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 -1مقدمه
یکی از ؿؼـنمُای ؿٍغ گـحؼش کارةؼد ـٍاكری در اـق  ،1404ةؼٌاىَ جؼكیر ك ـؼٍُگؿازی ـٍاكری ٌاٌّ
اؿث .ایً ةؼٌاىَ ةَ جؼكیر ك آىّزش غيّىی در ىّرد غهو ،ـٍاكری ك مٍػث ٌاٌّ جّزَ دارد .دكرقُای آىّزقی
ةاقگاق ٌاٌّ قاىم کارگاق انيپیاد داٌفآىّزی ٌاٌّ ،ؿيیٍارُای جؼكیسی ـٍاكری ٌاٌّ ،دكرقُای آىّزش ـٍاكری
ٌاٌّ ةؼای داٌف آىّزاف ،دكرقُای آىّزش ـٍاكری ٌاٌّ ةؼای دةیؼاف ك کارگاقُای آىّزقی قتکَ آزىایكگاُی
ٌاٌّ (جّاٌا) ىیقّد .ایً آییًٌاىَ ةَ ةؼرؿی ؿازكکار ك ٌضّق ةؼگؽاری دكرقُای آىّزقی ك صيایثُای ىانی
ؿحاد ٌاٌّ از ةؼگؽارکٍٍغگاف ایً دكرقُای آىّزقی ىیپؼدازد.
 -2اَداف
 آقٍایی غيّىی ك جعننی داٌف آىّزاف ةا غهو زغیغ ٌاٌّ
 اـؽایف ٌیؼكُای ىحعنل ك ةّىی در صّزق ٌاٌّ در زاىػَ دةیؼاف کكّر ةا ُغؼ ةؼكؼاری غغانث
آىّزقی
 ـػاؿؿازی آزىایكگاقُای ٌاٌّ (جّاٌا) در ؿؼجاؿؼ کكّر ك کيک ةَ اؿحلالؿ ىانی ایً آزىایكگاقُا
 -3زمان و دامنه کاربرد







ٌِادُای جؼكیسی ُيکار ةاقگاق ٌاٌّ ك ىغرؿاف غضّ قتکَ ىغرؿاف ؿحاد كیژق جّؿػَ ـٍاكری ٌاٌّ
اىکاف ةؼگؽاری دكرقُای آىّزقی ٌاٌّ ك ةؼظّرداری از صيایثُای ىانی آف را دارا ُـحٍغ.
داٌفآىّزاف جياىی ىلاظع جضنیهی ،دةیؼاف رقحَُای ریاضی ،ـٍی ك جسؼةی ،ىـئّنیً
آزىایكگاقُای جّاٌا ك ؿایؼ غالكَىٍغاف در ؿؼجاؿؼ کكّر ىیجّاٌٍغ ةَ غٍّاف زاىػَ ُغؼ دكرقُای
آىّزقی ةاقگاق ٌاٌّ در ٌظؼ گؼـحَ قٌّغ.
ركیغادُای آىّزقی ةاقگاق ٌاٌّ ركیغادُایی ُـحٍغ کَ جّؿط ٌِادُای جؼكیسی ةا ُيکاری ىغرؿاف
ىّرد جاییغ ؿحاد ٌاٌّ ةؼگؽار ىیقٌّغ .ایً دكرقُا قاىم دكرقُای آىادگی انيپیاد ٌاٌّ ،ؿيیٍارُای
جؼكیسی ـٍاكری ٌاٌّ ،دكرقُای آىادگی انيپیاد ٌاٌّ ،دكرقُای زاىع آىّزش ـٍاكری ٌاٌّ ةؼای
داٌفآىّزاف ،دكرقُای آىّزقی ـٍاكری ٌاٌّ ةؼای دةیؼاف ك کارگاقُای آىّزقی قتکَ آزىایكگاُی
جّاٌا ىیقّد.
الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ ایً ركش ازؼایی جا پایاف ؿاؿ  1400اغحتار دارد.
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 -4تؼبریف ي اصطالحبت
ستبد :ىٍظّر ؿحاد كیژق جّؿػَ ـٍاكری ٌاٌّ اؿث.
وُبد تريیجی :ىٍظّر پژكُكـؼاُا ،ىغارس ،اٌسيًُای داٌكسّیی ،قؼکثُای ظنّمی ك ىّؿـات
آىّزقی ُـحٍغ کَ در زىیٍَ آىّزش ـٍاكری ٌاٌّ ـػاؿ ُـحٍغ ك در ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ دتث ٌاـ ك جاییغ
قغقاٌغ.
ديرٌ آمًزضی :ىٍظّر دكرقای اؿث کَ زیؼٌظؼ ةاقگاق ٌاٌّ ك ظتق ایً آییً ٌاىَ ةؼگؽار قّد.
مجری :ىٍظّر ٌِاد جؼكیسی ةؼگؽارکٍٍغة دكرقُای آىّزقی ـٍاكری ٌاٌّ اؿث.
سمیىبرَبی تريیجی فىبيری وبوً :ىٍظّر كةیٍارُای آىّزقی ةَ ىٍظّر آقٍایی ىلغىاجی داٌفآىّزاف
ةا ـٍاكری ٌاٌّ اؿث.
کبرگبٌ المپیبد :ىٍظّر دكرقُای آىّزقی ىؼجتط ةا انيپیاد داٌفآىّزی ٌاٌّ اؿث.
ضبکٍ تًاوب :ىٍظّر قتکَ آزىایكگاُی آىّزقی ـٍاكری ٌاٌّ اؿث کَ ةا صيایث ؿحاد كیژق جّؿػَ
ـٍاكری ٌاٌّ جسِیؽ ك راق اٌغازی قغق اؿث.
سبیت ببضگبٌ :ىٍظّر ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ ةَ ٌكاٌی  https://nanoclub.irاؿث.
کبرتببل وُبدَبی تريیجی :ىٍظّر مفضَ کارةؼی ىؼةّط ةَ ُؼ ٌِاد جؼكیسی در ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ اؿث
کَ در ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ ةَ آدرس  https://nanoclub.irغضّ قغقاٌغ.
ضبکٍ مدرسبن :اـؼادی کَ گّاُی جّاٌيٍغی جغریؾ ـٍاكری ٌاٌّ را از ةٍیاد آىّزش ؿحاد كیژق جّؿػَ
ـٍاكری ٌاٌّ دریاـث کؼدق ةاقٍغ ،ةَ غضّیث ایً قتکَ درظّاٍُغ آىغ .ایً اـؼاد ةَ یکی از ركشُای زیؼ
ىّـق ةَ دریاـث گّاُی جغریؾ زِث ةؼگؽاری دكرقُای آىّزقی ةاقگاق ٌاٌّ ىیقٌّغ:
 -1اـؼادی کَ در آزىّفُای جّاٌيٍغی جغریؾ قؼکث کؼدقاٌغ ك ىّـق ةَ کـب گّاُی جّاٌيٍغی
جغریؾ (انؿ ،ب یا ج) قغقاٌغ ،ةَ غضّیث قتکَ ىغرؿاف درىیآیٍغ .گّاُی ایً اـؼاد ةایغ اغحتار زىاٌی
الزـ را داقحَ ةاقغ .در ؽیؼ ایً مّرت از قتکَ ىغرؿاف ظارج

