آیین نامه حمایت از کارگاههاي آمادگي المپیاد دانش آموزي فناوري نانو
(سال تحصیلي )99-99
مقدمه
در راستاي حمايتهاي تشويقي ستاد ويژة توسعة فناورينانو از فعاليتهاي ترويجي و آموزشي فناورينانو ،اين ستاد از برگزاري کارگاههاي آمادگي المپياد دانش
آموزي فناوري نانو حمايت ميکند.

دستورالعمل اجرایي کارگاههاي آموزشي
 )1مخاطبان کارگاه :هر دانش آموزي که در المپياد دانش آموزي فناوري نانو ثبت نام کردهاست ،ميتواند در کارگاههاي آمادگي المپياد دانش آموزي شرکت کند
و هيچ الزامي وجود ندارد که داوطلبان شرکت کننده در کارگاهها توسط نهاد برگزار کننده کارگاه ،در المپياد ثبت نام شده باشند.
 )2مدرسان مورد حمایت :اعضاي هيئت علمي که راهنمايي حداقل يک پاياننامة مرتبط با فناورينانو را انجام داده و اطالعات آنها در بانکهاي اطالعاتي
سايت ستاد نانو ثبت شده باشد يا دارندگان گواهي توانمندي تدريس از کارگروه ترويج ستاد فناوري نانو.
 )1-2چنانچه استاد ارائه دهنده از اعضاي هيئت علمي دانشگاه باشد ،مبلغ حمايت  01درصد افزايش خواهد يافت.
 )2-2چنانچه استاد ارائه دهنده در کارگاههاي آموزشي آمادگي المپياد دانش آموزي از دبيران داراي گواهي توانمندي تدريس باشد ،مبلغ حمايت  01درصد افزايش
خواهد يافت.
توجه :ضروري است قبل از برگزاري کارگاه ،با مراجعه به کارتابل نهاد ترويجي اطالعات مدرس را بررسي نموده و از تأييد بودن آن اطمينان حاصل شود؛ يا از طريق
ارسال پيام از پنل نهاد ترويجي به مدير انجمن ها و نهادها ثبت بودن اطالعات مدرس در بانک اطالعات ستاد نانو تأييد گردد.
 )3-2تمامي کارگاههاي آمادگي المپياد دانش آموزي که توسط مدرسان داراي گواهي توانمندي تدريس «سطح الف»« ،سطح ب» و«سطح ج» برگزار شود ،مورد
حمايت قرار ميگيرند( .فهرست مدرسان داراي گواهي تدريس و اطالعات کامل آنها در کارتابل هر نهاد ترويجي قابل مشاهده و دريافت است).
 )3مجري کارگاه :مجري کارگاه بايد يكي از نهادهاي ترويجي ثبتشده در بانک اطالعات نهادهاي ترويجي ستاد نانو باشد .نهادهاي ترويجي شامل:
آزمايشگاههاي فناوري نانو عضو شبكه توانا ،گروههاي دانشجويي ،شرکتهاي آموزشي ،ادارات و پژوهشسراهاي آموزش و پرورش و ساير نهادهايي هستند که
در ستاد نانو به ثبت رسيده باشند .جهت کسب اطالعات در خوو نهادهاي ترويجي و نووه ثبت يک نهاد ترويجي به بشش «نهادهاي ترويجي» در سايت
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو مراجعه نماييد.
 )4محتواي کارگاه :موتواي کارگاههاي آموزشي المپياد دانش آموزي بايد متناسب با سرفولهاي اعالم شده براي المپياد نانو باشد.
توجه :الزم است مدت  01دقيقه از زمان کارگاه به معرفي ستاد نانو و باشگاه نانو ،اهداف و سياستها و حمايتهاي آن و دستاوردهاي نانو در ايران و همچنين
معرفي شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو (توانا) و سايت باشگاه نانو اختوا يابد .اين بشش بايد از طريق ارائه فايل پاورپوينت و يا فيلم معرفي ستاد نانو انجام
گيرد.
 )5تعداد کارگاههایي که حمایت ميشود :هر دانش آموز فقط يکبار ميتواند در کارگاههاي آمادگي براي المپياد نانو شرکت نمايد .نهادهاي ترويجي
ميتوانند براي تمامي دانش آموزاني که در اين کارگاهها شرکت نكردهاند ،کارگاه برگزار نمايند و حمايت تشويقي دريافت نمايند.
 )6اطالعرساني کارگاه :حداقل يک ماه قبل از برگزاري کارگاه ،بايد موضوع و زمان کارگاه (از طريق پوستر ،پايگاههاي اينترنتي ،بشش نامههاي اداري و يا
طرق ديگر) اطالعرساني گردد .مجري اجازه ندارد نام و آرم ستاد فناوري نانو را در پوستر يا ساير اقالم اطالع رساني درج کند .ضروري است حداقل  01روز
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پيش از برگزاري برنامه ،فرم درج خبر در سايت باشگاه نانو را براي هر دوره به صورت مجزا تكميل و از طريق ارسال پيام از پنل نهاد ترويجي به مدير انجمن
ها و نهادها ارسال نماييد.
 )7صدور گواهينامه :نهاد برگزار کننده مسئول صدور گواهينامه پايان دوره براي افراد حاضر در کارگاه است.
 )9مبلغ حمایت تشویقي :حمايت تشويقي از کارگاههاي آمادگي المپياد دانش آموزي نانو در دو مرحله صورت ميگيرد:
مرحله اول :پس از دريافت گزارش و فايل صوتي برگزاري کارگاه ،مبلغ حمايت مطابق دستورالعمل ارزيابي ،تعيين و به حساب مسئول نهاد ترويجي برگزار
کننده کارگاه واريز خواهد شد.
مرحله دوم :حمايت تشويقي ،پس از برگزاري المپياد دانش آموزي نانو و بر اساس امتياز کسب شده توسط افراد شرکتکننده در المپياد که در اين کارگاه
آموزش ديدهاند ،تعيين و به حساب مسئول نهاد ترويجي برگزارکننده کارگاه واريز خواهد شد.
پرداخت مرحله اول
سقف مبلغ حمایت المپیاد دانش آموزي

