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در توسعه فناوري صنايع بزرگاكوسيستم فناوري نقش شركت هاي دانش بنيان و 

مسعود رضائی زاده

كرمانمعاون فناوري پارك علم و فناوري استان 
هعضو هیئت علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفت

مشاور واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه 
رئیس هیئت مديره شركت دانش بنیان پیشرو صنعت دانش فراز
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نسلهاي مختلف صنعت
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سطوح فناوري

8



انواع نوآوري و خالقيت
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Country      Total SMEs   GDP produced Job created

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

USA 20 million     40% 75% 
Japan 4.2 million    50%              66%
Germany    2.2 million    57%          60%
China         50  million     60%             80%   

ها در اقتصادSMEنقش 
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بنیانشركتهاي فناور و دانش تعريف 

ازدستهآن »دانش بنیانشركت هاي،اقتصاديتوسعهوهمکاريسازمانOECDتعريفطبق
ايندردباشنتوانستهكهتحقیقاتیوپژوهشیعلمی،مراكزدرتحصیل كردهانسانیگروه هاي

بهفراگرفتهعلومتبديلروش هايعلمی،تئوري هايونظريعلومفراگیريبرعالوهمراكز،
.می شوداطالق«دنباشداشتههمراهبهراارزشتولیدكننده يودرآمدزافعالیت هاي

:اتاختراعوهانوآوريسازيتجاريوبنیاندانشمؤسساتوهاشركتازحمايتقانوناساسبرتعريف

ظورمنبهكهاستتعاونیياخصوصیمؤسسهياشركتبنیاندانشموسساتوهاشركت

شامل)اقتصاديوعلمیاهدافتحقق،محوردانشاقتصادتوسعه،ثروتوعلمهم افزايی

وطراحیشامل)توسعهوتحقیقنتايجسازيتجاريو(نوآوريواختراعكاربردوگسترش

رمنتولیددرويژهبهفراوانافزودهارزشباوبرترهايفناوريحوزهدر(خدماتوكاالتولید

.می شودتشکیلمربوطافزارهاي
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خود،هکاینبرعالوهکهشرکتیازاستعبارتبنیاندانششرکت•
آنطریقازوگیردمیکاربهخوبیبهآنراشناسد،میرادانش

.کندمیایجادنوآوری
هاییصتخصازپذیرانعطافشبکهرابنیاندانشهایشرکت،ویریچ•

انشدرویکردحقیقتدر.استدانشآنمهمبسیارعنصرکهداندمی
دانشیهاشرکتچگونهدریابدتحلیلوتجزیهباتاداردسعیبنیان
آنچگونهوکنندمیحمایتواعمالتحصیل،ایجاد،رادانشبنیان،

.شودحفظآنرقابتیمزایایکهایگونهبهکنند،میمنتقلرا



دانشازاستفادهپايهبرخدمات/محصول/فناوريتولید

پیشرفتههايفناوريبکارگیري

افزودهارزشسطحباالترينكسباساسبرتولید

انسانیمنابعتخصصومهارتدانايی،سطحارتقاي

بنیان؟دانشكاروكسبمشخصات
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باشندمتوسطوباالفناوريداراي.

واحدوتوسعهوتحقیقنیازمندR&Dاستفعال.

هستندافزودهارزشداراي.

هستندتحريملیستدركهكاالهائی.

بنیاندانشخدماتوهاکاالمشخصات
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در شركت هاى دانش بنیان نسبت نیروهاي متخصص به كل كاركنان، اختالف زيادي با ديگر شركت ها دارد.

(نیروي انسانی كم و متخصص و گردش مالی باال)بهره وري باال

در شركت هاى دانش بنیان درصد رشد نیرو هاي متخصص به كل كاركنان زياد است.

. اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات علمى و پژوهشى در مديريت و راهبري شركت هاى دانش بنیان مشاركت دارند.

هزينه ايجاد شغل در شركتهاي دانش بنیان در مقايسه با دولت بسیار پايین تر است

شركت هاى دانش بنیان بودجه ي بسیار زيادتري نسبت به ديگر شركت ها براي تحقیق و توسعه نیاز دارند.

شركت هاى دانش بنیان توانمندي ويژه اي در استفاده از فناوري براي رشد سريع دارند.

