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 نامهآیین

 نانو یفناور یمسابقه مل نهمین

 کنندگانویژه شرکت

 
 

 مقدمه
 مسابقه یبرگزار به اقدام نانو، یفناور یراهبرد سند در شدهنیتدو یآموزش و یجیترو اهدافتحقق  یراستا در نانو یفناور توسعه ژهیو ستاد

 آموزش و جیترو کارگروه توسط ساله هربزرگترین رقابت علمی در حوزه فناوری نانو است که  این مسابقه است. دهکر نانو یفناور یمل
نانو عالوه بر  فناوری مسابقه ملی .دشویم برگزار نانو یفناور به مندانهعالق از نفر هزاران حضور با نانو یفناور توسعه ژهیو ستاد یعموم

المللی نانو آپ و المپیاد بین، اخذ مجوز شرکت در نانواستارتتدریس، زمینه را برای اخذ گواهی توانمندی کنندگانمیان شرکت ایجاد رقابت
 کند.فراهم می

 

 اهداف

 در نانو یفناور آموزش گسترش نانو، یفناور با محققان ییآشنا شیافزا منظور به سالم یرقابت یفضا جادیا مسابقه نیاهدف از برگزاری 

 یهاتیفعال یدهجهت و هاآن از تیحما ،یفناور از حوزه نیا یهانیبرتر ییشناسا ،کشور یآموزش – یعلم مراکز گرید و هادانشگاه
  است. نانو یفناور توسعهویژه  ستاد یسو از گرفتهصورت یقیتشو یهاتیحما و یآموزش

 

 نانوفناوری نهمین مسابقه ملی 

طه در نامه مربوبرگزار خواهد شد. آیین 1398تیرماه ماه و اردیبهشتصورت تئوری در ه طی دو مرحله و بقه ملی فناوری نانو نهمین مساب
 تدوین شده است. ی زیرهابخش

 بندی مسابقهزمان -1

  مسابقهمخاطبان  -2

 جوایز مسابقه -3
 امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان -1-3
 آپمجوز حضور در نانواستارت -2-3
 نانوالمللی فناوری مجوز حضور در المپیاد بین -3-3

 مسابقه سرفصل و منابع پیشنهادی -4

 مراحل برگزاری مسابقه -5
 ، مرحله اول مسابقههای آنالینآزمون -1-5
 ، مرحله دوم مسابقهآزمون حضوری -2-5
 آزمون توانمندی تدریس -3-5

 نام در مسابقهثبت -6
 مرحله اول -1-6
 مرحله دوم -2-6

 دبیرخانه مسابقهارتباط با  -7
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 یبندزمان -1
 بندی نهمین مسابقه ملی نانو به شرح زیر است:زمان

 

 مخاطبان -2

 نیدر ا شرکتامکان ی، دانشگاهمرتبط  یهارشتهمقاطع و  ینانو در تمام حوزهمند به هعالق دانشجویان هیکل دانشجویان: 

 مسابقه را دارند.

سال از پایان آخرین  3مند به شرکت در این مسابقه درصورتیکه حداکثر التحصیالن دانشگاهی عالقهفارغ فارغ التحصیالن:  

 آنها نگذشته باشد، امکان شرکت در مسابقه را دارند.  مقطع تحصیلی

اگرچه به این  .ممانعتی ندارد ملی فناوری نانو مسابقهدر  مقطع متوسطه دوم آموزاندانش نام و شرکتثبتآموزان: دانش 

 شود.نیز توصیه می آموزی فناوری نانوالمپیاد دانشدسته از افراد شرکت در 

  های هشتم و هفتم، امکان حضور در رتبه برتر کشوری مسابقه ملی نانو در دوره 10شایان ذکر است که

 .نخواهند داشتنهمین دوره از مسابقه را 

 گواهی توانمندی تدریس یا اخذ مجوز : این افراد در صورت تمایل به اخذ الذکر نیستندداوطلبانی که مشمول شرایط فوق

