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 چکیده

افزار و فناوری اند که شامل موارد زیر است: نرمبندی شدهبنیان در هشت حوزه دستههای دانششرکت تربیش

های فعال در حوزه تعداد شرکت این بیندر  آالت و تجهیزات پیشرفته، برق و الکترونیک و غیره.اطالعات، ماشین

 بنیان در تهران مستقر هستند.های دانششرکت زیادی از تعدادهمچنین  افزار و فناوری اطالعات بیشتر است.نرم

ن همچنی. بوده است ۵به  ۱مدیره به تعداد مردان نسبتی حدود تهیأ عضو مدیره، تعداد زنانتاعضای هیأ مورددر 

بوده است. استان تهران با  ۱۰به  ۱مرد حدود نسبت  عاملمدیرانزن نسبت به  عاملمدیرانت در تعداد این نسب

 های کشور دارد.زن را نسبت به بقیه استان عاملمدیران ترینبیشنفر  ۲۴۵

 مقدمه

 تأثیرها نیز ها و مسیرهای دولت و دیگر شرکتبنیان بر هدفهای دانشآوری شده از شرکتاطالعات جمع

ها، فعالیت بادررابطه ۹۸الی  ۹۲آوری شده از سال در این مقاله به بررسی اطالعات آماری جمع روازاین .اردگذمی

ای هفعالیت درها، نقش زنان این شرکت تأسیسها، روند بنیان، فراوانی آنهای دانشهای فعالیت شرکتزمینه

 پردازیم.میو اطالعات دیگر بنیان، گزارش وام های دانششرکت

 بنیانهای دانشحوزه فعالیتی اکثر شرکت

افزار و زیر است: نرم موارداند که شامل شده بندیدستهبنیان در هشت حوزه های دانشتشرک تعداد زیادی از

مواد شیمیایی و پلیمر پیشرفته، دارو و آالت و تجهیزات پیشرفته، برق و الکترونیک، فناوری اطالعات، ماشین

ت خدمات نهای کشاورزی و صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و درمیایی و بیولوژیک، فناوری زیستی، های شیهفراورد

افزار و فناوری هایی که در زمینه نرمتعداد شرکت ترتیب بهبنیان، شرکت دانش ۵۱۸۶در بررسی  .سازیتجاری

های فعال در حوزۀ و تعداد شرکتاز همه بیشتر  ،کنندآالت و تجهیزات پیشرفته فعالیت میاطالعات و ماشین

 د.از نوع تولیدی هستن ،بنیانیها در تفکیک نوع دانش. بیش از نیمی از شرکتسازی کمینه استخدمات تجاری

 های تولیدی بیشینه است.آالت و تجهیزات در درصد شرکتهای فعال در حوزۀ فناوری ماشینسهم شرکت

ی هانوپا در زمینه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی و دارو و فعالیت هایشرکت ترینبیشهمچنین 

 شیمیایی هستند.

 ۹۸ تا ۹۲بنیان از سال های دانشروند رشد شرکت



های تعداد شرکت ۹۸تا  ۹۲ هایسال، در بازه بنیانهای دانشها، با تصویب قانون حمایت از شرکتدر طی این سال

 ۴۸۰یعنی حدود  ،شدند تأسیسبنیان تعداد شرکت دانش ترینبیش ۹۵در سال  .داشتندروند صعودی بنیان دانش

 ستأسیهای در بین شرکت اند.شده تأسیسبنیان های دانشطی هفت سال اخیر، حدود نیمی از شرکت .شرکت

رشد  نمودار افزار و فناوری اطالعات بوده است. همچنینهای حوزه نرمتعداد مربوط به شرکت ترینبیششده، 

آالت و تجهیزات پیشرفته شاهد یک های حوزه مواد شیمیایی و پلیمری شاهد روند صعودی و حوزه ماشینشرکت

 روند نزولی بوده است.

 بنیانهای دانشنقش شهرهای مختلف در شرکت

ر خود بنیان را دهای دانششرکت ترینکم بویراحمد و کهگیلویهو  ،ترینبیشاستان مختلف کشور، تهران  ۳۱در 

ها در تهران از این شرکتعدد  ۲۷۵۳بنیان در کل کشور، شرکت دانش ۵۱۸۶یعنی از حدود  جای داده است.

ین در ب های نوپا را دارند.تعداد شرکت ترینبیشهای فارس، آذربایجان شرقی و مازندران استان مستقر هستند.

 کنند.افزار و فناوری اطالعات فعالیت میها در حوزه نرمدرصد از این شرکت ۳۳های مستقر در استان تهران، شرکت

 در حوزه .استآالت و تجهیزات پیشرفته های کشور، در حوزه ماشینعمده استاندر درصد  ترینبیشکه درحالی

 بنیان را دارد.های دانشتعداد شرکت ترینبیشهای شیمیایی و بیولوژیک، استان البرز دارو و فراورده

 بنیان به تفکیک ماهیت حقوقیهای دانششرکت

ها از لحاظ ماهیت حقوقی در دسته درصد از این شرکت ۶۴فزار و فناوری اطالعات، اهای حوزه نرمدر شرکت

سازی نیز از لحاظ تفکیک ماهیت حقوقی های حوزه خدمات تجاریدرصد از شرکت ۷۵سهامی خاص هستند و 

های فعال در حوزه تجهیزات درصد از شرکت ۵۰ ماهیت حقوقی همچنین در دسته سهامی خاص قرار دارند.

