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 مقدمه -1

را در بر  های مختلفی  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که بخش نانو در سطوح دانشگاهی    فناوری  بنیاد آموزش فناوری نانو، بخش ترویج

ها در کنار  بخش   پ. اینآ، شبکه مدرسان نانو و نانواستارت فناوری نانو، شبکه نهادهای ترویجی   ی: سایت آموزش فناوری نانو، مسابقه مل گیردمی

د.  شونمونه اولیه منتهی می به ساخت    ،آپدر بخش نانواستارت   هایتدر ن  که  دهندمی گسترش فناوری نانو را پوشش  هم فرایند آموزش، ترویج و  

با هدف شناسایی و پرورش متخصصین توانمند در قالب مدرس نانو، فعالیت خود را همزمان  های بنیاد،  به عنوان یکی از بخش   شبکه مدرسان نانو

فناوری نانو در ایران    و  علم  ترویج  و  آموزش  برای  بستری  ایجاد  شبکه  این  رویکرد.  کرد   غازآ  ۱۳89سال    از  نانو  فناوری  ملی  سابقهم  با اولین دوره

اعضای این شبکه، مدرسان فناوری نانو هستند که گواهی توانمندی  توسط افراد متخصص و توانمند در دو حوزه فناوری نانو و تدریس است.  

 .اندزش فناوری نانو دریافت کرده تدریس نانو را از بنیاد آمو

 

 شرایط کسب گواهی توانمندی تدریس  -2

  های آزمون   در  شرکت  مندان باشود. عالقهمند اعطا می به افراد توانمند و عالقه  ،های مشخصها و ارزیابی دریس نانو طی آزمون گواهی توانمندی ت 

تدریس  می   ،الزم  هایحدنصاب   کسب  و  شدهاعالم توانمندی  گواهی    حوزه دو  در  و    ج  یا   ب  ، الف  تراز  سه  در  راتوانند 

 . کنند دریافت  آموزی/دانشجوییدانش 

و    )یک آزمون در هر سال تحصیلی(   توانمندی تدریس  لهای مستق( آزمون 1)شود:  به دو صورت برگزار می   تدریس   توانمندی  هایآزمون 

  صورت  به  مرحله  اولین   ؛ شودمی   اجرا  مرحله  دو  قالب   در این آزمون    ،دو حالت)تیرماه هر سال(؛ در هر    مسابقه ملی فناوری نانو  از طریق (  2)



                 
 

  قالب   در   ؛ مرحله دومشوندمی   دوم  مرحله  وارد   کرده باشند،   کسب  را   الزم   علمی   نصاب   حد   ، اول  مرحله  در   که  افرادی  و   د شومی   برگزار   تئوری

  یک   تدریس /آموزش  به  ، کنندگان در یک مدت زمان مشخصشود که طی آن، شرکت)آنالین( برگزار می   غیرحضوری  یا   حضوری   مصاحبه

بر اساس شیوه تدریس و پاسخ داوطلب به سؤاالت    ،مصاحبه  پردازند و داوران حاضر در جلسه از پیش اعالم شده می   خاص، با شرایط   موضوع 

 دهند. را مورد ارزیابی قرار می  فرد تدریس  توانمندی و حوزه  تراز، های مصاحبه و باتوجه به شاخص  ، داوران

درج شده در  حوزه تدریس  و بر اساس  تدریس  گواهی کسب با  نانو  مدرسان آن خواهد بود و  سال از تاریخ صدور   دو مدت اعتبار این گواهی 

یا دانشجویی، در  بخش دانش   در   فعال   ترویجی   نهادهای   با   توانندگواهی، می    داشته  همکاری   برگزاری رویدادهای آموزشی آموزی 

 .  باشند

رو ضروری است که اطالعات درج  *** اطالعات تماس و گواهی تدریس مدرسان در اختیار نهادهای ترویجی فعال قرار داده خواهد شد، از این 

 ، دقیق و کامل باشد. یا سایت باشگاه نانو سایت آموزش نانو  ، نام در سایت ستاد نانوشده توسط مدرسان در هنگام ثبت

آموزی،  تدریس نانو بپردازند؛ بخش دانش ، به  شبکه تواناو    آموزینهادهای دانش توانند در همکاری با  می   آموزیمدرسان دانش ***  

 ند.کفعالیت می  باشگاه نانوزیر نظر 

ترویجی فناوری    –رویدادهای آموزشی  ، به تدریس در  نهادهای دانشجویی توانند با همکاری با  می  مدرسان دانشجویی ***  

 هستند.  بنیاد آموزش فناوری نانو اقدام کنند؛ نهادهای ترویجی دانشجویی تحت نظارت   ای دانشجویان و صنایعنانو بر

 آموزی و دانشجویی تدریس داشته باشد. تواند در هر دو حوزه دانش حبه، می *** یک مدرس در صورت کسب شرایط الزم در مصا

نشجویی/صنعتی(، بررسی  اآموزی/دهای مربوط به هر حوزه )دانش نامه*** رویدادهای آموزشی برگزار شده توسط نهادهای ترویجی، طبق آیین 

 قرار خواهند گرفت.  و آموزش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  گروه ترویج حمایت  شده و در صورت کسب شرایط الزم، مورد  

 

 تدریس   تمدید گواهی -3

 برای تمدید گواهی تدریس دو راه وجود دارد: 

تواند مجدداً در آزمون شرکت کند؛ مدت اعتبار و  زمانی می : در این حالت، مدرس در هر  شرکت مجدد در آزمون توانمندی تدریس -۱

 گیرد. شود و در اختیار نهادها قرار می تراز جدید مدرس به عنوان مشخصات مدرس در نظر گرفته می 

گروه ترویج    مورد تأیید  رویداد آموزشی صورتی که مدرس در طول یک سال تحصیلی، در سه    : دررویدادهای آموزشیتدریس در    -2

تمدید خواهد شد. این    به مدت یک سال تدریس کرده باشد، اعتبار گواهی توانمندی تدریس وی    آموزی/دانشجویی/صنعتی( خش دانش )ب

 زمان، به زمان اعتبار گواهی تدریس مدرس افزوده خواهد شد. 

 

 ارتقای گواهی تدریس  -4



                 
 

و حوزه  تراز    ، تواند مجدداً در آزمون توانمندی تدریس شرکت کند؛ مدت اعتبارمدرس می  از نظر تراز و حوزه تدریس،   جهت ارتقای گواهی تدریس 

  فعال   شود و در اختیار نهادهای ترویجیمدرس در نظر گرفته می گواهی تدریس  مدرس به عنوان مشخصات    کسب شده توسط   جدیدتدریس  

 گیرد. قرار می 

 

 

 ارتباطی با شبکه مدرسان نانو های راه

 ntn@nano.ir    نانو  ایمیل شبکه مدرسان 

 090255554۳8    همراه و تلگرام شبکه مدرسان شماره 
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