فایل شماره 1

آییننامه طراحی سوال مسابقه ملی فناوری نانو

بسمه تعالی
دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو در راستای ارتقای کیفیت و ایجاد تنوع در سواالت مسابقه ملی فناوری نانو از نظرات متخصصان و عالقمندان
در این زمینه استفاده مینماید .در این آییننامه مراحل و شیوه تنظیم سواالت توسط طراح ،نحوه بررسی سواالت توسط داوران و نحوه حمایت
از طراحان سوال ارائه گردیده است .امید است با همکاری هر چه بیشتر متخصصان فناوری نانو ،شاهد افزایش کیفیت مسابقه ملی فناوری نانو
باشیم.
طراحان باید سواالت خود را در قالب فرم ویژه طراحی سواالت مسابقه ،صرفا به ایمیل  nsg@nano.irارسال نمایند .شایان ذکر است،
سواالتی که پس از انجام داوری برای استفاده در آزمونهای آزمایشی و اصلی مسابقه و یا برای نگهداری در بانک سواالت مسابقه مناسب
شناخته شوند ،مورد تشویق قرار میگیرند.
اگرچه این فراخوان دارای محدودیت زمانی برای ارسال سوال نمیباشد؛ اما صرفاً سواالتی در داوری سواالت مسابقه فناوری نانو سال تحصیلی
جاری لحاظ خواهند شد که تا تاریخ  02دی ماه به دبیرخانه ارسال شده باشند.
 افراد مجاز به طراحی سوال:
-

رتبه های  1تا  122ادوار مسابقه ملی فناوری نانو
برترین های مقطع کارشناسی ادوار مسابقه ملی فناوری نانو
برترین های ادوار المپیاد دانش آموزی فناوری نانو (افرادی که به مرحله دوم المپیاد دانش آموزی راه یافتهاند)
مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
اعضای هیئت علمی که حداقل راهنمایی یک پایان نامه ارشد یا دکتری فناوری نانو را بر عهده داشتهاند و برای آن از ستاد نانو
حمایت مالی دریافت نمودهاند و اسامی انها در بانک اطالعاتی ستاد نانو موجود است.

 مراحل طراحی سوال:
-1مطالعه آییننامه طراحی سوال مسابقه ملی فناوری نانو(.فایل شماره )1
 -0مطالعه شیوهنامه طراحی سواالت استاندارد( .فایل شماره )0
-3مطالعه جدول سرفصلها و زیر فصلهای سواالت(.فایل شماره )3
-4تکمیل فرم طراحی سوال مسابقه(.فایل شماره )4
 رعایت موارد زیر در تکمیل فرم طراحی سوال (فایل شماره  )4الزامی است:
.1
.0
.3

.4

تکمیل دقیق اطالعات طراح و اطالعات سوال در فرم شماره ( 4در صورت عدم تکمیل دقیق این فرم ،امکان ارزیابی سواالت نخواهد
بود).
نوشتن هدف طراح از طراحی سئوال که در واقع مهمترین و اصلی ترین قسمت طراحی هر نوع سوالی است .فلذا مشخص بودن
اهداف سوال اهمیت باالیی دارد.
مشخص نمودن اطالعات دقیق منبع استخراج سوال.
 منبع استخراج سوال میتواند سایت آموزش فناوری نانو ،کتاب ،لوحهای فشرده آموزشی ،مقاالت داخلی و خارجی ،سایتهای
علمی و یا هر منبع دیگری باشد.
 اطالعات ارجاع به منبع استخراج سوال باید به نحوی در فرم طراحی سوال درج گردد که دسترسی سریع و آسان به منبع را
ممکن سازد(.درج اطالعات انتشار و اطالعات دسترسی به منبع سوال)
مشخص نمودن کد موضوع هر سوال به طور دقیق بر اساس فرم شماره .3
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 .5تعیین میزان سختی هر سوال بنا به نظر شخصی طراح سوال.
 .6تعیین مقطع تحصیلی هر سوال بنا به نظر شخصی طراح سوال.
 .7در نظر گرفتن مفاد شیوهنامه طراحی سواالت استاندارد برای طراحی هر سوال.
 .8نوشتن دقیق متن و گزینههای سوال ،تعیین گزینه صحیح و ارائه پاسخ تشریحی سوال به همراه دلیل صحیح نبودن گزینههای
انحرافی.
ارسال فایل طراحی سوال در موعد زمانی مقرر.
عدم ارسال سوال تکراری توسط یک طراح.
هر سوال در یک فایل جداگانه و به صورت فرم شماره  4تنظیم و در قالب فایل  wordارسال شود.
برای هر فرم طراحی سوال (فرم شماره  )4که برای ارسال سوالی منفرد تکمیل میشود یک کد سه بخشی به شکل زیر درج نمایید:

.9
.12
.11
.10

«کد ملی طراح -شماره سوال -کد موضوع سوال»
توضیحات:



کد موضوع سوال :این کد براساس جدول «سرفصل سواالت» (فایل شماره  )3انتخاب شود.



