باسمه تعالی

آییننامه
حمایت از رویدادهای آموزشی -ترویجی فناوری نانو
سال تحصیلی ۹۹۱۱-۹۹۱۱

 -۹مقدمه
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای توسعه فعالیتهای ترویجی برای دانشجویان ،دانشآموختگان و محققان
عالقهمند ،از رویدادهای آموزشی و ترویجی مرتبط با فناوری نانو حمایت به عمل میآورد .نهادهای ترویجی میتوانند
مطابق با این آییننامه و معیارهای آن اقدام به برگزاری این رویدادها کنند و با ارسال مستندات مربوطه از حمایتهای
موجود بهرهمند شوند.

 -۲اهداف
 آموزش علوم و فناوری نانو به دانشجویان و محققان عالقهمند
 آشناسازی جامعه دانشگاهی با کاربردهای فناوری نانو در رشتهها و صنایع مختلف

 ارتقای نگرش جامعه دانشجویی نسبت به توانمندیهای کشور در حوزه فناوری نانو
 ترویج و تبلیغ سیاستهای حمایتی ستاد نانو و بخشهای مختلف آن در میان محققان و عالقهمندان
 -۹دامنه کاربرد
 -1-3کلیهه نههادههای ترویجی نهانو میتواننهد بها برگزاری این رویهدادهها برای دانشهههجویان و محققان عالقهمند از
حمایتهای این روش اجرایی بهرهمند شوند.
 -2-3تمامی دانشهجویان ،محققان و سایر افراد عالقهمند به حوزه علوم و فناوری نانو (در حال تحصیل در دانشگاه یا
دارای مدرک دانشگاهی) میتوانند در این رویدادها شرکت کنند.
 -3-3رویدادهای آموزشههی -ترویجی مشههمول حمایت های این روش اجرایی ،رویدادهایی هسههتند که مدرس
آنها از میان افراد عضوو شوه ه مدرسوان انتخاب شهدهاند .این رویدادها در دو دستۀ آموزش فناوری نانو و
ترویج کاربردهای فناوری نانو خالصه میشوند .هر یک از این دستهها در ادامه توضیح داده میشود.

 -۴تعاریف و اصطالحات
ستاد :منظور ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.
بنیاد :منظور بنیاد آموزش فناوری نانو است که متصدی امور ترویج دانشجویی در ستاد است.
سووایت آموز
فعالیت است.

 :منظور سههایت آموزش فناوری نانو به نشههانی  Edu.nano.irاسههت که زیرنظر بنیاد مشههبول به

نهاد ترویجی :منظور گروههای دانشهجویی ،شهرکتهای آموزشهی همچنین سهایر مسسهسات ،نهادها ،سازمانها و
ارگانهایی هسهتند که اطالعات خود را در سهامانه نهادهای ترویجی ستاد نانو ثبت کردهاند و به عضویت این سامانه
درآمدهاند.
مجری :مجری برگزاری رویداد باید یکی از نهادهای ترویجی ثبتشههده در بانک اطالعات سههتاد نانو باشههد .جهت
کسب اطالعات بیشتر در خصوص نهادهای ترویجی میتوانید به صفحه معرفی نهادهای ترویجی در سایت ستاد نانو
به نشانی  http://nano.ir/page/1/463/110مراجعه کنید.
کارتابل :منظور سامانه الکترونیکی نهادهای ترویجی به نشانی  Nsg.nano.irاست که نهاد ترویجی از طریق آن
میتواند درخواستهای خود را ارسال و پیگیری کند و با مدیر انجمنها و نهادها در ارتباط باشد.
شوه ه مدرسوان :منظور افرادی هستند که عضو شبکه مدرسان فناوری نانو باشند .این افراد در یکی از گروه های
زیر قرار می گیرند:
 -1افرادی که در آزمونهای توانمندی تدریس شههرکت کردهاند و موفق به کسههب گواهی توانمندی تدریس
(الف ،ب یا ج) شهدهاند ،به عضهویت شبکه مدرسان در میآیند .گواهی این افراد باید اعتبار زمانی الزم را
داشته باشد .در غیر این صورت از شبکه مدرسان خارج میشوند.
 -2اعضههای هی ت علمی دانشههگاهها که به عنوان اسههتاد راهنما حداقل یک پایاننامه دانشههگاهی را در سههیسههت
حمایت ستاد نانو از پایاننامهها ثبت کردهاند و بابت آن حمایت دریافت کردهاند ،حائز شرایط عضویت در
شههبکه مدرسههان هسههتند و در صههورت عالقهمندی و ارسههال فرم عضههویت خود از طریق ایمیل دانشههگاهی
میتوانند به عضویت شبکه مدرسان درآیند.
 -۵مسئولیت
مس ولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده بنیاد است .همچنین مس ولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه
ترویج و آموزش ستاد است.
 -۶رو

