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آییننامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در دهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو

باشگاه نانو در راستاي حمایت از فعاليتهاي ترویجي و آموزشي فناورينانو ،نهادهاي ترویجي و رابطين مشارکتکننده در برگزاري دهمين
المپياد دانش آموزي علوم و فناوري نانو را ارزیابي ميکند .نهادهاي ترویجي و رابطين پس از بررسي نتایج ،طبق مواد  1تا  4این آیين نامه
مورد تشویق قرار ميگيرند.

الف  -تعاریف
 .1المپیاد نانو :
آزمون علمي با گستره برگزاري ملي در حوزه فناوري نانو که با مشارکت آموزش و پرورش توسط باشگاه دانش آموزي نانو برگزار ميگردد.
 .2نهادهای ترویجی :
پژوهش سراها ،مراکز آموزش و پرورش ،گروههاي دانشجویي و شرکتهاي ترویجي که در بانک اطالعات نهادهاي ترویجي باشگاه نانو ثبت
شده و اقدام به ثبت نام و آموزش داوطلبان براي المپياد نانو ميکنند .نهادهاي جدید ميتوانند براي ثبت اطالعات خود در بانک اطالعات
نهادهاي ترویجي ،درخواست خود را به ایميل المپياد نانو ( )olympiad@nanoclub.irارسال نمایند.
 .3رابط :
به نمایندهاي که از طرف نهادترویجي به باشگاه نانو معرفي ميگردد ،رابط گفته ميشود.
 .4مدت زمان ارزیابی :
ارزیابي فعاليتها براي یک دوره برگزاري المپياد ،از آغاز ثبت نام داوطلبان تا اعالم نتایج مرحله اول انجام ميشود.
 .5ثبت نام :
ثبت نام در المپياد به دو طریق انجام ميشود -1 :ثبت نام انفرادي و  -2ثبت نام از طریق نهادهاي ترویجي .منظور از تعداد ثبت نام در این
آیين نامه ،ثبت نام از طریق نهادهاي ترویجي است .نهادها ميتوانند براي آشنایي با مراحل ثبت نام بهه سهایت باشهگاه دانهش آمهوزي نهانو
مراجعه نمایند.
(المپياد)http://nanoclub.ir/
 .6حضور داوطلبان در جلسه آزمون :
یکي از شاخصهاي سنجش فعاليت نهادهاي ترویجي در المپياد نانو ،حضور داوطلبان ثبت نام شده در جلسه آزمون است .نهادهاي
ترویجي ميتوانند با برگزاري دورههاي آموزشي و افزایش آگاهي داوطلبان ،انگيزه آنان را براي حضور در جلسه آزمون افزایش دهند.
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 .7مراکز آزمون :
نهادهاي ترویجي که تعداد ثبت نام کنندگان آنها بيش از  200نفر باشد و شرایط الزم براي برگزاري آزمون از قبيل مکان و عوامل اجرایي
را با هماهنگي آموزش و پرورش فراهم نمایند ،با تایيد باشگاه نانو و بر اساس آیين نامه انتخاب حوزه ها ،به عنوان مرکز آزمون انتخاب و
معرفي خواهند شد.
 .8منطقه آموزشی :
مناطق سه گانه آموزشي که در آزمونهاي سازمان سنجش کشور با عنوان سهميه مناطق مالک عمل قرار ميگيرد.

ب  -دستورالعمل ارزیابی
 .1تعداد ثبت نام انجام شده توسط هریک از نهادهای ترویجی
از آنجا که ثبت نام کامل دانش آموزان در المپياد نانو ،مستلزم صرف وقت و انرژي براي اطالع رساني ،دریافت اطالعات داوطلبان و ورود
اطالعات کامل در سامانه ثبت نام است ،بر اساس تعداد ثبت نام هر نهاد ،مبلغي مطابق جدول ( )1به عنوان حمایت تشویقي به نهاد
ترویجي پرداخت مي شود.
جدول  .1مبلغ حمایت مربوط به ماده ( )1بر اساس منطقه آموزشی

نوع منطقه آموزشي

مبلغ حمایت به ازاي ثبت نام کامل هر داوطلب (ریال)

1

7.000

2

8.500

3

10.000

تبصره  -1این تشویق براي نهادهایي محاسبه و پرداخت ميشود که بيشتر از  150نفر ثبت نام داشته باشند.
تبصره  -2نهادهاي ترویجي که در قالب شرکتهاي خصوصي فعال هستند ،از نظر نوع منطقه آموزشي ،با توجه به شهر محل سکونت دانش
آموزان تقسيم بندي خواهند شد.

