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ترویج وآموزش فناوري نانو
در سال 1390

کارگروه ترویج س�تاد فناوری نانو بهمنظور کمک به جریان توسعه
فناوری نانو در کش�ور و جهتدهی پتانس�یلهای موجود در مس�یر
اولویتهای کش�ور ،چند سیاس�ت و رویکرد اصلی را در دس�تور کار
دارد؛
رصد آخرین تحوالت علمی و مدیریتی فناوری نانو در دنیا؛
تولید مستمر محتواهای آموزشی و ترویجی در قالب خبر ،مقاله؛
نهادسازی برای ترویج و آموزش فناوری نانو؛
حمایت از انتشار اطالعات بهوسیلهی رسانهها و نهادهای ترویجی.
در این راس�تا ،چند برنامه مدون ترویجی با حمایت و نظارت کارگروه
انجام میش�ود .در اين گزارش برخی از اقدامات و دس�تاوردهای این
سرفصل در سال  90ارایه شده است.
(گزارش جش�نواره فناوري نانو که بهصورت مفصل در ماهنامه شماره
 169منتشر شدهاست ،در اين گزارش تکرار نميشود).

جدول  .1برنامههای سرفصل ترویج و فرهنگسازی

شماره
موضوع برنامه
برنامه

عنوان برنامه

1

آموزش عمومی

آموزش عمومی و توسعه زیرساختهای
آموزشی -ترویجی

2

ترویج صنعتی

اطالعرسانی به صنعت از قابلیتهای فناوری
نانو و فرهنگسازی استفاده از محصوالت نانو با
تمرکز بر توانمندیهای داخلی

3

اطالعرسانی

مدیریت اطالعرسانی و فرهنگسازی عمومی
برای توسعه فناوری نانو

 1آموزش عمومی و توسعه زیرساختهای آموزشی-ترویجی

 1. 1باشگاه دانشآموزی

س��تاد ویژۀ توس��عۀ فناوری نان��و بهمنظور
ارتقای س��طح آش��نایی دانشآموزان کشور
ب��ا علوم و فن��اوری نانو و زمینهس��ازی برای
تحقیق و پژوهش دانشآموزی در این حوزه،
اقدام به تأسیس باشگاه دانشآموزی فناوری
نان��و نمودهاس��ت .این مجموعه س��عی دارد
ت��ا دانشآموزان را در یک فرایند آموزش��ی،
از یادگی��ری مفاهیم اولیه ت��ا خلق ایدههای
دانشمحور هدایت نماید .از مهمترین اصول
مط��رح در باش��گاه نانو ،فراهمس��ازی امکان

تجربهی کارگروهی اس��ت .ترس��یم ماهیت
بینرشتهای علوم و فناوری نانو ،مفهومی است
ک��ه در جریان فعالیت در آن باش��گاه بهطور
تجربی به دانشآموزان آموزش داده میشود.
در باشگاه دانشآموزی فناوری نانو بهمنظور
اج��رای رس��التها و دس��تیابی ب��ه اهداف،
فعالیتهای متنوعی طراحی و اجرا شده که
مهمترین آنها به ش��رح زیر است .بخشهای
بعدی این گزارش ،مروری اس��ت بر اقداماتی
ک��ه در س��ال  1390در ای��ن زمینه صورت
پذیرفتهاست.

عناوی��ن فعالیتهای باش��گاه دانشآموزی
فناوری نانو در سال :1390
حمایت از همایش و کارگاههای آموزشی؛
برگزاری نمایشگاههای آموزش عمومی؛
برگزاری دومین المپیاد علوم و فناوری نانو؛
حمای��ت از تهی��هی کت��اب و محت��وای
آموزشی؛
وبگاه باشگاه نانو.
 1. 1. 1حمایت از س�مینارها و کارگاههای
آموزشی

ستاد فناوری نانو از اواخر سال  86عالوهبر ارسال
محتواهای آموزشی برای کارگاهها و سمینارهای
آموزشی فناوری نانو برای دانشجویان ،دبیران و
دانشآموزان ،مبالغی را مطابق آئیننامهحمایت
از ای��ن رویدادها ،بهعنوان حمایت تش��ویقی به
برگزارکنن��دگان این رویدادها پرداخت میکند.
این برنامه در طول چهار س��ال گذش��ته زمینه
آش��نایی ح��دود  50000معل��م و دانشآموز و
حدود  13000دانشجو را با مبانی و کاربردهای
فناوری نانو فراهم کردهاست.
ای��ن برنامه در س��ال  90نیز ب��ا حمایت 671
رویداد ش��امل  374رویداد دانشآموزی و 297
رویداد دانشجویی تداوم یافت که تقریباً معادل
دو س��مینار در هر روز کاری در تمام طول سال
اس��ت .روند روبهرشد تعداد س��مینارها و تعداد
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افرادی که بهواس��طه این برنام��ه با فناوری نانو
آشنا ش��دهاند در نمودار ( )2و ( )4نمایش داده
شدهاست.
این کارگاهها و سمینارها ،در مجموع زمینهی
آش��نایی بی��ش از  30000معل��م و دانشآموز
را ب��ا مفاهیم و کاربردهای فن��اوری نانو فراهم
نمودهاست.
 2. 1. 1آزمون توانمندی تدریس
با افزایش قابل توجه تعداد س��مینارها در سال
 ،90زمین��ه برای ارتقای کیف��ی دورههای آینده
فراهم شد ،اما نظارت مس��تقیم و ارزیابی دقیق
کیفیت س��مینارها ،هم به نیروی انسانی فراوان
احتیاج دارد و هم عم� ً
لا هزینه نظارت ،بیش از
هزینهی حمایت از سمینارها خواهد بود ،لذا برای
ارتق��ای کیفیت دورهها دو گام طراحی ش��د؛ در
گام اول شرط الزم برای تدریس در سمینارهای
آموزشی فناوری نانو از «فارغالتحصیل مرتبط با
فناوری نانو بودن» به «دریافت گواهی توانمندی

تدریس فناوری نانو» ارتقاء یافت .این ش��رط از
بهمنماه  90اجرا شده و بر اساس آن توانمندی
علمی و مهارت انتقال مفاهیم در افرادی که قصد
برگزاری سمینارهای آموزشی و دریافت حمایت
از س��تاد فناوری نان��و دارند ،م��ورد ارزیابی قرار
میگیرد .در س��ه ماه پایانی س��ال  ،90سه دوره
آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو برگزار شد.
در گام دوم افزایش کیفیت و اثرگذاری دورهها،
که اجرای آن از سال  91آغاز میشود ،بخشی از
مبلغ حمایت تشویقی برگزاری دورههای کارگاهی،
متناسب با سطح علمی دانشآموزان و دانشجویان
در المپیاد دانشآموزی یا مس��ابقات دانشجویی
پرداخت خواهد شد .انتظار میرود با روند جدید،
تعداد دورههای آموزش��ی در سال  91تاحدودی
کاهش یابد ولی سطح علمی آن باالتر رود.

