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 و طرح مسئله مقدمه 

   یبك پا  یعلم و ثكوخ، توسرع  اتنصراد  شیهارنن  ت  ب  منوو  ازاا یتعاون  ای  یموسراراخ وصرو ر   انیدانش بن  هایشركت 

و توسررع  شررام     قیتحق   جیننا  یسررا یو تجا  یگاررنكا اونكاعاخ، نورو  یبكا  یو اتنصرراد  یدانش و تحقق اه اف علم

   یج   جیو ننا  هاازن ی  تشف  و دانش و  علم عك    د  تحول  با  هاشكت   نیا .ان ش ه   یتاال و و ماخ تشک  یو تول یطكاح

   یبا ها بك اهم  یت   هبك معوم انقالب اسررالم یطو    ب  ،دا ن   یادی   كید   شرر  و توسررع  مناطق م نلف تاث  یاتنصرراد

  فیاتنصراد تو ر    ا یتحقق پا  یهامولف   نیو رنها  ا موثكتك   یتات  یو اتنصراد مقاومن  یها د   ونق اتنصرادشركت  نینقش ا

 .تنن یم  یمعكز   انیب  اتنصاد دانش بن  یابی ا دسن  یتحقق اتنصاد مقاومن  یا  وطوط ا ل  یکی  شانیاتكدن .  

بودن   یتن ؛ چكات  منناه  نیوود  ا تام  یهان یها  ینیك میت   رركزا بك اسرراا مناب     از یتوان ی ا م  یتمنك تشررو 

ا     یکیزكوا نف    یو مح ود شر ن ج   کایمغكضران  رمك  یهامیمحکوم ب  زناسر ؛ حال با توج  ب  تحك  یکكدیمناب   و

   یو تول  انیبندانش  یهاتشرو  و شركت   یب  واسرط   شر   رنعن   یاسركم   یاوضرا  نامناسر ، تول نی ز  ا  ابكون  ی اهکا ها

 اس . یبوم

 های دانش بنیان در اقتصاد کشورنقش شرکت

 
 یتحقق اقتصاد مقاومت یدر بسترساز انیدانش بن یقش شركتهان

 

 

از اركان مهم توسعه و تحول در عرصه اقتصادی

افزایش بسترغنی توسعه و اشتغال زایی و اشتغال پایدار  

افزایش رونق اقتصادی و صرفه اقتصادی تولید

دارا بودن ظرفیت های مبتنی بر دانش بومی و اتکاء به توان علمی 

پژوهشی داخلی

از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

ملیرشد تولید سرانهاز عوامل اصلی 

ارزش افزوده باال و برخورداری از 

ر توان رقابت بیشتر به نسبت دیگ

واحدهای تولیدی 

اتکاء به خالقیت و دانش و پژوهش

اهمیت تزریق تفکر نخبگانی و حضور 

بخش خصوصی در عرصه های تولید 

و كارآفرینی

نوآورانه بودن و توجه به اقتصاد 

محلی و ظرفیتهای منطقه ای

اركان شركتهای دانش بنیان هم 

جهت با اهداف تحقق اقتصاد 

مقاومتی 
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  و جایگاه ایران در جهان سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص ملی

 

 
 

مننشرك شر ه اسر ، ایكان جاو مع ود تشرو هایی اسر  ت  با   ۲۰۱۹د  گاا ا ج ی  شراو  جهانی نورو ی ت  بكای سرال  

  طبق گاا ا این نهاد د  سال  . این د  حالی اس  ت سی ه اس  ۶۱ ش  باال د  عك   نورو ی، ا  یابی ش ه و ب  جایگاه  

سرال های  پل  ای  ا د    ۶۰ سری ه اسر  ت  ا تقای   ۶۱تكا  داشر  و اتنون این  تب  ب   ۱۲۰، تشرو مان د  جایگاه   ۲۰۱۴

 .ا  نوك شاو  های جهانی نورو ی نشان می ده  اویك

  یها  یو د  ابعاد و ود   ا ب  دسرر  رو ده اسرر  ۴۷تشررو  جهان،  تب    ۱۳۰ نید  ب ،ینورو  یها  ید  ابعاد وكوج كانیا

د    ۱۳ تب    كانیااسرراا،   نیبك ا اسرر .  ازن یا تقا   ۶۱گاا ا،   نید  ا  كانی تب  ت  ا   ی ا. ت  د  نها ۸۶  گاهیجا ،ینورو 

