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 چکيده
جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در  یکی از رویکردهای مناسب

های اقتصاد مقاومتی استخراج شود و مؤلفهآن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل می

بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق های دانشی شرکتگردد. توسعهمی

های اخیر توسط مقام معظم رهبری اصطالح اقتصاد مقاومتی در سال .اقتصاد مقاومتی است

نظرانی با مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب

اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرده

در  های فرهنگ و سیاست راهای حوزهادبیات اقتصاد اسالمی و برخی نیز نقش مؤلفه

ی حاضر، پس از تعریف مفهوم مقاله .اندگیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دادهشکل

 زای اقتصاد، سعی در تبیینهای آن بر اساس نقاط آسیباقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه

بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. به این منظور، های دانشی شرکتراهبرد توسعه

 هایی شرکتبنیان به عنوان بستر توسعهبعد، به تبیین اقتصاد دانش یدر مرحله

ه بنیان ارائهای دانشها و کارکردهای شرکتپردازد. در ادامه، تعریف، ویژگیبنیان میدانش

های اقتصاد مقاومتی ها بر مؤلفهشده است و در نهایت، چگونگی تأثیرگذاری این شرکت

 .بررسی خواهد شد

 اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان، زیر بنایی :يديکل واژگان
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 مصطفی قاسمی

 .، قائم شهر، ایرانواحد قائمشهر  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

 

 نام نویسنده مسئول:
 مصطفی قاسمی

زیر بنایی توسعه اقتصاد مقاومتی با تاکيد  ارزیابی

 بر شرکت هاي دانش بنيان

http://www.joas.ir/
http://eghtesad-moghavemati.blogfa.com/post/47


 212 -200، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف مهم نظام های سیاسی جهان و علی الخصوص نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده و 

 و شدر روند در که است(  …فقر و بیکاری و هست ، علت این مسئله نیز وجود منافع و مزایایی ) همانند : بهبود و ارتقای سطح زندگی ، کاهش

محقق میشود . نظریات و الگوهای مختلفی در زمینه رشد و توسعه برای نیل به این اهداف در کشور ما ارائه و برخی نیز اجرا  اقتصادی توسعه

. اما اکنون ایده و استراتژی جدیدی از زبان شده اند ، اما سرانجامی خوشایند بدالیل مختلف ) همچون نبود نگاه بومی و اسالمی ( نداشته اند 

رهبری کشور با نگاه بومی و اسالمی مطرح و مورد توجه بسیاری جهت تحلیل و بررسی و تدوین قرار گرفته است تا به حول قوه الهی به اجرا 

ای جهان اسالم الهام بخش و کارآمد بوده و درآید و بتواند کشور ما را به سمت اقتصادی ایده ال و اسالمی حرکت دهد ، اقتصادی که بتواند بر

 . زمینه ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشد

بی تردید استراتژی اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه ها، ابعاد و الیه های فراوان و مختلفی همچون : تقویت تولید داخلی ، کاهش وابستگی 

د اتکایی و خود کفایی در تولید کاالهای اساسی و استراتژیک و . . . و هدف مشخصی وارداتی ، رهایی از اقتصاد تک محصولی)نفت( و مصرفی ، خو

 . چون توانایی مقابله و انعطاف در برابر تهاجمات اقتصادی با دارا بودن اقتصادی بومی و مقاوم است

 

 قتصاد مقاومتیا

ناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک رسد که یکی از رویکردهای مبا توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی، به نظر می

ی اقتصاد مقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصاد مقاومتی، است. در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعه

ی بعد، راهبرد خاصی جهت تبدیل در مرحله های اقتصاد مقاومتی استخراج گردد ونقاط ضعف و تهدیدزای آن مورد تحلیل واقع شود و مؤلفه

از ابتدای مطرح شدن اصطالح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقالب در  .این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین شود

ین است اقتصاد مقاومتى معنایش ا»ند: ااند. ایشان معنای اقتصاد مقاومتی را چنین بیان نمودههای گوناگون به تبیین این مفهوم پرداختهسخنرانی

اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع پذیرىکه ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب

بیند هد بود، کمتر آسیب بهاى مختلف خوااقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که همیشگى و به شکل

ست ى نفى نیست، این جور نیاقتصاد مقاومتى فقط جنبه»کنند: همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می« و اختالل پیدا کند.

