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متقا ضیان محترم ع ضویت و ا ستفاده از خدمات ارایه شده در سامانه شبکه نوآوری تهران ،نیاز ا ست تا مراحل زیر را برای ثبت
نام اولیه و تعیین نوع عضویت انجام دهند:
 .1برای ثبت نام در ساااامانه ابتدا به آدرس  http://tinet.ir/login/login/?register=1بروید ،یا بر روی دکمه
ثبت نام در صفحه اصلی سایت کلیک کنید.
 .2در مرحله بعد و در صفحه زیر ،کدملی ،رمز عبور و شماره همراه را وارد نموده و پس از مطالعه قوانین و مقررات ،و تایید آن
دکمه ثبت نام را کلیک کنید.

 .3اکنون شنا سه ای برای شما پیامک می شود .در صفحه دوم ،شنا سه دریافتی از طریق پیامک را در کادر تعیین شده تایپ
کنید .سپس دکمه “ فعالسازی” را کلیک نمایید.

 .4پس از اتمام مراحل فوق ،وارد سامانه شبکه نوآوری تهران می شوید.
 .5در ابتدا و برای دسااترساای به تعیین نوع عضااویت ،نیاز اساات تا اطبعات کاربری خود را تکمیل و بر روی دکمه " ارسااا
اطبعات" کلیک نمایید.

 .6شاابکه دارای بهاااها و امکانات متنوعی اساات که با تعیین نوع عضااویت در شاابکه ،دردسااترس قرار خواهد فرفت .شااما
میتوانید با معرفی خود به عنوان فرد نوآور و یا با معرفی شاارکت دان بنیان ،خبق و یا فناور(شاارکتهای عضااو پارک
فناوری پردیس) که مدیریت عاملی آن را بر عهده دارید عضویت خود را ارتقاء داده و دسترسی بیاتر داشته باشید .همچنین
افر شما نماینده یک مجتمع فناوری یا یک ع ضو افتهاری ه ستید می توانید با معرفی و تکمیل اطبعات از طریق به
های زیر این دساااترسااای را برای مجموعه خود فراهی نمایید .با انتهاب فزینه کارفزار نیز امکان فروش خدمات در قالب
شرکت(شهصیت حقوقی) یا شهصیت حقیقی فراهی خواهد شد.

 .1.6فرد یا تیم نوآور

برای ث بت نام خود یا فروه نوآور ،فزینه مربوطه را انت هاب نموده و پس از تکم یل فرم ،بر روی دک مه " ارساااا
اطبعات" کلیک نمایید؛ نتیجه بررسااای از فزینه پیییری درخواسااات های تعیین نوع عضاااویت از منوی آرشااایو
درخواستها قابل مااهده خواهد بود.
.1.6شرکت
 .6.2.1برای ثبت شرکتی که مدیریت عاملی آنرا برعهده دارید ،در شبکه نوآوری تهران و ا ستفاده از خدمات ک سب و
کار فزینه شرکت را انتهاب نمایید.

 .6.2.2از باکس زیر فزینه " شرکت جدید " را انتهاب نموده و پس از ورود نام شرکت و شناسه ملی شرکت ،بر روی
دکمه " انتهاب" کلیک نمایید.

 .6.2.3در صورت وجود اطبعات شرکت در سامانههای متصل به شبکه نوآوری تهران ،اطبعات شرکت بصورت زیر
نمای

داده خواهد شد.

در صورت وجود مغایرت از طریق کلیک بر روی "مغایرت دارد"  ،می توانید به مدیر سامانه اطبع رسانی کنید،
و درصورت صحت اطبعات بر روی دکمه "ارسا اطبعات" کلیک نمایید تا عضویت شما انجام پذیرد.
 .6.2.4در صورت عدم نمای

صحیح وضعیتهای عضویت ،با پیغام "متاسفانه اطبعات شما در سامانههای موجود در

شبکه یافت ناد ،خواهامند است با توجه به موارد زیر ادامه مسیر را انتهاب فرمایید" مواجه خواهید شد و می
توانید با ا ستفاده از فزینهی " ع ضو سامانههای ذیل بوده و درخوا ست پیییری و تایید دارم " نوع ع ضویت را
ارسا نمایید تا توسط مدیریت سامانه پیییری شود.

