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 چکیده 

و  انیبندانش، مشاغل ماهر یهاد، استعدانیجذب افراد کارآفر یهستند برا ییهامکان ،یمناطق نوآور

، یو اجتماع ی، آموزشی، فناوری، علمی، نهادییربنایز یهاییدارااز  یامجموعه بیبا توسعه و ترک که یگذارهیسرما

 .اندشده یو سرپرست یطراح ،افزوده ارزش باهمراه خدمات 

 جامعةثروت  شیآنها افزا یهدف اصل ،شوندیمهستند که توسط متخصصان اداره  ییهاسازمان یعلم یهاپارک

 .است انیبندانش مؤسساتمشاغل مرتبط و  یو رقابت تجار یفرهنگ نوآور جیترو قیاز طر، خود

 IASP یعلم و فناور یهاپارک یشبکه جهانمأموریت » :کندیمبیان  نیچننیاخود را  تیمأمور STPs 1ریو سا 

 «ین شبکه استا یاعضا یساز یالمللنیب و یاثربخش ،رشد AOIs 2 ینوآور نواحی و مناطق

 

 مقدمه

و مناطق ها پارک روند پیشرفت که های دانش بنیانآوری افراد و شرکتبرای گرد هم تاسمکانی   IASPانجمن

 بخشد.تسریع می اشتراک دانش از طریقرا 

 

 IASP3  آشنایی با

  در سراسر جهان یوآورن یهاستمیاکوس شرویانجمن پ 

IASP یعلم و فناور یهاپارک یشبکه جهانمأموریت »: کندیمبیان  نیچننیاخود را  تیمأمور STPs 4ریو سا 

 «این شبکه است یاعضا یساز یالمللنیب ی واثربخش ،رشد AOIs 5 ینوآور نواحی و مناطق
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 ؟ددهیمکاری انجام چه

  کندیمرا هماهنگ  فعال مدیران علمی هشبک.  

 کندیمشغلی جدید را به وجود آورده و تقویت  یهافرصت. 

  کندیم چندبرابرباط جهانی آنها را و ارت ددهیمرا افزایش  شدندهیدفرصت. 

 دهدیمنشان  یالمللنیبدر مجامع را  مؤسساتو  هاپارک. 

 

 (داریپا توسعة یبرا یبیترک یفضاها) یمناطق نوآور

و  انیبندانش، مشاغل ماهر یهاد، استعدانیجذب افراد کارآفر یهستند برا ییهامکان ،یمناطق نوآور

، یو اجتماع ی، آموزشی، فناوری، علمی، نهادییربنایز یهاییدارااز  یامجموعه بیتوسعه و ترکبا  که یگذارهیسرما

 جامعه یبرا را داریو رفاه پا یتوسعه اقتصاد نیاند؛ بنابراشده یو سرپرست یافزوده طراح باارزشهمراه خدمات 

 .دهدیم شیافزا

 

 (STP) یفناورعلم و  یهاپارک 

ثروت جامعه  شیآنها افزا یهدف اصل ،شوندیمهستند که توسط متخصصان اداره  ییهاسازمان یعلم یهاپارک 

 .است انیبندانش مؤسساتمشاغل مرتبط و  یو رقابت تجار یفرهنگ نوآور جیترو قیاز طر، خود

  : دهندیمموارد زیر را در دستور کار خود قرار  یعلم یهاپارک ،ذکر شده و مدیریت بهتر اهدافبه  دنیرس یبرا 

 هادانشگاه انیدر م یدانش و فناور انیجر تیریمدو  کیتحر  

 و بازارها  هاشرکت، مؤسساتی بر نوآور یرشد مبتنو  لیتسه 

 به همراه تجهیزات و امکاناتباال  تیفیبا ک ییفضا نیخدمات و همچن ،ارزش افزوده ریو سا هابرنامهه یته 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IASP شرکت نوآور 115000ی برای ورود بیش از ادروازه 

 

 

 :گاهیک ن در IASP اعضای

 

 350سازمان عضو 

 73 کشور 

 شرکت  15000از  شیب 

 

 متولد شده یانجمن جهان کی

 « است ییدارا کی ،ما یاعضا یما برا یالمللنیب تیماه»بدین شرح است:  IASPشعار انجمن  

 ،شده است ختهیآمدرهمروزمره ما  یبا زندگ یریناپذییجدابه طور  یو جهان یمحلارتباطات  که یدر جهان 

 است. STP / AOIهر  یبرا یبودن ماده اساس یالمللنیب

ان کشور جه 14 یمتشکل از اعضا رهیمدئتیه کیاین انجمن  هستند.این انجمن عضو  هاقارهکشور در همه  73

 را داراست.

