
بِ ًبم خذا 

ساٌّوبی فشایٌذ پزیشش 

 

 :لبل اص ٍسٍد بِ سبهبًِ ًٍذا تَجِ بِ ًکبت صیش ضشٍسی است -1

 لببل دسیبفت هیببضذ سا تکویل ٍ بشای خَد رخیشُ ایٌجبکِ اص بخص داًلــَدّب ٍ  فرم برنامه کاری برای مرحله پیش رشد پیص اص ٍسٍد بِ سبهبًِ ًٍذا  

 .دس صهبى تکویل فشایٌذ پزیشش، اص ضوب خَاستِ هی ضَد ایي فبیل سا پیَست ًوبییذ. ًوبییذ

فرم طرح ّشچٌذ هوکي است دس اداهِ فشایٌذ اص ضوب خَاستِ ضَد .  الصم بِ رکش است کلیِ هتمبضیبى دس ابتذا ببیذ ایي فشم سا تکویل ًوبیٌذ

 .  سا تکویل ٍ ضویوِ ًوبییذکسب و کار برای مرحله رشد

 لشاس داسد ٍاسد kti.ir کِ دس صفحِ اصلی سبیت ٍسٍد بِ سبهبًِ ًٍذا هتمبضیبى پزیشش الصم است جْت ثبت ًبم اص طشیك گضیٌِ  -2

 .سبهبًِ ًٍذا ضًَذ

 .پیطٌْبد هیگشدد آى سا هطبلعِ ًوبئیذ. ساٌّوبی سبهبًِ لشاس  داسد (سوت ساست- ببال )دسصفحِ اصلی سبهبًِ ًٍذا  -3

 

 

 

بب کلیک ایي لیٌک، ضوب لبدس بِ ثبت ًبم دس سبهبًِ ٍ ایجبد ًبم کبسبشی . دس صفحِ فَق لیٌک ثبت ًبم بب کبدس سبض هطخص ضذُ است -4

 .ٍ کلوِ عبَس خَاّیذ بَد

بشای پیگیشی ّبی بعذی ٍ هکبتبِ بب ّوکبساى هشکضسضذ بِ آى ًیبص خَاّیذ . ًبم کبسبشی ٍ کلوِ عبَس خَد سا حتوب حفظ ًوبییذ -5

 .داضت
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 .پس اص ثبت ًبم هطببك ضکل صیش گضیٌِ ضشٍع سا اًتخبة فشهبییذ -6

 



 

 .بب ًتخبة گضیٌِ ضشٍع ضکل صیش ًوبیبى هی گشدد -7

 

 . فشایٌذ تکویل فشهْب سا آغبص هی کٌذ" پشکشدى فشم پزیشش" لیٌک  -8

هطوئي ضَیذ کِ دس پبیبى ّش .  ٍجَد داسد"رخیشُ اطالعبت"دس پبیبى ّش صفحِ گضیٌِ . ضکل صیش فشم پزیشش سا ًوبیص دادُ -9

 . صفحِ، ایي گضیٌِ سا کلیک ًوبییذ

دس صَست رخیشُ اطالعبت، دس ٍسٍد بعذی اهکبى اداهِ فشایٌذ تکویل فشم . اهکبى تکویل بخطی اص فشم ٍ خشٍج اص سیستن ٍجَد داسد -10

 .ٍجَد داسد

 .پس اص رخیشُ اطالعبت دس پبییي ّش صفحِ، بِ صفحِ بعذی بشٍیذ تب توبهی صفحبت تکویل گشدًذ -11

 . بشای خشٍج اص صفحِ تکویل فشم است" ببصگطت"هطببك ضکل صیش گضیٌِ  -12

 



 

 

 حتوب پس اص اًتخبة فبیل سٍی عالهت دیسکت هطببك ضکل صیش " پیَست فشم بشًبهِ کبسی بشای هشحلِ پیص سضذ"دس هشحلِ : تَجِ -13

 .دس غیش ایي صَست بشًبهِ کبسی ضوب ضویوِ ًوی ضَد. کلیک ًوبییذ

 

 سا " اسسبل اطالعبت ٍ سفتي بِ هشحلِ بعذ"پس اص اطویٌبى اص تکویل ضذى فشهْب، هطببك ضکل صیش کبدس سا تیک صیذُ ٍ گضیٌِ  -14

 .اًتخبة ًوبییذ



 

 

 .پس اص اسسبل، اهکبى اصالح فشهْب تب ببصگطت فشم اص سَی هشکض بشای ضوب اهکبى پزیش ًیست: تَجِ -15

وضعیت درخواست خود " پیگیزی" و در بخش " میز کار"  ٍاص طشیك هسیش سبهبًِ ًٍذاپس اص اسسبل ًْبیی، هی تَاًیذ بب ٍسٍد هجذد بِ  -16

 .نیز مشابو این نوع پیگیزی ىا امکان پذیز ىستنذ" پیگیزی"  دس بخص .را مشاىذه فزماییذ
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