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سط اییشکوفصندوق نوآوری و ها با حمایت شرکت و ارزیابی یابیعارضه خدمت در حال انجام  به عنوان کارگزار طرح شرکت تکچی تو

شارام ر مورد ارزیابی قرار  ۰۰3بعد و با حدود  3۱ها درگررد، شتترکتانجام می 0010TEM. در این طرح که بر استتام مدل شرفتتر  ه استتت
شرکت قرار میمی شرکت در اخ رار مدیران مح رم آن  صی هر  صا صفحه اخ  صله در  س فاده از این ن ایج گررند و ن ایج حا گررد. مدیران با ا

ط قابلشرکت خود را مفاهده نموده و نق رایندی های توانند توانمندیمی بهبود شرکت خود را شناسایی نمایند. همچنرن مدیران مح رم ا
 های شرفرو مورد مقایسه قرار دهند.های مفابه و همچنرن شرکتتوانند در هر یک از ابعاد ارزیابی شرکت خود را با مرانگرن شرکتمی

 گردد.انجام می بنراندانشهای توسط صندوق نوآوری و شکو ایی برای شرکت حمایتی طوربهارزیابی  الزم به ذکر است که این

 نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمایرد: سفارش این خدمت از طریق صندوق نوآوری و شکو اییلذا خواهفمند است برای 
بنیان احراز صالحیت نشده است، امکان دانشعنوان شرکت که شرکت، از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهدر صورتیتذکر: 

 .پورتال توانمندسازی وجود ندارد گیری از خدماتبهره

 
 ورود به صفحه اختصاصی شرکت در صندوق نوآوری و شکوفایی؛

 
 .شوید سامانه غزال وارد . 1

ست سامانه جامع درخوا شکو ایی سامانه غزال ،  صندوق نوآوری و  ستهای  سهرالت( و  ا س ی اعم از مالی )وام و ت که هرگونه درخوا

 شوید. توانمندسازیبایست وارد قسمت . برای ادامه میثبت شود طریق این سامانه غررمالی )توانمندسازی( باید از
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 با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه شوید. . 2

های دانش بنران به صورت خودکار نام اید و یا از آن اطالع ندارید  رم زیر را تکمرل نمایرد )کلره شرکت راموش نمودهدر صورتی که نام کاربری و رمز عبور خود را 

 کاربری و رمز عبور دارند(
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 شذیری را مطابق شکل ان خاب کنرد.بندی رقابتهای توانمندسازی و کمک، خدمت رتبهاز بخش مرز کار، دس ه حمایت . 3

 

 کلرک کنرد. و سپس ثبت درخواست در شنجره ظاهرشده بر روی جزئرات   . 4

 

 

 

 



 

0702020A-5.v2  

 

های دریا ت خدمت در قستتتمت ان خاب جهت هماهنگی اطالعات شخخخ صخخخی و معرفی راب شس از وارد کردن  در این مرحله  . 5
 را کلرک نمایرد. ارسالشرق را ان خاب کرده و گزینه  شرکت خدمات فناوری تکچیکارگزار نام 

 

های تبلرغاتی مسدود اکنون شرامکی به شماره موبایلی  رد ثبت نام کننده )الب ه اگر خودتان شماره را برای شرامهماطالعات شما ثبت شد و 

 .و همچنرن ایمرلی به ایمرل درج شده ارسال خواهد شد نکرده باشرد(
 

 «ثبت نام اولیه شما انجام شده استدر این مرحله »
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