اجرا

 -۹-۶انتخاب و بررسی اعتهار مدرس

با توجه به توضیحات بند  ،3ضروری است مجری قبل از برگزاری سمینار ،با یکی از روشهای زیر اطالعات مدرس
را بررسی کند و از مورد تأیید بودن وی اطمینان حاصل کند:
 -1-1-6مراجعه به کارتابل و جستجوی نام مدرس در بخش فهرست مدرسان

 -2-1-6مراجعه به بخش حمایت از سمینارها و کارگاهها در پرتال نهادهای ترویجی و جستجوی نام اعضای
هی ت علمی با وارد کردن نام و کد ملی فرد در بخش مدرس دوره
 -3-1-6مکاتبه با مدیر انجمنها و نهادها از طریق کارتابل یا به صورت تلفنی
 -۲-۶اطالعرسانی برگزاری رویداد

 -۹-۲-۶در صهورت تمایل به اطال رسهانی رویداد مشمول حمایت های این روش اجرایی از طریق سایت آموزش،
مجری میبایسهت حداقل  1۱روز پیش از برگزاری ،برگه درج خبر در سهایت آموزش فناوری نانو (پیوست  )1را به
همراه فایل پوستر طراحیشده از طریق کارتابل به مدیر انجمنها و نهادها ارسال کند .خبرهای ارسالی پس از بررسی
و تایید ،در بخش رویدادهای آموزشی -ترویجی سایت آموزش منتشر میشود.
 -۲-۲-۶مسههه ولیت محتوای خبر و برنامه اعالمشهههده برای رویداد ،بر عهده مجری اسهههت و در صهههورت اعترا
شرکتکنندگان مبنی بر مبایرت ،خبرهای بعدی آن مجری در بخش اخبار سایت آموزش درج نخواهد شد.
 -۹-۲-۶مجری اجازه ندارد نام و لوگوی ستاد یا بنیاد را در پوستر یا سایر اقالم اطال رسانی ،درج کند.

 -۹-۶برگزاری رویداد

در ادامه به انوا رویدادهای آموزشی -ترویجی و ضوابط برگزاری آنها اشاره شده است.
 -۹-۹-۶رویدادهای آموز

فناوری نانو

این رویدادها به دنبال آشناسازی مخاطبان با فناوری نانو و مبانی علمی آن و افزایش آمادگی شرکتکنندگان مسابقه
ملی فناوری نانو هسهتند .این رویدادها ه به صهورت حضهوری ه به صهورت غیرحضوری (آنالین) قابلبرگزاری
است.
 -1-1-3-6رویدادهای غیرحضوری برای دسترسی بیشتر نهادهای ترویجی به مدرسان نانویی که در نقاط دیگر کشور
فعالیت میکنند ،فراه شده است .این رویدادها با همکاری سایت آموزش قابل برگزاری است .جهت کسب اطالعات
بیشتر در خصوص نحوه همکاری و میزان حمایت از این نو رویدادها با سایت آموزش تماس حاصل نمایند( .
) http://edu.nano.ir/page/595
 -2-1-3-6سرفصلهای رویداد آموزش فناوری نانو باید منطبق بر جدول زیر باشد .شایان ذکر است افراد با شرکت
در این رویدادها ،آمادگی اولیه برای شرکت در مسابقه ملی فناوری نانو را نیز کسب میکنند .مدرس باید متناسب با
زمان اختصهاصدادهشهده به کل دوره و درصهد تفکیک زمانی هر سرفصل ،به تدریس دوره بپردازد .سایت آموزش

