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 باسمه تعالی

 مقدمه -1

 نانو سازی فناوری ، برنامه ترویج و فرهنگ1141های سند گسترش کاربرد فناوری در افق   یکی از سرفصل  

های آموزشی   دوره است. این برنامه به ترویج و آموزش عمومی در مورد علم، فناوری و صنعت نانو توجه دارد.  

 های آموزشی )برای شرکت در المپیاد(و دوره نارهای ترویجیسمی حمایت ازشامل روش اجرایی مشمول این 

سازوکار و نحوه برگزاری دوره    روش اجرایی. این شود می نانوفناوری سی  شی و حمایت به برر های های آموز

  پردازد.می آموزشی هایدورهسمینارها و نانو از برگزارکنندگان این  ستادمالی 

 اهداف -2

  آموزی فناوری نانو در کشورهای دانشو برنامه نانوفناوری دانش آموزان با آشنایی عمومی 

 شوردر ک با رویکرد عدالت آموزشی کننده در المپیاد علوم و فناوری نانوشرکتآموزان آمادگی دانش 

 زمان و دامنه کاربرد -3

    سان شگاه نانو و مدر ستاد        نهادهای ترویجی همکار با سان  شبکه مدر ضو  سعه ویژه ع فناوری نانو  تو

 هستند. های مالی آن را داراو برخورداری از حمایت وزشی نانوهای آمامکان برگزاری دوره

 صیل دانش شور     و معلمان دبیران و  یآموزان تمامی مقاطع  تح سر ک سرتا روش جامعة هدف این  ،در 

 هستند. اجرایی

 اعتبار دارد 2041سال  شهریور این روش اجرایی تا پایان. 

 تعاریف و اصطالحات -0

 منظور ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است. ستاد:

مدارس، عضو شبکه توانا،  آموزش فناوری نانو هایآزمایشگاهمنظور پژوهشسراها،  نهاد ترویجی:

های خصوصی و موسسات آموزشی هستند که در زمینه آموزش فناوری نانو های دانشجویی، شرکتانجمن

 اند. و در سایت باشگاه نانو ثبت نام و تایید شده هستندفعال 

 ت.اس فناوری نانو علوم و رگاه المپیادسمینار ترویجی یا کانهاد ترویجی برگزارکنندة منظور  مجری:

ی به منظور آشنای ترویجیوبینارهای  سمینارهای حضوری یا   منظور سمینارهای ترویجی فناوری نانو: 

 با فناوری نانو است. و دبیران آموزانمقدماتی دانش

 نانو است. علوم و فناوری آموزیالمپیاد دانش آمادگیهای آموزشی منظور دوره کارگاه المپیاد:

 است.  www.nanoclub.irسایت باشگاه نانو به نشانیوبمنظور  :سایت باشگاه

http://www.nanoclub.ir/
http://www.nanoclub.ir/
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به  وباشگاه نانسایت وبدر  ترویجی هر نهادبه صفحه کاربری مربوط  منظور  :نهادهای ترویجی کارتابل

 .اندعضو شدهhttps://nanoclub.ir/login-front-form  نشانی

س شبکه   از ستتتاد ویژه توستتعه فناوری نانو نانو را  فناوری گواهی توانمندی تدریسافرادی که  :نامدر

زیر موفق به  هایروشاین افراد به یکی از  دریافت کرده باشتتند، به عضتتویت این شتتبکه درخواهند آمد.

 شوند:های آموزشی باشگاه نانو میفت گواهی تدریس جهت برگزاری دورهدریا

اند و موفق به کستتگ گواهی توانمندی  های توانمندی تدریس شتترکت کردهافرادی که در آزمون -1 

ش  سامی این افراد در این  آیند. میاند، به عضویت شبکه مدرسان در    دهتدریس )الف، ب یا ج(  ابل ق لینکا

 است.مشاهده 

نامه دانشتتگاهی را در ها که به عنوان استتتاد راهنما حداقل یک پایانهت علمی دانشتتگاااعضتتای هی -2

  اند، حائز شتترای اند و بابت آن حمایت دریافت کردهها ثبت کردهنامهستتیستتتم حمایت ستتتاد نانو از پایان

صورت عالقه         ستند و در  سان ه شبکه مدر ضویت در  ضوی   ع سال فرم ع ت خود از طریق ایمیل مندی و ار

 .توانند به عضویت شبکه مدرسان درآینددانشگاهی می

 مسئولیت  -5

ظارت بر حستتن  آموزی فناوری نانو و مستتلولیت نبر عهده باشتتگاه دانشنامه آیین مستتلولیت اجرای این

