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 نامه ارزیابی عملکرد درآیین

  دوازدهمین

 نانو یفناور یمسابقه مل

  ویژه نهادهای ترویجی
 

 برتر نهادهای ترویجياز  ،نانو ترویجي و آموزشي فناوری یهااز فعاليتحمایت  راستای درساله هر فناوری نانو توسعه ویژه ستاد 

 دوازدهميندر هر نهاد  مشارکتو  يکم شاخصبا محاسبه نامه آیيناین . آوردتقدیر به عمل مي مسابقه ملي فناوری نانودر 

فناوری ساله در جریان اختتاميه مسابقه ملي  . مراسم تقدیر از برگزیدگان هرپردازدميبه ارزیابي آنان  مسابقه ملي فناوری نانو

 نانو برگزار خواهد شد.

 

 تعاریف -1
 مسابقه ملی فناوری نانو -1-1

ستاد  سازیفرهنگو  جیترو گروههر ساله توسط بزرگترین رقابت علمي در حوزه فناوری نانو است که  فناوری نانومسابقه ملي 

مسابقه ملي فناوری نانو عالوه بر ایجاد  .دشوينانو برگزار م یمندان به فناورهنانو با حضور هزاران نفر از عالق یتوسعه فناور ژهیو

 کند.آپ فراهم ميرا برای اخذ گواهي توانمندی تدریس، اخذ مجوز شرکت در نانواستارت کنندگان، زمينهرقابت ميان شرکت

 

 نهاد ترویجی فناوری نانو -1-2

ها و ... دانشگاه ینانوفناور یهاکارگروه، يآموزش یهاشرکت ،یيدانشجو یهاستاد نانو متشکل از گروه يجیترو یشبکه نهادها

جهت کسب اطالعات در خصوص نهادهای  حوزه هستند. نیمندان اعالقه انينانو در م یو آموزش فناور جیاست که به دنبال ترو

همچنين  .کنيدفناوری نانو مراجعه بنياد آموزش در سایت  «نهادهای ترویجي»ترویجي و نحوه ثبت یک نهاد ترویجي به بخش 

در سایت آموزش  نانو یفناور يمسابقه مل دوازدهمين نامهنیيآ ملي فناوری نانو به مسابقهنام افراد در تجهت آشنایي با نحوه ثب

 مراجعه کنيد. فناوری نانو

 

 (آپنانواستارتوکارهای نوپا در حوزه فناوری نانو )برنامه حمایت از کسب -1-3

 ایبرنامه قالب در پروتوتایپ به نانو فناوری بر مبتني هایایده رساندن و توانمند هایتيم پرورش و رشد هدف با آپنانواستارت

. این برنامه تمامي تسهيالت پردازنديم فناورانه چالش کی حل قالب در خود یهادهیا ارائه به هايمتشود که در آن مي اجرا یکساله

های حمایتي، نهایت تيم را به سایر برنامهمادی و معنوی موردنياز یک تيم برای توسعه ایده خود را تامين خواهد کرد و در 

های فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم این برنامه به دنبال حمایت از تیمکند. گذار یا مشتری متصل ميسرمایه

توسعه آپ خود را آپ شناسایي کنند و استارتتوانند مسير رشد خود را به کمک نانواستارتمند ميهای عالقهکليه تيم .نیست

 دهند.
 

 آزمون هایحوزه -1-4

فعال در آن  يجیترو یاز نهادها يکیکه  يمختلف، مناطق یو حدنصاب داوطلبان شهرهاملي مسابقه  نامتعداد ثبتبا توجه به 

دانشگاه فراهم کنند، با موافقت ستاد نانو،  يرا با هماهنگ یياجرا یرويمکان و ن ليآزمون از قب یبرگزار یالزم برا طیمنطقه، شرا

https://nef.nano.ir/
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 ماهتير اسطوآزمون در ا یهاحوزه قيخواهند شد. محل دق ينانو، انتخاب و معرف یفناور يملآزمون مسابقه  حوزهعنوان به

 اعالم خواهد شد. 1401سال
 

 مخاطبان -2

 است.نانو  بنياد آموزش فناورینهادهای ترویجي  شبکهشده در نامه شامل تمامي نهادهای ترویجي ثبتمخاطبان این آیين
 

 نامهآیینمدت زمان  -3

لحاظ  آناندر امتياز  140۲شهریورماه  30تا  1401 ماهمهرابتدای ط نهادهای ترویجي فناوری نانو از های مرتبتمامي فعاليت