 توانند در مسابقه ملی شرکت و حدنصاب موردنیاز را کسب کنند. آپ میحضور در نانواستارت
کننده است. مدارک و نامعهده داوطلب یا نهاد ترویجی ثبت نام نهمین مسابقه ملی فناوری نانو برحت اطالعات مندرج در هنگام ثبتص

رت عدم تطابق با شرایط فوق، از احراز برگزیدگی داوطلب مستندات نفرات برتر مسابقه ملی، قبل از اعطای جوایز کنترل خواهد شد. در صو
 ممانعت بعمل خواهد آمد و رتبه بعدی جایگزین وی خواهد شد.

 

آغاز ثبت نام
97مهرماه 21

در محل جشنواره نانو

پایان ثبت نام
98فروردین ماه 31

مرحله اول مسابقه 
98اردیبهشت 26-31

سایت آموزش فناوری نانو

اعالم نتایج مرحله اول 
98خردادماه 5

سایت آموزش فناوری نانو

ثبت نام مرحله دوم مسابقه
98تیر 15-خرداد6

ویرایش اطالعات و تعیین 
حوزه

98تیر 16-19

دریافت کارت ورود به جلسه
98تیر 22-25

مرحله دوم مسابقه
10ساعت-98تیر28

هاعالم کارنامه اولیه بدون رتب
نیمه دوم مردادماه

اختتامیه و اعالم برترین ها
98ابتدای شهریور 

http://nanoclub.nano.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=3018
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 جوایز -3

 :ردیگیتعلق م ریبه شرح ز یزیجوا ،کشوری در مسابقهنفر برتر  10به  نفرات برتر کشور:

 

 جایزه نقدی مدال رتبه
امتیاز بنیاد 

 ملی نخبگان

بنیاد جایزه نقدی 

 ملی نخبگان

اعتبار شبکه 

 یشگاهیآزما

جایزۀ نهاد 

 فقیهنمایندگی ولی

 امتیاز 115 میلیون ریال 100 طال اول
سکه یک عدد نیم

 بهار آزادی
 میلیون ریال 50

سهمیه سفر عمره و 

 عتبات

 امتیاز 115 میلیون ریال 75 طال دوم
سکه یک عدد ربع

 بهار آزادی
 میلیون ریال 50

عمره و سهمیه سفر 

 عتبات

 امتیاز 115 میلیون ریال 50 طال سوم
یک عدد سکه یک 

 طال گرمی
 میلیون ریال 50

سهمیه سفر عمره و 

 عتبات

 امتیاز 40 میلیون ریال 30 نقره چهارم
گرمی یک عدد سکه نیم

 طال
 میلیون ریال 30

سهمیه سفر عمره و 
 عتبات

 امتیاز 40 میلیون ریال 20 نقره پنجم
گرمی نیمیک عدد سکه 
 طال

 میلیون ریال 30
سهمیه سفر عمره و 

 عتبات

 امتیاز 40 میلیون ریال 10 نقره ششم
گرمی یک عدد سکه نیم

 طال
 میلیون ریال 20

سهمیه سفر عمره و 
 عتبات

 امتیاز 40 میلیون ریال 10 برنز هفتم
گرمی یک عدد سکه نیم

 طال
 میلیون ریال 20

سهمیه سفر عمره و 
 عتبات

 امتیاز 40 میلیون ریال 10 برنز هشتم
گرمی یک عدد سکه نیم

 طال
 میلیون ریال 20

سهمیه سفر عمره و 
 عتبات

 امتیاز 40 میلیون ریال 10 برنز نهم
گرمی یک عدد سکه نیم

 طال
 میلیون ریال 20

سهمیه سفر عمره و 
 عتبات

 امتیاز 40 میلیون ریال 10 برنز دهم
گرمی یک عدد سکه نیم

 طال
 ریالمیلیون  20

سهمیه سفر عمره و 
 عتبات

صد نفر 

 اول
 گواهی رسمی رتبه با هولوگرام ستاد نانو

 د:ریگیتعلق م ریبه شرح ز یزیجوا ینفر برتر مقطع کارشناس 5به  نفرات برتر کارشناسی:

