمونه اولیه رونمایی شــدند. اعضای گروه هــای برگزیده، 
 
ً
، کاشــان و شیراز بودند. گروه های فناور محصوالت خود را مجموعا ، تبریز غ التحصیالن دانشــگاه های صنعتی شــریف، تهران، امیرکبیر دانشــجویان و فار

بــه بیــش از 4۰ ســرمایه گذار و مشــتری ارائــه کردنــد و بــا بیــش از َده مجموعــه وارد مذاکره اولیه شــدند. گروه هــای برگزیــده در ادامه به ســایر برنامه های 
حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شتاب دهنده های فعال معرفی شدند تا به تجاری سازی محصول نهایی خود بپردازند. مشخصات 

ح ها در جدول  2-16 آمده اســت. این طر
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تصویرسطح آمادگی فناورینام گروهنام محصولردیف

1
دستگاه جذب آب از هوای 

غیراشباع
TRL<7>6نانومهندسی سطح

TRL ≈ 6آب بانسوپرجاذب های کشاورزی۲

3
دستگاه جذب رطوبت از هوای 

اشباع
TRL<6>5نانومهندسی سطح

TRL<6>5نانوبست آوران ایراندستگاه جداساز آب از روغن۴

5
سامانه تصفیه پساب بر پایه 

پالسما
TRL<6>5پنتا

طرح های برگزیده دومین دوره از برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )1397( جدول 16-2 
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تصویرسطح آمادگی فناورینام گروهنام محصولردیف

TRL<5>4هوانوسامانه تصفیه هوای پالسمایی6

TRL ≈ 4ولت آبسامانه یون زدایی خازنی7

طرح های برگزیده دومین دوره از برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )1397( ادامه جدول 16-2 

طرح های برگزیده سومین دوره از برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )1398( جدول 17-2 

 15 گروه به عنوان برگزیده نهایی این رویداد معرفی شده اند که اطالعات مربوط به این گروه ها در 
ً
در سومین دوره از نانواستارت آپ )در سال 1398( جمعا

جدول  2-17 ارائه شده است.

عکس محصولسطح آمادگی فناورینام گروهنام محصولردیف

1

دستگاه تصفیه 
پساب بر پایه 

پالسما
کیمیا نوین 

ایرانیان
5<TRL<6

۲

دستگاه پردازش 
پارچه های 

آنتی باکتریال
TRL<5>4نانوسا
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طرح های برگزیده سومین دوره از برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )1398( ادامه جدول 17-2 

عکس محصولسطح آمادگی فناورینام گروهنام محصولردیف

3
سیستم مولد 

TRL<7>6نانوکویتامیکرو/نانوحباب

۴

پوشش 
آنتی باکتریال 

پلیمری برای سطوح
پاکتن 

نانوکامپوزیت
5<TRL<6

5

بایوساید ضدخزه 
)جزء اصلی رنگ 

ضدخزه(
TRL<6>5شفق

TRL<6>5روشنا رزین فناوررزین تبادل یونی6

7

تولید نانوسیلیس 
صنعتی و نانوجاذب 

نیترات برای 
تصفیه خانه شهری

 پیام آوران 
مهر نانو

5<TRL<6
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عکس محصولسطح آمادگی فناورینام گروهنام محصولردیف

8

کیت تشخیص 
فلزات سنگین )آهن 

در حال حاضر(
TRL<6>5کوانتوم

9

تولید نانوجاذب 
ترکیبات آلی در 
صنایع نفت و 

پتروشیمی
TRL<7>6نانوکاتالیست

10

محلول ضدعفونی 
گیاهی برای دست و 

سطوح
TRL<7>6افرند کیازر سپهر

11

پوشش آب گریز 
برای سقف و نمای 

ساختمان
TRL<6>5ایران نانوپوشش

1۲

پکیج لوسیون های 
آرایشی بهداشتی 

شامل ترمیم بافت، 
ضدآفتاب، ترمیم 

مو و...

TRL<6>5نانوبیست

طرح های برگزیده سومین دوره از برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )1398( ادامه جدول 17-2 
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طرح های برگزیده سومین دوره از برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو )1398( ادامه جدول 17-2 

عکس محصولسطح آمادگی فناورینام گروهنام محصولردیف

13
پیشگامان سیلرهای دندانی

تکنوطب
4<TRL<5

1۴

الکترودهای 
جوشکاری مقاوم 

در برابر رطوبت
TRL<5>4آوات

15

 مواد آرایشی 
 Cream to

Powder
TRL<5>4آبدیس مروارید
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ترویج صنعتی فناوری نانو
فصل سوم
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مقدمه
 توســعه فناوری نانو در ســال 139۰ پس از گذشــت 6 ســال از اجرای ســند راهبرد آینده به مرحله ورود فناوری نانو به صنایع و تجاری سازی دستاوردهای 
علمــی و تحقیقاتــی رســید. بــر همین اســاس از ابتدای ســال 139۰، توجه بــه امر  ترویج صنعتــی با هدف آشــنایی مدیران صنایع و ســازمان های مختلف 
مختلف با فناوری نانو و مزایا و کاربردهای صنعتی آن، جهت دهی صنایع و فعاالن صنعتی به سمت استفاده از این فناوری و ارتقای مشارکت ذی نفعان 
صنعتــی در بهره گیــری از دســتاوردهای فنــاوری نانوی ایرانی در دســتور کار ســتاد نانو قرار گرفت که تا ســال 1399 در حوزه هــای مختلف و متنوع صنعتی 
گاهی مجموعه ها و نهادهــای اثرگذار و تصمیم گیرنده خصوصی و دولتی از توانمندی هــای نانوفناوران و محصوالت ایرانی،  ادامــه یافتــه اســت. افزایش آ
، از  ترغیــب مدیــران و مســئوالن ســازمان ها و صنعتگران بــرای به کارگیری قابلیت های فناوری نانو و مشــارکت در توســعه صنعتی این فناوری در کشــور
دیگر اهداف مهم بخش ترویج صنعتی فناوری نانو در ستاد نانو است. توجه به امر ترویج صنعتی در ستاد نانو موجب شده است که طیف وسیعی از 
مخاطبان ترویج فناوری نانو در حوزه های گوناگون صنعتی که در برنامه های ترویج دانش آموزی و دانشجویی هدف قرار نگرفته بودند، با فناوری نانو و 
گاهی پیدا کنند که از یک سو، با به کارگیری فناوری نانو در صنعت خود می توانند  کاربردهای آن آشنا شوند. صاحبان صنایع باید نسبت به این مسئله آ
، بی توجهی  هزینه ها و مشکالت صنعتی موجود را کاهش داده، کیفیت محصول تولیدی را ارتقا بخشیده و رقابت پذیری آن را حفظ کنند و از سوی دیگر

به کاربردهای فناوری نانو می تواند بازار فروش محصوالت آن ها را در آینده با خطر مواجه سازد)25(.
یکی از پیچیدگی های آغاز فعالیت ها در حوزه ترویج صنعتی فناوری نانو، نبود الگو در این زمینه در کشور بوده است و از این رو کلیه ابتکارات، اقدامات 
و تجارب به دست آمده در این حوزه را می توان به عنوان الگویی نوین و بومی در ترویج و فرهنگ سازی برای ارتقای صنایع کشور قلمداد کرد. اقدامات 

الزم در بخش ترویج صنعتی به فراخور اهداف آن، در سه بخش صورت گرفته است:
 تولید محتوای مناسب برای ترویج صنعتی فناوری نانو در قالب ها و بسته های گوناگونی همچون فیلم، مستند ویدیویی، کلیپ، گزارش، درختواره، 

داده نما و...؛
 انتشــار محتــوای تولیــد شــده در قالب ها و بســته های گوناگونــی مانند پایگاه اینترنتــی، صفحات شــبکه های اجتماعی و کانال های فضــای مجازی، 
سیمنارها، وبینارها، بازدید از مراکز صنعتی، برگزاری رویدادهای مختلف صنعتی، نمایشگاه های صنعتی، جلسات صنعتی و نشست های تخصصی و...؛
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 بهره بـرداری از محتـوای تولیـد و منتشـر شـده در راسـتای توسـعه صنعتـی فنـاوری نانـو از طریـق برقراری ارتباط سـازنده و هم افزایی با سـایر بخش های 
سـتاد نانـو نظیـر واحـد ارزیابـی محصـوالت و ثبـت نانومقیـاس واحـد سـرمایه های انسـانی، دفاتـر صادراتـی، ثبـت تقاضاهـای صنعتـی و به هم رسـانی 

متقاضـی و فنـاور در شـبکه تبـادل فنـاوری نانـو و مرکـز صنعتی سـازی نانوفنـاوری کاربـردی و... ؛1

فراهم شــدن زمینه ارتقای تعامالت کســب وکاری فناوران با صنایع کشــور و افزایش شــناخت از نیازها و تقاضاهای صنایع، از جمله دســتاوردهای این 
برنامه محسوب می شود.

در ادامه به اقدامات صورت گرفته در این حوزه در قالب چهار بخش: نهادسازی در حوزه ترویج صنعتی فناوری نانو، برگزاری رویدادهای آشنایی صنایع 
با کاربردهای فناوری نانو، ترویج فناوری نانو در شهرک های صنعتی و توسعه رسانه های صنعتی فناوری نانو اشاره می شود.

1-  وجود همین مولفه در »ترویج صنعتی فناوری نانو«، ارتباط وســیعی بین این بخش با ســایر بخش های موجود از جمله »توســعه صنعت فناوری نانو« و »توســعه بازار محصوالت فناوری نانو« در ســتاد نانو ایجاد 
کرده است.
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1- نهادسازی در حوزه ترویج صنعتی فناوری نانو
ســتاد نانو اقدامات الزم در ترویج صنعتی را -متناســب با ســه بخِش تولید محتوا، انتشــار محتوا و بهره برداری از محتوا- از طریق ســازمانی و یا همکاری با 
کارگزاران ترویج صنعتی )که اغلب آن ها اشخاص حقیقی هستند( انجام داده است. کمک و هم افزایی بخش ترویج صنعتی با سایر بخش های ستاد ویژه 

: توسعه فناوری موجب اثربخشی بیشتر اقدامات ترویجی در این حوزه شده است. از جمله مهم ترین این بخش ها عبارت اند از
 شبکه نهادهای ترویجی و شبکه مدرسان فناوری نانو: از طریق استفاده از ظرفیت های انسانی ایجاد شده به عنوان کارگزاران ترویج صنعتی؛

 شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو از طریق معرفی مجموعه های صنعتی و واحدهای تحقیق و توســعه به زنجیره آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی 
؛ کشور

 شبکه تبادل فناوری: 1 از طریق دریافت و ثبت تقاضاهای صنعتی؛2
 مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری کاربردی و گروه ســرمایه های انســانی و توسعه فناوری و استاندارد: از طریق معرفی نیروهای متخصص به صنایع، 
معرفــی موضوعــات صنعتــی بــرای پایان نامــه و چالش هــای فنــاوری و معرفی برنامه هــای صنعتی موجــود برای حمایــت از صنعتگــران و بهره برداران 

فناوری نانو؛
 واحد ارزیابی و ثبت محصوالت نانومقیاس: از طریق انتشار محصوالت صنعتی نانومقیاس و معرفی آن به صنایع و سازمان ها و نیز پیگیری و ثبت 
برخــی محصــوالت صنعتــی بــرای دریافت گواهی نانومقیاس؛ پس از ایجاد زیرســاخت های الزم نرم افزاری در ســال 1398، بخش ترویج صنعتی در ســال 
1399 با پیوســتن به بخش ثبت نانومقیاس )مســتقر در واحد ارزیابی، پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو( و با اســتفاده از خروجی فعالیت های 
ح ترویج فناوری نانو در شــهرک های صنعتی و نشســت ها و ســمینارهای  ترویجــی صنعتــی مختلــف همچــون برگزاری دوره های صنعتی فناوری نانو، طر

1- ســتاد نانو برای تســهیل فرآیند ارتباط شــرکت های کوچک و بزرگ از طریق کارگزاران تبادل فناوری، شــبکه ای تحت عنوان »شــبکه تبادل فناوری نانو« را راه اندازی نموده اســت که محوریت این شــبکه، کارگزاران 
تبادل فناوری هســتند. در این شــبکه ســعی شــده تا به منظور حمایت از کارگزاران تبادل فناوری، امکانات و تســهیالت ویژه ای برای آن ها فراهم شــود. گزارش جامع مربوط به فعالیت های شــبکه تبادل فناوری و 

اقدامات کارگزاران ترویج صنعتی در ارتباط با این شبکه، در بخش »ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو«، خواهد آمد.
 

2- کارگزاران بخش ترویج صنعتی و تبادل فناوری در ســتاد نانو، از مســیرهای مختلفی نظیر حضور در نمایشــگاه ها، برگزاری نشســت ها، بازدیدهای صنعتی یا ســایر رویدادها، مسائل و نیازهای صنایع را شناسایی 
کرده و آن ها را در چارچوبی تحت عنوان »تقاضای صنعتی« ثبت می کنند. این کارگزاران، در ادامه با جستجو در بخش های مختلف مانند دانشگاه ها، مراکز رشد یا شرکت های دانش بنیان، فناوری یا راه حل فناورانه 

مناسب برای حل نیاز صنعتی را شناسایی کرده و آن ها را به یکدیگر متصل می کنند.
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صنعتی، موفق به ثبت 7 محصول نانومقیاس صنعتی و ورود آن به ســبد محصوالت فناوری نانو و کتاب های جامع محصوالت فناوری نانو شــد. این 
: محصوالت عبارتند از

 ماسک پنج الیه با فناوری نانو؛
 تجهیز ساخت نانوحباب و میکروحباب مرتبط با فناوری نانو؛

 دو محصول نوار انقباضی سرد و نوار انقباضی گرم با روش ساخت متفاوت با استفاده از فناوری نانو؛
 ماسک سه الیه پزشکی با فناوری نانو؛

 نانوکلوئید حاوی نانوذرات با فناوری نانو؛
 مستربچ پلیمری با فناوری نانو؛

 ماسک تنفسی شش الیه با بهبود راندمان حذف ذرات معلق از جریان هوا.

گفتنی اســت تا پایان ســال 1399، 35 کارگزار ترویج صنعتی )اشــخاص حقیقی( با ســتاد نانو همکاری فعال داشــته اند که از این تعداد، 17 نفر دارای مدرک 
کارشناسی ارشــد و 18 نفر دارای مدرک دکتری هســتند. 23 نفر از این کارگزاران در اســتان تهران، 5 نفر در اســتان فارس، 3 نفر در اســتان اصفهان، 2 نفر در 

استان البرز و در استان های قزوین و مازندران نیز هرکدام 1 نفر مستقر هستند.
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2- برگزاری رویدادهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو

دوره های صنعتی فناوری نانو 1-2

 نخستین بار در سال 1395 دوره های صنعتی فناوری نانو )دصفن( با هدف معرفی توانمندی های فناوری نانو ایران 
، بــه صورت یک دوره جامع هفت روزه بــه محوریت معرفی کاربردهای  و جهــان بــه جامعه صنعتی و مدیریتی کشــور
نانوپوشــش ها در صنایــع مختلــف در محــل ســتاد نانــو برگــزار شــد و اجــرای هرســاله ایــن دوره هــا در موضوعــات 
مختلف صنعتی تا ســال 1399 ادامه یافته اســت. تا پایان ســال 1399 تعداد 2۰ دوره با حضور مدیران، صنعتگران، 
نانوفناوران،  کارشناسان تحقیق و توسعه، اعضای هیئت علمی، مدرسان فناوری نانو و فعاالن صنعتی عالقه مند 
برگــزار شــده اســت و پــس از پایان دوره به شــرکت کنندگان گواهی دوره ارائه شــده اســت. اطالعات مربــوط به این 
دوره هــا در جــدول  1-3 

آمده است.
در ایــن دوره هــا ابعــاد فنــی و کاربــردی فنــاوری نانــو در 
ح، توســط اســاتید خبره پژوهشــی   موضوعــات صنعتی مطر
و مدرســان صنعتــی، مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــه منظور 
پیاده ســازی آن در محصــوالت صنعتــی و واحدهای تحقیق 
ح داده شــده اســت. در ادامــه، فنــاوران بــه  و توســعه، شــر
معرفــی محصــوالت مبتنی بــر فنــاوری نانوی خــود در حوزه 
صنعتی مربوطه پرداخته و مخاطبان حاضر در دوره، ضمن 
آشنایی با دستاوردها و توانمندهای صنعتی فناوری نانوی 

، به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. کشور
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موضوعدورهسال

کاربرد نانوپوشش ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیاول1395

کاربرد نانوپوشش ها در صنایع خودرودوم1395

کاربرد نانوپوشش ها در صنایع نساجیسوم1395

کاربرد نانوپوشش ها در صنایع پزشکی و سالمتچهارم1395

کاربرد نانوپوشش ها در صنایع کشاورزی، غذایی و بسته بندیپنجم1395

کاربرد نانوپوشش ها در صنایع عمران و بسته بندیششم1395

کاربرد نانوپوشش ها در صنایع هواییهفتم1395

کاربرد فناوری پالسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزیهشتم1396

کاربرد فناوری پالسمای سرد در صنایع پزشکی و سالمتنهم1396

کاربرد فناوری پالسمای سرد در صنایع چاپ و بسته بندیدهم1396

کاربرد فناوری پالسمای سرد در صنایع نساجییازدهم1396

کاربردهای فناوری نانو در حوزه آب، پساب های صنعتی و محیط زیستدوازدهم1397

کاربردهای فناوری نانو در صنایع پلیمریسیزدهم1398

کاربردهای فناوری نانو در صنایع عمرانی و ساختمانیچهاردهم1398

کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنایع پلیمر، کامپوزیت، رنگ و رزینپانزدهم1399

کاربردهای صنعتی فناوری نانو در حوزه بهداشت و سالمتشانزدهم1399

کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت پوشش دهی سطحهفدهم1399

کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت آب، پساب و محیط زیستهجدهم1399

کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت عمران و ساختماننوزدهم1399

کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت پوشش دهی سطحبیستم1399

دوره های صنعتی فناوری نانو )1395-1399( جدول 1-3 
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الزم به ذکر اســت که دوره های برگزار شــده در ســال 1399 به دلیل محدودیت های مربوط به شــیوع بیماری کرونا به صورت وبیناری بوده اند. اسامی برخی از 
شرکت های دانش بنیان و نانوفناور که در  در دوره های صنعتی فناوری نانو حضور داشته و به ارائه مطلب پرداخته اند، در جدول  3-2 آمده است.

مشخصات ارائه دهندگان و شرکت های دانش بنیان و نانوفناور در دوره های صنعتی فناوری نانو ردیف

دکتر مریم شهرکی )رئیس هیئت مدیره شرکت نانو فراز سپاهان(1

مهندس نگار ابوالحسنی )مدیر فنی و تحقیق و توسعه شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس(۲

مهندس علیرضا پورقاضیان اصفهانی )مدیر تولید شرکت رنگ ترک پورقاضیان(3

دکتر محمد کاظمی پیله رود )مدیر تحقیق و توسعه شرکت بهسرام(۴

دکتر مهدی رحمانی )مدیرعامل شرکت نانوفناور رنگین نانوساختار(5

مهندس سید امیرحسین تقوی )مدیرعامل شرکت نانوفناوران خاور(6

دکتر مرضیه خانی )رئیس هیئت مدیره شرکت شریف فناوران آنیل(7

دکتر رزیتا گلپور همدانی )مدیرعامل شرکت کاشی نگارستان(8

مهرشاد میرخانی )مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی طلوع آوین مهر(9

مهندس احسان بخشی )مدیر فنی و بازرگانی مجتمع آلومینیوم البرز پاسارگاد(10

مهندس جواد مفتخریان اصفهانی )مدیر تحقیق و توسعه شرکت آریا پلیمر پیشگام(11

مهندس علیرضا صحاف امین )مدیر فنی و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی وحید(1۲

مهندس سید رحمت اله هاشمی )مدیرعامل شرکت پویا پلیمر ظریف کار برتر(13

مهندس بهمن حاجی سامی )رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی طرح وندیداد(1۴

دکتر علی معظمی )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی سازه بتن خاورمیانه(15

دکتر سعید بزرگمهرنیا )مدیر تحقیق و توسعه شرکت آپتوس ایران(16

مهندس امین اسرافیلی )مدیرعامل گروه صنعتی رادیس(17

مهندس رضا سلطانعلی زاده )مدیر شبکه تبادل فناوری نانو(18

سید احمد مهدوی اردکانی )مدیرعامل شرکت پوشش های نانوساختار(19

مهندس سعید روستایی )عضو هیئت مدیره شرکت پالسما پژوه پارس(۲0

مهندس فرهنگ آزاد )مدیر مهندسی فروش شرکت شیلر فرآیند پارس(۲1

دکتر حسن علم خواه )رئیس هیئت مدیره شرکت فناوران سخت آرا(۲۲

منصور همتی )رئیس هیئت مدیره شرکت نانوپوشش فلز(۲3

سمیرا پهلوان )عضو هیئت مدیره شرکت اورنگ صنعت سپاهان(۲۴

دکتر حمید هراتی زاده )مدیرعامل شرکت نانو شرق ابزار توس )نانو شات((۲5

دکتر رجب علی سراج )رئیس اداره پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت پدکس(۲6

مهندس بابک رشیدی )مدیر بازرگانی شرکت یارنیکان صالح(۲7

دکتر سید ایمان حسینی )مدیرعامل شرکت دانش بنیان دانش پویان ساتیا(۲8

مشخصات برخی از ارائه دهندگان شرکت های دانش بنیان و  نانوفناور در دوره های صنعتی فناوری نانو )1395-1399( جدول 2-3 
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مشخصات برخی از ارائه دهندگان شرکت های دانش بنیان و  نانوفناور در دوره های صنعتی فناوری نانو )1395-1399( ادامه جدول 2-3 

مشخصات ارائه دهندگان و شرکت های دانش بنیان و نانوفناور در دوره های صنعتی فناوری نانو ردیف

دکتر سید اسماعیل شکیب )مدیرعامل شرکت کیمیای سعادت صنعت مدرن(۲9

مهندس مهدی آتشی گلستان )مدیر کارخانه PVD  گلفا(30

مهندس حامد حاجی هاشمی )مدیر تولید شرکت مهندسی سطح سوین پالسما(31

دکتر امین حکیمی زاد )مدیر تولید و تحقیق و توسعه شرکت نانو آبکار ایساتیس(3۲

دکتر سارا خمسه )عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ(33

مهندس مرتضی گالبچی کارشناس ارشد مهندسی عمران آب )مدیرعامل شرکت ایتوک آفرینان فناوری(3۴

دکتر علی اکبر بابالو دکترای مهندسی شیمی )رئیس هیئت مدیره شرکت دانش پژوهان صنعت نانو و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند(35

مهندس شاهد عباسی کارشناس ارشد مهندسی شیمی )معاون فنی و تحقیق و توسعه شرکت توسعه فناوری شمیم شریف(36

دکتر سعید سامانی مجد پست دکترای مهندسی محیط زیست )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بهین آب زنده رود(37

38))PNF( مهندس بهاره کاویانی کارشناس ارشد مهندسی برق )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیام آوران نانو فن آوری فردانگر

مهندس عارف دادگستر کارشناس ارشد مهندسی شیمی )مدیرعامل شرکت نانوحباب انرژی(39

دکتر مرتضی صادقی دکترای مهندسی شیمی-پلیمر )مدیر تحقیق و توسعه شرکت توکا پارسیان پیشرو و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان(۴0

مهندس محمد احسانی کارشناس مهندسی شیمی )مدیر مهندسی شرکت طرح و کار(۴1

مهندس حامد بنانی فرد کارشناس ارشد نانومهندسی شیمی )رئیس هیئت مدیره شرکت پیشروفناور نانوتاو آسیا )پنتا((۴۲