 صورتها بهدرصد از شرکت ۶۲ها، بیش از طورکلی در بین همه شرکتبه .استمسئولیت محدود  صورتبهپزشکی 

 هستند. ها سهامی عاماز آن درصد ۰٫۶ درصد یعنی حدود ۱کمتر از و  سهامی خاص

 بنیان در بورسهای دانششرکت

 درآمد این ترینبیشافزار و فناوری اطالعات هستند. همچنین بنیان در حوزه نرمهای بورسی دانشعمدۀ شرکت

 درصد کل درآمدها هم متعلق به این دسته از فناوری است.  ۵۵حدود  درها یعنی نوع شرکت

 بنیانهای دانشنقش زنان در شرکت



بوده است. همچنین  ۵به  ۱نسبتی حدود  ،انبه تعداد مرد مدیرههیأت عضو ، تعداد زنانمدیرههیأتضای در تعداد اع

استان تهران با  است. ۱۰به  ۱های مرد حدود نسبت های زن نسبت به مدیرعاملاین نسبت در تعداد مدیرعامل

 های کشور دارد.نهای زن را نسبت به بقیه استااملمدیرع ترینبیش ،نفر ۲۴۵

 هستند.زن بنیان های دانششرکت درصد از مدیرعامالن ۱۱مدیره و هیأتاعضای  درصد از ۲۲، حاضر حال در

 دارانسهامنفر از  ۳۴۳۳بنیان را دارند یعنی تعداد های دانشیت شرکتدرصد از میزان مالک ۱۶همچنین زنان حدود 

 دهند.بنیان را زنان تشکیل میهای دانششرکت

 ترینبیشبنیان دکتری تخصصی است و های دانشمدیره زن شرکتهیأتدرصد از اعضای  ۱۰مدارک تحصیلی 

درصدها به ترتیب مربوط  سوم دوهای زن، مدیرعامل مورد در ها کارشناسی بوده است.تحصیلی آندرصد مدارک 

ی طورکل. بهدهدپنجم این درصدها را دکتری تخصصی پوشش میبه کارشناسی و کارشناسی ارشد است و یک

ها تحصیالت ز آندرصد ا ۶های زن دارای تحصیالت تکمیلی هستند و حدود درصد از مدیرعامل ۵۶حدود 

 شوند.صورت خانگی اداره میهای کوچک و متوسط بهبسیاری از شرکتدانشگاهی ندارند. همچنین 

زه تر است و در حوها پررنگه نسبت سایر فناورینقش زنان در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی ب

 ها کمینه است.نسبت به سایر فناوریآالت و تجهیزات پیشرفته و برق و الکترونیک این درصد ماشین

 گزارش وام

ها های دریافتی شرکتنکرده است و بیشتر وام یل اخیر تغییرسا ۴ها در میزان وام پرداختی به شرکت طورکلیبه

در وضعیت  ۹۸سال  ها در انتهایهای پرداختی به شرکتهمچنین بیش از نیمی از وام صورت جعاله بوده است.به

شده  رت پرداختی است و مقدار کمی تسویهصوها بهاکثر وام ۱۳۹۴مقدار در سال  ترینبیشد که نفعال قرار دار

 است.

های فناور بوده بنیان بیشتر از شرکتهای دانشهای پژوهش و فناوری از شرکتمیزان حمایت صندوق در ضمن

ن در بی های فناور است.بنیان نیز بیشتر از شرکتهای دانشهای پرداختی به شرکتهمچنین میزان وام است.

های و شرکت تریم میزانبیشآالت و تجهیزات پیشرفته های حوزه ماشینها، میزان پرداخت وام به شرکتشرکت

 است.ترین میزان بوده تی، کشاورزی و صنایع غذایی کمحوزه فناوری زیس

ی بوده است یعن ترینبیشبه ترتیب( )ان های تهران و اصفهاستان مستقر در هایمیزان وام پرداختی به شرکت

  های مستقر در تهران پرداخته شده است.ها به شرکتدرصد از وام ۷۰حدود 

 بندیجمع



ق پژوهش و فناوری همچنین میزان حمایت صندو و توجه بودهبنیان قابلهای دانشهای اخیر رشد شرکتدر سال

تند بنیان در پایتخت مستقر هسهای دانشتوجهی از شرکتبنیان افزایش یافته است. تعداد قابلهای دانشاز شرکت

 کنند.آالت و تجهیزات پیشرفته فعالیت میافزار و ماشینها به ترتیب در زمینه فناوری و نرمو اکثریت این شرکت

مدیره هیأتنفر از اعضای  ۵از هر  حدوداًکه طوریکنند بهبنیان ایفا میدانش هایزنان نیز نقش پررنگی در شرکت

های های بیشتر شرکتها و فعالیتبه امید موفقیت نفر زن است. ۱مدیرعامل  ۱۰از هر  باًیتقرنفر زن و  ۱

 بنیان.دانش

 منبع

 آفرین اعتمادارزش(، شرکت اعتبارسنجی ۹۸تا  ۹۲) بنیانهای دانشبوم شرکتگزارش زیست

 

 

Commented [WU1 :] باسالم و وقت بخیر. این مقاله

بنیان از های دانشبوم شرکتبراساس گزارش زیست

منبع در نوشته شده است و به عنوان  ۹۸ا ت ۹۲سال 

انتهای مقاله ذکر شده است بااین حال تصویر زیر در 

 است.صفحات اول منبع گفته شده 