توضیحات

(ریال)

مبلغ مندرج ،سقف مبلغ حمایتي از طرف ستاد
 *750777تعداد نفرات

نانو است و پرداخت کامل آن مستلزم رعایت
ضوابط اعالمشده دستورالعمل ارزیابي است.

توجه :تعداد نفرات شرکت کننده در يک کارگاه مجزا حداکثر  011نفر ميباشد .به ازاي نفرات بيشتر از  011نفر در هر کارگاه مجزا در مرحله اول حمايتي تعلق
نشواهد گرفت .لذا در صورتي که تعداد نفرات ثبت نامي بيش از  011نفر است بايد با افزايش تعداد کارگاهها و تقسيم بندي نفرات بين کارگاهها به نووي اقدام
به برگزاري نمود که تعداد داوطلبان شرکت کننده در هر کارگاه بيشتر از  011نفر نشود.
پرداخت مرحله دوم
سقف مبلغ حمایت (ریال)

(میانگین امتیاز  17نفر برتر آزمون) ( /مجموع امتیاز تمامي نفرات * )5770777
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توضیحات
هر چه افراد آموزش ديده ،امتياز باالتري کسب کنند ،درصد
بيشتري از سقف مبلغ حمايت تشويقي به نهاد ترويجي تعلق
خواهد گرفت.
مبلغ مندرج ،سقف مبلغ حمايتي از طرف ستاد نانو است و
پرداخت کامل آن مستلزم رعايت ضوابط اعالمشده دستورالعمل
ارزيابي است.

