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Abstract: 
Knowledge- and technology-based firms (TBFs) have driven economic 

development for the past half-century, and supporting these firms is a major issue of 

focus in national innovation policies. In Iran, developing a coherent policy package to 

support TBFs took place after nearly three decades of evolution in the country's science, 

technology and innovation policy-making system. This study examines why and how 

policy package, entitled “the Law for supporting Knowledge-based firms” was formed. 

This paper uses a historical approach and adopted the theory of policy-cycle. Data was 

collected with literature review, empricial evidences and policy documents. The 

findings show how institutional and historical contexts (such as the gradual shift in 

focus from science policy to technology and innovation policy, and the formation of a 

systemic understanding of innovation and the role of firms in the innovation system) 

interact with political and governance drivers (Such as technological sanctions, the 

establishment of specialized institutions supporting technology and innovation, 

redefine the roles and responsibilities of the MSRT and Vice-Presidency for Science 

and Technology) to form a policy mix to support TBFs in an independent and coherent 

law. The results indicate the need to pay attention to the demand-side innovation 

policies, tax credit, and protection of intellectual property to complement the tools of 

the law.  
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 دهکیچ

ها به یکی از آن حمایت ازاند و فناور محرک توسعه اقتصادی در نیم قرن گذشته بودهبنیان های دانششرکت

یاستی منسجم تدوین یک بسته س ،در ایران. تبدیل شده است فناوری و نوآوری های ملیسیاستدر نقاط اصلی تمرکز 

گذاری علم، فناوری و نوآوری های فناور خصوصی پس از حدود سه دهه تطور در نظام سیاستبرای حمایت از شرکت

قانون حمایت از »عنوان  یاستی باسگیری این بسته کشور رخ داد. این پژوهش به مطالعه چرایی و چگونگی شکل

با رویکرد تاریخی و  حاضر پژوهش پردازد.می «ها و اختراعاتسازی نوآوریو تجاریبنیان دانش و مؤسسات هاشرکت

 صورتاسنادی ای و روش تحلیلها با مطالعات کتابخانهگردآوری داده وسیاست انجام شده مبتنی بر نظریه چرخه

دریجی تمانند تغییر ) های نهادی و تاریخیینهکه چگونه بسترها و زم دهدمیهای این مطالعه نشان یافته پذیرفته است.

نقش  درک مند از نوآوری ونظامفهم گیری شکل ،تمرکز از سیاست علم به سمت سیاست فناوری و سیاست نوآوری

های ایجاد نهاد ،های فناورانهتحریم )نظیرهای سیاسی و حکمرانی کشور محرکدر تعامل با  (ها در نظام نوآوریبنگاه

و حقیقات و فناوری تهای وزارت علوم، ها و مسئولیتبازتعریف نقش ،تخصصی حمایت از توسعه فناوری و نوآوری

ایت از برای حم ای از ابزارهای سیاستیبستهگیری موجب شکل (جمهورتأسیس معاونت علمی و فناوری رئیس

نتایج پژوهش  .امل یافته استکه پس از تصویب نیز تکیک قانون مستقل و منسجم شده های فناور در قالب شرکت

رای تکمیل ب، اعتبار مالیاتی و حمایت از مالکیت فکری نوآوریی طرف تقاضا بر لزوم توجه به ابزارهای سیاستی

 های این قانون داللت دارد. حمایت

  .بنیانهای دانشگذاری، فناوری، نوآوری، قانون حمایت از شرکتهای فناور، سیاستشرکت :یدیلکواژگان 
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  مقدمه -1

گیری از یک اختراع یا بر پایه بهره که هستند ی شخصی و مستقلهایوکارکسبهای فناور، شرکت

 ,Storey and Tether) باشندمیتوجهی  ریسک فناورانه قابل مستلزم اند و اغلبنوآوری فناورانه بنا شده

 Bollinger, Hope, andهای نوآورانه و فناورانه دارند )انگیزه باالیی برای کشف ایدهها این شرکت (.1998

Utterback, 1983)  های با سطح فناوری باال فعالیت میدر بخشو( کنندJohansson, 2007.) ترین مهم

صنعت؛ جوان بودن شرکت )در  یافناوری  بودن جدیدند از اعبارتهای فناور های مشترک شرکتویژگی

؛ و دانش و/یا تجربه باالی و توسعه تحقیقتمرکز بر ؛ استقاللسال سن دارند(؛  2۵اغلب موارد کمتر از 

خیاطیان و همکاران، )با تغییرات بازار و فناوری شرکت تطبیق توانایی با  انسانی مؤسسان و سرمایه

1394). 

از زمان تدوین نخستین نسخه در معاونت علمی و فناوری  بنیانهای دانششرکتحمایت از  الیحه

( یک فرایند سیاستی پیچیده 1389( تا تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون )1386جمهور )رئیس

 آیندهاییآیندها و پیفرایند پیشالبته این  های بسیاری روبرو شد.ها و فراز و نشیبرا طی کرد و با چالش

همچنین  گردد.بازمی 1380ابتدای دهه  شده در این فرایند بهسابقه برخی مباحثات مطرحداشته است. 

 ، فرایند سیاستی آن متوقف نشد و عالوه بر اصالحاتی(1391اجرایی آن ) نامهآیین قانون و پس از تصویب

ته است. از این رو قلمرو های سیاسی پیرامون آن فعال بوده و تداوم داشدر آن صورت گرفته، جریان که

 .( است139۵تا  13۷9پانزده ساله ) حدوداًیک بازه زمانی شده در این مقاله، زمانی موضوعات طرح

های فناور در کشور با تمرکز بر حمایت از بنگاهتجربه تاریخی  مطالعه و تحلیل ،مقاله حاضر هدف

 «ها و اختراعاتسازی نوآوریو تجاریبنیان های دانشحمایت از شرکت»قانون های مصوب در سیاست

و رویکرد نظری مورد استفاده در پژوهش شناسی در بخش دوم مقاله، روش نامه اجرایی آن است.و آیین

و در  شدهنقاط عطف تاریخی این تجربه سیاستی به طور خالصه مرور شود. در بخش سوم بیان می

ها، موضوعات سیاستی و بافتارهای سیاسی و حکمرانی مرتبط با این های چهارم و پنجم گفتمانبخش

کنشگران مرتبط با این فرایند تاریخی و تغییرات ابزارهای سیاستی ادامه شود. در نقاط عطف بررسی می

به توصیف اجمالی شوند. بخش هفتم های فناور مرور و تحلیل میپیشنهادی برای حمایت از شرکت

ها، بندی یافتهپردازد. مقاله با جمعبنیان میهای دانشفرایند اجرا و دستاوردهای قانون حمایت از شرکت

 یابد.گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی خاتمه مینتیجه

 

 پژوهش پیشینه -2

 گسترشو  ءارتقا و انددر نیم قرن گذشته بوده سنگ بنا و محرک توسعه اقتصادیفناور  هایشرکت

 ,Virasa, 2007; Niska and Vesalaاست ) تبدیل شده انگذاریکی از نقاط اصلی تمرکز سیاست ها بهآن

 نظامنوآوری و مشاغل جدید در  گیریشکلکلیدی  عامل و فناور بنیانهای دانش(. پویایی شرکت2013
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، هاشرکتاین برای حمایت از  هادولت(. مداخله Colombo, Croce, and Guerini, 2013اقتصادی است )

گذاران سیاست. است و نوآوری بودهفناوری  ،سیاست علم اتترین موضوعیکی از مهم ها پیشاز سال

ها و موانع متعددی که در مسیر رشد و توسعه وکار این شرکتمعتقدند با توجه به پویایی محیط کسب

 ,Colombo and Delmastro, 2002; OECDمایت کند )ح هاوظیفه دارد از آنها وجود دارد، دولت آن

در سطحی و هم  هستندها پذیری و کارایی شرکتتقویت توان رقابتها هم به دنبال این حمایت (.2013

 .(Hsu, Shyu, and Tzeng, 2005)کنند را دنبال می های ارزشزنجیره تکمیلاشتغال و تر افزایش نکال

معرفی های فناور از شرکت دولت هایحمایت دلیلترین شکست بازار مهمهای پیشین، در پژوهش

ز فعالیتسرریز منافع حاصل ااند از کمک به تر در این زمینه عبارتهای تفصیلی. استداللشده است

 ;Colombo and Grilli, 2006; Ezell and Atkinson, 2011)جامعه  به فناوریو توسعه  پژوهشیهای 

Huergo, Trenado, and Ubierna, 2015) ویژه و به وکاردر فضای کسب عدم تقارن اطالعات؛ حل مسئله

(؛ Ezell and Atkinson, 2011; Müller and Rammer, 2012های فناور )گذاران و شرکتمیان سرمایه

(؛ پوشش Colombo et al., 2013های نوپا )ویژه شرکتهای فناور، بهرفع محدودیت منابع مالی شرکت

ر بازار و دهای فناورانه و موفقیت نوآوری موفقیت فعالیتهای در زمینهعدم اطمینان بخشی از 

فشار (؛ کاهش Malmberg, Sölvell, and Zander, 1996; Nishimura and Okamuro, 2011) سازیتجاری

؛ و (Hsu et al., 2005)صنایع نوپا  و درکشورهای در حال توسعه  ویژه درها، بهبر شرکت رقابت جهانی

 ,Czarnitzki and Lopes-Bento) نسبت به مقیاسدانش )و فناوری( نرخ بازگشت فزاینده گیری از بهره

2013.) 