۴3
دکتر مهرداد فرهادیان دکترای مهندسی فرآیند/ دانشگاه بلیزپاسکال فرانسه )عضو مؤسس شرکت مهندسی کاشفان نیلفام و عضو هیئت علمی 

دانشگاه اصفهان(

دکتر قاسم آذریان دکترای مهندسی بهداشت محیط )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و عضو مؤسس شرکت زیست ایده آل گستر(۴۴

مهندس سیروان عزیزپور کارشناس ارشد مهندسی اکولوژی شیالتی )کارشناس فنی گروه مشاورین پارس گون(۴5

دکتر سمیرا ماندی زاده دکترای نانوشیمی )مدیر تحقیق و توسعه شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر(۴6

دکتر مهدی اعتمادی دکترای نانو مهندسی شیمی )مدیرعامل شرکت نانوفناوران بستا(۴7

دانیال خلیق کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی )مدیرعامل شرکت تصفیه فاضالب بنیان پاالیش البرز(۴8

دکتر حسین محمدنیا دکترای مهندسی محیط زیست )قائم مقام مدیرعامل شرکت تکاب پیشرو پویا(۴9

دکتر مهدی آدابی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرعامل شرکت رستاک سپهر نوتریکا(50

مهندس نادر نادری )مدیرعامل شرکت فناوران نانومقیاس(51

مهندس کیوان دبیر )مدیر اجرایی شرکت زیست ابزار پژوهان(5۲

دکتر نیلوفر ناظری )مدیر تحقیق و توسعه شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر(53

مهندس منصور همتی )رئیس هیئت مدیره شرکت نانوپوشش فلز(5۴

دکتر محمدرضا سعادت )مدیر مارکت، فروش و صادرات شرکت اکسیرنانوسینا(55

دکتر اشرف السادات حاتمیان )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره شرکت مبتکران پاکفن(56

مهندس علیرضا هدایتی منش )مدیر بازرگانی شرکت کیمیا شیمی سهند(57

دکتر نریمان اکبری )معاون مدیرعامل شرکت کیتوتک(58
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مشخصات ارائه دهندگان و شرکت های دانش بنیان و نانوفناور در دوره های صنعتی فناوری نانو ردیف

دکتر مریم مهاجری )مدیرعامل شرکت فناوری نانودارو البرز(59

دکتر حامد نیرومند )مدیرعامل شرکت اصالح خاک آسیا )عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی )ره( قزوین((60

مهندس غالمرضا روح اللهی )مدیرعامل شرکت گلسار پلیمر پاد(61

دکتر مهران سیدمعصومی )مدیرعامل شرکت نانوپیشتاز پارس(6۲

دکتر محمد رونق باغبانی )رئیس هیئت مدیره شرکت بسپار سازان ایرانیان(63

مهندس مهرداد رزاقیان )مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت مهندسی طرح وندیداد(6۴

دکتر حسن جهدی )مدیرعامل شرکت سوین پالسما(65

مهندس داوود کوششی صفا )مدیرعامل شرکت مهندس پالسما ایده آزما(66

دکتر حسن علم خواه )رئیس هیئت مدیره شرکت فناوران سخت آرا(67

مهندس محمد متین )مدیرعامل شرکت پارس پی وی دی(68

مهندس میثم بابامحمدی )مدیرعامل شرکت یارنیکان صالح(69

دکتر رضا باقری )مدیر تحقیق و توسعه شرکت پارسا پلیمر شریف(70

مهندس محمد علی آبادی فراهانی )مدیرعامل شرکت آریا پلیمر پیشگام(71

دکتر سیده الله سید سعادت )رئیس هیئت مدیره شرکت نانو آریسا پوشش(7۲

دکتر محمد مهدویان احدی )رئیس هیئت مدیره شرکت اطلس پوشش محافظ(73

دکتر میالد مهران پور )مدیرعامل گروه دانا پلیمر فناور(7۴

مهندس حسین موال )مدیر پروژه شرکت پاالیش پالسما صنعت(75

دکتر علیرضا بازارگان )عضو هیئت علمی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران(76

77)PNF مهندس علیرضا رخشا )رئیس هیئت مدیره شرکت پیام آوران نانو فن آوری فردانگر

مهندس موال )کارشناس حوزه پالسما در صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست از شرکت پاالیش پالسما صنعت(78

مهندس ابراهیمی )مدیر بخش نساجی شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو(79

مهندس مامی پور )مدیرعامل شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو(80

مهندس صفا )مدیرعامل شرکت مهندسی پالسما ایده آزما(81

مهندس محسن دوست کام )مدیر بخش سالمت، دارو و پزشکی ستاد نانو(8۲

مهندس محمد یوسفی )مسئول حوزه ساخت وساز ستاد نانو(83

مهندس محمدحسین سیفی )کارشناس حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی ستاد نانو(8۴

دکتر رمدانی )کارگزار شبکه تبادل فناوری در حوزه پالسما، بهداشت و سالمت ستاد نانو(85

دکتر احد سعیدی )کارگزار بخش ترویج صنعتی و کارگزار رسوخ فناوری پالسما در صنعت ستاد نانو(86

مشخصات برخی از ارائه دهندگان شرکت های دانش بنیان و  نانوفناور در دوره های صنعتی فناوری نانو )1395-1399( ادامه جدول 2-3 
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سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو 2-2

ح »حمایت تشــویقی از سمینارهای آشنایی  از ســال 1393 طر
صنایــع بــا کاربردهــای فنــاوری نانــو« با هــدف آشــنایی هرچه 
بیشــتر مدیــران، کارشناســان و فعــاالن صنایــع بــا فنــاوری 
نانــو و کاربردهــای آن در صنعــت و مزایای اقتصــادی و تجاری 
به کارگیــری فنــاوری نانــو در صنایــع و همچنیــن تشــویق و 
ترغیــب صنایــع بــه اســتفاده از فنــاوری نانــو، در دســتور کار 
ســتاد نانــو قــرار گرفتــه و تا ســال 1399 ادامــه یافته اســت. تا 
ســال 1398 محــل برگــزاری ایــن ســمینارها بســته بــه نظــر و 
هماهنگی هــای صورت گرفته بین کارگــزاران ترویج صنعتی و 
، پس از تأیید بخش ترویج صنعتی ســتاد  مخاطبان ســمینار
نانــو در ســازمان ها و شــرکت های صنعتــی عالقه منــد تعیین 

می شد اما در سال 1399 به دلیل وجود شرایط خاص مربوط به شیوع بیماری کرونا، این رویدادها در رویکردی جدید به شکل وبینار نیز برگزار شدند.
، معرفی شــرکت ها و فناوری های توســعه یافته و محصوالت تولید شــده داخلی در  در ایــن ســمینارها بــه معرفــی کاربردهای فناوری نانو در صنعت موردنظر
آن صنعت و همچنین معرفی سیاســت های توســعه صنعتی فناوری نانو در ایران پرداخته شــده اســت. تمامی مدیران، مســئوالن، کارشناســان و فعاالن 
، از جمله مدیران، مســئوالن، کارشناسان و فعاالن یک یا چند شرکت و مجموعه صنعتی و مدیریتی، واحدهای تولیدی  ســازمان ها، ادارات و صنایع کشــور
واقع در شهرک های صنعتی و نیز مجموعه ها و سازمان های مرتبط صنعتی و مدیریتی مانند ادارات صنایع و معادن، مراکز اثرگذار و انجمن های تخصصی، 

صنعتی و سیاست گذاری، از مخاطبان وبینارها و سمینارهای صنعتی هستند.
 از ابتدای اجرایی شدن این برنامه تا پایان سال 1399، از برگزاری 342 سمینار در کشور حمایت شده است. تعداد سمینارهای برگزار شده در این سال ها 

در نمودار  3-1 نمایش داده شده است.

تعداد سمینارهای آشنایی صنایع با فناوری نانو )1393-1399( نمودار  1-3 
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نحــوه برگــزاری ایــن ســمینارهای صنعتی به این شــکل بوده اســت که پــس از اعالم آمادگی مجموعــه مخاطب صنعتی یــا مدیریتی و تأیید کارگــزاران ترویج 
صنعتی به منظور برگزاری سمینار صنعتی در یک حوزه صنعتی و هماهنگی با ستاد نانو، اطالعات مورد نظر جهت ارائه در سمینار به بخش ترویج صنعتی 
ارائه شده است. ستاد نانو نیز پس از تأیید محتوای سمینار  صنعتی، از برگزاری سمینار صنعتی حمایت مالی کرده و سمینار مورد نظر برگزار شده است.

 ، صنایع و حوزه های مرتبط با پزشکی، سالمت و بهداشت، آب، پساب و محیط زیست، صنایع فلزی، پلیمری، نساجی، صنایع ساختمانی و امور ساخت وساز
، پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، برق و انرژی و نیز صنایع کشاورزی، غذایی و بسته بندی، از  صنایع حمل ونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی، صنایع نفت، گاز

جمله حوزه های صنعتی هستند که برگزاری سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو در آن ها، مورد حمایت ستاد نانو قرار گرفته است.
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در این سمینارها، محتواهای زیر در حوزه صنعتی مورد نظر ارائه شده است:
 بیان مفهوم فناوری نانو و لزوم به کارگیری آن در صنایع کشورها؛

 توضیح وضعیت توسعه فناوری نانو در صنعت مورد نظر در سطح ایران و جهان؛
؛  تشریح کاربردها و راه حل های صنعتی فناوری نانو و فرصت های اقتصادی و تجاری آن در صنعت و بازار موردنظر

؛  آشنایی با محصوالت و تجهیزات صنعتی فناوری نانو و نمونه پروژه های موفق شرکت های فناور و بهره بردار داخلی در صنعت مورد نظر
 معرفی حمایت های صنعتی و نحوه بهره مندی صنایع از حمایت ها؛ 

 معرفی بسترهای ارتباطی و اطالع رسانی به صنایع؛
 نحوه به کارگیری و استفاده از فناوری نانو در صنایع و سازمان ها.

ســتاد نانــو از برگــزاری ایــن ســمینارها بــه میــزان 2.5۰۰.۰۰۰ ریال تا بیــش از 25.۰۰۰.۰۰۰ ریال بســته به تعداد شــرکت کنندگان در ســمینار و کیفیــت آن حمایت 
کرده اســت. کیفیت ســمینارها بر اســاس معیارهای کیفیت ســخنرانی و انتقال مفاهیم، کیفیت محتوا، زمان ســمینار و کیفیت ارائه مســتندات سنجیده 
شــده اســت. همچنین در صورتی که اطالعات کامل تماس مدیران شــرکت های حاضر در ســمینار به ســتاد نانو اعالم شــده باشــد، یا چنانچه بیش از %75 
شرکت کنندگان از بخش تحقیق و توسعه شرکت ها بوده باشد و یا شرکِت حاضر در سمینار پس از برگزاری، به عنوان همکار جدید و نهاد ترویجی فناوری 
، تقاضای صنعتی، نانومقیاس یا نیروی انســانی ثبت شــده باشــد یا پس از برگزاری ســمینار و با  نانو ثبت شــده باشــد و یا چنانچه از طریق برگزاری ســمینار
پیگیری های برگزارکننده، نمایشــگاه صنعتی یا نشســت تخصصی نیروهای شــرکت در ســتاد نانو برگزار شــده باشــد، امتیاز تشــویقی مضاعفی داده شــده 

است.

جلسات ترویج صنعتی با شرکت ها 3-2

برگــزاری جلســات ترویــج صنعتی در محل شــرکت ها یا ســتاد نانو با هدف معرفی توانمندی هــای صنعتی و فرصت های تجاری و اقتصادی فنــاوری نانو به مدیران 
شــرکت های صنعتی از اواخر ســال 1397 آغاز شــده و تا ســال 1399 نیز ادامه یافته اســت. این جلســات پس از آشــنایی شــرکت های فعال در حوزه های مختلف 
صنعتــی بــا فنــاوری نانــو و کاربردهــای آن در رویدادهای مختلــف ترویجی )مانند نمایشــگاه ها، دوره هــای صنعتی، حضور کارگــزاران ترویج صنعتی در شــهرک های 
، بنا به درخواســت شــرکت ها یا نیازســنجی کارگزاران برگزار شــده اند.  صنعتــی، بازدیدهــای صنعتــی و...( یــا برقــراری ارتبــاط با کارگــزاران ترویج صنعتــی از طرق دیگر
کاربردهای فناوری نانو به شــرکت های حاضر در این جلســات به نحو تخصصی تری متناســب با زمینه فعالیت آن ها معرفی شــده اند و همچنین در صورت لزوم با 
بخش های دیگر ستاد نانو آشنا شده و زمینه برقراری ارتباط با آن ها فراهم شده است. در همین راستا تا پایان سال 1399، بیش از 18۰ جلسه با حضور کارگزاران 

ترویج صنعتی و مدیران، نمایندگان و کارشناسان شرکت ها و سازمان ها برگزار شده است.
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نمایشگاه های صنعتی بستر مناسبی جهت ارائه محصوالت 
و فناوری ها به فعاالن حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی 
به شــمار می رونــد. در همین راســتا پس از حضــور گروه های 
ترویــج صنعتــی در دو نمایشــگاه در ســال 1393، کارگــزاران 
ترویــج صنعتی از ســال 1394 با هــدف معرفی توانمندی های 
شــرکت های فنــاور بــه شــرکت های صنعتــی و ایجــاد ارتبــاط 
بیــن عرضه و تقاضــای فناوری، با برپایی غرفه فنــاوری نانو در 
نمایشــگاه های تخصصــی صنایــع، اقــدام به ارائه بســته های 
ترویــج صنعتــی بــه شــرکت ها و صنایــع فعــال در هر صنعت 
و معرفــی توانمندی های صنعتــی ایران در ایــن صنایع کرده، 
تقاضاهای صنعتگران برای استفاده از فناوری نانو را دریافت 
و به سامانه تبادل فناوری نانو1 در ستاد نانو تحویل داده اند. 
در همین راستا کارگزاران ترویج صنعتی تا پایان سال 1399 با 
حضور در بیش از 77 نمایشگاه صنعتی در حوزه های مختلف، به معرفی محصوالت و فناوری های مرتبط با فناوری نانو پرداخته اند. تعداد نمایشگاه های 
صنعتی که در سال های 1394 تا 1399 محل حضور کارگزاران ترویج صنعتی بوده اند، در نمودار  3-2 نشان داده شده است. شایان ذکر است از سال 1398، 

نحوه شرکت در نمایشگاه های صنعتی، از حالت حضور در غرفه شرکت های فناور به حضور غرفه ستاد نانو و پیمایشی تغییر یافت.

نمایشگاه های صنعتی 4-2

1-  »شــبکه تبادل فناوری نانو« به منظور تســهیل فرآیندهای تبادل فناوری و توانایی مدیریت پروژه های تبادل، اقدام به راه اندازی ســامانه ثبت و پیگیری تقاضاهای صنعتی تحت عنوان »ســامانه تبادل فناوری« 
کرده است. در بخش مربوط به شبکه تبادل فناوری نانو توضیحات تکمیلی درباره این سامانه ارائه خواهد شد.
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تعداد نمایشگاه های صنعتی محل حضور کارگزاران ترویجی صنعتی )1394-1399( نمودار  2-3 
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رویداد ملی »تریبون نانو و صنعت« 5-2

در سال 1399 به دلیل شیوع بیماری کرونا و محدودیت های برگزاری نمایشگاه ها به صورت حضوری، نخستین و بزرگ ترین 
رویداد ملی وبیناری کشور در عرصه صنعتی فناوری نانو، تحت عنوان »تریبون نانو و صنعت« به عنوان جایگزین نمایشگاه 
ســاالنه فناوری نانو، برگزار شــد. این رویداد، در راســتای ترویج صنعتی فناوری نانو و با هدف معرفی توانمندی های فناوری 
نانو در ایران در حوزه های مختلف صنعتی به مدیران ســازمان ها، شــرکت ها، جامعه صنعتی کشــور و عموم پژوهشــگران 
و عالقه منــدان، بــا حمایت ســتاد نانو، همکاری شــرکت های فعال فناوری نانو و ارائه مدیران و فنــاوران فعال در این حوزه، 
برگزار شــده اســت. مخاطبان اصلی این رویداد، مدیران، صنعتگران، فعاالن صنعتی و جامعه پژوهشــی و فناور در کشــور 
بوده و شرکت در این رویداد، برای عموم عالقه مندان به صورت رایگان امکان پذیر بوده است. این تریبون با حضور 63 تن 

از نانوفناوران و مدیران صنعتی فناوری نانوی کشور و ارائه بیش از 5۰ ساعت محتوا با موضوعات کاربردی و تجاری نانو در 6 حوزه صنعتی و در 6 روز متوالی 
از روز شــنبه 24 الی پنجشــنبه 29 آبان ماه 1399 از ســاعت 8 الی 16، به صورت آنالین برگزار شــده اســت. جزئیات مربوط به برگزاری این رویداد در جدول  3-3 

آمده است.

جزئیات برگزاری رویداد ملی »تریبون نانو و صنعت« )1399( جدول 3-3 

معرفی برخی برنامه های توسعه صنعتی نانو

سرفصل ارائه دهنده

سخنران ویژه دکتر علی اصغر نجیمی: رئیس گروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تجاری سازی تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی
مهندس محمد مهدی سیفی : مدیر توسعه کسب و کار حوزه بهداشت و 

سالمت ستاد ویژه توسعه فناوی نانو

نقش فناوری های  نوین در مدیریت خشکسالی
مهندس علیرضا قاضی زاده: مدیر توسعه کسب و کار حوزه آب، پساب و محیط 

زیست ستاد ویژه توسعه فناوی نانو

فرصت های فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز
مهندس محمد یوسفی : مدیر توسعه کسب و کار حوزه ساخت و ساز ستاد ویژه 

توسعه فناوری نانو
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جزئیات برگزاری رویداد ملی »تریبون نانو و صنعت« )1399( ادامه جدول 3-3 

معرفی برخی برنامه های توسعه صنعتی نانو

سرفصل ارائه دهنده

دسترسی به منابع نامحدود برای سازمان شما: شبکه تبادل فناوری مهندس رضا سلطانعلی زاده: مدیر شبکه تبادل فناوری نانو

یافتن بهترین متخصص برای سخت ترین مسأله: برنامه چالش های فناوری و 
نوآوری

مهندس سیدهادی حسینی: مدیر برنامه چالش فناوری و نوآوری

چگونه در برنامه چالش مشارکت کنیم؟ مهندس سعید طالعی: کارشناس برنامه چالش فناوری و نوآوری

معرفی واحد ارزیابی محصوالت نانو و صدور گواهی نانو مقیاس مهندس سمانه گشتی آذر: کارشناس مسئول واحد ارزیابی محصوالت

معرفی برنامه طرحهای نوآورانه فناوری نانو  نانومچ مهندس شکوه خلیلی فرد: کارشناس مسئول برنامه نانومچ

تشریح برنامه  توانمندسازی کسب و کارهای نوپای نانو مهندس محسن قربانی: مدیر برنامه توانمندسازی کسب وکارهای نوپای نانو

معرفی شتابدهنده آیکن و زیرساخت های افزایش مقیاس دکتر رضا ایجادی: مدیر مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی

مهندس محسن قربانی: مدیر برنامه  توانمندسازی کسب و کارهای نوپای نانو مهندس کیوان دبیر: مدیر اجرایی شرکت زیست ابزار پژوهان

معرفی مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین ستاد توسعه فناوری نانو و 
حمایت های آن

مهندس مجتبی باقری: مدیر توسعه کسب و کار حوزه کامپوزیت، پلیمر، رنگ و 
رزین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

برنامه ها، سیاست ها و حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی

دکتر محمدامین علوی: مدیر توسعه کسب و کار حوزه نفت، گاز، پتروشیمی 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

برنامه ها و حمایت های واحد تجهیزات ستاد نانو
مهندس مهدی راجی پور: مدیر واحد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی ستاد ویژه 

توسعه فناوری نانو

معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو در صنایع پزشکی، بهداشت و سالمت

کیت های تشخیص سریع پزشکی مهندس کیوان دبیر: مدیراجرایی شرکت زیست ابزار پژوهان

پانسمان هاى نوین ترمیم زخم و ضد عفونی کننده براى پایه نانو دکتر نریمان اکبری : معاون مدیرعامل شرکت کیتوتک

کاربردهای نانو هیدروکسی آپاتیت و نانوزینک اکساید در صنایع آرایشی و 
بهداشتی

دکتر پیمان محمودی هاشمی: مدیر تحقیق و توسعه شرکت پردیس پژوهش 
فناوران یزد

 COVID-19نانوکورکومین و درمان بیماران دکتر محمدرضا سعادت: مدیر مارکت، فروش و صادرات شرکت اکسیر نانو سینا

پد، گاز و پانسمان ضدباکتری و جاذب خون بر پایه فناوری نانو مهندس علی نجفی مهیاری: مدیرعامل شرکت طلیعه طب توحید

نانوکازمتیک با مطالعه موردی ضدآفتاب ها و تولید مواد اولیه نانو دکتر محمدرضا شاهینی: معاون مدیرعامل شرکت پارس حیان

پاک کننده ها، شوینده ها و ضدعفونی کننده های طبیعی بر پایه فناوری نانو دکتر سمیه عزیزی: مدیرعامل شرکت ستاره تابان پاک

کاربردهای نانو نقره در پزشکی، کشاورزی، دامپروری و آرایشی و بهداشتی دکتر مهدی قهرمان ترمه: مدیرعامل شرکت نانو الوند آراد

پانسمان های نانو کریستال نقره دکتر حمیدرضا عمو: مدیرعامل شرکت داروسازی عماد

معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو در صنایع آب، پساب و محیط زیست

سیستم تصفیه فاضالب صنعتی به روش تفتا مهندس مرتضی گالبچی: مدیرعامل شرکت ایتوک آفرینان فناوری

سیستم تصفیه آب و فاضالب با استفاده از فناوری کاویتاسیون پالسمایی دکتر محمدصادق ذاکرحمیدی : مدیرعامل شرکت پاالیش پالسما صنعت

آندهای  اکسید فلزی مختلط )MMO( و کاربرد آن در صنعت تصفیه آب و پساب دکتر مهدی شفیعی قاسمی : مدیرعامل شرکت آتیه پردازان ظهور شریف

تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری های نوین
مهندس بهاره کاویانی : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیام آوران 

))PNF(نانوفن آوری فردانگر

ژنراتور نانو حباب واتوکس در فرآیند تصفیه آب و فاضالب مهندس عارف دادگستر: مدیرعامل شرکت نانو حباب انرژی
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ترویج صنعتی فناوری نانو

معرفی برخی برنامه های توسعه صنعتی نانو

سرفصل ارائه دهنده

تصفیه آب و پساب با فناوری نانوغشاهای سرامیکی دکتر علی اکبر بابالو : رئیس هیئت مدیره شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو در صنایع نساجی و پوشاک

نخ های با فناوری پیشرفته مهندس حمیدرضا بیانی : مدیر کارخانه تهران زرنخ

منسوجات هوشمند بر پایه فناوری نانو مهندس رحیم حجتی : مدیرعامل شرکت کاسپر

اجرای مراقبت تکاملی نوزادان نارس با پوشاک بهینه شده با فناوری نانو مهدی زندی : مدیرعامل شرکت طراوت افق زندگی

تولید پارچه های تاری و پودی، پتوی داخل پرواز با خاصیت کندسوزی و 
ضدباکتری بر پایه فناوری نانو

مهندس امین  مقدم : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارخانجات نساجی زرباف 
امین

معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو در صنایع  ساخت و ساز

کفپوش های بتنی توانمند حاوی ذرات نانو سیلیس دکتر سعید بزرگمهر نیا : مدیر تحقیق و توسعه شرکت آپتوس ایران

کاشی های ضدباکتری دائمی بر پایه فناوری نانو مهندس علی سید معصومی : عضو هیئت مدیره شرکت نانوپیشتاز پارس

