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 نانو يفناورالمپیاد دانش آموزي  يآمادگ يهااز کارگاه آیین نامه حمایت

 (99-99)سال تحصیلي 
 مقدمه
المپياد دانش  يآمادگ يهاکارگاه ين ستاد از برگزاريانانو، ترويجي و آموزشي فناوري يهانانو از فعاليتفناوري ةتوسع ةهاي تشويقي ستاد ويژحمايت راستاي در

 کند. يت مينانو حماناوري آموزي ف

 
 

 

 هاي آموزشيدستورالعمل اجرایي کارگاه

 ي آمادگي المپياد دانش آموزي شرکت کندهاتواند در کارگاهاست، ميهثبت نام کردالمپياد دانش آموزي فناوري نانو که در  آموزي هر دانش مخاطبان کارگاه: (1

  د.نثبت نام شده باش المپيادتوسط نهاد برگزار کننده کارگاه، در  هار کارگاهداوطلبان شرکت کننده دوجود ندارد که  يچ الزاميو ه

هاي اطالعاتي در بانک آنهاانجام داده و اطالعات  را نانوفناورية مرتبط با نامپايانيک  حداقلراهنمايي که  علميهيئت  اعضاي مدرسان مورد حمایت: (2

 باشد يا دارندگان گواهي توانمندي تدريس از کارگروه ترويج ستاد فناوري نانو.ثبت شده سايت ستاد نانو 

 

  درصد افزايش خواهد يافت. 01 چنانچه استاد ارائه دهنده از اعضاي هيئت علمي دانشگاه باشد، مبلغ حمايت (2-1

درصد افزايش  01باشد، مبلغ حمايت دبيران داراي گواهي توانمندي تدريس از هاي آموزشي آمادگي المپياد دانش آموزي در کارگاه چنانچه استاد ارائه دهنده (2-2

  خواهد يافت.

 قياز طربودن آن اطمينان حاصل شود؛ يا يجي اطالعات مدرس را بررسي نموده و از تأييد ، با مراجعه به کارتابل نهاد تروکارگاه ضروري است قبل از برگزاري توجه:

 ييد گردد.عات ستاد نانو تأثبت بودن اطالعات مدرس در بانک اطالانجمن ها و نهادها  ريبه مد يجياز پنل نهاد ترو اميارسال پ

مورد برگزار شود،   «جسطح »و «سطح ب» ،«سطح الف»گواهي توانمندي تدريس  ان دارايتوسط مدرسکه المپياد دانش آموزي هاي آمادگي کارگاهتمامي  (2-3

 .(استن داراي گواهي تدريس و اطالعات کامل آنها در کارتابل هر نهاد ترويجي قابل مشاهده و دريافت مدرسا فهرست)د. نگيرحمايت قرار مي

 شامل:نهادهاي ترويجي  شده در بانک اطالعات نهادهاي ترويجي ستاد نانو باشد.تبايد يكي از نهادهاي ترويجي ثبمجري کارگاه  :مجري کارگاه (3

که  هستند، ادارات و پژوهشسراهاي آموزش و پرورش و ساير نهادهايي هاي آموزشيشرکت ،هاي دانشجوييگروههاي فناوري نانو عضو شبكه توانا، آزمايشگاه
در سايت « نهادهاي ترويجي»عات در خوو  نهادهاي ترويجي و نووه ثبت يک نهاد ترويجي به بشش جهت کسب اطال .در ستاد نانو به ثبت رسيده باشند

 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو مراجعه نماييد.

 .نانو باشدالمپياد  ياعالم شده برا يهاد متناسب با سرفوليباالمپياد دانش آموزي  يشآموز يهاکارگاه يموتوا کارگاه: يمحتوا (4

و همچنين و دستاوردهاي نانو در ايران آن  هايها و حمايتاهداف و سياست ،ستاد نانو و باشگاه نانوبه معرفي  کارگاهدقيقه از زمان  01الزم است مدت  توجه:

جام ان نانو فايل پاورپوينت و يا فيلم معرفي ستاداز طريق ارائه بايد اين بشش اختوا  يابد.  نانو سايت باشگاهو  )توانا( شبكه آزمايشگاهي فناوري نانومعرفي 
 گيرد.