2

3

 .2نسبت حاضرین در جلسه به تعداد ثبتنام
 1-2نحوه محاسبه حمایت تشویقی
نهادهاي مشارکت کننده در ثبت نام و برگزاري المپياد ،بر اساس ترکيب دو شاخص «تعداد ثبتنام انجام شده» و «درصد حضور
دانشآموزان ثبتنام شده در جلسه آزمون» ،مورد تشویق قرار ميگيرند .به هر یک از نهادها که بتوانند در یکي از گروههاي 4گانه مندرج
در جدول  2قرار گيرند ،مبلغ ده میلیون ریال به عنوان حمایت تشویقي اعطا خواهد شد.
جدول .2گروه بندی نهادهای ترویجی بر اساس تعداد ثبت نامی و درصد حضور

گروه

تعداد ثبتنام انجام شده توسط نهاد

درصد حضور دانشآموزان در جلسه آزمون

1

بين  100تا  200نفر

بيش از  %80حضور در جلسه

2

بين  200تا  500نفر

بيش از  %75حضور در جلسه

3

بين  500تا  1000نفر

بيش از  %65حضور در جلسه
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 1000نفر به باال

بيش از  %55حضور در جلسه

 2-2نحوه ارائه گواهی به نهادهای برتر
به منظور ارائه گواهي به نهادهاي برتر از نظر ميزان حضور دانشآموزان ،رتبهبندي در هر یک از گرورههاي 4گانه مندرج در جدول  2ميان
نهادها صورت ميگيرد .مالک رتبه بندي در انتخاب نهادها با درصد حضور مساوي در مرحله اول ،تعداد نفرات ثبتنامي توسط نهاد است و
در صورت تساوي نفرات ثبتنامي ،ميانگين نمره تراز کسب شده توسط داوطلبان ثبت نام شده از طرف آن نهاد ،مالک خواهد بود.
تبصره  -3این رتبه بندي تاثيري در پرداخت حمایت تشویقي مرتبط با ماده  2ندارد و صرفا براي ارائه گواهي به نهادهاي برتر صورت ميگيرد.
لذا تمام نهادهاي مشمول طبق جدول  2بدون در نظر گرفتن رتبه در هر گروه ،مورد حمایت تشویقي قرار خواهند گرفت.

 .3میانگین تراز کسب شده توسط داوطلبان مرتبط با هر نهاد ترویجی
به منظور تقدیر از نهادهایي که عالوه بر ثبت نام داوطلبان در المپياد ،شرایط ارتقاي کيفي دانش آموزان را فراهم آورند 5 ،نهاد برتري که
داوطلبان آنه ا باالترین ميانگين تراز را کسب نمایند ،مورد تقدیر قرار گرفته و مبلغ  50.000ریال به ازاي هر نفر داوطلب به عنوان حمایت
تشویقي به آنان اهدا خواهد شد.
فعاليت هاي مختلفي ازجمله موارد زیر ميتواند تراز داوطلبان المپياد نانو را ارتقا دهد:
 توزیع مناسب محتواهاي آموزشي تهيه شده توسط باشگاه
 اطالعرساني موثر در مورد محتواي آموزشي موجود در سایت باشگاه
 اطالعرساني و تشویق داوطلبان به حضور در آزمونهاي آزمایشي
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 برگزاري کارگاههاي آموزشي
تبصره  -4در این ارزیابي با توجه به شرایط و امکانات متفاوت موجود در مناطق آموزشي کشور ،ميانگين تراز نهادهاي منطقه سه در ضریب
 1.5و منطقه دو ،در ضریب  1.2ضرب خواهد شد.

 .4حمایت تشویقی رابطین نهادهای ترویجی
به منظور تقدیر از رابطين نهادهایي که شرایط ثبت نام داوطلبان در المپياد را فراهم آورند ،مبلغ تشویقي به شرح زیر اختصاص داده خواهد
شد :
 -1مبلغ یک ميليون ریال به هر یک از رابطين نهادهاي ترویجي مشمول ماده  1آیين نامه
 -2مبلغ پنج ميليون ریال به هر یک از رابطين نهادهاي ترویجي مشمول ماده  2این آیين نامه
 -3مبلغ دو ميليون ریال به هر یک از رابطين نهادهاي ترویجي مشمول ماده  3این آیين نامه
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