های فناور هایی با ابزارهای سیاستی متنوع برای حمایت از شرکتدر کشورهای مختلف برنامه

؛ و فناور بنیانهای زایشی دانششرکتآلمان برای حمایت از  1اگزیستطراحی و اجرا شده است. برنامه 

های چهار یا شش ساله اجرا تاکنون به شکل برنامه 1984اتحادیه اروپا که از سال  2ورکهای فریمبرنامه

تأمین برزیل برای  4اینووارگذاری شده است؛ برنامه ( نام2014-2020) 20203ها افق شده و آخرین آن

های نوآوری تشویق و تسهیل فعالیتچین برای  ۵؛ برنامه اینوفاندهای فناورشرکت مالی خطرپذیر

برای توسعه نوآوری فناورانه »؛ و برنامه سازی نتایج تحقیقاتهای کوچک و متوسط فناور و تجاریشرکت

 های حمایتی هستند.شده از این برنامههایی شناختهجنوبی نمونهکره« های کوچک و متوسطشرکت

ها پیش مباحثاتی در مورد لزوم توسعه علمی و فناوری کشور مطرح بوده است. ر ایران نیز از سالد

شود. ها و مراکز پژوهشی آغاز میهای علمی در دانشگاهجریان این مباحثات از تمرکز بر حمایت از فعالیت

تر شده و حمایت از ههای سیاست علم و فناوری، به تدریج دامنه این مباحثات گستردبا بلوغ دیدگاه

                                                           
1  Existenzgründungen aus der Wissenschaft (EXIST) 
2  Framework 
3  Horizon 2020 
4  INOVAR 
5  InnoFund 
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های های علم و فناوری( و بعدتر حمایت از شرکتنهادهای واسط میان دانشگاه و صنعت )مانند پارک

های نوآوری نیز مورد توجه گیرد. به عبارت دیگر، به تدریج سیاستفناور و نوآور را نیز در بر می

بنیان های دانشالیحه حمایت از شرکتگیرد. در این بستر تاریخی، این عرصه قرار می گذارانیاستس

تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش با تمرکز بر تأثیرگذاری اقتصادی از  با هدف است که یک بسته سیاستی

سازی که فرآیند و تحوالت سیاستی منجر به تصویب و پیاده تدوین و پیشنهاد شد فناور هایطریق بنگاه

 شود.آن در ادامه تشریح می

 

 پژوهش شناسیروش -3

ه از آن با ک- (Lasswell, 1956) چرخه سیاست هنظری مبتنی برو  تاریخیاین پژوهش با رویکردی 

در  انجام شده است. -شودنیز نام برده می (de Leon, 1999) فرایند سیاستای به رویکرد مرحلهعنوان 

و  گیریبندی، تصمیمهای تنظیم دستور کار، فرمولاین نظریه فرایند سیاست مشتمل بر گام

تحلیلی  وبچارچ»برای کاربرد تاریخی این نظریه از  ، اجرا و ارزیابی سیاست است.بخشیمشروعیت

 پنج سیاست بر اساس فراینددر این چارچوب،  استفاده شده است. (Ferguson, 2003)« فرایند سیاست

 .شودعنصر کلیدی مطالعه می

های تاریخی که موجب در دستور کار قرار گرفتن چنین سیاستی شده ها و دادهزمینه :1( نقاط عطف1

 اند؟و رویدادهای سیاسی و اقدامات حاکمیتی را شکل داده است، چه بوده

موضوعات سیاستی  بنیان:های دانشاصلی سیاستی و ارتباطشان با حمایت از شرکت 2موضوعات( 2

های های فناوری و نوآوری چیست و چه ارتباطی با حمایت از شرکتگیری سیاستبر شکل یرگذارتأث

های این حوزه دارد؟ این موضوعات، همان عواملی هستند که بنیان و تعیین اهداف سیاستدانش

و نوآوری کشور های غالب در بخش فناوری سازند و اغلب همان گفتمانهای سیاست را میمحرک

 هستند.

عنوان ها و شرایط بیرونی بههایی که در آن نهادها، ظرفیتبستر و زمینه بافتار سیاسی و حکمرانی:( 3

هایی اند؟ به عبارت دیگر، چه محرککنند، چه بودهگیری سیاست عمل مییا مانع شکل یلگرتسهعوامل 

 در مسیر سیاست وجود داشته است؟

کنشگران  بندی سیاست مورد نظر؛مباحثات و مذاکرات در مورد فرمول :3سیاستگیری ( فرایند شکل4

 ها چه بوده است؟اصلی و نقش و تأثیرگذاری آن

خروجی،  نحوه اجرای سیاست و کارهایی که برای دستیابی به ( فرایند اجرا و دستاوردهای سیاست:۵

 اند؟، چه بودهبنیان انجام شده استهای دانشنتیجه و اثرات حمایت از شرکت

                                                           
1  Milestones 
2  Issues 
3  Policy Development 
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از  ی پژوهشهاگردآوری داده اند.ار یافتهساختهای بعدی مقاله بر اساس همین چارچوب بخش

 روش تحلیل اسنادی انجام پذیرفته است. با ای ومطالعات کتابخانه طریق

 

 پژوهش هاییافته -4

 نقاط عطف -1-4

های فناور و تدوین مروری تاریخی بر رویدادهای تأثیرگذار بر موضوع حمایت از شرکت ،این بخش

رویدادها بر اساس ترتیب تاریخی بنیان در این راستا دارد. های دانشو تصویب قانون حمایت از شرکت

 اند.شده بیان

ریاست  فناوریهای های دفتر همکاریتجربیات موفق بخش دفاع و موفقیت 13۷0اواسط دهه در 

، توجه نظام حکمرانی را به اهمیت ها برای حل مسائل عینی کشوردر اکتساب برخی فناوری 1جمهوری

متحده های نفتی ایاالتتحریم 13۷4سال در  علم با سیاست فناوری جلب کرد. تفناوری و تمایز سیاس

 گرایش گری و خوداتکایینهای درونبه سیاست کشور نظام حکمرانی شد وآغاز  شامل تحریم فناوری

و بر اهمیت علم در کردند طرح  را افزاریممفهوم جنبش نررهبر انقالب  13۷۵سال پیدا کرد. در 

ساله سوم توسعه برنامه پنج های اجرای، سال1383تا  13۷9های سال نمودند. یدتأکپیشرفت کشورها 

توسعه علوم و »به  های قبلی توسعه بود(در کنار آموزش )که محور تمرکز برنامه است. این برنامه کشور

گیرد و های فناور در بخش دفاع مورد حمایت قرار میایجاد شرکت ؛کندتوجه می نیز« فناوری

 شود.های دولتی با بخش پژوهش کشور ایجاد میسازوکارهایی برای تشویق همکاری دستگاه

گذاری و مدیریت فناوری و شاهد رویدادهای مهمی برای حوزه سیاست 1381و  1380های سال

در نظام آموزش  یریت تکنولوژمی برنامه آموزشی مدیاندازی رسراه اند ازکه عبارت نوآوری کشور است

های علم و فناوری و گیری و توسعه پارکشکلو عالی کشور؛ تأسیس انجمن مدیریت فناوری ایران؛ 

های نوآور بر حمایت از شرکت یدتأکاستراتژی توسعه صنعتی کشور با  1382ل سادر  .مراکز رشد

 گذاری در فناوریمراکز رشد، تقویت تحقیق و توسعه و سرمایه یستأسکوچک، توسعه کارآفرینی و 

دیدی برای فعالیت صنایع کوچک و لزوم تنظیم قوانین جشود. در این سند همچنین به منتشر می

 ست.شده ا اشاره متوسط

شود. رویداد مهم دیگر مطرح می توسط رهبر انقالب« علم ناظر به فناوری»موضوع  1383سال در 

که در است « اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»تصویب قانون  در این سال،

ند از کمک اها عبارتهای فناور دیده شده بود. برخی از این نقشهایی برای حمایت از شرکتآن نقش

                                                           
وزیری وقت تأسیس شده، تاکنون به فعالیت در حمایت از توسعه فناوری و که ذیل دفتر نخست 1362های فناوری از سال دفتر همکاری 1

های ادسازیهایی از نهنوآوری در کشورها پرداخته و تأسیس پارک فناوری پردیس، ستاد توسعه فناوری نانو، پژوهشکده مطالعات فناوری نمونه

های تحول و پیشرفت ریاست شود. عنوان این سازمان چند نوبت تغییر یافته، عنوان اخیر آن مرکز همکاریموفق این سازمان محسوب می

 جمهوری است.
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های ریزی برای حمایت از توسعه فناوریهای غیردولتی، برنامهبه توسعه پژوهش و فناوری در بخش

 اجتماعی.-های اقتصادیبومی، ایجاد سازوکارهای ارتباط پژوهش با بخش

برای جایگزینی رویکردهای مبتنی بر فشار فناوری  هاییتالش 1380نیمه اول دهه به طور کلی در 

در برنامه شکل گرفت.  لگوهای پیوندی و تبدیل تفکر خطی درباره نوآوری به رویکرد سیستمیبا ا

بر ارتباط علم و فناوری با اقتصاد )مفهوم نوآوری( تأکید شد.  (1388تا  1384) ساله چهارم توسعهپنج

عه فناوری نام دهد و از نهادهای تخصصی پشتیبان توسهای نو توجه ویژه نشان میاین برنامه به فناوری

خورد: توجه به بازار های فناور در این برنامه به چشم میهایی برای حمایت از شرکتزمینهبرد. پیشمی

و متوسط  کوچک یهاشرکتسازی پژوهش؛ و حمایت از تحقیق و توسعه تجاری ؛بنیانمحصوالت دانش

 استفاده شد.« بنیانشرکت دانش»در این برنامه از عبارت  الزم به یادآوری است خصوصی.

با هدف برقراری رابطه بین طرف عرضه و  138۵سال  در جمهورمعاونت علمی و فناوری رئیس

گیری که نقطه عطفی مهم در تحوالت بعدی حول شکل شودتأسیس می تقاضای علم، فناوری و نوآوری

 .شودمحسوب می یانبندانشو توسعه قانون 

 در همین سال، شد.آغاز  اروپا، شامل تحریم تجهیزات و فناوریهای اتحادیه تحریم 1386سال در 

های فناوری های فناور در نهادهای مختلف )از جمله دفتر همکاریپیشنهادهایی برای حمایت از شرکت

که  شودمی تدوین جمهور و پارک فناوری پردیس(ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری رئیس

در  138۷سال این الیحه در  .دهدمیبنیان را شکل های دانششرکتنسخه اولیه الیحه حمایت از 

سال با این حال در  شود.می تصویب هیئت دولتشده و در  تکمیل جمهورمعاونت علمی و فناوری رئیس

تغییرات اساسی ایجاد در الیحه پیشنهادی دولت بررسی الیحه در مجلس شورای اسالمی  ضمن 1388

های مجلس جدیدی از الیحه توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات و مرکز پژوهشهای و نسخهشود می

برای افزودن  هاییپیشنهادوزارت علوم، تحقیقات و فناوری  گردد. همچنینمیتدوین  شورای اسالمی

 دهد.ارائه می شده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلسموادی به نسخه تدوین

در  «ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریو مؤسسات دانشها قانون حمایت از شرکت»نهایتاً 

در  و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نامه اجرایی قانونتدوین آیین .شودمیتصویب  1389سال 

( و یهای فناوری و نوآوری و صندوق مالی توسعه تکنولوژعتف )با همکاری مرکز همکاری عالی شورای

در  نامه اجرایی قانونآیین شود.پیگیری می )با همکاری پارک فناوری پردیس( معاونت علمی و فناوری

رسد. در می وزیرانیئتهبه تصویب  1391سال شود و در می تصویب در شورای عالی عتف 1390سال 

نامه اجرایی و سه نسخه جدید از آیین پذیردنامه صورت میی در آییناصالحات 1393تا  1391های سال

بنیان های دانشموادی از قانون حمایت از شرکت نیز 1394سال در  شود.می تصویبدر این مدت  قانون