 يجيترو ينهادها د.يشرکت نما نانوالمپياد  يبرا يآمادگ يهاتواند در کارگاهيبار مکيفقط دانش آموز هر  شود:هایي که حمایت ميتعداد کارگاه (5

 ند.يافت نمايدر يقيتشو تيند و حماياند، کارگاه برگزار نماها شرکت نكردهن کارگاهيکه در ادانش آموزاني  يتمام يتوانند برايم

و يا  هاي اداري، بشش نامههاي اينترنتيپايگاه ،از طريق پوسترحداقل يک ماه قبل از برگزاري کارگاه، بايد موضوع و زمان کارگاه ) رساني کارگاه:اطالع (6

روز  01ضروري است حداقل  درج کند. ير اقالم اطالع رسانيا ساينانو را در پوستر  يتاد فناوراجازه ندارد نام و آرم س يمجر گردد. رساني( اطالعطرق ديگر

http://www.nano.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=463&section_id=110
http://www.nano.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=463&section_id=110
http://nanolab.ir/index.php?actn=ll&lang=1
http://nanolab.ir/index.php?actn=ll&lang=1
http://www.edu.nano.ir/
http://www.edu.nano.ir/
http://www.nano.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1414&section_id=122
http://www.nano.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1414&section_id=122
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انجمن  ريبه مد يجياز پنل نهاد ترو اميارسال پ قياز طررا براي هر دوره به صورت مجزا تكميل و  نانو ايت باشگاهفرم درج خبر در سپيش از برگزاري برنامه، 
 نماييد. ارسالها و نهادها 

 .افراد حاضر در کارگاه است يبراپايان دوره نامه مسئول صدور گواهي برگزار کنندهنهاد  نامه:گواهيصدور  (7

 رد:گينانو در دو مرحله صورت ميالمپياد دانش آموزي هاي آمادگي حمايت تشويقي از کارگاه مبلغ حمایت تشویقي: (9

 مسئول نهاد ترويجي برگزارپس از دريافت گزارش و فايل صوتي برگزاري کارگاه، مبلغ حمايت مطابق دستورالعمل ارزيابي، تعيين و به حساب  مرحله اول:

 يز خواهد شد. کارگاه وارکننده 

که در اين کارگاه  المپيادکننده در نانو و بر اساس امتياز کسب شده توسط افراد شرکتالمپياد دانش آموزي حمايت تشويقي، پس از برگزاري  مرحله دوم:

 واريز خواهد شد. کارگاه برگزارکننده ترويجي نهاد  مسئولاند، تعيين و به حساب آموزش ديده

 

 پرداخت مرحله اول

 سقف مبلغ حمایت المپیاد دانش آموزي 

 )ریال(
 توضیحات

 * تعداد نفرات750777

مبلغ مندرج، سقف مبلغ حمایتي از طرف ستاد 

نانو است و پرداخت کامل آن مستلزم رعایت 

 شده دستورالعمل ارزیابي است.ضوابط اعالم

 

در مرحله اول حمايتي تعلق در هر کارگاه مجزا نفر  011 بيشتر ازنفرات ازاي باشد. به ينفر م 011حداکثر تعداد نفرات شرکت کننده در يک کارگاه مجزا  توجه:

به نووي اقدام ها و تقسيم بندي نفرات بين کارگاهها ايش تعداد کارگاهبايد با افز استنفر  011فرات ثبت نامي بيش از نشواهد گرفت. لذا در صورتي که تعداد ن
 نفر نشود.  011از  تربيش کارگاههر شرکت کننده در وطلبان که تعداد داود به برگزاري نم

 

 پرداخت مرحله دوم

 توضیحات سقف مبلغ حمایت )ریال(

 (5770777 نفر برتر آزمون( / )مجموع امتیاز تمامي نفرات * 17)میانگین امتیاز 

 

هر چه افراد آموزش ديده، امتياز باالتري کسب کنند، درصد 
يت تشويقي به نهاد ترويجي تعلق بيشتري از سقف مبلغ حما

 .خواهد گرفت
مبلغ مندرج، سقف مبلغ حمايتي از طرف ستاد نانو است و 

شده دستورالعمل پرداخت کامل آن مستلزم رعايت ضوابط اعالم
 ارزيابي است. 