ىیقٌّغ.

 -2اغضای ُیات غهيی داٌكگاقُا کَ ةَ غٍّاف اؿحاد راٍُيا صغاكم یک پایافٌاىَ داٌكگاُی را در
ؿیـحو صيایث ؿحاد ٌاٌّ از پایافٌاىَُا دتث کؼدقاٌغ ك ةاةث آف صيایث دریاـث کؼدقاٌغ ،صائؽ قؼایط
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غضّیث در قتکَ ىغرؿاف ُـحٍغ ك در مّرت غالكَىٍغی ك ارؿاؿ ـؼـ غضّیث ظّد از ظؼیق ایيیم
داٌكگاُی ىیجّاٌٍغ ةَ غضّیث قتکَ ىغرؿاف درآیٍغ.
ديرٌَبی ضمه خدمت :ىٍظّر دكرقُای آىّزش ـٍاكری ٌاٌّ اؿث کَ جّؿط ةاقگاق ٌاٌّ ىعحل
جّاٌيٍغؿازی دةیؼاف در ـٍاكری ٌاٌّ ةؼگؽار ىیقّد ك در پایاف آف یک آزىّف پایاف دكرق ةؼگؽار ظّاُغ
قغ.
 -5مسئًلیت
ىـئّنیث ازؼای ایً آییًٌاىَ ةؼ غِغق ةاقگاق داٌفآىّزی ـٍاكری ٌاٌّ ك ىـئّنیث ٌظارت ةؼ صـً
ازؼای آف ةؼ غِغق گؼكق جؼكیر ك ـؼٍُگؿازی ؿحاد اؿث.
 -6ريش اجرا
 -1-6اطالع رسبوی برگساری ريیداد

ٌِ ادُای ةؼگؽارکٍٍغق ركیغادُای ذکؼ قغق در ایً آییً ٌاىَ ىّظؿ ُـحٍغ 10 ،ركز كتم از ةؼگؽاری
ركیغاد ىّردٌظؼ از ظؼیق مفضَ کارجاةم ظّد در ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ درظّاؿث ظّد ةؼای ةؼگؽاری
ركیغاد را دتث کؼدق ك ةَ ةاقگاق ٌاٌّ ةؼای ةؼرؿی درظّاؿث ،اظالع رؿاٌی ٌيایٍغ.
ىـئّنیث ىضحّای ظتؼ ك ةؼٌاىَ اغالـقغق ةؼای ةؼگؽاری ركیغاد ،ةؼ غِغق ٌِاد ةؼگؽارکٍٍغق ركیغاد
اؿث ك در مّرت اغحؼاض قؼکثکٍٍغگاف ىتٍی ةؼ ىؾایؼت ،ظتؼُای ةػغی آف ٌِاد در ةعف اظتار
ؿایث درج ٌعّاُغ قغ.
ٌِ اد جؼكیسی ةؼگؽارکٍٍغق ركیغاد ومیتًاود ٌاـ ك نّگّی ؿحاد را در پّؿحؼ یا ؿایؼ اكالـ
اظالعرؿاٌی ،درج کٍغ.
 -2-6سبزيکبر برگساری ريیدادَب
 -1-2-6محتًای ديرٌ

