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Abstract 

In the neoclassical and evolutionary 
economics, the emphasis is placed on the 
importance of proximity to facilitate the 
innovation process. Neoclassical economics 
with the focus on the aggregation advantages, 
such as cost savings and economy of scale 
and the evolutionary economics with the 
emphasis on the benefits of firms’ proximity 
such as knowledge spillovers, emply the 
necessity of designing policies and tools 
based on the geographical proximity. In the 
geographical proximity structures, teams, 
technological firms, startups and industrial 
companies are located together. The teams 
and companies located in these structures, 
while having a joint infrastructure at a lower 
cost, benefit from the knowledge and 
technology spillovers. In this chapter, the 
importance of geographical proximity in 
innovation is presented from different 
theories’ perspective, and then various 
structures based on geographical proximity, 
including accelerator, incubator, science and 
technology park, science and technology 
town, technology town and industrial estate 
commensurate with different stages of the 
firms’ life cycle, are reviewed and compared. 
Finally, an example of aggregation of these 
structures in a geographical region, i.e. 
Isfahan province has been presented. 
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  دهیچک

هاي تجمع  اقتصاد نئوکالسیک با تمرکز بر صرفه. اقتصاد نئوکالسیک و تکاملی بر اهمیت مجاورت مکانی در تسهیل فرآیند نوآوري تأکید شده است هردو در

ابزارهاي مبتنی بر ها و  ها مانند سرریز دانش، لزوم طراحی سیاست جواري بنگاه ها و صرفه مقیاس و اقتصاد تکاملی با تأکید بر مزایاي هم مانند کاهش هزینه

هاي صنعتی در جوار هم مستقر  هاي نوپا و شرکت هاي فناور، شرکت ها، هسته در ساختارهاي مبتنی بر مجاورت جغرافیایی، تیم. کنند جواري را مطرح می هم

افزایی ناشی از سرریز دانش و فناوري  مهاي مستقر در این ساختارها، ضمن برخورداري از زیرساخت مشترك با هزینه کمتر، از ه ها و شرکت تیم. شوند می

هاي مختلف بیان و سپس ساختارهاي متنوع مبتنی بر مجاورت  جواري جغرافیایی در نوآوري از دید نظریه ، ابتدا اهمیت هممقالهدر این . شوند مند می بهره

هرك فناوري و نیز شهرك صنعتی، متناسب با مراحل دوره عمر تحقیقاتی، ش-دهنده، مرکز رشد، پارك علم و فناوري، شهرك علمی جغرافیایی از جمله شتاب

  .اي از تجمیع همه این ساختارها در یک منطقه جغرافیایی یعنی استان اصفهان ارائه شده است در پایان، نمونه. ها، بررسی و مقایسه شده است شرکت

  شهرك فناوري دهنده، پارك علم و فناوري، نوآوري، مجاورت جغرافیایی، شتاب: ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Shaverdi, M., & Soltani, B. (2019). Geographical Proximity: A tool for Supporting Innovation. Journal of Science 
& Technology Policy, 11(2), 315-332. {In Persian}. 

  

  1مقدمه -1

پذیري کشورها  روندهاي جهانی حاکی از آن است که رقابت

. به توان آنها در توسعه و انتشار دانش فناورانه بستگی دارد

هاي گوناگونی در این زمینه شکل  رو، راهبردها و مدل ازاین

هاي  یکی از این راهبردها، طراحی و اجراي برنامه کهگرفته 

منظور از . فناورانه با محوریت مجاورت جغرافیایی است

اي است که تعامالت رو در رو و  مجاورت جغرافیایی، فاصله

ها و  دهد و هر چه شرکت تسهیم دانش را تحت تأثیر قرار می

شتر تر باشند احتمال تعامل آنها بی ها به یکدیگر نزدیک تیم

ساختارهاي مبتنی بر مجاورت جغرافیایی معموالً با ]. 1[است 

                                                 
  Marzieh_shaverdi@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

هاي صنعتی،  هاي علم و فناوري، شهرك عناوینی مانند پارك

شناخته ... دهنده و  هاي فناوري، مراکز رشد، شتاب شهرك

هاي فیزیکی با جذب منابع انسانی، مالی و  این مکان. شود می

تقال فناوري در فیزیکی، بستري مناسب براي توسعه و ان

هاي  هاي صنعتی و نیز امکان رشد و توسعه بنگاه بنگاه

گذاري علم و  استیدر س .کند بنیان و فناور را فراهم می دانش

ها، مراکز  دهنده مانند شتاب ییو توسعه فضاها جادیفناوري، ا

هاي فناوري و  هاي علم و فناوري، و شهرك رشد، پارك

را تسهیل کند  یسطح مل درصنعتی که تسریع رشد و توسعه 

امري ضروري است و اقدامات نظري و عملی کشورهاي 

ایجاد ساختارهاي مبتنی بر مجاورت فیزیکی با مختلف بر 

 ،طور کلی به]. 2[هدف دستیابی به توسعه پایدار تأکید دارد 
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هایی که از نظر جغرافیایی متمرکز هستند، از جریان  بنگاه

به ویژه . شوند مند می بهره دانش ضمنی و صریح براي نوآوري

فاصله کم زیرا دستیابی به دانش ضمنی، متأثر از فاصله است؛ 

معموالً . شود باعث ارتباطات مطلوب و تبادل دانش ضمنی می

توانند از تجربه موفق رقبایی که مکان نزدیک به  ها می بنگاه

هاي مستقر در یک پارك علم و  براي مثال بنگاه(آنها دارند 

بنابراین، هر . بدون هزینه و به سادگی استفاده کنند )فناوري

اي بیشتر باشد منافع بالقوه  چه تعداد منابع دانشی در منطقه

  ].3[شود  هاي محلی بیشتر می براي بنگاه

دهد که حدود سی واژه در زمینه  نشان می 1هاي کونگ بررسی

هاي فناور وجود دارد که معموالً به  مجاورت فیزیکی شرکت

مبهم تعریف شده و گاه به جاي یکدیگر به کار صورت 

هاي تحقیقاتی متوجه شد  او با بررسی پیشینه شهرك. رود می

و » پارك علمی«ترین اصطالح در این زمینه در اروپا  که رایج

نام اکثر این مناطق از دو . است» پارك تحقیقاتی«در آمریکا 

: استهاي آنها  کلیدواژه تشکیل شده است که بیانگر ویژگی

پارك، مرکز، (کلیدواژه اول به فضاي فیزیکی اشاره دارد 

تحقیقاتی، (و کلیدواژه دوم به فعالیت اشاره دارد ...) شهرك و 

این نهادها در مراحل ]. 4...) [علمی، فناورانه، صنعتی و 

شوند و ابزارهاي  مختلف دوره عمر شرکت وارد عمل می

آوري به کار حمایتی متنوعی را براي تسهیل و تسریع نو

  .گیرند می

در این مقاله، به اهمیت مجاورت مکانی در نوآوري از دید 

رویکردهاي مختلف اقتصادي اشاره شده و سپس ساختارهاي 

جواري جغرافیایی و  شده بر مبناي هم مختلف طراحی

ابزارهاي حمایتی آنها در مراحل مختلف دوره عمر 

در پایان . استهاي نوآور بررسی و با هم مقایسه شده  شرکت

شده در استان اصفهان و  اي از ساختارهاي طراحی نمونه

  .ارتباط آنها با هم تحلیل شده است

  

  اهمیت مجاورت مکانی در نوآوري -2

هر دو رویکرد اقتصاد نئوکالسیک و تکاملی بر اهمیت 

]: 5[مجاورت مکانی در تسهیل فرآیند نوآوري تأکید دارد 

اقتصاد نئوکالسیک عمدتاً به دنبال آن است که با تجمیع 

ها و نهادها، بین آنها صرفه مقیاس ایجاد کند  جغرافیایی بنگاه

                                                 
1- Kung 

به عالوه،  .ونقل و بازاریابی را کاهش دهد هاي حمل و هزینه

عوامل مهم شکست بازار، نقصان اطالعات، جمله از 

هاي خاص  جغرافیایی یا ویژگی فواصلیی و جابجاهاي  هزینه

بنابراین، تالش براي رفع عدم . کاالها و خدمات است

یی جابجاها،  هاي اطالعاتی، تسهیل انتشار نتیجه پژوهش تقارن

هاي  نگیزههاي محیطی از ا منابع انسانی و تسهیل همکاري

  .جواري جغرافیایی در این مکتب است ایجاد هم

هایی مانند بسترسازي براي سرریز  اقتصاد تکاملی، بر سیاست

هاي  افزایی ناشی از شباهت ها در کنار هم دانش بین بنگاه

معرفتی، بینشی، نژادي و حتی ارزشی و فرهنگی ساکنان 

و، در حوزه ر ازاین. جوار در مناطق جغرافیایی تأکید دارد هم

اندازي و توانمندسازي  گذاري، باید حمایت از راه سیاست

اي مدنظر قرار  هاي مبتنی بر نهادهاي منطقه ها و شبکه خوشه

هاي علم و فناوري و مناطق  گیرد؛ نهادهایی مانند پارك

  .صنعتی

ها  جواري بنگاه در مطالعات نواحی نوآوري و خالق نیز به هم

نظریه قطب رشد مثال (ها  این نظریهبرخی از . اشاره شده است

بر انتشار نوآوري و رشد تأکید ) هاي انتشار نوآوري و نظریه

وکارها یا افراد بیشترین  ها، تعامل بین کسب در این نظریه. دارد

اهمیت را دارد و وجود صنایع کلیدي و افراد نوآور در یک 

پس از تثبیت و . کند ناحیه آن را به قطب رشد تبدیل می

ویت این قطب، رشد آن به تدریج در سایر مناطق همجوار تق

ها و  افزایی ها، بر هم نظریه ایندسته دوم از . شود منتشر می

هاي  و نظریه 2نظریه بستر بذرمانند (عوامل محیطی تأکید دارد 

ها، نوآوري بیشتر در نواحی  بر اساس این نظریه). کارآفرینی

ه ویژگی آنها سطوح شود ک یافته مشاهده می بزرگ و توسعه

هاي  هاي دانشگاهی و فرهنگی در زمینه باالي رقابت فعالیت

مختلف، وجود امکانات عالی براي ارتباطات داخلی و 

افزایی  نشده و هم خارجی، بینش وسیع درباره نیازهاي برآورده

  ].6و3[آفرینان محلی است  بین نقش

میت پردازان مختلف بر نقش و اه با توجه به تأکید نظریه

مجاورت فیزیکی در نوآوري و توسعه فناوري، ساختارهاي 

ها، مراکز رشد،  دهنده مبتنی بر مجاورت فیزیکی، مانند شتاب

هاي  هاي فناوري و شهرك هاي علم و فناوري، شهرك پارك

صنعتی نقشی کلیدي در توسعه اقتصادي محیط خود ایفاء 

                                                 
2- Seedbed 
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ورانه از این ساختارها از طریق ترکیبی پویا و نوآ. کنند می

