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بررسي شرکت هاي دانش بنیان یا شرکت های متمرکز بر دانش و نقش آنها در توسعه ی 
صنعت نفت

شــركت دانــش بنيــان1 بــه شــرکت هایی 
گفته می شــود کــه دانش و فنــاوری، جزئی 
جدایی ناپذیــر از دارایی آنها اســت. در ایران 
شــرکت یا موسسه ی خصوصی یا تعاونی است 
که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه ی 
اقتصــاد دانش محور، تحقق اهــداف علمی و 
اقتصادی شــامل گســترش، کاربرد نوآوری و 
تجاری ســازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه 
در حوزه ی فناوری های برتر، با ارزش افزوده ی 
فراوان و بر اســاس معیارهای موردنظر قانون 

تعريف مي شود.]2[
به عبــارت ديگــر، شــرکت های دانش  بنیان، 
شرکت هایی هســتند که عنصر علم و دانش، 
بخش جدایی ناپذیر آنها محســوب می شــود. 
يعني بر خالف بسیاری از شرکت های تجاری، 
شــرکت های دانش بنیــان می توانند هیچ گونه 
ســرمايه ی ملموس نظیر زمین، ماشین آالت و 
دســتگاه ها و تجهیزات تولید نداشته باشند و 
صرفا بــا ترکیب دانش، فناوری و تخصص های 

علمی و پژوهشی، فعالیت کنند.
مطابق مــاده ی1 قانون حمایت از شــرکت ها 
تجاری ســازی  و  دانش بنیــان  موسســات  و 
نوآوری هــا و اختراعات، مصوب ســال 1389، 
"شرکت ها و موسســات دانش بنیان، شرکت یا 
موسســه ی خصوصی یا تعاونی هستند که به 
منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه ی اقتصاد 
دانش محور، تحقق اهــداف علمی و اقتصادی 
)شامل گســترش و کاربرد اختراع و نوآوری( 
و تجاری ســازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل 
طراحــی و تولید کاال و خدمــات( در حوزه ی 
فناوری هــای برتر و بــا ارزش افزوده ی فراوان 
به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشــکیل 

می شود."
این شــرکت ها به نوعی در نقش واسطه میان 
ایده هــای تجــاری و تولید و ارتقــای فناوری 
هستند. یعنی در این گونه شرکت ها، ایده های 
نو و قابل پیاده سازی علمی توسط پژوهشگران 
و قشــر علمی و دانشــگاهی، در مسیر تبدیل 

بــه فناوری های کاربردی و ســطح باال به کار 
گرفته می شــوند. به دلیل آنکــه دارایی های 
این شــرکت ها از نوع معنوی و فکری هستند، 
ایــن  بزرگ تریــن دغدغه هــای  از  همــواره 
شــرکت ها، حفاظت از دارایی های فکری خود 
و حفظ حقوق مالکیت معنوی اســت که این 
امر ضرورت کار دقیق کارشناسی و حقوقی در 

حوزه ی مالکیت فکری را ایجاب می کند.
به عبارت ديگــر در شــركت هاي دانش بنيان 
سرمايه هاي معنوي2 در سه دسته ی سرمايه هاي 
انساني3، ســرمايه هاي اجتماعي4 و سرمايه هاي 
سازماني5 تقســيم بندي مي شوند.]4[ مديريت 
دانــش در اين شــركت ها از مفاهيــم كليدي 
و اساســي بوده و دانش در كليه ی ســطوح و 
فعاليت هاي شــركت مشهود است و مي بايست 
هم مديران ارشد و هم كليه ی كاركنان بر اجرا و 

پياده سازي آن پايبند باشند.]5و6[

 1  ســرمایه هاي معنوي شرکت هاي دانش بنیان

مروری
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زمینه های فعالیت شرکت دانش بنیان چیست؟
حیطــه ی عملکــرد شــرکت های دانش بنیان 
بــه طور کلی می تواند شــامل انجام تحقیقات 
علمــی و کاربردی، ارائــه ی خدمات تخصصی 
و مشــاوره ای در حوزه هــای فنی و تخصصی، 
تولیــد محصوالت بــا فناوری نوین و ســطح 
باشــد.]2[ زمینه های  فناوری(  )توسعه ی  باال 
فعالیت شرکت های دانش بنیان عبارت است از:

1- انجام تحقیقات کاربردی 
2- ارائــه ی خدمات تخصصی و مشــاوره ای 

)خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی(
3- تولید محصوالت یا فناوری نوین )توسعه ی 

فناوری(
4- انجــام خدمــات نظارتــی بــر تحقیقات 

پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای
5- ارائه ی خدمات توسعه ی کارآفرینی