کاشی و سرامیک ضد لک بر پایه فناوری نانو دکتر محمد کاظمی پیله رود : مدیر تحقیق و توسعه شرکت بهسرام

شیرآالت با پوشش نانومتری تزئینی مهندس علیرضا قضاوی : مدیر بازرگانی شرکت کالر پویا

درپوش و دریچه های نانوکامپوزیتی فاضالب های شهری و ساختمان ها مهندس محمد حبیبی : مدیرعامل شرکت توسعه هنر متین

معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو در صنایع  ساخت و ساز

مستربچ های پلیمری و بسته بندی های وظیفه دار دکتر رسول لسان خوش : مدیرعامل شرکت بسپار پیشرفته شریف

افزودنی های نانو در مواد پلیمری و پالستیکی و سازگارکننده های مالئیکه مهندس محمد فرهادیه : مدیر بازرگانی بین الملل شرکت آریا پلیمر پیشگام

تاثیر نانو کربنات کلسیم بر خواص مکانیکی و نوری فیلم های پلی اتیلن مهندس مهدی جمشیدیان : مدیر تحقیق و توسعه شرکت پویا پلیمر تهران

کیسه های ضدباکتری بر پایه فناوری نانو مهندس پگاه گوشه : مدیر تحقیق و توسعه شرکت پاکان پالستکار

نانو کامپوزیت های پلیمری
دکتر فرزانه طباطبائی : کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت شمیم 

پلیمر کوثر

رنگ های پودری الکترواستاتیک، کاربرد و مزایا
مهندس نوید کاوسی مقدم : معاون فنی و تحقیق و توسعه شرکت تولیدی 

شیمیایی فام گستر ماهان

نانو پوشش های آلی محافظ سطوح دکتر ایمان علی بخشی : مدیرعامل شرکت اطلس پوشش محافظ

نانوپوشش های مقاوم در برابر خوردگی مهندس پروین قدس : مدیر عامل شرکت رنگ کیمیای قم

معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو در صنایع  ساخت و ساز

سیاالت حفاری بر پایه فناوری نانو مهندس مجید جمشیدیان؛ مدیر فنی و بازرگانی شرکت پتروپژوهان نانوگستر

کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع پتروشیمی، پاالیش و فوالد
دکتر احمد رضا کشاورز؛ سرپرست مهندسی تحقیقات کاتالیست شرکت صنایع 

نفت و گاز سرو

عایق های حرارت، صوت و رطوبت پیشرفته آیروژل نانومتخلخل دکتر حسن برگزین؛ مدیرعامل شرکت پاکان آتیه نانو دانش

سرامیک های صنعتی بر پایه فناوری نانو دکتر اصغر برهانی؛ مدیرعامل هلدینگ AIC-سرامیک های صنعتی اردکان

تولید جرم های دیرگداز ریختنی آلومینایی با باند نانو در صنعت فوالد، سیمان و 
پتروشیمی

دکتر محسن نوری؛ مشاور ارشد تحقیق و توسعه گروه پاترون

روانکارها و ضدعفونی کننده های نانو پایه کوانتومی دکتر اشکان شمالی؛ مدیرعامل شرکت شیمی صنعت رشد سهند

جزئیات برگزاری رویداد ملی »تریبون نانو و صنعت« )1399( ادامه جدول 3-3 
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جزئیات برگزاری رویداد ملی »تریبون نانو و صنعت« )1399( ادامه جدول 3-3 

معرفی برخی برنامه های توسعه صنعتی نانو

سرفصل ارائه دهنده

نانو پودرهای سرامیکی مهندس سید احمد شریف نیا؛ مدیرعامل شرکت رایکا صنعت افرند

افزایش راندمان وکاهش هزینه های تعمیرات ونگهداری مبدل های حرارتی با 
استفاده از نانو پوشش ها

مهندس منصور همتی: رئیس هیئت مدیره شرکت نانو پوشش فلز

معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو در صنایع حوزه ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی

ماسک های تنفسی نانو مهندس نادر نادری؛ مدیر عامل شرکت فناوران نانو مقیاس

سیستم های الیه نشانی تحت خأل
مهندس سید احمد مهدوی اردکانی؛ مدیرعامل شرکت پوشش های 

نانوساختار

کاربردهای فناوری پالسما در پرداخت سطح، کشاورزی، تصفیه آب، استریل و 
تصفیه هوا

مهندس پوریا سیفی؛ کارشناس فنی شرکت کاوش یاران فن پویا

تولید نانوالیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات صنعتی
مهندس سیدامیرحسین تقوی : مدیرعامل و موسس شرکت نانوفناوران خاور 

NFK

طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با فناوری نانو  آسیاب ، میکسر و راکتور
مهندس حمیدرضا کمال آبادی فراهانی؛ مدیر عامل شرکت امین آسیا فناور 

پارس

پوشش های نانوساختار مقاوم ضدسایش و ضدخوردگی دکتر حسن علم خواه؛ رئیس هیئت مدیره شرکت فناوران سخت آرا

سیستم های پردازش پالسمای تحت خالء و کاربرد آن ها مهندس علی امیری؛ مدیرعامل شرکت بسا فناوران نصیر

کاربرد دستگاه های پیشرفته اپتیکی و اسپکتروسکوپی در فناوری نانو مهندس سعید عبدی؛ مدیر بازاریابی شرکت تکفام سازان طیف نور)تکسان(

برنامه های استانی فناوری نانو 6-2

ســتاد نانــو از ســال 1393 بــا هــدف آشــنایی صنایع بــا فرصت هایی کــه فناوری نانــو می تواند بــرای ارتقــای رقابت پذیری آن هــا فراهم کند، نشســت ها و 
ســمینارهای صنعتی با محوریت صنایع هر اســتان را طراحی کرد. پس از برگزاری دو ســمینار در ســال 1393، ســمینار ســوم در قالب اولین هفته نانو در 
استان ها برگزار شد و از آن پس تا سال 1395 به مدت 3 سال، هفته های فناوری نانو در استان های مختلف کشور با همکاری ستاد نانو با استانداری، 
دانشــگاه ها و ســایر ادارات اســتان در حوزه ترویج دانشــجویی و صنعتی طراحی و اجرا شــد. برنامه هفته اســتانی نانو در بخش ترویج صنعتی، اهدافی 
، انتقال فناوری نانو و تجارب موفق این حوزه به صنایع اســتان ها  همچون شناســایی قابلیت های اســتان ها، نمایش دســتاوردهای فناوری نانوی کشــور
و معرفی آیین نامه ها و حمایت های ســتاد نانو، شناســایی تقاضاهای صنعتی و موانع توســعه این فناوری در اســتان ها را دنبال کرده اســت. مخاطبان این 
برنامــه، مدیــران، مســئوالن و کارشناســان بخش هــای صنعتی، پژوهشــی، شــرکت های خصوصی و دولتی مســتقر در اســتان ها از جمله مراکــز تحقیقاتی و 
استانداری ها، مراکز تولیدی و خدماتی، ادارات و سازمان ها، شرکت های آموزشی و فنی مرتبط با علم و فناوری هستند. اقدامات برنامه هفته استانی شامل 
، برگزاری ســمینارهای ترویجی عمومی و صنعتی و همچنین برگزاری نشســت های هم اندیشــی  برپایی نمایشــگاه عکس دســتاوردهای فناوری نانو کشــور
مختلف ویژه اســتادان، پژوهشــگران و فناوران و صاحبان شــرکت ها و صنایع استان بوده است. اطالعات مربوط به برگزاری برنامه های استانی فناوری نانو 

در جدول  3-4 آمده است.

استان هاتعداد استان هاتعداد رویدادهای صنعتی سال

آذربایجان شرقی، مرکزی و قزوین139333

یزد، آذربایجان غربی، سمنان139۴۲13

خراسان رضوی، اردبیل، فارس، آذربایجان شرقی، قم، بوشهر1395۴۲6

اطالعات برگزاری رویدادهای صنعتی استانی )1393-1395( جدول 4-3 
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شــایان ذکــر اســت کــه برنامه های اســتانی فنــاوری نانو، پــس از ارزیابی هــای کارشناســی انجام شــده، از اواخر ســال 1397، با برگــزاری برنامه هــای ترویجی در 
استان ها در بخش ترویج صنعتی، از طریق دعوت از مسئوالن برای نشست های صنعتی با شرکت ها )که پیش از این به آن اشاره شد(، نمایشگاه صنعتی 
اســتانی )که دســتاوردها و آمار مربوط به آن ها در ضمن عنوان کلی نمایشــگاه های صنعتی ارائه شــد( و ســایر رویدادهای ترویج صنعتی همچون ارتباط با 
، چهارمحال و بختیاری،  ، تا کنون ادامه یافته است. استان های اصفهان، فارس، کرمان، تهران، خراسان رضوی، البرز شهرک های صنعتی استان های کشور
گلستان، قزوین، اردبیل، قم، گیالن، یزد، آذربایجان شرقی، ایالم، بوشهر و سمنان از جمله استان های هدف برنامه های بخش ترویج صنعتی فناوری نانو 

در این سال ها بوده است. 

در ســال 1399، امکان ارتباط رودرروی مخاطبان صنعتی با فناوران نانو از طریق راه اندازی گفتگوهای زنده صنعتی و برخط در صفحه اینســتاگرام نانو و صنعت 
به نشــانی INDnano.ir@، فراهم شــد. تا پایان ســال 1399 تعداد 2۰ گفتگوی زنده صنعتی و تخصصی با مدیران و فناوران نانو کشــور برگزار شــده است. معرفی 
محصول، مزایای تجاری به کارگیری فناوری نانو، مشــکالت و فرصت های پیش رو و راهکارهای توســعه صنعتی فناوری نانو، در کنار پاســخ هم زمان به سؤاالت 

مخاطبان، محتوای اصلی این گفتگوها را تشکیل داده است. فهرست گفتگوهای انجام شده در سال 1399 در جدول  3-5 بیان شده است.

1

موضوع: رنگ ها و پوشش های نانو
گفتگو با: دکتر مهدی رحمانی، مدیرعامل شرکت رنگین نانوساختار

۲0 خرداد 1399

۲

موضوع: نقش پوشش های رزینی در افزایش طول عمر سازه
گفتگو با: دکتر محمد رونق، بنیان گذار شرکت دانش بنیان بسپارسازان 

ایرانیان )بساپلیمر(

۲1 خرداد 1399

3

موضوع: فناوری های پیشرفته کنترل عفونت
گفتگو با: دکتر محمدسجاد جوزدانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

شتابگران فناوری گلستان

۲6 خرداد 1399

۴

موضوع: تنفس هوای بدون ویروس با پالسمای سرد
گفتگو با: مهندس محمدجواد خلج، رئیس هیئت مدیره شرکت پویا 

فناوران یسان

5 تیر 1399

گفتگوهای صنعتی مجازی برگزار شده در حوزه فناوری نانو )1399( جدول 5-3 

گفتگوهای زنده صنعتی در فضای مجازی 7-2
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5

موضوع: پانسمان های نوین ترمیم زخم و ضدعفونی کننده بر پایه نانو
گفتگو با: دکتر نریمان اکبری، معاون مدیرعامل شرکت کیتوتک

۲0 مرداد 1399

6

موضوع: کاشی های شیشه ای دکوراتیو بر پایه فناوری نانو
گفتگو با: مهرشاد میرخانی، مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی طلوع آوین مهر

17 دی 1399

7

موضوع: کاربرد دستگاه های پیشرفته اپتیکی و اسپکتروسکوپی در فناوری نانو
گفتگو با: مهندس سعید عبدی، مدیر بازرگانی شرکت تکفام سازان طیف 

نور )تکسان(

۲5 دی 1399

8

 موضوع: نحوه ارزیابی محصوالت نانو و صدور گواهی نانومقیاس
 برای صنایع

گفتگو با: مهندس سمانه گشتی آذر، مسئول واحد ارزیابی محصوالت نانو

۲ بهمن 1399

9

موضوع: سرمایه گذاری خطرپذیر در فناوری نانو
گفتگو با: دکتر حامد افشاری، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری 

خطرپذیر برسام تک )صندوق نانو(

16 بهمن 1399

10

موضوع: تولید پارچه های تار و پودی، پتوی داخل پرواز با خاصیت 
کندسوزی و ضد باکتری بر پایه فناوری نانو

گفتگو با: مهندس امین مقدم، مدیرعامل کارخانجات نساجی زرباف امین

۲3 بهمن 1399

گفتگوهای صنعتی مجازی برگزار شده در حوزه فناوری نانو )1399( ادامه جدول 5-3 
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11

موضوع: آب غنی شده و آنتی اکسیدانت اسمارت الیف و نقش آن در سالمتی
گفتگو با: دکتر آرش منتظرصاحب، مدیرعامل شرکت دانش بنیان دیبا 

تجارت خاورمیانه

۲7 بهمن 1399

1۲

موضوع: تولید پمپ های فشار قوی سامانه های آب شیرین کن و اینتیک 
دریایی و ساخت پکیج های آب شیرین کن و تصفیه پساب های صنعتی
گفتگو با: دکتر حسین محمدنیا، مدیرعامل شرکت تکاب پیشرو پویا

6 اسفند 1399

13

موضوع: نانو و تصفیه پساب صنعتی
گفتگو با: مهدی اعتمادی، مدیرعامل شرکت نانوفناوران بستا

7 اسفند 1399

1۴

موضوع: معرفی سامانه های گندزدایی نوین الکترولیز نمک طعام
گفتگو با: احسان دادخواه، مدیر بازرگانی شرکت بهین آب زنده رود

11 اسفند 1399

15

موضوع: ماسک های تنفسی نانو
 گفتگو با: نادر نادری، مدیرعامل شرکت فناوران 

نانومقیاس

1۴ اسفند 1399

16

موضوع: حمایت ها و دستاوردهای شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

گفتگو با: احسان فرخی، مسئول باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی

۲0 اسفند 1399

گفتگوهای صنعتی مجازی برگزار شده در حوزه فناوری نانو )1399( ادامه جدول 5-3 
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17

موضوع: تولید نانوالیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات صنعتی
گفتگو با: سیدامیرحسین تقوی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

نانوفناوران خاور

۲1 اسفند 1399

18

موضوع: برنامه حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران در حوزه توسعه فناوری

گفتگو با: محمد گلستانی، رئیس گروه توسعه فناوری سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی

۲3 اسفند 1399

19

موضوع: ژنراتور نانوحباب واتوکس در فرآیند تصفیه آب و فاضالب
گفتگو با: عارف دادگستر، مدیرعامل شرکت نانوحباب انرژی

۲۴ اسفند 1399

۲0

موضوع: نانوکف پوش های پلیمری
گفتگو با: مدیرعامل شرکت بسا پلیمر

گفتگوهای صنعتی مجازی برگزار شده در حوزه فناوری نانو )1399( ادامه جدول 5-3 

 با توجه به محدودیت های ایجادشــده بر اثر شــیوع ویروس کرونا، برگزاری تورهای صنعتی به صورت مجازی در صفحه اینســتاگرام نانو و صنعت به نشــانی 
INDnano.ir@ در ســال 1399 راه اندازی شــد. در این راســتا، 11 تور مجازی صنعتی و تخصصی با راهبری مدیران و فناوران نانو کشــور برگزار شد. محتوای این 

تورها در جدول  3-6 تشریح شده است.

تورهای صنعتی مجازی 8-2
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تورهای صنعتی مجازی برگزارشده در بستر صفحه اینستاگرام »نانو و صنعت« )1399( جدول 6-3 

1

موضوع: بازدید از شرکت پویا فناوران یسان
راهبر: مهندس فرشته سادات طباطبایی؛ مدیرعامل شرکت پویا فناوران 

یسان

9 تیر 1399

۲

موضوع: بازدید از نمایشگاه توانمندی های فناوری نانو ایران در حوزه 
بهداشت و سالمت

راهبر: مدیر سابق بخش سالمت، دارو و پزشکی ستاد نانو

5 مرداد 1399

3

موضوع: بازدید از شرکت دانش بنیان کیتوتک
راهبر: حسن جرجانی؛ مسئول IT شرکت کیتوتک

۲۲ مرداد 1399

۴

موضوع: بازدید از نمایشگاه توانمندی های صنعتی فناوری نانو ایران در 
حوزه ساخت وساز

راهبر: مهندس محمد یوسفی؛ مدیر حوزه ساخت وساز ستاد نانو

۲9 آذر 1399

5

موضوع: بازدید از شرکت طلوع آوین مهر
 راهبر: مهرشاد میرخانی؛ مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی 

طلوع آوین مهر

18 دی 1399

6

موضوع: بازدید از شرکت تکفام سازان طیف نور )تکسان(
راهبر: مهندس سعید عبدی؛ عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی شرکت 

تکفام سازان طیف نور )تکسان(

30 دی 1399
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تورهای صنعتی مجازی برگزارشده در بستر صفحه اینستاگرام »نانو و صنعت« )1399( ادامه جدول 6-3 

7

موضوع: بازدید از شرکت رنگین نانوساختار
راهبر: دکتر مهدی رحمانی؛ مدیرعامل شرکت رنگین نانوساختار

۲1 بهمن 1399

8

موضوع: بازدید از کارخانجات نساجی زرباف امین
راهبر: رضا مهدی زاده؛ مدیر کارخانجات نساجی زرباف امین

۲9 بهمن 1399

9

موضوع: بازدید از نمایشگاه توانمندی های صنعتی فناوری نانو ایران در 
حوزه نانوپوشش ها

راهبر: مهندس رضا سلطان علی زاده؛ مدیر شبکه تبادل فناوری نانو

۲ اسفند 1399

10

موضوع: بازدید از شرکت های ممتاز پمپ پویا و تکاب پیشرو پویا
راهبر: دکتر حسین محمدنیا؛ مدیرعامل شرکت تکاب پیشرو پویا و مدیر 

تحقیقات شرکت ممتاز پمپ پویا

9 اسفند 1399

11

موضوع: بازدید از شرکت دانش بنیان نانوفناوران خاور
راهبر: سیدامیرحسین تقوی؛ مدیرعامل و مؤسس شرکت دانش بنیان 

نانوفناوران خاور

۲5 اسفند 1399
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3- ترویج فناوری نانو در شهرک های صنعتی
با توجه به ظرفیت شــهرک های صنعتی برای ارتباط دهی بین شــرکت های فناور و شــرکت های صنعتی و همچنین ظرفیت های فناوری نانو در ثروت آفرینی، 
بهبــود کیفــی و کمــی تولیــدات صنعتــی و رفــع مشــکالت صنایــع، از ابتــدای ســال 1395 فراینــد مطالعــات و تولیــد محتوای مناســب بــرای برقــراری ارتباط با 
شهرک های صنعتی، مناطق اقتصادی و فن بازارها در دستور کار بخش ترویج صنعتی در ستاد نانو قرار گرفت. در گام اول، واحدهای مستقر در شهرک های 
صنعتی به تفکیک هر استان طبقه بندی شدند و با توجه به توانمندی های داخلی و ظرفیت های استفاده از فناوری نانو، برای هر یک از استان ها برنامه ای 
ویژه در نظر گرفته شد. در گام دوم، استان هایی که در برنامه ریزی هفته های استانی فناوری نانو در سال 1395 قرار داشتند، در اولویت قرار گرفتند و فرایند 
اقدامات ترویجی در مناطق و نواحی صنعتی این استان ها آغاز شد؛ به همین ترتیب این برنامه در سال های 1396 به بعد نیز اجرایی شد. از جمله اقدامات 

ترویجی صورت گرفته در این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 برقراری ارتباط و برگزاری سمینارهای تخصصی؛

 برگــزاری نشســت بــا مســئوالن و مدیــران شــرکت ها و 
بازدید از خط تولید شــرکت ها و ثبت مشــکالت فنی جهت 

ارائه به سامانه تبادل فناوری؛
 برگــزاری تــور صنعتی بــرای مدیران شــهرک ها و بازدید از 

نمایشگاه محصوالت ستاد نانو؛
 برگزاری نشســت های تخصصی آشــنایی با فرصت های 

فنی و اقتصادی فناوری نانو در صنایع مختلف؛
 بازدید از واحدهای صنعتی و برگزاری جلســات آشــنایی 

با محصوالت فناوری نانو؛
 برپایی گالری محصوالت فناوری نانو؛

 دریافــت تقاضــای صنعتــی از واحدهــای مســتقر در 
شهرک های صنعتی؛
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 مکاتبه با رؤسای شهرک های صنعتی استان های کشور در راستای معرفی توانمندی های داخلی و ظرفیت های صنعتی فناوری نانو.

در سال 1399 به دلیل شیوع بیماری کرونا و محدودیت های حضور افراد، ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک های صنعتی در قالب وبینار و تحت عنوان 
ح بزرگ »هر هفته، یک شــهرک صنعتی«، در راســتای معرفــی کاربردهای صنعتی، توانمندی های داخلی و راه حل هــای صنعتی فناوری نانو برای واحدهای  طــر
ح، هفته ای یک بار با شــرکت های فعال در یک شهرک صنعتی به صورت  مســتقر در شــهرک های صنعتی اســتان های کشــور اجرایی شده اســت. در این طر
وبینار ارتباط برقرار شده و همان اهدافی که در ارتباط حضوری با آن ها وجود داشت، دنبال شده است. در همین راستا، 12 رویداد صنعتی با حضور مدیران 
عامــل واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرک های صنعتی و با مشــارکت فن بــازار منطقــه ای، اتاق بازرگانی، شــهرک علمی تحقیقاتی و شــرکت شــهرک های 

صنعتی و مدیریت شرکت فناوری های پیشرفته آسیا برگزار شد.
نام اســتان ها و شــهرک های صنعتی هدف در این برنامه در ســال های 1395 تا 1399 و اقدامات ترویجی صورت گرفته در آن ها در جدول  3-7 آمده 

است.

