عنوان خدمت :حمایت از شکل گیری ارتباط دانش و صنعت
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت 00100611111

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :معاونت علمی و فناوری با بررسی تجارب ملی و جهانی در زمینه توسعه و ارتقای همکاری های دانشگاه ،صنعت و دولت ،از سال  0031حرکتی ملی را در
قالب «کانو نهای هماهنگی دانشگاه و صنعت » حول محصول یا خدمتی واحد و مشخص و با هدف ایجاد سازوکاری برای همکاری ،هم افزایی و هماهنگی بازیگران
اصلی نظام نوآوری در کشور و رسوخ فناوری در محصوالت و خدمات تولیدی در کشور آغاز نمود .کانون هماهنگی دانش  ،صنعت و بازار نهادی تصمیم ساز و
تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی تحت نظارت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور است که به منظور افزایش همگرایی ،همکاری ،هماهنگی ،تصمیم سازی و ارتقای
وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار ،صنعت و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و ارتقای نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و تولید کاال یا خدمات خاص تشیکل
می شود.
مدارک مورد نیاز :پر نمودن فرم تقاضای تاسیس کانون و اعالم مشخصات اولیه کانون با اعالم مشخصات هیئت موسس
پر نمودن فرم شماره دو و اعالم سوابق کانون در صورت وجود و خالصه وضعیت تاسیس کانون
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

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی www.isti.ir
پست الکترونیکfanavari@isti.ir :
تلفن گویا یا مرکز تماس120-33626618
تلفن همراه

پیام کوتاه

شماره حساب (های) بانکی

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

شناسنامه خدمت

نظر سنجی خدمت حمایت از شکل گیری ارتباط دانش و صنعت

