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چکیده
پارکهای علم و فناوری ،به عنوان یک سازمان و با هدف افزایش ثروت در جامعه از طرف متخصصان حرفهای مدیریت میشوند
تا جریان دانش و فناوری را میان دانشگاهها ،مؤسسههای تحقیق و توسعه ،شرکتهای خصوصی و بازار به حرکت درآورند .این
پارکها از طریق مراکز رشد ،سازمانهای نوآور را تقویت و فرایندهای زایشی را تسهیل میکنند و به عنوان محیطی عمل میکنند
که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل یا وابسته به سازمانها و صنایع ،مجتمع شده و زیر پوشش و حمایت قرار گیرند تا به
خالقیت و نوآوری بپردازند .مأموریت نهایی این پارکها هماهنگ کردن نتایج به دست آمده از پژوهشهای دانشگاهی با نیازهای
صنعت در جهت پُر کردن خأل رابطه صنعت و دانشگاه میباشد و این امر درنهایت به تجاریسازی دانش منجر خواهد شد.
بنابراین با توجه به این کارکردها ،شکلگیری و توسعه بسیاری از پدیدههای نوظهور فناوری از درون این پارکها به وقوع
میپیوندند و دولتها میکوشند با ایجاد محیطی مناسب ،شرایط کار و فعالیت را برای شرکتهای کوچک و متوسط و جذب
شرکتهای بینالمللی مبتنی بر فناوری فراهم کنند .در ایران نیز در سالهای گذشته این پارکها گسترش چشمگیری یافته و
در شرایطی که کشور با تحریمهای یک جانبه مواجه بوده ،توانستهاند نقش تأثیرگذاری در استفاده از دانش و فناوری بومی ایفا
نمایند .در این راستا هدف از مقاله حاضر پرداختن به اهمیت و کارکردهای اصلی پارکهای علم و فناوری در دنیا و همچنین
ایران میباشد .در ادامه با توجه به نقش پارک فناوری پردیس بهعنوان بزرگترین و مهمترین پارک فناوری کشور در توسعه
اقتصاد دانشبنیان و همچنین جایگاه راهبردی آن در زیستبوم نوآوری ،مورد بررسی قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،پارک علم و فناوری ،زیستبوم نوآوری.

-1مقدمه
پارکهای علم و فناوری نهادهایی اجتماعی هستند و

فناوری ،متخصصان شاکله اصلی فعالیتها را تشکیل

مجموعه ای فرصتآفرین در فضای اقتصاد دانشبنیان به

میدهند و جریان دانش و فناوری را بین دانشگاه و صنعت

شمار میروند .ورودی و خروجی آنها ،دانش است و اقتصاد

و جامعه برقرار مینمایند ] .[10

مبتـنی بر فنـاوری را در پـی دارنـد .در پارکهـای علـم و

همچنین پارکهای علم و فناوری ،در چند دهه اخیر ،تالش
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داشتهاند تا نقشی تعاملی و تبادلی در ایجاد ارتباط میان

جهت خلق ارزشافزوده بیشتر تشویق نمایند .پارکهای

صنعت و دانشگاه چه در سطح کشورها و چه در سطح

علم و فناوری از ویژگیهای دیگری نیز برخوردار هستند که

بینالملل ایفا نمایند تا فرایند تجاریسازی پروژهها تسریع

ازجمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد] .[15

گردد .این مراکز هم در ایران و هم در دیگر کشورها ،بستری

 -حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه هستند؛ چراکه فراهم

موثر برای خلق ارزشافزوده به شمار میروند ] . [14

آوردن بسترهای مناسب جهت شکلگیری اصولی و

ارزشافزوده میتواند فرصتهایی ناب را فراهم کند و به

هدفمند این نهادهای اجتماعی قدرتمند ،امری

تولید ثروت و کار منجر شود .پارکهای علم و فناوری و

اجتنابناپذیر است؛

مراکز رشد 1،همان انکوباتور2هایی هستند که کارآفرینان را

 -یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری،

پرورش و هدایت میکنند .به همان میزانی که توسعه

توسعه اقتصاد دانشمدار و اشتغالزایی تخصصی هستند؛

فعالیتهای این مراکز کشور افزایش پیدا کند ،شرکتهای

 -محیطهایی مناسب برای استقرار و حضور حرفهای

دانشبنیان دانشگاهی 3،بیشتر تقویت خواهند شد و تعامل

واحدهای فناوری بخصوص شرکتهای کوچک و متوسط،

صنعت با دانشگاه افزایش پیدا میکند و در نهایت،

واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی

توانافزایی نهادههای تولیدی و خدماتی رشد خواهد کرد.

هستند که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاهها به

از پارکهای علم و فناوری به عنوان موتورهای محرک

فعالیتهای فناوری اشتغال دارند؛

اقتصادهای پویا و کارآفرینان اجتماعی 4،یاد میشود .انجام

 -در پی ایجاد خوشههای فناوری و تسهیل فرآیند جذب،

کارهایی مانند بازارسنجی ،ایدهپردازی ،پژوهش علمی،

ارتقا و انتشار آن هستند.؛

طراحی

مهندسی،

نمونهسازی،

طراحی

صنعتی،

 -نقش مهمی در یکپارچهسازی تولید دانش و تجلی آن در

استانداردسازی ،تدوین دانش فنی ،ثبت مالکیت فکری،

محصوالت و خدمات را دارند.

تجاریسازی ،فروش و پشتیبانیهای بعدی برای تحقق

از دیگر دالیل اهمیت پارکهای علم و فناوری ،تمرکز بر

محصوالت فناوری در عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه

فناوریهای پیشرفته و نقش غیرقابلانکار آن در روند توسعه

سایر خدمات تخصصی را میتوان از مهمترین مأموریتهای

روزافزون تحوالت دانشمحور در کلیه صنایع است،

پارکهای علم و فناوری دانست ] .[10

بهطوریکه اکثر کشورهایی که در راه دستیابی به

پارکهای علم و فناوری ،عمدتاً افزایش نوآوری فناورانه،

فناوریهای برتر موفق بودهاند ،توانستهاند با اتخاذ

توسعه اقتصادی و اشتغالزایی متخصصین را دنبال

سیاستها و استراتژیهای مناسب ،ایدهها و دانش را به

میکنند .بسیاری از سیاستگذاران از این پارکها بهعنوان

محصوالت مشتریپسند و کاربردهای علمی موردنیاز در

یک راهبرد اندیشمندانه برای توسعه ملی و منطقهای نام

بازار تبدیل نمایند .همچنین در اسناد فرادستی نیز بر

میبرند .اصوالً پارکهای علم و فناوری بایستی قادر به

مباحث علمی و فناوری تأکید شده است .بهطور مثال در

برقراری ارتباط مناسب بین دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و

سند چشمانداز بیستساله ،کشور میبایست تا افق 1404

کلیه مراکز مرتبط با آموزش عالی باشند و بایستی بهگونهای

شمسی در جایگاه برتر علم و فناوری منطقه قرار گیرد .در

طراحی شوند که توانایی تقویت صنایع مبتنی بر علم را

این سند بر برخورداری ایران از دانش و فناوری پیشرفته در

داشته و بنگاههای دارای فعالیتهای مناسب اقتصادی را

1

acceleration centers
incubator
3
University Spin-off companies
2

social entrepreneurs

4
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زمینههای مختلف و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی علمی

بنا بر نظر اتحادیه اروپا 6،پارکهای علم و فناوری مکانی

و فناوری تأکید شده است.

هستند که شرکتهای تازه تأسیس شده در فضای محدود

در خصوص پارکهای علم و فناوری تعاریف مختلفی از

شدهای متمرکز شدهاند که هدف از این کار توسعه و افزایش

صاحبنظران داخلی و خارجی ارائه شده است ،اما به نظر

شانس پیشرفت و میزان بقای این شرکتها بهمنظور ایجاد

میرسد کاملترین تعریف از پارکهای علم و فناوری را

فرصتهای مشترک در یک ساختمان دارای فضاهای

انجمن بینالمللی پارکهای علمی 5تعریف کرده است .در

مناسب است که در اصل به آن پارک تحقیقاتی گفته

این تعریف ،یک پارک علم و فناوری سازمانی است که

میشود] 16و.[10

بهوسیله متخصصین حرفهای مدیریت میشود و هدف اصلی

ادبیات مرتبط با پارکهای علمی حاوی اصطالحات و

آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری

واژههای متعددی از قبیل شهرک تحقیقاتی ،شهرک علمی،

و رقابت در میان شرکتهای حاضر در پارک و مؤسسات

پارک صنعتی ،قطب فناوری و غیره است که اغلب برای

متکی بر علم و دانش است .برای دستیابی به این هدف یک

اشاره به مفاهیم یکسانی مورد استفاده قرار گرفتهاند و مرز

پارک علمی ،جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها،

روشنی بین آنها وجود ندارد .در جدول شماره  1به تعاریف

مؤسسات تحقیق و توسعه ،شرکتهای خصوصی و بازار ،به

و ویژگیهای پارکهای علم و فناوری پرداخته شده است.

