-3ارائه دهنده

خدمت

-1عنوان خدمت  :حمایت از طرح های فناورانه یا مرز دانش از طریق پرداخت کمک

-2شناسه خدمت tashilat-13

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

ارتقای نقش آفرینی حوزه های مختلف فناوری برای دستیابی به محصوالت نوظهور با اثرات اقتصادی و اجتماعی باال یکی از اهداف و
وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است ،که با توجه به جایگاه فناوری های نوظهور در اسناد باالدستی کشور نظیر برنامه
شرح خدمت

ششم توسعه و نقشه جامع علمی کشور توسعه فناوری در مرزهای دانش یکی از اهدافی است که در وظایف نهادهای باالدستی تعریف
میشود .در این خدمت نهادهای دولتی فعال در نظام فناوری و نوآوری مانند دانشگاه ها و پژوهشکده ها که طرح های توسعه فناوری در

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B

-4مشخصات خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی()G2G
ماهیت خدمت

حاکمیتی

سطح خدمت

ملی

نوع مخاطبین

مرزهای دانش دارند مورد حمایت معاونت علمی قرار میگیرند

دستگاه های اجرایی

تصدی گری
منطقه ای
آموزش

تولد

استانی

سالمت

مالیات

ازدواج

بازنشستگی

روستایی

شهری
کسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

مدارک و گواهینامه

وفات

سایر

رویداد مرتبط با:
بیمه

تاسیسات شهری

تقاضای گیرنده

رخداد رویدادی مشخص

فرا رسیدن زمان مشخص

نحوه آغاز خدمت
تشخیص دستگاه

مدارک الزم برای انجام خدمت

سایر :

توسعه فناوری در مرزهای دانش در نهادهای دولتی فعال در نظام نواوری

ماده  51احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص وظابف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
قوانین و مقررات باال دستی

سیاست های کلی علم و فناوری بند 1-5
 -بند  74و  77سیاست های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه

آمار تعداد خدمت گیرندگان

در :ماه

بیش از  1200خدمت گیرنده

فصل

سال

-5جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
تواتر

یکبار برای همیشه

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

-5جزییات خدمت
هزینه ارائه خدمت ( ریال ) به خدمت
گیرندگان

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

-6نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
fs .is ti.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه
الکترونیکی

در مرحله اطالع رسانی خدمت

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

ذکر ضرورت

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

مراجعه به دستگاه
ملی
استانی
شهرستانی

سایر :

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

در مرحله درخواست خدمت

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

ذکر

ضرورت

پست الکترونیک

مراجعه

ارتباط با دیگر دستگاه ها)

ذکر ضرورت مراجعه

مناسب
سایر :

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

الکترونیکی
غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی

حضوری

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه
ملی
استانی
شهرستانی

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

حضوری

مرحله تولید خدمت

پست الکترونیک

ارسال پستی

مراجعه حضوری

غیر الکترونیکی

الکترونیکی

در مرحله ارائه خدمت

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

الکترونیکی

( فرآیند داخل دستگاه یا

سامانه حمایت از تجازی سازی

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

7

در مرحله ارائه خدمت

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

نام سامانه های دیگر

ذکر ضرورت مراجعه

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی

حضوری

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

استعالم الکترونیکی

-9عناوین فرآیند های خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاه

های دیگر

( )B atch

غیر الکترونیکی

اگر استعالم غیر الکترونیکی است ،استعالم
توسط:

دسته ای

برخط

دسته ای

استعالم

( )B atch

نام دستگاه دیگر

دستگاه

( )Online

استعالم الکترونیکی
نام سامانه های دیگر

استانی

مناسب
سایر :

بر خط Online

فیلد های مورد تبادل

ملی

شهرستانی

فیلد های مورد تبادل

مبلغ ( درصورت پرداخت هزینه)

مراجعه به دستگاه

دستگاه
مراجعه کننده
بررسی اولیه از منظر فنی و بررسی اقتصادی محصول طرح ها به منظور تشخیص طرح های حایز شرایط دریافت کمک

نظارت بر اجرای فرآیند توسعه فناوری تا حصول نتیجه

-10نمودار ارتباطی فرآیند های خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :محبوبه علمیه

واحد مربوط :دفتر برنامه ،بودجه و تحول

تلفن83532006 :
پست الکترونیکelmie@isti.ir :

اداری