استان ها و شهرک های صنعتی هدف در برنامه ترویج فناوری نانو و اقدامات ترویجی صورت گرفته در آن ها )1395-1399( جدول 7-3 

اقدامات ترویجینام شهرک صنعتیاستانسالردیف

شهرک صنعتی مورچه خورتاصفهان199

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران 6 شرکت در حوزه تجهیزات، ۲ شرکت در حوزه نساجی، ۲ شرکت 
در حوزه صنایع شیمیایی و 1 شرکت در حوزه پلیمر و پالستیک و اعالم تقاضای فناوری از 

سوی ۴ شرکت حاضر در نشست

شهرک صنعتی بزرگ شمالاصفهان۲99

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران 3 شرکت در حوزه فلزی و معدنی، 1 شرکت در حوزه نساجی، 3 

شرکت در حوزه مواد غذایی و ۲ شرکت در حوزه کامپوزیت و پلیمر و 1 شرکت در حوزه برق 
و الکترونیک و اعالم تقاضای فناوری از سوی 3 شرکت حاضر در نشست

شهرک صنعتی رازی شهرضااصفهان399

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران ۴ شرکت در حوزه رنگ و رزین، ۲ شرکت در حوزه نساجی، 1 

شرکت در حوزه شیمیایی، 1 شرکت در حوزه صنایع فلزی و معدنی، 1 شرکت در حوزه نفت 
و پتروشیمی، 1 شرکت در حوزه پلیمر و پالستیک و ۲ شرکت خدماتی و اعالم تقاضای 

فناوری از سوی 5 شرکت حاضر در نشست

اصفهان۴99
شهرک های صنعتی راوند و 

شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران ۲ شرکت در حوزه غذا و دارو، ۲ شرکت در حوزه نساجی، ۲ شرکت 
در حوزه صنایع شیمیایی، ۴ شرکت در حوزه تجهیزات، 1 شرکت در حوزه کاشی و سرامیک، 

۲ شرکت در حوزه پلیمری و 1 شرکت در حوزه محصوالت آرایشی و بهداشتی و اعالم 
تقاضای فناوری از سوی 5 شرکت حاضر در نشست

شهرک صنعتی اشترجان اصفهان599

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو به صورت 
مجازی با حضور مدیران 3 شرکت در حوزه صنایع فلزی و معدنی، 1 شرکت در حوزه نفت 
و پتروشیمی، ۴ شرکت در حوزه پلیمر و پالستیک و 1 شرکت در حوزه برق و الکترونیک و 

اعالم تقاضای فناوری از سوی ۲ شرکت حاضر در نشست

شهرک صنعتی جیاصفهان699

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران 3 شرکت در حوزه نساجی، 3 شرکت در حوزه صنایع شیمیایی، 1 
شرکت در حوزه فلزی و معدنی، 1 شرکت در حوزه ماشین سازی، ۴ شرکت در حوزه پلیمر و 

پالستیک و اعالم تقاضای فناوری از سوی 6 شرکت حاضر در نشست

شهرک صنعتی مبارکهاصفهان799

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران ۲ شرکت در حوزه نساجی، 1 شرکت در حوزه صنایع شیمیایی، ۲ 

شرکت در حوزه پلیمر و پالستیک، 1 شرکت تولیدکننده عایق، 1 شرکت در حوزه تصفیه آب، 
1 شرکت در حوزه رنگ و رزین، 1 شرکت تولیدکننده تجهیزات و 1 شرکت خدماتی و اعالم 

تقاضای فناوری از سوی 5 شرکت حاضر در نشست
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شهرک صنعتی سجزیاصفهان899

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران 1 شرکت در حوزه برق و الکترونیک، 3 شرکت در حوزه پلیمر و 
پالستیک، 1 شرکت تولیدکننده عایق، 1 شرکت در حوزه رنگ و رزین، 1 شرکت در حوزه 

ماشین سازی و 3 شرکت در حوزه صنایع فلزی و معدنی و اعالم تقاضای فناوری از سوی 
3 شرکت صنعتی حاضر در نشست

شهرک صنعتی نجف آباد 1اصفهان999

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران 1 شرکت در حوزه پلیمر و پالستیک، 1 شرکت تولیدکننده عایق، 
1 شرکت در حوزه رنگ و رزین و 8 شرکت در حوزه صنایع فلزی و معدنی و اعالم تقاضای 

فناوری از سوی 3 شرکت حاضر در نشست

شهرک صنعتی نجف آباد ۲اصفهان1099

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو، به صورت 
مجازی با حضور مدیران 1 شرکت در حوزه مواد غذایی، 3 شرکت در حوزه تجهیزات و 

ماشین آالت، 1 شرکت در حوزه پلیمری، ۲ شرکت در حوزه صنایع شیمیایی و 1 شرکت در 
حوزه صنایع معدنی و اعالم تقاضای فناوری از سوی ۲ شرکت حاضر در نشست

شهرک صنعتی کاوهاصفهان1199

نمایش محصوالت و توانمندی های شرکت های مرتبط با فناوری نانو در حوزه مدیریت 
شهری در هجدهمین نمایشگاه مدیریت شهری با برپایی غرفه ای به مساحت 50 

مترمربع و بازدید بیش از 50 تن از مدیران شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی از این 
غرفه، برگزاری سمینار برای شرکت های فعال در شهرک صنعتی کاوه

1۲99
چهارمحال 
و بختیاری

پارک علم و فناوری چهارمحال 
و بختیاری و رابطان شهرک های 

صنعتی چهارمحال و بختیاری

برگزاری نشست صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو به صورت 
مجازی با حضور مدیران واحدهای فناور و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی 

شهرکرد و اعالم 3 تقاضای فناوری از سوی شرکت های حاضر در نشست

شهرک صنعتی بزرگ شیرازفارس1398

ثبت ۴5 تقاضای صنعتی، ورود دو محصول صنعتی جدید به کتاب محصوالت سال 
1۴00، پایش نمایشگاه های صنعتی و مدیریتی و برقراری ارتباط با مدیران به منظور 
ترویج صنعتی فناوری نانو، ارائه مشاوره به بیش از 30 شرکت فعال صنعتی، کسب 

درخواست های متعدد جهت برگزاری سمینار و تور صنعتی

گلستان1۴98
شهرک های صنعتی استان 

گلستان

بازدید از خطوط تولید چند کارخانه و برگزاری نشست صنعتی کارگزاران ترویج صنعتی 
در محل کارخانه با مدیران عامل شرکت ها، برپایی غرفه ترویج صنعتی در نمایشگاه 

شهرک های صنعتی استان گلستان و نمایش محصوالت فناوری نانو به مدیران 
بازدیدکننده و اخذ تقاضاهای صنعتی و تقاضای بازدید از ستاد نانو

کرمان1598
شهرک های صنعتی شماره 1 و 

۲ کرمان

برگزاری سمینار صنعتی در شرکت تعاونی بتن سازان شهر کرمان، ثبت 10 تقاضای صنعتی 
در همین سمینار، ارتباط با واحدهای صنعتی فعال در حوزه های مختلف صنعتی و معرفی 
کاربردهای صنعتی فناوری نانو و موارد استفاده از این فناوری در محصوالت این شرکت ها

ارتباط اولیه با کلیه شهرک های اصفهان1698
صنعتی استان

تعیین کارگزار واحد اصفهان و آغاز همکاری رسمی با واحد اصفهان به منظور ترویج 
صنعتی در این استان، شرکت در نمایشگاه صنعتی استان و برقراری ارتباط اولیه با 

مدیران فعال شرکت های صنعتی استان پس از برگزاری نمایشگاه، انجام مکاتبات ستاد 
نانو با شهرک های صنعتی اصفهان به منظور ترویج صنعتی فناوری نانو

مدیران شرکت شهرک های قزوین1797
صنعتی استان قزوین

برگزاری نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو با 
حضور مدیران شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، انجام اقدامات الزم جهت ایجاد 

تفاهم به منظور همکاری مشترک میان ستاد نانو و شرکت شهرک های صنعتی استان 
قزوین، دریافت تقاضاهای صنعتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی قزوین، 

حضور در نمایشگاه رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان 
قزوین )با محوریت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین( در سال 98 و معرفی 
محصوالت فناوری نانو به مدیران واحدهای صنعتی استان قزوین در این نمایشگاه

استان ها و شهرک های صنعتی هدف در برنامه ترویج فناوری نانو و اقدامات ترویجی صورت گرفته در آن ها )1395-1399( ادامه جدول 7-3 
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واحدهای شهرک صنعتی پرندتهران1897

برگزاری نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو با 
حضور مدیران و کارشناسان در محل ستاد نانو و بازدید مدیران مدعو از نمایشگاه این 

ستاد و آشنایی آن ها با محصوالت و توانمندی های صنعتی نانوفناوران کشور

تهران1997

مدیران صنایع پلیمری 
شهرک های

صنعتی پایتخت، پرند و 
نصیرآباد

تهران۲097
مدیران صنایع فلزی شهرک های 

صنعتی پایتخت و پرند

اردبیل۲197
شرکت شهرک های صنعتی 

استان اردبیل

برگزاری نشست صنعتی بررسی فرصت های همکاری با صنایع مستقر در شهرک های 
صنعتی استان اردبیل با حضور کارگزاران ترویج صنعتی در محل شهرک، برگزاری تور 

صنعتی )بازدید شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان اردبیل از نمایشگاه 
دائمی ستاد نانو هم زمان با برگزاری سمینارهای تخصصی فناوری نانو در صنایع(، 

برگزاری سمینار صنعتی در استان اردبیل در محل شهرک های صنعتی استان، بررسی 
تقاضاهای صنعتی شرکت ها و ارائه راهکار با استفاده از فناوری نانو، نشست صنعتی 

معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو در صنایع مرتبط با شرکت 
شهرک های صنعتی استان اردبیل

سمنان۲۲97
شرکت شهرک های صنعتی 

استان سمنان

اعالم آمادگی استان سمنان جهت برگزاری دوره های متمرکز آشنایی صنایع با محصوالت 
و کاربردهای فناوری نانو، برگزاری تور صنعتی )بازدید شرکت های مستقر در شهرک های 

صنعتی استان سمنان از نمایشگاه دائمی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هم زمان 
با برگزاری سمینارهای تخصصی فناوری نانو در صنایع(، اختصاص فضا جهت ایجاد 
نمایشگاه محصوالت فناوری نانو در استان سمنان، انجام برنامه مشترک در حوزه 

کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری نانو و بیان تجربیات در این حوزه، اختصاص فضا در 
استان سمنان به ستاد نانو جهت ایجاد مرکز رشد کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری 

نانو در این استان

شهرک صنعتی نصیرآبادتهران۲397
برگزاری نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو با 

حضور مدیران صنایع فلزی شهرک صنعتی نصیرآباد

قم۲۴97
شرکت شهرک های صنعتی 

استان قم

برگزاری نشست صنعتی بررسی فرصت های همکاری با صنایع مستقر در شهرک های 
صنعتی استان قم در محل دفتر شرکت شهرک های صنعتی استان قم، برگزاری 

نشست دیگری در محل ستاد نانو و بازدید مدیران مدعو از نمایشگاه این ستاد و 
آشنایی با محصوالت و توانمندی های صنعتی نانوفناوران کشور، حضور کارگزاران 
ترویج صنعتی در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و صنایع استان قم در 16 تا 18 
بهمن ماه در سال 98، برگزاری تور صنعتی )بازدید شرکت های مستقر در شهرک های 
صنعتی استان قم از نمایشگاه دائمی ستاد نانو هم زمان با برگزاری سمینار معرفی 
فرصت های فناوری نانو در صنایع(، همکاری با فن بازار استانی جهت پیشبرد اهداف، 

 بازدید مدیران شهرک ها از نمایشگاه دائمی ستاد نانو و برگزاری جلسه
 در محل این ستاد

تهران۲597
شرکت شهرک صنعتی 

عباس آباد

برگزاری نشست صنعتی بررسی فرصت های همکاری با صنایع مستقر در شهرک صنعتی 
عباس آباد، تعریف پروژه های مشترک با ستاد نانو جهت رفع معضالت صنایع مستقر 
در شهرک صنعتی عباس آباد، برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص ترویج صنعتی 

فناوری نانو در محل شهرک صنعتی عباس آباد، برگزاری تور صنعتی )بازدید شرکت های 
شهرک صنعتی عباس آباد از نمایشگاه دائمی ستاد نانو( و برگزاری سمینار صنعتی 

معرفی فرصت های فناوری نانو
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گیالن۲697
شرکت شهرک های صنعتی 

گیالن

تعریف پروژه های مشترک با ستاد نانو جهت رفع معضالت صنایع استان، ایجاد زمینه 
حمایت های مادی و معنوی از صنایع برای بهبود کیفیت و توسعه محصوالت جدید، 
معرفی اساتید و پژوهشگران استان جهت حمایت از پژوهش های کاربردی در قالب 
پایان نامه های صنعتی، برگزاری تور صنعتی )بازدید شرکت های شهرک های صنعتی 

استان گیالن از نمایشگاه دائمی ستاد نانو( و برگزاری سمینار صنعتی معرفی فرصت های 
فناوری نانو

گیالن۲797

نشست با حضور قائم مقام 
اجرایی خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان گیالن و رئیس 

اداره فناوری و پژوهش سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن نمایندگان شهرک های 

صنعتی گیالن

برگزاری نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو در 
صنایع استان گیالن در محل ستاد نانو و بازدید مدیران مدعو از نمایشگاه این ستاد و 

آشنایی با محصوالت و توانمندی های صنعتی نانوفناوران کشور

یزد۲897
شرکت شهرک های صنعتی 

برگزاری جلسه کارگزاران ترویج صنعتی در این استان پیرامون بررسی فرصت های استان یزد
همکاری با صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان

فارس۲997
شرکت شهرک های صنعتی 

استان فارس

اصفهان3097
اتاق بازرگانی اصفهان و 

نمایندگان شهرک های صنعتی 
استان

سفر نماینده اتاق بازرگانی استان اصفهان به تهران پس از برقراری ارتباط اولیه 
کارگزاران ترویج صنعتی و برگزاری نشست صنعتی معرفی پتانسیل ها و کاربردهای 

فناوری نانو در صنایع مرتبط با اتاق بازرگانی استان اصفهان و بازدید وی از نمایشگاه 
ستاد نانو، برگزاری نشست در اتاق بازرگانی استان اصفهان با حضور نمایندگان 

شهرک های صنعتی استان و کارگزاران ترویج صنعتی جهت تبیین فرصت ها و 
کاربردهای صنعتی فناوری نانو

تهران3197
مدیران سازمان صنایع کوچک

و شهرک های صنعتی کشور

برگزاری نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های اقتصادی فناوری نانو با حضور 
مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در محل ستاد نانو و بازدید 
مدیران مدعو از نمایشگاه این ستاد و آشنایی با محصوالت و توانمندی های صنعتی 

نانوفناوران کشور

ایالم3۲97
شرکت شهرک های صنعتی

استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری نشست صنعتی معرفی پتانسیل ها و کاربردهای فناوری نانو در صنایع مرتبط 
با شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد در محل ستاد نانو و بازدید 
مدیران مدعو از نمایشگاه این ستاد و آشنایی با محصوالت و توانمندی های صنعتی 

نانوفناوران کشور

البرز3397
اتاق بازرگانی البرز و نمایندگان 
شهرک های صنعتی استان البرز

حضور کارگزاران ترویج صنعتی در جلسات اتاق بازرگانی استان البرز با نمایندگان 
شهرک های صنعتی این استان و بحث و تبادل نظر پیرامون محورهای همکاری و 

صادرات به هند، معرفی برنامه های توسعه صنعتی ستاد نانو و بررسی موضوع استفاده 
از ظرفیت دانش آموزان استان البرز از فناوری نانو، برگزاری نشست صنعتی معرفی 

پتانسیل ها و کاربردهای فناوری نانو در صنایع مرتبط با اتاق بازرگانی استان البرز در محل 
اتاق بازرگانی استان البرز با حضور کارگزاران ترویج صنعتی

سایر3۴97
شرکت های فعال در 

شهرک های صنعتی اقصی نقاط 
کشور

برگزاری نشست های صنعتی و تخصصی با مدیران و سازمان های مختلف در محل 
ستاد نانو و بازدید مدیران مدعو از نمایشگاه این ستاد و آشنایی با محصوالت و 

توانمندی های صنعتی نانوفناوران کشور

برگزاری جلسه با مدیریت شهرک صنعتی پرندشهرک صنعتی پرندتهران3596

استان ها و شهرک های صنعتی هدف در برنامه ترویج فناوری نانو و اقدامات ترویجی صورت گرفته در آن ها )1395-1399( ادامه جدول 7-3 
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اقدامات ترویجینام شهرک صنعتیاستانسالردیف

شهرک صنعتی نصیرآبادتهران3696

برگزاری تور صنعتی برای مدیران شهرک صنعتی نصیرآباد و تعدادی از مدیران واحدهای 
صنعتی مستقر در این شهرک، بازدید از نمایشگاه محصوالت ستاد نانو، برگزاری 

برنامه هفته »نانو و صنعت«، برگزاری ۴ نشست تخصصی آشنایی با فرصت های فنی و 
اقتصادی فناوری نانو در صنایع فلزی، صنایع غذایی، کامپوزیت و پلیمر و نساجی، بازدید 

از 15 واحد صنعتی و برگزاری جلسه آشنایی با محصوالت فناوری نانو و حمایت های 
ستاد نانو، برپایی گالری محصوالت فناوری نانو در ساختمان فناوری شهرک، راه اندازی 

کانال تلگرام برای اطالع رسانی و آشنایی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک، دریافت ۲1 
تقاضای صنعتی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی شمس آبادتهران3796
برگزاری تور صنعتی برای مدیران شهرک صنعتی شمس آباد و تعدادی از مدیران 

واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک و بازدید از نمایشگاه محصوالت ستاد نانو

سمنان3896
مدیران شهرک های صنعتی 

استان سمنان
برگزاری جلسه با مدیران شهرک های صنعتی استان سمنان

3995
خراسان 

رضوی
شهرک صنایع غذایی و فن بازار 

استان خراسان رضوی
 برگزاری چهار سمینار تخصصی در حوزه های صنایع غذایی، خودرو، نساجی 

و کامپوزیت و پلیمر

شهرک صنعتی بزرگ شیرازفارس۴095
برگزاری نشست با مسئوالن و مدیران شرکت ها، بازدید از خط تولید آن ها و ثبت مشکالت 

فنی در سامانه تبادل فناوری

۴195
آذربایجان 

شرقی
شهرک صنعتی چرم شهر 

آذربایجان شرقی
 برگزاری نشست با مدیران واحدهای بزرگ شهرک صنعتی پیرامون حل مشکالت 

مدیریت پساب

منطقه ویژه اقتصادی بوشهربوشهر۴۲95
برگزاری نشست با مدیران منطقه ویژه و واحدهای فعال در آن و ثبت مشکالت فنی در 

سامانه تبادل فناوری

استان ها و شهرک های صنعتی هدف در برنامه ترویج فناوری نانو و اقدامات ترویجی صورت گرفته در آن ها )1395-1399( ادامه جدول 7-3 

در نتیجه پیگیری اهداف ترویجی و گفتمان ســازی در برنامه ترویج فناوری نانو در 
شــهرک های صنعتــی و در راســتای کمک به توســعه ایــن فنــاوری در بدنه صنعت 
کشــور و حرکــت به ســمت تولید محصوالت باکیفیت و قابــل رقابت با نمونه های 
خارجــی، بســیاری از شــرکت های مســتقر در این شــهرک ها، پس از برقــراری ارتباط 
اولیــه بــا کارگــزاران ترویــج صنعتــی، بــرای حرکــت بــه ســمت دانش بنیان شــدن یا 
، پس از  به کارگیری فناوری نانو، مشــتاق و عالقه مند شــده اند. دســته ای دیگــر نیز
گاهی از کاربردهای صنعتی فناوری نانو در ایران، در جهت رفع مشــکالت خود در  آ
ح کرده اند که منجر به ثبت  ، تقاضاهای صنعتی خود را مطر حوزه صنعتی مورد نظر
ده ها تقاضای فنی و ایده برای برگزاری چالش های فناوری یا تعریف پایان نامه های 
صنعتی برای حل مشــکالت صنایع شــده است. درخواســت همکاری برای حضور 

در نمایشــگاه های صنعتی اســتان های هدف نیز از دیگر دســتاوردهای این برنامه بوده اســت. شــروع همکاری های صنعتی همچون تفاهم نامه همکاری، 
مشــارکت در برگــزاری رویدادهــا، بــه اشــتراک گذاری نیازها، دعوت بــه بازدید از خطــوط تولید واحدهای صنعتی شــهرک های صنعتی، ارائه درخواســت جهت 
برگــزاری ســمینارهای صنعتــی مجــدد، برگــزاری تــور بازدید از نمایشــگاه ســتاد نانو بــه همراه نشســت تخصصی و صنعتــی در این ســتاد و در نهایت ثبت 7 
، از جمله دســتاوردهای ارتباط با شــهرک های صنعتی در  نانومقیــاس صنعتــی و ورود آن بــه ســبد محصــوالت فناوری نانو و کتاب هــای جامع محصوالت نیز

سال های اجرای آن بوده است.
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4- تولید، انتشار محتوا و توسعه رسانه های صنعتی فناوری نانو

محتواهای صنعتی فناوری نانو در قالب مکتوب 1-4

4-1-1- نشریات صنعتی
ح حمایت از نشریات تخصصی فعال در حوزه فناوری نانو از سال 1386 توسط ستاد نانو، با هدف آشناسازی جامعه صنعتی کشور با حوزه های مختلف  طر
ح، مبلغی بــرای حمایت تشــویقی، به نشــریاتی که به  کاربــرد فنــاوری نانــو آغــاز شــده و تا ســال 1396 به شــکل حمایــت مالی ادامه یافت. بر اســاس ایــن طر
ح، سقف مبلغ حمایت از هر نشریه در هر شماره،  انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو در حوزه های صنعتی اقدام می کنند، پرداخت شده است. در این طر
متناسب با کیفیت مطالب )بر اساس شاخص های علمی بودن، ویژگی های ادبی و به روز بودن مطلب( تعیین شده است. روند تعداد نشریاتی که از آن ها 

ح حمایت مالی شده، در نمودار  3-3 نمایش داده شده است. در سال های اجرای این طر
از ســال 1394 با انتشــار ویرایش دوم آیین نامه حمایت از نشــریات صنعتی، تالش شــد تا مطالب و محتواهایی که جنبه صنعتی بیشتری دارند و به معرفی 
توانمندی های صنعتی کشــور می پردازند، از حمایت بیشــتری برخوردار شــوند. در سال های 1395 و 1396، عالوه بر حمایت مالی، از نشریات صنعتی با ارائه 
محتوای مربوط به صنعت در فناوری نانو نیز حمایت شده است. این بستٔه محتوایی در قالب یک فایل متنی شامل قسمت های منتخب از گزارش های 
( برای این نشــریات ارســال شــده است. بر این اساس،  صنعتی و اخبار و مقاالت پایگاه اینترنتی ســتاد نانو )بر اســاس نیازها و حوزه کاری نشــریه مورد نظر

تا پایان سال 1396، 583 بسته محتوایی به نشریات صنعتی ارائه شده است که میزان آن در سال 1395 و 1396 در نمودار  3-4 نشان داده شده است.
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تعداد نشریات صنعتی که از آن ها حمایت مالی شده است )1386-1396( نمودار  3-3 

تعداد نشریات صنعتی دریافت کننده بسته های محتوایی )1395 و 1396( نمودار  4-3 
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۲360

ح حمایت مالی از نشــریات صنعتی بود، از 36,312 صفحه نشــریه  ح یعنی ســال 1386 تا پایان ســال 1396 که پایان طر ســتاد نانو از ابتدای اجرا شــدن این طر
ح، در نمودار  3-5 نمایش داده  حدود 9 میلیارد و 3۰6 میلیون ریال حمایت مالی کرده است. روند میزان حمایت از این نشریات در سال های اجرای این طر

شده است.
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میزان حمایت مالی از نشریات صنعتی )هزار ریال( )1386-1396( نمودار  5-3 
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تجربه حمایت های صورت  گرفته از نشــریات مختلف صنعتی نشــان داد که تعداد قابل توجهی از نشــریاتی که حمایت می شــدند دارای اعتبار الزم نبوده و 
با تیراژهای بســیار پایین منتشــر می شــدند و حمایت مالی به ســیاق ســابق کارایی مورد انتظار را نداشته اســت؛ به همین دلیل از اواخر سال 1397 صورت 
حمایتــی از انتشــار محتــوای مرتبــط با فنــاوری نانو در نشــریات صنعتی تغییر یافته اســت. در رویکرد جدید، بخــش تازه ای تحت عنوان »بخش رســانه های 
صنعتــی و تخصصــی« بــه »جشــنواره نانو و رســانه« افزوده شــده اســت تا بر اســاس نظــارت و ارزیابی های کارگــزاران و تأییــد نهایی بخش ترویــج صنعتی، از 

رسانه های تخصصی و صنعتی که اقدام به تولید یا بازنشر محتواهای مربوط به فناوری نانو در رسانه خود می کنند، حمایت الزم به عمل آید. 