ها، فراهم کردن فضا، تأسیسات و خدمات  ها و برنامه سیاست

ها را  ها و شرکت باکیفیت، جریان دانش و فناوري بین دانشگاه

ها، کارآفرینان و  کند؛ ارتباط بین شرکت تحریک و مدیریت می

کند که فرهنگ  کند؛ محیطی فراهم می افراد فنی را تسهیل می

ها و  ؛ روي شرکتسازدنوآوري و خالقیت را تقویت 

) کارآفرینان و کارکنان دانشی(نهادهاي پژوهشی و نیز افراد 

وکارهاي جدید از طریق سازوکار  کند؛ خلق کسب تمرکز می

کند  هاي زایشی را تسهیل می گیري شرکت مراکز رشد و شکل

د؛ در نمای هاي کوچک و متوسط را تسریع می و رشد شرکت

که هزاران شرکت نوآور و  کند اي جهانی فعالیت می شبکه

اسر جهان در آن حضور دارند و تسراز مؤسسه پژوهشی 

هاي خود را تسهیل  سازي شرکت المللی بدین ترتیب بین

  ].7[کند  می

  

حمایت  برايساختارهاي مبتنی بر مجاورت مکانی  -3

  از نوآوري

سازي فناوري، فرآیندي غیرخطی، پیچیده و  نوآوري و تجاري

اي است که مراحل مختلف آن مستلزم ایفاء نقش  چندمرحله

از سوي . هاي متفاوت است بازیگران مختلف با توانمندي

هاي خود  سازي فناوري ها در مسیر تجاري دیگر، صاحبان ایده

هایی از جنس تأمین مالی، مشاوره، تأمین فضاي  مایتبه ح

نیاز دارند و ساختارهاي مبتنی بر مجاورت مکانی،  غیرهکار و 

هاي مشابه و نیز منابع  دسترسی آنها به منابع دانشی و تجربه

در نظام ملی نوآوري، . کند مالی و فیزیکی را تسهیل می

یک در در این راستا شکل گرفته که هر ینهادهاي مختلف

سازي، متناسب با نیاز  اي خاص از فرآیند تجاري مرحله

هاي نوپا اقدام به حمایت از آنها  صاحبان ایده و شرکت

زمان با  شود، هم مشاهده می 1همانطور که در شکل . کند می

وکار و نیاز  رشد شرکت در دوره عمر خود، مخاطره کسب

یابد و برعکس ارزش  گري کاهش می شرکت به مربی

متناسب با این تغییر نیازها و . یابد وکار افزایش می کسب

وکار، نهادهاي حمایتی دولتی و خصوصی  شرایط کسب

جواري  متفاوتی در راستاي ایجاد فضاي مناسب براي هم

گیري و  در مراحل اولیه شکل. شوند ها وارد عمل می شرکت

وکار زیاد است،  رشد شرکت، که مخاطره کسب

نقشی پررنگ دارند  ،و مراکز رشد هاي خصوصی دهنده شتاب

گري، مشاوره و تأمین فضاي کار  و با خدمات مربی

هاي  هاي فناور و شرکت ها، هسته هزینه از تیم کم/اشتراکی

پس از آن در مرحله تولید محدود، . کنند نوپا حمایت می

هاي علم و فناوري فضاي مناسب براي استقرار  پارك

هاي  شرکت هاي بزرگ و شامل شرکت(ها  شرکت

- شهرك علمی. کند را فراهم می) التحصیل مرکز رشد فارغ

تحقیقاتی، شهرك فناوري، شهر علمی و منطقه ویژه علم و 

ها را پوشش  فناوري، تمامی مراحل دوره عمر شرکت

هاي صنعتی نیز، در مراحل رشد، گسترش و  شهرك. دهند می

و  هاي بزرگ صنعتی، فضاي مناسب براي استقرار بلوغ شرکت

لذا در این قسمت، به تشریح  .کنند فعالیت آنها را فراهم می

 پارك علم و فناوري

 دوره عمر شرکت

نهادهاي حمایتی 
مبتنی بر مجاورت 

 جغرافیایی

 شتابدهنده

 مرکز رشد

 شهرك علمی ـ تحقیقاتی/ شهرك فناوري/ شهر علمی/ منطقه ویژه علم و فناوري

 شهرك صنعتی

 نیاز به مربی گري

 ارزش کسب وکار

 ریسک کسب وکار

 ]8[ شرکت عمر دوره طول در جغرافیایی همجواري بر مبتنی حمایتی نهادهاي) 1 شکل
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  .پردازیم هاي مختلف این نهادها می گونه

 ها و مراکز رشد دهنده شتاب 1- 3

ها و مراکز رشد، ساختارهاي مبتنی بر مجاورت  دهنده شتاب

هاي فناور و  جغرافیایی هستند که اقدام به حمایت از هسته

  .کنند گیري آنها می مراحل شکل هاي نوپا در اولین شرکت

  دهنده شتاب 1-1- 3

واي «دهنده به برنامه خصوصی  گیري شتاب تاریخچه شکل

براي  2005گردد که در سال  در آمریکا برمی» 1کامبیناتور

پس از آن ]. 9[هاي نوپاي حوزه دیجیتال شکل گرفت  شرکت

هاي  هاي مشابه فراوانی در نقاط جغرافیایی و بخش برنامه

   .لف اجرا شده استمخت

هاي گروهی  دهنده، ساختاري براي اجراي سریع برنامه شتاب

با مدت زمان مشخص، دربردارنده تأمین سرمایه اولیه، ایجاد 

ها  گري و آموزش، برگزاري رویداد ارائه ایده ارتباطات، مربی

ها و  ها، گروه گذار در راستاي تسریع رشد تیم به سرمایه

  ].10[هاي نوپا است  شرکت

دو فاز را براي حمایت از صاحبان ایده   ها معموالً دهنده شتاب

در این : یشتابده شیپ) 1: گیرند هاي نوپا در نظر می و شرکت

. شود ی به متقاضان ارائه میآموزشخدمات و  يادار يفضافاز 

آموزش، در این فاز خدمات گسترده شامل : یشتابده) 2

 انیاز مشاوران و مرب يا گسترده هبه شبک یدسترس( يگر یمرب

 یهو سرما ها نهی، هز)وکار مختلف کسب يها خبره در حوزه

                                                 
1- Y Combinator 

ه، یکار و امکانات ساخت مدل، مواد اول يفضا هنیهز( هیاول

، يکار ي، فضا)ارتباطات هنیهزم، یو مشاور ت یمربذا، غ هنیهز

  .شود هاي نوپا ارائه می ي به تیمساز شبکه يها فرصت

ها و  ده که آن را از سایر برنامهدهن پنج ویژگی اصلی شتاب

  ]:9[کند، به شرح زیر است  ساختارهاي مشابه متمایز می

 ؛فرآیند درخواست آزاد و البته رقابتی -

، معموالً در قبال دریافت 2اولیه سازي سرمایه پیش فراهم -

 ؛سهام خیلی کم

 هاي کوچک، نه افراد؛ تمرکز روي تیم -

گري دقیق و  همراه با مربیپشتیبانی با زمان محدود،  -

 شده؛ ریزي رویدادهاي برنامه

زمان و  هاي نوپا که هم از شرکت» هایی گروه«پشتیبانی از  -

شتابدهی و شتابدهی را پشت سر  همراه با هم مراحل پیش

 .گذارند می

هاي  ها و منافعی که براي شرکت دهنده عالوه بر حمایت شتاب

سازگان فناوري  بازیگران بومنوپا دارد، منافعی نیز براي سایر 

  ).1جدول (به همراه دارد 

شود و با  ها در چند دفتر کاري انجام می دهنده فعالیت شتاب

تأمین فضاي کار عمومی و اشتراکی، از یک سو امکان کاهش 

کند و از  هاي نوپا فراهم می ها و شرکت ها را براي تیم هزینه

گري به آنها  سوي دیگر، ضمن ارائه خدمات آموزشی و مربی

ندي از سایر مزایاي م ها و بهره گذاري ایده امکان به اشتراك

                                                 
2- Pre-seed Capital 

  ]9[سازگان فناوري  دهنده براي بازیگران بوم منافع شتاب )1 جدول

  منافع  بازیگران

  گذار فرشتگان سرمایه

 دهنده کاهش نیاز به ارزیابی موشکافانه و اتکاء به ارزیابی شتاب -

 مناسب هاي کاهش هزینه و زمان الزم براي یافتن شرکت -

  ها گذاران شرکت گذاران و بنیان امکان مالقات با سایر سرمایه -

  گذاري خطرپذیر هاي سرمایه بنگاه

 هاي نوپاي باکیفیت بهبود مسیر معامله، خلق شرکت -

  هاي جدید و ردیابی روندهاي آینده امکان کسب اطالعات دست اول درباره فناوري -

  ها گذاران شرکت گذاران و بنیان سرمایهامکان مالقات با سایر  -

  هاي فناور بزرگ بنگاه

 کشف استعدادها براي جذب نیروي انسانی -

 هاي بزرگ ها و خدمات بنگاه سازه یافتن مشتریان جدید براي بن -

  وکارهاي جدید برندسازي به عنوان حامی کسب -

هاي  گذاران سایر شرکت بنیان

  نوپا

 نیروي انسانی کشف استعدادها براي جذب -

 وکار باکیفیت هاي کسب آفرینش سریع شبکه -

  وکار شرکت گذاران مرتبط با کسب مالقات با مشتریان و سرمایه -

  دهنده هاي نوپاي تحت حمایت شتاب مشتریان جدید در قالب شرکت -  دهندگان خدمات ارائه
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هاي حمایتی  ها و برنامه سیاست. دهد مجاورت فیزیکی را می