3. 1. 1
بهدنبال تجربه نخس��تین المپیاد دانشآموزی
علوم و فناوری نانو در س��ال  ،89دوره دوم این
برگزاریدومینالمپیادعلوموفناورینانو
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المپیاد در تابس��تان س��ال  90برگ��زار گردید.
المپی��اد دوم نس��بت ب��ه دور اول از نظر تعداد
داوطلب��ان از  1200نفر در س��ال  89به 4283
نفر ( 360درصد رشد) و تعداد حوزههای آزمون
از  10شهر به  20شهر افزایش یافت .داوطلبان
المپیاد اول از  20استان بودند و در سال  90از
 28استان.
دومین المپیاد علوم و فناوری نانو در دو مرحله
برگزار ش��د .مرحل��ه اول در قال��ب یک آزمون
چهار گزین��های در  7م��رداد  90در  20حوزه
آزمون شامل اراک ،استهبان ،اصفهان ،بروجرد،
بندرعب��اس ،تبری��ز ،تهران ،چابکس��ر ،دزفول،
ساری ،س��ردرود ،س��منان ،س��یرجان ،شیراز،
ش��یروان ،کبودرآهنگ ،مش��هد ،مالیر ،میناب
و یاس��وج برگزار گردید .بیس��ت نفر برگزیدهی
مرحله اول (که از  11شهرس��تان در  8اس��تان
بودن��د) ب��ه اردوی علم��ی المپی��اد راه یافتند.
در بخ��ش آزمایش��گاهی اردو که ب��ه میزبانی
پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد ،دانشآموزان،
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جدول  .3توزیع رویدادهای آموزشی -ترویجی دانشجویی
تعداد دوره

سهم از کل
(درصد)

1

دانشجویی عمومی

112

61
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دانشجویی تخصصی

125

39

ردیف

نوع دوره

برگزاری دومین المپیاد علوم و فناوری نانو

در زمینهی ساخت نانو جاذبها ،نانوفیلترها ،نانو
کاتالیستها و نانو سیاالت آموزشهای تئوری و
عملی دریافت کردند .در بخش شبیهسازی نیز،
مبانی شبیهس��ازی و نرمافزارهای مورد استفاده
در شبیهس��ازیهای مقیاس نان��و آموزش داده
شد .عالوهبر این ،شش کارگاه علمی و مدیریتی
نیز برای دانشآموزان برگزار شد.
در نهای��ت  20برگزیده کش��وری و  25نفر از
برگزی��دگان اس��تانی (ک��ه حداق��ل  60درصد
امتیاز نفر اول المپیاد را کس��ب ک��رده بودند)
در  7مهرماه  90با حضور دبیر س��تاد و جمعی
از مدیران آموزش و پرورش اس��تانها در محل
هتل الله مورد تقدیر قرار گرفتند.
در المپیاد دوم ،عالوهبر دانشآموزان ،استانها نیز
از نظر شاخصهای کمی و کیفی رتبهبندی شدند
که اس��تانهای همدان ،فارس ،تهران ،خراس��ان
ش��مالی ،اصفهان ،خراس��ان رضوی و هرمزگان،
رتبههای اول تا هفتم را کسب کردند.
برای هف��ت اس��تان اول هرک��دام مبلغ 600
میلی��ون ریال و برای س��ایر اس��تانها هرکدام
مبل��غ  200میلی��ون ریال اعتبار ب��رای تجهیز
آزمایشگاهدانشآموزی فناوری نانو با تجهیزات

س��اخت داخ��ل اختص��اص یافته ک��ه تجهیز
آزمایش��گاهها در س��ال 91اج��را خواهد ش��د.
پیش��گامی جمه��وری اس�لامی ای��ران در
برگ��زاری المپیاد فناوری نانو فرصت مناس��بی
اس��ت تا در س��الهای آین��ده ای��ن المپیاد با
محوری��ت و طراحی ایران در دنیا برگزار ش��ود
ام��ا متاس��فانه المپیاد فن��اوری نان��و هنوز در
فهرست المپیادهای رس��می آموزش و پرورش
ق��رار نگرفته و فع ً
ال با هم��کاری بدنه آموزش و
پرورش و بدون بهرهمندی برگزیدگان از مزایای

المپیاده��ای رس��می در حال برگزاری اس��ت.
 4. 1. 1تولید محتواهای آموزش�ی علوم و
فناوری نانو

تولید محتواهای آموزشی ساده در سال ،90
با انتش��ار پاسخنامه س��واالت دومین المپیاد
نانو ،تجدید انتش��ار س��ه کت��اب و یک لوح
فشرده و تداوم انتشار ماهنامه زنگ نانو ادامه
پیدا کرد.
ماهنام��ه زن��گ نان��و ،مجموعهای هش��ت

جدول .4فهرست انتشارات باشگاه نانو در سال 90

عنوان

نانو 10-9

شمارگان

5000

پاسخنامه سواالت دومین المپیاد نانو

توضیح

فیلم  +کتابچه آموزشی
انتشار اینترنتی

نانو از نو

1000

کتاب

آزمایشهای ساده نانو

1000

کتاب

ویرایش دوم نرمافزار نانوکاوش

5000

لوح فشرده
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تولید محتواهای آموزشی علوم وفناوري نانو

صفحهای اس��ت که به وس��یلهی باشگاه نانو
منتش��ر و به تمام اس��تانها ب��رای توزیع در
مدارس سراس��ر کش��ور ،ارس��ال میگردد.
محتوی��ات علمی ای��ن ماهنامه ب��ه صورتی
انتخاب میشوند که کوتاه و خواندنی باشند.
انتش��ار این ماهنامه از مهرماه س��ال 1388
آغاز ش��ده است و س��االنه  9شماره از آن به
چاپ میرسد.
این ماهنامه در هر شماره در حدود 10000
تا  12000نس��خه به چاپ میرسد .ماهنامه
زن��گ نانو ،از آذر ماه س��ال  90ب��ا توجه به
افزای��ش تعداد صفحات آن از  4به  8صفحه،
دارای س��رفصلهای جدیدی ش��ده اس��ت.
مقاالت ،دس��تاوردهای دانشآم��وزی ،اخبار
و س��رگرمیهایی که بهوس��یلهی خبرنگاران
افتخاری باشگاه (دانشآموزان) تهیه میشود،
بخشی از این سرفصلها هستند.
تع��دادی از این ماهنامه ،ه��ر ماه به صورت
رایگان برای آموزش و پرورش تمام استانها،
مجری��ان برنامهه��ای آموزش��ی و ترویجی و

نمایش��گاههای آموزش عموم��ی فناوری نانو
ارس��ال میگردد .ماهنامه زنگ نانو همزمان
با انتش��ار چاپی ،بهص��ورت الکترونیکی و با
دسترسی آزاد ،روی سایت باشگاه نیز منتشر
میشود.
 5. 1. 1برگزارینمایشگاههایآموزشعلوم
فناوری نانو

باشگاه دانشآموزی فناوری نانو از سال 87
برگزاری نمایشگاههایی با عنوان «هفته نانو»
در مراکز اس��تانها را در دستور کار قرارداد.
در ای��ن نمایش��گاه ،ه��ر روز ح��دود 1000
دانشآموز در قال��ب گروههای  100تا 200
نفری ب��ا مفاهیم و کاربرده��ای فناوری نانو
آشنا میش��وند .تش��ریح مبانی فناوری نانو،
معرف��ی فعالیتها و انتش��ارات باش��گاه نانو،
ثبتن��ام در المپیاد دانشآم��وزی ،برگزاری
س��مینارهای آموزش��ی در شهرس��تانهای
اس��تان از جمله برنامههای ثابت باش��گاه در
نمایشگاههای هفته نانو است .مشاهده عملی

