به نام خدا
ساٌّوای ثثت ًام فناور دس ساهاًِ اسصیاتی في آٍسی ایشاى(سافا)
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 .1ثبت نام
تشای ثثت ًام هیتَاًیذ تِ آدسس  http://irantechhub.irهشاجعِ کٌیذ .دس صَستی کِ قثال ثثت ًام کشدُ ایذ
اص ایي هحل گزضتِ ٍ سٍی دکوِ ٍسٍد کلیک کٌیذ.
هشحلِ 1.1

تعذ اص کلیک تش سٍی ثثت ًام تا صفحِ صیش سٍتِ سٍ هی ضَیذ .دس ایي قسوت اعالعات هَسد ًیاص هاًٌذ ایویل،
ضواسُ تلفي ّوشاُ ٍ یک سهض عثَس سا ٍاسد کٌیذ ٍ سپس تش سٍی دکوِ ثثت ًام کلیک کٌیذ.
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هشحلِ 1.1

دسصَست هَفق تَدى ثثت ًام ٍ هطاّذُ پیام صیش ایویلی حاٍی لیٌک فعال ساصی تشای ضوا اسسال هیطَد .تشای
تکویل هشاحل ثثت ًام تش سٍی ایي لیٌک اسسال ضذُ کلیک کٌیذ.
هشحلِ 1.1
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اکٌَى تا پیام صیش هَاجِ هیطَیذ .ثثت ًام ضوا تا هَفقیت اًجام ضذُ است ٍ هیتَاًیذ تشای ٍسٍد تِ حساب خَد
اقذام کٌیذ.

هشحلِ 1.1

 .2ایجاد پروفایل فناور
تعذ اص ثثت ًام ٍ صدى دکوِ ٍسٍد اکٌَى تایذ اقذام تِ ساخت پشٍفایل خَد کٌیذ .ضوا هیتَاًیذ دس ً 1قص فٌاٍس،
سشهایِ گزاس ٍ یا داٍس دس سایت فعالیت کٌیذ .الصم تِ رکش است کِ یک حساب هیتَاًذ یک یا تیطتش اص یک ًقص
(فٌاٍس ،سشهایِ گزاس ٍ ّن داٍس) داسا تاضذ.
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هشحلِ 1.1

تشای ساخت پشٍفایل فٌاٍس پٌل فٌاٍس سا کِ دس ضکل  1.1هطاّذُ هی کٌیذ اًتخاب کٌیذ .تستِ تِ ایي کِ فٌاٍسی
هشتَط تِ ضخص حقیقی (فشد) یا حقَقی (ضشکت ّا ،داًطگاُ ّا ٍ  )...است گضیٌِ هٌاسة سا اًتخاب ٍ اعالعات
هَسد ًیاس سا ٍاسد کٌیذ.
هشحلِ 1.1
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پنل فناور  -حقیقی
دس صَست اًتخاب گضیٌِ حقیقی صفحِ صیش سا هطاّذُ خَاّیذ کشد .اعالعات هَسد ًیاص سا دس ایي قسوت ٍاسد
کٌیذ .
هشحلِ  – 1.1.1اعالعات ضخصی سا ٍاسد کٌیذ.

هشحلِ  – 1.1.1اعالعات تواس سا ٍاسد کٌیذ.
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هشحلِ  – 1.1.1اعالعات هشتَط تِ تحصیالت سا ٍاسد کٌیذ.

هشحلِ ٍ – 1.1.1ضعیت ضغلی خَد سا ٍاسد کٌیذ.

8
هشحلِ  –1.1.2عکس خَد سا اًتخاب ٍ سپس تش سٍی دکوِ تاسگزاسی کلیک کٌیذ.

هشحلِ  – 1.1.3ضخصی سصٍهِ خَد سا تا فشهت  pdfآپلَد کٌیذ ٍ تش سٍی دکوِ تاسگزاسی کلیک کٌیذ .دس صَست ًذاضتي سصٍهِ هیتَاًیذ تا
استفادُ اص سشٍیس سایگاى اتثاکس  https://atbox.io/resume/builderسصٍهِ خَد سا تساصیذ.
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هشحلِ  – 1.1.4پس آپلَد سصٍهِ صفحِ صیش ساهطاّذُ خَاّیذ کشد .اکٌَى پشٍفایل فٌاٍس ضوا تا هَفقیت ساختِ ضذ.

پنل فناور – حقوقی
دس صَست اًتخاب گضیٌِ حقَقی دس هشحلِ  1.1صفحِ صیش سا هطاّذُ خَاّیذ کشد .اعالعات هَسد ًیاص سا دس ایي
قسوت ٍاسد کٌیذ .
هشحلِ  – 1.1.1ثثت ًام پشٍفایل فٌاٍس تشای ضخص حقَقی
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هشحلِ  – 1.1.1اعالعات حقَقی سا ٍاسد کٌیذ.

هشحلِ  – 1.1.1اعالعات تخصصی سا ٍاسد کٌیذ.
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هشحلِ  – 1.1.1اعالعات تواس سا ٍاسد کٌیذ.