حرکت انداخته و مدیریت میکند و رشد شرکتهای متکی
بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی
تسهیل میکند.
جدول  :1تعاریف و ویژگیهای پارکهای علم و فناوری].[8
محقق (شخص-
سازمان)

مانک ()1988

مک دانلد ()1987

وست هد ()1997

انجمن بینالمللی
پارکهای علمی

انجمن پارکهای
علمی بریتانیا

معیار تعریف

مشخصه

ارتباط با نهادهای آموزش عالیریسکها و مخاطرات مختلفتأکید بر رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور()NTBF’s

وظیفه مدیریت پارک ،تشویق رشد شرکتها و ارائه هرچهبهتر امکانات و خدمات
نقش مدیریت پارکهای فناوری در انتقال فناوری ازشرکتها به صنایع

تولید نوآوریهای مبتنی بر تواناییها و استعدادشرکتهای فناورانهمحور در پارکها
-تولید محصوالت با کیفیت توسط شرکتهای فناور

پارک فناوری مشابه دانشگاه یا مکانهایی برای آموزش درحد عالی
فعالیت شرکتهای فناورانه در محیطی خالق ورضایتبخش

زایندگی شرکتهای فناور از طریق تحقیقات علمی-استخراج محصوالت نوآور و تولید مبتنی بر دانش

تشویق و توسعه ارتباط مابین شرکتهای جدید فناورمحور ( )NTBF’sو خوشهسازی میان شرکتها

اداره پارکهای فناوری توسط متخصصین حرفهایافزایش ثروت از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوریافزایش قدرت رقابت در میان شرکتهای مستقر درپارکها (ایجاد مزیت رقابتی)

ایجاد و افزایش انگیزش در بین شرکتهافراهمسازی امکانات و خدمات با ارزشافزوده باالارائه فضای کاری دارای تأسیسات مناسب و با کیفیت-فراهمسازی شبکهای از منابع مهم و ضروری

پارکهای علم و فناوری مکانی برای شکلگیری فعالیتو رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
-پارکها باعث انتقال فناوری به صنعت

ایجاد محیطی مناسب و توسعه ارتباط مابین شرکتهایبزرگ و کوچک
منجر به ارتقای ارتباط با دانشگاه و نهادهای آموزش عالیدسترسی به افراد شاخص و حیاتی6
دسترسی به تأمینکنندگان سرمایههای فیزیکی-EU

5
-International Association of Science Parks
)(IASP
شرکتهای فناورانه
پارکهای علمی مکانی برای استقرارانجمن دانشگاهها و
پارکهای علم و فناوری ممکن است مالکیت رسمی یاپارکهای تحقیقاتی
خصوصی داشته باشند

پارکهای علم و فناوری عامل همکاری دانشگاهها با صنعتپارکهای فناوری عامل انتقال فناوری از دانشگاهها ونهادهای تحقیقاتی به صنعت

پارک علم و فناوری بهعنوان یک نوآوری-ارتباط رسمی و عملیاتی پارکهای فناوری با مراکز

پارکهای فناوری خدمات و امکاناتی را فراهم میکنند کهباعث رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور خواهد شد

سازمان همکاری
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انجمن پارکهای
علمی بریتانیا

انجمن دانشگاهها و
پارکهای تحقیقاتی

سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه

پارکهای علم و فناوری مکانی برای شکلگیری فعالیتو رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
-پارکها باعث انتقال فناوری به صنعت

ایجاد محیطی مناسب و توسعه ارتباط مابین شرکتهایبزرگ و کوچک
منجر به ارتقای ارتباط با دانشگاه و نهادهای آموزش عالیدسترسی به افراد شاخص و حیاتی-دسترسی به تأمینکنندگان سرمایههای فیزیکی

پارکهای علمی مکانی برای استقرار شرکتهای فناورانهپارکهای علم و فناوری ممکن است مالکیت رسمی یاخصوصی داشته باشند

پارکهای علم و فناوری عامل همکاری دانشگاهها با صنعتپارکهای فناوری عامل انتقال فناوری از دانشگاهها ونهادهای تحقیقاتی به صنعت

پارک علم و فناوری بهعنوان یک نوآوریارتباط رسمی و عملیاتی پارکهای فناوری با مراکزتحقیقاتی

پارکهای فناوری خدمات و امکاناتی را فراهم میکنند کهباعث رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور خواهد شد
امکان آموزش و رشد بیشتر شرکتها در پارکهای فناوریبه وجود میآید
-وظیفه پارک انتقال فناوری به صنایع است

رائو ،معتقد است که کشورها با تأسیس پارکهای علم
و فناوری به پنج مزیت زیر دست مییابند:
-1توسعه تکنولوژیک :پارکها پتانسیل الزم برای

-5ایجاد حلقه ارتباط دانشگاه با صنعت :پارکها
میتوانند مکانیزم مؤثری برای همکاری صنعت و
دانشگاه باشند و بهعنوان کانون انتقال تکنولوژی عمل
کنند.

روزآمد شدن صنعتی ،انجام تحقیقات و نوآوری
تکنولوژیک در حوزههای سطح باال را فراهم میآورند.

پارکهای علم و فناوری حلقه واسط دانشگاه و

 -2توسعه خوشههای صنعتی :پارکها میتوانند

صنعت

موجب شکلگیری خوشههای خودکفا در
تکنولوژیهای محوری گردند و به شکلگیری
کریدورهای تکنولوژی در حوزههای عمومیتر منتهی
شوند.

مأموریت نهایی پارکهای علم و فناوری این است که
بتوانند نتایج به دست آمده از پژوهشهای دانشگاهی
را با نیاز صنعت هماهنگ کرده و از این راه خأل رابطه
صنعت-دانشگاه را پر کنند و این امر درنهایت به
تجاریسازی دانش منجر خواهد شد .شرکتهایی که
در پارکهای فناوری دانشگاه استنفورد MIT ،و غیره
مستقر هستند ،الهامبخش توسعهدهندگان پارکها و
سیاستگذاران اقتصادی برای ایجاد پارکهای فناوری
در سطح دانشگاهها هستند .شکل زیر این حلقه
ارتباطی را بهتر نشان میدهد.

-3اشتغالزایی :پارکها ابزارهای مؤثری برای ایجاد
مشاغل دارای ارزشافزوده در تکنولوژیهای پیشرو
هستند.
-4کارایی

کسبوکار:

پارکها

میتوانند

رقابتپذیری عملیاتی و اعتبار تجاری یک منطقه را
ارتقا بخشند و امکان جذب سرمایه را افزایش دهند.
-5ایجاد حلقه ارتباط دانشگاه با صنعت :پارکها
میتوانند مکانیزم مؤثری برای همکاری صنعت و
دانشگاه باشند و بهعنوان کانون انتقال تکنولوژی عمل
کنند.
پارکهای علم و فناوری حلقه واسط دانشگاه و
صنعت

مأموریت نهایی پارکهای علم و فناوری این است که
بتوانند نتایج به دست آمده از پژوهشهای دانشگاهی
را با نیاز صنعت هماهنگ کرده و از این راه خأل رابطه
صنعت-دانشگاه را پر کنند و این امر درنهایت به
تجاریسازی دانش منجر خواهد شد .شکل  :1حلقه واسط دانشگاه و صنعت ][9

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  41و  ،42پاییز و زمستان 1397

اهداف و کارکردهای اصلی پارکهای علم و فناوری
جایگاه پارکها ،با توجه به نیازها و تنگناهای موجود در هر
کشور مشخص میگردد و متولیان این حوزه اهداف متفاوتی
را از تأسیس آنها دنبال میکنند اما هسته اصلی فلسفه
ایجاد پارکهای علم و فناوری در کشورهای مختلف تا
حدود زیادی به یکدیگر شباهت دارد .در یک جمعبندی
کلی ،اهداف و کارکردهای اصلی پارکهای علم و فناوری را
به شرح زیر میتوان بیان کرد:
 فراهم کردن بسترهای فیزیکی و عینی موردنیاز برای
پرورش و شکوفایی خالقیت پژوهشگران و نوآوران از طریق
ایجاد فضاهای مطلوب
 صرفهجویی اجتماعی در وقت و هزینههای ارتباطی از
طریق گرد هم آوردن مجموعه عناصر ،نهادها ،شرکتها،
سازمانها و حتی افراد منفردی که در امر خلق ،پرورش،
تولید کردن و ارتقای کیفیت یک یا چند فناوری تعریفشده
و موردنیاز جدی جامعه فعالاند
 تسهیل ارتباطات رودررو و نزدیکی همه عناصری که در
گردونه تحقیق و توسعه ،تولید و کسبوکار ،اشتغال دارند
 برگزاری سمینارها ،کنفرانسها و نشستهای تخصصی و
آموزشی جهت بسط علمی و توسعه فناوری ،صرفهجویی
اقتصادی در سرمایهگذاریهای زیربنایی ،استفاده مشترک
از امکانا ت و تسهیالت زیربنایی نظیر تأسیسات شهری،
تجهیزات گرانقیمت آزمایشگاهی ،بانکهای اطالعاتی و
غیره
 استفاده بهینه از سرمایههای مالی خُرد شرکتهای
خصوصی کوچک و ظرفیتهای علمی-تخصصی آنها و از
میان برداشتن موانع توسعه این شرکتها از طریق تأمین
فضا و امکانات زیربنایی با هزینه کم و تشویق آنها به
فعالیت در زمینه فناوریهای موردنیاز جامعه
 فراهمشدن بسترهای تجاریسازی طرحهای تحقیقاتی
میانرشتهای
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 سهولت در مدیریت و برنامهریزی ،تجمع مراکز تحقیقاتی
در یک مکان ،امکان برنامهریزی دقیقتر ،کنترل بهتر بر
تخصیص بودجههای تحقیقاتی و ارزیابی مؤسسات پژوهشی

 حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه در فناوریهای
نوین
 تشویق کارآفرینی و توسعه تجاری در زمینه فناوری

