راهنمای ثبت درخواست بررسی محصول در پرتال پذیرش جهت اخذ گواهی نانومقیاس
از زمستان  95کلیه درخواستهای ارزیابی محصوالت جهت اخذ گواهی نانومقیاس بصورت آنالین در سامانه
 login.nanoproduct.irثبت و مورد بررسی قرار میگیرد.
آشنایی با بخشهای ثبت آنالین محصول
پرتال آنالین ثبت درخواستها دارای چهار بخش اصلی است
 .1ثبت نام و ورود به پرتال شرکت
در این پرتال هر شرکت دارای یک نام کاربری و گذرواژه است که می تواند پس از ورود به پرتال درخواست های
خود را ثبت نماید.

 .1.1ورود به حساب کاربری
پس از ثبت نام ازین بخش میتوان به صفحه کاربری ورود پیدا کرد .اگر شرکت پیش از این در دیگر سامانههای
ستاد نانو ثبت نام انجام داده میتواند از همان نام کاربری و گذرواژه برای ورود به این سامانه نیز استفاده نماید.

 .1.2ثبت نام شرکتها
جهت ثبت نام در پرتال ،بعد از کلیلک بر روی گزینه
شد .با تکمیل اطالعات خواسته شده در این صفحه و انتخاب

به صفحه زیر وارد خواهید
 ،درخواست فعالسازی

به ایمیل شرکت ارسال خواهد شد.
توجه داشته باشید با تکمیل فرآیند فعالسازی در ایمیل شرکت اکانت شرکت فعال خواهد شد و
با نام کاربری و گذواژه انتخاب شده میتوان وارد پرتال شد.

 .1.3فراموشی کلمه عبور
درصورتی که کلمه عبور را به یاد نمی آورید از گزینه

را کلیک

کرده و درصفحه بعدی با وارد کردن ایمیل ثبت شده شرکت در پرتال ،اطالعات مورد نظر جهت تغییر گذرواژه
به ایمیل شرکت ارسال خواهد شد.
 .1.4تغییر ایمیل حساب کاربری
درمواردی که نیاز به تغییر ایمیل ثبت شده شرکت در پرتال می باشد از گزینه
استفاده شود و با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه شرکت ،ایمیل شرکت
تغییر خواهد کرد.

 .2ثبت اطالعات شرکت
با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه به صفحه مشابه به تصویر زیر وارد خواهید شد .قدم بعدی ثبت اطالعات
تکمیلی شرکت است.

با کلیک بر روی

به صفحه ثبت اطالعات تکمیلی شرکت وارد خواهید شد .همانطور

که در تصویر زیر مشخص است ،اطالعات تکمیلی در چهار بخش باید تکمیل شود .دقت نمایید تا اطالعات
یک صفحه تکمیل نگردد ،امکان تکمیل اطالعات صفحه بعد وجود ندارد .حتی المقدور تکمیل فیلدهای
اختیاری نیز انجام شود.

 .2.1پروفایل :درصورت نیاز به تغییر اطالعات اولیه ثبت نام در این بخش می توان اصالخات را اعمال کرد.
 .2.2اطالعات عمومی  :ثبت نام شرکت ،برند ،وبسایت ،کد  ISICو  ...در این بخش باید تکمیل گردد.
 .2.3مجوزها و مستندات :مجوزها و استانداردهای اخذ شده ،آگهی رسمی تاسیس و آخرین تغییرات ،لوگو
شرکت و  ...در این بخش تکمیل شود

 .2.4اطالعات داخلی شرکت :دفاتر شرکت و اطالعات کارشناس فنی ،اعضای هیات مدیره و صاحبان امضا
در این بخش تکمیل گردد.
پس از تکمیل این بخش از دکمه منو باالی سایت ثبت محصول جدید را انتخاب کرده و وارد صفحه ثبت
محصول شوید.
 .3صفحه ثبت اطالعات محصول
پس از اتمام ثبت اطالعات تکمیلی شرکت ،جهت ثبت درخواست بررسی محصول ،از منو باالی سایت ،روی
"ثبت محصول جدید" کلیک نمایید تا صفحه زیر باز شود.

در اینجا نیز هر  3تب "مشخصات عمومی محصول" " ،اطالعات فنی محصول" و "شرح فرآیند تولید و اطالعات
اقتصادی" را تکمیل نمایید و در انتها بر روی ایکون "تایید و ثبت نهایی اطالعات" محصول ،در تب آخر کلیک

نمایید تا مستندات برای بررسی ارسال گردد .دقت نمایید تا اطالعات یک صفحه تکمیل نگردد ،امکان تکمیل
صفحه بعد وجود ندارد.
 .3.1مشخصات عمومی محصول :در این صفحه نام علمی و تجاری محصول ،میزان تولید محصول ،کد
 ،CPCاستانداردهای اخذ شده برای محصول و  ...را تکمیل نمایید.
 .3.2اطالعات فنی محصول :در تکمیل این بخش به موارد زیر توجه گردد
الف) درصورتی که محصول دارای دستورالعمل از پیش تدوین شده است ،حتما آن دستورالعمل
انتخاب گردد.
ب) برای بررسی یک محصول ،معرفی جنس جز نانومتری ،آزمون موید اندازه نانومتری ،آزمون موید
جنس و غلظت جز نانومتری و آزمونی نشان دهنده بهبود خواص محصول نسبت به حالت غیر نانو
تکمیل گردد.
ج) درصورتی که در هر یک از فیلدها نیاز به اضافه کردن اطالعات بیشتر در یک ردیف مستقل
است ،با کلیک کردن بر روی عالمت  +می توانید اطالعات جدید وارد نمایید.

 .3.3شرح فرایند تولید و اطالعات اقتصادی:
پس از تکمیل اطالعات مورد نایز در این بخش ،جهت اتمام ثبت درخواست بررسی و ارسال آن به واحد ارزیابی
محصوالت ،چک باکس"تایید و ثبت نهایی اطالعات" محصول را انتخاب و دکمه ثبت اطالعات را کلیک شود.

توجه داشته باشید که پس از تایید و ثبت نهایی ،مستندات برای ارزیابی ارسال خواهد شد و بعد از آن امکان
ویرایش اطالعات برای شرکت امکان پذیر نخواهد بود.
 .4صفحه پیگیری درخواستهای ارائه شده
شرکت می تواند درخواستهای ثبت شده خود را در بخش "فهرست محصوالت ثبت شده" پیگیری نماید ،مانند
تصویر زیر از منو باالی سایت ،روی "فهرست محصوالت ثبت شده" کلیک نمایید .در این صفحه محصوالتی که تا
کنون در پرتال ستاد نانو ثبت کردهاید به همراه آخرین وضعیت آن در واحد ارزیابی محصوالت نمایش داده می
شود .این محصوالت در دو بخش "پرونده های در حال بررسی" و "پرونده های اتمام یافته" جداگانه دسته بندی
شده است.

کلیه موارد مربوط به بررسی پرونده در همین صفحه از پرتال به اطالع شرکت می رسد .همه این موارد به
ایمیل شرکت نیز ارسال می گردد.

