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 .تهیه و تدوین گردیده است مدرستیترباین مقاله به سفارش پارک علم و فناوری دانشگاه 

 .لذا تمامی حقوق این اثر محفوظ است
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 چکیده 

و  انیبندانشکه برای جذب افراد کارآفرین، با استعداد، مشاغل  هستند ییهامکاننواحی نوآوری  ،تعاریف براساس

زیربنایی، نهادی، علمی، فناوری،  یهاییاز دارا یامجموعهبا توسعه و ترکیب  و اندشدهطراحی  هایگذارهیسرما

اه پایدار فبه نتایجی همچون توسعه اقتصادی و ر توانیمافزوده  باارزشخدمات ارائه آموزشی و اجتماعی به همراه 

 .برای جامعه رسید

سازمانی است  و فناوری مپارک عل و فناوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مپارک علمعانی مختلف  در این مقاله

جامعه خود از  یهاهیسرماو هدف اصلی این مجموعه افزایش  شودیممدیریت  یاحرفهکه توسط متخصصان 

 است. انیبندانش مؤسساتمشاغل وابسته و  یریپذرقابت ،طریق ترویج فرهنگ نوآوری

نواحی نوآوری هستند، نقش اساسی در توسعه اقتصادی محیط تخصصی  کامالًکه از نوع علم و فناوری  یهاپارک

 خود دارند.

توسعه  اندازچشم یمحورهااز  یکیتا  ،کردند یفرانسه سع و ایاسپان ،مانند هلند ییاروپا یکشورهااز  یاریبس

 .دهندبر دانش قرار  یعناصر مبتن یریکارگبهو  محوراقتصاد دانش هیخود را بر پا یشهر

 

 مقدمه

 ایو  باالبردن قیاز طر ،و این کنندیم جادیا یدانشگاه یهاستمیساست که  ییهاتیظرفانتقال  ،ینوآور هیناح

 ،شبکه نیا ؛در ادامه .شودیمایجاد  ،هستند یادیز ییافزاهم یکه دارا ییو حجم مراکز در فضا هاآن تجمع جرم

 ی. به عبارتدکنیممنتقل  ،هستند ینوآور انیجر شتریاشاعه ب و رشیکه مستعد پذ یشهر یبه نواح راارتباط 

از  یاگستردهبا استقرار حجم  هامکان نیدر ا کهاست  یشهر یمنتخب در قلمرو نواح یمکان ینوآور هیناح

که  آورندیمبه وجود  یانهیزم ،هستند محوربر اقتصاد دانش یکه مبتن یو عناصر هااستارتاپ، شرویپ مؤسسات

آن در  که ستا (متعدد یبانیو پشت یو مراکز خدمات ساکن تیجمع) هایکاربرو  هاتیفعالاز  یامجموعهشامل 

 . ندیآیدرمنیز به حرکت  هاآنتعامل  نیدر او مستقر هستند  یشهر هیناح

 مکاندر  ینوآور انیاز جر یناش یهاتیظرفکه از  شودیم محسوب یشهر ستیکاتال هیناح کی ؛ینوآور هیناح

از  یاپارهکه  یاهیناحاتصال بخش دانش و بخش مکان است ) هیناح نیمهم ا تی. قابلکندیماستفاده  یشهر

 حالنیدرع ینواح نیخود دارند( ا در درونو مدرن را  یسنت یکارکردهاساکن هستند و  هاتیجمع ای هاتیفعال

 کی عنوانبه ایو  وکارکسبمراکز رشد  عنوانبه توانندیم، کنندیمخود را حفظ  یفرهنگ یکارکردها که



داخل و  هیهم بر ناح یرگذاریتأثقدرت  ینواح نیا ؛حالت نی. در اشوند فیتعر یدر مجموعه شهر دهندهشتاب

 .خود را دارند رامونیپ هیهم بر ناح

 

 نوآوریناحیه 

برای جذب افراد کارآفرین، که  هستند ییهامکاننواحی نوآوری  1IASPتعریف ارائه شده در سایت  براساس

 یهاییاز دارا یامجموعهترکیب و  با توسعه که ،اندشدهطراحی  هایگذارهیسرماو  انیبندانشاستعداد، مشاغل با

نتایجی  به توانیم ،افزوده باارزشخدمات ارائه همراه به هاآن نهادی، علمی، فناوری، آموزشی و اجتماعییی، زیربنا

