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از ساله بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ،اقصاد مقاومتی با هدف رشد پویا

های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب ایشان به روسای قوای سه گانه با ابالغ سیاست .سوی مقام معظم رهبری معرفی گردید

 24)مشتمل بر   یافته است. با بررسی حکم ابالغ این سیاست هاو الزم االجرا جنبه قانونی ها این سیاست 1392ر بهمن د

سیاست( و نیز سخنرانی های متعدد ایشان، تاکید ایشان بر اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از الزامات تبلور اقتصاد مقاومتی 

 در کشور به وفور یافت می شود.

 بنیان در اقتصاد مقاومتی:گاه اقتصاد دانشجای

در توسعه، بنیان اختصاص دومین بند از سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی به تبیین نقش اقتصاد دانش

مده پایدارسازی اقتصاد در برابر مخاطرات بیرونی و مشکالت درونی کشور است. در این بند آمبین اهمیت این رویکرد در 

 است:

پیشتازی »مخاطب قرار داده می شود. به این صورت رهبری اقتصاد دانش بنیان دوم سیاست های ابالغی مقام معظم در بند 

به  ی نوآوریساماندهی نظام ملو  پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، اقتصاد دانش بنیان

و  بنیانافزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشو ارتقا جایگاه جهانی کشور منظور 

 «دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

های خود بارها نقش بسیار مهم شرکت های دانش بنیان و اقتصاد مبتنی بر دانش را در سخنرانی لهمعظمعالوه بر این مورد 

 از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی دانسته اند.

، صندوق «قدام و عملاقتصاد مقاومتی ا»خورشیدی با عنوان  1395با توجه به تدبیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 

نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از بازیگران مهم اقتصاد دانش بنیان عمده فعالیت های مهم خود را در تقویت و بالندگی 

  .نمایدارائه می ،اقتصاد دانش بنیان بر اساس سیاست های ابالغی در بخش های مورد تاکید

 :در اقتصاد مقاومتی صندوق نوآوری و شکوفاییجایگاه 

بنیان، نقش مهم و قابل توجهی در افزایش در اقتصاد دانشنوآوری و شکوفایی به عنوان راهبر نظام تامین مالی صندوق 

سازی و تجاریرد. توسعه دابنیان ی دانشهای فناوردر حوزه فعالهای بخش خصوصی ها و شرکتهای بنگاهاثربخشی فعالیت

اند مراحل هایی که توانستهدر قالب طرح -با استفاده از منابع صندوق-سال گذشته 3بنیان طی محصول دانش 3۸۰بیش از 

د فزاینده خاتمه نماید که طی سالهای آتی، بر اساس روناین امیدواری را ایجاد می ،رسانندرا با موفقیت به پایان ب خوداجرایی 

بنیان به بازارهای ملی شاهد رشد فزاینده ورود محصوالت دانشاند، مصوب شده 1395تا  1393هایی که در سالهای طرح

 المللی باشیم.ینوب
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، عملکرد صندوق در این گزارشتصاد مقاومتی بر اساس راهبرهای کالن ابالغ شده برای تحقق اق

 شود:تشریح می های زیرنوآوری و شکوفایی در بخش

 

 

عملکرد در 
پیشتازی اقتصاد 

دانش بنیان

عملکرد در 
پیاده سازی نقشه 
جامع علمی کشور

عملکرد در 
ساماندهی نظام 

ملی نوآوری

عملکرد در ارتقاء 
جایگاه جهانی

افزایش سهم 
تولید

بنیان طرح دانش ۱۸۰۰تصویب بیش از 

میلیارد تومان ۱۰۳۰ارزش به   

حوزه  ۷طرح در  ۷۵۰تصویب نزدیک به 

های الف، ب و ج در فناوری با اولویت

 نقشه جامع علمی کشور

رشد ارائه  ٪۱۰۰افزایش بیش از 

 خدمات در صندوق نوآوری و شکوفایی

جمع کشورهای نوآور بر  بهجهش ایران 

واسطه هب GIIهای اساس شاخص

 بنیاندانشهای فعالیتگسترش 

طرح و  ۳۸۵خاتمه موفق بیش از 

 بنیانالت دانشسازی محصوتجاری
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 بخش اول: 

 اقتصاد دانش بنیان پیشتازی

 

یک دهه برخوردار است. حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان نهادهای اصلی اقتصاد دانش بنیان از قدمتی در حدود 

ها و اونت علمی و فناوری پیش نویس الیحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریمع ۸6در سال 

طی شد. صندوق نوآوری و با موفقیت تصویب و ابالغ آن به صورت قانون  فرایند ۸9در سال  و نمود تهیهرا اختراعات 

ولین جلسه هیات امنای صندوق همزمان با ابالغ پس از تایید اساسنامه در شورای نگهبان و تشکیل ا 91شکوفایی در سال 

نخستین طرح یک شرکت دانش  92در سال . های دانش بنیان آغاز به فعالیت نمودآیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت

 جنبه عملیاتی به خود گرفت.در کشور بنیان مصوب شد و جریان حمایت مالی از فعالیت شرکت های دانش بنیان 

و پرداخت  1395تا پایان سال  از ابتدای تأسیس صندوق میلیارد تومان 1۰3۰طرح به ارزش بالغ بر  1۸۰۰تصویب بیش از 