ؿؼـنم ىعانب ىؼةّط ةَ ركیغادُای آىّزقی ـٍاكری ٌاٌّ در زغكؿ  1آىغق اؿث.
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جديل  -1محتًای ديرٌ آمًزضی
ػىًان ديرٌ

سمیىبرَبی تريیجی فىبيری وبوً
(يبیىبرآضىبیی بب فىبيری وبوً)

ديرٌَبی آمبدگی آزمًن
المپیبد وبوً

کبرگبٌَبی آمًزش فىبيری وبوً
برای دبیران (ديرٌ تًاومىدسبزی
دبیران-ضمه خدمت)

سرفصل مطبلب
 ىلغىَای ةؼ ـٍاكری ٌاٌّ اةػاد ك یکاُا ظّاص ٌاٌّىّاد غهث جؾییؼ ظّاص در ىلیاس ٌاٌّ ٌاٌّ در ظتیػث کارةؼد ـٍاكری ٌاٌّ در مٍایع ىعحهؿ ىػؼـی ةؼٌاىَُای آىّزقی ةاقگاق ٌاٌّ ،دؿحاكردُای ٌاٌّ در ایؼاف ك قتکَآزىایكگاقُای آىّزقی ٌاٌّ (جّاٌا) ( 15دكیلَ)
 ىلغىَای ةؼ ـٍاكری ٌاٌّ ظّاص ٌاٌّ ىّاد اٌّاع ٌاٌّىّاد ركشُای ؿاظث ٌاٌّىّاد ركشُای ىكعنَیاةی ٌاٌّىّاد کارةؼدُای ٌاٌّىّاد ایيٍیجّضیش  :1کهیَ ىضحّاُا ُيؼاق ةا صم ؿّاالت دكرقُای كتهی انيپیاد جغریؾ قّد
(ُؼ زهـَ صغاكم  3ؿّاؿ ىؼجتط ةا ىّضّع)
جّضیش  :2ؿؼـنم ك ىضحّای ُؼ دكرق در پیّؿث  1آىغق اؿث.
 آقٍایی ةا ىتاٌی ،ظّاص ك کارةؼدُای ـٍاكری ٌاٌّ آقٍایی ةا ٌاٌّؿاظحارُا آقٍایی ةا ركشُای ؿٍحؽ ك جّنیغ ٌاٌّىّاد آقٍایی ةا ایيٍی در آزىایكگاق آقٍایی ةا ركشُای قٍاؿایی ٌاٌّىّاد ةازدیغ از یک آزىایكگاق ٌاٌّ غضّ قتکَ جّاٌا (در مّرت اىکاف دؿحؼؿی ةَآزىایكگاق)
 ىػؼـی ةؼٌاىَُای آىّزقی ةاقگاق ٌاٌّ ،دؿحاكردُای ٌاٌّ در ایؼاف ك قتکَآزىایكگاقُای آىّزقی ٌاٌّ (جّاٌا) ( 20دكیلَ)
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سرفصل مطبلب
ػىًان ديرٌ
دكرق زاىع آقٍایی ةا ـٍاكری ٌاٌّ در ؿعش ىلغىاجی یا پیكؼـحَ قاىم ىتاصخ زیؼ:
 ٌاٌّ ةَ زةاف ؿادق آقٍایی ةا ٌاٌّىّادکبرگبٌَبی آمًزش فىبيری وبوً
 ظّاص ٌاٌّىّادبرای داوصآمًزان
(ديرٌ جبمغ آضىبیی بب فىبيری وبوً)  -کارةؼدُای ـٍاكری ٌاٌّ
 ركشُای ؿاظث ك جّنیغ ٌاٌّىّاد ركشُای قٍاؿایی ٌاٌّىّادکبرگبٌَبی آزمبیطگبٌ تًاوب

-

ىػؼـی ةؼٌاىَُای آىّزقی ةاقگاق ٌاٌّ ،دؿحاكردُای ٌاٌّ در ایؼاف ك قتکَ
آزىایكگاقُای آىّزقی ٌاٌّ (جّاٌا) ( 20دكیلَ)
آقٍایی ةا یکی از ىفاُیو ـٍاكری ٌاٌّ ىعاةق ةا ىّضّع کارگاق
ىػؼـی آزىایف ،ىهؽكىات ك جسِیؽات ىؼجتط ةا ىّضّع کارگاق
اٌساـ صغاكم یک آزىایف یا ىػؼـی صغاكم یک کارةؼد از ىضنّالت ـٍاكری
ٌاٌّ ةَ مّرت غيهی ىعاةق ةا ىّضّع کارگاق

