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 مقدمه -1

 محققان و آموختگاندانش دانشجویان، برای ترویجی هایفعالیت توسعه راستای در نانو فناوری توسعه ویژه ستاد

 نهادهای. آوردمی عمل به حمایت نانو فناوری با مرتبطو کسب و کاری  ترویجی،آموزشی رویدادهای از مند،عالقه

 مستندات ارسال با و کنند رویدادها این برگزاری به اقدام آن معیارهای و نامهآیین این با مطابق توانندمی ترویجی

 .شوند مندبهره موجود هایحمایت از مربوطه

 اهداف -2

 مندآموزش علوم و فناوری نانو به دانشجویان و محققان عالقه 

 ها و صنایع مختلفآشناسازی جامعه دانشگاهی با کاربردهای فناوری نانو در رشته 

 نانو یکشور در حوزه فناور هایینسبت به توانمند یینگرش جامعه دانشجو یرتقاا 

 مندانهای مختلف آن در میان محققان و عالقههای حمایتی ستاد نانو و بخشترویج و تبلیغ سیاست 

 



 دامنه کاربرد -3

نانو می      -1-3 های ترویجی  هاد یه ن قه           کل قان عال یان و محق ها برای دانشججججو یداد با برگزاری این رو ند  ند از  توان م

 . مند شوندبهره ییروش اجرا نیا یهاتیحما

سایر افراد عالقه   -3-2 )در حال تحصیل در دانشگاه یا   مند به حوزه علوم و فناوری نانو تمامی دانشجویان، محققان و 

 توانند در این رویدادها شرکت کنند.می دانشگاهی(دارای مدرک 

ها مدرس آنترویجی مشمول حمایت های این روش اجرایی، رویدادهایی هستند که   -رویدادهای آموزشی -3-3

آموزش فناوری نانو و ترویج اند. این رویدادها در دو دستۀ انتخاب شده از میان افراد عضو شبکه مدرسان

رسان دمدرس آن از مکه  کاری در حوزه نانوورویدادهای کسب و شوندخالصه می نوکاربردهای فناوری نا

 شود.ها در ادامه توضیح داده میر یک از این دستهباید باشد. ه مورد تایید بنیاد

 

 تعاریف و اصطالحات -4

 منظور ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.ستاد: 

 است که متصدی امور ترویج دانشجویی در ستاد است.منظور بنیاد آموزش فناوری نانو بنیاد: 

اسججت که زیرنظر بنیاد    /https://nanoeducation.irبه نشججانی  سججایت آموزش فناوری نانومنظور  سایت آموزش: 

 الیت است.مشغول به فع

شرکت   گروهمنظور نهاد ترویجی:  شجویی،  شی های دان سازمان        های آموز سات، نهادها،  س سایر مؤ ها و همچنین 

ستند  ارگان ستاد   هایی ه سامانه نهادهای ترویجی  سامانه    کردهنانو ثبت  که اطالعات خود را در  اند و به عضویت این 

 اند.درآمده

شججده در بانک اطالعات سججتاد نانو باشججد. جهت : مجری برگزاری رویداد باید یکی از نهادهای ترویجی ثبتمجری

بنیاد در سججایت  صججهحه معرفی نهادهای ترویجیتوانید به میکسججب اطالعات بیشججتر در خصججوه نهادهای ترویجی 

 کنید. آموزش فناوری  نانو مراجعه

اسجججت که نهاد  login-https://nef.nano.ir/nahadبه نشجججانی  سجججامانه الکترونیکی نهادهای ترویجیمنظور  کارتابل:

 معرفی نهاد خود را اصالح و ویرایش کنند.اطالعات صهحه تواند ترویجی از طریق آن می

file://///Mac/Home/Desktop/Edu.nano.ir
file://///Mac/Home/Desktop/Edu.nano.ir
https://nanoeducation.ir/
https://nef.nano.ir/nahadha
https://nef.nano.ir/nahadha
file://///Mac/Home/Desktop/Nsg.nano.ir
file://///Mac/Home/Desktop/Nsg.nano.ir
https://nef.nano.ir/nahad-login


سان:    ضو    شبکه مدر ستند که ع سان فناوری نانو   منظور افرادی ه شند. این افراد در یکی از گروه های   شبکه مدر با