برگزاری نمایشگاههای آموزش علوم فناوری نانو
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محصوالت و اثرات مقیاس نانو و کارکردن با
برخی از محصوالت س��اخت داخل ،عالوهبر
اثرگذاری آموزش��ی ،موجب تقویت روحیهی
خودباوری در دانشآموزان میگردد.
در س��الهای گذش��ته محدودیت نفرات در
تیم آموزشدهنده و مش��کالت هماهنگی با
آم��وزش و پرورش اس��تانها موجب محدود
ش��دن تعداد نمایشگاهها ش��دهبود .در سال
 90با توس��عه تیم آموزشی ،شرایط برگزاری
هش��ت نمایش��گاه اس��تانی به هم��راه یک
نمایشگاه در جشنواره فناوری نانو فراهم آمد.
اطالعات نمایش��گاههای س��ال  90و نمودار
تعداد دانشآم��وزان بهرهمند از این برنامهی
آموزشی طی چند سال گذشته به ترتیب در
جدول ( )5و نمودار ( )5آمده است.
در س��ال  91چند برنام��ه و رویکرد زیر به
نمایشگاههای استانی افزوده خواهد شد؛
افزایش س��هم تجهیزات و توانمندیهای
داخلی در فعالیتهای آموزشی؛
اختص��اص بخش��ی از نمایش��گاه ب��ه

نمودار .5تعداد دانشآموزان بهرهمند
از نمایشگاههای هفته نانو
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تاریخ و محل برگزاری

ویژگیها

بخش آموزش عمومی نانو در
چهارمین جشنوارهی فناوری نانو

مهر ماه 90
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران

 300متر مربع فضا
بازدید بیش از  3000دانشآموز و  6000دانشجو و بازدیدکننده عمومی
انجام بازدیدهای گروهی دانشآموزی از ش��هرهای تهران ،کرج ،اسالمش��هر ،قم،
سیرجان ،مشهد ،اصفهان ،همدان ،بهبهان ،ورامین و شهرضا
انتخاب پروژههای برتر دانشآموزی بر اساس  25درصد امتیاز بازدیدکنندگان25 ،
درصد نحوه ارائه پوستر و  50درصد نظر داوران

ششمین هفتۀ نانو
استان هرمزگان

 27الی  29فروردینماه

 500مترمربع فضا  2700 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  2500 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی

هفتمین هفتۀ نانو
استان خراسان شمالی

 19الی  21اردیبهشتماه

 300مترمربع فضا  3130 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  3100 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی

هشتمین هفتۀ نانو
استان سمنان

 19الی  22آذرماه

 800مترمربع فضا  3400 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  800 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی  /ثبت نام  120دانشآموز در سومین المپیاد نانو

نهمین هفتۀ نانو
استان گلستان

 26الی  28آذرماه

 700مترمربع فضا  2400 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  2050 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی  /ثبت نام  276دانشآموز در سومین المپیاد نانو

دهمین هفتۀ نانو
استان همدان

 8الی  10بهمنماه

 500مترمربع فضا  3300 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  2500 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی  /ثبت نام  427دانشآموز در سومین المپیاد نانو

یازدهمین هفتۀ نانو
استان آذربایجان شرقی

 16الی  18بهمنماه

 1000مترمربع فضا  3400 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  3400 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی  /ثبت نام  130دانشآموز در سومین المپیاد نانو

دوازدهمین هفتۀ نانو
استان کردستان

 6الی  8اسفندماه

 700مترمربع فضا  3000 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  3000 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی  /ثبت نام  349دانشآموز در سومین المپیاد نانو

سیزددهمین هفتۀ نانو
استان قم

 14الی  16اسفندماه

 400مترمربع فضا  2800 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  2800 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی  /ثبت نام  257دانشآموز در سومین المپیاد نانو

چهاردهمین هفتۀ نانو
استان کرمان

 20الی  21اسفندماه

 500مترمربع فضا  2500 /نفر بازدیدکننده از نمایشگاه  2500 /نفر شرکتکننده
در سمینارهای آموزشی  212 /ثبت نام دانشآموز در سومین المپیاد نانو
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فعالیتهای دانشآموزان استان؛
استفاده بیشتر از نیروهای بومی استان در
فعالیتهای آموزشی؛
برق��راری ارتب��اط گس��تردهتر ب��ا
پژوهشسراهای دانشآموزی استان.
 6. 1. 1پوش�شدهی مج�ازی فعالیتهای
باشگاه از طریق پایگاه اینترنتی

در س��ال  ،90محتوای تولید و منتشر شده
در پایگاه اینترنتی باش��گاه نانو ش��امل 110
خب��ر ب��ا موضوع��ات دس��تاوردهای داخلی
و خارج��ی در زمین��ه نان��و ،همایشه��ا و
س��مینارها ،المپیاد دانشآموزی نانو و اخبار
باشگاه 10 ،گزارش در قالب گفتگو و گزارش
نمایش��گاههای آموزش عمومی 16 ،مقاله با
موضوعات تجهیزات ،دان��ش و فنون مرتبط
با نانو ،فناوری نانو چیس��ت؟ ،فناوری نانو در
ای��ران ،کاربردهای فن��اوری نانو ،محصوالت
و ب��ازار ،مبان��ی ،مدیری��ت فن��اوری ،منابع
آموزش��ی ،نان��و دانش و فنون مقی��اس نانو،
نانوم��واد و نانو س��اختارها و نانوالکترونیک و
غیره اس��ت .درسال  90زیرساخت الزم برای
ثبتن��ام الکترونیکی دانشآموزان در المپیاد
فناوری نانو از طریق نهادهای ترویجی فراهم
ش��د و فرآیند ثبتنام سومین المپیاد از این
طریق انجام گرفت.
 2. 1فعالیتهای دانشجویی
 1. 2. 1شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

یکی از برنامههایی که از سال  89آغاز شده
و در س��ال  90توس��عه یافتهاست ،گسترش
و س��اماندهی فعالیتهای نهادهای ترویجی
در قالب یک ش��بکه است .ش��بکه نهادهای
ترویجی فناوری نانو ش��امل همهی نهادهای
فع��ال در زمین��هی ترویج و آم��وزش مبانی
این فناوری اس��ت که در قالب س��ه دستهی

جدول  .6تعداد و نوع شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو
کل نهادهای ثبت شده

تعداد فعال

تعداد غیرفعال

نوع نهاد ترویجی

گروهدانشجویی

63

34

29

شرکت آموزشی

35

24

11

آموزش و پرورش

136

80

56

نهادهای دانشگاهی اعماز انجمنهای علمی
و گروههای دانشجویی؛ نهادهای دانشآموزی
شامل پژوهشسراهای دانشآموزی و ادارات
آموزش و پرورش؛ و ش��رکتهای آموزش��ی
و ترویج��ی ،با س��تاد فناوری نان��و همکاری
میکنند.
بهمنظور ایجاد ارتباط موثر و فراهمس��ازی
زمینه ارزیاب��ی این نهاده��ا ،بانک اطالعات
نهادهای ترویجی در س��ال  89روی س��ایت
س��تاد فناوری نانو ایجاد و تا پایان آن س��ال
اطالعات  50نه��اد در آن ثبت گردید .تعداد
این نهادها در س��ال  90به  236نهاد رسید.
ت به ثبت
البته برخی از این نهادها صرفا نسب 
اطالع��ات در بانک نهاده��ای ترویجی اقدام
نموده و فعالیت ترویجی خاصی نداش��تهاند،
لذا این نهادها در دو گ��روه فعال و غیرفعال
تقسیمبندی ش��دهاند و نهادهایی که حداقل
یک س��مینار آموزش��ی برگزار یا  10نفر در
یک��ی از آزمونهای فن��اوری نانو (مس��ابقه
دانش��جویی یا المپیاد دانشآموزی) ثبتنام
کردهاند در گروه فعاالن قرار گرفتهاند.
تعداد و نوع ای��ن نهادها در جدول( )6آمده
است.
با فراهمشدن زیرساختهای نرمافزاری الزم،
در س��ال  91ارزیابی و رتبهبندی این نهادها

