-2شناسه خدمت policy-01

-3ارائه دهنده خدمت

-1عنوان خدمت  :سیاستگذاری علم و فناوری

نام دستگاه اجرایی :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نام دستگاه مادر :

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 -1هماهنگی و همراستایی بین سیاستها ،راهبردها و برنامه های عملیاتی از کلیدهای موفقیت در ستسیاستگذاری و برنامه ریزی ،چه در افق کوتاه و میانمدت و چه برای آینده های دورتر ،مستلزم «هوشمندی راهبردی » است که ناظر بر «رساندن اطالعات درست ،در
زمان درست ،به فرد درست ،برای گرفتن تصمیم درست » است .هوشمندی راهبردی اما دو بعد دارد که یک بعد آن به «محیط بیرونی » و بعد دیگر آن به «محیط درونی » معاونت علمی و فناوری مربوط میشود .منظور از محیط بیرونی ،قلمرویی است که ازفضای
کسب وکار و بافت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و زیست محیطی کشور تا عرصه های بین المللی را در بر می گیرد .بعد دوم هوشمند هدف ی معطوف به محیط درونی معاونت علمی وفناوری به مثابه یک «سازمان » است .از آنجا که معاونت علمی و
فناوری به عنوان بازوی دولت /حاکمیت در حوزه سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری و یکی از بازیگران اصلی نظام ملی نوآوری فعالیت می کند ،دستاوردهای معاونت علمی در این زمینه در اختیار کلیه نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز سایر بازیگران نظام
ملی نوآوری قرار میگیرد .از این روی برنامه ملی آینده نگاری ملی با هدف تدوین راهبردها و برنامه های توسعه فناوری و نوآوری از یکسو و ارتقای هوشمندی راهبردی ذینفعان حقیقی و حقوقی نظام ملی نوآوری از سوی دیگر ،گسترش فرهنگ
کارآفرینی فناورانه در تعامل با وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی با هدف طرح ریزی دره های تخصصی برای افزایش آگاهی زیست بوم کارآفرینی فناورانه و طراحی و راه اندازی نظام ملی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی از طریق
استانداردسازی خروجی های نظام مدیریت دانش استوار بر دانش اختصاصی در زمینه نوآوری دستگاه ها در برنامه های معاونت علمی قرار گرفته است.
از سوی دیگر تکمیل حلقه های مفقوده نظام نوآوری کشور خصوصا در بعد سیاستگذاری ،تقنین و مقررات گذاری و برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های تولیدکننده محصوالت دانش بنیان در این حوزه یکی از چالش های مهم موجود در زمینه

شرح خدمت

دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و در پی آن اقتصاد مقاومتی است .با این رویکرد تدوین برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان بر اساس ماده  43قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با همفکری کار گروه مربوطه از دستگاه های
اجرایی در دستور کار معاونت قرار گرفته است تا برنامه توسعه تولید ،تقاضا و صادرات محصوالت دانش بنیان را تدوین و عملیاتی نماید و در نهایت ،این برنامه مشتمل بر  23ماده به تصویب هیأت دولت رسید .برنامه توسعه فناوری بخشی با هدف ،اطمینان از
نفوذ فناوری در بخشهای کالن اقتصادی و نیز با برطرف کردن نیازهای اساسی کشور از طریق شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر وزارتخانه های بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جهاد کشاورزی ،ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو طراحی و درحال پیگیری
است .پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی » در دولت یازدهم ،دوازده برنامه ملی در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور تدوین شد و برای عملیاتی شدن هر یک از این برنامه ها و طرح
ها و پروژ ه های ذیل آن ،کارگروهی ویژه پیش بینی شده است .معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در دو برنامه ملی یعنی «توسعه اقتصاد دانش بنیان » و « برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)» مسؤول تدوین و اجرای
پروژه های در این چارچوب باشد» .تدوین چارچوب پیوست فناوری قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی یکی از دغدغه های اصلی مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در انتقال فناوری در معنای وسیع و کامل خود در پروژه
ها و قرادادهای بین المللی و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی به ویژه در بخش نیروی انسانی و شرکت های تولیدکننده محصوالت دانش بنیان است .هدف اصلی این معاونت از پیگیری بحث پیوست فناوری پروژه های قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی،
که در نقشه جامع علمی کشور به صراحت بر ضرورت تدوین چارچوب آن تأکید شده است ،ایجاد تعهد در سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور در توسعه فناوری حیطه تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های پروژه های ملی در ارتقای توانمندی فناورانه
داخلی کشور است.

