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  پژوهشی توسط مشمولین تقاضایمراحل ثبت 

توانند های مشمول پس از ثبت نام در سامانه ساتع و دریافت نام کاربری و رمز عبور میها و مؤسسهها، بانکنمایندگان شرکت

 های پژوهشی خود را در سامانه ساتع ثبت و به فراخوان گذارند.مندیو نیاز هاتقاضامطابق فرایند زیر 

تواند مراحل ، میزیر نماینده شرکت مشمول پس از ورود به فضای کاربری خود و انتخاب گزینه ثبت تقاضای جدید، مطابق شکل

 طی نماید.گفته شده در این سند ثبت نام را مطابق فرایند 

ه هر کدام در قسمت های دیگری نیز وجود دارد کاطالعات و گزینه فضای کاربری نمایندگان مشمولیندر الزم به ذکر است  

 راهنمای مربوط به خود توضیح داده خواهد شد.

 

 

  



و محل  نوع تقاضاتعیین ،«ثبت تقاضای جدید»، پس از کلیک روی گزینه اولویت پژوهشی(تقاضا )از ثبت اولین مرحله  .1

 باشد.می ، مطابق شکل زیرپژوهشی تقاضایتأمین اعتبار مرتبط با این 

 

 

a.  در دو قالب تقاضاهای پژوهشی  بند قانونیذکر شود. مطابق  تقاضانوع  بایستمی ،تقاضادر قسمت گروه

-قابل هزینه کرد می «های تحصیالت تکمیلیحمایت از رساله»و یا  «طرح)پروژه( های پژوهش کاربردی»

 باشد.

b. ن در قسمت محل تأمین اعتبار اگر شرکت ثبت کننده جزو لیست مشمولین این بند قانونی باشد، در ای

را در اختیار خواهد داشت. شرکت می  «منابع داخلی»و  «قانون بودجه 9بند واو تبصره »قسمت دو گزینه 

تواند محل تأمین اعتبار طرح یا رساله را از بین دو گزینه انتخاب نماید در صورتیکه شرکت یا سازمان ثبت 

 داخلی را در اختیار خواهد داشت.نباشد، تنها گزینه منابع  9کننده جزو لیست مشمولین بند واو تبصره 

 

 ، روی گزینه مرحله بعد کلیک نمایید.بعد از انتخاب نوع تقاضا و محل تأمین اعتبارات مورد نیاز آن

 

  



 

مطابق توضیحات داده شده در جلوی هر فیلد مربوط به تقاضای پژوهشی  یاطالعات فیلدهای در مرحله دوم الزم است .2

در این  تکمیل دقیق اطالعات باشد.تقاضای پژوهشی در سامانه می RFP ثبت در واقعاین مرحله  تکمیل .تکمیل شود

 تواند راهنمای مناسبی برای مجریان جهت تدوین پیشنهاده باشد.می مرحله

 فیلدهای اطالعاتی این مرحله عبارتست از:

 5کشور در  یانجام گرفته در نقشه جامع علم یبند میمطابق با تقس یپژوهش یتقاضا تیماه :ماهیت تقاضا

 .باشدیسالمت و هتر قابل انتخاب م ،یو معارف اسالم یعلوم انسان ،یو کاربرد هیعلوم پا ،یدسته فناور

حوزه تقاضای پژوهشی مطابق با ماهیت تقاضای انتخاب شده و بر اساس حوزه های تعیین شده  :حوزه تقاضا

 .ش داده می شوددر نقشه جامع علمی کشور نمای

 .عنوان تقاضا می بایست جامع، مختصر و بیانگر نیازمندی شرکت مشمول باشد :عنوان تقاضا

در این قسمت شرکت یا سازمان هدف نهایی خود از اجرای پروژه یا حمایت از رساله تحصیالت  :نوع تقاضا

 ای باشد.افزار رایانهفناوری و نرمتواند ماده، قطعه، تجهیز، نوع تقاضا می .تکمیلی را مشخص می نماید

هدف باید به صورت مشخص و روشن، واقعی و دست یافتنی، قابل اندازه گیری تعریف  :اهداف اجرای پروژه

 .شود و دارای بعد زمانی بوده و مورد توافق جمعی قرار گرفته باشد

 : تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح / پروژه :ضرورت اجرای پروژه

های فناوری هدف و نقشه راه فناوری، چرایی انجام کار و اهداف کلی بر اساس نیازها و اساس سند حوزه بر

انتظارات کارفرما تبیین گردند و توضیحاتی مختصر از مشکالت شرایط موجود و دلیل نیاز به 

 .ماده/قطعه/محصول/تجهیزات/فناوری جدید ذکر گردد

 تواند شرحی از تقاضا را ارائه دهد.ی میدر این قسمت متقاض :شرح کامل تقاضا

شرکت زمان مورد انتظار خود برای اجرای پروژه را در این قسمت مشخص می  ا )ماه(:زمان مورد انتظار اجر

