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 دستورالعمل استفاده از سامانه ارزيابي فناوري (سافا)

 

به آدرس ) ابتدا بايد در سامانه ايران تك هاب TRL("سطح آمادگي فناوري"جهت دريافت 
www.irantechhub.ir  ثبت نام  "فناور"و سپس بعنوان  شده)كه در ادامه تشريح  موده (مراحل الفنثبت نام

موده و نثبت فناوري  اقدام به). پس از ثبت نام بعنوان فناور مي توانيد شدهكه در ادامه تشريح  1-ماييد(مراحل بن
 ماييد.ندرخواست ارزيابي 

 ماييد.نابتدا بايد بعنوان فناور ثبت نام  و درخواست سطح آمادگي، نكته الف: براي ثبت فناوري

 ، اما هر فناوري تنها به ازاي يك فناور قابل ثبت است.دوجود دارچند فناوري  امكان ثبتنكته ب: به ازاي هر فناور 

 توانيد به هر تعداد كه الزم است ثبت فناوري ميطي مراحل تكته ج: اگر يك فناوري متعلق به چند فناور است، در 
 اسامي همكاران را ثبت نماييد.

است يكبار مراحل الف را براي ثبت نام در مايند تنها كافي ننكته د: اساتيدي كه به عنوان داور در سامانه ثبت نام مي 
 .شناخته شوندسامانه در  "داور"بعنوان  با طي مراحل ج سامانه انجام دهند و سپس

 "داور"و  "سرمايه گذار"، "فناور"نكته ح: تنها با يك ثبت نام و گذراندن مراحل الف مي توانيد با سه كاربري 
 وارد سامانه شويد.

درخواست "طالعات به طور دقيق و كامل، علي الخصوص در بخش شايان ذكر است، تكميل ا
و بهره مندي شما از مزاياي سامانه داوري سريع تر و بهتر طرح شما  براي "ارزيابي سطح فناوري

 . الزامي است

به ترتيب زير  "سطح آمادگي فناوري"و درخواست ارزيابي  "ايران تك هاب"راهنماي ثبت فناوري در سامانه 
 است:

 تك هاب:ايران الف: ثبت نام در سامانه 

 ماييد.نمراجعه  www.irantechhub.irبه تارنماي سامانه به آدرس -1

 ماييد.نرا انتخاب  "ثبت نام"گزينه -2
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ثبت "را به دقت وارد و گزينه  "تكرار كلمه عبور"و  "كلمه عبور"، "تلفن همراه"، "ايميل"اطالعات اوليه شامل -3
 اييد.منرا انتخاب  "نام

 .وارد شودموده و حتما يك آدرس ايميل معتبر كه به آن دسترسي داريد ننكته: در ورود اطالعات دقت 

كليك  "فعالسازي"به ايميل مراجعه و روي لينك فعالسازي ارسال شده از سوي سامانه در ايميل با موضوع -4
 ماييد.ن

 براي. شد فعال موفقيت با شما حساب"گشت و پيغام پس از كليك بر روي لينك فعالسازي به سامانه باز خواهيد -5
را مشاهده خواهيد نمود. از همين صفحه يا بطور مستقيم از صفحه اصلي بر روي گزينه  ".شويد سامانه وارد ادامه

و  "آدرس ايميل"(واقع در نوار آبي در باال و سمت چپ) كليك كنيد و پس از ورود اطالعات شامل  "ورود"
 قبال ثبت نموده بوديد، وارد سامانه شويد. كه "كلمه عبور"

 ، تنها يكبار مي توان ثبت نام نمود."شماره همراه"و  "آدرس ايميل"نكته: با هر 

 

 : ثبت نام فناور:1-ب

صفحه انتخاب پروفايل ظاهر مي شود، در اين صفحه فعالسازي پنل د به سامانه وپس از فعالسازي حساب و ور -1
 نماييد.فناور را انتخاب 

 در اين مرحله نوع شخصيت حقيقي يا حقوقي را انتخاب كنيد. -2

 شغلي را تكميل كنيد. وضعيت تحصيلي و وضعيت، در ادامه اطالعات شخصي، اطالعات تماس -3

 در انتها تصوير پروفايل (لوگوي شركت در صورت انتخاب شخصيت حقوقي) را انتخاب و آپلود نماييد. -4

 ومه شخصي يا شركت خود را آپلود نماييد.در آخرين قدم رز -5

 پس از تكميل مراحل فوق يك پروفايل و صفحه اختصاصي به نام شما در سامانه ايجاد خواهد شد. -6
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 : ثبت نام فناوري:2-ب

از طريق صفحه پروفايل خود مي توانيد نسبت به ثبت فناوري جديد افدام نماييد. فناوري هاي ثبت شده در  -1
 صاصي شما نمايش داده مي شوند.صفحه اخت

 پس از انتخاب فناوري جديد فرم مرتبط برايتان باز مي شود. -2

 ابتدا مشخصات فناوري را به طور دقيق وارد نماييد. -3

 سپس همكاراني را كه در اين فعاليت حضور داشته اند در صورت وجود معرفي نماييد. -4

 بارگذاري نماييد.در مرحله بعد يك تصوير از فناوري  -5

 در آخرين مرحله در صورت لزوم تصاوير بيشتري بارگذاري نماييد. -6

يك صفحه اختصاصي براي فناوري شما در سامانه ايجاد و همچنين فناوري در پروفايل پس از طي مراحل فوق  -7
 شما نيز نمايش داده خواهد شد.

دهيد و يا صرفا براي  )TRL(ح آمادگي فناوري مي توانيد براي فناوري ايجاد شده درخواست بررسي سط -8
 آگاهي خود از گزينه خودارزيابي استفاده نماييد.

 

 ثبت نام داور: ج:

 ويا از طريق آيكون باالي سمت چپ روي انتخاب پروفايل كليك كنيد.  وارد سامانه شويد -1

 در صفحه انتخاب پروفايل گزينه فعالسازي پنل داور را انتخاب نماييد. -2

 در ادامه اطالعات شخصي، اطالعات تخصصي و اطالعات تماس را به دقت تكميل نماييد. -3

 در آخرين مرحله تصوير شخصي خود را بارگذاري نماييد. -4