  یایش ه د  رس  یابیتشو  ا   ۹ نید  ب ۲ تب    ایتشو  بودن  و ن ۳۴ب  باال ت  د  مجموع     یانیبا د رم  م  یتشو ها نیب

اطالعاخ و ا تباطاخ،    یهایها شررام ا اسررنفاده ا  زناو شرراو  نی ا ب  وود اونصرراد داده اسرر . ا یو جنوب  یمكتا

 ن  یدول  د  رمو ا، ها  تكد ن یمكبوط ب   راد اخ و وا داخ، ها  ک یو ماخ بكوط دول ، مشرا ت  بكوط، عملکكد لجارن

  شكزن  یپ  یوا داخ با زناو   ،یالملل نیب  گاهیثب  ش ه د  دس  تم دو پا  یهارمو ، پنن هك دانش  یتكد سكان  دول  ب  ا ا

  .۱اطالعاخ و ا تباطاخ اس   یهای اد اخ و ماخ زناو  ایو د  روك ن

 

 1399 نخست سال ماهه تا هشت 92های ای دانش بنیان در سالتعداد فعاالن شرکته

 

  

 دانش بنیان به تفکیک نوع مجوزهای تعداد شرکت

  یدا ا  ای  ارنن یگذشرن  وود ن  یسرال مال  یاتیاظها نام  مال  ینوپا ت  دا ا  هایشركت  ا«۱»نوپا نو     انیبندانش  یهاشركت 

  ای   یتول  ن یزكر  ایو ماخ    ایت  »تاالها    ید   رو ت  ارنن ،یگذشرن  وود ن  یسرال مال  یاتید  اظها نام  مال  یاتید رم  عمل

و    یشرررگراهید  ح  نمون  ر ما  ت «  ا ح ا۱سرررط    انیر بنمنر    د  »زهكسررر  تاالها و و ماخ دانش   «یر تول  ااخیتجه

 .شون یم   یی« تا۱بصو خ شكت  »نوپا نو    ن ،ینما   ی(، ساون  و ا ا۱ماده )  یا هایمشكوط ب  دا ا بودن هم  مع

  یدا ا  ای  ارنن یگذشرن  وود ن  یسرال مال  یاتیاظها نام  مال  ینوپا ت  دا ا  هایشركت ا «۲»نوپا نو     انیبندانش  یهاشركت 

  ای   یتول  ن یزكر  ایو ماخ    ایت  »تاالها    ید   رو ت  ارنن ،یگذشرن  وود ن  یسرال مال  یاتید  اظها نام  مال  یاتید رم  عمل

 
 ۱۳۹۸مكداد ۲ ،یجمهو سیی  یو زناو  یمعاون علم ۱

97پله ای ایران نسبت به سال ۴ارتقای 

كشور اول اقتصادهای میانه دنیا در حوزه معیارهای ورودی اختراع ۱۰ایران، در زمره 

را كسب كرده6۱در شاخص جهانی نواوری رتبه2۰۱9ایران در سال 

كسب كرده۴7كشور، رتبه ۱3۰در ابعاد خروجی های نواوری در بین 2۰۱9ایران در سال 

كشور ارزیابی شده در آسیای مركزی و جنوبی9در بین 2ایران رتبه 

 اند.رسیدهشركت (  7۰5هزار و  5) 57۰5به  اكنون  رشد روز افزون کیبا های اخیر طی سال انیدانش بن یشركتها

درصد است. 2سهم شركت های دانش بنیان در تولید ناخالص ملی   
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و    یشرررگراهید  ح  نمون  ر ما  ات «  ا ح ۲سرررط    انیر بنمنر    د  »زهكسررر  تاالها و و ماخ دانش   «یر تول  ااخیتجه

 .شون یم   یی« تا۲بصو خ شكت  »نوپا نو    ن ،ینما   ی(، ساون  و ا ا۱ماده )  یا هایمشكوط ب  دا ا بودن هم  مع

گذشرن  شركت  )ت  د     یسرال مال  ک ی  یاتی( د  ر  ا  د رم  عمل۲5)  ح ات  ا«۱نو     ی ی»تول  انیبندانش  یهاشركت 

