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Abstract 
The importance of Knoeledge based Spin-offs and their economic and social 

impact through the commercialization of university based research has long 

been a topic of interest to academics and policymakers. The increasing role of 

knowledge, innovation and technology in economic and social development 

has caused the relations between academia, industry and government, Both in 

terms of structure and in terms of today 's conditions, These three institutions, 

while functional, undergo a fundamental transformation.university, as a base 

for scienceproduction , should explain entrepreneurial knowledge according to 

economic and social issusand with careful planning and policy-making and the 

need for research support, use the results of university research in Knoeledge 

based Spin-offs. Today, Knoeledge based Spin-offs are considered in the new 

generation mission of most universities and as a major commercial and 

economic value, it is considered a factor in the application of academic 

research and its important role in the transfer of technology and knowledge. 

The purpose of this study is to introduce and study the concept, role and types 

of reproductive knowledge based Spin-offs. The results of the study showed 

that are knoeledge based Spin-offs defined as new firms to exploit the 

business, technology or research results that were developed at a university. 

knoeledge based Spin-offs are important for five reasons: they promote their 

regional economy, they contribute to university technological development, 

they assist universities in acquiring the core research and training mission, 

providing more income for universities than allowing technology to come to 

the outside companies. Also in the classification that has been done for 

knowledge based Spin-offs, these companies are divided into three categories: 

inventor-centered; Buyer-centric and investor-centric are divided. 
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 چکیده

مبتنی بر سازی تحقیقات  ها از طریق تجاریاقتصادی و اجتماعی آن تأثیرهای دانش بنیان زایشی و  اهمیت شرکت

نقش فزاینده دانش،  .گذاران بوده استعالقه دانشگاهیان و سیاست دانشگاه به مدت طوالنی موضوع مورد

 نوآوری و فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی باعث شده است که روابط دانشگاه، صنعت و دولت، چه از

کردی، دچار تحول اساسی شود. نظر شرایط امروزی، سه نهاد مذکور در عین کار نظر ساختاری و چه از

عنوان پایگاه تولید علم باید دانش کارآفرینی را با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی تبیین نماید و  دانشگاه به

های  ها در شرکت های پژوهشی، از نتایج تحقیقات دانشگاه ریزی و سیاستگذاری دقیق و الزام بر حمایت با برنامه

های دانش بنیان زایشی در مأموریت نسل جدید بیشتر  اده نماید. امروزه شرکتدانش بنیان زایشی استف

عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی، عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات  ها مدنظر قرارگرفته و به دانشگاه

ه معرفی و گیرد. هدف این مطالع دانشگاهیان و نقش پررنگ آنها در انتقال فناوری و دانش موردتوجه قرار می

های  . نتایج مطالعه نشان داد که شرکتاستهای دانش بنیان زایشی های شرکت بررسی مفهوم، نقش و گونه

یا نتایج تحقیقاتی که  و تجاری، فناوری دانش از برداری  بهره برای جدید های شرکت عنوان به  دانش بنیان زایشی

آنها دانش بنیان زایشی به پنج دلیل مهم هستند:  های شوند. شرکت تعریف می ،در یک دانشگاه ایجاد شدند

ها  ها به دانشگاهفناوری دانشگاهی مفید هستند، آن سازی دهند، آنها برای تجاری ای خود را ارتقا می اقتصاد منطقه

ها نسبت  کنند و درآمد بیشتری را برای دانشگاه در کسب مأموریت اصلی پژوهشی و آموزشی خود کمک می

های  بندی که در مورد شرکت در دستههمچنین  کنند. های بیرونی فراهم می فناوری به شرکت به اعطای مجوز

گذار  ها در سه دسته مخترع محور؛ خریدار محور و سرمایه این شرکت ،شده است  دانش بنیان زایشی انجام

 بندی شده است.   محور  تقسیم
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 مقدمه

های آموزشی تحقیقاتی، مأموریت جدید  ها عالوه بر مأموریت در دنیای امروز، دانشگاه

فناوری است. یک دانشگاه اگر به  ری و توسعهآونو فرایندتر در  اند که مشارکت فزاینده یافته

نتیجه،  شود. در میعنوان یک منبع توسعه فناوری شناخته  های کارآفرینی بپردازد به فعالیت

های  سازی فناوری از یافته سیاستگذاران اغلب به دنبال سازوکارهایی برای تحریک تجاری

حال،  های کارآفرینی هستند. بااین عنوان راهی برای تشویق فعالیت ها به پژوهشی در دانشگاه

ر است. بر برداری از دانش بازا ها به بخش خصوصی نیازمند بهره انتقال فناوری از دانشگاه

ها با تولید و توزیع  در حال رشد هستند و دانشگاه زایشی های دانش بنیان این اساس شرکت

های کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری و  عنوان دانشگاه دانش، به

کنند. با توجه به افزایش تحصیالت  های دانش بنیان زایشی ایفا می نتیجه تشکیل شرکت در

سازی فناوری از طریق  تبع آن تجاری انشگاهی و توجه به مدیریت دانش در ایران و بهد

های دانش بنیان زایشی پدیدار  تر شرکت انتقال دانش از دانشگاه به صنعت نقش پررنگ

 (.۱۳۹۰گردد)حجازی و همکاران،  می

ا نیروی کار هآن ها یکی از عناصر کلیدی در خلق و انباشت دانش در جامعه هستند. دانشگاه

کنند و دانش جدیدی را از طریق  بسیار ماهر را برای بخش دولتی و عمومی ایجاد می

تواند  می این دو کارکرد باید به هم متصل شوند، که کنند. های تحقیقاتی تولید می فعالیت

خصوص انتقال دانش مؤثر از دانشگاه و تحقیق در عمل  ها بهمنجر به عملکرد سوم آن

وری سرمایه انسانی و تضمین پیشرفت فناخصوص با توجه به  این عملکرد به .اقتصادی شود

 روی کارآفرینانه های فعالیت انجام به ها دانشگاه در حال حاضر .در اقتصاد بسیار مهم است

 اقتصاد متغیر تقاضاهای و جهانی رقابت دولتی، آموزش، محدودیت بودجه توزیع اند. آورده

 انجام و اقتصادی توسعه به بیشتر عالی آموزش مؤسسات است، شده محور موجب دانش

 صورت به کارآفرینانه های فعالیت انجام باشند. داشته توجه های کارآفرینانه فعالیت

 دانشگاه گفت توان می زمانی تنها کند. نمی کارآفرین دانشگاه به تبدیل دانشگاه را خودجوش،

