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  مقدمه .1

لـذا اولویـت   . گذاري کرد که بیشترین ارزش افـزوده را دارد براي افزایش تولید ناخالص داخلی باید در مشاغلی سرمایه
ها نیز باید به اهـداف  براي انجام فعالیت .آفرینی تعیین شودو باالترین اشتغال GDPگذاري باید برحسب بیشترین سرمایه

لـذا  . چرا که ممکن است ساخت و انجام یک پروژه هیچ کمکی به اشتغال و افـزایش ارزش افـزوده نکنـد   . اصلی توجه کرد
  .گرانه براي تولید اقدام کردنها روبرو شد و واقعباید با واقعیت. نباید با وهم به دنبال کارهاي اقتصادي رفت

دستور رهبري اولویت دادن به تولید است پس عالج اقتصاد تورمی در خروج از مصـرف و تخصـیص منـابع بـه تولیـد      
میلیون شغل جدید ایجـاد کنـیم و عـدم ایجـاد هـر       5/1کند که ساالنه باید اکنون ترکیب جمعیتی کشور حکم می. است

این مایه افتخـار اسـت کـه اکنـون در     . (میلیون نفر دانشجو داریم 5/4در کشور حدود . شغل یعنی یک بمب فساد و فتنه
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غل ضـروري اسـت و در   براي رسیدن به اقتصاد پیشرفته، ترکیب شایسته اي در مشـا ). ایران بیش از فرانسه دانشجو داریم
نفـر از دانشـگاهها فـارغ     900.000حـداقل سـاالنه   . این مسیر اولویت ایجاد شغل براي فارغ التحصیالن دانشگاهی اسـت 

اگر در ترکیب شـغلی کشـور بـه    . نفر آنها براي کار جدید وارد بازار کار می شوند 750.000التحصیل می شوند که حدود 
داقل نیاز به یک شغل براي افراد دانشگاه نرفتگان داشته باشیم، پس نیـاز کشـور ایجـاد    ازاي هر فارغ التحصیل دانشگاه ح

 15میلیون تومـان بـه اضـافه     50متوسط نیاز سرمایه براي ایجاد هر شغل پایدار حدود . باشدمیلیون شغل می 5/1ساالنه 
هـزار میلیـارد    75یون نفر در سال معـادل  میل 5/1پس نیازهاي سرمایه اي کشور براي تعادل اشتغال . هزار دالر ارز است

این پول باید از محل انباشت سرمایه در تولید تامین شود و کمبـود آن هـم از   . باشدمیلیارد دالر می 5/22تومان به اضافه 
  . تکنولژیک فراهم آید هايحامل هاى انرژى و تولید

ثر عبارتست از نیاز کسی کـه امکـان پرداخـت بهـاى     تقاضاي مو. باید توجه کرد که بین تقاضا و نیاز تفاوت وجود دارد
لـذا بایـد بـا    . ما خیلی نیازها داریم ولی امکانات نـداریم کـه متقاضـی آن باشـیم    . کاال و خدمات مورد درخواستش را دارد

تنى بـر  تولید مب. نیازهاي آن را تهیه کنبمنیازهایمان با واقعیت برخورد کنیم و سعی کنیم براي رسیدن به اهدافمان پیش
تعاریف زیـر دیـدگاه تجـارى    . یر کاالها بصورت برند متمایز شودااز س شود که بطور انبوه ارائه ووقتى تجارى می نیز دانش

  . چنین تولیدى است

  .بنیان هستندترین فعالیت دانشسازي، برندسازي از مهمآوري، تجاريعلم، فن •

  .شودها و درك جهان میمعرفتی، شناخت واقعیت هاست که شامل شناختیافته دانستهبسته سازمان :علم •

  .پاسخ به نیازهاي غیرمعرفتی، رفع نیاز بشر است که مفهوم آن در اقتصاد منابع نمایان است :فناوري •

  .پاسخ علم در آکادمی است و پاسخ فناوري در بازار است •

مـا نبایـد امکاناتمـان را صـرف     . بـازار اسـت  مهندسی دانشگاه و فنـاوري   هاي بنگاهی، علم وشرایط الزم براي فعالیت
یکـی از  . در فناوري هزار نکته نهفته اسـت . گذاري کنیم که تقاضا نداردنباید روي تولیداتی سرمایه. بازارهاي گذشته کنیم
اگـر سـود نباشـد کـار     . پایداري تولید در سود است و نه در مصرف. استTacit Knowledge) (آنها مهارت هاى تولید 

