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   نکات برجسته پژوهش خبري نکات برجسته پژوهش خبري  
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  ،مرکز رشد در کشور وجود دارد. 190پارک علم و فناوري و بيش از  44در حال حاضر 

  باشند.هاي علم و فناوري مستقر ميبنيان در پارکهزار شرکت دانش 5در حال حاضر، بيش از 

 هاي کوچک و متوسط دانش هاي علم و فناوري، افزایش تعداد شرکتهدف اوليه از ایجاد پارک

 باشد.کارآفرین ميمحور و 

 اقتصادي نقش مهمي در رونق توليد ایفا  -هاي علم و فناوري به عنوان نهادهاي اجتماعي پارک

 کنند.مي

 تاا پایاان ساال  1391هاي علم و فناوري از ساال هاي مستقر در پارکميزان صادرات شرکت

 ميليون دالر برآورد شده است. 770بالغ بر  1396

 باشد.انيان تنها پارک علم و فناوري خصوصي در کشور ميپارک علم و فناوري ایر 

 و همچنين تسهيل و بهبود فضاي کسا   هاارتقاي دانش و توسعه توانمندسازي مدیریت پارک

 هاي علم و فناوري است.هاي پارکو کار دو الزام اساسي در توسعه فعاليت
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   مقدمه مقدمه  
يکيي از موررهياي اصيلي  باشند و اقتصاد دانش بنيان نيزمي اقتصاد دانش بنيانهاي علم و فناوري از ارکان اصلي پارک

در کشيرر   تراند با افزايش بازدهي کار و سرمايه و همچنين گسترش ترلييدهاي اقتصاد مقاومتي است که ميدر سياست

اقتصاد دانش بنيان نيز  گسترش ترليدات مبتني بر دانيش و فنياوري وري و اقتصادي را رقم بزند. الزمه توقق رشد بهره

هاي علم و فنياوري شرد. در واقع  پارکهاي علم و فناوري تعريف ميهاي پارکدر کشرر است که امروزه در قالب فعاليت

ت و کيفييت ترلييد ترانند نقش اساسي در بهبرد کمييهاي تسهيل کننده ترسعه اقتصاد دانش بنيان ميبه عنران گذرگاه

ترليد  ترانمندسازي و روند بهبيرد فاياي ترلييد در کشيرر اتفيا   چرخهفناوري و نرآوري به  تزريقايفا نمايند  چراکه با 

افتد. به همين دليل  بسياري از کشررها ترانمندسازي و گسترش و رونق ترليد خيرد را بير پاييه ترسيعه  گسيترش و مي

اند و با ايجاد ارتباط منطقي بين اين مراکز و چرخه ترلييد کز علم و فناوري خرد قرار دادههاي مراکاربرد هدفمند فعاليت

اند. در ايران نيز  حدود دو دهه از تأسيس نخستين پيارک عليم صنعتي  ترانمندسازي و گسترش فااي ترليد را رقم زده

روز بيه  و ترسعه اقتصاد دانش بنييان ااي ترليددر بهبرد ف هاگذرد و با ترجه به اهميت اين پارکو فناوري در کشرر مي

باشند. از همين رو  با ترجه به نامگذاري شيعار سيال بيه نيا  روز در حال گسترش و اثرگذاري بيشتر بر اقتصاد کشرر مي

بيه بررسيي  پرر  رئيس پيارک عليم و فنياوري دانشيگاه شيريفبا مهندس مجيد دهبيدي 1ايمصاحبه  در «رونق ترليد»

 شده است.هاي علم و فناوري کشرر و نقش آنها در رونق ترليد پرداخته پارکوضعيت 

  هاي علم و فناوري در کشورهاي علم و فناوري در کشوروضعيت پارکوضعيت پارک  
بنييان در آن شرکت دانش 5000استان کشرر وجرد دارد که بيش از  31پارک علم و فناوري در  44در حال حاضر  

گيذرد و ايرانيان خصرصي است که دو سال از تأسيس آن ميي از اين تعداد تنها پارک علم و فناوريباشند. مستقر مي

شيرند. باشند و تقريباً تمامي آنها بيا اعتبيارات بخيش دولتيي اداره مييهاي دانشگاهي و يا دولتي ميمابقي آنها پارک

 هکي باشيندميفعاليت  ي علم و فناوري مشغرل بههازير نظر پارکمرکز رشد  190 در حال حاضر  بيش ازهمچنين  

برخيي   کبير کيه وابسيته بيه دانشيگاه اميرکبيير اسيتها هستند مثل مرکز رشد اميربرخي از آنها وابسته به دانشگاه

ديگر  مثل مرکز رشيد جهياد مرکز رشد پارک خليج فارس و برخي  باشند مثلي علم و فناوري مياهبسته به پارکوا

  باشند.ميها دانشگاهي وابسته به سازمان

  هاي علم و فناوري هاي علم و فناوري اهداف پارکاهداف پارک  
هياي کرچيو و مترسيا دانيش مويرر و هاي علم و فناوري  افيزايش تعيداد شيرکتعمرماً هدف اوليه از ايجاد پارک