دستورالعمل ارزیابي کارگاههاي آموزشي فناوري نانو
ارزيابي مستندات ارسالي کارگاههاي آموزشي بر اساس بندهاي ارائه شده در جدول زير صورت ميپذيرد .توجه به اين بندها و رعايت آنها در هنگام برگزاري کارگاه و
همچنين تدوين منظم و دقيق مستندات با توجه به نكات ارائه شده در جدول زير ،ميتواند دريافت حمايت حداکثري کارگاه را تضمين نمايد.
شاخص

موارد

توضیحات

کمي

زمان کارگاه

کارگاه آمادگي المپياد دانش آموزي  01ساعت

کيفيت سشنراني
و انتقال مفاهيم

کيفيت فايل ارائه

کسر حمایت
کاهش زمان کارگاه آمادگي المپياد
دانشآموزي از  01تا  01ساعت :کم شدن
مبلغ به تناسب ساعات.
()%01

تسلط علمي به موضوع /داشتن بشش پرسش و
پاسخ علمي و درگير نمودن مشاطبان با مطالب/
ميزان آموزشي بودن ارائه و پرهيز از مباحث غير
مفيد براي مشاطبان /ميزان آشنايي با فنون
تدريس و مهارتهاي کالس داري
نظم و انسجام و کيفيت فايل ارائه /در بر داشتن
سرفولهاي اعالم شده طبق آيين نامه اجرايي/
استفاده از ابزارهاي تووير ،فيلم ،نمودار و ...

اطالع رساني

ارائه گواهي
حضور
برگزاري آزمون

ارائه گواهي پايان دوره بدون استفاده از نام و آرم
ستاد توسعه فناوري نانو به شرکت کنندگان در
کارگاه.
سطح کيفي آزمون و توويل سواالت و نتايج
آن.

%01

%01

بررسي فايل پاورپوينت يا  pdfارائه مدرس و
همچنين بررسي فايل صوتي ارائه دوره

%1

حداقل يک ماه قبل از برگزاري دوره بايد
اطالعرساني مناسب و به موقع در مول برگزاري
کارگاه صورت پذيرد .همچنين فايل مستندات
اطالع رساني در مودوده برگزاري از قبيل پوستر،
آگهي و يا بشش نامه به همراه مستندات ارسال
گردد.

%1

ارسال فايل نمونه گواهي حضور اعطا شده به
داوطلبان دوره.

%1

مجموع

%11
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ارزيابي مدت زمان ارائه از طريق بررسي زمان
فايل صوتي ارسالي.

بررسي فايل صوتي ارائه دوره

کیفي
اطالع رساني مناسب و به موقع در مول
برگزاري (يک ماه قبل از برگزاري) و ارسال
مستندات آن.

نحوه ارزیابي

ارسال فايل  WORDنمونه سواالت آزمون به
همراه تواوير جلسه آزمون.
 %01مابقي حمايت مربوط به رعايت حداقلهاي
برگزاري دوره است و در صورتي که حداقلها
رعايت نگردد حمايت کل دوره حذف خواهد شد و
حمايتي پرداخت نميگردد.

حداقلهاي برگزاري کارگاههاي آموزشي
موارد زير حداقلهايي هستند که ضروري است براي دريافت حمايت هر کارگاه رعايت گردند و در صورت نقض هر يک از اين موارد ،حمايت از کارگاه امكان پذير
نيست و مبلغي پرداخت نشواهد شد:
 -0ارسال عكس ،فايل صوتي کامل کارگاه ،کليپ توويري کوتاه ،فايل ارائه (پاورپوينت يا  ،)pdfفرم معرفينامه و گزارش کارگاه از طريق "سرويس درخواست
حمايت از سمينارها و کارگاه ها" در پنل نهاد ترويجي به آدرس ،nsg.nano.irحداکثر  01روز پس از برگزاري کارگاه .به مستنداتي که خارج از اين مودوده
زماني بارگذاري گردد ترتيب اثر داده نشواهد شد.
 -0ثبت درخواست حمايت از کارگاه ،حداکثر  01روز پس از برگزاري در کارتابل نهاد ترويجي .به درخواستهايي که خارج از اين مودوده زماني يا به صورت ناقص
در کارتابل ثبت شده باشند ترتيب اثر داده نشواهد شد .مسئوليت هرگونه تناقض بين اطالعات ثبت شده دوره در کارتابل به عهده نهاد ترويجي است.
 -3وجود گزارش توويري (کليپ کوتاه توويري به همراه عكس و فايل صوتي کامل کارگاه) الزامي است و بدون آن ،ارزيابي صورت نشواهد گرفت.
 -0اگر زمان کارگاه آمادگي المپياد دانش آموزي کمتر از  01ساعت باشد ،امكان حمايت از کارگاه وجود ندارد و حمايتي پرداخت نميشود.
 -1تعداد نفرات شرکت کننده در يک کارگاه مجزا حداکثر  011نفر است .به ازاي نفرات بيشتر از  011نفر در هر کارگاه حمايتي تعلق نشواهد گرفت .لذا در صورتي
که تعداد نفرات ثبت نامي بيش از  011نفر باشد بايد با افزايش تعداد کارگاهها و تقسيم بندي نفرات بين کارگاهها به نووي اقدام به برگزاري نمود که تعداد
داوطلبان شرکت کننده در هر کارگاه بيش از  011نفر نشود.