در هر یک از سرفصلهای زیر ،مقاالت آموزشی را منتشر کرده است و مدرس میتواند برای کسب اطالعات بیشتر
به آنان مراجعه کند.
جدول  .۹سرفصلهای رویداد آموز

فناوری نانو

ردیف

سرفصل محتوا

میزان زمان (درصد از کل)

1

مفاهی پایه فناوری نانو

 1۱درصد

2

نانوساختارها

 2۱درصد

3

روشهای ساخت و سنتز نانوساختارها

 2۱درصد

4

روشها و تجهیزات شناسایی و آنالیز

 22درصد

۱

کاربردهای فناوری نانو

 1۱درصد

 -3-1-3-6مدرسههین دوره موظف هسههتند در ابتدا انتهای کارگاه به مدت  1۱تا  32دقیقه ،اهداف و سههیاسههتها و
حمایتهای ستاد نانو را به مخاطبین خود ارائه دهند .بدین منظور یک نمونه پاورپوینت استاندارد تهیه شده است .این
فهایهل از سهههایهت آموزش قهابهلدریهافت اسهههت( .همچنین از لینک http://nano.ir/page/1/4869/110
قابلدریافت است).

 -۲-۹-۶رویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانو در حوزههای هدف

بنیاد هر ساله رشتههای خاصی را برای این دسته از رویدادها اعالم میکند .حوزههای مربوط به سال تحصیلی جاری،
مهندسهی عمران ،مهندسهی شهیمی ،مهندسهی نساجی و مهندسی بر است .در راستای ترویج این فناوری و شناسایی
عالقههمنهدان و توانمندان آن ،بنیاد از رویدادهای ترویجی با موضهههو کاربردهای فناوری نانو در رشهههتههای هدف
حمایت میکند.
 -1-2-3-6نهادهای ترویجی میبایسووت دوهفته پیش از برگزاری «رویدادهای ترویجی کاربرد
فناوری نانو در حوزههای هدف» از دبیرخانه نهادهای ترویجی اسووتعالک کرده و تایید برگزاری
رویداد را بگیرند و پس از تایید دبیرخانه ،اقداک به برگزاری این رویداد نمایند.
 -2-2-3-6این رویدادها به صورت حضوری برگزار میشوند و برخالف رویدادهای دسته قبل در حالت آنالین
حمایتی دریافت نمیکنند.

 -3-2-3-6سرفصلهای رویداد ترویج کاربرد فناوری نانو باید مطابق با جدول زیر باشد:
جدول  .۲سرفصلهای رویداد ترویج کاربرد فناوری نانو
ردیف

سرفصل محتوا

میزان زمان (درصد از کل)