هاي علم کارآفرين است تا در يو مويا اقتصادي به فعاليت بپردازند. بر اين اساس  اهداف و کارکردهاي اصلي پارک

 و فناوري عبارتند از:

                                                           
 انجا  شده است. 05/04/1398. اين مصاحبه در تاريخ 1
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 کنند:هاي علم و فناوري اهداف فر  را از طريق اقدامات زير دنبال ميهمچنين  پارک

 
هاي علم و فناوري اسيت کيه از طرييق اقيدامات زيير تقريت ارتباط صنعت و دانشگاه ديگر نقش مهم و اساسي پارک

 1 گيرد:صررت مي

 

                                                           
 1395  بهمن ماه «هاي علم و فناوري کشرربررسي وضعيت پارک»هاي مجلس با عنران . گزارش مرکز پژوهش1

سازي خلق و تجاري
ها و فناوري

محصوالت نوآورانه

هاي ایجاد فرصت
جدید استخدام به 
واسطه توسعه 
هاي تجاري فناوري
جدید

ش ارتقاي تسهيم دان
سازي ميانو شبکه

ذینفعان مختلف 
نوآوري

کمک به خلق ثروت
و افزایش رفاه در 

منطقه

ي گذارتسهيل سرمایه
هاي تازه در شرکت

رتأسيس فناوري محو

محور و باسابقههاي فناوريسازي فيزیکي شرکتجذب و خوشه

تقویت و افزایش منابع علم و فناوري محلي به منظور تقویت مبناي اقتصاد منطقه

ار آنها تر و انتشهاي جدید و باسابقهها و همچنين فناوريانتقال دانش در سطحي وسيع، شامل انتقال ایده
تردر سطحي وسيع

هشي و ها و یا مؤسسات پژوبر یک محيط پژوهشي مشترک، بين دانشگاهایجاد تعامل مؤثر، غالباً مبتني
صنایع خصوصي

محور محلي به ویژه از طریق امکانات هاي فناوريهاي نوپا و رشد شرکتگيري شرکتتسهيل شکل
رشددهي داخلي

اي وکارها و نهادههاي پژوهشي، کس بر تعهدات مشخص و استوار بين سازمانتشویق مشارکت مبتني
نزدیک با یکدیگردولتي به منظور حصول بهتر اهداف فردي و مشترک از طریق همکاري

های تحقیقاتی مشترکتأسیس آزمایشگاه

ایجاد امکان استفاده کاربران بخش صنعت از تسهیالت پارک

هاهمکاری با دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

های نوینبر فناوریهای مبتنیای برای کاربران صنعت از جمله آموزشارائه آموزش حرفه

سازی برای منابع انسانی به منظور برآوردن نیازهای صنعتشبکه
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  رونق توليدرونق توليدبستري براي بستري براي هاي علم و فناوري هاي علم و فناوري پارکپارک  

ايفا کنند؛ بيدين نقش مهمي در رونق ترليد ترانند مياقتصادي  -نهادهاي اجتماعي به عنران هاي علم و فناوري پارک

مرضرع بيالقره و  ترانندميتکنرلرژي صاحبان فکر  ايده و ها با بسترسازي و فراهم کردن شرايا براي پارک صررت که

کنيد که در نتيجه کارهياي آمرزشيي و به عبارت ديگر  يو دانشگاه را تصرر  .داراي پتانسيل را به بالفعل تبديل کنند

باييد ييو  يابد که پس از آن  دست ميگيرندپژوهشي به يو سري ترليدات فناورانه که در مرز تجاري سازي قرار مي

 فيروش دن به بيازاربراي رسي نهايي گيرد تا تبديل به موصرلآن ايده و تکنرلرژي صررت روي  فرآيند برمرحله يا دو 

در  گيذرد.هاي علم و فنياوري مييدر اينجا تبديل فناوري به موصرل نهايي از مسير پارک شرد؛نهايي  کنندهو مصرف

 برقراري اتصال و شکستن پرسته فناوري و تبديل آن به يو موصرل که در نهايت مررد انتظار بيازار و مشيتريواقع  

 :انجا  مي دهند با طي مسير زير اهاست که پارکدقيقاً کاري  باشد مي

 
 

شامل فاا  تجهييزات علم و فناوري از طريق فراهم کردن بستري که در آن خدمات سخت افزاري  هايپارک  بنابراين

شرد که ميارائه سازي و ...  گري  بازاريابي  تجاريشامل آمرزش  مشاوره  تسهيلنر  افزاري  خدمات وآزمايشگاه و ... 