  .تیار مال خود را هم نداردردي هم که مال را ضایع کند حتی اخف. ی نیستعقالی

عوامل تولید باید تناسب اقتصادي داشته باشـد و بایـد بـه تقاضـاي مـوثر      . حتی فناوري دفاعی هم باید اقتصادي باشد
دات براي مـدت کوتـاهی   هایی همچون جایگزین وارسیاست). پیشتر تفاوت نیاز با تقاضاي موثر ارائه شد(پاسخ داده شود 

براي حل مشکالت بایـد از علـوم   . طلبدهر دوره رشد بستر فعالیت خاص خودش را می. مناسب است ولی نه براي همیشه
  .افزار استفاده کردافزار بجاي علوم سختنرم

  



3 
 

  ریف شرکت دانش بنیاناتع .2

ý  متعلـق بـه دانشـگاه ، پژوهشـگاه و یـا      شرکت دانش بنیان شرکتی است که سـهام آن  : وزارت علومتعریف اشتباه
  :بمنظور!! دانشگاهیان باشد

Ø ایجاد زمینه بکارگیري هر چه بیشتر توانایی هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشی در جامعه  

Ø تجاري سازي یافته هاي پژوهشی  

Ø       أت ترغیب هیأت هاي علمی براي فعالیت بیشتر در رفع نیازهـاي جامعـه و امکـان افـزایش درآمـد اعضـاءهی
  علمی 

Ø  افزایش درآمدهاي اختصاصی دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشی  

تـوان تقاضـاي   براي عرضه نمـی . تقاضا را باید از بازار گرفت. کند و نه تقاضامباحث مربوط به نیاز را مطرح می اولبند 
ولی در بلندمدت طبق انتظـارات   مدت به مردم القا کردشاید با تبلیغات بشود نوعی از مصرف را در کوتاه. پایدار ایجاد کرد

  .توان فریب دادتطبیقی مردم را نمی

هایی و به خاطر القـاي  کند که با افزایش درآمد دانشگاهیان از مسیر چنین شرکتنیز دور باطلی را مطرح می سومبند 
. ري فـوق هزینـه کننـد   شود مجددا دانشگاهیان این درآمد حاصله را راي تقویت بنیـه فکـ  نیاز و تقاضا به مردم، باعث می

مفاهیم باال یعنی تضییع کردن منابع، پول دادن به دیپلمه بیکار یا پروفسـور غیـر اقتصـادي و تخیـل و در نهایـت یعنـی       
تولید ایجاد نخواهـد  . ویترین دانشگاهی براي هزینه کردن منابع تجاري سازي که راه بجایی نخواهد برد و ابتر خواهد ماند

پول باید مولد بـوده و  . گردنداند و دوباره به تولید برنمیها به تولید نرسیدهاین پول. نخواهد گشتشد و پول به سیستم بر
  . پول قبل از مصرف باید یک دور حداقل در تولید و صنعت بچرخد و سپس هزینه مصرفی بشود. زایش داشته باشد

مسیر علمـی بـراي   . مسیر علمی به هزینه کردن اعتبارات عمومی براي تولید و تجاري سازي است: از دید دانشگاهیان
در پاسخ به تقاضاي موثر و تولید براي تولید برند ) و خارجی(گرفتن سهم بازار داخلی با  تبدیل فناوري به محصول تجاري

  !!مقاله براي گرفتن ارتقاء دانشگاهی فرق دارد

  

þ شرکت دانش بنیان شرکتی است که تجاري سازي محصول دانش بنیـان را تـا   : تعریف صحیح اتاق بازرگانی ایران
  :رقابتی کردننیاز آن مرحله انبوه سازي پیش ببرد و پیش

Ø اي محصوالت دانش بنیان در بازارهاي داخلی و منطقه  

Ø فرآیند تولید دانش و تجهیزات تولید محصول دانش بنیان  

Ø روت و اشتغال باتجاري سازي و برندسازي محصول دانش بنیانتولید ث    
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  راز موفقیت محصول دانش بنیان .3

Ø تلفیق کشش و بازار با فناوري باعث  

  خلق محصول جدید -

  خلق تکنولوژي جدید -

Ø ایجاد موتورهاي شتاب دهنده تجاري سازي  

Ø ایجاد موتورهاي شتاب دهنده برند سازي  

موارد فوق مفاهیمی نیستند که در دانشکده ها و پژوهشکده هاي علمی پدید آیند یا بتوان بـا بخشـنامه آنهـا را پدیـد     
ترك دانشـگاه کـرده هـا    . معموالً دانشگاه دیده هستند ولی لزوماً چنین نیستند) آنتروپرونرها(امروزه پدید آورندگان  .آورد