 

https://nanoclub.ir/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af/


 

3 

 

 

 فناوري نانو ي آموزشيهاکارگاهدستورالعمل ارزیابي 
و  کارگاهپذيرد. توجه به اين بندها و رعايت آنها در هنگام برگزاري زير صورت ميبر اساس بندهاي ارائه شده در جدول  هاي آموزشيکارگاهمستندات ارسالي ارزيابي 
 د.  ايرا تضمين نم کارگاهدريافت حمايت حداکثري  دتوانمي ،توجه به نكات ارائه شده در جدول زيرمستندات با تدوين منظم و دقيق همچنين 

 نحوه ارزیابي سر حمایتک توضیحات موارد شاخص

 ساعت 01کارگاه آمادگي المپياد دانش آموزي  کارگاهزمان  کمي

کارگاه آمادگي المپياد زمان کاهش 
شدن  کم: ساعت 01تا  01آموزي از دانش

 مبلغ به تناسب ساعات.
(01%) 

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

 کیفي
 

کيفيت سشنراني 
 و انتقال مفاهيم

داشتن بشش پرسش و  تسلط علمي به موضوع/
 خ علمي و درگير نمودن مشاطبان با مطالب/پاس

ميزان آموزشي بودن ارائه و پرهيز از مباحث غير 
ميزان آشنايي با فنون  /مفيد براي مشاطبان
 هاي کالس داريتدريس و مهارت

 بررسي فايل صوتي ارائه دوره 01%

 هکيفيت فايل ارائ
در بر داشتن  نظم و انسجام و کيفيت فايل ارائه/

 /طبق آيين نامه اجرايي اعالم شدههاي سرفول
 ... استفاده از ابزارهاي تووير، فيلم، نمودار و

01% 
ارائه مدرس و pdf بررسي فايل پاورپوينت يا 

 همچنين بررسي فايل صوتي ارائه دوره

 اطالع رساني
مول در اطالع رساني مناسب و به موقع 

)يک ماه قبل از برگزاري( و ارسال  برگزاري
 مستندات آن.

1% 

بايد حداقل يک ماه قبل از برگزاري دوره 
ساني مناسب و به موقع در مول برگزاري راطالع

کارگاه صورت پذيرد. همچنين فايل مستندات 
اطالع رساني در مودوده برگزاري از قبيل پوستر، 

ستندات ارسال آگهي و يا بشش نامه به همراه م
 گردد.

ارائه گواهي 
 حضور

پايان دوره بدون استفاده از نام و آرم گواهي ائه ار
ستاد توسعه فناوري نانو به شرکت کنندگان در 

 .کارگاه
1% 

ارسال فايل نمونه گواهي حضور اعطا شده به 
 داوطلبان دوره.

 برگزاري آزمون
سطح کيفي آزمون و توويل سواالت و نتايج 

 آن.
1% 

نمونه سواالت آزمون به  WORDارسال فايل 
 .همراه تواوير جلسه آزمون

 %11 مجموع

هاي ابقي حمايت مربوط به رعايت حداقلم 01%
ها و در صورتي که حداقل استبرگزاري دوره 

ذف خواهد شد و رعايت نگردد حمايت کل دوره ح
 گردد.حمايتي پرداخت نمي
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 هاي آموزشيارگاهکهاي برگزاري حداقل

 
امكان پذير  کارگاهاز حمايت  ،رعايت گردند و در صورت نقض هر يک از اين موارد کارگاهبراي دريافت حمايت هر ي است رضروهايي هستند که موارد زير حداقل

 و مبلغي پرداخت نشواهد شد: نيست

سرويس درخواست "گزارش کارگاه از طريق  و نامه(، فرم معرفيpdfنت يا ارسال عكس، فايل صوتي کامل کارگاه، کليپ توويري کوتاه، فايل ارائه )پاورپوي -0

ارج از اين مودوده به مستنداتي که خ روز پس از برگزاري کارگاه. 01حداکثر  ،nsg.nano.irبه آدرس در پنل نهاد ترويجي "حمايت از سمينارها و کارگاه ها
 گردد ترتيب اثر داده نشواهد شد.  بارگذاريزماني 