 .6.2.5در صورتیکه عضو یکی از سامانههای تعریف شده در سیستی هستید ولی اطبعات شما به درستی نمای

داده

ن اده ا ست ،با انتهاب فزینه " ع ضو سامانههای ذیل بوده و درخوا ست پیییری و تایید دارم" و انتهاب نوع

شرکت (دان بنیان ،فناور ع ضو پارک پردیس یا م ستقر در مجتمع و با خبق) درخوا ست برر سی را در سی ستی
ثبت نمایید.
با ار سا اطبعات تکمیلی در مورد نوع شرکت ،پیام " اطبعات جهت برر سی برای کار شنا سان شبکه ار سا
فردید  .نتیجه بررسی برای شما از طریق پیامک و ایمیل اطبع رسانی خواهد شد " نمای

داده خواهد شد.

 .6.2.6در صورتیکه شرکت شما هیچ یک از موارد ع ضویت شامل دان بنیان ،فناور ع ضو پارک پردیس یا م ستقر در
مجتمع و یا خبق را دارا نمیباشااد و عبقمند به دریافت مجوزهای مربوطه میباشااید ،نیاز اساات برای ثبت
اطبعات شرکت در هر یک از سامانه ها و عضویت در شبکه فزینه مدنظر را انتهاب نمایید.
با انتهاب فزینه "تا به حا عضو هیچکدام از سامانهها نبوده و درخواست ثبت نام دارم" نوع عضویت مدنظر را
انتهاب نموده و بر روی دکمه "ارسا اطبعات" کلیک نمایید.

 .6.2.6با تکمیل فرم و ارسااا اطبعات درخواساات شااما در ساایسااتی ثبت شااده و نتیجه بررساای از فزینه پیییری
درخواستهای تعیین نوع عضویت از منوی آرشیو درخواستها قابل مااهده خواهد بود.
.1.6مجتمع فناوری

برای ثبت نام مجتمع فناوری خود ،فزینه مربوطه را انتهاب نموده و پس از تکمیل فرم ،بر روی دکمه " ارساااا
اطبعات" کلیک نمایید؛ نتیجه بررسااای از فزینه پیییری درخواسااات های تعیین نوع عضاااویت از منوی آرشااایو
درخواستها قابل پیییری خواهد بود.

 .1.6عضو افتخاری

برای ثبت نام اطبعات خود ،فزینه مربوطه را انتهاب نموده و پس از تکمیل فرم ،بر روی دکمه " ار سا اطبعات"
کلیک نمایید؛ نتیجه برر سی از فزینه پیییری درخوا ستهای تعیین نوع ع ضویت از منوی آر شیو درخوا ستها قابل
پیییری خواهد بود.
.1.6کارگزار

 .6.5.1با انتهاب فزینه کارفزار نیز امکان فروش خدمات در قالب شرکت(شهصیت حقوقی) یا شهصیت حقیقی فراهی
خواهد شد .با انتهاب فزینه "ثبت نام کارفزار فردی" و کلیک بر روی فزینه " انتهاب " وارد فرم مربوطه شده
و اطبعات را تکمیل نمایید ،پس از تکمیل فرم ،بر روی دکمه " ارسا اطبعات" کلیک نمایید.
نتیجه برر سی از فزینه پیییری درخوا ستهای تعیین نوع ع ضویت از منوی آر شیو درخوا ستها قابل پیییری
خواهد بود.

 .6.5.2با انتهاب فزینه "ثبت نام کارفزاری شرکتی" میتوانید درخواست خود را برای عضویت در شبکه و ارایه خدمات
تهصصی در بستر شبکه ثبت نمایید .درصورتی که شرکت خود را در شبکه ثبت کردهاید و عضو شبکه میباشید
نام شرکت خود را انتهاب نمایید .در غیر این صورت با انتهاب فزینه شرکت جدید به فرم ثبت اطبعات شرکت
کارفزاری هدایت میشوید؛ پس از تکمیل فرم ،بر روی دکمه " ارسا اطبعات" کلیک نمایید.
نتیجه برر سی از فزینه پیییری درخوا ستهای تعیین نوع ع ضویت از منوی آر شیو درخوا ستها قابل پیییری
خواهد بود.

لطفا در صووورن نیاب ا اعاعان تیمی ب ا شوومار های بیر تماس حاصوون نمایی ی یا اب عریا ایمین
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