هماندیشی نهادهای ترویجی
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برحس��ب کمیت و کیفیت فعالیتها و میزان
اثرگذاری آنها در پیش��برد برنامههای توسعه
فناوری نانوی کشور انجام خواهدگرفت.
 2. 2. 1هماندیشی نهادهای ترویجی
جلس��ات هماندیشی نهادهای ترویجی با هدف
ش متمرکز
همافزای��ی بین ای��ن نهادها ،آم��وز 
رابطان ،آش��نایی آنان با فعالیتهای ستاد نانو و
همفک��ری و هماهنگی در خصوص فعالیتهای
ترویج��ی و آموزش��ی نانو ص��ورت میگیرد .در
س��ال  90سه جلس��ۀ هماندیش��ی به شرح زیر
برگزارشد:
هفتمین هماندیش��ی؛ تیرماه  90به میزبانی
انجمن فناوری نانو دانش��گاه تربیت دبیر شهید
رجایی
هش��تمین هماندیش��ی؛ ش��هریورماه  90به
میزبانی انجمن فناوری نانو دانشگاه تبریز
نهمین هماندیش��ی؛ بهمنماه  90در س��تاد
فناوری نانو
در جلسات هماندیشی برگزار شده در سال 90
نمایندگانی از دانشگاههای تبریز ،تربیت مدرس،
علم و صنعت ایران ،امیرکبیر ،بوش��هر ،تفرش،
علوم پزش��کی ته��ران ،اراک ،گی�لان ،بیرجند،
تربیت معلم س��بزوار،تربیت دبیر شهید رجایی،
ش��یراز ،تربیت معل��م تهران ،س��منان ،گرگان،

نخستین مسابقه ملی فناوری نانو (تجهیزات شناسایی در فناوری نانو)

واحده��ای پیامنور س��یرجان ،قزوین ،کردکوی
و دانش��گاههای آزاد اسالمی امیدیه ،اسالمشهر،
تهران جنوب ،تهران ش��مال ،نراق ،تهران مرکز،
گچس��اران و مرکز تحقیقات نانو بس��یج استان
تهران ،ش��رکتهای نانو بهراد اراک ،نواندیشان
فناور نانو ،آدرینانو تک ،توسعه فناوری مهرویژن،
فناور نانو خمی��ن ،آتناتک ،مؤسس��ه مطالعات
فن��اوری رس��ام و ماهنامه ل��ذت فیزیک حضور
داشتهاند.
 3. 2. 1نخستین مسابقه ملی فناوری نانو
(تجهیزات شناسایی در فناوری نانو)

هرس��ال چندهزار پروژهی پژوهش��ی مرتبط
ب��ا فناوری نانو در دانش��گاههای کش��ور انجام
میش��ود که عمدتاً نیازمند استفاده از آنالیز و
شناس��ایی در مقیاس نانو با تجهیزات مختلف
هستند .آش��نایی با قابلیتهای این تجهیزات
و داش��تن یک راهبرد مناس��ب ب��رای آنالیز و
اندازهگی��ری میتواند موج��ب کاهش زمان و
هزینهی این پژوهشها گردد.

در راس��تای افزایش ش��ناخت پژوهشگران و
دانش��جویان از تجهیزاتشناس��ایی در ح��وزه
فن��اوری نان��و و بهمنظور فرهنگس��ازی برای
اس��تفاده از این تجهیزات ،مسابقهای در سال
 89با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
طراحی و در سال  90در دو مرحله برگزار شد.
ثبتن��ام این آزمون از آبانم��اه ( 89همزمان
با جش��نواره فناوری نانو) در دو قالب انفرادی
و گروهی (از طری��ق نهادهای ترویجی) آغاز و
تا فروردین  90ادام��هیافت .تعداد  2272نفر
در این مس��ابقه ثبتنام کردند که از این تعداد
 217نف��ر ( 10درصد) در مقطع دکتری885 ،
نفر ( 40درصد) در س��طح کارشناسی ارشد و
 1170نفر ( 50درصد) در سطح کارشناسی و
پایینتر بودند.
نهاده��ای ترویجی در راس��تای آمادهس��ازی
دانش��جویان برای ای��ن آزمون 35 ،س��مینار
تخصصی با موضوع تجهیزاتشناس��ایی برگزار
کردند که منجربه آشنایی حدود  2300نفر با
این موضوع گردید.

آزمون مرحله اول در تاریخ  90/2/30در شش
شهر تهران ،اصفهان ،شیراز ،یزد ،بیرجند و بابل
که بیشترین تعداد ثبتنامی را داشتند برگزار
گردید و  24نفر (شامل  20نفر اول آزمون و 4
برگزیده س��طح کارشناسی) به دورهی آموزش
عملی و مرحله دوم راه یافتند.
دوره پن��ج روزهی آموزش عملی ب��ا میزبانی
پژوهش��گاه صنع��ت نفت ،آزمایش��گاه فناوری
نانو ش��رکت کفا و مرکز ف��راوری مواد معدنی
ایران برگزارگردید .آزمون عملی نیز با موضوع
کار با نانوس��کوپ س��اخت ای��ران )(NAMA
برگزارگردید.
برگزیدگان نهایی مس��ابقه ب��ا دریافت جوایز
نق��دی و اعتب��ار اس��تفاده از خدمات ش��بکه
آزمایش��گاهی فن��اوری نان��و م��ورد تقدی��ر
قرارگرفتند.
 4. 2.1راهاندازی نس�خه آزمایشی بخش
آموزش سایت ستاد

س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو در راس��تای
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تأمی��ن نیازه��ای آموزش��ی دانش آم��وزان و
دانشجویان مقاطع و رش��تههای مختلف اقدام
به راهاندازی سیس��تم آموزش فناوری نانو روی
سایت س��تاد (به نش��اني )http://edu.nano.ir
نموده اس��ت .آنچه که در این مرحله در اختیار
مخاطبان قرار گرفته است نسخه اولیه بوده و با
مشارکت مخاطبان سایت نانو در آینده توسعه
خواهد یافت.
یکی از ویژگیهای این سیس��تم آموزش��ی،
دس��تهبندی درختی عناوین و موضوعات در
دو س��طح دانشآموزی و دانش��جویی است.
محتوای تدوین شده در قسمت دانشآموزی
از دو ویژگ��ی مص��ور بودن و س��ادگی متن
برخوردار بوده و در قسمت دانشجویی ،سطح
مطالب براس��اس کتب و مراجع دانش��گاهی
تنظیم شده است.
از آنج��ا ک��ه ای��ن سیس��تم از نظ��ر تع��داد
س��رفصلها و میزان تخصصی ش��دن مطالب،
محدودیت ندارد ،اس��تادان و محققان فناوری
نان��و میتوانند مطالب آموزش��ی خ��ود را برای
انتشار در این بخش در اختیار ستاد قرار دهند.
امکاناتی که در مس��یر توسعه به این سیستم
افزوده خواهد شد عبارتند از:

سیستم جامع برگزاری آزمون؛
نمای��ش فیلمه��ای آموزش��ی مرتب��ط ب��ا
موضوعات؛
برگزاری وبینارهای آموزشی؛
افزوده ش��دن مباحث آموزش��ی زیرساختی
(پتنت ،ایمنی ،تجاریسازی).
تا پایان س��ال  255 ،90مطلب آموزش��ی در
این س��ایت قرار داده شده اس��ت که از ابتدای
راهان��دازی این بخش در س��ایت س��تاد نانو در
شهریور ماه ،تعداد  140000بازیدکننده از این
مطالب اس��تفاده کردهاند .در ح��ال حاضر این
سیستم آموزشی ،قابلیت برگزاری آزمون از هر
مطل��ب آموزش��ی را دارد و در آینده به یکی از
پایههای آموزش و ارزیابی تبدیل خواهدش��د.
توس��عه محتواهای فنی و افزودن سرفصلهای
مرتبط با تجاریس��ازی ،از برنامههای سال 91
خواهد بود.
 5. 2. 1حمایتازخریدکتابهایفناورینانو