من    د  »زهكسر  تاالها و    انیبنو ماخ دانش  ایا  زكوا تاالها    یشركت  اظها  شر ه اسر (، ناشر   یاتیاظها نام  مال

 (، باش .۱ماده )  یا های« و حائا هم  مع۱سط     انیبنو ماخ دانش

  یهاشركت   ،ی رنعن  یهابكتك د  شركت   هایی سرو  زناو    یتوج  ب  اهم با ا«۲نو    ی ی»تول  انیبندانش  یهاشركت 

  ی زناو   هاید  حو ه   یهارنن ، د   رو خ زعال  یاتید رم  عمل  یگذشرن  وود دا ا  یت  د  اظها نام  سرال مال  یمنقاضر 

  ایا شرركت ، »تاالها  شررون یم   یی« تا۲نو    ی ی ررو خ شرركت  »تول  ب  ذی ،  یبن ها  طیا  شرركا  یکیبكتك، با دا ا بودن 

 ا ح ات    ۲سرط     ای ۱سرط     انیبنمن    د  زهكسر  تاالها و و ماخ دانش   «یتول  ااخیتجه  ای   یتول  ن یزكر ایو ماخ  

ح ات     ی. شركت  مجك ینما  ی(، سراون  و ا ا۱ماده )  یا هایو مشركوط ب  دا ا بودن هم  مع  یشرگاهید  ح  نمون  ر ما

  ی تكا دادها  م ی( د  رر  ا  ت ۱۰ح ات  )  نک ی( باشرر ، مشرركوط ب  اEPCو سرراو « )  یمانکا یپ  ،یپكوژه»مهن سرر   ک ی

 ( باش .۱ماده )  یا هایحائا هم  مع  یهاا  ب ش  یپكوژهناش

 

تعدداد شدرکتهدا بده 

 تفکیک نوع مجوز

 2نوپا نوع  1نوپا نوع  2تولیدی نوع  1تولیدی نوع 

464 3138 63۱ ۱۴72 

 

 های دانش بنیان به تفکیک نوع مجوز نمودار شركت

 
 1399ماهه 8تا  1392های های دانش بنیان در سالتعداد کارکنان فعال در شرکت

 ۸تا من  مشررغول ب  زعالی  بوده اسرر  ت  این رما  د    ۲۱۴5با  ۱۳۹۲ها، د  سررال  تع اد تا تنان زعال د  این شرركت 

ب سر  سرال   ۷طی  ها  ا  د  ر   شر  نیكوی زعال د  این شركت  ۸۰ سری ه ت  بیش ا     ۱۷5۱۷۱ب   ۹۹ماه  ن ار  سرال  

 رم ه اس .
 

 ۱399ماهه نخست سال  8تا  ۱392در سال های  بنیان های دانشتعداد كاركنان فعال در شركت 

 1399 1398 1397 1396 1395 139۴ 1393 1392 سال 

 ۱75۱7۱ ۱77۱8۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱27۰۰۰ 86255 6۰۰6۱ 295۰3 2۱۴5 تعداد

 

11.06

558.13

25.8

1تولیدی نوع  2تولیدی نوع  1نوپا نوع 2نوپا نوع
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 ۱399ماهه نخست سال  8تا  ۱392در سال های  نمودار تعداد كاركنان فعال در شركت های دانش بنیان 

 
 

 1399تا آذرماه  92دانش بنیان از سال های  رد شدهموفق و های تعداد درخواست

د وواسر  بوده ت  این   55، ۱۳۹۲ان  د  سرال  تایی  شر ههایی ت  موزق ب  اوذ  تع اد د وواسر  ده  ت نشران می  ا هارم

 ده .  ماه نشان می ۸د وواس   سی ه اس  ت   ش  باالیی  ا د  این ۹۰۲ب   تم   ۹۹ماه  سال   ۸ تم د   

ماه    ۸د وواسر  بوده ت  این  تم د    ۴5؛   ۹۲ان ، د  سرال  اسرنهایی ت  د  مكحل  ا  یابی  د شر هتع اد د ووهمچنین  

