عنوان خدمت :تسهیل تبادالت فناوری بین المللی
خدمت به شهروندان ()G1C

نوع خدمت:

شناسه خدمت 01100611111
خدمت به کسب و کار ()G1B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G1G

شرح خدمت:

فارغ از شرکت های دانش بنیان ،سایر بازیگران نظام علم ،فناوری ونوآوری کشور نیز میتوانند و باید عرصه بین الملل را به عنوان یک فرصت ببینند که از یک سو
میتوانند دستاوردهای علمی ،فناورانه و نوآورانه خود را در آن عرضه کنند و به فروش برسانند ،و از سوی دیگر میتوانند نیازمندیهای خود اعم از دانش فنی ،نیروی
انسانی یا سرمایه را در آن جستجو کنند و بیابند.
با توجه به این ضرورتها ،معاونت علمی و فناوری سیاست ها ورویکردهای ویژه ای را به منظور تسهیل ،تقویت و ساماندهی همکاری های علمی و فناورانه بین
بازیگران نظام علم ،فناوری نوآوری کشور با همتایان خارجی خود تدارک دیده است .رویکرد اصلی معاونت در خصوص همکار یهای بین المللی ،ایجاد بستر مناسب
برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری ،و به ویژه شرکت های نوآور است و میکوشد شرایط ،امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش آفرینی شرکتهای نوآور ایرانی در
عرصه بین المللی را هموار نماید .در این راستا با چهار رویکرد توسعه زیرساخت های هدایت همکاری های فناوری بین المللی؛ استفاده از ظرفیت نهادها و مؤسسات
بین المللی؛ حمایت از همکاریهای بین المللی فناوری و توسعه و ساماندهی همکاری های دو جانبه در حوزه فناوری تا کنون اقدامات ذیل انجام پذیرفته است
 .0راه اندازی کمیسیون عالی همکاری های فناوری ایران و روسیه
 .1راه اندازی صندوق راه ابریشم و پارک فناوری مشترک با چین
 .3طراحی سامانه هوشمندی فناوری
 .4طراحی چارچوب پیوست فناوری برای خریدهای فناوری خارجی کالن
 .5جهت دهی به سرمایه گذاریهای خارجی

مدارک مورد نیاز:

متوسط مدت زمان

جزییات خدمت

ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

حضوری
هزینه ارایه

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

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

اینترنتی تسهیل تبادالت فناوری بین المللیdoc.

نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترونیکinternational@isti.ir :

تلفن گویا یا مرکز تماس

110-11605501

تلفن همراه

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