 آن برعکس و تحقیقات و آموزش به را ارزشی کارآفرینی، های که فعالیت است کارآفرین

ها از سراسر جهان در بودجه خود در  (. (. در طی دو دهه گذشته، دولت1،۲۰۲۰بیفزاید)تونیو
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اند و برای تبدیل تحقیق به رشد  بخش آموزش عالی اختیارات بیشتری به دست آورده

این  (.۲۰۰۰مکاران، و ه1کنند)اتزکوویتز اقتصادی، نوآوری و قابلیت استخدام، فشار وارد می

کرده  ها را وادار به کارآفرینی بیشتر در ماهیت خودها را تغییر داده و آن ر دانشگاهفشا

های تحقیقاتی با  هایی مانند همکاری (. بسیاری از آنها فعالیت۲۰۱۲، 2است)گوریرو و اوربانو

آفرینی برای سازی حق ثبت اختراع و آموزش کار های خالقانه در زمینه تجاری صنایع، راه

اند)طاهری و  های کارآفرینی خود را توسعه داده دانشجویان و صنایع جهت دستیابی به آرمان

های دانش بنیان زایشی  های جدید از دانشگاه، یا شرکت (. ایجاد شرکت۲۰۱۹، 3ون گینهویزن

نها ت آنها نهگرفته است.  توجه قرار های اخیر مورد اندازها در سال از طیف وسیعی از چشم

های  در دهه .کنند وری و خالقیت یک دانشگاه نیز کمک می کنند بلکه به بهره نوآوری می

رشد و عملکرد دانشگاه را ، هایی مربوط به توسعه ای از مطالعات، پرسش اخیر، تعداد فزاینده

نظر  های دانش بنیان زایشی از (. شرکت۲۰۱۹، 4اند)مثیسن و راسموسن بررسی قرار داده مورد

وری جدید به صنعت محسوب اهای مهم و یک مکانیزم مهم برای انتقال فن ادی بنگاهاقتص

ای از  طور فزاینده ها به (. دانشگاه۲۰۱۳و همکاران، 6؛ مئولی۲۰۱۰و همکاران، 5شوند)بسلت می

های دانش بنیان زایشی برای تجارتی کردن نتایج تحقیقات خود پشتیبانی  ایجاد شرکت

ها  دانشگاه "مأموریت سوم"رو به رشد بر روی  تأکیدش و پژوهش، در کنار آموز .کنند می

ها بسیار مهم  ن شرکتعالقه به ای (.۳۱، ص ۲۰۱۴، 7ویسینتین و پیتینوشده است)  قرار داده

اصطالح مأموریت  عنوان یکی از نتایج سیاست انتقال فناوری دانشگاه)به ها بهاست زیرا آن

ها در تسریع  طورکلی، نقش اساسی که این شرکت به شوند. بیشتر سوم( در نظر گرفته می

و 8شده است)بلوک  کنند، شناخته اقتصادی ایفا می وری و ارتقاء توسعهانوآوری در فن

ارزیابی  فرایند(. چندین بازیگر عالقه زیادی به ۲۰۱۵؛ گوریرو و همکاران،  ۲۰۱۷همکاران، 

یل اثربخشی سیاست انتقال فناوری آنها ها به دل های دانش بنیان زایشی دارند: دانشگاه شرکت

                                                                 
1. Etzkowitz  
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تبع آن، این به  شوند)و به گیری می ها اندازه از طریق تعداد، کیفیت و عملکرد این شرکت

گذاران  کند(. همچنین، سرمایه یافته به آن کمک می تعیین تعداد بودجه عمومی اختصاص

وری اکه از فن مند قهگذاری( عال داران سرمایه عنوان فرشتگان مشاغل، سرمایه خارجی)به

یابد، بفهمند کجا بهتر  ها توسعه می های فناوری که معموالً توسط این نوع بنگاه پیشرفته در لبه

تر درک کنند که  گذاران باید هر چه سریع . بدیهی است که بنیانگذاری کنند است سرمایه

و 1)الزولینوتوانند مدل تجاری خود را بهتر متمرکز کنند ضعف اساسی چیست و چگونه می

های دانش بنیان زایشی  ( شرکت۲۰۱۷)2های ونتورینی و وربانو طبق گفته (.۲۰۱۹همکاران، 

های  دارای مفاهیم اجتماعی و اقتصادی مهمی ازجمله ایجاد مشاغل جدید و افزایش جریان

ع از گذاران، یا سایر مناب وری، بنیاننامبتنی بر انتقال ف ها واقع، این شرکت درآمدی هستند. در

های دانش بنیان زایشی  (. شرکت۲۰۱۴و همکاران، 3باشد)سرارولز یک سازمان مادر می

هایی  گذاری جدید در نظر گرفته شوند که توسط افراد یا گروه عنوان یک سرمایه توانند به می

ها یا مؤسسات تحقیقاتی  دانشگاهاز  که های مادر هستند شوند که بخشی از سازمان تشکیل می

اهمیت مؤسسات آموزش عالی در توسعه (.۲۰۱۷و همکاران، 4)پراتیویکنند می اریبرد بهره

عنوان  ها بهتأثیر مستقیم آنشده است و   طور گسترده در ادبیات مشاهده ای به اقتصادی منطقه

کارفرمایان و خریداران کاالها و خدمات بیشتر با آموزش سرمایه انسانی و ایجاد دانش جدید 

حال، برای  ( بااین۲۰۱۱، 5یابد)کنیلز و ون دل بوچز علمی افزایش میاز طریق تحقیقات 

مند شود، نتایج  ها بهره اقتصادی دانشگاه طور مؤثر از پتانسیل اجتماعی جامعه که بتواند به

برداری قرار گیرد)برگرن و  تحقیقات باید منتشر، کاربردی و ازنظر اقتصادی مورد بهره

یافته از برخی  های کشورهای توسعه از اواخر قرن بیستم، دولت رو، (. ازاین۲۰۰۹، 6داهلسترند

های تحقیقاتی دولتی  قوانین برای تحریک رشد تحقیقات دانشگاهی از طریق ایجاد مشارکت

های علمی و مراکز پرورش  اندازی پارک خصوصی، ایجاد واحدهای تخصصی انتقال و راه

 یکی از این قوانینتوان گفت  (. می۲۰۰۵و همکاران، 7اند)الکت وکار، تصویب کرده کسب

                                                                 
1. Iazzolino 

2. Venturini & Verbano  

3. Serarols 
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5. Caniëls & Van den Bosch 
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کند،  ها اعطا میها را نسبت به اختراعات آن قانون بای دال است، که حقوق مالکیت دانشگاه