 سازی ستاد است.گروه ترویج و فرهنگاجرای آن بر عهده 

 روش اجرا -6

 رویداد اطالع رسانی برگزاری -6-0

 روز قبل از برگزاری  14موظف هستند،   ذکر شده در این آیین نامه  کننده رویدادهاینهادهای برگزار

 درخواستتت خود برای برگزاری ستتایت باشتتگاه نانو در خود رویداد موردنظر از طریق صتتفحه کارتابل 

 نمایند. را ثبت کرده و به باشگاه نانو برای بررسی درخواست، اطالع رسانی رویداد

سلولیت  برگزارکننده رویداد   نهاد عهده بر رویداد،برگزاری  برای شده اعالم برنامه و خبر محتوای م

 اخبار بخش در نهاد آن بعدی خبرهای مغایرت، بر مبنی کنندگانشرکت  اعتراض صورت  در و است 

 .شد نخواهد درج سایت

 رسانی،عاطال اقالم سایر یا پوستر در را ستاد لوگوی و نام تواندنمیرویداد  نهاد ترویجی برگزارکننده  

 .کند درج

 

 

 

https://nef.nano.ir/modaresin/srch=srch!!page=1
https://nef.nano.ir/modaresin/srch=srch!!page=1
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 سازوکار برگزاری رویدادها -6-2

 محتوای دوره  -6-2-0

 است. آمده 1مربوط به رویدادهای آموزشی فناوری نانو در جدول  مطالگ سرفصل

 محتوای دوره آموزشی -0جدول 

 سرفصل مطالب عنوان دوره

 ترویجی فناوری نانو / وبینارسمینار
 

 دقیقه( 14) نانو فناوری بر ایمقدمه -
 دقیقه( 14) یکاها و ابعاد -
 دقیقه( 14و علت تغییر خواص در مقایس نانو ) نانومواد خواص -

 دقیقه( 14) طبیعت در نانو -
 دقیقه( 24) مختلف صنایع در نانو فناوری کاربرد -
معرفی سایر  نانو، باشگاهترویجی و آموزشی  یهابرنامه یمعرف -

 در نانو یدستاوردهاارائه  آموزی فناوری نانو در کشور،های دانشبرنامه
 (قهیدق 24)توانا( ) نانو یآموزش یهاشگاهیآزما شبکهمعرفی  و رانیا

 علوم و فناوری نانوالمپیاد چهاردهمین های منطبق با سرفصل - نانو ادیالمپ یآمادگ هایکارگاه
  .ودشاعالم می هر مرحلة المپیاد قبل ازهای آموزشی المپیاد نانو کارگاههای مورد نیاز برای تدریس جزییات سرفصل: 1تبصره 

 

 مدرس -6-2-2

 گواهی دارندةباید از مدرسان و سیمنارهای ترویجی فناوری نانو  نانو ادیالمپ یآمادگهای مدرس دوره 

های ذکر شده تدریس از ستاد توسعه فناوری نانو )عضو شبکه مدرسان( باشد. مجری برگزاری دوره

موظف است پیش از برگزاری دوره با مراجعه به سایت باشگاه نانو و جستجوی نام مدرس در بخش 

اه باشگو یا از طریق تماس با  ی تدریس مدرس اطمینان حاصل نمایدفهرست مدرسان از داشتن گواه

 .نمایندنسبت به این امر اطالعات الزم را کسگ   (421-12441431نانو ) 

 عضو شبکه مدرسان باشد و یا در آزمون دوره های ضمن باید  جی فناوری نانویمدرس سمینارهای ترو

 از امتیاز را کسگ کرده باشد.  %04دبیران شرکت کرده و در آزمون نهایی، بیش از  مختصخدمت 
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  کنندگاننحوه برگزاری و زمان و تعداد شرکت -6-2-3

 در هر رویدادکنندگان نحوه برگزاری، زمان و تعداد شرکت -2جدول 

 عنوان دوره
نحوه 

 برگزاری
حداقل زمان 

 )ساعت(
 حداکثر زمان

 )ساعت(
 حداقل حاضرین

حداکثر 

 حاضرین

سمینار/ وبینارهای ترویجی 

 فناوری نانو

 آنالین یا

 حضوری
0/1 3 

 نفر در حضوری  34

 نفر در آنالین 04یا 

 در نفر 144

  حضوری

 در نفر 104 یا

 آنالین

  یآمادگ هایکارگاه

 نانو علوم و فناوری ادیالمپ

مرحله اول و مجموعا برای )

