آییننامه ارزیابی عملکرد در
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو
ویژه نهادهای ترویجی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هر ساله در راستای حمایت از فعاليتهای ترویجي و آموزشي فناوری نانو ،از نهادهای ترویجي برتر در مسابقه
ملي فناوری نانو تقدیر به عمل ميآورد .این آیيننامه با محاسبه شاخص کمي و مشارکت هر نهاد در نهمين مسابقه ملي فناوری نانو به ارزیابي
آنان ميپردازد .مراسم تقدیر از برگزیدگان هر ساله در جریان اختتاميه مسابقه ملي فناوری نانو برگزار خواهد شد.

 -1تعاریف
 -1-1مسابقه ملی فناوری نانو
مسابقه ملي فناوری نانو بزرگترین رقابت علمي در حوزه فناوری نانو است که هر ساله توسط کارگروه ترویج و فرهنگسازی ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو با حضور هزاران نفر از عالقهمندان به فناوری نانو برگزار ميشود .مسابقه ملي فناوری نانو عالوه بر ایجاد رقابت ميان
شرکتکنندگان ،زمينه را برای اخذ گواهي توانمندی تدریس ،اخذ مجوز شرکت در نانواستارتآپ و المپياد بينالمللي نانو فراهم ميکند.
 -2-1نهاد ترویجی فناوری نانو
شبکه نهادهای ترویجي ستاد نانو متشکل از گروههای دانشجویي ،شرکتهای آموزشي ،کارگروههای نانوفناوری دانشگاهها و  ...است که به
دنبال ترویج و آموزش فناوری نانو در ميان عالقهمندان این حوزه هستند .جهت کسب اطالعات در خصوص نهادهای ترویجي و نحوه ثبت
یک نهاد ترویجي به بخش «نهادهای ترویجي» در سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مراجعه کنيد .همچنين جهت آشنایي با نحوه ثبتنام
افراد در مسابقه ملي فناوری نانو به آیيننامه نهمين مسابقه ملي فناوری نانو مراجعه کنيد.
 -3-1برنامه حمایت از کسبوکارهای نوپا در حوزه فناوری نانو (نانواستارتآپ)
نانواستارتآپ با هدف رشد و پرورش تيمهای توانمند و رساندن ایدههای مبتني بر فناوری نانو به پروتوتایپ در قالب برنامهای یکساله اجرا
ميشود که در آن تيمها به ارائه ایدههای خود در قالب حل یک چالش فناورانه ميپردازند .این برنامه تمامي تسهيالت مادی و معنوی موردنياز
یک تيم برای توسعه ایده خود را تامين خواهد کرد و در نهایت تيم را به سایر برنامههای حمایتي ،سرمایهگذار یا مشتری متصل ميکند .این
برنامه به دنبال حمایت از تیمهای فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیست .کليه تيمهای عالقهمند ميتوانند مسير
رشد خود را به کمک نانواستارتآپ شناسایي کنند و استارتآپ خود را توسعه دهند.
 -4-1منطقهبندی
در راستای رعایت عدالت در فرآیند ارزیابي نهادهای ترویجي ،محل فعاليت نهادها مطابق با سهميه مناطق اعالمشده توسط سازمان سنجش
آموزش کشور برای کنکور سراسری به سه منطقه اصلي تقسيمبندی ميشود و هر نهاد صرفاً در منطقه خود با دیگر نهادها مقایسه خواهد شد.
مناطق  1و  2کنکور سراسری از اینجا قابلمشاهده هستند .هر منطقهای که عنوان نشده است در دسته مناطق  3قرار ميگيرد.
 -5-1حوزههای آزمون
1

با توجه به نتایج مرحله اول مسابقه ملي و حدنصاب داوطلبان شهرهای مختلف ،مناطقي که یکي از نهادهای ترویجي فعال در آن منطقه،
شرایط الزم برای برگزاری آزمون از قبيل مکان و نيروی اجرایي را با هماهنگي دانشگاه فراهم کنند ،با موافقت ستاد نانو ،بهعنوان حوزه
آزمون مسابقه ملي فناوری نانو ،انتخاب و معرفي خواهند شد .محل دقيق حوزههای آزمون در ابتدای تيرماه  1331اعالم خواهد شد.
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مخاطبان

مخاطبان این آیيننامه شامل تمامي نهادهای ترویجي ثبتشده در بانک اطالعات نهادهای ترویجي ستاد نانو است که طبق شرایط مربوطه
در دسته نهادهای فعال آن سال تحصيلي قرار داشته باشند.
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مدت زمان آییننامه

تمامي فعاليتهای مرتبط نهادهای ترویجي فناوری نانو از  1مهرماه  1331تا  1مردادماه  1331در امتياز آنان لحاظ خواهد شد.

