-2شناسه خدمت vc-03

-3ارائه دهنده خدمت

-1عنوان خدمت  :جذب سرمایه و تامین مالی علم و فناوری
نام دستگاه اجرایی :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نام دستگاه مادر :

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
توسعه اقتصاد دانش بنیان در پنج محور اولویت دار مشتمل بر تقویت طرف عرضه ،تحریک طرف تقاضا ،تسهیل تبادل عرضه و تقاضا ،تأمین منابع مالی پژوهش و نوآوری و جذب سرمایه گذاری و مباحث مربوط به
هوشمندی سیاستی در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیگیری میشود .تامین منابع مالی نظام علم و فناوری تا کنون به دالیل بسیار مورد غفلت واقع شده اما حمیت دولت بر توانمند سازی شرکت های دانش بنیان این
معانت را برا آن داشته است عالوه بر حمایت های مستقیم ،هموار سازی سایر مسیر های تامین مالی و سرمایه گذاری اعم از حمایت های دولتی یا سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز در دستور کارقرار دهد از این روی
اقدامات زیر تعریف شده است و در حال انجام است.
توانمند سازی صندوق نواوری و شکوفایی که پس از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنع میان تشکیل شده بود با حمایت معاونت قسمت عمده سرمایه آن تامین شده و در حال حاضر منابع مالی قابل
توجهی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به شمار میرود .مطابق مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی ،منابع مالی این صندوق به کارگزاری بانک ها اختصاص یافت تا از با شرایط ویژه و با معرفی معاونت علمی از
طریق بانک ها به فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان اختصاص یابد .تامین مالی جمعی به ویژه با استفاده از ظرفیت وقف یکی دیگر از روش های نوین و کارآمد تامین مالی است که با استقبال چشمگیری مواجه شده

شرح خدمت

است .بازار داریی فکری که در راستای بند د ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری با هدف تسهیل جذب سرمایه گذاری بای طرح های فناورانه اغاز به کار
نموده است با همکاری معاونت علمی و فناوری ،بازار بورس اوراق بهادار ،سازمان ثبت اسناد ،شرکت فرابورس و پارک فناوری پردیس تالش نموده است در راستای جذب سرمایه برای ایده های فناور محور و دانش بنیان،
محلی برای عرضه و خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری کمک کند .تامین مالی جسورانه سرمایه اس است که به همراه کمک های مدیریتی در اختیار شرکت های کوچک و نوپا قرار میگیرد و از منابع مهم
تامین مالی این شرکت ها به شمار میرود  .معاونت علمی با توافق با سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های جدیدی تحت عنوان صندوق های سرمایه گذار خط پذیر را در بورس راه اندازی نموده است تا تامین
مالی این شرکت ها در کنار صندوق های خطر پذیر در حوزه فناوری با ریسک باال انجام پذیرد .صندوق های پروژه  ،صندوق های زمین و ساخمان ،صکوک ازدیگر روش های تامین مالی است که به فراخور طرح ها در
حال راه اندازی و افزوده شدن به سبد تامین مالی نظام علم و فناوری است.
در نگاه کلی معاونت علمی و فناوری با عملکردی فرادستگاهی در حال تدوین قوانین مرتبط با تامین مالی نظام علم و فناوری در کشور بوده و با ایجاد بستر مناسب در کارکرد بهینه زیست بوم اقتصاد دانش بناین گام
برمیدارد.

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

دستگاه های حاکمیتی ،نهادهای قانون گذاری ،بدنه دولت ،نهادهای پولی مالی دولت

تصدی گری
منطقه ای
آموزش

تولد

استانی

سالمت

مالیات

ازدواج

بازنشستگی

شهری

روستایی

کسب و کار

تامین اجتماعی

مدارک و گواهینامه

وفات

ثبت مالکیت

رویداد مرتبط با:
تاسیسات شهری

بیمه

تقاضای گیرنده

سایر

رخداد رویدادی مشخص

فرا رسیدن زمان مشخص

نحوه آغاز خدمت
تشخیص دستگاه

مدارک الزم برای انجام خدمت

سایر :

بررسی اسناد باال دستی نظام مالی ایران

بند  ۸۰سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
بند  51الیحه احکام دائمی کشور در خصوص وظایف معاونت در کمک به تامین مالی نظام علم و فناوری و نواوری

توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوه های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری ،و توسعه نظام
جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان.
نقشه جامع علمی کشور

راهبرد کالن  :1اصالح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت درمراحل سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن راهبرد ملی  :7ساماندهی نظام تأمین مالی توسعه علم
قوانین و مقررات باال دستی

و فناوری؛
اقدام ملی  : 17حمایت از ایجاد و توسعه به هنگام منابع نهادهای مالی نظام علم و فناوری و نوآوری ،از جمله صندو قهای
سرمایه گذاری خطرپذیر ،صندو قهای توسعه فناوری ،شرکت های تأمین سرمایه و بانک های توسعه فناوری و نوآوری؛
ماده  44قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دائمی شده مواد برنامه سوم و چهارم درخصوص صندو قهای پزوهش و فناوری غیر دولتی:
به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری ،باالخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای ،دولت مجاز است در تأسیس
صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود
تسهیالت مالی باشند.

