شيوه نامه ايجاد شركتهاي دانش بنيان
ويژه دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي و اعضاي هيات علمي
وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري

مقدمه
به منظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيتها و تواناييهاا موواود در دانشا اههاا و
موسسات پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاور و اعضا هيات علمي آنهاا
و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصاد  ،اوتماعي و فرهن ي كشور (بناد افام مااده
 84و ماده  15قانون برنامه چهارم) شركتها دانشبنيان با شرايط زير ايجاد ميشوند:
شركت دانشبنيان به شركتي گفته ميشود كه از  5%تا  511%سهام آن متعلق باه يا
دانش اه يا واحد پژوهشي و يا از  15تا  511درصد آن متعلق باه اعضاي هياات علماي
دانش اهها يا واحدها پژوهشي باشد .در صورتي كه سهام دانشا اه كمتار از  11%باشاد
شركت دانشبنيان خصوصي است و در غير اينصورت شركت دانش بنيان دوفتي است.
اهداف
 -5ايجاد زمينه به كارگير هرچه بيشتر تواناييها دانش اههاا و واحادها پژوهشاي و
اعضاي هيات علمي در وامعه
 -2تجار ساز يافتهها پژوهشي
 -3ترغيب هيئت علمي دانش اهها و واحدها پژوهشي برا فعافيتهاا بيشاتر در رفا
نياز وامعه و امكان افزايش درآمد اعضاء هيئت علمي
 -8افزايش درآمدها اختصاصي دانش اهها و واحدها پژوهشي
زمينههاي فعاليت
 -5انجام پژوهشها كاربرد و توسعها
 -2ارائه خدمات تخصصي و مشاورها (خدمات علمي ،تحقيقاتي و فني)

 -3توفيد محصوالت با فنّاور نوين(توسعه فنّاور )
 -8انجام خدمات نظارتي بر پروژهها پژوهشي ،اورائي و مشاورها
 -1ارايه خدمات توسعه كارآفريني
 -6ايجاد مراكز رشد و خدمات ايجاد و توسعه كسب و كار
 -7ارايه خدمات توسعه محصول وديد
 -4ارايه خدمات ايجاد و توسعه خوشه ها كسب و كار
 -9تشخيص فرصت ها كارآفريني
 -51انجام خدمات توسعه فنّاور
 -55انجام خدمات ورود كسب و كارها به بازار بين افملل و وهاني كردن آنها
 -52برنامه ريز و اورا طرحها توسعه كارآفريني در سطوح ملي ،منطقه ا و محلي
انواع شركتهاي دانشبنيان
شركتها دانشبنيان به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:
 -5شركت هايي كه فقط اعضا هيات علمي ماف آن هستند و  -2شركت هايي كاه
دانش اه ها نيز مافكيت دارند.
افم -در صورتي كه ساهام دانشا اه كمتار از  11%باشاد ،شاركت داناشبنياان ،شاركتي
خصوصي است كه بايد تاب قانون تجاارت باشاد و در اداره ت ات شاركتهاا ت ات شاود.
دانش اهها و واحدها پژوهشي ميتوانند بر ط ق قاانون هيئات امناءهاا پاا از تصاويب
هيئت امناء در شركتها خصوصي سهامدار باشند و در بند افم مااده  84قاانون برناماه
چهارم نيز به دوفت اوازه داده شده است كه زميناه سااز و حاامي تشاكيل شاركتهاا
غيردوفتي توسعه فنّاور و شركتها خدمات مهندسي باشد.
ب -درصورتيكه سهام دانش اه  11%يا بيشتر باشد ،شركت داناشبنياان ،شاركتي دوفتاي
است .در بند افم ماده  518قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده  15قانون برناماه چهاارم
نيز تنفيذ شده است ،دانش اهها و واحدها پژوهشاي دوفتاي مصاوب مايتوانناد پاا از
تصويب هيئت امنا شركت دوفتي تاسيا كنند مشروط به اينكه:
 خدمات اين شركتها صرفاً در محدوده تحقيقات و خادمات علماي و فناي باشاد و
دانش اه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نكند.

 حداكثر  89%سهام شركت ،ميتواند به اعضا هيئت علمي ،كارشناساان پژوهشاي،
تكنسينها و كاركنان همان دانش اه يا مركز تحقيقاتي تعلق ب يرد.
 اساسنامه نمونه و يا خاص هريك از شركتهاي داناشبنياان دولتاي و در
هريك از دانشگاهها يا مراكز تحقيقاتي به پيشنهاد معاونت برنامهريازي و
نظارت راهبردي رياست جمهوري به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
 سهامداران و شركت دانشبنيان دوفتاي از محادوديت قاانون منا مداخلاه وزراء و
نمايندگان مجلا ،دوفت و كارمندان دوفت در معامالت دوفتي و كشاور مصاوب
 5337/51/22مستثنا هستند.
 شركت ها دانشبنيان با مافكيت  511درصد اعضاا هياات علماي دانشا اههاا و
موسسات پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاور تاب قانون تجاارت
بوده و بر اساس قوانين مذكور و با حمايت دوفت تشكيل ميشوند.
 هر گونه معامله دانش اهها و مراكز آموزش عافي دوفتي با اين گونه شركتها ممناو
است و كليه قراردادها اين شركتها بعد از پايان قرارداد باا تايياد وزارت علاوم،
تحقيقات و فنّاور بر رو وبگاه زير قرار ميگيرد:
www.irandoc.ac.ir

