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 اجرایی سند

نانو یفناور یمسابقه مل دوازدهمین  

 دانشجویی-بزرگترین رقابت علمی

 در حوزه فناوری نانو
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 مقدمه -۱
 نانو، یفناور یراهبرد سند در شدهنیتدو یآموزش و یجیترو اهدافتحقق  یراستا در نانو یفناور توسعه ژهیو ستاد

بزرگترین رقابت علمی در حوزه فناوری نانو است  این مسابقه است. دهکر نانو یفناور یمل مسابقه یبرگزار به اقدام

 مندانهعالق از نفر هزاران حضور با نانو یفناور توسعه ژهیو ستاد یعموم آموزش و جیترو کارگروه توسط ساله هرکه 

، زمینه را برای اخذ کنندگانمیان شرکت نانو عالوه بر ایجاد رقابت فناوری مسابقه ملی .دشویم برگزار نانو یفناور به

 کند.آپ فراهم میاخذ مجوز شرکت در نانواستارتو  تدریسگواهی توانمندی 

 اهداف -۲

 گسترش نانو، فناوری با محققان آشنایی افزایش منظور به سالم رقابتی فضای ایجاد مسابقه اینهدف از برگزاری 

 ،فناوری از حوزه این هایبرترین شناسایی ،کشور آموزشی – علمی مراکز دیگر و هادانشگاه در نانو فناوری آموزش

 توسعهویژه  ستاد سوی از گرفتهصورت تشویقی هایحمایت و آموزشی هایفعالیت دهیجهت و هاآن از حمایت

 است. نانو فناوری

  نفعانذی -۳
 و حامیان مسابقه به شرح زیر است: نفعانذی

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 

 بنیاد نخبگان 

 های راهبردیشبکه آزمایشگاهی فناوری 

 وزارت علوم 

 وزارت بهداشت 

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 نوردانشگاه پیام 

 همگرا هایفناوری راهبردی مرکز 
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 یبندزمان-۴
  مسابقه ملی نانو به شرح زیر است: دوازدهمینبندی زمان

 

 

 مخاطبان -۵
 :امکان ی، دانشگاهمرتبط  یهارشتهمقاطع و  ینانو در تمام حوزهمند به هعالق دانشجویان هیکل دانشجویان

 مسابقه را دارند. نیدر ا شرکت

  سال از  2مند به شرکت در این مسابقه درصورتیکه حداکثر التحصیالن دانشگاهی عالقهفارغ التحصیالن:فارغ

 ها نگذشته باشد، امکان شرکت در مسابقه را دارند. آن پایان آخرین مقطع تحصیلی

 
امکان حضور یازدهم، دهم و نهم  هایمسابقه ملی نانو در دورهکشوری تبه برتر ر ۱۰شایان ذکر است که  -

 دوره از مسابقه را نخواهند داشت. دوازدهمیندر 

 آموزان امکان شرکت در این مسابقه را ندارند.دانش -

آغاز ثبت نام
۱۴۰۱آذر۵

پایان ثبت نام
۱۴۰۲خرداد ۲۰

ویرایش اطالعات
۱۴۰۲خرداد ۳۱تا ۲۵

برگزاری مرحله اول  
غیرحضوری

۱۴۰۲تیر ۳و ۲، ۱

اعالم برگزیدگان  
مرحله اول

۱۴۰۲تیر 6

تعیین حوزه آزمون  
مرحله دوم

۱۴۰۲تیر ۱۰الی9

شرکت در آزمون  
مرحله دوم حضوری

۱۴۰۲تیر ۳۰

یهانتشار پاسخ نامه اول
۱۴۰۲مرداد ۴

بررسی اعتراضات به 
پاسخ نامه آزمون

۱۴۰۲مرداد 7الی ۵

اعالم کارنامه و نفرات
مرحله عملی

۱۴۰۲مرداد ۱۰

آزمون مرحله عملی

۱۴۰۲شهریور ۴الی ۱

مراسم اختتامیه و اعالم 
رتبه ها

۱۴۰۲مهرماه 
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الذکر نیستند: این افراد در صورت تمایل به اخذ گواهی توانمندی تدریس داوطلبانی که مشمول شرایط فوق -

 موردنیاز را کسب کنند.  توانند در مسابقه ملی شرکت و حدنصابآپ مییا اخذ مجوز حضور در نانواستارت

 
ملی فناوری  توانند در مسابقهگذرد میمیسال از دوره فراغت ایشان  3: فارغ التحصیالنی که بیش از ۱تبصره

جایزه این افراد صرفا شامل جایزه نقدی  های خود ارزیابی شوند.نانو شرکت کرده و در ارزیابی پایانی بین هم رده