توسعه ي شركت هاى دانش بنیان صنعتی، متکی بر توسعه ي فناوري است، نه بر سرمايه يا سخت افزار.

 رقابتی شركت هاى دانش بنیان، نوآوري در فناوري استمزيت.

شركت هاى دانش بنیان بازارهاي جديد را از طريق ارائه ي محصوالت با فناوري هاي جديد تسخیر می كنند.

شركت هاى دانش بنیان به روش هاي دستی يا نیمه اتوماتیک تکیه ندارد.

اغلب شركت هاي دانش بنیان از نظر اندازه جزء شركت هاي كوچک و متوسط محسوب می شوند.

؟شركتهاي فناور و دانش بنیان چرا 
شرکت هاسایر دانش بنیان با فناور و شرکت های تمایز 
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؟شركتهاي فناور و دانش بنیان چرا 
دانش بنیانفناور وشرکت هایدستاوردهای

 (تجاري سازي علم و دانش)علم و ثروت هم افزايی
جذب و تبديل ايده ها به محصول و مشاغل پايدار
تجاري سازي يافته هاي پژوهشی و تحقیقاتی
 دانش آموختگان به منظور ورود به فضاي كسب وكارتوانمندسازي.

حمايت، هدايت و سمت دهی در جهت نوآوري ها و تولید فناوري هاي برتر.

 زمینه براي به كارگیري هرچه بیشتر توانمندي هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشی در جامعهايجاد.

در رفع ترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشی براي فعالیت هاي بیشتر
.نیازهاي جامعه براي ترويج فرهنگ تجاري سازي در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی

راكز تشويق بنگاه هاي اقتصادي و دستگاه هاي اجرايی به بهره گیري از يافته هاي پژوهشی و فناوري هاي شکل يافته در م
پژوهشی

ارتقاي فرهنگ عمومی كارآفرينی
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ويژگی هاي شركت هاي دانش بنیان

جديدهايايدهورودوخلق
تولیدمنظوربهجدیدهایروشابداعازاستعبارتبنیاندانششرکتهایدرجدیدهایایدهخلقونوآوری

وجدیدبازارهایدرنوینهایفناوریودانشکاربردوموجودتولیداتدربهبودفناورانه،تجاریمحصوالت
منظورهببنیاندانشهایشرکتکهاستآنگویایامراین.هستندبنیاندانشمحصوالتکنندهعرضهکهموجود

شرکتنسهامداراعنوانبهمخترعینومحققانشرکتها،بینتعاملایجادجهتدربایدنوآوری،بهسریعدستیابی
.یابنددستجدیدیتجاریمحصوالتوهایافتهبهتاکنندتالشدانشهای

جهانیتحوالتمقابلدرپايداري
شدن،جهانیمانندجهانیتحوالتمقابلدرآنپایداریتوانمیرابنیاندانششرکتویژگیترینمهم
موجبوکنندمیطوالنیخیلیراشرکتعمرشده،ذکرموارد.دانستمرزهابرداشتنبحثوWTOبحث

کهچراشدباسیستمیدنیایدرخویشپایدارینگراننظرموردشرکتکهاینبدونشوندمیشرکتآنپایداری
مقاومتدید،جفناوریودانشایناصلیخصیصهواستنویندانشوفناوریبنیان،دانششرکتیکاصلیشالوده

.استپذیریتغییرمقابلدرآن
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هاي دانش بنیانشركت عوامل موثر در توسعه 

اقتصادي و تجاريمحیط
 چون سهم صادرات خدمات شركتهاهايیشاخص
 خارجی  مستقیم سرمايه گذاري
صادرات محصوالت تجاري فناورانه

توسعه منابع انسانی
-تربیتوتعلیم
بنیاندانشهايشركتكارنیرويبهكیفیتباآموزشیخدماتارائه
كشورآموزشینظامبهبود
استانسانیمنابعتوسعهمستلزمبنیاندانشهايشركتتوسعه.