 تأمینهای عمومی  مالی غیر از سرمایه تأمینها را با یک منبع جایگزین بنابراین آن

جودیت کمتر های دانش بنیان زایشی مو که شرکت درحالی. (۲۰۱۰، 1کند)گلدستین می

های دانش بنیان زایشی  باشند. شرکت وجود بسیار حائز اهمیت می ای هستند بااین شده شناخته

های اصلی  ها در کسب مأموریت ها به دانشگاهباشند: آن ج دلیل دارای اهمیت میحداقل به پن

هایی با عملکرد باال  تمعمول شرک طور کنند، آنها به پژوهشی و آموزشی خود کمک می

های  سازی فناوری ها برای تجاریدهند. آن منطقه خود را ارتقاء میها اقتصاد تند، آنهس

ها نسبت به اعطای مجوز  مد بیشتری را برای دانشگاهآدانشگاهی مفید هستند و اینکه آنها در

(. در ادامه با جزییات ۵۱، ص ۲۰۰۴، 2کنند)شین های بیرونی فراهم می فناوری به شرکت

شناسی این  های دانش بنیان زایشی از جمله تعریف، نقش و گونه شرکتبیشتری به بررسی 

 شود.  ها پرداخته می شرکت

 مبانی نظری

 تعریف کارآفرینی دانشگاهی 

وری فناوری را برای کارآفرینان ترسیم نماید و آنها را در  های بهره تواند فرصت دانشگاه می

های  های کارآفرینی و کمک شکیل هستهتواند با ت جهت استفاده هدایت نماید. دانشگاه می

های دانشگاه بنیان را  های جدیدی چون تشکیل شرکت مادی و معنوی خود به کارآفرینان افق

(. رمز ۱۳۹۰رواج داده و کمک بسزایی به توسعه اقتصادی داشته باشد)حجازی و همکاران، 

های  جدید و زمینهموفقیت هر فعالیت تجاری و سازمانی به توانایی استفاده از فناوری 

دستیابی به بازارهای جدید، توسعه محصوالت جدید، رسیدن به بهترین عملکرد در مدیریت 

ها همه مواردی  ها و توسعه سطوح مهارتی در میان نیروی کار بستگی دارد. این شرکت

داشته باشد)کالفستن و جونز  توجهی در پیشبرد آنها تواند سهم قابل هستند که دانشگاه می

صورت خودجوش،  بهفرینانه رآکاهای  م فعالیتنجاباید توجه داشت که ا.(۲۰۰۰، 3انزاو

فرین رآکاه نشگاداگفت توان  میمانی زتنها کند.  نمیفرین رآکاه نشگاداتبدیل به ه را گاـنشدا

                                                                 
1. Goldstein  

2. Shane 

3. Klofsten & Jones-Evans  
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 آن بیفزاید.رعکس ـبت و اـتحقیقزش و وـمآه ـبرا ی ـشارزفرینی رآکاهای  فعالیته ـست کا

شود و  نظران معتقدند کارآفرینی با آموزش مستقیم حاصل نمی رخی از صاحبباوجودآنکه ب

کس منکر این مطلب نیست که  باید به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت کرد. اما هیچ

وکار جدید بدون آموزش و پژوهش در عمل  های نو و ایجاد کسب استفاده از فناوری

  (.۱۳۹۰نیافتنی است)حجازی و همکاران،  دست

ا ـبدی اـقتصاعه ـتوساز تیبانی ـپشی اقتصاددانشی، اـمحیط پویدر فرین رآکاه نشگادانقش 

ق ـطریاز ه ـه جامعـد بـش جدیـنداریع ـسل نتقات و اکیفیت تحقیقااد و یش تعدافزا

های الگو  ی فعالیتاـه معنـبعمدتاً گاهی ـنشدافرینی رآاـکزش و کارآفرینی است. وـمآ

ایر ـامل سـد شـبایکه  درصورتیست. شده ا  تعریفها زمجوها و  اوت سپینامانند ر، محو

د. ـز باشـد نیـنداره ـفرینانرآت کاـه ماهیـمی کـسرغیرری غیرتجاری و تجات مااقدا

های  از نقشر ـتاه فرـک کـیسربا نوآور همراه فعالیت ع نشگاهی هر نودافرینی رآکاعالوه،  به

ه گاـنشدایا د فرای به نتایج مالی برو تحقیق هستند یس یا رمانند تد، نشگاهیدانتی ـس

ا ـتقیم  یـمستواند  ها می فعالیتین امالی ی هاوردستاد. دگیر برمیدرز ـنیانجامند را  می

باشد)گودرزی، جتماعی ایا منافع ات تأثیر، پرستیژت، یش شهرازـفال ـتقیم حاصـغیرمس

ت که کارآفرینی دانشگاهی به هر فعالیتی (. همچنین الزم به ذکر اس۱۳۹۷حسینی  و طبائیان، 

های  های سنتی دانشگاه اعم از آموزش و پژوهش اشاره دارد که منجر به پاداش فراتر از نقش

(. کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه هم ۲۰۱۹، 1شود)اوربان و چانتسون مؤسسهمالی برای فرد یا 

سازی  ای و ...( و هم کاال توسعه های سازی)مانند خدمات مشاوره، فعالیت دربرگیرنده تجاری

ها و مراکز  تبدیل منابع دانشی حاصله در دانشگاه فرایندتوان  سازی را می است. تجاری

پور و همکاران،  های تجاری و صنعتی تعریف کرد)حسنقلی آموزشی به کاربردها و فعالیت

ردهای علمی، ی در جهت افزایش ارزش اقتصادی دستاوفرایند(. کارآفرینی دانشگاهی ۱۳۹۰

(. ۲۰۲۰و همکاران، 2وکار است)هوسینگر انتقال و کاربرد دانش بین دانشگاه و کسب

های مختلفی نظیر همکاری تحقیقاتی با صنعت، اعطای حق امتیاز و مجوز، ایجاد  فعالیت

های دانش بنیان زایشی و آموزش کارآفرینی به افراد خارج از دانشگاه همگی ابزاری  شرکت

                                                                 
1. Urban & Chantson 

2. Hossinger 
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ها  کنند. این فعالیت ها برای تحقق اهداف کارآفرینی خود از آن استفاده می نشگاههستند که دا

