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 چکیذه

پذیذُ ّا یا تکٌَلَطی ّای هَفك هٌَط تِ داًص ػام ٍ کلی آى ػلن هی تاضٌذ آًچِ اثش تخطی یا لذست ػول یک ایذُ سا افضایص 

هیذّذ تشسسی ٍ تحلیل توام اتؼاد اص صٍایای هتفاٍت هیثاضذ یؼٌی اگش ػلوی پایِ تحمیمی ٍ داًطی داضتِ تاضذ تیطتش دادُ ّای آى ػلن 

تحلیل ضذُ ٍ اص دیذ کلی تشی هسائل تشسسی ضذُ اًذ ، ػلن التػادی کِ تتَاًذ تداست ، فٌاٍسی ٍ دسآهذصایی سا سثة ٍاکاٍی ٍ 

ضَد ، هیتَاًذ التػاد ٍ ًَآٍسی یک خاهؼِ سا سضذ دّذ . هفَْم داًص تٌیاى تا اساسی ػلوی ساّکاسّایی هطخع ٍ هؼیي سا تشای 

ى هی کٌذ ساختاسی التػادی کِ ّوسَ تا سایش فٌاٍسی ّای ًَیي دس خاهؼِ سثة خلك یک کسة ٍ کاس دس یک ساختاس التػادی تیا

ًَآٍسی ٍ هَفمیت ّای اختواػی تطَد آًچِ کِ اص یک التػاد پیطشفتِ اًتظاس هی سٍد تا تکیِ تش هْاست ّای ػلوی هحمك ضَد . 

ضیَُ ّای گًَاگَى ایداد کٌٌذ ضشکت داًص تٌیاى هْاست ّا ٍ داًطی کِ افشاد هتخػع دس حَصُ ّای کاسی هتفاٍت هی تَاًٌذ تِ 

 دس ایي صهیٌِ هیتَاًٌذ تاثیش گزاس تاضٌذ ضاخع ٍ هؼیاسی ضًَذ تشای تستشساصی دس سایش صهیٌِ ّای فٌاٍسی .
 

 التػاد ، ضشکت ّای داًص تٌیاى ، اضتغال صایی ، فٌاٍسی کلوات کلیذی :

 

 

 مقذمه.          1
 

هیتَاًٌذ هَثش دس فشآیٌذ اخشایی ًْادّا ٍ ساصهاى تاضٌذ کِ تش پایِ ػلوی اسائِ تطٌَد یؼٌی ٍلتی هفاّین دستاٍسدّای ػلوی صهاًی 

دس یک چْاسچَب هطخع تذٍیي ٍ اسائِ تطٌَد لادس تِ تغییش ٍ استمای ساًذهاى کاسی یک ػولکشد هیطًَذ ّوچٌیي اگش ایي 

ُ تثشًذ ًتیدِ تْتش ٍ هَفمیت آهیضتش خَاّذ ضذ . التػاد دس یک تالش ٍ دستاٍسد اص تکٌَلَطی هذسى ٍ دادُ ّای ًَیي تْش

خاهؼِ اص ػَاهل تاثیش گزاسی است کِ هیتَاًذ دس حالت کلی سایش اتؼاد ًظام ّای اختواػی سا تحت تاثیش لشاس دّذ اگش ًظام 

خاهؼِ هحمك هیطَد ٍ پیشاهَى التػادی تشًاهِ سیضی ٍ ساّکاسّای اغَلی ٍ استاًذاسدی داضتِ تاضذ سًٍك ٍ پیطشفت التػادی 

آى تستشی هٌاسة تشای سایش سکي ّای اختواػی ، سیاسی ، فشٌّگی ... ایداد هیطَد تا ایي اسکاى خاهؼِ ّن اص اهکاًات اخشایی 

تْشُ هٌذ ضًَذ ٍ ایٌگًَِ است کِ تؼذ التػادی خاهؼِ اص اّویت تاالیی تشخَسداس هیثاضذ کِ تایذ تا تشًاهِ سیضی هٌاسة ٍ 

 ّاًِ فؼالیت ّای التػادی خاهؼِ سا ضکل ٍ ّذف تخطیذ تا آًچِ کِ ًتیدِ یک سضذ التػادی است هحمك ضَد .آگا
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 بیان مساله.        2

ػلت چالص ّا ٍ ًاتَاًی ّایی کِ دس اخشایی کشدى تشًاهِ التػادی خَاهغ هختلف دسگیش آى ّستٌذ ٍ اص هَلفِ ّای اغَلی 

، تَخِ ًذادى ٍ استفادُ ًکشدى اص داًص ّای التػادی است تا پیطشفت ػلن ًَع تثادل  یک ًظام التػادی تْشُ ًوی تشًذ

اعالػات ٍ تْشُ هٌذی اص آى دستخَش تغییش ضذُ است ٍ ایي سضذ ساختاسّای خاهؼِ سا دس تؼذ کلی آى تغییش دادُ لزا داًص 

اػی خَد استفادُ کٌذ تشای ساخت ٍضؼیت هغلَب خاهؼِ ّن تایذ تتَاًذ اص ایي پیطشفت ػلن تِ گًَِ ای هثثت دس اّذاف اختو

