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 نام و تمدید اعتبار نامه ثبتشیوه 

 نهادهای ترویجی فناوری نانو 

 

 1401-1402 سال تحصیلی

 

 

 معرفی -1

نهادها، های آموزشی و همچنین سایر موسسات، های دانشجویی، شرکتشبکه نهادهای ترویجی نانو شامل: گروه

هایی است که به دنبال آموزش و ترویج فناوری نانو در سطح دانشجویان، محققان و عموم مردم ها و ارگانسازمان

شده در ستاد نانو از مزایای مالی و های تعریفنامهتوانند در صورت عمل به مفاد آیینهستند. این نهادها می

 مند شوند.اعتباری بهره

و نماینده حقیقی یا  نیستندوابسته به ستاد نانو  از نظر حقوقی و اجراییمایت ستاد نانو نهادهای ترویجی مورد ح

ها منطبق بر سازمان مرکزی است های آنروند. اهداف، قوانین، اساسنامه و برنامهحقوقی ستاد نانو به شمار نمی

ریافت هرگونه حمایت تشویقی و شرکت که نهاد در آنجا تعریف شده است. این نهادها باید برای برقراری ارتباط و د

های ستاد نانو، شخصی را به عنوان رابط نهاد به ستاد نانو معرفی کنند. ارتباط بین ستاد نانو و نهاد در برنامه

شود. مدیریت فضای نهادهای های نهاد ترویجی از طریق رابط نهاد انجام میترویجی و پیگیری تمامی فعالیت

وزش فناوری نانو، زیرمجموعه ستاد نانو و متصدی ترویج و آموزش دانشجویی ستاد نانو ترویجی توسط بنیاد آم

 شود.انجام می

 ماهیت حقوقی نهادها -2

 :شودوقی نهاد و رابط آن عنوان میمتناسب با نوع نهاد، در ادامه توضیحاتی در خصوص ماهیت حق

های علمی، پژوهشی یا فرهنگی فعلی از گروهتوانند یکی های دانشجویی میگروه های دانشجویی:گروه -1

دانشگاه باشند یا در صورت موافقت دانشگاه، انجمن نانوی دانشگاه را تشکیل دهند. رابط نهاد نیز باید دانشجو یا 

توانند یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه خود را به آموخته همان دانشگاه باشد. نهادهای دانشجویی میدانش

هر دانشگاه یک نهاد ترویجی است و بر اساس صالحدید . حداکثر تعداد نهاد ترویجی دخود انتخاب کننعنوان مشاور 

 بنیاد آموزش فناوری نانو، این تعداد قابل افزایش است. 

با توجه به محدودیت در تعداد نهادهای دانشجویی، تمدید مجوز یک نهاد منوط به میزان فعالیت آن در دوره قبلی 

های ستاد نامهها و آیینفناوری نانو از تمدید مجوز نهادهایی که هیچ فعالیتی در راستای برنامه آموزشاست. بنیاد 

 امتناع خواهد ورزید. ،نانو نداشتند
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شده حقوقی است که در های ثبتهای آموزشی، تمامی شرکتمنظور از شرکت های آموزشی:شرکت -2

توانند ها در صورت عالقه مینامه خود، کارهای آموزشی را جزئی از فعالیت خود در نظر گرفتند. این شرکتاساس

کارکنان  ران یاسهامدا در حوزه ترویج و آموزش فناوری نانو با ستاد نانو همکاری کنند. رابط نهاد باید یکی از

محدودیتی در تعداد این نهادها وجود  ،ین نهادها محدود به یک شهر نیستشرکت باشد. با توجه به اینکه فعالیت ا

 ندارد.

ها شوند. کارگروهاند، در این دسته تعریف میتمامی نهادهایی که در دو دسته قبلی قرار نگرفته سایر نهادها: -۳

ها و شهرها، مراکز تحقیقاتی وابسته به های فرهنگی در سطح استانها، سازمانهای نانوفناوری دانشگاهو کمیته

ند یکی از دانشجویان دانشگاه مربوطه یا تواهایی از این دسته هستند. رابط نهاد میدولت یا بخش خصوصی مثال

ها مشغول به کار باشند، تعدادشان مشابه نهادهای هکارکنان موسسه باشد. در صورتی که این نهادها در دانشگا

سازمان دولتی یا خصوصی دیگر باشند خواهد بود. در صورتی که جزئی از یک  دانشجویی مشمول محدودیت

 مشمول محدودیت نخواهند بود.