4-1-2- بخش رسانه های تخصصی و صنعتی جشنواره نانو و رسانه
در رویکرد جدید از اواخر  ســال 1397، آثار رســانه های صنعتی و تخصصی )در قالب های 
متنــوع همچون رســانه های مکتــوب، دیجیتال، شــبکه های اجتماعــی، ویدیو، عکس، 
ســایت و ســایر قالب هــا( در طــول ســال ارزیابــی شــده و از بهترین های آن هــا در قالب 
»جشــنواره نانــو و رســانه« تقدیر بــه عمل آمده اســت. تعداد کل محتواهــای تولیدی و 
تعــداد محتواهــای رســانه ای مرتبط با فنــاوری نانو، اســتفاده و رجوع به پایــگاه اینترنتی 
ســتاد نانــو بــه عنــوان منبــع تولیــد محتــوای رســانه ای، انعــکاس و اهمیــت دادن بــه 
دســتاوردهای داخلی کیفیت محتوای تولید شــده از جنبه فنی، صنعتی، ادبی، هنری و 
رســانه ای، ذکر منبع برای محتواها، آرشــیو و جســتجوی فعال اینترنتی، حضور خبرنگار 
در نشســت ها و برنامه هــای شــاخص فنــاوری نانــو بــرای پوشــش خبری، ارتباط رســانه 
و خبرنــگار بــا ســتاد نانــو و در نهایــت شــرکت خبرنــگاران و کارشناســان در رویدادهای 
صنعتــی مــورد تأییــد بخــش ترویج صنعتــی، از جملــه شــاخص های ارزیابی رســانه های 

صنعتی و تخصصی در این جشنواره هستند.
تهیه و ارسال بسته های محتوایی نیز که در سال 1395 و 1396 انجام می شد به دلیل زمان گیر و هزینه بر بودن تغییر شکل یافته و بسته های محتوایی به 
گونه ای دیگری در اختیار رسانه ها قرار گرفته است؛ به این شکل که پایگاه اینترنتی »نانو و صنعت«، به عنوان منبعی برای بهره برداری محتوایی رسانه های 
صنعتی فعال، راه اندازی  شد. همچنین بنا به درخواست برخی از این رسانه ها، فایل متنی گزارش های صنعتی تهیه شده توسط بخش ترویج صنعتی، در 

اختیار آن ها قرار گرفته است.
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4-1-3- گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو
کارگــزاران ترویــج صنعتــی در قالــب گروه هــای رصــد و تولید محتوای بخش ترویج صنعتی ســتاد نانو از ســال 1392 با هدف آشــنایی صنعت گــران حوزه های 
مختلــف بــا فنــاوری نانو، تهیه و انتشــار گزارش های صنعتی را در دســتور کار خود قرار داده انــد. در این گزارش ها، ابتدا فناوری نانو به اختصار معرفی شــده، 
سپس کاربرد فناوری نانو در آن موضوع تشریح و مکانیسم عملکرد فناوری نانو به اختصار توضیح داده شده است، بعد از آن نیز نمونه های تجاری سازی 
شده و فناورانه آن موضوع در ایران و جهان و اطالعاتی از کلیت بازار این حوزه ارائه شده است. تا پایان سال 1399 تعداد 218 گزارش صنعتی منتشر شده 

است که فهرست آن ها در جدول  3-8 آمده است.
، آب و فاضالب، نانوحســگرها، برق، نســاجی، نانوپوشــش، کشــاورزی و صنایع غذایی، نانوپزشــکی، صنایع فلزی، انرژی های نو، نفت،  صنایع ساخت وســاز

، محیط زیست و خودرو از جمله حوزه هایی هستند که درباره آن ها گزارش های صنعتی منتشر شده است. گاز و پتروشیمی، پالسما، کامپوزیت و پلیمر

عناوین گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو )1399-1392( بر اساس حروف الفبا جدول 8-3 

عنوان گزارشردیف

استفاده از غشای نانولوله کربنی جهت نمک زدایی و تصفیه آب1

۲
استفاده از نانوذرات پلیمری بر پایه PLGA برای دارورسانی 

هدفمند

3
افزایش تولید و کیفیت محصوالت کشاورزی با استفاده از 

نانوکودهای بیولوژیک

۴
آزمایشگاه بر روی تراشه فناوری میکروسیالی و کاربرد آن در 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

آلیاژسازی و فعال سازی مکانیکی، فناوری تهیه نانومواد5

بررسی فنی و اقتصادی رنگ های دریایی )معمولی و نانویی(6

7
بررسی فنی و اقتصادی نانوپوشش های جاذب امواج 

الکترومغناطیسی

8
بررسی نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن 

در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه های مختلف9

10
بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها در حذف آالینده های 

نفتی و تصفیه پساب های صنعتی

پالسمای سرد در حمل ونقل ریلی و صنایع وابسته11

عنوان گزارشردیف

پوشش ها، کف پوش ها و سازه های مقاوم در برابر لغزش1۲

پوشش های آب گریز در مصالح ساختمانی13

پوشش های خودتمیزشونده1۴

پیل های سوختی پلیمری15

تصفیه آب با استفاده از غشای پلیمری نانوفیلتراسیون16

تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانوالیاف17

تصفیه آب با استفاده از غشای سرامیکی نانوفیلتراسیون18

تکمیل ضدآتش و دیرسوزی منسوجات19

حذف آالینده های آب با استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی۲0

خشک کردن انجمادی پاششی۲1

داروهای متصل شده به پادتن۲۲

درختسان نانوحاملی در عرصه سالمت۲3

راهکارهای مقابله با آلودگی هوا توسط فناوری نانو۲۴

روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید فلزات نانوساختار۲5

سلول های خورشیدی رنگدانه ای۲6
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عناوین گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو )1399-1392( بر اساس حروف الفبا ادامه جدول 8-3 

عنوان گزارشردیف

سلول های خورشیدی شفاف۲7

۲8)CDI( سیستم یون زدایی خازنی

۲9
صنعت الکترونیک چاپی: فرصت ها و چالش های اقتصادی و 

فناورانه

ظروف آشپزخانه با پوشش نانویی30

غنی سازی محصوالت کشاورزی با نانوکودهای کالته آهن و روی31

3۲
فرآیند هیبریدی پاشش پالسمایی و رسوب نشانی فیزیکی از فاز 

بخار

فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی33

3۴)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت

فناوری نانو؛ نقش و کاربرد آن در دندانپزشکی35

فناوری های نانو در تصفیه آب خاکستری36

37
فناوری های نوین در استفاده از آب های تخریب شده به عنوان 

منبع آب مصرفی صنایع مختلف

38Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار

39TWIP فوالدهای نانوساختار

کاربرد پوشش های نانو در لوله های آب گرم۴0

کاربرد فناوری پالسما در صنعت آب و پساب۴1

کاربرد فناوری پالسمای سرد در صنعت خودروسازی۴۲

کاربرد فناوری نانو جهت گندزدایی از آب به روش ازوناسیون۴3

کاربرد فناوری نانو در ادوات اپتیکی۴۴

کاربرد فناوری نانو در آب شیرین کن های خورشیدی۴5

کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدستی نفت۴6

کاربرد فناوری نانو در باتری های خورشیدی۴7

کاربرد فناوری نانو در بتن۴8

کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک۴9

کاربرد فناوری نانو در بتن های ویژه50

کاربرد فناوری نانو در بخش انتقال شبکه برق رسانی51

کاربرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سلول های خورشیدی5۲

کاربرد فناوری نانو در بیوراکتورهای غشایی53

کاربرد فناوری نانو در پوشش های ضدنقش و ضدنوشتار5۴

عنوان گزارشردیف

کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب55

56
کاربرد فناوری نانو در تصفیه پساب های صنعتی نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی

کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا57

کاربرد فناوری نانو در توربین های بادی58

59
کاربرد فناوری نانو در جوهرهای رسانا مورداستفاده در 

مدارهای الکتریکی

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز60

کاربرد فناوری نانو در چسب های مقاوم به حرارت61

کاربرد فناوری نانو در حذف آلودگی آرسنیک از آب6۲

کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی63

کاربرد فناوری نانو در رنگ ها و روکش های ضدحریق6۴

کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی استاتیک65

کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی باکتریال66

کاربرد فناوری نانو در رنگ های خودتمیزشونده67

کاربرد فناوری نانو در رنگ های ضدخش68

کاربرد فناوری نانو در رنگ های ضدمیکروب69

کاربرد فناوری نانو در رنگ های کوره ای70

کاربرد فناوری نانو در ساخت باتری های قابل شارژ71

7۲
کاربرد فناوری نانو در سازه های بتنی هوشمند با قابلیت 

خودترمیم شوندگی

کاربرد فناوری نانو در سوخت73

کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری7۴

کاربرد فناوری نانو در صنایع دریایی75

کاربرد فناوری نانو در صنایع ورزشی76

کاربرد فناوری نانو در صنعت آب77

کاربرد فناوری نانو در صنعت چاپ و بسته بندی78

کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب79

کاربرد فناوری نانو در صنعت حمل ونقل ریلی80

کاربرد فناوری نانو در صنعت دیودهای نورافشان81

کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان8۲

کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل83
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عناوین گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو )1399-1392( بر اساس حروف الفبا ادامه جدول 8-3 

عنوان گزارشردیف

کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره8۴

کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی85

کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی86

کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت87

کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی88

کاربرد فناوری نانو در فرایندهای ازدیاد برداشت نفت خام89

کاربرد فناوری نانو در قطعات پلیمری با هدایت الکتریکی باال90

کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک91

کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی9۲

کاربرد فناوری نانو در گوشی های هوشمند93

کاربرد فناوری نانو در محصوالت پلیمری با خواص مکانیکی باال9۴

95
کاربرد فناوری نانو در مدیریت و افزایش بهره وری آب در 

نیروگاه های گرمایی

کاربرد فناوری نانو در معدن96

کاربرد فناوری نانو در منسوجات خانگی97

کاربرد فناوری نانو در نانوکف پوش های پلیمری98

کاربرد فناوری نانو در نمایشگرها؛ نمایشگرهای قابل انعطاف99

کاربرد فناوری نانو در خازن ها100

کاربرد فناوری نانو در رنگ ها و پوشش های آب گریز101

کاربرد فناوری نانو در روش فیلتراسیون اسمزمستقیم10۲

کاربرد فناوری نانو در روش فیلتراسیون اسمزمعکوس103

کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند10۴

کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای مجتمع105

کاربرد فناوری نانو در صنعت کف پوش های نساجی106

کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب107

کاربرد فناوری نانو در متالورژی پودر فلزات108

کاربرد فناوری نانو در منسوجات پزشکی/بهداشتی109

کاربرد منسوجات در حوزه انرژی با رویکرد فناوری نانو110

کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه111

کاربرد نانو در فیلترهای آنتی باکتریال قابل حمل11۲

کاربرد نانوپوشش ها در صنعت ساخت وساز113

عنوان گزارشردیف

11۴
کاربرد نانوپوشش های آنتی فولینگ در صنایع نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی

115
کاربرد نانوپوشش های آنتی فولینگ در صنایع نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی

کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت116

117
کاربرد نانوپوشش های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی

کاربرد نانوجاذب ها در ذخیره سازی گاز118

کاربرد نانوحسگرها در تست های دارویی و اعتیاد119

کاربرد نانوحسگرها در تشخیص و کنترل رطوبت خاک1۲0

کاربرد نانوحسگرها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی1۲1

کاربرد نانورنگدانه ها در صنعت کامپوزیت و پلیمر1۲۲

کاربرد نانورنگ ها در صنعت دریایی1۲3

1۲۴
کاربرد نانورنگ ها، نانوپوشش ها و سازه های ضدحریق در 

صنعت ساختمان

کاربرد نانوزیست حسگرها در تشخیص مولکول های زیستی1۲5

کاربرد نانوسنسورها در صنعت برق و انرژی1۲6

کاربرد نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی1۲7

کاربرد نانوفیلترها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی1۲8

کاربرد نانوفیلترها در صنعت کامپوزیت و پلیمر1۲9

کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل های سوختی130

کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی131

کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو13۲

کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات133

کاربرد نانومواد سلولز در فیلم های بسته بندی خوراکی13۴

کاربردهای پالسما در زیست پزشکی135

کاربردهای عایق های حرارتی نانوساختار در صنعت برق و انرژی136

کاربردهای فناوری پالسمای سرد در صنعت پالستیک137

کاربردهای فناوری پالسمای سرد در صنعت چاپ و بسته بندی138

کاربردهای فناوری پالسمای سرد در نساجی139

کاربردهای فناوری پالسمای قوسی خزنده در صنایع1۴0

کاربردهای فناوری در اجاق خورشیدی1۴1

کاربردهای فناوری نانو در آب گرم کن های خورشیدی1۴۲
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عناوین گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو )1399-1392( بر اساس حروف الفبا ادامه جدول 8-3 

عنوان گزارشردیف

کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب ورودی و پساب معادن1۴3

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور1۴۴

کاربردهای فناوری نانو در صنعت چرم1۴5

1۴6
کاربردهای فناوری نانوپوشش ها در صنایع کشاورزی، مواد 

غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته

کاربردهای فناوری نانو در انرژی1۴7

کاربردهای فناوری نانو در بخش تولید انرژی الکتریکی1۴8

کاربردهای فناوری نانو در پوشاک1۴9

کاربردهای فناوری نانو در تولید منسوجات خودتمیزشونده150

کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت151

15۲
 کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسمت های 

مختلف نیروگاه

کاربردهای فناوری نانو در رنگرزی منسوجات153

15۴
کاربردهای فناوری نانو در رنگ های محافظ در برابر امواج 

الکترومغناطیس

کاربردهای فناوری نانو در سیمان حفاری155

کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی156

کاربردهای فناوری نانو در گل حفاری157

کاربردهای فناوری نانو در مدخل هوای ورودی توربین های گازی158

159
کاربردهای فناوری نانو در منسوجات ورزشی و منسوجات 

بیرون از خانه

کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی160

کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت خودرو161

16۲
کاربردهای نانوذرات نورتاب در بهبود عملکرد سلول های 

خورشیدی

کاربردهای نانومواد سلولز در صنایع مختلف163

کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو16۴

کف پوش های نانویی در صنعت ساختمان165

کیتوسان: پلیمری زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی166

167
گزارش کوتاه صنعتی کاربرد نانوافزودنی های روان کار در صنایع 

نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

لوله های حرارتی و کاربردهای آن در انتقال انرژی حرارتی168

مروری بر فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی169

عنوان گزارشردیف

170
مروری بر کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در ابزارهای 

مورداستفاده در صنعت هوایی

مروری بر کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در پمپ های صنعتی171

17۲
مروری بر کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در سیل های 

مکانیکی

173
مروری بر کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع نفت، 

گاز، پاالیش و پتروشیمی

17۴
مروری بر کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع و 

ماشین آالت نساجی

مروری بر کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت هوایی175

176
مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه رسوب دهی بخار 

)CVD( شیمیایی

177
مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه کندوپاش یونی 

)Sputtering(

178
مروری بر کاربردهای صنعتی پالسمای سرد در صنایع غذایی و 

بسته بندی

179
مروری بر کاربردهای نانوپوشش ها در صنعت شیرآالت 

بهداشتی و یراق آالت ساختمانی

180
مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع 

پزشکی

181
مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت 

پالستیک

18۲
مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع 

ساختمان، لوازم خانگی، تزئینی و صنایع وابسته

183
مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت 

حمل ونقل ریلی

18۴
مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت 

قالب های شکل دهی

185
مروی بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه رسوب بخار 

)PVD( فیزیکی

186
مزایای اقتصادی استفاده از فناوری نانو؛ استفاده از نانوپوشش 

فوق سخت در قطعات فلزی

187
مزایای اقتصادی استفاده از فناوری نانو؛ رنگ های ترافیکی 

نانوکامپوزیتی

188
مزایای اقتصادی استفاده از فناوری نانو؛ شیشه های 

)LowE( نانوساختار کم گسیل

مزایای اقتصادی استفاده از فناوری نانو؛ نانورنگ های ضدخوردگی189



200

گزارشعملکرد۲۰سالهترویجفناورینانو

عنوان گزارشردیف

منسوجات ضدمیکروب190

میکرو/نانوحباب در صنعت آب و فاضالب191

نانوافزودنی های رنگ19۲

نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات193

نانوبلورهای دارویی فرموالسیون جدید داروهای کم محلول19۴

نانوپوشش های ضداثر انگشت195

نانوحسگرها جهت آزمایش های بیوشیمیایی متداول خون 196
)تعیین میزان قند چربی و...(

نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن197

نانوحسگرهای پایش آلودگی ذرات معلق در هوا198

نانوحسگرهای پایش کیفیت آب199

نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی۲00

نانوحسگرهای تشخیص توالی DNA و ژن های معیوب۲01

نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن های میکروبی در مواد غذایی۲0۲

نانوحسگرهای تشخیص سرطان۲03

عنوان گزارشردیف

نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی۲0۴

نانوحسگرهای تشخیص گازهای منفجره در معادن۲05

نانوحسگرهای تشخیص و اندازه گیری گاز دی اکسیدگوگرد۲06

نانوحسگرهای تشخیص دهنده مواد منفجره۲07

نانوحسگرهای مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی۲08

نانوذرات لیپیدی؛ سامانه ای جدید برای دارورسانی۲09

نانوذرات مغناطیسی تشخیص و درمان هدفمند بیماری ها۲10

نانوفیلترهای لیفی۲11

نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر برای بسته بندی مواد غذایی۲1۲

نانولیپوزوم ها و نقش آن ها در رهایش دارو۲13

نانومسیل ها و نقش آن ها در رهایش دارو۲1۴

نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح پایه سیمانی۲15

نقش فناوری نانو در توسعه پچ های پوستی۲16

نماهای کامپوزیتی نانویی۲17

عناوین گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو )1399-1392( بر اساس حروف الفبا ادامه جدول 8-3 
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4-1-4- کتاب های مرجع محصوالت و تجهیزات فناوری نانوی ایران
در ســال 1393 بــرای نخســتین بــار کتــاب »محصــوالت فنــاوری نانــو ســاخت ایران« بــا هدف آشــنایی بــا محصوالت و 
تجهیزات تجاری سازی شده فناوری نانو منتشر شد. در این کتاب عالوه بر محصوالت و تجهیزات فناوری نانو، برخی 

حمایت های صنعتی ستاد نانو نیز معرفی شده است.
در ســال های 1394 تا 1396، به ترتیب ویرایش های دوم تا چهارم این کتاب نیز منتشــر شــد و در اختیار عالقه مندان 
قرار گرفت اما تفاوت ویرایش پنجم آن که در ســال 1397 منتشــر شــد این بود که این بار محتوای کتاب در قالب دو 
جلد مجزا با عناوین »محصوالت فناوری نانو ساخت ایران« و »تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران« ارائه شده است. 
همچنین به هر محصول یک کد QR اختصاص یافته است تا خواننده برای کسب اطالعات بیشتر بتواند به راحتی به 

پایگاه محصوالت فناوری نانو مراجعه نماید.

همچنین از ســال 1394، به منظور ســهولت دسترســی مخاطبان هر حوزه صنعتی به محتوای مورد نظر خود، محتوای کتاب مذکور متناســب با حوزه های 
صنعتی مختلف، خالصه سازی و در قالب کتابچه های محصوالت فناوری نانو در آن صنایع، تحت عناوین مختلف ارائه شده و در سال های بعد نیز همین 
اقدام بر اساس ویرایش های جدید کتاب »محصوالت فناوری نانو ساخت ایران« صورت گرفته است. در هر یک از این کتاب ها عالوه بر معرفی کاربردهای 

، محصوالت و فناوری های تجاری شده ایرانی در آن حوزه، جهت آشنایی صنعتگران معرفی شده است. فنی و تجاری فناوری نانو در صنعت مورد نظر
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در ســال 1398 کتــاب »محصــوالت فناوری نانو ســاخت ایران« در قالب 3 جلد بــا عناوین »محصوالت میانی فناوری نانو ســاخت ایران«، »محصوالت نهایی 
فناوری نانو ساخت ایران« و »تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران« تدوین شد و کتابچه های مختص صنایع مختلف نیز بر همین اساس تدوین شدند.

معیار گرداوری محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ایران در این کتاب ها، داشتن گواهی نامه نانومقیاس بوده است.
در تابســتان 1399، آخرین دســتاوردهای صنعتی در حوزه تولید محصوالت و ســاخت تجهیزات مرتبط با فناوری نانو در قالب ویرایش ششــم کتب مرجع 

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران، در 6 جلد و در حوزه های صنعتی زیر منتشر شد:
، رنگ و رزین و لوازم خانگی؛  صنایع ساخت وساز

 صنایع پزشکی، سالمت، آب و محیط زیست، کشاورزی و نساجی؛
، پتروشیمی، پلیمر و انرژی؛  صنایع نفت، گاز

 صنایع حمل ونقل و صنایع فلزی؛
 صنایع حوزه نانومواد، نانوپوشش ها و نانوالیاف؛

 صنایع حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی.

در این مجموعه کتب، آخرین اطالعات جامع محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ایران که دارای گواهی نانومقیاس و گواهی ارتباط با نانو بوده اند، گردآوری شده است. 
در مقدمه کتب به تصویر کلی محصوالت و بازار نانو در ایران پرداخته شده و آخرین آمار محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران، حجم بازار و صادرات این 
محصوالت ارائه شده اند. در جلد ششم از مجموعه کتب جامع، عالوه بر معرفی تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی ساخت ایران، برنامه حمایتی ستاد نانو از ساخت و 

ح داده شده است. بخش پایانی نیز به معرفی شرکت های فعال در این حوزه ها اختصاص دارد. ارتقای تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با فناوری نانو شر

4-1-5- درختواره های کاربردهای فناوری نانو
در ســال 1392، کارگــزاران ترویــج صنعتــی با هدف آشــنایی صنعتگران هر حــوزه با کاربردهای فنــاوری نانو، پس از 
مطالعــه و تحقیــق بــه منظور تولید درختواره کاربردهای فناوری نانو در هر صنعــت، 4 نوع از این درختواره ها را در 
حوزه های نســاجی، کشــاورزی و صنایع غذایی، پزشــکی و ســاختمان تهیه و منتشــر کردند. تا پایان ســال 1399 
تعــداد 19 درختــواره منتشــر شــده و در پایــگاه اینترنتــی »نانو و صنعــت« بــه نشــانی www.INDnano.ir در اختیار 
عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت. تعــداد درختواره های منتشــر شــده در ســال های مختلــف و حوزه هــای صنعتی 

مربوط به آن ها در جدول 3-9 ارائه شده است.
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تعداد درختواره های منتشر شده در سال های مختلف و حوزه های صنعتی مرتبط با آن ها جدول 9-3 

حوزه صنعتی مرتبطتعدادسال

کاربردهای فناوری نانو در صنایع نساجی و ساختمان و کاربردهای آن در کشاورزی و پزشکی9۲5

کاربردهای فناوری نانو در پزشکی و صنعت ساخت وساز93۲

کاربردهای فناوری نانو در نفت، گاز و پتروشیمی، نساجی، کشاورزی و صنایع غذایی، صنعت برق، حمل ونقل ریلی و انرژی های نو و تجدیدپذیر9۴6

کاربردهای فناوری نانو در قطعات الستیکی، حوزه محیط زیست و صنعت آب و فاضالب و کاربرد نانوکاتالیست ها در صنعت نفت و پتروشیمی95۴

کاربرد فناوری نانو در صنایع حمل ونقل ریلی و کامپوزیت و پلیمر96۲

4-2-1- تهیه عکس های صنعتی با کیفیت از محصوالت صنعتی
بخش ترویج صنعتی ستاد نانو به منظور سهولت دسترسی رسانه های کشور به تصاویر محصوالت و توانمندی های داخلی در حوزه فناوری نانو و فراهم 
شــدن زمینــه آشــنایی مصرف کنندگان با ایــن محصوالت، اقدام به عکس برداری حرفــه ای از محصوالت فناوری نانو داخلــی در حوزه های مختلف صنعتی و 

انتشار آن ها در فضای رسانه ای کشور کرده است.