 زیر قرار می گیرند:

 اند و موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس های توانمندی تدریس شرکت کردهافرادی که در آزمون -1

آیند. گواهی این افراد باید اعتبار زمانی الزم را اند، به عضویت شبکه مدرسان در میج( شده)الف، ب یا 

 شوند.داشته باشد. در غیر این صورت از شبکه مدرسان خارج می

نانویی داشته باشد و رزومه  نامهها که به عنوان استاد راهنما حداقل یک پایانهاعضای هیئت علمی دانشگا  -2

  ید دبیرخانه نهادهای ترویجی برسد.استاد به تای

 مسئولیت -5

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده بنیاد است. همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه 

 ترویج و آموزش ستاد است.

 روش اجرا -6

 اعتبار مدرس یانتخاب و بررس -1-6 

های زیر اطالعات مدرس قبل از برگزاری سمینار، با یکی از روش ، ضروری است مجری   3با توجه به توضیحات بند  

 را بررسی کند و از مورد تأیید بودن وی اطمینان حاصل کند:

 https://nef.nano.ir/modaresin لیست شبکه مدرسان به ادرس مراجعه به  -6-1-1

 دبیرخانه نهادهای ترویجی در صورت تمایل به تدریس اعضای هیئت علمی. دریافت تاییدیه از -2-1-6

 

 رسانی برگزاری رویداداطالع -6-2
مجری ن روش اجرایی از طریق بنیاد،  های ایرسجججانی رویداد مشجججمول حمایت  اطالع در صجججورت تمایل به  -1-2-6

( را به همراه فایل پوسججتر 1)پیوسججت  بنیاد تیسججا در خبر درج برگهپیش از برگزاری،  یک ههتهحداقل بایسججت می

نهادها ارسال کند. خبرهای ارسالی پس از بررسی و تایید، در بخش     و هامنانج مدیر به کارتابل طریق شده از طراحی

 شود.ترویجی سایت آموزش منتشر می -رویدادهای آموزشی

https://nef.nano.ir/modaresin
https://nef.nano.ir/modaresin
file:///C:/Users/bagherimotlagh.NANO/Desktop/TBD


شجججده برای رویداد، بر عهده مجری اسجججت و در صجججورت اعترا     مسجججئولیت محتوای خبر و برنامه اعالم    -2-2-6

 مجری در بخش اخبار سایت آموزش درج نخواهد شد.کنندگان مبنی بر مغایرت، خبرهای بعدی آن شرکت

رسانی، درج را در پوستر یا سایر اقالم اطالع ستادنام و لوگوی  اجازه ندارد رویداد )نهاد ترویجی( مجری -6-2-3

 کند.

 یدادرو یبرگزار -3-6 

 آنها اشاره شده است.ضوابط برگزاری وکاری و رویدادهای کسبترویجی و  -در ادامه به انواع رویدادهای آموزشی

 رویدادهای آموزش فناوری نانو -6-3-1

کنندگان مسابقه  این رویدادها به دنبال آشناسازی مخاطبان با فناوری نانو و مبانی علمی آن و افزایش آمادگی شرکت   

 برگزاریقابل غیرحضججوری )آنالین(هب به صججورت  حضججوریملی فناوری نانو هسججتند. این رویدادها هب به صججورت 

 است. 

رویدادهای غیرحضوری برای دسترسی بیشتر نهادهای ترویجی به مدرسان نانویی که در نقاط دیگر کشور  -1-1-3-6

  .برگزاری استقابل  بنیادکنند، فراهب شده است. این رویدادها با همکاری فعالیت می

سججایت آموزش در . جدول زیر باشججداز  یا چند موردبا یک آموزش فناوری نانو باید منطبق رویدادهای  -6-3-1-2

تواند برای کسب اطالعات بیشتر به   های زیر، مقاالت آموزشی را منتشر کرده است و مدرس می   هر یک از سرفصل  

 آنان مراجعه کند.

