باسمه تعالی

جشنواره آثار رسانهای دانشجویی
در حوزه علوم و فناوری نانو
سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

مقدمه
در راستای حمایت از فعالیتهای رسانه ای دانشجویی در حوزه علوم و فناوری نانو ،کارگروه ترویج و آموزش ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو در نظر دارد هر ساله طی فراخوانی طرحهای منتخب و برتر دانشجویی را شناسایی و جوایزی را به آنان اعطا کند .محورهای این
فراخوان شامل موارد زیر است:
 -1نشریات دانشجویی علمی -آموزشی -ترویجی
 -2انیمیشن یا کلیپ علمی-آموزشی -ترویجی
 -3وبسایت علمی -آموزشی -ترویجی
 -4رسانههای اجتماعی در قالب گروه یا کانال
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مخاطبان جشنواره
مخاطبان این طرح نهادهای ترویجی فناوری نانو هستند.
تمامی دستاندرکاران طرحهای باال باید مشغول به تحصیل باشند .مخاطبان میتوانند در هر یک از محورهای باال حداکثر  2طرح ارسال
کنند.
نحوه ارزیابی آثار
هر یک از آثار ارسالی طبق معیارهای آییننامه توسط کمیته داوری تخصصی موردارزیابی قرار میگیرد .معیارهای ارزیابی در محورهای
جشنواره به شرح زیر است:
ردیف

محور

۱

نشریات

2

انیمیشن و کلیپ

۳

وبسایت

4

رسانههای اجتماعی

معیار ارزیابی

سهم یا درصد معیار در
نمره کل

کیفیت علمی -آموزشی -ترویجی محتوا

 25درصد

خالقیت و نوآوری

 25درصد

کیفیت گرافیکی و فنی

 25درصد

اصالت کار

 25درصد

کیفیت علمی -آموزشی -ترویجی محتوا

 25درصد

خالقیت و نوآوری

 25درصد

کیفیت گرافیکی و فنی

 25درصد

اصالت کار

 25درصد

کیفیت علمی -آموزشی -ترویجی محتوا

 25درصد

خالقیت و نوآوری

 25درصد

کیفیت گرافیکی و و فنی

 25درصد

اصالت کار

 25درصد

کیفیت علمی -آموزشی -ترویجی محتوا

 20درصد

خالقیت و نوآوری

 20درصد

کیفیت گرافیکی و فنی

 20درصد

اصالت کار

 20درصد

تعداد اعضا و فعالیت اعضا

 20درصد

نحوه ارسال آثار
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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
اطالعات بیشتر با ایمیل ذکرشده ،شماره تلفن  021-66510132شماره موبایل  09025555472یا پیامرسان به شماره + 989025555472
تماس حاصل فرمایند.

مدارک موردنیاز برای درخواست
▐ تکمیل فرم مشخصات گروه و ارسال آن به ایمیل دبیرخانه (فرم مشخصات گروه)
▐ تکمیل فرم مشخصات طرح و ارسال آن به ایمیل دبیرخانه( فرم مشخصات طرح)
▐ ارسال مستندات الکترونیکی (نسخه الکترونیک نشریه ،فایل کلیپ/انیمیشن ،آدرس وبسایت و رسانههای اجتماعی) به همراه
فرم به ایمیل دبیرخانه
▐ ارسال مستندات تکمیلی و موردنیاز در صورت درخواست دبیرخانه

جوایز
به سه برگزیده اول در هر یک از محورهای جشنواره به ترتیب مبلغ  20میلیون ریال 15 ،میلیون ریال و  10میلیون ریال جایزه نقدی تعلق
می گیرد .همچنین به پنج برگزیده اول در هر محور لوح تقدیر از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تعلق خواهد گرفت.

زمان ارسال و تقدیر از آثار
متقاضیان میتوانند از ابتدای مهرماه  1398تا پایان خردادماه  1399نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند .فرآیند داوری در تابستان 1399
انجام میشود .مراسم تقدیر از آثار نیز همزمان با اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو در شهریورماه  1399برگزار خواهد شد.
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