4-2-2-پویانمایی کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو
کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنعت خودرو یکی جذاب ترین حوزه های فناوری نانو اســت. در ســال 1389 یک پویانمایی به منظــور معرفی کاربردهای فناوری 
نانــو در صنعــت خــودرو و معرفــی خودرویی که در آینده از فناوری نانو برای بهبود عملکرد خود اســتفاده می کند، ســاخته شــده اســت. در این پویانمایی 1۰ 
کاربرد فناوری نانو در قالب یک پویانمایی داســتانی معرفی شــده و همچنین با اســتفاده از تصاویر پویانمایی، به صورت علمی، نحؤه عملکرد فناوری نانو 

به نمایش درآمده است.

تصویر، فیلم و کلیپ های مرتبط با کاربرد فناوری نانو در صنعت 2-4
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4-2-3-مجموعه هشت قسمتی »نانو و صنعت«
مجموعــه هشت قســمتی »نانــو و صنعــت« در آبــان 1389 به منظور آشــنایی مدیــران و متخصصان صنایع مختلف با فنــاوری نانو، تولیــد و در قالب دو لوح 
فشرده هم زمان با جشنواره فناوری نانو در سال 139۰ منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. در این مجموعه، کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، 
خودرو، نســاجی، ســاختمان، پزشــکی و داروسازی، کشاورزی و بسته بندی، تصفیٔه آب و محیط زیست و تجهیزات فناوری نانو بررسی شده و توانمندی های 
 2۰ دقیقه ای در اردیبهشــت ماه 

ً
شــرکت های فعال داخلی در هر یک از حوزه های مذکور معرفی شــده اســت. این مجموعه در قالب هشــت قســمت حدودا

سال 139۰ در شبکه آموزش صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد. 

4-2-4-مجموعه های مرتبط با کاربرد فناوری نانو در صنعت از صداوسیما
در ســال 139۰، دو مجموعه »9-1۰« و »نانو« به ترتیب از شــبکه آموزش و شــبکه خبر صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران پخش شــد. مجموعه »نانو« که 
توســط گروه علمی، فرهنگی و هنری شــبکٔه خبر در 26 قســمت تهیه و پخش شــد، تعدادی از آزمایشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و شــرکت های تولیدی فعال در 

حوزٔه فناوری نانو را به مخاطبان خود معرفی کرده است.

4-2-۵-مستندهای تهیه شده از شرکت ها و مجموعه های فعال صنعتی
در سال های 139۰ و 1391، از روند تولید محصوالت 2۰ شرکت و مجموعٔه فعال در عرصٔه فناوری نانو تصویربرداری شد که منجر به تهیٔه بیش از 12۰۰ دقیقه 
« و »گذری بر فناوری نانو در ایران« استفاده  فیلم شــد. اغلب این تصاویر در مجموعه های تهیه شــده توســط ســتاد نانو از جمله »فناوری نانو، از ایده تا بازار
شــده اند. همچنین، این تصاویر با هدف آماده ســازی خوراک تصویری مناســب داخلی در اختیار شــبکه های مختلف ســیمای جمهوری اســالمی ایران قرار 
گرفت و در برنامه های مرتبط با این فناوری به کار گرفته شــد. در ســال 1392، مســتندی از برگزاری اولین نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت 
ایران توســط معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، با هدف شناســاندن قابلیت های شــرکت های ســازنده تجهیزات و همچنین معرفی اثرگذاری این 
، به ارائه  مدل حمایتی تهیه شد. در این مستند، مدیران عامل و کارشناسان تعدادی از شرکت های فعال در نمایشگاه و نمایندگان دانشگاه های خریدار

نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند.
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4-2-6-مستندهای ویدیویی رسانه »نانو و صنعت«
پــس از شــکل گیری رســانه نانــو و صنعــت بــه عنــوان رســانه تخصصی فنــاوری نانــو در صنایع و ســازمان ها، بخش ترویــج صنعتی ســتاد نانو از ســال 1396 
کلیپ های رســانه ای نانو و صنعت را تولید و منتشــر کرده اســت. با آغاز تولید و انتشــار رســانه تخصصی و صنعتی نانو و صنعت، انتشــار محتوای تصویری 
در چارچوبــی مشــخص و بــا قواعد خاص خود، آغاز شــد. این مســتندهای ویدیویــی در درجه اول بــرای مخاطبان صنعتی، مدیران ســازمان ها، صنعتگران، 
سیاســت گذاران، کارشناســان و پژوهشــگران صنعتــی و در ســطح بعــد، رســانه های عمومــی و عمــوم عالقه منــدان به رویدادهــای مهم صنعتی ســتاد نانو 
تولید و منتشــر شــده اســت. در این مســتندها به، معرفی فناوران، محصوالت و تجهیزات دارای گواهی نانومقیاس از زبان مدیران و بهره برداران صنعتی 
و ســازمان ها، پرداختــه شــده اســت. ایــن کلیپ هــا در بخــش »نانوتیــوب« در پایــگاه اینترنتــی »نانــو و صنعت« بــه نشــانی www.INDnano.ir در دســترس 

صنعتگران و عالقه مندان قرار گرفته است. عناوین و تصاویر برخی از این کلیپ ها در جدول  3-1۰ آمده است.

تصویرمدت زمانعنوانسال انتشارردیف

199
 افزایش ظرفیت تولید ماسک های نانوالیاف برای مقابله

 با بحران کرونا
8:16

1:0۴محافظت قوی در برابر کرونا با ماسک های نانو۲99

399
صادرات دستگاه الکتروریسی فناوران نانومقیاس برای ششمین 

بار به مقصد چین
3:۴3

عناوین و تصاویر کلیپ های رسانه ای »نانو و صنعت« منتشر شده )1397-1399( جدول 10-3 
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تصویرمدت زمانعنوانسال انتشارردیف

1:00صادرات تجهیزات الکتروریسی ایرانی۴99

3:1۴تولید داروهای اثربخش تر با فناوری نانوی ایرانی599

1:00نانوداروهای ایرانی با اثربخشی بیشتر699

۴:16تواید داروهای ایرانی مبتنی بر فناوری نانو799

1:00نانوداروهای درمان سرطان با فناوری نانوی ایرانی899

999
بهره برداری از گرم کن تابشی نانوکاتالیستی ساخت ایران در 

ایستگاه های تقلیل فشار گاز
5:00

1:00گرم کن های نانوکاتالیستی ایرانی1099

عناوین و تصاویر کلیپ های رسانه ای »نانو و صنعت« منتشر شده )1397-1399( ادامه جدول 10-3 
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تصویرمدت زمانعنوانسال انتشارردیف

7:۲7نگاهی به توسعه بازار و صادرات محصوالت نانوی ایران1199

8:00کاربرد نانوکاتالیست های ایرانی از زبان مدیران1۲98

1:00کوتاه و دیدنی از کاربرد محصوالت شرکت نانوپارس اسپادانا1398

6:5۴در مراسم رونمایی از دستگاه صنعتی پالسما دژ چه گذشت؟1۴97

1:00تجهیز ایرانی؛ ابزارهای صنعتی را سخت تر از قبل می کند!1597

1697
با افتخار ساخت ایران! )طراحی و ساخت تجهیز ایجاد 

نانوپوشش(
3:۴۲

1797
رونمایی از تجهیز پیشرفته نانویی شرکت فناور سوین پالسما با 

حضور مسئوالن کشور
۴:0۴

عناوین و تصاویر کلیپ های رسانه ای »نانو و صنعت« منتشر شده )1397-1399( ادامه جدول 10-3 
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تصویرمدت زمانعنوانسال انتشارردیف

1897
به کارگیری کف پوش های نانویی شرکت فناور بساپلیمر در 

بیمارستان آتیه همدان
۴:۴5

1997
 ساخت دستگاه پالسمای سرد اتمسفری؛ این بار

 در مقیاس صنعتی
3:35

۲097
صادرات تجهیز ایرانی ایجاد نانوپوشش روی ابزارها و قطعات 

صنعتی به چین
1:57

7:۲7نگاهی به توسعه بازار و صادرات محصوالت نانوی ایران۲197

۲۲97
معرفی دستگاه جدید تصفیه پساب شرکت پیام آوران فناوری نانو 

فردانگر و صادرات به چین
۲:50

7:30تولید فرش آنتی باکتریال مشهد با استفاده از فناوری نانو۲397

8:01نگاهی به تجهیزات ارائه شده در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو۲۴97

عناوین و تصاویر کلیپ های رسانه ای »نانو و صنعت« منتشر شده )1397-1399( ادامه جدول 10-3 
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تصویرمدت زمانعنوانسال انتشارردیف

۲597
نگاهی به محصوالت ارائه شده در یازدهمین نمایشگاه

 فناوری نانو
8:33

۲:03:33دوره صنعتی کاربرد پالسما در صنایع نساجی۲697

1:05:۲5دوره صنعتی کاربرد پالسما در صنایع چاپ و بسته بندی۲797

۲:51:۲۴دوره صنعتی کاربرد پالسما در صنایع غذایی و کشاورزی۲897

۴5:03دوره صنعتی کاربرد پالسما در صنایع پزشکی۲997

عناوین و تصاویر کلیپ های رسانه ای »نانو و صنعت« منتشر شده )1397-1399( ادامه جدول 10-3 

4-2-۷-مجموعه کلیپ های کوتاه و دیدنی نانو و صنعت
در ســال 1398 تعــداد 11 کلیــپ بــا عنــوان »کوتــاه و دیدنی« در قالب رســانه نانو و صنعت با محتوای خالصه شــده در مدت زمان کوتاه منتشــر شــد. در این 
کلیپ هــا، بــه معرفی خالصه ای از دســتاوردهای صنعتی فنا وران نانو کشــور پرداخته و اهم دســتاوردهای صنعتی فناوری نانــوی ایرانی در مدت زمان کوتاه 

نمایش داده شده است. عناوین و تصاویر این کلیپ ها در جدول  3-11 ارائه شده است.
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عناوین و تصاویر کلیپ های »کوتاه و دیدنی« )1398( جدول 11-3 

تصویرعنوانردیف

کفش های آب گریز با فناوری نانو1

فیلترهای خودرو با فناوری نانو۲

تصفیه آب با فناوری نانو3

چاپ الکترونیک با فناوری نانو و کاربردهای آن۴

اسپری های زیست سازگار با فناوری نانو 5

دستگاه های ایرانی برای ساخت مواد نانوساختار6
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عناوین و تصاویر کلیپ های »کوتاه و دیدنی« )1398( ادامه جدول 11-3 

تصویرعنوانردیف

محصوالت نساجی با فناوری نانو و کاربردهای آن7

تجهیزات و محصوالت مبتنی بر الکتروریسی و نانوالیاف و کاربردهای آن8

لباس های تب نمای کودک9

تصفیه آب های خاکستری با فناوری نانو10

ظروف چینی لکه گریز با فناوری نانو11
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4-2-8-استودیو نانو و صنعت
یکی از بسترهای گفتگو با مدیران و نانوفناوران کشور در استودیو نانو و صنعت در بخش ترویج صنعتی ستاد نانو پایه ریزی شده است. به عنوان نمونه 
در ســال 1398 مجموعه 23 قســمتی تحت عنوان »اســتودیو نانو و صنعت« در محیط نمایشــگاهی ضبط و آماده ســازی شــد تا در برخی رویدادهای ترویج 
صنعتی به عنوان مستند تصویری اقدامات ستاد نانو ارائه شود. محتوای این ویدئوها، تخصصی و پیرامون فعالیت های برخی شرکت های فعال در زمینه 

فناوری نانو است و در آن ها با فناوران نانو، گفتگوی فنی و تخصصی شده است.

نرم افزارهای مرتبط با کاربرد فناوری نانو در صنعت 3-4

4-3-1- نرم افزار »نانو و صنعت«
مجموعــه نرم افــزار »نانــو و صنعــت« بــه منظــور آشــنایی بــا کاربردهــای فناوری نانــو در صنایــع و فراهــم آوردن 
دسترســی متخصصــان به اطالعــات کاربردی در خصوص صنایع مختلف مرتبط با فناوری نانو، از ســوی ســتاد 
نانــو در ســال 139۰ تولیــد و هم زمان با چهارمین جشــنواره فناوری نانو منتشــر شــد. در ایــن مجموعه که از 6 
لــوح فشــرده تشــکیل شــده، کاربردهــای فناوری نانــو در صنایع نفت، خودرو، نســاجی، ســاختمان، پزشــکی و 
داروســازی، کشــاورزی و بســته بندی، تصفیــٔه آب و محیط زیســت و نیز تجهیــزات فناوری نانــو در قالب فیلم و 
مصاحبه با صاحبان صنایع معرفی شده است. عالوه بر این، هر لوح فشرده حاوی مقاالتی مرتبط با حوزه های 

مذکور است.
ویرایش دوم این نرم افزار نیز در سال 1391 تولید و هم زمان با پنجمین جشنواره فناوری نانو ارائه و منتشر شد.

4-3-2- نرم افزار چندرسانه ای فناوری نانو در ایران
نســخٔه اول نرم افزار چندرســانه ای فناوری نانو در ایران در ســال 139۰ با شــمارگان 9۰۰۰ و ویرایش دوم آن در سال 
، ارائه محتوای مناســب  1391 با شــمارگان 1۰۰۰ نســخه منتشــر شــد. هدف ابتدایی از تولید و انتشــار این نرم افزار
، اطالعات  بــه مخاطبــان بازدیدکننــده از غرفــه ســتاد نانــو در نمایشــگاه های مختلف بوده اســت. در این نرم افــزار
متنوعی دربارٔه دســتاوردها، ســازمان های فعال و رویدادهای مرتبط با فناوری نانو گنجانده شــده اســت. از جمله 

این اطالعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 گزارش تصویری از وضعیت فناوری نانو در ایران؛

 گزارش جامع پنجمین جشنوارٔه برترین های فناوری نانو؛
 اطالعات نهادهای ترویجی فناوری نانو؛

 اطالعات مراکز ارائه کننده خدمات تخصصی در زمینه تجاری سازی؛
 اطالعات مراکز علمی فعال در زمینه فناوری نانو مانند دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد؛

 اطالعات شرکت های صنعتی فعال در زمینه فناوری نانو در قالب 1۰ صنعت؛



213

ترویج صنعتی فناوری نانو

ترویج صنعتی فناوری نانو در فضای مجازی 4-4

4-4-1- پایگاه اینترنتی نانو و صنعت
سال 1398 در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو و معرفی محصوالت و توانایی های صنعتی 
داخلــی و ارتقــای ســطح آشــنایی مدیــران و فعــاالن صنعتــی در زمینه ایــن فنــاوری و با توجه 
بــه اهمیــت ســهولت دسترســی مخاطبان به محتواهای صنعتی تولید شــده توســط ســتاد 
نانــو، زیرســاخت پایــگاه اینترنتــی »نانــو و صنعت« بــه نشــانی www.INDnano.ir ایجــاد و در 
ســال 1399 از این پایگاه اینترنتی بهره برداری شــد. اطالع رســانی و انتشار اخبار و رویدادهای 
صنعتــی در ایــن پایگاه اینترنتی انجام شــده و بارگیــری انواع محتواهای صنعتــی فناوری نانو 

نظیــر کتاب هــای محصــوالت و تجهیزات فناوری نانو، گزارش هــای صنعتی، داده نما و درختواره های کاربرد فناوری نانــو در صنایع، کلیپ، عکس و فیلم های 
صنعتی در این پایگاه اینترنتی توسط مخاطبان صنعتی به رایگان امکان پذیر است.

4-4-2- نانوتیوب )ویدیوهای صنعتی فناوری نانو(
از جملــه بخش هایــی کــه در ســال 1399 به پایگاه اینترنتی نانو و صنعت اضافه شــده، بخش »نانوتیوب« اســت. در این بخش تمامــی فیلم ها و کلیپ های 
مرتبــط بــا ترویــج صنعتــی فناوری نانو از جمله مســتندهای ویدیویی رســانه »نانو صنعت« بارگذاری شــده اند تــا »نانوتیوب« در آینده بــه مرجعی کامل برای 

دسترسی به این رسانه های تصویری تبدیل شده و به عنوان یک پایگاه اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

4-4-3- پایگاه اینترنتی کاالنانو
در ســال 1399 در راســتای ترویج صنعتی فناوری نانو و معرفی محصوالت و تجهیزات و توانایی های صنعتی داخلی در حوزه این فناوری و آشــنایی مدیران و فعاالن 
صنعتی با این دستاوردها، بخش کاالنانو نیز به عنوان یکی از زیربخش های پایگاه اینترنتی نانو و صنعت راه اندازی شد. کلیه کاالهای موجود در این بخش، بر اساس 

کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناوری نانو معرفی شده اند که شامل کاالهای دارای تأییدیه نانومقیاس صنعتی و تجهیزات دارای گواهی ارتباط با نانو می شوند.
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4-4-4- صفحه اینستاگرام نانو و صنعت
در ســال 1399، به منظور توســعه بســترهای اطالع رســانی رســانه صنعتی تخصصی »نانو و صنعت« و 
، صفحه اینســتاگرام  تســهیل راه هــای ارتباطــی و تعامل بــا مدیران، صنعتگران و پژوهشــگران کشــور
نانو و صنعت به نشــانی INDnano.ir@ راه اندازی شــده اســت. این صفحه شــامل محتواهای متنوع 
تخصصــی و صنعتــی پیرامــون فنــاوری نانــو بــوده و بــه عنــوان پــل ارتباطــی میان ســتاد نانــو، مدیران 
ســازمان ها و صنایــع، فناوران نانو و پژوهشــگران عمل می کند. از جملــه موضوعات محتوایی در این 

: صفحه عبارتند از
 انتشار بیش از 1۰۰ پست و ویدئو مرتبط با فناوری نانوی ایران؛

 اطالع رسانی برنامه های صنعتی و تخصصی فناوری نانو و انتشارات رسانه نانو و صنعت؛
 معرفی محصوالت، کاربردها، برنامه ها و فرصت های تجاری و اقتصادی نانو ایران؛

 انتشار اخبار صنعتی مهم و برگزیده فناوری نانوی ایران؛
 اجرای تورهای صنعتی فناوری نانو و گفتگوهای صنعتی با مدیران و فناوران نانو؛

؛  انتشار داده نما و متن نگاشت های مورد نیاز صنعتگران، پژوهشگران و مدیران کشور
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توسعه گفتمان فناوری نانو در رسانه ها
فصل چهارم
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مقدمه

نهادهــای مختلفــی در توســعٔه فناوری نانو در کشــور نقش آفرینی کرده اند. محققان، اســتادان دانشــگاه، مدیــران دولتی، ســرمایه گذاران بخش خصوصی، 
آموزش وپرورش و نهادهای آموزشی خصوصی، هریک به نوعی در این مسیر نقش داشته اند؛ اما یکی از نهادهایی که نقش منحصربه فردی در این میان 
دارد، رســانه اســت. اطالع رســانی از مهم تریــن و شــاید بتــوان گفــت مهم ترین رکن در اجرای سیاســت های توســعه هر پدیــده ای اعم از اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی، مذهبی و فنی اســت و هیچ یک از این موارد، بدون وجود یک بســتر فعال و هوشــمند اطالع رســانی نمی تواند در یک مسیر طراحی شده به پیش 

رود و به اهداف مشخص برسد)43(.
یکی از وظایف ســتاد نانو در ســند اول و دوم ده ســاله توســعه فناوری نانو، آشــنایی عموم مردم جامعه با فناوری نانو و کاربردهای آن در زندگی مردم است. 
رســانه ها می توانند با اطالع رســانی صحیح و دقیق به مخاطبان بی شــمار خود نقشــی مهم و مؤثر در دســتیابی به این هدف ایفا کنند. یکی از اهداف کالنی 
که این برنامه دنبال می کند، تقویت موقعیت فناوری نانو در گفتمان توســعه کشــور اســت. گفتمان ســازی در مســیر پیشــبرد اهداف مختلف کشــور و به 
طور خاص گفتمان ســازی در توســعه فناوری نانو همواره از نکات مورد تأکید در بیانات مقام معظم رهبری بوده اســت. ایشــان پس از بازدید از نمایشــگاه 
دســتاوردهای فنــاوری نانــو در تاریــخ 11 بهمن مــاه 1393 فرمودنــد: »خــدای متعــال را شــکر می گزاریم که یک چنیــن اّتفاقی افتاده؛ مهم این اســت که شــما 
ببینید عوامل این پیشــرفت جهشــی چه بوده اســت، این عوامل را بایســتی نگه دارید؛ وجود برنامٔه خوب، ثبات در مدیریت، اهتمام به فرهنگ ســازی و 
 من دیدم که این جوان های دانش آموز دنبال این کار هســتند و دارند این مســئله را در حّدی که از توانایی های معمول 

ً
گفتمان ســازی. این چیزی که اخیرا

دانش آموزهــای مــا باالتــر اســت دنبال می کننــد یا برای بخش هــای مختلف کارهایی انجام گرفته، این گفتمان ســازی اســت؛ این گفتمان ســازی خیلی مهم 
، این گفتمان، این اندیشه به وجود بیاید که باید مسئلٔه نانو را دنبال کرد.« است. یعنی در کشور این فکر

فعالیت های ســتاد نانو برای ارتقای اثرگذاری زیرســاخت های رســانه ای و فرهنگی کشور در توسعه گفتمان توسعه درون زای این فناوری، شامل چند محور 
اصلی است، از جمله:

؛  تولید و انتشار محتوای مناسب در رسانه های ستاد نانو به عنوان منبع اطالعاتی برای رسانه های کشور
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 همکاری اجرایی برای تسهیل دسترسی رسانه های عمومی به فناوران و شرکت های فعال؛
 فراهم کردن اقدامات الزم در جهت توانمندسازی فعاالن رسانه ای کشور به منظور تولید و انتشار محتوای مناسب در حوزه فناوری نانو؛

 رصد روزانه محتوای رسانه ای فناوری نانو و رتبه بندی رسانه ها با شاخص های کّمی و کیفی.

در این بخش به فعالیت های ستاد نانو در این سه محور که با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام می شود، اشاره شده است. با توجه به اینکه در هر یک 
از بخش های ترویج دانش آموزی، دانشــجویی و صنعتی، به گزارش فعالیت های رســانه ای مختص به هر یک از این حوزه ها پرداخته شــده اســت، در این 

بخش از اشاره مجدد به آن ها خودداری می شود.
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1- تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ســتاد نانو به منظور معرفی فناوری نانو، تاریخچه توســعه آن در کشــور و معرفی محصوالت و تجهیزات مرتبط با آن به عموم مخاطبان، در کنار اســتفاده از 
قابلیت هــای آموزشــی و انتقــال مفاهیــم در نرم افزارهای رایانه ای، فیلم ها و کلیپ های مختلفی را به فراخور نیاز در ســال های مختلف تولید و منتشــر کرده 

است که به برخی از آن ها به طور مختصر و فهرست وار اشاره می شود:
 تولید و انتشــار فیلم »مروری بر فناوری نانو در ایران« در ســال 1389 با هدف معرفی تاریخچه فناوری نانو در ایران و ارائه روند تحول آن از ســال 1379 تا 

1389؛
 تولید و انتشــار نرم افزار »گزارش فناوری نانو در ایران« در ســال 1394 که در آن آمار مربوط به شــاخص های ســرمایه های انســانی، ترویج، تولید علم، 

تولید فناوری و صنعت فناوری نانو به صورت ماهانه در اختیار مخاطبان قرار داده شده است؛
 کلیپ »تاریخ نگار فناوری نانو« در سال 1395 که به مرور فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع خانواده فناوری نانو و نیز معرفی سیر پیشرفت های 
فناوری نانو از زمان بازدید ایشــان از نمایشــگاه دســتاوردهای فناوری نانو در 11 بهمن ماه 1393، تا مهرماه سال 1395 پرداخته شده است؛ )محصوالت 
و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران، روند رشد بازار فناوری نانو ایران و همچنین آمار صادرات و کشورهای هدف صادرات محصوالت فناوری نانوی 

ایران، برخی از شاخص های مورد اشاره در این کلیپ هستند.(
 تولید 26 قســمت از کلیپ های »به توان نانو« در ســال 1397 و انتشــار در کانال آپارات 
IranNano )کانــال رســمی ســتاد نانو در آپارات( با محتوای معرفــی محصوالت فناوری نانو 

تولید ایران؛
 تولید دو قســمت جدید دیگر از کلیپ های »به توان نانو« در ســال 1398 و انتشــار به 
 IranNano زبان های انگلیسی، عربی، روسی و ترکی )به غیر از زبان فارسی( در کانال آپارات
بــا بیــش از 1 میلیــون بازدید )میانگین بیش از 35 هزار بازدید برای هر کدام از 28 کلیپ( و 

؛ 111 مرتبه پخش در شبکه خبر
.IranNano تولید دو قسمت جدید دیگر از کلیپ های »به توان نانو« در سال 1399 و انتشار در کانال آپارات 

عناوین و تصاویر تمامی قسمت های دوازده گانه کلیپ های »به توان نانو« که در سال های 1397 تا 1399 منتشر شده اند در جدول  4-1 آمده است.
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با توانایی های فناوری نانوی ایرانی آشنا شویدبا فناوری نانو سر نمی خورید

با پساب کارواش می توانید بارها ماشین ها را بشویید!این اجاق گاز با لکه های چربی میانه خوبی ندارد!

