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 چکیده

 
 ،( مشاغلشودیمپارک فناوری یا مرکز نوآوری نیز شناخته  ،پارک تحقیقاتی عنوانبهعلمی )که  هایپارکدر 

 هاشگاهیآزما ،به فضاهای اداری توانندیمعلمی و فناوری  یهانهیزمدر طیف وسیعی از  اننوپا و کارآفرین یهاشرکت

ن ای .اندشدهبرای حمایت از تحقیقات و تسهیل رشد طراحی همه  که داشته باشند مند دسترسیو جلسات هدف

باعث ایجاد  هارساختیزاین هستند و  انیبندانشوری و رشد مشاغل فرهنگ نوآ ایجادبرای  مؤثرراهی  هاپارک

 قطب» یک ایجاد. شوندیمتبدیل  «اقتصاد دانش» که در نهایت به شودمی یک اکوسیستم از متخصصان صنعت

و افراد امکان  وکارهاکسبکه به  کندیمد و متقابل را فراهم ، یک فضای سودمنخاص یهانهیزمدر  «علمی

 . دهدیمشکوفایی 
 

 مقدمه

 
 بخش عنوانبهجدید  برای ایجاد صنایعد و کننیمایفا  نقش اساسی در جذب استعدادهاها ردر شههای علمی پارک

 .شوندرشد اقتصاد در نظر گرفته میژی دولت برای اصلی از استرات

 که: به این دالیل شوندیمکه دانشگاه دارند محسوب برای شهرهایی  مؤثریک روش  هااین پارک

  کنندصنایع مطلوب علوم و فناوری جذب می نةیدر زمکارآفرینان را. 

  آورندو با کیفیت باال فراهم می صرفهبه مقرونفضایی. 

 ترستردهگفرصتی برای همکاری نزدیک با صنعت و دانشگاهیان برای دستیابی به موفقیت در مقیاس همچنین و 

 کنند.ایجاد می

به دنبال ایجاد پایگاه خود  یاندهیفزاطور بهنوپای علمی و فناوری  یهاشرکتکه چرا  دهدیماین تحقیق نشان 

مشترکی کسب کنند، بررسی هنگام کار در چنین محیط  توانندیمعلمی هستند و مزایایی را که  یهاپارکدر 

 .کندیم

 

 علمی یهاپارکتاریخچه 

 
 افتتاح و مشاوره محلی یهاشرکتتوسط دانشگاهیان دانشگاه و  در کمبریج 1970سال اولین پارک علمی در 

های سال بعد، دانشگاه 10 بود. ارتباط بین صنعت، دانشگاه و دولت یسازآسانتأسیس شد. هدف این مجموعه 



 دهندهنشانخود را ایجاد کردند که  یهاپارکنیز  4و ساوتهمپتون 3منچستر ،2استون ،1دیگر از جمله هریوت وات

 حاصل از اشتراک دانش و نوآوری است. یهاتیموفق

 ،( مشاغلشودیمپارک فناوری یا مرکز نوآوری نیز شناخته  ،پارک تحقیقاتی عنوانبه در یک پارک علمی )که

 هاشگاهیآزما ،به فضاهای اداری توانندیمعلمی و فناوری  یهانهیزمدر طیف وسیعی از  اننوپا و کارآفرین یهاشرکت

این  .دانشدهبرای حمایت از تحقیقات و تسهیل رشد طراحی  گیهم که مند دسترسی داشته باشندو جلسات هدف

 ها،اهدانشگهماهنگی جریان دانش و فناوری در بین  ایجادبه  و شوندمدیریت می یاحرفهتوسط متخصصان ها پارک

یمکه  اندکردهعلمی ثابت  یهاپارکو همچنین  کنندمی و بازارها کمک هاشرکت ،تحقیق و توسعه مؤسسات

 یهاشرکت ،هاتیموفقبا روشن شدن این  کنند. ه محصوالت و خدمات تجاری تبدیلنوآورانه را ب یهادهیا توانند

های علمی و عضوی از پارک شده مندعالقهعلمی  یهاپارک امالک به یهاشرکتداروسازی و  ،بزرگ فناوری

 .وجود دارد انگلستانکشور مورد در سراسر  100اکنون بیش از  اند.شده

 

 علمی در اقتصاد محلی یهاپارکاهمیت 
 

باعث  هارساختیزهستند. این  انیبندانشوری و رشد مشاغل فرهنگ نوآ ایجادبرای  مؤثرعلمی راهی  یهاپارک