1

آشنایی با مفاهی فناوری نانو

 22درصد

2

کاربردهای فناوری نانو و مبانی علمی آن در حوزه موردنظر

 32درصد

3

بررسی محصوالت ،تجهیزات و شرکتهای فعال حاصل از محققان حوزه موردنظر

 22درصد

4

بررسی مقاالت و روند تحقیقات در حوزه موردنظر

 22درصد

۱

بررسی وضعیت ایران از حیث کاربرد نانو در حوزه موردنظر

 12درصد

 -4-2-3-6مدرسان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص وضعیت تجهیزات و محصوالت ساخت ایران
همچنین شرکتهای فعال در حوزههای صنعتی مختلف به کتابچه محصوالت و تجهیزات فناوری نانو
( )http://nano.ir/page/1/2371مراجعه کنند .همچنین جهت بررسی شاخصهای پیشرفت فناوری نانو در
ایران به گزارشهای عملکرد ستاد نانو و سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق  1424مراجعه کنند.
()http://nano.ir/section/1/108
 -۱-2-3-6مدرسین دوره موظف هستند در ابتدا انتهای کارگاه به مدت  1۱تا  32دقیقه ،اهداف و سیاستها و
حمایتهای ستاد نانو را به مخاطبین خود ارائه دهند .بدین منظور یک نمونه پاورپوینت استاندارد تهیه شده است .این
فایل از سایت آموزش قابلدریافت است( .همچنین از لینک http://nano.ir/page/1/4869/110
قابلدریافت است).
 -۴-۶گواهی پایاندوره
در تمامی رویدادهای فو  ،نهاد ترویجی میتواند بنا به صهالحدید نسهبت به ارائه گواهی پایاندوره از جانب خود یا
سهههازمان باالدسهههتی خود اقدام کند .در رویدادهای آنالین آموزش فناوری نانو نهاد ترویجی میتواند با برگزاری
آزمون پایاندوره تحت نظارت سایت آموزش ،نسبت به ارائه گواهی پایاندوره بنیاد آموزش فناوری نانو با هولوگرام
سههتاد ویژه توسههعه فناوری نانو اقدام کند .نهادهای ترویجی عالقهمند میتوانند جهت آشههنایی با شههرایط و کسههب
اطالعات بیشتر با سایت آموزش تماس حاصل نمایند)http://edu.nano.ir/page/595( .

 -۵-۶مدت زمان رویداد و تعداد شرکتکنندگان
مدت زمان برگزاری رویدادها و تعداد شرکتکنندگان بر میزان حمایتهای اعطایی ستاد تاثیر مستقی دارد .برای
دریافت حمایت ،مقادیر زمانی و تعداد شرکتکنندگان باید در بازه ذکرشده در جدول زیر قرار داشته باشد.
جدول  .۹مدت زمان برگزاری رویداد و تعداد شرکتکنندگان آن
ردیف

سرفصل محتوا

حداقل زمان (ساعت)

حداقل نفر

حداکثر نفر

1

رویدادهای آموزش فناوری نانو

4

22

1۱2

2

رویدادهای ترویج کاربرد فناوری نانو

2

22

222

 -7ضوابط دریافت حمایت های تشویقی
رویدادهای برگزارشده باید تمام شروط زیر را داشته باشند تا مشمول حمایت های تشویقی ستاد واقع شوند:
 مدرس دوره باید عضو شبکه مدرسان فناوری نانو باشد.

 مدت زمان رویداد باید در بازه زمانی ذکرشده در بخش  ۱-6جای گیرد.

 تعداد مخاطبان شرکتکننده باید در بازه تعداد نفرات ذکرشده در بخش  ۱-6جای گیرد .همچنین مخاطبان
باید فارغالتحصیل دانشگاهی یا در حال تحصیل در دانشگاه باشند.
 پاورپوینت استاندارد مربوط به ستاد نانو ،اهداف و سیاستهای آن در طول دوره ارائه شود.
 محتوای دوره مطابق با سرفصلهای عنوانشده در این روش اجرایی باشد.

 محههدودیتی در تعههداد رویههداد برگزارشهههده توسهههط نهههاد ترویجی وجود نههدارد امهها حمههایههت بههه تعههداد
شهرکتکنندگان یکتا در هر نو رویداد تعلق میگیرد .یعنی اگر فردی برای بار دوم در یک سال تحصیلی
در رویداد آموزشی یا ترویجی شرکت کند ،حمایتی بابت آن فرد تعلق نمیگیرد.