(. کارآفرینی دانشگاهی ۲۰۱۹ ،۱سکوندوشود)ریپا و  عنوان کارآفرینی دانشگاهی شناخته می به

منظور تبدیل دانشگاه به محلی برای کسب درآمد و استقالل مالی و  به فعالیت یک دانشگاه به

سازی اشاره  های درگیر در آموزش تجاری مؤسسهها، نهادها و  اه با محیطارتباط دانشگ

ترین مراکزی که نقش بسیار مهمی در  (. یکی از مهم۱۳۹۰دارد)حسنقلی پور و همکاران، 

کند، دفاتر انتقال فناوری  کارآفرینی دانشگاهی و انتقال دانش از دانشگاه به صنعت ایفا می

های متناسب  فناوری، دفاتری متشکل از کارکنانی با مهارتدانشگاهی است. دفاتر انتقال 

 (. ۲۰۱۵، ۲سازی نوظهور هستند)سیگل و رایت های تجاری برای حمایت از استراتژی

 زایشیهای دانش بنیان  تعریف شرکت

 باشند. شدن به یک پدیده مهم جهانی می های دانش بنیان زایشی در حال تبدیل شرکت

علمی،  های ابداعی اعضای هیئت واسطه فناوری توانند به شی میهای دانش بنیان زای شرکت

دانشجویان و یا کارکنان در دانشگاه شکل بگیرند. اگرچه توزیع مخترعان فناوری مربوط به 

های اساتید، کارکنان و دانشجویان بر اساس نوع  های دانش بنیان زایشی در میان گروه شرکت

علمی دانشگاه با  توان اثبات کرد که اعضای هیئت ین میطور میانگ فناوری متفاوت است اما به

های دانش بنیان زایشی را تأسیس  های فکری بیشترین شرکت برداری از انواع دارایی بهره

های دانش بنیان  های جدید از دانشگاه، یا شرکت ایجاد شرکت(. ۳۴: ۲۰۰۴)شین، اند کرده

 گرفته است. توجه قرار اخیر موردهای  اندازها در سال زایشی از طیف وسیعی از چشم

کنند و  عمل می سازی های دانشگاه بنیان مثل یک چرخ برای انتقال فناوری و تجاری شرکت

برای قوت   راه مستقیم برای جذب نیرو از دانشگاه و تولید شغل و یک راهبرد قوی یک

محلی های علمی در نواحی دور از مرکز و ساخت اقتصاد  بخشیدن به رابطه بین شغل

منظور  ها باید به (. ماهیت و فلسفه وجودی این شرکت۱۳۹۰هستند)حجازی و همکاران، 

ها برای های دانشگاهی باشد. یعنی این شرکت برداری از دانش تولیدشده توسط فعالیتبهره

کند که عالوه شوند. این موضوع بیان می های فکری دانشگاه ایجاد میبرداری از داراییبهره

تواند مبنای تأسیس یابد نیز می های فناورانه، دانش فنی که در دانشگاه پرورش می یبر نوآور
                                                                 
1. Rippa & Secundo 

2. Siegel & Wright 
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برداری از آن باشد. در جدول زیر تعاریفی که در یک شرکت دانش بنیان زایشی برای بهره

 شده است.  صورت کلی شرح داده به ،شده  بنیان زایشی بیان های دانش مورد شرکت

 (۲۰۰۲و همکاران،  1انش بنیان زایشی)پیرنیهای د تعاریف شرکت .۱جدول 

                                                                 
1. Pirnay 

 محقق تعریف

تواند در دو حالت ایجاد شود: شرکتی که توسط  شرکت دانش بنیان زایشی شرکتی که است می

علمی، کارمند و یا دانشجویی که دانشگاه را ترک کرده و یا هنوز به دانشگاه  یک عضو هیئت

رد. یک شرکت بر مبنای یک فناوری که پایه و اندازی یک شرکت را دا وابسته است و قصد راه

 اساس آن تحقیقات دانشگاهی مربوط به یک دانشگاه باشد.

اسمیلور، گیبسون 

 (۱۹۹۰و دیتریچ)

پذیر شناخته شود که  گذاری ریسک صورت یک سرمایه تواند به یک شرکت دانش بنیان زایشی می

نقش کلیدی در هریک از مراحل اندازی شده و کارآفرینی دانشگاهی  صورت تجاری راه به

 کند. ریزی، تأسیس اولیه یا مدیریت آن ایفا می برنامه

 ویسرستون

(۱۹۹۵) 

هایی هستند که توسط استادان دانشگاه، پژوهشگران و  های دانش بنیان زایشی شرکت شرکت

و شوند تا از نتایج تحقیقات دانشگاهی  التحصیل تشکیل می دانشجویان در حال تحصیل یا فارغ

 برداری تجاری  کنند. دانش علمی و فنی  بهره

و  بلینی

 (۱۹۹۹همکاران)

توان آن را شرکت دانش بنیان زایشی نامید. این  شرکتی که دارای سه ویژگی زیر باشد می

 سه ویژگی عبارت است از:

های آن است ترین ویژگینوپا و تازه تأسیس بودن شرکت دانش بنیان زایشی یکی از مهم

 ها و اقدامات سودآور خود بپردازد.صورت یک ساختار مستقل به فعالیت بهکه باید 

 ها باید دانشگاه باشد. منشاء این شرکت

برداری از دانش تولیدشده توسط منظور بهره ها باید به ماهیت و فلسفه وجودی این شرکت

 ها برای های دانشگاهی باشد. یعنی این شرکت فعالیت

کند که شوند. این موضوع بیان می های فکری دانشگاه ایجاد میبرداری از دارایی بهره

تواند یابد نیز می های فناورانه،  دانش فنی که در دانشگاه پرورش می عالوه بر نوآوری

 برداری از آن باشد.مبنای تأسیس یک شرکت دانش بنیان زایشی برای بهره

 پیرنی، سورلمانت

 (۲۰۰۲و نلمو) 

علمی، دانشجویان و  وسیله اعضای هیئت هایی هستند که به ایشی شرکتهای دانش بنیان ز شرکت

های  ها  از زمان ظهور دانشگاه اند. تأسیس این نوع شرکت شده  ها بنیان گذاشته کارکنان دانشگاه

مرور تبدیل به  طور خاص تصویب قانون بای دال رونق بیشتری داشته است که به مدرن و به

 اند. و اجتماعی شده بخش مهمی از حوزه اقتصادی

 (۲۰۰۴شین)
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 های دانش بنیان زایشی نقش شرکت