ج آموزی هستند، باید در سامانه باشگاه نانو، متصدی امور تروینهادهایی که به دنبال فعالیت در سطح دانش

. برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه ثبت نهادهای فعال در آموزی ستاد نانو ثبت شونددانش

 مراجعه فرمایید. www.nanoclub.ir آدرس به سایت رسمی باشگاه نانوآموزی به حوزه دانش

 ثبت نهاد ترویجی -۳

آنان اشاره شده است و در  عضویت در سامانه نهادهای ترویجی مستلزم چندین مرحله است که در شکل زیر به

 های بعدی مفصال توضیح داده شده است.زیربخش

 

 

 

تعیین رابط -۱
نهاد ترویجی

تهیه معرفی نامه  -۲
نهاد

دریافت مجوز -۳
موقت عضویت در 

شبکه

دریافت مجوز -۴
اصلی عضویت در  

شبکه

http://nanoclub.ir/
http://nanoclub.ir/
file:///C:/Users/DanaSharif/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.nanoclub.ir
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 تعیین رابط نهاد -۳-1

مند، شرایط ذکرشده در بخش قبلی )ماهیت حقوقی نهادها( را های عالقهها یا سازماندر صورتی که افراد، گروه

اولین اقدام برای عضویت در سامانه نهادهای توانند نسبت به ثبت نهاد ترویجی خود اقدام کنند. داشته باشند، می

اندازی نهاد ترویجی مند به راهترویجی، تعیین رابط نهاد ترویجی است. برای این منظور فرد، گروه یا سازمان عالقه

نانو را شناسایی و انتخاب کند. رابط نهاد ترویجی باید ضمن باید یک نفر مورداعتماد، توانمند و آشنا با فناوری 

های مناسب در برقراری ارتباط موثر و کار گروهی باشد. این فرد یت در پیگیری امور مربوط، دارای ویژگیجد

 همچنین باید خصوصیات ذکرشده در بخش قبلی را داشته باشد.

 نامه نهاد تهیه معرفی -۳-2

را در سربرگ رسمی سازمان متولی ) سربرگ دانشگاه  نهاد ترویجی ثبتفرم در این مرحله، رابط نهاد ترویجی باید 

های آموزشی و سربرگ سازمان باالدستی مربوطه برای سایر برای نهادهای دانشجویی/ سربرگ شرکت برای شرکت

نهادها( قرار دهد و با مهر و امضای مسئول سازمان متولی برای ستاد نانو ارسال کند. منظور از مسئول سازمان 

ها رای شرکتب و( دانشکده یا دانشگاه معاونان یا رئیس) دانشگاه های دانشجویی، یکی از مسئوالنروهمتولی برای گ

نامه همچنین باید توسط رابط نهاد ترویجی های خصوصی و دولتی مدیرعامل )مدیرکل( است. این معرفینو سازما

ورود به سامانه الکترونیکی نهادها ضروری قبل از ثبت نهاد و  ثبت نهادامضا شود. شایان ذکر است که تهیه فرم 

پر کرده و  معرفی نهاد فرمبا عنوان . همچنین رابط نهاد ترویجی عالوه بر فرم ثبت نهاد باید یک فرم دیگر است

 برای دبیرخانه ارسال کند. همراه با لوگو نهاد و مشخصات رابط

 عضویت در شبکه موقت مجوز دریافت -۳-۳

، درخواست عضویت توسط کارشناسان بنیاد آموزش به دبیرخانه بنیاداطالعات موردنیاز  ارسالپس از تکمیل و 

که در  شماره ارتباطیشود و در صورت تایید، شناسه کاربری و رمز عبور نهاد ترویجی، به فناوری نانو بررسی می

 شود.عضو شبکه نهادهای ترویجی می موقتو نهاد ترویجی به صورت  شودمینامه درج شده است، ارسال معرفی

 ماهه خواهد بود. ۳حداکثر این مجوز 

 عضویت در شبکه اصلی مجوز دریافت -۳-4

این مجوز پس از عضویت موقت نهاد ترویجی و در صورت تحقق حداقل فعالیت ترویجی مد نظر بنیاد صادر خواهد 

 باشد. شد. مدت زمان این مجوز تا پایان سال تحصیلی )شهریور( می

حداقل فعالیت ترویجی مورد نظر برای صدور مجوز اصلی عضویت در شبکه، در مدت عضویت موقت به شرح زیر 

 است. 