تبصرٌ  :1زؽییات ؿؼـنمُای ىّرد ٌیاز ةؼای جغریؾ کارگاقُای آىّزقی انيپیاد ٌاٌّ در پیّؿث  1آىغق اؿث.
تبصرٌ  :2قؼکثکٍٍغگاف در دكرقُای جّاٌيٍغؿازی دةیؼاف ،ةایغ از دةیؼاف اؿحعغاىی كزارت آىّزش ك پؼكرش ةاقٍغ ك در
یکی از رقحَُای ـیؽیک ،قیيی ،زیـث قٍاؿی ،غهّـ آزىایكگاُی ،غهّـ جسؼةی ،ـٍی ك ىٍِغؿی ك یا ؿایؼ رقحَُػای ىػؼجتط
ةا ـٍاكری ٌاٌّ ـارغ انحضنیم قغق ةاقٍغ.
تبصرٌ  :3در ارجتاط ةا دكرقُای آزىایكگاق جّاٌا جِیَ ىّاد آزىایكگاُی الزـ ةؼای ةؼگؽاری کارگاق (در مّرت ٌیاز) ةؼ غِغق
آزىایكگاق ةؼگؽار کٍٍغق اؿث.
تبصرٌ  :4ىغرؿاف کارگاقُای آزىایكگاق جّاٌا ىیجّاٌٍغ زِث کـب اظالغا ت ةیكحؼ در ظنّص كضػیث جسِیؽات ك
ىضنّالت ؿاظث ایؼافُ ،يچٍیً قؼکثُای ـػاؿ در صّزقُای مٍػحی ىعحهؿ ةَ کحاةچَ ىضنّالت ك جسِیؽات ـٍاكری ٌاٌّ
( )http://nano.ir/page/1/2371ىؼازػَ کٍٍغ.

 -2-2-6مدرس

 ىغرس دكرقُای کارگاق انيپیاد ٌاٌّ ،کارگاقُای آىّزقی ـٍاكری ٌاٌّ ةؼای داٌف آىّزاف ك دةیؼاف
ةایغ از ىغرؿاف دارٌغة گّاُی جغریؾ از ؿحاد جّؿػَ ـٍاكری ٌاٌّ (غضّ قتکَ ىغرؿاف) ةاقغ .ىسؼی
ةؼگؽاری دكرقُای ذکؼ قغق ىّظؿ اؿث پیف از ةؼگؽاری دكرق ةا ىؼازػَ ةَ ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ ك
زـحسّی ٌاـ ىغرس در ةعف ـِؼؿث ىغرؿاف از داقحً گّاُی جغریؾ ىغرس اظيیٍاف صامم
ٌيایٍغ.
 ىغرس ؿيیٍارُای جؼكزی ـٍاكری ٌاٌّ ةایغ یا غضّ قتکَ ىغرؿاف ةاقغ ك یا در آزىّف دكرق ُای
ضيً ظغىث ىعحل دةیؼاف قؼکث کؼدق ك در آزىّف ٌِایی ،ةیف از  %50از اىحیاز را کـب کؼدق
ةاقغ.
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ُ يچٍیً ىغرس کارگاق آىّزقی آزىایكگاق ٌاٌّ (جّاٌا) ةایغ از ىیاف «کارقٍاؿاف ك دةیؼاف ـػاؿ در
قتکَ جّاٌا» ىّرد جاییغ ؿحاد کَ اؿاىی آفُا در كـيث آزىایكگاقُای جّاٌا در ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ
درج قغق اؿث ،ةاقغ .درمّرت ةؼگؽاری دكرقُا جّؿط کارقٍاؿاف ك دةیؼاف ـػاؿ در قتکَ جّاٌا کَ
دارای گّاُی جّاٌيٍغی جغریؾ از ؿحاد ٌاٌّ ةاقٍغ ،ىیؽاف صيایث پؼداظحی ةَ آٌِا  20درمغ اـؽایف
ظّاُغ یاـث.
 -3-2-6وحًٌ برگساری ي زمبن ي تؼداد ضرکتکىىدگبن
جديل  -2وحًٌ برگساری ،زمبن ي تؼداد ضرکتکىىدگبن در َر ريیداد
وحًٌ

حداقل زمبن

برگساری

(سبػت)