 اس .   سی ه د وواس   مو د  د ۱۳۳۴ب   ۹۹سال  

 ۱399تا آذرماه  ۱392سال های تعداد درخواست دانش بنیان در  

 ۱399 ۱398 ۱397 ۱396 ۱395 ۱39۴ ۱393 ۱392 شاخص 

 به موفق كه هایدرخواست  تعداد

 اند شده  تأییدیه اخذ

55 ۱۴29 836 68۰ 338 7۱2 85۰ 9۰2 

  در كه هایدرخواست  تعداد

 اند شده  رد ارزیابی مرحله

۴5 ۱362 ۱3۰۰ 2۴22 3۴۰۱ 3597 ۴2۱9 ۱33۴ 

 

 ۱399تا آذرماه  ۱392درخواست دانش بنیان در سال های  نمودار
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 های دانش بنیان درآمد شرکت

تامال    كیاو  یهارن د  سرال  كیده  ت   شر  چشرمگی ا نشران م  والخ شركت  دانش بنیانصر حا ر  ا  محد رم    كیج ول  

میلیا د  یال بوده اس  ت     ۲۰۰۰  معادل ۱۳۹۲های دانش بنیان د  سرال  د رم  شركت ای ت   ب  گون  تاب  مشراه ه اسر .

 میلیا د  یال  سی ه اس .  ۶۷5۰۰۰ب   ۱۳۹۹ماه  ن ا  سال   ۸این میاان د   
 

 بنیان )میلیارد ریال( های دانش درآمد شركت 

 1399 1398 1397 1396 1395 139۴ 1393 1392 سال 

 675۰۰۰ 63۴۰۰۰ ۴2۰۰۰۰ 33۰۰۰۰ ۱75۰۰۰ ۱28۰۰۰ 3۰۰۰۰ 2۰۰۰ درآمد

 

 بنیان )میلیارد ریال( های دانش درآمد شركت نمودار 

 
 

 های دانش بنیان به تفکیک دسته فناوری درآمد شرکت

ده  ت  بیشررنكین د رم  د  حو ه زناو ی اطالعاخ و  شرركتنهای دانش بنیان ب  تفکیک دسررن  زناو ی نشرران می  د رم 

میلیا د  یال    ۲۶۹۰۰۰ای ت  رما  رن  تم  اسر ؛ ب  گون  ۱۳۹۹ماه  ن ار  سرال   ۸ای د   ا تباطاخ و نكم ازاا های  ایان 

اسر  ت   تم   ۱۳۹۹ماه  ن ار  سرال   ۸د   ده  و تمنكین رما  رن مكبوط ب  حو ه و ماخ تجا ی سرا ی   ا نشران می

 ده .  میلیا د  یال  ا نشان می ۲۰۰۰
 

 ریال( بنیان به تفکیک دسته فناوری )میلیارد های دانش درآمد شركت 

 1399 1398 1397 1396 1395 دسته فناوری

 56۰۰ 526۱ 8۰75 5۰۰۰ 2۰۰۰ غذایی  صنایع و کشاورزی زیستی،  فناوری -1

 63۰۰۰ 579۴2 3۴۴89 3۰۰۰ ۱7۴۰۰ درمان  و تشخیص حوزه پیشرفته های فرآورده و دارو-2

 ۱327۰۰ ۱۱97۰۰ 6۰696 39۰۰۰ ۱85۰۰ شیمیایی هایفناوری  بر مبتنی محصوالت و پیشرفته مواد -3

 ۱۴6۰۰۰ ۱3۴۰2۱ 83۴۱6 767۰۰ ۴6۰۰۰ پیشرفته تجهیزات و آالتماشین -۴

 87۰۰ 7655 7۴۱۱ ۴۰۰۰ 32۰۰ پزشکی  تجهیزات و ملزومات وسایل،-5
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  سیستمهای و  مخابرات فوتونیک، الکترونیک، و برق -6

 خودکار

۱86۰۰ 27۰۰۰ 2۴۱23 38329 ۴77۰۰ 

 269۰۰۰ 269555 2۰۰989 ۱78۰۰۰ ۱۰3۰۰۰ ایرایانه  افزارهاینرم  و ارتباطات و اطالعات فناوری -7

 2۰۰۰ ۱537 8۰۱ 72۱ 2۴۴ سازیتجاری  خدمات -8

 
 ( الیر اردیلی )م یدسته فناور کیبه تفک ان یبندانش  یهادرآمد شركت نمودار 

 
 

 اخیر سال ۴های دانش بنیان طی رشد صادراتی شرکت

ها  بنیان طی این سرالشركت  دانش ۴۱5شركت  دانش بنیان  تییی    رالحی  شر ه،   5۰۰۰تاتنون ا  میان   ۹۴ا  سرال  

های  ع اد شركت تدا ای  تو د  راد اخ  سرمی هارنن  ت  تع ادی ا  رنان ا   شر   راد اتی مطلوبی بكوو دا  بوده اسر .  

