آییننامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در مسابقه دانشجویی فناوری نانو
(هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو)
ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعاليتهای ترویجي و آموزشي فناورینانو ،نهادهای ترویجي مشارکتکننده در برگزاری مسابقه دانشجویي
فناوری نانو را ارزیابي ميکند .ارزیابي نهادها در سه مولفۀ کمّي ،کيفي و اجرایي انجام ميشود.
تعاریف:
)1
)2

)3
)4

)5

)6

مسابقه دانشجویی فناوری نانو :آزموني علمي با گستره برگزاری ملي است که هر ساله توسط کارگروه ترویج ،فرهنگ سازی و آموزش
عمومي ستاد توسعه فناوری نانو به صورت تئوری برگزار ميگردد.
مخاطبان :نهادهای ثبت شده در بانک اطالعات نهادهای ترویجي ستاد نانو که اقدام به ثبت نام و آموزش داوطلبان در مسابقه نانو ميکنند.
نهادهای ترویجي فناوری نانو ،شامل گروههای دانشجویي ،شرکتهای آموزشي ،مراکز آموزش و پرورش و همچنين سایر نهادهای ترویجي استکه در ستاد توسعه فناوری نانو به ثبت رسيدهاست .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 نمایيد.
مدت زمان ارزیابی :ارزیابي فعاليتها برای یک دوره برگزاری مسابقه ،از آغاز به کار دبيرخانه و ثبت نام داوطلبان تا پایان مسابقه و برگزاری
مراسم اختتاميه انجام ميشود.
ثبت نام :ثبت نام در مسابقه به دو طریق انجام ميشود -1 :ثبت نام انفرادی و  -2ثبت نام از طریق نهادهای ترویجي .منظور از تعداد ثبت نام
در این آیين نامه ،ثبت نام از طریق نهادهای ترویجي است.
نهادهای ترویجي ميتوانند برای آشنایي با مراحل ثبت نام از طریق نهادهای ترویجي به صفحه مسابقه ملي فنااوری ناانو در ساایت ساتاد ناانومراجعه نمایند.
حضور داوطلبان در جلسه آزمون :یکي از شاخصهای سنجش فعاليت نهادهای ترویجي در مسابقه نانو ،حضور داوطلبان ثبت نام شده در
جلسه آزمون است .نهادهای ترویجي ميتوانند با برگزاری دورههای آموزشي و افزایش آگاهي داوطلبان ،انگيزه داوطلبان برای حضور در جلسه
آزمون را افزایش دهند.
برگزاری کارگاههای آموزشی :مطابق آیين نامه حمایت تشویقي از کارگاههای آمادگي مسابقه دانشجویي فناوری نانو ،نهادهای ترویجي
ميتوانند برای تمامي داوطلبان ثبت نام شده در مسابقه ،کارگاه آموزشي برگزار و از حمایتهای مالي و معنوی ستاد نانو استفاده نمایند.
مطابق آیيننامه حمایت از سمينارها و کارگاههای آموزشي فناوری نانو عالوه بر حمایت مالي ،برخي محتواهای آموزشي با تخفيف و یا به صورترایگان در اختيار مجریان کارگاهها برای توزیع در بين شرکتکنندگان قرار ميگيرد.
-نتایج دورههای گذشته مسابقه نانو نشان داده است که نهادهایي که برای داوطلبان خود ،کارگاه آموزشي برگزار کردهاند در مسابقه موفق بودهاند.

