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سخن سردبیر

مبحث سازمانهاي يادگيرنده را شايد شنيدهايد .بنا به پيتر سنگه ( ،)Peter Sengeسازمان يادگيرنده متشکل از گروهي از افراد است که ،با هم
براي تقويت توانمنديها و براي به دست آوردن نتايجي که براي ايشان اهميت دارد ،تالش ميکنند .سنگه ،در کتاب پنجمين فرمان (The Fifth
 ،)Disciplineاين پنج عامل را بر ميشمارد:
« -1نگرش سيستمي» ،نگاه به سازمان از منظر روابط ميان اجزاي آن و يافتن راه حل براي موانع يادگيري از اين دیدگاه؛
« -2خود رييسي» ،به گونهاي که فرد ،خود ارتقايي مستمر و فعاليت براي سازمان ،هر دو ،را دنبال بنمايد؛
 « -3الگوهاي ذهني» ،به اين معني که ذهنيتها و پيش فرضهاي نگرشي و فرهنگياي که منفي و غيرسازنده هستند ،با الگوهاي ذهنياي که
نقدپذير ،پرسش گر و مبتني بر اعتماد هستند ،جايگزين بشوند؛
« -4چشمانداز مشترک» که تمرکز ،انرژي و انگيزه براي يادگيري را به همراه دارد؛
« -5يادگيري تيمي» ،وجود ساختارهاي سازماني مديريت دانش که گفتگو و بحثهاي گروهي ،دسترسي به دانش و تخصص يکديگر ،ايجاد ،کسب،
انتشار و استفاده از دانش را در سازمان تسهيل ميکند.
در اصطالح شرکتهاي دانش بنيان ،شرکت را برابر سازمان و دانش بنيان را برابر يادگيرنده بگيريم .اگرچه ،احتماال ،شباهتهايي ميان اين دو مفهوم ميتوان
مطرح نمود ،اما شرکت دانش بنيان ،يک مفهوم بسيار سادهتر و عملي ست :يک شخص تجاري ،متشکل از دانش فني ،پتنت ،دانشمند ،مهندس طراح،
سرمايهگذار عالقهمند (احيانا با سوبسيدهاي ملي) در کنار هم ،که کاال/خدماتي با ارزش افزودهي برجستهاي را به وجود ميآورند .در اين شماره ،با
ماهيت اين شرکتها ،عرصهي حقوقي آنها ،ارتباط آنها با دانشگاه ،آمار موجود در مورد آنها و راه و رسم آفريدن اين چنين تشکلي ،آشنا می شویم.
دکترسید مهرداد محمدی

شرکتهای دانش بنیان
تعریف
فعاليتهاي مرتبط با عرضه محصول يا خدمت جديد مبتني بر ايدهها
يا فناوريهاي جديد كه شامل تمامي فرآيندهاي مرتبط از جمله ثبت
اختراع ،ارزشگذاري فناوري ،اعطاي امتياز ،انتقال و انتشار و كسب ساير
فناوريهاي مورد نياز (مكمل) و پرداخت حق االمتيازهاي مرتبط ،جذب
سرمايه و منابع (نمونهسازي ،طراحي صنعتي فرايند يا محصول جديد،
انجام آزمونها و دريافت تأييديههاي الزم ،توليد آزمايشي ،بازاريابي و
رفع اشكال) و همچنين خدمات پشتيباني تخصصي تجاريسازي (شامل
فعاليتهاي مشاوره ،مديريت فناوري ،طراحي محصول و فرايند ،خدمات
استانداردسازي ،اندازه سنجي و خدمات آزمايشگاهي) ميشود.

 -5ايجاد شبكه دانشي با مشاركت نهادهاي تجاري ،عمومي و صنعتي
 -6افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها ،واحدهاي پژوهشي ،اعضاي
هيات علمي و دانشآموختگان و تولید ثروت از فعالیتهای علمی و
ی افزونتر.
بازگرداندن این ثروت برای توسعه علم 
ویژگی شرکتهاي دانش بنیان
همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است ،شرکتهاي دانشبنیان،
داراي ویژگیهایی از جمله :ایدههاي نو (ایدهمحوري) ،قابلیت تجاري
بودن ایده و رقابتپذیر بودن ،میباشد .در ادامه ،به توضیح هر کدام از
این ویژگیها پرداخته میشود.