با نانوپوشش مته ها سرسخت تر می شوند!ابزارآالت نانویی شکست ناپذیرند!

با ماسک نانویی هوای پاک تنفس کنیدفیلتر صنعتی نانویی چه تفاوتی با فیلتر صنعتی معمولی دارد؟

عناوین و تصاویر کلیپ های »به توان نانو« )1397-1399( جدول 1-4 
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نگران لک شدن لباس کودکان نباشید!با فناوری نانو متمرکز باقی بمانید!

بتنی که هم سبک تر است هم مقاوم تراز این باند خون نمی چکد!

با هندزفری نانویی شنا کنید!کودک شما نمی تواند این موکت را خیس کند!

شیشه هایی که با قطره ها قهر هستند!قالب های نانویی با ضربه پتک هم نمی شکنند!

عناوین و تصاویر کلیپ های »به توان نانو« )1397-1399( ادامه جدول 1-4 
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کاشی نانویی ضدلک چه تفاوتی با کاشی معمولی دارد؟لکه های روی مبل را فراموش کنید!

این چاقو کند نمی شود!نبرد رنگ و اسید!

شیشه نانویی کم گسیل چه تفاوتی با شیشه معمولی دارد؟راحتی بیشتر در آشپزخانه با هود نانویی ضدچربی

با فناوری نانو می توانیم گرم کن الکترونیکی روی پارچه ها چاپ کنیم!کفش ضد آب نانویی چه تفاوتی با کفش معمولی دارد؟

عناوین و تصاویر کلیپ های »به توان نانو« )1397-1399( ادامه جدول 1-4 
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لوله مقاوم نانویی چه تفاوتی با لوله معمولی دارد؟فرش ها دیگر خیس نمی شوند!

در گرمای تابستان با فیلتر کولر نانویی هوای پاک تنفس کنید!شیرآالت معمولی و نانویی چه تفاوتی با هم دارند؟

لوله و اتصاالت نانویی با ضربه هم نمی شکنند!شکم بند بارداری ضدامواج چه عملکردی دارد؟

مواد آنتی باکتریال به کمک یخچال ها آمدندچرا سافتلن از فناوری نانو در ظروف شوینده ها استفاده می کند؟

عناوین و تصاویر کلیپ های »به توان نانو« )1397-1399( ادامه جدول 1-4 
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به غیر از موارد فوق، فصلنامه فناوری نانو، پایگاه اینترنتی ســتاد نانو و شــبکه های اجتماعی و پیام رســان ها، از دیگر بسترهای فعالیت های رسانه ای ستاد 
نانو بوده اند که در ادامه به تشریح اقدامات در این بسترها پرداخته شده است:

فصلنامه فناوری نانو 1-1

، سوق دادن این جریان در جهت نیازهای ملی و معرفی ابعاد مختلف  فصلنامه فناوری نانو با هدف ایجاد بستر الزم برای ایجاد جریان فناوری نانو در کشور
توسعه فناوری نانو به محققان و سیاست گذاران، از آذرماه 138۰، منتشر شده است. فصلنامه فناوری نانو در این راستا اقدام به اطالع رسانی در خصوص 

آخرین تحوالت علمی و مدیریتی در عرصه فناوری نانو و آموزش مبانی علمی این فناوری و معرفی دستاوردهای کشور در این حوزه کرده است.
فصلنامه فناوری نانو در ابتدا )پیش از سال 138۰( تحت عنوان »خبرنامه تحوالت نانوتکنولوژی« با هدف آشنایی محققان، پژوهشگران و مدیران کشور با 
آخرین تحوالت علمی انجام گرفته در عرصه فناوری نانو و تبیین برنامه ها و سیاســت های کشــورهای پیشــرو در این زمینه شروع به فعالیت کرد. تا دی ماه 
138۰، هفت شماره از این خبرنامه به صورت ناپیوسته انتشار یافت؛ سپس انتشار آن تا بهمن ماه 1384 در قالب دوهفته نامه ادامه یافت و پس از آن به 
صورت ماهنامه منتشر شد)44(. تا اینکه از ابتدای سال 1399 با توجه به سیاست های جدید بخش رسانه در ستاد نانو مبنی بر تمرکز بیشتر فعالیت های 
رســانه ای بــر روی رســانه های آنالیــن و شــبکه های اجتماعــی، به صــورت فصلنامــه در اختیار عالقه منــدان قرار گرفته اســت. در طول این ســال ها همگام با 
پیشــرفت و توســعه این فناوری در دنیا و ایران، تالش شــده اســت تا محتوای این فصلنامه، از یک سو تصویری مناسب از روند توسعه و تجاری سازی این 
فناوری در دنیا و ایران ارائه دهد و از ســویی، اطالعات اولیه الزم برای اتخاذ تصمیمات علمی و صنعتی کارآمد را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. از ســال 
 273 شــماره از این فصلنامه منتشــر شــده اســت. در جدول  4-2 تعداد شماره های منتشــر شده از فصلنامه فناوری نانو در 

ً
138۰ تا پایان ســال 1399 جمعا

هر یک از این بازه های زمانی آمده است.

تعداد شماره های منتشر شده از فصلنامه فناوری نانو )1380-1399( جدول 2-4 

تعداد شماره های منتشر شده در هر سالسال

1399۴

13851۲ تا 1398

138۴۲1

1381۲3 تا 1383

138011
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در ابتدا عمده مطالب این فصلنامه شامل اخبار علمی و روند سرمایه گذاری جهانی در فناوری نانو بود، اما با ورود جمهوری اسالمی ایران به جمع دارندگان برنامه 
ملی برای توسعه این فناوری، کمک به هدایت مسیر حرکت کشور در این زمینه در سرلوحه وظایف آن قرار گرفت. همچنین با گسترش فعالیت فناوری نانو در 
، اخبار و مباحث داخلی نیز بخشی از فضای فصلنامه را به خود اختصاص داده است)44(. از سال 1386 تا پایان سال 1398 بیش از 57۰۰ خبر و بیش از 74۰  کشور
مقاله در فصلنامه فناوری نانو منتشر شده است. روند تعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در این فصلنامه در این بازه زمانی در نمودار  4-2 نمایش داده شده 

است.

به منظور انتشــار فصلنامه، هر ماه/فصل تعدادی از نســخه ها برای مشــترکان پســتی ارســال و بقیه در همایش ها و ســمینارهای آموزشــی توزیع شــده و 
نســخه الکترونیکی فصلنامه با دسترســی آزاد، بر روی پایگاه اینترنتی ســتاد نانو نیز منتشــر شــده اســت. میانگین شــمارگان هر شــماره از این فصلنامه از 

سال 1386 به بعد در نمودار  4-1 نمایش داده شده است.

میانگین شمارگان منتشر شده هر شماره از فصلنامه فناوری نانو )1386-1399( نمودار  1-4 

تعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در فصلنامه فناوری نانو )1388-1398( نمودار  2-4 
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در تهیــه محتــوای فصلنامــه فنــاوری نانــو چندین گروه با ســتاد نانو همــکاری کرده اند؛ در بخــش اخبار رویدادی، مدیریتی و پژوهشــی ایــران و جهان، چهار 
گــروه جداگانــه، در بخــش مقــاالت ترجمــه ای، تیمی از متخصصــان حوزه های مختلف مدیریتی و پژوهشــی به عنــوان مترجم و در بخش مقــاالت تألیفی نیز 

متخصصان و دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با فناوری نانو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، با فصلنامه همکاری کرده اند.

پایگاه اینترنتی ستاد نانو 2-1

پایــگاه اینترنتــی ســتاد نانــو به آدرس www.nano.ir یک زیرســاخت اینترنتی بــرای ارائه خدمات حمایتی به پژوهشــگران و فناوران اســت که با هدف کمک 
به توســعه فناوری نانو از ســال 138۰ راه اندازی شــده و تالش شــده اســت به مرجع جامعی برای پاســخگویی به نیازهای مرتبط با فناوری نانو تبدیل شــود. 
امروزه بخش های محتوایی این پایگاه اینترنتی، به عنوان منبع اطالعات برای محققان و رســانه های فعال در ترویج فناوری نانو محســوب می شــود. برخی 
: انتشــار مصوبات و سیاســت های ســتاد نانو، انتشــار آخرین اخبار فناوری نانو در ایران و جهان، اطالع رسانی  از فعالیت های این پایگاه اینترنتی عبارت اند از
، انتشــار مقاالت علمی و مدیریتی، پاســخ گویی به سؤاالت و مشکالت مخاطبان و همچنین معرفی افراد و امکانات داخل  رویدادهای فناوری نانو در کشــور
کشور در زمینه فناوری نانو. همچنین بانک های اطالعاتی مختلفی در پایگاه اینترنتی برای دسترسی کاربران و عالقه مندان فناوری نانو ایجاد شده است که 
: مقاالت محققان ایرانی، پایان نامه های دانشــجویی، افراد فعال، مراکز فعال، کتاب های مرتبط با فناوری نانو در ایران و جهان،  مهم ترین آن ها عبارت اند از

پایگاه های اینترنتی مهم حوزه فناوری نانو در ایران و جهان و واژه نامه فناوری نانو.
، داشــته اســت. تعداد کاربران این پایگاه اینترنتی در ســال های 1388 تا 1399 در نمودار  3-4  پایگاه اینترنتی ســتاد نانو در ســال 1399 بیش از 416 هزار کاربر

نمایش داده شده است.
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تعداد کاربران پایگاه اینترنتی ستاد نانو )1388-1399( نمودار  3-4 

تعداد بازدیدها از صفحات پایگاه اینترنتی ستاد نانو )1393-1399( نمودار  4-4 
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همچنین تعداد بازدیدهای صورت گرفته از صفحات این پایگاه اینترنتی در سال های 1393 تا 1399 در نمودار  4-4 نمایش داده شده است.

بخــش اخبــار پایــگاه اینترنتــی، به صورت روزانه، چند خبر از آخرین دســتاوردهای علمی و رویدادهــای مدیریتی فناوری نانو در جهان را منتشــر کرده و اخبار 
جهان توســط یک گروه از متخصصان فناوری نانو از منابع خبری مختلف دریافت، تحلیل، گزینش و ترجمه شــده اســت. برای اخبار پژوهشــی ایران نیز یک 
گروه کارشناســی، برخی از مقاالت ISI مورد تأیید ســتاد نانو را به صورت خبر تنظیم و منتشــر کرده اند. گفتنی اســت اخبار ارائه شــده در این پایگاه اینترنتی، 
در هفت موضوع کلی: »مدیریت«، »معرفی«، »کاربردها«، »رویدادها«، »نانوســاختارها«، »ســتاد نانو«، »ســاخت و محاســبه« و 75 موضوع فرعی، دسته بندی 
 تعداد 22456 خبر در پایگاه اینترنتی ســتاد نانو منتشــر شــده اســت که 15412 مورد از آن ها اخبار خارجی و 

ً
شــده اند. از ســال 138۰ تا پایان ســال 1399 جمعا
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تعداد اخبار منتشر شده در پایگاه اینترنتی ستاد نانو )1380-1399( نمودار  5-4 

سهم انواع مقاالت از کل مقاله های ارائه شده در پایگاه اینترنتی ستاد نانو نمودار  6-4 

7۰42 مورد از آن ها اخبار مربوط به فناوری نانو در ایران است. تعداد اخبار منتشر شده در این پایگاه اینترنتی از سال 138۰ به بعد در نمودار  4-5 ارائه شده 
است.
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تعداد کل اخباراخبار خارجی اخبار داخلی

بخــش مقــاالت پایــگاه اینترنتی فنــاوری نانو از ابتدا در قالب چهار حوزه »آمــوزش و مبانی«، »مدیریت فناوری نانو«، »کاربردهای فنــاوری نانو« و »تجهیزات و 
« نیز به آن ها اضافه شــده اســت. الزم به ذکر  مدل ســازی« در اختیــار کاربــران قــرار می گرفــت اما از ســال 1393 دو حوزه »اســتاندارد و ایمنی« و »صنعت و بازار
اســت که خبرها و مقاله های این پایگاه اینترنتی، هر ماه در قالب یک خبرنامه الکترونیک برای مشــترکان این خبرنامه فرســتاده شــده اســت. از سال 1391 
ارائه ها و ســخنرانی های مرتبط با فناوری نانو نیز در قالب یک بخش جداگانه روی پایگاه اینترنتی در دســترس عالقه مندان قرار داده شــده اســت. از ســال 
 197۰ مقالــه در پایــگاه اینترنتــی در اختیــار مخاطبان قرار گرفته اســت. ســهم انواع مختلف مقاله هــا از تعداد کل مقــاالت و تعداد 

ً
1379 تــا ســال 1399 جمعــا

مقاالت ارائه شده در همین بازه زمانی در این پایگاه اینترنتی به ترتیب در نمودار  4-6 و نمودار  4-7 نشان داده شده است.

سیاستگذاری و ارزیابی، 638  

آموزش و ترویج، 286  

علم و پژوهش، 610  

تجهیزات و مدل سازی، 103  

صنعت و بازار، 320  

استاندارد و ایمنی، 13  
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تعداد مقاالت منتشر شده در پایگاه اینترنتی ستاد نانو )1379-1399( نمودار  7-4 
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صنعت و بازار

آموزش و ترویج

کل

تجهیزات و مدل سازیعلم و پژوهش

استاندارد و ایمنی

سیاستگذاری و ارزیابی

، فیلم ها و فایل های صوتی مرتبط با موضوعات و رویدادهای  نسخه جدید گالری چندرسانه ای بخش دیگری است که از سال 1391 با هدف انتشار تصاویر
فناوری نانو در اختیار کاربران قرار گرفته است. امکان بارگذاری و پخش عکس، فیلم و صوت، سهولت در بارگذاری فایل ها، بهبود رابط کاربری و بهبود روند 
مدیریت رویدادها از جمله تغییراتی است که در نسخه جدید گالری ایجاد شده است. ستاد نانو تالش کرده است تا بخشی از دستاوردهای مستند شده 
از رویدادهای فناوری نانو در کشــور در قالب های مختلف از این طریق در اختیار رســانه ها قرار گیرد. این بخش هم اکنون تحت عنوان »تصاویر و فیلم ها« 
 11812 عکس و 145 فیلم از رویدادهای مختلف در این قســمت 

ً
در صفحه اول این پایگاه اینترنتی قرار گرفته اســت. از ســال 1391 تا پایان ســال 1399 جمعا

از پایگاه اینترنتی منتشر شده است که روند سالیانه آن در نمودار  4-8 نمایش داده شده است.
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تعداد تصاویر و فیلم های منتشر شده در بخش چندرسانه ای پایگاه اینترنتی ستاد نانو )1391-1399( نمودار  8-4 
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بــا توجــه بــه اینکه مقام معظم رهبری از ســال 1387 تا ســال 1392 در 16 
ســخنرانی خودشــان به فناوری نانو اشــاره فرموده بودند، از سال 1392 
بخــش »فنــاوری نانو در کالم مقام معظم رهبری« نیز به پایگاه اینترنتی 

فناوری نانو اضافه شده است.
 در ایــن بخــش، قســمت هایی از ســخنان ایشــان کــه بــا ایــن فنــاوری 
، فیلــم و اخبــار مربــوط بــه آن هــا  مرتبــط بــوده، در قالــب متــن، تصویــر
بارگذاری شــده اســت. دست نوشــته و ســخنان ایشــان در نمایشــگاه 
»فنــاوری نانــو در ایــران« کــه در روز 11 بهمن 93 در محل حســینیه امام 
خمینــی)ره( برگزار شــد و تصاویر و بازتاب رســانه ای ایــن دیدار از جمله 
محتواهــای ایــن بخش اســت کــه در اختیار مخاطبــان پایــگاه اینترنتی 

ستاد نانو قرار گرفته است.
بــا توجه به رویکرد ســتاد نانــو در زمینه افزایش تعامــالت بین المللی و 
لــزوم بازارســازی برای دســتاوردها و محصوالت ایرانی، همــواره این نیاز 
وجــود داشــته اســت که تولیــد محتــوای خبری و گزارشــی بــه زبان های 
خارجــی تقویــت شــود و همچنین، توجه بیشــتری به معرفــی تجهیزات 
و محصــوالت فنــاوری نانــوی ســاخت ایــران معطــوف شــود. در همین 
 www.en.nano.ir راســتا نسخه انگلیســی این پایگاه اینترنتی به آدرس
در ســال 1387 با برنامه نویســی ویرایش دوم آن و جایگزینی با ویرایش 
 بــا توجــه 

ً
اول، فعالیــت خــود را از ســر گرفــت و در ســال 1388 مجــددا

بــه امکانــات نرم افــزاری جدیــد، بازنویســی فنی شــد. معرفی ســتاد نانو 
)شــامل اطالعــات دقیــق اهداف این ســتاد(، اســناد ســتاد نانــو، اخبار 
فعالیت ها و دســتاوردهای فناوری نانو ایران، اخبار رویدادهای داخلی، 
منطقــه ای و بین المللــی، واژه نامــه فنــاوری نانــو، تقویــم رویدادهــای 
فناوری نانو و انتشارات ستاد نانو از جمله بخش های نسخه انگلیسی 

این پایگاه اینترنتی هستند.

فیلم هاتصاویر
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از ســال 1388 با تمرکز ویژه ای که بر کیفیت محتوایی نســخه انگلیســی پایگاه اینترنتی ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو ایجاد شــد، سطح کیفی اخبار به حد 
متعارف بین المللی رسیده است؛ به طوری که درصد قابل توجهی از اخبار آن در پایگاه های اینترنتی معتبری از جمله nanotech_now وnanowerk  بازتاب 
داشــته اســت. در ســال 1389 نســخه عربی و روســی این پایگاه اینترنتی نیز راه اندازی شــد و از آن پس، اخبار دســتاوردها، رویدادها و فعالیت های محققان 

کشور به این دو زبان نیز ارائه شده است.
به رغم اینکه در سال 1387 بیش از 90 درصد بازدیدکنندگان پایگاه اینترنتی ستاد نانو از ایران بوده اند، ولی این پایگاه اینترنتی از لحاظ بازدیدکننده در میان 
پایگاه هــای اینترنتــی فنــاوری نانو در دنیا در رتبه دوم قرار داشــت و در ســال 1394 برای نخســتین بــار میان پایگاه های اینترنتی مرتبط بــا فناوری نانو به رتبه 

نخست رسید و در سال های بعد همین رتبه را با اختالف زیادی نسبت به رتبه بعدی حفظ کرد.
»گزارش لحظه به لحظه« نیز بخش دیگری اســت که از ســال 1392 به پایگاه اینترنتی ســتاد نانو اضافه شــده است. در این بخش از پایگاه اینترنتی، هم زمان 

با برگزاری هر رویداد، گزارش مربوط به آن در قالب فیلم، عکس و متن به صورت لحظه به لحظه در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
»ســرویس اشــتراک ماهانه« با فراهم کردن امکان ایجاد اشــتراک فصلنامه فناوری نانو به صورت اینترنتی برای کاربران پایگاه اینترنتی ســتاد نانو در سال 1392 

به این پایگاه اضافه شده است. کاربران می توانند با مراجعه به کارتابل خود، برای ثبت اشتراک جدید و همچنین تمدید و مدیریت اشتراک خود اقدام کنند.

شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 3-1

ح زیر دنبال کرده است: ستاد نانو تولید و انتشار محتوای رسانه ای را در بستر شبکه های اجتماعی و کانال های عمومی در پیام رسان ها نیز به شر
 در سال 1394 کانال فناوری نانو در پیام رسان تلگرام به آدرس www.telegram.me/irannano راه اندازی و به روزرسانی شد. تعداد اعضای این کانال 

تا پایان همان سال به 6,۰۰۰ و تا سال 1396 )با ارائه بیش از 5,۰۰۰ مطلب مرتبط با فناوری نانو( به حدود 18,۰۰۰ نفر رسید.
 فعالیت در پیام رســان های فضای مجازی از ســال 1397 به پیام رســان »بله« به آدرس https://ble.ir/Irannano منتقل شــد و کانال فناوری نانو در 
این پیام رســان، کار خود را با 165۰ عضو آغاز کرد. این کانال نیز در ســال 1399 با انتشــار بیش از 1,6۰۰ مطلب توانســت تا پایان این ســال، بیش از 95۰۰ 

نفر مخاطب جذب کند.
 در سال 1399 صفحه »نانوگرام« در فضای مجازی با محوریت اینستاگرام راه اندازی شد. به این ترتیب بیش از 3۰۰ محتوای ویژه شبکه های اجتماعی 
تولید و منتشــر شــد و این محتوا بیش از 6,5۰۰ مخاطب فعال و مرتبط با فناوری نانو را به خود جذب کرد. توجه به ســؤاالت و ابهامات کاربران فضای 
مجازی )که از تحلیل محتوای منتشــر شــده مرتبط با فناوری نانو در فضای توییتر و اینســتاگرام به دســت آمده اســت(، چراغ راه برنامه های رســانه ای 
ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری به منظور انتشــار محتوا در این فضا بوده اســت. آمار مقایســه ای مربــوط به تولید محتــوای مرتبط با فناوری نانو در بســتر 

اینستاگرام که توسط کاربران فارسی زبان در سال های 98 و 99 منتشر شده است، در نمودار  4-9 قابل مشاهده است.

آمار مقایسه ای تولید محتوای مرتبط با فناوری نانو در بستر اینستاگرام )1398-1399( نمودار  9-4 
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همچنین واژگان معنادار استفاده شده در قسمت نظرات پست های اینستاگرام مرتبط با فناوری نانو و کاربردهای آن توسط کاربران فارسی زبان به صورت 
ابر کلمات در شکل  4-1 دسته بندی و مرتب شده اند. در این ابر کلمات، میزان درشتی کلمات به میزان تکرار و استفاده از آن ها وابسته است.

نمودار  4-10  حوزه ها یا محصوالتی با بیشترین تبلیغ در بستر اینستاگرام )1398-1399(

واژگان معنادار استفاده شده در قسمت نظرات پست های اینستاگرام مرتبط با فناوری نانو توسط کاربران فارسی زبان )1399( شکل  1-4 
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همچنین در نمودار  4-1۰ به بررسی حوزه ها یا محصوالتی که بیشترین تبلیغ برای آن ها در بستر اینستاگرام صورت گرفته اشاره شده است.
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پس از بررسی های مشابهی که در بین مطالب منتشر شده در حوزه فناوری نانو به زبان فارسی در فضای توئیتر انجام شد، آمار مقایسه ای مربوط به تولید 
محتوای مرتبط با فناوری نانو در این بستر که در سال های 1398 و 1399 منتشر شده است، در نمودار  4-11 قابل مشاهده است.

