عنوان خدمت :طراحی خدمات جدید به شرکت های دانش بنیان
خدمت به شهروندان ()G2C

نوع خدمت:

شناسه خدمت 90199511111

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :بستر قانونی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان را فراهم ساخت ،اما از تصویب قانون تا اعمال حمایت
ها در میدان عمل فاصله زیادی وجود دارد .برای مثال ،اعمال هر کدام از این حمایت ها نیازمند طراحی فرآیند و وجود آیین نامه ،شیوه نامه یا دستورالعمل های ویژه ای است که تدوین
و تصویب آنها نیز به نوبه خود زمان و تالش قابل توجهی می طلبد .کارگروه به منظور کمک به اجرای اثربخش این قانون ،تالش کرده است تا آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز
برای هر کدام از حمایت ها را تدوین و به تصویب برساند که از مهم ترین آ نها میتوان به تدوین و به روزسانی آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ،تدوین و
به روزرسانی فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان ،و تدوین شیوه نامه سنجش سطح دانش فنی شرکت ها اشاره کرد.
از سوی دیگر بررسی حمایت های فعلی و ارزیابی میزان اثر بخشی این حمایت ها و تعریف حمایت های جدید در بستر قانونی شکل گرفته و استفاده از ظرفیت دیگر دستگاه های
اجرایی و دیگر نهاد ها در توانمند سازی شرکت های دانش بنیان نکته قابل توجهی است که در دستور کار امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان قرار دارد
مدارک مورد نیاز :بررسی ابعاد قانونی قوانین موجود در قعالیت شرکت ها و ظرفیت دیگر نهادها و دستگاه ها در باال بردن اثربخشی حمایت های تعریف شده و جهت دهی حمایت ها بر
کارایی حداکثری
متوسط مدت زمان
ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه

نیازی به مراجعه حضوری نبوده و کلیه امورات از طریق سامانه دانش بنیان انجام میپذیرد

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.daneshbonyan.ir
پست الکترونیکinfo@daneshbonyan.ir :

تلفن گویا یا مرکز تماس129-40508
تلفن همراه

شماره حساب (های) بانکی

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