انواع شركتهاي دانشبنيان
شركتهاي دانش بنيان به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
 -1شرکتهایی که فقط اعضای هیاتعلمی ،مالک آن هستند.
 -2شرکتهایی که دانشگاهها نیز در آنها مالکیت دارند.
الف -در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از  50درصد باشد ،شركت
دانشبنيان ،شركتي خصوصي است كه بايد تابع قانون تجارت باشد و در
اداره ثبت شركتها ثبت شود.
ب -درصورتي كه سهام دانشگاه  50درصد يا بيشتر باشد ،شركت
دانشبنيان ،شركتي دولتي است.
اهداف ايجاد شركتهاي دانش بنيان:
 -1ايجاد زمينه به كارگيري هر چه بيشتر توانايي هاي دانشگاهها و
واحدهاي پژوهشي و اعضاي هياتعلمي در توليد و رفع نيازهاي جامعه
 -2توانمندسازي اعضاي هيات علمي ،دانش آموختگان و واحدهاي
پژوهشي دانشگاه به منظور ورود به فضاي كسب وكار.
 -3جذب و تبديل ايدهها ،ابتكارات و نوآوريها به توليد و مشاغل پايدار
 -4كمك به تجاريسازي نتايج پژوهش و اختراع و ارتقاء سطح فناوري
توليد محصوالت و ارائه خدمات در كشور.

آفاق
ماهنامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی
توسعه و چشم اندازهای سازمانی

توزیع :اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد و مسوولین واحدها
صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی
مدیر مسئول :رئیس بیمارستان ،دکتر محمود جباروند و مدیر بیمارستان،
دکتر هادی مخترع
سردبیر :دکتر سید فرزاد محمدی
سردبیر مهمان :دکتر سیدمهرداد محمدی
دستیار سردبیر :زهرا هاشمی (کارشناس نوآوری)
دبیر اجرایی :دکتر عباس حامدیان (سرپرست روابط عمومی)
شمارگان 150 :نسخه
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داراي ایده هاي نو (ایده محوري)
ایده پردازي ،مقدمه فرآیند نوآوري بوده ،تولید ایده هاي جدید یک
منبع مهم نوآوري در داخل سازمان است .در این بین ،عالوه بر اینکه
شرکت هاي دانش بنیان از دارایی هاي دانشی خود به عنوان مزیت رقابتی
استفاده می کنند ،سودشان ،نتیجهي تجاري سازي ایده ها و نوآوري هاي
جدیدي است که حاصل تعامل دارایی هاي فیزیکی و سرمایه دانشی است
و شامل سرمایه هاي انسانی ،ساختاري و رابطه اي می گردد .بنابراین،
مدیران مؤسسات دانش بنیان به خوبی واقفند که دارایی هاي دانشی
سازمان ،روز به روز ،نقش مهمتري در بقاي کسب وکار ایفا می کنند.
قابلیت تجاري بودن ایده ها
تجاري سازي ،فرایندي است که دانش تولید شده را به محصوالت قابل
عرضه در بازار تبدیل می کند.
رقابت پذیر بودن
مهمترین ویژگی یک سازمان دانش بنیان ،پایداري آن در مقابل تحوالت
جهانی است .توان رقابتی این شرکت ها به تالش هاي زیادي ،از جمله
توانمنديهاي فناوري بستگی دارد .توسعه شرکتهاي دانش بنیان،
به خاطر توسعه در فناوري می باشد ،نه بر سرمایه یا سخت افزار .از
این رو ،مزیت رقابتی این شرکت ها ،نوآوري در فناوري است و در
نتیجه ،توانایی سازمان در نوآوري است که منجر به رقابت می شود.
شرايط و چگونگي ايجاد و فعاليت شركتهاي دانش بنيان
 -1هر عضو هيات علمي دانشگاه به تنهايي و يا با مشاركت ساير
اعضاي هيات علمي و يا با مشاركت بخش خصوصي ،با رعايت
ضوابط قانون و مقررات شيوه نامه و با تصويب شوراي ارتباط
با صنعت دانشگاه ،مي تواند شركت دانش بنيان تاسيس نمايد.
 -2شركت پيشنهادي ،بايد داراي حداقل يك ايده براي توليد و يا
خدمت نوين ،در محدوده تخصصي اعضاي هيات علمي متقاضي باشد.
 -3نحوه مشاركت دانشگاه به يكي از دو روش زير با پيشنهاد متقاضي و
تاييد كميته اجرايي ارتباط با صنعت و تصميم شوراي ارتباط با صنعت،
برمبناي سوابق كار و نقش دانشگاه درتحقق ايده مجري ،تعيين مي شود:
الف) دريافت حق االمتياز از درآمد :حق االمتياز دانشگاه به تصويب
كميته ارتباط با صنعت ،بين  3تا  7درصد از فروش شركت از سال اول
بهره برداري به مدت حداقل  5سال بر اساس ميزان استفاده از امكانات
دانشگاه ،پارك علم و فناوری و مركز رشد تعيين مي گردد.
ب) مشاركت در سهام شركت :دانشگاه ،مي تواند به تشخيص كميته
اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه و تاييد شوراي ارتباط با صنعت ،برمبناي
آورده معنوي و ميزان نقش دانشگاه درشكل گيري ايده ،فرآوری و توليد
محصول شركت متقاضي ،تا  49درصد ،به عنوان سهامدار درمالكيت
شركت متقاضي ،شركت نمايد.
 -۴بهره برداري شركت از امكانات دانشگاه ،عالوه بر آنچه در قانون
و آيين نامه هاي مربوطه جزء تكاليف دانشگاه نسبت به شركت هاي
دانش بنيان مي باشد ،نياز به تاييد كميته اجرايي ارتباط با صنعت
دانشگاه داشته ،هزينه خدمات مربوطه نيز در قالب قراردادي ميان
شركت و واحد دانشگاهي به عنوان آورده نقدي دانشگاه بابت سهام
خود درشركت متقاضي و يا به صورت پرداخت نقدي توسط شركت
متقاضي ،تاديه مي گردد.
 -5شروع فعاليت رسمي شركت متقاضي ،منوط به تصويب در شوراي
ارتباط با صنعت دانشگاه ،ثبت شركت در اداره ثبت شركتها و اخذ
مجوز از مراجع قانوني است.