 .رسیددار برای جامعه همچون توسعه اقتصادی و رفاه پای

از مناطق یا  -( وجود داردشودیمنیز شناخته  2AOIنوآوری )که به نام اختصاری  یهاهیناحی از مختلف یهامدل

متمرکز بر  یهاپروژهتا  ،ردیپذیمنوآورانه صورت  یهاتیفعالاز این نواحی  ییهابخشکه در  ترگسترده یشهرها

یک  عنوانبه -لیقبنیازانوآوری و مواردی  یهاقطبعلوم،  هایپارکنوآوری،  مناطقخاص مانند  یهابخشروی 

جرای یک استراتژی مناسب برای رشد یک تیم مدیریتی هستند که وظیفه ا یداراآنها  همةقابلیت مشترک، 

 نوآورانه در ناحیه را دارند.  یهاتیفعال

 علوم ارائه شده است نیز مورد بررسی قرار گیرد. هایپارکدر این میان بهتر است تعریفی که برای 

و هدف  شودیممدیریت  یاحرفهسازمانی است که توسط متخصصان  و فناوری مپارک عل: و فناوری مپارک عل

مشاغل وابسته و  یریرقابت پذجامعه خود از طریق ترویج فرهنگ نوآوری  یهاهیسرماافزایش اصلی این مجموعه 

 .است انیبندانش مؤسسات

و  قیتحق مؤسسات ها،دانشگاه نیرا در ب یدانش و فناورجریان  و فناوری مپارک علیک  ،برای تحقق این اهداف

بر نوآوری را  یمبتن هایشرکتروند ایجاد و رشد  ،. این اقدامکندیم تیریو مد ایجادو بازارها  هاشرکت ،توسعه

باال ارائه  تیفیخدمات ارزش افزوده را همراه با فضا و امکانات با ک ریسا؛ و همچنین بخشدیمبهبود و تسهیل 

 .دهدیم

                                                           
1 International Association of Science Parks and Areas of Innovation 
2 Areas of innovation 

https://www.iasp.ws/
https://www.iasp.ws/


و  شوندیمرا شامل  یاگستردهمفهوم  ،«یپارک علم»و  «یقاتیپارک تحق»،  «تکنوپل»،  «یپارک فناور»عبارات 

عبارات  نیاشاره به همه ا ی( برایپارک علم و فناور) 3STPاز اختصار  و هستند ضیقابل تعو فیتعر نیدر ا

 .شودیماستفاده 

فناور جدید و  هایشرکتارتقای نوآوری، ایجاد  با کمک عمدتاً ،با تحریک رشد اقتصادی یک منطقة هاپروژهاین 

علم و  هایپارک مشابه عملکرددرست ، باط هستنداز شهرها، مناطق و کشورهای دیگر در ارت هاشرکتجذب 

 یهاپروژهعلم و فناوری و این  هایپارک ،وجود دارد هاپروژهکه بین این  یتوجهقابل یهاتفاوت با وجود فناوری.

علم و فناوری با نواحی  هایپارکرند. تفاوت اهداف یکسانی دا، مینامیم «نوآوری ینواح»جدیدتر که ما آنها را 

آنان را نادیده  یهاشباهتبزرگ که  قدرآنرا متمایز از یکدیگر معرفی کرد اما نه  هاآناست که  یااندازهبهنوآوری 

 4لینیین یبندطبقهاساس متفاوت باشند، اما بر ییهاگونهممکن است  (AOIو  STP) این دو هرچندگرفت. 

 د. مشابه فرض کر آنها را از یک جنس توانیم

 

 علم و فناوری و نواحی نوآوری هایپارکنقش 

نواحی نوآوری هستند، نقش اساسی در توسعه اقتصادی محیط تخصصی  کامالً علم و فناوری که از نوع  هایپارک

 باارزشو خدمات  تیفیامکانات با ک، فضا و هابرنامه، هااستیساز  یو ابتکار ایپو یبیترک قیاز طرآنها خود دارند. 

 :افزوده باال

  کنندیمرا ایجاد و مدیریت  هاشرکتو  هادانشگاهجریان علم و فناوری را در بین. 

 کنندیم ترآسانرا  هانیتکنسو  نانیکارآفر ها،شرکت نیارتباط ب. 

 کنندیمبرای تقویت فرهنگ نوآوری، خالقیت و کیفیت فراهم  ییهاطیمح. 

  کنندیمتمرکز  ،کارآفرینان و کارگذاران دانش ،تحقیقاتی و همچنین مردم مؤسساتو  هاشرکتروی. 