هشحلِ  – 1.1.2عکس پشٍفایل سا تاسگزاسی کٌیذ.
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هشحلِ  – 1.1.3پس اص آپلَد عکس تا صفحِ صیش سٍتِ سٍ هیطَیذ .اکٌَى پشٍفایل فٌاٍس – حقَقی ضوا ثثت گشدیذ.
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 .3ثبت فناوری جدید
اکٌَى پشٍفایل ضوا آهادُ است ٍ ضوا قادس خَاّیذ تَد في آٍسی خَد سا ثثت کٌیذ .تشای ایي هٌظَس سٍی گضیٌِ
فٌاٍسی جذیذ کلیک کشدُ ٍ جضئیات هشتَط تِ آى سا ٍاسد کٌیذ.
هشحلِ  - 1.1پس اص کلیک تش سٍی فٌاٍسی جذیذ یِ صفحِ صیش هیشٍیذ .اکٌَى اعالعات فٌاٍسی سا ٍاسد کٌیذ.

هشحلِ  - 1.1دس ایي قسوت ًام افشادی کِ دس پشٍطُ ّوکاسی داضتٌذ سا ٍاسد کٌیذ .دسصَست ًذاضتي ّوکاس سٍی کلیذ اداهِ کلیک کٌیذ.
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هشحلِ  – 1.1عکسی اص فٌاٍسی سا تاسگزاسی کٌیذ.

هشحلِ  – 1.1دس صَست توایل هیتَاًیذ عکس ّای تیطتشی اص فٌاٍسی سا دس ایٌجا تاسگزاسی کٌیذ .ایي فیلذ اختیاسی است.
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هشحلِ  – 1.2پس اص تکویل اعالعات تا صفحِ صیش سٍتِ سٍ هیطَیذ .ثثت فٌاٍسی تا هَفقیت اًجام ضذ.

 .4خود ارزیابی
دس صَستی کِ هی خَاّیذ تا سَاالت سغح آهادگی فٌاٍسی آضٌا ضَیذ ٍ ًسثت تِ ٍضعیت خَد آگاُ ضَیذ اص ایي
قسوت استفادُ کٌیذ .الصم تِ رکش است کِ اهتیاص کسة ضذُ دس ایي قسوت تَسظ سیستن هحاسثِ هی ضَد ٍ
دس جایی ثثت ًوی گشدد ٍ فاقذ ّیچ گًَِ اسصضی هی تاضذ.
هشحلِ 1.2

06

 .5درخواست بررسی TRL
دس ایي قسوت في آٍس تایستی ًَع  TRLسا تشای في آٍسی خَد هطخص کٌذ .ایي کاس تِ  1سٍش هوکي است :
ًTRLقشُ ای :ایي سٍش سایگاى تَدُ ٍ داٍساى تش اساس اسٌاد اسسالی فٌاٍسی ضوا سا تشسسی هی کٌٌذ.
 TRLعالیی :ایي سٍش ّوشاُ تا هصاحثِ حضَسی ٍ ّضیٌِ هیثاضذ ٍ داٍساى تش اساس اسٌاد اسسالی ٍ هصاحثِ
حضَسی فٌاٍسی ضوا سا تشسسی هی کٌٌذ.
 TRLالواسی :دس صَستی کِ دس یکی اص سٍیذادّای هعتثش ضشکت ٍ هقاهی کسة ًوَدُ ایذ  ،اص ایي قسوت اقذام
ًواییذ.
تَضیح  :1سَاالت ً TRLقشُ ای ،عالیی ٍ الواسی تفاٍتی تا ّن ًذاسًذ ٍ صشفا ضکل ٍ کیفیت داٍسی هتفاٍت
هی تاضذ.
تَضیح  :1عالٍُ تش  TRLهی تَاًیذ تِ سَاالت ً PRL ٍ MRLیض پاسخ دّیذ تا اهتیاص آى ّا ًیض هحاسثِ
گشدد.

هشحلِ 2
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ً TRLقشُ ای ٍ عالیی

هشحلِ  – 2.1.1فشم ً TRLقشُ ای ٍ عالیی  :پس اص اًتخاب ً TRLقشُ ای فشم صیش سا هطاّذُ هیکٌیذ .سپس اقذام تِ پش کشدى فیلذ ّا
کٌیذ.

هشحلِ  – 2.1.1دس گام دٍم دس صَست پشکشدى فیلذّای هشیَعِ ٍ اعالعات کافی هیتَاًیذ اص تقیِ گام ّا عثَس کشدُ ٍ تش سٍی اسسال تشای
داٍسی کلیلک کٌیذ دس غیش ایي صَست تِ گام تعذی تشٍیذ.
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هشحلِ  – 2.1.1دس صَست هطاّذُ ی صفحِ صیش دسخَاست تشای  TRLتا هَفقیت اًجام ضذُ است.

دس پایاى تش سٍی ٍضعیت في آٍسی ّا (سوت ساست ٍ تاال ضکل  )1.1.1کلیک کشدُ تا ٍضعیت في آٍسی خَد سا
هطاّذُ کٌیذ.
هشحلِ 2.1.1
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تَضیحات
 اهتیاص ًْایی  TRLلضٍها تش اساس اسصش ٍ اّویت في آٍسی ًثَدُ ٍ توام جَاًة اعن اص تَجیح
اقتصادی ،آهادگی عشح تشای تَلیذ دس تاصاس ٍ  ..سا ضاهل هیطَد.
 دس اسسال هذاسک هَسد ًیاص تشای ّش یک اص سَاالت دقت ًواییذ تا پشٍسِ داٍسی تِ دسستی صَست گیشد.