 باشد و به مرحله سوم و جایزه بنیاد ملی نخبگان راه پیدا نخواهند کرد.بنیاد آموزش فناوری نانو و مدال طال می

 
 عهده داوطلب یا نهاد ترویجی  مسابقه ملی فناوری نانو بر دوازدهمینم ناحت اطالعات مندرج در هنگام ثبتص

کننده است. مدارک و مستندات نفرات برتر مسابقه ملی، قبل از اعطای جوایز کنترل خواهد شد. در صورت نامثبت

وی  داوطلب ممانعت بعمل خواهد آمد و رتبه بعدی جایگزینبا شرایط فوق، از احراز برگزیدگی عدم تطابق 

 خواهد شد.

 یشنهادیمنابع پسرفصل و  -6
 مسابقه ملی نانو به شرح زیر است: دوازدهمینهای علمی سرفصل

 هیپا میمفاه 

 نانوساختارها  

 ساخت و سنتز نانوساختارها یهاروش 

 زیو آنال ییشناسا زاتیها و تجهروش 

 در حوزه آب، محیط زیست و حوزه دیگر نانو یفناور یکاربردها 

 و محصوالت ساخت ایران نانو یفناور یسازیتجار 

( منبع این مسابقه از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای ireducationnano.سایت آموزش فناوری نانو )

مسابقه ملی فناوری نانو است. مقاالت آموزشی و مطالب علمی سایت آموزش فناوری نانو تمامی  دوازدهمین

دهند. داوطلبان با مطالعه مقاالت سایت آموزش فناوری مسابقه ملی نانو را پوشش می دوازدهمینهای علمی سرفصل

سایت آموزش متعاقبا منابع علمی  نانو قادر به پاسخگویی بخش عمده سواالت آزمون خواهند بود. عالوه بر این،

( را برای پاسخ به سایر سواالت، در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد. گفتنی علمیتکمیلی )از قبیل کتب و مقاالت 

 است ممکن است یک حوزه دیگر به بخش کاربرد نانو اضافه گردد.

 برگزاری آزمون -7

مرحله برگزار خواهد شد. مرحله اول آن به صورت غیرحضوری برگزار در سه  نانو فناوری ملی مسابقه دوازدهمین

کنندگان در این مرحله به عنوان برگزیدگان مرحله اول انتخاب خواهند شد. در مرحله نفر از شرکت 3۰۰خواهد شد. 

 آزمون هایحوزه در ، این برگزیدگانشد خواهد برگزار ایچهارگزینه سواالت قالب درحضوری و  صورتدوم که به 

http://edu.nano.ir/
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نفر برتر مرحله  3۰سپس  دهند.می پاسخ دفترچه سواالت به شدهتعیین زمان مدت در و کرده پیدا حضورمنتخب 

جهت رقابت عملی به نفر برتر مقاطع تحصیالت تکمیلی(  ۱5نفر برتر مقطع کارشناسی،  ۱5به تفکیک مقطع ) دوم 

  رقابت خواهند پرداخت.ا یکدیگر به سوم راه یافته و در این مرحله ب مرحله

 
 

 مراحل برگزاری  -7-۱

 3و  2، ۱در روزهای  شود،به صورت غیرحضوری برگزار میبه منظور شرکت داوطلبان در مرحله اول مسابقه که 

وارد سایت آموزش فناوری نانو )نسخه جدید( شوند و به سواالت مربوطه پاسخ دهند. بودجه بندی  ۱۴۰2تیرماه 

 مرحله اول به شرح ذیل است:آزمون  3سواالت 

  نانوساختارها و پایه مفاهیم :۱آزمون 

  آنالیز و شناسایی تجهیزات و هاروشنانوساختارها و  سنتز و ساخت هایروش :۲آزمون 

  ایران ساخت محصوالت و نانو فناوری سازینانو، تجاری فناوری کاربردهای: ۳آزمون 

نفر برگزیده اول اعالم شده و واجد شرکت در مرحله  3۰۰آزمون، بر اساس جمع نمرات کسب شده  3با برگزاری این 

منتخب های ای و در حوزهشوند. مرحله دوم این مرحله به صورت تستی چهارگزینهدوم مسابقه ملی فناوری نانو می

 شود.سراسر کشور برگزار می

کنندگان در این مرحله و شانس حضور در نانو استارت آپ را داشته و بخش نمره الزم به ذکر است کلیه شرکت 

 علمی افراد جهت ورود به نانو استارت آین مرحله از مسابقه در نظر گرفته شده است.