 .خواهد شد
 

 نهادهای ترویجی ارزیابی -4
یا نتایج فعاليت آنان گيرد و کيفيت آموزشي ارزیابي قرار مي اجرایي نهادهای ترویجي موردهای نامه تنها فعاليتدر این آیين

کنندگان ک نهاد تاثير زیادی بر رتبه شرکتکه موقعيت علمي دانشگاه و شهر یارزیابي نخواهد بود. ازآنجایي مالک کنندگانشرکت

عدالتي ميان از قبيل ميزان قبولي داوطلبان یا رتبه آنان نوعي بي کيفيخواهد گذاشت، اعمال معيارهای و توانمندی علمي آنان 

هر نهاد محاسبه  شاخص مشارکتو  کمي شاخصمطابق با توضيحاتي که در ادامه آمده است نهادهای مختلف پدید خواهد آورد. 

 آید.و با فرمول نهایي، امتياز نهاد بدست ميشود مي

 یکمّ شاخص -4-1

 به شرح زیر هستند:  شاخصگذار در این تاثيري کمّ هایمولفه

 A:  مسابقه ملي فناوری نانونامي ثبت داوطلبان تعداد -1

 A|نام: ضریب تعداد ثبت -۲

 گردد:محاسبه مي 1این ضریب مطابق با جدول 

 

 Aبرحسب  A|. محاسبه ضریب 1جدول 
 A A<30 30≤A<600  00≤A<600  00≤A<120 120≤A<150 150≤Aمقادیر 
 A 1 3/1 0/1 8/1 0/1 2|مقادیر 

 

 Bدگان توسط نهاد: کننمنابه کل ثبت تئوری حضور داوطلبان در جلسه آزموننسبت  -3

 Cآپ: نانواستارت در امنثبت ضریب -4

 (کنندگان نهاد در مسابقهآپ به کل شرکتکنندگان نهاد در نانواستارتشرکت : نسبتC*) افرادی درصداین ضریب وابسته به 

اند و تا زمان مقررشده آپ پاسخ مثبت دادهمسابقه ملي به سوال تمایل افراد به شرکت در نانواستارت آزمون جریانکه در است 

 گردد:محاسبه مي ۲مطابق با جدول . این ضریب خود را ارسال کردند مستندات

 

 *Cبرحسب  C. محاسبه ضریب 2جدول 
 *C* C*<15% 15%≤ C*<30% 30%≤ Cمقادیر 
 C 1 2/1 5/1مقادیر 
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  Dکنندگان در مسابقه ملي نانو: آموزش شرکت ضریب -5

ترویجي به کل -کنندگان نهاد در رویدادهای آموزشي: نسبت شرکتD*) کنندهداوطلبان شرکت درصداین ضریب بر اساس 

شود. این داوطلبان باید در مسابقه ملي محاسبه مينهاد حضوری/ آنالین رویدادهای آموزشي در  (کنندگان نهاد در مسابقهشرکت

کنندگان برای حضور در افزایش آمادگي شرکت ی آموزشي،رویدادها باشند. هدف از شدهنام ثبت توسط خود نهادفناوری نانو 

های آمادگي مسابقه نامه حمایت از سمينارها و کارگاهآیينرویدادهای آموزشي باید مشمول شرایط مسابقه ملي فناوری نانو است. 

 Dضریب  نامه به اطالع دبيرخانه مسابقه ملي فناوری نانو برسد.نامي باید طي پروسه این آیينباشند و اسامي افراد ثبت ملي

 گردد:مي محاسبه 3با جدول  مطابق

 

 *Dبرحسب  D. محاسبه ضریب 3جدول 
 *D* D*=0 0< D*<40% 40%≤ D*<80% 80%≤ Dمقادیر 
 D 1 25/1 5/1 2مقادیر 

 

 شود:شاخص کمّي مطابق با رابطه زیر محاسبه مي

 B×C×D|A×A× = کمّیشاخص 

 تاثير مثبت دارند.کمّي بر شاخص  Dو  A ،C|شایان ذکر است مقادیر 

 

 مشارکت شاخص -4-2

 های مشارکت تاثيرگذار در این شاخص به شرح زیر هستند:مولفهاین شاخص تاثير مثبت بر امتياز نهایي دارد. 