 پس از برگزاری رویداد ،مستندات مربوط باید با وقفه کمتر از یک ماه برای بنیاد ارسال شود.
 نظرسنجی اینترنتی در انتهای دوره برگزار شود.
 -۱مهلغ حمایت تشویقی
مبلغ حمهایهت تشهههویقی برای رویهدادهای آموزش فناوری نانو و ترویج کاربرد فناوری نانو متناسهههب با مدت زمان
برگزاری دوره و تعداد شرکتکنندگان آن است .این مبلغ با توجه به رابطه زیر محاسبه میشود:
مهلغ حمایت تشویقی = ))A×p( + B( × C × D × E
منظور از  pتعداد افراد شرکتکننده در دوره و منظور از ( tدر جدول شماره  )۱زمان دوره برحسب ساعت است.
ضرایب  Aو  Bمطابق با جدول زیر محاسبه میشوند:

جدول  .۴مقادیر ضریب ( Aریال)
نوع رویداد

ضریب ( Aریال)

آموزش فناوری نانو

620222

ترویج کاربرد فناوری نانو

420222

جدول  .۵مقادیر ضریب ( Bریال)
فناوری نانو

رویداد آموز

رویداد ترویج کاربرد فناوری نانو

۴≥t≥۶

۶>t

102220222

202220222

۲≥t≥۹

۹>t

102220222

202220222

جدول  .۶مقادیر ضرایب  Cو  Dو E
ضریب

عنوان ضریب

C

برگزاری نظرسنجی

D

برگزاری آزمون و اعطای گواهی

E

ضریب برگزاری آنالین حضوری

مقادیر ضریب
در صورتیکه کمتر از  22درصد افراد در نظرسنجی شرکت کردند ضریب 2 9
و در صهورتیکه بین  22تا  ۱2درصهد افراد در نظرسنجی شرکت کردند ضریب
 1و در صهههورتی که بیشهههتر از  ۱2درصهههد شهههرکت کردند ضهههریب  1 1اعمال
میگردد.
در صهورت اعطای گواهی حضهور ،ضریب  1و در غیر این صورت ضریب 2 9
اعمال میگردد .در صورتی که آزمون پایاندوره برگزار شود و به جای گواهی
حضور ،گواهی پایاندوره اعطا شود ضریب  1 1اعمال میگردد.
در صورت برگزاری رویداد حضوری ،ضریب  1و در صورت برگزاری رویداد
آنالین (مخصوص رویدادهای آموزش فناوری نانو) ضریب  2 8اعمال میگردد.
در صهورتی که قسهمتی از رویداد برگزارشهده به صهورت حضوری و قسمتی به
صورت آنالین برگزار شود ،ضریب نهایی از رابطه زیر محاسبه میشود( :منظور
از  Tنسبت زمانی بخش آنالین به کل زمان رویداد است)
)E = 1 – (0/2 × T

 -1-8در صورتی که مقدار  pگزارششده توسط نهاد ترویجی بیش از حداکثر مقدار عنوانشده در بخش  ۱-6باشد
حداکثر مقدار عنوانشده در روش اجرایی لحاظ خواهد شد.
 -2-8شایان ذکر است که مدت زمان دوره با استناد به فایل صوتی یا تصویری و تعداد شرکتکنندگان با استناد به
لیست شرکتکنندگان دوره محاسبه میشود.

 -۱ارسال درخواست و دریافت حمایت
مستندات موردنیاز برای ارزیابی رویدادهای آموزشی-ترویجی در جدول زیر عنوان شدهاند:
جدول  .7مستندات موردنیاز برای دریافت حمایت
عنوان مستند

توضیح مستند

فایل صوتی یا تصویری

نهاد ترویجی باید نسبت به ضبط صوتی یا تصویری دوره به صورت کامل اقدام کند و

دوره

فایل نهایی را ارسال کند.