جدول  گردد.می اصالح «و ارتقاء نظام مالی کشور پذیررفع موانع تولید رقابت»از قانون  موادیدر قالب 

ی به تدوین قانون حمایت از منتهمهم دهد. در این جدول رویدادهای این تجربه سیاستی را نشان می نقاط عطف 1
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در به تدریج شود. این رویدادها بنیان و همچنین برخی تحوالت پس از تدوین قانون مشاهده میهای دانششرکت

 های بعدی مقاله تشریح خواهند شد.بخش

 (نویسندگانهای )منبع: یافته فناور بنیان ودانش هایتجربه سیاستی حمایت از شرکتدر : نقاط عطف 1جدول 

 ی کلیدی و ایجاد کننده تغییر(رویدادهانقاط عطف ) زمانی دوره

 دفاعی، نیرو، مخابرات و ..های تجربه موفق اکتساب فناوری برای رفع نیازهای کشور در حوزه - 13۷0دهه  اواسط

 در بخش های فناورانهتحریم و نیز های نفتیتحریم - 13۷4

 توسط مقام معظم رهبری افزاریمنرجنبش طرح گفتمان  - 13۷۵

1380 

13۷9 

تا 

1383 

 یاندازی برنامه آموزشی مدیریت تکنولوژراه -
اجرای برنامه 

سوم توسعه 

با کشور 

به عنایت 

توسعه علوم و 

 فناوری

1381 
 تأسیس انجمن مدیریت فناوری ایران -

 های علم و فناوری و مراکز رشدپارک آغاز توسعه -

 استراتژی توسعه صنعتی کشورانتشار  - 1382

1383 

 علم ناظر به فناوریطرح گفتمان  -

اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و »تصویب قانون  -

 «فناوری

138۵ 

1384 

تا 

1388 

 جمهورمعاونت علمی و فناوری رئیسایجاد  -

اجرای برنامه 

 چهارم توسعه

 بهبا عنایت 

ارتباط علم و 

فناوری با 

 اقتصاد

1386 

 های اتحادیه اروپا شامل تحریم تجهیزات و فناوریتحریم -

های فناور در نهادهای پیشنهادهایی برای حمایت از شرکتآغاز تدوین  -

 مختلف

معاونت بنیان در های دانشتدوین اولین نسخه الیحه حمایت از شرکت -

 علمی و فناوری

 بنیان در هیئت دولتهای دانشاز شرکتتصویب الیحه حمایت  - 138۷

 بنیان در مجلس های دانشآغاز فرایند بررسی الیحه حمایت از شرکت - 1388

1389 
ها و سازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت»تصویب  -

 «اختراعات

1391 

1390 

تا 

1394 

اجرای برنامه  بنیاندانشنامه اجرایی قانون تصویب آیین -

 توسعه پنجم

با عنایت به 

حمایت از 

نوآوری 

 فناورانه

 یعلم و فناور یکل یهااستیبالغ سا - 1393

1394 
رفع موانع »از قانون  هاییبخشدر قالب  بنیاندانش اصالح موادی از قانون -

 «و ارتقاء نظام مالی کشور پذیرتولید رقابت

139۵ 

کارگروه ارزیابی و تشخیص »جمهور به عنوان رئیس علمی و فناوری رئیستعیین معاون  -

 نامه اجرایی قانونآیینیه اصالحدر « بنیان و نظارت بر اجراها و مؤسسات دانشصالحیت شرکت

 بنیاندانش
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 موضوعات سیاستی -2-4

و تأکید  13801افزاری از ابتدای دهه شاید بتوان گفت پس از گسترش و تثبیت گفتمان جنبش نرم

های فناورانه (، موضوع حمایت از فناوری و فعالیت1383ای، اهلل خامنهآیت)« علم ناظر به فناوری»بر 

گذاری کشور قرار گرفت. این گفتمان در ادامه با طور جدی در دستور کار نظام حکمرانی و سیاستبه

نوآوری و »به  138۷گذاری سال منا (،1386ای، اهلل خامنهآیت)« تبدیل علم به ثروت»تکیه بر 

بنیان های دانش( و شرکت1389بنیان )از سال های اقتصاد دانش؛ استفاده و تکرار کلیدواژه«شکوفایی

 ( تقویت شد.1393های کلی علم و فناوری )سال ( و ابالغ سیاست1391)از سال 

راه اقدامات عنوان نقشههب-ساله توسعه کشور های پنجرد پای این تغییر گفتمان را در برنامه

( 13۷0های اول و دوم توسعه )دهه توان مشاهده کرد. در برنامهمی -مدت نظام حکمرانیمیان

( 1383تا  13۷9های علم و فناوری کشور عمدتاً بر آموزش تمرکز داشت. در برنامه سوم توسعه )سیاست

ن افزوده آبه « وریاتوسعه علوم و فن»علم و فناوری مورد توجه بیشتری قرار گرفت و فصلی با عنوان 

یز در همین ن وریاتحقیقات و فن وزارت علوم،عالی به  و آموزشوزارت فرهنگ شد. به عالوه، تغییر نام 

در بخش دولتی،  عالوه بر آموزش، به تأمین مالی اکتساب فناوریتوسعه برنامه ذکر شده بود. برنامه سوم 

صی عنایت داشت. همچنین و حمایت از تحقیقات بخش خصو های فناور در بخش دفاعشرکتایجاد 

های غیردولتِی حمایت از داد در تأسیس صندوقهای غیردولتی، به دولت اجازه میبرای جذب سرمایه

 پژوهش و فناوری مشارکت کند.

لم و فناوری عو مدیریت  گذارییاستسبا تحوالت مهم نظری و آکادمیک در زمینه  1380آغاز دهه 

و  1380در سال  یاندازی یک رشته مستقل دانشگاهی با عنوان مدیریت تکنولوژهمراه است. راهکشور 

بی نیز ، متخصصان این حوزه دانشی که ارتباط خو1381تأسیس انجمن مدیریت فناوری ایران در سال 

ا و هگذاری کشور داشتند، گرد هم آورد و موجب توسعه و ترویج ایدهگیری و سیاستبا بدنه تصمیم

 ری داشتمباحثاتی شد که تأثیرات جدی بر تغییر رویکردهای نظام حکمرانی به علم، فناوری و نوآو

 .(1396ایران، انجمن مدیریت فناوری )

بندی توان در سه بخش جمعرا می کردترین تغییراتی که این جریان علمی در کشور ایجاد مهم

ریزی و فناوری در اقتصاد، به ضرورت و اهمیت برنامهبدیل دانش و در کنار درک نقش بینمود. اوالً، 

ای تأثیرگذار بر حوزه علم و های فناورانه و هماهنگی و مدیریت عوامل بیرونی و زمینهراهبری فعالیت

بخشی به نهادهای معدود فناوری نیز توجه شد. پیامد مهم این موضوع آغاز تالش برای تحول و انسجام

بود  جدید ای از نهادهای )سخت و نرم(ها و تأسیس مجموعهکشور در آن سال و پراکنده علم و فناوری

های مبتنی اصالح رویکرد غالب به فرایند نوآوری و جایگزینی نگاهدوم،  (.139۵شجاعی و همکاران، )

                                                           
 توسط رهبر انقالب مطرح و ترویج شد. 13۷0این گفتمان از اواسط دهه  1
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 آنها اهمیت که با تشدید تحریمبود بر فشار فناوری با الگوی پیوند میان فشار فناوری و کشش بازار 

های مختلف فرایند ( درباره نسل1994) 1های ایجادشده توسط راثولشد. این تغییر از بینشمی ترارآشک

 گرفت.نوآوری نشئت می

های نوآوری( و ( )و سایر انواع نظامFreeman, 1982ترویج مفهوم نظام ملی نوآوری ) غییر سوم،ت

فرایند این رویکرد،  بود. در درباره نوآوری به رویکرد تعاملی و سیستمی گذارانیاستستبدیل تفکر خطی 

که از طریق  شوددر نظر گرفته میها ای از فعالیتلی، مجموعهای از مراحل متوانوآوری به جای مجموعه

اند. اهمیت ترویج این مفهوم در نگاهی است که این های بازخورد پیچیده به یکدیگر مرتبط شدهحلقه

کنند. نوآوری و ترین نقش را در نظام نوآوری بازی میها مهمها دارد. شرکترچوب نظری به شرکتچا

ها، تعاملشان با یکدیگر و شرکت یافتنسازمان چگونگی تأثیر آن بر کارایی اقتصادی وابسته به نحوه 

نشی و ترویجی های دااین مجموعه فعالیت (.Lundvall, 2007ها دارد )تنظیمات نهادی پیرامون آن

ها گیری و افزایش تعداد آنهای فناور و تالش برای شکلگذاران به شرکتموجب جلب توجه سیاست

د ( نیز نمو1388تا  1384های قانونی شد. این تغییر رویکردها در برنامه چهارم توسعه )در قالب حمایت

 قابل توجهی داشت.

 

 
 (نویسندگانهای افتهی)منبع:  فناور بنیان ودانش هایمنتهی به حمایت از شرکت موضوعات سیاستیروند تاریخی : 1 نمودار

 

« در تعامل با اقتصاد جهانی محورییرشد اقتصاد ملی دانا» چهارم، برنامه)از شش بخش( اول بخش 

اهمیت نقش به « ییتوسعه مبتنی بر دانا»این بخش با عنوان  فصل چهارماست. ذیل  شده یگذارنام

شود. اشاره می در اقتصاد نوین افزودهارزشایجاد  عوامل ترینیعنوان اصلبهدانش و فناوری و مهارت، 

افزایش تولیدات علمی  ؛آموزشی اصالح نظام، نوآوریمحورهای اصلی این برنامه در حوزه علم، فناوری 

                                                           
1  Rothwell 
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پشتیبانی از و  دانش اقتصاد مبتنی بر ؛های نوویژه فناوریبه، فناوری ؛ اکتسابترویج پژوهش؛ در جهان

های جامع توسعه علمی تهیه برنامه. موظف کردن دولت به (1393 گودرزی و همکاران،)است  کارآفرینی

های مشخص فناوری و تقویت رویکردهای عمودی به سیاست فناوری؛ ؛ نام بردن از حوزهو فناوری کشور

های های علم و فناوری، صندوقتوجه به نقش نهادهای توسعه فناوری و نوآوری مانند پارک

 ،بنیانبازار محصوالت دانشگذاری خطرپذیر، نظام حقوق مالکیت فکری و...؛ توجه به سرمایه

سازی پژوهش و تجاریدر  خصوصی نقش بخشافزایش گستره و  وردهای پژوهشسازی دستاتجاری

از موضوعاتی است و متوسط بخش خصوصی  کوچک یهاشرکتتوسعه  و تحقیق حمایت از؛ و فناوری

دهد. گذاری علم و فناوری کشور را در برنامه چهارم توسعه نشان میکه به وضوح تغییر نگرش در سیاست