برای انواع خدمات حمایتی به  ،میلیارد تومان در مجموع ۷۰۰بیش از ها و پرداخت رد تومان به طرحامیلی 4۰۰بیش از 

 موده است.ایجاد نبنیان بنیان، موج بزرگی را با هدف پیشتازی اقتصاد دانشهای دانششرکت

شرکت دانش  21۰۰ توسطدرخواست  33۰۰ سال از آغاز فعالیت صندوق می گذرد، بیش از 3تاکنون که در حدود  92از سال 

است که این امر ای داشته. نرخ ورود طرح ها از سال نخست فعالیت تا به امروز روند فزایندهاستشدهبه صندوق ارائه بنیان 

 شده از سوی صندوق است. های دانش بنیان به خدمات ارائه بیانگر اقبال شرکت

بنیان در سال بنیان به صندوق، کاهش نرخ رشد شرکتهای دانشهای دانشدرخواستهای ورودی شرکتتعداد علت کاهش 

در  یشیده شود.دبنیان انای برای افزایش تعداد شرکتهای دانشالزم است تدابیر ویژهدهد، میمهم نشانبوده است. این  1395

ها به صندوق نشان داده شده و روند ارائه طرح توسط شرکت 95تا 92 ها طی سالهاینیانی شرکتبنمودار زیر روند دانش

 است:
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 ئه درخواست آنها به صندوقروند ارا بنیانی شرکتها در مقایسه بارشد دانشروند . ۱ نمودار

بندی بنیان دستهی نوپا، تولیدی و صنعتی دارای فعالیت دانشدر سه دستهدر معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکتها 

سه سال نوع در به تفکیک  های متقاضی تسهیالتشرکت یو اخذ مصوبه مراجعه وضعیت زیرهای در نمودارشوند. می

 :تشده اسدادهنشان فعالیت صندوق

 

 ه طرحارائ سالبنیانی و نوع دانش تفکیک بههای ارائه دهنده طرح تعداد شرکت. ۲ نمودار
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، صنعتیمصوبه مربوط به شرکتهای  112اند، به صندوق طرح ارائه نموده 95 در سالهای نوپا، تولیدی و صنعتی که شرکتاز 

نرخ رشد مصوبات نمودار زیر در  1لیدی است.مصوبه مربوط به شرکتهای تو 4۸3و  مربوط به شرکتهای نوپامصوبه  454

 :تسا هدش هداد ناشن لاس کیکفت هب یدیلووت و یتعنص ا  پون یاهتشرک

 
 ه طرحارائ سالبنیانی و نوع دانش تفکیک به دارای مصوبههای تعداد شرکت. ۳ نمودار

عه کننده به صندوق نابر طبقه بندی شرکت های دانش بنیان به سه گروه نوپا، تولیدی و صنعتی وضعیت شرکت های مراجب

علی رغم کاهش دوگروه های صنعتی نکته قابل توجه افزایش مراجعه شرکت بررسی شده است.در نمودار باال از این نظر نیز 

 دهد.بنیانی را نشان میاست. این مساله توجه شرکت های صنعتی به مقوله نوآوری و دانشها بوده دیگر از شرکت

ب نخستین طرح تاکنون از تصوی ،خدماتاین با توجه به ارائه خدمات متنوع از سوی صندوق و امکان بهره مندی همزمان از 

وآوری و ن صندوق های مصوبطرح غطرح مصوب شده است. تعداد و مبل 1۸۰۰ه سال از آن گذشته است بیش از که س

  .در جدول زیر بیان شده است 95تا  92بر حسب سال های  شکوفایی

 به تفکیک سال و مبلغ طرح های مصوب تعداد .۱ جدول
 )میلیارد تومان( مبلغ تعداد 

۱۳9۲ 4 3 

۱۳9۳ 313 1۰۰ 

۱۳94 5۷۰ 441 

۱۳9۵ 932 4۸6 

 1۰3۰ 1۸19 مجموع

                                                           
 مصوبات اطالح شده در این سال هم لحاظ شده استآمار  1
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طی سه سال فعالیت مستمر خود مبلغی بیش از هزار میلیارد  صندوق در

برای طرح های تصویب شده تعهد نموده است. سهم هر کدام  تومان

زیر بوده است،  نمودارمطابق از شرکت های نوپا، تولیدی و مصوب 

 ه است.این مبالغ در زمان نسبتا کوتاهی بودرشد چشمگیر نکته مهم 

  

 
 تعداد و مبلغ تسهیالت مصوب به تفکیک نوع شرکت. 4 نمودار

 

فناوری نیز در های شهرک، های علم و فناوری، مراکز رشدکدر راستای شکوفایی پارنوآوری و شکوفایی حمایت صندوق 

ها مستقر می باشند و یا خور توجه بوده است. بسیاری از شرکت های مراجعه کننده به صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک 

در نمودار زیر آمار شرکت های مستقر در مراکز علم و فناوری و شرکت  بنیانی در نهادهای مزبور در حال اجرا دارند.طرح دانش

 های دارای طرح در چنین مراکزی به تفکیک نوع محل استقرار بیان شده است.
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ماه با نرخ رشد  36طرح در مدت  ۱۸۱9تصویب 

طرح در  135در هر سال و تصویب  %۱۰۰چشمگیر 

حاکی از تالش بی وقفه مجموعه صندوق  1395بهمن 

 نوآوری و شکوفایی است.
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 بخش دوم: 

 پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور

ترین اسناد باالدستی در نقشه جامع علمی یکی از مهم

گیری علم و فناوری کشور محسوب هت راستای ج

اقتصاد  وجه تمایزاز آنجایی که علم و فناوری  شود.می

رود، بهره مندی به شمار می با اقتصاد صنعتی بنیاندانش

های گیریاز یک اولویت بندی مناسب و منطبق بر جهت

کالن کشور در حوزه علم و فناوری امری بسیار ضروری 

ع علم و فناوری کشور است. در فصل سوم نقشه جام

حاصل ترکیب رویکردهای تخراج اولویت ها در این سند ی از اولویت ها اعالم شده است. اساولویت بندی و رویکردهای پشتیبان

جا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی از اولویت ها محور، نیازمحور، مرزشکن و آینده نگر است. از آنمزیت

های کالن مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانی مدیریتیت و پشتیبانی در سطوح نیازمند توجه، هدا

میانی و تخصیص غیرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد، اولویت ها به ترتیب در سه سطح الف، ب و ج تنظیم شده اند. هر 

 نسانی و معارف اسالمی، سالمت و هنر است.دسته بندی فناوری، علوم پایه و کاربردی، علوم ا 5اولویت شامل 

بر اساس ماموریت صندوق اولویت های مرتبط با فناوری می تواند به عنوان اولویت های حمایتی صندوق از طرح های ارائه 

شده استفاده شود، هر چند فعالیت صندوق بر مبنای تقاضای وارده است و صندوق قدرت تعیین اولویت برای طرح های 

 ان را ندارد. متقاضای

 زیر است: حوزه های فناوری به شرح شامل الفدر نقشه جامع علمی کشور اولویت 

 فناوری هوافضا .۱

 فناوری اطالعات و ارتباطات .۲

 فناوری هسته ای .۳

  فناوری نانو و میکرو .4

 گازهای نفت و فناوری .۵

 فناوری زیستی .6

 های زیست محیطیفناوری .۷

 های نرم و فرهنگیفناوری .۸

ریاست جمهور انجام معاونت علمی و فناوری  انجام شده از سویطرح های صندوق بر اساس طبقه بندی  حوزه های فناوری
حوزه فناوری از خدمات صندوق برخوردار  5حوزه دارای اولویت الف در نقشه جامع علمی کشور  ۸با این حال از پذیرد. می
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دوق نوآوری و تعداد طرح های مصوب صن %4۰بیش از  و فناوری اطالعات ها مانند فناوری زیستیبوده و برخی از حوزه
دارهای ذیل بر حسب شوند. برای درک بهتر حمایت صندوق نوآوری از حوزه های مختلف فناوری نموشکوفایی را شامل می

 ترسیم شده است. طرح های مصوب

 

 
 ای فناوریتعداد و مبلغ مصوبات به تفکیک حوزه ه . 6 نمودار

 

، مهندسی پزشکی سطح بحوزه فناوری فوتونیک در پوشش داده می شوند.  سطح الفحوزه فناوری که در  6عالوه بر 

 در نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته اند. سطح جنیز در اولویت 

های ت شرکتهای فناوری این است که صندوق براساس طبقه بندی کارگروه تشخیص صالحیباره اولویتنکته مهم در

در جهت  بنیان اقدام به ارائه آمار و اطالعات می نماید. با این وجود تمام تالش مجموعه صندوق نوآوری و شکوفاییدانش

 انطباق و پوشش اولویت های اسناد باالدستی بوده است.
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 بخش سوم: 

 1ساماندهی نظام ملی نوآوری

 

 مقیاس در و انیسازم فرا نوآوری مدیریت نظام کینظام ملی نوآوری 
 مانند هاسازمان مجموعه نقش به که است کشوری و کالن

 و تحقیق مراکز فناوری، هایپارک پژوهشی، موسسات ها،دانشگاه
 تعاملی یرابطه و نوآوری فرایندهای در غیره و صنعتی مراکز توسعه،

 هاینظام زیر نوآوری ملی نظام. پردازدمی خصوص این در آنها
 هاینظام همچنین و فناوری مدیریت ملی نظام فکری، مالکیت ملی نظام خالقیت، ملی نظام پژوهش، ملی نظام مانند متعددی
  .گرددمی شامل را نوآوری ایمنظقه یا محلی

 تشریح شده است: ملی نوآوری ت نظامقویساماندهی و تهای مختلف صندوق برای دامه فعالیتادر 

 

 بنیانهای دانشرکتش سازیتوانمند 

ائه دهد، ارهای آموزشی صحیح شکل می، خالقیت و مدیریت فناوری را ساختارآنجا که زیربنای نظامهای پژوهش زا
ضرورت مهم برای شکوفایی این کار یک  سب وهای مختلف کبنیان در حوزههای دانشهای تکمیلی به شرکتشزآمو

ای و آموزشی و حمایت ایشان برای بنیان از طریق ارائه خدمات مشاورهکتهای دانشسازی شررود. توانمندشمار میها بهشرکت
ی برای انجام وظیفهفایی که صندوق نوآوری و شکو اقدامی استالمللی اخذ استانداردها و حضور در جوایز مهم ملی و بین

 .استنمودهتعریف و اجرا خود در راستای ساماندهی نظام نوآوری 

های ، متولی امور توانمندسازی شرکتاهمیت صندوق برای وظایف آموزشی خود تا حدی برجسته است که مدیریتی مشخص
های بنیان )به ویژه شرکتشده است. بخشی از وظایف مدیریت توانمندسازی آموزش شرکت های دانشتعیین بنیان دانش

  نوپا( به حوزه آموزش اختصاص یافته است.
 

