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 مقدمه

 واحدهای فناور علم و فناوری یا مرکز رشدتواند جهت پذیرش در پارک گیری از این سامانه متقاضی میبا بهره

پرداخت  همچنین وتکمیل، اصالح و ارسال پرسشنامه اقدام نماید. امکان پیگیری وضعیت درخواست، 

 های مربوطه از طریق سامانه وجود دارد.هزینه

 .تهیه شده است و سهولت کار با این سامانه متقاضیایی راهنما جهت آشناین 

 آشنا خواهید شد.جذب و پذیرش در سامانه فرآیند  در ادامه با روند انجام

 

  



 

 نامهواژه

که در ابتدای فرآیند پذیرش توسط  ای و کلی استاین فرم حاوی اطالعات شناسنامه :درخواست پذیرش

 .گرددمتقاضی تکمیل می

که پس از تایید فرم اطالعات اولیه،  باشدمیاین پرسشنامه حاوی اطالعاتی با جزئیات بیشتر  :پرسشنامه ورود

 گردد.توسط متقاضی تکمیل می

 .نمایدشرکت یا گروه کاری که متقاضی در قالب آن اقدام به ثبت ایده می :واحد فناور

عنوان فناور خصوصی،  تحتتواند درخواست پذیرش، میاز و هدف خود : متقاضی با توجه به نیاز نوع پذیرش

دهنده خدمات درخواست خود را ثبت نماید. انتخاب نوع پذیرش مختص د تحقیق و توسعه و یا شرکت ارائهواح

 باشد.های ثبت شده جهت پذیرش در پارک علم و فناوری میشرکت

از ابتدای ثبت درخواست متقاضی واست ی تغییر وضعیت درخدهندهنشان: تاریخچه تغییر وضعیت درخواست

 باشد.پذیرش می

  



 

 ثبت درخواست اولیه پذیرش در پارک علم و فناوری و یا مرکز رشد

 

  

 فرم اطالعات اولیه جهت درخواست پذیرش در پارک علم و فناوری 1شکل 

 فرم اطالعات اولیه جهت درخواست پذیرش در مرکز رشد 2شکل 



 

بایست ابتدا درخواست اولیه پذیرش خود را متقاضی می ،پذیرش در پارک علم و فناوری و یا مرکز رشد جهت

 ،نمایید این درخواست شامل اطالعات کلی درباره متقاضیمشاهده می 2و  1طور که در شکل ثبت نماید. همان

 باشد.می شرکت یا گروه کاریایده و افراد کلیدی 

 

 پیگیری توسط سامانهصدور شماره  3شکل

 

 نمایش آخرین وضعیت درخواست پذیرش 4شکل 

برای متقاضی صادر  پیگیری وضعیت درخواستامکان یک شماره پیگیری جهت پس از ثبت درخواست، سامانه 

 ی یابدتواند از تایید یا عدم تایید درخواست خود آگاه. متقاضی به کمک این شماره می(3)شکل کندمی

 شود.رسانی میمیل و پیامک نیز به متقاضی اطالعین تایید یا عدم تایید درخواست از طریق ای. همچن(4)شکل

تواند با اصالح موارد اعالم شده توسط متقاضی می ،اگر ایده قابل اصالح باشد ،در صورت عدم تایید درخواست

  اقدام به ثبت درخواست خود نماید. اًکارشناس مجدد



 

به پارک علم و فناوری مراجعه  بایست حضوراًهرگونه اعتراض متقاضی می جهتدر صورت عدم پذیرش ایده، 

 و درخواست خود را پیگیری نماید.

 

رسانی مک به متقاضی اطالعپس از اینکه تایید یا عدم تایید درخواست از طریق ایمیل و پیا الزم به ذکر است

توضیحات متقاضی جهت مشاهده  نموده باشد کارشناس توضیحاتی در سامانه ثبت که در صورتی، شد

سپس با وارد نمودن شماره  بایست از طریق لینکی که به ایمیل او ارسال شده است اقدام نمایدکارشناس می

و  5)شکل د.شونمایش داده می کارشناسهمراه با توضیحات  وضعیت درخواست ،پذیرش خواستدرپیگیری 

 .(6شکل

 پیگیری درخواست پذیرش 5 شکل

 

 مشاهده وضعیت درخواست و توضیحات کارشناس 6شکل 

94249113224366311 

94249113224366311 



 

 

 صفحه ورود به سامانه جذب و پذیرش 7شکل 

تواند شود که به کمک آن میبرای متقاضی ارسال می عبوریک نام کاربری و رمز  ر صورت تایید درخواست،د

 (.8و شکل 7با انتخاب تکمیل پرسشنامه جهت تکمیل اطالعات خود اقدام نماید )شکل وارد کارتابل خود شود و

 کارتابل متقاضی 8شکل 



 

 صفحه انتقال به درگاه بانکی جهت پرداخت 9شکل 

 پس از ،باشد. سامانه با نمایش مبلغمی تعیین شدهجهت تکمیل پرسشنامه متقاضی ملزم به پرداخت هزینه 

 .(9)شکلنماید به صفحه پرداخت منتقل می را انتخاب درگاه متقاضی

 :تکمیل پرسشنامه

 نمای کلی نمایش جزئیات درخواست پذیرش 10شکل 

 رمز عبور و نام کاربریامکان تنظیم ( 1

 باشد(تکمیل پرسشنامه مستلزم پرداخت هزینه می ،زمان تکمیل پرسشنامه )پس از اتمام این زمانمدت ( 2

 ( شماره پیگیری درخواست 3



 

 ( آخرین وضعیت درخواست4

 ( تاریخچه تغییر وضعیت درخواست5

 های مختلف پرسشنامه( بخش6

 العاتجهت اصالح اط( بازگشت به مرحله قبل 7

 های تکمیل شده پرسشنامه( ذخیره بخش8

 هااطالعات سایر بخشاین بخش از پرسشنامه و انتقال به صفحه بعد جهت تکمیل  ( ذخیره9

 

 

 :اطالعات مؤسسین و همکاران و مشاورانتکمیل نکات مربوط به 

 اطالعات مؤسسین و همکاران و مشاورانتکمیل  11کل ش

سسین و همکاران و مشاوران، متقاضی جهت ویرایش ؤهای مبه بخش در هنگام تکمیل اطالعات مربوط

تمام  با انتخاب لیستتواند یک شخص و یا نمایش اطالعات مربوط به هر شخص می حذفیا  افزودناطالعات، 

 (.12و شکل 11نماید )شکلجهت انجام آن اقدام اشخاص، 



 

 لیست تمام اشخاص 12شکل 

 

 

شود. در صورتی که پرسشنامه نیاز میرسانی به متقاضی اطالع توسط کارشناستایید یا عدم تایید پرسشنامه 

و به تعیین شده زمان  مدت شود و متقاضی دراصالحات توسط کارشناس اعالم می ،به اصالح داشته باشد

. در صورت اتمام زمان و تعداد دفعات تعیین باشدامکان اصالح پرسشنامه را دارا می مشخصتعداد دفعات 

 باشد.پرداخت هزینه میبه متقاضی جهت اصالح پرسشنامه ملزم  ،هشد

 


