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صنعتیشرکتهایودانشبنیانشرکتهایمکملتوانمندیهای

های تولیدداشتن زیرساخت•

قدرت سرمایه گذاری باال •

شناخت بازار•

های بازاردسترسی به کانال•

دهای مناسب برای تولینداشتن زیرساخت•

نداشتن سرمایه کافی•

آشنا نبودن به کانال های بازار•

های کسب و کارضعف در مهارت•

توانمند در نوآوری باال •

پذیریانعطاف•

سهولت ارتباط با دانشگاه ها•

نیازمند نوآوری برای حفظ رقابت پذیری•

های نوظهورضعف در پایش و کسب فناوری•

یهای دانشگاهبی اعتمادی به نتایج پژوهش• کنندگان عرضه
فناوری

متقاضیان 
فناوری
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سهمشرکتهایدانشبنیاندراقتصادکشور

های های افزایش سهم شرکتراه
در اقتصاد کشوردانش بنیان 

دانش بنیان فعلیهای توانمند بزرگ شدن سهم شرکت-1

در زنجیره ارزش شرکت های صنعتی کشورکوچک و متوسط های قرار گرفتن شرکت-2

2نوپا نوع 

26/4%

1تولیدی نوع

10/5%
1نوپا نوع 

6/5%

.می باشد4/96%سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی 
1400/08/10: بروز رسانی

2تولیدی نوع

53/3%

4 1400بهمن25:تاریخبروزرسانی

3نوپا نوع 

3تولیدی نوع 

2/1%

1/1%

انسهم شرکت های دانش بنی
GDPاز 

تولید ناخالص 
شرکت های دانش بنیان

اخلیتمام صنایع دتولید ناخالص 
(GDP) سال

%3/5 دالرمیلیارد9/3 میلیارد دالر265/5 2019

%4/96 دالرمیلیارد10/98 میلیارد دالر221/1 2020



ینمونههایجهانیمشابهشبکهتبادلفناور
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هایساختتوسعه زیر 
شبکه

1397

1394

جذب عمومی و 
توانمندسازی کارگزاران

1395

اندازی آزمایشی راه
برنامه

1393

مطالعه نهادهای 
المللیمشابه بین

گیری شبکه تبادل فناوریتاریخچه شکل

1398

المللیارائه خدمات در سطح بین

1396

ترویج و برندسازی شبکه 

1399

توسعه خدمات به حوزه دانش
بنیان و دربرگیری برنامه

چالش های فناورانه

هیگلوگارفع نیازهای فناورانه و 
صنعتی
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اقالم تحریمی و حل معضالالت سازی بومی
صنایع در تامین مواد و تجهیزات

کیفیالالتو بهبالالود ارزش افالالزوده ارتقالالا 
محصوالت صنعتی

های تولیدهزینهکاهش 

پاسخ به انتظارات جامعه و صالنعت بالرای
حل چالش های کشور

و در نتیجاله پالذیری رقابالتافزایش سطح 
صادراتتوسعه بازار و 

باله سالبد محصالول جدیالد اضافه شالدن 
محصوالت صنایع

ور محهای کوچک فناوریقرار گرفتن نوآوری شرکت

المللیهای بزرگ و بیندر زنجیره ارزش شرکت
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حوزه های فعالیت شبکه تبادل فناوری
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3

26

1

3

2

2

1

3

افیاییتعدادکارگزارانبرمبنایگسترهجغر

9

تعداد

9

35

کارگزاران ویژه

سایر کارگزاران

تعداد

17

27

کارگزاران 
حقیقی

کارگزاران 
حقوقی

1الف

1ب

8ج

22آزمایشی

3ثابت

1

1400بهمن25:تاریخبروزرسانی

1

1
کیش



(InnoTEN)چالشهایفناوریونوآوری
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شناسایینیازهای

صنعتی

تعریفمسئله

نوآورانهطراحیچالش فراخواندریافتطرح

هایطرحبررسی

دریافتی

ساختنمونهاولیه
ادیارزیابیفنیواقتص

یهایآزمایشگاهنمونه

توسعهمحصول

معرفیبرندهچالش

ونوآوریچالشبرنامهصنعت،مشکالتبهپاسخارئهبرایفناوریتبادلشبکههایابزارازیکی
حاضرحالدرکهصنعتیمتقاضینیازبرایبرنامه،ایندر.است(InnoTEN)اینوتنیافناوری

نیست،هاآننیازپاسخگویموجودهایفناوریظرفیتیاونداردوجودآمادهفناوریآنبرای
حمایتیتسهیالتاعطایبابرگزیدهفناوران.گرددمیبرگزارفناورشناساییهدفباایمسابقه

.کنندمیصنعتنیازرفعبهاقدامودادهتوسعهراخودمحصولتخصصیهایمشاورهو



هاهای حمایتی پروژهمکانیزم-3 یترویج تبادل فناور-1

زیرساخت های تبادل-2
(سایت و واسطه گری مالیوب)

تبادلفناوریشبکهسازوکارهای
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ارائه فناوری های شرکت های توانمند به کارگزاران تبادل فناوری-سه شنبه های فناورانه

ترویج تبادل فناوری

کاوش یاران فن پویا (صاپا)صنایع الکترواپتیک اصفهان  تولیدی و صنعتی گوهرفام
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زیرساخت های تبادل-2
(سایت و واسطه گری مالیوب)

سازوکارهایشبکهتبادلفناوری

(...وهاچالشنیازها،)متقاضیاناطالعاتیبانک

(هفناورانرویکردبا)کنندگانعرضهاطالعاتیبانک

ضاتقاوعرضهقراردادهایمالیواسطعنوانبهشبکه
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های حمایتی مکانیزم-3
هاپروژه

4 3 2 1

4 3 2 1

خدمات مورد نیاز 
فرآیند تبادل

اعطای 
تسهیالت

پوشش / کاهش
ریسک صنعت

اثبات فناوری
به صنعت

سازوکارهایشبکهتبادلفناوری
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اوریبرخیازمتقاضیاناستفادهازخدماتشبکهتبادلفن

خودرو صنعت 
ساختمان

،دریایی، هوایی
ریلی

نفت و انرژی
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ناوریبرخیازمتقاضیاناستفادهازخدماتشبکهتبادلف

پلیمر و 
تکامپوزی

لوازم خانگی آب و پساب 

سالمت، 
یصنایع غذای
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ناوریبرخیازمتقاضیاناستفادهازخدماتشبکهتبادلف

شرکت های

نساجی هلدینگ ها

نیروگاهی فلزی و معدنی
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میپتروشیپروژههایموفقدرحوزهنفت،گازو



هایی از نمونه
محصوالت

هوایی
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