 عملکرد مدیریت توانمند سازی در حوزه آموزش. ۲ جدول

تعداد دوره های 

 برگزار شده

تعداد دوره 

های آنالین 

 برگزار شده

تعداد دوره های 

حضوری برگزار 

 شده

تعداد کل شرکت 

 کنندگان

تعداد شرکت 

های حاضر در 

 دوره ها

متوسط 

نظرسنجی 

 کیفیت دوره

 میانگین صرفه

جویی دوره های 

(تومانآنالین)  

۲9 ۱6 ۱۳ 6۸۸ ۳۷9 ۸۰%  ۰۰۰.۰۰۰.۲9۲  

 
                                                           
1 National Innovation System (NIS) 
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 المللیو بین و جوایز ملی هاانداردای، کمک به دریافت استهمچنین صندوق در مدیریت توانمندسازی فعالیت های مشاوره

 نیز فعالیت قابل توجهی داشته است. 
 استانداردها و جوایز نمند سازی در حوزه . عملکرد مدیریت توا۳ جدول

 تعداد درخواست های مصوب تعداد درخواست های ارائه شده فعالیت توانمندسازی
میزان تسهیالت 

(تومانمصوب)  

استاندارد اخذ و مشاوره از حمایت  ۲۵4 ۲۱۸ ۱.49۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 ۲۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ۷۸ ۷۸ مجموع حمایت از جوایز

 

 

 بنیانبازار محصوالت دانشتوسعه  

ها ای این شرکترین نیازهبه عنوان یکی از مهمترا بازار توسعه  خدمتها، صندوق نوآوری و شکوفایی بعد دیگری از حمایتدر 

برای محصوالت دانش بنیان فروش اقساطی و  استصناع ،احی و در قالب خدماتی چون لیزینگبق با اسناد باالدستی طرمطا

 2۰۰بیش از  95تا  93های نماید. درسالبه خریدار اعطا می ، بهرهیالت کمهسبرخورداری از تقاضای اثبات شده تبه شرط 

 آنها به شرح زیر است.  ساالنه توسعه بازار مصوب شده است که وضعیت طرح لیزینگ در قالب خدمات 

 
 تعداد و حجم تسهیالت لیزینگ به تفکیک سه سال. ۷ نمودار
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با  سازیشبکه ملی توانمندراه اندازی 

، سازیمشاوره و تجاری شرکت 43عضویت 

هزار بازدید و 2۰با  پورتال توانمندسازی

بنیان دانششرکت  ۸۰۸با  شبکه اجتماعی

عضو از سایر اقدامات مدیریت توانمندسازی 

 سوب می گردد.مح

 6 برایساعت مشاوره آنالین  ۱4برگزاری 

نوین مدیریت  دانش بنیان از خدمات شرکت

توانمندسازی در راستای حمایت از شرکت های 

 دانش بنیان است.
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 الحسنهقرضتسهیالت  

تولید صنعتی، قبل از تولید صنعتی، سرمایه در گردش و قرض  در کنار خدمات توسعه بازار محصوالت دانش بنیان، تسهیالت

سنه در سطح بسیار وسیع مصوب شده است. عملکرد هر کدام از این انواع خدمات بر حسب تعداد و مبلغ مصوبات به شرح الح

 زیر است:

 
 الحسنه به تفکیک سه سالتعداد و حجم تسهیالت قرض . ۸ نمودار

ارزش  %1۰و  از کل تسهیالت از نظر تعدادی %4۰دود حتسهیالت صندوق الحسنه به عنوان پرتعداد ترین تسهیالت قرض

را به خود اختصاص تسهیالت مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی 

 داده است. 

 

 سرمایه درگردشتسهیالت  

از تسهیالت  هابخش ترینیکی از مهمتسهیالت سرمایه در گردش 

با هدف گذاری  هسرمایه در گردش ک شود. تسهیالتمصوب صندوق نوآوری و شکوفایی از نظر حجم تسهیالت محسوب می

ولید مصوب می شود، تامین مواد اولیه و هزینه های جاری برای ت

میانگین دوره سه ساله . داشته است 95رقم قابل توجهی در سال 

میلیون  93۰این رقم نیز با تفاوت اندکی از یک میلیارد تومان، حدود 

 تومان است.
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به قرض الحسنه با فرض اختصاص تسهیالت 

، می توان گفت جهت توسعه نمونه محصوالت

نمونه محصول مصوبه صادر شده است. ۸4۰توسعه   

 سرمایه در گردشمیانگین هر مصوبه  9۵در سال 

بوده است.  یک میلیارد تومانحدود   
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 هیالت سرمایه در گردش به تفکیک سه سال. تعداد و حجم تس9 نمودار

 مدت قبل از تولید صنعتیمیانتسهیالت  

 تسهیالت میان مدت قبل از تولید صنعتی با هدف گذاری تجهیز کارگاه و خدمات قبل از تولید رشد مناسبی را داشته است.

