عنوان خدمت :شبکه سازی مراکز فناوری و فعالین حوزه فناوری
خدمت به شهروندان ()G2C

نوع خدمت:

شناسه خدمت 90119699111

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :پایه و اساس پیشرفت و دستیابی به فناوریهای جدید ،انجام پژوهشهای کاربردی ،منظم و دارای برنامه است که دسترسی محققین به تجهیزات
آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد را طلب میکند .در کشور ما با وجود سرمایهگذاری زیاد در خرید تجهیزات پیشرفته و ایجاد آزمایشگاههای مختلف ،همواره به دلیل
ناکارآمدی سیستم خدماتدهی این آزمایشگاهها ،محققین با مشکل دسترسی به سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بودهاند و تقاضا برای خرید تجهیزات جدید
همیشه وجود داشته است .یکی از راهکارهای اجرایی مدیریت این موضوع ،ایجاد شبکهای جامع از توانمندیهای آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوریهای پیشرفته و
راهبردی است.
پایه و اساس پیشرفت و دستیابی به فناوریهای جدید ،انجام پژوهشهای کاربردی ،منظم و دارای برنامه است که دسترسی محققین به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته
و استاندارد را طلب میکند .در کشور ما با وجود سرمایهگذاری زیاد در خرید تجهیزات پیشرفته و ایجاد آزمایشگاههای مختلف ،همواره به دلیل ناکارآمدی سیستم
خدماتدهی این آزمایشگاهها ،محققین با مشکل دسترسی به سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بودهاند و تقاضا برای خرید تجهیزات جدید همیشه وجود داشته
است .یکی از راهکارهای اجرایی مدیریت این موضوع ،ایجاد شبکهای جامع از توانمندیهای آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوریهای پیشرفته و راهبردی است.
مدارک مورد نیاز :آزمایشگاه ها ،دستگاه ها و شرکت های درخواست کننده عضویت در شبکه آزمایشگاهی میبایست ضمن فعال بودن کلیه دستگاه ها شرایط استفاده دیگر اعضا از
امکانات موجود خود را به صورت مساوی فراهم آورند
متوسط مدت زمان
ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

جزییات خدمت

حضوری
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه

از آنجا که معانت علمی و فناوری به عنوان

خدمت(ریال) به

یکی از دستگاه های اجرایی با مسئولیتی

خدمت گیرندگان

فرادستگاهی به سیاستگذاری کالن در حوزه
علم و فناوری مشغول است هیچ یک از
خدمات معاونت شامل پرداخت هزینه

نحوه دسترسی به خدمت

نمیباشد
اینترنتی http://labsnet.ir
پست الکترونیکinfo@labsnet.ir :

تلفن گویا یا مرکز تماس

129-60910139

شماره حساب (های) بانکی

تلفن همراه

پیام کوتاه

91112960910311

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات
نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

شناسنامه خدمت

نظر سنجی خدمت شبکه سازی مراکز فناوری و فعالین حوزه فناوری