شرركت  دانش بنیان،   ۸۰۰ها نادیک ب  اسرر ، یعنی طی این سررالبنیان ح ات  دوبكابك تع اد موجود  رراد اتی دانش

  كیو س  یتكدن رما   سررم  کپا چ ی یبكا  یالاام  یو زناو   یالبن  د  معاون  علم .ان  رراد اخ  سررمی و سیك سررمی داشررن 

 اسرنا   نید  ا  یشركتنها محصروالخ وود  ا  راد  تنن  حن نیا  میاسر  ت  تمک تن  نیبلک  تمام ه ف ا  ،مین ا   ی سرم

  ی شركتنها  یتوان  راد ات  یا ائ  شر ه معموال  ا  جنس تقو یهاسی. سركوشرودیب  رنها ا ائ  م  ییهاسیو سركو  الخیتاره

  شركت  ا ائ  شر ه اسر  ۲5۰۰و توسرع  با ا  ب    یهاا  و م  توانمن  سرا  ۴ب    ک یاسر ؛ د  حال حاضرك ناد  انیدانش بن

 وواه  ش .  یهم ب  رن اضاز  شود، ع د تاب  توجه  ییو شکوزا ی ن وق نورو   ینهایت  اگك حما

شركت    ۲5۰میلیون دال  توسرط   ۴۰۰ع دی معادل ح ود   ۹۸توان گف  ع د  راد اخ سرال  بك اسراا روكین رما  می

(«، »مواد  یزناو   ارر ینانو،    یدا وها  ،ییایمیشرر   ی)شررام  دا وها  یپاشررک  ااخیدانش بنیان بوده اسرر . »دا و و تجه

  نیشرنكیب   یبوده ان  ت  ب  تكت  ییهاا  حو ه  «ی رنعن  ااخیرالخ و تجه  نی»ماشر   «،ییایمیشر   نیمواد و     مك،یپل  شركزن ،یپ

 ان .سال ب  وود اونصاد داده نی اد اخ  ا د  ا

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

ی فناوری زیست
کشاورزی و 
صنایع غذایی

دارو وفراورده 
های پیشرفته

درمان 

ه و مواد پیشرفت
محصوالت 
فناوری 
شیمیایی

ماشین االت و 
تجهیزات 
پیشرفته

وسایل 
ملزومات و 
تجهیزات 
پزشکی

برق و 
الکترونیک و 
سیستمهای 

خودکار

فناوری 
اطالعات و 

ارتباطات و نرم
افزارهای 
رایانه ای

خدمات تجاری 
سازی

5261

57942

119700
134021

7655

38329

269555

1537

5600

63000

132700 146000

8700

47700

269000

2000

1398 1399
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 انیدانش بن یمخاطب محصوالت شرکتها یکشورها

دانش    یم اط  محصروالخ شركتنها  یا  جمل  تشرو ها ان یم  یایرسر   ید  منطق  و تشرو ها  كانیا   یهمارا  یتشرو ها

بوده ان ؛    ی راد ات  یزا ا با ا  ا رل  جیحو ه ول  یعكاق، ازغانارنان، پاتارنان و تشرو ها  یان ؛ تشرو هابوده  كانیا  انیبن

   معاون  المل  معاون دزنك توسع  تا  و تا  بین)  اس .  اد  ش ه انیو ا وپا محصوالخ دانش بن  قایب  ازك  ایالبن  ب   و خ مح ود ن

 (۹۹، زكو دین  علمی

 
 

 1۴0۴افق شرکت دانش بنیان در سال 

 
 

 

415

800

صادرات رسمی صادرات رسمی و غیررسمی

آسیای میانه

میزان محدود به 

آفریقا و اروپا

عراق، 

افغانستان، 

پاكستان و 

كشورهای 

حوزه خلیج 

فارس

ساله كشور 2۰بر اساس افق برنامه 

، مقرر شده ۱۴۰۴یعنی تا پایان سال 

هزار شركت 5۰است كه بیش از 

دانش بنیان در كشور فعال شوند؛ 

با این حال آمار موجود شركت های 

واحد است كه 57۰2دانش بنیان، 

هزار 5۰نشان  از فاصله زیاد تا 

.شركت موجود در برنامه دارد
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 ها و موسسات دانش بنیانجرای برنامه های حمایتی ذیل قانون حمایت از شرکتا