به نوبه خود  و شوندیمتبدیل  «اقتصاد دانش» که در نهایت به شودمی یک اکوسیستم از متخصصان صنعتایجاد 

از  ییعلمی برای حمایت از مناطق و شهرها یهاپارکدر ابتدا  .دنکنیمجهانی را جذب و پشتیبانی استعدادهای 

ل جدید، ، جذب مشاغاز طریق بازآفرینی در نظر گرفته شد تا بتوانند ضعیفی بودند،دارای اقتصاد  انگلستان که

ات ممقاجذب ویژه برای  اندازچشم کیاین  .کنندآنها به رشد اقتصادی کمک  یوربهرهنوپا و افزایش  یهاشرکت

کنند و باعث ایجاد به رشد اقتصاد کمک می هاشرکتهای علمی با جذب . پارکاستتوسعه  یهاآژانسمحلی و 

 شوند.می محلی یهادانشگاه النیالتحصفارغشغلی برای  یهافرصتو  ازیموردنزنجیره تأمین گسترده 

همه  هک کارمندان و دانشجویان ،نیازهای بسیاری از مشاغل پاسخگویی بهبرای  پررونقیک پارک علمی همچنین 

دی منافع اقتصاآن،  دنبالبه . کنندپیدا مینیاز  نیز به خدمات و امکانات رفاهی دیگری قرار دارند، در یک مکان

محل اقامت گسترش  دهندگانارائهمراکز نگهداری از کودکان و  ،ورزشی یهاسالن ها،مغازه ،محلی یهاکافهبه 

 .شودیم انیبندانشرشد اقتصاد باعث  د وبخشیمدر منطقه بهبود شغلی  یهافرصتبه  ،ابدییم

این بنابر ؛دسترسی و استفاده از دانش و فناوری در صنعت وجود دارد نیاز به، مرحله جهانیبرای رشد و رقابت در 

، بسیاری از شهرها مشتاق راهی برای حفظ رشد اقتصادی عنوانبه .ضروری است جدید و نوآور یهاشرکتتشویق 
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 یا الکترونیک هستند. این صنایع ICT ،زیستی مانند پزشکیِ ییهانهیزمخود در مبتنی بر دانش  گسترش تجارت

 .باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی شوند کارآمدتر تولید کاالها و خدمات یهاروشاز طریق توانایی این را دارند که 

انجام شد(  5می انگلستانعل یهاپارکبه سفارش انجمن )ارزیابی علمی انگلستان  یهاپارکارزیابی سهم اقتصادی 

 یهاشرکتنسبت به و  شوندمند میمختلفی که در پارک مستقر هستند، از سود زیادی بهرهنشان داد مشاغل 

یم یاندازراهو خدمات جدید بیشتری را  برخوردارند تریسریعرشد از ، قرار دارندی دیگر یهامکاندر  که مشابه

 ،اطقمندر دیگر  هاشرکتبه نسبت  ،قرار دارندی علم یهاپارککه در فناوری جدید مبتنی بر  یهاشرکت .کنند

 جذب کنند. را و مهندسان بیشتر و واجد شرایط دانشمندانتوانستند 

 .کندیمهای تجاری کمک گیرد، به پیشبرد استارتاپهای علمی صورت میکه از طرف پارک پشتیبانی

از مشاغل جدید  را یاگستردهخود پشتیبانی  Catalyst، پارک علمی ساوتهمپتون از طریق برنامه مثالعنوانبه

کند تا به امکانات تخصصی با کیفیت باال دسترسی داشته این پشتیبانی به مدیران تجاری کمک می .دهدیمارائه 

 مند شوند.بهره یگذارهیسرماهای منعطف، کمک مالی و باشند و از اجاره

مشتاق حضور در این منطقه هستند و دانشجویان  مختلف ، مشاغلهای متخصصوجود افراد ماهر و شرکتدلیل به

 "علمی قطب"ایجاد یک . شوندیم هااین پارک جذب های شغلیفرصتدلیل بهعلوم و فناوری نیز  یهارشتهدر 

یمو افراد امکان شکوفایی  وکارهاکسبکه به  کندیمد و متقابل را فراهم ، یک فضای سودمنخاص یهانهیزمدر 

اد در ، از اقتصکندفراهم می انیبندانشمشاغل را برای  امکان رشد باال که تیفیو ک تعاملیحفظ یک محیط  .دهد

 پشتیبانی خواهد کرد.نیز سطح محلی و ملی 

 

 ، نوآوری و فناوریتمرکز بر تحقیقات
 

، تحقیقات و نوآوری پی در علوم یگذارهیسرما، دولت به اهمیت بهبود رشد اقتصادی از طریق 2017در ژانویه 

دو مورد از  در که شرح داده شده است لیتفصبه «ستون استراتژیک 10» 6کتاب استراتژی صنعتی سبز در برد.