 -6شركت هاي دانش بنيان ،مي توانند با رعايت مقررات ،از كليه
مزاياي مندرج در قانون و آييننامههاي مربوطه بهرهمند گردند.
 -7شركت هاي دانش بنيان ،بايد ضوابط و مقررات داخلي پارك و يا
مراكز رشد متبوع خود را رعايت نمايند.

دفتر دانشگاه

دفتر همكاريهاي دانشگاه و صنعت ،با انگيزه كمك به توسعه صنعتي
كشور با بهره گيري از نتايج علمي-كاربردي تحقيقات ،ترقي مرزهاي
دانش و رشد اقتصادي با حداقل هزينه در حوزه معاونت پژوهشي
دانشگاه به عنوان واحد سياست گذار و تسهيل كننده در دانشگاه و به
عنوان واحد مشورتي و هدايت گر براي صنايع می باشد.
مراکز رشد

تاكنون ،پنج مركز رشد در دانشگاه علوم پزشكي تهران راه اندازي شده اند:
مرکز رشد فناوري اطالعات سالمت ،مرکز رشد فرآورده های دارویی،
مرکز رشد لوازم و تجهيزات پزشكي ،مرکز رشد طب سنتی و مرکز
رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی .مركز رشد ،يك مؤسسه حمايتي در
جهت كمك به شركتهاي كوچك و نوپا از طريق ارائه خدمات مالي،
مشاوره اي و آموزشي مي باشد .مراكز رشد با جلب سرمايههاي اوليه
و ريسك پذير براي اين شركتها ،موجب رشد و دوام آنها مي شوند.
شركتهايي كه دوره استقرار در مركز رشد را با موفقيت مي گذرانند،
مي توانند به طور مستقل به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند.
مركز رشد فناوري ،نوع خاصي از مراكز رشد است كه از شركتهاي
فعال در زمينه فناوريهاي نو حمايت مي كند .مراكز رشد دانشگاهي،
جزء معتبرترين مراكز رشد دنيا بوده ،از امكانات موجود در دانشگاهها
استفاده ميکنند .هم اکنون ،این مراکز ،تعداد زیادی شرکتهای رشد
یافته و واحدهای مستقر ،که کمترین سابقه فعالیت آن واحدها یک سال
می باشد را حمایت می کند.
بنیاد نخبگان