سمیىبرَبی تريیجی فىبيری وبوً

آٌالیً

2

50

ديرٌَبی آمبدگی آزمًن

آٌالیً یا
صضّری

3

ٌ 15فؼ در صضّری
یا آٌالیً

ٌ 30فؼ در صضّری
یا آٌالیً

کبرگبٌَبی آمًزش فىبيری وبوً

آٌالیً یا
صضّری

9

ٌ 20فؼ در صضّری
یا ٌ 50فؼ در آٌالیً

ٌ 40فؼ در صضّری
یا ٌ 100فؼ در آٌالیً

کبرگبٌَبی آمًزش فىبيری وبوً

آٌالیً یا
صضّری

9

ٌ 50فؼ در صضّری
یا ٌ 70فؼ در آٌالیً

ٌ 100فؼ در صضّری
یاٌ 200فؼ در آٌالیً

کبرگبٌَبی آزمبیطگبٌ تًاوب

صضّری

3

ٌ 10فؼ در صضّری

ٌ 25فؼ در صضّری

ػىًان ديرٌ

المپیبد وبوً
برای دبیران
برای داوصآمًزان

حداقل حبضریه

حداکثر حبضریه
200

تبصرٌ ُ :1ؼ داٌفآىّز ك دةیؼ فقط یک ببر ىی جّاٌغ در یک دكرق ةا غٍّاف ىكعل قؼکث کٍغ .ةَ غٍّاف ىذاؿ دكرق
آىادگی آزىّف انيپیاد ،قاىم  8دكرق ةا ىّضّغات ىعحهؿ ىیةاقغ کَ داٌف آىّز ىیجّاٌغ در ُؼ کغاـ از ایً  8دكرق قؼکث
کٍغ كنی اىکاف قؼکث در یک دكرق جکؼاری ةیف از یکتار ٌیـث.
تبصرٌ  :2ةَ کارگاقُای آزىایكگاق جّاٌا کَ در ةازق زىاٌی کيحؼ از  2ؿاغث ةؼگؽار قّد ُیچگٌَّ صيایحی جػهق ٌيیگیؼد.
ةَ ازای ُؼ  10دكیلَ کيحؼ از  3ؿاغث ٌیؽ  10درمغ از صيایث جكّیلی کاؿحَ ىیقّد.
تبصرٌ  :3در مّرجی کَ ىغت زىاف دكرق کارگاق انيپیاد ٌاٌّ کيحؼ از  2ؿاغث ةاقغ ُیچ گٌَّ پؼداظحی ةاةث دكرق ةَ ٌِاد
جػهق ٌعّاُغ گؼـث .ةَ ازای ُؼ  10دكیلَ کيحؼ از  3ؿاغث ٌیؽ  10درمغ از صيایث جكّیلی کاؿحَ ىیقّد.
تبصرٌ  :4ؿلؿ جػغاد ٌفؼات قؼکثکٍٍغق در یک کارگاق ىسؽا ٌتایغ از صغاکذؼ صاضؼیً جساكز ٌيایغ .ةَ ازای ٌفؼات ةیكحؼ
از صغ ىساز در ُؼ کارگاق صيایحی جػهق ٌعّاُغ گؼـث .نػا در مّرجی کَ جػغاد ٌفؼات دتث ٌاىی ةیف از صغ ىساز ةاقغ ةایغ ةا
اـؽایف جػغاد کارگاقُا ك جلـیو ةٍغی ٌفؼات ةیً کارگاقُا ةَ ٌضّی اكغاـ ةَ ةؼگؽاری ٌيّد کَ جػغاد داكظهتاف قؼکث کٍٍغق
در ُؼ کارگاق ةیف از صغ ىساز ٌكّد.

7

عنران دد ر:
روش اجرایی حمایت از دورههای آموزشی
باشگاه دانشآموزی نانو
سال 0011

تبصرٌ  :5الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ قؼط امهی دریاـث صيایثُای جكّیلی ،رغایث صغاكم زىاف ك صغاكم جػغاد
قؼکثکٍٍغگاف در ُؼ دكرق آىّزقی اؿث.

 -3-6گًاَی پبیبن ديرٌ

در جياىی ركیغادُای ـّؽٌِ ،اد جؼكیسی ىیجّاٌغ ةٍا ةَ مالصغیغ ٌـتث ةَ ارائَ گّاُی پایافدكرق از زاٌب
ظّد یا ؿازىاف ةاالدؿحی ظّد اكغاـ کٍغ .در ركیغادُای آٌالیًٌِ ،اد جؼكیسی ىیجّاٌغ ةا ةؼگؽاری آزىّف پایاف
دكرق ةؼای قؼکثکٍٍغگاف در ؿایث ةاقگاق ٌاٌٌّ ،ـتث ةَ ارائَ گّاُی پایاف دكرق ةا اىضای ىغیؼ ةاقگاق ٌاٌّ
اكغاـ کٍغٌِ .ادُای جؼكیسی غالكَىٍغ ىیجّاٌٍغ زِث آقٍایی ةا قؼایط ك کـب اظالغات ةیكحؼ ةا ةاقگاق
ٌاٌّ جياس صامم ٌيایٍغ.
 -7ضًابط دریبفت حمبیت تطًیقی
در مّرت ةؼگؽاری کبرگبٌ حضًری ،ىسؼی ىیةایـث ٌـتث ةَ زيعآكری ىـحٍغات ذیم اكغاـ ٌيایغ ك
گؽارش ك ىـحٍغات را صغاکذؼ جا یک ىاق پؾ از ةؼگؽاری کارگاق ،ةَ آدرس پـث انکحؼكٌیک:
 nep@nano.irارؿاؿ کٍغ .زغكؿ  3ىغارؾ ىّرد ٌیاز ةؼای دریاـث صيایثُای جكّیلی زِث ةؼگؽاری
دكرقُای آىّزقی ٌاٌّ ةَ مّرت صضّری را ٌكاف ىیدُغُ .يچٍیً در زغكؿ ٌ ،4ضّق ارزیاةی ك ىضاؿتَ
ىیؽاف صيایث جكّیلی ةؼای ُؼ دكرق آىّزقی آىغق اؿث.