 

 
 تعداد و حجم تسهیالت میان مدت قبل از تولید صنعتی. ۱۰ نمودار
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 تولید صنعتیتسهیالت  

گترین بخش تسهیالت مصوب صندوق را تشکیل می دهد. در طی سه سال فعالیت صندوق بیش تسهیالت تولید صنعتی بزر

در سه سال گذشته طرح تصویب شده است. عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی  149تسهیالت برای  میلیارد تومان 425از 

 به شکل زیر بوده است.

 

 
 ت تولید صنعتی. تعداد و حجم تسهیال۱۱ نمودار

 

 های مستقر در مراکز علم و فناوریتسهیالت شرکتمجموع  

جهی از منابع صندوق به شرکت ها و طرح های مستقر در پارک ها و همان طور که در بخش اول بیان شد بخش قابل تو

مراکز رشد اختصاص یافته است. در بخش نخست از جنبه شرکت ها و بنگاه های این مراکز عملکرد صندوق بررسی شد، اما 

مجموع مبلغ مصوبات که نمودار زیر نشان داده شده است، همانطور  ئه می گردد.در این بخش عملکرد مصوبات صندوق ارا

میلیارد تومان است  264حدود فناوری  های فناوری و دیگر مراکز علم وها، مراکز رشد، شهرکهای مستقر در پارکشرکت

نامه اجرایی دولت آیین 24اساس ماده بر به ذکر است الزم شود. می ٪25مبلغ کل مصوبات صندوق بالغ بر ه به نسبت ک

های خود گذاریتسهیالت و سرمایه ،هاکمک ٪3۰باید حداقل بنیان، صندوقهای دانشت از شرکتبرای اجرای قانون حمای

مناطق ویژه اقتصادی مناطق ویژه علم و فناوری و ، مراکز رشد، ی علم و فناوریهابنیان مستقر در پارکهای دانشبه شرکترا 

، بسیار قابل قبول نامهآیین 24جرای ماده این اساس عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای ابر  اختصاص دهد.
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  تسهیالت مصوب برای مراکز علم و فناوری و مبلغ . تعداد۱۲ نمودار

 

 بنیانی شرکتهای دانشضمانتنامه برای قراردادهاصدور  

بنیان های دانشهای شرکتنامه یکی دیگر از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت تسهیل فعالیتصدور ضمانت

طرف قرارداد، اقدام به میلیارد تومان در بانک های  1۰۰است. صندوق نوآوری و شکوفایی با بلوکه کردن مبلغی به ارزش 

 ی به مبلغبا پذیرش ریسک نامهضمانت ۱۷۰ انت نامه به دو شکل قبول ریسک و اهرمی نموده است. تاکنونصدور ضم

از سوی صندوق صادر شده است. روند صدور ضمانت نامه در سه سال میلیارد تومان  ۱۰۰به ارزش میلیارد تومان  2۰

 گذشته به شکل زیر بوده است. 
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 . تعداد و مبلغ بلوکه شده برای ضمانت نامه۲ نمودار

 

های برای شرکت میلیارد تومان 6۳به ارزش  ضمانت نامه اهرمی ۱۲۷عالوه بر ضمانت نامه های دارای ریسک، 

  بنیان صادر شده است.دانش

 خرید دفترکار تسهیالت  

های ری با تجمیع تقاضای شرکتدر راستای ایفای نقش های زیرساختی، یکی از مهم ترین اقدامات صندوق راه اندازی دفاتر کا

تاکنون شده است.  اندازیراه در قالب مجتمع های فناوری هزار مترمربع۱4 فضایی در حدود دانش بنیان بوده است. تاکنون

اطالعات مربوط به این دفاتر کاری واحد از مجتمع ها به طور کامل واگذار شده و مابقی واحدها در حال واگذاری هستند.  35

 خریداری شده است. 95و سه مجتمع دیگر در سال  94در سال  3و  2مجتمع های  جدول زیر است.به شرح 

 شدهسپاری های برونطرح .4 جدول

ارزش مجتمع  

 (تومان)میلیارد 

 زیربنای خالص

 )مترمربع(

تعداد 

 واحد

تعداد واحد 

 واگذار شده

در حال  تعداد واحد

 واگذاری

 1۰ 26 36 3432 1۸.2 شریف ۲ناوری مجتمع ف

 2 9 11 1514 9 مدرس ۳مجتمع فناوری 

 56 - 56 54۷2 21.9 همت 4مجتمع فناوری 

 - - 2۰ 2164 11.۷ امیرکبیر  ۵مجتمع فناوری 

 - - 1۰ 1466 9.25 علوم پزشکی 6مجتمع فناوری 
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 یانبهای دانشها و شرکتگذاری در طرحرمایهس ومشارکت  

 

دوق در خدمات مشارکت و سرمایه گذاری خطر پذیر نیز یکی دیگر از خدمات صن

فرصت  12۰حوزه کارکردهای نظام نوآوری محسوب می گردد. تا کنون بیش از 

مشارکت مورد بررسی قرار گرفته که تعدادی از آنها در شرف عقد قرارداد می 

 باشند.

 

 

  های پژوهش و فناوریصندوقتسهیالت  

کارگروه  راه اندازی دبیرخانه و نیز میلیارد تومان ۷۵با بودجه کشور در صندوق های پژوهش و فناوری فعال سازی 

های پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای تقویت کارکردهای نظام ملی نوآوری از دیگر دوقصن

صندوق پژوهش و فناوری و بررسی  ۱6نتیجه این فعالیت ها در قالب راه اندازی  اقدامات مهم صندوق محسوب می شود.