دولت مکلف شده ،تا پایان برنامه پنجم توسعه 20 ،هزار شرکت
دانش بنیان ایجاد کند .بر این اساس ،دانشگاه های علوم پزشکی نیز
متعهد هستند از  7هزار شرکت دانش بنیان حمایت کنند .به منظور
زمینه سازی همکاری موثر دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی مشمول
ضوابط و مقررات بنیاد ملی نخبگان با شرکتهای دانش بنیان ،بنیاد،
به شرکتهای دانش بنیان تسهیالتی تحت عنوان گرنت «شهید تهرانی
مقدم» اعطا می کند .بر این اساس ،شرکتهای دانش بنیانی که تحت
پوشش بنیاد ملی نخبگان هستند ،در صورتی که اقدام به جذب نخبگان
کنند ،بنیاد ملی نخبگان ،بخشی از حقوق این افراد را پرداخت می کند.
بنیاد ملی نخبگان در سال اول ۸۰ ،درصد و در سال دوم ۶۰ ،درصد
حقوق نخبگان جذب شده در شرکتهای دانش بنیان را پرداخت
می کند .در سال سوم ،شرکتها موظف به پرداخت کلیه حقوق این
افراد هستند .این تسهیالت ،مشمول کلیه شرکتهای دانش بنیان فعال
در کلیه حوزه های فناوری می شود.
وضعيت شركتهاى دانشبنيان در کشور
در سال  300۸ ،1390شركت دانش بنيان در كشور شناسايي شده
بود .از  3008شركت موجود 856 ،شركت در حوزه مهندسين مشاور،
 614شركت در حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات 806 ،شركت در
حوزه سالمت ،پزشكي و دارويي 14 ،شركت در حوزه نانوفناوری و 718
شركت در حوزه الكترونيك و برق مشغول فعاليت بودند .در حال حاضر،
 4000شركت دانش بنيان در كشور در حال فعالیت هستند.
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فرایند درخواست اخذ مجوز تاسیس یا مشارکت در شرکت
دانشبنیان توسط هیاتعلمی دانشگاه

عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه شركت هاى دانش بنيان ،با توجه به
ماهيت شركت هاى دانش بنيان متفاوت از ساير شركت ها مىباشند.
دانش فنى ،نيروى انسانى متخصص و حمايت مؤثر دولت در ابتداى
تشكيل اين قبيل شركت ها ،از اهم عوامل مؤثر بر توسعه آنها به شمار
مىآيند .برخي عوامل مؤثر در توسعه شركت هاى دانش بنيان عبارتند از:
 .1خط مشىهاى دولتى ،شامل :فضای حمايتى تجارت ،نظام حقوقى،
نظام مالياتى و خط مشىهاى تنظيمى مناسب
 .2زيرساختها ،شامل :ارتباطات از راه دور ،فناورى اطالعاتى و ارتباطى
و شبكه هاى علمى
 .3منابع مالى ،شامل :سرمايه گذاران ريسك پذير ،سرمایه گذارى
خارجى ،بودجه هاى دولتى
 .4نيروى كار تحصيل كرده ،ماهر ،خالق و نوآور
 .5دانش ،مهارت و يادگيرى مستمر
 .6شبكه جهاني اينترنت به عنوان عامل هم افزايى دانش جهانى و ابزار
توسعه دانايىمحور
 .7دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك و فناورىهاى اطالعات و
ارتباطات
 .8ساختار سازمانى كارا و متناسب با توسعه فناورى مربوطه

شاخصهاى تمایز شركت هاى دانشبنيان از ساير شركت ها
عوامل موفقيت شركتهاي دانشبنيان
عوامل بسيار متعددي مي توانند موفقيت يا عدم موفقيت يك شركت
دانش بنيان را رقم بزند اما شايد يكي از اصلي ترين آنها را بتوان داشتن
يك واحد تحقيق و توسعه با تمام مشخصات آن دانست .واحدي كه با در
مخاطبين شركت ،وظيفه تحقيقات توسعه اي،
نظر گرفتن تقاضاي بازار و
ِ
تولید ايده هاي نو و در نهايت ايجاد محصول جديد و يا ارتقاء محصوالت
قبلي در جهت تقويت مزيت هاي رقابتي شركت را بر عهده دارد .يكي
ديگر از عوامل موفقيت ،فرآيند تجاري سازي است .اين فرآيند ،تقريبا
در تمام شركتها در حال انجام است اما شركتي موفق تر است كه اين
فرآيند را سريعتر ،كم هزينه تر و كامل تر طي كند.
يكي ديگر از عوامل موفقيت شركت هاي دانش بنيان را بايد منابع انساني
عنوان كرد .خالقيت و نوآوري كه اصلي ترين منبع فعاليت شركت هاي
دانش بنيان است ،تنها توسط انسانها پديد مي آيد .اين مطلب ،توجه
بيش از پيش و اتخاذ هوشمندانه استراتژيهاي موثر در خصوص منابع
انساني را در دنياي كسب و كار امروز و شركتهاي دانش بنيان پراهميت
جلوه مي دهد.
از ديگر عوامل موفقيت ،مي توان توجه ويژه شركت را به حقوق مالكيت
فكري نام برد .از آنجايي كه دارايي هاي نامشهود شركتهاي دانش بنيان
سهم زيادي در دارايي هاي شركت دارند و اكثر دارايي هاي نامشهود را
دانش افراد تشكيل مي دهد ،شركت مي بايست استراتژي مشخصي را
در خصوص حقوق مالكيت فكري ،حداقل در داخل مجموعه داشته
باشد .آخرين عامل موفقيت كه در بين تمام شركت ها با ارزش ،ولي نزد
شركت هاي دانش بينان با ارزش تر است ،زنجيره ارزش شركت است.
جانمايي هوشمندانه شركتهاي دانش بنيان در شبكه وسيع ذي نفعان و
مشتريان اطرافشان ،مي تواند عامل موفقيت و قصور در اين امر را عامل
عدم موفقيت آنها دانست.