از ابت��دای خردادماه  ،89ط��رح حمایت از
خرید کت��ب فناوری نانو آغازش��د که هدف
آن ،تسهیل در دسترسی به کتب فناوری نانو
اس��ت .قالب کتابهای مرتبط با فناوری نانو

پس از ارزیابی محتوایی و ش��کلی در صورت
کس��ب حدنصاب امتیاز الزم ،مش��مول طرح
تخفی��ف میش��وند و کارگزار اج��رای طرح
موظف اس��ت آنها را با تخفیف  40درصد در
اختیار عالقمندان قراردهد و مبلغ تخفیف را
از ستاد فناوری نانو دریافت کند.
در س��ال  90ح��دود  6800نس��خه کتاب
بهص��ورت اینترنت��ی و در  17نمایش��گاه با
تخفیف  40درصد در اختیار عالقمندان قرار
گرفتهاست؛ مبلغ حمایت ستاد ،حدود 140
میلیون ریال بودهاست.
از آنج��ا که این رقم مرب��وط به مجموعهی
 100عنوان کتاب اس��ت ،می��زان توزیع هر
عنوان کتاب بهطور متوس��ط  68نسخه است
که رقم بسیار پایینی است ،لذا کارگروه ترویج
درنظر دارد در سال  91با استفاده از پتانسیل
نهادهای ترویجی آنرا افزایشدهد.
عالوهبر طرح فوق ،در سال  90طرح تجهیز
کتابخانههای پژوهشس��راهای دانشآموزی
اجرا شد و  3600نسخه از  18عنوان کتاب،
خری��داری و بههم��راه لوحه��ای فش��ردهی
آموزش��ی در اختی��ار  200پژوهشس��رای
دانشآموزی قرارگرفت.

حمایت از خرید کتابهای فناوری نانو

 2مدیریت اطالعرسانی و فرهنگسازی عمومی برای توسعه فناوری نانو
 1. 2تداوم انتشار ماهنامۀ فناوری نانو

«ماهنام��ۀ فناوری نانو» با هدف فراهمس��ازی
بس��تر الزم برای ایجاد جریان توسعهی فناوری
نانو در کش��ور و سوق دادن این جریان در مسیر
نیازهای ملی ،از آذرماه  1380منتش��ر میشود.
ای��ن ماهنام��ه در این مس��یر ،اقدام ب��ه رصد و
اطالعرس��انی آخرین تحوالت علمی و مدیریتی
در عرص��ۀ فناوری نانو ،آموزش مبانی علمی این
فناوری و نمایش دس��تاوردهای کش��ور در این
حوزه میکند.
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یکی از رویکردهای ماهنامه در سال  90معرفی
س��ازندگان ایرانی تجهیزات مورد اس��تفاده در
حوزهی فناوری نانو بود که در این راستا از ابتدای
س��ال ،در هر شماره ،یکی از شرکتهای داخلی
معرفی شد .این رویکرد در سال  91تقویت شده،
تولیدکنندگان سایر محصوالت مبتنی بر فناوری
نانو نیز به مرور معرفی خواهندشد.
در سال  ،90دوازده شماره ماهنامه با شمارگان
 8تا  11هزار نسخه چاپ و منتشر شد که هر ماه
حدود  6500نسخه از آن برای مشترکان ،ارسال

و مابقی در همایشها و س��مینارهای آموزش��ی
توزیعگردیده اس��ت .این  12شماره در مجموع
ش��امل  495خبر و  60مقاله بودهاست .ماهنامۀ
فناوری نانو همزمان با انتش��ار چاپی ،بهصورت
الکترونیکی و با دسترس��ی آزاد ،بر روی س��ایت
این ستاد نیز منتشر میشود.
 2. 2انتش�ار اخبار و مقاالت فن�اوری نانو
در سایت ستاد

بخ��ش اخبار س��ایت س��تاد ویژۀ توس��عۀ

فن��اوری نانو ،بهصورت روزان��ه چند خبر از
آخرین دس��تاوردهای علم��ی و رویدادهای
مدیریت��ی فناوری نانو در جهان را منتش��ر
میکن��د .اخبار جه��ان بهوس��یلۀ یک تیم
از متخصص��ان فناوری نان��و از منابع خبری
مختلف دریاف��ت ،تحلیل ،گزینش و ترجمه
میش��ود .برای اخبار پژوهش��ی ای��ران نیز
گروهی کارشناس��ی ،برخ��ی از مقاالت ISI
مورد تأیید س��تاد را بهصورت خبر تنظیم و
منتشر میکنند.
در س��ال  90در مجم��وع  1753خب��ر در
سایت س��تاد نانو منتشر شد که با احتساب
ای��ن تع��داد ،کل خبرهای منتشرش��ده در
س��ایت بهرقم  10512عدد رس��ید .از میان
اخبار منتشر ش��ده در سال  90تعداد 457
خب��ر ( 26درصد) مربوطب��ه اخبار ایران و
 1296خبر ( 74درصد) نیز مربوط به سایر
نقاط جهان بود .ای��ن اخبار در مجموع یک
میلی��ون و  158ه��زار مرتبه م��ورد بازدید
کاربران سایت و سایر مراجعان قرار گرفت.
خبره��ا در هف��ت موضوع کل��ی مدیریت،
معرفی ،کاربردها ،رویدادها ،نانوس��اختارها،

س��تاد ،س��اخت و محاس��به دس��تهبندی
میش��وند که تنوع آنها در نمودار ( )6نشان
داده شدهاست.
در بخ��ش مقاالت س��ایت نی��ز  148مقاله
منتشر شد که مجموع تعداد مقاالت منتشر
ش��ده در سایت را به رقم  999عدد رسانید.
این مقاالت در چهار حوزۀ آموزش و مبانی،
مدیری��ت نانو ،کاربرده��ای نانو ،تجهیزات و
مدلس��ازی منتشر میشود ،که در سال 90
در مجم��وع  114هزار مرتبه م��ورد بازدید
کاربران س��ایت قرار گرفت .تنوع حوزههای
مختل��ف مقاالت در نم��ودار ( )7به نمایش
درآمدهاس��ت .از آنجاکه یک خب��ر یا مقاله
ممکن اس��ت در چند موض��وع نمایش داده
ش��ود ،تعداد اخبار و مقاالت نمودارهای ()6
و ( )7بی��ش از تع��داد کل اخب��ار و مقاالت
است.
در سال  90بالغ بر  875هزار کاربر از سایت
ستاد نانو بازدید کردند که در مجموع بیش
از سه میلیون و  694هزار صفحه را مشاهده
نمودن��د .مجموع زم��ان بازدی��د کاربران از
ای��ن پایگاه اینترنتی بال��غ برحدود  86هزار
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نمودار  .6تنوع موضوعات مختلف خبر

ساعت بودهاست .اخبار و مقاالت سایت ،هر
ماه در قالب ی��ک خبرنامۀ الکترونیک برای
مشترکان این خبرنامه (حدود  20هزار نفر)
ارسال میشود.
 3. 2سایتهای خارجی ستاد