 ایجاد صادرات و اشتغالزایی در نواحی با صنعتی
پیشرفته ] .[9
انواع پارکهای فناوری
پارکهای فناوری در کشورهای مختلف صنعتی ،درحال
توسعه و توسعهیافته ،تعاریف و جایگاههای متفاوتی دارند و
با تواناییهای توسعه فناوری کشور ،اهداف ،سیاستها و
زیرساختهای توسعهای در آن کشورها ارتباط مستقیم
دارند .درواقع باید گفت تعریف مطلقی برای پارکهای
فناوری وجود ندارد و به دنبال آن ،اصطالح ثابتی نیز برای
وظایفی که پارکهای فناوری انجام میدهند بکار نمیرود.
اگرچه اصطالحاتی که عموماً مترادف با پارک علم و فناوری
به کار میروند عبارتاند از :پارک تحقیقات و فناوری7،
پارک فناوری پیشرفته 8،پارک تحقیق و توسعه 9،پارک
تحقیقاتی 10،پارک صنعتی 11،پارک تجاری 12،پارک
علمی 13،شهرک علمی 14،شهرک فناوری 15،مرکز
نوآوری 16،مرکز رشد فناوری 17،انکوباتور تجاری 18،قطب
فناوری 19،شهر علمی-تحقیقاتی 20،تکنوپولیس 21و
تکنوپل  22.این بدان معنی است که در همهجا اصطالح
پارکهای علم و فناوری به کار نمیرود .برای مثال در
ایاالتمتحده اصطالح پارک فناوری ،پارک تحقیقاتی یا
پارک تحقیقات فناوری بکار میرود .اصطالح پارک علمی
در انگلستان و اروپا رایجتر است و عبارت قطب فناوری در
فرانسه بیشتر استفاده میشود .در یک تقسیمبندی کلی
پارک های علم و فناوری را از نظر نوع فعالیت میتوان به
چهار دسته تقسیم کرد ] :[17
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-1پارک علمی 23:پارکهای علمی معموالً توسط
دانشگاهها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد
میشوند و همکاری متقابلی بین دانشگاه و صاحبان صنایع
مستقر در آن پارکها به وجود میآید .بعضی از واحدهای
تولیدی و شرکتهای بزرگ منطقه ،در این پارکها دفاتر
فناوری ایجاد میکنند .این پارکها ضمن تأمین بخش
قابلمالحظهای از هزینههای فناوری دانشگاهها ،از نتایج
فناوری دانشگاه نیز بیشترین استفاده کاربردی را به عمل
میآورند .عمده پارکهای موجود در آمریکا و نیز بیشترین
پارکهای انگلستان ،ازجمله پارک معروف کمبریج24،از نوع
پارک علمی میباشند.
مدیریت این پارکها اغلب توسط دانشگاه معین میگردد و
هرچند تشکیالت مستقلی دارند ،ولی زمین و ساختمان در
مالکیت دانشگاه است .در برخی موارد نیز سرمایهگذاری در
این نوع پارکها از خارج دانشگاه صورت میپذیرد و در کنار
دانشگاه ایجاد میگردد .شرکتها و دفاتر تحقیق و توسعه
مستقر در پارک از ظرفیتهای خالی دانشگاه در بُعد نیروی
علمی و خدمات پژوهشی ،برای رفع نیازهای خود و
واحدهای تولیدی مربوطه بهره میبرند .دسترسی به
امکانات دانشگاه ،همچون کتابخانه ،سیستم کامپیوتری،
آزمایشگاهها ،کارگاهها و بهرهبرداری از فضای فناوری حاکم
بر پارک ،مهمترین انگیزه جلب واحدهای فناوری مستقل و
وابسته به صنایع ،به این پارکهاست .همچنین مهمترین
مزایای ایجاد پارکهای علمی در کنار دانشگاهها عبارتاند
از :تجاری و صنعتی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی،
استفاده از ظرفیتهای خالی هیات علمی ،کاربردی شدن
پژوهشهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،استفاده از
ظرفیتهای آزمایشگاهها و کارگاهها ،ایجاد منابع درآمدی
جدید برای دانشگاهها و تعریف پروژههای فناوری با توجه
به برقراری ارتباطات عمیقتر با واحدهای تولیدی.
-2پارک فناوری25:این پارکها که معموالً در مجاورت
قطبهای صنعتی ایجاد میشوند ،باهدف گسترش ارتباطات
فناوری صنایع موجود در منطقه با واحدهای فناوری و
دانشگاههای منطقه شکل میگیرند و هدف اصلی از کارکرد
آنها ،ارتقاء فناوری صنایع موجود در قطب صنعتی مربوطه
و افزایش توان رقابتی آنها است .جمع شدن واحدهای
فناوری (اعم از شرکتهای خدمات مهندسی ،دفاتر
4
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واحدهای فناوری وابسته به دانشگاهها و یا سازمانهای
فناوری مستقل) در این منطقه ،عالوه بر کمک به ارتقاء
سطح مبادالت علمی-فنی بین واحدهای مربوطه ،امکان
بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیتهای صنایع را نیز فراهم
مینماید .عمده تحقیقات در این نوع پارکها در قالب
تحقیقات مهندسی معکوس ،تدوین دانش فنی و
تجاریسازی نتایج تحقیقات متمرکز است و معموالً
تحقیقات بنیادین در این نوع پارکها پیگیری نمیشود.
-3پارک مبتنی بر نیاز26:این نوع پارکها که بیشتر به
یک منطقه ویژه صنعتی-تجاری با فناوریهای نوین شباهت
دارد ،به کمک واحدهای تولیدی یا خدماتی بر اساس نیاز
بازار و عمدتاً بهمنظور تکمیل خوشه صنعتی در یک زمینه
خاص (معموالً فناوریهای نوین) ایجاد میشوند.
فعالیتهای عمده اینگونه پارکها شامل تحقیق و توسعه،
تولید ،تجارت و خدماتدهی میباشد و اغلب با هدف تولید
کاالهای صادراتی با قابلیت رقابت بینالمللی ،سازماندهی
میشوند .مراکز نوآوری و انتقال فناوریهای آلمان ،یکی از
موفقترین نمونههای این نوع پارکهاست و با توجه به
موفقیت این پارکها ،دولت آلمان در نظر داشت در هر شهر
آلمان یک مرکز نوآوری و انتقال فناوری بر اساس
ظرفیتهای آن منطقه ایجاد نماید .سرمایهگذاری و
مدیریت اینگونه پارکها عالوه بر بخش دولتی عمدتاً
توسط بخش خصوصی صورت میگیرد و برای توسعه
صادرات صنعتی و گسترش خدمات پیشرفته هر منطقه
طراحی و احداث میگردد.
-4شهرک علمی و فناوری :شهرک علمی و فناوری ،یک
پارک جامع و بسیار بزرگ است که عالوه بر دارا بودن
مجموع خصوصیات پارکهای علمی ،پارکهای فناوری،
پارکهای مبتنی بر نیاز ،شامل مجموعه شهری برای
محققین خود نیز میباشد .شهرکهای علمی و فناوری
معموالً از حمایتهای ملی برخوردار بوده و وظایف آنها نیز
معموالً در حد فرا منطقهای تعریف میشود .اهداف و وظایف
شهرکها از بُعد علمی و فناوری مشابه اهداف و وظایف
پارکها است .عالوه بر این ،شهرکها فضای مسکونی و
خدمات شهری مناسب را نیز تأمین مینمایند .ویژگیها و
آثار شهرکهای علمی و فناوری عبارتاند از :در مناطقی با
ظرفیت باالی علمی-پژوهشی و اقتصادی ایجاد میشوند،
5
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مجموعه شهری شهرک ،شامل منازل مسکونی ،مراکز
تجاری ،خدمات شهری ،مجموعههای پزشکی ،فرهنگی،
تفریحی ،فضای سبز و غیره در راستای ایجاد محیطی
مطلوب برای جذب متخصصین و دانشمندان داخلی و
خارجی میباشد ،دارای مرکز رشد واحدهای فناور و پارک
فناوری در درون خود هستند ،توسط دولتهای مرکزی و
با پیگیری و حمایت دولتهای محلی (استانداری) به وجود
میآیند ،معموالً بیش از یک شهرک در کشورها ایجاد
نمیشود (البته در برخی موارد استثنا وجود دارد ،برای مثال
آمریکا دارای سه شهرک و فرانسه دارای دو شهرک
میباشد) و دارای مراکز دانشگاهی در درون و یا مجاورت
خود هستند.
پارکهای علم و فناوری در سطح جهان ،در برخی حوزهها
دارای فعالیت گستردهتری نسبت به دیگر زمینههای
فناوری هستند که این موضوع به ظرفیتهای بومی مناطق
و ارزشافزوده آن حوزه بستگی دارد .بر اساس اعالم مجمع
جهانی پارکهای علم و فناوری27بهعنوان بزرگترین
اجتماع پارکهای علم و فناوری در سراسر دنیا ،حدود 64.1
درصد از پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری در سطح
جهان اعالم کردهاند حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات یکی
از چهار حوزه اصلی فناوری در آن پارکهاست .حوزههای
بیوتکنولوژی ،علوم کامپیوتر و سختافزار ،الکترونیک،
مهندسی نرمافزار و سالمت و داروسازی در رتبههای بعدی
قرار دارند.
بهمنظور حمایت از افزایش ظرفیت نوآوری شرکتهای
مستقر ،پارکهای علم و فناوری همواره اقدامات متنوعی را
انجام میدهند .بر اساس نظرسنجی اعالمشده توسط
 ،IASPبیشترین نوع حمایت پارکهای علم و فناوری
جهان ،مربوط به خدمات مشاوره و تسهیل ارتباط با
سازمانهاست که اهمیت نقش را برای شرکتهای کوچک
و متوسط نشان میدهد .بر اساس این نظرسنجی27.6 ،
درصد از پارکهای علم و فناوری موردمطالعه ،از شیوه
همسانگزینی28برای ارتباط برقرار کردن بین شرکتها با
نهادها یا افراد توانمند در ارائه خدمات مشاوره استفاده
میکنند ،درعینحال  24.1درصد پارکها از جلسات
مشاوره موردی استفاده کرده و  20.7درصد پارکها ،از
طریق دورهها و کارگاههای آموزشی ،مهارتهای نوآوری را

در قاره سبز کشورهای بلژیک ،چک ،فنالند ،سوئد ،فرانسه،
آلمان ،ایتالیا ،هلند ،لهستان ،پرتغال ،اسلواکی ،اسپانیا ،ترکیه و
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ارتقا میدهند 13.8 .درصد پارکها از آموزش شخص به
شخص و  13.8درصد از پارکها نیز از تمام موارد باال برای
افزایش ظرفیت نوآوری شرکتها بهره میبرند .همچنین
این گزارش به اهمیت تحقیق و توسعه29در پارکها اشاره
داشته و عنوان نموده تحقیق و توسعه فعالیتی حیاتی برای
واحدهای تحقیقاتی و فناور مستقر در پارکهای علم و
فناوری و دانشگاهها است بهطوریکه  41الی  60درصد از
حدود  28درصد از کارکنان پارکهای علم و فناوری جهان،
در واحد تحقیق و توسعه پارکها ،فعالیت دارند.
تجربیات جهانی پارکهای علم و فناوری
عمدتاً پارکهای علم و فناوری در دنیا در مسیر توسعه
نسلهای نوین سازمان علمی و با فلسفه پر کردن خأل
ارتباطی میان بازار و دستاوردهای علمی به وجود آمدهاند.
لذا میتوانند بهعنوان پیشران اقتصاد بسیاری از کشورها
عمل کنند .با این توصیف ،بدیهی است که بهنوعی پیدایش
چنین نهادی در ایران نیز ،بر اساس الگوسنجیهای صورت
گرفته بینالمللی انجام شده است .تعابیر پارکهای علم و
فناوری 30،از دهه شصت میالدی به ادبیات سازمانهای علم
و فناوری وارد شد .دستاوردهای برخی کشورها در زمینه
توسعه پارکهای علم و فناوری ،نتایج قابلمالحظهای رقم
زده که درنهایت ،به توسعه اقتصاد دانشبنیان کشورها
انجامیده است .ازاینرو ،رصد الگوهای موفق بینالمللی و از
طرف دیگر ،مطالعه و پیمایش دغدغهها و نیازهای محلی و
ملی ،یکی از اولویتهای پیش روی پژوهش فناوری و
نوآوری در کشور است .در این قسمت از نوشتار سعی شده
است تجربیات موفقترین پارکهای علم و فناوری دنیا مرور
شود.
پارکهای علم و فناوری جهان
بر اساس آمارها بیش از  120پارک علمی در آمریکای
شمالی وجود دارد و تقریباً در تمام شهرهای آمریکا و کانادا،
یکی از این مراکز به ثبت رسیده است .بریتیش کلمبیا،
مانیتوبا ،اونتاریو و ساسکاتون ازجمله مراکز مهم علمی در
کانادا هستند که تمام آنها با دانشگاههای این شهر در
تعامل مستقیم بوده و پروژههای دانشگاهی را بهمنظور
ارتقای سطح عمل و فعالیت خود انجام میدهند .همچنین
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انگلستان دارای پارکهای علم و فناوری موفق هستند .در
آسیا نیز کشورهای پیشرفته ازجمله ژاپن ،سنگاپور ،کره
جنوبی و حتی مالزی در  2دهه گذشته ،پارکهای علم و
فناوری متعددی را پایهریزی نمودهاند که زمینه دستیابی
به دستاوردهای مهم در عرصههای فنی-مهندسی ،بیو
فناوری و پزشکی را فراهم آوردهاند.
پارکهای علم و فناوری سوئد