جديل  -3مدارک الزم جُت حمبیت تطًیقی کبرگبٌ َبی حضًری
ػىًان ديرٌ

فُرست

فبیل

افراد

صًتی

ػکس

اطالعرسبوی

سبیر

سمیىبرَبی
تريیجی فىبيری









جا ؿلؿ  2000داٌف آىّز ةؼای ُؼ اؿحاف

وبوً
کبرگبٌَبی
المپیبد وبوً









کبرگبٌَبی
آمًزش فىبيری









وبوً -دبیران
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ػىًان ديرٌ

فُرست

فبیل

افراد

صًتی

ػکس

اطالعرسبوی

سبیر

کبرگبٌَبی


فىبيری وبوً-







-

داوص آمًزان
کبرگبٌَبی ضبکٍ
تًاوب









اظالغات ىانی ةؼای کارگاقُای قِؼیَای

تبصرٌ  :1در دكرقُایی کَ ةَ قؼکثکٍٍغگاف گّاُی صضّر در دكرق آىّزقی اُغا ىیقّدٌِ ،اد ىّظؿ اؿث کَ جنّیؼ ٌيٌَّ
گّاُی را ةَ ةاقگاق ٌاٌّ ارائَ ٌيایغ.
جديل  -4وحًٌ محبسبٍ میسان حمبیت تطًیقی بٍ َریک از ديرٌَبی آمًزضی برگسار ضدٌ در حًزٌ وبوً

ػىًان ديرٌ

محبسبٍ حمبیت
تطًیقی برای
ريیدادَبی آمًزضی
حضًری

سمیىبرَبی
تريیجی
فىبيری وبوً

ةَ ازای ُؼ داٌفآىّز
ىتهؼ  6500جّىاف ةَ
ٌِاد ةؼگؽار کٍٍغق

کبرگبٌَبی
المپیبد وبوً

ىؼصهَ اكؿ:
(جػغاد ٌفؼات*7500
جّىاف ةَ ٌِاد ةؼگؽار
کٍٍغق ةَ ازای ُؼ دكرق)
ىؼصهَ دكـ:
(ىسيّع اىحیاز جياىی
ٌفؼات *  50.000جّىاف)
جلـیو ةؼ (ىیاٌگیً اىحیاز
ٌ 10فؼ ةؼجؼ آزىّف)

کبرگبٌَبی
آمًزش فىبيری
وبوً -دبیران

 2000000جّىاف

محبسبٍ حمبیت
تطًیقی برای
ريیدادَبی آمًزضی
مجبزی

مالحظبت

جا ؿلؿ  2000داٌف آىّز ةؼای ُؼ اؿحاف

ةَ ىیؽاف  0/8درمغ
صيایث از ؿيیٍار ك
کارگاق صضّری ةَ
ؿيیٍار ك کارگاق
ىسازی صيایث
پؼداظث ىیقّد.

ُؼ چَ اـؼاد آىّزش دیغق ،اىحیاز ةاالجؼی کـب
کٍٍغ ،درمغ ةیكحؼی از ؿلؿ ىتهؼ صيایث
جكّیلی ةَ ٌِاد جؼكیسی جػهق ظّاُغ گؼـث.

جا ؿلؿ ؿاالٌَ  2کارگاق ةؼای
ُؼ اؿحاف
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ػىًان ديرٌ

محبسبٍ حمبیت
تطًیقی برای
ريیدادَبی آمًزضی
حضًری

کبرگبٌَبی
آمًزش فىبيری
وبوً  -داوص
آمًزان

ةَ ازای ُؼ داٌفآىّز-
دكرق ىتهؼ  6500جّىاف
ةَ ٌِاد ةؼگؽار کٍٍغق

کبرگبٌَبی
آزمبیطگبٌ
تًاوب

 250000جّىاف ةَ ازای
ُؼ کارگاق ةؼای دةیؼاف
(ـلط صضّری)
 200000جّىاف ةَ ازای
ُؼ کارگاق ةؼای داٌف
آىّزاف (ـلط صضّری)
ىػادؿ  10درمغ از
درآىغ آزىایكگاق در
کارگاق قِؼیَای (ـلط
صضّری)

محبسبٍ حمبیت
تطًیقی برای
ريیدادَبی آمًزضی
مجبزی

مالحظبت

جا ؿلؿ ؿاالٌَ  20کارگاق ةؼای
ُؼ ٌِاد

جا ؿلؿ ؿاالٌَ  4کارگاق ةؼای ُؼ آزىایكگاق

جا ؿلؿ ؿاالٌَ  20کارگاق ةؼای ُؼ آزىایكگاق

جّضیضات ةیكحؼ در جتنؼق  3ایً زغكؿ آىغق
اؿث.

