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 مقدمه

کند، نیروی ای که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد میی دانش شکل گرفته باشد، سرمایهدر اقتصادی که بر پایه

گیرند و دانش است. در این اقتصاد، مزیت رقابتی با کسانی است که زودتر از بقیه یاد میدارای انسانی توانمند و 

مندی از نیروی انسانی سات آموزشی و پژوهشی، بهرهها و موسبه ابزار دانش مجهز هستند. بزرگترین مزیت دانشگاه

 .دیده و حرکت در مدار علم و دانش استآموزش

و اقتصادی اهداف علمی به تحقق مندی اعضای هیئت علمی التحصیالن جویای کار، عالقهجمعیت فارغافزایش 

 هها بو نیز توجه بیش از پیش دانشگاهسازی نتایج تحقیقات تجاری و (اختراع و نوآوریگسترش و کاربرد )

های ها بتوانند با تأسیس شرکتیرگذاری در جامعه، شرایطی را مهیا کرده است تا اعضای هیئت علمی دانشگاهتأث

زایی فرصتی برای اشتغال حل مشکالت جامعه در عمل،ظرفیتی برای ایجاد وه بر ، عالیا تعاونی خصوصیبنیان دانش

چند که رسالت یک عضو هیئت علمی، کارآفرینی نیست اما هر  ی خود فراهم آورند.التحصیالن دست پروردهفارغ

ایف نسبت به مشکالت و معضالت کشور، حساس بوده و با اینکه وظتا دانشگاهیان جامعه همواره انتظار دارد 

 در این حوزه نیز فعال باشند. ی دیگری نیز دارند،گسترده

مذکور مسیر  هکفرض این رد اما با نقاط قوت و ضعف متعددی دا ،ورود اعضای هیئت علمی به این عرصه اینکها ب

اهای الزم نبود راهنم، اشندب نآآفرینی برای جامعه شده و اعضای هیئت علمی نیز مشتاق به ورود به موجب ارزش

 شده و این فرآیند را با شکست مواجه نماید.تواند موجب نارضایتی و سرخوردگی می ،و اقدامات اشتباه

ر داین زمینه تهیه و تدوین شده است. رو بر اساس قوانین و مقررات و نیز تجربیات به دست آمده در پیشنوشتار 

با اعضای  یعددتجلسات مپذیرد، های آموزشی دانشگاه صورت میها و گروهیی که با دانشکدههااهنگیبا هم ،ادامه

، برطرف شده و شاهد رشد و محترم هیئت علمی برگزار خواهد شد تا چنانچه ابهاماتی در این خصوص وجود دارد

 پژوهش و فناوری باشیم. یدر عرصه ،بالندگی بیش از پیش دانشگاه اراک
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 بنیان چیست؟شرکت دانش -1

ای از محصوالت و ها دارای مجموعهبنیان، یک اصطالح غلط و مصطلح است. اصوال شرکتعنوان شرکت دانش

ها در صورت دارا بودن شرایط الزم و پس از ارزیابی توسط کارگروه ارزیابی و خدمات هستند که محصوالت آن

تواند یک یا چند شوند. هر شرکتی میبنیان مطرح میبنیان، به عنوان محصول دانشتشخیص صالحیت دانش

بنیان باشد به عنوان شرکت شبنیان داشته باشد و در صورتی که دارای حداقل یک محصول دانمحصول دانش

مصوب کارگروه ارزیابی  "بنیانها و موسسات دانشآیین نامه تشخیص شرکت"بر اساس  شود.بنیان مطرح میدانش

های یکی از شرط های الزم برای شرکت، بنیان و نظارت بر اجراها و موسسات دانشو تشخیص صالحیت شرکت

 .باشدبنیان میکاالهای دانشتولید  بنیان،تولید کننده و دانش

 

 بنیان چه بوده است؟های دانشگیری و ترغیب افراد به تأسیس شرکتهدف شکل -2

ها و واحدهای هیئت علمی دانشگاهاعضای ترغیب  با اهدافی چون بنیانهای دانششرکت نامه مصوب،طبق آیین

سازی افزایش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاریهای بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان پژوهشی برای فعالیت

 اند.شکل گرفته پژوهشی واحدهای و هادانشگاه اختصاصی درآمدهای افزایش پژوهشی، هاییافته

 