 یهاشرکترشد و  کنندیم ترآسان 5اسپین آف سمیمکانو  مراکز رشد روند ایجاد مشاغل جدید را از طریق 

 .بخشندیم سرعتکوچک و متوسط را 

  در سراسر جهان را  یقاتیتحق مؤسسهکه هزاران شرکت نوآور و  کنندیمکار  یشبکه جهان کیدر

 .کندیم ترآسانخود را  میمق یهاشرکت یساز یالمللنیب، و کندیم یآورجمع

                                                           
3 Science and technology park 
4 Linnaean taxonomy 

یک کسب و کار بالغ، برای رسیدن به بهره وری هرچه بیشتر و تسهیل امور، بخشی از سازمان خود را واگذار کرده و یک نهاد مستقل یک استراتژی که  5
 .ایجاد می کند



 علم و فناوری هایتاریخچه نواحی نوآوری و پارک

 ای انیبندانش یشهرهاکرده است،  یریگجهت انیبندانشبه سمت اقتصاد  هاآن که اقتصاد ییکشورهادر  عموماً

 . را مشاهده کرد ینوآور ینواح هادر آن توانیمکه  نداهرا توسعه داد محوردانش

 یتوسعه شهر اندازچشم یمحورهااز  یکیکردند تا  یفرانسه سع و ایاسپان ،مانند هلند ییاروپا یکشورهااز  یاریبس

دنبال به  شهرها نیا بیترتنیابه. دهندبر دانش قرار  یعناصر مبتن یریکارگبهو  محوراقتصاد دانش هیخود را بر پا

 آن یو رشد اقتصاد محلیکنند تا بتوانند هم باعث رشد اقتصاد  اردو هاآنرا در  ینوآور تیبودند تا هو ییهامکان

 دیجد وکارکسبو شغل  3500تا  3000 بر بالغ ینوآور ینواح ایجاد قیاز طر مثال در بارسلونا یبرا) شهر بشوند

 نگیبرند یبرا را یانهیزم یشهر مناطقدر  یارزش افزوده اقتصادایجاد و هم با  ،(ه استشد جادیدر شهر خود ا

 کنند.فراهم  یو رقابت شهر

 نگیبرند یاز الگو یریگبهرهو با  رندیگیمفاصله  یخود اندک یاز روال سنت شهرها ،مناطقاین  با ایجاد واقعدر 

در خود به وجود  یدیجد مؤسسات ،کنندیمشروع  را یدیاست حرکت جد محوراقتصاد دانش هیکه بر پا یشهر

 است. یشهر یهاپهنه تحرک، نیعرصه ا. کنندیمایجاد  را یدیجد یهادهندهشتابو  وکارهاکسب و ورندآیم

 

 هدف از ایجاد نواحی نوآوری

که نسل دوم  به فقط تولید دانش بوده استها از نسل اول که مبنای آن علم و فناوری هایپارک و نواحی نوآوری

. در کردندارتقاء پیدا  و نسل سوم و چهارم کندیمکشش بازار نیز اهمیت پیدا  در آنالگویی که  یسوبهحرکت 

، افتهیلتکامو در نسل  شوندیمو جامعه صنعت  ،علم و فناوری جزئی از تعامل بین دانشگاه هایپارکنسل سوم 

 یجابه. در ناحیه نوآوری شوندیمیکی از بازیگران وارد عرصه اجتماعی  عنوانبه ینیآفرارزشنقش  با هاپارک

بخش  ،تا بخش مدنی شودیماین اجازه داده  ،در تولید ثروت و کارآفرینی داشته باشد را که دانشگاه تمام سهمآن

نتیجه در. به ایفای نقش بپردازندواجد شرایط نیز در تولید ثروت  یهابخشهروندی و بسیاری از شبخش  ،خصوصی

 .شودیمبخش خصوصی و شهروندی ایجاد  ،یک تعاملی بین عرصه فناوری، عرصه دانشگاه

  



 یبندجمع

دانش  شیازپشیببا هدف افزایش که است  یشهر هیاز ناح یمحدوده مشخص ینوآور هیناح :گفت توانیم انیدر پا

 یهاینوآور ایبر دانش  یمبتن یدهندگشتاب و مهم دیجد طیشرا ریتأثتحت  . البته ناحیه نوآوریکندیمحرکت 

 .ردیگیمقرار  محوربر اقتصاد دانش یمبتن
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