 

 بنیان دانش ها و موسسات های حمایتی ذیل قانون حمایت از شركت اجرای برنامه

 

 های دانش بنیان در کشورهای شرکتچالش

  

مغفول ماندن استفاده از 
های برخی ظرفیتهایی شرکت

دانش بنیان

ارایه نشدن امتیاز و مشوقی 
برای طرح ایده های خاص و 

تقویت و پرورش این 
استعدادها از سوی دولت 

کمبود نقدینگی در مسیر 
تحقیقات و تولید 

بروکراسی های اداری و  
پیچیده و برخوردهای سلیقه 

ای 

جدی نگرفتن دانش بنیان ها 
و فراهم نشدن بسترهای 

الزم برای توسعه شرکتهای 
دانش بنیان

وجود حلقه مفقوده در ورود 
به بازارهای داخلی و خارجی 

با جهت دهی ایده ها در 
مسیر تولید و برندسازی

اجرا نشدن معافیت های 
ه مالیاتی طبق قوانین و برنام

توسعه6و 4،5های 

 1399 1398 1397 1396 1395 139۴ 1393 برنامه

های مشمول معافیت  تعداد شركت

 مالیاتی 

۴۰ 

 ( 92)سال مالی 

۱۱99 

 ( 93)سال مالی 

2۰28 

 (9۴مالی الس)

2۴۰۱ 

)سال مالی  

95) 

2333 

)سال مالی  

96) 

228۱ 

)سال مالی  

97) 

۱8۰9 

)سال مالی  

98 ) 

 9۰9 ۱۰73 733 568 3۱6 ۱5۱ - وظیفه تخصصی تسهیالت نظام 

 2۱۴ 95 65 ۱۰6 9۰ 56  ارائه معافیت گمركی 

 76۰ 57۴ 283 - - - - تامین اجتماعی 

 ۴9 87 8۴ 8۰ ۴۴ - - استقرار در اماكن مسکونی 

 282 265 ۱76 ۱26 - - - برداری جواز تاسیس و پروانه بهره

 22۱8 2۱۱5 86۴ 5۱۴ ۱8۰ - - مشاوره تخصصی كسب و كار 

ارائه خدمات تجاری سازی و  

 توانمندسازی 

- - 2۰9 6۰3 85۰ 2687 ۴35 
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 کالم آخر

مو د توج    یاتنصراد   شر   یاسراسر  یا  اهكمها  یکیشر ه د  علم اتنصراد، دانش هموا ه ب  عنوان   كزن یپذ  اخیبنا بك نوك

 اس .  انیب  اتنصاد دانش بن  یابیدسن  یازنگیتوسع    یا ل  یا  مواهك و شاو  ها  یکیبوده اس . امكو ه 

  ان یاتنصراد دانشربن  یمناسر  جه  حكت  ب  سرو  ی رو خ گكزن  زك رن  یعلم یها  شركز یبا توج  ب  پ ایتشرو  ما ن  د 

جه    ج یو د  نن  انیدانشربن  یو  شر  تار  و تا ها  جادیامکان ا   ی رح  یاید   رو خ بكنامهك نیبنابكا شر ه اسر .  جادیا

 زكاهم وواه  رم .  یناوال  مل   یتول  شیو ازاا  انیدانش بن  اتنصاد  اتنصاد تشو  ب  سم   یكیگ

  قاخ یا  تحق   یكیبهكه گ  قیو تشررو  یا  رنها، تارره   یو حما  انیدانش بن  یتارر  و تا ها  یو  اه ان ا   جادیبك ا   یتات  لذا

جه   شرر     یو اسرراسرر   یعمل  كیب  عنوان ت ب   یو تجا خ، با   یشرر ن تول  یجهان  ن ید  زكا  یعلم  یها  ازن ی  و  یتا بكد

 .كدیو با ا  تا  و اشنغال تكا  گ  یو اجنماع  یاتنصاد ید  حو هها  نیو مائول  اسنگذا انیس  د  تشو  مو د توج   یاتنصاد

 

  