هاي نوپایی  هاي نو و شرکت ها روي صاحبان ایده دهنده شتاب

وکار نهایی و درآمدزایی  متمرکز شده که هنوز به مدل کسب

به  و اند اند، با مخاطره زیادي مواجه پایدار دست نیافته

  . گري و مشاوره نیاز دارند مربی

هاي  دهنده، در دوره هاي مستقر در شتاب ها و شرکت تیم

هاي آموزشی مرتبط را پشت  شتابدهی و شتابدهی، دوره پیش

گذارند و درنهایت در پایان دوره شتابدهی طی جلسه  سر می

وکار خود را براي  گذار، ایده و مدل کسب ارائه به سرمایه

کنند و در صورت تأیید، با واگذاري  ان ارائه میگذار سرمایه

وکار را  بخشی از سهام خود سرمایه الزم براي توسعه کسب

  .کنند جذب می

ها، تعامالت بین شبکه  دهنده یکی از مسائل مهم در شتاب

دهنده و  ترین ارتباط بین شتاب مهم. ذینفعان است

هاي  دهنده فرصت شتاب. گیرد گذاران شکل می سرمایه

کند و  گذاران فراهم می گذاري جذابی براي سرمایه رمایهس

هاي نوپا را  گذاران، سرمایه اولیه الزم براي شرکت سرمایه

  ].11[ارائه شده است  2این ارتباطات در شکل . کنند تأمین می

ها در سطح جهان با سرعت بسیار زیادي در  دهنده بتعداد شتا

دهنده در سال  شتاب 200حال افزایش است و از کمتر از 

رسیده  2018دهنده در سال  شتاب 10000به بیش از  2014

ها عمدتاً نهادهایی خصوصی هستند و  دهنده شتاب]. 12[است 

 ها دهنده ها عمدتاً از طریق تأمین منابع مالی از شتاب دولت

وکارهاي کوچک  براي مثال، اداره کسب. کنند حمایت می

اقدام » ها دهنده برنامه تأمین مالی رشد شتاب«آمریکا از طریق 

 5/2جایزه نقدي  2014کند و در سال  به حمایت از آنها می

سازمان مرتبط ارائه کرده  50میلیون دالري به گروهی شامل 

  ].13[ بود

نیز در پیشینه مطرح شده » کارخانه نوآوري«به تازگی مفهوم 

هاي متروکه  اندازي کارخانه نوآوري، کارخانه براي راه. است

شود و  قدیمی در فضاي پیرامونی شهرها بازسازي و احیا می

گذاران خطرپذیر در  هاي نوپا و سرمایه ها، شرکت دهنده شتاب

شوند و اقدام به فعالیت و تعامل با یکدیگر  آن مستقر می

  .کنند می

  مرکز رشد 1-2- 3

وکار، یکی از ابزارهاي  سال گذشته، مراکز رشد کسب 30طی 

سیاستی محبوب بخش عمومی براي تقویت کارآفرینی و 

اي با هدف ایجاد اشتغال و تسریع رشد اقتصاد  توسعه منطقه

مرکز رشد، فضایی فیزیکی است که ]. 9[محلی بوده است 

خدماتی شامل تأمین فضاي کار، آموزش کارآفرینان، دسترسی 

هاي  شرکت/ ها ها و تجهیزات تخصصی را براي تیم ه شبکهب

معموالً به جاي دریافت سهام  کرده ونوپاي کارآفرین ارائه 

 

 اقدامات شتابدهنده

 اقدامات شبکه ذي نفعان
 سرمایه گذاران

 شتابدهنده

 شرکت هاي نوپا مربیان

 سرمایه گذاري
 جریان معامله

دسترسی به 
 شرکت هاي نوپا

 دسترسی به شبکه

 سرمایه

 اطالعات به روز افزایش سرمایه انسانی

 جامعه

 ]11[ دهنده شتاب در ذینفعان ارتباطات شبکه) 2 شکل 
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ند ک آنها اجاره ماهیانه دریافت می هاي مستقر، از شرکت/ ها تیم

]11.[  

است که منابع  بنگاهمرکز رشد ساختاري حمایتی براي ایجاد 

پیش از تأسیس آنها یا  ها بنگاهالزم براي حمایت و کمک به 

آوري  جا جمع هاي اولیه عمر آنها را در یک در طول سال

مرکز رشد متشکل از فضاي استقرار، خدمات اداري، . کند می

وکار به  هاي کسب اي و ارتباط با شبکه هاي مشاوره توصیه

  ].14[هاي مالی است  ویژه شبکه

شورها هاي نوآوري ک مرکز رشد معموالً بخشی از زیرساخت

کارکردهایی مانند انتقال و انتشار فناوري و  کهشود  شناخته می

و ] 15[کند  یج تحقیقات را محقق میسازي نتا کمک به تجاري

راهبردي، نهادي و عملیاتی براي تمرکز روي ساختاري 

ها و  دانشگاه(توسعه مناطق و کشور با همکاري شرکاي مرکز 

  ].16[انه است از طریق تشویق کارآفرینی نوآور) دولت

توان در قالب هرمی با  مجموعه خدمات مراکز رشد را می

که مراکز رشد، اغلب به ) 3شکل (هفت طبقه ارائه کرد 

کنند در حالی که  خدمات نزدیک به قاعده هرم توجه می

  ].17[افزوده بیشتري دارد  خدمات سطوح باالتر، ارزش

  :عبارتند ازندازي مراکز رشد ا اهداف اصلی راه

 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوري 

 سازي دستاوردهاي پژوهشی بسترسازي براي تجاري 

  ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوري و خالقیت

 ها آموخته دانشگاه نیروهاي انسانی جوان و دانش

  ایجاد فضاي الزم براي گسترش و رشد واحدهاي کوچک

 بنیان و فناور و متوسط دانش

 هاي شغلی مناسب و جذب  بسترسازي براي ایجاد فرصت

  آموختگان دانشگاهی کارآفرینان و دانش

  توسعه و تولید محصوالت و فرآیندهاي فناورانه با قابلیت

 عرضه به بازار

دهنده و مرکز رشد در  پوشانی و تفاوت بین خدمات شتاب هم

  .ارائه شده است 4شکل 

هاي  ان مستقر است و بخشمرکز رشد معموالً در یک ساختم

در . کنند زمان در کنار هم فعالیت می ها هم دفتري و شرکت

رشد شکل گرفته که طی آن  اي به نام پیش مراکز رشد، دوره

توانند بر مبناي گزینش اولیه،  وکار می هاي کسب ها و هسته تیم

معموالً کمتر از (پیش از تبدیل شدن به شرکت براي مدتی 

نات کم مستقر شوند و آمادگی حضور در با امکا) یک سال

هاي عمومی و  در این دوره، مشاوره. مرکز رشد را کسب کنند

رشد  دوره پیش. شود ها ارائه می مکان استقرار موقت به تیم

هاي  ها روش دهنده مشابه با شتابدهی است و در واقع، شتاب

رشد در  هاي پیش شده دوره یافته و تسریع پیشرفته، تکامل

بنابراین، تعامل نزدیک مراکز رشد با . رشد هستند مراکز

  .ها آثار مثبتی به همراه دارد دهنده شتاب

وکار  المللی نوآوري در کسب بر اساس آمار انجمن بین

)INBIA(1  ،2200  کشور  62مرکز رشد و نوآوري فعال در

  ].18[جهان در این انجمن عضویت دارند 

  ها پارك 2- 3

، IASP(2(هاي علمی  المللی پارك بنا بر تعریف انجمن بین

اي  پارك علمی، سازمانی تحت مدیریت متخصصان حرفه

است که هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق 

                                                 
1- International Business Innovation Association (INBIA) 
2- International Association of Science Parks (IASP) 

 
 تهیه فضاي مناسب عملیاتی و انعطاف پذیر

 تهیه سرمایه اولیه براي شرکت و تأمین فناوري

 هم افزایی میان مستاجران از طریق تبادل تجربیات

 خدمات در زمینه هاي قانونی، امنیتی و مالکیت فکري

 پشتیبانی شبکه گستري اطالعاتی و بین المللی

 توسعه مهارت ها، مشاوره و راهنمایی

 تسهیالت اداري و تجهیزات مشترك

 
  ]17[ رشد مرکز خدمات هرم) 3 شکل
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ستقر وکارهاي م پذیري کسب فرهنگ نوآوري و رقابت ارتقاء

پارك علم و فناوري در . بنیان است در پارك و نهادهاي دانش

ها، نهادهاي  این راستا، دانش و فناوري را در میان دانشگاه

اندازد و  ها و بازار به جریان می تحقیق و توسعه، شرکت

هاي مبتنی بر نوآوري  همچنین رشد شرکت. کند مدیریت می

فرآیندهاي زایشی، ارائه ، داخل پارك را از طریق مراکز رشد

ها و تأمین فضا و تأسیسات  افزوده به شرکت خدمات ارزش

  ].19[کند  مناسب براي آنها تسهیل می

اولین پارکی که از سوي همگان به عنوان پارك علمی شناخته 

این . پارك تحقیقاتی استنفورد در پالوآلتوي کالیفرنیا است شد، 

) پدر دره سیلیکون( 1پارك زاییده اندیشه فردریک ترمان

، یکی از شاگردان او، یعنی ویلیام 1937در سال . است

دالر  538ترمان با پرداخت . ساخت 2ساز هیولت، یک نوسان

را به به هیولت و دانشجوي دیگر به نام پاکارد، آنها 

این اقدام نقطه عطفی . سازي دستگاه خود تشویق کرد تجاري

گیري  در تاریخ پارك تحقیقاتی استنفورد و سرآغاز شکل

  ].4[بود  3شرکت هیولت پاکارد

پس از جنگ جهانی دوم، ترمان طرحی براي توسعه استنفورد 

در . و تبدیل آن به مرکز تعالی صنعت الکترونیک ارائه کرد

هاي  اساتید برجسته موظف شدند پروژه قالب این طرح،

تحقیقاتی مطلوب را براي جذب دانشجویان ممتاز شناسایی 

                                                 
1- Frederick Terman 
2- Oscillator 
3- Hewlett-Packard (HP) 

یکی از الزامات اصلی این کار برقراري ارتباط تنگاتنگ . کنند

، پیوند بین صنعت و دانشگاه 1951در سال . با صنعت بود

دانشگاه به دلیل کمبود منابع . استنفورد بیشتر توسعه یافت

هاي تحت مالکیت خود را  میم گرفت بخشی از زمینمالی تص

ترمان، دانشگاه را . به صورت بلندمدت اجاره دهد یا بفروشد

هایی داده شود که با  ها فقط به شرکت متقاعد کرد این زمین

، بیش از 1960تا سال . اند دانشگاه همکاري تحقیقاتی داشته

افتتاح شرکت دفاتر خود را در محوطه دانشگاه استنفورد  40

کردند و بدین ترتیب پارك تحقیقاتی استنفورد شکل گرفت 

هاي فناورانه در دره  گیري فعالیت که در واقع هسته شکل

  ].4[سیلیکون را تشکیل داد 

گذاران هنگام مواجهه با  ، بسیاري از سیاست1980در دهه 

کاهش درآمد و افزیش بیکاري، به توسعه تحت راهبري 

هاي  ر این راستا اقدام به ایجاد پاركفناوري روي آوردند و د

هاي علمی بود و  این دهه، دوره انفجار پارك. علمی کردند

به ویژه بین (هاي علمی در جهان  اي براي ایجاد پارك مسابقه

جریان ) کشورهاي آمریکا، فرانسه، انگلستان، کانادا، آلمان

هایی مانند  هاي آسیایی نیز در همین دهه پارك دولت. داشت

  ].4[اندازي کردند  و پارك علمی سنگاپور را راه 4ینچوهس

  ]:20[ها عبارت است از  کارکردها و وظایف اصلی پارك

 سازي شبکه 

 از طریق خدمات (وکارهاي جدید  پشتیبانی از کسب

                                                 
4- Hsinchu 

 