این منطقه چهارمین بخش پرجمعیت کشور  9میلیونی
سوئد را تشکیل میدهد .پارک «میر دِوی» در مساحتی به
وسعت  70هکتار 190 ،هزار مترمربع فضای تجاری را برای
فعالیت شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینان بینالمللی
فراهم کرده است.
پارکهای علم و فناوری سنگاپور
سنگاپور یکی از اقتصادهای نوظهور در قاره آسیا به شمار
میرود .این کشور ،ساالنه چند صد میلیارد دالر محصول و
خدمات دانشبنیان به کشورهای دیگر صادر میکند3 .
دانشگاه سنگاپور در فهرست  200دانشگاه برتر جهان قرار
دارند.
پارکهای علم و فناوری سنگاپور در رده بزرگترین و
معتبرترین مراکز تحقیقاتی آسیا قرار میگیرند و نقش
زیادی در امور تحقیق و توسعه شرکتهای صنعتی و
خدماتی این قاره ایفا مینمایند .شرکت ،Ascendas
ازجمله مجموعههای فعال در عرصه استقرار شرکتهای
دانشبنیان و توسعه فعالیتهای آنان در امور تجاریسازی
ایده به شمار میرود .پارک علم و فناوری سنگاپور درواقع
میزبان  350سازمان و شرکت دولتی و خصوصی این کشور
در زمینه فناوری بوده و یک هاب بینالمللی در این عرصه
به شمار میرود .پارک علمی سنگاپور ،نخستین پارک علم
و فناوری این کشور به شمار میرود که بهمنظور تغییر نگاه
اقتصاد تولید محور سنگاپور به اقتصاد دانشبنیان به وجود
آمد .بیش از  9هزار محقق در این مرکز مشغول به کار
هستند و پروژههایی از دانشگاههای برتر آسیا و جهان در
آن انجام میشود .مالکیت این پارک در اختیار شرکت
ساختوساز عظیم سنگاپور » «Ascendsاست .این
شرکت ،بزرگترین شرکت ساختوساز جنوب شرق آسیا
محسوب میگردد .این پارک ،از  3مرکز کوچک تشکیل
شده و بیش از  133هکتار وسعت دارد .پارک علم و فناوری
سنگاپور با مراکزی مانند سوفیا آنتی پولیس فرانسه ،شورای
پژوهش آلبرتا کانادا ،پارک فناوری هادیلبرگ آلمان،
تکنوپولیس فنالند و مرکز رشد و کسبوکار بینالمللی
ایاالتمتحده آمریکا در تعامل است.

سوئد کشور صادرات لقب گرفته و اقتصاد آن کامالً
دانشبنیان محسوب میگردد .بااینکه سرزمین سرد شمالی،
هیچ میراثی جز یخ و سرما را برای مردمان اسکاندیناوی به
ارمغان نیاورده ،اما آنها ناامید نشده و به کسب دانش و
تولید ثروت از آن روی آوردهاند .نتیجه چنین کاری متولد
شدن برندهای صاحب نامی مانند « VOLVO, H&M,
 »SAAB, IKEAمیباشد.
اتحادیه پارکهای علم و فناوری سوئد ،در سال 2005
میالدی با ادغام دو سازمان داوطلب در عرصه علم و فناوری
سوئد یعنی » «SwedSpinو » «Swede Parkبه وجود
آمد .این مرکز 65 ،عضو رسمی دارد که سازماندهی 43
انکوباتور تجاری و  33پارک علم و فناوری سوئد را انجام
میدهد و بیش از  5هزار شرکت همراه با  70هزار کارمند
در این مجموعهها مشغول به فعالیت بوده و تسهیل و رشد
فعالیتهای مراکز دانشبنیان را دنبال مینمایند.
اعضای این انجمن غیرخصوصی بیش از  70مأموریت خالق
را تحت پوشش داشته و با خوشههای کارآفرینی ،فعاالن
پروژههای صنعتی ،شتابدهندهها و سرمایهگذاران در
تعامل هستند .این مرکز در راستای چشمانداز ملی نظام
نوآوری ،گفتمانی توسعهمحور را با سیاستگذاران سوئدی
دنبال میکند .در حال حاضر اتحادیه پارکهای علم و
فناوری سوئد ،پروژههایی را برای تعالی نوآوری و جذب
سرمایهگذاری با آژانس نوآوری سوئد31و آژانس توسعه
منطقهای32در دستور کار دارد .دانشگاههایی همچون
 ،KTHچالمرز و استکهلم ازجمله مراکزی هستند که با
پارکهای علم و فناوری سوئد تعامل زیادی دارند .مرکز
» «Mjärdeviواقع در استان لینشوپینگ یکی از
پارکهای مهم علم و فناوری در این کشور به شمار میرود.
بیش از  300شرکت دانشبنیان در این مجموعه مشغول به
کار هستند و  6هزار محقق اهداف خود را دنبال مینمایند.

ژاپن پس از بمباران هستهای هیروشیما و ناکازاکی در
اواسط قرن بیستم ،مسیر سازندگی و پیشرفت را بهطور
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شگفت انگیزی طی نمود و توانست مانند آلمان به یکی از
قطبهای اقتصاد و صنعت جهان تبدیل گردد .این کشور،
به لطف اقتصاد تولیدبنیان ،دانشمحور و صادراتگرای
خود ،توانسته برترین مراکز علمی و تحقیقاتی جهان را
تأسیس نماید .برخی از دانشگاههای این کشور مانند
دانشگاه توکیو ،امروزه در فهرست  100دانشگاه برتر جهان
قرار دارند .ژاپنیها به مدد تحقیق و توسعه ،سبک خاصی
که در تولید علم دنبال میکنند ،توانستهاند خود را بهعنوان
یکی از قطبهای اصلی گردشگری صنعتی33در آسیا و
جهان مطرح کنند .یکی از پارکهای علم و فناوری این
کشور ،پارک علم و فناوری «کاناگاوا» است .این مرکز در
جنوب توکیو واقع شده و بیش از  5هزار نفر در آن مشغول
به کار هستند .پارک «کاناگاوا» بزرگترین پارک علم و
فناوری ژاپن به شمار میرود .احداث شهرک علمی
»«TSUKUBAکه مجموعهای متشکل از دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی ژاپنی بود ،در سال  1972میالدی آغاز شد
] .[20
پارکهای علم و فناوری چین
چین طی سالهای گذشته همواره توانسته رشد اقتصادی
سرسامآوری را تجربه کند .وجود یک میلیارد جمعیت
کارآفرین و فعال چینی سبب شده تا محصوالت و خدمات
چینی همه بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند .چین،
پایتخت برونسپاری جهان است و بسیاری از ایدههای
خالقانه در شرق و غرب به چین سپرده میشود .اکنون این
کشور ازجمله اقتصادهای مؤثر و یکی از  5قدرت هستهای
جهان به شمار میرود .این کشور ،بسیاری از موفقیتهای
خود در عرصه صنایع نوین و راهبردی را مدیون پارکهای
علم و فناوری است .اگرچه چین با صدها دانشگاه هنوز
دانشگاهی در فهرست  100دانشگاه برتر جهان ندارد ،اما
موسسه شانگهای این کشور ،از  30سال پیش تاکنون
همچنان کار ارزشیابی علمی محافل آکادمیک جهان را
انجام میدهد .نخستین پارک علمی ملی این کشور به نام
» «Zhongguancunدر سال  1988میالدی تأسیس
شد .این پارک مجموعهای از  10پارک و شهر هوشمند را
در مساحتی به وسعت  232کیلومترمربع جای داده است.
مراکز علمی چین از سال  1990میالدی تحت برنامه
مشخص توانستهاند رشد بسیار سریعی را تجربه کنند .بیش
3
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از  80پارک علم و فناوری در این کشور احداث شده که
نقش مؤثری در اقتصاد چین ایفا مینمایند .پارک علم و
فناوری شهر «شن یانگ» ازجمله مراکز مهم کشور پهناور
قاره آسیا به شمار میرود .گوانگژو بهعنوان شهر کامپیوتری
چین ،از مهمترین شهرهای این کشور است که پارکهای
علم و فناوری بسیاری در آن قرار دارد .این شهر که مرکز
استان گواندونگ است ،برای تاجران سرشناس دنیا کامالً
شناخته شده است؛ شهری با تاریخی بیش از  2هزار سال
که پس از شانگهای و پکن ،بزرگترین شهر در جنوب چین
به شمار میرود .گوانگژو ،بزرگترین بازار تجارت داخلی و
مرکز توزیع پوشاک ،کفش ،عروسک و هدیه در چین
محسوب میگردد .این شهر ،همچنین مرکز صنایع مهمی
مانند تجهیزات راه و حملونقل ،محصوالت شیمیایی،
فرآوردههای نفتی ،فرآوردههای غذایی ،محصوالت چرم و
دارو به شمار میرود .همچنین ،منطقه صنعتی هونان را
میتوان از پارکهای مهم علم و فناوری این کشور بهحساب
آورد .این منطقه شامل چندین پارک علمی ،فناوری و
صنعتی به نام «شن یانگ»« ،پارک دانشمندان چینی خارج
از کشور» و «پارک علمی فناوری حفاظت محیطزیست»
است .ازجمله دیگر پارکهای علم و فناوری این کشور،
میتوان به پارک علمی «هایدن» اشاره نمود .این مرکز در
شمال غرب این کشور واقع شده و صدها دانشگاه موسسه
تحقیقاتی در آن فعال هستند .پارک هایدن یکی از
قطبهای صنعتی و تولید ثروت در این کشور محسوب
میگردد .چند هزار شرکت بینالمللی در این منطقه مشغول
به فعالیت هستند و ارتباط مطلوبی بین این پارک و
دانشگاههای فعال در منطقه ویژه علمی پایتخت این کشور
وجود دارد.
پارکهای علم و فناوری کره جنوبی
کره جنوبی حدود  4دهه است که اقتصاد دانشبنیان را در
عرصههای مختلف از فناوری اطالعات تا خودروسازی و
زیستفناوری را در دستور کار قرار داده و توانسته به
موفقیتهای چشمگیری دست یابد .دانشگاههای این کشور
بهخصوص سئول ،همواره در فهرست  300دانشگاه برتر
جهان قرار داشتهاند .کره جنوبی در زمینه فناوری اطالعات
و ارتباطات ،در فهرست پنج قدرت برتر فناوری اطالعات
جهان قرار دارد و از این طریق توانسته ،ثروتآفرینی
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دانشبنیان خود را توسعه دهد .دولت این کشور در سال
 1973میالدی شهرک علمی و تحقیقاتی «دایدوک» را با
مساحت  28کیلومترمربع تأسیس کرد .در حال حاضر
دستاوردهای تحقیقاتی زیادی ازجمله دهها هزار اختراع
تجاریسازی شده از طریق این منطقه علمی به دنیا عرضه
شده است 18 .هزار محقق و صدها شرکت در این منطقه
مشغول به فعالیت هستند .پارک علم و فناوری «دایدوک»
در کره جنوبی ازنظر اهداف و ویژگیها شباهتهای زیادی
با شهر «تتسوکوبا» در ژاپن دارد .از عوامل کلیدی موفقیت
کره جنوبی در احداث شهرک علمی-تحقیقاتی «دایدوک»
میتوان به بهرهگیری دولت کره جنوبی از دو عامل تدوین
سیاستها و استراتژیهای مشخص و روشن در بخش
تحقیق و توسعه و انتخاب مکان مناسب جهت احداث
شهرک؛ و تقسیم عملیات مربوط به احداث و تجهیز شهرک
و واگذاری مسؤولیت هر یک از بخشهای آن به دستگاههای
اجرایی و وزارتخانههای ذیربط اشاره نمود.
پارکهای علم و فناوری در ایران
امروزه هدف از تأسیس پارکهای علم و فناوری و
شهرکهای تحقیقاتی در هر کشوری از سیاستهای
توسعهای آن کشور نشأت میگیرد که هدف اصلی آنها،
توسعه فناوری و ایجاد شرایط مستعد برای انواع نوآوریها
و بهکارگیری توان خالق علمی و پژوهشی دانشگاهها و
مؤسسات خصوصی و صاحبان صنایع میباشد .بر پایه این
اهداف ،در ایران نیز روند شکلگیری و گسترش پارکها و
مراکز رشد فناوری ،از اواسط دهه  1370به بعد ،از شتاب
خوبی برخوردار بوده است .اغلب پارکهای موجود در کشور
ما تحت عنوان «پارکهای علم و فناوری» یاد میشوند و
عمدتاً در بستر دانشگاهها شکلگرفتهاند و از لحاظ
ساختاری ،زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
میباشند .بهطورکلی اهداف و کارکردهای پارکهای علم و
فناوری در ایران عبارتاند از:
 تسهیل فرآیند انتقال فناوری در بخش صنعت