6- ایجــاد مراکز رشــد و خدمــات ایجاد و 
توسعه ی کسب وکار

7- ارائه ی خدمات توسعه ی محصول جدید
8- ارائه ی خدمات ورود کســب وکار به بازار 

بین المللی و جهانی کردن آنها
9- برنامه ریزی و اجرای طرح های توســعه ی 

کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

انواع شرکت های دانش  بنیان
 برای آنکــه عنوان دانش بنیــان بر محصوالت 
این شــرکت ها قرار بگیرد، بــه موجب قانون 
شــاخص هایی وجود دارد که بایســتی توسط 
شــرکت های متقاضــی رعایت شــوند، مانند 
آنکه کاالها و خدمات تولید شــده به وسیله ی 
این گونه شرکت ها باید از سطح علمی و فناوری 
بــاال برخوردار باشــند و در واقــع باید دارای 
پیچیدگی فنی و تخصصی و فناوری های برتر 
باشد که این امر نیازمند تحقیقات گسترده ی 

علمی و تخصص گرایی زیادی است. 
همچنیــن وجــود نمونه هایــی از محصوالت 
موردنظــر و طرح توجیهی توســعه ای، در حد 
آزمایشگاهی برای تایید یک شرکت دانش بنیان 
الزم اســت. منظور از سطح فناوری، محصولی 

است که این ویژگی ها را داشته باشد: ]2[

1- به سختی قابل کپی برداری باشد.
2- نیازمنــد تحقیق و توســعه ی قابل توجهی 

باشد.
3- منجــر به ایجــاد خواص یــا کارکردهای 

پیچیده ای در محصول شده باشد.
همچنین طراحی مبتنی بر تحقیق و توســعه 
به معنای تحقیقی است که دارای یکی از این 

موارد باشد:
1- مبتنی بر تحقیق و توسعه و بر اساس ایده 

و طراحی داخلی باشد.
2- مبتنی بر تحقیق و توســعه با اســتفاده از 

روش مهندسی معکوس باشد.
3-  مبتني بر مديریت فناوري باشــد، يعني 
ابتدا انتقال فنــاوری از طریق خرید تجهیزات 
یا لیسانس و...، سپس انجام تحقیق و توسعه و 

ايجاد تغییر اساسی انجام شده باشد. 
الزم بــه توضيح اســت با توجه بــه اهميت و 
نقش هاي ضروري و اساســي فناوري اطالعات 
به عنــوان يك دانــش روز و ســطح باال، در 
شــركت هاي دانش بنيان بسترسازي اين حوزه 
به عنوان زيرســاخت اساســي در نظر گرفته 

مي شود. 
بخــش  در  كليــدي  مباحــث  جملــه  از 
زيرســاخت هاي فناوري اطالعــات مي توان به 
مواردی از قبیل: داده كاوي، پژوهش و تحقيق، 
سنتز اطالعات از طريق تجزيه وتحليل خودكار 
روابط ميان اطالعات، موتورهاي تداخلي كه در 
مورد تعامالت بين داده ها اســتدالل مي كنند، 
برنامه هاي هوشمند كه در مورد عدم اطينان، 
ابهامات و داده هاي از دســت رفته اطالعات را 
مورد بررســي قرار مي دهنــد و نمايش دانش 

پيچيده به كاربران اشاره کرد.
شركت هاي دانش بنيان را از دو منظر مالكيت 
و نــوع فعاليت هاي آنها مي توان دســته بندي 

کرد. ]2[

انواع شرکت های دانش بنیان بر اساس مالكيت
ـ  شــرکت هایی که فقط اعضــای هیات  الف 

علمی مالک آن هستند.
چنانچه سهام دانشگاه کمتر از 50درصد باشد، 

شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که 
باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ی ثبت 

شرکت ها ثبت شود.
ـ  شــرکت هایی که دانشــگاه ها نیز در آن  ب 

مالکیت دارند.
چنانچه ســهام دانشــگاه 50درصد یا بیشتر 
باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

)مهمتریــن اصل شــرکت دانش بنیان دولتی، 
اصل خدمات علمی، فنی و تحقیقات است.(

انواع شــرکت هاي دانش بنيان بــر مبنای نوع 
فعالیت

شــرکت هاي دانش بنيان بر مبنای نوع فعالیت 
به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:]2و3[

1- دانش بنیان تجاری سازی
این شــرکت ها با خدمات خود، باعث سهولت 
در مســیر فعالیت و تولید و رونق کســب وکار 
شــرکت های دانش بنیــان می شــوند، چراکه 
موضــوع تجاری ســازی و فــروش محصوالت 
دانش بنیان برای شرکت های دانش بنیان بسیار 