این برنامه است. هرچند در  4۷در ماده « بنیانشرکت دانش»ر، استفاده از عبارت نکته جالب توجه دیگ

های علم و فناوری است، لیکن درک لزوم توجه به های مستقر در پارکاین ماده تمرکز بر شرکت

 دهد.ها را نشان میهای فناور و حمایت از آنشرکت

، فضای گفتمانی سیاست 1380دهه  اواسط تا 13۷0شود از ابتدای دهه به این ترتیب، مشاهده می

علم و فناوری کشور از توسعه آموزش به سوی توسعه پژوهش و فناوری حرکت کرده و سپس در جهت 

ارتقاء یافته است. آغاز  سازی فناوریبنیان مبتنی بر تبدیل علم به ثروت و تجاریتوسعه اقتصاد دانش

بنیان و طراحی ابزارهای سیاستی برای گسترش و های دانشفرایند تدوین الیحه حمایت از شرکت

این روند  1. نمودار توان نتیجه بلوغ همین گفتمان دانسترا می 1386ها در سال تقویت این شرکت

 .دهدتاریخی را نشان می
 

 بافتار سیاسی و حکمرانی -3-4

های فناور در شرکتپشتیبان  هایگیری سیاستشکلی هامحرکو  هازمینه ها،بستردر این بخش 

در گرو انجام  ممت نهاد علالسدر حالی که  شود.بنیان بررسی میهای دانشقالب قانون حمایت از شرکت

ف بخش یتقاضای ضع است؛ یگو فرهن یهای اجتماعفای نقشین نهاد در کنار ایکارکردهای اقتصادی ا

راد قانعی) است ینیرزمیز بعفروش مناه بسته بوا اقتصاد یک هایویژگیاز  یدات علمیصنعت برای تول

های اقتصادی در کشور ما عاملی بیرونی به نام تحریم توانست تا حدی توجه بخش .(138۷و موسوی، 

توان . میزندبو رویه نادرست موجود را بر هم  و صنعتی را به پژوهش و توسعه درونزای فناوری جلب کند

ی هاتحریمها بوده است. تحریم ،های فناور در کشوررکتتوجه به ش عوامل بافتارییکی از ادعا کرد 

 را به دنبال داشته )انتقال فناوری( خارجی فناوریتحدید دسترسی به سرمایه و  ،ایرانالمللی علیه بین

در  یرتأخو  هانهاده قیمت، افزایش تورممانند  منفی آثاررغم علی-ها یمتحر .(138۵مافی، ) است

های ایجاد شده، سیاست موجب شد نظام حکمرانی کشور برای مواجهه با محدودیت -ایهای توسعهپروژه

های فناوری برخی بر اساس این سیاست الزم بود .ی را در دستور کار قرار دهدینگری و خوداتکادرون

به جلب همکاری و تشویق بخش خصوصی و کارآفرینان فناور به این کار  و شوندسازی بومیمورد نیاز 
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های آمریکا برای نمونه، در بخش نفت عالوه بر تحریم نیاز داشت.سازی فناوری تحقیق و توسعه و تجاری

فروش، عرضه یا انتقال هرگونه فناوری کلیدی و کمک  2010های اتحادیه اروپا در سال تحریم 199۵از 

 را گاز طبیعی ایران مورد استفاده قرار گیرد و های کلیدی صنعت نفتدر بخش تواندمیکه تخصصی 

 (.1393میراحمدی و رشیدی، کرده است ) ممنوع

ارائه و  بنیانهای دانشگیری از دانش فنی شرکتبهرهبرای  اصالح قوانین و مقرراتبنابراین 

، قصاع؛ 1400ی و همکاران، فارس) اولویت یافت گذاری در فناوریتسهیالت ویژه برای سرمایه

بر اساس برخی برآوردها سهم بخش خصوصی از تحقیق و توسعه کشور  .(1394، امینی ، ومیرمحمدی

ق و توسعه یمراکز تحق یجاد و ارتقایت از ایحما. از این رو کرداز ده درصد تجاوز نمی 1386در سال 

 (.138۷نوری، نوری و قاضیقاضی) های نظام نوآوری کشور بوداز اولویت هاو شرکت یخصوصش بخ

آن  مطالعاتو خالصه  آغاز 13۷9در سند استراتژی توسعه صنعتی کشور که مطالعات آن از سال 

در زمینه اشاره شده است.  نقش دولت در توسعه صنعتی آینده ایران به د،ش منتشر 1382در سال 

تأکید شده  های نوآور کوچکشرکت و حمایت مالیاتی از کارآفرینانبر  محیط حقوقی توسعه صنعتی

مراکز و گسترش  یستأسو  توسعه کارآفرینی، بردانش رشد صنایع کوچک و متوسطِدر زمینه است. 

 ،های فناوریگیریدر بخش دیگری از این سند با عنوان جهت .عنوان راهبرد معرفی شده استرشد به

از محورهای  گذاری در فناوریسرمایه منابع مالیتأمین و  های مرتبط با تحقیق و توسعهتقویت فعالیت

تنظیم قوانین جدیدی  لزوم همچنین در این سند به طراحی سیاست توسعه فناوری دانسته شده است.

دهنده جای خالی برخی نهادهای این موارد نشان ، اشاره شده است.برای فعالیت صنایع کوچک و متوسط

 ت.های فناور اسنرم برای حمایت از شرکت

های علم و گیری و توسعه پارکهای فناور، شکلهای توجه به مسائل شرکتیکی دیگر از زمینه

بنیان های فناور و دانشای از شرکتاست. اداره امور مجموعه 1380فناوری و مراکز رشد از ابتدای دهه 

پیش متوجه مسائل علم و فناوری کشور را بیش از  گذارانیاستسها گرد هم آمده بودند، پارک که در

هایی کرد. یکی از منابع اصلی ایده برای طراحی سازوکارهای های پیش روی چنین شرکتو چالش

ها بوده است. نیز گفتگو با همین شرکت جمهوررئیس در معاونت و فناوری فناورهای حمایت از شرکت

ای از مسائل و اگانه مجموعهبه طور جد پارک فناوری پردیس نیز، 1386در سال عالوه بر این گفتگوها، 

 .(1396شجاعی، فرتاش، و خطیبی، )نمود جمهور ارسال راهکارها را برای معاون علمی و فناوری رئیس

شکل گرفت.  جمهوررئیس بنیان در بستر معاونت علمی و فناوریهای دانشالیحه حمایت از شرکت

سازِى نوآوری زمینهو با هدف  138۵در سال های مقام معظم رهبری معاونت با پیشنهاد و پیگیریاین 

در حکم  .ایجاد شد (1392ای، اهلل خامنهآیت) ها در مسیر نوآوریعلمی و رفع موانع و ناهماهنگی

اندازی و راه ،ساماندهی امور نخبگاننخستین معاون علمی و فناوری،  انتصاببرای جمهور وقت رئیس

تأسیس عنوان شده ترین وظایف این معاونت تازهمدیریت دفاتر فناوری و ارتباط صنعت و دانشگاه از مهم

علم، فناوری و  یبرقراری رابطه بین طرف عرضه و تقاضارا توان وظیفه این نهاد بود. به این ترتیب، می
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نخستین موضوعاتی که معاونت علمی  .نستدانوآوری و ایجاد هماهنگی میان اجزاء مختلف نظام نوآوری 

های بورس شرکت در قالب دو ایدهتأمین مالی فناوری و نوآوری و فناوری در دستور کار خود قرار داد، 

های کارآفرین های شرکتحل مسائل و چالش؛ و توسعه علم و فناوریو تشکیل  نوآور کوچک و متوسط

شجاعی، فرتاش، و ) بنیان تبدیل شدهای دانشز شرکتکه بعدها به الیحه حمایت ا بود بنیاندانش

 .(1396خطیبی، 

مرتبط با وزارت  مسائل مانه فناوری علم و مسائلریزی کالن کشور، تا آن زمان در نظام برنامه

. این معطوف بود انهفناور هایوکارواقعی کسب مسائلکمتر به های توسعه برنامهو  شدمی علوم قلمداد

 .(1393 گودرزی و همکاران،)( مشهود است 1388تا  13۷9وسعه )های سوم و چهارم تموضوع در برنامه

در  «وریعلوم، تحقیقات و فنا اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت»قانون تصویب  با از سوی دیگر،

مأموریت  ناوریفنظام علمی و  گذارییاستسی و یدر زمینه انسجام امور اجراوزارت علوم ، 1383سال 

کند؛  ریزیبرنامه های بومیبرای تدارک منابع مالی توسعه فناوری و حمایت از توسعه فناوری ه بودیافت

فرهنگی  اجتماعی و های اقتصادی،ها و مراکز تحقیقاتی با بخشسازوکارهای تقویت ارتباط دانشگاه

های راهکار غیردولتی هایوهش و فناوری در بخشبرای کمک به توسعه پژرا فراهم نماید؛ و  کشور

های وزارت علوم، همپوشانی شود این بخش از مأموریتطور که مشاهده میهمان کند. اتخاذ مناسب

 های معاونت علمی و فناوری دارد.زیادی با مأموریت

های شقکارکردها و نتفکیک روشن به این ترتیب، از زمان تأسیس معاونت علمی و فناوری، عدم 

یکی از  )و شورای عالی عتف( در نظام نوآوری کشور، همواره وزارت علوممعاونت علمی و فناوری و 

این مسئله بعدها در  هادی نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری ایران بوده است.ن-مسائل ساختاری

 یدشاکه  ایجاد کرد هاییبنیان نیز چالشهای دانشمسیر تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت

نامه اجرایی قانون، تدوین اساسنامه سازی قانون، تدوین آیینواگذاری وظایف اجرایی پیاده هاآن ینترمهم

لمی و به جای معاونت ع) صندوق نوآوری و شکوفایی و نظارت بر اجرای قانون به شورای عالی عتف

 بود. (فناوری

شورای اسالمی به تقویت شوراهای کشور در شرایطی بود یکی از دالیل این تغییر، تمایل مجلس 

. دلیل دیگر هم این بود که معاونت علمی و فناوری 1که دولت ادغام شوراها را در دستور کار قرار داده بود

ها دچار توانست بدون نظر مجلس توسط دولتدارای جایگاه ثابت قانونی در ساختار دولت نبود و می

مجلس، معاونت علمی و فناوری را به عنوان نهادی موجه برای اجرای قانون به تغییر شود. بنابراین 

شناخت. با این حال معاونت علمی و فناوری معتقد بود وظیفه اصلی شورای عالی عتف، رسمیت نمی