 

 با فناوری نانو های رویداد آشناییدسته. 1جدول 

  *آشناییرویداد های دسته ردیف

و نانو ساختارها مهاهیب پایه فناوری نانو 1  

های ساخت و سنتز نانوساختارهاروش 2  

ها و تجهیزات شناسایی و آنالیزروش 3  

 
ای شوند؛ برای مثال دورهبندی می*رویدادهای آموزش فناوری نانو برگزار شده در یکی از سه عنوان فوق دسته   

بندی جدول فوق دسننته 1ف رهانه جزو ردیاز طرف دبی "آشنننایی با نانو سنناهتارها با تمرکز بر گرافن "با عنوان 

 شود.می

 



های مختلف بنیاد، معرفی بخشدقیقه، اهداف و  30مدرسجججین دوره موهف هسجججتند در کارگاه به مدت    -3-1-3-6

را به مخاطبین خود ارائه دهند. بدین منظور یک نمونه پاورپوینت           نهاد ترویجی مجری و مسجججابقه ملی فناوری نانو      

  دریافت است.قابلاز صهحه حمایت از رویدادها آموزش بنیاد . این فایل از سایت شده استاستاندارد تهیه 

صره  صورت تمایل نهادهای ترویجی مجری، ارائه بخش  1تب سابقه ملی فناوری نانو،  دقیقه 30: در  ای معرفی بنیاد و م

 توانند توسط کارشناسان بنیاد آموزش صورت گیرد.می

 

 هدف هایحوزهرویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانو در  -6-3-2

ستای ترویج   سایی عالقه   نانو فناوری کاربرد در را شنا ، بنیاد از رویدادهای ترویجی با این فناوریمندان و توانمندان و 

  کند.حمایت می دانشگاهیهای موضوع کاربردهای فناوری نانو در رشته

 شوند.برگزار مییا غیر حضوری این رویدادها به صورت حضوری  -6-3-2-1

  :چند نمونه از عناوین رویدادهای ترویج کاربرد فناوری نانو به صورت زیر است-2-2-3-6

نمونه عنوان پیشنهادی رویدادهای کاربرد.  2جدول  

 نمونه عنوان پیشنهادی رویدادهای کاربرد ردیف

پزشکی و سالمت  کاربرد فناوری نانو در حوزه 1  

مهندسی نساجی کاربرد فناوری نانو در 2  

 کاربرد فناوری نانو در مهندسی برق 3

 کاربرد فناوری نانو در مهندسی مواد 4

های مرتبط(و... )سایر رشته 5  

 

  گیرد:دربربایست موارد زیر را ، میهای رویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانوسر فصل -3-2-3-6

 نانو یفناور یببا مهاه ییآشنا 

 آن در حوزه موردنظر یعلم ینانو و مبان یفناور کاربردهای 

 فعال حاصل از محققان حوزه موردنظر یهاو شرکت یزاتمحصوالت، تجه بررسی 

 در حوزه موردنظر یقاتمقاالت و روند تحق بررسی 

 کاربرد نانو در حوزه موردنظر یثاز ح یرانا یتوضع بررسی 

های مختلف بنیاد، معرفی نهاد دقیقه، اهداف و بخش 30مدرسین دوره موهف هستند در کارگاه به مدت  -4-2-3-6

ترویجی مجری و مسابقه ملی فناوری نانو را به مخاطبین خود ارائه دهند. بدین منظور یک نمونه پاورپوینت استاندارد 

  دریافت است.از صهحه حمایت از رویدادها قابلل از سایت بنیاد آموزش تهیه شده است. این فای



ای معرفی بنیاد و مسابقه ملی فناوری نانو، دقیقه 30: در صورت تمایل نهادهای ترویجی مجری، ارائه بخش 2تبصره

 توانند توسط کارشناسان بنیاد آموزش صورت گیرد.می

 

 نانوفناوری مرتبط به حوزه و کارآفرینی  کاری وکسبرویدادهای  -6-3-3

در عصججر  ییزاو اشججتغال یمنابع نوآور ینترو از مهب یکنون یایدر دن یشججرفتتوسججعه و پ یهااز راه یکی ینیکارآفر

 یبرا یبسججتر تواندیمختلف دارد که م یهادر بخش یادیز یکاربرد یلنانو پتانسجج یفناور .رودیبه شججمار م یدجد

از این نوع  نانو یتوسججعه فناور یژهسججتاد و از این رو باشججد. ینهزم یندر ا یالنمتخصججصججان و فارت التحصجج  ینیکارآفر

