ارائه خدمات مشاوره رایگان به شرکتهای دانش بنیان در  36سرفصل
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت از
شرکت های دانش بنیان ،خدمات مشاوره رایگان در سرفصل های بیمه ای و مالیاتی ،عمومی و مدیریت،
حقوقی و مالکیت فکری ،ارزیابی و توسعه محصول،توسعه و بازار فروش ،صادرات و واردات و توسعه فنی ارائه
می نماید.
 مشاوره بیمهای و مالیاتی
 .1مشاوره بیمه تامین اجتماعی
 .2مشاوره مالیاتی
 .3هیاتهای حل اختالف بیمه تامین اجتماعی
 .4هیاتهای حل اختالف مالیاتی
 مشاوره عمومی و مدیریت
 .5م شاوره ارجاع کار و معامالت دولتی (مناقصات)
 .6مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار
 .7مشاوره استقرار در مراکز رشد و پارکها
 . 8مشاوره استقرار در فضاهای صنعتی و نیمه صنعتی استان تهران
 .9مشاوره روابط عمومی و مدیریت ارتباط با مشتری
 .10مشاوره روش های مذاکره با سرمایه گذار
 .11مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی
 .12مشاوره منابع انسانی و آسیبشناسی
 .13مشاوره ورود به بورس و فرابورس
 .14مشاوره تامین مالی و سرمایهپذیری
 حقوقی و مالکیت فکری
 .15مشاوره حقوقی (قراردادها و دعاوی)
 .16مشاوره ثبت اختراع بین المللی
 .17مشاوره ثبت عالئم تجاری
 .18مشاوره جستجو ،تحلیل و استفاده از محتوای پتنت
 .19مشاوره تخصصی قانون کار

 .20مشاوره حقوق بینالملل
 .21مشاوره حقوقی تبادل فناوری
 ارزیابی و توسعه محصول
 .22مشاوره طراحی صنعتی و بسته بندی محصوالت
 .23مشاوره قیمت گذاری محصول
 .24مشاوره اخذ پروانه بهداشتی ساخت
 توسعه و بازار فروش
 .25مشاوره بازاریابی دیجیتال
 .26مشاوره بازاریابی و فروش
 .27مشاوره تحقیقات بازار
 .28مشاوره بازاریابی بینالملل
 .29مشاوره تحقیقات بازار بینالملل
 صادرات و واردات
 .30مشاوره گمرک و واردات
 .31مشاوره بازرگانی بینالمللی و فرایندهای صادرات
 .32مشاوره استراتژی صادرات
 .33مشاوره نقل و انتقال ارزی
 .34مشاوره حمل و نقل بینالملل
 . 35مشاوره اصول و فنون مذاکرات و مکاتبات تجاری بینالملل
 توسعه فنی محصول
 . 36مشاوره توسعه فنی محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات
شرکتها برای استفاده از خدمات توانمندسازی و تجاریسازی میتوانند از طریق سامانه bizservices. ir

درخواست خود را ثبت کنند .همچنین برای کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.Daneshbonyan.irمراجعه
کنند.