یک  اقتصادى که به که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد. نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن

 .دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشنددهد و اجازه میملت امکان می

ریزی تعاملی بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامه

ا چه ساز تهدید چیست و چگونه و بپذیر زمینهها و نقاط آسیبستفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است. حال باید دید زمینهمبتنی بر راهبرد ا

توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود و به عنوان فرصتی برای اصالح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع راهبردی می

شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت. بنابراین به فرآیند شناسایی نقاط آسیب و تهدیدهای خارجی و داخلی و تبدیل این نقاط تهدیدها، به رشد و 

فی ها و نقاط ضعشود. حال سؤال اینجاست که اقتصاد کشور چه آسیب، اقتصاد مقاومتی گفته میهای رشد و توسعهضعف و تهدیدها به فرصت

های اقتصاد مقاومتی برای تبدیل کردن این نقاط به فرصت چیست؟ مبنای پاسخ به این ای دشمن شده است و مؤلفهدارد که باعث بروز تهدیده

 :شودها اشاره میهای اقتصاد مقاومتی است که به اجمال به این مؤلفهی مؤلفههای رهبر معظم انقالب دربارهی حاضر، دیدگاهپرسش در مقاله

آورد. در واقع ی تهدیدهای خارجی را نیز فراهم میترین نقاط ضعف اقتصاد ایران است که زمینهز اساسیدولتی بودن اقتصاد یکی ا. 1

وری و ها، به علت پایین بودن بهرهدهند. این شرکتهای بزرگ دولتی تشکیل میهای اقتصادی کشور را شرکتساختار اصلی اقتصاد و بنگاه

های هایی، به علت ویژگیق کافی با تغییرات و تهدیدهای محیطی را ندارند. همچنین در چنین شرکتنداشتن پویایی و قدرت تحول، توان انطبا

ی شیوع فساد به عنوان تهدید داخلی اقتصاد بسیار باالست. بنابراین ی نوآوری و بهینه کردن محصوالت پایین و زمینهخاص ساختاری، زمینه

های آورد. از این رو، یکی از مؤلفهبه عنوان تهدید خارجی، اسباب چالش در اقتصاد را فراهم میها، تحریم مواد اولیه یا محصوالت این شرکت

 .رود که مورد تأکید رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته استاقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به شمار می

ی پایین که مصداق بارز این موضوع وابستگی اقتصاد به زودهافی دولت به فروش مواد خام و با ارزشوابستگی اقتصاد ایران و بودجه . 2

های فعال در این حوزه است که متأسفانه ی اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکتریشه .فروش نفت خام است

ی و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود. بنابراین یکی قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی، به اهرمی برای تحریم این مسئله باعث شده است نقطه

 .های اقتصاد مقاومتی کاهش و قطع وابستگی به نفت استدیگر از مؤلفه

http://www.joas.ir/


 212 -200، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

یکی دیگر از نقاط تهدیدزای اقتصاد ایران مدیریت مصرف است. این موضوع، از یک سو، مربوط به تعادل و عدم اسراف در مصرف و از . 3

موضوع  های اقتصاد مقاومتیی داخلی است. بنابراین یکی دیگر از مؤلفهکنندهمصرف تولیدات داخلی از سوی مصرفسوی دیگر، مرتبط با اهمیت 

 .مدیریت مصرف است

ی نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران است. بنابراین باال وری پایین عوامل تولید و استفادهبهره. 4

 .رودهای اقتصاد مقاومتی به شمار میوری نیز یکی دیگر از مؤلفهبهره بردن

ه های اقتصادی است. در حقیقت این مسئلیکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خالقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه . 5

 پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگانی آسیبد زمینههای خارجی نموده است و این خوی فناوریکنندهاقتصاد و صنعت کشور را مصرف

رترین ترین مظاهر و مؤثدهد. به همین دلیل، رهبر معظم انقالب نیز یکی از مهمهای اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار مینماید و سایر مؤلفهفراهم می

های لبنیان به عنوان یکی از سرفصهمچنین ایشان در جای دیگری از اقتصاد دانش اند.بنیان دانستههای دانشهای اقتصاد مقاومتی را شرکتمؤلفه

 .برنداقتصاد مقاومتی نام می

های اقتصاد مقاومتی ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کاالهای استراتژیک مورد نیاز کشور است. یکی دیگر از چالش. 6

 .شودهای اقتصاد مقاومتی محسوب میی دیگر از مؤلفهبنابراین حمایت از تولید ملی نیز یک

 

 هاي دانش بنيانشرکت

و  های خود و پویاییها، با توجه به ویژگیکنند. این شرکتبنیان بازی میبنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد دانشهای دانششرکت

ها در ی مواجهه با شرایط تحریم را دارا هستند. نقش این شرکتپذیری باال، ظرفیت مناسبی براتطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف

 .ی اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مالحظه استگیری و توسعهشکل

