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وظایف 
مسئوالن

زمینه های 
مساعد

ضرورت
خصوصیات

کمبود دانش بنیان ها         
در مقایسه با نیاز کشور

درجا زدن کشور 
درصورت متکی نبودن 

تولید بر دانش

ایجاد کانونهای 
دانشی در دانشگاه 

برای حمایت از 
صنعت 

گفتمان سازی و 
جریان سازی در مورد 
شرکتهای دانش بنیان

مطالبه گری در زمینه 
تولید دانش بنیان

بخشی از راه حِل 
مشکات اقتصادی

وظایف نخبگان و دانشجویان

الزامات رشد دانش بنیان ها دانش بنیان محسوب 

نکردن شرکتهای دارای 

فناوریهای قدیمی 
شاخص های 

قابلّیت صادراترقابت پذیریکیفی شرکتها:  
اشتغال آفرینی 

کاهش ارزبری

نو آوری
11

22
وجود حدود 
۶۷۰۰ شرکت 

دانش بنیان

کاهش هزینه های 
تولید

دستیابی به رتبه ی اول اقتصاد 
دانش بنیان در منطقه

نقش آفرینِی کامِل دانش و فّناوری 
پیشرفته در همه ی عرصه های تولید

افزایش 
بهره وری

وجود جوانان 
تحصیل کرده و افراد 

متخصص و مبتکر

تواناییی دانشمندان 
ما در نوآوری و افزایش 

سطِح فناوری

صه ها
عر

حمایتها

س
سی

تأ

تقویت استقالل

رونق اشتغال

بهبود معیشت

تولید قدرِت اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی برای کشور

تقویت استقال و 
خوداتکائِی کشور

افزایش فرصت های شغلی و 
اشتغال جوانان تحصیل کرده

اثرگذاری در محیط 
زندگى مردم

دور شدن نخبگان از اشتغال 
در مشاغل خدماتِی کم ارزش

افزایش کیفّیت نیرو انسانِی 
دستگاه ها

کمک به پیشرفت عادالنه و 
حل مشکل فقر  

شکوفاییی اقتصاد کشور و رشد 
شتابان آن   

بی اثر کردن تحریمها

تقویت روحیه، 
شخصیت و هویِت ملی 

دانش بنیان 
کردن تولید

تقویت ورود 
محصوالِت 
شرکت های 

دانش بنیان به بازار 

افزایش شرکتهای 
دانش بنیان در 

کشاورزی 

احراز سهم مناسب 
برای اقتصاد 

دانش بنیان در 
فضای مجازی

پرکردن خأل 
درآمد نفتی 

با صنایع 
دانش بنیان

خرید و استفاده 
از محصوالِت 

دانش بنیان ها  

افزایش کیفّیت 
محصول

ارائه ی امکانات 
به شرکت های 
دانش بنیان 

ایجاد بانک اطاعات 
برای هدایت 

سرمایه گذاریها به 
سوی دانش بنیان ها

افزایش دوبرابری 
شرکتهای دانش 

بنیان در سال ۱۴۰۱ 

جهت دهی 
دانش بنیان ها 
به سوی حّل 
مسائل کشور

اولویت دادن به 
اقتصاد دانش بنیان 

در بهره مندی از 
منابع کشور

دانش بنیان 
کردن بخش های 
مهم مانند نفت 

و گاز و...