-4مشخصات خدمت

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

تصدی گری
منطقه ای
تولد

استانی

آموزش

سالمت

مالیات

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

روستایی

شهری
کسب و کار

ثبت مالکیت

تامین اجتماعی

رویداد مرتبط با:
تاسیسات شهری

تقاضای گیرنده

مدارک و گواهینامه

سایر

وفات

رخداد رویدادی مشخص

فرا رسیدن زمان مشخص

نحوه آغاز خدمت
تشخیص دستگاه
مدارک الزم برای انجام خدمت

سایر :

بررسی قوانین و مقررات باال دستی در کشور و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت علم و فناوری در کشور در راستای استقرار اقتصاد دانش بنیان

 )1ماده  51احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص وظابف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 )2سند اهداف و وظایف اساسی معاونت علمی
 )3تصویب نامه شماره  7994ستاد اقتصاد مقاومنی در طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان
 )4ماده  43قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قوانین و مقررات باال دستی

" دولت موظف است ب همنظور افزایش تولید محصوالت دان شبنیان و کسب و گسترش سهم بی نالمللی ایران در صادرات این محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت ،حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ،برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان را
تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصوالت را به خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل :هوا فضا( ،ریزفناوری )نانو( زیست فناوری) بایو و زیست مهندسی را منتشر کند .کلیه دستگاه های موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ۱۳۶۶ /۶ /۱و اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ۱۰۴قانون مالیات های مستقیم مصوب
 ، ۱۳۹۱ /۵ /۱در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.

آمار تعداد خدمت گیرندگان

در :ماه

بیش از .......خدمت گیرنده

فصل

سال

-5جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
یکبار برای همیشه

تواتر

نا محدود

 ...بار در:

ماه

فصل

سال

تعداد بار مراجعه حضوری
مبلغ ( مبالغ )

هزینه ارائه خدمت ( ریال ) به خدمت گیرندگان

شماره حساب ( های ) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

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
با توجه به نوع خاص این خدمت که از جنس سیاستگذاری است ارائه این خدمت از طریق تعامل با سایر دستگاه ها اجرایی ،نهاد های قانون گذار و حاکمیتی میباشد.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه
اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

در مرحله اطالع رسانی خدمت

الکترونیکی

ذکر ضرورت

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه حضوری

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

سایر :

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )
پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

در مرحله درخواست خدمت

دفاتر پیشخوان

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

ارتباط با دیگر دستگاه ها)

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

پست الکترونیک

به دلیل خدمتی فرادستگاهی هیچ مراجعه ای بابت ارائه این خدمت صورت نمیپذیرد

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

در مرحله ارائه خدمت

دفاتر پیشخوان

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

جهت احراز اصالت فرد

حضوری

غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی
مناسب

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها

فیلد های مورد تبادل

جلسات حضوری خواهند بود

تبادل اطالعات در این مورد از جنس به
اشتراک گذاری اطالعات است ک در
جلسات حضوری خواهند بود

ارائه این خدمت متضمن پرداخت
هزینه نیست

نمیباشد

اشتراک گذاری اطالعات است ک در

هزینه نیست

برخط

()O nline
نیازی به اخد استعالم

سایر دستگاه های اجرایی به فراخور

تبادل اطالعات در این مورد از جنس به

ارائه این خدمت متضمن پرداخت

برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد

-9عناوین فرآیند های خدمت

( )B atch

اگر استعالم غیر الکترونیکی است ،استعالم توسط:

نمیباشد

تخصصی خواهند بود

نیازی به اخد استعالم

جلسات حضوری کمیسیون های

«توسعه اقتصاد دانش بنیان
برنامه ملی آینده نگاری

استعالم

دسته ای

نمیباشد

اشتراک گذاری اطالعات است ک در

هزینه نیست

نیازی به اخد استعالم

تبادل اطالعات در این مورد از جنس به
ارائه این خدمت متضمن پرداخت

استانی
شهرستانی

استعالم الکترونیکی

دسته ای

دستگاه

ملی

()B a tch

نام سامانه های دیگر

فیلد های مورد تبادل

مبلغ ( درصورت پرداخت هزینه)

مراجعه به دستگاه

سایر  :عدم ارائه خدمت به عموم جامعه و

بر خط Online

مجلس شرای اسالمی

ملی
استانی

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

نام سامانه های دیگر

نام دستگاه دیگر

مراجعه به دستگاه

شهرستانی

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

ذکر ضرورت

غیر الکترونیکی

مناسب
سایر :

مراجعه

الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی

حضوری

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

استعالم الکترونیکی

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر

استانی
شهرستانی

ارائه خدمت به نهادهای حاکمیتی و قانون گذار

هیئت محترم دولت

ملی

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

الکترونیکی

مورد

مراجعه به دستگاه

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

ذکر ضرورت مراجعه

-6نحوه دسترسی به

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

حضوری

مرحله تولید خدمت

پست الکترونیک

ارسال پستی

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

الکترونیکی

( فرآیند داخل دستگاه یا

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

دستگاه
مراجعه کننده

غیر الکترونیکی

-9عناوین فرآیند های خدمت

طراحی و راه اندازی نظام ملی مدیریت دانش
گسترش فرهنگ کارآفرینی فناورانه

-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 :