ی یک نماید. بر اساس مادهبنیان، نقش محوری در ساختار این نوع اقتصاد ایفا میهای اقتصاد دانشبنیان، به عنوان بنگاههای دانششرکت

افزایی ی خصوصی یا تعاونی است که به منظور همبنیان شرکت یا مؤسسهها و مؤسسات دانششرکت»بنیان، های دانششرکت قانون حمایت از

ق سازی نتایج تحقیمحور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاریی اقتصاد دانشعلم و ثروت، توسعه

افزارهای مربوط، ی فراوان، به ویژه در تولید نرمهای برتر و با ارزش افزودهی فناوریو تولید کاال و خدمات( در حوزهو توسعه )شامل طراحی 

 «.شودتشکیل می

 ی خدماتکار رفته در ساخت محصوالت و ارائههای بهی دانش فنى، فرآیندها، ابزار و سیستمتوان کلیهدر تعریف مذکور، فناوری را می

کرد. فناوری همواره در خلق ثروت برای کشورها نقش اساسی داشته و سطح استاندارد و کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار تعریف 

کنند. اقتدار فناوری موجب اقتدار چنان است که پیشرفت تمدن را غالباً با توجه به فناوری برتر هر دوره مشخص میداده است. تأثیر فناوری آن

 .گرددی، سیاسی و اجتماعی میاقتصاد

کرده در مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی های انسانی تحصیلدسته از گروه آن»بنیان های دانش، شرکتOECD همچنین طبق تعریف

زا و های درآمدتهای تبدیل علوم فراگرفته به فعالیهای علمی، روشکه توانسته باشند در این مراکز، عالوه بر فراگیری علوم نظری و تئوری

 .شوداطالق می« ی ارزش را به همراه داشته باشدتولیدکننده

ها فرد و کارکردهای این شرکتهای منحصربهها در اقتصاد مقاومتی ابتدا الزم است ویژگیای بررسی و تبیین نقش این شرکتحال بر

 :گرددها هستند که در این بخش به طور خالصه بیان میبنیان دارای تمایزات خاصی با سایر شرکتهای دانشتشریح شود. شرکت

 .ها داردنیروهای متخصص به کل کارکنان، اختالف زیادی با دیگر شرکتبنیان نسبت هاى دانشدر شرکت .1

 .های متخصص به کل کارکنان زیاد استبنیان درصد رشد نیروهاى دانشدر شرکت. 2

 .بنیان مشارکت دارندهاى دانشها و مؤسسات علمى و پژوهشى در مدیریت و راهبری شرکتعلمی دانشگاهاعضای هیئت. 3

 .ها برای تحقیق و توسعه نیاز دارندی بسیار زیادتری نسبت به دیگر شرکتبنیان بودجهدانشهاى شرکت. 4

 .ای در استفاده از فناوری برای رشد سریع دارندبنیان توانمندی ویژههاى دانششرکت. 5

 .ارافزی فناوری است، نه بر سرمایه یا سختبنیان صنعتی، متکی بر توسعههاى دانشی شرکتتوسعه. 6

 .بنیان، نوآوری در فناوری استهاى دانشمزیت رقابتی شرکت. 7

 .کنندهای جدید تسخیر میی محصوالت با فناوریبنیان بازارهای جدید را از طریق ارائههاى دانششرکت. 8

 .اتوماتیک تکیه نداردهای دستی یا نیمهبنیان به روشهاى دانششرکت. 9

 .شوندهای کوچک و متوسط محسوب میاز نظر اندازه جزء شرکتبنیان های دانشاغلب شرکت. 11

 :ها برشمردتوان اهداف و کارکردهای زیر را برای این شرکتهای ذکرشده، میبا توجه به ویژگی
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 .ها به محصول و مشاغل پایدارجذب و تبدیل ایده. 1

 .(سازی علم و دانشافزایی علم و ثروت )تجاریهم. 2

 .های پژوهشی و تحقیقاتیتهسازی یافتجاری. 3

 .وکارآموختگان به منظور ورود به فضای کسبتوانمندسازی دانش. 4

 .های برترها و تولید فناوریدهی در جهت نوآوریحمایت، هدایت و سمت. 5

 .ها و واحدهای پژوهشی در جامعههای دانشگاهکارگیری هرچه بیشتر توانمندیایجاد زمینه برای به. 6

های بیشتر در رفع نیازهای ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیتعلمی دانشگاهمتخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیئت ترغیب. 7

 .ها و مراکز پژوهشیسازی در دانشگاهجامعه برای ترویج فرهنگ تجاری

 .یافته در مراکز پژوهشیهای شکلناوریهای پژوهشی و فگیری از یافتههای اجرایی به بهرههای اقتصادی و دستگاهتشویق بنگاه. 8