 -4ارزیابی نهادهای ترویجی
در این آیيننامه تنها فعاليتهای اجرایي نهادهای ترویجي موردارزیابي قرار ميگيرد و کيفيت آموزشي فعاليت آنان یا نتایج شرکتکنندگان
مالک ارزیابي نخواهد بود .ازآنجایيکه موقعيت علمي دانشگاه و شهر یک نهاد تاثير زیادی بر رتبه شرکتکنندگان و توانمندی علمي آنان
خواهد گذاشت ،اعمال معيارهای کيفي از قبيل ميزان قبولي داوطلبان یا رتبه آنان نوعي بيعدالتي ميان نهادهای مختلف پدید خواهد آورد.
مطابق با توضيحاتي که در ادامه آمده است شاخص کمي و شاخص مشارکت هر نهاد محاسبه ميشود و با فرمول نهایي ،امتياز نهاد بدست
ميآید.

 -1-4شاخص کمّی
مولفههای کمّي تاثيرگذار در این شاخص به شرح زیر هستند:
 -1تعداد داوطلبان ثبتنامي در مرحله اول مسابقه ملي فناوری نانو (مرحله آنالین)A :
 -2ضریب تعداد ثبتنام مرحله اولA| :

این ضریب مطابق با جدول  1محاسبه ميگردد:
2

جدول  .1محاسبه ضریب | Aبرحسب A
مقادیر A

A<50

50≤A<100

100≤A<200

200≤A<300

A≥300

مقادیر |A

1

1/50

1/1

1/10

1/20

 -3نسبت حضور داوطلبان در آزمونهای آنالین به کل ثبتنامکنندگان توسط نهاد در مرحله آنالینB :
 -4نسبت ثبتنام داوطلبان در آزمون کتبي مسابقه ملي فناوری نانو به قبولشدگان در مرحله آنالینC :
 -0نسبت حضور داوطلبان در جلسه آزمون کتبي به کل ثبتنامکنندگان توسط نهاد در مرحله آزمون کتبيD :
 -6ضریب ثبتنام در نانواستارتآپE :

این ضریب وابسته به تعداد افرادی (* )Eاست که در جریان مرحله دوم مسابقه ملي به سوال تمایل افراد به شرکت در نانواستارتآپ پاسخ
مثبت دادهاند و تا زمان مقررشده گزارش خود را ارسال کردند .این ضریب مطابق با جدول  2محاسبه ميگردد:
جدول  .2محاسبه ضریب  Eبرحسب *E
مقادیر |E

E*<5

5≤ E*<10

10≤ E*<15

15≤ E*<20

E*≥20

مقادیر E

1

1/1

1/2

1/3

1/0

 -1ضریب آموزش شرکتکنندگان در مسابقه ملي نانوF :

این ضریب بر اساس تعداد داوطلبان شرکتکننده (* )Fدر رویدادهای آموزشي حضوری /آنالین نهاد محاسبه ميشود .این داوطلبان باید در
مرحله اول مسابقه ملي فناوری نانو ثبتنام کرده باشند .هدف از رویدادهای آموزشي ،افزایش آمادگي شرکتکنندگان برای حضور در مسابقه
ملي فناوری نانو است .رویدادهای آموزشي باید مشمول شرایط آیيننامه حمایت از سمينارها و کارگاههای آمادگي مسابقه ملي باشند و اسامي
افراد ثبتنامي باید طي پروسه این آیيننامه به اطالع دبيرخانه مسابقه ملي فناوری نانو برسد .ضریب  Fمطابق با جدول  3محاسبه ميگردد:
جدول  .3محاسبه ضریب  Fبرحسب |F
مقادیر *F