های دانش بنیان زایشی از تعامل و ارتباط رو به بهبود بین دانشگاه و بازار پدیدار  شرکت

شوند، این تعامل به انتقال فرهنگ دانشگاهی به محیط کارآفرینی که مرکزش در بازار  می

؛ ۲۰۱۳؛ مئولی و همکاران، ۲۰۱۰باسلت و همکاران، )کند کمک می ،است و جامعه

های دانش بنیان زایشی  شرکت (.۲۰۰6و همکاران، ۱؛ والتر ۲۰۰6راسموسن و همکاران، 

طور بالقوه در انتقال دانش و فناوری  زایی به توانند عالوه بر ایجاد درآمد و اشتغال می

(. در کنار این ۲۰۱6کنند)راسموسن و همکاران، جدید و کاربرد آن در جامعه نیز کمک 

تواند تا حد  ها بر دانش خود می موضوع مبتنی بودن محصوالت و خدمات این شرکت

، ۲زیادی تضمینی بر کیفیت مطلوب این محصوالت و خدمات باشد)هاریسون و لیتچ

ی ها طورکلی توسعه اقتصادی با ایجاد شغل (. به۲۰۱6؛ راسموسن و همکاران، ۲۰۰۹

جدید مبتنی بر دانش، درآمدهای مالیاتی، اثرات غیرمستقیم ناشی از انتقال فناوری، 

شده در  های به کار گرفته پذیری، افزایش سطح نوآوری و خالقیت افزایش توان رقابت

پذیری و  ها با توجه به افزایش سطح رقابت المللی شدن شرکت طبقه محصوالت، بین

( و بهبود ظرفیت و ۲۰۱۷، ۳ه آن)سودا و فورلوتیافزایش کیفیت محصوالت در ادام

های دانش بنیان  تواند از اثرات ایجاد و توسعه شرکت پتانسیل منطقه برای توسعه می

ات مثبت تأثیر(. ۲۰۱۴و همکاران، ۴؛ کریاکو۲۰۱۹زایشی باشد)ماتیسن و راسموسن،  

مثبت اقتصادی ات تأثیرهای دانش بنیان زایشی که بازتابی از  اجتماعی وجود شرکت

                                                                 
1. Walter 

2. Harrison & Leitch 

3. Soda & Furlotti 

4. Criaco 

های دانش بنیان زایشی را یک شرکت تازه تأسیس و فناورمحور تعریف کرد که  توان شرکت می

نهاده  گیری از اختراع و نوآوری فناورانه بنا سال است که بر پایه بهره ۲۵دارای عمر سنی کمتر از 

این  را به همراه خود دارد. شده است. این شرکت همواره سطح باالیی از ریسک فناورانه

ها و نتایج  شوند، از فناوری اندازی می ها که معموالً در محدوده جغرافیایی دانشگاه راه شرکت

صورت  ها به مالی این شرکت تأمینکنند که  های فکری دانشگاه استفاده می تحقیقات و دارایی

یریت آن  نیز بر عهده اندازی و مد پذیرد و راه جزئی یا کامل توسط دانشگاه صورت می

 دانشگاهیان خواهد بود.

 (۲۰۲۰تونیو)
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و همکاران، 1توان نادیده گرفت)گونزالس باشد را نمی ازجمله کاهش نرخ بیکاری می

(. هدفمند شدن و بهبود کیفیت مطالب آموزشی مراکز آموزشی بخصوص ۲۰۲۰

های دانش  تواند یکی دیگر از اثرات غیرمستقیم وجود و توسعه شرکت ها می دانشگاه

 (.۲۰۲۰، 2د )کاپونه و موریسونای باش بنیان زایشی در هر جامعه

توانند  توسعه اقتصادی را  های دانش بنیان زایشی با توجه به ماهیت خود می شرکت

کرده را افزایش دهند، از  کنند، نرخ اشتغال بخصوص قشر تحصیل ترغیب و تشویق 

گذاری در فناوری  روند رو به رشد سطح بیکاری این افراد جلوگیری کنند، سرمایه

عنوان یک ابزار اثربخش  شوند، به کنند،  موجب ارتقا توسعه بومی  هی را تشویق دانشگا

های نامطمئن ایفای نقش کنند و درنهایت به تحقق رسالت  سازی فناوری برای تجاری

 (.۲۰۰۴کنند)شین،  دانشگاه کمک 

 

 

 

 

 

 

 (68 -۵۴؛ ۲۰۰۴های دانش بنیان زایشی)شین،  . نقش و اهمیت شرکت۱شکل 

های دانش بنیان زایشی  های معتبر دنیا که در زمینه ایجاد شرکت اضر اکثر دانشگاهدر حال ح

اند. در دو گراف  موفق عمل کنند، ثروت زیادی را نیز از این طریق کسب نموده ،اند توانسته

دانشگاه  ۱۰های دانش بنیان زایشی و همچنین  نظر تعداد شرکت دانشگاه برتر دنیا از ۱۰زیر 

شده است که بیانگر اهمیت   وضوح نشان داده نظر کسب ثروت از این طریق به برتر دنیا از

                                                                 
1. gonzalez 

2. Capone &  Morrison  
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های معتبر دنیا به این  های دانش بنیان زاییشی و توجه دانشگاه ایجاد و توسعه شرکت فرایند

 باشد. موضوع می

 

 

 

 

 

 

سایت  های دانش بنیان زایشی)وب دانشگاه برتر دنیا ازلحاظ تعداد تأسیس شرکت ده .۲شکل

 (۲۰۱8دانشگاه کمبریج، 

 
های دانش بنیان  لحاظ ثروت اکتساب شده از طریق شرکت دانشگاه برتر دنیا از ده .۳ شکل

 (۲۰۱8سایت دانشگاه کمبریج،  زایشی)وب
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 های دانش بنیان زایشی در میان صنایع مختلف توزیع شرکت

همه صنایع فناوری طور متناسب در میان  های دانش بنیان زایشی به های شرکت نرخ فعالیت

 طور ها به پیشرفته توزیع نشده است. چندین مطالعه نشان دادند که این دست از شرکت

های دانش بنیان  اند. وضعیت فعالیت شرکت شده معمول در چند صنعت خاص متمرکز

 شده است.   های  مختلف در شکل زیر نشان داده زایشی در حوزه

 
سایت دانشگاه  زایشی در میان صنایع مختلف)وب های دانش بنیان توزیع شرکت .۴ شکل

 (۲۰۱8آزاد بروکسل، 

فناوری، محققان  ویژه در حوزه زیست های دانش بنیان زایشی به عالوه بر توزیع شرکت

بحث  کنند مورد های دانش بنیان زایشی را تشویق می های یک صنعت که خلق شرکت ویژگی

ها در صنعت،  توان به اثربخشی پتنت شده می ساییاند. در میان ابعاد شنا و بررسی قرار داده