 بنیان چیست؟کارکرد شرکت دانش -3

های نو ها، ایدهفناوری هستند. یعنی در این گونه شرکت و به نوعی در نقش واسطه میان ایدهبنیان شرکت دانش

ی و های کاربردسازی علمی توسط پژوهشگران و قشر علمی و دانشگاهی، در مسیر تبدیل به فناوریو قابل پیاده

ها از نوع معنوی، فکری و غیرملموس این شرکت اصلی هایدارایی از آنجایی کهد. شوسطح باال به کار گرفته می

 .های فکری و حفظ حقوق مالکیت معنوی استها، حفاظت از داراییهای این شرکتدغدغه یکی از، است

آفرینی دارند، اما تالش های مالی، تجاری و هدف ثروتها، دغدغهمانند سایر شرکتهبنیان های دانششرکت

ثروت کنند که این تولید  ،های پیچیده و کارآمدپژوهشی و ارتقای فناوری-کنند تا از طریق توسعه علمیمی

سازی و هدف تجاری اب بنیانی دانشهاشرکت بنابراینهای تجاری است. موضوع، تفاوت اصلی آنها با سایر شرکت

دهند های علمی و فنی انجام میو فعالیت شدهها تشکیل سودآوری برای واحدهای علمی و پژوهشی مثل دانشگاه

از طریق  از سوی دیگرمند شوند و از لحاظ مالی بهره از یک سوخود،  هایسازی نتایج تحقیقات و ایدهتا با تجاری

های مختلف برای جامعه به همراه داشته کارآمدی در حوزه اقدامات ،خدمات نوآورانهی ارائهو  محصوالتتولید 

 .باشند
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 شود؟بنیان تاسیس میچگونه شرکت دانش -4

 
ترین ها حداقل دو نفر باید باشند. سادهاساس قوانین ثبت شرکتشود که بر ابتدا یک تیم یا گروه کاری تشکیل می

توان مینوع شرکت، شرکت با مسئولیت محدود است که با حداقل دو نفر قابل تاسیس خواهد بود. همچنین 

نفر و  3شرکت سهامی خاص و شرکت تعاونی هم تاسیس نمود اما برای تاسیس شرکت سهامی خاص، حداقل 

 .)مراجعه به قانون تجارت( که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند نفر الزم است 7برای شرکت تعاونی حداقل 

استقرار در مرکز رشد و دریافت مجوز توانند برای پس از ثبت شرکت که روال خاص خود را دارد، اعضا می

های الزم حداقل یک محصول دارای شرایط و ویژگی ستبایمیبنیان شدن اقدام نمایند. برای دانشیان بندانش

مراجعه   sherkat.ssaa.ir برای تأسیس شرکت باید به سایت  باشد تا مورد تأیید کارگروه مربوطه قرار گیرد.

پس از  ها وجود دارد.های مختلف و مزایا و معایب آندر همین سایت اطالعات دقیقی در مورد نوع شرکت نمود.

نام و شروع فرآیند برای ثبت https://reg.daneshbonyan.irتوان از طریق آدرس مینیز تأسیس شرکت 

 بنیان اقدام نمود.نشارزیابی برای دریافت مجوز دا

تا  ،ت علمی ثبت شده باشندئت علمی باید در سامانه کارمند ایران به عنوان هیئنکته مهم این است که اعضای هی

این منظور باید هماهنگی الزم برای  .نشود ایجاد مشکلی بنیان دانش هایشرکت مدیره تئهی در عضویت  برای

 گیرد.با معاونت اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه صورت 

 

 بنیان چه مزایایی دارد؟شرکت دانش -5

مورخ  96683/32های توسعه کشور )شماره ماده یک قانون احکام دائمی برنامه 7تبصره از بر مبنای بند یک 

بنیان های صد در صد خصوصی دانشتوانند نسبت به تشکیل موسسات و شرکتاعضای هیئت علمی می(، 1/12/95

ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی سسات و شرکتواین م. ها مشارکت کنندیا در این موسسات و شرکتاقدام و 

در معامالت دولتی و  منع مداخله کارکنان دولتی، مشمول قانون یمستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرا

 .نیستنداصالحات بعدی آن 

، عوارض حقوقی گمرکی و سود معافیت از پرداخت مالیاتر یهای دولتی نظبنیان از حمایتهای دانششرکت

مدت( و یا مدت یا کوتاهنین اعطاء تسهیالت کم بهره )بلندسال و همچ 15بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 