هايي که خارج از اين مودوده زماني يا به صورت ناقص به درخواست روز پس از برگزاري در کارتابل نهاد ترويجي. 01ثبت درخواست حمايت از کارگاه، حداکثر   -0
 . مسئوليت هرگونه تناقض بين اطالعات ثبت شده دوره در کارتابل به عهده نهاد ترويجي است.در کارتابل ثبت شده باشند ترتيب اثر داده نشواهد شد

 وجود گزارش توويري )کليپ کوتاه توويري به همراه عكس و فايل صوتي کامل کارگاه( الزامي است و بدون آن، ارزيابي صورت نشواهد گرفت. -3
 شود.امكان حمايت از کارگاه وجود ندارد و حمايتي پرداخت نميساعت باشد،  01 اگر زمان کارگاه آمادگي المپياد دانش آموزي کمتر از -0

لذا در صورتي  نفر در هر کارگاه حمايتي تعلق نشواهد گرفت. 011 بيشتر از. به ازاي نفرات استنفر  011تعداد نفرات شرکت کننده در يک کارگاه مجزا حداکثر  -1
ها به نووي اقدام به برگزاري نمود که تعداد ها و تقسيم بندي نفرات بين کارگاهبايد با افزايش تعداد کارگاه اشدبنفر  011که تعداد نفرات ثبت نامي بيش از 

 نفر نشود. 011داوطلبان شرکت کننده در هر کارگاه بيش از 

 

 

 چرخه پرداخت حمایت تشویقي

 .دستورالعمل اجرايي و ارزيابي را بطور کامل مطالعه نماييد 

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

  اسامي  ضروري است. براي اين منظور اطمينان حاصل نماييدپس از ثبت نام داوطلبان براي کارگاه، حتما از ثبت نام بودن آنها در المپياد دانش آموزي
در در کارتابل نهاد ترويجي وارد نماييد. در صورتي که داوطلبي  ،هااهمايت از سمينارها و کارگداوطلبان را در بشش مربوطه در قسمت ثبت درخواست ح

سابقه يا المپياد اي ديگر شرکت نموده باشد سيستم نام فرد مذکور را ثبت نشواهد نمود. در صورتي که داوطلبي در مالمپياد ثبت نام نشده باشد يا در دوره
 فرد مذکور را ثبت نام نموده و سپس ثبت نام او در کارگاه را به انجام رسانيد. ،نيد در ابتدا از طريق نهاد خودتوااست ميثبت نام ننموده

 با کيفيت مطلوب برگزار نماييد. هاي آموزشيارگاهکرا با توجه به جزئيات ارائه شده در آيين نامه و به خوو  جدول نووه ارزيابي  کارگاه 

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

 روز پس از برگزاري دوره در پنل بارگذاري  01و مستندات کارگاه شامل فايل صوتي، فايل ارائه، عكس و فيلم و فرم معرفي نامه را حداکثر ها تمامي فايل

ط بارگذاري نماييد و لينک مربو Dropboxيا  google Driveمانند  ايل مربوطه را در سايت هاي آپلود فايلبراي بارگذاري فايل ها ابتدا ف نماييد.

 در پنل نهاد ترويجي بارگذاري نماييد. حاوي لينک را در بشش مربوط،  Wordکپي نماييد. سپس فايل  Wordرا در يک فايل 

 ري است. بعد از بارگذاري مستندات و طي تمامي مراحل اعالم شده توسط مجري، وضعيت ارزيابي هر دوره در کارتابل نهاد ترويجي قابل مشاهده و پيگي 

 ه انجام خواهد شدنآن ماها ازيها و مواسبه امتگاهکار يابيارز.  