چرخه پرداخت حمایت تشویقي


دستورالعمل اجرايي و ارزيابي را بطور کامل مطالعه نماييد.



طبق توضيوات ارائه شده در آيين نامه از مورد تأييد بودن مدرس دوره اطمينان حاصل نماييد.



پس از ثبت نام داوطلبان براي کارگاه ،حتما از ثبت نام بودن آنها در المپياد دانش آموزي اطمينان حاصل نماييد .براي اين منظور ضروري است اسامي
داوطلبان را در بشش مربوطه در قسمت ثبت درخواست حمايت از سمينارها و کارگاهها ،در کارتابل نهاد ترويجي وارد نماييد .در صورتي که داوطلبي در
المپياد ثبت نام نشده باشد يا در دوره اي ديگر شرکت نموده باشد سيستم نام فرد مذکور را ثبت نشواهد نمود .در صورتي که داوطلبي در مسابقه يا المپياد
ثبت نام ننمودهاست ميتوانيد در ابتدا از طريق نهاد خود ،فرد مذکور را ثبت نام نموده و سپس ثبت نام او در کارگاه را به انجام رسانيد.



کارگاه را با توجه به جزئيات ارائه شده در آيين نامه و به خوو



فرم معرفي نامه برگزاري دوره ،که در صفوه انتهايي آييننامه قرار گرفته است را در سربرگ رسمي سازمان مول برگزاري دوره قرار دهيد و تكميل نماييد
و حتما به مهر و امضاي مسئول سازمان مربوطه برسانيد .معرفي نامههايي که فاقد شماره دبيرخانه و مهر باشند فاقد اعتبار خواهند بود.



تمامي فايلها و مستندات کارگاه شامل فايل صوتي ،فايل ارائه ،عكس و فيلم و فرم معرفي نامه را حداکثر  01روز پس از برگزاري دوره در پنل بارگذاري
نماييد .براي بارگذاري فايل ها ابتدا فايل مربوطه را در سايت هاي آپلود فايل مانند  google Driveيا  Dropboxبارگذاري نماييد و لينک مربوط
را در يک فايل  Wordکپي نماييد .سپس فايل  Wordحاوي لينک را در بشش مربوط ،در پنل نهاد ترويجي بارگذاري نماييد.




بعد از بارگذاري مستندات و طي تمامي مراحل اعالم شده توسط مجري ،وضعيت ارزيابي هر دوره در کارتابل نهاد ترويجي قابل مشاهده و پيگيري است.
ارزيابي کارگاهها و مواسبه امتياز آن ماهانه انجام خواهد شد.

جدول نووه ارزيابي کارگاههاي آموزشي با کيفيت مطلوب برگزار نماييد.