های برای کسانی که در شرکت از خدمت سربازی معافیت. همچنین امکانی برای هستندبهره برخوردار بی

 کنند وجود دارد.بنیان فعالیت میدانش

دریافت مجوز 
تأسیس از 

مدیریت دانشگاه

ثبت شرکت در 
اداره کل ثبت 

شرکت ها

استقرار در مرکز 
رشد واحدهای 

فناور

اقدام برای 
دریافت مجوز 

دانش بنیان

http://sherkat.ssaa.ir/
http://sherkat.ssaa.ir/
https://reg.daneshbonyan.ir/
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تا یک دانشگاه، و کسب مجوز کتبی از  یو پژوهشانجام وظایف آموزشی با رعایت توانند هیئت علمی میاعضای 

 ه باشند.اشتعالیت دفدر شرکت ، طبق توافق با دانشگاه یا دو نیم روز کاری در هفتهروز تمام وقت 

با  ،(وزارت علوم 20/4/95مورخ های دانش بنیان )شرایط و نحوه تاسیس شرکتدستورالعمل  9اساس ماده بر 

، باشدسازی میو تجاریهای نوآورانه در ارتباط با فعالیتهای عضو هیئت علمی یتبخشی از فعالتوجه به اینکه 

 موثر باشد. علمیدر ارتقاء و ترفیع عضو هیئت تواند ها میاین فعالیت
 

 د؟نبنیان چه انواعی دارهای دانششرکت -6

 1نوپای نوع  که عبارتند از: شونددسته تقسیم می 6به  بر اساس نوع مجوز بنیانهای دانشدر حال حاضر شرکت

مشمول معافیت  2و تولیدی نوع  2بنیان نوپای نوع های دانشکه در این میان شرکت 3تا  1و تولیدی نوع  3تا 

ها و کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت"بنیان در اختیار تشخیص نوع شرکت دانش .مالیاتی نیستند

تشخیص  بنیاناست لذا پس از انجام داوری، در صورتی که محصول یا محصوالتی دانش "بنیانموسسات دانش

بنیان معاونت علمی و های دانشتنها مرجع استعالم شرکت گردد.بنیان نیز تعیین میداده شود، نوع شرکت دانش

 است. https://pub.daneshbonyan.irفناوری ریاست جمهوری و سایت 

 

 بنیان است؟چه محصولی دانش -7

یک تیم فنی  و یدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمندچدارای پیکه  یا خدمتی محصولی

نوآوری  از دانش فنی و ناشی آن افزوده ارزش یعمده همچنین. باشد ییباال نسبتاً فناوری دارای وداشته  خبره

مشهور است  "بنیانکاالها و خدمات دانشفهرست "بنیان بر اساس فهرستی که به محصوالت دانش .فناورانه باشد

بنیان به های دانشاند. اما به طور کلی حوزهبندی شدهدسته ،وجود دارد 500264n.ir/2https://bو در آدرس 

 شوند:می دو دسته تقسیم

های برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتبنیان و یا فناوری هایی که وجود کاالهای دانشحوزهالف( 

 )پزشکی، های فناوری زیستینظیر حوزه های فناوری و صنعتی است.ها بیشتر از سایر حوزهآن تحقیق و توسعه در

 ها(،قطعات و سامانه، فوتونیک و اپیتک )مواد صنعتی و محیط زیست(، فناوری نانو )محصوالت و مواد(، کشاورزی،

 دارو، الکترونیک، ،ای و تجدید پذیر()هسته های نویفناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ

 ها(ها و موشکماهواره ها، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا )پرنده

های برتر و ظهور رد اما رسوخ فناوریها غلبه ندابنیان در آنهایی که وجود کاالهای دانشها و بخشسایر حوزهب( 

آب  کشاورزی، ،حمل و نقل، برق، معدن ،عمران شود. نظیر نفت و گاز،ها مشاهده میبنیان در آنمحصوالت دانش

 و ... و هوا

https://pub.daneshbonyan.ir/
https://b2n.ir/500264
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ارزیابی و داوری توسط نمایندگان تعیین شده از  بنیان بودن یک محصول مستلزم انجامدر نهایت تشخیص دانش

 است که فرآیند خاص خود را دارد. بنیانها و موسسات دانشارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتطرف کارگروه 
 

 ؟چیستتوسط اعضای هیئت علمی مهمترین نکات در تأسیس یک شرکت  -8

ی حضور در بازار و فروش هایی که عمدتاً دانشگاهیان با آن مواجه هستند آن است که تجربهیکی از چالش

