باسمه تعالی

جشنواره تقدیر از تجارب نو
در حوزه ترویج و آموزش نانو
سال تحصیلی 9318-9317

 -9مقدمه
در راستای حمایت از بکارگیری خلاقیت و ابتکار در حوزه فعالیتهای ترویجی-آموزشی  ،کارگروه ترویج و آموزش ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو در نظر دارد از برنامههای خلاقانه و نو (تجارب نو) در حوزه آموزش و ترویج فناوری نانو تقدیر به عمل آورد .در این راستا
طی فراخوانی ،گزارشی اجرایی از روند اجرای برنامه و نتایج آن از تمامی متقاضیان دریافت میشود و جوایزی به تجربیات برتر اعطا
میگردد .منظور از تجارب نو فعالیتهایی است که از منظر هدف و ماهیت خلاقانه و نو باشند .این فعالیتها نباید جزئی از موارد زیر
باشند حتی در صورتی که رویکرد اجرایی یا موضوع آنان با آنچه مرسوم است تفاوت داشته باشد.


برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی



برپاسازی میز و نمایشگاه



آثار رسانهای شامل وبسایت ،شبکه اجتماعی ،کلیپ و نشریه



تور و بازدید از مراکز تحقیقاتی یا صنعتی
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 -2مخاطبان
مخاطبان این طرح ،نهادهای ترویجی فناوری نانو هستند .سایر افراد علاقهمند میتوانند با مطالعه شرایط ثبت نهاد ترویجی به عضویت
شبکه نهادهای ترویجی درآیند و از حمایتهای موجود برخوردار شوند .مخاطبان میتوانند حداکثر  3تجربه نو را به دبیرخانه ارسال
کنند .فعالیتهای موردنظر نیز باید دانشجویان ،فارغالتحصیلان یا محققان علاقهمند (بجز دانشآموزان) را هدف قرار دهد.
 -3نحوه ارزیابی آثار
هر یک از آثار ارسالی طبق معیارهای داوری توسط کمیته تخصصی موردارزیابی قرار میگیرد .معیارهای ارزیابی در جدول زیر عنوان
شده است:
ردیف

معیار ارزیابی

سهم یا درصد معیار در نمره کل

9

خلاقیت

 02امتیاز (درصد)

2

اهداف و کیفیت دستیابی به آنان

 02امتیاز (درصد)

3

کیفیت اجرا

 02امتیاز (درصد)

4

گزارش مکتوب و پوستر

 02امتیاز (درصد)

*شایان ذکر است بازتاب برنامه در رسانههای جمعی معتبر  02امتیاز تشویقی دارد.
 -4نحوه ارسال آثار
متقاضیانی که عضو شبکه نهادهای ترویجی ستاد نانو نیستند ابتدا باید طبق راهنمای موجود در اینجا به عضویت نهادهای ترویجی در آیند.
پس از آن باید مستندات مربوطه را به پست الکترونیکی دبیرخانه به آدرس  Nsg@nano.irارسال کنند .همچنین میتوانند جهت کسب
اطلاعات بیشتر با ایمیل ذکرشده ،شماره تلفن  200-66776650شماره موبایل  27207777050یا پیامرسان به شماره + 797207777050
تماس حاصل فرمایند.
مدارک موردنیاز برای درخواست به شرح زیر است:
▐ تکمیل فرم درخواست و ارسال آن به ایمیل دبیرخانه (فرم درخواست)
▐ تکمیل فرم گزارش اجرایی طرح و ارسال آن به ایمیل دبیرخانه( فرم گزارش اجرایی)
▐ ارسال مستندات تکمیلی و موردنیاز در صورت درخواست دبیرخانه

 -5جوایز
2

به  02تجربه اول لوح تقدیر و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت .با توجه به این امر که هر نهاد ترویجی میتواند تا حداکثر  6تجربه را برای
دبیرخانه ارسال کند ،در صورتی که هر نهاد ترویجی بیش از یک مقام را از آن خود کند ،تنها بهترین مقام آن در نظر گرفته خواهد
شد .جوایز نقدی مطابق با جدول زیر به برگزیدگان تعلق میگیرد:
ردیف

برگزیده

جایزه نقدی

9

تجربه اول و دوم و سوم

 0702220222ریال

2

تجربه چهارم و پنجم و ششم

 0002220222ریال

3

تجربه هفتم ،هشتم و نهم و دهم

 0202220222ریال

 -6زمان ارسال و تقدیر از آثار
متقاضیان میتوانند از ابتدای مهرماه  0675تا پایان خردادماه  0679نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند .فرآیند داوری در تابستان 0679
انجام میشود .مراسم تقدیر از آثار نیز همزمان با اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو در ابتدای شهریورماه  0679برگزار خواهد شد.
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