 فقیه جایزۀ نهاد نمایندگی ولی یشگاهیاعتبار شبکه آزما جایزه نقدی مدال رتبه

 سهمیه سفر عمره و عتبات میلیون ریال 30 ریالمیلیون  30 طال اول
 سهمیه سفر عمره و عتبات میلیون ریال 20 میلیون ریال 20 نقره  دوم

 سهمیه سفر عمره و عتبات میلیون ریال 15 میلیون ریال 15 نقره  سوم

 سهمیه سفر عمره و عتبات میلیون ریال 10 میلیون ریال 10 برنز  چهارم

 سهمیه سفر عمره و عتبات میلیون ریال 10 میلیون ریال 10 برنز پنجم

پنجاه نفر 

 اول
 گواهی رسمی رتبه با هولوگرام ستاد نانو

 

  رندیگیقرار نم یمقطع کارشناس یبندبودند، در رتبه کشوری برترنفر  10 میانداوطلبانی که در  .1تبصره. 

  ارزیابی  یکارشناس مقطع در ،یدرس واحد 140 گذراندن ای یلیتحص ام 8 ترم تا یعموم یپزشک یدانشجو داوطلبان .2تبصره

 .شوندیم یبندرتبهو 

  گیرند. بندی قرار میآموزی و ...( در این دستهتر از کارشناسی نیز )اعم از کاردانی، دیپلم، دانشمقاطع پایین. 3تبصره 
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نهاد ترویجی برتر در دسته  3گانه کنکور سراسری، مناطق سه در هر یک ازنانو  یفناور یبرتر مسابقه مل دانشجویی یجینهاد ترو 3به 

 ت:تعلق خواهد گرف ریبه شرح ز یزیجوا شرکت آموزشینهاد ترویجی برتر در دسته  3و  سایر

 