 درخواست جدید است. ۳۱

 

 شبکه کارگزاران ارزیاب، ناظر و عامالن مالیتقویت  

، اعم از ارزیابی، نظارت و عاملیت مالی از در صندوق نوآوری و شکوفاییاصلی  سیاست های برون سپاری فعالیت های

های ارائه دهنده خدمات فناوری ترین راهبردهای صندوق در راستای تقویت فضای اقتصاد دانش بنیان برای شرکتاصلی

اند. رانجام رسیدهمنتخب به س طرح توسط عاملیت های 2۰۰۰ابی، نظارت و عاملیت مالی حدود ست. به تفکیک سه حوزه ارزیا

 زیر است. هایسپاری شده به شکل جدولهای فعالیت میزان طرح های برونبه تفکیک حوزه

 طرح و مبلغ بر حسب تعداد ارزیابی های برون سپاری شدهفعالیت. ۵ جدول

 (تومانمیلیارد سپاری شده )های برونارزش طرح سپاری شدهتعداد طرح برون سال

۱۳9۲ 1 1 

۱۳9۳ 253 45 

۱۳94 466 23۰ 

۱۳9۵ 929 49۰ 

 ۷66 ۱649 مجموع

 

یافته در صندوق نوآوری مجموع مبالغ تخصیص

و  مشارکتخدمات جهت ارائه 

گذاری خطرپذیرسرمایه  

است. میلیارد تومان ۵۷   
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 طرح و مبلغ های برون سپاری شده نظارت بر حسب تعداد. فعالیت6 دولج 

 سپاری شده )میلیارد ریال(های برونارزش طرح سپاری شدهتعداد طرح برون سال

۱۳9۲ 3 1 

۱۳9۳ 2۷1 3۷ 

۱۳94 4۸3 152 

۱۳9۵ ۸4۷ 3۰4 

 49۵ ۱6۰4 مجموع

 

 های برون سپاری شده عاملیت مالی بر حسب تعداد و مبلغ طرح. فعالیت۷ جدول 

 سپاری شده )میلیارد ریال(های برونارزش طرح اری شدهسپتعداد طرح برون سال

۱۳9۲ 1 1 

۱۳9۳ 242 3۸ 

۱۳94 46۷ 23۰ 

۱۳9۵ 911 526 

 ۷96 1621 مجموع

 

 

 و اثربخشی خدمات صندوق کاراییارتقاء  

ای انعطاف زیادی در راستای ، صندوق با اصالحات فرایندی و آیین نامهکالن چارچوب شرایطایفای کارکردهای  در راستای

 ش بنیان نشان داده است. اهم این موارد به شرح زیر است:خدمت رسانی به شرکت های دان

 

 

 

 

  

افزایش 
مصوبات 
مشارکت

برگزاری 
چندین جلسه 

ب کمیته تصوی
در هفته

حجم زیاد مصوبات
افزایش سرعت توجه به نیاز شرکتها

برونسپاری

٪4۰کاهش 

زمان ارزیابی
طرح های 
شرکتهای 

نوپا
کاهش 

بروکراسی

تعدد 
جلسات 
تصویب

ارزیابی

نظارت

تصویب

تنوع خدمات

(نوع خدمت۲۰)

دقت باال در فرآیندهای کاری
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 بخش چهارم: 

 ارتقا جایگاه جهانی کشور

و سهم آن در ارتقا جایگاه جهانی می توان از در رابطه با اقتصاد دانش بنیان 

های استاندارد جهانی ظرفیت صندوق در رابطه با تقویت فضای نوآوری از مدل

ستفاده از معیارها و و موسسات معتبر استفاده نمود. معموال موسسات معتبر با ا

نمایند. در این پارامترهای استاندارد، اقدام به رتبه بندی و ارائه گزارش می

توسط مدرسۀ کسب و کار که  1GIIگزارش از مدل بکار رفته در گزارش 

 ههرسال 2۰۰۷سال  را ازهای جهانی نوآوری و با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری و دانشگاه کرنل شاخص 2اینسید

و جایگاهی که ایران کسب  با توجه به امتیازبرای کشورهای جهان بکارگرفته می شود، استفاده شده است. در این گزارش 

 .شودجزء کشورهای نوآور شناخته می 2۰16کرده است، در سال 

 

 

 های نوآوری عواملی مولفه های بررسی شده، شامل موارد زیر است:در ورودی

 (فضای کسب و کارضای نظارتی، ، ففضای سیاسی) نهادی .1

 (آموزش عالی، تحقیق و توسعه، آموزش) سرمایه انسانی و تحقیقات .2

پایداری زیست ، های عمومیزیرساخت، های فناوری اطالعات وارتباطاتزیرساخت)ها زیرساخت .3

 (محیطی

                                                           
1 Global Innovation Index 
2 INSEAD 
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 (تجارت، رقابت، مقیاس بازار، سرمایه گذاری، اعتبار) پیچیدگی بازار .4

 ، جذب دانش(ارتباطات نوآوری، کارکنان دانشی) رپیچیدگی کسب و کا .5

هستند که اندازه گیری سطح نوآوری هر موارد داخل پرانتز( )هر کدام از مولفه های باال شامل شاخص های جزئی تری 

 کشور بر مبنای آنها انجام می پذیرد. 