 

 های آزمونبرگزاری در حوزه -7-۲

اب شده است، در آزمون مرحله آزمون که توسط دبیرخانه انتخ هایتوانند در حوزهفرد برگزیده مرحله اول، می 3۰۰

 هاخواهد بود.استانهای آزمون با توجه به تمرکز داوطلبین در مراکز حوزهدوم شرکت کنند. 

نفر از طرف دبیرخانه حضور دارند: مسئول حوزه و ناظر حوزه. مسئول حوزه محل برگزاری را برای  2درهر حوزه 

به ها دار است. سواالت و پاسخبرگکند و ناظر مسئولیت نظارت بر صحت برگزاری آزمون را عهدهآزمون فراهم می

 شود.مقابل مسئول حوزه فک پلمپ می گردد و در روز آزمون دربرای ناظر حوزه ارسال میصورت پلمپ 

الزم به ذکر است درصورت عدم امکان برگزاری حضوری این آزمون، دبیرخانه نسبت به نحوه برگزاری 

پیروی از شرایط اعالم شده توسط دبیرخانه کنندگان ملزم به این آزمون تصمیم خواهد گرفت و شرکت

 مسابقه، تابع تصمیم دبیرخانه و ستادنانو است.باشند. شرایط برگزاری و یا عدم برگزاری می
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 تئوری آزموناعالم نتایج  -7-۴

ها، کند و پس از تجمیع پاسخبرگها را برای دبیرخانه ارسال میپس از برگزاری آزمون، ناظر حوزه پاسخبرگ

، تشریحی به پاسخنامهپس از پایان مهلت اعتراض . گیردکنندگان قرار میپاسخنامه تشریحی آزمون در اختیار شرکت

 ،پایان مهلت اعتراض باشود. در نظر گرفته می اولیهبه منظور اعتراض به نتایج  مهلتیگردد و نتایج اولیه اعالم می

نفر برای رقابت عملی به  3۰واهند شد و این خ مشخصکارشناسی نفر برتر  ۱5 ، تحصیالت تکمیلینفر برتر  ۱5

نفر برتر این مرحله به آزمون مصاحبه جهت ورود به  ۱۰۰کرد. الزم به ذکر است از مرحله پایانی راه پیدا خواهند 

 شبکه مدرسان فناوری نانو دعوت خواهند شد.

 مرحله سوم، رقابت عملی -7-۵

 حضوری و پس از آموزش عملی مسابقه راه یافته و در یک کمپ نفر برتر مرحله دوم به مرحله 3۰پس از اعالم نتایج 

ه و در نهایت افراد پرداخت دقیق مسابقه، افراد به صورت جداگانه در مقطع تحصیلی خود با یکدیگر به رقابتبا تشریح 

در این مرحله وابسته به مرحله قبل  الزم به ذکر است امتیازات الزم جهت تعیین افراد برتر.برتر نهایی مشخص شد

 .کرد دخواه امتیاز نهایی افراد را مشخصامتیاز مرحله سوم، و  باشدنمی

 مسابقه ملی فناوری نانو وازدهمیناختتامیه د -۸
کنندگان در اختتامیه اعالم نتایج نهایی شرکت و برگزار ۱۴۰2 پاییزدر مسابقه ملی فناوری نانو  وازدهمیناختتامیه د

 خواهد شد. 

 

 های ترویجی فناوری نانوهای نهادفعالیت -9

های با ارتباط کمتر فناوری نانو و کنندگان بسیار از رشتهنانو و حضور شرکتای بودن فناوری رشتهبا توجه به میان

کنندگان با عدم وجود یک رشته خاص در زمینه فناوری نانو در مقطع کارشناسی همچنین جهت آشنایی شرکت

لت آموزشی فناوری نانو و آغاز روند آمادگی جهت حضور در این رقابت علمی بزرگ در سطح کشور با هدف ایجاد عدا

فناوری نانو در سطح کلیه های ترویجی دارد تا با یاری و حمایت از نهادبرای شرکت کنندگان، دبیرخانه در نظر 

نفره با تدریس اعضای  ۱۰۰الی  5۰هایی منابع مسابقه ملی نانو در گروههای آموزشیک سری دورههای کشور دانشگاه

 های قبل جهت انتقال تجربه، برگزار نماید.دوره ه برترشبکه مدرسان فناوری نانو و افراد رتب

 جوایز -۱۰

 مسابقه ملی فناوری نانو به شرح زیر است: دوازدهمینجوایز 

 جوایز نفرات برگزیده-۱۰-۱

و مقطع  تفکیک مقطع در دو دسته مقطع تحصیالت تکمیلیدوره مسابقه ملی فناوری نانو به  دوازدهمینجوایز 

 کارشناسی به داوطلبان اعطا خواهد شد.