 جایزه نقدی تندیس منطقه نوع نهاد رتبه
اعتبار شبکه 

 آزمایشگاهی
 تقدیرنامه

جایزۀ نهاد نمایندگی 

 فقیهولی

 طالیی یک دانشجویی اول
میلیون  50

 ریال

میلیون  50

 ریال
 نهاد برتر دانشجویی

سهمیه سفر عمره و  3

 عتبات

 طالیی دو دانشجویی اول
میلیون  50

 ریال

میلیون  50

 ریال
 نهاد برتر دانشجویی

سهمیه سفر عمره و  3

 عتبات

 طالیی سه دانشجویی اول
میلیون  50

 ریال

میلیون  50

 ریال
 نهاد برتر دانشجویی

سفر عمره و  سهمیه 3

 عتبات

 اول
شرکت 

 آموزشی
 طالیی -

میلیون  50

 ریال

میلیون  50

 ریال
 شرکت آموزشی برتر

سهمیه سفر عمره و  3

 عتبات

 طالیی - سایر اول
میلیون  50

 ریال

میلیون  50

 ریال
 نهاد برتر

سهمیه سفر عمره و  3

 عتبات

 میلیون ریال 30 اینقره یک دانشجویی دوم
میلیون  30

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 2 نهاد برتر دانشجویی

 میلیون ریال 30 اینقره دو دانشجویی دوم
میلیون  30

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 2 نهاد برتر دانشجویی

 میلیون ریال 30 اینقره سه دانشجویی دوم
میلیون  30

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 2 نهاد برتر دانشجویی

 دوم
شرکت 
 آموزشی

 میلیون ریال 30 اینقره -
میلیون  30

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 2 شرکت آموزشی برتر

 میلیون ریال 30 اینقره - سایر دوم
میلیون  30

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 2 نهاد برتر

 میلیون ریال 20 برنزی یک دانشجویی سوم
میلیون  20

 ریال
 سفر عمره و عتباتسهمیه  1 نهاد برتر دانشجویی

 میلیون ریال 20 برنزی دو دانشجویی سوم
میلیون  20

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 1 نهاد برتر دانشجویی

 میلیون ریال 20 برنزی سه دانشجویی سوم
میلیون  20

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 1 نهاد برتر دانشجویی

 سوم
شرکت 
 آموزشی

 میلیون ریال 20 برنزی -
میلیون  20

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 1 شرکت آموزشی برتر

 میلیون ریال 20 برنزی - سایر سوم
میلیون  20

 ریال
 سهمیه سفر عمره و عتبات 1 نهاد برتر

نهاد 
چهارم 
 تا دهم

 تقدیرنامه با عنوان نهاد شایسته تقدیر

 

  جداگانه به اطالع نهادها خواهد رسید.نامه مربوط به تعیین نهاد برتر مسابقه ملی . آیین4تبصره 

  شوند.نهادهای ترویجی آموزش و پرورش در دسته نهادهای دانشجویی سنجیده می. 5تبصره 
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 نخبگان یمل ادیبنو جایزه  ازیامت -1-3
 کی هردر  امتیاز( 230درصد از  50) یالمللنیب یجشنواره خوارزم نفر اول به مربوط ازیدرصد از امت 50 :کشوری اول نفر 3 

 ... و نایدانشجو و برتر آموختگاندانش ،یتخصص فهیوظ نظام یهانامهنییآ از اعم نخبگان یمل ادیبن یتیحما یهانامهنییآ از
 . گرفت خواهد تعلق ها(، منوی تسهیالت و حمایتسایت بنیاد ملی نخبگان)

 امتیاز( 200درصد از  20) یالمللنیب یجشنواره خوارزم نفر دوم به مربوط ازیاز امت درصد 20 کشوری: تا دهمنفرات چهارم  

 و برتر آموختگاندانش ،یتخصص فهیوظ نظام یهانامهنییآ از اعم نخبگان یمل ادیبن یتیحما یهانامهنییآ از کی هردر 
 علق خواهد گرفت. ت ها(، منوی تسهیالت و حمایتسایت بنیاد ملی نخبگان) و ...  نایدانشجو

توانند خدمت سربازی های حمایتی بنیاد ملی نخبگان شوند مینامهکه داوطلبان به کمک این امتیاز مشمول آییندر صورتی

تحقیقاتی به سرانجام برسانند. اعطای وام مسکن، تسهیالت در استخدام و ... از دیگر خود را در قالب اجرای یک پروژه 

کند که همچنین بنیاد ملی تخبگان جوایزی را به صورت مستقل به ده رتبه برتر اعطا می هاست.نامهمزایای این آیین

 مشاهده است.قابل اینجادر 

 

 آپنانواستارت در حضورمجوز  -2-3
به گزارش  دهد. مابقی نمرهآپ را تشکیل میاز نمره فرد در آزمون ورودی نانواستارتدرصد  30شده در مسابقه ملی نانو نمره کسب

مندان باید برای گرفت. عالقه ارسالی افراد وابسته است. دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش در جلسه آزمون در اختیار داوطلبان قرار خواهد
آپ پاسخ دهند و گزارش خود را در زمان ای مبنی بر تمایل افراد به حضور در نانواستارتآپ حتما به سوال چهارگزینهشرکت در نانواستارت

آپ رود به برنامه نانواستارتمقرر پس از مرحله دوم مسابقه ملی ارسال کنند. در غیر این صورت آنان فارغ از رتبه مسابقه ملی نانو، مجوز و

 آپ را کسب خواهند کرد.مجوز ورود به برنامه نانواستارت الذکررتبه برتر در معیار فوق 100را کسب نخواهند کرد. 