سازی های توانمندخش قبل بیان شد، فعالیتطور که در بقابل بررسی است، همان 5و  4عملکرد صندوق نوآوری در مولفه های 

قابل طبقه بندی است. در کنار موارد  5و  4با محوریت آموزش، ایجاد شبکه های نوآوری و مشاوره در قالب مولفه های 

کل سرمایه  ٪3۰)شده استه بودجه قابل قبولی برای آن دیدهتوانمند سازی فعالیت های سرمایه گذاری خطرپذیر و مشارکت ک

 بسیار موثر واقع خواهد شد. 5و   4های در تقویت مولفه صندوق(

 بر خروجی های نوآوری تاکید شده است. این بعد از مدل دارای دو مولفه است: GIIدر بخش دوم مدل 

 خروجی های دانشی و فناورانه )خلق دانش، اثرات دانش، انتشار دانش( .1

 رخط(خروجی های خالقانه )دارایی نامشهود، کاالها و خدمات خالقانه، خالقیت ب .2

در بخش خروجی های نوآوری و مولفه خروجی های دانشی و فناورانه، عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در تبلور اقتصاد 

محور یک ایده نوآورانه فعالیت دانش بنیان بسیار مشهود است. حمایت های گسترده صندوق از شرکت های نوپا که حول 

نمایند، همگی از امکانات قدام به تولید محصول نوآورانه میهای نوین افناوری های بزرگ صنعتی که بر پایهکنند تا شرکتمی

است، آمار دقیق تسهیالت که در فصل گذشته مورد اشاره قرار گرفتهمند هستند. حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی بهره

عالیت صندوق نوآوری و شکوفایی ییدی بر فاتمهر سپاری شده، دفاتر کاری و مواردی از این گونه همگی آمار خدمات برون

هایی گرا در جهت توسعه چنین شاخصدر جهت رشد خروجی های دانشی و فناورانه است. هر چند تا ایجاد یک اقتصاد برون

 طوالنی در پیش است. یهنوز راه
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 : افزایش سهم تولیدپنجمبخش 

در صندوق . گرددمتبلور می سعه یافتهمحصوالت دانش بنیان توبخش عمده نتایج حمایت های صندوق در قالب 

طرح به مرحله خاتمه موفق فنی نائل شده و فرایند دریافت تسهیالت مورد نظر  ۳۸۵نوآوری و شکوفایی تا کنون بیش از 

این  زمان تصویبپراکندگی است. بوده میلیارد تومان ۱44ها بالغ بر اند. ارزش این طرحخود را با موفقیت طی نموده

 ل به شرح نمودار زیر است.ها به تفکیک ساطرح

 

 
 یافته به تفکیک زمان تصویب محصوالت دانش بنیان توسعه .۳ نمودار

 

های مصوب سال اری و زمان تصویب، بدیهی است طرحکمیته اعتب برگزاریبعد از با توجه به آغاز فرایند نظارت و پرداخت 

 ام فنی نائل گردند.به اختت 96به طور عمده در سال  95

های با اولویت های فناوری این محصوالتدهد، حوزهنشان می یافته نیزفناوری محصوالت دانش بنیان توسعهحوزه های 

 خوانی قابل قبولی دارد.نقشه جامع علمی هم
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 حوزه های فناوری محصوالت دانش بنیان توسعه یافته  .4 نمودار

 

 بنیان جدول زیر اطالعات مفیدی را ارئه می نماید.نگاه نوع خدمات دریافت شده از سوی شرکت های دانش از

 عملکرد نوع خدمت ردیف

 25۷ تعداد نمونه محصول توسعه یافته ۱

 ۸۰ های جاریتامین مواد اولیه و هزینه ۲

 21 تعداد خط تولید ایجاد و افتتاح شده  ۳

 1۸ خدمات قبل از تولید صنعتی تعداد تجهیز کارگاه و 4

 2۰۸ تعداد قراردادهای فروش محصوالت از طریق لیزینگ ۵

 میلیارد تومان ۸4۰ حجم قراردادهای پوشش داده شده با صدور ضمانتنامه 6

 

های ی در صندوق فرایند، طرح های بزرگی در حوزه های مختلف فناورمحصول توسعه یافته دانش بنیان 3۸5عالوه بر 

 رت و پرداخت خود را طی می کنند. نظا

  صندوق برخی از طرح های کالن ملی را که واجد شرایط دانش بنیانی باشند با مشارکت بانک ها مورد حمایت

شرکت افرانت از نمونه های موفق حمایتی صندوق با مشارکت بانک ها   ابری دیتاسنتر بزرگ قرارداده است. طرح

 زیر محترم ارتباطات افتتاح شد.توسط و 95بوده است که در مرداد 
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 جمع بندی:

به عنوان رویکرد  "اقتصاد مقاومتی"است که  مهم و قابل تامل مشهودبیانات و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری این نکته  در

 -به عنوان یک نهاد مالی صندوق نوآوری و شکوفایی میانتاکید بسیار زیادی بر اقتصاد دانش بنیان دارد و در این  ،کشور اصلی توسعه

های در تامین مالی نیازمندی از جایگاه برجسته ایتبدیل شده و عرصه علم و فناوری کشور  نقش آفرینانترین یکی از مهمبه  توسعه ای،

