راهنمای جذب و پذیرش

برای ثبتنام در سامانه پارک علم و فناوری ابتدا در صفحه ورود در قسمت بالا سمت راست بر روی دکمه ثبتنام
کلیک کنید.

سپس اطلاعات کاربری خود را وارد کرده و بر روی دکمه ثبتنام کلیک کنید .پس از کلیک بر روی این دکمه کدی
 5رقمی به شماره موبایل و یا ایمیل شما جهت تأیید ارسال میگردد.

پس از ارسال کد برای شما صفحهای باز میشود که در آنجا باید کد تأییدیه ارسالی به ایمیلتان را آنجا وارد نمایید.
(توجه داشته باشید درصورتیکه در صندوق دریافتی ایمیل خود ایمیلی دریافت نکردید قسمت  spamرا مشاهده
کنید و در صورت مشاهده ایمیل در قسمت  spamبرای آن ایمیل  Not Spamرا بزنید تا ایمیل به صندوق پستی
انتقال یابد)
پس از واردکردن کد ارسالی دکمه ارسال را کلیک نمایید تا ثبتنام شما انجام شود .پس از انجام ثبتنام باید منتظر
بمانید تا کارشناس پارک کاربری شمارا تأیید کند.

پس از تأیید اطلاعات کاربری توسط کارشناس پارک میتوانید با نام کاربری و پسورد خود وارد سیستم پارک شوید
پس از ورود به سیستم بر روی دکمه تکمیل کاربرگ اولیه کلیک نمایید.

پس از کلیک بر روی دکمهی تکمیل کاربرگ اولیه وارد فرم کاربرگ اولیه میشوید در اینجا باید اطلاعات فرد
متقاضی ،مراحل گذرانده در مورد ایده و مراحل تجاریسازی ایده را تکمیل نمایید.
(هر مورد یا فیلدی که لازم به توضیح باشد در جلوی آن علامت سؤالی قرار دارد که با کلیک بر روی آن میتوان
توضیحات مربوط به آن فیلد را مشاهده نمایید)

پس از تکمیل کاربرگ اولیه میتوانید با کلیک بر روی دکمه بررسی توسط کارشناس که در مرحلهی آخر و در پایین
صفحه قرار دارد ،کاربرگ را برای کارشناس جذب و پذیرش ارسال کنید.

پس از ارسال کاربرگ اولیه برای کارشناس جذب و پذیرش منتظر بمانید تا مشخصات شما تأیید گردد .در صورت
تأیید مشخصات نتیجه چه بهعنوان دوره پیش رشد یا رشد وارد کارتابل شما میشود و شما میتوانید آن را پس از در
منوی کارتابل مشاهده و با کلیک بر روی عملیات وارد فرم مربوطه (رشد یا پیش رشد) شوید.

پس از وارد شدن به کاربرگ رشد یا پیش رشد ،مراحل را بهصورت کامل و با دقت تکمیل فرمایید و در مرحله آخر و
پس از ذخیره با کلیک بر روی دکمهی بررسی نهایی ،فرم را جهت تأیید نهایی برای کارشناس ارسال نمایید .پس از
تأیید کاربرگ توسط کارشناس پارک میتوانید وارد سیستم خدمات شوید.