اختواػی کِ تؼذ التػادی ًوًَِ ای اص آى هی تاضذ . خَاهغ ٍ کطَسّای هختلف دس سغَحی هتفاٍت اص سضذ التػادی لشاس 

 داسًذ ٍ تذیْی است کِ اص تشًاهِ ّا ٍ ساّکاسّایی تشای ایي سضذ التػادی استفادُ هی کٌٌذ تشخی خَاهؼی هتشلی ، تشخی

هتَسظ ٍ ػذُ ای اص خَاهغ دس سغَح پاییٌی اص داًص التػادی هی تاضٌذ ٍ اغَال خَاهؼی کِ هَفمیت التػادی داسًذ دس سایش 

فؼالیت ّای اختواػی ّن هی تَاًٌذ هَفك تاضٌذ ٍ خَاهغ ضؼیف التػادی عثؼا اص سایش خٌثِ ّای دیگش ّن لغوِ هی تیٌٌذ اص ایي 

د تَخِ لشاس گیشد ٍ استفادُ اص داًص ّای ًَیي التػادی چَى التػاد داًص تٌیاى تْشُ گشفت سٍ اّویت سضذ التػادی تایذ هَس

 ، التػادی کِ خَاًة هختلف فؼالیتْا ٍ اّذاف التػادی سا تشسسی هی کٌذ .
 

 

 طرح مساله.        3
 

تؼشیف ّای هتفاٍتی اص یک التػاد داًص تٌیاى هیتَاى اسائِ داد ٍلی آًچِ ػام ٍ کلی هیتَاى دس ایي هَسد تیاى کشد ٍخَد ػٌػش 

داًص دس ساختاسّای اخشایی ٍ تشًاهِ سیضی ّا هیثاضذ یؼٌی غشف تحػیل یا داًص خاظ یا تدشتِ ػلوی ٍ کاسی تِ تٌْایی 

ایداد کٌٌذ ایي پاساهتشّا ٍ ضاخع ّا اگش دس یک هسیش ّوسَ تِ تثادل ٍ ّوکاسی تپشداصًذ ًویتَاًٌذ یک سًٍذ هَفمیت آهیض سا 

هیتَاًٌذ یک داًص اخشایی سا ًْادیٌِ کٌٌذ یک گشاف هطخع کاسی کِ ّن هاّیت استثاط سا تَخیِ ٍ تَغیف هی کٌذ ٍ ّن 

ییشی کلی دس ًَع کاس ٍ فؼالیت ایداد کشدُ ٍ ًمص اػضا سا . ّوچٌاًکِ تیاى ضذ تغییش سثک صًذگی تا ٍخَد تکٌَلَطی ، تغ

 تذیْی است اگش التػادی دس تشًاهِ سیضی ّای کاسی خَد اص داًص ًَیي تْشُ تثشد دس ایي خاهؼِ هذسى هیتَاًذ هَفك تش تاضذ . 

ػات ٍ ... یؼٌی داًص کاهپیَتش تِ ضیَُ هتفاٍت دس فشآیٌذّای اختواػی ٍاسد ضذُ است َّضوٌذ ساصی ، ًشم افضاس ، فٌاٍسی اعال

ساخت یک ًشم افضاس یا یک سایت هیتَاًذ یک هٌثغ اعالػاتی دادُ ّا هحسَب ضَد یا یک هحػَل آهَصضی کِ ّن اسائِ 

کِ اعالػات ٍ استثاعات سا تحث هیکٌٌذ هی تَاًٌذ  IT , ICTداًص هیکٌذ ٍ ّن ٍ دسآهذصایی ، دس سغحی دیگش فٌاٍسی 

ّوچَى استثاط فیضیکی دس خاهؼِ ، تثادل ٍ استثاعات ّذفوٌذ سا سثة ضًَذ ٍ تستِ تِ ًَع ضثکِ ّای اختواػی هداصی تاضٌذ کِ 

ایذُ ٍ ّذف ، ًتایح هثثت یا هٌفی اص ػولکشد خَد تگیشًذ . سضذ فضای هداصی تِ گًَِ ای است دس حال حاضش کِ 

، خشیذ ٍ ... یؼٌی تیطتش ًَع فؼالیت ّا چِ اص پشدسآهذتشیي ضغل ّا تِ گًَِ ای تِ آى ٍاتستِ است تثلیغ ، اسائِ هحػَل ، آهَصش 

خٌثِ التػادی ٍ چِ اص ًظش استثاعی تِ ضیَُ ای تحت تاثیش ػلن فضای هداصی هیثاضذ پس اگش التػادی تتَاًذ تشای سضذ ٍ سًٍك 

ا ضغلی خٌثِ التػادی ایي ػٌاغش هَسد تحلیل لشاس دّذ تذیْی است کِ هَفمیت تیطتشی خَاّذ داضت . ّش ًَع فؼالیت کاسی ی

ّای هختلفی داسد یؼٌی اگش ّذف یک فؼالیت غشفا دسآهذ صایی تاضذ ٍ تِ سایش خٌثِ ّای فؼالیت یؼٌی تؼذ کلی ٍ اختواػی 