سعه فناوری  رویدادها  صورت حضور    یدادهارو ینا آورد.حمایت به عمل میبا هدف ترویج گهتمان تو هب  یهب به 

 است. یبرگزار( قابلین)آنال یرحضوریبه صورت غ

 گیرد:دربربایست موارد زیر را ، میوکاری فناوری نانوکسبهای رویدادهای سر فصل -1-3-3-6

 کسب و کار یاندازو راه ی، نوآور ینیکارآفر 

 ینکارآفر یبت یافرد  یک هایویژگی 

 یفناور یریگشکل یهادانش و فرصت سازیتجاری 

 آپنانواستارت یبرنامه توسعه فناور معرفی 

 یرانو محصوالت ساخت ا هاییبا توانمند آشنایی 

های مختلف بنیاد، معرفی نهاد دقیقه، اهداف و بخش 30مدرسین دوره موهف هستند در کارگاه به مدت  -2-3-3-6

ترویجی مجری و مسابقه ملی فناوری نانو را به مخاطبین خود ارائه دهند. بدین منظور یک نمونه پاورپوینت استاندارد 

  دریافت است.رویدادها قابل صهحه حمایت ازتهیه شده است. این فایل از سایت بنیاد آموزش از 

ای معرفی بنیاد و مسابقه ملی فناوری نانو، دقیقه 30: در صورت تمایل نهادهای ترویجی مجری، ارائه بخش 2تبصره

 توانند توسط کارشناسان بنیاد آموزش صورت گیرد.می

 



 دورهگواهی پایان -6-4

تواند بنا به صالحدید نسبت به   ، نهاد ترویجی میی نانوآموزش فناوری نانو و ترویج کاربردهای فناوردر رویدادهای 

تواند با برگزاری د. نهاد ترویجی میناقدام کنخود یا بنیاد  دوره از جانب خود یا سججازمان باالدسججتیارائه گواهی پایان

سبت به ارائه گواهی پایان   آزمون پایان سایت آموزش، ن اقدام کند.   دوره بنیاد آموزش فناوری نانودوره تحت نظارت 

شتر با        مند مینهادهای ترویجی عالقه سب اطالعات بی شرایط و ک شنایی با  شبکه نهادهای    توانند جهت آ شناس  کار

 .یندتماس حاصل نما 02166530423-09025555472 ترویجی 

 کنندگانمدت زمان رویداد و تعداد  شرکت -6-5

های اعطایی ستاد تاثیر مستقیب دارد. برای زان حمایتکنندگان بر میمدت زمان برگزاری رویدادها و تعداد شرکت

 کنندگان باید در بازه ذکرشده در جدول زیر قرار داشته باشد.دریافت حمایت، مقادیر زمانی و تعداد شرکت

 

کنندگان آن. مدت زمان برگزاری رویداد و تعداد شرکت3جدول   
نفر حداکثر حداقل نفر حداقل زمان )ساعت( سرفصل محتوا ردیف  

 200 30 2 رویدادهای آموزش فناوری نانو 1

 200 30 2 رویدادهای ترویج کاربرد فناوری نانو 2

نانو فناوری یکاروکسب هاییدادرو 3  2 30 200 

 شرایط دریافت حمایت -7

 گیرد.تعلق میمطابق با جدول زیر  کنندگان یکتا در هر نوع رویدادحمایت به تعداد شرکت

شرکت کنندگان یکتا در هر نوع رویداد . دفعات حضور4جدول  

یدادنوع رو ردیف یتجهت حما یکتاکننده حداکثردفعات حضور شرکت   

 *3 رویدادهای آموزش فناوری نانو 1

 1 رویدادهای ترویج کاربرد فناوری نانو 2

نانو فناوری یکاروکسب هاییدادرو 3  1 

 
 .گیردازای آن فرد تعلق میشرکت کند، حمایت به 1جدول  دوره متفاوت از 3فقط در صورتی که فرد یکتا در  *

مشابه  بندیبا دستههای رویداد آموزشی در غیر این صورت حمایت به فرد مذکور برای چند بار شرکت در دوره

 باشد.مالک تشخیص فرد یکتا از روی کدملی آن شخص می نخواهد گرفت.تعلق 



حمایت دریافت  "آشنایی با نانو ساختارها با تمرکز بر گرافن "ا برای دوره به طور مثال اگر نهادی به ازای فردی یکت