آمار مقایسه ای تولید محتوای مرتبط با فناوری نانو در بستر توئیتر )1398-1399( نمودار  11-4 
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همچنین واژگان معنادار استفاده شــده در توئیت های منتشــر شــده مرتبط با فناوری نانو و کاربردهای آن توســط کاربران فارســی زبان به صورت ابر کلمات 
در شکل  4-2 دسته بندی و مرتب شده اند.

واژگان معنادار استفاده شده در توئیت های مرتبط با فناوری نانو توسط کاربران فارسی زبان )1399( شکل  2-4 
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، توجه به پیشــرفت ایران در این حوزه بوده اســت. همچنین پرســش ها و ابهامات  همان طــور کــه مالحظــه می شــود مهم ترین نکتــه از نظر کاربــران توئیتر
ح شده توسط کاربران فارسی زبان توئیتر در سال 1399 در نمودار  4-12 نمایش داده شده است. مطر

درصد پرسش ها و ابهامات مطرح شده توسط کاربران فارسی زبان توییتر )1399( نمودار  12-4 

چرا در نانو پیشرفت کرده ایم 
ولی در اقتصاد نه؟ ، 69  

ضعف سیاستمداران دلیل تخریب 
این فناوری است؟، 17  

حجم صادرات مبتنی بر فناوری نانو چقدر 
است؟، 7  

بی نتیجه بودن پیشرفت در نانو 
برای کشور، 7  
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2- تولید و انتشار محتوای مرتبط با فناوری نانو در رسانه های عمومی

یکــی از رویکردهــای ثابــت ســتاد نانو در ترویج فنــاوری نانو، همکاری با رســانه های عمومی در تأمین محتوای علمی و صحیح برای رســانه ها اســت. برقراری 
گاهی عمومی  ، زمینه های مناســبی برای پوشــش خبــری رویدادهای ویــژه فناوری نانــو و افزایــش آ ارتبــاط مناســب ســتاد نانــو با رســانه های عمومی کشــور
، به عنوان اصلی ترین منبع خبری، نقشــی اساســی در  مــردم نســبت بــه فنــاوری نانو و کاربردهای آن در زندگی فراهم کرده اســت. رســانه های عمومی کشــور
آموزش و اطالع رســانی به عموم مردم دارند. به همین منظور ســتاد نانو با هدف آشناســازی مردم با این فناوری تالش کرده اســت تا دسترســی خبرنگاران 
و برنامه ســازان رســانه های عمومــی را بــه محتــوای دقیق و به روز اخبــار فراهم کرده و همچنین زمینه آشــنایی آن ها با محققان، فنــاوران و صنعتگران حوزه 

فناوری نانو را تسهیل کند)45(.

صداوسیما 1-2

با همکاری های ســتاد نانو با صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران، از ســال 1389 تا پایان ســال 1399، حدود 46۰۰۰ دقیقه برنامه و خبر تلویزیونی و بیش از 
356۰۰ دقیقه برنامه و خبر رادیویی به اطالع رسانی رویدادهای فناوری نانو و معرفی توانمندی های کشور در ارتباط با فناوری نانو اختصاص یافته است. روند 

سالیانه مدت زمان پخش این برنامه ها در صداوسیما در نمودار  4-13 نشان داده شده است.
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: از جمله مهم ترین بخش های خبری و ترویجی پخش شده در صداوسیما عبارت اند از
، از سال 1387؛  پخش آخرین اخبار فناوری نانو در کشور در شبکه رادیویی جوان و در بخش ویژه خبری برنامه صبح دانش، هر دو هفته یک بار

 پخش آخرین اخبار فناوری نانو در کشور به صورت یک بستٔه ویژه خبری در بخش خبر علمی و فرهنگی شبکه چهار سیما، هفته ای یک بار از سال 
1388 تا 1392؛

 پخــش »مجموعــه نانــو« از شــبکه خبر در ســال 1391 در 16 قســمت که به بحــث درباره دســتاوردهای ایران در فنــاوری نانو در چندین حــوزه به ویژه 
حوزه های صنعتی پرداخته است.

 پخش برنامه »طلوع« از شبکه 4 در سال 1391 در 9 قسمت که به بررسی وضعیت فناوری نانو در ایران و تجاری سازی محصوالت فناوری نانو توسط 
شرکت های دانش بنیان و همچنین معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه های صنعتی پرداخته است.

با توجه به اینکه در ســال های اولیه فعالیت های رســانه ای ســتاد نانو، بســیاری از مردم کشــور به اینترنت دسترســی نداشــته و ابزارهایی چون پایگاه های 
اینترنتــی، پاســخگوی نیازهــای اطالعاتــی طیف محدودی از آن ها بوده اســت، دسترســی آســان مردم به پیام نمای تلویزیون، موجب می شــد که این رســانه 
گاهــی مردم باشــد. در همین راســتا از ســال 1388، مجله ای بــا عنوان فنــاوری نانو روی پیام نمای شــبکه دو ســیما  بســتری مناســب بــرای افزایــش ســطح آ
منتشــر شــده اســت. ایــن مجلــه، اطالعاتــی را در زمینه آشــنایی عموم مردم با فنــاوری نانــو و کاربردهــای آن در زندگی در اختیــار بینندگان قرار داده اســت. 
 بیش از 425,۰۰۰ 

ً
مســابقات پیامکی که هم زمان با انتشــار 334 شــماره از این مجله در ســال های 1388 تا 1392 در پیام نمای شبکه دو برگزار شده اند، جمعا

شرکت کننده داشته است. روند تعداد شماره های منتشرشده از مجله فناوری نانو در پیام نمای شبکه دو سیما و تعداد شرکت کنندگان در مسابقه های 
پیامکی آن در نمودار  4-14 نشان داده شده است.

مدت زمان پخش برنامه های مرتبط با فناوری نانو در صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران )1389-1399( نمودار  13-4 
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تعداد شماره های منتشر شده از مجله فناوری نانو در پیام نمای شبکه دو سیما و تعداد شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی آن )1388-1392( نمودار  14-4 

تعداد خبرها و مطالب منتشر شده مرتبط با فناوری نانو در خبرگزاری های رسمی )1389-1399( نمودار  15-4 
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خبرگزاری های کشور 2-2

خبرگزاری هــای رســمی کشــور بــا انتشــار حــدود 44,۰۰۰ خبر و مطلــب مرتبط با فناوری نانــو در ســال های 1389 تــا 1399، در معرفی این فناوری و اطالع رســانی 
رویدادهــا و محصــوالت مرتبــط با آن در کشــور نقش مهمی ایفا کرده اند. آمار ســاالنه انتشــار مطالب در این رســانه های عمومی در نمودار  4-15 ارائه شــده 

است.
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روزنامه ها 3-2

درخواست رسانه های عمومی 4-2

روزنامه هــا نیــز بــا انتشــار بیــش از  78۰۰خبــر و مطلــب مرتبــط بــا فنــاوری نانــو در ســال های 1389 تــا 1399، در معرفی ایــن فنــاوری و اطالع رســانی رویدادها و 
محصوالت مرتبط با آن در کشور نقش مهمی ایفا کرده اند. آمار ساالنه انتشار مطالب در این رسانه های عمومی در نمودار  4-16 ارائه شده است.

تعداد خبرها و مطالب منتشر شده مرتبط با فناوری نانو در روزنامه ها )1389-1399( نمودار  16-4 

تعداد درخواست های رسانه های عمومی به منظور تأمین محتوا یا هماهنگی با افراد )1397-1399( نمودار  17-4 
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به منظور بهبود همکاری با رسانه ها، تمامی درخواست ها با موضوع تقاضای محتوا یا معرفی و هماهنگی با افراد از سوی رسانه ها دریافت و ثبت می شود. 
از زمان شــروع این برنامه در ســال 1397 تا پایان ســال 1399 به حدود 6۰۰ درخواســت رســانه ای مرتبط با فناوری نانو از ســوی خبرنگاران رســانه های عمومی 

پاسخ داده شده است. تعداد درخواست های رسانه های عمومی در این زمینه در سال های 1397 تا 1399 در نمودار  4-17 نمایش داده شده است.
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3- توان افزایی کارشناسان رسانه ها در حوزه فناوری نانو
صحــت علمــی محتــوای اخبــار مربوط به فناوری نانو که یکی از نکات قابل توجه در زمینه اطالع رســانی در این زمینه اســت، مســتلزم آشــنایی هر چه بیشــتر 
کارشناســان رســانه با مفاهیم کلی علم و فناوری و مفاهیم بنیادین فناوری نانو و کاربردهای آن اســت. از این رو ســتاد نانو، عالوه بر تشــکیل شــبکه ای از 
مروجــان رســانه ای در ســال 1395، از ســال 1387 اقــدام بــه برگزاری دوره های آموزشــی فناوری نانو برای کارشناســان رســانه ها کــرده و بازدیدهایــی را از مراکز 

تحقیقاتی و پژوهشی فناوری نانو در کشور برگزار کرده است که در ادامه به طور مختصر به آن ها اشاره خواهد شد.

شبکه مروجان رسانه ای فناوری نانو 1-3

این شبکه از سال 1395 با حضور بیش از 7۰ نفر از کارشناسان رسانه ای مختلف با هدف آموزش و ارتقای اثرگذاری مروجان رسانه ای فناوری نانو تشکیل 
شده است. از کارکردهای این شبکه می توان به اشتراک اطالعات و تجربیات افراد و بحث و تبادل نظر در خصوص ابزارها و روش های ترویج و اطالع رسانی 

اشاره کرد. نمایندگانی از خبرگزاری ها، روزنامه ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی مختلف در این شبکه رسانه ای فعالیت دارند.

رویدادهای مختلف آموزشی 2-3

برگزاری همایش آشنایی با مفاهیم فناوری نانو
در این همایش که در ســال 1387 با حضور کارشناســانی از خبرگزاری های مختلف فعال در فضای رســانه ای کشــور برگزار شد، کارشناسان ستاد نانو به ارائه 

مطالبی در خصوص مفاهیم علم و فناوری و شاخص های ارزیابی و رتبه بندی کشورها در فناوری نانو پرداخته اند.

بازدید از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
برنامه بازدید از مراکز تحقیقاتی و پژوهشــی در ســال 1387 با حضور 27 نفر از کارشناســان رســانه های مختلف، از محل پژوهشگاه صنعت نفت، برگزار شد. 
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مفاهیم مقدماتی فناوری نانو و آشــنایی با دســتاوردهای پژوهشــگاه صنعت نفت در زمینه فناوری نانو از جمله مطالبی بود که در بخش اول بازدید به آن 
پرداخته شــد و در نهایت، کارشناســان رســانه ها با بازدید از محل پایلوت های تولید محصوالت فناوری نانو در این پژوهشگاه، از نزدیک با این دستاوردها 

آشنا شدند. اکثر کارشناسان رسانه ها از برگزاری چنین برنامه هایی استقبال کرده و آن را در روند اطالع رسانی صحیح مؤثر دانسته اند.

بازدید از شرکت های فناوری نانو )تور رسانه ای فناوری نانو(
ایــن برنامــه از ســال 1397 تحت عنــوان »برگزاری تور رســانه ای فناوری نانو« بــا هدف ارائه 
خدمــات رســانه ای بهتــر به شــرکت های فنــاوری نانو و معرفــی محصوالت فنــاوری نانو در 
رســانه های کشــور آغاز شــده و پس از آن نیز ادامه پیدا کرده اســت. در 2 تور برگزار شــده 
در ســال 1397 در شــهرهای مشــهد و اصفهان، خبرنگاران 15 رســانه کشــور از 5 شــرکت 
فناوری نانو در این دو شهر بازدید کرده و با این شرکت ها و محصوالت فناوری نانو آن ها 
 ، آشنا شدند. همچنین در تورهای برگزارشده در سال 1398 در استان های یزد و البرز نیز
خبرنگاران 15 رســانه کشــور و فعاالن شبکه های اجتماعی از 4 شرکت فناوری نانو در این 
دو شــهر بازدیــد کــرده و ضمن آشــنایی با ســازوکار شــرکت ها بــه معرفی این شــرکت ها و 

محصوالتشان در رسانه ها پرداختند. در سال 1399 نیز بیش از 4۰ نفر از فعاالن شبکه های اجتماعی در تورهای بازدید از توانمندی های فناوری نانو شرکت 
کردند. همچنین در تورهای برگزار شــده در فب نانوالکترونیک و شــرکت فناوران نانومقیاس، خبرنگارانی از 1۰ رســانه کشــور و همچنین فعاالن شبکه های 

اجتماعی ضمن آشنایی با سازوکار این مراکز به معرفی آن ها و خدمات و محصوالتشان در رسانه ها پرداختند.

برگزاری دوره های آموزشی
کارگاه »ژورنالیست علمی با محوریت فناوری نانو«، با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و گروه دانش رادیو جوان، در سال 1388 برگزار شد. در این برنامه، 
چهار نفر از مدرســان رســانه، مباحث کلیدی در ژورنالیســم علمی را برای 2۰ نفر از برنامه ســازان و کارشناســان شــبکه های مختلف صداوســیما تشــریح کردند. 
، به تشــریح جنبه های مختلف فناوری نانو و سیاســت های توســعه ایــن فناوری در ایــران پرداختند. در پایان  کارشناســانی از بخش هــای مختلــف ســتاد نانو نیز
دوره، برنامه سازان در چهار گروه کاری، با حضور کارشناسان فناوری نانو، ساخت یک برنامه در زمینه این فناوری را با رعایت نکات علمی و هنری تمرین کردند.

در سال 1394 یک کارگاه آموزشی چهارروزه با هدف ارتقای اخبار منتشر شده در پایگاه اینترنتی ستاد نانو و سایر رسانه های مرتبط برای 3۰ نفر از خبرنگاران 
و کارشناســان رســانه ای فناوری نانو برگزار شــد. در این دوره، اصول خبرنگاری علمی تدریس شــد و تعدادی از خبرهای فناوری نانو به صورت کارگاهی مورد 

تحلیل قرار گرفت.
در ســال 1394 کارگاه دوروزه ای بــا عنــوان »دوره توان افزایــی کارشناســان رســانه ای فنــاوری نانــو« بــا هــدف دسترســی آســان کارشناســان رســانه بــه معنــی 
اصطالحــات تخصصــی ایــن فنــاوری، برگزار شــد که در آن 4۰ نفر از خبرنگاران و کارشناســان رســانه های مختلــف مکتوب از جمله خبرگزاری هــا و روزنامه ها و 
همچنین صداوسیما حضور پیدا کردند. این افراد با موضوعاتی مانند گذری بر فناوری نانو در ایران، مبانی فناوری نانو، تجربیات موفق صنعت گران فناوری 

نانو و همچنین سطوح و مراحل توسعه فناوری آشنا شدند.
در سال 1396، دوره آموزشی کارشناسان رسانه ای با هدف ارتقای توانمندی های کارشناسان رسانه ای با حضور 3۰ نفر کارشناس از 25 رسانه برگزار شد. دو 

: مورد از محورهای اصلی این برنامه عبارت بودند از
 کارگاه های آشنایی با فرایند توسعه محصوالت دانش بنیان و توسعه بازارهای صادراتی؛

 کارگاه گزارش نویسی علمی.

برگزاری هم اندیشی رسانه ای
هم اندیشــی رســانه ای فناوری نانو با حضور 3۰ نفر از مدیران گروه دانش، کارشناســان شبکه های مختلف صداوسیما و خبرگزاری ها و مسئوالن ستاد نانو، 

در سال 1388، با حضور دبیر ستاد نانو برگزار شد.
حاضران در این جلسه، به ارائه پیشنهادها و انتقادهایی درباره اطالع رسانی فناوری نانو در سال 1388 و برنامه های آینده پرداختند. ارائه محتوای مناسب 
تصویری توسط ستاد نانو، دقت و سرعت در انتشار اطالعات فناوری نانو توسط رسانه ها و لزوم برقراری ارتباط بیشتر بین رسانه و ستاد نانو، از مهم ترین 
نکاتی بود که در این جلسه به آن ها اشاره شد. در پایان این مراسم، از جمعی از کارشناسان و مدیران شبکه های مختلف صداوسیما و خبرگزاری هایی که 

در سال 1388 بیشترین فعالیت را در زمینه اطالع رسانی فناوری نانو داشتند، تقدیر شد.
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گزارش های تحلیلی تهیه شده از فعالیت رسانه های عمومی کشور در زمینه فناوری نانو جدول 3-4 

توضیحاتتعداد گزارش های تحلیلیسال

9۴18
گزارش هایی در زمینه های توالی سنجی DNA، تشخیص و درمان دیابت، بهبود کیفیت تصاویر MRI، نقاط کوانتومی عاری از کادمیم، 

الماسواره ها، تجاری سازی گرافن، فناوری نانوسلولز، فناوری ویروس های مهندسی شده و همچنین 5 گزارش از وضعیت توسعه فناوری نانو در 
چند کشور هدف و 3 گزارش از محتوای منتشرشده توسط نهادهای مطالعه بازار

8 شبکه تلویزیونی، 7 شبکه رادیویی، 7 روزنامه و 10 خبرگزاری953۲

8 شبکه تلویزیونی، 7 شبکه رادیویی، 7 روزنامه و 10 خبرگزاری963۲

8 شبکه تلویزیونی، 7 شبکه رادیویی، 7 روزنامه و 10 خبرگزاری973۲

8 شبکه تلویزیونی، 8 شبکه رادیویی، 10 روزنامه و 9 خبرگزاری9835

8 شبکه تلویزیونی، 8 شبکه رادیویی، 10 روزنامه و 9 خبرگزاری9935

4- رصد، مستندسازی و ارزیابی مروجان رسانه ای فناوری نانو
پــس از ارزیابــی کــه دربــاره عملکرد رســانه ها در زمینه تولید و انتشــار محتوای مربوط بــه فناوری نانو 
در ســال 1386 در جریــان ســومین جشــنواره برترین هــای فنــاوری نانو صــورت گرفت، در ســال 1387 
آیین نامه جدید ارزیابی عملکرد رسانه ها تدوین شد. بر اساس این آیین نامه، ارزیابی ها در دوره های 
شــش ماهه و بــا توجه به مســتندات ارســالی به وســیله رســانه ها صــورت می گیرد. در ایــن آیین نامه 
رســانه ها بــه چهــار بخــش شــبکه های ســیما، شــبکه های صــدا، خبرگزاری هــا و روزنامه هــا تقســیم 
شده اند و در ارزیابی آن ها شاخص هایی مانند موضوع و صحت مطالب و نحوه ارجاع دهی، توجه به 

ارتقای سطح دانش کارکنان، نظم در ارتباط با ستاد نانو و... در نظر گرفته شده است.
همچنین در سال 1394 با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی ایجاد شده در بخش رصد اخبار و مقاالت 
پایگاه اینترنتی ســتاد نانو، نهادی با عنوان »مرکز پایش فناوری« شــکل گرفت. این نهاد با رصد روند 
، گزارش هایی از وضعیت این حوزه ها  توسعه فناوری نانو در حوزه های کلیدی و زمینه های اولویت دار

در دنیا ارائه کرده است. این گزارش ها به تصمیم سازی برای سیاست گذاران و مدیران پژوهشی و صنعتی کمک کرده است. از سال 1394 تا پایان سال 1399 
بیــش از 18۰ گــزارش تهیــه و تنظیم شــده و برای مدیران رســانه های مربوطه ارســال شــده اســت. اطالعات مربوط به تعــداد گزارش های تهیه شــده از فعالیت 

رسانه های عمومی در این بازه زمانی در جدول  4-3 ارائه شده است.
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نتایج رتبه بندی فعالیت رسانه های عمومی کشور در زمینه ترویج فناوری نانو جدول 4-4 

در ادامــه برنامــه رصــد، ارزیابــی و رتبه بنــدی رســانه های عمومــی، فعالیــت ایــن 
رســانه ها در زمینــه ترویــج فنــاوری نانــو، از ســال 1395 بــه صورت روزانــه رصد و 
گــزارش آمــاری و تحلیــل آن بــه صــورت هفتگــی تدوین شــده اســت. رتبه بندی 
و معرفــی ســاالنه برتریــن رســانه ها و فعــاالن خبــری حــوزه فنــاوری نانــو، طبــق 
شــاخص های ارائه شده در »آیین نامه ارزیابی و رتبه بندی رسانه ها« انجام شده 
و هــر ســاله در قالــب »جشــنواره نانــو و رســانه« از رســانه های برتــر تقدیر شــده 
اســت. نتایج رتبه بندی این رســانه ها در ســال های 1387 تا 1399 در جدول  4-4 

ارائه شده است.

رسانه های برترسال

شبکه چهار سیما، شبکه رادیویی جوان و خبرگزاری ایسنا87

شبکه چهار سیما، شبکه تلویزیونی خبر، شبکه رادیویی جوان، شبکه رادیویی پیام90

شبکه تلویزیونی خبر، شبکه چهار سیما، شبکه رادیویی ایران، شبکه رادیویی جوان، روزنامه ایران و باشگاه خبرنگاران جوان91

خبرگزاری مهر و دانشجویان ایران )ایسنا( )به صورت مشترک در بخش خبرگزاری ها(، روزنامه جام جم، رادیو ایران، شبکه تلویزیونی 96
خبر و روزنامه صمت

خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان، رادیو ایران و شبکه تلویزیونی خبر97

شبکه پنج سیما، شبکه رادیویی جوان، روزنامه جام جم، خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، روزنامه صمت و پایگاه اینترنتی ساختمان آنالین98

رسانه های برتر: شبکه خبر، رادیو ایران، روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری دانشجو99
رسانه های تخصصی صنعت: فناوران نانومقیاس، کیتوتک، نانو فراز سپاهان

با ارزیابی های صورت گرفته و برگزاری جلسات با نخبگان عرصه رسانه در نیمه دوم سال 1398 مقرر شد تغییراتی در محتوا و نحوه برگزاری جشنواره نانو و 
رسانه ایجاد شود. بر این اساس از سال 1399 بازه زمانی ارسال آثار تغییر کرده و فعاالن رسانه ای بعد از انتشار فراخوان فرصت ارسال آثار را داشته اند. این 
موضوع سبب جذب آثار بیشتر شده و در جهت گیری سوژه ها مؤثر بوده است. همچنین جهت تسهیل ارتباط گیری مخاطبان با جشنواره، پایگاه اینترنتی 
، داوری آثار به صورت برخط و... راه اندازی شــده است.  به آدرس www.nanomedia.ir با قابلیت های ویژه ای همچون رصد و ارزیابی برخط رســانه، ارســال اثر
، مورد  در جشــنواره نانو و رســانه ســال 1399 عالوه بر تقدیر از رســانه های برتر در هر گروه از رســانه ها، آثار برتر در »ســه محور ویژه« نیز مســتقل از قالب اثر

: 1- فناوری نانو در زندگی مردم 2-صادرات محصوالت نانو 3- نقد و تحلیل. تقدیر قرار گرفتند. محورهای ویژه جشنواره عبارت بودند از
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5- الگوسازی از افراد و نهادهای مؤثر و موفق در توسعه فناوری نانو
معرفــی افــراد و نهادهــای موفــق در توســعه فنــاوری نانو، بــه عنوان یک رویکــرد در همه ابزارهــای رســانه ای ترویج فناوری نانو دنبال شــده اســت. از جمله 

: اقدامات صورت گرفته در این راستا عبارت اند از
 اختصاص بخش ثابتی در فصلنامه فناوری نانو و کانال شبکه های پیام رسان ستاد نانو برای معرفی فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگرانی که نتایج 

کار آن ها در مجالت علمی با ضریب تأثیر )Impact Factor( باال منتشر شده است؛
، برگزیدگان مسابقات فناوری  ، محققان برتر  معرفی مستمر و تدریجی کارنامه افراد و نهادهای برتر فناوری نانو از جمله شرکت ها و محصوالت برتر

نانو، برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و... در رسانه های ستاد نانو؛
 معرفی فناوران و شرکت های دانش بنیان فناوری نانو به رسانه های عمومی برای انعکاس موفقیت های آن ها.
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