 دوم المپیاد(

آنالین یا 

 حضوری

8  

 2جلسه  1)

 ساعته(

11  

 2جلسه  8)

 ساعته(

 نفر در حضوری  10

 نفر در آنالین 34یا 

 نفر در حضوری  34

نفر در  144یا 

 آنالین

 امکان شرکت  و شرکت کند  با عنوان مشخص  سمینار یا کارگاه یک  می تواند در  فقط یک بارو دبیر ز آمودانشهر : 0تبصره  

 بیش از یکبار نیست.   سمینار یا کارگاهدر یک 

ساعت حمایتی تعلق  3ساعت و بیشتر از  0/1است و به سمینارهای کمتر از  ساعت 2 یا وبینار ترویجی، سمینارهر : 2تبصره 

 این روش اجرایی آمده است. 4جدول میزان حمایت در   نمی گیرد.

صره   میزان حمایت در  گیرد.ستتاعت حمایتی تعلق نمی 0/1های کمتر از استتت. به کارگاه ساعت  2هر کارگاه المپیاد،  :3تب

 مده است.این روش اجرایی آ 4جدول 

صره   شرکت  سقف : 4تب ضرین تجاوز نماید کننده در یک کارگاه تعداد نفرات  شتر از  نباید از حداکثر حا د ح. به ازای نفرات بی

ش باشد باید با افزای  حد مجازدر هر کارگاه حمایتی تعلق نخواهد گرفت. لذا در صورتی که تعداد نفرات ثبت نامی بیش از   مجاز

ها به نحوی اقدام به برگزاری نمود که تعداد داوطلبان شتتترکت کننده در هر ها و تقستتتیم بندی نفرات بین کارگاهتعداد کارگاه

 نشود. حد مجازکارگاه بیش از 

صره   صلی       :5تب شرط ا ست که  شویق دریافت حمایتالزم به ذکر ا  یعنی رعایت 2شرای  مندرج در جدول   رعایت ،یهای ت

 کنندگان در هر دوره آموزشی است.تعداد شرکتو حداکثر حداقل زمان و  و حداکثر حداقل

 های آمادگی المپیاد را دارند. کننده در المپیاد علوم و فناوری نانو امکان حضور در کارگاهآموزان شرکتفق  دانش :6تبصره 

 گواهی پایان دوره -6-3

دوره از دید نستتتبت به ارائه گواهی پایان       تواند بنا به صتتتال    تمامی رویدادهای فوق، نهاد ترویجی می    در 

تواند با برگزاری   نهاد ترویجی می  ،آنالین رویدادهای   جانگ خود یا ستتتازمان باالدستتتتی خود اقدام کند. در        

  ی مدیربا امضا  دوره ئه گواهی پایان، نسبت به ارا سایت باشگاه نانو   در کنندگانبرای شرکت  دوره آزمون پایان
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شگاه نانو  شتر      مند میاقدام کند. نهادهای ترویجی عالقه با شرای  و کسگ اطالعات بی شنایی با  توانند جهت آ

 .تماس حاصل نمایند 421-12441431به شماره  نانو باشگاه با

 دریافت حمایت تشویقیضوابط  -7

ع  و اطال بایست، نسبت به ثبت درخواست برگزاری دوره    نهادهای ترویجی میقبل از برگزاری دوره آموزشی،  

سانی  شگاه نانو  سایت وبدر  ر سی قرار     www.nanoclub.irبه آدرس  با ست مورد برر اقدام نمایند. این درخوا

 تواند اقدام به برگزاری دوره آموزشی نماید.  می ،کارشناسانبعد از تایید  گرفته و نهاد ترویجی

سبت به جمع  مجری میپس از برگزاری دوره آموزشی   اقدام نماید   3جدول در آوری مستندات ذیل  بایست ن

شگاه نانو به   وبپس از برگزاری دوره، در کارتابل خود در  ماه کی و گزارش و مستندات را حداکثر تا  سایت با

 .بارگذاری نمایند  www.nanoclub.irآدرس

شوی ارک مورد نیاز برای دریافت حمایتمد 3جدول  شی  قی جهت برگزاری دورههای ت شان    نانوهای آموز را ن

 .، نحوه ارزیابی و محاسبه میزان حمایت تشویقی آمده است1همچنین در جدول  دهد.می

 یقیتشو تیحما برای دریافتالزم  و مستندات مدارک -3دول ج

 عنوان دوره
فهرست 

افراد با ذکر 

 کد ملی

فایل صوتی و 

عکس یا 

 فیلم

فایل 

 پاورپوینت

 ارائه

 سایر شرایط رسانیاطالع

 سمینارها/وبینارهای

 ترویجی فناوری نانو
    

 دانش آموز  044تا سقف 

 برای هر استان

  یآمادگ هایکارگاه

 ونان علوم و فناوری ادیالمپ
    

ارسال فایل مستندات 

آموزان نامی دانشثبت

کننده در المپیاد علوم شرکت

و فناوری نانو که در کارگاه 

 اند.حاضر شده

  فهرست افراد مطابق فایلexcel  .این  1)جدول نمونه در پیوست  پیوست باید تکمیل شده و برای ارزیابی ارائه شود

 (روش اجرایی آمده است.