آى تَخِ ًذاضتِ تاضذ آى فؼالیت یک فؼالیت دسست ٍ استاًذاسد هحسَب ًویطَد ٍ ّوچٌیي آى فؼالیت اگش ػالٍُ تش 

کشد خَد سا تشسسی کٌذ ًتیدِ هغلَب تشی تِ دست خَاّذ آٍسد . داًص کاسی یؼٌی دسآهذصایی اص دیذ کلی تش ػول ٍ کاس

استفادُ اص داًص ، ػلن ، تدشتِ ٍ تخػع دس یک فشآیٌذ هکول کِ تاصدُ هغلَب سا سثة ضَد پاساهتشّایی کِ اگش آگاّاًِ دس 

اًص تٌیاى یؼٌی ًمص داضتي داًص دس تشًاهِ یک فؼالیت هطاسکت داضتِ تاضٌذ هیتَاًٌذ هَفمیت کاسی سا تاػث ضًَذ . التػاد د

سیضی یا اساسٌاهِ کاسی ٍ عثك داًطی خاظ ایي ػلن اخشایی ضَد . دس گام اٍل یک فؼالیت التػادی تایذ تؼشیفی دسست اص 

ضغل ٍ دسآهذصایی تیاى ضَد ٍ ایي تؼشیف دسست تیاى کشدى ضغل یا فؼالیت خَد تخطی اص یک التػاد داًص تٌیاى هحسَب 
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َد . ضکل ٍ سًٍذ فؼالیت دس دًیای اهشٍصی تشای هَفمیت تیطتش تایذ اّذاف خْاًی داضتِ تاضٌذ ٍ ّوچٌیي تِ گًَِ ای تشًاهِ هیط

 .سیضی ٍ اخشا ضًَذ کِ توام افشاد خاهؼِ ٍ فؼالیتْای هختلف سا ضاهل ضًَذ

 تعریف ضرکت دانص بنیان. 4
 

ًذاسًذ ٍ تَلیذ کاال ًوی کٌٌذ ػذُ ای افشاد هتخػع ٍ تا تدشتِ دس صهیٌِ ضشکت ّای داًص تٌیاى اغَال ّیچ سشهایِ فیضیکی 

ّای فٌاٍسی ًَیي ّستٌذ کِ تا تکیِ تش ایذُ ٍ داًص خَد تِ ًَآٍسی ٍ اختشاع ٍ ّوچٌیي تا اسائِ افکاس ٍ ساّکاسّایی هتفاٍت 

افضایی ػلن ، سضذ فکشی خاهؼِ ٍ ... ضًَذ ٍ  هیتَاًٌذ تاػث استمای سضذ التػادی ، اضتغال صایی ، استمای سغح تکٌَلَطی ، ّن

 .دس ٍالغ ایي افشاد خَد هیتَاًٌذ هٌثؼی تشای التػاد یک کطَس تطواس آیٌذ
 

 

 اقتصاد دانص بنیان با نگرش جهانی.        5
 

خَاّذ ضذ فؼالیت ّا دس خاهؼِ اگش تا دیذ ٍسیغ ٍ ًگشضی خْاًی تشًاهِ سیضی ضًَذ فضای فؼالیت یک هحیظ سلاتتی ٍ پَیا 

اػضای یک هدوَػِ ٍلتی دس داًطی خْاًی ػول کٌٌذ ػالٍُ تش ایٌکِ دس یک تثادل استثاعی ٍ اعالػاتی سْین هیطًَذ هیتَاًٌذ 

اص اسائِ داًص خَد تِ ػوَم افشاد ٍ خَاهغ استفادُ کٌٌذ ٍ ایي ٍسؼت دادى تِ یک فؼالیت هیتَاًذ ثوشات التػادی ٍ فشٌّگی سا 

ٍلتی خاهؼِ ای تخَاّذ ایٌگًَِ عشح ّای خْاًی سا دس کطَس خَد تشًاهِ سیضی کٌذ تستشی هٌاسة تشای  داضتِ تاضذ ٍ ّوچٌیي

فؼالیت هتخػػاى ٍ پظٍّطگشاى آى خاهؼِ فشاّن هیطَد ٍ ایي افشاد کطَس خَد سا فضای هٌاسة تشای تحمك تخطیذى تِ ایذُ ّا 

اًِ ، سغح ػول ٍ فؼالیت خَد سا سضذ هیذٌّذ اص ایٌشٍ داًص ٍ ٍ آسهاى ّای خَد هی داًٌذ ٍ لزا تا تالضی ّذفوٌذ ٍ آگاّ

استؼذادّا اص کطَس خاسج ًخَاٌّذ ضذ ٍ اص سَیی دیگش داًص خاهؼِ ٍ سثک صًذگی تِ ضیَُ ایذُ آل ٍ استاًذاس ضکل هیگیشد . 

