
               
 

 باسمه تعالی

 

 

 بخش دانشجوییدر نامه ارزیابی مدرسان برتر آیین

 

 99-99سال تحصیلی 

 بنیاد آموزش فناوری نانو

 

 

 در بخش دانشجویی برتر انمدرس تقدیر از -1

 .ه عمل آوردبتقدیر نانو در هر سال تحصیلی، در اختتامیه مسابقه ملی حوزه دانشجویی  برتر سانراز مدبنیاد آموزش فناوری نانو در نظر دارد 

سان صورت گرفته از فعالیت مدر ساس ارزیابی  شجویی این تقدیر بر ا شد دان صیلی انجام خواهد  سال تح سانی که مد و تا پایان تیرماه در هر  ر

شی رویدادسه  در حداقل شده )مطابق با آیین آموز شده و حمایت  سان برتر( تأیید  صیلی نامه ارزیابی مدر سال تح کرده  تدریسدر طول یک 

شد.  سین برتر خواهند  سه ارزیابی مدر شند، وارد پرو سه با ساس آییندر این پرو سی مدرس بر ا سانمره مدر شده و ببرتر ن نامه مدر شخص  ه م

تر مدرسین بر به صورت کامل مورد ارزیابی محتوایی قرار خواهد گرفت.ن انتخاب شده و مدرساتوسط یکی از رویدادهای تدریس شده عالوه، 

 در اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.دانشجویی 

 

 جوایز مدرسین برتر -2

 دانشجویی به شرح زیر است: برتر انمدرس جوایز اعطا شده به

 جوایز اهدایی برترین مدرسان

 میلیون تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی 2میلیون تومان جایزه نقدی و  2لوح تقدیر،  نفر اول

 میلیون تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی 5/1میلیون تومان جایزه نقدی و  5/1لوح تقدیر،  نفر دوم

 میلیون تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی 1میلیون تومان جایزه نقدی و  1لوح تقدیر،  نفر سوم

 تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی هزار 057تومان جایزه نقدی و  هزار 057لوح تقدیر،  نفر چهار

 تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی هزار 577تومان جایزه نقدی و  هزار 577لوح تقدیر،  نفر پنجم

 



               
 

 نمره مدرسی -3

 شود:محاسبه می طول یک سال تحصیلیمختلف در رویدادهای آموزشی در دانشجویی  های تدریسی مدرسانفعالیتبا توجه به نمره مدرسی 

 

 ینمره مدرس=  شده تدریسمجموع امتیاز رویدادهای 

  رویدادامتیاز هر  =ضریب رویداد  ×ه هر رویداد توسط بخش مربوطامتیاز حاصل از ارزیابی 

 

  انواع رویدادهای آموزشی -4

شی رویدادهایتواند در مدرس می شد آموز شته با شجویی یی، رویدادهامختلفی تدریس دا سان برتر دان بدین  شوندلحاظ می که در ارزیابی مدر

 :شرح هستند

 

 رویدادهای آموزش فناوری نانو -4-1

سابقه ملیآموزش فناوری نانو با رویکرد های رویداد شجویی، آمادگی م سط نهادهای ترویجی دان ص د.نشوریزی و برگزار میبرنامه تو ورت در 

شی رویدادهای آاز  نامه حمایتآیین این رویدادها مطابق بابرگزاری  ستاداین رویدادها  ،ترویجی فناوری نانو –موز  تحت حمایت 

شد. ،نهادهای ترویجی با با هماهنگی تواندمدرس می .گیرندقرار می نانو شته با صورتی که رویداد در این رویدادها تدریس دا ش در   ده،برگزار 

ساس ارزیابی صورت گرفته توسط شبکه نهادهای ترویجی، هر رویداد شود. در ارزیابی مدرس لحاظ می تحت حمایت ستاد نانو قرار بگیرد، بر ا

  آموزش ویدادهایرنمره صددفر معادل عدم تدریس مدرس در  و خواهد داشددتبرای مدرس  07-177 ای بینبرگزار شددده و حمایت شددده، نمره

 شود.در نظر گرفته می 1ضریب تدریس در این رویدادها  .استنانو  فناوری

 

 رویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانو -4-2

شجویی نیزکاربردهای فناوری نانو ترویج های رویداد سط نهادهای ترویجی دان کرد فعلی نامه، رویشود. بنا به آیینریزی و برگزار میبرنامه ،تو

که در صورت برگزاری این  است برق مهندسی و نساجی مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسیهای به رشته مربوطهای حوزه ها،این دوره

رار ق نانو تحت حمایت سددتاداین رویدادها نیز  ،ترویجی فناوری نانو –نامه حمایت از رویدادهای آموزشییی آیینرویدادها مطابق با 

تواند با هماهنگی با نهادهای ترویجی، در این رویدادها تدریس داشددته باشددد. در صددورتی که رویداد برگزار شددده، تحت . مدرس میگیرندمی

گزار که نهادهای ترویجی، هر رویداد برشود. بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط شبحمایت ستاد نانو قرار بگیرد، در ارزیابی مدرس لحاظ می

شده، نمره شت 07-177ای بین شده و حمایت  صفر معادل عدم تدریس مدرس در رویدادهای  و برای مدرس خواهد دا   کاربردهای ترویجنمره 

 شود.در نظر گرفته می 1ضریب تدریس در این رویدادها  .است نانو فناوری



               
 

 

 کاربردهای فناوری نانوسمینارهای آشنایی صنایع با  -4-3

صنعتی با هماهنگی بخش  تواندمی مدرس نایع با کاربردهای فناوری های آشددنایی صددرویداددر ، نهادهای ترویجیو همکاری با ترویج 

ستاد حت حمایت تپس از ارزیابی بخش ترویج صنعتی، ؛ در صورتی که رویداد تدریس داشته باشد های بخش ترویج صنعتینامهطبق آییننانو، 

شده و حمایت  .شودنانو قرار بگیرد، در ارزیابی مدرس لحاظ می صنعتی، هر رویداد برگزار  سط بخش ترویج  صورت گرفته تو ساس ارزیابی  بر ا

شت خواهد مدرس برای 07-177 بین اینمرهشده،  صفر معادل عدم تدریس مدرس در  و دا شنایی سمینارهاینمره    کاربردهای با صنایع آ

 .شودمی گرفته نظر در 2 رویدادها این در تدریس ضریب است. نانو فناوری

 

 سایت آموزش فناوری نانو های آموزشی غیرحضوریدوره تدریس در -4-4

ان برای مدرس تدریسامتیاز  سایت، های آموزشی غیرحضوریدورهفناوری نانو در برگزاری و تدریس سایت آموزش  باهمکاری مدرسین 

این نمره توسددط سددایت آموزش فناوری نانو و با ارزیابی عملکرد مدرس تعیین  .رگذار خواهد بوددر نمره مدرسددی ا ه خواهد داشددت و به همرا

شاخصمی سایت آموزش، ک عبارتند از: های ارزیابیشود؛  شارکت مدرس با  ضوع و محتوا و میزان تعامل و م مدت زمان یفیت دوره از نظر مو

سایت آموزش ف ساس ارزیابی  شده ناوری نانو، برای هر دورهدوره. بر ا شود که برای هر مدرس در نظر گرفته می 07-177ای بین ، نمرهضبط 

ضددریب تدریس در این  های آموزشددی ریرحرددوری سددایت آموزش اسددت.دورهبرگزاری نمره صددفر معادل عدم همکاری و تدریس مدرس در 

 شود.در نظر گرفته می 0/1رویدادها 

 در جدول زیر ارائه شده است: آموزشی لحاظ شده در نمره مدرسیجزییات مربوط به رویدادهای 

  



               
 