 )7آزمونهای آزمایشی :سایت آموزش فناوری نانو با هماهنگي دبيرخانه مسابقه نانو ،آزمونهایي را برای آشنایي بيشتر داوطلبان با مسابقه نانو و
افزایش سطح آگاهي آنان برگزار مينماید .نهادهای ترویجي ميتوانند از این فرصت برای آموزش و سنجش آگاهي داوطلبان خود استفاده نمایند.
 )8گواهی تدریس :داوطلبان مسابقه نانو در صورت تمایل ميتوانند پس از پاسخگویي به سواالت چهار گزینهای ،به سواالت تشریحي نيز پاسخ
دهند و با کسب حد نصاب علمي الزم از سواالت چهار گزینهای و سواالت تشریحي ،گواهي توانمندی تدریس فناوری نانو دریافت نمایند .مطابق
آیيننامه حمایت از سمينارها و کارگاههای آموزشي فناوری نانو ،مدرسان دارای گواهي توانمندی تدریس ميتوانند در دورههای ترویجي و آموزشي
دانشآموزی و دانشجویي تدریس نمایند و از حمایتهای مالي و معنوی ستاد نانو بهرمند شوند.
 )9مراکز آزمون :نهادهای ترویجي که تعداد ثبت نام کنندگان آنها بيش از  75نفر باشد و شرایط الزم برای برگزاری آزمون از قبيل مکان و عوامل
اجرایي را با هماهنگي دانشگاه فراهم نمایند ،با موافقت ستاد نانو ،به عنوان مرکز آزمون انتخاب و معرفي خواهند شد.
تبصره :هر استان حداقل یک حوزه آزمون خواهد داشت و داوطلبان باید در زمان ثبت نام شهر و استان پيشنهادی محل حوزه آزمون خود را
انتخاب نمایند .محل دقيق حوزه های آزمون بر اساس جدول زمان بندی مسابقه اعالم خواهد شد.
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 )10ایجاد شعبه نهاد ترویجی :نهادهای ترویجي فناوری نانو ميتوانند به منظور استفاده از قابليتها و توانایيهای یکدیگر و همچنين مشارکت
گروهي در اجرای مسابقه ملي فناوری نانو ،اقدام به ایجاد شعبه نمایند.
مدت اعتبار شعبههای یک نهاد اصلي ،از مهرماه هر سال تا شهریور سال بعد(یک سال تحصيلي) ميباشد و در ابتدای مهرماه سال تحصيليجدید ،شعبههای یک نهاد اصلي حذف شده و نهادها باید مجدداً شعبه شدن خود را پيگيری و درخواست نمایند.
نهادهای ترویجي در هر سال تحصيلي صرفاً تا پایان اسفند ماه فرصت دارند درخواست خود مبني بر شعبه شدن را از طریق بخش پيام در پنلنهاد ترویجي ارسال نمایند؛ این درخواست باید به صورت مکتوب و رسمي توسط مسئول نهاد ترویجي ارسال گردد .در صورت تایيد درخواست
توسط مسئول نهاد اصلي ،ایجاد شعبه صورت ميپذیرد.
نوع نهادهای ترویجي در سيستم شعبهها تأثير گذار نميباشد و هر نهاد ترویجي ميتواند خود را به عنوان شعبه نهاد ترویجي دیگر معرفي نماید.نهادهایي که قصد ایجاد ارتباط شعبهای با یکدیگر دارند باید حداقل یک دوره آموزشي مشترک منطبق بر آیيننامه حمایت از سمينارهایترویجي و کارگاههای آموزشي با همکاری یکدیگر برگزار نموده باشند .شعبههایي که تا زمان برگزاری مسابقه فعاليت آموزشي مشترکي با مرکز
اصلي نداشته باشند از ليست شعبهها خارج شده و در ارزیابي آن مرکز اصلي لحاظ نميشوند .همکاری در برگزاری رویدادهای ترویجي و آموزشي
باید در سرویس درخواست حمایت از سمينارها و کارگاهها در پنل نهاد ترویجي و در بخش "همکاری" ،در هنگام ثبت رویدادهای مشترک
مشخص گردد.
امتياز هر یک از شعبههای یک مرکز اصلي و خود مرکز اصلي به عنوان نهادی مستقل و مجزا ،بر اساس شاخصهای اعالم شده در آیين نامه،ارزیابي و محاسبه ميشود.
بر اساس امتياز کسب شده توسط شعبه ،هر یک از شعبههای یک مرکز اصلي نيز در رتبه بندی نهادهای فعال مسابقه لحاظ ميگردند.امتياز هر مرکز اصلي به صورت ترکيبي از امتياز خود مرکز و شعبههای آن محاسبه خواهد شد.درخواست انصراف از شعبه بودن صرفاَ تا زمان برگزاری آزمون هفتمين مسابقه ملي نانو ممکن است. )11ارزیابی امتیازها :ميزان و نحوة ارزیابي فعاليتها در دستورالعمل ارزیابي آمدهاست .فعاليتهای نهادهای ترویجي در سه مولفه کمّي ،اجرایي و
کيفي ارزیابي ميشود.

دستورالعمل ارزیابی
مولفههای کمی :مولفههای کمّي نهادهای ترویجي با چهار شاخص کمّي ارزیابي ميشوند:


ثبت نام داوطلبان



حضور داوطلبان در جلسه آزمون



برگزاری کارگاه آموزشی برای داوطلبان و افزایش آگاهی آنان



حضور داوطلبان در دو آزمون جامع ویژه مسابقه نانو در سایت آموزش نانو

امتياز حاصل از شاخصهای کمّي نهاد ،بر اساس تعداد افراد مشارکت کننده در فعاليت و ضریب مندرج در جدول ( )1و طبق رابطه زیر محاسبه ميشود:
امتیاز کمی = تعداد افراد * ضریب
جدول  -1ضریب شاخصهای کمی بر اساس تعداد
تعداد