شركت هاى دانش بنيان داراى تفاوت هاى اساسى با ساير شركتها
هستند .اين تفاوتها شامل وضعيت نيروى انسانى ،تخصصى بودن
موضوع فعاليت شركت ،مزيت رقابتى ويژه و توجه و تأكيد فراوان بر
نوآورى مىباشند.
تفاوت شركت هاى دانش بنيان با ساير شركت ها را مىتوان در موارد
زير خالصه نمود:
 .1نسبت نيروهاي متخصص به كل كاركنان ،اختالف زيادي با ديگر
شركتها دارد.
 .2در شركت هاى دانش بنيان درصد رشد نيروهاي متخصص به كل
كاركنان ،زياد است.
 .3اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات علمى و پژوهشى در
مديريت و راهبري شركتهاى دانش بنيان مشاركت دارند.
 .4شركت هاى دانش بنيان براي تحقيق و توسعه نسبت به ديگر
شركت ها ،بودجه بسيار زيادتري نياز دارند.
 .5شركت هاى دانش بنيان توانمندي ويژه اي در استفاده از فناوري براي
رشد سريع دارند.
 .6توسعه شركت هاى دانش بنيان صنعت متكي بر فراوری فناوري است،
نه بر سرمايه يا سخت افزار.
 .7مزيت رقابتي شركت هاى دانش بنيان ،نوآوري در فناوري است.
 .8شركت هاى دانش بنيان بازارهاي جديد را از طريق ارائه محصوالت
با فناوري هاي جديد تسخير مي كنند.
 .9شركت هاى دانش بنيان به روش هاي دستي يا نيمه اتوماتيك تكيه
ندارد.
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نقش دانشگاهها در اقتصاد دانشبنیان
سیستم دانشی یک کشور ،نقش مهمی در اقتصاد دانش بنیان دارد.
دانشگاه ها و پژوهشگاهها در راس سیستم دانشي واقع شده اند .در
اقتصاد دانش بنیان ،سیستم دانشی سه وظیفه مهم انجام می دهد:
-1تولید دانش :توسعه و تولید دانش های جدید
-2روان سازی (تسهیل) دانش :زبان دانش تولیدی ،متناسب با دریافت
کننده ساده شود.
-3انتقال دانش :دانش به گونه ای آموزش و انتقال داده شود که فرد
دریافت کننده بتواند مسیر رشد آن را ادامه دهد.
ارزشمندترین دارایی یک شرکت قرن بیستمی ،تجهیزات تولیدی
آن بود .ارزشمندترین دارایی یک نهاد قرن بیست و یکمی -اعم از
تجاری و غیر تجاری -کارکنان علمی آن نهاد و بهره وری کارکنان
علمی خواهد بود .دانشگاه ها در آموزش و تعلیم نیروهای اقتصاد
دانش بنیان در راس قرار دارند .همچنین دانشگاه ها مولد دانش
بوده ،هم در تحقیقات پایه ،هم تحقیقات کاربردی که نزدیک به
اختراع و نوآوری می باشد ،فعالیت دارند .دانشگاه ها ،مولدان و حامیان
دانشمندان و محققان ناب بوده ،در فرایند انتقال دانش به اقتصاد
فعالیت داشته ،بهسان معبری هستند که بنگاه ها را قادر می سازند
تا به شاهراه جهانی تحقیقات دانشگاهی بین المللی دست یابند.
مسلماً تولد هر پدیده ای ،دارای پیامدهای مثبت و منفی اجتناب ناپذیر
است .اطالع از پیامدهای منفی می تواند به برنامه ریزی برای مقابله یا
کاهش صدمات ناشی از آن کمک نماید .برخی از تهدیدات متصور برای
پدیده شرکت های دانش بنیان دانشگاهی به شرح زیر میباشد:
 عدم وجود مدیریت قوی برای برآورد توانایی طرح ها و محاسباتاقتصادی هر ایده در بدو ورود و چرخه حیات میتواند منجر به افزایش
غیر قابل تحمل درجه خطرپذیری گردد.
 فعالیت اساتید به طور همزمان در دو عرصه علمی ،آموزشی و تجاری،ميتواند ایجاد اختالل در اولي نموده ،همچنین باعث بروز تبعیض و
نظام طبقاتی در اساتید شود.
 عدم وجود یک مجموعه مرکزی برای کنترل بودجه و هزینه ها ونحوه تجمیع حساب ها منجر به عدم پاسخگویی شرکتها به لحاظ بازده
مالی می گردد.
 مشخص نبودن میزان سهم دانشگاه در تحقیقات ،پژوهش ها وقراردادهای صنعتی و نیز عدم وجود سازوکار مناسب برای ارزش گذاری
سرمایه های معنوی علمی ،می تواند به بروز مناقشات میان محققین و
دانشگاه بیانجامد.
 توجه بیش از حد به مقوله تولید دانش فنی ،موجب بروز اختالل درامر آموزش و انجام تحقیقات بنیادی در دانشگاه ها گردد.
الگوی پیشنهادی جهت مدیریت شرکتهای دانشبنیان
جهت مدیریت شرکتهای دانش بنیان ،از هر نوعی که باشند ،الگوی
شرکت مادر تخصصی (هولدینگ دانشگاهی) ،مناسب به نظر می رسد.
یک شرکت مادر تخصصی با ویژگی های زیر میتواند ابزار مناسبی برای
رویارویی با برخی چالشهای مطرح شده باشد:
 مالکیت شرکت مادرتخصصی ،صد در صد متعلق به دانشگاه باشد. امکان استفاده از سرمایه های مادی و معنوی دانشگاه را داشته باشد. به کمک هیات مدیره خود به سرعت و با استقالل ،نسبت به هدایتشرکت های دانش بنیان اقدام نماید.
 مسایلی همچون تشکیل ،اختصاص منابع ،بررسی سود و زیان وتلفیق مالی و انحالل ،از اختیارات این شرکت باشد.