 برخوردار است.  ،های مختلف فناوریحوزهفعالین 

بنیان و اقتصاد دانش دهدمینشان ،شده از تاسیس آن با توجه به مدت زمان سپری و شکوفایی صندوق نوآوری استقبال از خدمات

بوده و صندوق نوآوری و شکوفایی زیرساخت مورد نیاز برای ارایه  ، نیازمند حمایت همه جانبه و هدفمندآن برآمده ازشرکت های فعال 

 دهدمییات موفق و ناموفق گذشته نشانبه عبارت دیگر، توجه به تجرب. این حمایت ها را در بعد مالی و توانمند سازی ایجاد می نماید

های نوآورانه و قابل تجاری شدن طرح ها و ایده سازوکاری متمرکز، تخصصی و هدایت کننده در کنار فرآیند توزیع منابع مالیِ چنانچه

یر قابل توجهی در رشد قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت دستاوردهای علم و فناوری در مسیر توسعه پایدار کشور قرار گرفته و تأث

 اقتصادی داشته باشد.

بنیان و ی اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه اقتصاد دانشهای دانش بنیان، کارویژهراهبری نظام تأمین مالی شرکت

دانش بنیان طی  هایهای انجام شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و تاثیر حمایت

طور ملموس های دانش بنیان به بازار داخلی و بین المللی به، با ورود محصوالت شرکت9۷و  96سه سال گذشته را می توان در سالهای 

 تری مشاهده نمود.

صندوق در  فعالیت های این اقتصاد دانش بنیان،رشد  تحققدر  و شکوفایی عملکرد صندوق نوآوریدر این گزارش برای بررسی دقیق 

. بررسی شده استساماندهی نظام ملی نوآوری، ارتقا جایگاه جهانی و افزایش سهم تولید محصوالت دانش بنیان در اقتصاد کشور  جهت

رشد بسیار زیادی  95های گوناگون در سال در بخشنوآوری و شکوفایی عملکرد صندوق گونه که آمار و ارقام شهادت می دهند، انمه

 در اجرای ماموریت محوله، موفق بوده است.تا حد زیادی صندوق نوآوری و شکوفایی ر می رسد به نظو  داشته

ی بیراها تدبرای رفع مخاطرات این چالشدارد که الزم است نیز وجود  یهایلشچابرای صندوق نوآوری و شکوفایی  مسیراین در 

 ها عبارتند از:اندیشیده شود؛ این چالش

 الت صندوقیافت تسهیدر یبرا (یخصولت) یشبه خصوص یدولت یهاارائۀ درخواست شرکت 

 ییو شکوفا یصندوق نوآور یناکاف یو معرف مایصداوسها و ها، رسانهنبود شناخت کامل از صندوق در دستگاه 

 هاآن یمال یهایعنوان مکمل کسربه صندوق به یدولت یهادستگاه ینگاه برخ 

 صندوق تعدد ناظران 

 یقوان یبندانش یهاکمبود طرحشده و ان یبندانش یهاتعداد کم شرکت  

 رواج فرهنگ پول ارزان در کشور 

 هان شرکتیده شدن اید یان و پژوهشیبندانش یهاان شرکتینبود فرهنگ مشارکت در م 

  طبق قانون انهیدرصد بودجۀ سال 5/۰پرداخت نشدن 
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 یافت کامل سرمایه مصوب شده صندوقعدم در 

 هاطرح یریگمیتصم یندهایفرا م درین رفتن استقالل تصمیاز ب 

  یا گرنت در حوزۀ علم و فناوریبالعوض  صورتبه یپرداخت مال یبرا ینبود صندوقا یضعف 

ریزی بخش نبود اما در نیمه دوم همین سال با برنامهچندان رضایتها در صندوق ارزیابی طرح سرعت 1395شش ماه نخست سال در 

های که زمان بررسی طرحبه شکلی  هی بهبود یافتزیاد ها به میزانتر و تالش همکاران صندوق، مدت زمان ارزیابی طرحدقیق

 بهبود داشته است. ٪5۰های نوپا نزدیک به شرکت

زمینه شکل گیری یک زنجیره ارزش کامل در اقتصاد نوآوری را  به این چرخه، های دانش بنیانورود شرکت های صنعتی با فعالیت

ای داشته در رشد اقتصادی کشور روند فزایندهال آینده، سهم اقتصاد دانش بنیان رود با ادامه این روند در سفراهم ساخته و امید می

 .باشد

اقتصادی کشور با  فعالینبنیان در اقتصاد مقاومتی و همچنین آشنایی با توجه به درک جایگاه اقتصاد دانشپیش بینی می شود  

. استقبال فزاینده مشاهده نماییم 1396 در سالی و شکوفایی تری را از صندوق نوآوریافتهعملکرد تکامل ،دانش بنیان رویکردهای

باالدست و سیاستگذار مراجع و نهادهای  جانبههمهحمایت ضرورت ، دوم یا سوم ها از خدمات صندوق در قالب دریافت خدمتشرکت

 باعث پویایی هر چه بیشتر شکوفاییاز صندوق نواوری و  انتظاراتسطح افزایش  استهای صندوق را ایجاب می نماید. بدیهیاز فعالیت

 .بودخواهد اقتصاد مقاومتی  ارکان تحققبه عنوان یکی از این نهاد اثرگذار 