تبصرٌ  :1ؽیؼ از ؿيیٍارُای جؼكیسی ،ةؼای ؿایؼ دكرق ُاٌِ ،اد ةؼگؽارکٍٍغق ىعحار اؿث ةاةث ةؼگؽاری از قؼکث کٍٍغگاف
ُؽیٍَ دریاـث ٌيایغ.
تبصرٌ ُ :2ؼ اؿحاف ىیجّاٌغ ةؼای صغاکذؼ  2000داوص آمًز ؿيیٍار جؼكیسی صيایحی ىعاةق ةا ایً آییً ٌاىَ ةؼگؽار
ٌيایغ.
تبصرٌ  :3ىتهؼ صيایث جكّیلی کارگاقُای انيپیاد ٌاٌّ ىعاةق زغكؿ ةاال ظی دك ىؼصهَ پؼداظث ىیقّد .ىؼصهَ اكؿ ةػغ
از ارائَ ىـحٍغات ىؼةّط ةَ ةؼگؽاری کارگاق ك ىؼصهَ دكـ ةػغ از ةؼگؽاری آزىّف ىؼصهَ اكؿ انيپیاد داٌفآىّزی ٌاٌّ ك ةؼ اؿاس
رجتَ اـؼادی کَ در کارگاق ىػکّر قؼکث کؼدقاٌغ.
تبصرٌ  :4آزىایكگاقُای غضّ قتکَ جّاٌا ىیجّاٌٍغ ةاةث ةؼگؽاری کارگاقُای آىّزش غيهی ةؼای داٌفآىّزاف ،دةیؼاف یا
داٌكسّیافٌ ،ـتث ةَ دریاـث قِؼیَ اكغاـ کٍٍغ ك از ایً ىٍاةع ىانی ةؼای جأىیً ىّاد اكنیَ ،جكّیق کارکٍاف ك جػيیؼ ك ٌگِغاری
جسِیؽاجی کَ دكرة گاراٌحی آف ُا ةَ اجياـ رؿیغق اؿث اؿحفادق ٌيایٍغ .ؿحاد ـٍاكری ٌاٌّ در ُؼ دكرة ارزیاةی ؿَ ىاَُ ،ىػادؿ
 10درمغ از درآىغ آزىایكگاق صامم از ةؼگؽاری کارگاق ىّضّع ایً آییً ٌاىَ را (جا ؿلؿ جكّیلی ؿاالٌَ  30ىیهیّف ریاؿ) ةَ
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غٍّاف صيایث جكّیلی ةَ آزىایكگاق پؼداظث ىیکٍغ .الزـ ةَ ذکؼ اؿث ایً صيایث قاىم دكرق ُای صضّری ىیقّد.
ُيچٍیً آزىایكگاق در مّرت اؿحفادق از ایً صيایث ةؼای یک دكرق ،ىكيّؿ ؿایؼ صيایثُا در ىّرد آف دكرق ٌعّاُغ قغ.
تبصرٌ  :5در مّرت ةؼگؽاری کارگاقُای آىّزقی آزىایكگاق جّاٌا بٍ صًرت حضًری ي دریبفت َسیىٍ از
ضرکتکىىدگبن درکبرگبٌ  ،ةؼای دریاـث صيایث جكّیلی ىؼةّظَ ،ةایغ قِؼیۀ دریاـحی از ُؼ ٌفؼ ك ىسيّع ىتهؼ دریاـحی
ةؼای ُؼ کارگاق را ةَ مّرت ىکحّب ك ةا ارائَ ىـحٍغات ةَ ةاقگاق ٌاٌّ اغالـ ٌيایٍغ
تبصرٌ  :6در مّرت ةؼگؽاری دكرق ُای آىّزقی ةَ مّرت آٌالیً ،ىػادؿ  0.8ىتانؼ ذکؼ قغق در زغكؿ ةاال ةَ قؼط
ارؿاؿ ىغارؾ ذکؼ قغق ،جػهق ظّاُغ گؼـث .ایً جتنؼق قاىم دكرق ُای آىّزقی آزىایكگاق ُای جّاٌا ٌعّاُغ قغ.