تواند حمایتی دریافت نمی "هاآشنایی با نانو ساختارها با تمرکز بر نانولوله "نهاد به ازای همان فرد، برای دوره  ،کند

 .های رویداد آموزش فناوری نانو بالمانع استهای سایر دستهاما برای دوره ؛کند

 

 مبلغ حمایت تشویقی -8

مبلغ حمایت تشجججویقی برای رویدادهای آموزش فناوری نانو و ترویج کاربرد فناوری نانو متناسجججب با مدت زمان                 

 شود:کنندگان آن است. این مبلغ با توجه به رابطه زیر محاسبه میبرگزاری دوره و تعداد شرکت

 C × D × E × F ( × B( +A×p))  =مبلغ حمایت تشویقی
 A( زمان دوره برحسب ساعت است. ضرایب 6)در جدول شماره  tدر دوره و منظور از حاضرتعداد افراد  pمنظور از 

 شوند:مطابق با جدول زیر محاسبه می Bو 

 

 )ریال( A. مقادیر ضریب 5جدول 

 )ریال(  Aضریب نوع رویداد

 85.000 آموزش فناوری نانو

 65.000 ترویج کاربرد فناوری نانو

 65.000 کسب و کاری فناوری نانو

 

 )ریال( B. مقادیر ضریب 6جدول 

 t ≥ 2 t > 4 ≤ 4 فناوری نانو آموزشرویداد 

3.500.000 4.500.000 

 t ≥ 2 t > 4 ≤ 4 کاربرد فناوری نانوترویج رویداد 

3.500.000 4.500.000 

 نانو یفناور کاروکسب یدادرو
4 ≥ t ≥ 2 t > 4 

3.500.000 4.500.000 

 

 

 



 Fو E و  D و  C. مقادیر ضرایب 7جدول 

 مقادیر ضریب عنوان ضریب ضریب

C برگزاری نظرسنجی 

برگزاری نظرسججنجی و براسججاس میزان رضججایت مخاطبان دوره، این   در صججورت

خواهد شججد و در صججورت عدم برگزاری نظرسججنجی این    1/1ضججریب حداکثر 

 محاسبه خواهد شد. 1ضریب 

D  آزمون و اعطای گواهیبرگزاری 

ضریب      صورت اعطای گواهی حضور،  ضریب     1در  صورت   9/0و در غیر این 

صورتی که آزمون پایان اعمال می شود و به جای گواهی  گردد. در  دوره برگزار 

 گردد.اعمال می 1/1دوره اعطا شود ضریب حضور، گواهی پایان

 E ضریب برگزاری آنالین/ حضوری 

و در صورت برگزاری رویداد   1رویداد حضوری، ضریب   در صورت برگزاری  

گردد. در صورتی که قسمتی از رویداد برگزارشده   اعمال می 8/0آنالین ضریب  

ضریب نهایی از           شود،  صورت آنالین برگزار  سمتی به  صورت حضوری و ق به 

نسججبت زمانی بخش آنالین به کل زمان  Tشججود: )منظور از رابطه زیر محاسججبه می

 ست(رویداد ا

E = 1 – (0/2 × T) 
 

F و نهاد ضریب معرفی بنیاد 

محاسجججبه    1تا   7/0این ضجججریب بر اسجججاس کیهیت بخش معرفی بنیاد و نهاد، از      

ضریب برابر با    می صورت عدم معرفی بنیاد در هر دوره این   7/0گردد؛ یعنی در 

 باشد.میخواهد شد. الزم به ذکر است ارزیابی کیهیت معرفی بر عهده دبیرخانه 

باشد  5-6بخش شده در شده توسط نهاد ترویجی بیش از حداکثر مقدار عنوانگزارش pدر صورتی که مقدار  -8-1

 شده در روش اجرایی لحاظ خواهد شد.حداکثر مقدار عنوان

کنندگان با استناد به و تعداد شرکت یا تصویریفایل صوتی شایان ذکر است که مدت زمان دوره با استناد به  -8-2

 شود.محاسبه می کنندگان دورهلیست شرکت

 ارسال درخواست و دریافت حمایت -9

 اند:ترویجی در جدول زیر عنوان شده-مستندات موردنیاز برای ارزیابی رویدادهای آموزشی

 . مستندات موردنیاز برای دریافت حمایت8جدول 
 مستندتوضیح  عنوان مستند

فایل صوتی یا تصویری 

 دوره

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

 فایل نهایی را ارسال کند.