عکس از دوره

حداقل  ۱عکس از دوره ارسال شود که در آن تمامی شرکتکنندگان رویداد دیده شوند.

فایل ارائه مدرس

حتما فایل ارائه مدرس در فرمت پاورپوینت یا پیدیاف ارسال شود.

سواالت آزمون و نمونه

در صورت برگزاری آزمون و اعطای گواهی حتما سواالت در فرمت فایل ورد و گواهی

گواهی حضور یا پایاندوره

در فرمت عکس ارسال شود.
اسهامی تمامی افراد شرکتکننده در رویداد باید در مستندات رویداد بارگذاری شود .یک

افراد دوره

فایل تمپلیت برای گزارش اسهامی شهرکتکنندگان به آییننامه الحا شهده است .همچنین
یک برگه پیشنهادی برای ثبتنام افراد در دوره در پیوست  3ذکر شده است .

نظرسنجی

مطابق با فرایند ذکر شهههده پیوسهههت  4این روش اجرایی ،شهههرکتکنندگان باید در انتهای
رویداد یا پس از آن با موبایل یا رایانه خود در نظرسنجی شرکت کنند.

 -1-9نهادهای ترویجی باید برگه درخواسههت حمایت از رویدادهای آموزشههی-ترویجی (پیوسههت  )2را دریافت و
تکمیهل کننهد .پس از آن این برگهه را به همراه سهههایر مسهههتندات در کارتابل بارگذاری کنند .پس از بررسهههیهای
صورتگرفته مبلغ نهایی حمایت از طریق سیست به اطال نهاد خواهد رسید .مبالغ حمایت تشویقی در پایان هر فصل
به حسهاب رابط نهاد واریز خواهد شد .شایان ذکر است رویدادهایی که پس از جمعبندی گزارش مالی هر فصل ،به
بنیاد گزارش میشوند در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 -۹1ارتهاط با بنیاد
در صورت بروز هرگونه مشکل ،سوال یا اعترا

با ما تماس حاصل فرمایید.

 ارتباط در ساعات اداری از طریق تلفن221-66۱12132 - :

 ارتباط در ساعات غیراداری از طریق پیامرسان2922۱۱۱۱492 :
 ارتباط از طریق ایمیلNsg@nano.ir :

پیوست  .۹برگه درج اخهار رویداد آموزشی – ترویجی در سایت آموز
خواهشمند است برگه زیر را تکمیل نموده و از طریق کارتابل برای مدیر نهادها و انجمنها ارسال کنید.
مدیر محترک سایت آموز

فناوری نانو

با عرض سالک و احتراک
با عنایت به برگزاری رویداد آموزشهههی -ترویجی  ..........................................................................................توسهههط نهاد ترویجی
 ............................................خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم برای درج اخبار آن بر روی سایت آموزش فناوری نانو انجام
گردد .در همین رابطههه آقهها خههان  ......................................................بهها شهههمههاره تمههاس  .....................................................برای
هماهنگی های بیشتر در خصوص محتوای خبر معرفی می گردد.
عنوان خبر (حداکثر  12کلمه):

خالصه خبر (حداکثر  42کلمه):
کلمات کلیدی (حداکثر  12کلمه):

متن خبر (حداکثر  ۱22کلمه):

عکس آیکن برای خبر (مربعی  322پیکسل):

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا

پیوست  .۲برگه درخواست حمایت از رویداد آموزشی – ترویجی
خواهشمند است برگه زیر را تکمیل نموده و پس از پرینت و امضا ،تصویر اسکن آن را به همراه سایر مستندات از
طریق کارتابل بخش حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی ارسال نمایید.
مدیر محترک بنیاد آموز