 ایجاد مکانی برای رشد صنایع کوچک و متوسط متکی
بر فناوری پیشرفته
 تسریع در روند تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی

 ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای متخصصان و
صاحبان فناوری

 ارائه خدمات تخصصی بهعنوان یک مرکز اطالعاتی برای
صنایع پیشرفته

 سازماندهی ارائه خدمات موردنیاز به واحدهای فناور،
بهمنظور کمک به رشد آنها
 جلب و ساماندهی تواناییها و امکانات موجود در منطقه
برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها ،مراکز
علمی ،فناوری و صنعتی منطقه و توانمندیهای واحدهای
فناور
 کمک در جهتدهی مراکز علمی مرتبط با پارک بهسوی
تحقیق در زمینههای مرتبط با فناوری

 ایجاد فضای مناسب علمی ،پژوهشی و مهندسی برای
جذب متخصصان داخلی و خارجی
 ایجاد بستر مناسب برای حضور واحدهای فناور خارجی،
جهت توسعه فناوری شرکتهای بومی

 گسترش دامنه پژوهش با هدف دستیابی به فناوری تولید
محصوالت دانشبنیان
 کمک به ایجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی جدید از
طریق مراکز رشد واحدهای فناور

 کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد
دانشمحور
مراکز و نهادهای مختلفی ازجمله دولت و مجلس شورای
اسالمی در ایجاد و حمایت از پارکها نقش دارند .یکی از
نهادهای مؤثر در جهت تحقق اهداف پارکهای علم و
فناوری ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میباشد.
این نهاد با توجه به رسالت اصلی خود ،نقش مهمی در
حمایت و توسعه زمینههای علمی و فناوری در کشور بر
عهده دارد .بنیاد ملی نخبگان ،مرکز همکاریهای تحول و
پیشرفت ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و
ستادهای توسعه فناوریهای راهبردی همچون فناوری نانو،
زیستفناوری ،میکروالکترونیک ،هوافضا و انرژیهای نو،
ازجمله زیرمجموعههای این نهاد میباشند که هرکدام
برنامهها و وظایف مشخصی در ارتباط با گسترش حوزه
فناوریهای جدید و علوم نو دارند .یکی دیگر از
زیرمجموعههای معاونت علمی و فناوری که هم نقش مهمی
در اکوسیستم نوآوری و فناوری ایفا میکند و هم از
بازیگران مهم آن به شمار میرود ،پارک فناوری پردیس
میباشد .با توجه به نقش پارک فناوری پردیس بهعنوان
بزرگترین و مهمترین پارک فناوری کشور و همچنین
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جایگاه راهبردی آن در اکوسیستم نوآوری ،در این نوشتار
مورد بررسی قرار گرفته است.

بینالمللی ،وجود اقلیم مناسب (آب ،هوا ،محیطزیست و)...
و زمین با قیمت و شرایط مناسب.
درنهایت ،در سال  1380پس از بررسی چندین نقطه در
تهران و اطراف آن از قبیل شهرهای جدید پرند ،هشتگرد و
پردیس ،زمینی در مجاورت سایت ماهوارهای بومهن
بهعنوان مکان ایجاد پارک انتخاب شد .از جمله ویژگیهای
مکان انتخاب شده میتوان به همجواری با محیط شهری
پردیس و امکان استفاده از خدمات شهری و مسکونی این
شهر ،همجواری با سایت ماهوارهای بهعنوان یک مرکز
تحقیقاتی و ارتباطی ،همجواری با یک مرکز دانشگاهی در
حال ساخت ،همجواری با منطقه صنعتی خرمدشت و
نزدیکی به شهر صنعتی فیروزکوه ،فاصله مناسب با تهران،
شرایط مناسب زمین به لحاظ توپوگرافی ،قیمت و اقلیم و
یک اتوبان در حال ساخت (آزادراه تهران-پردیس) ،که
میتوانست ارتباط با تهران را بهعنوان یک مرکز مهم علمی،
صنعتی و تجاری که دارای نیروی انسانی متخصص و
پشتیبانیکننده میباشد را تسهیل نماید ،اشاره کرد.

تاریخچه پارک فناوری پردیس

)3اخذ مصوبات مربوطه :اخذ مصوبات طی چهار مرحله

بهطورکلی تاریخچه پارک فناوری پردیس را میتوان در 4
بخش مطالعات اولیه ،بومیسازی و تهیه مدل ایرانی،
مطالعات مکانیابی ،اخذ مصوبات مربوطه و شکلگیری
سازمانی خالصه کرد.

-1در اختیار قرار دادن  800هکتار از اراضی شهر جدید
پردیس به کاربریهای تحقیقاتی و آموزشی؛ -2اخذ موافقت
اصولی تأسیس پارک از شورای گسترش آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال 82؛ -3به تصویب
رسیدن اساسنامه پیشنهادی پارک توسط شورای گسترش
آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال 84؛
و -4تعریف اعتبارات عمرانی و جاری موردنیاز برای تکمیل
پروژهها ،مدیریت و راهبری پارک در قالب ردیف و طرح
مستقل در قوانین بودجه ساالنه کشور ،انجام شد.

پارک فناوری پردیس (اهداف ،وظایف و ساختار)
نظر به تأکیدات مسئولین بر نقش شهرکها و پارکهای
علم و فناوری در برقراری ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه،
پارک فناوری پردیس بهعنوان مهمترین و بزرگترین پارک
فناوری کشور با مجوز شورای گسترش آموزش عالی در سال
 1384در زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری و با همکاری
تعدادی از دانشگاهها و مراکز علمی-پژوهشی کشور با هدف
تجاریسازی دستاوردهای فناوران و ایجاد بستر مناسب
برای رشد فناوری و توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان
تأسیس شد .نظر به اهمیت تأسیس این مجموعه در
الگوسازی ایجاد پارکهای فناوری در کشور و تأثیرگذاری
ملی آن ،ریاست هیأت امنا بر عهده معاون اول رئیسجمهور
قرار گرفته و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،برخی از
وزرا و معاونینشان و شخصیتهای علمی و دانشگاهی کشور
بهصورت حقوقی و حقیقی در آن عضو میباشند.