 .ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی. 9

های اقتصادی ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت»رهبر معظم انقالب: 

ه کارهایی است ک بنیان از جملهایم. امروز صنایع دانشاد انجام دادهی اقتصترین حرکت مهم را در زمینهدرآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ

 «.تواند این خأل را تا میزان زیادی پر کندمی
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 گيريبحث و نتيجه

های اصلی آن و از سوی دیگر، تعریف و کارکردهای اقتصاد های اقتصاد مقاومتی و مؤلفهحال از یک سو، با توجه به تعریف و بیان ویژگی

 :ی اقتصاد مقاومتی در محورهای زیر تبیین نمودگیری و توسعهها را در شکلتوان نقش این شرکتبنیان، میهای دانشو شرکت

اسبی پذیری باال، ظرفیت منهای خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطافبنیان، با توجه به ویژگیهای دانششرکت. 1

زیادی  هایی، تأثیرساالری در چنین شرکتتر ثروت، بر اساس شایستهتحریم را دارا هستند. همچنین توزیع عادالنه رو شدن با شرایطبرای روبه

ری و وهای سنتی، سبب افزایش بهرهها، در مقایسه با شرکتدر عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این شرکت

های تولیدی در چند شرکت بزرگ دولتی، مانع از گذارشده خواهد شد. همچنین استراتژی عدم تمرکز فعالیتهای دولتی واکارآمدی شرکت

های الزم جهت عملی ساختن استراتژی عدم تمرکز بنیان زیرساختهای دانشگردد. شرکتها میی شرکتتحریم آسان محصوالت یا مواد اولیه

 هایی توانمندیاولیه یا فناوری، چنین شرکتمحصول را دارا هستند. در صورت تحریم مواد و همکاری چندین شرکت متوسط جهت تولید یک 

 .ی جایگزین خواهند داشتالزم را جهت دستیابی به فناوری یا مواد اولیه

یان، با بندانشهای های اقتصاد مقاومتی بیان شد. شرکتقطع وابستگی به فروش خام مواد معدنی، به ویژه نفت، یکی دیگر از مؤلفه. 2

ی مورد نیاز، توانمندی الزم را جهت تبدیل مواد خام به های پیشرفتهکارگیری فناوریفرد خود و توان ایجاد و بههای منحصربهتوجه به ویژگی

آمده در این حوزه را وجودتواند تهدید بههایی میی باال دارند. در واقع دولت با اعتماد و توجه به چنین شرکتمحصوالت نهایی و با ارزش افزوده

 به فرصتی جهت شکوفایی صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل نماید. با تمرکز بر این استراتژی، در بلندمدت، عالوه بر خودکفایی کشور در بسیاری

 .توان از نفت به عنوان ابزاری جهت تهدید دشمن استفاده نموداز کاالهای مرتبط با نفت و صنایع معدنی، حتی می

 روی درهای اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف مطرح شد. واقعیت این است که یکی از علل اساسی اسراف و زیادهیکی دیگر از مؤلفه. 3

مصرف و همچنین تمایل مردم به مصرف کاالهای خارجی، پایین بودن کیفیت محصوالت و کاالهای داخلی است و این مسئله در بلندمدت باعث 

هینه بنیان در استفاده از دانش برای بهای دانشکیفیت اکثر کاالهای داخلی شده است. بنابراین با توجه به ویژگی شرکت سلب اطمینان مردم از

توان موجب ترغیب مردم به مصرف کاالهای داخلی گردید. به این ترتیب، از یک کردن کیفیت محصوالت داخلی، به همراه اقدامات فرهنگی، می

یابد و از سوی دیگر، با ارتقای کیفیت محصوالت داخلی، صوالت و ارز خارجی جهت واردات این کاالها کاهش میسو وابستگی کشور به مح

ری پذیی کاالهای صادراتی، آسیبگردد. در نهایت، با افزایش گسترهی رقابت این کاالها با کاالهای مشابه در بازارهای خارجی فراهم میزمینه

 .یابدی صادراتی کاهش میکشور در برابر تحریم کاالها

 وری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشوربنیان بیان شد. پایین بودن بهرهوری عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل اقتصاد دانشبهره. 4

رشده عالوه بر تأثیرات ذکبنیان، های دانشوری عوامل تولید در شرکتهای اقتصادی دارد. در حقیقت بهرهای بر تمام جنبهاست که تأثیر گسترده

ی مردم از کاالهای داخلی، از ی محصوالت و کاالها خواهد شد. در نتیجه، عالوه بر افزایش استفادهشدهی تمامدر بند قبل، سبب کاهش هزینه