 

7 

 

 ردیگیتعلق م ریبه شرح ز یزیجوا ،در مسابقه کلنفر برتر  ۱5ه ب :مقطع تحصیالت تکمیلینفرات برتر. 

 امتیاز بنیاد ملی نخبگان جایزه نقدی مدال رتبه

گرنت پژوهشی 

شبکه 

 آزمایشگاهی

 گرنت آموزشی

سایت آموزش 

 فناوری نانو

 طال اول
میلیون  7۵

 ریال
 میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۵۰ دارد

 طال دوم
میلیون  ۵۰

 ریال
میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۵۰ دارد  

 طال سوم
میلیون  ۴۰

 ریال
میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۵۰ دارد  

 طال چهارم
میلیون  3۰

 ریال
میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال 5۰ دارد  

 طال پنجم
میلیون  3۰

 ریال
میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال 5۰ دارد  

 نقره ششم
میلیون  2۰

 ریال
میلیون ریال 5 میلیون ریال 3۰ دارد  

 نقره هفتم
میلیون  2۰

 ریال
 میلیون ریال 5 میلیون ریال 3۰ دارد

 نقره هشتم
میلیون  2۰

 ریال
 میلیون ریال 5 میلیون ریال 3۰ دارد

 نقره نهم
میلیون  2۰

 ریال
 میلیون ریال 5 میلیون ریال 3۰ -

 نقره دهم
میلیون  2۰

 ریال
 میلیون ریال 5 میلیون ریال 3۰ -

 برنز یازدهم
میلیون  ۱5

 ریال
 میلیون ریال 3 میلیون ریال 2۰ -

 برنز دوازدهم
میلیون  ۱5

 ریال
میلیون ریال 3 میلیون ریال 2۰ -  

 برنز سیزدهم
میلیون  ۱5

 ریال
میلیون ریال 3 میلیون ریال 2۰ -  

 برنز چهاردهم
میلیون  ۱5

 ریال
میلیون ریال 3 میلیون ریال 2۰ -  

 برنز پانزدهم
میلیون  ۱5

 ریال
میلیون ریال 3 میلیون ریال 2۰ -  

 

 

 :ردیگیتعلق م ریبه شرح ز یزیجوا ،در مسابقه کارشناسیمقطع نفر برتر  5۱ به نفرات برتر مقطع کارشناسی.  

 



 

8 

 

 گرنت آموزشی نقدیجایزه  امتیاز بنیاد ملی نخبگان مدال رتبه

 میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۵۰ دارد طال اول

 میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۴۰ دارد طال دوم

 میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۳۰ دارد طال سوم

 میلیون ریال ۵ میلیون ریال ۲۰ دارد طال چهارم

 میلیون ریال ۵ میلیون ریال ۲۰ دارد طال پنجم

 میلیون ریال 5 میلیون ریال ۱5 دارد نقره ششم

 میلیون ریال ۴ میلیون ریال ۱5 دارد نقره هفتم

 میلیون ریال ۴ میلیون ریال ۱5 - نقره هشتم

 میلیون ریال ۴ میلیون ریال ۱5 - نقره نهم

 میلیون ریال 3 میلیون ریال ۱5 - نقره دهم

 میلیون ریال 3 میلیون ریال ۱۰ - برنز یازدهم

میلیون ریال ۱۰ - برنز دوازدهم  میلیون ریال 3 

میلیون ریال ۱۰ - برنز سیزدهم  میلیون ریال 3 

میلیون ریال ۱۰ - برنز چهاردهم  میلیون ریال 3 

میلیون ریال ۱۰ - برنز پانزدهم  میلیون ریال 3 

 

 یکارشناس مقطع در ،یدرس واحد ۱۴۰ گذراندن ای یلیتحص ام 8 ترم تا یعموم یپزشک یدانشجو داوطلبان -

 .شوندیم یبندرتبهارزیابی و 

 گیرند. قرار میکارشناسی بندی در دسته( تر از کارشناسی نیز )اعم از کاردانی، دیپلم مقاطع پایین -

 های برترنهاد جوایز ویژه -۱۰-۲

نامه ارزیابی نهادهای مسابقه ملی فناوری نانو به شرح زیر است. آیین دوازدهمینجوایز ویژه نهادهای ترویجی فعال در 

 ترویجی در پیوست قابل مشاهده است.