ضَد یؼٌی ٍلتی تخَاّین  تشای اخشا کشدى فؼالیت ّای داًص تٌیاى تایذ گام اٍل تشای تستش ساصی تَسظ هسَالى پیادُ ساصی

التػاد کطَس سثکی سضذ یافتِ داضتِ تاضذ ٍ افشاد خاهؼِ لؼالیت ّای خَد سا تا ػاللِ اًدام دٌّذ ٍ ّوچٌیي تتَاًٌذ ًیاصّای 

هادی خَد سا تشعشف ًوایٌذ تایذ دس تشًاهِ سیضی ّای ًْادّای دٍلتی ایي پاساهتشّا لحاػ ضَد عَسی دستَسات ٍ اساسٌاهِ 

ْادّا ٍ ساصهاى ّا پی سیضی ضًَذ کِ افشاد خالق ٍ هتخػع خاهؼِ هحیظ استاًذاسد تشای فؼالیت داضتِ تاضٌذ . تشای فؼالیت ً

خْاًی کشدى سغح فؼالیت ّوچٌاًکِ تیاى ضذ تایذ خاهؼِ ای پَیا ٍ ّذفوٌذ ٍ تالضگش داضتِ تاضین تا تتَاًین هحذٍدُ ػول خَد 

شای داضتي خاهؼِ ای هَفك تایذ ّن افشاد خاهؼِ ٍ ّن سیستن ّای اخشایی دس خاهؼِ سا فشاتش اص هشصّای کطَسی ٍسؼت دّین  ت

الذاهات ٍ ٍظایف خَد سا تِ ضیَُ ای هغلَب اًدام دٌّذ ٍ ایي ضیَُ هغلَب کاسی تایذ تَخِ داضتي ٍ استفادُ اص داًص 

ی تش پایِ داًص تشًاهِ سیضی ضَد ٍ تشای هتخػػاى ٍ پظٍّطگشاى حَصُ ػلن ٍ فٌاٍسی تاضذ اگش هسیش ػول ٍ اخشا تا ضیَُ ػلو

آى تالضی هستوش ٍ ّذفوٌذ اًدام ضَد ، آًچِ ًتیدِ ٍ خَاستِ هغلَب است هحمك هیطَد چشا کِ هحیظ صًذگی فضای 

َّضوٌذاًِ است اگش اػوال ٍ اّذاف دسست تشًاهِ سیضی ضًَذ ًتیدِ هغلَب اهشی تذیْی است ٍ اگش ّن فؼالیت ّا ًاکاسآهذ 

ت تاضٌذ ضکست ٍ ػذم هَفمیت سا سثة هیطًَذ ٍ خاهؼِ ٍ افشاد سا هتضشس هی ًوایٌذ . تشای ایٌکِ ٍضؼیت التػادی ٍ ٍ ًادسس

ٍ فشٌّگی خاهؼِ ها کِ تِ ًحَیی تِ یکذیگش ٍاتستِ ّستٌذ ّوسغح تا خَاهغ هتشلی ضَد ایي تالش تایذ تیطتش تاضذ ػطك ٍ ػاللِ 

افشاد کطَس خَد سا دٍست داضتِ تاضٌذ ٍ تا ّذف فؼالیت کٌٌذ ٍ تخَاٌّذ کِ ًاتَاًی تِ خاهؼِ خَد دس هیاى افشاد افضایص یاتذ 

 ّا ٍ ضؼف ّا خَد سا تشعشف کٌٌذ ٍ کطَسی هَفك کِ ّذف غایی ّش ًَع تشًاهِ سیضی کاسی است هحمك ضَد .
 

 

 افراد و ضغل ها در فعالیت های دانص بنیان          .6
 

هحذٍد تِ لطش خاغی اص خاهؼِ ًوی ضًَذ یؼٌی ّوِ اسکاى خاهؼِ هیتَاًٌذ فؼالیت ّای خَد عشح ّای فؼالیت ّای داًص تٌیاى 

سا تش پایِ داًص تشًاهِ سیضی کٌٌذ کِ دس ایٌػَست ّن تاصدُ فؼالیت تیطتش خَاّذ ضذ ٍ ّن دس افشاد ػاللِ کاسی ایداد هیطَد . 
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هاًی یا فؼالیت تداست دس سغح خاهؼِ ّش کذام تِ دس یک فؼالیت گشٍّی دس یک هذسسِ تا یک فؼالیت داًطگاّی ، ساص

ًحَیی هیتَاًٌذ فؼالیتْای خَد سا ّذفوٌذ اًدام دٌّذ ّذف فؼالیت داًص تٌیاى کِ هیتَاًذ ّش ًَع ٍ سغحی اص فؼالیت سا ضاهل 

ص ًماط لَت ٍ ضؼف ضَد، هطاسکت ػام افشاد ٍ استفادُ اص تَاًایی ّا ٍ ّوچٌیي هحیغی تشای تدشتِ ٍ ػول هی تاضذ تا افشاد ا

خَد تاخثش ضًَذ ٍ تشای سفغ ًاتَاًی ّا ٍ استمای تَاًایی ّای خَد ، ػول کٌٌذ آًچِ تذیْی ٍ ّذف است ایداد ٍ تستشساصی 

ّای کاسی تش پایِ داًص است تِ صًذگی ٍ اػوال ٍ اّذافواى تا ًگشضی آگاّاًِ تٌگشین ٍ تشای صهاى ٍ هحیظ خَد احتشام لائل 

