به نام خدا
فرآیند ثبت نام شرکت به شرح زیر می باشد:

ورود به سامانه ثبت نام:
شرکتهای متقاضی بایستی ابتدا از قسمت " ثبت نام شرکت ها" وارد سامانه ثبت نام شوند.

ثبت نام اولیه شرکت:

شرکتهایی که برای اولین بار وارد سامانه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می شوند الزم است با انتخاب گزینه "
ثبت نام" و سپس تایید تعهدات و آگاهی های الزم بایستی نام شرکت ،شناسه ملی و همچنین پست الکترونیک شرکت فرآیند
ثبت نام را تکمیل نموده تا لینک فعالسازی سامانه به پست الکترونیک وارد شده ارسال گردد.

شرکت متقاضی پس از تایید لینک فعال سازی می تواند از طریق شناسه ملی و رمز انتخابی وارد سامانه شده و به ترتیب زیر
اطالعات خود را وارد نماید.
شروع ثبت اطالعات شرکت :
متقاضی الزم است جهت ثبت اطالعات شرکت ابتدا از نوار ابزار باال فیلد " ثبت اطالعات " و سپس " ثبت اطالعات شرکت " را
انتخاب نماید.

تکمیل اطالعات :
متقاضی الزم است در هفت بخش  :مشخصات کلی – هیئت مدیره – سهامداران – مجوزها  ،استانداردها – منابع انسانی موجود
– کاال و خدمات – اطالعات مالی که فیلدهای هر قسمت در سمت راست صفحه نمایش داده شده است ،را تکمیل نماید.
الزم به ذکر است در تمامی قسمتهای فرآیند تکمیل اطالعات ،شرکت ،پس از ثبت اطالعات بایستی به روی دکمه "ذخیره" که در
انتهای صفحه قرار گرفته است کلیک نماید .در غیر اینصورت اطالعات تکمیل شده ذخیره نخواهد شد.

کاال و خدمات دانش بنیان :
شرکتهای متقاضی با توجه به تعاریف ارائه شده در آیین نامه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان در رابطه
با کاال و خدماتی که مبتنی بر فناوریهای برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و به تصویب کارگروه در فهرست حوزههای کاالها و
خدمات دانشبنیان رسیده است و همچنین فعالیت تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی مهندسی شرکت ،مرتبط با «فهرست
کاالهای دانشبنیان» مصوب کارگروه جهت درج کاال و یا خدمت دانش بنیان خود می توانند از فیلد "درج" در نوار ابزار نشان داده
شده اقدام نمایند.

ارسال درخواست بررسی دانش بنیان :
شرکت بعد از تکمی ل اطالعات خود و بارگذاری اسناد مربوط بایستی به قسمت ارسال درخواست دانش بنیان مراجعه نماید و به
روی درخواست نهایی کلیک نماید .در صورت تایید ارسال درخواست ،رسید پذیرش به شما ارائه خواهد شد.

