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 نام متقاضی گرنتثبت راهنمای  

کاربرگ معرفی    -2  تاییدیه دانشکده   -1فایل )شامل هفت  که  را    تهای موردنیاز ثبت درخواسکاربرگ -1

اد  نامه استرضایت - 6تعهدنامه به سازمان حامی  -5 وزارت عتف به تعهدنامه  -4ها هزینهبرآورد  - 3دستاورد 

نام اولیه  ایل تاییدیه دانشکده در مرحله ثبتفنمایید.    دانلودرا  باشد  می(  پاورپوینت ارائه پارسا  -7راهنمای اول  

 در مرحله ثبت درخواست موردنیاز است. هاو دیگر فایل

 زیر خواهید شد. سامانه وارد    م ثبت نالینک   ا کلیک برب -2

 
به شکل زیر مشاهده خواهید  را  نام  فرم ثبت.  نام که با فلش قرمز مشخص شده کلیک نمایید بر لینک ثبت -3

 نمود. 

 

https://techno.msrt.ir/file/download/page/1582957950-files.zip
https://bpms.istt.ir/Technomsrt/Login.aspx?ReturnUrl=%2Ftechnomsrt
https://bpms.istt.ir/Technomsrt/Login.aspx?ReturnUrl=%2Ftechnomsrt
https://bpms.istt.ir/Technomsrt/Login.aspx?ReturnUrl=%2Ftechnomsrt
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  نام متقاضی گرنت را ثبتصفحه فیلدهای    "فناوری هستم  متقاضی گرنت "در فیلد    "بله"ینه  با انتخاب گز -4

 خواهد نمود. بارگیری  شکل زیر به

 
خیره و ارسال به  ذ "بر دکمه تایید دانشکده،  تکمیل شده  و بارگذاری فایل نام پس از تکمیل فرم ثبت -5

 کلیک نمایید. "مرحله بعد 

 



3 
 

 در این مرحله پیام زیر را مشاهده خواهید نمود:   -6

 
، امکان ثبت درخواست با  علم و فناوری استان مربوطهپس از تایید ثبت نام اولیه توسط کارشناس پارک  -7

 سر است.مینه برای شما ورود به ساما

 . ورود کنید سامانه نمایید و به د وار  ، نام کاربری و کلمه عبور را برای ثبت درخواست -8
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 ردش کار را انتخاب نمایید.گ، شروع کارتابلبخش  از  -9

 

 .شوید اوری بخش درخواست گرنت فنوارد   -10
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برآورد   -2کاربرگ معرفی دستاورد  - 1) مستندات تکمیل شدهو  تکمیل نمایید  فرم ثبت درخواست را -11

در  ) راهنمای اول ادنامه استرضایت - 5تعهدنامه به سازمان حامی  -4 وزارت عتفبه تعهدنامه  -3ها هزینه

 را بارگذاری نمایید. (پاورپوینت ارائه پارسا -6  ی که استاد راهنمای دوم هستید(صورت

 

وانی شده و قابل  نام اولیه بازخاز مرحله ثبتهسته  لسئواز جمله استان و اطالعات می این فرم برخی از فیلدها*

 .باشد تایپ نمی

 کلیک نمایید. "خیره و ارسال به مرحله بعد ذ"بر دکمه پس از تکمیل فرم  -12
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 شود. ینمایش داده مبت شده پروژه ثپیگیری ، کد پایان فرآیند ثبت درخواست با -13

 
 کننده درخواست را مشاهده خواهید نمود. کارشناس دریافت  ،کارتابل خود   "شده  ارسال"در بخش    نونکا -14

 
به  امکان ردگیری کامل فرآیند ، پیگیری کد شده، عالوه بر ثبت برای پیگیری اخرین وضعیت پروژه  -15

کارتابل   "شده ارسال"در بخش گردشکار درخواست خود  بر  دارد. برای این منظور  نیز وجود صورت آنالین 

 .نمایید  کلیکرا  "ردگیری کامل فرآیند "گزینه سپس   .کلیک نمایید 
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 :های علم و فناوریناسان پارکشکاراطالعات تماس  

 ۰۴۱۳۴۲۶۵۰۰۴پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی: آقای بهمن محمدیاری 

 ۰۷۱۳۶۳۶۰۳۰۰پور  پارک علم و فناوری فارس: آقای حامد دهقان

 ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۵۹رو  پارک علم و فناوری خراسان رضوی: خانم نرگس خنده

 ۰۸۶۳۲۸۰۲۶۰۱پارک علم و فناوری مرکزی: آقای محسن قربانی  

 ۰۲۳۳۲۳۰۰۲۷۵پارک علم و فناوری استان سمنان: آقای جلیل غریبی  

 