های اجرایی مرتبط با دار شدن مسئولیتگذاری است و این شورا توان کافی را برای عهدهسیاست

                                                           
ی این شوراهای متنوع و متعدد حضور یابد. این توانست در همهجمهور نمیها بود؛ زیرا رئیسدلیل دولت برای ادغام شوراها افزایش کارایی آن 1

های سیاستی حضور داشته باشد و دولت نباید ساختارهای گیریجمهور وقت معتقد بود باید در تصمیمیسرئیی اهمیت داشت که آنجاامر از 

 دانست.های موضوعی ذیل آن را برای این کار کافی میگیری داشته باشد و هیئت دولت و کمیسیونی تصمیممواز
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بنیان مقرر شد های دانشقانون حمایت از شرکت 13در نهایت، در ماده  ون ندارد.سازی قانپیاده

های اجرایی قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف تهیه شود و به تصویب نامهآیین

 برسد. وزیرانیئته

های حمایت از شرکت های پراکنده برخی نهادها برایای قابل توجه، تالشیکی دیگر از عوامل زمینه

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانفناور در نبود یک بستر قانونی منسجم بوده است. برای مثال، 

دنبال  تنی بر فناوری برتربهای مسازی و صنعتی نمودن طرحتجاری هایی را برایحمایت 138۷از سال 

از حمایت  ،مورد دیگر بود. سازمان قانون تأسیس این 8ماده ها کرد. مبنای قانونی این حمایتمی

)مصوب های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین نامه اجرایی گسترش بنگاههای فناور ذیل آیینشرکت

نامه با هدف حمایت از افراد نوشته شده بود، اما به صورت غیر ینیاین آ است. هرچندبوده ( 1384

برای هایی حمایت 1384در قانون بودجه سال چنین هم .کردهای فناور حمایت مالی شرکت از مستقیم

قانون برنامه سوم  102ماده  های خطرپذیر در بخش صنایع و معادن در نظر گرفته شد.گذاریسرمایه

های اجرای نیز محمل قانونی مناسبی برای حمایت از فناوران در سال 1(40-60طرح توسعه )معروف به 

حمایت از های توسعه چهارم و پنجم هم مواردی برای در برنامه بود. (1383تا  13۷9)این برنامه 

بافتار ای از خالصه 2نمودار  ها اشاره شد.های قبل به آنهای فناور وجود داشت که در بخششرکت

 دهد.را نمایش می بنیانهای دانشتصویب قانون حمایت از شرکتتدوین و ساز سیاسی و حکمرانی زمینه

 
 (نویسندگانهای )منبع: یافته 2بنیانهای دانشساز تصویب قانون حمایت از شرکتار سیاسی و حکمرانی زمینه: بافت2نمودار 

                                                           
شد و ها و مراکز تحقیقاتی سفارش داده میهای دولتی به دانشگاههایی که توسط دستگاهتأمین اعتبارات دولتی الزم برای حمایت از پژوهش 1

 کرد.را کارفرما تأمین میهای آن حداقل چهل درصد از هزینه

 زمانی هستند. تقدم و تاخررویدادها از چپ به راست دارای  2
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 سیاست گیریفرایند شکل -4-4

بنیان از زمان ارائه های دانشبخشی به ابزارهای سیاستی حمایت از شرکتطراحی و مشروعیت

پیشنهادهای اولیه برای تدوین الیحه تا زمان تصویب قانون و انجام برخی اصالحات، حاصل فرایندی 

در سیر این فرایند به همراه کنشگران اصلی، تغییرات ایجادشده ( است. 1394تا  1386ساله ) هشت

 شود.مشاهده می 2ابزارهای سیاستی و محورهای اصلی مورد نظر برای حمایت در جدول 

های مالی پیشنهاد حمایت گردد.های قبلی کشور بازمیبرخی از این ابزارها به قوانین و برنامه سابقه

 2و  1های های فناوری و معاونت علمی و فناوری )ردیفدفتر همکاریهای فناور از سوی از شرکت

کمیسیون همچنین  .مربوط استبرنامه سوم توسعه  100ماده  انتظارات از اجرایبه عدم تحقق  (2جدول 

درصدی از  ،برنامه چهارم توسعه 4۵بند ح ماده  سازیدر راستای اجرایی آموزش و تحقیقات مجلس

 های غیردولتی پژوهش و فناوریبرای اعطای تسهیالت به صندوق را سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

توسعه در کنار تمایل به دائمی  قانون برنامه چهارم 4۷ماده عدم اجرای کامل  .(۷)ردیف  در نظر گرفت

این ماده را به الیحه پیشنهادی دولت  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلسموجب شد  کردن مفاد آن،

 .(۷)ردیف  بیفزاید

های قبلی توسعه در قانون کنار این موارد، برخی پیشنهادهای دیگر برای تثبیت موادی از برنامه در

برنامه  1۵4ماده وارد کردن  وزارت علومبنیان به نتیجه نرسید. برای مثال های دانشحمایت از شرکت

 2جدول در گونه که همان .(8را دنبال کرد )ردیف ( به الیحه برنامه چهارم توسعه ۵1و ماده )سوم 

های فناور از مرحله تدوین الیحه شده برای حمایت از شرکتطراحی، ابزارهای سیاستی شودمیمالحظه 

در فرایند بررسی بنیان دستخوش تغییراتی شده است. های دانشتا تصویب قانون حمایت از شرکت

ابزارهای حمایتی و اوری، نو ف وکارکسبپوشش کل چرخه عمر الیحه در مجلس، بر اساس منطق 

 شد. ترمندتر و نظامگسترده هامشوق

بنیان در مناقصات خارجی به دلیل ساختار غیر عملیاتی های دانشاعطای سهم به شرکتموضوع 

پیشنهاد و شائبه ایجاد فساد، در مراحل اولیه بررسی الیحه در مجلس، حذف شد؛ اما با پیشنهاد وزارت 

انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه  بههای اجرایی دستگاه قراردادهای خارجیِرقم علوم تخصیص درصدی از 

الزامی برای این کار وجود ندارد مصوب  البته در قانون گنجانده شد. الیحهدر  بنیانهای دانشبا شرکت

مقدار مجوز داده شده است. به عالوه برخالف متن الیحه که  برای این کار های اجراییو تنها به دستگاه

درصد مبلغ قرارداد(، در متن قانون عدد مشخصی  ۵کرد )مشخصی را برای این حمایت مشخص می

 این تغییرات موجب شد این حمایت در عمل چندان تحقق نیابد. وجود ندارد.
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 بنیانهای فناور در قانون دانشسیاستی حمایت از شرکتگیری ابزارهای فرایند شکل: 2جدول 

 محور حمایت ابزارهای سیاستی و اقدام نهاد سال ردیف

1 1386 

ریاست های فناوری همکاری دفتر

 :جمهوری

ساماندهی نظام مالی »پیشنهاد سند 

 «علم و فناوری کشور

 بنگاه های توسعه فناوریفعالیت نوآوری )ایده تا محصول(ها و نهادهای مالی متناسب با مراحل مختلف فرایند طراحی حمایت 

2 1386 

ریزی کالن گذاری و برنامهدفتر سیاست

 :جمهورمعاونت علمی و فناوری رئیس

 الیحه با عنوان

های اقتصادی حمایت از بنگاه»

 «بنیاندانش

 ها(: ارزیابی شرکتنسخه نهاییها )در بندی شرکترتبه 

  با تضمین دولتی )ارزی و ریالی( یمتقارزانتسهیل اخذ وام بانکی 

 های دولتیتضمین عقد قرارداد و پرداخت یارانه 

 ای و گمرکیمعافیت و تشویق مالیاتی، بیمه 

 های داخلی )حداکثر توان فناوری داخلی(حمایت از توانایی 

  گمرک تخصصی(نسخه نهاییواردات و صادرات تخصصی )در : 

 خطرپذیرگذاری تأسیس صندوق سرمایه 

 بنیانهای دانشتشکیل بورس یا فرا بورس شرکت 

 (نهایی بنیان در خارج کشور )حذف در نسخههای دانشتسهیالت برای توسعه شرکت 

 (نسخه نهاییگذاری دانش فنی و مالکیت معنوی )حذف در ارزش 

جای بنیان )بههای دانشایجاد شرکت

های موجود( بنیان کردن شرکتدانش

های زایشی از شرکتبر  یدتأکبا 

 دانشگاه

 پارک فناوری پردیس 1386 3

 نامه با جواز تأسیس و بنیان و جایگزین شدن این گواهیهای دانشاعطای شناسنامه به شرکت

 برداری صنعتیپروانه بهره

 ی شهرهای بزرگها از منع استقرار در محدودهمستثنی شدن شرکت 

های علم و های مستقر در پارکشرکت

 فناوری

4 138۷ 

معاونت فناوری و نوآوری معاونت علمی 

 :جمهورو فناوری رئیس

 الیحه با عنوانه ارائ

 «بنیانهای دانشحمایت از شرکت»

 ی شهرهای بزرگها از منع استقرار در محدودهمستثنی شدن شرکت 

 معافیت از سال  1۵: نسخه نهاییهای مالیاتی و عوارض مشابه مناطق آزاد تجاری )در معافیت

 پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی(

های خصوصی و تعاونی که شرکت

ها محور اصلی فعالیت آن

 سازی تحقیق و توسعه است.تجاری

: شرکتی خصوصی که نسخه نهاییدر 

برای گسترش و کاربرد اختراع و 
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 محور حمایت ابزارهای سیاستی و اقدام نهاد سال ردیف

 وکار ها و سهولت کسباقدام دولت برای تسهیالت گمرکی، تشکیل بورس، بیمه، اتحادیه شرکت

سال معافیت از پرداخت مالیات،  1۵: نسخه نهاییبنیان )در های دانشبا تجمیع امور اداری شرکت

 حقوق گمرکی و سود بازرگانی(

  بنیانهای دانشدرصد از مناقصات خارجی به شرکت 10اعطای 

  یورو یلیاردسه متأسیس صندوق وام خطرپذیر با سرمایه 

نتایج تحقیق و  سازینوآوری و تجاری

های برتر و با توسعه در حوزه فناوری

 شود.افزوده زیاد تشکیل میارزش

۵ 138۷ 

 هیئت دولت:

 با عنوان تصویب الیحه

بنیان و های دانشحمایت از شرکت»

و  «ها و اختراعاتسازی نوآوریتجاری

 ارسال به مجلس شورای اسالمی

 وکار منظور سهولت کسبمرجعی واحد بهبنیان در های دانشتجمیع امور اداری شرکت

 بنیانهای دانششرکت

 تغییر نام صندوق وام خطرپذیر به صندوق نوآوری و شکوفایی 

  3بقیه موارد مانند ردیف 

خصوصی یا تعاونی که  هایشرکت

برای گسترش و کاربرد اختراع و 

سازی نتایج تحقیق و نوآوری و تجاری

با های برتر و توسعه در حوزه فناوری

 شود.افزوده زیاد تشکیل میارزش

6 1388 

 :های مجلسمرکز پژوهش

 از الیحه با عنوان شدهاصالح اینسخه

حمایت از دانش، اختراع و نوآوری در »

