مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

راهنمای استفاده از خدمات
INEC Clinic

-1ابتدا در سایت ثبت نام نمایید (با ثبت نام در سایت می توانید از خدمات مرکز استفاده نموده و در صورت
کسب شرایط الزم می توانید به عضویت مرکز درآیید).
-2برروی دکمه ثبت درخوا ست خدمات کلیک نموده و فرم مربوطه را دانلود و پر کنید( .ارائه اطالعات دقیق
و م شخص در بخش م شخ صات و هدف از دریافت خدمات در فرم ،جهت ر سیدن به نتیجه مورد نظر ب سیار
مهم خواهد بود)
-3پس از تکمیل و ار سال فرم از طریق ایمیل ،درخوا ست شما تو سط تیم فنی کلینیک برر سی شده و در
صورت تایید و قابل ارائه بودن خدمات ،هزینه و زمان حدودی انجام خدمت به متقاضی اطالع داده میشود.
-4در صورت درخوا ست خدمت ،در مهلت زمانی  48ساعت پنجاه در صد مبلغ کل بهعنوان پیشپرداخت از
متقاضی دریافت خواهد گردید.
واریز وجه از طریق واریز به شماره شبا  IR960560086980002880620001بانک سامان به نام نیما
رحیمیان و یا شماره کارت متصل به این حساب  6219861040764853قابل پرداخت خواهد بود.
همچنین ارسااال فیش واریزی یا شااماره پی یری پرداخت به ایمیل مرکز جهت ادامه فرایند ضااروری خواهد
بود.
-5در مرحله آخر پس از تسویه حساب کامل ،محصول/خدمت سفارش داده شده تحویل متقاضی خواهد شد.
 -6دریافت محصول/خدمت با هماهن ی دفتر مرکز امکان پذیر است.

مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

راهنمای استفاده از خدمات
INEC Clinic

مالحظات:
-1هرگونه تغییر در وضعیت درخواست از طریق ایمیل به اطالع متقاضی محترم خواهد رسید .
-2در صورت ان صراف از انجام خدمت در هر مرحله ب سته به پی شرفت انجام کار ،با ک سر مبلغی متنا سب با
بخش انجام شده ،باقی هزینه دریافتی به متقاضی عودت داده خواهد شد.
-3در صورت نیاز به جل سه ح ضوری برای ت شریح بهتر شرح خدمت درخوا ستی ،از طریق ایمیل به اطالع
متقاضی خواهد رسید.

