شناسه خدمت 9009011111

عنوان خدمت :حمایت از ترویج و فرهنگ سازی و آموزش در حوزه اقتصاد دانش بینان و
ارائه خدمات مشاوره ای
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :توسعه و ترویج گفتمان اقتصاد دانش بنیان که علم ،فناوری و نوآوری را نیز در بر میگیرد ،در اسناد سیاستی کالن کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
برای مثال ،راهبرد کالن  2نقشه جامع علمی کشور ناظر بر «توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد برای شکوفایی و تولید
علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسامی از طریق توسعه و تعمیق و به کارگیری مؤلفه های فرهنگی ،اجتماعی
و سیاسی » و راهبرد کالن  3نقشه نیز «جهت دادن چرخة علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقشی مؤثر تر در اقتصاد » است .در شرح وظایف معاونت علمی و فناوری به
عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی نظام ملی نوآوری نیز به گفتمان سازی علم ،فناوری ،و اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی اشاره شده است .در این راستا رویکرهای اصلی
در توسه و ترویج گفتمان اقتصاد دانش بنیان  - :استفاده حداکثری از ظرفیت های ترویجی موجود  -توانمندسازی بازیگران نظام ملی نوآوری -حمایت از برگزاری
رویدادهای ترویجی -حمایت از کسب وکارهای فرهنگ ساز و گفتمان ساز و توانمندساز -مستندسازی و ترویج تجربه های موفق بوده است .از اقدامات شاخص این
حوزه تا کنون برگزاری نخستین هم اندیشی فعاالن اقتصاد دانش بنیان و نوآوری ؛ حمایت از تولید و پخش برنامه های تلویزیونی با موضوع «اقتصاد دانش بنیان » ؛
برگزاری تورهای ترویجی و
دور ههای دانش افزایی و توانمندسازی ؛ حمایت از برگزاری رویدادهای ترویجی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان ؛ برگزاری رویدادهای آموزشی دانش آموزی و
دانشجویی ؛ ایجاد و حمایت از کمپین های حمایت از ساخت و تولید داخلی ؛ حمایت از تولید محتوای آموزشی و ترویجی در بستر فضای مجازی بوده است.
مدارک مورد نیاز :برنامه های در حوزه اقتصاد دانش بنیان باشند
متوسط مدت زمان
ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

جزییات خدمت

حضوری
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه
خدمت(ریال) به

از آنجا که معانت علمی و فناوری به عنوان

خدمت گیرندگان

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

شماره حساب (های) بانکی

اینترنتی www.isti.ir

نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترونیکpr@isti.ir :
تلفن گویا یا مرکز تماس129-03032919
تلفن همراه

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

