
 

 
 »عتسا«سامانه  درخواست از کلیه اعضاي هیئت علمی جهت ثبت نام درموضوع: 

 

 یبا سالم و عرض ادب خدمت همه همکاران گرام 

قانون  9بند (ط) تبصره  ياجرا يبرا یانجام شده، ساز و کار رسم يهايریگیمستمر و پ يهابعد از تالش سرانجام
به  يو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق» ساتع« يو در حال حاضر سامانه وستیکشور به تحقق پ 1397بودجه  سال 

 يهافهرست پروژه شوند،یم یبند قانون نیکه مشمول ا یعیناها و صسامانه، سازمان نی. در ااستدهیرس ییاجرا يمرحله
بتوانند آنها را مشاهده   یها و مراکز پژوهشدانشگاه یعلم ئتیمحترم ه يو اعضا دیمورد انتظار خود را قرار داده تا اسات

 مشاهدهکه جهت  شودیدرخواست م یعلم ئتیه ياز همه اعضا لیدل نی. به همندیجهت عقد قرارداد اقدام نما
راجعه کرده و مطابق با دستورالعمل ارائه م  sate.atf.gov.ir به آدرس ساتعموجود به سامانه  يهافهرست پروژه

 تیارع ریدو مورد ز يکه عالوه بر مشخصات فرد ندی. هنگام ثبت نام دقت نماندینسبت به ثبت نام اقدام نماشده، 
 :شود

 .انتخاب شود 9بند ط تبصره  ییسامانه اجرا نهیدر قسمت هدف از ثبت نام گز   .1

 یوسط نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعتحتما  يفوق، دانشگاه مورد نظر در انتخاب بعد نهیپس از انتخاب گز   .2
رها شود، نام شما در فهرست دانشگاه درج  فرضشیکه به صورت پ یدر صورت رایانتخاب مهم بوده ز نیانتخاب شود. ا

 .نخواهد شد

دانشگاه وارد کارتابل دانشگاه شده که در دفتر  یعلم ئتیاز ه ياز ادامه مراحل ثبت نام، نام شما به عنوان عضو پس
به صورت  دیتوانی. از آن پس مشودیم دیینام شما تا ان،یارتباط با صنعت توسط کارشناس مربوطه، سرکار خانم خاور

  .دیینما دهرا در سامانه مشاه دیجد يهاروزانه فهرست پروژه

 یطوس نیرالدیخواجه نص یراستا توسط دانشگاه صنعت نیر اپروژه د کیکه در حال حاضر  شودیم يادآوریخاتمه  در
 یبند قانون نیاست از ا دی. امشودیبند ط هم محسوب م يمنعقد شده يپروژه نیاول یدر حال ثبت است که به نوع

 .در دانشگاه بشود یهمکاران گرام بیحداکثر استفاده نص

 دانشگاه ینیارتباط با صنعت و کارآفر ریمد