 اجرا یکساله ایبرنامه قالب در پروتوتایپ به نانو فناوری بر مبتنی هایایده رساندن و توانمند هایتیم پرورش و رشد هدف با آپنانواستارت
. این برنامه تمامی تسهیالت مادی و معنوی پردازندیم فناورانه چالش کی حل قالب در خود یهادهیا ارائه به هایمتشود که در آن می

متصل گذار یا مشتری های حمایتی، سرمایهموردنیاز یک تیم برای توسعه ایده خود را تامین خواهد کرد و در نهایت تیم را به سایر برنامه

مند های عالقهکلیه تیم. های فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیستاین برنامه به دنبال حمایت از تیمکند. می

 آپ خود را توسعه دهند.آپ شناسایی کنند و استارتتوانند مسیر رشد خود را به کمک نانواستارتمی

 

 نانو یفناور یالمللنیب ادیالمپ در حضورمجوز  -3-3
گذار این المپیاد )ایران، روسیه، اتحادیه اروپا، تایوان، مالزی، توسط یکی از نهادهای بنیان 2020المللی نانو در سال دومین دوره از المپیاد بین

شود. تخاب میآپ انکننده در برنامه نانواستارتهای شرکتتیم جنوبی( برگزار خواهد شد. نماینده ایران در این دوره از المپیاد از میانکره
مندان المللی نانو تعیین خواهد شد و به اطالع عالقهای جداگانه توسط دبیرخانه دائمی المپیاد بیننامهها در آیینمعیارهای مربوطه و تعداد تیم

آدرس  توانید به سایت رسمی المپیاد بهالمللی نانو میخواهد رسید. برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص اولین المپیاد بین
Nanoolympiad.org .مراجعه کنید 

 

 
 

https://www.bmn.ir/fa-IR/تسهیلات-و-حمایت-ها/تسهیلات-و-حمایت-ها
https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.bmn.ir/
https://www.bmn.ir/
https://www.bmn.ir/fa-IR/تسهیلات-و-حمایت-ها/تسهیلات-و-حمایت-ها
https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.bmn.ir/
https://www.bmn.ir/
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/74953
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/74953
http://www.nanoolympiad.org/
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 یشنهادیمنابع پسرفصل و  -4
 های علمی نهمین مسابقه ملی نانو به شرح زیر است:سرفصل

 هیپا میمفاه 

 نانوساختارها 

 ساخت و سنتز نانوساختارها یهاروش 

 زیو آنال ییشناسا زاتیها و تجهروش 

 زیستدر حوزه آب و محیط نانو یفناور یکاربردها 

 ایمنی و استاندارد 

 و محصوالت ساخت ایران نانو یفناور یسازیتجار 

فناوری نانو ( منبع پیشنهادی از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای نهمین مسابقه ملی edu.nano.irسایت آموزش فناوری نانو )
دهند. های علمی نهمین مسابقه ملی نانو را پوشش میاست. مقاالت آموزشی و مطالب علمی سایت آموزش فناوری نانو تمامی سرفصل

داوطلبان با مطالعه مقاالت سایت آموزش فناوری نانو قادر به پاسخگویی بخش عمده سواالت آزمون خواهند بود. عالوه بر این، سایت 
 ( را برای پاسخ به سایر سواالت، در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.علمیقبا منابع علمی تکمیلی )از قبیل کتب و مقاالت آموزش متعا

  های صنعتی مختلف، سواالت مسابقه ملی نهم به کاربردهای با توجه به گستردگی کاربردهای فناوری نانو در حوزه .6تبصره

 محدود خواهد شد. زیستنانوفناوری در صنعت آب و محیط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://edu.nano.ir/
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 مسابقهبرگزاری مراحل  -5

  ریزی شده است.برنامه ایهای چهارگزینهو در قالب آزمون یتئور صورتهب ،مرحله دو درملی نانو  مسابقهنهمین 

 درصد 30 حداقل به کسب موفق که یداوطلبان به صورت آنالین برگزار خواهد شد. سایت آموزش فناوری نانومرحله اول در  