یسون نمونه جدید و قدیم این پدیدآورندگان موتورهاي شتاب در تولیـد دانـش   به عشق ابداع مانند بیل گیتس، جابز و اد
هـایی  از نمونـه  ).)ع(امـام علـی   (العلم من افـواه الرجـال    ذخ. باید از دیگران بیاموزیم و از صفر شروع نکنیم. بنیان هستند

  .استفاده کردتوان و آلمان که تحصیل با کار یکی است، به خوبی می JRDC، ژاپن KFACمانند کره 

  :باید از موارد زیر شروع کرد هاتجاري سازي دانشگاهبراي 

  مشارکت در تولید مقدمات §

§ FS: سنجیمطالعات امکان  

  معافیت مالیاتی اولیه §

  پرداخت حق بیمه در سالهاي اول §

  بازگشت سرمایه و کمک هاي دولتی §

بایـد متـولی کـار    . شـود اینگونـه نمـی  . دده وزارت و ریاست جمهوري درگیر توسعه تجاري سازي دانش بنیـان هسـتن  
  .مشخص شود تا بتواند کارها را پیش برده و کشور را به اهداف برساند
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 بنیانسازي محصوالت دانشفرآیند تجاري .4

در ایـن  . شـود فرآیند از علوم پایه شروع مـی . شودبنیان مشاهده میسازي محصوالت دانشدر شکل زیر فرآیند تجاري
ابتدا با آمـوزش  . شوندها و مراکز آموزش در این مرحله وارد میدانشگاه. دنبال دانستن چرایی تکنولوژي هستیممرحله به 

دانشـجویان پـس از دوره آمـوزش شـروع بـه      . دهندافزایش میهاي طبیعت ها را نسبت به پدیدهدانشجویان، شناخت آن
در نهایت دانشجویان دست به نـوآوري و  . را بیشتر درك کنندپژوهش کرده تا علوم فراتري را کسب کرده و رفتار طبیعت 

کنند که جنبه آزمون و خطا داشـته  ها میشروع به اختراع و ابتداع فناوري بصورت اولیه در آزمایشگاه. زنندایده سازي می
  .و تجاري نیستند

اند به پژوهش درباره فناوري براي در مرحله بعد دانشجویانی که به عنوان نیروي کار ماهر در مراکز فناوري جذب شده
کننـد  سازي متخصصین نمونه اولیه محصول را ارائه میبا تبدیل ایده به نمونه قابل تجاري. پردازندها میسازي ایدهتجاري

عالیت لذا مراکز فناوري در آخرین مرحله از ف. براي اینکه بتوان این نمونه اولیه را توسعه داد نیاز به توسعه تکنولوژي است
  .هاي اقتصادي عرضه کنندها را به بنگاهکنند تا آنهایی با تکنولوژي توسعه یافته میخود اقدام به تولید دستگاه

هاي اقتصادي تکنولوژي را از مراکز فناوري دریافت کرده و بـراي توسـعه محصـول سـاخت شـده      در مرحله سوم بنگاه
هـایی  بنگاه. کنندسازي محصول تجاري حرکت میاز محصول  به سمت انبوهها با ساخت متعدد بنگاه. کننداولیه اقدام می

هاي ایـن  اگر محصول. توانند بخش بزرگی از سهم بازار را به دست بگیرندکه بتوانند این مراحل را با موفقیت بگذرانند می
هـا  در این صورت این بنگاه. شوندملی میها بشوند تبدیل به برند ها در رقابت با کاالهاي وارداتی بتوانند جایگزین آنبنگاه

هاي بزرگ جهانی را پیدا کرده و وقتی بتوانند در سطح جهانی نیز محصـوالت خـود را   هاي شرکتامکان رقابت با محصول
المللی تبـدیل شـده و بـه    ارائه کرده و سهم بزرگی از بازار جهانی را نیز به خود اختصاص دهند در این صورت به برند بین

   .شوندهاي بزرگ و موفق شناخته میعنوان بنگاه
  

 
    فرآیند تجاري سازي محصوالت دانش بنیان. 1 نمودار
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 گیري و پیشنهادهانتیجه .5

