راهنمای ثبتنام و درخواست
فرآیند جذب و پذیرش
پارک علم و فناوری استان زنجان

مقدمه
به منظور جذب و پذیرش در پارک علم و فناوری استان زنجان ،فرآیندی تحت همین عنوان در نظر گرفته شده است
که افراد متقاضی میتوانند به واسطه این فرآیند ،ثبتنام نموده و درخواست جذب و پذیرش نمایند .به همین منظور فرد
متقاضی ابتدا میبایست ثبتنام کند و سپس با کد کاربری دریافت شده در زمان ثبتنام ،به کارتابل خود وارد شود و در
کارتابل خود ،درخواست خود را ثبت نماید.
در این فایل ،نحوه ثبت نام ،ورود به کارتابل و درخواست جذب در فرآیند مذکور آموزش داده شده است.
الزم به دقت است که شرایط الزم برای جذب و پذیرش در پارک به شرح زیر میباشد:
 موسسات ،شرکتها و مراکز خصوصی ،عمومی یا دولتی و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بزرگ
 شرکتهای دانشبنیان وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 واحدهای اجرایی یا مدیریتی شرکتهای بزرگ دارای فعالیتهای مهم علمی و فناوری
 شرکتهای کوچک و متوسط دارنده فناوری پیشرفته و شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
 نهادهایی با اهداف رشد و گسترش علم ،فناوری و نوآوری
 موسسات دارای فعالیتهای تکمیلی
همچنین متقاضیانی که درخواست پذیرش در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان زنجان را دارند ،میبایست واجد
شرایط زیر باشند:
 پذیرش هستهها و واحدهای فناور متقاضی جهت استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان زنجان
براساس معیارهای زیر انجام میشود :
 پذیرش شامل شرکتهای ثبت شده ،در حال ثبت و یا در حال تشکیل
 ارائه یک ایده محوری ابتکاری ،امکانپذیر و فناورانه( برای هستهها)
 ارائه تحلیل بازار و چشمانداز کسب و کار ()Business plan
 ایده محوری ترجیح ًا دارای ویژگیهای اقتصادی زیر باشد:
 -۱مقرون به صرفه و سودآور
 -۲مبتنی بر نیاز داخلی کشور
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 -۳منجر به اشتغالزایی و تولید کسب و کار گردد.
 -۴قابلیت فروش دانش و فناوری را داشته باشد.

ثبت نام و اخذ کد کاربری
اگر متقاضی جذب و پذیرش هستید ،ابتدا در وب سایت پارک علم و فناوری استان زنجان به نشانی  ،zstp.irزیرمنوی
"در پارک و مرکز رشد" را از منوی "جذب و پذیرش" را انتخاب کنید.

سپس در صفحهای که نمایش مییابد ،گزینه "ثبتنام و اخذ کد کاربری" را کلیک کنید.

با کلیک بر این گزینه ،فرمی در صفحه ظاهر میشود که میبایست برای ثبتنام ،این فرم را تکمیل کنید.

3

کد ملی ،شماره همراه ،نام ،نامخانوادگی و ایمیل خود که نوشتن آنها الزامی است در کادرهای مربوطه بنویسید .اگر
قبال با کد ملی و شماره همراه مندرج ،ثبتنام کرده باشید ،با انتخاب دکمه "بررسی" سیستم با نمایش پیغام زیر،
اطالع میدهد که با این مشخصات قبال ثبتنام شده است و الزم است که با نام کاربری و شماره همراه خود وارد
کارتابلتان شوید.

اما در صورتی که اولین بار است ثبتنام میکنید ،پس از وارد کردن مشخصات خواسته شده ،دکمه "ثبت" را انتخاب
کنید تا به صفحه بعد انتقال یابید .در این صفحه ،لینک ورود به کارتابل به همراه نام کاربری و رمز عبور که همان کدملی
و شماره موبایل مندرج شما در هنگام ثبت نام است ،نمایش مییابد.
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ورود به کارتابل
زمانی که برای جذب و پذیرش ثبتنام کردید ،حال الزم است که وارد کارتابل خود شوید و برای درخواست جذب اقدام
کنید .به همین منظور به دو روش میتوانید وارد کارتابل خود شوید .اول اینکه در همان صفحهای که بعد از ثبتنام،
لینک ورود به کارتابل و مشخصات کاربری نمایش مییابد ،لینک را انتخاب کنید و به صفحه ورود هدایت شوید.
و دوم اینکه از همان صفحه جذب و پذیرش ،دکمه "ورود به سامانه" را انتخاب کنید.
در صفحه ورود ،کدملی را به عنوان نام کاربری و شماره موبایل را به عنوان رمز عبور در کادرهای مربوطه درج کنید و
در کادر مربوط به کد امنیتی نیز ،کدی که مشاهده میکنید را بنویسید .سپس دکمه "ورود" را انتخاب کنید.

با انتخاب دکمه "ورود" کارتابل شما نمایش مییابد .در صفحه اول کارتابل ،دو آیتم "جذب و پذیرش در مرکز
رشد(درخواست جذب)" و "جذب و پذیرش در پارک(درخواست جذب)" موجود است که از طریق منوی
"مدیریت جریان کار" و زیرمنوی "فعالیت جدید" نیز این صفحه در دسترس است.
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جذب و پذیرش در مرکز رشد
اگر قصد دارید برای جذب و پذیرش در مرکز رشد اقدام کنید ،گزینه "جذب و پذیرش در مرکز رشد(ثبت
درخواست)" را کلیک کنید.

کادری مشابه کادر زیر نمایش مییابد ،گزینه "بله" را کلیک کنید.
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حال در فرمهای نمایش یافته که به ترتیب پس از دیگری نمایش مییابند ،اطالعات خواسته شده را تکمیل
کنید تا درخواست شما ثبت شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

جذب و پذیرش در پارک(درخواست جذب)
اگر قصد دارید برای جذب و پذیرش در پارک اقدام کنید ،گزینه "جذب و پذیرش در پارک(ثبت درخواست)" را
کلیک کنید.

سپس کادری مشابه کادر زیر نمایش مییابد ،گزینه "بله" را کلیک کنید.
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در فرمهای نمایش یافته که یکی پس از دیگری نمایش مییابند ،اطالعات خواسته شده را مرحله به مرحله
تکمیل کنید تا درخواست شما ثبت شود و مورد بررسی قرار بگیرد.
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تکمیل درخواست جذب
اگر در هریک از درخواستهای جذب و پذیرش برای مرکز رشد و پارک به هر دلیلی همه فرمها را پر
نکردید و ناقص ماند ،امکان ثبت درخواست جذب جدید برای شما وجود ندارد و در صورت انتخاب درخواست
جذب جدید ،پیغامی در همین خصوص در صفحه ظاهر میشود.
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بنابراین الزم است که درخواستی که قبال آغاز کردهاید را تکمیل کنید .برای این کار ،دکمه " "okرا
انتخاب کنید و سپس از منوی "مدیریت جریان کار" زیرمنوی "پیشنویسها" کلیک کنید.

در صفحه پیشنویسها ،درخواست جذب را با دابل کلیک انتخاب کنید تا مجددا فرم آن جهت تکمیل
نمایش یابد.

در ادامه موارد خواسته شده در فرمهای نمایش یافته را درج و تکمیل کنید تا درخواست شما در سامانه ثبت
شود.
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