شماره سوال :هر طراح ممکن است از یک کد موضوع ،چند سوال مختلف طرح نماید .این کد مشخص میکند که سوال مورد
نظر ،چندمین سوال طرح شده توسط یک طراح در یک موضوع مشخص است.

برای مثال اگر کد ملی طراح  1861351382میباشد و این فرم شامل اولین سوالی( )21است که طراح آنها را طراحی نموده است و این سوال
مربوط به موضوع با کد  526طبق فایل شماره  3میباشد ،کد این فرم به شکل زیر درج میگردد؛ و اگر دومین سوالی باشد که طراح برای
همین موضوع طراحی میکند به جای  21عدد  20قرار داده میشود:
کد اولین سوال طراح برای موضوع 526 -21 -1861351382 :526
کد دومین سوال طراح برای موضوع 526 -20 -1861351382 :526
 .13هر طراح مجاز به ارسال حداکثر  5سوال برای کل موضوعات منطبق بر فایل شماره  3میباشد.
 سواالت بر اساس نظر تیم داوری در سه سطح تقسیم بندی میشوند و میزان حمایت از طراح براساس جدول زیر خواهد بود:
جدول امتیازات طراحان سوال
ردیف

توضیحات

1

ارسال سواالت سطح 1

نحوه حمایت



اعطای تقدیرنامه از سوی ستاد نانو در مراسم اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو
درج تعداد و سطح سواالت طراحی شده در سوابق ترویجی طراح در سایت ستاد نانو



اعطای امتیاز به ازای هر سوال در ارزیابی ساالنه مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس نانو

0

ارسال سواالت سطح 0



اعطای تقدیرنامه از سوی ستاد نانو در مراسم اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو

3

ارسال سواالت سطح 3



رد سوال و در صورت صالحدید ارجاع آن به طراح به منظور اصالح سوال

 نکات قابل توجه:
 -1سواالت باید در سطح دانشجویی طرح شوند و طراح میتواند برای تمامی مقاطع تحصیلی سوال طراحی نماید .البته سطح علمی و میزان
سختی سوال باید برای مقطع تحصیلی خاصی در نظر گرفته شود که در زمان طراحی سوال ،توسط طراح مشخص میگردد(.مقطع تحصیلی
سوال)
 -0در مواردی که نیاز به دانستنیهای خاصی برای سوال وجود دارد ،مطلب باید به صورت یک متن ،مانند سواالت درک مطلب در ابتدای سوال
آورده شود(.نوع یا تیپ سوال)
2

 -3منبع پیشنهادی دبیرخانه مسابقه برای مسابقه ملی فناوری نانو ،سایت آموزش فناوری نانو به آدرس  www.edu.nano.irمیباشد.
طراحان سوال میتوانند از این منبع نیز برای طراحی سوال استفاده نمایند .اما این به معنای محدود بودن طراحی سوال به این منبع نیست و
طراحان مجاز به طرح سوال از منابع دیگر نیز هستند.
ذکر منبع در هنگام طرح سوال الزامی است( .منبع یا مرجع استخراج سوال)
 -4سواالت باید بر اساس سرفصلهای اعالم شده برای مسابقه ملی فناوری نانو طراحی شوند( .سرفصل سوال)
 -5سواالتی که در قالب فرم طراحی سوال نباشند ،داوری نخواهند شد( .انطباق بر قالب طراحی سوال)
 -6سواالت باید بر اساس شیوهنامه طراحی سواالت استاندارد تدوین شده باشند( .استاندارد بودن سوال)
 -7از ارسال سواالت کامال مشابه به سواالت مسابقات سالهای گذشته اجتناب شود ،اگر سوال ارسالی ،تکراری تشخیص داده شود ،مورد داوری
قرار نمیگیرد .البته در صورتی که مفهوم دیگری از سوال مشابه مد نظر باشد یا از زاویه دیگری به سوال نگاه شود اشکالی ندارد( .عدم تشابه به
سواالت گذشته)
 -8پس از ارسال سوال ،ایمیل تأیید دریافت سوال از سوی دبیرخانه برای طراح ارسال خواهد شد.
-9طراحانی که سواالت آنها برگزیده شود بر اساس جدول حمایت از طراحان سوال ،در مراسم اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو مورد تقدیر
قرار خواهند گرفت.
 -12طراحانی که سواالت آنها انتخاب شود به عنوان طراح برگزیده انتخاب خواهند شد و این امتیاز جزو سوابق ترویجی آنها لحاظ خواهد شد.
 -11هر فرد فقط میتواند حداکثر  5سوال برای ارزیابی به دبیرخانه ارسال نماید.
برای اطالع از مهلت ارسال سواالت ،دریافت فرم طراحی سوال ،جدول سرفصلهای سواالت ،آیین نامه طراحی سوال و سایر
نکات ضروری به فراخوان طراحی سوال مندرج در صفحه اصلی مسابقه به نشانی  www.nano.ir/competitionمراجعه فرمایید.
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