  شود نیازی به ارسال مستندات نیست.در سامانة آموزشی باشگاه نانو برگزار میکه آنالین  وبینارهایبرای  

 کنندگان تنام شرکشود، باید مستنداتی دال بر ثبتبرگزار میهای آمادگی المپیاد نانو که حضوری یا آنالین برای کارگاه

 در کارگاه در المپیاد علوم و فناوری نانو ارسال شود.

 اجتماعی  هایها و شبکهدر سایت سمینار یا کارگاه المپیاد خبر تصویرشامل پوستر، بخشنامه،  مستندات اطالع رسانی

 و ... است.

 

 

http://edu.nano.ir/page/595
http://edu.nano.ir/page/595
http://www.nanoclub.ir/
http://www.nanoclub.ir/
http://www.nanoclub.ir/
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 میزان حمایت تشویقی  نحوه محاسبه -4جدول 

صره  شترکت کنندگان   برگزارکننده مختار استت بابت برگزاری از  غیر از ستمینارهای ترویجی، برای ستایر دوره ها، نهاد   :0 تب

 هزینه دریافت نماید.

ر نماید. ابرگزروش اجرایی سمینار ترویجی حمایتی مطابق با این   دانش آموز 511تواند برای حداکثر میهر استان   :2تبصره  

ستان  یبرا تیسقف ظرف  شیامکان افزا ،یجیترو ینارهایشرکت در سم   یبرا یمتقاض  شیدر صورت افزا  عد ب های برتر و فعالا

 توس  باشگاه نانو وجود دارد. دییو تا یاز بررس

 برای برگزاری کلیه دوره های آموزشی امکان دریافت شهریه توس  نهاد وجود دارد. :3تبصره 

صره   صورت آنالین، معادل      :4تب شی به  صورت برگزاری دوره های آموز سال      8/4در  شرط ار شده در جدول باال به  مبالغ ذکر 

  مدارک ذکر شده، تعلق خواهد گرفت.

، باشگاه نانو نباشد   در سامانة آموزشی   ویجیآموزشی برگزار شده توس  نهاد تر   در صورتی که سامانه برگزاری دوره   : 5تبصره  

 .پرداخت خواهد شد درصد حمایت به نهادترویجی 84

 عنوان دوره
محاسبه حمایت تشویقی برای رویدادهای 

 آموزشی حضوری
 مالحظاتشرایط و 

 سمینارها/وبینارهای
 ترویجی فناوری نانو

 
=N×a×C×O×1044  میزان حمایت به(
 تومان(

 
 

 Nبه ازای هر  کنندگان است.، تعداد شرکت
 تومان به نهاد برگزار کننده 1044مبلغ  ،آموزدانش

 شود.پرداخت می

 t  در فرمول باال زمان هر کارگاه است. حداقل
 ساعت است. 3ساعت و حداکثر زمان  0/1زمان 

a =
t

2
 

 O  در  8/4ضریگ کارگاه آنالین است که برابر
 نظر گرفته شده است.

 C ضریگ گواهی حضور در کارگاه  مربوط به

است که اگر برای شرکت کنندگان ارائه شود، 

 خواهد بود. 1/1 برابر C ضریگ

 استان هر برای آموز دانش 044 سقف تا

های المپیاد کارگاه
 نانو

  :14444*نفرات تعدادکارگاه مرحله اول  
 2هاد برگزار کننده به ازای هر کارگاه به ن تومان
 ساعته

 
  :10444*نفرات تعدادکارگاه مرحله دوم 

 2هر کارگاه  به نهاد برگزار کننده به ازای تومان
 ساعته

 آموزان نامی دانشفایل مستندات ثبت
کننده در المپیاد علوم و فناوری نانو که شرکت

 اند.در کارگاه حاضر شده

 برای دریافت حمایت کارگاه المپیاد : توجه
کارگاه دو ساعته و  1نانو، هر نهاد باید حداقل 