 ضذى دس صًذگی سا آسهاى ٍ ایذُ هحمك ضذًی تذاًین کِ تایذ تشای سسیذى تِ آى تالش غَست گیشد . تاضین ٍ خَضثخت 
 

 

 ویژگی فعالیت های دانص بنیان           .7
 

 استفادُ اص داًص ٍ تخػع افشاد -1

 اسصش ًْادى تِ تَاًایی افشاد  -2

 ایداد هحیظ کاسی هتٌاسة تا سٍحیات ٍ هْاست -3

 فؼالیت تِ ًحَیی کِ دس ّش ًَع فؼالیت اختواػی هیتَاًذ اخشایی ضَدػام ٍ کلی تَدى داهٌِ  -4
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 فعالیت دانص بنیان از بعذ اقتصادی.       8
 

ّش ًَع فؼالیتی ػالٍُ تش خذهات اسائِ دٌّذُ آى فؼالیت ًَػی تاصدُ التػادی ّن داسد ػلن التػاد دس خاهؼِ یک سکي تٌیادی ٍ 

هْن تطواس هیایذ چشا کِ اگش خٌثِ التػادی یک فؼالیت یا خاهؼِ التػادی پَیا ٍ دسآهذصا تاضذ تِ ػٌَاى یک اهتیاص ٍ ضاخع 

ایش سًٍك ّا ٍ پیطشفت دس خاهؼِ ضَد آًچِ کِ ایداد دسآهذ هیکٌذ یا دس ٍالغ التػاد تِ آى هحسَب هیطَد ٍ هیتَاًذ تاػث س

ٍاتستِ است ضغل است اگش یک فؼالیت داًص تٌیاى دس تَلیذ ضغل هَفك تاضذ تذیْی است کِ دسآهذصایی حاغل هیطَد ٍ 

غَح ٍ تخػع ّای هختلف دس خاهؼِ تاضذ ٍ ّوچٌیي سضذ التػادی ، لزا ّذف یک فؼالیت داًص تٌیاى تایذ ایداد ضغل دس س

اگش ایي ایداد اضتغال هٌَط تِ داًص هذسى ٍ هٌغثك تا هؼیاسّای خْاًی کاس ٍ ضغل تاضذ ضغل ّایی کِ دس خَاهغ ایداد هیطًَذ 

ُ هغلَتی لذست خزب افشاد سا خَاٌّذ داضت ٍ اص آًدا کِ هحیظ کاسی هغلَب ٍ هتٌاسة تا هؼیاسّای استاًذاس هیثاضٌذ لزا تاصد

ّن خَاٌّذ داضت . اگش تخَاّین یک فؼالیت اص تؼذ التػادی ضکَفا ضَد تایذ دس ایداد ضغل هٌاسة تشای افشاد تشًاهِ سیضی 

ضَد ٍ اص آًدا کِ تکٌَلَطی کاهپیَتشی یا فضای هداصی تحَلی ػظین دس ػشغِ تداست ٍ تاصاسیاتی ایداد کشدُ اًذ ٍ تیطتش 

ًحَیی دس ایي هسیش فؼالیت داسًذ تایذ دس تشًاهِ سیضی ّای خذیذ التػادی تِ ایي فشآیٌذّا تَخِ  ضغل ّای هَفك ٍ پش دسآهذ تِ

ًطاى دادُ ضَد . تداست الکتشًٍیک غشفا اسائِ خذهات فضای هداصی ًیست تلکِ خلك هحیغی است کِ فشآیٌذ تثادل ٍ استثاط 

. تثادالت الکتشًٍیکی دس تیطتش فؼالیت ّا ًْادّا ٍ ساصهاى  ٍ تداست سا اص سٍال گزضتِ تِ یک سغح پیطشفتِ تغییش دادُ است

ّای دٍلتی ٍ غیش دٍلتی اخشا ضذُ است ٍ ایي فشآیٌذ َّضوٌذ ساصی تِ غَستی گستشدُ دس حالت خْاًی ضذى است . اص آًدا 

فؼالیت ّن تخطی اص  کِ اتؼاد هتفاٍت ًظام ّای اختواع تِ یکذیگش ٍاتستِ ّستٌذ ٍ ّوچٌاًکِ کِ تیاى ضذ تؼذ التػادی یک
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کلیت یک فؼالیت است ٍ تشای هَفمیت التػادی تایذ تِ سایش تخص ّا ًیض تَخِ ًطاى دادُ ضَد تِ ّویي دلیل است کِ التػاد 

داًص تٌیاى هیتَاًذ ًمص هْوی دس تْثَدی ٍ سضذ ایي فشآیٌذ داضتِ تاضذ چشا کِ دس فؼالیت ّای داًص تٌیاى سؼی هیطَد تواهی 

تا آگاّی ٍ داًص تشًاهِ سیضی ضَد ٍ ضاخع ّای یک فؼالیت استاًذاسد یا یک التػاد استاًذاسد سػایت ضَد .  هشاحل فؼالیت