ارتباطاتواطالعاتفناوريهايزيرساخت
نوآورينظام

ايجادمستلزمخوداينوداردجديدهايايدهخلقونوآوريبهبستگیبنیاندانشهايشركتتوسعه
كهگفتايدبزمینهايندر.استتوسعهوتحقیقوپژوهشیوتحقیقاتیفعالیتهايانجامبرايمناسببستري

توجهواريگذسرمايهبايدبنیاندانشهايشركتتوسعهورشدآن،تبعبهونوآوريمقولهبهتوجهمنظوربه
يکی.كرداهفعالیتگونهاينانجامبرايمناسبشرايطايجادهمچنینودانشتولیدتحقیق،پژوهش،بهكافی

يکهرازايبهكشورمحققانتعدادبنیاندانشهايشركتمیزانتعییندرنوآورينظامهايشاخصاز
.استنفرمیلیون
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مورد تايیددانش بنیانمعیارهاي كاالها و خدمات 

:سطح فناوري
كهعناماينبهباشندباالبهمتوسطياباالهايفناوريحوزهدربايدخدماتوكاالها
حصولمتولیدفرآيندفنیدانشياآزمايشگاهینمونه يساختوطراحیفنیدانش

:فنیپیچیدگیدلیلبه
ديگرشركت هايوروداصلیموانعازآنكسبوبودهكپی برداريقابلسختیبه-1

.باشدبازاربه
.باشدنآكسببرايخبره،فنیتیمتوسطتوجهقابلتوسعهوتحقیقنیازمند-2
.باشدشدهمحصولدرپیچیده ايكاركردهايياخواصايجادبهمنجر-3

بندمعیارهايحائزخدمتياكاالفنی،دانشپیچیدگیمیزانبهتوجهبا-1تبصره
بنديطبقه،2سطحيا1سطحدرفناوريبادانش بنیانخدماتوكاالهابعنوان،1-1

.می شوند



20



سطوح سازماني انتقال فناوري
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مشكالت انتقال فناوري
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فناوري نو

توسعه فناوري

 فناوريانتقال

انواع فناوري
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ايده خام
ايده با آناليز علمی
توليد نمونه آزمايشگاهی
توليد نيمه صنعتی
ايجاد دانش فنی و برنامه توليد
توليد صنعتی

سطوح مختلف فناوري
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GDP
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فناورياكوسیستماجزاتعیینوشناسايی

فناورياكوسیستمدراجزااصلیوظايفتعیین

وظايفشرحاساسبرفناورياكوسیستماجزاارتباطیمدلارائه

موجودوضعیتارزيابی

ارزيابینتايجاساسبراكوسیستمعملکردبهبودجهتپیشنهاد

نوآورياصلی طرح اجرايی توسعه فناوري و اهداف 
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اجزا يا مؤلفه هاي اكوسیستم نوآوري
زير مؤلفه هامؤلفه ها

دانشگاه نوآور
، انتقال و به تولید-برگزاری کنفرانس ها، نشست ها و همایش های علمی-مقاالت، نشریات علمی و پژوهشی-دانشگاه های پیشرفته و پیشرو

...ر اعضا وترویج و تشویق روحیه نوآوری و کارآفرینی د-تربیت دانش آموختگان ماهر و با کیفیت-ارتباط با صنعت-اشتراک گذاری دانش

دولت
حیه نوآوری و استفاده از مدیران باتجربه و بارو-به کارگیری سیستم مدیریتی نوآور-حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی از دانشگاههای نوآور

...تخصیص اعتبار الزم به مؤسسات تحقیقاتی و-سرمایه گذاری در پروژههای ریسک پذیر-کارآفرینی

صنعت
صنایع و شرکت ها ارتباط صنعت با سایر-چرخه تولید و عرضه مطلوب-صنایع بزرگ و جهانی-ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه-صنعت پیشرو

..بین المللی و

علمی و فناوري

د، انتقال و تولی-آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی-مراکز علمی و پژوهشی-دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی تحقیقاتی و پیشرفته
دیه های همکاری های بین المللی و با صنایع و انجمن ها و نهادها و اتحا-تحقیقات بنیادی و کاربردی-شفافیت در به اشتراک گذاری دانش

ها و برگزاری کنفرانس ها، نشست-مقاالت، نشریات علمی و پژوهشی-اختراع و ثبت آن-انتقال تکنولوژی و تجاری سازی آن-گوناگون
..همایشهای علمی و

فرهنگی و اجتماعی
-ماد متقابلاعت-تحمل ریسک و شکست-ترجیح خود اشتغالی-کسب تجربه -ایجاد انگیزه-محیط نوآورانه-فرهنگ پژوهش و محیط الهام بخش