نباید با وهـم  . آفرینی تعیین شودو باالترین اشتغال GDPگذاري در کشور باید برحسب ایجاد بیشترین اولویت سرمایه
اي براي رسیدن به اقتصاد پیشرفته، ترکیب شایسته. نگرانه براي تولید اقدام کردباید واقع. دنبال کارهاي اقتصادي رفتبه 

میلیون شغل و با در نظر گرفتن متوسط نیـاز سـرمایه    5/1با توجه به نیاز کشور به ایجاد ساالنه . در مشاغل ضروري است
هزار دالر ارز، پس نیازهاي سرمایه اي کشور براي تعـادل   15ون تومان به اضافه میلی 50براي ایجاد هر شغل پایدار حدود 

این پول باید از محل انباشت سرمایه . میلیارد دالر خواهد بود 5/22هزار میلیارد تومان به اضافه  75اشتغال ساالنه معادل 
  .ک فراهم آیدهاى انرژى و تولیدهاي تکنولژیدر تولید تامین شود و کمبود آن هم از حامل

سـازي  با توجه به تفاوت تقاضا و نیاز تفاوت باید نیازهایمان را منطقی کرده و بر حسب تـوان در مسـیر بهینـه تجـاري    
در پاسخ به نیازهاي غیرمعرفتی جامعه باید از اقتصاد منابع کمک گرفتـه و از  . هاي تولیدي کشورمان قرار بگیریممحصول

در پاسخ به تقاضاها نیز باید بـه تولیـدهاي   . براي رفع تقاضاي موثر علم و فناوري بهره بگیریمهر دو بازوي دانشگاه و بازار 
. تقاضا را نیز باید از بـازار گرفـت   .پایدار بپردازیم که پایداري تولید نیز در پایداري سود تولید است و نه در پایداري مصرف

مدت بـه مـردم القـا کـرد     تبلیغات بشود نوعی از مصرف را در کوتاهشاید با . توان تقاضاي پایدار ایجاد کردبراي عرضه نمی
لذا تولید واقعی ایجاد نخواهد شد و پول بـه سیسـتم   . توان فریب دادولی در بلندمدت طبق انتظارات تطبیقی مردم را نمی

تولیـد و صـنعت    پول قبل از مصـرف بایـد یـک دور حـداقل در    . پول باید مولد بوده و زایش داشته باشد. برنخواهد گشت
بنیـان هسـتند کـه بـه     هـاي دانـش  شـرکت  ،بهترین مسیر نیز براي مولد کردن پول. بچرخد و سپس هزینه مصرفی بشود

سـازي  بنیان را تا مرحله انبـوه تجاري سازي محصول دانش هاشرکتاین  .پردازندبنیان میهاي دانشسازي محصولتجاري
کردن فرآینـد تولیـد   اي، رقابتیبنیان در بازارهاي داخلی و منطقهمحصوالت دانشکردن نیاز آن رقابتیپیش .برندمیپیش 

سـازي و برندسـازي محصـول    تجـاري  کردن تولید ثروت و اشتغال بابنیان و رقابتیدانش و تجهیزات تولید محصول دانش
  .بنیان استدانش

کـه باعـث خلـق محصـول جدیـد و خلـق       راز موفقیت محصول دانش بنیان در تلفیق کشش و بازار بـا فنـاوري اسـت    
همچنین ایجاد موتورهاي شتاب دهنده تجاري سازي و برند سـازي از نکـات بسـیار مهـم قابـل      . شودتکنولوژي جدید می

مشـارکت  . ها و علوم دیگران استفاده کنبمبراي طی مسیر پیشرفت نباید از صفر شروع کنیم و باید از تجربه. توجه هستند
 هـاي اول، بازگشـت  سنجی، معافیت مالیاتی اولیـه، پرداخـت حـق بیمـه در سـال     انجام مطالعات امکاندر تولید مقدمات، 
  .ها کمک شایانی بکنندسازي دانشگاهتوانند در تجاريدولتی از جمله مواردي هستند که میهاي سرمایه و کمک

هـاي  طی شود تا با استفاده بموقع از ظرفیتگانه بنیان باید فرآیند دوازدهسازي محصوالت دانشدر نهایت براي تجاري
بیشترین ارزش افـزوده و اشـتغال را ایجـاد    هاي اقتصادي در مراحل مختلف تولید بتوانیم ها، مراکز فناوري و بنگاهدانشگاه
 .و شاهد رشد شتابان اقتصادي کشور باشیم کنیم