در س��ال  90انتش��ار اخبار ،دس��تاوردها و
رویدادها در س��ایتهای انگلیس��ی روسی و
عربی س��تاد نانو تداوم داش��ت و در مجموع
 502خبر ش��امل  220خبر انگلیسی144 ،
خبر عربی و  143خبر روس��ی ،اعم از اخبار
دس��تاوردهای علمی ،صنعتی و رویدادهای
داخل کشور در این سایتها منتشرشد .تعداد
قابل توجهی از این خبرها توسط سایتهای
انگلیس��ی زبان داخلی و سایتهای خارجی
مختص فناوری نانو مورد پوشش قرارگرفت.
اطالعرس��انی  139روی��داد بینالملل��ی و
منطق��های در بخ��ش رویداده��ای نان��و از
فعالیتهای سایت انگلیسی بودهاست.
باتوجه ب��ه رویک��رد تعام�لات بینالمللی
ستاد و لزوم بازارس��ازی برای دستاوردها و
محصوالت ایرانی نیازاست تولید محتواهای
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نمودار .9تعداد اخبار منعکس شده در شبکههای صدا در سال 1390

خبری و گزارشی به زبانهای خارجی تقویت
شده و توجه بیشتری به معرفی تجهیزات و
محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران شود.
 4. 2اطالعرس�انی رویداهای فناوری نانو
از طریق رسانههای عمومی

در س��ال  1390اطالعرس��انی رویدادهای
فناوری نانو و معرفی توانمندیهای کش��ور،
از طریق رس��انهها انجام ش��د .در این س��ال
بی��ش از  4700دقیق��ه برنام��ۀ تلویزیونی و
 3000دقیقه برنامۀ رادیویی از صدا و س��یما
در ارتب��اط با فناوری نانو پخش شدهاس��ت.
همچنی��ن بخ��ش فارس��ی خبرگزاریهای
رس��می کش��ور در ح��دود  1762خب��ر و
روزنامهها نی��ز در حدود  295خبر مرتبط با
فناوری نانو منتشر کردند.
 1. 4. 2رخدادهای فن�اوری نانو در آیینه
صدا و سیما

مدت زمان پخش و تعداد اخبار و برنامههای
مرتب��ط با فناوری نانو در بخشهای خبری و
برنامههای صدا و س��یما تا پایان اس��فند ماه
 1390براساس مستنداتی است که بهوسیلهی
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نمودار .8تعداد اخبار منعکس شده در شبکههای سیما در سال 1390
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نمودار .11تنوع اخبار برحسب تعداد درشبکههای صدا در سال 1390

س��تاد فناوری نانو جمع آوری شده است در
نمودارهای ( )8تا ( )11مشاهده میشود.
براس��اس این آمار ،ش��بکه چهار و ش��بکه
خبر به ترتیب ب��ا  840و  327برنامه دارای
بیش��ترین تعداد برنامههای علمی و خبر در
زمینه فناوری نانو هستند .در بین شبکههای
رادیوی��ی م��روج نانو نیز دو ش��بکه رادیویی
جوان و پیام به ترتیب با  202و  131برنامه،
دارای بیش��ترین تع��داد برنامههای مرتبط با
فن��اوری نانو در بین ش��بکههای رادیویی در
سال 1390هستند.
از ای��ن میان برنامههایی نیز بهصورت مداوم
اقدام به پوش��ش اخبار و رویدادهای فناوری
نانو مینمایند که به قرار زیر هستند:
بخش خبری ویژۀ نانو در اخبار علمی-
فرهنگی شبکۀ چهار

ب��ا هم��کاری بخش خبر علم��ی و فرهنگی
ش��بکۀ چهار س��یما ،روزهای چهارشنبۀ هر
هفت��ه ،آخرین اخبار فناوری نانو در کش��ور،
بهص��ورت ی��ک بس��تۀ ویژه خب��ری پخش
میگردد .در سال  90در مجموع  50بستهی
خب��ری فناوری نان��و در ای��ن بخش خبری

پخش ش��د .ای��ن بس��تههایخبری معموالً
ش��امل  3خبر از ایران و  2خبر از سایر نقاط
جهان است.
مجلهی نانو در پیامنمای شبکۀ دو سیما
از ابت��دای مردادم��اه  ،1388مجل��های ب��ا
عن��وان «فناوری نان��و» ب��ر روی پیامنمای
ش��بکۀ دو س��یما منتشر میش��ود .مطالب
این مجموعه عمدتاً به آش��نایی با کاربردها
و محص��والت فناوری نان��و اختصاص دارد و
با ادبی��ات عمومی و قابل فهم برای مخاطب
غیرتخصصی تنظیم میشود .مسابقۀ پیامکی
فناوری نانو بخش��ی از این مجله اس��ت و در
هر هفته به قید قرعه به  10نفر از کسانی که
در آن ش��رکت کرده و جواب صحیح را داده
باش��ند ،جوایزی از سوی س��تاد ویژۀ توسعۀ
فناوری نانو اعطا میشود.
در سال  57 ،90ش��ماره از مجلۀ پیامنمای
نانو منتش��ر ش��د و بیش از  114هزار نفر در
مسابقات آن شرکت کردند.
در سال  91تالش میشود تا بخش بیشتری
از این مجله به معرفی دستاوردهای کشور در
زمینه فناوری نانو اختصاص یابد.

 3اطالعرسانی به صنعت از قابلیتهای فناوری نانو و فرهنگسازی استفاده از
محصوالت نانو با تمرکز بر توانمندیهای داخلی (ترویج صنعتی)
 1. 3ترویج صنعتی
توسعه فناوری نانو در کشور پس از گذشت 5
س��ال از اجرای سند راهبرد آینده وارد مرحله
ورود فن��اورری نانو به صنایع و تجاریس��ازی
دس��تاوردهای علمی و تحقیقاتی شده است.
برهمین اس��اس از ابتدای سال  1390برنامه
ترویج صنعتی با هدف آشنایی مدیران صنایع
مختلف با فن��اوری نان��و و کاربردهای آن در
صنایع و همچنین تش��ویق و ترغیب مدیران
صنایع به استفاده از این فناوری در دستور کار
کارگروه ترویج قرار گرفت.
براین مبنا ،مدلی با عنوان فعالیت گروههای
تخصصی ترویج صنعتی با همکاری دو کارگروه
ترویج و فرهنگسازی و کارگروه صنعت و بازار
به صورت آزمایشی در سال  1390اجرا گردید.
در این مدل ،فعالیت گروههای ترویجی که در
س��الهای گذش��ته در برگزاری سمینارهای
آموزش��ی فناوری نانو فعالیت داش��تند مورد
بررس��ی قرارگرفته و با توجه به دو ش��اخص
حوزه تخصصی این گروهها و همچنین منطقه
فعالیت آنها 5 ،گروه در حوزههای کامپوزیت
و پلیمر ،کشاورزی ،نفت و گاز ،عایق و ایزوگام
و صنایع استان اصفهان آغاز به فعالیت کردند.
فعالیت این گروهها بهطور کلی شامل شناسایی
فعاالن حوزههای صنعتی ،برگزاری نشست و
ارایهی اطالعات به مدیران و کارشناس��ان این
حوزهها ،تهیهی گزارشهای تحلیلی و ارایهی
صورت مس��ئلههای پژوهش��ی ب��ه کارگروه
صنعت و بازار بودهاس��ت که در ادامه بخش��ی
از مهمترین فعالیتهای انجام شده بهوسیلهی
ای��ن گروهها و تحلیلی بر ای��ن فعالیتها ارائه
میگردد.
 1. 1. 3حوزه کامپوزیت و پلیمر
مهمترین فعالیتهای انجام شده بهوسیلهی
گروه فعال در این حوزه عبارتند از:
تش��کیل بان��ک اطالعاتی بی��ش از 3000
ش��رکت فعال در ح��وزه کامپوزیت و پلیمر و
تفکی��ک آنها به  3دس��تهی صنایع و تولید
کنندگان الس��تیک ،صنایع و تولید کنندگان
پالس��تیک ،و صنایع و تولید کنندگان رنگ و
رزین؛
برگزاری جلسه با مسئوالن اتحادیه شمع و
پالستیک اصفهان؛
ش��رکت در نمایش��گاه اصفهان پالس��ت،
هفتمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع
الس��تیک و پالس��تیک مش��هد و نمایشگاه
بینالمللی تبریز ب��ا نظارت کارگروه صنعت و
بازار؛