 مراکز رشد

 مدت زمان نامحدود

  سال) 5 تا 1( 

 شتابدهنده ها

 عمدتاً مبتنی بر اجاره

 امکانات فنی و آزمایشگاهی

 فضاي فیزیکی

 پذیرش بر مبناي ثبت نام
 تأمین مالی اولیه

 مبتنی بر کار گروهی
 گزینشی

 پشتیبانی کسب وکار

 مربی گري

 عمدتاً مبتنی بر رشد  آموزش

 ( پرداخت از طریق سهام به جاي اجاره) 

 مدت زمان مشخص 

  ماه) 6 تا 3( 

 
  ]11[دهنده و مرکز رشد  پوشانی و تفاوت خدمات شتاب هم) 4 شکل
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 )وکار، امکانات فیزیکی، شرکاي پژوهشی کسب

 گیري  از طریق حمایت از شکل(اي  توسعه منطقه

 )وکارهاي جدید و ایجاد اشتغال کسب

  ها به صنایع از دانشگاه(انتقال فناوري( 

  از طریق تشویق و بسترسازي براي تعامل (تحریک نوآوري

  )هاي مستقر و همکاري بین شرکت

اي  ها با اجراي کارکردهاي مذکور، آثار سازمانی و منطقه پارك

مالحظه  2 جدولکه در  به دنبال خواهند داشتمتعددي 

  .شود می

هکتار و  100هکتار و حداکثر  5ها حداقل  زمین پارك

دربردارنده مرکز رشد، مجتمع فناوري، ساختمان چند 

مستأجره، ساختمان اداري و تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی 

ها به صورت  هاي فناوري پارك مجتمع. و کارگاهی است

ها معموالً با  پارك. شود ها واگذار می ره یا فروش به شرکتاجا

المللی، جذابیت بیشتري براي  هایی با برند بین جذب شرکت

درآمد . کنند هاي بزرگ ایجاد می جذب و استقرار شرکت

ها از فروش زمین و اجاره واحدها و دفاتر در  اصلی پارك

، هاي عمومی هاي چند مستأجره است که هزینه ساختمان

درآمدهاي حاصل . دهد پرسنلی و عمرانی پارك را پوشش می

تواند مکمل درآمدهاي  از ارائه خدمات و منابع دولتی نیز می

  .پارك باشد

پارك در سراسر جهان فعالیت  400در حال حاضر بیش از 

پارك عضو انجمن جهانی  350و از این میان، ] 22[دارند 

مرکز رشد از ایران، پارك و  28]. 23[هاي علمی هستند  پارك

پارك از فرانسه عضو این انجمن  12پارك از مالزي و  3

پارك علمی بیشترین  150ایاالت متحده با بیش از . هستند

در ]. 22[هاي علمی را در خود جاي داده است  تعداد پارك

که  AURP(1(هاي تحقیقاتی دانشگاهی آمریکا  انجمن پارك

سازي و رشد  اريتقویت نوآوري، تج«مأموریت خود را 

اقتصادي در اقتصاد جهانی از طریق مشارکت دانشگاه، صنعت 

پارك تحقیقاتی و  200تعریف کرده است، بیش از » و دولت

فناوري از آمریکاي شمالی و سایر کشورها عضویت دارند 

]24.[  

ها از نظر اهداف و نوع فعالیت به سه دسته تقسیم  پارك

مشخص براي تعیین نوع پارك شود که البته مرزي کامالً  می

پارك علمی، پارك فناوري، پارك بر اساس نیاز : وجود ندارد

  ].25[بازار 

  پارك علمی 2-1- 3

ها در فضایی مناسب و در  پارك علمی را معموالً دانشگاه

ها، همکاري  در این پارك. کنند اندازي می مجاورت دانشگاه راه

دانشگاه به وجود  متقابل بین صاحبان صنایع مستقر در پارك و

هاي بزرگ منطقه،  آید، برخی واحدهاي تولیدي و شرکت می

کنند و پارك ضمن  دفاتر فناوري خود را در پارك ایجاد می

ها، از نتایج  هاي پژوهشی دانشگاه تأمین بخشی از هزینه

هاي دانشگاهی نیز بیشترین استفاده کاربردي را  پژوهش

گلستان، مانند پارك هاي آمریکا و ان عمده پارك. کند می

هاي  ترین آثار ایجاد پارك مهم. کمبریج، پارك علمی است

  ]:25[ها عبارت است از  علمی بر دانشگاه

 هاي دانشگاه سازي دستاوردهاي پژوهش تجاري 

 براي  علمی هیأت اعضاءهاي  استفاده از ظرفیت و توانمندي

 رفع مسائل صنعت

 شد و دکترا و تأمین هاي کارشناسی ار کاربردي شدن پروژه

                                                 
1- Association of University Research Parks (AURP) 

  ]21[هاي علم و فناوري  اي پارك آثار سازمانی و منطقه) 2 جدول

  کشوري/ اي آثار منطقه  دستاوردهاي سازمانی

  اثربخش بین دانشگاه و صنعتارتباط   وکار سازي و تبدیل ایده به کسب تجاري

  کمک به ایجاد اشتغال و حفظ نیروي انسانی مستعد  گیري فناور در ابتداي مراحل شکل/ بنیان هاي دانش کمک به رشد شرکت

  توسعه کارآفرینی فناورانه  ارائه خدمات مشاوره، حقوقی، اداري، آموزشی و پشتیبانی

  هاي جدید به صنایع تر فناوري انتقال و انتشار سریع  فناور/ نیانب هاي دانش بازاریابی و صادرات محصوالت شرکت

  هاي صنعتی گیري و توسعه خوشه کمک به شکل  اي کنندگان حرفه سازي با تأمین شبکه

  المللی هاي نوآور بین تسهیل جذب سرمایه شرکت  ها ارائه تسهیالت و تأمین مالی شرکت

  پذیري و نوآوري کشور در شاخص رقابتبهبود وضعیت   هاي نوآیند گیري فناوري شکل

  المللی گسترش روابط همکاري فناورانه در سطح بین  هاي فناورانه بروز نوآوري
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 ها مالی اجراي این پروژه

 ها و  برداري صنایع از ظرفیت مازاد آزمایشگاه بهره

 هاي دانشگاه کارگاه

 ایجاد منابع درآمدي جدید براي دانشگاه 

 هاي فناورانه در راستاي رفع نیازهاي  تعریف و اجراي پروژه

 صنایع

و چند مؤلفه » مؤلفه کارکردي« 4توان با  علمی را می پارك

  ]:7[فیزیکی تعریف کرد 

هاي چندملیتی جاافتاده،  شرکت: وکارها کسب) الف

 هاي نوپا؛ هاي داخلی و شرکت شرکت

هاي آموزشی و پژوهشی  زیرساخت: دهندگان دانش ارائه) ب

هاي کاربردي و تأسیسات تحت مدیریت  دانشگاه، آزمایشگاه

 هاي دولتی انسازم

مراکز رشد و نواحی توسعه : خدمات پشتیبانی صنعتی) ج

 بنگاهی که معموالً تحت مدیریت اپراتورهاي خصوصی است

گذاري خطرپذیر،  سرمایه: خدمات پشتیبانی مالی) د

  .ها اي یا بانک هاي توسعه منطقه سازمان

شامل توسعه زیرساخت، علمی هاي فیزیکی پارك  مؤلفه

هاي برگزاري سمینار و جلسات  اراي سالنهاي د ساختمان

اي و فناوري اطالعات و  ونقل منطقه مذاکره، زیرساخت حمل

پارك معموالً متشکل از واحدهاي مستقل . ارتباطات است

ها و با هزینه خود ساخته  که با خرید زمین از پارك(ها  شرکت

هاي چندمستأجره است که از چندین  و ساختمان) شود می

) مترمربع 300تا  100(چندمنظوره و کوچک  واحد مستقل

. هاي نوپا و کوچک تشکیل شده است براي فعالیت شرکت

  .دارند» مستأجر«هاي مستقر در این واحدها، عنوان  شرکت

هاي فیزیکی و کارکردي، از طریق ایجاد  ترکیب مؤلفه

هاي  وکار براي شرکت هاي جدید کسب فرصتافزوده و  ارزش

جدید، ایجاد  هاي نوآور ینی، رشد شرکتبالغ، تقویت کارآفر

بنیان و ایجاد فضایی جذاب براي کارکنان  مشاغل دانش

  .شود پذیري منجر می دانشی، به توسعه اقتصادي و رقابت

  پارك فناوري 2-2- 3

با نیت  و هاي صنعتی پارك فناوري معموالً در مجاورت کانون

 گسترش ارتباطات فناورانه صنایع موجود در منطقه با

این . گیرد هاي منطقه شکل می واحدهاي فناور و دانشگاه

پارك از مزایاي نزدیکی به منابع مهم سرمایه فکري و 

مند است و از طریق حمایت از  زیرساخت مناسب بهره

هاي مبتنی بر فناوري و مؤسسات دولتی در محیطی  شرکت

شده، توسعه فناوري و رشد اقتصادي را تسهیل  مدیریت

سطح فناوري  ارتقاءو کارکرد اصلی این پارك، هدف . کند می

. صنایع موجود در منطقه و افزایش توان رقابتی آنها است

ها در قالب مهندسی  شده در این پارك هاي انجام عمده فعالیت

هاي  سازي نتایج پژوهش معکوس، تدوین دانش فنی و تجاري

اي است و معموالً پژوهش بنیادي در این  کاربردي یا توسعه

  ].25[شود  ها انجام نمی وع پاركن

  پارك نیازمحور 2-3- 3

این نوع پارك، بیشتر به منطقه ویژه صنعتی ـ تجاري با 

/ فناوري باال شباهت دارد و با کمک واحدهاي تولیدي

منظور تکمیل خوشه اقتصادي  خدماتی بر اساس نیاز بازار و به

تحقیق و  درها،  این پارك. شود اي خاص ایجاد می در زمینه

، اغلب با فعالیت دارندتوسعه، تولید، تجارت و ارائه خدمات 

المللی  هدف تولید کاالهاي صادراتی با قابلیت رقابت بین

گذاري و مدیریت آنها عمدتاً  د و سرمایهنشو دهی می سازمان

مراکز نوآوري و انتقال . بر عهده بخش خصوصی است

ها  اي این نوع پاركه ترین نمونه فناوري آلمان، یکی از موفق

  ].25[است 

  ها شهرك 3- 3

ها و  ها، آزمایشگاه ها دربردارنده فضاي استقرار شرکت شهرك

ها و نیز فضاي سکونت و امکانات شهري براي استقرار  کارگاه

ها در  انواع مختلف شهرك. پژوهشگران و فناوران هستند

  .کنند ها ایفاء نقش می مراحل مختلف دوره عمر شرکت

  تحقیقاتی-شهرك علمی 3-1- 3

هاي محلی  ها معموالً با حمایت ملی یا دولت این شهرك

هاي پژوهشی و  شود و عمدتاً به فعالیت اندازي می راه

یک حول ها اغلب  این شهرك. سازي آنها گرایش دارند تجاري

شامل چندین و ، اند شکل گرفتهدانشگاه یا مرکز پژوهشی 

هاي شهري  زیرساخت پارك علم و فناوري، پردیس فناوري و

مجموعه شهري، که با استفاده ]. 4[ هستند) مجموعه شهري(

شود، محل سکونت  هاي جدید ساخته می از فناوري

پردیس فناوري محل استقرار . پژوهشگران و فناوران است

  :ها است و دربردارنده اجزاي زیر است شرکت

 هاي فناور هاي شرکت ساختمان 
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 محل استقرار واحدهاي فناور : هاي استیجاري ساختمان