اهمیت دارد.
2- دانش بنیان فرآیندی و خدماتی

شــرکت هایی که بــا اســتفاده از تجهیزات و 
فرآیندهایی که مشــمول شــرایط آیین نامه ی 
ارزیابی و تشــخیص شــرکت های دانش بنیان 
هســتند، اما محصوالت غیر دانش بنیان تولید 

می کنند، می توانند در این دسته قرار بگیرند.
3- دانش بنیان نرم و هویت ساز

این نوع شرکت ها که دســته بندی جدیدتری 
به حســاب می آیند، در حوزه های کسب وکار 
خالق و فرهنگی مشــغول به فعالیت هستند 
و محصوالت تولیدی آنها باید از سطح فناوری 

باال برخوردار باشد.
EPC 6 4- دانش بنیان حوزه ی

شرکت هایی هستند که درآمدشان از پروژه های 
EPC است. این اصطالح، به معنای پروژه های 
مهندســی، تدارکات و اجرا اســت که بایستی 
حداقل 10درصد این پروژه ها شامل معیارهای 

دانش بنیان باشند.
با هــدف ایجاد یک ســاختار کالبــدی برای 
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خوشه سازی هدفمند بین شــرکت های نوآور 
و شــرکت های بــزرگ منتخــب و همچنین 
دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی، طرحي 
پژوهشي در هيات مديره ی محترم شركت ملي 
نفت ايران با عنوان "طراحی مفهومی کارکردی 
و فیزیکی پارک نــوآوری و فناوری نفت و گاز 
ری" مصوب شد كه در حال اجرا مي باشد.]1[

موضوع پروژه ی حاضر، طراحی مفهومی یکی 
از راهکارهــای مهم جهانــی، یعنی پارک های 
تخصصی نفت و گاز برای ایجاد هم افزایی بین 
شرکت های ایرانی و توسعه ی بخش مهندسی 

نفت و گاز در کشور است. 
ســاختارهايي نظير پارک هاي علم و فناوري، 
مناطق ويژه ی صنعتي و مناطق ويژه ی فناوري 
از جمله راهکارهايي هستند که براي توسعه ی 
اقتصادي يک منطقه يا توســعه ی يک صنعت 
خاص و فناوري هاي آن به کار گرفته مي شوند. 
هدف از تاســیس چنین ســاختارهایی در هر 
کشوری از سیاست های توســعه ای آن کشور 
نشــأت می گیرد که عمدتا هــدف اصلی آنها، 
توسعه ی فناوری و ایجاد شرایط مستعد برای 
انواع نوآوری ها و به کار گیری توان خالق علمی 
و پژوهشــی دانشگاه ها و موسسات خصوصی و 

صاحبان صنایع است.

تاسيس پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت
صنعــت نفت ایــران با یک صد و یازده ســال 

سابقه، تقریبا عمری برابر با عمر تولید صنعتی 
نفت در جهان دارد. با این وجود، صنعت نفت 
در کشــور ما به لحاظ اقتصــادی و فنی برای 
همگامی با پیشگامان این حوزه در جهان نياز 

به رويكردي جديد و طرحي نو دارد.]1[
اخیرا  زیســت بوم کســب وکار  خوشــبختانه 
به کلی متحول شــده و به لطف ارتقا نســل 
دانشگاه ها، توســعه ی فناوری و فراهم شدن 
امــکان مشــارکت بخش خصوصــی، اکنون 
شرکت های فناور و استارت آپ های زیادی در 

کشور توسعه  یافته است. 
لــذا با پیشــرفت حاصــل شــده در زمینه ی 
دانش شــتاب دهی کســب وکارهای نوآفرین 
)اســتارت آپی( فرصت های جدیدی برای ورود 
بازیگــران جدید جوان و خالق به این حوزه ی 
چالشی فراهم آمده است. بر این مبنا بعضی از 
موفق ترین شــرکت های ملی نفت و گاز جهان 
برنامه هــای ویژه ای را برای توســعه ی بخش 
خصوصی همکار خویــش در نظر گرفته و در 
این جهت اقدام به ســرمایه گذاری های کالن 
کرده اند. میزان موفقیت شرکت های پیشرو در 
مقایسه با سایر شرکت ها بر اساس پاسخ آنها به 
این سوال که »سازمان شما تا چه حد در انواع 
نوآوری موفق بوده است؟«، در شکل2 نمايش 

داده شده است.
توجــه به بازار بالقــوه ی بزرگی کــه در برابر 
شــرکت های فعال در صنعت نفت ایران است، 