 -7ارسبل درخًاست ي پرداخت حمبیت تطًیقی
پؾ از ةؼگؽاری کارگاق ك ارزیاةی ىـحٍغات دریاـحی ،ىتهؼ صيایث جػییً ك ةَ صـاب اغالـ قغق در ـؼـ
ىػؼـی ٌاىَ کَ در کارجاةم ٌِاد جؼكیسی در ؿایث ةاقگاق ٌاٌّ ك جّؿط راةط آف ٌِاد ،ةارگػاری قغق اؿث،
كاریؽ ظّاُغ قغ .پؼداظث صيایث جكّیلی دكرق ُای صضّری ىٍّط ةَ ارؿاؿ ىـحٍغات ةَكؿیهَی ىسؼی از
ظؼیق پـث اؿث .پؼداظث صيایث جكّیلی ُؼ ؿَ ىاق یکتار اٌساـ قغق ك  15ركز كتم از پایاف ةازق زىاٌی
ؿَ ىاَُ ىػکّر ،پؼكٌغق آف ىؼصهَ ةـحَ ىیقّد .پؼداظث صيایث ةَ ىـحٍغاجی کَ ارزیاةی آفُا پؾ از
جاریط ـّؽ اجياـ یاةغ ك ٌیؽ ىـحٍغاجی کَ پؾ از آف جاریط دریاـث قٌّغ ،ةَ ىؼصهَ ةػغ ىّکّؿ ىیقّد .در
ٌظؼ داقحَ ةاقیغ کَ غالكق ةؼ ىغت زىاف جػییً قغق از ؿّی ادارات پـث ةؼای رؿیغف ىـحٍغات ةَ جِؼاف،
كركد ةـحَُای ارؿانی ةَ كاصغ ارزیاةی ك ظی ىؼاصم اداری آف ،چٍغ ركزی زىاف ىیةؼد؛ نػا جّمیَ ىیگؼدد
ارؿاؿ ىـحٍغات را ةَ ركزُای پایاٌی ُؼ ىؼصهَ ارزیاةی ىّکّؿ ٌفؼىاییغ.
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عنران دد ر:
روش اجرایی حمایت از دورههای آموزشی
باشگاه دانشآموزی نانو
سال 0011

پیًست )1
ىّضّغات دكرقُای آىادگی آزىّف انيپیاد ٌاٌّ ك زؽییات آف در زغكؿ زیؼ آىغق اؿث.
ردیف

ػىًان ديرٌ

سرفصل ديرٌ

1

ىتاٌی ـٍاكری ٌاٌّ ك
ةهّرقٍاؿی

آقٍایی ةا یکاُا ،اةػاد ٌاٌّىحؼیٌ ،اٌّ در ظتیػث ،جلـیو ةٍغی اةػادی
ٌاٌّىّاد ،ؿاظحارُای ةهّری ،مفضات کؼیـحانی

2

ٌاٌّؿاظحارُا

ٌاٌّىّاد کؼةٍیٌ ،اٌّؿاظحارُای ىحعهعمٌ ،اٌّ کاىپّزیث ُاٌ ،اٌّذرات،
ٌاٌّانیاؼ ك ىفاُیو الیَ ٌازؾ

3

ظّاص ٌاٌّىّاد

غهث جؾییؼ ظّاص ىّاد در اةػاد ٌاٌّ
ظّاص ـیؽیکی ك قیيیایی ٌاٌّىّاد
(ظّاص قیيیایی ،ظّاص ٌّری ،ظّاص ىکاٌیکی ،ظّاص ىؾٍاظیـی)

4

کارةؼدُای ٌاٌّ در
ؿالىث ك ةِغاقث

گٌَّ ُای زیـحیٌ ،اٌّصاىهِا ،ركش ُای دارك رؿاٌی ،کارةؼد ٌاٌّ در درىاف
ك جكعیل ةیياری ُا ك...

5

کارةؼدُای ٌاٌّ در آب
ك ىضیط زیـث ك
مٍػث

آب ك ىضیط زیـث ،ؿاظحياف ،انکحؼكٌیکٌ ،ـازی ،اٌؼژیٌ ،فث ك گاز،
ظّدرك ... ،

6

ركش ُای ؿاظث ك
جّنیغ ٌاٌّىّاد

ركیکؼدُای ُای ؿاظث ٌاٌّىّاد
ركش ُای نیحّگؼاـی ،آؿیاةکاری ،ركقِای  PVDك CVD
ركش ؿم -ژؿ ،ؿٌّّقیيی،
انکحؼكریـی

7

ركش ُای
ىیکؼكؿکّپی
زِث قٍاؿایی
ٌاٌّىّاد

8

ركش ُای
ؽیؼىیکؼكؿکّپی
زِث قٍاؿایی
ٌاٌّىّاد

SEM, TEM, AFM,AFM,STM

…XRD, FTIR, UV-VIS, RAMMAN, BET,DTA, TGA,
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تًضیحبت

در ُؼ دكرق ةایغ صغاكم 3
ؿّاؿ ىؼجتط ةا ىّضّع ك از
دكرق ُای گػقحَ انيپیاد
داٌف آىّزی غهّـ ك ـٍاكری
ٌاٌّ ةؼرؿی ك جضهیم قّد.