 هشد لیشکت

  بزرگ  پژوهشیمحل استقرار مراکز : پژوهشیمراکز

 ها و صنایع وابسته به سازمان

 هاي تخصصی ها و کارگاه آزمایشگاه 

 محل استقرار و رشد : مراکز رشد و رشد مقدماتی

 سیسأواحدهاي فناور تازه ت

منطقه با  يعلم و فناور ارتقاءتی، تحقیقا- هدف شهرك علمی

 يفناور يو واحدها عیها، صنا دانشگاه تیاز ظرف نهیاستفاده به

است و سیاست کالن آن، ایجاد محیطی پویا  در محدوده پارك

بنیان، ارائه خدمات  وکارهاي دانش براي رشد و توسعه کسب

سازي محصوالت  افزوده به فناوران، کمک به تجاري با ارزش

و خدمات از طریق ارائه خدمات مشاوره و نیز تأمین 

هاي الزم و همچنین کمک به عرضه محصوالت و  زیرساخت

هاي مستقر در شهرك به بازارهاي  رکتخدمات فناورانه ش

  .المللی است ملی و بین

در راستاي دستیابی به اهداف خود،  تحقیقاتی-علمیشهرك 

فضاي کار، تأسیسات زیربنایی، تجهیزات خدماتی شامل تأمین 

هاي  کارگاهی و آزمایشگاهی، آموزش و مشاوره در حوزه

صنعتی  سازي، تورهاي فناوري و مختلف، بازاریابی و تجاري

هاي مستقر ارائه  المللی را به شرکت و توسعه روابط بین

 .کند می

  شهرك فناوري 3-2- 3

دن آور  است که ضمن فراهم يا مجموعه يشهرك فناور

، يدیفناور تول ياستقرار واحدها يساخت مناسب براریز

ي، افزار نرم يها تیارائه حما نهیزمي، ا و مشاوره یخدمات

 يدیتول يوکارها کسب جادیا برايالزم  اي و مدیریتی مشاوره

را فراهم  دیجد يها يفناوربر  یخرد، کوچک و متوسط مبتن

 يوکارها در کسب دیجد يها يفناور انتشارو با  کند می

آنها را  هاي فعالیتو توسعه  یتوان رقابت ارتقاء نهیزم ،يدیتول

هاي ملی  هاي فناوري معموالً از حمایت شهرك. کند ایجاد می

. اي است برخوردارند و وظایف آنها نیز معموالً فرامنطقه

ها براي رفع نیازهاي صنایع مشخص  پژوهش در این شهرك

از تحقیق و توسعه تا (هایی گسترده  شود، فعالیت انجام می

گذاري  را دربردارد و به سرمایه) تولید و تجارت و اسکان

هاي توسعه فناوري، مراکز پژوهشی  راي جذب شرکتوسیع ب

  .و مراکز تولیدي نیاز دارد

هدف از احداث شهرك فناوري، توسعه صنایع مبتنی بر 

ها در صنایع موجود از  فناوري باال و بکارگیري این فناوري

هاي اقتصادي ناشی از تجمیع  صرفه ارتقاءافزایی و  طریق هم

 یاپایگاهی است ملی شهرك فناوري، . مکانی است و هم

هاي نوین با تأکید  محلی براي کسب، توسعه و انتشار فناوري

ها و تولید ثروت و  بر توسعه فناوري یا افزایش قابلیت

هاي بومی در راستاي تقویت توان صنعتی  سازي فناوري بهینه

  .کشور

اندازي  اي راه هاي منطقه فناوري با توجه به مزیت  شهرك

کند،  ند حوزه تخصصی فعالیت میشود، در یک یا چ می

معموالً دربردارنده واحدهاي ستادي، مرکز خدمات فناوري و 

وکارهاي نوپا،  وکار، واحدهاي فناور، مرکز رشد کسب کسب

  ].4[ها است  ها و آزمایشگاه نمایشگاه، کارگاه

هاي فناوري مدنظر قرار  اندازي شهرك اهدافی که در راه

  :گیرد، عبارت است از می

 منظور رقابت  دانش فنی واحدهاي فناور به ارتقاءمک به ک

 در عرصه جهانی

 ها و امکانات موجود در منطقه براي  دهی توانایی سازمان

ها و مراکز پژوهشی،  ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه

 هاي واحدهاي فناور فناوري و صنعتی منطقه و توانایی

 ب براي فعالیت مشترك سازي و ایجاد بستر مناس شبکه

  واحدهاي فناور داخلی و خارجی

 بر  دیکأمحور با ت يفناور يها و رشد شرکت جادکمک به ای

  ی و از طریق مراکز رشدبخش خصوص

 انتقال، د، یتول يهافرآیند ساختنو کارآمد  يساز نهنهادی

 نینو يها يفناور انتشارو  يساز یجذب، بوم

 عیصنا زیتجه قیاز طر ارتقاء و بهبود ساختار صنعتی 

 دار و مهم تیبرتر اولو يها يموجود به فناور

  شهرك صنعتی 3-3- 3

و  صنایعاست که به منظور توسعه  يا منطقه یشهرك صنعت

ی، در حومه مناطق شهري ایجاد صنعت داتیمتمرکزشدن تول

را به حداقل  يشهر نابار صنعت بر ساکن یمنف آثارتا  شود می

 ریآسان به مس یو با دسترس کندرا کم  یندگیرساند، آالب

به بار  نیرا در مناطق شهرنش یکیبار تراف نیونقل، کمتر حمل

هاي صنعتی بزرگ و نیز مراکز خدمات فناوري  شرکت .آورد
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  .شوند ها مستقر می وکار در این شهرك و کسب