 عکس از دوره
کنندگان رویداد ارسال شود که در آن تمامی شرکت حضوری عکس از دوره 5حداقل 

 تر آنالینبابت دوره آنالین نیز عکس از بس دیده شوند.

 اف ارسال شود.دیحتما فایل ارائه مدرس در فرمت پاورپوینت یا پی فایل ارائه مدرس

سواالت آزمون و نمونه 

گواهی حضور یا 

 دورهپایان

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

 در فرمت عکس ارسال شود.

 افراد دوره

سامی تمامی افراد شرکت   یک کننده در رویداد باید در مستندات رویداد بارگذاری شود.   ا

شرکت    سامی  ست   به آیین کنندگانفایل تمپلیت برای گزارش ا شده ا شنهاد   . نامه الحاق  پی

ندگان در رویداد از طریق فرم    شجججود اطالعات شجججرکت   می های اینترنتی از افراد برای  کن

 شود.سهولت کار رابط دریافت 

 نظرسنجی

نظرسنجی    برای برگزاری 4پیوست   توانند ازی ترویجی مینهادهامطابق با فرایند ذکر شده  

در  کاملدر غیر این صورت مستندات برگزاری نظرسنجی را باید به صورت       کنند استهاده 

 اختیار دبیرخانه قراردهند.

 

( 2)پیوست   و کاریو کسب  ترویجی، درخواست حمایت از رویدادهای آموزشی  نهادهای ترویجی باید برگه  -9-1

برای دبیرخانه نهادهای ترویجی ارسجججال را دریافت و تکمیل کنند. پس از آن این برگه را به همراه سجججایر مسجججتندات 

سی کند صورت . پس از برر سئول مربوطه گرفته مبلغ نهایی حمایت از طریق های  سید. مبالغ   م به اطالع نهاد خواهد ر

شد.         ساب رابط نهاد واریز خواهد  صل به ح شویقی در پایان هر ف ست رویدادهایی که پس از    حمایت ت شایان ذکر ا

 د مورد بررسی قرار خواهند گرفت.شوند در فصل بعبندی گزارش مالی هر فصل، به بنیاد گزارش میجمع

 

 

 ارتباط با بنیاد -10

 در صورت بروز هرگونه مشکل، سوال یا اعترا  با ما تماس حاصل فرمایید. 

 021-66530423: ارتباط در ساعات اداری از طریق تلهن  

 09025555472رسان: ارتباط در ساعات غیراداری از طریق پیام 

  :پیام رسان@nsgadmin 
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 در سایت آموزشکسب و کاری  –ترویجی  –برگه درج اهبار رویداد آموزشی  -1پیوست 

 ها ارسال کنید.خواهشمند است برگه زیر را تکمیل نموده و از طریق کارتابل برای مدیر نهادها و انجمن
 مدیر محترم سایت آموزش فناوری نانو

 با عر  سالم و احترام

.......................................................................................... توسط  کسب و کاری - ترویجی -با عنایت به برگزاری رویداد آموزشی

آموزش نهاد ترویجی ............................................ خواهشججمند اسججت دسججتور فرمایید اقدام الزم برای درج اخبار آن بر روی سججایت 

نججو انجججججام گججردد. در هججمججیججن رابججطججه آقججا/ خججانججب ...................................................... بججا شججججمججاره تججمججاس         فججنججاوری نججا 

 ..................................................... برای هماهنگی های بیشتر در خصوه محتوای خبر معرفی می گردد.

