
 برداران سامانه ساتعراهنمای ثبت نام بهره
 
 

 عبارتست از: راهنما سند تعاریف مورد استفاده در این

 ( 3شماره ) وستیوابسته به دولت مندرج در پ انتفاعی یهامؤسسه و هابانک ها،: شرکتهامؤسسه و هابانک ها،شرکت

 آنها منظور شده است. یبرا یپژوهش نهیقانون بودجه کل کشور که هز

 یدارا یو جهاد دانشگاه یردولتیو غ یاعم از دولت یو فناور یو پژوهش عالی آموزش مؤسسات و هاراکز: دانشگاهم 

و  یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیعلوم، تحق هایوزارتخانه یگسترش آموزش عال یمجوز از شورا

 .های علمیه با تأیید حوزه علمیه قمو حوزه ربطیذ یمراجع قانون ریسا

  سامانه ساتع: سامانه به آدرسsate.atf.gov.ir 

 دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 

 برداران سامانه ساتع عبارتند از:بهره

از  الختیار خود رانماینده تامتوانند میها و مؤسسات ها، بانکشرکتها و مؤسسات مشمول: ها، بانکنمایندگان شرکت .1

معرفی نمایند. پس از معرفی رسمی و ارسال اطالعات مورد نیاز، الزم است نماینده معرفی  دبیرخانه هطریق مکاتبه ب

ها بصورت مرحله به مرحله در راهنمای ثبت نام نماینده شرکت اقدام نماید.ساتع نسبت به ثبت نام در سامانه  شده

میل مراحل ثبت نام )معرفی رسمی از سوی تواند پس از تکنماینده هر شرکت می ادامه این سند ذکر شده است.

شرکت و ثبت نام در سامانه( و پس از تأیید از سوی مدیر سامانه ساتع اقدامات مرتبط با شرکت خود، از قبیل: ثبت 

های پیشرفت را از های واریزی، ثبت قرارداد و بررسی گزارشها، بارگذاری فیشاولویت، دریافت و بررسی پیشنهاده

 ل خود انجام دهد.طریق پروفای

 

نمایندگان مراکز: نمایندگان تمامی مراکز نیز الزم است ابتدا از طریق مکاتبه رسمی به دبیرخانه معرفی شود. سپس  .2

تواند از سامانه ساتع استفاده نمایند. راهنمای نماینده معرفی شده با مراجعه به سامانه و تکمیل مراحل ثبت نام، می

تواند پس از ورت مرحله به مرحله در ادامه این سند ذکر شده است. نماینده هر مرکز میثبت نام نماینده مراکز بص

تکمیل مراحل ثبت نام )معرفی رسمی از سوی مرکز مربوطه و ثبت نام در سامانه( و پس از تأیید از سوی مدیر سامانه 

هیئت علمی و پژوهشگران مرکز، بررسی ساتع اقدامات مرتبط با مرکز خود را از قبیل: بررسی و تأیید اطالعات اعضای 

های پیشرفت ثبت شده از سوی مجریان و مشاهده اطالعات و ضعیت قراردادهای مرتبط با مرکز مربوطه را از گزارش

 طریق پروفایل خود انجام دهد.

 

ثبت نام و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مراکز: اعضای هیئت علمی و پژوهشگران تنها الزم است در سامانه ساتع  .3

نمایند را انتخاب نمایند. این اطالعات جهت بررسی و تأیید برای نماینده مرکز مربوطه مرکزی که در آن فعالیت می

اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پس از تکمیل فرم ثبت نام در سامانه و تأیید نماینده مرکز ارسال خواهد شد. 

-ل پیشنهاده و همچنین درصورت انعقاد قرارداد نسبت به ارسال گزارشتوانند از طریق پروفایل خود نسبت به ارسامی

 های پیشرفت اقدام نمایند.

  



 ها و مؤسسات مشمولها، بانکمراحل ثبت نام نمایندگان شرکت 

نامه بالغ آییندر پاسخ به نامه ا ،اولین مرحله معرفی رسمی نماینده طی مکاتبه شرکت، بانک و مؤسسه با دبیرخانه .1

رای دبیرخانه ارسال نماینده مطابق با فرمت تعیین شده در نامه بو  شرکت باشد. الزم است اطالعاتمی ،بند )و( اجرایی

 گردد.
 

 د.در صفحه اول سامانه ساتع روی گزینه ثبت نام کلیک نماییالزم است ابتدا  جهت ثبت نام در سامانه، .2

 

 ک نمایید.گزینه اشخاص حقوقی بصورت شکل زیر کلیدر گام اول در قسمت تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی، روی  .3
 

 
 

 انتخاب کنید. مطابق شکل زیر های مشمول راتعیین نوع ثبت نام، گزینه شرکت در گام دوم در قسمت .4
 

 
 



عات این فرم ، الزم است تمامی فیلدهای اطالعاتی بطور کامل توسط نماینده تکمیل گردد. بخش اول اطالسومدر گام  .5

ل فیلدهای تنها نکته قابل توجه در تکمی رکت و بخش دوم مربوط به اطالعات فردی نماینده می باشد.مربوط به ش

روی  اطالعاتی در خصوص شناسه ملی شرکت است. در صورتیکه شناسه ملی شرکت بدرستی وارد شود، پس از کلیک

 گزینه بررسی، عنوان شرکت بصورت خودکار در فیلد مربوطه درج خواهد شد.

ورد تأیید مشود. در صورتی که اطالعات آخرین گام، پیش نمایش اطالعات وارد شده به نماینده نشان داده میدر  .6

امانه ارسال سباشد، روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. در اینصورت اطالعات نماینده جهت بررسی و تأیید برای مدیر 

 می شود. 