ها در شهرك صنعتی عبارت  ترین مزایاي استقرار شرکت مهم

  ]:4[است از 

 ها و نواحی  افزایی بین صنایع مستقر در شهرك ایجاد هم

 صنعتی

 گذاري به دلیل استفاده از خدمات  هاي سرمایه کاهش هزینه

 شده دهی مشترك سامان

 هاي  ها و خوشه فراهم شدن بستر مناسب براي ایجاد شبکه

 هاي صنعتی مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرك

  راه، (دسترسی آسان، سریع و ارزان به امکانات زیرساختی

 ...)آب، برق، گاز، فاضالب صنعتی، مخابرات، اینترنت و 

 مشاوره فنی، مهندسی، (افزاري  استفاده از خدمات نرم

 وکار مراکز خدمات فناوري و کسب...) مدیریتی و 

  دریافت خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهاي

 واحدهاي صنعتی کار انیپا وساز و ساخت

 هاي صنعتی با  دستیابی به فضاي مناسب براي اجراي طرح

  شده یابی و طراحی انجام توجه به مکان

 ها و  هجداگانه از ادار يمجوزها افتیدر نیازي از بی

زیست، منابع طبیعی،  سازمان محیط(هاي متعدد  سازمان

 ...)کشاورزي، امور اراضی، میراث فرهنگی و 

  و آماده  هاي کوچک کارگاهدیخر ایامکان اجاره

  يدیاز واحد تول يبردار در بهره عیتسر منظور ساخته به پیش

 هاي مالیاتی مندي از معافیت بهره 

هاي صنعتی، معموالً دربردارنده مرکز خدمات فناوري  شهرك

این مراکز، ترکیبی از مرکز مشاوره . وکار است و کسب

خدمات مدیریتی ـ فنی قوي و تعدادي هسته یا شرکت نوپا 

است ) دهنده رشد، مرکز رشد و شتاب هاي پیش مانند شرکت(

هاي صنعتی و در  که در مجاورت صنایع مستقر در شهرك

هدف این مراکز، ارتقاء و . کند مل با آنها فعالیت میتعا

هاي صنعتی و بهبود توان رقابتی آنها در  سازي بنگاه بهینه

فرهنگ استفاده از  ارتقاءالمللی و نیز  بازارهاي ملی و بین

اي و بکارگیري صحیح توان خدمات فنی و  خدمات مشاوره

ري در مرکز خدمات فناو. مهندسی در حل مشکالت آنهاست

سازي  دهنده خدمات تجاري هاي ارائه وکار، شرکت و کسب

  ]:4[شوند  مند می و از مزایاي زیر بهره شدهمستقر 

 دفاتر ياز اجاره بها یبخش ایاز پرداخت تمام  تیمعاف  

 یو فن یآموزش، یمال يها تیاز حما يتقدم در برخوردار  

 يها مستقر در شهرك يدیتول يوکارها با کسب يجوار هم 

کنندگان بالقوه خدمات  به عنوان درخواست يو فناور یصنعت

  وکار کسب

 يافزار و نرم يافزار از امکانات سخت يبردار امکان بهره 

  یو تخصص يفناور، یصنعت يها شهرك

 مشاوران  یامکان قرارگرفتن در شبکه ملسازي و  شبکه

  وکار کسب ي ومراکز خدمات فناور

شبکه فناوري اطالعات و : زخدمات این مراکز عبارت است ا

هاي آموزشی،  س هاي همایش و کال ارتباطات، سالن

هاي حقیقی و مجازي محصوالت تولیدکنندگان،  نمایشگاه

هاي تخصصی و  هاي اختصاصی، آزمایشگاه مجله و نشریه

مراکز تست، ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، خدمات 

وي انسانی، تسهیل وري نیر بهره ارتقاءمشاوره، آموزش و 

المللی، ارتباط با نوآوران و  هاي ملی و بین حضور در نمایشگاه

مخترعان و تسهیل انتقال دانش فنی، خدمات حسابداري، 

  .تسهیالت و خدمات مالی

  مناطق ویژه و شهرهاي علمی 4- 3

جواري و  شهرهاي علمی و مناطق ویژه علم و فناوري، هم

حوزه نوآوري در سطح شهر یا افزایی بین عناصر فعال در  هم

  .کنند اي خاص را دنبال می منطقه

 علم و فناوري) کریدور(منطقه ویژه  4-1- 3

هاي  منطقه ویژه یا کریدور علم و فناوري، ترکیبی از مؤلفه

هاي علم و  ها و مراکز پژوهشی، پارك مختلف شامل دانشگاه

گذاران  هاي داراي فناوري باال، سرمایه فناوري، شرکت

هاي فیزیکی و  رپذیر، بازار مناسب، امکانات و زیرساختخط

نهادي و سرمایه انسانی است که در محدوده جغرافیایی 

مشخصی با مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی معین، 

ترین  مهم. کنند بنیان را تولید می محصوالت و خدمات دانش

ها و  اندازي کریدور علم و فناوري، کاهش هزینه هدف راه

ها در یک موقعیت  رایی از طریق تجمع مکانی مؤلفهگ تخصص

  ].26[جغرافیایی مشخص است 

توسعه ) 1 :استبر دو اصل استوار  يعلم و فناور ژهیمناطق و

توسعه  يها اساس ارائه مشوق داخل مناطق بر يها شرکت

در  يعلم و فناور يها رساختیتوسعه ز) 2ي؛ علم و فناور

   .طقهمن
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  ]:4[کنند  دنبال می مناطق اهداف زیر رااین 

 هاي مؤثر در ایجاد جامعه  افزایی مؤلفه تجمیع و هم

 محور دانایی

 گذاري روي فناوري و نوآوري وري در سرمایه بهره ارتقاء 

 تقویت پیوند عناصر فعال در حوزه نوآوري 

 هاي انسانی توانمند و خالق جذب و حفظ سرمایه 

 دماتی مبتنی بر هاي صنعتی ـ خ گیري خوشه تسهیل شکل

 فناوري باال

منطقه ویژه علم و فناوري، در منطقه جغرافیایی وسیعی از 

/ در بین) بیش از هزار هکتار(کشور و معموالً با مساحت زیاد 

گیرد و از نظر کارکردي با  یا شامل شهرهاي موجود شکل می

تحقیقاتی مشابهت -هاي علمی هاي فناوري و شهرك شهرك

  .تر است بعاد فیزیکی بزرگدارد، اما از نظر ا

 1)کانون نوآوري(شهر علمی  4-2- 3

شهر علمی، عبارتی است که با توجه به الزامات امروزي 

یکی از این الزامات، . هاي برتر به وجود آمده است فناوري

جهانی شدن است که موجب شده براي بقا در فضاي رقابتی، 

و پویا  نیازي شدید به شهرها و مناطقی با موضوعات جهانی

الزام بعدي، خلق جامعه . در همه کشورها حس شود

بنیان است تا بتواند دانش، نوآوري و خالقیت را در هم  دانش

در شهرهاي علمی، . پذیري جوامع شود آمیزد و عامل رقابت

چهار عمل کار، زندگی، بازي و یادگیري با هم آمیخته شده و 

فضایی مناسب  ،هاي محلی ها و حکومت معموالً شهرداري

هایی در سطح جهانی و حرکت در راستاي  براي انجام پروژه

. کنند ظهور فراملی و بکارگیري فناوري باال در شهر ایجاد می

هاي مشابهی مانند شهر هوشمند، شهر  براي این مفهوم از واژه

خالق، شهر دانشی، شهر نوآور، کانون نوآوري، پایتخت 

دربردارنده که ] 4[شود  ده میدئوپولیس نیز استفانوآوري و ای

اجزاي مختلفی مانند دانشگاه، پارك علم و فناوري، مرکز 

کانون . رشد، خوشه صنعتی و تأسیسات یک شهر کامل است

هاي بزرگ  ها، شرکت نوآوري معموالً در کنار دانشگاه) منطقه(

هاي نوآور کوچک در  گیرد و شرکت یا مراکز صنعتی شکل می

ر چنین مناطقی، فضایی براي ترغیب د. شود آن مستقر می

هاي الزم براي  روحیه نوآوري و تأمین زیرساخت

براي مثال، شهر علمی . شود سازي نوآوري ایجاد می تجاري

                                                 
1- Innoavtion hub 

کیلومترمربع به مرکز  284ژاپن با مساحث حدود  2تسوکوباي

تحقیقات پیشرفته و آموزش عالی ژاپن تبدیل شده و بیش از 

  .دانشگاه در آن حضور دارد 2مؤسسه ملی پژوهشی و  60

  

  مقایسه ساختارهاي حامی نوآوري -4

ها و  شده اگرچه شباهت ساختارهاي حامی نوآوري بررسی

هایی با یکدیگر دارند، از نظر اهداف، فضاي  پوشانی هم

هایی  ها، تفاوت استقرار، نهادهاي مستقر، خدمات و حمایت

ن ساختارها را توان نقشه هندسی و جغرافیایی ای می. نیز دارند

هاي  ها و تفاوت همچنین شباهت. ترسیم کرد 5مانند شکل 

  .ارائه شده است 3ساختارهاي مختلف در جدول 

  

استان اصفهان به عنوان بستر  موردي مطالعه -5

  نهادهاي مختلف همجواري جغرافیایی

 شتازیاصفهان در کشور پ استان مقاله، نیا بحثدر موضوع 

سال گذشته در  15 طی شده یبررس يبوده و اغلب ساختارها

استان در موضوع استفاده  نیا یبررسلذا . شده است جادیآن ا

 زیو ن ها یبررس نیا و مناسب است ،يا منطقه يها از مجاورت

 تواند یم جموعدر م ي،ا منطقه ياز منظر نظام نوآور تحلیل

بنابراین، در این  .ردیقرار گ ندهیدر آ استان نیتوسعه ا يمبنا

ت تصویري از نهادهاي مرتبط در این استان در ابتداي قسم

  .شود ارائه و تحلیل می 1398سال 

دهنده در شهر اصفهان فعال است که عمدتاً  شتابپنج 

 تیفعال یدولت يها تیاز آنها با حما یاست و برخ یخصوص

 یها به صورت خصوص دهنده شتاب نیا از آنجا که .کنند یم

 یابیارز یشده به صورت واقع مطرح يها طرح، اند شکل گرفته

 انجامدر آنها  ریو خطرپذ یمقدمات يگذار هیو سرما شود می

دهنده تعداد  نوپا در استان، نشان يها تعداد کم شرکت. شود یم

مراکز رشد و مراکز در  یتوجه کاف نبودها و  دهنده کم شتاب

 يها استیس رو، نیازا. به موضوع است یاستان يگذار استیس

 يها ضرور دهنده شتاب جادیکمک به ا يبرا یقیتشو یمحل

به عنوان دوره  اه دهنده از شتاب توانند یمراکز رشد م. است

ها استفاده  جذب شرکت و براي شرفتهیو پ عیرشد سر پیش

  .عمل کنندو در توسعه آنها مؤثرتر  کرده يشتریب

                                                 
2- Tsukuba 



  نامه جامع سیاست علم، فناوري و نوآوري
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مبتنی بر مجاورت جغرافیایی براي حمایت از نوآوريساختارهاي ) 5 شکل

مرضیه شاوردي، بهزاد سلطانی؛ 
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  مقایسه ساختارهاي مبتنی بر مجاورت جغرافیایی در حمایت از نوآوري) 3جدول 

