عنوان خدمت :خدمات حمایتی پارک علم و فناوری پردیس از شرکت های مستقر
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به کسب و کار ()G2B

شناسه خدمت 11111611111
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس از خدمات زیر بهره مند میشوند :درخصوص بازاریابی و صادرات برای شرکت در نمایشگاههای بینالمللی،
نمایشگاه دائمی و حضور در تقویم نمایشگاهی خدمات گستده ای دریافت میکنند .در حوزه تبادل فناوری از خدمات تور فناوری ،فنبازار و نشستهای تبادل فناوری
بهره مند میشوند .در حوزه تجاریسازی از خدمات فناوری ،تأمین مالی و دورههای آموزشی و در همکاری با دانشگاهها از فرصتهای استخدام و فرصتهای
کارآموزی در فضای دانشگاهی بهره مند میشوند .همپنین شرکت های مستقر در پارک از خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاهها و کارگاهها نیز بهره مند میشوند.
شرکت های مستقر در مراکز رشد از خدمات پشتیبانی زیر بهره مند میشوند.
خدمات پشتیبانی عمومی :خدمات اجاره فضا ،دسترسی به تلفن و دورنگار ،میز و صندلی ،کارپردازی و خدمات دبیرخانهای ،امکان استفاده از اتاقهای جلسات و
کنفرانس ،تجهیزات سمعی و بصری و دستگاههای فتوکپی و تکثیر خدمات اطالعرسانی :دسترسی به اینترنت ،کتابخانه و مراکز اطالعرسانی و نرمافزارهای رایانهای
خدمات مالی و اعتباری :امکان استفاده از اعتبار خدماتی و تحقیقاتی ،کمک به دسترسی به منابع مالی و جذب سرمایهگذاران ،تسهیل در جذب طرحها و پروژههای
تحقیقاتی شرکت ها از خدمات تخصصی کسبوکار مرکز رشد فناوری نخبگان ربذ نبر بهره مند میشوند :منتورینگ و راهبری :بهرهمندی از تجربه کارآفرینان
متخصص به منظور راهبری برای به ثمر رساندن اهداف با رویکرد تجاریسازی .نظارت :نظارت دقیق و عارضه یابی شرکتها و ارائه راهکار برای رفع آن و نظارت
بر نحوه عملکرد شرکت برای دستیابی به اهداف تدوین شده .خدمات مشاورهای و آموزشی :مشاورههای مدیریتی ،مالی و بازرگانی ،خدمات حسابداری و حقوقی،
برگزاری سمینار و یا کارگاههای آموزشی مورد نیاز برای شرکتهای تازه تاسیس .خدمات پشتیبانی فنی :ارائه خدمات فنی و مهندسی ،استفاده از امکانات آزمایشگاهی
و کارگاهی
مدارک مورد نیاز :ضوابط استقرار شرکت ها در پارک پردیس ،ضوابط انعقاد قراردادها و طراحی و ساخت نیز به تفصیل در سایت پارک فناوری پردیس قابل مشاهده است
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
نمیباشد

شماره حساب (های) بانکی

اینترنتی http://techpark.ir

نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترونیکinfo@techpark.ir :

تلفن گویا یا مرکز تماس

121-06261261

تلفن همراه

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

شناسنامه خدمت

نظر سنجی خدمت خدمات حمایتی پارک علم و فناوری پردیس از شرکت های مستقر