 0 – 100نفر

 101 – 200نفر

 201 – 400نفر

 401 – 800نفر

 801به باال

ثبت نام داوطلبان

0.5

1

1.5

2

2.5

حاضران در جلسه آزمون

3

6

9

12

15

5

7

9

12

15

5

7

9

12

15

شاخص

آموزش داوطلبان در کارگاه های آموزشی
طبق آیین نامه حمایتی ستاد نانو
داوطلبان حاضر در دو آزمون جامع ویژه
مسابقه

2

مولفههای اجرایی :نهادهای ترویجي ميتوانند بر اساس شاخص تعامل با دبيرخانه مسابقه ،تا سقف ۵۰درصد امتياز کسب شده از
مولفههای کمّي را دریافت نمایند .نحوه محاسبه این امتياز در جدول ( )2بيان شدهاست.

جدول  -2امتیاز مولفههای اجرایی
توضیح

ردیف

شاخص

سقف امتیاز

1

همکاری با دبيرخانه در روند
تبليغات ،اطالع رساني و ثبت
نام مسابقه

15

این امتياز توسط دبيرخانه با توجه به نحوه تعامل نهاد ترویجي با دبيرخانه برای دریافت به موقع تبليغات ،اطالع
رساني مناسب مسابقه ،ارائه ایدههای تبليغاتي مناسب و موفقيت در اجرای آن ،ثبت اطالعات صحيح و کامل
داوطلبان شرکت کننده در مسابقه (به ویژه مقطع تحصيلي ،رشته تحصيلي ،اطالعات تماس داوطلب و  )...و
همکاری نهاد ترویجي با سایر نهادهای ترویجي در زمينه ثبت نام مسابقه محاسبه ميشود( .امکان عضویت داوطلبان
در سایت ستاد نانو و همچنين ثبت نام داوطلبان در مسابقه ملي و ویرایش اطالعات داوطلبان برای مسئولين نهاد
ترویجي در کارتابل نهاد فراهم شده است).

2

زمان اعالم آمادگي برای
برگزاری آزمون

10

این امتياز ،برای نهادهایي که مطابق جدول ( ،)3برای برگزاری آزمون اعالم آمادگي نمایند و آدرس مرکز آزمون و
اسامي عوامل اجرایي را به دبيرخانه اعالم نمایند ،محاسبه ميشود.

3

برگزاری آزمون

25

نهادهای ترویجي که شرایط الزم برای برگزاری آزمون از قبيل مکان و عوامل اجرایي را با هماهنگي دانشگاه فراهم
نمایند و با دبيرخانه مسابقه در برگزاری آزمون همکاری نمایند ،از این امتياز برخوردار خواهند شد.

جدول  -3زمانبندی اعالم آمادگی جهت برگزاری آزمون
امتیاز

تاریخ

10
8
6
4

تا  15بهمن ماه
تا  15اسفند ماه
تا  15فروردین
تا پایان فروردین ماه

مولفههای کیفی :نهادهای ترویجي بر اساس کيفيت فعاليتهای انجام شده ،در سه شاخص زیر ،ارزیابي و امتياز دریافت مينمایند.
 برگزیدگان :به ازای هر نفر داوطلب ثبت نام شده که بيش از  60درصد نمره نفر اول آزمون را کسب کردهاست ۷۵ ،امتیاز به نهاد
ترویجي تعلق ميگيرد.
 گواهی تدریس :به ازای هر نفر داوطلب ثبت نام شده که موفق به دریافت گواهي توانمندی تدریس از مسابقه نانو شوند ۷۵ ،امتیاز به
نهاد ترویجي تعلق ميگيرد.



میانگین نمرات :اگر ميانگين نمره افراد ثبت نامي نهاد ترویجي ،باالتر از ميانگين نمره کل شرکت کنندگان آزمون باشد به ازای هر
یک درصد نمره بيش از ميانگين کل 1۰،درصد امتیاز حاصل از مولفههای کمی به مجموع امتياز کسب شده افزوده ميشود.

 به منظور روشنتر شدن چگونگي محاسبه امتيازها ،امتياز یک نهاد فرضي در جدول زیر آمده است:
مولفه ارزیابی
کمی

اجرایی

محاسبه امتیاز

فرضیات

(552 = )0.5*100( + )1*100( + )1.5*200( + )2*51
تعداد ثبت نام =  451نفر
(2538 = )3*100( + )6*100( + )9*182
حاضران در جلسه آزمون =  382نفر
(1677 = )5*100( + )7*100( + )9*53
تعداد شرکت کنندگان در کارگاه آموزشي =  253نفر
تعداد شرکت کنندگان در آزمونهای آزمایشي = 107نفر (549 = )5*100( + )7*7
امتياز دبيرخانه به نهاد ترویجي در همکاری با دبيرخانه
425.28 = )%8( * 5316
در روند ثبت نام  8از 15
زمان اعالم آمادگي برای برگزاری آزمون تا  15فروردین
318.96 = )%6( * 5316
(امتياز = )6
امتياز دبيرخانه به نهاد ترویجي در همکاری با دبيرخانه
265.8 = )%5( * 5316
در برگزاری آزمون  5از 25
3

