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-3ارائه دهنده

خدمت

-1عنوان خدمت  :تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان
نام دستگاه اجرایی :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نام دستگاه مادر :

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

قانون حمایت از شرکتها و یا موسسات دانش بنیان که در سال  1386به تصویب رسید با ایده تحریک نوآوری فناورانه از
طریق حمایت از بنگاه هایی شکل گرفت که به خلق ثروت از محل توسعه و تجاری سازی فناوری بپردازد حمایت هایی که این شرکت
ها ذیل قانون مذکور بهره مند میشوند متنوع بوده و سعی معاونت علمی بر آن است که درتعامل با نهادهای قانون گذار و سایر دستگاه
شرح خدمت

های اجرایی بستر این حمایت ها را هر چه بیشتر و پر بار تر نماید .اما حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ،قبل از هر چیز مستلزم
شناسایی این شرکت ها و مؤسسات است که به همین منظور ،مطابق تصویب هیئت محترم وزیران و حکم رئیس محترم جمهور
کارگروهی با عنوان « ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا » با محوریت معاونت علمی و
دیگر دستگاه ها راه اندازی شده که مأموریت آن ،اوال شناسایی مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان ،و ثانیا تالش برای اجرا و فعالسازی
حداکثری ظرفیت های این قانون است.

نوع مخاطبین

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت

حاکمیتی

سطح خدمت

ملی

تصدی گری
منطقه ای

تولد

-4مشخصات خدمت

دستگاه های حاکمیتی ،نهادهای قانون گذاری ،بدنه دولت

آموزش

استانی

سالمت

مالیات

ازدواج

بازنشستگی

شهری

روستایی

کسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

مدارک و گواهینامه

وفات

سایر

رویداد مرتبط با:
تاسیسات شهری

بیمه

فرا رسیدن زمان مشخص

تقاضای گیرنده
نحوه آغاز خدمت
تشخیص دستگاه

سایر :

سطح فناوری باال برای محصوالت دانش بنیان
تسلط بر دانش فنی در شرکت متقاضی مبتنی برتحقیق و توسعه
مدارک الزم برای انجام خدمت

اطالعات مرتبط با سن شرکت
اطالعات مرتبط با نیروی انسانی و بیمه افراد فعال در شرکت
اطالعات مالی شرکت مبتنی بر سهم فعالیت شرکت از فعالیت های دانش بنیان

رخداد رویدادی مشخص

 )1قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآرویها و اختراعات
 )2آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 )3آیین نامه اجرایی ماده  47قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  9قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات
 )4آیین نامه تشخیص صالحیت شرکتهای دانش بنیان

قوانین و مقررات باال دستی

 )5شیوه نامه انتخاب و فعالیت شرکتهای ارزیاب
 )6ماده  43قانون رفع موانع تولیدقانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
 )7بند  2سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
 )8بند  80سیاست های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه
ماده  51احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص وظابف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آمار تعداد خدمت گیرندگان

در :ماه

بیش از  1500خدمت گیرنده

سال

فصل

-5جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
یکبار برای همیشه

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری

 ...بار در:

نا محدود

فصل

ماه

سال

نیازی به مراجعه حضوری نبوده و کلیه امورات از طریق سامانه دانش بنیان انجام میپذیرد
مبلغ ( مبالغ )

هزینه ارائه خدمت ( ریال ) به خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیک

شماره حساب ( های ) بانکی

از آنجا که معانت علمی و فناوری به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی با مسئولیتی
فرادستگاهی به سیاستگذاری کالن در حوزه علم و فناوری مشغول است هیچ یک از خدمات
معاونت شامل پرداخت هزینه نمیباشد

http://daneshbonyan.ir/

کارگروه ارزیابی و صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

مراحل خدمت

نظارت بر اجرا
رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه

غیر الکترونیکی

الکترونیکی

در مرحله درخواست خدمت

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی ) شبکه های ارتباطی مجازی

ذکر ضرورت

در مرحله اطالع رسانی خدمت

الکترونیکی

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

مراجعه حضوری

-6نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

سایر :

ملی
استانی
شهرستانی

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

دفاتر پیشخوان :در این مورد عدم مصداق حاکم است
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

7

اینترانتی ( مانند اینترانت داخلی دستگاه یا )ERP
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )
پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان :عدم مصداق در واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )
غیر الکترونیکی

نام سامانه های دیگر

ذکر ضرورت مراجعه

مرحله تولید خدمت

در مرحله درخواست خدمت

در مرحله ارائه خدمت

شهرستانی

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

جهت احراز اصالت فرد

استعالم الکترونیکی

شرکت های دانش بنیان در
کارگروه تایئد صالحیت شرکت

هیچ یک از خدمات ارائه شده
متضمن دریافت هزینه نیست

-9عناوین فرآیند های خدمت

های دانش بنیان انجام میپذیرد

تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان

استعالم
غیر الکترونیکی

اگر استعالم غیر الکترونیکی است ،استعالم
توسط:

دسته ای

برخط

دسته ای
( )B atch

()B atch

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر

کلیه فرآیند تایئد صالحیت

مبلغ ( درصورت پرداخت هزینه)

( )Online

استعالم الکترونیکی
نام دستگاه دیگر

استانی

مناسب
سایر :

بر خط Online

نام سامانه های دیگر دستگاه

ملی

شهرستانی

فیلد های مورد تبادل

فیلد های مورد تبادل

مراجعه به دستگاه

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی

حضوری

( فرآیند داخل دستگاه یا

ضرورت

ذکر

الکترونیکی

مراجعه

پست الکترونیک

غیر الکترونیکی

استانی

مناسب
سایر :

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

الکترونیکی

ملی

حضوری

ارتباط با دیگر دستگاه ها)

ذکر ضرورت مراجعه

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی

حضوری

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه

دستگاه
مراجعه کننده

-10نمودار ارتباطی فرآیند های خدمت
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NOK

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :محبوبه علمیه

OK

واحد مربوط :دفتر برنامه ،بودجه و تحول

تلفن83532006 :
پست الکترونیکelmie@isti.ir :

اداری