حمایتها و تسهیالت قابل اعطا به شرکت ها و مؤسسات دانشبنیان

• معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض ،حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و
عوارض صادراتی به مدت  15سال.
• تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید ،عرضه یا به کارگیری نوآوری و
فناوری با اعطای تسهیالت کم بهره یا بدون بهره بلندمدت و یا کوتاه
مدت بر طبق عقود شرعی.
• اولویت استقرار واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی و تولیدی
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک های
علم و فناوری ،مراکز رشد ،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم
و فناوری.
• اولویت واگذاری ،تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی
دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصالح موادی از قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون.
• ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصوالت
دستاوردهای دانش ،نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید ،عرضه و
به کارگیری.
• همچنین در ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه کشور،
دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت
از شركت هاي دانش بنيان ،اقدامات زير را انجام دهد:
الف) حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري و حوزه هاي علميه در
موارد ناظر به حل مشكالت موجود كشور ،مشروط به اين كه حداقل
پنجاه درصد از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تامين و تعهد
كرده باشد.
ب) حمايت مالي و تسهيل شكل گيري و توسعه شركت هاي كوچك و
متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري سازي دانش و فناوري
به ويژه توليد محصوالت مبتني بر فناوري هاي پيشرفته و صادرات
خدمات فني و مهندسي فعاليت مي كنند و نيز حمايت از راه اندازي
مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتی
ج) حمايت هاي قانوني الزم در راستاي تشويق طرف هاي خارجي
قراردادهاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي براي انتقال دانش فني
و بخشي از فعاليت هاي تحقيق و توسعه مربوطه به داخل كشور و انجام
آن با مشاركت شركت هاي داخلي
د) حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور
استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي
صنعت ،كشاورزي و خدمات
و) حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي در راستاي
ارتقاء بهره وري و حل مشكالت كشور،
ه) تامين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات ،توليد دانش فني و
حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات.
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