التػاد داًص تٌیاى یا داًص هحَس استثاط تیي ًْادّا ، هَسسات ، تاًک ّا ، اداسات ٍ ... تش پایِ داًص است ٍلتی ًْادّا ٍ اسگاى 

ٍ استاًذاسد تاضٌذ هیتَاى گفت یک فؼالیت داًص تٌیاى خشیاى داسد غشف داًص ّای یک خاهؼِ دس یک تستش ٍ تثادل غحیح 

یا ایذُ تشتش تذٍى تَخِ تِ سایش اتؼاد خاهؼِ ًویتَاًذ یک فؼالیت داًص تٌیاى هحسَب ضَد اص ایي سٍ تایذ هفاّین تا ًگشضی ٍسیغ 

طٌاسی ، خاهؼِ ضٌاسی ، التػادی ... ٍاکاٍی ضَد تش تشسسی ٍ تحلیل ضًَذ ٍ توام صٍایای یک فؼالیت اص تخص هذیشیتی ، سٍاً

دس یک گشاف اػضا ٍ هاّیت استثاط تِ دسستی تحث ضَد تا هسیشّا هطخع ٍ تؼشیف ضذُ ضًَذ ٍ هحیظ ایذُ آل فؼالیت دس 

 خاهؼِ ساختِ ضَد .

کٌین ًیاص هادی یا دسآهذصایی  هفَْم فؼالیت داًص تٌیاى تیاى ضذ ٍلی اگش تخَاّین التػاد داًص تٌیاى سا تِ عَسی خاظ تش تیاى

فؼالیت ّای ًْادّای خاهؼِ دس حالت کلی است یؼٌی یک خاهؼِ تایذ عَسی تشًاهِ سیضی ًوایذ کِ تتَاًذ ًیاصّای التػادی 

خَد سا تا ٍاتستگی کوتش تِ هٌاتغ اسصی یا استفادُ دسست اص هٌاتغ هٌَط کٌذ اگش دس کطَس توام تکیِ تش دسآهذ ًفت ٍ گاص ٍ 

هٌاتغ تاضذ تذیْی است کِ ضکَفایی التػادی دس خاهؼِ اتفاق ًوی افتذ تایذ تشًاهِ سیضی ّا عَسی تاضذ کِ سایش فؼالیت  سایش

ّای خاهؼِ ًیض تشای کطَس دسآهذصایی داضتِ تاضٌذ تِ ػٌَاى هثال ساخت تشًاهِ ّا ٍ تاصی کاهپیَتشی ، سًٍك ٍ خزب 

افضایص لذست غادسات ٍ تسیاسی اص ایي هَاسد هیتَاًٌذ التػاد کطَس سا تا  گشدضگشی ، هطاسکت تا سشهایِ گزاساى خاسخی ،

اًذاصُ ای هستمل ًوایٌذ . فؼالیت ّا تایذ دس سغحی اًدام ضًَذ کِ تتَاًٌذ ًیاصّای التػادی خاهؼِ سا پاسخگَ تاضٌذ فؼالیت 

د کطَس کوک کٌذ ٍ ّذفی خْاًی ٍ ایذُ آل ضشکت ّا ٍ هَسسات غیش دٍلتی تایذ عَسی تاضذ کِ ایداد اضتغال ًوایذ تِ التػا

تشای فؼالیت ّای خَد داضتِ تاضذ ٍلتی یک فؼالیت تتَاًذ تَلیذ سشهایِ کٌذ ، اضتغالضایی ایداد کٌذ تذیْی است کِ تا داضتي 

سشهایِ ٍ خزب افشاد هتخػع ، آى فؼالیت هیتَاًذ یک فؼالیت التػادی داًص تٌیاى تاضذ چشا کِ اص یک سَ تَاًستِ 

دسآهذصایی ٍ اضتغال سا دس خاهؼِ ایداد کٌذ ٍ اص سَیی دیگش یک هٌثغ یا سشهایِ هلی هحسَب هیطَد کِ دس سًٍذ پیطشفت 

 خاهؼِ ًمص داسد .
 

 

 اقتصاد دانص بنیان و اقتصاد مقاومتی       .9
 

اگش خاهؼِ ها دس حال حاضش اص یک چْاسچَب هؼیي التػادی پیشٍی ًوی کٌذ یا ٌَّص دس کطَس سضذ ػالی التػادی هطاّذُ 

ًویطَد ػلت ًذاضتي تشًاهِ خاهغ دس ایي صهیٌِ ٍ ًثَدى اسادُ ٍ ػضهی هلی است پیادُ ساصی عشح ّای ٍسیغ التػادی ّوچٌاًکِ 

ظ تِ ضیَُ ای استاًذاسد تشًاهِ سیضی ضَد سیستن ٍ ضیَُ فؼالیت اسگاى ّا هتٌاسة تا گفتِ ضذ تایذ تَسظ دٍلت ٍ ًْادّای ریشت

تشًاهِ ّای هذٍى هٌغثك تا ایذُ آل خْاًی تاضذ ٍ ًْادّا ٍ هَسسات هلضم تِ سػایت ٍ آضٌایی تا ایي هفاّین گشدًذ تستشساصی 