های تکمیلی در بخش بازاریابی و تولید و توزیع، سن)عمر( صنعت و میزان  اهمیت دارایی

 ی شرکت در صنعت اشاره نمود. دازهبندی بازار در یک صنعت و نهایتاً میزان ان بخش
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 ها در یک صنعت . اثربخشی پتنت۱

های اثربخش، رونق بیشتری دارند. در  ی در صنایعی با پتنتهای دانش بنیان زایش شرکت

توانند پیش از آنکه دانش فنی برای  ها می گذاران شرکت های قوی، بنیان صنایعی با پتنت

برداری از فناوری  گیرد. زنجیره ارزش الزم برای بهره برداری در دسترس رقبا قرار می کپی

سرمایه  تأمین فرایندهای قوی  . عالوه بر این پتنت(۱۹8۷، ۱ریزی نمایند)تیسه ابداعی را طرح

های  های قوی به شرکت (. همچنین پتنت۱۹۹۴، ۲کنند)لرنر را از مؤسسات مالی تسهیل می

ها متناسب با نیازهای بازار سازگار کنند.   فناوریبا دهند که خود را  جدید این امکان را می

های متمایزسازی را  دهد که استراتژی می های جدید اجازه های قوی به شرکت نهایتاً پتنت

های بزرگ حاضر در صنعت که دارای  طور اثربخش با شرکت دنبال کند تا از این طریق به

 (.۲۰۰۱رقابت نمایند)شین،  ،ای هستند جویی به مقیاس و سایر مزایای هزینه صرفه

 هایی تکمیلی در بازاریابی، توزیع و تولید دارایی .۲

های تکمیلی در  های دانش بنیان زایشی در صنایعی که در آنها دارایی طورمعمول شرکت به

دهند رواج  تولید، بازاریابی و تولید محوری بوده و حجم باالیی را به خود اختصاص می

های دانش بنیان  ها محوری و مهم هستند شرکت کمتری دارد. در صنایعی که این دارایی

های از پیش موجود تمایل  (. شرکت۲۰۰۱کنند)شین،  نتأمیتوانند آنها را  سختی می زایشی به

ها ریق یکپارچگی عمودی دسترسی به آنها را در اختیار گرفته و از ط دارند که کنترل دارایی

 (.۱۹8۷های جدید دشوار و پرهزینه سازند)تیسه،  را برای شرکت

 سن)عمر( فناوری صنعت .۳

تر رواج بیشتری دارند.  فناوری جوانهای دانش بنیان زایشی در صنایعی با مبنای  شرکت

اند: نخست، وقتی مبنای فناوری یک  محققان سه توضیح را در رابطه با این مهم ارائه کرده

طور نسبی  صنعت جوان است، مقدار دانش تجمیع یافته الزم برای رقابت در صنعت به

 (. دوم۲۰۰۱ین، یافته است)ش کوچک بوده و تنها برای یک دوره زمانی نسبتًا کوتاه توسعه

یابد، مسیر رقابت نیز تغییر  که مبنای فناوری در یک صنعت رشد و بلوغ می مادامی اینکه

ری محصول زمانی اهمیت بیشتری دارد که مبنای فناوری صنعت جوان آوکند. نو می

                                                                 
1. Teece 

2. Lerner 
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های از پیش موجود در صنعت تمایل دارند  (. سوم آنکه شرکت۱۹۷۱، 1باشد)پاویت و والد

گیری از یک فناوری در صنعت را به دست  ای تکمیلی الزم برای بهرهه که دارایی

 (.۲۰۰۴بیاورند)شین، 

 بندی بازار بخش .۴

بندی شده باشند.  های دانش بنیان زایشی در بازارهایی فراگیر هستند که بخش شرکت

های کوچک بازار مورد  های نوین تمایل دارند که در آغاز در بخش طورکلی، فناوری به

های باال  طور نسبی هزینه که فناوری جدید با ریسک و به برداری قرار بگیرند. ازآنجا بهره

 های محدودی از بازار متمرکز باید بر بخش یا بخش برداری می شود. ابتدا برای بهره شروع می

که مزیت  آن از  (. پس۱۹8۴، 2شده که در آن مزایای فناوری محوری باشند)اوتربک و کیم

های بازار نیز  های مشخصی از بازار به اثبات رسید، به سایر حوزه در بخش فناوری ابداعی

 (.۱۹۹6، 3یابد)کریستینسن و باور گسترش می

 . میانگین اندازه شرکت۵

باشند  ها بزرگ اندازه می طورمعمول شرکت های دانش بنیان زایشی در صنایعی که به شرکت

های  اند. نخست، وجود شرکت کرده  ه اشارهرواج کمتری دارند. در توضیح این امر به دو نکت

ی باالی ورود به صنعت است و  ی باال بودن حداقل مقیاس کارایی و هزینه دهنده بزرگ نشان

(. ۱۹۹۹، 4باشد)الدریچ یهای دانش بنیان زایشی م این موضوعی است که مانع فعالیت شرکت

های جدید برای شروع  ها در یک صنعت بدین معناست شرکت دوم اینکه بزرگ بودن شرکت

آنجاکه جذب  توجهی سرمایه را در اختیار داشته باشند. از مقدار قابل ،باید فعالیت خود می

های دانش بنیان  این الزام، شرکت ،های جدید بسیار پرهزینه هست سرمایه برای شرکت

1دارد)ویلسون و زیگاندا می دست باز  این زایشی را از ورود به صنایعی از
، ۱۹۹۱.) 
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 های دانش بنیان زایشی  شناسی شرکت گونه

های دانـش بنیـان زایشـی  بندی و تفاوت میان انواع شرکت تحقیقات محدودی در مورد دسته

های  بندی شـرکت صورت گرفته است. در اغلب تحقیقات از معیارهای متفاوتی بـرای دسـته

افـراد "ستفاده از دو معیار ( با ا۲۰۰۳شده است. پیرنی و همکاران)  دانش بنیان زایشی استفاده

 "ماهیــت انتقــال فنــاوری"و  "انــدازی شــرکت دانــش بنیــان زایشــی کننده در راه مشــارکت