 .نماید

با توجه به اهداف و خروجی های مورد انتظار، شرکت کارفرما حدود قیمت مد نظر  :هزینه مورد انتظار اجرا

را می بایست مشخص نماید. الزم به توضیح است این هزینه برآورد اولیه شرکت کارفرما خود در اجرای پروژه 

 .می باشد، فلذا مبلغ قرارداد می تواند متفاوت با هزینه قید شده در این بخش باشد

دفاعی می -اجتماعی، سالمت و رفاه، امنیتی-منظور آثار علمی، فنی ،فرهنگی، اقتصادی :آثار اجرای پروژه

 .باشد

بینی اثربخشی و توجیه اقتصادی تأکید می گردد. بهره مندسازی فعالیت های پیش :پیامدهای اجرای پروژه

های مدیریتی، های پژوهش، به ویژه در بهبود شیوهاقتصادی، اعم از تولید کاالها و خدمات، از نتایج و یافته

 .بهبود ترکیب عوامل تولید، بهبود ابزارها و ساختاری تولید است

در این قسمت کارفرما جهت راهنمایی بهتر مجریان، می تواند فازبندی اجرا و  :راحل کلی اجرای پروژهم

 .مراحل کلی اجرای پروژه را مشخص نماید

شده مرتبط اطالعات الزم در خصوص زنجیره مطالعات و تحقیقات انجام: پیشینه مساله/توضیحات تکمیلی

گردد. همچنین ذکر مطالعه برای تکمیل اقدامات گذشته تبیین میقبلی در این زمینه و ضرورت انجام این 

 .حداقل یک مورد طرح یا پروژه مرتبط تأکید می شود

 
 



 
 باشد.مرحله اجباری میتکمیل فیلدهای اطالعاتی ستاره دار در این 

  



را تا این مرحله ذخیره تواند با انتخاب گزینه ذخیره، اطالعات مربوط به تقاضای پژوهشی در مرحله سوم متقاضی می .3

بارگذاری اسناد پیوست و  تواندشود، کاربر میسامانه وارد مرحله چهارم می . پس از کلیک روی این گزینهنماید

  .به زمان دیگری موکول نماید انجام دهد و یا آنرا بارگذاری تقاضا در سامانه را

 

داشته باشد، اطالعات تکمیل شده مربوط به این تقاضا در در صورتیکه کاربر قصد ادامه فرایند را در زمان دیگری 

های ثبت شده در بخش ذخیره موقت قابل دسترسی خواهد بود. برای انجام ادامه مراحل ثبت اولویت قسمت اولویت

 بایست مراحل زیر طی شود:می

 های ثبت شده در قسمت داشبورد، مطابق شکل زیر:. انتخاب گزینه اولویت3.1

 

تخاب تقاضای ثبت شده در وضعیت ذخیره موقت و انتخاب گزینه ویرایش جهت تکمیل و ارسال اطالعات . ان3.2

 تقاضا، بصورت شکل زیر:

 
 

 
 



تواند در صورت نیاز اسناد و مدارک مرتبط با تقاضای پژوهشی خود را در سامانه در مرحله چهارم شرکت متقاضی می .4

، بصورت شکل زیر، کلیک نموده «پیوست فایل»جهت ثبت مستندات، کافیست روی گزینه  جهت فراخوان ثبت نماید.

 و سند/اسناد مد نظر را بارگذاری نمایید.

 

تواند سند مد نظر خود را باگذاری ، صفحه مربوط به بارگذاری اسناد باز شده و کاربر می«پیوست فایل»با کلیک رو قسمت 

 خاب نماید.نموده و سپس گزینه ذخیره را انت

 

الزم به توضیح است هیچ محدودیتی در تعداد اسناد جهت بارگذاری وجود ندارد، همچنین بارگذاری فایل در این مرحله اختیاری 

 باشد.می

  



شود. در صورتیکه اطالعات مورد در مرحله پایانی، اطالعات ذخیره شده جهت بررسی و تأیید به کاربر نشان داده می .5

با ارسال جهت تایید، برای این تقاضا »بایست ابتدا گزینه ربر قصد ارسال فراخوان را داشته باشد، میتأیید باشد و کا

را کلیک نماید. با تأیید این قسمت، گزینه ارسال جهت تأیید فعال شده و تقاضای ثبت شده جهت « موافق هستم

 شود.بررسی نهایی برای ادمین سامانه ارسال می

 

 

کلیک نماید. با « پایان»تواند روی گزینه قصد ویرایش یا ارسال تقاضا در زمان دیگری را داشته باشد، میدر صورتیکه کاربر 

شود. جهت دسترسی به تقاضا، ویرایش و ارسال آن جهت انتخاب این گزینه، تقاضای ثبت شده در بخش ذخیره موقت ذخیره می

 های ثبت شده، بخش ذخیره موقت مراجع شود.قسمت اولویتتأیید، کافیست مشابه آنچه در مرحله سوم اشاره شد، به 

 

 

 

 

 


