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چکیده

• در سال  1398در مجموع تعداد  2307شرکت دانشبنیان دارای فعالیت تحقیق و توسعه در کل کشور فعالیت داشتهاندد کده اسدتانهای تهدران ،اصدفهان ،خراسدان
رضوی ،البرز و فارس به ترتیب دارای بیشترین تعداد شرکت دانشبنیان در این زمینه بودهاند.

• در سال  20234 ،1398نفر محقق در شرکتهای دانشبنیان سراسر کشور مشغول به فعالیت بودهاند که از این تعداد 4825 ،نفر آن را زنان و  15409نفر را مدردان
تشکیل دادهاند .استانهای تهران ،اصفهان و البرز به ترتیب سه استان دارای بیشترین تعداد محقق در شرکتهای دانشبنیان در کل کشور بودهاند.
• از  16460پروژه تحقیق و توسعه مربوط به شرکتهای دانشبنیان در کل کشور در سال  ،1398استان تهران با  9287پروژه بیشترین و استان لرستان بدا  16عددد،

کمترین تعداد پروژه تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان را به خود اختصاص دادهاند.
• در سال  ،1398از نظر نوع پروژه ،تحقیقات توسعهای با  52درصد بیشترین سهم را از حیث تعداد در میان پروژههای انجام شده داشته است.
•

در حال حاضر  6695شرکت دانشبنیان در کل کشور وجود دارد .استان تهران با  3523شرکت در رتبه اول ،استان اصفهان بدا  612شدرکت در رتبده دوم ،اسدتان
خراسان رضوی با  360شرکت در رتبه سوم و استان البرز با  310شرکت در رتبه چهارم از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان قرار دارند.

مقدمه

مرکز آمار ایران آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان را در سالهای  1396و  1398اجرا نموده است .در طرح آمارگیری از فعالیتهدای
تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان که در قالب طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه در سال  1399اجرا شدده اسدت ،بده شدرکتهای
دانشبنیان مراجعه و اطالعات مربوط به سال  1398این واحدها جمعآوری شده است.

هدف کلی از اجرای طرح آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان ،تهیه و تولید آمارهای مورد نیاز برای تعیین نماگرهدای مهدم تحقیدق و
توسعه شرکتهای دانشبنیان از جمله تعداد محققین ،هزینههای تحقیق و توسعه و تأمین نیازهای آماری دستگاههای برنامهریزی است.
این گزارش از دو بخش تشکیل شده که بخش اول بر اساس آمار منتشر شده از گزارش مرکز آمار و بخش دوم از آمارهای آنالین وب سدایت مرکدز شدرکتهای
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،تهیه و تنظیم شده است.

بخش اول

وضعیت فعالیت تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان
در سال 1398

تعریف شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان ،شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصداد داندش محدور ،تحقدق اهدداف علمدی و
اقتصادی (شامل گستره و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاالها و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر
و با ارزش افزوده فراوان فعالیت داشته و بر اساس معیارهای مورد نظر آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیدان و تجداری سدازی
نوآوریها و اختراعات ،به تأیید "کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" رسیده است.
شرکتهای دولتی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ،مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

تعداد شركتهاي دانش بنيان داراي فعاليت تحقيق و توسعه
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تعداد پروژه هاي تحقيق و توسعه شركتهاي دانش بنيان برحسب گروه علمي1398 -
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توزیع تعداد محققان شركتهاي دانش بنيان 1398 -
در ا  ،1398تعداد  20234ننس محق در شسکتها دانشرنیان سا س ک در م غد ره فعالیت رددهاند که از این تعداد 4825 ،ننس آن را
زنان  15409ننس را مسدان ت کیش دادهاند.
ا تانرا ترسان؛ اهنران البسز ره تستیر ه ا تان دارا ری تسین تعداد محق در شسکتها دانش رنیان کش ک در رددهاند.
سهم استانهاي داراي بيشترین تعداد محققان