ضرورت توجــه به توانمندســازی و کمک به 
ورود شــرکت های جوان ایرانی به این حوزه را 
دو چنــدان می کند. به خصوص در حوزه هایی 
کــه ماهیتــا بــا توانمندی های شــرکت های 
جــوان ایرانی تطابق بیشــتری دارد، می تواند 
فرصت های مناسبی را برای حضور شرکت های 
ایرانی کوچک و متوسط در حوزه ی فناوری های 

نرم و سخت به وجود آورد. 
بــه عنــوان نمونــه، بــازار قابل انتظــار برای 
شرکت های فعال در حوزه ی طراحی، خدمات 
مهندســی و مدیریتی حــدود 10درصد کل 
ســرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنعت 
برآورد می شــود. البته سهم واقعی جذب شده 
توسط شــرکت های ایرانی با این عدد فاصله ی 
قابل مالحظه ای دارد که یکی از دالیل آن ضعف 
تخصصی و تجربه ی نســبتا کم شــرکت های 

ایرانی در حوزه ی صنعت نفت است.
از جملــه طرح هــای کلیــدی در حــوزه ی 
توانمندسازی تخصصی صنعت نفت در كشور، 
ايجاد پــارک فناوری و نــوآوری صنعت نفت 
اســت که با برنامه ريزي وزارت نفت در دستور 

کار قرار گرفته است. 
طي پيگيري هاي انجام شــده، مجوز تاسيس 
پارك از شوراي گســترش آموزش عالي ذيل 
وزارت علــوم، تحقيقات و فناوري اخذ شــده 
اســت و اقدامات الزم جهت تدوين و تصويب 
اساســنامه ی پارك در شــرف اتمام اســت. 

 2  میزان موفقیت شــرکت های پیشــرو در مقایسه با سایر شرکت ها

مروری
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همچنين اخــذ مجوز ماده ی 87 قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت از شوراي اقتصاد 

در دستور كار قرار دارد. 
هدف اصلی این پارک ایجاد اشتغال تخصصی 
و پایــدار در بخش خصوصــی دانش بنیان با 
استفاده از ســرمایه و تجارب شرکت های برتر 

ایرانی و بین المللی است. 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  ورود  موانــع 
اســتارت آپ های ایرانی به حوزه ی نفت و گاز 
را می توان به ریســک های عدم شناخت بازار، 
کیفیت محصــول، زمان و ســرمایه گذاری و 
همچنین چالش شــهرت و اعتماد نسبت داد. 
این پارک عالوه بر استفاده از حداکثر ظرفیت 
شــتاب دهنده های موجود، همچنین با تامین 
محل استقرار و خدمات موردنیاز در حوزه های 
تامیــن مالی و مشــاوره ی نوآوری بــاز برای 
شرکت های پیشــگامی که متولیان پروژه های 
دانش بنیان(  و خدماتی  )تجهیزاتــی  برگزیده 
هســتند به تقویت و توسعه ی شبکه ی نوآوری 

کمک خواهد کرد.

رویکــرد مبنایی در طراحی پــارک فناوری و 
نوآوری صنعت نفت به این شرح است:

 ماموریــت اصلی پــارک، حمایــت از ورود 
شــرکت های اســتارت آپی و نــوآور جوان به 
حوزه ی نفت، گاز و پتروشــیمی است. انتظار 
می رود کــه این شــرکت ها بــه خصوص در 
حوزه ی فناوری های نرم و خدمات پیشرفته به 

حل چالش های پایدار کشور کمک کنند.
 محــل فیزیکــی اصلی پــارک در منطقه ی 

پژوهشگاه ســابق نفت و بخش هایی از اراضی 
جنوبــی آن به مســاحت تقریبــی 35 هکتار 

خواهد بود.
 حمایت های قابل ارائه به شــرکت ها، عمدتا 
برای شــرکت های اســتارت آپی و نوآور جوان 
پذیــرش شــده در پــارک خواهد بــود ولی 
شرکت های جوان و یا کوچک و متوسط خارج 
از پــارک هم می توانند در چارچوب ضوابط، از 
برنامه های حمایتی صندوق پژوهش و فناوری 

برخوردار شوند.
 پــارک، یک ظرف هوشــمند بــرای انجام 
پروژه های پیشتاز )Flagship( توسط دیگران 
خواهــد بود، ولی ورودی بــه محتوای طرح ها 

نخواهد داشت. 
 پــارک، میزبان مشــاوران حرفــه ای برای 
ساماندهی فرآیند نوآوری باز بین شرکت های 
پیشران، شرکت های نوآور و مراکز تحقیقاتی و 