 دوم مرحله در حضور امکان ،شوند نانو یفناور آموزش تیسا در شده برگزار (آنالین آزمون 2) جامع یهاآزمون ازیامت مجموع از
 .داشت خواهند را یمل مسابقه نهمین

ها را قبل از آزمون مرحله )داوطلب امکان مشاهده و انتخاب حوزه شدهتعیینازپیشهای در حوزهبه صورت حضوری مرحله دوم  
 برگزار خواهد شد. دوم خواهد داشت(

 

 مسابقه اول مرحلهآنالین؛  یهاآزمون -1-5
جامع  طراحی خواهند شد. این مرحله به صورت آموزش تیسا مقاالت آموزشی ازهای مرحله اول مسابقه ملی نهم تمامی سواالت آزمون

آموزش است که جزئی از  تیسا پیشنهادی برای این مرحله شامل آن دسته از مقاالت منابع و در قالب دو آزمون آنالین برگزار خواهد شد.
 . روندبه شمار می یمل مسابقههای سرفصل

 دوم مرحله در جامع آزمون دو نیانتایج . شوندیم برگزار 98ماه اردیبهشت 31الی  26 یزمان یهابازه درمربوطه  جامع آزمون دو 

 نام مرحله دوم هستند.و صرفا جهت کسب جواز ثبت ندارند ریتأث مسابقه

و درصد بیشتر به عنوان نمره نهایی برای هر آزمون در نظر گرفته  کنند شرکت آزمون هر در دوبار نهایتا توانندیم کنندگانشرکت 
 خواهد شد. 

  باشند.آنان به صورت رندوم و متفاوت می گزینهتمام سواالت آزمون، ترتیب آنان و  

 کارنامه آزمون، یزمان بازه اتمام از پس و شودیم داده اطالع کنندگانشرکت به یاکتساب ازیامت و درصد آزمون، ثبت از پس 
 .ردیگیم قرار کنندگانشرکت اریاخت در هاآزمون

 مسابقه دوم مرحلهحضوری؛  آزمون -2-5
 طیفعال در آن منطقه، شرا یجیترو یاز نهادها یکیکه  یمناطق ،و حدنصاب داوطلبان شهرهای مختلف مسابقه اول مرحله جینتا به توجه با

عنوان مرکز آزمون د، با موافقت ستاد نانو، بهکنندانشگاه فراهم  یرا با هماهنگ ییاجرا یرویمکان و ن لیآزمون از قب یبرگزار یالزم برا
 .شد خواهد اعالم 1398تیرماه ابتدای در  آزمون یهاحوزه قیدق محل .خواهند شد ینانو، انتخاب و معرف یفناور یمسابقه مل
 دهند. شده به سواالت دفترچه پاسخ میکنند و در مدت زمان تعیینهای آزمون حضور پیدا میدر این مرحله داوطلبان در حوزه 
توانند گیرد. متقاضیان میچند روز پس از اتمام آزمون، دفترچه پاسخ تشریحی به سواالت مسابقه ملی در اختیار متقاضیان قرار می 

در صورت مشاهده هرگونه تناقض یا اشتباه در پاسخ سواالت مراتب مربوطه را به دبیرخانه مسابقه ملی اطالع دهند. هر متقاضی 
و به همراه تایید از یک استاد دانشگاه با تحصیالت  تکمیلربوطه )پس از مسابقه منتشر خواهد شد( را باید برای این امر فرم م

 مرتبط برای دبیرخانه ارسال کند. 
 نتایج اولیه شامل درصد تفکیکی داوطلبان و تراز آنان حدود دو هفته قبل از اختتامیه مسابقه ملی منتشر خواهد شد.  