 کارگاه دو ساعته برگزار نماید. 11حداکثر 
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 ارسال درخواست و پرداخت حمایت تشویقی -8

و به  نییتع تیمبلغ حما ،یافتیمستتتندات در یابیو ارزالمپیاد کارگاه  ستتمینار ترویجی یا یاز برگزار پس

که در کارتابل نهاد ترویجی در سایت باشگاه نانو و توس       (2)پیوست   نامه یحساب اعالم شده در فرم معرف  

ست،     شده ا شویقی  .شد  خواهد زیوارراب  آن نهاد، بارگذاری  ضوری  پرداخت حمایت ت و دوره  دوره های ح

سامانه    ضوری که در  سامان  ایهای غیرح ست،       ةغیر از  شده ا شگاه نانو برگزار  ستندات   با سال م   منوط به ار

س    (3)مندرج در جدول  شگاه نانو   وبمجری از طریق تو ست.    www.nanoclub.irبه آدرس سایت با برای ا

سامان  وبینارهایی شی که در  شگاه نانو برگزار   ة آموز س  نهاد برگزار      شود میبا ستندات تو سال م ، نیاز به ار

 کننده نیست.  

مذکور،   ةماه دوروز قبل از پایان بازه زمانی  10ماه یکبار انجام شتتده و  ستتهپرداخت حمایت تشتتویقی هر 

ها پس از تاریخ فوق اتمام یابد و شود. پرداخت حمایت به مستنداتی که ارزیابی آنپرونده آن مرحله بسته می

شتتود. در نظر داشتتته باشتتید که داتی که پس از آن تاریخ دریافت شتتوند، به مرحله بعد موکول مینیز مستتتن

ارسال    شود میبرد؛ لذا توصیه  و طی مراحل اداری آن، چند روزی زمان می واحد ارزیابیمستندات به  ارسال  

 مستندات را به روزهای پایانی هر مرحله ارزیابی موکول نفرمایید.

  

  

http://www.nanoclub.ir/
http://www.nanoclub.ir/
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کنندگان در سمینار ترویجی یا کارگاه المپیاد علوم و نمونه فرم اطالعات شرکت (1پیوست 

 فناوری نانو
 

 شماره تلفن همراه نام مدرسه کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

)اطالعات شرکت کنندگان در سمینار ترویجی یا کارگاه المپیاد علوم فناوری نانو باید در جدولی مشابه جدول فوق  

 درج شود و به همراه سایر مستندات در بخش مربوطه در سایت باشگاه نانو بارگذاری شود.( Excelدر یک فایل 
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 دریافت حمایت تشویقی و اعالم شماره حساب ةمعرفی نام( 2پیوست 
 

 باسمه تعالی

 به: گروه ترویج ستاد ویژه فناوری نانو

 و احترام، با سالم

یک دوره  ................... ......................................... نماینده نهاد ترویجی با نام ............................      رستتتاند، خانم / آقای ..........................    می ه اطالعب 

را به  )در جای خالی عنوان ستتمینار ترویجی یا کارگاه المپیاد علوم و فناوری نانو نوشتتته شتتود(.............................................................................

مطابق با آیین نامه حمایتی ستتتاد ویژه توستتعه  ...... ریال به عنوان شتتهریه ...........................................مجموعاً دریافت  )یا( با صتتورت رایگان

   در تتتتتاریتتتتخ .................................... ستتتتتتتاعتتتتت ...................  در متتتتدت زمتتتتان فتتتتنتتتتاوری نتتتتانتتتتو   

ناحیه آموزش و پرورش ........................................... در آدرس ...................................... .شتتهرستتتان  / دبیران، از دانش آموزانبرای ................. نفر 

 برگزار نموده است. ..................................................................................................................................................

( www.nanoclub.irنانو ) باشگاهشود نسبت به واریز مبلغ حمایت تشویقی مطابق آیین نامه موجود در سایت درخواست می وسیلهبدین

ماره .....................................   به حستتتتاب   نک ............................   شتتت ماره   اب  با با   شتتت نام    ، ....................................................................... شتتت به 

ستتترکار خانم / جناب آقای شتتتایان ذکر استتتت که یید. فرمااقدام  ،................................ با کد ملی ...........................................................................

.......... مستتلولیت تدریس ....................................... دارای گواهی تدریس فناوری نانو/هیلت علمی دانشتتگاه ...............................................................

 اند.این دوره را بر عهده داشته

 نام و نام خانوادگی و امضای رئیس .............. 

 (یا کارگاه در  جای خالی نوشته شود نام نهاد مجری سمینار)

 