ف
دی

ر
  

  فضاي استقرار  هدف  ساختار
افراد / نهادها

  مستقر

مدت استقرار 

  متقاضیان

جایگاه در 

چرخه ایده تا 

  محصول

 تیحما هنحو

  یمال
  خدمات و امکانات

  دهنده شتاب  1

صاحبان کمک به 

پشت  يبرا ایده

سر گذاشتن دوران 

 يانداز راه

وکار در طول  کسب

  ماه 6حدود 

فضاي کار 

  اشتراکی

هاي  تیم/ افراد

  صاحب ایده

ماه  6معموالً 

ماه  2(

ی شتابده شیپ

ماه  4+ 

  )یشتابده

پژوهش ( ینیجن

و توسعه و ارائه 

نمونه 

، )یشگاهیآزما

 نهیتوسعه کم

محصول 

  یرفتنیپذ

 يگذار هیسرما

در  یخصوص

 افتیدر يازا

از  یبخش کم

سهام شرکت 

 20تا  10 نیب(

  )درصد

 يفضا: یشتابده شیپ

  .و آموزش يادار

آموزش، : یشتابده

و  ها نهی، هزيگر یمرب

 کار ي، فضاهیاول یهسرما

 يها فرصت، اشتراکی

  يساز شبکه

  مرکز رشد  2

ایجاد بستر مناسب 

براي افزایش 

ضریب موفقیت 

  واحدهاي نوپا

یک یا چند 

ساختمان، 

استقرار 

استیجاري 

  واحدها

هاي  ها، شرکت تیم

  نوپا

 6: رشد پیش

  ماه

 5تا  1: رشد

  سال

توسعه ی، نیجن

ی، نمونه صنعت

محدود  دیتول

عرضه و تست (

  )بازار

اعتبارات 

پژوهشی و 

  یدولت التیتسه

با همراه کار  يفضا

با ( زاتیامکانات وتجه

و  ها وام، )نهیهز افتیدر

 زاتیتجهی، دولت التیتسه

ی، شگاهیو آزما یکارگاه

  محدود هو مشاور آموزش

3  

پارك علم و 

فناوري 

هاي  ساختمان(

  )چندمستأجره

ارتقاء علم و 

فناوري منطقه با 

استفاده بهینه از 

ها،  ظرفیت دانشگاه

واحدهاي صنایع و 

فناوري در محدوده 

  پارك

 30تا  5

ساختمان، 

تأسیسات 

زیربنایی و 

فضاي محیطی، 

هکتار  100تا  5

واگذاري (زمین 

از طریق فروش 

  )یا اجاره

ها و صنایع  شرکت

کوچک و متوسط 

بالغ، مرکز رشد، 

مراکز تحقیق و 

ها و  توسعه شرکت

  صنایع

  محدود دیتول  نامحدود

معافیت مالیاتی، 

ز ا التیتسه

ها و  بانکمحل 

گذاري  سرمایه

  خطرپذیر

تملیکی یا (کار  يفضا

با امکانات همراه ) اجاري

و  ها وام، زاتیوتجه

 زاتیتجهی، دولت التیتسه

ی، شگاهیو آزما یکارگاه

در  هو مشاور آموزش

  ي مختلفها حوزه

4  

شهرك 

-علمی

  تحقیقاتی

ارتقاء علم و 

فناوري منطقه با 

استفاده بهینه از 

ها،  دانشگاهظرفیت 

صنایع و واحدهاي 

فناوري در محدوده 

  پارك

هاي  شرکت

فناور، بیش از 

یک پارك، 

تأسیسات 

زیربنایی و 

فضاي محیطی، 

واگذاري زمین 

از طریق (

فروش یا 

  )اجاره

ها و صنایع  شرکت

کوچک و متوسط 

بالغ، مراکز رشد، 

هاي علم و  پارك

  فناوري

  تمامی مراحل  نامحدود

معافیت مالیاتی، 

گذاري  مایهسر

خطرپذیر و وام 

  بانکی

فضاي کار، تأسیسات 

زیربنایی، تجهیزات 

کارگاهی و آزمایشگاهی، 

آموزش و مشاوره در 

هاي مختلف،  حوزه

سازي،  بازاریابی و تجاري

تورهاي فناوري و صنعتی، 

  المللی توسعه روابط بین

5  
شهرك 

  فناوري

ایجاد فضاي 

مناسب براي 

توسعه فناوري 

ها و  شرکت

هاي  مؤسسه

  صنعتی

فروش زمین یا 

اجاره دفاتر، 

هاي  ساختمان

متعدد فناوري و 

تا  100شهري، 

هکتار  2000

  زمین

ها و صنایع  شرکت

کوچک و متوسط 

بالغ، مراکز تحقیق 

و توسعه، مراکز 

خدمات فناوري و 

  وکار کسب

  نامحدود

تمامی مراحل با 

تمایل به 

سازي و  تجاري

  توسعه بازار

 معافیت مالیاتی،

وام بانکی، بازار 

  سهام

فضاي کار، تأسیسات 

زیربنایی، آزمایشگاه و 

هاي تخصصی،  کارگاه

  خدمات مشاوره
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  مقایسه ساختارهاي مبتنی بر مجاورت جغرافیایی در حمایت از نوآوري) 3جدول 

ف
دی

ر
  

  فضاي استقرار  هدف  ساختار
افراد / نهادها

  مستقر

مدت استقرار 

  متقاضیان

جایگاه در 

چرخه ایده تا 

  محصول

 تیحما هنحو

  یمال
  خدمات و امکانات

6  
شهرك 

  صنعتی

ایجاد زیرساخت 

الزم براي فعالیت 

هاي  کارخانه

  صنعتی

واگذاري زمین 

  از طریق فروش

هاي صنعتی  شرکت

داراي پروانه 

برداري و  بهره

  مجوزهاي الزم

  نامحدود

شروع ( رشد

گسترش ، )دیتول

، )توسعه بازار(

توسعه (بلوغ 

  )صادرات

معافیت مالیاتی، 

وام بانکی، بازار 

  سهام

تأمین فضاي استقرار، 

افزاري و  امکانات سخت

افزاري، تسهیل صدور  نرم

  مجوزهاي صنعتی

7  
کریدور علم و 

  فناوري

ارتقاء نوآوري و 

توسعه علم و 

فناوري، ایجاد 

هاي صنعتی  خوشه

باال، با فناوري 

توسعه ثروت و 

  رفاه ملی

تر  بسیار وسیع

هاي  از شهرك

  صنعتی

ها،  دانشگاه

هاي علم و  پارك

فناوري، مراکز 

رشد، مراکز تحقیق 

  و توسعه

  تمامی مراحل  نامحدود

هاي  همکاري

المللی،  بین

گذاري  سرمایه

  مشترك

خدمات عمومی و 

زیرساختی، تسهیل تأمین 

مالی، آموزش و مشاوره، 

ریابی، خدمات بازا

  سازي شبکه

8  

شهر علمی 

کانون (

  )نوآوري

ترویج روحیه 

نوآوري و تأمین 

زیرساخت الزم 

سازي  براي تجاري

  فناوري

قسمتی از شهر 

 50به مساحت 

  هکتار 400تا 

ها،  دانشگاه

هاي علم و  پارك

فناوري، مراکز 

هاي  رشد، خوشه

صنعتی، تأسیسات 

  زیربنایی شهري

  تمامی مراحل  نامحدود

انواع 

هاي  حمایت

  سایر ساختارها

خدمات عمومی و 

  زیرساخت نوآورانه شهري

  

اطالعات  يبر فناور یمبتن يها طرح يها رو دهنده شتاب شتریب

بر  یمبتن يها اند و در حوزه کرده تیبر خدمات فعال یو مبتن

 يها يفناور یتخصص يها شیو گرا ت تولیديمحصوال

مراکز رشد و چهار . وجود دارد یکم تیفعال گرید شرفتهیپ

با استفاده از امکانات خود  توانند یپارك استان م

 یو تخصص یمحصول يها را به سمت حوزه اه دهنده شتاب

  .سوق دهند

 7آنها  انیمرکز است از م 12مراکز رشد در کل استان،  تعداد

استان مستقر  يها است که درون دانشگاه یمرکز رشد دانشگاه

در مراکز  یدانشگاه يها پژوهش جینتا يساز يتجار. اند شده

 یتوجه قابلتعداد  توان ینم. وجود ندارد یرشد به اندازه کاف

شدن  يکه حاصل تجار افتیمراکز رشد را  يها از شرکت

دانشگاه  یشیزا يها شرکت جادیو ا یدانشگاه قاتیتحق جینتا

 نیب يدانش و فناور انیبتواند جر دیمرکز رشد با. باشند

 شیکم بودن زا. کند کیمرکز را تحر يها دانشگاه و شرکت

 نیب میمنطقه و نبود تعامل مستق يها ها از دانشگاه شرکت

 نیها در ا دانشگاه نیا یمراکز رشد و بدنه گسترده علم

  .موضوع مؤثر است

 هاي زمینهدر  یعنیاست  عاممرکز رشد،  7 تیحوزه فعال

 یبه صورت تخصص نیز مرکز رشد 5. دندار تیمختلف فعال

اطالعات و ارتباطات، هنر، فوالد، گز و  يفناور يها در حوزه

ند که تیسنگ مشغول به فعال يها يو فناور ینیریش

 ،هستند یاستان يها تیها جزء اولو حوزه نیا خوشبختانه،

متناسب با چند هزار شرکت  زیرا ن يگرید يها تیاگرچه اولو

اضافه کرد؛  توان یکوچک و بزرگ مستقر در استان م یصنعت

توسط پارك  يساز مرکز رشد صنعت قطعه يانداز مانند راه

 يها مراکز رشد بر حوزه نیا يرگذاریآمار تاث. استان يفناور

مستقر با  يها تعامل شرکت زانیم يبرا یمرتبط، شاخص

 دیمراکز رشد با. آنها است نیب یدرون ییافزا هم زیصنعت و ن

 يها مستقر و تعامل با شرکت يها شرکت نیب یتکامل هم

و  ينوآور تیظرف شیکنند و با افزا جادیا یرونیبزرگ ب

جذب و  تیظرف شیمستقر که حاصل افزا يها شرکت يفناور

 يریپذ د رقابتنبتوان ت،ها اس در درون شرکت يانتشار نوآور

ارائه د و صرفاً به نده شیآنها را افزا ياقتصاد تیو موفق
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  .دناکتفا نکن یکیزیو ف یمال يها تیو حما ها رساختیز