گرفت و هر محققی محصوالت یا خدمات را ندارند. پیش از این تولید علم لزوماً به صورت تقاضا محور صورت نمی

کرد. یکی از نکات مهم در ی گرایش پیدا میهای علممندی و توانمندی خود به موضوعات و زمینهبر مبنای عالقه

ی تأسیس شرکت، وجود تقاضا برای محصوالت و خدمات است. اصوالٌ اگر نیازی در بازار برای محصوالت یا زمینه

شود و شرکت در خدمات ارائه شده وجود نداشته باشد پس از چندی، فروش محقق نشده و درآمد ایجاد نمی

 گیرد. یمعرض رکود و تعطیلی قرار م

شود به شود فقط یک شرکت موفق میشرکتی که تأسیس می 5دهد که به طور متوسط از هر آمارها نشان می

دهند. برای این منظور ها در دو سه سال ابتدایی، به فعالیت خود خاتمه میفعالیت خود ادامه دهد و اکثر شرکت

 دانشگاهیان به آن توجه شود:نکات مهمی در تأسیس شرکت وجود دارد که بهتر است از دید 
 

  بهتر است تمام اعضای شرکت )سهامداران و اعضای هیئت مدیره( از اعضای هیئت علمی نباشند. همانطور

های فراوانی )آموزشی، پژوهشی و اجرایی( دارند و چنانچه دغدغه ،دانیم، اعضای محترم هیئت علمیکه می

تمامی اعضای شرکت، هیئت علمی باشند، ریسک عدم توفیق آن افزایش خواهد یافت. به هر حال شرکت 

 های شرکت دچار رکود نشود.باید سهامدارانی داشته باشد که درآمد اصلی آنها از شرکت باشد تا فعالیت

 

 شرکت از یک رشته و تخصص نباشند. به هر حال یک شرکت جوانب مختلفی دارد بهتر است اعضای 

ی اعضای شرکت (. اگر همه)مدیریت، بازاریابی و فروش، مالی و حسابداری، فنی، اداری و حقوقی و ...

د و ثانیاً جوانب نشوی تخصصی مشترک میاوالً درگیر بحث و چالش در زمینهدارای تخصص مشابه باشند 

بود از کارایی و هم شرکت مغفول خواهد ماند. توجه داشته باشید اگر تمام انگشتان دست شبیه  دیگر

 اثربخشی الزم برخوردار نبود.
 

 ی مالیات و بیمه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بسیاری از کسانی که موضوعات مرتبط با اداره

به محض تأسیس شرکت و بر اساس قوانین،  .ندتوجه هستکنند نسبت به این موارد بیشرکت تأسیس می

هاست و در صورت مغفول ماندن، ی دفاتر قانونی از تکالیف مهم شرکتتشکیل پرونده مالیاتی و نیز تهیه

موجب جرایم قانونی خواهد شد. همچنین عقد قرارداد با نیروی انسانی و بیمه کردن آنها از اهمیت بسیار 
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ناپذیری برجای گذارد. بنابراین کسب اطالعات در اند خسارات جبرانتوزیادی برخوردار است که می

 رسد.مالی و حقوقی قبل از تأسیس شرکت ضروری به نظر می یزمینه
 

 ها، دانش و منابع بنیان با سایر شرکتهای دانشبا توجه به اینکه یکی از مهمترین نقاط تمایز شرکت

اشت نیروی انسانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. انسانی توانمند است لذا جذب، آموزش و نگهد

ها و توسط اعضای هیئت علمی تأسیس بنیانی که در دانشگاههای دانشتجربه نشان داده است که شرکت

ی خود پروردهالتحصیالن دستشوند با توجه به دسترسی به نیروی انسانی فراوان که عمدتاً فارغمی

 ی برخوردار هستند.ها از مزیت بهتراری از شرکتآنهاست در مقایسه با بسی
 

  های تأسیس شده ، بازاریابی و فروش است. یکی از انتقاداتی که به شرکتیشرکتهر یکی از ارکان مهم

و عمدتاً متمرکز  دهنداز بازار و مشتریان را مورد توجه قرار مییدر دانشگاه وارد است این است که کمتر ن

 موفقیت شرکت به فروش و کسب درآمد وابسته است.بر امور فنی و نوآوری هستند. 
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