شرکت در مرحله 
آزموندوم 

حضوری

ثبت نام در مرحله
دوم

کسب 
30میانگین

درصد در آزمون ها 
و اخذ مجوز ورود 

2به مرحله 

شرکت در مرحله 
اول

آزمون جامع 2
آنالین

یا ثبت نام انفرادی
نهادی در مرحله 

اول

http://edu.nano.ir/
http://edu.nano.ir/
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آپ همزمان ختتامیه و اعطای جوایز اعالم خواهد شد. مراسم اختتامیه مسابقه و افتتاحیه نانواستارترتبه داوطلبان در مراسم ا 
 آپ دعوت خواهند شد.نفر اول نانواستارت 100نفر اول مسابقه ملی و  100برگزار خواهند شد و در آن 

 

 و همه افراد در مرحله دوم  کارنامه نهایی فرد نداردهیچ تاثیری در شده در مرحله اول مسابقه ملی نانو درصد کسب .7 تبصره

 شوند.بر مبنای امتحان کتبی سنجش می
 که داوطلبی ود. شمی مطرح آپشرکت در نانواستارت برایتمایل افراد مبنی بر  ی، سوالر مرحله دوم مسابقهد. 8 تبصره

در کنار این سوال، ارزیابی خواهد شد. به این سوال وارد فرایند پاسخ مثبت آپ دارد با دادن تمایل به شرکت در نانواستارت
هفته پس از مسابقه ملی فرصت دارند مطابق با  2تا  از جلسه آزمون گیرد. متقاضیانمندان قرار میدستورالعملی در اختیار عالقه

د. نمره علمی داوطلبان در مسابقه ملی و آپ ارسال کنندستورالعمل مربوطه گزارشی را آماده کنند و برای دبیرخانه نانواستارت
 رتبه فرد را در این آزمون تعیین خواهد کرد. ،شدهکیفیت گزارش ارسال

 

 آزمون توانمندی تدریس -3-5
داوطلبی که تمایل به اخذ این گواهی  .دوشمی مطرحمبنی بر تمایل افراد برای اخذ گواهی توانمندی تدریس  یدر مرحله دوم مسابقه، سوال

  .در این بخش دارد، با دادن پاسخ مثبت به این سوال وارد فرایند ارزیابی خواهد شدو سنجش 
جلسه ارزیابی در  حدنصاب و مرحله دوم مسابقه ملی آزمون در علمی حدنصاب کسب به منوط تدریس توانمندی گواهی دریافت 

 . استپس از مسابقه ملی  مصاحبه حضوری/ آنالین

 نمره علمی نفر اول کشوری مسابقه ملی را از آن خود کنند تا وارد مرحله مصاحبه شوند.  درصد 60افراد باید حداقل  

به صورت امکان حضور ندارند متقاضیان که آن دسته از و برای گردد برگزار میمصاحبه برای متقاضیان به صورت حضوری  
 .است یبرگزار نیز قابلآنالین 

 دهد. گواهی تدریس فناوری نانو در سطوح مختلف را نشان می جدول زیر حدنصاب امتیاز الزم برای دریافت
 

 حدنصاب امتیاز نوع گواهی تدریس

 درصد از نمره مصاحبه 90کسب امتیاز باالی  «الف»گواهی تدریس تراز 

 درصد از نمره مصاحبه 90تا  70بین کسب امتیاز  «ب»گواهی تدریس تراز 

 درصد از نمره مصاحبه 70تا  50بین کسب امتیاز  «ج»گواهی تدریس تراز 

 درصد از نمره مصاحبه 50کسب امتیاز زیر  عدم دریافت گواهی تدریس
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 در مسابقه نامثبت -6

 مرحله اول  -1-6
 پذیر است.نام در مرحله اول به دو صورت امکانثبت

منظور  نینام مسابقه را انجام داد. بدثبت توانیم (edu.nano.ir) نانو آموزش تیدر سا تیپس از عضو: ینام انفرادثبت 

مسابقه  نهمیننام در ثبت در منوی کاربری مسابقه ملی، نانو، آموزش تیخود در سا یپس از ورود به صفحه کاربر دیداوطلبان با

داوطلبان ارسال و در صفحه  لیمیبه ا نه،ینام و پرداخت هزدر مسابقه، پس از ثبت نامثبت هیدیینانو را انجام دهند. تأ یفناور یمل