 .تعلق خواهد گرفت ریبه شرح ز یزیجواسطح کشور ی برتر در جینهاد ترو ۱۰ه ب

 

 گرنت پژوهشی جایزه نقدی تندیس نوع نهاد رتبه

میلیون ریال ۶۰ طالیی ترویجی اول ریالمیلیون  ۰5   

اینقره ترویجی دوم میلیون ریال ۰5  میلیون ریال ۰3   

اینقره ترویجی سوم میلیون ریال ۰۴  میلیون ریال 2۰   

میلیون ریال ۰3 برنزی ترویجی چهارم میلیون ریال ۰2   

میلیون ریال 2۰ برنزی ترویجی پنجم میلیون ریال ۰2   

میلیون ریال ۱5 تقدیرنامه ترویجی ششم تا دهم میلیون ریال ۱۰   
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 نام در مسابقهثبت -۱۰
 پذیر است.نام در مسابقه به دو صورت امکانثبت

 نانو آموزش تیدر سا تیپس از عضو: ینام انفرادثبت (.ireducationnano) نام مسابقه را ثبت توانیم

در منوی کاربری  نانو، آموزش تیخود در سا یپس از ورود به صفحه کاربر دیمنظور داوطلبان با نیانجام داد. بد

نام نام در مسابقه، پس از ثبتثبت هیدیینانو را انجام دهند. تأ یفناور یمسابقه مل دهمیننام در ثبت مسابقه ملی،

 نامثبت نهیهز. شودینانو درج م تیها در ساآن یداوطلبان ارسال و در صفحه شخص لیمیبه ا نه،یو پرداخت هز

 پرداخت است.قابل یکیصورت الکترونخواهد بود که به هزارتومان۱۰۰ یصورت انفرادبه

 

 در  با تخفیف ویژهمندان را نهادهای ترویجی معتبر قادر هستند عالقهی: جیترو ینهادها قینام از طرثبت

 ،اندنانو در آمده آموزش فناوری تیسا تیکه به عضو یداوطلباننام کنند. مسابقه ملی فناوری نانو ثبت دوازدهمین

توانند یشده در ستاد نانو، مثبت یجیترو یاز نهادها یکیخود به مسئول  یو کد مل یبا ارائه نام و نام خانوادگ

از طریق لینک نام داوطلب نام در مسابقه، پس از ثبتثبت هیدییانجام دهند. تأ فینام مسابقه را با تخفثبت

به شماره تماس داوطلب  ،یجینام توسط نهاد تروثبت نهیو پرداخت هز یجینهاد ترواختصاصی درگاه پرداخت 

پیامک ارسال خواهد شد و ثبت نام داوطلب در سایت آموزش فناوری نانو بخش رویدادهای من قابل مشاهده 

ایت آموزش فناوری نانو از طریق اپراتورهای سایت )البته گفتنی است که فرایند تکمیل ثبت نام در س.خواهد بود

درصد ۴۰با  یجیترو ینهادها قینام از طرثبت نهیهز هفته زمانبر است(. 2الی۱پذیرد و این فرایند صورت می

  است. هزار ریال 6۰۰ ف،یتخف

ترویجی .در صورتی که هر نهاد شرح زیر است*الزم به ذکر است مبلغ تشویقی اختصاص یافته به نهاد به 

های تشویقی فعال خواهند شد. به عنوان مثال در صورتی که یابد، پلهنامی جدول زیر دستبه تعداد ثبت

هزارتومانی به وی اختصاص داده  6۰۰و  ۴۰۰،  ۲۰۰نام کند، سه مرحله تشویقی نفر را ثبت ۸۳نهادی 

 هزارتومان است.. ۲۰۰میلیون و ۱شود که مجموع این مبلغ می

 مبلغ تشویقی نامیثبتتعداد 

 هزارتومان ۲۰۰ ۲۵

 هزارتومان ۴۰۰ ۵۰

 هزارتومان 6۰۰ 7۵

 میلیون ریال ۱ ۱۰۰

 هزارتومان به ازای هر نفر ۲۵ نفر ۱۰۰ازبیش

http://nanoeducation.ir/
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 ارتباط با دبیرخانه مسابقه -۱۱
 های ارتباطی با دبیرخانه به شرح زیر است:راه

  :۰2۱-۶۶5۱۰۱32ارتباط از طریق تلفن  

 ۰9۰25555۴۶2طریق موبایل:  ارتباط از 

  :ارتباط از طریق ایمیلCompetition@nano.ir 

 ۰9۰25555۴۶2رسان برای اشخاص حقیقی: ارتباط از طریق پیام 

 ۰9۰25555۴72رسان برای نهادهای ترویجی: ارتباط از طریق پیام 

 

  

mailto:Competition@nano.ir

