
 

 

 بسمه تعالی

با استفاده از  فناوریدر نانو های کاربردیپژوهش تحقیق و توسعهبه منظور  در نظر دارد شرکت آراپژوهش

دوره مسابقات  چهارمینافزایی هر چه بیشتر، و ایجاد فضایی پویا و فعال به منظور هم AFM-ARA نانوسکوپ

. متقاضیان باید تصاویر گرفته برگزار نماید را "AFM-ARA دارای نانوسکوپ ترین مرکز پژوهشیفعال"

 دربرندگان را اسامی را طبق قالب مشخص ارسال نموده و شرکت پس از بررسی،  ARA-AFMشده با نانوسکوپ 

 .نمایداعالم می هفته پژوهش

  اهمیت به ترتیبموارد امتیازدهی: 

 پژوهشی، کنفرانسی و ...(-، علمیISI)مقاالت  ARA-AFMمقاالت چاپ شده با استفاده از دستگاه  .1

 )به شرط دارا بودن کیفیت مناسب( ویراکوچک بودن اندازه فریم تص .2

 تنوع نمونه های تصویربرداری شده .3

 و ...( MFM ،EFM ،Force Spectroscopyدهای پیشرفته )تصویربرداری و انجام آنالیز در مُ .4

 Imagerمهارت اپراتور در بهبود کیفیت تصاویر بوسیله نرم افزار  .5

در  نمونهجدید بودن و  "Sample & Image Info"جامع بودن توضیحات مربوط به نمونه در فرم  .6

 زمینه پژوهشی مربوطه

 ویر اولیه )میزان نویز و وضوح تصویر(اکیفیت تص .7

 تعداد تصاویر )به شرط دارا بودن کیفیت مناسب( .8

 

  :مهلت ارسال تصاویر 

 6931ماه آبان  02

 :زمان اعالم نتایج 

 ، همزمان با هفته پژوهش1316آذرماه  33الی  25

http://ara-research.com/wp-content/uploads/2015/Compet/Sample%20&%20Image%20Info.docx


 

 

 

 های برتر:جوایز رتبه  
 

 رتبه سوم دوم رتبه رتبه اول 

 اپراتور
 لوح تقدیر

 تومان وجه نقد 533.333

 لوح تقدیر

 تومان وجه نقد 433.333

 لوح تقدیر

 تومان وجه نقد 333.333

 آزمایشگاه
تومان اعتبار  1.333.333

 خرید لوازم جانبی 

تومان اعتبار خرید  853.333

 لوازم جانبی 

تومان اعتبار  733.333

 خرید لوازم جانبی

 

 ارسال تصاویر: مربوط به نکات 

  نانوسکوپ تنها اپراتورهایARA-AFM توانند در این مسابقه شرکت کنند.می 
 

 های به نامجداگانه  پوشهدر دو  باید تصاویر مربوط به هر نمونه"Initial images"  و"Processed 

images"  نانوسکوپ اول حاوی تصاویر خام اخذ شده با پوشه  به صورتیکهقرار داده شودARA-AFM 

همچنین در پوشه دوم امکان  باشد. Imagerدوم حاوی تصاویر اصالح شده توسط نرم افزار پوشه و 

 وجود دارد. جابجایی-از تصویر و یا نمودارهای نیرو قرار دادن آنالیز خطی
 

 تصاویر باید به فرمت همه ara  یپسوندها)هر تصویر شامل حداقل دو فایل با  شودارسال .txt & .int 

های دیگر در ابل مشاهده باشد. تصاویر ارسالی با فرمتق Imagerباشد( و با نرم افزار  txt & .sin. و یا 

 .شودمسابقه شرکت داده نمی
 



 

 

 های هر شرکت کننده باید فرم"Personal Info"  و"Info& Image Sample " تکمیل نماید. الزم به  را

عبارات  رویها، )برای دانلود فرم ر نمونه بطور جداگانه تکمیل گرددذکر است فرم دوم باید برای ه

 .آبی رنگ کلیک کنید(
 

 های تکمیل شده ای از فرمو همچنین نمونه انددرآمده تحت قالب ذکر شده که تصاویر ای از نمونه

 .دریافت نمایید این لینک توانید ازمی را

  ها از تصاویر و یا آنالیزهای دستگاه ارسال مقاالتی که در آنبرایARA-AFM  استفاده شده، فایل

pdf  ارسال نمایید.مقاله را و یا لینک 
 

 را به آدرس و مقاالت هافرم ،برای شرکت در مسابقه، تصاویر research.com-competition@ara 

 ید.یارسال نما
 

 

 توجه:
تصاویری که تحت قالب ذکر شده تهیه نشده باشد، به هیچ عنوان در مسابقه شرکت داده نخواهد  .1

 شد.

 مسابقه ارسال نماید.تصویر برای  53تواند میهر مرکز حداکثر  .2

 .شودنمیقبلی این مسابقات ارسال شده باشد، در این دوره شرکت داده  های تصاویری که در دوره .3

باشد، در مسابقه موجود  AFM-ARAمقاالت بخش وبسایت شرکت در  مقاالتمقاالتی که در لیست  .4

 .نمی شودشرکت داده 

 برتر تصاویر و در اختیار شرکت قرار می گیرد مسابقه در شرکت جهت صرفا و امانت بصورت تصاویر .5

صاحب  رضایتخواهد گرفت. مسئولیت بررسی  قرار وب رویصاحب نمونه  اخذ رضایتصرفا پس از 

 می باشد. اپراتورهای مراکز بانمونه 
 

http://ara-research.com/wp-content/uploads/2015/Compet/Personal%20Info.docx
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