صورت خواهد بود که به هزار ریال 250 یصورت انفرادبه مرحله اول نامثبت نهی. هزشودینانو درج م تیها در ساآن یشخص

 پرداخت است.قابل یکیالکترون

در نهمین  با تخفیف ویژهمندان را ترویجی معتبر قادر هستند عالقهنهادهای ی: جیترو ینهادها قینام از طرثبت 

( باشند که Profile.nano.irنام کنند. برای این امر الزم است که داوطلبان عضو سایت ستاد نانو )مسابقه ملی فناوری نانو ثبت

 ،اندستاد نانو در آمده تیسا تیکه به عضو یداوطلبانپذیر خواهد بود. رویجی امکانصورت شخصی یا از طریق نهاد تاین امر به

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

 نهیو پرداخت هز یجینهاد ترو ینام داوطلب در صفحه اختصاصثبتنام در مسابقه، پس از ثبت هیدییانجام دهند. تأ فیبا تخف

 نهیهزشود. یستاد نانو درج م تیداوطلب در سا یداوطلبان ارسال و در صفحه شخص لیمیبه ا ،یجینام توسط نهاد تروثبت

شماره نهاد ترویجی جهت اطالع از مکان یا  است. هزار ریال 150 ،فیدرصد تخف 40با  یجیترو ینهادها قینام از طرثبت

 فعال در دانشگاه یا شهر خود با دبیرخانه مسابقه ملی تماس حاصل فرمایید.

  و  یاز خدمات آموزش یبه منظور برخوردار کنند،ینام مدر مسابقه ثبتیا نهادی  یصورت انفرادکه به یداوطلبان .9تبصره

 .ارتباط برقرار کنند نهیزم نیفعال در ا یجیترو یبا نهادها توانندینانو م یمسابقه مل یسازآماده یهادوره

  لیمینام به اثبت هیدییتأ ،یجیترو ینهادها قینام مسابقه از طراز ثبت حداکثر یک هفته پسه تا کیدر صورت .10تبصره 

حتما با  د،یکردنانو را مشاهده ن ینام خود در مسابقه ملثبت هیدییستاد نانو تأ تیخود در سا یدر صفحه شخص ایشما ارسال نشد 
 .دیکن یریگیو موضوع را پ دییمربوطه تماس حاصل فرما یجینهاد ترو

 مرحله دوم -2-6
نام در مرحله درصد( شرایط ثبت 30آزمون ) 2شده از مجموع آزمون آنالین و کسب حداقل امتیاز تعیین 2کنندگان پس از شرکت در شرکت

بایست با رجوع به سایت کنند. افراد تاییدشده در مرحله اول، جهت شرکت در مرحله دوم این مسابقه میدوم مسابقه ملی را کسب می

نام این مرحله برای تمامی داوطلبان نام مرحله دوم خود را انجام دهند. هزینه ثبتو ورود به بخش مسابقه ملی، ثبت آموزش فناوری نانو

 است. هزار ریال 450حائز شرایط 

 مسابقه ارتباط با دبیرخانه -7
تراض منابع پیشنهادی، جوایز و اع، و مرحله دوم نام در دو مرحله مسابقه، آزمون مرحله اولدر صورت بروز هرگونه سوال در خصوص ثبت

 تماس حاصل فرمایید: ملی مسابقهبا دبیرخانه های آزمون و ... به سواالت مرحله اول یا دوم، کارت جلسه آزمون، حوزه

  021-66553671یا  021-66553614تلفن: ارتباط از طریق  

 Competition@nano.ir ارتباط از طریق ایمیل: 

 09025555462: برای اشخاص حقیقی رسانارتباط از طریق پیام 

 09025555472 رسان برای نهادهای ترویجی:ارتباط از طریق پیام 

http://edu.nano.ir/
http://profile.nano.ir/
mailto:Competition@nano.ir