سهم زنان و مردان از محققان شركتهاي دانش بنيان
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طبقهبندی انواع پژوهش
پژوهش بنيادي
پژوهشی که صرفاً با هدف گسترش مرزهای دانش ،دسترسی به اصول ،بنیان پدیده ها و حقایق قابل کشف انجام میشود .پژوهش بنیادی به منظور تدوین فرضیه ها ،نظریده هدا ،قدوانین و
آزمودن آنها ،به تحلیل ویژگیها ،ساختار و روابط میپردازد .اشاره به عبارت «بدون توقع کاربرد خاص» در تعریف پژوهش بنیادی بسیار اهمیت دارد .به طور معمول نتایج پژوهش بنیادی بده
فروش نمیرسد؛ اما به طور معمول در مجله های خاص علمی منتشر می شوند و یا به همکاران ذینفع منتقل می شود.

پژوهش كاربردي
پژوهشی مبتنی بر دانش حاصل از پژوهش ها و تجربه های پیشین که به منظور کسب آگاهی های جدید و با اهداف کاربردی خاص انجام می شود .پژوهش کاربردی یا به منظور تعیین راه
های استفاده از یافته های پژوهش بنیادی اجرا می شود ،و یا برای تعیین شیوه ها یا روش های جدید دستیابی به اهداف مشخص و از پیش معلوم صورت می گیرد .این نوع پژوهش مستلزم
در نظر گرفتن دانش موجود و گسترش آن به منظور حل مسأله های واقعی است .تمایز بین پژوهشهای بنیادی و کاربردی با ایجاد یك پروژه جدید برای کشف نتایج محتمل یك پدژوهش
بنیادی مشخص میشود.

پژوهش توسعهاي
پژوهشی مبتنی بر نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی که به منظور استفاده در تولید مواد ،فراورده ها ،وسایل و ابزار ،فرایندها و روشهای جدیدد یدا بهبدود آنهدا انجدام مدی شدود .توسدعه
محصوالت یا فرآیندهای جدید بیانگر پژوهش توسعه ای است .مهمترین وجه تمایز پژوهش توسعهای از سایر پژوهش ها این است که پژوهش توسعهای بدرای معرفدی کاربرردهدای جدیدد،
بهبود فرآیندها و تولید محصوالت موجود و یا در مسیر تولید فرآیندها و فرآورده های جدید صورت میگیرد.

پروژههاي تحقيق و توسعه شركتهاي دانش بنيان برحسب نوع1398 -
رم انداع پس ژهها تحقی
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رس ا اب نتایج طسح آمارگیس فعالیت تحقی
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تد عه شسکتها دانش رنیان در ا  ،1398تعداد 16460پس ژه تحقی

تد عه در شسکتها دانش رنیان در کش

ک در انجام شده ا ت .از نظس ندع پس ژه ،تحقیقات تد عها را  52درهد ری تسین رم را از حیث تعداد در میان پس ژهها انجام شده ،داشته ا ت.
در ا تان ترسان ،از مجمدع  9287پس ژه ،تحقیقات تد عها را  56درهد ری تسین رم را از حیث تعداد در میان پس ژهها انجام شده ،داشته ا ت.

هزینههاي پروژههاي تحقيق و توسعه شركتهاي دانش بنيان برحسب نوع 1398 -
رم هزینها انداع پس ژهها تحقی
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تد عه در شسکتها دانش رنیان در کش ک در ،تحقیقات تد عها را  58درهد ری اتسین ارم را از

حیث هزینه در میان انداع پس ژهها انجام شده ،داشته ا ت.
در ا تان ترسان نیز ،تحقیقات تد عها را  57درهد ری تسین رم را از حیث هزینه در میان انداع پس ژهها انجام شده ،داشته ا ت.