فناوری نانو

با سالک و احتراک

به استحضار میرساند ،اینجانب ......................................................رابط نهاد ترویجی ،..................................................
رویداد آموزشهههی -ترویجی حضهههوری غیرحضهههوری با عنوان  ..................................................................را از تاریخ
 ................................الی  ..............................بهه مهدت زمهان  ....................سهههاعهت برای  ....................نفر در محهل
 ...........................................برگزار نموده ام.
این دوره به صههورت رایگان غیر رایگان با هزینه  ..................................ریال به ازای هر نفر برگزار شههده اسههت و
مطابق روش اجرایی حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی  ،جزء دسته رویدادهای آموزش ترویج کاربرد فناوری نانو
است .مدرس این رویداد جناب آقای سرکار خان  .......................................از مدرسان تراز الف ب ج است.
کد فرم نظرسنجی نهاد  ............................است.
شهایان ذکر اسهت در انتهای دوره از متقاضهیان آزمون گرفته شهده  گرفته نشده است و به آنان گواهی  اعطا شده
 اعطا نشده است.
بدینوسهیله درخواسهت میشهود نسبت به واریز مبلغ حمایت تشویقی مطابق روش اجرایی حمایت تشویقی فو  ،به حساب
سهههیبهای بهانهک ملی بهه شهههمهاره  ،.............................................شهههمهاره کهارت ،.............................................بهه نام
 ..........................................با کد ملی  ،.........................................اقدام فرمایید.
اینجانب متعهد میشهوم که تمام محتوای این فرم و سهایر مستندات دوره مطابق با واقعیت باشد و هیت تبییری عمدا یا سهوا
در این مستندات اعمال نشده باشد.

ناک و ناک خانوادگی رابط نهاد ترویجی
تاریخ و امضا

پیوست  .۹برگه پیشنهادی برای ثهتناک افراد در رویداد آموزشی-ترویجی
برای دریافت حمایت تشهویقی باید نام تمامی افراد شرکتکننده در رویداد را در پرتال نهادهای ترویجی ثبت کنید.
یهک فهایهل تمپلیهت با فرمت  Xlsxدر لینک  http://nano.ir/page/1/4869/110موجود اسهههت و شهههما
میتوانیهد بها وارد کردن اطالعهات افراد در این فهایهل و بهارگذاری فایل در پرتال نهادهای ترویجی حمایت خود را
دریافت کنید .برای ثبتنام شرکتکنندگان در رویداد خود میتوانید از برگه پیشنهادی زیر استفاده کنید.
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد :
کدملی:
ایمیل:
تلفن همراه:
استان محل سکونت:
شهر محل سکونت:
نام دانشگاه:
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
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پیوست  .۴فرایند انجاک نظرسنجی
پس از برگزاری رویداد ،مجری باید آدرس صفحه اینترنتی نظرسنجی رویداد را که توسط بنیاد آموزش فناوری نانو
آماده شهده است ،در انتهای برنامه در اختیار شرکتکنندگان قرار دهد تا به کمک گوشی یا رایانه شخصی خود در
آن شرکت کنند .از آنجایی که دسترسی به اینترنت برای پاسخ به سواالت این نظرسنجی ضروری است ،در انتخاب
مکان دوره باید این مسهه له مدنظر قرار گیرد .هر نهاد ترویجی باید یک کد خاص را برای نظرسهههنجی رویداد تعیین
کند و آن را به مخاطبان دوره اعالم کند .این کد باید شهههامل حداقل سهههه حرف التین و دو عدد باشهههد( .برای مثال
 )Yzd24قسههمتی در نظرسههنجی تعبیه شههده اسههت که شههرکتکنندگان باید این کد را آنجا وارد کنند .این کد باید
توسهط مجری در برگه درخواست حمایت از رویداد نیز وارد شود .شایان ذکر است که نتایج نظرسنجی هیت تاثیری
در میزان مبلغ حمایت تشویقی از مجری ندارد.
آدرس اینترنتی نظرسنجی به شرح زیر است:
http://nano.ir/index.php?ctrl=questionnaire&id=53
آدرس کوتاهشده:
https://b2n.ir/681423