 
 

 داشته باشد، روی گزینه گام قبلی کلیک نمایید.در غیر اینصورت اگر اطالعات نیاز به ویرایش 
 

ام کاربری و نروز کاری توسط مدیر سامانه بررسی و در صورت تأیید  دودرخواست نام کاربری نماینده، حداکثر ظرف  .7

 رمز ورود به آدرس ایمیل نماینده ارسال خواهد شد.

 

وی گزینه ورود کلید امانه ساتع، در صفحه اول رتوانید با مراجعه به سپس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، می .8

 نموده، پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد پروفایل کاربری خود شوید.

 

 

  



  مراکزمراحل ثبت نام نمایندگان 

ند )و(، مه اجرایی بنااولین مرحله معرفی رسمی نماینده دانشگاه طی مکاتبه با دبیرخانه، در پاسخ به نامه ابالغ آیین .1

 رسال گردد.اباشد. الزم است اطالعات نماینده و دانشگاه مطابق با فرمت تعیین شده در نامه برای دبیرخانه می
 

 د.جهت ثبت نام در سامانه، الزم است ابتدا در صفحه اول سامانه ساتع روی گزینه ثبت نام کلیک نمایی .2

 

 ک نمایید.گزینه اشخاص حقوقی بصورت شکل زیر کلیدر گام اول در قسمت تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی، روی  .3
 

 
 

 تعیین نوع ثبت نام، گزینه دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی را انتخاب کنید. در گام دوم در قسمت .4

 

 
 



عات این فرم در گام سوم، الزم است تمامی فیلدهای اطالعاتی بطور کامل توسط نماینده تکمیل گردد. بخش اول اطال .5

ل فیلدهای و بخش دوم مربوط به اطالعات فردی نماینده می باشد. تنها نکته قابل توجه در تکمی مرکزمربوط به 

روی  بدرستی وارد شود، پس از کلیکمرکز است. در صورتیکه شناسه ملی  مرکزاطالعاتی در خصوص شناسه ملی 

 بصورت خودکار در فیلد مربوطه درج خواهد شد. مرکزگزینه بررسی، عنوان 

ورد تأیید مشود. در صورتی که اطالعات گام، پیش نمایش اطالعات وارد شده به نماینده نشان داده می در آخرین .6

امانه ارسال سباشد، روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. در اینصورت اطالعات نماینده جهت بررسی و تأیید برای مدیر 

 می شود. 

 
 

 باشد، روی گزینه گام قبلی کلیک نمایید.در غیر اینصورت اگر اطالعات نیاز به ویرایش داشته 

 

ام کاربری و نروز کاری توسط مدیر سامانه بررسی و در صورت تأیید  دودرخواست نام کاربری نماینده، حداکثر ظرف  .7

 رمز ورود به آدرس ایمیل نماینده ارسال خواهد شد.

 
 

وی گزینه ورود کلید ساتع، در صفحه اول ر توانید با مراجعه به سامانهپس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، می .8

 نموده، پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد پروفایل کاربری خود شوید.

 

 

 

  



  اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مراکزمراحل ثبت نام 

 .نماییدجهت ثبت نام در سامانه، الزم است ابتدا در صفحه اول سامانه ساتع روی گزینه ثبت نام کلیک  .1

 

 ک نمایید.بصورت شکل زیر کلی حقیقیدر گام اول در قسمت تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی، روی گزینه اشخاص  .2
 

 
 

 را انتخاب کنید. اعضای هیئت علمیتعیین نوع ثبت نام، گزینه  در گام دوم در قسمت .3

 

 
 

تکمیل گردد. نکته قابل توجه  هیئت علمیعضو در گام سوم، الزم است تمامی فیلدهای اطالعاتی بطور کامل توسط  .4

مربوط به محل خدمت می باشد. اطالعات عضو هیئت علمی بر اساس دانشگاه یا مؤسسه انتخاب شده  در تکمیل فیلد



شود. لذا الزم است در انتخاب محل خدمت دقت کافی انجام گیرد. در این قسمت برای نماینده مرکز مربوطه ارسال می

  طالعات نماینده برای مرکز غیرمرتبط با محل خدمت عضو هیئت علمی ارسال خواهد شد.در غیر اینصورت ا

ورد تأیید شود. در صورتی که اطالعات منشان داده می جهت تأییددر آخرین گام، پیش نمایش اطالعات وارد شده  .5

 ه مرکز مربوطهنمایندبرای  باشد، روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. در اینصورت اطالعات نماینده جهت بررسی و تأیید

 ارسال می شود. 

 
 

 در غیر اینصورت اگر اطالعات نیاز به ویرایش داشته باشد، روی گزینه گام قبلی کلیک نمایید.

 

اربری و نام ک ،و در صورت تأیید شده بررسی نماینده مرکز مربوطه، توسط عضو هیئت علمیدرخواست نام کاربری  .6

 رمز ورود به آدرس ایمیل نماینده ارسال خواهد شد.

 

وی گزینه ورود کلید توانید با مراجعه به سامانه ساتع، در صفحه اول رپس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، می .7

 نموده، پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد پروفایل کاربری خود شوید. 

 
 

 

راحل های ثبت شده در سامانه، حتما الزم است ماست به منظور ارسال پیشنهاده برای اولویت الزم به ذکر

انه دارای های ثبت شده در سامانجام شده باشد. لذا با توجه به اینکه اولویتدر سامانه ثبت نام بطور کامل 

در سامانه را به مهلت ارسال زمانی برای پیشنهاده هستند، اعضای محترم هیئت علمی ثبت نام خود 

 موکول ننمایند. هااولویت روزهای آخر مهلت زمانی

 

 

 

 