فتِ ضًَذ اسادُ ای هلی تایذ ایداد ضَد تا کلیِ ّای اساسی تَسظ دٍلت دس تخص ّای هختلف ایداد ضَد ، تخػع ّا تکاس گش

فؼالیت ّای خاهؼِ دس یک هسیش ّوسَ ٍ ّواٌّگ فؼالیت کٌٌذ . تِ هٌاتغ ٍ سشهایِ ّا اسصش گزاضتِ ضَد خاهؼِ ًیض ّوچَى 

م دادى ٍخَد یک اًساى اگش تِ آى تی تَخِ تاضذ هشیض ٍ ًاتَاى خَاّذ ضذ ٍ سالهتی خَد سا اص دست خَاّذ داد ٍ اص اًدا

اهَسات سٍصهشُ ػاخض هیطَد ،خاهؼِ ًیض اگش اص هٌاتغ خَد هثال آب ، َّا ، هٌاتغ صیش صهیٌی ٍ یا سشهایِ ّای فکشی خاهؼِ کِ 

افشاد هتخػع ٍ پظٍّطگشاى هیثاضٌذ غافل ضَد خاهؼِ ًیض هسیشی دسست پیذا ًخَاّذ کشد ٍ صًذگی سختی ٍ پش چالطی تشای 

یذ . التػاد هماٍهتی ّن چیضی ضثیِ تِ التػاد داًص تٌیاى هی تاضذ یؼٌی یک ضاخع التػاد افشاد آى خاهؼِ تِ ٍخَد هی آ

داًص تٌیاى ایداد التػاد هماٍهتی است کطَس تِ اًذاصُ ای اسص ٍ سشهایِ دس اختیاس داضتِ تاضذ ٍ تِ لذست دسآهذصایی سسیذُ 
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ًِ التػادی داضتي یک خاهؼِ ٍ اص تؼذی دیگش ّن ٍخَد تاضذ کِ تتَاًذ دس هَالغ ضشٍسی لاتل تکیِ کشدى تاضذ یؼٌی پطتَا

افشاد هتخػع ٍ ًخثِ یک هٌثغ ثشٍت ٍ سشهایِ تطواس هی سًٍذ کِ تایذ خزب ٍ ًگْذاسی ضًَذ ٍ تِ اغغالح التػاد کطَس 

 دس هَلغ ًیاص تتَاًذ خذهت کٌذ ٍ ّن دس صهاى سکَد ٍ سختی تتَاًذ پاتشخا تواًذ .

 های دانص بنیاندرآمذزایی ضرکت       . 11
 

ضشکت ّای داًص تٌیاى داسای حَصُ ػول هتفاٍتی ّستٌذ اص هطاٍس ، آهَصش ، ساخت ًشم افضاس ، عشاح سایت ٍ ... هی تاضٌذ 

کِ ّش کذام فؼالیت ٍ هحػَلی هتفاٍت داسًذ یؼٌی ضیَُ اثش گزاسی هتفاٍتی دس خاهؼِ داسًذ ٍ ّوچٌیي تَلیذ دسآهذ ٍ ضغل 

یک خػَغی ساصی هذسى ٍ ًَپا است کِ هیتَاًذ تشخی اص ٍظایف ًْادّای دٍلتی سا اخشا کٌذ اص آًدا  تشای افشاد ، دس ٍالغ

کِ ػٌَاى ضشکت داسًذ لزا اص لحاػ هالیاتی هیتَاًٌذ تِ دٍلت خذهت کٌٌذ ّوچٌیي اگش تتَاًٌذ دس تداست ّای تیي الوللی 

َسّا سثة استفای سغح التػادی خاهؼِ خَاٌّذ ضذ ٍ اص آًدا هطاسکت کٌٌذ تا ٍسٍد سشهایِ تِ کطَس ٍ تثادالت هختلف تا کط

کِ ایي ضشکت ّا اضتغال صایی هی کٌٌذ اص ایي تؼذ ّن ًَػی کوک التػادی تِ دٍلت ّا هی تاضذ دس تداست الکتشًٍیک کِ 

ؼذ ّن اص سٍش دس ػػش کًٌَی پیطشفتی صیادی داضتِ ،اگش دس ّش خاهؼِ تِ فضای هداصی تَخِ تیطتشی ًطاى دادُ ضَد ایي ت

ّای هتفاٍت هیتَاًٌذ هٌثغ دسآهذصایی تسیاس ػالی تاضذ . ضشکت ّای داًص تٌیاى چَى هیتَاًٌذ تخطی اص ٍظایف دٍلت ٍ 

ًْادّای دٍلتی سا اًدام دٌّذ اص ایي ًظش ّن اص ّذس دادى تخطی اص تَدخِ کطَس خلَگیشی هیطَد . هحذٍدُ ػول ایي ضشکت 

زا ّن تشًاهِ ّای دٍلت دس ایي صهیٌِ تایذ ضفاف ٍ استاًذاسد تاضذ ٍ ّن افشاد خالق ٍ هتخػع ّا صیاد است ٍ سٍتِ افضایص ل

 ّن  تایذ تشای سسیذى تِ هؼیاسّا ٍ ضاخع ّای خْاًی یک ضشکت داًص تٌیاى تالش کٌٌذ .
 