ها شـامل  انـد. ایـن دسـته بندی کرده های دانش بنیان زایشی را به چهار دسـته تقسـیم شرکت

 هایی شـده کـه در زمینـه هایی هستند که توسط دانشجو یـا محقق)معیـار اول( ایجـاد شرکت

هم متفاوت هسـتند. معیـار دوم نیـز موجـب  انداز آتی شرکت با مالی و چشم تأمینهمچون 

هایی بـا ماهیـت انتقـال فنـاوری بـه شـکل ضمنی)مشـارکت محقـق( و یـا  تمایز به شـرکت

ها نیز در  شود. این شرکت های دانش بنیان زایشی با ماهیت انتقال فناوری محرمانه می شرکت

مالکیت فکری و مدیریت حق امتیاز با همـدیگر متفـاوت هسـتند. هایی همچون حقوق  زمینه

های دانش بنیـان زایشـی از معیـار سـازمان  بندی شرکت ( برای طبقه۲۰۰۴و همکاران)۱توبکه

ساختاردهی شرکت دانش بنیان زایشی استفاده کردند. بر اساس معیـار  فرایندمادر و انگیزه و 

های دانش بنیان زایشی شـرکتی)که  اول به شرکت نظر عامل های دانشگاه بنیان از اول شرکت

ای)که منشـأ آن  مؤسسههای دانش بنیان زایشی  باشد( و شرکت منشأ آن یک شرکت بزرگ می

شـوند. بـر اسـاس معیـار دوم نیـز ایـن  تقسـیم می ،عمومی یا خصوصی( است مؤسسهیک 

های دانـش  رکتشـ"و  "های دانش بنیان زایشـی کارآفرینانـه شرکت "دسته  ها به دو شرکت

 ۵بندی در شـکل  شوند که جزئیات بیشتر ایـن دسـته تقسیم می "بنیان زایشی بازسازی محور

 .شده است  نشان داده
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 (۲۰۰۴های دانش بنیان زایشی)توبکه و همکاران،  نوع شناسی شرکت -۵شکل            

(۱۳۹۴جهرمی و پورکریمی، )  

ها  های دانش بنیان انجام داده است این شرکت در مورد شرکت بندی که ( در دسته۲۰۰۴شین)

های دانش بنیان  اند از: شرکت ها عبارت بندی کرده است. این دسته تقسیم دستهسه در را 

گذار  های دانش بنیان سرمایه های دانش بنیان خریدار محور و شرکت مخترع محور؛ شرکت

دازی شرکت دانش بنیان زایشی به دوش ان های الزم برای راه محور. مخترع همه تالش

طورکلی به تالش گروهی از افراد وابسته  ها به کشد. در عوض خلق این دسته از شرکت نمی

مند  های دانش بنیان مخترع محور(،  کارآفرینان بیرونی عالقه است؛ مخترعان فناوری)شرکت

اتر اعطای مجوز های دانشگاهی را از طریق دف هایی که مجوز نوآوری به تأسیس شرکت

گذارانی که فناوری  های دانش بنیان خریدار محور( و سرمایه کنند)شرکت فناوری دریافت می

گذاری محور()شین،  های دانش بنیان سرمایه کنند)شرکت هم جمع می و کارآفرینان را دور

۲۰۰۴ :۲6۰-۲۵6.) 
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 (۲۵6 ؛۲۰۰۴های دانش بنیان زایشی)شین،  شناسی شرکت گونه .6 شکل

های  ( سه شاخص کلیدی برای تشخیص انواع شرکت۱۳۹۴وهش جهرمی و پورکریمی)پژ

 اند از:  اند که این موارد عبارت دانش بنیان زایشی پیشنهاد کرده

 عنوان کارآفرین  نقش مخترع به 

شده: مسائلی از قبیل مدیریت پتنت، توان بالقوه رشد و مشارکت  شاخص ماهیت دانش منتقل

های دانشگاه بنیان ممکن است  أثر از دانش بوده و در میان شرکتپژوهشگر که همگی مت

 متفاوت باشد. 

شاخص مشارکت شرکا خارجی: این مشارکت بیانگر کیفیت است، همچنین نمایانگر این 

گذاران در مورد شرکت را با موفقیت پشت سر  است که شرکت دانشگاه بنیان ارزیابی سرمایه

اند  ص، چهار نوع شرکت دانش بنیان زایشی پیشنهاد کردهشاخ ۳گذاشته است. بر اساس این 

شده. این  گذاری مشترک و حمایت که این چهار نوع عبارت است از: مستقل، مرتبط، سرمایه

 شده است.   تفصیل در جدول شماره یک شرح داده نوع شرکت پیشنهادی به ۴
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 های دانش بنیان زایشی بندی شرکت دسته .۲جدول 

 

 گیری نتیجه

باشند.  شدن به یک پدیده مهم جهانی می های دانش بنیان زایشی در حال تبدیل شرکت

علمی،  وسیله اعضای هیئت هایی هستند که به های دانش بنیان زایشی شرکت شرکت

ها از زمان  اند. تأسیس این نوع شرکت شده  ها بنیان گذاشته دانشجویان و کارکنان دانشگاه

طور خاص تصویب قانون بای دال رونق بیشتری داشته است  های مدرن و به ظهور دانشگاه

های درواقع شرکت .اند مرور تبدیل به بخش مهمی از حوزه اقتصادی و اجتماعی شده که به

دانشجویان و  وسیله اساتید، های نوپا هستند که به ای از شرکت ان زایشی زیرمجموعهدانش بنی

های فکری در برداری از داراییبهره هدف مؤسسات آموزش علمی( و با(کارکنان دانشگاه

 شده حمایت گذاری مشترک سرمایه مرتبط مستقل ویژگی

 فعال فعال فعال غیرفعال انشگاهنگرش د

 خارجی خارجی محقق ، خارجی محقق کارآفرین

 صریح ضمنی یا صریح ضمنی یا صریح ضمنی دانش

 نه شرکای خارجی
که سرمایه  درصورتی

 دولتی مجود باشد

که سرمایه  درصورتی

پذیر و شرکا  ریسک

صنعتی وجود داتِش 

 باشد

اگر شرکت مادر درگیر 

 باشد

 دانشگاه –گذار  بنیان گذار بنیان تأمین مالی
 –دانشگاه  –گذار  بنیان

 سرمایه شرکای صنعتی

 –دانشگاه  –گذار  بنیان

 سرمایه شرکای صنعتی

 محصول یا خدمات مشاوره فعالیت
محصول یا دارایی 

 فناوری
 محصول

 مسیر رشد
سبک 

 زندگی
 رشد گرا رشد گرا اکتشافی

 زیاد زیاد متوسط کم مدیریت پذیری

 کم یا متوسط متوسط یا زیاد کم یا متوسط فاقد حمایت یت دانشگاهحما
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. این شرکت همواره سطح باالیی از ریسک فناورانه را به همراه خود اند شده دانشگاه ایجاد

