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 بنیان، خالق و فناورهای دانششرکت تخصصی کسب وکار از خدمات مشاوره تیحما نامهشیوه

 مقدمه .1

اصول  ،یتجار یقراردادها یتبعات حقوق ،یحسابدار ،یاتیمالحظات مال مه،یکار و تجارت، ب نیبا قوان ییآشنا

، انیبندانش یهاشرکت هیاول یازهایفروش و... از جمله ن ،یابیتوسعه کسب و کار، بازار ،یفناور تیریمد ،یسازمیت

توسط خبرگان  اورهو مش یاست. لذا آگاه یو توسعه فناور یسازیتجار ریدر مس خالق و فناور مستقر در پارک

 یهامکرر شرکت یهادرخواست نیچنهم .رسدینظر مبه یالزم و ضرور یاقتصاد یهابنگاه یهر حوزه برا

 نی. در همکندیم شتریامر را ب نیمشاوران آگاه و توانمند، ضرورت ا یمعرف رامونیپ ، خالق و فناورانیبندانش

 یمعاونت علم تیمشاوره با حما شخوانیپ لبو کسب و کار در قا یسازیمختلف تجار یهاراستا مشاوره در حوزه

 .گرددیارائه م انیبندانش یهابه شرکت یجمهور استیر یفناور

 حل اختالف یهاأتیخدمات مشاوره و ه یهاسرفصل .2

ها و درخواست آنان، شرکت ازیو کسب و کار و با توجه به ن یسازیمختلف تجار یهاحوزه یدسته بند براساس

 است: ریحل اختالف به شرح ز أتیمشاوره و ه یهاستگاهیسرفصل ا

 مالیات و خدمات مالی 

 مشاوره مالیاتی .1

 اتیحل اختالف مال اتیه .2

 بازرگانیهای تامین اجتماعی و بیمه 

 مشاوره بیمه تامین اجتماعی .3

 مهیمطالبات ب صیتشخ أتیه .4

 حقوقی 

 مشاوره حقوق کسب و کار .5

 مشاوره تخصصی قانون کار .6

 المللنیب یهاقرارداد یمشاوره حقوق .7

 یمشاوره حقوق تبادل فناور .8

 مصالحه و ارجاع به داوری .9

 

 ارزش گذاری و تبادل فناوری 

 یدانش فن یگذارسهام و ارزش یگذار متیمشاوره ق .10

 تحقیقات بازار 
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 مشاوره تحقیقات بازار داخلی .11

 المللنیبازار ب قاتیمشاوره تحق .12

 توسعه بازار داخلی 

 (مشاوره ارجاع کار و معامالت دولتی )مناقصات .13

 مشاوره بازاریابی و فروش .14

 مشاوره قیمت گذاری محصول .15

 مشاور بازاریابی دیجیتال .16

 توسعه بازار بین المللی 

 صادرات یندهایو فرا یالمللنیب یمشاوره بازرگان .17

 صادرات یمشاوره استراتژ .18

 المللنیب یابیمشاوره بازار .19

 المللنیب یمشاوره اصول مذاکرات و مکاتبات تجار .20

 تامین مالی و طرح تجاری 

 مشاوره تامین مالی و سرمایه پذیری .21

 مشاوره ورود به بورس و فرابورس .22

 ی مذاکره با سرمایه گذارهامشاوره روش .23

 ی دولتیهاتهاتر بدهیمشاوره  .24

 یمشاوره نقل و انتقال ارز .25

 منابع انسانی و نظام وظیفه 

 مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی .26

 تبلیغات و اطالع رسانی 

 مشاوره روابط عمومی و مدیریت ارتباط با مشتری .27

 جهت صادرات یالملل نیب یمحتوا هیمشاوره ته .28

 گمرک 

 الملل نیمشاوره گمرک و حمل و نقل ب .29

 و مشاوره فنی محصوالت خدمات 

 مشاوره توسعه فنی محصوالت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات .30

 مشاوره توسعه فنی محصوالت در حوزه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی .31

 مشاوره توسعه فنی محصوالت در حوزه مواد شیمیایی و پلیمری .32

 حوزه تشخیص و درمان ی پیشرفتههامشاوره توسعه فنی محصوالت در حوزه دارو و فرآورده .33
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 مشاوره توسعه فنی محصوالت در حوزه مواد پیشرفته .34