 )1مطالعات اولیه ،بومیسازی و تهیه مدل ایرانی:
مطالعات اولیه پارک فناوری پردیس با بازدید از پارکهای
علم و فناوری در کشورهای اتریش ،فرانسه ،کانادا ،آلمان و
انگلستان شروع و با مطالعه منابع مختلف بهمنظور
الگوگیری ،مطالعات تطبیقی و تعریف مدل بومی راهاندازی
یک پارک فناوری ،ادامه یافت.
)2مطالعات مکانیابی :مطالعات مکانیابی ایجاد پارک
فناوری پردیس از اواخر دهه  70و به همت نهاد ریاست
جمهوری (مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت) آغاز شد.
معیارهای اصلی در نظر گرفته شده برای مطالعات مکانیابی
عبارت بودند از :وجود ساختار علمی و فنی مناسب ،وجود
زیرساخت صنعتی و اقتصادی مناسب ،وجود زیرساختهای
شهری مناسب از قبیل شبکههای حملونقل (فرودگاه،
راهآهن ،اتوبان) و شبکههای مخابراتی ،برق ،آب ،فاضالب
و ،...منابع الزم برای تأمین نیروی کار متخصص و
پشتیبانیکننده ،نزدیکی به بازارهای ملی ،منطقهای و

)4شکلگیری سازمانی :در اواخر دهه  ،70فعالیت هسته
اولیه تیم ستادی پارک برای انجام مطالعات و راهاندازی آن،
در مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
آغاز شد .به دنبال تصویب اساسنامه و انتصاب رئیس پارک
فناوری پردیس در سال  ،84تیم ستادی پارک تشکیل و در
محل پارک در جهت مدیریت و راهبری برنامهها و
فعالیتهای خود و شرکتهای عضو ،مستقر شد.
عملیات اجرایی و فازهای پارک فناوری پردیس
در حال حاضر عملیات اجرایی فاز اول (پردیس نوآوری) در
زمینی به مساحت  20هکتار با ایجاد بیش از  170هزار متر
مربع فضای تحقیقاتی و فناوری به اتمام رسیده است و فاز
دوم (پردیس دانش و پارک فناوری سالمت) در زمینی به
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مساحت  18هکتار مراحل پایانی ساخت را طی میکند .با
تکمیل دو فاز ذکر شده ،زمینه الزم برای جذب و اشتغال
بیش از پنج هزار نفر نیروی متخصص در شرکتهای
دانشبنیان عضو فراهم شده است .عملیات زیرساختی فاز
سوم پارک (پردیس کارآفرینی) در زمینی به مساحت 34
هکتار در حال انجام میباشد و بیشترین مساحت فازهای
تحقق یافته پارک فناوری پردیس را تشکیل میدهد و
اقدامات مربوط به فاز چهارم به مساحت  20هکتار در
راستای ایجاد ناحیه نوآوری پردیس نیز در حال انجام
میباشد .همچنین دانشگاه ناحیه نوآوری پردیس با مساحت
 25هکتار واحد دانشگاهی پارک را تشکیل میدهد.
چشمانداز این «پروژه بزرگ ملی» با افق توسعه 1000
هکتاری پیشبینی شده است و در آیندهای نزدیک ،به
بزرگترین قطب فناوری منطقه تبدیل خواهد شد .جدول
شماره  2به طور خالصه اقدامات انجام شده و قابل انجام از
سال  1380تا  1400در پارک فناوری پردیس را نشان
میدهد.
مهـمترین فعالیـتهای پارک فناوری پردیس از بدو

تأسیس تاکنون
مهمترین فعالیتهای پارک فناوری پردیس از بدو تأسیس
تاکنون را میتوان در انجام طرحهای مهمی همچون جایزه
مصطفی (ص) ،نمایشگاه بینالمللی فناوری و نوآوری
(اینوتکس) ،ایجاد مرکز فن بازار ملی ایران ،برگزاری
فستیوالها و نشستهای تبادل فناوری ،مشارکت در
راهاندازی بورس شرکتهای دانشبنیان با سازمان بورس و
اوراق بهادار ،ایجاد و راهبری مرکز شتابدهی نوآوری،
راهاندازی صندوق توسعه فناوریهای نوین ،مشارکت در
راهاندازی مدل سرمایهگذاری ریسکپذیر ( )VCدر کشور،
برگزاری دورهای برنامههای ارتباط صنعت و دانشگاه و
تجاریسازی یافتههای پژوهشی ،مشارکت در تعریف اولین
شهر تخصصی کشور با مأموریت علم و فناوری ،راهاندازی
مرکز خدمات تخصصی فناوری ،ایجاد بوستان دانشمندان
ایران و جهان و انعقاد قراردادهای تجاریسازی یافتهها و
دستاوردهای واحدهای فناور عضو ،خالصه کرد .اهم
فعالیتهای مهم و تأثیرگذار پارک فناوری پردیس در سطح
ملی ،منطقهای و بینالمللی در جدول شماره  3آمده است.

جدول  :2اقدامات انجامشده و قابل انجام از سال  1380تا 1400
سال

مؤلفه
اصلی

اقدامات
ایجاد محیطی مطلوب برای استقرار شرکتها

-1385
1380

ظهور

-1390
1386

رشد

-1395
1391

تثبیت

-1400
1396

توسعه

مشارکت در تدوین مقررات باالدستی
آغاز استقرار شرکتها
آغاز رسمی فعالیت فن بازار ملی ایران
آغاز فعالیت رسمی مرکز رشد فناوری نخبگان
تسری مزایای قانونی به شرکتهای فناور
شروع تجاریسازی یافتههای پژوهشی
تأسیس صندوق توسعه فناوریهای نوین
بنیانگذاری جایزه مصطفی (ص)
همکاری و همگرایی فعاالن زیستبوم
(اینوتکس)
شروع فعالیتهای مرکز شتابدهی نوآوری
شروع عملیات اجرایی فاز دوم پارک
توسعه شبکه فناوری و نوآوری ایران
راهاندازی  2شعبه پارک
توسعه فیزیکی اراضی به فاز سوم و چهارم
پارک
ایجاد ناحیه نوآوری (توسعه تا  1000هکتار)
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جدول  :3اهم فعالیتهای مهم و تأثیرگذار پارک فناوری پردیس در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی

فعالیت

جایزه مصطفی (ص)

شبکه انتقال و تبادل
فناوری D8

فنبازار ملی ایران

اینوتکس

توضیح
در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینهسازی همكاری و توسعه علمی و فناوری در جهان ،جایزه مصطفی
(ص) بهعنوان یكی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان در سال  1391به تصویب شورای عالی انقالب
فرهنگی رسید .این جایزه که بهصورت دوساالنه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اعطا میشود ،به اثری
نوآورانه در مرزهای دانش تعلق میگیرد که توسط افرادی شاخص در حوزههای علم و فناوری ارائه شده و زمینهساز
بهبود زندگی بشریت باشد.
«شبكه انتقال و تبادل فناوری هشت کشور اسالمی درحالتوسعه» موسوم به  D-8 TTENبر اساس مصوبه سومین
اجالس وزرای صنعت کشورهای عضو دی-هشت در سال  1391در داکای بنگالدش راهاندازی شد و دبیرخانه آن نیز
در پارک فناوری پردیس دایر شد .هدف از این اقدام ،توسعه همكاریهای کشورهای عضو در زمینه تبادل فناوری و
جذب فناوریهای پیشرفته و نیز حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان میباشد .همچنین برای بهترین انتقال فناوری،
جایزهای در نظر گرفته میشود و معیارهای تخصصی برای بهترین انتقال فناوری عبارتاند از :حجم مالی قرارداد ،بازه
زمانی انجام فرآیند انتقال فناوری ،تعهدات طرفین قرارداد انتقال فناوری (ارائهکننده فناوری و دریافتکننده فناوری)،
روش انتقال فناوری و دوره بازگشت سرمایه برای دریافتکننده فناوری.
فنبازار به معنای بازار فناوری و محلی برای مبادالت فناوری است .درواقع فنبازار یک بنگاه معامالت فناوری است
که با ایفای نقش واسطه اطالعاتی و حقوقی ،وظیفه نزدیک کردن طرفهای «عرضه» و «تقاضا» در حوزه فناوری و
محصوالت پیشرفته را بر عهده دارد .شناسایی و ارائه فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه فناوری ،جلب سرمایهگذاران،
تسهیل روند تجاریسازی دانش فنی و سایر فعالیتهای حرفهای که منجر به «توسعه بازار فناوری» میشود ازجمله
نقشهای اساسی فنبازارها است .در دنیا فنبازارها به سه دسته فنبازارهای اطالعات فناوری ،فنبازارهای انتقال
فناوری و فنبازارهای ترکیبی تقسیمبندی میشوند.
مرکز فنبازار ملی ایران بهعنوان مرجع اطالعات فناوری کشور ،با هدف رفع نیازهای اطالعاتی افرادی که با مقوله
تجاری سازی دانش فنی و مبادله آن سروکار دارند و نیز به توسعه بازار فناوری از طریق تجاریسازی نوآوریها در
کشور کمک میکند ،فعالیت مینماید .در حال حاضر این مرکز با در اختیار داشتن بزرگترین بانک اطالعات فناوری
کشور ،اجرای برنامههای متعدد ملی و بینالمللی ،برخورداری از شبكه گسترده فنبازارهای منطقهای و تخصصی ،شبكه
کارگزاران حرفهای تبادل فناوری و سایر ابزارهای قانونی ،زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری و موضوع «توسعه
و مدیریت بازار فناوری کشور» را مأموریت اصلی خود قرار داده است.
نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری با نام اینوتكس 1،بستری برای عرضه نوآوری و فناوری است .برخالف نمایشگاه-
های مشابهی که صرفاً عرضه و تبادل کاال را هدفگذاری کردهاند ،هدف این نمایشگاه تبادل دانش فنی و تكنولوژی
و مشارکت میان شرکتها و سرمایهگذاری روی طرحها و استارتاپهاست .نمایشگاه اینوتكس تالش میکند که عالوه
بر معرفی فناوریهای روز به صنایع بزرگ و متوسط ،مشتریان محصوالت فناورانه را به تولیدکنندگان آنها متصل کند
و همچنین سرمایهگذاران را با فرصتهای سرمایهگذاری در طرحهای فناورانه یا استارتاپها آشنا نماید.
اولین دوره نمایشگاه اینوتكس با نام «نمایشگاه فناوریهای پیشرفته روسیه» در سال  1390و با حضور  52شرکت از
روسیه برگزار شد .دومین دوره نیز با همین عنوان در سال  1391با حضور  72شرکت از روسیه ،اوکراین و بالروس
برگزار شد .با توجه به گسترش استقبال از این نمایشگاه و درخواست سایر کشورها برای عرضه فناوریهای خود به
شرکتهای ایرانی ،نمایشگاه از دوره سوم به یک نمایشگاه بینالمللی تبدیل شد و نام «نمایشگاه بینالمللی نوآوری و
فناوری» برای آن انتخاب شد.
در طی ادوار سوم ،چهارم و پنجم نمایشگاه 629 ،شرکت فناور از  24کشور مختلف در نمایشگاه حضور یافتند که
دستاورد آن انعقاد  129مورد تفاهمنامه و قرارداد بین شرکتکنندگان میباشد .سرانجام در سال  1396نمایشگاه
اینوتكس بهصورت آزمایشی و محدود میزبان برخی از استارتاپها و نیز مخترعان کشور بود که با توجه به استقبال
گسترده مخاطبان از این موضوع ،دوره هفتم این نمایشگاه در سال  1397با حضور تمامی اجزای اکوسیستم نوآوری و
فناوری کشور برگزار گردید .همچنین هشتمین دوره نمایشگاه بینالمللی اینوتكس با شعار «اکوسیستم نوآوری و فناوری
زیر یک سقف» با حضور  362عضو از اکوسیستم برگزار شد.
شتابدهنده یک سازمان منسجم و مشخص است که افراد و تیمهای دارای طرحهای نوآورانه و فناورانه را انتخاب و
در یک دوره چندماهه به آنها خدماتی از قبیل فضای کاری تجهیز شده ،آموزش ،مشاوره ،مربیگری ،سرمایه اولیه و
ارتباط با شبكه سرمایهگذاران را ارائه مینماید .بهعبارتدیگر شتابدهنده ،ساختاری جدید برای حمایت از ایجاد
شرکتهای نوپا نوآور و فناور است که با توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی در شتابدهندهها ،انتظار میرود
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مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز رشد فناوری نخبگان