 .سوی دیگر، مزیت رقابتی در قیمت برای صادرات محصوالت در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد

های اقتصاد مقاومتی، از طرف رهبر ای است که عالوه بر تأثیرگذاری بر سایر مؤلفهبنیان به اندازههای دانششرکتاهمیت اقتصاد و . 5

اری بنیان به عنوان راهکهای دانششود. ایشان از شرکتهای اقتصاد مقاومتی مطرح میترین و مؤثرترین مؤلفهمعظم انقالب به عنوان یکی از مهم

ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد استفاده کنیم و تالش »نمایند که کنند و تصریح میدهای نفت یاد میبرای جایگزینی درآم

نایع ایم. امروز صی اقتصاد انجام دادهترین حرکت مهم را در زمینههای اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگکنیم نفت را با فعالیت

 «.تواند این خأل را تا میزان زیادی پر کندکارهایی است که می ملهبنیان از جدانش

بنیان هاى اقتصادى دانشبنیان و فعالیتهاى دانشاین بخش شرکت»فرمایند: همچنین ایشان در جای دیگر، با تأکید بر این موضوع، می

ا باید یک م»کنند: دانند و تأکید میرا مترادف اقتصاد مقاومتی میدر سخنرانی دیگری، ایشان کارآفرینی « ى باز و امیدبخشى است.خیلى جاده

 «.اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معنایش این است

شور ک های اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و همچنین خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک مورد نیازیکی دیگر از مؤلفه. 6

بنیان ی ملی، اقتصاد دانشبنیان بیان شد، یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانهی اقتصاد دانششده در حوزهاست. چنان که در مباحث مطرح

ش افزای در حقیقت، یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصوالت استراتژیک، ارتقای فناوری و .بنیان استهای اقتصادی دانشو بنگاه

تواند ریزی صحیح، حتی کشور میبنیان است. با برنامههای دانشی شرکتبنیان نمودن اقتصاد و توسعهوری عوامل تولید از طریق دانشبهره

 .ی این محصوالت نیز باشدصادرکننده

های الزم جهت به داشت که زیرساختی فوق، در صورتی امکان تحقق خواهند در انتها باید به این نکته اشاره نمود که موارد ذکرشده

وده ی حاضر نبهای مذکور هدف نوشتهبنیان فراهم شود. بررسی زیرساختهای دانشبنیان و رشد و فراگیر شدن شرکتوجود آمدن اقتصاد دانش

بنیان دانش هایستراتژی شرکتنیاز تحقق ابنیان و پیشهای اقتصاد دانشترین زیرساختاست، ولی مناسب است که در اینجا به یکی از اساسی
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دانشی  ی انسانی خالق، نوآور وبنیان سرمایهنیازهای اقتصاد دانشترین پیشی اقتصاد مقاومتی اشاره شود. در حقیقت یکی از اساسیجهت توسعه

ی ترین سرمایهترین و باارزشبزرگ کرده و نیروی انسانی به عنواناست که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت باالی جوانان تحصیل

ان، کشور بنیهای دانشسازی فعالیت آنان در قالب شرکتکشور، باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب، با توانمند نمودن و تشویق و زمینه

 .توان رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت
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 مراجعمنابع و 
ها ارکی تخصصی پ، فصلنامه«بنیانهاى دانشبررسى الگوى مناسب ساختار سازمانى شرکت»عباسی، نجف اللهیاری فرد و رسول  [1]

 1391و مراکز رشد، 

، ی سیاست، علم و فناوری، فصلنامه«بنیان و رشد اقتصادی در ایرانی بلندمدت اقتصاد دانشرابطه»داود بهبودی و بهزاد امیری،  [2]

1389 

، ی سیاست، علم و فناوری، فصلنامه«بنیانهای دانشهای نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکتمحرکتأثیر »ناصر صنوبر و دیگران،  [3]

1391 

، («های جهانیی پایدار )طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با دادهبنیان و توسعهاقتصاد دانش»فر، حمید ناظمان و علیرضا اسالمی [4]

 1389ی دانش و توسعه، مجله

 1389، مصوب مجلس شورای اسالمی، «ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریا و مؤسسات دانشهقانون حمایت از شرکت» [5]

 89شهریور  16سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور ،  [6]

 91مرداد  3سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام،  [7]

 91مرداد  8بنیان، های دانشر جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکتسخنرانی مقام معظم رهبری در دیدا [8]

 91شهریور  2جمهوری و اعضای هیئت دولت، سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار رئیس [9]

 مرداد 16سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان،  [11]
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