از دو  شیب توانینمبدین صورت است که  یواقع یالمللنیب تیهو کیبرای داشتن  این انجمن کاری یهااستیس

 .کشور داشت کیاز  دهندهیرأ ریمد



   . برقرار کردبا آنها تماس  توانیم دنیا زبان مختلف 8که به  است چندزبانه تیریمد میت کیاین انجمن دارای 

در سراسر  هاکنفرانس .اندشدهواقع ( نیو دفتر شعبه در پکن )چ ایاسپان ،در ماالگااین انجمن  یجهان یمقرها

 .شودیمکشورها و مناطق مختلف برگزار  نیب تناوببهجهان 

 

 انجمن خدمات برخی از 

 هوشمندتر یاشبکه

برقرار کنند  تریداریمعنارتباطات  ی،شخص یمعرف قیتا از طر سازدیمرا قادر آنها  یاعضا IASPشبکه  یبانیپشت

که  کنندیمحاصل  نانیاطم شانکارمندان شوند. دیجد یهادهیاو  دیجد یهاپروژه، دیجد یهایهمکارو منجر به 

در  افراد مناسب هرا ب یمتخصصان پارک علم، ندارد یدسترس یدر شبکه جهان یسازمان ایبه هر فرد  شهیهمعضا ا

 .کندیمکار  ناحیه نوآوریدر قلب  هوشمند ایشبکه؛ و درواقع کنندیمزمان مناسب وصل 

 

 انتشارات

اعضا را  که شودیمشامل  را AOlو  STPو مقاالت مربوط به  ، مقاالت کنفرانسهاکتاباز  یمجموعه متنوع 

ا آنه یرا برا یاگسترده، و دانش کنند سهیمقا گریکدیو روندها را در سراسر جهان با  هامدل نیآخر سازدیمقادر 

 دارد. یکاربرد عمل دافرا روزمرة یکه در کارها کندیمفراهم 

 همکاری پروژه

 IASP  برای انتشار نتیجه پروژه و  ،یالمللنیب یانهیزم ،های اعضاو کنسرسیوم هاپروژهبا همکاری و مشارکت در

 .کندیمفراهم را اهداف و نتایج پروژه و نیز  افزایش دید جهانی

 

 آمار صنعت

 IASP در مورد صنعت  یآمارSTP / AOI موضوعات  را دربارهیی هاینظرسنجو  کندیم دیدر سراسر جهان تول

یمقرار انجمن  یاعضا اریدر اخت را شده در شبکه دیاطالعات تول .دهدیمانجام انجمن  یاعضا مورد عالقهخاص 

 .کندیم روزبهدر صنعت  ریتحوالت اخ نیو آنها را با آخردهد 



IASP  کندیمایجاد را  تیرشد و موفق یالزم برا یرقابت تیمز ،خدمات به اعضا ارزش افزوده ارائهبا. 

 ، ازجمله: شودیمحاصل  هاییدارا نیترمهم ،ی انجمناعضا میان دانش گذاشتن اشتراک با به 

 یعلم و فناور یهاپارک تیریمد و دانش جادیا  

  ینوآور یهانهیزم ریو سا ینوآورایجاد  

  باشندیمرا دارا  یاقتصاد در توسعهو تخصص  هستند یجهان اندازچشم یکه دارا یافرادپرورش  . 

 ینوآور یهااستیس یگذارانیبن 

 ینیکارآفر  

 دانش را  نیآنها همه ا قیو از طر کنندیم جادیرا ا ییهاکانال) هاشرکتاز رشد  تیو حما یانتقال فناور

 (افتدیماتفاق به این صورت  یهمکارو  آورندیدرمبه گردش 

 

  یبندجمع

 یعلم و فناور یهاپارکاین مجموعه اعضای بسیار زیادی از سرتاسر کره زمین دارد و گفت که  توانیم انیدر پا

طور به .شوندیمخود  یاعضا شتریچه ب باعث رشد هر ،انجمن نیا قیت خود از طرابا به اشتراک گذاشتن امکان

 خالصه این امکانات به شرح زیر هستند: 

علم و فناوری در سراسر  یهاپارکهوشمند که باعث ایجاد ارتباط بین رهبران نواحی نوآوری و  یهاشبکه دارابودن

از مقاالت،  یمندبهرهکند تا با شود؛ انتشارات مجموعه، این بخش به مدیران نواحی نوآوری کمک میدنیا می

موارد دیگر نواحی خود را در  ی علم و فناوری وهاپارکمربوط به نواحی نوآوری و  و مقاالت هاکنفرانسمقاالت 

ی عضو در مجموعه؛ و درنهایت به هاشرکتو  هاپروژهدهند؛ ایجاد همکاری بین ی علمی و غیره ارتقا هانهیزم

قرار  هاپارکیار مدیران و رهبران و در اختاطالعات آماری که توسط انجمن گردآوری شده اشتراک گذاشتن 

 گیرد.می
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