 

 E: حوزه آزمونضریب  -1

اقدام به تشکيل خود  مرکز استانر نهادی که بتواند در ، هاخذ حوزه آزمونبرای  140۲اعالمي در خردادماه با توجه به شرایط 

مقدار این ضریب برای اعالم خواهد شد.  140۲ه اتشکيل حوزه در خردادم ملزومات تشویقي دریافت خواهد کرد. امتيازحوزه کند 

حوزه برابر با متوسط نتایج نظرسنجي داوطلبان شود و برای نهادهای مينهادهایي که حوزه آزمون نيستند صفر در نظر گرفته 

 (است 3/0 بيشينه مقدارحاضر در جلسه خواهد بود. )

 

 F :همکاری با دبيرخانهضریب  -۲

 این معيارها به شرح زیر هستند: متغير خواهد بود. 5/0تا  0از  مسابقه ملي فناوری نانو این ضریب با توجه به معيارهای دبيرخانه

  است و به ازای هر غيبت  ۲/0مسابقه ملي نانو: حداکثر امتياز موضوع شرکت در جلسات حضوری/ آنالین دبيرخانه حول

 شود.از این ضریب کاسته مي 05/0

  است و متناسب با مشارکت نهاد با دبيرخانه یکي  5/0کيفيت تعامل و ارائه بازخورد و گزارش به دبيرخانه: حداکثر امتياز

 ( به نهاد اعطا خواهد شد. 5/0( و عالي )3/0(، خوب)۲/0، متوسط)(1/0)، ضعيف(0)های بسيار ضعيفاز برچسب

https://nef.nano.ir/static-page/%D8%B1%D9%88%D8%B4/N0MzVjhGTk5MNldVdGdiSm12c0VRUT09/
https://nef.nano.ir/static-page/%D8%B1%D9%88%D8%B4/N0MzVjhGTk5MNldVdGdiSm12c0VRUT09/


4 

 

 

 G :افراد نامزمان ثبتضریب  -3

 دهد:مقادیر این ضریب را نشان مي 4کند. جدول ( افراد در مسابقه ملي این ضریب تغيير ميG*نام )مطابق با زمان ثبت

 

  *Gبرحسب  G. محاسبه ضریب 4جدول 
نام زمان ثبت

(G*) 
الی آبان 1  

۱۴۰۱دی  ۳۰  
الی بهمن 1   
1401 اسفند 20  

فروردین الی  1  
۱۴۰۲اردیبهشت  31  

الی  ۱۴۰۲ خرداد 1  
نامپایان مهلت ثبت  

   G 0.5 =1G 3/0=2G  2/0=3G   1/0=4Gمقادیر 
 

، مقدار Aو تقسيم کل مقدار بر کل  متناظر G ضرب هر مقدار در ،(G*) نامي( در هر بازه زماني)تعداد ثبت Aبا تفکيک مقادیر 

 شود.محاسبه ميمتوسط(  مقدار) Gنهایي 

𝐺 =
𝐺1 × 𝐴1+𝐺۲ × 𝐴۲ + 𝐺3 × 𝐴3

𝐴
 

 

 شود:شاخص مشارکت مطابق با رابطه زیر محاسبه مي

 = E+F+G+1 شاخص مشارکت
 

 امتیاز نهایی -4-3

 

 آید:امتياز نهایي نهادها بر مبنای رابطه زیر بدست مي

 *شاخص همکاری پیوسته × شاخص مشارکت ×شاخص کمی  =امتیاز نهایی 

 

شود می 1* درصورتی که نهادی در طول برگزاری مسابقه، با دبیرخانه همکاری مداوم داشته باشد، این ضریب برابر 

های پایانی( این نام ) به خصوص ماهو در صورت عدم همکاری پیوسته با دبیرخانه و عدم فعالیت در بازه زمانی ثبت

 . ضریب برابر با صفر خواهد شد

 .(است یا صفر 1)طبق نظر دبيرخانه این ضریب به هرنهاد اختصاص داده خواهد شد و مقدار آن 

 هاناميص کمي بر پایه تعداد ثبتعدد مربوط به شاخص مشارکت بر کل مقدار شاخص کمي تاثيرگذار خواهد بود. همچنين شاخ

نامي بيشتری داشته باشند و در ادامه پيگيری محاسبه خواهد شد. نهادهای ترویجي برای کسب رتبه بهتر باید در درجه اول ثبت

نامي کمتر اما پيگيری بيشتر به رتبه و تعامل با داوطلبان و دبيرخانه را در دستور کار خود قرار دهند. ممکن است یک نهاد با ثبت

 .باالتری دست پيدا کند

 

 مثالی از نحوه ارزیابی یک نهاد -5
مراجعه فرمایيد. در آن اکسل اطالعات سه نهاد  اکسل ارزیابيتمپليت به  محاسبه امتيازها نحوهتر شدن به منظور روشن