چگونگي ايجاد شركتهاي دانشبنيان
دانش اهها و واحدها پژوهشي پا از تصويب امكان تاسيا شركتها داناشبنياان در
آييننامه مافي و معامالتي خود در هيئت امناء ميتوانند شارو باه تشاكيل شاركتهاا
دانشبنيان كنند .هر شركت دانشبنيان باه پيشانهاد تعاداد از اعضااء هيئات علماي و
تصويب دانش اه يا واحد پژوهشي تاسيا خواهد شد و يا توسط دانش اه و واحد پژوهشي
به اعضاء هيئت علمي پيشنهاد ميشود .دانش اهها و واحدها پژوهشي به صاورتها زيار
ميتوانند در شركتها دانشبنيان سهامدار باشند:
 -5به وهت اعت ار دانش اه يا واحد پژوهشي بخشي از سهام شركت داناشبنياان باه ناام
دانش اه يا واحد پژوهشي ميشود( .حداقل )1%

 -2به دفيل استفاده از مورد يا موارد مشخصي از يافتاههاا پژوهشاي دانشا اه باا واحاد
پژوهشي در شركت ،بخشي از سهام شركت با توافق سهامداران (دانش اه يا واحد پژوهشي
و دي ر سهامداران حقيقي يا حقوقي) به نام دانش اه يا واحد پژوهشاي مايشاود (در هار
مورد استفاده بنا بر ارزش موضو استفاده شده ،سهام مربوطاه مايتواناد از  5%تاا 511%
باشد).
 -3به علت سرمايهگذار مستقيم دانش اه بخشي از ساهام شاركت داناشبنياان باه ناام
دانش اه است( .درصد متناسب با ميزان سرمايهگذار است).
 -8به وهت خدمات دي ر كه دانش اه به شركت دانشبنياان ارائاه مايدهاد بخشاي از
سهام به نام دانش اه ميشود (متناسب با ميزان خدمات)
 -1اگر شركت دانشبنيان دوفتي باشد بدون نياز به ارائه هيچ خدماتي حداقل  11%ساهام
به نام دانش اه يا واحد پژوهشي است.
 -6هر دانش اه در سال نخست ميتواند ي

شركت مادر تخصصي راهانداز كند.

 -7ايجاد اين شركتها با همكار شهردار ها يا مشاركت دانش اهها منطقه در اوفويات
ميباشد.
تبصره :1شركت دانشبنيان بصورت شركتي و مستقل از تشكيالت دانش اه اداره ميشاود
و دانش اه به ميزان سهامي كه در شركت دانشبنيان دارد در مديريت آن تاتير گذار است
و در سود و ضرر آن شري

است.

تبصره  :2سازمانها حقوقي (خصوصي يا دوفتي) خارج از دانشا اه متناساب باا ميازان
سرمايهگذار خود ميتوانند سهامدار شركت دانشبنيان باشند( .شكلگير شركتهاا
دانشبنيان با مشاركت صناي دوفتي يا خصوصي و دست اههاا و ساازمانهاا اورائاي در
موفقيت آنها تاتير دارد ).در صورتي كه بيش از  11%سهام اين ونه شركتها دوفتاي باشاد
بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

تبصره  :3رييا و معاونين دانش اه و واحد پژوهشي در زمان تصد مسئوفيت ميتوانند
سهامدار شركتها دانشبنياان بشاوند ،و فايكن هياات ماديره و مادير عااملي اين وناه
شركتها را تا زمان تصد مسئوفيت نميتوانند داشته باشند.
تبصره  :4در شركتها دانشبنيان خصوصي اعضاء هيئت علمي دانش اهها و واحادها
پژوهشي متناسب با ميزان وقتگذار و نو فعافيت در شركت (عاالوه بار انجاام وظاايم
دانش بنيان) يا متناسب با ميزان مشاركت در مافكيات فكار موضاوعي كاه در شاركت
استفاده ميشود و يا متناسب با ميزان سارمايهگاذار واقعي(ناه اسامي) كاه در شاركت
دارند ،سهامدار ميشوند.
تبصره  :5در شركتها دانشبنيان خصوصي ،افراد حقيقي داخل يا خارج از دانش اه ياا
واحد پژوهشي (غير از اعضاء هيئت علمي) ميتوانند به داليال خااو و ياا شارايطي كاه
دانش اه يا واحد پژوهشي تعيين ميكند ،صاحب بخشي از سهام بشوند.
تبصره  :6برا ايجاد شركتها دانش بنيان كه اعضا هيات علمي صد در صد مافكيت
را دارند ،نياز به تصويب دانشا اه نيسات و احاراز عضاويت علماي متقاضايان تاسايا
شركت كافي است.