طرح توانمندسازی صدف

صندوق توسعه فناوریهای
نوین

شتابدهنده یک سازمان منسجم و مشخص است که افراد و تیمهای دارای طرحهای نوآورانه و فناورانه را انتخاب
و در یک دوره چندماهه به آنها خدماتی از قبیل فضای کاری تجهیز شده ،آموزش ،مشاوره ،مربیگری ،سرمایه
اولیه و ارتباط با شبكه سرمایهگذاران را ارائه مینماید .بهعبارتدیگر شتابدهنده ،ساختاری جدید برای حمایت از
ایجاد شرکتهای نوپا نوآور و فناور است که با توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی در شتابدهندهها ،انتظار
میرود بهرهوری اقتصادی باالتری نسبت به ساختارهایی همچون مراکز رشد فناوری که غالباً دولتی هستند ،داشته
باشد.
مرکز شتابدهی نوآوری برای حمایت از کارآفرینی مبتنی بر فناوری و نوآوری فعالیت خود را آغاز نمود .این مرکز
با حمایت از رویدادهای کارآفرینی گوناگون در سراسر کشور سعی در توسعه فرهنگ کار و تالش بین دانشجویان
و جوانان و آشنا نمودن عالقهمندان به کارآفرینی با فرصتهای کسبوکاری موجود با توجه به زیستبوم کشور و
مفاهیم نوین این عرصه در جهت توانمندسازی در حوزه اقتصاد دانشبنیان دارد .همچنین این مرکز با حمایت از
ایجاد فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهندههای نوآوری خصوصی تالش دارد شرکتهای نوپا را با مهارتهای
کسبوکار آشنا نموده و ابزارها و شرایط الزم برای موفقیت آنها را فراهم نماید .درواقع مرکز شتابدهی نوآوری
بهعنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت جهت تسهیل و آمادهسازی فضای کسبوکار میباشد.
شرکتهای کوچک و متوسط فناور با تكنولوژی پیشرفته ،نقش بسیار مؤثری در رونق اقتصادی ،توسعه فناوری و
بهتبع آن کارآفرینی دارند .توسعه این شرکتها درگرو ایجاد زیرساختهای الزم برای کاهش خطرپذیری آنها در
دوران شروع فعالیت خود میباشد .یكی از این زیرساختهای مهم ،مراکز رشد واحدهای فناوری یا انكوباتورها
هستند .مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و نوپا که با تكیه بر علم ،تخصص و
فناوری ،دارای ایدههای قابل تجاری شدن هستند ،مشاورههای ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای
رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و مؤثر در صحنه فناوری آماده میکند.
واحدهای فناوری نوپا طی دوره حضور در مرکز رشد ،با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی ،بهمنظور دستیابی به
دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات ،تالش میکنند .در این دوره ،مرکز رشد عالوه بر ارائه امكانات
و خدمات پشتیبانی ،هدایت و نظارت بر روند پیشرفت این واحدهای فناوری را نیز به عهده دارد .ارائه خدمات
تخصصی ،امكانات فضا و استقرار ،وجود شبكه گسترده همكاران (خصوصی و دولتی) ،بخشی از مزایای ویژه این
مرکز میباشد.
بهطورکلی مرکز رشد فناوری نخبگان با ایجاد بستری مناسب جهت تجاریسازی نتایج تحقیقات ،ایجاد زمینه
کارآفرینی و نوآوری ،رونق اقتصاد منطقه ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تولید و توسعه محصوالت پیشرفته
قابلعرضه به بازار ،به تیمها و گروههای کاری متخصص و فعال صاحب ایدههای برتر کمک مینماید.
یكی از برنامههای مهم پارک فناوری پردیس در جهت ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه ،برگزاری طرحهای
توانمندسازی در قالب «طرح توانمندسازی صدف» میباشد .هدف از برگزاری این طرح ،توانمندسازی دانشجویان و
فارغالتحصیالن دانشگاهها برای تسهیل ورود آنها به بازار کار (زیستبوم کسبوکار) و هدایت در مسیر شغلی و
حرفهای مناسب و متناسب با شخصیت ،استعداد و توانمندیهای هر فرد میباشد .این طرح فعالیتهای خود را در
چهار کمپ اصلی خودشناسی و شناخت سبکهای شغلی ،شناخت اکوسیستم فناوری و نوآوری ،طراحی مسیر
حرفهای شغلی و مهارت افزایی در زمینه مهارتهای نرم برگزار میکند.
اولین دوره این طرح در نیمه دوم سال  97در استان تهران با حضور  400نفر برگزار شد و دوره دوم آن با استقبال
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهها به غیر از استان تهران در سه استان اصفهان ،یزد و کرمانشاه در سال 98
با حضور بیش از  1000نفر برگزار شد.
صندوق توسعه فناوریهای نوین بهعنوان ارائهکننده متنوعترین خدمات مالی در تجاریسازی فناوری ،توانسته است
از طریق بهرهمندی از مشاوران خبره و شبكه همكاران خود در زیستبوم نوآوری ،تأثیر قابلتوجهی در جهت رفع
دغدغههای تأمین مالی شرکتهای فناور ،ایفا نماید .اهم خدمات صندوق توسعه فناوریهای نوین عبارت است از:
کارگزاری مالی دستگاههای اجرایی ،لیزینگ محصوالت فناورانه ،صدور انواع ضمانتنامه و سرمایهگذاری خطرپذیر
در طرحهای فناورانه.

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  41و  ،42پاییز و زمستان 1397

پارک فناوری پردیس به واسطه ایفای نقش در زیستبوم
نوآوری و فناوری کشور ،ساالنه میزبان شرکتها و
مجموعههای دانشبنیان نوینی است تا بتواند این خانواده
فناور را توسعه بخشد .شرکتها و واحدهای فناور جدید هر
ساله به عضویت این خانواده درمیآیند تا عالوه بر گسترهی
فعالیتها و جهش فناوری کشور ،شتاب این امر را هم
افزایش دهند .تاکنون بیش از  250واحد فناور دانشبنیان
از بین بیش از  1900متقاضی در حوزههای فناوریهای
پیشرفته همچون فناوری اطالعات و ارتباطات،
زیستفناوری ،فناوری نانو ،مواد جدید ،مکانیک و اتوماسیون به
عضویت پذیرفته شده و این واحدهای فناور توانستهاند مراکز
تحقیق یا دفاتر طراحی و مهندسی خود را در پارک فناوری
پردیس ایجاد و مستقر نمایند .به طور کلی سه قالب اصلی برای
عضویت شرکتها در پارک فناوری پردیس وجود دارد:
 قالب اول ویژه شرکتهای نوپا ،صاحبان ایده و طرح است که
شرکتها میتوانند به مرکز رشد فناوری نخبگان درخواست داده
و سپس طرحشان داوری و به عضویت پارک درآیند.

 قالب دوم درخواست شرکتها برای عضویت در بخشهای
استیجاری پارک است .معموالً از این فرصت ،شرکتهای متوسطی که
نیاز به فضای بزرگتر یا توان خرید زمین ندارند ،استفاده میکنند.
 قالب سوم عضویت در بخشهای اراضی است که بعد از
ارزیابی و تأییدیه گرفتن از پارک ،شرکتها میتوانند زمینی را
به تملک خود درآورده و پس از ساخت در آن مستقر شوند.
جدول شماره  ،4تعداد کل شرکتهای تحت پوشش خانواده
پارک فناوری پردیس را نشان میدهد.
جدول  :4تعداد کل شرکتهای تحت پوشش خانواده
پارک فناوری پردیس
تعداد کل شرکتهای
تحت پوشش خانواده

نوع شرکت

تعداد

پارک فناوری پردیس

 3323عضو
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شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس را میتوان در سه
حوزه تخصصی شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری
اطالعات ،شرکتهای حوزه پزشکی و دارویی و شرکتهای
حوزه مکانیک ،اتوماسیون ،نفت ،گاز و پتروشیمی تقسیم
کرد .جدول شماره  ،5اطالعات مربوط به هر یک از
حوزههای تخصصی شرکتهای عضو پارک را نشان میدهد.
جدول  :5اطالعات مربوط به هر یک از حوزههای
تخصصی شرکتهای عضو پارک
حوزه

درصد

تعداد نیروی

تعداد

تخصصی

شرکتها

انسانی شاغل

محصوالت

ارتباطات و
فناوری اطالعات

%41

پزشکی و
دارویی

%23

مکانیک،
اتوماسیون،
نفت ،گاز و
پتروشیمی

%36

بیش از  5هزار
نفر

بیش از
1000
محصول و
خدمت
فناورانه

شعب و واحدهای اقماری پارک فناوری پردیس
تجربه پارک فناوری پردیس نشان میدهد همجواری سه
عنصر مهم شامل رویدادهای کارآفرینی ،مراکز شکلگیری
فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهندهها ،نقش مؤثری در
تکمیل زنجیره کارآفرینی پایدار داشته و اجتماع این سه
عنصر میتواند همافزایی تیمها و استارتاپها ،کاهش
هزینههای تجاریسازی و پشتیبانی و همچنین برندسازی
و تقویت هویت اعضاء را به همراه داشته باشد .لذا حضور
این سه بخش در کنار هم ،مفهوم جدیدی تحت عنوان
کارخانههای نوآوری ایجاد نموده است .از طرف دیگر
ضرورت مجاورت تیمها و استارتاپها (که غالباً دانشجو
هستند) با دانشگاهها ،پارک را بر آن داشت تا برای
سرویسدهی به تیمها و صاحبان ایده ،شعبی را در سطح
شهر تهران راهاندازی نماید.