فرضي توانيد با تغيير امتيازها امتياز نهایي خود را بسنجيد و با نهادها . شما مياندشدهفرضي با امتيازهای فرضي آورده 

 مقایسه کنيد.
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 های برترنهاد جوایز ویژه -6

 .تعلق خواهد گرفت ریبه شرح ز یزیجواسطح کشور ي برتر در جینهاد ترو 10ه ب

 

 گرنت پژوهشی جایزه نقدی تندیس نوع نهاد رتبه

 ميليون ریال 50 ميليون ریال ۶0 طالیي ترویجي اول

 ریالميليون  30 ميليون ریال 50 اینقره ترویجي دوم

 ميليون ریال ۲0 ميليون ریال 40 اینقره ترویجي سوم

 ميليون ریال ۲0 ميليون ریال 30 برنزی ترویجي چهارم

 ميليون ریال ۲0 ميليون ریال ۲0 برنزی ترویجي پنجم

 ميليون ریال 10 ميليون ریال 15 تقدیرنامه ترویجي ششم تا دهم

 

 نام در مسابقهثبت -۷

 پذیر است.دو صورت امکان نام در مسابقه بهثبت

 نانو آموزش تیدر سا تیپس از عضو: ینام انفرادثبت (nanoeducation.ir) نام مسابقه را انجام ثبت توانيم

در منوی کاربری مسابقه  نانو، آموزش تیخود در سا یپس از ورود به صفحه کاربر دیمنظور داوطلبان با نیداد. بد

نام و نام در مسابقه، پس از ثبتثبت هیدیينانو را انجام دهند. تأ یفناور يمسابقه مل دوازدهميننام در ثبت ملي،

 نامثبت نهیهز. شودينانو درج م تیها در ساآن يداوطلبان ارسال و در صفحه شخص ليمیبه ا نه،یپرداخت هز

 پرداخت است.قابل يکيصورت الکترونخواهد بود که به هزارتومان1۰۰ یصورت انفرادبه

 

 در  با تخفیف ویژهمندان را نهادهای ترویجي معتبر قادر هستند عالقهی: جیترو ینهادها قینام از طرثبت

 آموزش فناورینام کنند. برای این امر الزم است که داوطلبان عضو سایت مسابقه ملي فناوری نانو ثبت دوازدهمين

 تیکه به عضو يداوطلبانپذیر خواهد بود. صورت شخصي یا از طریق نهاد ترویجي امکاننانو باشند که این امر به

 يجیترو یاز نهادها يکیخود به مسئول  يو کد مل يبا ارائه نام و نام خانوادگ ،انددر آمده آموزشستاد  تیسا

ارسال نام در مسابقه، پس از ثبت هیدیيانجام دهند. تأ فيتخف نام مسابقه را باتوانند ثبتيشده در ستاد نانو، مثبت

داوطلبان ارسال و در  و شماره همراه ليمیبه ا ،يجینام توسط نهاد تروثبت نهیو پرداخت هز ان نهادداوطلب ليست

http://nanoeducation.ir/
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 درصد 4۰با  يجیترو ینهادها قینام از طرثبت نهیشود. هزينانو درج م آموزش تیداوطلب در سا يصفحه شخص

  است. هزار ریال 6۰۰ ف،یتخف

در صورتی که هر نهاد ترویجی  .*الزم به ذکر است مبلغ تشویقی اختصاص یافته به نهاد به شرح زیر است

های تشویقی فعال خواهند شد. به عنوان مثال در صورتی که یابد، پلهنامی جدول زیر دستبه تعداد ثبت

شود هزارتومانی به وی اختصاص داده می 6۰۰و  4۰۰،  2۰۰تشویقی نام کند، سه مرحله نفر را ثبت ۸3نهادی 

 هزارتومان است. 2۰۰میلیون و 1لغ که مجموع این مب

 مبلغ تشویقی نامیتعداد ثبت

 هزارتومان ۲00 25

 هزارتومان 400 5۰

 هزارتومان ۶00 ۷5

 ميليون ریال 1 1۰۰

 هزارتومان به ازای هر نفر ۲5 نفر 1۰۰ازبیش

 

 

تومان 5000درصد تخفيف( اضافه ميگردد مبلغ 40تخفيفي که بر تخفيف پایه ثبت نام نهادی) %10به ازای هر  توجه:

 از مبالغ پله های تشویقي کسر خواهد.به ازای هر نفر 

 گردد.درصد به باالصرفا به منظور رقابت بر سر آمار نهادها بوده و شامل پله تشویقي نمي 70تخفيف 


