طرح جذب حامی هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو به منظور جذب مشارکت و حمایت عمومی از مسابقه و تأمین بخشی از هزینههای مسابقه از زمان شروع
ثبتنام تا قبل از مراسم اختتامیه مسابقه اقدام به جذب حامی برای مسابقه مینماید .تولیدکنندگان داخلی ،بانکها ،موسسات مالی و اعتباری،
شرکتها ،دانشگاهها ،نشریات ،مطبوعات و تمامی ارگانها ،سازمانها و نهادهایی که تمایل به حمایت و مشارکت در برگزاری هفتمین مسابقه
ملی فناوری نانو دارند ،با توجه به بستههای حمایتی زیر میتوانند در برگزاری این رویداد علمی مشارکت کنند:
نوع حمایت

حامی پالتینی

حامی طالئی

حامی نقرهای

حامی برنزی

حامی رسانهای

حامی اجرائی

مبلغ حمایت

 022.222.222ریال

 152.222.222ریال

 122.222.222ریال

 75.222.222ریال

بر اساس میزان مشارکت

بر اساس میزان مشارکت

شرایط جذب حامی برای هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو:
 -1نهادهای ترویجی برای جذب حامی میبایست عالوه بر مد نظر قرار دادن شرایط زیر ،هماهنگیهای الزم را با دبیرخانه مسابقات ملی
فناوری نانو بهعمل آورند:




نهادهای ترویجی عالقمند به مشارکت در این طرح ،جهت کسب موافقت قطعی حامیاان تاا پایاان تیرمااه ساال ( 1316قبال از
برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه) فرصت دارند .شایان ذکر است که شرط درج نام و نشان حامیان در اقالم چااپی مساابقه ایان
است که پیش از موعد چاپ مبلغ حمایت را به حساب مسابقه واریز کنند.
آگهیهای تبلیغاتی حامیانی که در ماهنامه فناوری نانو منتشر خواهد شد ،میبایست از نظر محتوایی به تایید کاارگروه مربوطاه
در ستاد توسعه فناوری نانو برسند.



آگهیهای تبلیغاتی و نشان شرکتها میبایست از نظر کیفیت مورد تایید باشد.



نهادهای ترویجی موظف به اعالم نام و مشخصات حامی پیشنهادی به دبیرخانه مسابقه ملی فنااوری ناانو و اخاذ موافقات اولیاه
پیش از هرگونه اقدام هستند.



حامیان اصلی مراکز ،سازمانها و شرکتهایی هستند که بخشی از هزینه مسابقه را با پرداخت وجه نقد متقبل میشوند.



حامیان اجرایی و رسانه ای سازمان ها ،دانشگاهها ،شرکتها و نهادهای ترویجی هستند که مسئولیت و هزینههای انجام بخشای از
فعالیتهای اصلی مسابقه از قبیل :برگزاری آزمون در محل یا محلهای خاص ،تصحیح پاسخنامههاای آزماون ،تبلیغاات ،اطاالع
رسانی و پوشش رسانه ای مسابقه ،چاپ و تکثیرهای مربوط به مسابقه ،تأمین فضای مناسب و برگزاری مراسم اختتامیه مساابقه،
تأمین جوایز مسابقه ،ارائه خدمات ویژه به برگزیدگان مسابقه و همچنین تأمین و ارائه کلیه خدماتی که راستای توساعه کمای و
کیفی مسابقه باشد را بر عهده میگیرند.



دبیرخانه مسابقه در رد یا قبول حامیان مسابقه آزاد است.

 -0عقد قرارداد با حامی ،دریافت اطالعات حامی و پیگیری عمل به تعهدات بر عهده دبیرخانه است و نهادهای ترویجی صرفاً تا مرحله
ارائه موافقتنامه کتبی حمایت که به تایید نماینده رسمی حامی رسیده باشد ملزم به پیگیری خواهند بود.
 -3تعهدات دبیرخانه مسابقه:
 05 درصد از مبلغ حمایت جذب شده به نهاد جذبکننده حامی اختصاص خواهد یافت و تا دو ماه پس از پرداخت مبلاغ حمایات
توسط حامی ،پرداخت خواهد شد.
 همکاری با نهادهای ترویجی و اطالعرسانی به موقع برنامه مسابقه برای جذب حامی و عمل به تعهدات.
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جدول تاریخهای مهم مسابقه
زمان

موضوع
طراحی و چاپ پوستر ترم اول مسابقه

 15مهر 1315

طراحی و چاپ تراکت و بروشور ترم اول مسابقه

 15مهر 1315

طراحی و چاپ پوستر ترم دوم مسابقه

 15دی 1315

طراحی و چاپ تراکت و بروشور ترم دوم مسابقه

 15دی 1315

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره1

 1بهمن 1315

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره0

 1اسفند 1315

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره3

 1فروردین 1316

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره4

 1اردیبهشت 1316

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره5

 1خرداد 1316

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره6

 1تیر 1316

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره7

 1مرداد 1316

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره8

 1شهریور 1316

انتشار خبرنامه الکترونیکی شماره1

 1مهر 1316

طراحی و چاپ استندهای حوزههای آزمون

 15فروردین 1316

طراحی و چاپ کارتهای آزمون

 15فروردین 1316
مردادماه 1316

روز اختتامیه مسابقه

ارسال در چند مرحله

ارسال پیامک

 -4تعهدات دبیرخانه مسابقه به حامیان:


خدمات تبلیغاتی قابل ارائه از سوی دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو بر اساس بستههای حمایتی به شرح جدول زیر است:
پالتینی

طالیی

نقرهای

برنزی

درج لوگوی حامی بر روی کارت ورود به جلسه آزمون

*

*

*

یک صفحه آگهی رایگان داخلی در ماهنامه فناوری نانو

*

*

*

ذکر اسامی حامیان در اخبار و گزارشهای مسابقه

*

*

درج بنر تبلیغاتی حامی در خبرنامههای الکترونیکی ستاد نانو (پالتینی  1و طالیی  5خبرنامه الکترونیکی)

*

*

معرفی حامی در مراسم اختتامیه مسابقه

*

آگهی رایگان در پشت جلد ماهنامه فناوری نانو

*

لوح سپاس

*




*

*

رسانهای

درج لوگوی حامی بر روی استندها و بنرهای اطالعرسانی مسابقه

*

*

*

*

بر اساس سطح همکاری

درج لوگوی حامی بر روی تراکت و بروشور مسابقه

*

*

*

*

درج لوگوی حامی در سایت مسابقه

اجرایی

درج لوگوی حامی بر روی پوستر مسابقه

*

*

*

*

بر اساس سطح همکاری

*

*

*

*

خدمات قابل ارائه از طرف دبیرخانه مسابقه

*

بدیهی است حامیان می توانند در نشریات ،اخبار و گزارشها و سایر برنامههاای رساانهای مارتبط باا مساابقه ناانواز عباارت «حاامی
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو» استفاده کنند.
 0نفر از مدیران هر یک از حامیان مسابقه به مراسم اختتامیه مسابقه دعوت خواهند شد.
2