F*=0

1≤ F*<20

20≤ F*<50

50≤ F*<100

F*≥100

مقادیر F

1

1/50

1/1

1/10

1/20

شاخص کمّي مطابق با رابطه زیر محاسبه ميشود:
شاخص کمّی =A×A|×B×C×D×E×F

شایان ذکر است مقادیر | E ،Aو  Fبر شاخص کمّي تاثير مثبت دارند.
 -2-4شاخص مشارکت
این شاخص تاثير مثبت بر امتياز نهایي دارد .مولفههای مشارکت تاثيرگذار در این شاخص به شرح زیر هستند:
 -1ضریب حوزه آزمونG :

با توجه به شرایط اخذ حوزه آزمون ،ه ر نهادی که بتواند در منطقه خود امتياز حوزه مرحله دوم مسابقه ملي را کسب کند امتيازی تشویقي
دریافت خواهد کرد .در کنار این امر کيفيت برگزاری آزمون در حوزه با توجه به نتایج نظرسنجي داوطلبان اثرگذار خواهد بود .مقدار این ضریب

3

برای نهادهایي که حوزه آزمون نيستند صفر در نظر گرفته ميشود و برای نهادهای دارای امتياز حوزه برابر با متوسط نتایج نظرسنجي داوطلبان
حاضر در جلسه خواهد بود( .بيشينه مقدار  5/0است)
 -2ضریب همکاری با دبيرخانهH :

همکاری در تبليغات ،اطالع رساني مناسب به داوطلبان ،شرکت در جلسات حضوری یا آنالین دبيرخانه ،ارائه بازخوردهای اجرایي و کيفيت
تعامل با دبيرخانه مسابقه ملي در امتياز این بخش تاثيرگذار خواهد بود .این ضریب با توجه به معيارهای دبيرخانه از  5تا  5/2متغير خواهد بود.
 -3ضریب زمان ثبتنام افرادI :

مطابق با زمان ثبتنام (* )Iافراد در مسابقه ملي این ضریب تغيير ميکند .جدول  4مقادیر این ضریب را نشان ميدهد:
جدول  .4محاسبه ضریب  Iبرحسب *I

زمان ثبتنام
(*)I

 31دیماه  I*< 31پایان سال  31 < I*< 31دی سال 31

مقادیر I

5/20

پایان مهلت ثبتنام <* < Iپایان سال 31

5/1

5

با تفکيک مقادیر ( Aتعداد ثبتنامي مرحله اول) در هر بازه زماني ،ضرب هر مقدار در  Iمتناظر و تقسيم کل مقدار بر کل  ،Aمقدار نهایي I

(  Iمتوسط) محاسبه ميشود.
شاخص مشارکت مطابق با رابطه زیر محاسبه ميشود:
شاخص مشارکت= 1+G+H+I

 -3-4امتیاز نهایی
امتياز نهایي نهادها بر مبنای رابطه زیر بدست ميآید:
امتیاز نهایی = شاخص کمی * شاخص مشارکت
در واقع عدد مربوط به شاخص مشارکت بر کل مقدار شاخص کمي تاثيرگذار خواهد بود .همچنين شاخص کمي بر پایه تعداد ثبتناميهای
مرحله اول محاسبه خواهد شد .نهادهای ترویجي برای کسب رتبه بهتر باید در درجه اول ثبتنامي بيشتری داشته باشند و در ادامه پيگيری و
4

تعامل با داوطلبان و دبيرخانه را در دستور کار خود قرار دهند .ممکن است یک نهاد با ثبتنامي کمتر اما پيگيری بيشتر به رتبه باالتری دست
پيدا کند.
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مثالی از نحوه ارزیابی یک نهاد

به منظور روشنتر شدن نحوه محاسبه امتيازها به تمپليت اکسل ارزیابي مراجعه فرمایيد .در آن اکسل اطالعات سه نهاد فرضي با
امتيازهای فرضي آورده شدهاند .شما مي توانيد با تغيير امتيازها امتياز نهایي خود را بسنجيد و با نهادها فرضي مقایسه کنيد.
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