شرکتهای تملیکی

99

شرکتهای استیجاری

52

کارگزاران تخصصی

50

کارخانه نوآوری آزادی :کارخانه نوآوری آزادی ،یکی از

شتابدهندهها

62

استارتاپها

595

تیمهای نوپا

65

عضو حقوقی در شبکه
فناوری و نوآوری ایران

2400

مهمترین مراکز استقرار استارتاپها در کشور است که در
فضایی به مساحت تقریبی  18هزار متر مربع با همکاری
بخش خصوصی ایجاد شده و محیطی مناسب برای تمرکز
استارتاپهای کشور و شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر به
شمار میرود .در تابستان  1397کارخانه نوآوری به پروژه
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ملی تبدیل و بهعنوان اولین شعبه پارک فناوری پردیس
معرفی شد تا عناصر وجودی این زیستبوم به سمت تکامل،
سوق پیدا نمایند .این اقدام سبب میشود تا بخشی از
تسهیالت و قوانین حاکم بر پارکهای فناوری و مناطق آزاد
تجاری نیز شامل فعالیتهای تحقیقاتی استارتاپهای
مستقر در کارخانههای نوآوری شوند .در این کارخانه9 ،
شتابدهنده و مرکز نوآوری تخصصی (وی کست ،هُنام
فرامد ،آواگیمز ،کارا ،همآوا ،نوآوری هفت و هشت ،دیجی
کاال نکست ،مرکز نوآوری علی بابا و مرکز نوآوری پلنت) در
حوزههای مختلف مستقر هستند و از تیمها و صاحبین ایده
در حوزههای کاری تحت پوشش خود شامل فناوری
اطالعات ،سالمت الکترونیک ،تولید محتوا ،نوآوریهای بیمه
و مالی ،حمایت مینمایند .بر اساس برنامهریزی صورت
گرفته و همچنین برنامههای ارائه شده توسط
شتابدهندههای مستقر در کارخانه ،ظرفیت حضور بیش از
 2500نفر در فضاهای کارخانه فراهم میباشد.
ازجمله کارکردهای اصلی کارخانه نوآوری آزادی میتوان به
فضای کاری مناسب ،خدمات حرفهای کسبوکار و
آموزشهای تخصصی ،زیرساختهای فنی مطمئن،
راهنمایی و مشاوره مربیان مجرب ،ارتباط با سرمایهگذاران
و فرشتگان کسبوکار ،تأمین سرمایه نقدی موردنیاز و تداوم
همافزایی و یادگیری پس از دوره شتابدهی در یک مکان
جغرافیایی متمرکز ،اشاره کرد.
کارخانه نوآوری هایوی :کارخانه نوآوری هایوی،
دومین شعبه پارک فناوری پردیس است که در زمینی به
مساحت تقریبی  5هزار مترمربع راهاندازی شده است .در
این کارخانه نوآوری فرصت مناسبی برای حضور صاحبین
ایده و تیمهای استارتاپی در داخل کارخانه فراهم شده است
و همچنین امکان حضور شتابدهندهها ،سرمایهگذاران
خطرپذیر و فرشتگان کسبوکار ،شرکتهای خدمات
مشاوره ،مربیان و منتورها و افراد آزادکار (فریلنسر) نیز
میسر میباشد.
در فضاهای کاری اشتراکی ایجاد شده در کارخانه نوآوری
هایوی ،ظرفیت همجواری صاحبین ایده ،فریلنسرها،
کارآفرینان و متخصصین حوزههای مختلف وجود دارد و
امکان خوبی برای شبکهسازی و همچنین خدمات برای
متقاضیان فراهم است.
فرصت همافزایی بین استارتاپها ،استفاده از خدمات مربیان
مجرب ،ارتباط با شبکه سرمایهگذاران ،صندوقها و

سرمایهگذاری جسورانه ،بخشی از حمایتهای این کارخانه
از استارتاپها است.
تیمهای استارتاپی پس از طی نمودن فرآیند عضویت و
استقرار در کارخانههای نوآوری ،مشمول بخشی از مزایای
عضویت در پارک بوده و از حمایتهای مربوطه بهرهمند
خواهند شد.
مزایای عضویت شرکتها در پارک فناوری پردیس
شرکتها با عضویت در پارک فناوری پردیس و شعب از
معافیتها و مزایای قانونی بهرهمند میشوند که مهمترین
این مزایا عبارتند از:
معافیت مالیات عملکرد :شرکتهای عضو پارک (براساس ماده  9قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان)
میتوانند از معافیت مالیات بر درآمدهای ناشی از قراردادها
و فعالیتهای  ،R&Dتجاریسازی و تولید محصوالت و
خدمات دانشبنیان در محل پارک (به مدت  20سال)
استفاده نمایند.
معافیت عوارض شهرداری :شرکتهای عضو پارکمیتوانند از صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری
پردیس که مشمول معافیت عوارض صدور پروانه ساختمان
میشود ،استفاده نمایند.
وثیقه :این مزیت شامل دو مورد پذیرش قرارداد شرکتهابعنوان وثیقه ملکی و پذیرش قرارداد واگذاری اراضی
فیمابین پارک و شرکتهای فناور به عنوان وثیقه ملکی
نزد سیستم بانکی کشور ،میباشد.
روابط مخصوص کار پارک :شرکتهای عضو پارکمیتوانند (بر اساس ماده  9قانون حمایت از شرکتهای
دانشبنیان) از روابط کار مخصوص پارک بجای قانون کار
در جذب و استخدام نیروهای خود استفاده نمایند.
خدمت نظام وظیفه تخصصی :شرکتهای دانشبنیانمیتوانند از تسهیالت تخصصی نظام وظیفه دانشآموختگان
بهرهمند شوند.
سایر مزایای عضویت در پارک فناوری پردیس و شعب
عبارتند از:
حضور در یک محیط پویا و شناختهشده بینالمللی؛دسترسی به خدمات تخصصی کسبوکار در حوزههایمالی ،حقوقی و بازاریابی؛
شبکهسازی و ایجاد فرصتهای همکاری داخلی وبینالمللی؛

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  41و  ،42پاییز و زمستان 1397
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-امکان توسعه بازار محصوالت فناورانه در سطح بینالمللی؛

میلیون دالر صادرات و  30هزار میلیارد تومان فروش رقم
بخورد.

ناحیه نوآوری پردیس به عنوان پیشران آینده

نتیجهگیری

اقتصادی کشور

افزایش فاصله و شکاف بین بخشهای آموزش و تحقیقات
با بخش تولید و خدمات در دنیای امروز ،ایجاد سازمانهایی
برای پر کردن این فاصله را ضروری میسازد .نوع مشکالت
و هزینههایی که این سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای
تحقیقاتی با آن دستبهگریبان هستند ،ایجاد و بقای آنها
را با مشکل جدی روبهرو میکند .پارکهای علم و فناوری
بهعنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقهای از زنجیره
توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری تشکیل شدهاند و با ایفای
نقش مجموعههایی که وظیفه حمایت و هدایت مؤسسات و
شرکتهای تحقیقاتی را بر عهده دارند ،گسترش آنها در
چند دهه گذشته در غالب کشورها پیگیری شده است.
کارکرد مناسب پارکها در حل معضل فوق و اثرات جانبی
ناشی از آن؛ یعنی تسریع در روند انتقال فناوری،
اشتغالزایی برای فارغالتحصیالن و تجاریسازی نتایج
تحقیقات ،پارکهای علم و فناوری را به یکی از
پرشتابترین مجموعههای فعال در دنیا تبدیل کرده است.
یکی از مهمترین و بزرگترین پارکهای فناوری کشور،
پارک فناوری پردیس میباشد .این پارک با قرار گرفتن در
زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
انجام فعالیتهای ملی ،منطقهای و فرا منطقهای توانسته
است از جایگاه راهبردی در اکوسیستم نوآوری کشور
برخوردار و به یکی از بازیگران مهم آن تبدیل شود .پارک
فناوری پردیس تالش مینماید در قالب یک سازمان
هوشمند ،از طریق جریان نوآوری و فناوری ،زمینه رشد و
توسعه کشور در حوزه فناوریهای پیشرفته و رقابت موثر
در بازار جهانی را فراهم سازد.

-و...

ناحیه نوآوری پردیس تهران بهعنوان پیشران آینده اقتصاد
کشور و با رویکرد جایگزینی منابع نفتی با جذب استعدادها
و متخصصان داخل و خارج از کشور با بهرهگیری از
توانمندیهای شرکتهای فناور و نوآور ،بستری برای
یکپارچگی بین سه رکن منطقه نوآوری ،منطقه صنعتی و
منطقه مسکونی در شرق استان تهران ایجاد کرده است .با
توجه به اینکه بهترین زیستبومهای دنیا ،نواحی نوآوری
ویژه خود را دارند ،قرار بر این است که ناحیه نوآوری پردیس
تهران هم بهعنوان ناحیه ویژه نوآوری در کشور معرفی شود.
از نمونههای موفق این نواحی در دنیا میتوان به دره
سیلیکون ولی در آمریکا ،دایدوک در کره جنوبی ،سوژو در
چین و هسینچو در تایوان اشاره کرد.
شهر پردیس با  4هزار و  150هکتار مساحت و  170هزار
نفر جمعیت ساکن ،یکی از موقعیتهای مناسب جغرافیایی
برای تأسیس ناحیه نوآوری در ایران است ،این موقعیت به
دانشگاه آزاد اسالمی رودهن ،دانشگاه پیام نور پردیس،
دانشگاه آزاد اسالمی ناحیه نوآوری پردیس ،مرکز ارتباطات
ماهوارهای بومهن و پژوهشگاه علوم شناختی قابل اتصال
است .همچنین مراکز صنعتی که میتوانند به این ناحیه
متصل شوند شامل شهرک صنعتی فیروزکوه ،منطقه
صنعتی خرمدشت ،منطقه صنعتی کمرد ،منطقه صنعتی
سیاه سنگ و شهرک صنعتی دماوند میباشند .پیشبینی
میشود تا سال  ،1403در این ناحیه ،پنج هزار دانشجو20 ،
هزار نیروی انسانی فعال ،یک هزار شرکت فناور و
دانشبنیان 100 ،متخصص ایرانی بازگشته به کشور120 ،
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