...سازمانهای شهروندی و شهروندان و-هنجارهای اجتماعی و داستانهای موفقیت-رسانه ها-نارضایتی خالقانه

خدماتی-حمايتی
سازمان ها و نهادهای اجرایی و -انجمن ها اتحادیه ها و اصناف-پارکها و مراکز رشد و شتابدهنده ها-هاSME-شرکتها و کسب وکارهای بزرگ
..مربیان و مشاوران و خدمات حرفه ای و-شبکه ای از همتایان کارآفرینی-حمایت از کارآفرینان-خدمات رسانی

اقتصادي-مالی
ارائه -صندوقهای مالی و سرمایه گذاری و مؤسسات مالی و کمک رسانی-سرمایه گذاری مخاطره پذیر-بازارهای سرمایه و سرمایه گذاران بزرگ

سهام خصوصی-میزان نقدینگی-تقاضا-اقتصاد-بانک ها-دهندگان اعتبار

.ساختار قانونمند و-حقوق مالکیت فکری-ساختار قانونی و آیین نامه ها-چارچوب و ساختار حقوقی قوی و مقرراتی-دفاتر حقوقیحقوقی-قانونی

سیاست گذاري و  
برنامه ريزي

-طیارزش اکوسیستم محی-شرکای بین المللی-رهبری شهری هوشمند و مؤثرتر-توانایی درک و نوآوری در خدمات شهری-سیاست دولت
...حمایت مدیران از نوآوری و خالقیت و-سیستم مدیریت و مدیران باتجربه و نوآور

كسب و كار
کمپانی ها -شبکه ها-رشد نوآورانه مشتریان-بخش های شناسایی شده قابل رشد-کسب وکارهای مختلف و شرکت های تجاری بزرگ و پیشرو

...ارتباطات شبکه ای و-تجاری سازی فناوری-بازاریابی-بازارهای بزرگ و سرمایه ای-استارت آپ ها-بازارهای محلی و جهانی-جهانی
42



هادهپژوهشکدانشگاه،شکوفایی،وخالقیتهایکانون:پژوهشیوآموزشیسازمانهاي
وصیخصمراکزصنعتی،مدیریتای،حرفهوفنی)آموزیمهارتمراکزتحقیقاتی،مراکزو

(عملیوعمومیآموزیمهارت

یشرکتهاانجمننوآوری،مراکزپارک،ها،شتابدهندهرشد،مراکز:پشتیباننهادهاي
اورهمششرکتهایبازار،فنکوچک،صنایعسازمانفناوری،وعلمشهرکهایبنیان،دانش

ریابیکاشرکتهایبازرگانی،اتاقنخبگان،بنیاد،(...بازاریابیصادرات،مالی،حقوقی،)

نک،با،(فرشتگانخطرپذیر،)گذارانسرمایهصندوق،:مالیمنابعتامینسازمانهاي
دولتیمالیتامین

ت،صم)اجراییسازمانهای،(سیاستها)استانداری:اجرايیوگذارسیاستسازمانهاي
وهااندیشکده)فناوریعالیشورایبودجه،وبرنامهسازمان،(تجارتتوسعهارتباطات،

(هاانجمن

ان،بنیدانشوفناورشرکتهایبزرگ،شرکتهایمتوسط،وکوچکشرکتهای:صنعت
آپاستارتشرکتهای

(سازیفرهنگبعنوان)خانوادهوعمومیهایرسانه،(بازاربعنوان)جامعه:ساير

اجزاء اكوسیستم فناوري و نوآوري
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(1397جوانمردي و همکاران ،)الگوي اكوسیستم نوآوري 
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(OECD)مدل مفهومی سیستم نواوري ملی 
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(2014بوسجان، )اكوسیستم نوآوري بر مبناي حل چالش ها
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(2014بوسجان، )جريان اطالعات اكوسیستم نوآوري بر مبناي حل چالش ها 
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(2014بوسجان، )نوآوري و تعامل میان آنها / تولید كنندگان و كاربردان دانش 
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(2014موريس، )شركتهاي زايشی فیرچايلد 
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سیلیکونشبکه نوآوري دره 
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(2009فرري، )تعداد هر يک از عاملیت هاي شبکه نوآوري دره سیلیکون 
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سیستم جذب استعداد
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(1394تابش، )اقتصاد دوگانه دره سیلیکون
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