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های فناورانهثبت نیازمندیراهنمای تکمیل فرم   

 مهم بسیار نکات

 خواهشمند است در تکمیل جدول به این نکات توجه فرمایید: ✓

 ؛های جدول اکسلعدم ایجاد تغییر در تعداد ستون -1

 .هاعدم تغییر در عنوان هریک از ستون -2

 

ها:تعاریف عنوان ستون  

بایست گویا و قابل فهم و در عین حال ساده و به اختصار عنوان تقاضا می :)نیاز یا مسئله فناورانه( عنوان تقاضا

ماده اولیه، قطعه، تجهیز، سیستم و یا یک خدمت باشد که در حال حاضر تواند از نوع می نیاز فناورانه بیان شود.

 امکان تأمین آن در داخل کشور وجود ندارد.

در برنامه آتی سازمان قرار بر اساس درخواست شما ممکن است تواند تاکنون وجود نداشته باشد و این نیاز می ✓

 .گیرد

های مورد نظر را به همراه شرح خدمت یا سیستم مورد نیاز در این قسمت متقاضی مشخصات و ویژگیشرح تقاضا: 

 نماید.درج می و خالصه سازمان/شرکت را بطور دقیق

های فناوری )علوم انسانی و هنر/ سالمت/ علوم پایه و کاربردی/ فناوری/ هنر( را یکی از حوزهحوزه فناوری: 

ی به غیر از سالمت است، با توجه به خروج از حوزه در صورتی که حوزه فناوری مورد نظر شما موردانتخاب نمایید. 

و پیگیری ارسال  etesta@atf.gov.ir به آدرس الکترونیکی وزارت بهداشت، پیشنهاد می شود فرم تکمیل شده 

 ام شود. انج testaexpo.atf.gov.ir های مربوطه مستقیماً از دبیرخانه تستا به آدرس

ی تجهیزات پزشکی، دارو و مواد اولیه دارویی، ماشین آالت و تجهیزات، هایکی از زیرحوزهزیرحوزه تقاضا: 

  انتخاب نمایید.تحقیقات، سالمت دیجیتال، صنایع غذایی یا سایر 

های های فنی، ویژگیدر این قسمت متقاضی مشخصات، ویژگیمشخصات فنی و استانداردهای مورد نیاز: 

ظاهری )ابعاد و اندازه(، استانداردها و مجوزهای الزم، شرح خدمت یا سیستم مربوط به نیاز را بطور کامل درج 

 کند.می

ایند، لذا تکمیل توانند توانمندی خود را در حل مسئله ارزیابی نمها میاز آنجاکه فناوران با استفاده از این ویژگی ✓

 دقیق این قسمت در شناسایی صحیح فناوران بسیار حائز اهمیت است.

توانید شرح کاملتر را بصورت فایلی جداگانه پیوست فرم در صورتیکه مشخصات و ویژگی مدنظر طوالنی باشد می ✓

 نمایید.
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و تجهیزات را در یک واحد زمانی )ماه، متقاضی مقدار/ تعداد مورد نیاز خود از مواد اولیه، قطعات  تعداد مورد نیاز:

های مربوط به توجیه اقتصادی تولید برای فناور حائز اهمیت کند. این بخش در بررسیفصل، سال( در فرم درج می

 خواهد بود.

تعیین کرده است از  "تعداد مورد نیاز"متقاضی با توجه به مقدار/ تعداد مورد نیاز خود که در بخش واحد زمانی: 

 کند.آبشاری موجود یکی از واحدهای زمانی ماه/ فصل/ یا سال را انتخاب میلیست 

-نرمماده/ قطعه/ تجهیز/ سند/های مورد انتظار )از لیست آبشاری یکی از انواع خروجینوع خروجی مورد انتظار: 

 ید.نمامی( را انتخاب افزار/سامانه

ذکر  " خصات فنی و استانداردهای مورد نیازمش "بر اساس توضیحاتی که در بخش خروجی های مورد نیاز: 

 های مدنظر سازمان/ شرکت را بصورت اختصار توضیح دهید.اید، خروجیکرده

فناوری در این بخش فوریت تأمین نیاز را به همراه دالیل و مستندات ذکر  متقاضیمهلت زمانی ارسال پیشنهاد: 

 کند.می

توضیح  "مهلت زمانی ارسال پیشنهاد "که در بخش وجه به آنچهفناوری با ت متقاضیمهلت زمانی انجام)ماه(: 

 نماید.داده است مهلت زمانی فناور در تأمین نیاز خود را برحسب ماه مشخص می

بایست ها و مشخصات مورد نیاز خود میفناوری با توجه به ویژگی متقاضیهزینه مورد انتظار)میلیون ریال(: 

 ن نیاز از سوی فناور را مشخص نماید.هزینه مورد انتظار خود جهت تأمی

 درج شود. ارقام بصورت میلیون ریالدر این بخش دقت شود که  ✓

تری دهد باعث درک بهتر و صحیحهرگونه توضیحات تکمیلی که سازمان/ شرکت تشخیص می توضیحات تکمیلی:

تری بتوانند توانمندی خود را و صحیح تردهد؛ تا فناوران با شناخت دقیقشود را ارائه میاز نیاز یا مسئله خود می

 گیری نمایند.ارزیابی و تصمیم