 یصندوق مال کیدر استان را  ریخطرپذ يگذار هیسرما

دهنده  شتاب 5مرکز رشد،  12 يکه برا دهد یانجام م ریخطرپذ

با . کم است اریبس ،ها شرکت مستقر در پارك يادیو تعداد ز

موجود در استان، چند صندوق  يتوجه به تعداد ساختارها

 هیبا سرما یدر استان به صورت رقابت ریخطرپذ یمال

  .وجود داشته باشد تواند یم یو دولت یخصوص

اندازي آن در سال  راهتحقیقاتی اصفهان، که -علمی شهرك

 8پارك،  3شامل تصویب شده است، در حال حاضر  1371

این . ]28و27[است ... مختلف و  يها مرکز رشد، کارگاه

اصفهان واقع شده و  یدر مجاورت دانشگاه صنعتشهرك 

طرح  يها نیهکتار زم 520درصد از  15تاکنون در کمتر از 

شهرك  اریهکتار آن در اخت 200که کمتر از (جامع شهرك 

احداث شده  سایر تاسیسات،ها، مراکز رشد و  ، پارك)است

 يدر شهرها يمرکز نوآور 8شهرك،  نیا نیهمچن. است

دوره  هیشب يکرده که کارکرد يانداز ف استان راهمختل

 يها و شرکت ها میها، ت رشد در مرکز رشد دارند و هسته پیش

شرکت و  500از  شیدر حال حاضر ب. کنند یم تینوپا را حما

 يها که در حوزه اند شهرك مستقر شده نیهسته فناور در ا

نفر اشتغال  7000از  شیدارند و ب تیفعال يمختلف فناور

  .اند کرده جادیا

مرتبط که وزارت صنعت، معدن و  ياز ساختارها یکی

است که  يکرده ، شهرك فناور يانداز تجارت در اصفهان راه

و توسعه،  قیتحق يفضا ،يساز نمونه يها دربردارنده کارگاه

. وکار است و کسب يو مراکز خدمات فناور یصنعت یاراض

ا مجوز وزارت صمت در اصفهان ب زین یشهرك صنعت 69

پائین و متوسط  يبا فناور یواحد صنعت 8700شده که  احداث

  .اند در آنها مستقر شده

شرکت  يبرا یرقابت تیمز دیشهرك، با ایدر پارك  حضور

شهرك  ایو رشد در پارك  يمحسوب شود و انتشار نوآور

 ایها  از پارك یبعض. باشد از فضاي بیرون آنها شتریب

در  دیبا يفناور يها شهرك ایتحقیقاتی - علمی يها شهرك

 يهستند، به قطب فناور يکه در آن قو يحوزه فناور کی

داشته  یرونیو ب ياقتصاد مودکه ن يا گونه شوند، به لیتبد

 395استان اصفهان  انیبن دانش يها تعداد شرکت. دنباش

را  انیبن دانش يها درصد شرکت 9شرکت است که حدود 

دوم از نظر تعداد  گاهیو بعد از تهران در جا شود یمشامل 

ها عمدتاً با  شرکت نیا. قرار دارد انیبن دانش يها شرکت

موجود در  يها رساختیز يها تیاستفاده از امکانات و حما

 نیاز ا یمیحدود ن. اند افتهیو توسعه   استان شکل گرفته نیا

مرکز رشد استان و  12 یعنیذکرشده  يها در ساختارها شرکت

 يشهرك فناور زیو ن یقاتیتحق- یپارك در شهرك علم 3

در  یکه جاذبه کاف دهد یموضوع نشان م نیا. مستقر هستند

 ایحضور در پارك  تیمز. نشده است جادیساختارها ا نیا

 نیحضور آنها در ا یها و علت اصل شرکت يشهرك برا

ها در  شرکت نیافزوده حاصل از تعامالت ب ارزش دیفضاها با

 ينوآورانه و تعامالت با دانشگاه و صنعت باشد که برا ییفضا

  .کند یم جادیا تیآنها مز

تحقیقاتی اصفهان -مانند گز سکه در شهرك علمی ییها نمونه

را به  يکوچک که توانسته است نوآور يا  به عنوان نمونه

از  ریغ ییخود، در فضا يو بازار یغاتیتبل يشدت در فضا

مراحل اعم از پژوهش تا  یدر تمام یعنی(و توسعه  قیتحق

در  اسباست که نگاه من نیدهنده ا کند، نشان جادیا) بازار

استان هم  گرید يها در پارك. شده است جادیها ا شرکت

  .مشابه را مشاهده کرد يها نمونه توان یم

ارتباطات  جادیا يبرا یها معموالً امکان خوب شهرك ای ها پارك

 یالملل نیارتباطات ب. مستقر دارند يها شرکت يبرا یالملل نیب

سال  10اصفهان در  یقاتیتحق-یها و شهرك علم پارك

 نیو شبکه ب یخارج يها تعامل با پارك يگذشته عمدتاً برا

و  ها انسحضور فعال در کنفر يبرا IASPها همچون  پارك

روابط  محور. ندارد يادیانتخابات آنها بوده که منافع ز

 يها تک شرکت تک نیب باطارت جادیا دیها با پارك یللالم نیب

باشد تا رشد آنها را در  ایمشابه در دن يها خود و شرکت

اما توان ارتباطات . دهد شیافزا يصادرات و تبادل فناور

پارك ) ستاد(به ارتباطات خود  شتریها ب پارك یالملل نیب

  .پردازد یم

 که یاست، درحال یدولت شده ي بیاناکثر ساختارها در ایران

 ینقاط جهان، عمدتاً خصوص ریمشابه در سا يساختارها

نسبت به  یبخش خصوص يگذار هیسرما زانیم ایدن در .است

 یاعتبار دولت رایبرابر است، ز نیها چند در پارك یبخش دولت

آن  یعموم يچند مستأجره و فضاها يها ساختمان يفقط برا

پارك را  يها نیتمام زم یبخش خصوص. شود یاستفاده م
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. سازد یها را م درصد ساختمان 80و حدود  کند یم يداریخر

است و نه تنها اعتبار  یاز کشورها پارك خصوص ياریدر بس

 متیق شیاستفاده از افزا استیندارد، بلکه با س یدولت

اما در . پارك و فروش آنها سودآور هم هست يها نیزم

 يدر ساختارها یبخش خصوص يگذار هیسرما زانیاصفهان، م

نسبت به ) يو شهرك فناور يعلم و فناور يها پارك(منطقه 

که  دهد یکم است و نشان م یبخش دولت يگذار هیکل سرما

 ینسبت فعل. وجود ندارد یبخش خصوص يبرا یجاذبه کاف

کمتر از بخش  اریبس یبخش خصوص يگذار هیکه در آن سرما

  .برعکس شود دیبا که است یدولت

به دور  شده انیدر اصفهان هم از مباحث ب یصنعت يها شهرك

ها عالوه بر اختصاص فضا و  شهرك نیا. ستندین

مراکز خدمات مشاوره را هم در کنار  ،یکیزیف يها رساختیز

با مراکز  توانند یم یصنعت يها شهرك. اند کرده جادیخود ا

 یارتباط یدانشگاه يو مراکز نوآور يفناور يها رشد، پارك

 دیها با شهرك نیمستقر در ا يها شرکت. کنند جادیا نگاتنگت

 ایها  مانند دانشگاه يتعامل خود را با مراکز توسعه نوآور

 یصنعت يها کنند و شهرك ادیز یالملل نیب يها شرکت

 ارینقش بس نیدر حال حاضر، ا. آن باشند لگریتسه توانند یم

 اریبس یالملل نیها در سطح ب رنگ است، ارتباطات شرکت کم

است همچنان که  کمصادرات کل  نیرنگ است، بنابرا کم

ها و  در پارك دیجد يصادرات محصوالت با فناور

  . کم است ي نیزفناور يها شهرك

 1200کشور با مساحت  يعلم و فناور ژهیمنطقه و نیاول

 نیا. استان اصفهان مصوب شد يبرا 1384هکتار، در سال 

و  يمناطق فناور ،یمنطقه شامل چند شهر، مناطق دانشگاه

 يبرا يزیر آنها است و برنامه نیب یاستان و نواح یصنعت

علم و  ژهیمناطق واصوال تشکیل . است انیاحداث آن در جر

 ياقتصاد يها تیو دور از واقع يافزار سخت ی، نگاهيفناور

تحقیقاتی -شهرك علمیتجربه . است ها کشور به توسعه استان

 یدرصد آن ط 15کمتر از ط فقکه  نیهکتار زم 520اصفهان با 

که کشور به  دهد ینشان م ،سال گذشته شکل گرفته است 15

عنوان  به يهکتار 1200منطقه  جادیا ییتوانا یعیطور طب

موضوع را  نیا. ندارد دوریکر ای يعلم و فناور ژهیمنطقه و

را که در حال حاضر  ژهیگرفت و نگاه به مناطق و يجد دیبا

 يافزار به نرم يافزار است، از نگاه سخت دهیمنطقه رس 5به 

کرد که در  فیتعر یرا به صورت ژهیمنطقه و باید. کرد لیتبد

را در سطح  ينوآور هندهد توسعه يها استیها س آن استان

 يتر يها به صورت جد ها و شهرك استان با حضور پارك

 يها يهم همگام با نوآور يا منطقه يها استیاعمال کنند و س

به توسعه  ژهیاما اگر منطقه و. ها باشد ها و شهرك كدرون پار

 یکیزیف يشود، همچنان که فضا ریتعب یکیزیف يها رساختیز

وجود  یها به اندازه کاف ها و شهرك از پارك ياریدر بس یخال

 انیشا. شد بدتر دچار خواهد  یتیبه وضع ژهیدارد، منطقه و

بر  یو متک یعیبه صورت طب ایدر دن يذکر است مناطق نوآور

در پیشینه  نیهمچن .ابدی یها گسترش م شرکت يرشد اقتصاد

بر مجاورت  یمبتن يمربوط به ساختارها یجهان یعلم

درباره  یمطلب چندان ،ياز نوآور تیحما يبرا ییایجغراف

  .وجود ندارد يعلم و فناور ژهیمنطقه و

کمتر توجه  ایمرسوم در دن يبه معنا یکشور به شهر علم در

نو  يها يبه دنبال استفاده از فناور یعلم يشهرها. شده است

 ها يکه ظهور فناور يا گونه به. هستند يشهر يازهایدر رفع ن

مدرن، کامالً  يظاهر جادیرفاه مردم و نه تنها ا يدر شهر برا

و  يجاد نوآوریا يسازوکارها طور نیملموس باشد و هم

 نیا. شده باشد دجایدر شهر ا يتوسعه نوآور يفضا

 مقاله نیکه در ااست  ییاز ساختارها ریسازوکارها طبعاً غ

 جادیا ،یتعامل يداده شده است و دربردارنده فضا حیتوض

مناسب نهادها و  يها یژگیها، و الزم، سازمان ياز اجزا یبرخ

  يشهردار. است يتوسعه نوآور ژهیفرهنگ مناسب با منطقه و

با  تواند یموجود در شهر م ياصفهان با وجود ساختارها

شهر آینده  ،و با پرهیز از اقدامات نمایشی حیصح يزیر برنامه

آن را  يها یژگیو و ردهک يگذار هدف یرا به عنوان شهر علم

  .کند ادهیپ جیبه تدر ندهیدر دهه آ

اعم از  يمرتبط با توسعه نوآور يساختارها تمام

 ،تحقیقاتی- ها، شهرك علمی ها، مراکز رشد، پارك دهنده شتاب

در  ژه،یو مناطق و یصنعت يها شهرك ،يفناور يها شهرك

 ییایمجاورت جغرافمزیت اما استفاده از . اصفهان وجود دارد

  فیضعدر آنها به آنها است،  يافزار نگاه نرم یکه به نوع

رساله ارشد و دکترا  و نامه انیپا 10000هر سال حدود . ستا

 10فقط  نانهیاگر با فرض بدب. شود یدر استان اصفهان دفاع م

 انهیسال دیداشته باشد، با يساز يدرصد از آنها امکان تجار

شرکت  100داشته باشد و  سازي تجاري تیموضوع قابل 1000
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وضع با  يادیکرد؛ که فاصله ز جادیآنها ا يرا بتوان بر مبنا

  يتجار ،یدانشگاه قاتیتحق جینتا گر،ید انیبه ب. دارد موجود

 ارتقاء زیو ن دیجد يها يفناور قیتزر گرید ياز سو. شود ینم

با  عیدر صنا ينوآور يها در استفاده از فرصت يریادگی

است، از نظر  فتادهیاتفاق ن زیمتوسط و پائین منطقه ن يفناور

وجود نداشته و با وجود  یتوجه انیشا يراثرگذا ياقتصاد

به  شتریساختارها ب نیبه ا ،مردم اصفهان يفرهنگ اقتصاد

  .در استان نگاه شده است یچشم افتخار علم

دهه  کیآماده است که در  ،یرساختیو ز یکیزیتوسعه ف نیا

 تیدر ظرف یها جهش ها و شهرك با استفاده از پارك ندهیآ

کند، مشروط  جادیاصفهان ا يو رشد اقتصاد يفناور ،ينوآور

که به  میرا بدم يمناطق روح نوآور نیدر ا میبتوان نکهیبه ا

تعامالت  ،یروند يمرتبط با سازوکارها يتوسعه فضا يمعنا

با  ،یرونیب يها ها، تعامالت آنها با شرکت بنگاه نیب

و  يا منطقه ينوآور يها استیس جادیا ،یالملل نیب يها شرکت

  .در آن منطقه است ينگاه گسترده به توسعه نوآور
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