 نوع رویداد ردیف
ضریب 

 رویداد
 های محتوایی رویدادموضوعات و سرفصل مدل برگزاری

حداقل 

زمان 

 رویداد

تعداد افراد 

 کنندهشرکت

1 
آموزش فناوری 

 نانو
1 

ه: ناممطابق با آیین

آنالین  –حروری 

)بستر سایت 

 آموزش(

 هاینامه: مفاهیم پایه، نانوساختارها، روشمطابق با آیین

یابی، کاربردهای ها و تجهیزات مشخصهسنتز، روش

ا و هاهداف و سیاست -های مسابقه( فناوری نانو )سرفصل

 های ستاد نانوحمایت

مطابق با 

 4نامه: آیین

 ساعت

 نامه:مطابق با آیین

 نفر 157الی  27

2 

ترویج 

کاربردهای 

فناوری نانو بر 

اساس موضوع 

 نامهآیین

1 
ه: ناممطابق با آیین

 حروری

، آشنایی با مفاهیم فناوری نانونامه: مطابق با آیین

کاربردهای فناوری نانو و مبانی علمی آن در حوزه 

های فعال بررسی محصوالت، تجهیزات و شرکت، موردنظر

رسی مقاالت و روند تحقیقات بر، در حوزه صنعتی موردنظر

بررسی وضعیت ایران از حیث ، در حوزه صنعتی موردنظر

ها اهداف و سیاست - کاربرد نانو در حوزه صنعتی موردنظر

 های ستاد نانوو حمایت

مطابق با 

 2نامه: آیین

 ساعت

 نامه:مطابق با آیین

 نفر 277الی  27

0 

ا آشنایی صنایع ب

کاربردهای 

 فناوری نانو

2 
ه: ناممطابق با آیین

 حروری

نامه و با توجه به رویکرد بخش ترویج مطابق با آیین

 مرتبط انون فناوری علمی مبانی با مقدماتی آشنایی صنعتی:

 صنعت در نانو فناوری کاربردهای - نظر مورد صنعت با

 کاربردهای درخت از توانمی را سرفصل )این نظر مورد

 معرفی -کرد(  استخراج صنعتی حوزه آن در نانو فناوری

 حسط در نظر مورد صنعت در نانو فناوری توسعه وضعیت

 یافته توسعه هایفناوری و هاشرکت معرفی -جهان 

 سعهتو هایسیاست با آشنایی - نظر مورد صنعت در داخلی

 ایران در نانو فناوری صنعتی

 محیط و آب فوالد، خودروسازی، انرژی، و نفت های)حوزه

 هداشتب و پزشکی نساجی، بندی،بسته و کشاورزی زیست،

 هگرفت درنظر طرح این هدف صنایع عنوان به ساختمان، و

 اند(شده

مطابق با 

 2نامه: آیین

 ساعت

 نامه:مطابق با آیین

 -نفر  25

 مدیران کارشناسان،

یک یا  مسئولین و

 شرکت/ واحد چند

تولیدی آزاد یا واقع 

 هایدر شهرک

 ادارات/ صنعتی

/ معادن و صنایع

 و علم هایپارک

 هایانجمن/ فناوری

 صنایع تخصصی

4 

های سایت دوره

آموزش فناوری 

 نانو

 یا مدرسان آموزش موضوعات پیشنهادی سایت ضبط در استودیو 0/1
 2حداقل 

 ساعت
- 

یا سایر  ، گواهیرا در پوسترآموزش نانو یا بنیاد نانو نام و لوگوی ستاد  اجازه نداردنهاد برگزارکننده مدرس و ، ی حمایتیهااز رویداددر هیچ یک 

 .رسانی، درج کنداقالم اطالع

 



               
 

 نمره مدرسی نحوه ارزیابی -5

، بخش ترویج صنعتی و سایت آموزش فناوری نانو، نمره مدرسی به صورت دانشجویی های دریافتی از شبکه نهادهای ترویجیبر اساس گزارش

سان اطالع شده و به مدر شخص  شد. سالیانه برای هر مدرس م سانی خواهد  صورت تدریس مدرس در حداقل ر سی در  رویداد  0نمره مدر

دوره  ، یکتأیید شده در طول یک سال تحصیلی و احراز شرایط علمی دوره، به مدرس تعلق خواهد گرفت. جهت بررسی شرایط علمی آموزشی

 ، ارزیابی خواهد شد.های تدریس شده توسط هر مدرس به صورت کامل از نظر محتوایی و علمیاز دوره

 

 های ارتباطی با شبکه مدرسان نانوراه

 ntn@nano.ir   نانو ایمیل شبکه مدرسان

 72111515400   تلفن ثابت

 73725555400   همراه و تلگرام شبکه مدرسانشماره 

 

mailto:ntn@nano.ir