گذاری در این موارد و توسعه ما را به سرمایه و پردازندیم، فناوری و مهندسی علم طور مستقیم به ارتقاها بهآن

تر تبدیل کند. این کار اقتصاد ما را به یک اقتصاد مبتکرانهتشویق میپیشرفت مردم و مشاغل  های الزم برایمهارت

 کند.می

یمی فرایندهای قد وعمل کنیم  ترهوشمندانهکنند تا به ما کمک میهایی که بر اساس تکنولوژی هستند، رینوآو

برای  رود،می پیش ینگرندهیآ طوربه بر اقتصادی که یگذارهیسرماد. نباش کارآمدترتغییر دهیم که  یاگونهبهرا 

 است. حائز اهمیتها بسیار رقابت در بازار جهانی و مدیریت چالش
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دهد. نشان می یخوببهاهمیت همکاری و داشتن یک سیستم از قبل طراحی شده را ( 7 19-د کویبحران فعلی )

آوری دانش، منابع، های تخصصی مختلف در کنار هم به جمعها از صنایع و حوزهشود تا شرکتاین کار باعث می

حل در این های مبتنی بر علم و فناوری برای پیداکردن راهدر این جریان، شرکت و استعدادها بپردازند. مهارت

با  که Affinity Biomarker Servicesو  QIAGEN هایشرکت مثل؛ ای کمک کردندگستردهطور بهگیری همه

 قال نشانگر زیستی همکاری کردند.دانشگاه منچستر بر روی سرویس انت
 

 ها با صنعتنقطه اتصال دانشگاه ،علمی یهاپارک
 یک ،حالنیباااست،  مشخصآورند بسیار و اقتصاد به همراه می وکارهاکسبهای علمی برای که پارکمزایایی 

پارک علمی با ایجاد ارتباط قوی دانشگاه با دنیای صنعت و تجارت، مزایای بسیار مهمی را برای مراکز آموزشی به 

وامع را برای ج مزایایی شود و برای فرستادن تکنولوژی به دنیا میاط باعث ایجاد مسیری این ارتب آورد.ارمغان می

 بمحسوکه بازدهی مالی خواهد داشت  یگذارهیسرمانوعی  عنوانبههمراه خواهد داشت و در بعضی موارد به

 شود.می

است،  انیبندانشهای SMEآورد، ارتباط با به همراه می هادانشگاههای علمی برای که پارک مزایایی گر از دی

 .ستاالمللی که خواستار همکاری نزدیک با دانشگاه هستند، های بینمکانی برای شرکت های علمیهمچنین پارک

فرصت  نیا یعلم یهاپارک ،دارد برعهدهرا  قیآموزش و تحق یاصل فهیدانشگاه مدرن همچنان وظ کهنیا به باتوجه

 نهیزم نیدر ا رییتغ جادیا یبرا یشوند و فرصت ریدرگ یامنطقه یتا با مسائل توسعه اقتصاد کنندیمرا فراهم 

 دارند.

 یبرا یدیجد یهاراه دی، دولت بامیهست یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیمسائل س ریکه در حال حاضر درگ طورهمان

 دارند. یاتینقش ح یعلم یهاپارکاست که  جادر اینو  کند دایاقتصاد و رشد پ تیتقو

 

 بندیجمع 
 هایهای محلی سازمانیم. بخشاههای علم و فناوری مختلفی بوده، شاهد رشد و گسترش پارکسال گذشت دهدر 

 ند.بخشمی سرعتپردازند و به فرایندهای اشتراک ایده و دانش های جدید میدولتی و خصوصی به تولید فناوری

از صد  شیبه ب 1982از دو پارک در سال  سیدر انگل یعلم یهاتعداد پارک امروزه مثبت، راتیتأث نیادلیل به

جاد وری، ایتوان باعث رشد اقتصادی، افزایش بهرهدرنهایت با تمرکز بر تحقیق و توسعه می است. دهیپارک رس

 صنایع با ارزش باال، مشاغل و نیروی کار ماهر شد.
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 منابع
 

https://www.procurepartnerships.co.uk/science-parks-the-importance-of-science-

parks-in-growing-our-knowledge-based-economy 
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