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نانوجایگاه سازمانی ستاد 
معرفی دستاوردهای فناوری نانو ایران

.استنانوفناوری وسعةتبرای ( خصوصی و دولتی)اجرایی بخش هایبه خدمت رسانیملی کشور، رفع موانع در زمان اجرا و اولویت هایتعیین مسیر حرکت و ، نانوستاد ویژه توسعه فناوری اصلی وظیفة

و فناوری ریاست علمی معاونت 
جمهوری

نانوستاد ویژه توسعه فناوری 

فناوریتوسعه  صنعت و بازارانسانیسرمایه های ترویج و فرهنگ سازی
توسعه خدمات و زیر  

تجاری سازیساخت های
ایمنی و استاندارد



انتشار مقاالت نانوییجایگاه جهانی ایران در 
2021در سال 

ی میزان توجه و اندازه گیر. در جدول به عنوان یک عدد ذکر شده استنیز با عنوان سهم بر تعداد مقاالت نانو، نسبت مقاالت نانو به کل مقاالت کشور عالوه 

.واضح است که ایران همچنان بیشترین سهم را در این شاخص دارد. اولویت داده شده به علوم نانو
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اختراعاتشاخص ثبت 
ایاالت متحده

hشاخص  شاخص تعداد  
مقاالت

(درصد)سهم  نانوتعداد مقاالت  کشور رتبه
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18.7 11،196 ایران 4



کارگروه ترویج در یک نگاه
نهادهای همکار کارگروه ترویج

رسانه عمومی

ترویجکارگروه 

ترویج دانشجویی ترویج دانش آموزی

نوبنیاد آموزش فناوری نا انوباشگاه دانش آموزی فناوری ن

کارگزاران حوزه رسانه کارگزاران حوزه صنعتی

شبکه نهادهای ترویجی

(شبکه توانا)شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو 

شبکه فعاالن رسانه

شرکت مهرویژنکارگزارن حوزه رسانه و 

ترویج صنعتی



نانوبنیاد آموزش فناوری 
Nef.nano.ir 1

نانومسابقه ملی فناوری 

2
ترویجیشبکه نهادهای 

3
نانوآموزش و فناوری سایت 

4
نانوشبکه مدرسین فناوری 

5
نانواستارت آپ





کارکردهای مسابقه ملی
بنیاد آموزش فناوري نانو

تقویت محتواها و ابزارهای 

آموزش فناوری نانو

تقویت گفتمان نانو در  

سطح دانشگاه ها

شناسایی و رشد نیروی 

انسانی

توسعه شبکه مروجین  

فناوری نانو

222Use Page Number



امتیاز بنیاد ملی
ورود به نانو استارت آپجوایز نقدی و مدالنخبگان

ورود به شبکه 
مدرسین

ت گرنت آموزشی سای
آموزش

که گرنت پژوهشی شب
آزمایشگاهی

زمان بندی و جوایز مسابقه ملی

جهت اطالعات بیشتر و ثبت نام





شبکه نهادهای ترویجی
بنیاد آموز فناوری نانو

حمایت از نشریات، کلیپ و 

انه انیمیشن، گروه و کانال های رس

اجتماعی و وب سایت های 

دانشجویی آموزش نانو

جشنواره نانو و رسانه

ت ایجاد رقابت برای افزایش خالقی

در نهادها برای انجام فعالیت های 

جدید

برنامه هفته نانو و مسابقات  

دانشجویی

ی حمایت از سمینار و کارگاه آمادگ

مسابقه ملی

بت  حمایت از سمینار ترویجی و ث

نام مسابقه ملی فناوری نانو

کمک به شبکه سازی، افزایش

 ها و توانمندی و آشنایی با برنامه

اهداف ستاد نانو

توان افزایی مروجان نانو و 

برگزاری تورهای فناوری نانو



سایت آموزش فناوری نانو
بنیاد آموزش فناوری نانو

در شد و هم اکنون با هدف ترویج و آموزش علوم و فناوری نانو در سطح گسترده راه اندازی 90سایت آموزش فناوری نانو از سال 

االت سایت آموزش بستر برگزاری مرحله اول مسابقه ملی فناوری نانو و آموزش مق. داردهزار کاربر 40میلیون بازدید و 24/5حدود 

.و منابع مسابقه ملی می باشد

آزمایشی و ترازیابیآزمون  ایمنی در نانودوره هاي آموزشی آنالين دسترسی به منابع مسابقهآموزشیمقاالت برگزاری مرحله
یاول مسابقه مل



شبکه مدرسین بنیاد آموزش
بنیاد آموزش فناوری نانو

برگزاری رویدادهای آموزشی

توان افزایی مروجان نانو

لیدر تورهای فناورانه بنیاد آموزش

1400مدرس در سال 103
ننحوه ورود به شبکه مدرسی

آزمون مستقل تدریسمسابقه ملی 



نانواستارت آپ
بنیاد آموزش فناوری نانو

وفنیمنتورهاینظربا

ویهاولنمونهتولیدکسب وکاری

.می گیردصورتدموساخت

استارت آپ

تولیدکارآغازبرایتیم ها

ویفنپروپزوالخودنمونه اولیه

کسب وکاریوبازاریمطالعات

نقص وتدوینراخود

ایده آپ

ریکسب وکامنتورهایکمکبا

انتخابایدهبهتوجهباافراد

انتخابایده هایمیانازشده

افرادباراتیم سازیشده

.می دهدانجامخوددلخواه

تیم آپ

مقدماتیآموزش هایشاملمرحلهاین

یمتیکدرراخودنقشافرادتااست

.بشناسند

آیا من کار آفرین ام؟

منتخبتیمآماده سازیمحوریتورقابتیرویکردبا96سالدراستارت آپنانوبرنامهدورهاولین

تغییرباورهددومین.کردکاربهآغازنانوفناوریبین المللیالمپیاددرشرکتبرایایراناسالمیجمهوری

.هستندخوداولیهنمونهساختمرحلهدرتیم5هم اکنونواستشدهآغاز97شهریرازحمایتیرویکرد

نانوگستران

پنتا

اکسیرپویش دیبا

آویسا



Nef.Nano.ir

آخرین اخبار رویدادها و  
برنامه های بنیاد

گالری ویدیو برنامه ها

ن  لیست اشخاص، مدرسی
و نهادهای همکار

آیین نامه های بخش های
مختلف



از طریق زیر می توانید مارا دنبال کنید
انسانیسرمایه هایکارگروه
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03
کانال تلگرامی بنیاد آموزش

04
کانال آپارات بنیاد آموزش

https://www.aparat.com/Nef.nano.ir

آدرس لینکدین بنیاد آموزش

https://www.linkedin.com/company/nefnano/

https://t.me/nefnano

02

اد پیج اینستاگرام بنی

@ nef.nano.ir



ارتباط با ما
نانوفناوریبنیاد آموزش  مسابقه ملی فناوری نانو1

شبکه نهادهای ترویجی2

سایت آموزش فناوری نانو3

شبکه مدرسین4

نانو استارت آپ5

@NNC_Admin

۰۹۰۲۵۵۵۵۴۶۲

https://t.me/Nsgadminr

09025555472

nanoeducation.ir

021-۶۶515889

https://t.me/NanoTeachersNet

09025555438

https://t.me/nanostartup

09025555492