های پیشرفته و حوزه فناوری

 «باال افزودهارزشهای با فناوری

 سال 10تا  3ها و عوارض از معافیت از مالیات 

 کارگیری نوآوری و فناوریهای تولید، عرضه یا بههزینه ینتأم 

 اقتصادی ها، مراکز رشد و مناطق ویژهاستقرار در پارک مکان ینتأم 

 اعطای سهام مراکز پژوهشی دولتی 

 ای محصوالت و دستاوردهاپوشش بیمه 

 تسهیل شرایط مناقصه 

 های فناوری با پارک موظف نمودن اشخاص حقوقی خارجی به ایجاد واحد تحقیق و توسعه در

 درصد نیروی ایرانی 60

 ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج که دانش، فناوری و نوآوری وارد کرده و حمایت شمول و اولویت

 درصد نیروی ایرانی استفاده کنند. 60از حداقل 

 های حمایت از تحقیق و توسعه در صندوق نوآوری تجمیع منابع مالی و تسهیالت سایر صندوق

 شکوفاییو 

  های فناوری و مراکز رشد، استقرار، حمایت و معافیت پارکیستأسبیان چند ماده در مورد 

اشخاص حقوقی )غیردولتی( که 

موضوع کارشان ایجاد، توسعه، کاربرد و 

سازی دانش، اختراع و نوآوری تجاری

های پیشرفته و با در حوزه فناوری

 افزوده باال باشد.ارزش

علم و فناوری و  هایحمایت از پارک

 مراکز رشد
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 محور حمایت ابزارهای سیاستی و اقدام نهاد سال ردیف

۷ 1388 

 :کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

 از الیحه با عنوان شدهاصالح اینسخه

 مؤسساتها و حمایت از شرکت»

ها و سازی نوآوریبنیان و تجاریدانش

 «اختراعات

  الس 1۵معافیت از مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی برای 

 کارگیری نوآوری و فناوریهای تولید، عرضه یا بههزینه ینتأم 

 و علم و فناوری ها، مراکز رشد و مناطق ویژه اقتصادیاولویت استقرار در پارک 

 گذاری واگذاری سهام مراکز پژوهشی دولتیاولویت 

 ای محصوالت و دستاوردهاپوشش بیمه 

 تسهیل شرایط مناقصه 

 های فناوری واحد تحقیق و توسعه خارجی که در پارکها برای اشخاص حقوقی شمول حمایت

 درصد نیروی ایرانی دایر کنند. ۵0با 

 ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج که دانش، فناوری و نوآوری وارد کرده و شمول و اولویت حمایت

 درصد نیروی ایرانی استفاده کنند. ۵0از حداقل 

  میلیارد ریال هزار یستأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه 

  های صندوقبرای اعطای تسهیالت به  نوآوری و شکوفاییدرصد از سرمایه صندوق  ۵تخصیص

 غیردولتی پژوهش و فناوری

 مجوز استقرار در تهران و شهرهای بزرگ 

 های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در روابط های مستقر در پارکبرخورداری شرکت

 المللیخارجی و مبادالت مالی بین گذاریهای مالیاتی و عوارض، سرمایهمعافیتکار، 

 وکار منظور سهولت کسببنیان در مرجعی واحد بههای دانشتجمیع امور اداری شرکت

 بنیانهای دانششرکت

اشخاص حقوقی )غیردولتی( که 

موضوع کارشان ایجاد، توسعه، کاربرد 

سازی دانش، اختراع و و تجاری

های پیشرفته نوآوری در حوزه فناوری

 افزوده باال باشد.و با ارزش

8 1388 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

 پیشنهاد افزودن موادی به الیحه

پیشنهادی کمیسیون آموزش و 

 (۷تحقیقات مجلس )ردیف 

 های مناطق آزادها از مزایا و معافیتهای مستقر در پارکبرخورداری شرکت 

  های فناوری و مراکز رشد ، استقرار، حمایت و معافیت پارکیستأسبیان چند ماده در مورد

 (6)همان موارد ردیف 

  های اجرایی به انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه درصد از قراردادهای خارجی دستگاه ۵اختصاص

 بنیانهای دانشها، مراکز پژوهشی و شرکتبا دانشگاه

 بنیان در قراردادهایی که با دولت دارند.های دانشدانش فنی به شرکت واگذاری مالکیت فکری و 

اشخاص حقوقی )غیردولتی( که 

سعه، کاربرد و موضوع کارشان ایجاد، تو

سازی دانش، اختراع و نوآوری تجاری

های پیشرفته و با در حوزه فناوری

 افزوده باال باشد.ارزش
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 محور حمایت ابزارهای سیاستی و اقدام نهاد سال ردیف

 از دولت خدمات علمی و آزمایشگاهی با نرخ ترجیحی دریافت 

  بنیان از قانون منع مداخله کارکنان های دانشدارای سهام شرکت علمییئتهاستثنای اعضای

 1دولت

های علم و فناوری و حمایت از پارک

 مراکز رشد

 (6)مشابه ردیف 

9 1389 

 مجلس شورای اسالمی:

ها و حمایت از شرکتقانون »تصویب 

سازی بنیان و تجاریدانش مؤسسات

 «ها و اختراعاتنوآوری

 ، با تغییرات زیر:۷ردیف  مشابه

 های اجرایی برای انعقاد قرارداد تحقیق و از قراردادهای خارجی دستگاه بخشیکرد مجوز هزینه

 ددر همان زمینه قراردا بنیانهای دانشتوسعه فناوری با شرکت

  بنیانهای دانششرکت تجمیع امور اداریحذف مرجع واحد برای 

  ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج که دانش، فناوری و نوآوری وارد شمول و اولویت حمایتحذف

 درصد نیروی ایرانی استفاده کنند. ۵0کرده و از حداقل 

  های فناوری واحد تحقیق و ها برای اشخاص حقوقی خارجی که در پارکشمول حمایتحذف

 )حذف بر اساس نظر شورای نگهبان( ایرانی دایر کننددرصد نیروی  ۵0توسعه با 

های خصوصی یا تعاونی که شرکت

برای گسترش و کاربرد اختراع و 

سازی نتایج تحقیق و نوآوری و تجاری

های برتر و با توسعه در حوزه فناوری

 افزوده فراوانارزش

10 1394 

 مجلس شورای اسالمی:

اصالح موادی از قانون حمایت از 

بنیان در قالب های دانششرکت

رفع موانع تولید »بندهایی از قانون 

 «پذیررقابت

 بنیانهای دانشقانون حمایت از شرکت 9و  3های مواد های فناوری از حمایتبرخورداری شهرک 

  ز و مجوز استفاده ا های غیردولتی پژوهش و فناوریصندوقمجوز مشارکت دولت در تأسیس

قانون  ۵به ماده  شدهافزودههای دولتی موجود )د تسهیالت مالی در صندوقشده و سووجوه اداره

 بنیان(های دانشحمایت از شرکت

های فناوری )وابسته به وزارت شهرک

 صنعت، معدن و تجارت(

های دولتی و غیردولتی صندوق

 پژوهش و فناوری
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بنیان در مجلس، در مقاطعی الیحه به سمت های دانشدر فرایند بررسی الیحه حمایت از شرکت

پیش رفت، لیکن با مخالفت معاونت علمی و فناوری و  های فناوریمحدود شدن به حمایت از پارک

علم و های این رویکرد بر قانون حاکم نشد. با این وجود حمایت از پارک یتاً نهابرخی نمایندگان مجلس 

در قانون گنجانده شد. یکی از بندهایی  1قانون برنامه چهارم توسعه 4۷دائمی شدن ماده فناوری در قالب 

های وتوسعه با همکاری شرکتهای تحقیقتشویق فعالیت ی فناوری،هاحمایت از پارک که با هدف

های خارجی از مندی شرکتبهرهپیشنهاد شده بود،  ن داخلیاخارجی و استفاده از توان متخصص

بود. این بند وتوسعه انجام تحقیق و های علم و فناوریقانون در صورت استقرار در پارک هایحمایت

 حذف شد. قانون متن در شورای نگهبان مواجه و از 2قانون اساسی ۷۵با ایراد اصل  یتاً نها

 

 فرایند اجرا و دستاوردها -5-4

یازده سند مختلف تدوین شده است که بنیان های دانشسازی قانون حمایت از شرکتبرای اجرایی

؛ نامه اجرایی قانونآییننامه و مصوبه مستقل است: و ده آیین اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفاییشامل 

ان و تعامل با کارگزار نامه انتخابآیین ؛بنیانفهرست کاالها و خدمات دانش ؛هانامه ارزیابی شرکتآیین

های در پهنهها نامه استقرار شرکتآیین؛ های گمرکینامه معافیتآیین؛ نامه معافیت مالیاتیآیین؛ ارزیابی

مقررات ؛ بر قانون فرایندهای ارزیابی و نظارت؛ ر مناقصاتدها شرکتحضور ی نامهآیینشهری؛ 

عمل و با اجرای قانون رخ داده و بر هایی که در با توجه به یادگیری .بنیانهای دانشگاهی دانششرکت

های اجرایی قانون تغییرات و ها و دستورالعملنامهها، آیینشده از شرکتاساس بازخوردهای دریافت

 .گردیدکه موجب بهبود و تسهیل اجرای قانون  انداصالحات مختلفی را تجربه کرده

های های فناور در قانون حمایت از شرکتی ایجادشده برای شرکتهای حمایتبه عالوه، بنیان

با همکاری نهادهای  بنیان پس از اجرا و بر اساس تجربیات به دست آمده توسعه یافته است ودانش

های مالیاتی برای نمونه، معافیت .3اکنون به بیش از صد برنامه مختلف حمایتی رسیده استهم مختلف

هایی برای بنیان و ارائه مشوقهای دانشهای مالیاتی و حسابداری به شرکتاورهسکویی برای ارائه مش

کیفیت ارتقای و مالی شفافیت ها به ها شده است. این حمایتانجام حسابرسی مالی در این شرکت

های قانونی موجود برای حمایت کند. نمونه دیگر، استفاده از ظرفیتها کمک میشرکت فرایندهای مالی

بنیان بنیان است که در قالب اعطای یارانه به خریداران محصوالت دانشاخت داخل کاالهای دانشاز س

