


نقش شركتهاي دانش بنيان در فرآيند بومي سازي و توسعه فناوري در صنايع

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





نسلهاي مختلف صنعت
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مقايسه مبناي توسعه

توسعه مبتني بر توليد 
(ميالدي80تا 50دهه هاي )

توسعه مبتني بر دانايي 
(دو دهه اخير)

مشخصه ها

سرمايه

نيروي کار

واحدهاي توليدي و صنعتي

ساختارها

شهرک هاي صنعتي

مناطق ويژه اقتصادي

 آموزشگاه هاي فني و حرفه
اي

مشخصه ها
نوآوري
نيروي انساني کارآفرين
 واحدهاي تحقيق و توسعه وSMEs

ساختارها

مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري

مناطق توسعه فناوري هاي نوين

مناطق ويژه علم و فناوري

دانشگاه هاي کارآفرين



پژوهشگاه ها
پژوهشکده ها

دانش فنی

پژوهش
Research

دانشگاه ها
دانشکده ها

دانش و دانش آموخته

آموزش
Education

نهاد علمی فرهنگی

پارك هاي علم و فناوري

مراكز رشد فناوري

محصوالت و شركت هاي دانش بنیان

فناوري
Technology

نهاد علمی اقتصادي

ساختارهاي آموزشي و پژوهشي
(عناصر توسعه مبتني بر دانايي)









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 

Source: Herbert Chen, Tus Pard, China





سطوح فناوري



صنعتيتوسعه وري و توسعه فناي هاوژه پروت تفا



:ن مازنظر وري از فناي سته بندد

وريفنايناعموماً.شدهداخوكسبلسا20لیا6مانیززهبايکدركهوريفنا:تمدبلندوريفنا

.داردارقرTRL1-TRL3گیدماآپايینحسطودر

دروريفنايناعموماً.شدهداخوكسبلسا6لیا3زهبايکدركهوريفنا:تمدنمیاوريفنا

.داردارقرTRL3-TRL5گیدماآحسطو

بهوريفناينا.شدهداخوكسبلسا3لیا1مانیززهبايکدركهوريفنا:تمدهكوتاوريفنا

TRL5گیدماآسطحدربايستمیقلاحدمانیزيتودمحدلیلد –TRL8باشدگرفتهارقر.



:وريفناح سطوارزش 

:اردستاندابهتوجهباDODباشدمیيلذحشربهسطحهرارزشبگیريممريکاآرالديکبرابرراحدواارزشگرا.

ازكمتروريفناسطحبرايTRL4سنتحددر

وريفناسطحايبرTRL4تاTRL6=$

وريفناسطحايبرTRL6تاTRL7=$$$

وريفناسطحايبرTRL7تاTRL8=$$$$$$

وريفناسطحايبرTRL9=$$$$$$$$$$$$

ايبرگیدماآستامهماريگذسرمايهايبرنچهآدكريگیرنتیجهچنینانتومیحسطومقايسهاز

.باشدمیزاربابهلمحصوئهاراايبرزماليهازمجوخذاوتولید



سطوح انتقال فناوري



سطوح سازماني انتقال فناوري



مشكالت انتقال فناوري



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

.می شودتشکیلفراوانافزودهارزشباوبرترهايفناوريحوزهدر(خدماتوكاالتولید



دانشازاستفادهپايهبرخدمات/محصول/فناوريتولید

پیشرفتههايفناوريبکارگیري

افزودهارزشسطحباالترينكسباساسبرتولید

انسانیمنابعتخصصومهارتدانايی،سطحارتقاي

بنیان؟دانشكاروكسبمشخصات



باشندمتوسطوباالفناوريداراي.

واحدوهستندتوسعهوتحقیقنیازمندR&Dاستفعال.

هستندافزودهارزشداراي.

هستندتحريملیستدركهكاالهائی.

بنیاندانشخدماتوهاکاالمشخصات



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.

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

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 



؟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



!وضعیت موجود

مشاركت در سهم
تامین قطعات

تعداد شركتهاي 
دانش بنیان

تعداد شركتهاي 
بومی استان

درصد5.4 6 110
مجتمع مس 

سرچشمه

:نمونه هاي بومی سازي انجام شده و در حال انجام در مجتمع مس سرچشمه

پینیون آسیاهاي گلوله اي و نیمه خودشکن
سنگ شکن ثانويه و ثالثیه
اينچینگ درايو آسیا
الينر هندلرآسیا گلوله اي و نیمه خودشکن
گیربکسهاي تیکنرهاي آب برگشتی
سیستمهاي كنترل فرآيند خردايش در بخشهاي مختلف



با تشکر از توجه شما