توزیع هزینههاي تحقيق و توسعه شركتهاي دانش بنيان برحسب استان1398 -

در ا  1398از مجمادع حاد د 4.1

ایس ا تان ها 13.7

آذررایجان شسقر 2.7

هزار میلیارد تدمان مخارج انجام شده
رس ر

تحقی

سسا ان رضد 2.7

تد اعه شاسکتها

دانش رنیان در کش ک ادر ،ا اتانرا

اهنران 4.1

ترسان ،الباسز اهانران راه تستیار
ری تسین هزینهها را در این زمیناه راه
سدد استصاص دادهاند.
ا تان کسد تان را  1.1میلیارد تدماان

در پایینتسین اح هزیناه در ایان
زمینه قسار دارد.

ترسان 63.9

البسز 12.9

بخش دوم

وضعیت شرکتهای دانش بنیان به لحاظ تعداد*

* را تدجه ره اینکه داده ها ارائه شده در این رخش ره هدرت لحظها ره ر ز ر انر مرشدد ،مبنا امار مندرج در این گزارش ،تاریخ تریه گزارش ( )1401/03/02ا ت.

تعداد شركتهاي دانش بنيان كشور بر اساس نوع

شسکتها دانش رنیان محار را آییننامه ارزیاارر شاسکتها

 377شرکت

مد سات دانشرنیان (مصدب کارگس ه  )1400/11/02رس ا اب
معیارهایر همچدن ح فنا ر  ،مسحله تدلید طساحر مبتنر رس
تحقی

تد عه ره  6د ته زیس تقسیم مرشدند:

نوپا نوع 1
 1676شرکت

 6734شرکت

 oندپا ندع 2
 oتدلید ندع 2
 oندپا مستعد دانش رنیان
 oتدلید مستعد دانش رنیان

تولیدی نوع 1

نوپا نوع 2

 oندپا ندع 1
 oتدلید ندع 1

 642شرکت

 349شرکت

دانش بنیان
 3397شرکت

نوپا مستعد

تولیدی نوع 2

دانش بنیان

 293شرکت
تولیدی مستعد
دانش بنیان

تعداد شركتهاي دانش بنيان استان تهران بر اساس نوع

234شرکت

نوپا نوع 1

حد د  52.6درهد از شسکت ها دانش رنیان ک در ،مسرادط راه
ا تان ترسان ا ت.

از نظس تعداد شسکتها دانش رنیان مستقس در؛

 854شرکت

3523شرکت

 ا تان سسا ان رضد را  360شسکت در رتبه دم
قسار دارند.

تولیدی نوع 1

نوپا نوع 2

 ا تان اهنران را  612شسکت در رتبه د م
 ا تان البسز را  310شسکت در رتبه چرارم

381شرکت

132شرکت

دانش بنیان
1797شرکت

نوپا مستعد

تولیدی نوع 2

دانش بنیان

 125شرکت
تولیدی مستعد
دانش بنیان

تعداد شركتهاي دانش بنيان كشور بر اساس دسته فناوري

 1529شسکت :فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای
 1474شسکت :ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته
 1472شسکت :سخت افزارهای برق و الکترونیك ،لیزر و فوتونیك
 955شسکت :مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی
 417شسکت :دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
 339شسکت :خدمات تجاریسازی
 283شسکت :کشاورزی ،فناوری زیستی و صنایع غذایی
 252شسکت :وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی
 13شسکت :صنایع فرهنگی ،خالق و علوم انسانی و اجتماعی

تعداد شركتهاي دانش بنيان استان تهران بر اساس دسته فناوري

 1104شسکت :فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای
 759شسکت :سخت افزارهای برق و الکترونیك ،لیزر و فوتونیك
 675شسکت :ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
 350شسکت :مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی
 234شسکت :خدمات تجاریسازی
 204شسکت :دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
138شسکت :وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی
 72شسکت :کشاورزی ،فناوری زیستی و صنایع غذایی
 7شسکت :صنایع فرهنگی ،خالق و علوم انسانی و اجتماعی