                                                           
 شودیم داده اجازه ،یالمللنیب یهایهمکار تیو تقو انیبندانش یهاو توسعه شرکت جادیمنظور ابه: قانون برنامه چهارم توسعه 4۷ماده  1

 مناطق آزاد در یقانون یایمحوله از مزا یهاتیدر جهت انجام مأموری فناور علم و یهامستقر در پارک یو مهندس یو فناور یپژوهش یواحدها

 گردند. برخورداری المللنیبی و مبادالت مال یخارج یگذارهیو عوارض، سرما یاتیمال یهاتیمعاف روابط کار، خصوص

 ایجاد تعهدات مالی برای دولت بدون مشخص کردن منابعی برای آن 2
 =pageid=2http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid&15059 ر.ک: 3
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بنیان حوزه های دانشآزمایشگاهی ساخت ایران؛ تسهیل معامالت شرکت در نمایشگاه تجهیزات و مواد

 شود.های گمرکی پیگیری مینفت، گاز و پتروشیمی؛ و اصالح تعرفه

شود بنیان ارائه میهای دانشه با همکاری و تعامل سایر نهادها به شرکتهایی کمجموعه حمایت

اند از: تسهیالت نظام وظیفه برای مدیران و ها عبارتای دارد. برخی از این حمایتنیز طیف گسترده

های صنعتی، حمایت بنیان، کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی در شهرکهای دانشکارکنان شرکت

بازار ملی ایران های فنها، استفاده از ظرفیتبنیان در صداوسیما و رسانههای دانششرکتاز تبلیغات 

بنیان. در کنار های دانشبنیان و کمک به تأمین نیروی انسانی شرکتهای دانشبرای حمایت از شرکت

ا برای حمایت های مستقلی رهای قانونی موجود، برنامهها معاونت علمی و فناوری بر پایه زیرساختاین

 بنیان اجرا نموده است.های دانشوکار شرکتاز صادرات و تبادل فناوری و توسعه کسب

علوم، ی عالی شورابنیان به های دانشحمایت از شرکت قانون 12ماده در زمینه ارزیابی اجرا، 

تهیه و به مجلس شورای اسالمی ارائه  راقانون  یگزارش نحوه اجرادهد مأموریت می تحقیقات و فناوری

دهد اعتراضات خود را به دبیرخانه ها اجازه میقانون به متقاضیان دریافت حمایت ۷همچنین ماده  .نماید

شده مربوط دهد درصد کمی از اعتراضات ارسالهای موجود نشان میشورای عتف ارائه نمایند. گزارش

 ها معطوف به درخواست برای پذیرش به عنوان شرکتاضو عمده اعتر ها بودهبه حمایت از شرکت

 .(1398ایسنا، ) است یانبندانش

ه و از بنیان مورد تأیید قرار گرفتشرکت به عنوان شرکت دانش 6000بیش از  1400تا بهار 

به ترتیب  1398تا  139۵های ها در سالتعداد این شرکت اند.های مختلف قانون استفاده کردهحمایت

دهد. البته سهم اشتغال این خوبی را نشان می نسبتاً که رشد بوده 4600و  4000، 3300، 2400

بنیان از های دانشسهم درآمد شرکت، اما استیک درصد ها از اشتغال کل کشور هنوز کمتر از شرکت

شجاعی ) درصد برسد 3به  1400شود در سال بینی میرشد خوبی داشته و پیشتولید ناخالص داخلی 

 .(1399و همکاران، 

تسهیل امور گمرکی بیشترین اثر و ابزارهای معطوف حمایتی ابزار شده های انجامبر اساس ارزیابی

بر  های حسابداری کمترین اثر راو بهبود رویه های شهریدر پهنه نیروهای انسانی، استقرارحمایت از به 

های تحقیق و توسعه های مالیاتی در افزایش فعالیتاند. رصد اثر حمایتداشته بنیانهای دانششرکت

قابل توجه  ،های مالیاتیها، به نسبت سایر معافیتهای شرکتدر کاهش هزینهها اثر آناما  ،دشوار است

ی هاحمایت از شرکت یراتتأثبرخی مطالعات به بررسی  .(1400صاحبکار، و شجاعی، غریبی، ) بوده است

( با ارزیابی اثربخشی 1398اند. محمدهاشمی و همکاران )های خاص فناوری پرداختهبنیان در حوزهدانش

ها بر اند این حمایتداده نشانفناوری بنیان حوزه زیستهای دانشهای مالی و مالیاتی از شرکتحمایت

ی هاشرکتمعتقدند اغلب  (1399باقری و همکاران ) اند.کرد تحقیق و توسعه اثر مثبت داشتههزینه

را  های بازاربرای استفاده از فرصت خود یتوانستند راهبردهاینم یدولت یهاتیبدون حما بنیاندانش

 کنند. یسازادهیپ
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ی میزان سازگاری ابزارهای سیاست( در مورد 1394شده توسط نوروزی و همکاران )مطالعه انجام

دهد از میان ابزارهای سیاستی مورد استفاده در نشان می با نهادهای علم و فناوری بنیانقانون دانش

نصیری  .ندای از سازگاری کلی برخوردار نیستدو ابزار تسهیل شرایط مناقصه و ایجاد پوشش بیمهقانون، 

 یهاوتوسعه و ارائه وام و کمکتحقیق های( معتقدند ابزارهای سیاستی پوشش هزینه1398و ردائی )

و  یسازساز و حمایت از شبکهنظام یابزارها بهو  هستند بنیاندانش ابزارهای غالب قانون ،مالی

توجه کافی نشده است. البته نتایج  و همچنین ابزارهای حمایت از طرف تقاضای نوآوری یسازخوشه

الزم با این مالحظات، این مطالعه بر اساس تحلیل کمی ابزارهای سیاستی موجود در قانون ارائه شده و 

 گیری احتیاط شود.است در نتیجه
 

 یریگجهیبحث و نت -5

برای حمایت از  اقدامات حاکمیتیدهنده به شکل های تاریخیِدادهتحلیل  با هدفپژوهش حاضر 

های یافتهبنیان انجام شد. های دانشهای فناور در قالب تدوین و تصویب قانون حمایت از شرکتشرکت

هایی برای ی و تاریخی به عنوان محرکهای نهادو زمینه هابستراین مطالعه نشان داد که چگونه 

ها و های فناور عمل کرده است و چه گفتمانگیری مداخالت دولتی برای حمایت از شرکتشکل

سیاستی همچنین ابزارهای  ها تأثیر گذارده است.گیری این محرکموضوعات سیاستی بر شکل

 ها مورد بررسی قرار گرفت.ها برای اجرای این حمایتگرفته پیرامون آنشکل مباحثات شده وطراحی

فناور خصوصی، به پشتوانه یک یادگیری تاریخی در طول های حمایت از شرکت قانونی برایتدوین 

وری به عنوان یک بیش از دو دهه رخ داده است. اولین گام در این تجربه تاریخی توجه به توسعه فنا

برنامه راهبردی مستقل از توسعه علمی با رویکردها و ابزارهای سیاستی متفاوت است. مرحله بعد، توجه 

)نظری( به مفهوم نوآوری و دستیابی به یک درک سیستمی از آن در کنار توجه به الزامات نهادی و 

یت، تمرکز )عملی( بر ایجاد پیوند ها در توسعه فناوری و نوآوری بوده است. در نهانقش کلیدی شرکت

گیری پیشنهادهایی برای موجب شکلاجتماعی -میان دستاوردهای علمی و فناورانه با منافع اقتصادی

 های فناور در قالب یک قانون مستقل و منسجم شده است.حمایت از شرکت

یاسی و حکمرانی های موجود در بافتار سبا محرک و دو سویه این تغییر گفتمان در تعامل پیوسته

های تحریم ند ازاها عبارتترین این محرکمهم بوده است.برای حمایت از توسعه فناوری و نوآوری کشور 

پیگیری راهبرد توسعه صنایع کوچک و متوسط در نظام حکمرانی صنعتی  ؛شده بر کشورفناورانه تحمیل

ایجاد نهادهای  ؛وری سایر کشورهاگذاری علم و فناآموزی از تجربیات سیاستمطالعه و درس ؛کشور

های تأمین های فناوری، مراکز رشد، صندوقتخصصی حمایت از توسعه فناوری و نوآوری مانند پارک

در نظام علم، فناوری و  علوم، تحقیقات و فناوریهای وزارت ها و مسئولیتبازتعریف نقش ؛مالی و...

ناکارآمدی یا پراکندگی برخی قوانین و و  ؛جمهوررئیسمعاونت علمی و فناوری تأسیس  ؛نوآوری کشور

 های فناور.، به ویژه در حوزه حمایت از شرکتمقررات موجود برای حمایت از توسعه فناوری و نوآوری
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 (نویسندگانهای بنیان )منبع: یافتهقانون دانشسیاستی در  مهمهای : سابقه تاریخی حمایت3جدول 

 های مرتبط پیشینحمایت
 بنیانار حمایتی در قانون دانشابز

 )ماده مرتبط(
 تحوالت بعدی

قانون برنامه چهارم توسعه  4۷ماده  -

 (:1384نامه اجرایی آن )( و آیین1383)

واحدهای پژوهشی و معافیت مالیاتی برای 

های فناوری و مهندسی مستقر در پارک

 علم و فناوری

 برای معافیت مالیاتی

 (3)ماده بنیان های دانششرکت 

 و

واحدهای پژوهشی و فناوری و 

های علم و مهندسی مستقر در پارک

 (9)ماده  فناوری

قانون  4۷نامه اجرایی ماده تنفیذ آیین -

قررات عنوان مبه برنامه چهارم توسعه

نامه اجرایی آیین در قانون 9اجرایی ماده 

 (1391بنیان )قانون دانش

نامه آیین 22دستورالعمل اجرایی ماده  -

: معافیت (1392) قانون اجرایی

بر  از مالیاتبنیان های دانششرکت

 بنیانهای دانشدرآمد فعالیت

 پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت -

اضافه شدن معافیت مالیاتی : (1394)

 قانون 9های فناوری به ماده برای شهرک

 بنیاندانش

معافیت  در مورد مصوبه وزارت صنایع -

 (13۵۵آالت )برای ورود ماشین گمرکی

 مقررات صادرات و وارداتقانون  12ماده  -

(: 13۷4نامه اجرایی آن )( و آیین13۷2)

 منظوربهمعافیت گمرکی برای ورود موقت 

 صادرات

 (3)ماده  معافیت گمرکی

نامه آیین 22دستورالعمل اجرایی ماده  -

: معافیت (1392) قانون اجرایی

از پرداخت بنیان های دانششرکت

عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و 

های در فعالیت عوارض صادراتی

 بنیاندانش

وزیران برای صدور مجوز مصوبه هیئت -

 120صنایع نوین در شعاع استقرار 

( در قبال 1388کیلومتری داخل تهران )