حالتهاي مختلف وضعیت دورههاي ثبت شده در سیستم:
*وضعیت بدون عالمت یا سفید :تمامي دورههاي آموزشي هنگامي که توسط نهاد ترويجي در پنل نهاد ثبت ميشوند داراي حالت پيش فرض
وضعيت "سفید" هستند.
*وضعیت بررسي :زماني که مستندات دوره از طريق پست به واحد ارزيابي برسد و عمليات ارزيابي آغاز گردد وضعيت دوره به صورت "بررسي" در
پنل نهاد ترويجي نمايش داده ميشود.
*وضعیت تأیید :زماني که ارزيابي دوره به اتمام برسد و دوره در وضعيت انتظار براي پرداخت حمايت تشويقي از سوي ستاد نانو به حساب مسئول دوره
باشد ،وضعيت دوره به صورت "تأیید" در پنل نهاد ترويجي نمايش داده ميشود.
*وضعیت رد :در صورتي که دوره منطبق بر آييننامه نباشد وضعيت دوره به صورت "رد" در پنل نهاد ترويجي نمايش داده ميشود.
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*وضعیت ناقص :در صورتي که مستندات ارسالي از طريق پست و يا اطالعات ثبت شده دوره در پنل نهاد ترويجي ناقص باشد وضعيت دوره به صورت
"ناقص" در پنل نهاد ترويجي نمايش داده ميشود .در اين حالت مسئول نهاد ترويجي بايد در اسرع وقت وضعيت را از طريق ايميل يا تماس تلفني
پيگيري و نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد.
*وضعیت بررسي مجدد :زماني که نهاد ترويجي نسبت به وضعيت ارزيابي دوره و مبلغ حمايت تعلق گرفته به آن اعتراض داشته باشد ،دوره مورد نظر
توسط واحد ارزيابي مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت و در اين حالت وضعيت دوره به حالت "بررسي مجدد" در پنل نهاد ترويجي نمايش داده ميشود.
نهادهاي ترويجي ميتوانند اعتراض خود به وضعيت ارزيابي دوره را به صورت مكتوب و از طريق ارسال پيام از پنل نهاد ترويجي به مدير انجمن ها و
نهادها عالم نمايند و در صورتي که اعتراض وارد باشد تا زمان مششص شدن نتيجه بازبيني ،وضعيت دوره به صورت "بررسي مجدد" در پنل نهاد
ترويجي نمايش داده ميشود.


براي ارتباط با بشش حمايت تشويقي از سمينارهاي ترويجي و کارگاههاي آموزشي ميتوانيد با موبايل  79174577671و يا شماره تماس
 72122996416تماس حاصل نماييد.

فرم معرفي نامه دریافت حمایت تشویقي از کارگاه آمادگي دهمین المپیاد دانش آموزي علوم و فناوري نانو

به کارگروه ترویج ستاد فناوري نانو
با سالم
باستوضااااار ماااايرساااااند ،ساااارکار خااااانم  /جناااااب آقاااااي  ......................................................نماينااااده نهاااااد ترويجااااي بااااا نااااام
......................................................................کارگاااااه آموزشااااي آمااااادگي دهمااااين المپياااااد دانااااش آمااااوزي علااااوم و فناااااوري نااااانو
را به صورت رايگان /با دريافت مجموعاً  .................................................ريال به عنوان شهريه مطابق با آيين نامه حمايتي ستاد ويژه توسعه فناوري ناانو
در ماااااااااااااادت زمااااااااااااااان  ...................ساااااااااااااااعت از تاااااااااااااااريخ  ..........................الااااااااااااااي ..........................
براي  .................نفر از دانش آموزان شهرستان  /ناحيه آموزش و پرورش ........................................................که تمامي اين افراد در دهمين المپياد دانش
آمااااااااااااوزي علااااااااااااوم و فناااااااااااااوري نااااااااااااانو ثباااااااااااات نااااااااااااام شاااااااااااادهانااااااااااااد در آدرس
 .....................................................................................................................................................................................................................برگزار نموده است.
بدينوسيله درخواست مي شود نسبت به واريز مبلغ حمايت تشويقي مطابق آيين نامه موجود در سايت باشگاه ناانو ( )www.nanoclub.irباه حسااب
سيباي بانک ملي به شماره  ،..............................................شماره کارت ،.........................................به نام  ........................................................با کد ملاي
 ،.........................................اقدام فرماييد .شايان ذکر است که سرکار خانم  /جناب آقاي  .................................................................داراي گواهي تادريس
فناوري نانو/هيئت علمي دانشگاه /کارشناس آزمايشگاه شبكه توانا  ...............................................مسئوليت تدريس اين دوره را بر عهده داشتهاند.

رئيس آموزش و پرورش شهرستان /ناحيه
نام و نام خانوادگي
مهر و امضا
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