 مشاوره توسعه فنی محصوالت در حوزه تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته .35

ی هوشمند و هاالکترونیک، مخابرات، قدرت، لیزر، سامانهدر حوزه مشاوره توسعه فنی محصوالت  .36

 تجهیزات پزشکی

 طراحی صنعتی و ساخت قالب 

 مشاوره طراحی صنعتی و بسته بندی .37

 عارضه یابی و توسعه کسب و کار 

 مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار .38

 مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی .39

 (مالکیت معنوی )اختراع و نشان تجاری 

 مشاوره ثبت نشان و اختراع داخلی .40

 مشاوره جستجو و تحلیل پتنت .41

 الملل نیمشاوره ثبت نشان و اختراع ب .42

 و استانداردها هاها، تاییدیهمجوز 

 مشاوره اخذ پروانه بهداشت از اداره کل تجهیزات پزشکی .43

 ها و مراکز رشد و فضاهای صنعتی و نیمه صنعتی استان تهرانمشاوره استقرار در پارک .44

 پیشخوان مشاوره تجارت با کشورهای منتخب 

 روسیه و میانه آسیای کشورهای با تجارت تخصصی مشاوره .45

 خاورمیانه عربی کشورهای با تجارت تخصصی مشاوره .46

 آسیا شرق جنوب کشورهای با تجارت تخصصی مشاوره .47

 چین کشور با تجارت تخصصی مشاوره .48

 (اروپا تجاری منطقه) اروپایی کشورهای با تجارت تخصصی مشاوره .49

 آفریقایی کشورهای با تجارت تخصصی مشاوره .50

 هند کشور با تجارت تخصصی مشاوره .51

 استرالیا کشور با تجارت تخصصی مشاوره .52

 ترکیه کشور با تجارت تخصصی مشاوره .53

 

 یتیمدل حما .3

( یامکاتبه ای یمجاز ای یتلفن ای یحضور صورتبهجلسه مشاوره ) 20 سال از تعداد کیدر  تواندی( هر شرکت مالف

 . دیاستفاده نما الیر ونیلیم 60 و تا سقف
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مالیاتی و هیئت تشخیص مطالبات بیمه تامین  حل اختالف أتیه یهااز سرفصل کیاستفاده از هر  ی( براب

 .دیدرخواست خدمت نما الیر 30،000،000مرتبه تا سقف  2 مجموعا در سال تواندیهر شرکت م ،زین اجتماعی

 تیحما افتیدر طیشرا .4

 ریدرخواست سا لی. پس از تکمندینمایمراجعه م bizservices.irجهت ثبت درخواست به سامانه   هاشرکت

 صورت خواهدگرفت. یو فناور یمعاونت علم قیالزم از طر یهایهماهنگ

 یهاشرکت یمشاوره از سو یهانهی، تنها با پرداخت هزشدهنییتع یتیاز سقف حما شیب یهادرخواست -1 تبصره

 است. ریامکانپذ یمتقاض

جلسات مشاوره  نیهمچن. شودیساعت درنظر گرفته م کیهر جلسه معادل  یمحاسبات برا یمبنا -2 تبصره

 .دیبراساس زمان صرف شده توسط مشاور محاسبه خواهدگرد یامکاتبه

در صورت  ،یو فناور یمعاونت علم یجلسه مشاوره از سو میپس از ثبت درخواست شرکت و تنظ -3 تبصره

ونت ( مراتب را به معایمجاز ،یتلفن ،یجلسه )حضور لیساعت قبل از تشک 48انصراف شرکت موظف است تا 

 درنظر گرفته شده بارصورت انصراف از درخواست موجب کسر از اعت نیا ری. در غدیاعالم نما یو فناور یعلم

شرکت در موعد  ندهیعدم تماس نما ای یدر صورت عدم حضور شرکت در جلسه مشاوره حضور نی. همچنگرددیم

 .دیبه اندازه دو جلسه از اعتبار شرکت کسر خواهد گرد ،یو مجاز یمقرر جلسه مشاوره تلفن

شرکت  نیمابیف یتعامالت احتمال ریحاصل از جلسات مشاوره و سا جیدر قبال نتا یو فناور یمعاونت علم -4 تبصره

 بر عهده ندارد. یتیمسئول چگونهیو مشاور، ه