ارسال پرسشنامه برای شرکتهای فعال و
آنالیز نتایج که منجر به دستهبندی شرکتها
به  4دسته زیر گردید:
صنای��ع مطلع از فناوری نانو که به فعالیت
در زمینه فناوری نانو عالقهمند هستند.
صنایع��ی که آگاهی چندانی از فناوری نانو
نداش��ته اما به فعالیت در زمینه نانو عالقهمند
هستند.
صنایع که جهت فعالیت در زمینه نانو نیاز
به فعالیتهای تشویقی ،ترغیبی دارند.
صنایع��ی که اص��وال تمایلی ب��ه فعالیت و
کسب اطالعات بیشتر نشان نمیدهند.
انتخاب  15ش��رکت از ش��رکتهای گروه
مطلع از فناوری نانو جهت مذاکرات و آشنایی
بیشتر با فناوری نانو؛
برگزاری هم اندیشی فعاالن صنایع پلیمر،
کامپوزی��ت،رنگ و رزین با نظ��ارت کارگروه
صنعت و بازار در تاریخ  9اسفند ماه 1391؛
بررس��ی مش��کالت ش��رکتهای ح��وزه
کامپوزیت و پلیمر و پیش��نهاد  5عنوان پایان
نامه با عناوین:
تولی��د نانوکامپوزیته��ای پل��ی یورت��ان
ترموپالس��تیکی جهت آب بندهای ) (Sealبا
کیفیت باال؛
بهینهسازی نانوکامپوزیتهای ترموپالست
) (PE ،PP ،PVCجهت تولید لوله (مخصوصا
فشار باال)؛
تولید فومهای نانوکامپوزیتی (به روشهای
مختلف ازجمله تشعشعی)؛
تولی��د اقتص��ادی نانوکامپوزیتهای آنتی
باکتریال؛
تولید اقتص��ادی نانوکامپوزیتهای حاوی

نانوذرات فتوکاتالیست.
 2. 1. 3حوزه کشاورزی
مهمترین فعالیتهای که توس��ط گروه فعال
در حوزه کشاورزی صورت پذیرفتند عبارتند
از:
جمعآوری مس��تندات و بررس��ی اقدامات
مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در
ستاد توسعه فناوری نانو و کمیته فناوری نانو
وزارت جهاد کشاورزی؛
ایج��اد بان��ک اطالع��ات نان��و کش��اورزی
کشور ش��امل افراد موثر ،پژوهشهای مقطع
کارشناس��ی ارش��د و دکت��ری ،تجهی��زات
آزمایش��گاهی ،محص��والت و مجموعهه��ای
خصوصی؛
تدوین محتوا؛
گزارش بررسی وضعیت توسعه فناوری نانو
در حوزهی کشاورزی در ایران و جهان؛
ترجم��ه گ��زارش  FAO 2010در ح��وزه
نانوکشاورزی؛
نظرس��نجی از  50تن از مدیران ارش��د و
کارشناسان بازدیدکننده از چهارمین جشنواره
فناوری نانو؛
همکاری با گروه تولید برنامه ش��بکه چهار
س��یما در تولید مستند معرفی توانمندیهای
فناوری نانو در بخش کشاورزی کشور؛
همکاری با گروه مستندس��از ستاد توسعه
فناوری نانو در تولی��د مجموعه نانو و صنعت
ویژه بخش کشاورزی.
 3. 1. 3حوزه نفت و گاز
تهیه بانک اطالعاتی بیش از  50شرکت نفتی؛
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گـزارشعملکرد

تهیه گ��زارش کاربردهای صنعتی فناوری
نانو در حوزه صنایع نفت و گاز؛
تهیه گزارش از محصوالت عرضه شده در
بازارهای بینالمللی؛
گزارش کاربردهای نانولولهکربنی در صنایع
مختلف و میزان فروش نانولولههای کربنی در
جهان؛
همکاری در تهیه طرح ش��بکه فناوری نانو
در نفت در پژوهشگاه صنعت نفت.
 4. 1. 3حوزه عایق و ایزوگام
اهم فعالیتهای صورتگرفته در این حوزه به
قرار زیر میباشد:
تش��کیل بان��ک اطالعات��ی  75ش��رکت
تولیدکننده عایق و ایزوگام در خوشه صنعتی
دلیجان؛
ارائه گ��زارش کاربردهای فن��اوری نانو در
صنعت عایق و ایزوگام و بررس��ی محصوالت
خارجی در این حوزه؛
تحلیلی ب��ر پایاننامههای موجود در حوزه
فناوری نان��و در زمینه انواع م��واد پلیمری و
عایقهای رطوبتی؛
برگ��زاری س��مینار آش��نایی مدی��ران و
مس��ئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی
عایقهای رطوبتی شهرستان دلیجان با کاربرد
فناوری نانو در صنعت عایق؛
ارائه گزارش تحلیلی حاصل از نظرسنجی از
مدیران کارخانجات ایزوگام؛
هماهنگ��ی بازدی��د تع��دادی از مدی��ران
کارخانجات ای��زوگام از چهارمین جش��نواره
فناوری نانو.
 5. 1. 3صنایع استان اصفهان
برگ��زاری دوره آم��وزش فن��اوری نان��و به
کارشناس��ان ش��رکتهای فوالد مبارکه ،پلی
اکری��ل ،ذوب آه��ن ،پاالیش نف��ت اصفهان،
ش��رکت آب منطقهای اصفهان ،شرکت تولید
برق اسالم آباد؛
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اس��تخراج  58عنوان از نیازهای پژوهشی
صنایع استان اصفهان؛
هماهنگ��ی بازدید  30نفر از کارشناس��ان
صنایع اس��تان اصفهان از چهارمین جشنواره
فناوری نانو.
درسال  91با تقویت و گسترش فعالیتهای
کارگروه صنعت و بازار ،از پتانس��یل نهادهای
ترویج��ی در پیش��برد برنامهه��ای س��تاد در
حوزهه��ای اولوی��تدار ،اس��تفاده بیش��تری
خواهدش��د .در راس��تای اج��رای س��رفصل
اطالعرسانی به صنعت از قابلیتهای فناوری
نانو و فرهنگس��ازی اس��تفاده از محصوالت
نان��و با تمرکز بر توانمندیهای داخلی (ترویج
صنعتی) ،عالوهبر ایج��اد گروههای تخصصی
ترویج صنعتی ،فعالیتهای مختلفی ش��امل
تولی��د محتواه��ای رس��انهای اع��م از فیل��م
آموزشی ،نرم افزارهای نانو در صنعت و ، ...نیز
در کارگروه ترویج صورت میگیرد که در ادامه
به آنها پرداختهشدهاست.
 2. 3تولید مجموعه نرمافزار نانو و صنعت
مجموعه نرماف��زار «نانو و صنعت» بهمنظور
آش��نایی ب��ا کاربرد فناوری نان��و در صنایع و
دسترسی متخصصان به اطالعات کاربردی در
خصوص صنایع مختلف مرتبط با فناوری نانو،
از سوی ستاد توسعه فناوری نانو تولید شد و
همزمان با چهارمین جشنواره فناوری نانو در
دس��ترس افراد قرار گرف��ت .در این مجموعه
که از  6نرمافزار تش��کیل ش��ده ،کاربردهای
فناوری نانو در صنایع نفت ،خودرو ،نس��اجی،
س��اختمان ،پزشکی و داروس��ازی ،کشاورزی
و بس��تهبندی ،تصفی��ۀ آب و محیط زیس��ت
و تجهی��زات فن��اوری نان��و در قال��ب فیلم و
مصاحبه با صاحبان صنایع ،معرفی شدهاست.
همچنین مقاالت مرتبط با هر حوزه در داخل
نرم افزار آن قرار گرفته اس��ت .از هر کدام از
نرمافزاره��ای این مجموعه ت��ا کنون 2000
نسخه منتشر شده است و در مجموع 12000