   هاي ثبت شده در سیستم:دوره هاي مختلف وضعیتحالت

شوند داراي حالت پيش فرض هاي آموزشي هنگامي که توسط نهاد ترويجي در پنل نهاد ثبت ميتمامي دوره وضعیت بدون عالمت یا سفید:*

 .هستند "سفید"وضعيت 

در  "بررسي"رسد و عمليات ارزيابي آغاز گردد وضعيت دوره به صورت باني که مستندات دوره از طريق پست به واحد ارزيابي زم وضعیت بررسي:*

 شود.مينمايش داده نهاد ترويجي پنل 

انو به حساب مسئول دوره زماني که ارزيابي دوره به اتمام برسد و دوره در وضعيت انتظار براي پرداخت حمايت تشويقي از سوي ستاد ن وضعیت تأیید:*

 شود.مينمايش داده  نهاد ترويجي در پنل "ییدأت"وضعيت دوره به صورت  ،باشد

 .شودنمايش داده ميدر پنل نهاد ترويجي  "رد"نامه نباشد وضعيت دوره به صورت در صورتي که دوره منطبق بر آيين وضعیت رد:*

http://nsg.nano.ir/sysadmin/dashboard/nsg/login.php
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پست و يا اطالعات ثبت شده دوره در پنل نهاد ترويجي ناقص باشد وضعيت دوره به صورت  در صورتي که مستندات ارسالي از طريق وضعیت ناقص:*

در اين حالت مسئول نهاد ترويجي بايد در اسرع وقت وضعيت را از طريق ايميل يا تماس تلفني  .شودنمايش داده ميدر پنل نهاد ترويجي  "ناقص"

 .پيگيري و نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد

زماني که نهاد ترويجي نسبت به وضعيت ارزيابي دوره و مبلغ حمايت تعلق گرفته به آن اعتراض داشته باشد، دوره مورد نظر  ررسي مجدد:وضعیت ب*

شود. نمايش داده ميدر پنل نهاد ترويجي  "بررسي مجدد"توسط واحد ارزيابي مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت و در اين حالت وضعيت دوره به حالت 
انجمن ها و  ريبه مد يجياز پنل نهاد ترو اميارسال پ قياز طررا به صورت مكتوب و ارزيابي دوره وضعيت توانند اعتراض خود به نهادهاي ترويجي مي

هاد در پنل ن "بررسي مجدد"عالم نمايند و در صورتي که اعتراض وارد باشد تا زمان مششص شدن نتيجه بازبيني، وضعيت دوره به صورت نهادها 

  شود.ترويجي نمايش داده مي

  و يا شماره تماس 79174577671 موبايلتوانيد با ميهاي آموزشي و کارگاه ي ترويجيسمينارهابراي ارتباط با بشش حمايت تشويقي از 

 تماس حاصل نماييد. 72122996416

 
 
 
 
 

  
 
 

 یاد دانش آموزي علوم و فناوري نانوالمپ ندهمیآمادگي  فرم معرفي نامه دریافت حمایت تشویقي از کارگاه
 

 

 به کارگروه ترویج ستاد فناوري نانو

 با سالم

 
............................ نماينااااده نهاااااد ترويجااااي بااااا نااااام   .......................... رساااااند، ساااارکار خااااانم / جناااااب آقاااااي  باستوضااااار مااااي

 المپياااااد دانااااش آمااااوزي علااااوم و فناااااوري نااااانو   ماااايندهآموزشااااي آمااااادگي  .................کارگاااااه.....................................................
مطابق با آيين نامه حمايتي ستاد ويژه توسعه فناوري ناانو  ...... ريال به عنوان شهريه ...........................................مجموعاً دريافت  / بارا به صورت رايگان

 ............... ...........الااااااااااااااي  ....................تاااااااااااااااريخ ...... از........ ساااااااااااااااعت ..........در ماااااااااااااادت زمااااااااااااااان .
دانش ين المپياد دهم........................................................که تمامي اين افراد در از دانش آموزان شهرستان / ناحيه آموزش و پرورش براي ................. نفر 

انااااااااااااد در آدرس ثباااااااااااات نااااااااااااام شااااااااااااده  آمااااااااااااوزي علااااااااااااوم و فناااااااااااااوري نااااااااااااانو  
 برگزار نموده است. .....................................................................................................................................................................................................................
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 اند................................................ مسئوليت تدريس اين دوره را بر عهده داشته/ کارشناس آزمايشگاه شبكه توانا فناوري نانو/هيئت علمي دانشگاه
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