شوند، از  اندازی می که معموالً در محدوده جغرافیایی دانشگاه راهها  دارد. این شرکت

مالی این  تأمینکنند که  های فکری دانشگاه استفاده می ها و نتایج تحقیقات و دارایی فناوری

اندازی و مدیریت  پذیرد و راه صورت جزئی یا کامل توسط دانشگاه صورت می ها به شرکت

واسطه  توانند به های دانش بنیان زایشی می د بود. شرکتآن نیز بر عهده دانشگاهیان خواه

علمی، دانشجویان و یا کارکنان در دانشگاه شکل بگیرند.  های ابداعی اعضای هیئت فناوری

مثبتی که بر  تأثیرهای دانش بنیان زایشی با توجه به ماهیت و  رود شرکت انتظار می

زمان توسط دولت و  مرور گذارند به ای و بومی می های کلیدی توسعه اقتصاد منطقه شاخص

 ربط شایان توجه بیشتری قرار بگیرند.  های ذی سایر ارگان

های دانش بنیان زایشی از تعامل و ارتباط رو به بهبود بین دانشگاه و بازار پدیدار  شرکت

شوند، این تعامل به انتقال فرهنگ دانشگاهی به محیط کارآفرینی که مرکزش در بازار و  می

راه حل اساسی برای  های دانش بنیان زایشی یک کند. ایجاد شرکت ه است کمک میجامع

انجامد. تشکیل و رشد ها است که به پیشرفت اقتصادی کشورها میافزایش درآمد دانشگاه

تواند به ثبات  تواند به تنوع و گوناگونی مناطق آنها باشد که میهای دانش بنیان می شرکت

ها و یا صنایع فردی منجر شود. طریق کاهش وابستگی به شرکت اقتصادی مناطق مختلف از

وجود  ای هستند، بااین شده های کمتر شناخته های  دانش بنیان موجودیت که شرکت درحالی

دلیل دارای اهمیت  ۵های دانش بنیان زایشی حداقل به  باشند. شرکت بسیار حائز اهمیت می

سازی فناوری دانشگاهی  ها برای تجاریدهند، آن ا میای خود را ارتق طقههستند؛ آنها اقتصاد من

ها در کسب مأموریت اصلی پژوهشی و آموزشی خود کمک  مفید هستند، آنها به دانشگاه

های  ها نسبت به اعطای مجوز فناوری به شرکت کنند و درآمد بیشتری را برای دانشگاه می

 کنند.  بیرونی فراهم می

ها در  شده است این شرکت  ای دانش بنیان زایشی انجامه بندی که در مورد شرکت در دسته

بندی شده است. در یک  گذار محور  تقسیم سه دسته مخترع محور؛ خریدار محور و سرمایه

ها  شده است. این شرکت  های دانش بنیان زایشی انجام بندی دیگر که در مورد شرکت دسته

بندی شده است.  شده تقسیم حمایتگذاری مشترک و  به چهار دسته مستقل، مرتبط، سرمایه

های دانش بنیان زایشی و بیان نقش این  آنچه در این مقاله دنبال شد، معرفی مفهوم شرکت
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هایی که در مورد  بندی ای و بومی و همچنین شرح دسته ها بر وضعیت اقتصاد منطقه شرکت

مینه نیز در میان ای و انتقادی در این ز های مقایسه شده است. پژوهش  ها انجام این شرکت

حال باید متذکر شد که گرچه ادبیات مربوط به  کشورها جایگاهی ویژه یافته است. بااین

وجود هنوز در مرحله رشد قرار  های دانش بنیان زایشی در حال گسترش است بااین شرکت

 دارد و لذا مشارکت دولت و دانشگاه برای رشد، توسعه و غنا بخشیدن به آن ضروری هست.

 

 بعمنا

ابوالفضل کزازی، سید حبیب اله طباطبائیان، مهدی الیاسی، فاضل حاجی زاده ابراهیمی. 

ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع (،  ۱۳۹6)

 .۱۰6-8۳ . پژوهش های مدیریت عمومی مرتبط با حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات.

های دانشگاه بنیان  (. نوع شناسی شرکت۱۳۹۴پورکریمی، جواد .)پژوهش جهرمی،امین،  

 .۳۳. ۵۹بندی. رهیافت  دانشگاهی: رویکرد رده

سازی  (. موانع تجاری۱۳۹۰حکیمه حسنقلی پور، آرین قلی پور، طاهر روشندل اربطانی. )

 .۱8۳. ۱۴دانش در کارآفرینی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی 

 های شرکت جایگاه (.۱۳۹۰. ).آ فرهودی، ،.سید رضا حجازی، ،.عاطفه ذوالفقاری،

 و ها پارک تخصصی فصلنامه .ها دانشگاه در کارآفرینی در توسعه دانشگاه بنیان دانشگاهی

 .۲۷ هفتم، شماره سال رشد، مراکز

(. چارچوبی برای توسعه ۱۳۹۷ریحانه گودرزی، سید رسول حسینی، سید کمال طبائیان .)

 .6۷۹-66۱های علوم انسانی در ایران. توسعه کارآفرینی .  رشتهکارآفرینی دانشگاهی در 

های دانشگاه بنیان و خلق ثروت.  (. کارآفرینی دانشگاهی شرکت۲۰۰۴شین، اسکات. )

 (. تهران: انتشارات مهکامه.۱۳۹8ترجمه: محمد رسول الماسی فرد و رضا ملکی)

بر موفقیت شرکت  ؤثرم. بررسی عوامل ۱۳۹۴علی کاظمی، علی صفری، سهیال اعرابی. 

تحقیقاتی استان  -های زایشی دانشگاهی )مورد مطالعه: شرکت های مستقر در شهرک علمی

 .۱۳۷-۱۱۹. ۲۷ توسعه کارآفرینی اصفهان(.

های کلیدی بر موفقیت استارت آپ ها و شرکت های  مؤلفه. شناسایی ۱۳۹۷وحید فخر. 

 کسب و کار و اقتصادکنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت  دانش بنیان.
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