 120ها در شعاع مصوبه عدم استقرار شرکت

 (1346متری تهران )کیلو

بندی ها و ردهمصوبات استقرار شرکت -

 (1391تا  13۷0ها )محیطی فعالیتزیست

های ها در محدودهاستقرار شرکت

 (8)ماده  شهری

وزیران درباره مصادیق مصوبه هیئت -

 (1392حوزه صنایع نوین )

 (1394) هابندی تفصیلی فعالیترده -

اعمال ضریب قانون حمایت از تولید و  -

 (1386) در مناقصه ترجیحی

نامه برگزاری مناقصات و امتیاز فنی آیین -

(1386) 

قانون حداکثر استفاده از توان داخل  -

(13۷۵) 

 هها در مناقصتسهیل حضور شرکت

 (3)ماده 

نامه اجرایی قانون درباره آیین -

نامه شرکت در مناقصه، ضریب ضمانت

 (1391ها )کیفی در مناقصه
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 های مرتبط پیشینحمایت
 بنیانار حمایتی در قانون دانشابز

 )ماده مرتبط(
 تحوالت بعدی

قانون برنامه سوم توسعه  100ماده  -

در مشارکت (: اجازه به دولت برای 13۷9)

منظور بههای غیردولتی سیس صندوقأت

گذاری بخش سرمایهسازی برای زمینه

 غیردولتی و حمایت

 وریاهای پژوهشی و فناز فعالیت

قانون برنامه چهارم  4۵بند ح ماده  -

کمک به تأسیس و توسعه  (:1383توسعه )

 های غیردولتی پژوهش و فناوریصندوق

قانون برنامه  21از بند و ماده  6جزء  -

اصالح اساسنامه صندوق چهارم توسعه: 

صنعت  و تحقیقات حمایت از توسعه

 گذاریتوسعه سرمایه برایالکترونیک 

 خطرپذیر در صنایع نوین

صندوق نوآوری و شکوفایی  یستأس

صندوق تسهیالت و خدمات و ارائه 

 (۵)ماده  یانبندانشهای به شرکت

اصالح اساسنامه صندوق نوآوری و  -

و  1392وزیران )شکوفایی در هیئت

1393) 

قانون رفع موانع تولید  44ماده  -

 : تشکیل دبیرخانه کارگروهیرپذرقابت

های پژوهش و فناوری در صندوق

 صندوق نوآوری و شکوفایی

 

های های فناور در قانون حمایت از شرکتشده به شرکتهای اصلی ارائهحمایت سابقه 3جدول 

الیحه  نسخه اولیه در زمان تدویندهد. بنیان و تحوالت بعدی )پس از تصویب قانون( را نشان میدانش

پشتیبانی از شده برای ابزارهای سیاستی طراحیترین اصلیبنیان، های دانشحمایت از شرکت

های قبلی و نیازهای احصاء شده در گفتگو شده در سیاستبر اساس خألهای شناسایی-ناور های فشرکت

ای و تشویق مالیاتی، بیمه هامعافیتها، ، یارانهارزی و ریالی تتسهیالعبارت بودند از  -های فناوربا شرکت

 ،بنیاندانشهای تشکیل بورس یا فرابورس شرکت ،گذاری خطرپذیرتأسیس صندوق سرمایه، و گمرکی

 های شهریها در محدودهاستقرار شرکت ،بنیان در خارج کشورهای دانشتسهیالت برای توسعه شرکت

 در مسیر بررسی الیحه در مجلس شورای اسالمی. های فناورفکری شرکت هایدارایی و حمایت از

اشخاص حمایت از های فناور، به شرکت اعطای سهام مراکز پژوهشی دولتیپیشنهادهای دیگری مانند 

 نیروی ایرانیدهند و از های فناورانه انجام میکه فعالیت اتباع ایرانی مقیم خارجو  حقوقی خارجی

دریافت خدمات ، بنیان در قرارداد با دولتهای دانشواگذاری مالکیت فکری به شرکتکنند، استفاده می

فناوری به علم و های برای حمایت از پارک موادی و همچنین، علمی و آزمایشگاهی با نرخ ترجیحی

 .الیحه افزوده شد

تشکیل بورس ها مانند بنیان برخی از این سیاستهای دانشدر نسخه نهایی قانون حمایت از شرکت

فکری یا  هایدارایی ، حمایت ازبنیان در خارج کشورهای دانشتوسعه شرکت، بنیانهای دانششرکت

ها با تغییراتی که در متن های فناور وجود ندارند. برخی دیگر از این حمایتها به شرکتواگذاری آن

های دستگاه به پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مثالً اند؛ اولیه صورت گرفته بالاثر شده
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د قرارداد تحقیق و توسعه با به انعقا خود رادرصد از قراردادهای خارجی  پنجشدند مکلف می اجرایی

دهند، اما در متن قانون مصوب، این  اختصاص بنیانهای دانشها، مراکز پژوهشی و شرکتدانشگاه

ها بخش دیگری از حمایت تکلیف به اجازه تبدیل شده و درصد مشخصی هم برای آن تعیین نشده است.

 موضوعی مانند عدم طراحی عملیاتی یا تزاحمات قانونی دیگر به مرحله اجرا در نیامدند. نیز به دالیل

های حمایت از شرکت بنیان وهای دانششرکتمراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی به واگذاری 

 اند.ز این دستها هابنیان در مناقصهدانش

بنیان، از های دانشحمایت از شرکت معاونت علمی و فناوری به عنوان مجری عملیاتی قانون

های فناور در این قانون به خوبی استفاده کرد و با بسترهای حقوقی ایجاد شده برای حمایت از شرکت

معاونت برای حمایت از توسعه در اختیار  هایو با اهرم کردن بودجههمکاری بخش دولتی و خصوصی 

های متعددی از ج در قانون را توسعه داد و زیرشاخههای اولیه مندرفناوری و نوآوری، به سرعت حمایت

این تجربه،  بنیان طراحی و اجرا نمود.های دانشهر حمایت را بر اساس نیازها و مسائل روز شرکت

 کند.ها روشن میاهمیت چابکی و یادگیری نهادهای مجری سیاست را در دستیابی به اهداف سیاست

های وزارت علوم با معاونت علمی تداخل بخشی از مأموریت ساختاری، هم به دلیل-از منظر نهادی

جمهور در و فناوری و عدم تقسیم کار شایسته میان آن دو، و هم به دلیل جایگاه حقوقی معاونان رئیس

های اولیه دولت برای واگذاری مسئولیت اجرای قانون بینیها، پیشمقایسه با شوراهای عالی و وزارتخانه

و فناوری محقق نشد. این موضوع در زمان بررسی الیحه در مجلس شورای اسالمی، به معاونت علمی 

نامه هایی درون دولت و میان دولت و مجلس شد و پس از آن نیز در زمان تدوین آیینموجب تنش

گرفته اجرایی قانون و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه یافت. هرچند با برخی اصالحات صورت

کارگروه »رئیس  به عنوان جمهورمعاون علمی و فناوری رئیساز جمله تعیین -نامه اجرایی قانون در آیین

 -139۵در اصالحیه سال « بنیان و نظارت بر اجراها و مؤسسات دانشارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

ه طور کامل های قبلی کاهش یافته است؛ لیکن بسترهای اختالف میان این دو نهاد هنوز ببرخی از تنش

 تواند یک تهدید نهادی بالقوه برای آینده قانون به حساب آید.از میان نرفته است و می

فناور در  یهااز شرکت تیحما یاستیس ندیبه دست آمده در فرا اتیتجرب با توجه به :هایشنهادپ

 ارائهموجود  یهاتیحما لیتکم ایاصالح  یبرا ریز یهاشنهادیپ انیبندانش یهااز شرکت تیقانون حما

 .شودیم

به جای درآمد مالیاتی، ابزار اعتبار اینکه  با توجه به شود، پیشنهاد میسیاستیدر زمینه ابزارهای 

از این ابزار حمایتی به جای معافیت ؛ دهدیمگرفته به شرکت را کاهش مالیات تعلق ،مشمول مالیات

همچنین با توجه به کمرنگ بودن ابزارهای سیاست نوآوری طرف  مالیاتی )یا در کنار آن( استفاده شود.

ای شود مجموعهپیشنهاد می ،(1398نصیری و ردائی، )بنیان دانشهای حمایت از شرکت تقاضا در قانون

های موجود برای به حمایت ،گیری از ظرفیت بازارهای دولتهای بهرهویژه سیاستبه، از این نوع ابزارها
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، مالکیت شودموضوع دیگری که جای خالی آن در قانون فعلی احساس می ور افزوده شود.های فناشرکت

تکلیف مالکیت فکری است. این موضوع در دو بخش ارتقای نظام مالکیت فکری در سطح بنگاه و تعیین

یری های دولتی قابل پیگهای اجرایی یا شرکتها در قرارداد با دستگاهفکری دستاوردهای فناورانه شرکت

 است.

بنیان برای حمایت های دانشبا توجه به اینکه قانون حمایت از شرکت، هاحمایت ودر زمینه قلمر

الزم است برای حمایت از  ،تدوین شده است 1های پیشرفتههای فناور فعال در حوزه فناوریاز شرکت

های حمایتی مجزایی طراحی های متوسط نیز بستههای نوآور کوچک و متوسط در حوزه فناوریبنگاه

از نظر جغرافیایی، در  کنند.ها نقش مهمی در افزایش اشتغال در اقتصاد ملی ایفا میاین بنگاهشود. 

شجاعی و شود )م توازن مشاهده میهای کشور، عدبنیان در استانهای دانششاخص تعداد شرکت

های هایی که تعداد شرکتیا استان برخوردارهای کمتوان برای استان؛ بنابراین می(1399همکاران، 

ها ها مطلوب نیست، با توجه به بسترهای خاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق، برنامهفناور در آن

اند، که به تازگی مطرح شده 3بنیان نوع های دانششرکت - های خاصی طراحی و اجرا نمودو مشوق

ها کمی کنند، اما امروز برای اظهارنظر در خصوص اثربخشی آناهدافی مشابه موارد یاد شده را دنبال می

  .زود است

شود با مطالعه تجربیات تاریخی مشابه برای حمایت این مطالعه پیشنهاد می هاییافته در راستای

ها و ابزارهای حمایتی در های فناور در سایر کشورها و بررسی موضوعات سیاستی، محرکاز شرکت

بسترهای اجتماعی، سیاسی و  تطبیقدر نهایت، مقایسه نمایند. را با این پژوهش ها آنها، نتایج آن

خواهد تری ایجاد افزایی فزوندانشهای آتی در پژوهش ،در این مطالعهورهای مختلف اقتصادی کش

  .نمود

                                                           
1  High-tech 
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