آمار تعداد خدمت گیرندگان

در :ماه

بیش از  .......خدمت گیرنده

فصل

سال

فصل

سال

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
تواتر

-5جزییات خدمت

یکبار برای همیشه

نا محدود

تعداد بار مراجعه حضوری
مبلغ ( مبالغ )

هزینه ارائه خدمت ( ریال ) به خدمت گیرندگان

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

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

-6نحوه دسترسی به

 ...بار در:

ماه

پرداخت بصورت الکترونیک

-6نحوه دسترسی به

تدوین و بررسی راهکار های تامین مالی در بررسی قوانین موجود و با استفاده از هم افزایی خرد جمعی صورت میپذیرد
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه
الکترونیکی

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

پست الکترونیک

ارسال پستی
پیام کوتاه

تلفن گویا یا مرکز تماس

در مرحله اطالع رسانی خدمت

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )
جهت احراز اصالت فرد

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

های تامین مالی در بررسی قوانین
موجود و با استفاده از هم افزایی خرد
جمعی در جلسات حضوری صورت

در مرحله درخواست خدمت

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

الکترونیکی

دستگاه ها)

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی

حضوری

غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

در مرحله ارائه خدمت
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پست الکترونیک

ارسال پستی

مناسب
سایر :

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

پست الکترونیک

تدوین قوانین و راائه راهکارهای قانونی تامین مالی نظام نوآوری در جلسات کارشناسی با نهاد های تصمیم گیر از جمله مجلس شورای اسالمی،
نهادهای مالی و دولت و نیز بنگاه های خصوصی صورت میپذیرد

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی

حضوری

غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

مناسب
سایر :

فیلد های مورد تبادل

جلب نظر موافق برای پر نمودن خالء
های قانونی در این زمینه به صورت
حضوری انجام میپذیرد
تدوین قوانین و مقررات مربوطه در
تعامل با دیگر دستگا های اجرایی
مرتبط انجام میپذیرد

ملی
استانی

استعالم الکترونیکی

برخط

()O nline

دسته ای

فیلد های مورد تبادل

مبلغ ( درصورت پرداخت هزینه)

مراجعه به دستگاه

شهرستانی

()B atch

نام سامانه های دیگر دستگاه

ارتباط با کمیسیون های مجلس و

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر

استانی

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

استعالم الکترونیکی

مورد

ملی

شهرستانی

بر خط Online

سایر دستگاه های اجرایی به فراخور

مراجعه به دستگاه

اینترانتی ( مانند اینترانت داخلی دستگاه یا )ERP

حضوری

مرحله تولید خدمت

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

ذکر ضرورت مراجعه

( فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر

شهرستانی

دفاتر پیشخوان

نام سامانه های دیگر

مجلس شورای اسالمی

استانی

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

الکترونیکی

نام دستگاه دیگر

ملی

سایر  :تدوین و بررسی راهکار

میپذیرد
الکترونیکی

مراجعه به دستگاه

استعالم

دسته ای

( )B atch

اگر استعالم غیر الکترونیکی است ،استعالم توسط:

غیر الکترونیکی

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاه های

بررسی کارآمدی مدل های
نهاد های مالی  ،پولی و سرمایه
کشور

متفاوت تامین مالی نظان نوآوری و

دستگاه

بررسی چالش های پیش روی در

مراجعه کننده

کاربست درست مدل ها در تعامل

 -9عناوین فرآیند های خدمت

مستمر با این نهادها صورت میپذید
طراحی مدل های کارآمد تامین مالی شرکت های دانش بنیان
ارزیابی مدل های معرفی شده و سنجش میزان اثر بخشی آن

تدوین برنامه های سیاستی و قوانین مرتبط با مدل های کارآمد تامین مالی نظام نوآوری در ایران

 -10نمودار ارتباطی فرآیند های خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :محبوبه علمیه

تلفن83532006 :

واحد مربوط :دفتر برنامه ،بودجه و تحول اداری
پست الکترونیکelmie@isti.ir :