 نفر در مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰نام حداقل ثبت -

 وکاری حوزه فناوری نانوبرگزاری حداقل یک رویداد آموزش یا کاربرد یا کسب -

 شده، هفته نانو برگزار شود(برگزاری هفته نانو )درصورتی که در بازه اعالم -

Nsg%20Registration%20Form%201401.docx
تمپلیت%20معرفی%20نهاد.docx
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 اندیشی دبیرخانهشرکت در جلسات هم -

و  در زمان مجوز موقت، عضویت نهاد ترویجی ابطال خواهد شد هریک از موارد فوقدر صورت عدم تحقق 

 امکان تمدید عضویت وجود نخواهد داشت.

 سامانه الکترونیکی نهادهای ترویجی  -4

تواند با مراجعه به سامانه الکترونیکی نهادهای ترویجی پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، رابط نهاد ترویجی می

پنل نهادهای وارد پرتال اختصاصی نهاد ترویجی شود و با مراجعه به بخش  nef.nano.ir به آدرس اینترنتی

راهنمای استفاده از سامانه های این سامانه در ، به تکمیل مشخصات نهاد ترویجی بپردازد. سایر بخشترویجی

 توانند با مراجعه به آن، اطالعات تکمیلی مربوطه راتوضیح داده شده است که رابطین نهادها می نهادهای ترویجی

 مطالعه کنند.

امکان ورود و استفاده از سامانه نهادهای ترویجی برای رابطین مدت مجوز نهاد،  پس از پایانکه شایان ذکر است 

مندی به همکاری یا معرفی رابط جدید باید نسبت به تمدید محترم وجود نخواهد داشت. رابطین در صورت عالقه

 اعتبار فعالیت نهاد خود اقدام کنند.

 تمدید اعتبار نهاد ترویجی -۵

فرم پس از پایان زمان اعتبار نهاد ترویجی، رابط قدیم یا جدید نهاد باید برای تمدید اعتبار فعالیت نهاد ترویجی 

 . ارسال کند به دبیرخانه بنیادرا  تمدید اعتبار نهاد ترویجی

نهاد ترویجی قبل از اتمام زمان اعتبار نهاد به دنبال معرفی فرد جدیدی به جای خود باشد، در صورتی که رابط 

 در و کندمی بررسی را باید مراتب را به اطالع بنیاد آموزش فناوری نانو برساند. در این حالت بنیاد درخواست رابط

دهد. فرد جدید تا د قرار میجدی فرد اختیار در را جدید رمز و کندمی ابطال را نهاد قبلی عبور رمز تایید، صورت

پایان اعتبار اولیه نهاد )طبق آخرین فرم ثبت یا تمدید نهاد( قادر به فعالیت خواهد بود. پس از پایان زمان اعتبار 

 نهاد، این فرد باید نسبت به تمدید اعتبار نهاد ترویجی و ارسال فرم تمدید اقدام کند.

 ناوری نانو ارتباط با بنیاد آموزش ف -۶

ها، نامهها و آییندر صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال در خصوص نهادهای ترویجی، نحوه ثبت و تمدید آنان، فرم

 روال دریافت حمایت و ... با بنیاد آموزش فناوری نانو تماس حاصل فرمایید.

  :۰۲۱665۱۰۱۳۲ارتباط در ساعات اداری از طریق تلفن 

 ۰۹۰۲5555۴۷۲رسان: ارتباط در ساعات غیراداری از طریق پیام 

  رسانپیامارتباط از طریق:Nsgadmin  

https://nef.nano.ir/
https://nef.nano.ir/nahad-login
https://nef.nano.ir/nahad-login
https://nef.nano.ir/nahad-login
https://irannano.org/filereader.php?p1=main_e127c30a86aabe7244ce6459b2b626a1.pdf&p2=news&p3=23&p4=1
https://irannano.org/filereader.php?p1=main_e127c30a86aabe7244ce6459b2b626a1.pdf&p2=news&p3=23&p4=1
https://irannano.org/filereader.php?p1=main_e127c30a86aabe7244ce6459b2b626a1.pdf&p2=news&p3=23&p4=1
Nsg%20Renewal%20Form%201401.docx
Nsg%20Renewal%20Form%201401.docx
Nsg%20Renewal%20Form%201401.docx
https://t.me/Nsgadmin
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 نامه ثبت نهادترویجیفلوچارت شیوه -7
 

تعیین رابط 
نهاد ترویجی

تکمیل فرم 
ثبت موقت 

نهاد

تکمیل فرم 
معرفی نهاد

عضویت موقت 
در شبکه

انجام فعالیت 
نهادی

ساخت پنل 
نهادترویجی

عضویت 
یکساله در 

شبکه

در صورت ادامه 
همکاری 

تمدید 
نهادترویجی

 شروع

 پایان