 (:کلمه 10حداکثر عنوان خبر )

 

 

 (:کلمه 40حداکثر خبر )خالصه 

 

 (:کلمه 10حداکثر کلمات کلیدی )

 

 (:کلمه 500حداکثر متن خبر )

 نام و نام خانوادگی (:پیکسل 300مربعی عکس آیکن برای خبر )

 تاریخ و امضا

 

 

 



 وکاریکسب - ترویجی –برگه درهواست حمایت از رویداد آموزشی -2پیوست 

نموده و پس از پرینت و امضا، تصویر اسکن آن را به همراه سایر مستندات از خواهشمند است برگه زیر را تکمیل 

 ترویجی ارسال نمایید.-طریق کارتابل بخش حمایت از رویدادهای آموزشی



 مدیر محترم بنیاد آموزش فناوری نانو

 با سالم و احترام

ستحضار می  ه ب ساند،  ا ، .................................................. یجینهاد ترو رابط................. .....................................اینجانبر

حضوری/ غیرحضوری با عنوان ..................................................................    کسب و کاری  – ترویجی -رویداد آموزشی 

در   ...... نهر.............. برای ........... سجججاعت .مدت زمان ........   به  ........ ...................... ی........... ال......از تاریخ ...............  را

 برگزار نموده ام.  محل ...........................................

........... ریال به ازای هر نهر برگزار شججده اسججت و  غیر رایگان با هزینه .......................رایگان   این دوره به صججورت 

ترویجی ، جزء دسجججته رویدادهای آموزش/ ترویج کاربرد فناوری   -مطابق روش اجرایی حمایت از رویدادهای آموزشجججی  

سب  /نانو سرکار خانب ......................................    وکاری فناوری نانوک ست. مدرس این رویداد جناب آقای/  سان  ا . از مدر

 است. کد فرم نظرسنجی نهاد ............................ است.  جب   الف  تراز 

ضیان آزمون      ست در انتهای دوره از متقا شده  شایان ذکر ا ست و به آنان گواهی     گرفته  شده ا شده    گرفته ن اعطا 

 .اعطا نشده است 

سیله بدین ست می  و شویقی مطابق     درخوا سبت به واریز مبلغ حمایت ت شویقی فوق،   روش اجراییشود ن شماره  به حمایت ت

شمار  شبا  سنامه     ....، .......................... یکد مل  ................................، به نام ...........ه ....................بانک ملی به  شنا شماره 

ریججال سججج.....................، ............، محججل صججججدور.......................، تججاریخ تولججد....................، نججام پججدر........................

مه....      نا ناسججج یل...........     ............، ................شججج با ماره مو  .....................................................................، آدرس..........شججج

 اقدام فرمایید. .............................کدپستیو............................................

سهوا         اینجانب متعهد می ستندات دوره مطابق با واقعیت باشد و هیچ تغییری عمدا یا  سایر م شوم که تمام محتوای این فرم و 

 نشده باشد. در این مستندات اعمال

 

 

 ی رابط نهاد ترویجیو نام خانوادگ نام

 تاریخ و امضا

 



 فرایند انجام نظرسنجی -3پیوست 

پس از برگزاری رویداد، مجری باید آدرس صهحه اینترنتی نظرسنجی رویداد را که توسط بنیاد آموزش فناوری نانو    

کنندگان قرار دهد تا به کمک گوشی یا رایانه شخصی خود در     آماده شده است، در انتهای برنامه در اختیار شرکت    

به سواالت این نظرسنجی ضروری است، در انتخاب      آن شرکت کنند. از آنجایی که دسترسی به اینترنت برای پاسخ    

مکان دوره باید این مسجججئله مدنظر قرار گیرد. هر نهاد ترویجی باید یک کد خاه را برای نظرسجججنجی رویداد تعیین 

باشجججد. )برای مثال  حداقل سجججه حرف التین و دو عددکند و آن را به مخاطبان دوره اعالم کند. این کد باید شجججامل 

Yzd24 ) کنندگان باید این کد را آنجا وارد کنند. این کد باید قسججمتی در نظرسججنجی تعبیه شججده اسججت که شججرکت

توسط مجری در برگه درخواست حمایت از رویداد نیز وارد شود. شایان ذکر است که نتایج نظرسنجی هیچ تاثیری        

 در میزان مبلغ حمایت تشویقی از مجری ندارد.

 رح زیر است:آدرس اینترنتی نظرسنجی به ش
 https://nef.nano.ir/porseshname-page/نظرسنجی/blh3UmJHQjhsVTA0Vi96aGtnbVJCZz09/ 

 شده:آدرس کوتاه

https://nef.nano.ir/sl/porseshname/ 
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