امتیاز
5316

1010

 3نفر در برگزیدگان
 2نفر موفق به اخذ گواهي توانمندی تدریس
ميانگين نمرات کل آزمون = %20
ميانگين نمرات نهاد ترویجي = %21.5

کیفی

225 = 75 * 3
150 = 75* 2

1172

797.4 = )21.5 - 20( * )%10( * 5316

۷۴۹۸

امتیاز کل
محاسبه امتیاز نهادهای ترویجی دارای شعبه:

پس از استخراج عدد امتياز هر یک از شاخصهای ارزیابي برای شعبهها و مرکز اصلي به صورت نهادی مجزا و مانند سایر نهادهای ترویجي طبق
جدول باال ،عدد امتياز هر یک از شاخصها برای مرکز اصلي شعبهها بر اساس روابط جدول ( )4و با توجه به عدد امتياز هر شعبه در هر شاخص
مشخص ميگردد؛ سپس نهاد ترویجي مرکز اصلي شعبهها به صورت یک نهاد مجزا با امتيازات زیر در نظر گرفته شده و طبق فرمول محاسبه
ارائه شده در جدول باال ،امتياز مرکز اصلي محاسبه ميشود .بدین منظور در شاخصهای کمي و کيفي ،امتيازات مرکز اصلي مجموع امتياز شعبهها
و در شاخصهای اجرایي ميانگين امتياز شعبهها خواهد بود .در هنگام محاسبه امتياز مرکز اصلي ،خود مرکز اصلي نيز به عنوان یک نهاد شعبه در
نظر گرفته ميشود.
جدول  -۴رابطه بین امتیاز شعبهها و امتیاز مرکز اصلی
تعداد ثبت نام

آزمون

آموزشی
حاضرین در جلسه

کنندگان در کارگاه

آزمایشی جامع
تعداد شرکت

آزمونهای

کنندگان در

تعداد شرکت

ثبت نام

امتیاز دبیرخانه به

برگزاری آزمون

آمادگی برگزاری

زمان اعالم

برگزیده

تعداد نفرات

تدریس

نفرات گواهی

اصلی

و امتیاز مرکز

امتیاز شعبهها

رابطه بین

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

ميانگين

ميانگين

ميانگين

مجموع

مجموع

مجموع تراز
شعبهها تقسيم بر
میانگین تراز نهاد
مجموع حاضران
شعبهها

شاخص

ضریب تأثیر تعداد شعبههای یک نهاد ترویجی در شاخصهای اجرایی:
از آنجا که مسئوليت مراکز اصلي ،مدیریت شعبههای زیر مجموعه است و از طرفي با افزایش تعداد شعبهها ،مسئوليت مدیریت و همچنين انجام
کارهای اجرایي پيچيدهتر و دشوارتر ميگردد ،لذا با افزایش تعداد شعبههای هر مرکز اصلي ،ميزان امتياز شاخصهای اجرایي نيز افزایش خواهد
یافت .این تأثير به این صورت خواهد بود که در شاخصهایي که ميانگين امتياز شعبهها برای مرکز اصلي لحاظ ميشود ،به ازای هر  3نهاد همکار
دارای ارتباط شعبهای %10 ،امتياز پایه در حالت بدون شعبه ،به امتياز پایه هر شاخص اجرایي افزوده ميشود و امتياز پایه جدید در محاسبه امتياز
اجرایي تمامي شعبههای آن مرکز اصلي لحاظ ميگردد(جدول .)5امتياز مرکز اصلي در هر شاخص اجرایي نيز ميانگين امتياز شعبهها خواهد بود.
جدول  -۵ضریب تأثیر تعداد شعبههای یک نهاد ترویجی در شاخصهای اجرایی
تعداد نهادهای
همکار
۰-2
3-۵
6-۸
۹-11
12-1۴
1۵-1۷
1۸-2۰
 21به باال

امتياز دبيرخانه به ثبت نام
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
25.5

برگزاری
آزمون
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5

زمان اعالم آمادگي
برگزاری
10
11
12
13
14
15
16
17

مجموع
50
55
60
65
70
75
80
85

 نهادهای ترویجي ميتوانند برای ارتباط با دبيرخانه مسابقه دانشجویي فناوری نانو و کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 09190424205تماس حاصل فرمایند و یا با ایميل  competition@nano.irمکاتبه نمایند.
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