نس��خه از این مجموعه نرمافزار منتشر شده
و در اختی��ار عالقمن��دان قرار گرفته اس��ت.
 3. 3انتشار فیلم «نانو و صنعت»

بهمنظور آش��نایی مدیران و متخصصان صنایع
مختلف با فناوری نانو ،مجموعه هشت قسمتی
فیلم «نانو و صنعت» در آبان  1389تولید شد
و در دو دیویدی همزمان با جشنواره 1390
منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت .در
این مجموعه به معرفی کاربردهای فناوری نانو
در صنایع نفت ،خودرو ،نس��اجی ،س��اختمان،
پزشکی و داروس��ازی ،کشاورزی و بستهبندی،
تصفیۀ آب و محیط زیست و تجهیزات فناوری
نانو پرداخته شدهاست .همچنین توانمندیهای
ش��رکتهای فعال داخلی در هر یک از صنایع
فوق ارائه گردیدهاست.
 4. 3پخش مجموعه «نانو و صنعت» و «»10-9
از شبکه آموزش

با همکاری ش��بکه آموزش صدا و س��یمای
جمه��وری اس�لامی ای��ران ،دو مجموع��هی
تولیدی س��تاد با نامهای «نان��و و صنعت» و
« »10-9و ه��ر کدام با زمان��ی درحدود 120
دقیقه از این شبکه بهنمایش درآمدند.

 7. 3مستندسازی برنامههای برگزار شده
بهوسیلهی ستاد نانو

 5. 3پخش مجموعه «نانو» از شبکه خبر
گروه علمی ،فرهنگی و هنری شبکه خبر در
س��ال  1390اقدام به تهیه و پخش برنامهای
در  26قس��مت به نام «نانو» نمود .این برنامه
تع��دادی از آزمایش��گاهها ،پژوهش��گاهها و
شرکتهای تولیدی فعال در حوزه فناوری نانو
را به مخاطبان خود معرفی نمود.

بهمنظ��ور ایج��اد ام��کان انتش��ار مج��دد
محتواه��ای ارای��ه ش��ده در برنامهه��ای
مختلف برگزارش��ده بهوس��یلهی ستاد نانو،
مستندسازی و تصویربرداری از این برنامهها
در دس��تورکار کارگروه ترویج ستاد توسعه
فناوری نانو ق��راردارد .ازجمله این برنامهها
میتوان به چهارمین جش��نواره و نمایشگاه
فن��اوری نان��و ،اولی��ن دوره توانمندس��ازی
س��رمایههای انس��انی ،یازدهمی��ن همایش
دانش��جویی فن��اوری نانو ،دومی��ن المپیاد
دانشآم��وزی نانو و ...اش��اره نمود که منجر
به تهی��ه بی��ش از  1000دقیق��ه خروجی
مختل��ف گردید که در قالبهای متنوعی به
مخاطبین ارایه گردید.

 6. 3مستندسازی  16شرکت تولیدی فعال
فناوری نانو

در س��ال  90از رون��د تولی��د محصوالت 16
ش��رکت و مجموعهی فعال در عرصه فناوری
نان��و تصویرب��رداری بهعملآمد ک��ه منجر به
تهیه بی��ش از  1000دقیقه فیلم گردید .این
شرکتها عبارتند از:
گ��روه صنعتی ای��ران خودرو ،ش��رکت بهمن
دیزل ،شرکت آرتاش کامپوزیت ،شرکت تجهیز
گاما ،پژوهش��گاه صنعت نفت ،پژوهشگاه جهاد
کش��اورزی ،گروه صنعتی شیش��ه کاوه ،شرکت
پیامآوران فناوری نانو فردانگر ،شرکت یارنیکان
صالح ،شرکت توسعه حسگرسازان آسیا ،شرکت
پرتونگار پرشیا ،شرکت پرشین صنعت بهارستان،
شرکت فناوران نانومقیاس ،شرکت سبحان دارو،
شرکت نانو سیستم پارس و شرکت پارسا پلیمر
شریف.
غالب این تصاویر در مجموعههای تهیه ش��ده
توس��ط س��تاد نانو از جمله «فناوری نانو از ایده
ت��ا بازار» و «گ��ذری بر فناوری نان��و در ایران»
استفاده گردید .ضمن اینکه این تصاویر با هدف
آمادهس��ازی خوراک تصویری مناس��ب داخلی،
در اختیار شبکههای مختلف سیمای جمهوری
اسالمی ایران نیز قرارگرفت و برنامههای مرتبط
با این فناوری نیز مورد استفاده واقعشد.

 8. 3انتشار «نرم افزار چندرسانهای فناوری
نانو در ایران»

در نس��خه اول این نرم افزار که با ش��مارگان
 9000منتشر شدهاست ،اطالعات متنوعی از
دستاوردها ،س��ازمانهای فعال و رویدادهای
مرتبط با فناوری نانو گنجانده شدهاس��ت که
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
گزارش تصویری از وضعیت فناوری نانو در
ایران؛
گزارش جامع سومین جشنواره فناوری نانو؛
گزارش جامع پنجمین جشنواره برترینهای
فناوری نانو؛
اطالعات نهادهای مروج فناوری نانو؛
اطالعات مراکز ارائهکننده خدمات تخصصی
در زمینه تجاریسازی؛
اطالعات مراکز علمی از قبیل دانش��گاهها،
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تعداد نشریه تعداد شماره تعداد مطالب منتشر شده تعداد صفحه
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449

1725

5457
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پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد فعال در
زمینه فناوری نانو؛
اطالع��ات ش��رکتهای صنعت��ی فعال در
زمینه فناوری نانودر قالب  10صنعت.

 9. 3حمایت از نشریات تخصصی
س��تاد ویژهی توسعهی فناوری نانو از دیماه
 1386طرحی را برای حمایت از انتشار مطالب
تخصصی فناوری نانو توسط نشریات حوزههای
مختلف صنعت��ی آغاز نمود .مطابق این طرح،
مبلغی بهعنوان حمایت تش��ویقی به نشریاتی
پرداخت میش��ود که اقدام به انتشار مطالب
مرتب��ط با فناوری نان��و در حوزههای صنعتی
نمایند 35 .نشریه در سال  90از این حمایت
استفاده کردند که اطالعات آن در جدول ()7
و نمودار ( )12ارائه شدهاست.
روند پرداخت حمایتها در طول س��الهای
مختلف اجرای این برنامه در نمودار ( )13قابل
مشاهده است.
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