دانشگاهی خواهد بود.
 پارک، مالک و یا میزبان پلنت های منعطف و 
امکانات آزمون و خطای امن برای شرکت های 

نوآور خواهد بود.
 پارک، درگاه واحد دسترســی شــرکت های 
مســتقر و متقاضیان دیگر به امکانات ســایر 
پارک هــای فناوری، پژوهشــگاه صنعت نفت، 
دانشگاه ها، شــرکت های همکار بیرونی و غیره 

خواهد بود.
 پارک، وظیفه ی مدیریت حرفه ای زیست بوم 
اجتماعی نهادهای فناوری همکار و یا مستقر در 
پارک را بر عهده دارد ولی متکفل امور پژوهش 
و فناوری منجر به محصوالت فناورانه توســط 

شرکت ها و یا نهادهای مستقر در پارک نخواهد 
بود. به عبارت دیگر، پارک فناوری ورود ماهوی 
به فعالیت های شرکت ها را نخواهد داشت، بلکه 
بــه طرق مختلف از جمله موارد زیر به فعالیت 

آنها کمک خواهد کرد:
برای مجموعه ی زیست بوم  برندســازی  الف( 
تحــت مدیریت پارک و به طــور خاص، ایجاد 
فضای شاد، پاک و حرفه ای برای جلب طبقه ی 

خالق و شرکت های فناوری برتر
ب( تجهیــز و واگــذاری موقــت فضاهای با 
کیفیت، با کاربری های اداری و آزمایشــگاهی 
به شرکت های جوان و همچنین به شرکت های 
پیشگامی که می توانند به موفقیت شرکت های 

جوان کمک کنند
پ( اجــرای برنامه هــای پشــتیبانی مالی که 
عمدتــا از طریق صندوق پژوهــش و فناوری 

صنعت نفت انجام خواهد شد
ت( تمهید پشــتیبانی های علمی، تخصصی و 
خدمات آزمایشــگاهی برای شرکت های جوان 
از طریق نهادهای مســتقل همکار و یا مستقر 

در پارک
ث( کسب و حفظ مجوز فعالیت رسمی پارک 
برای برخوردار شــدن شــرکت های مستقر در 
پارک از مشــوق های مالیاتی، گمرکی و قانون 

کار مصرح در قوانین کشوری.
به هميــن منظور المان هــاي متعددي جهت 
ارائه ی خدمات به ذينفعان در پارك پيش بيني 

شده كه در شكل3 تبيين شده است. 

 4  ذینفعان و بازیگران اصلی یک زیســت بوم 3  المان هــاي پارک نوآوري و فناوري صنعت نفت
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زيست بوم نوآوري و فناوري صنعت نفت جهت 
توسعه ی فناوري هاي بومي با رويكرد درون زايي 
و  دانش بنيــان  شــرکت های  نقش آفرينــي  و 
استارت آپ ها طرح ريزي شده است. می توان اجزا 
یا بازیگران اصلی این زیست بوم و نقش هر یک را 

به صورت خالصه در شكل4 نمايش داد.
پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت جهت پذيرش 
مستقيم ذينفعان ذکر شده در شکل5 برنامه ريزي  

و فضاي مناسب براي آنها فراهم مي کند.

لذا پــارك نــوآوري و فنــاوري صنعت نفت 
برنامه هــاي تخصصي شــکل6 را جهت ارتقا 

توانمندي ذينفعان ارائه مي کند.
پرواضح اســت كه ورود شــرکت های نوآور و 
دانش بنيــان جوان به صنعت نفــت، در عین 
حال کــه می تواند به رفع بعضی از چالش های 
این صنعت به خصــوص در زمینه ی بهره وری 
کمک کند، زمینه ی رشد و ارتقای شرکت های 
جوان و ایجاد مشــاغل تخصصــی و با ارزش 

برای نســل جوان کشــور و فرزندان مان را نیز 
به دنبال خواهد داشــت. وزارت نفت با آگاهی 
از چالش هــای طبیعــی کــه در برابــر ورود 
شرکت های نوآفرین )استارت آپ( به حوزه های 
استاندارد محور صنعت نفت وجود دارد، اقدام به 
بررسی های جامع برای "ایجاد پارک فناوری و 
نوآوری صنعت نفت" در محل سابق پژوهشگاه 
صنعت نفت و اراضی جنوبی آن به مســاحت 

تقریبی 35 هکتار کرده است.]1[

 5  پذیــرش ذینفعان پارک نوآوري و فناوري صنعت نفت

 6  برنامه هــاي تخصصي پارک نوآوري و فناوري صنعت نفت
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