 

 برخی از ضرکت های فعال دانص بنیان در ایران.       11

 

فؼالیت  1373تضسگتشیي ضشکت داًص تٌیاى حَصُ صیست فٌاٍسی دس ایشاى است کِ اص سال ضشکت داًص تٌیاى سیٌاطى ، اٍلیي ٍ 

 فشاٍسدُ داسٍیی ًَتشکیة سا ٍاسد تاصاس کٌذ 8تیص اص  1392خَد سا آغاص کشدُ ٍ تَاًستِ تا سال 

هشحلِ تَلیذ ٍ  سَختگی سا تِ  ضشکت داًص تٌیاى داسٍدسهاى سلفچگاى ، کِ تَاًستِ پوادّای صخن تستش، صخن دیاتت ٍ

 غادسات تشساًذ، اضاسُ کشد.

ضشکت ّای داًص تٌیاى ػػش گَیص پشداص، ًخستیي ٍ تٌْا ضشکت ایشاًی فؼال دس صهیٌِ َّش هػٌَػی ٍ پشداصش سیگٌال 

آغاص کشدُ است. ػوذُ هحػَالت ٍ خذهات اسائِ ضذُ تَسظ ایي ضشکت  1382گفتاس است کِ فؼالیت خَد سا اص اتتذای سال 

 ٌیاى تشای ًخستیي تاس دس کطَس ٍ تِ غَست حشفِ ای دس صهیٌِ ّای پشداصش ٍ تطخیع گفتاس تَدُ است.داًص ت

ّای هختلف اص  ّای صیست فٌاٍساًِ تِ سفغ هطکالت حَصُ ضشکت داًص تٌیاى تا ًام ٍیستا طى آًضین ، تَاًستِ تا استفادُ اص ایذُ

یي ضشکت لادس است تا تکاسگیشی تشکیثات دٍستذاس هحیظ صیست خولِ غٌؼت، کطاٍسصی، پضضکی ٍ هحیظ صیست تپشداصد. ا

 هطکالت صیست هحیغی سا کاّص دّذ.

ضشکت داًص تٌیاى سّشٍاى سپْش اًذیطِ ، اص خولِ ضشکت ّای هَفك تَدُ کِ دس ساستای تَلیذ ٍ تاصاسیاتی کٌتَس َّضوٌذ تشق 

آغاص کشدُ ٍ  1385َّضوٌذ آب ٍ تشق سا اص صهستاى  ٍ آب فؼالیت هی کٌذ. ایي ضشکت داًص تٌیاى، تَلیذ غٌؼتی کٌتَس

 تَاًستِ تؼذاد صیادی اص ایي کٌتَسّا سا دس کطَس ساُ اًذاصی کٌذ.

ضشکت داًص تٌیاى فؼال ٍ هَفك، ضشکت پاسسا پلیوش ضشیف ، کِ دس دٍ حَصُ تَلیذ تشکیثات پلیوشی پیطشفتِ ٍ اسائِ خذهات 

ساخت اًَاع تشکیثات پیطشفتِ غٌایغ خَدسٍ ساصی، ساخت اًَاع آلیاطّا ٍ هٌْذسی ٍ آصهایطگاّی فؼالیت هی کٌذ. 

 ّای پلیوشی ٍ تِ عَس تخػػی تشکیثات ٍ... اص الذاهات هْن ایي ضشکت داًص تٌیاى تِ ضواس هی سًٍذ.کاهپَصیت

 تحث ٍ ًتیدِ گیشی 
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آگاّاًِ تشای سسیذى تِ اّذاف هتؼالی  ٍاضح است کِ سسیذى تِ هَفمیت ٍ داضتي خاهؼِ هتشلی هستلضم تالش است تالضی کِ

ػول هیکٌذ . دس ایي فشآیٌذ ًمص افشاد ٍ ًْادّای دٍلتی ّش کذام اص اتؼاد هختلف هْن ٍ تاثیش گزاس است ، استؼذاد ّا ٍ تَاًایی 

ی ، تایذ ّا ًثایذ ًادیذُ گشفتِ ضًَذ اسج ًْادى تِ ضایستگی ّای افشاد ٍ ساخت هحیظ هغلَب اختواػی تشای سضذ ٍ ضکَفای

هَسد تَخِ ٍ اّویت هسَالى دٍلتی لشاس گیشد صیشا ایي هٌاتغ اًساًی ّستٌذ کِ اگش تِ دسستی آهَصش دادُ ضًَذ هیتَاًٌذ هٌاتغ 

التػادی یک خاهؼِ ٍ ػاهل سضذ آى تاضٌذ . اص سَیی دیگش ّن افشاد تایذ تخَاٌّذ کِ دس خاهؼِ خَد هَثش تاضٌذ ٍ تشای تحمك 

استمای سغح فشٌّگی خاهؼِ خَد الذاهی اساسی اًدام دٌّذ تا اص ایي ّوسَیی ٍ یکپاسچگی دٍلت ٍ هلت تخطیذى تِ اّذاف ٍ 

 ، آسهاى ّای تضسگ خاهؼِ هحمك ضَد .
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