 کنند.ميتسهيل را فرآيند ترليد   دکنمتر و احتمال مرفقيت را بيشتر ميرا ککسب و کار و ترليد در نهايت ريسو 

  هاي علم و فناوري در توسعه اشتغالهاي علم و فناوري در توسعه اشتغالظرفيت پارکظرفيت پارک  
گييري و ترسيعه هاي علم و فناوري چيرن بيه شيکلآفريني است؛ پارکهاي مسلم هر کار ارزشاشتغال جزو خروجي

کنند نه تنها نقش آنها در ايجاد و ترسعه اقتصاد دانش بنيان بسييار باالسيت  هاي دانش بنيان و نرپا کمو ميشرکت

تنهيا در مرکيز رشيد  97باشند. به طرر مثيال  در سيال بلکه به تبع آن  در ايجاد و ترسعه اشتغال کشرر نيز مؤثر مي

نفير مشيغرل بيه فعالييت بردنيد کيه  80ز شناب دهنيده آن نفر مشغرل و در مراک 500پارک علم و فناوري شريف  

هاي رشد يافته که در نفر شده است. در شرکت 250ها نيز باعث ايجاد اشتغال براي حدود خروجي اين شتاب دهنده

هياي عليم و دارند. اگر ميزان اشتغال را در فاياي پيارکنفر اشتغال  990حدود  باشند نيزميحال حاضر عار پارک 

 هيا هزار واحد فناور در مجميرع پيارک 19به واسطه ايجاد بيش از  ،کشرر در نظر بگيريم  در حال حاضرکل  فناوري

که البته اين ميزان جداي از اشتغال غير مستقيمي اسيت کيه خيارز از  مشغرل به فعاليت هستندهزار نفر  42حدود 

کنند؛بستري را براي ارائه خدمات تجاري سازي فراهم مياوالً، 

دهند؛ ریسک ایجاد کس  و کار را در مراحل آغازین آن کاهش ميثانياً، 

کنند؛سرعت رسيدن به محصول نهایي را بيشتر ميثالثاً، 

.پردازندهاي توليدي ميبا ارائه خدمات مشاوره به توانمندسازي شرکترابعاً، 
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هاي علم و ها ايجاد شده است. بنابراين  پارکهاي مختلف توت حمايت پارکها به واسطه فعاليت شرکتفااي پارک

ها بيه واسيطه بخيش د که اين امر با ترسعه پارکند فااي مناسبي براي ترسعه اشتغال در کشرر باشنترانفناوري مي

 خصرصي امکان پذير خراهد برد.

  هاي علم و فناوريهاي علم و فناوريظرفيت صادراتی پارکظرفيت صادراتی پارک  
-فناوري وزير علر   توقيقات و فناوري  مييزان صيادرات شيرکت طبق آمار اعال  شده از سري مسعرد برومند  معاون

ميلييرن دالر بيرآورد شيده  770بالغ بير  1396تا پايان سال  1391هاي علم و فناوري از سال هاي مستقر در پارک

يي ظرفيت صادرات باالکننده موصرالت مبتني بر فناوري هستند دليل اينکه ترليدهاي علم و فناوري به ارکپ 1است.

اند زييرا ها مرفق به صادرات موصرالت خرد نشدههاي توت حمايت پارکاي از شرکت  با اين حال  درصد عمدهدارند

اي و جهياني گيري  تنها بر بازار داخلي موصرالتشان تمرکز کردند و براي حارر در بازارهياي منطقيهاز ابتداي شکل

از مرضرعات مهميي کيه در ترلييد باييد بيه آن ترجيه کيرد نگياه ريزي مشخصي انجا  ندادند  در حاليکه يکي برنامه

-درصد از شرکت 10المللي در ترليد موصرل است. در مجمرع بايد گفت  در حال حاضر  حدود صادرات مورر و بين

اند به کشررهاي مختلفيي از تران صادرات موصرل برخرردارند که تاکنرن ترانستهرويکرد و ها از هاي مستقر در پارک

  .موصرالتشان را صادر کنند جمله ترکيه  هندوستان  ژاپن  ايتاليا  کروه جنربي  فرانسه و ...

  هاي علم و فناوري در کشورهاي علم و فناوري در کشورالزامات توسعه پارکالزامات توسعه پارک  
هاي ضعيت پارکوگذرد  هاي علم و فناوري در کشرر ميبا وجرد اينکه تنها نزديو به دو دهه از آغاز فعاليت پارک

ها و مشکالتي در . با اين حال ضعفدر مقايسه با ساير کشررها در وضعيت مناسبي قرار دارند اکشررهعلم و فناوري 

اجتماعي آنها در کشرر وجرد دارد که  -هاي اقتصاديمندي از ظرفيتهاي علم و فناوري و بهرهمسير ترسعه پارک

 بايد به رفع آنها پرداخت:

بسييار مويدود هاي ديگير کشيررها نسبت به پارک کشررهاي علم و فناوري پارک هايامکانات و زيرساخت -

درصيد از تقاضيا وجيرد دارد و از  10است  به طرريکه در حال حاضر  در مراکز رشد امکان پاسيخگريي بيه 

شرکت امکيان پيذيرش وجيرد دارد و بيه طيرر کليي  20د ها  تنها براي حدوتقاضاي ورودي به پارک 150

هاي دهي است و در شرکتخت مناسب مربرط به مراکز رشد و شتاببيشترين مشکالت ناشي از عد  زيرسا

هياي عليم و فنياوري   يکي از الزامات ترسيعه پيارکبنابراين رشد يافته اين مرضرع به حداقل رسيده است. 

 فراهم کردن زيرساخت مررد نياز آنها از سري دولت با استفاده از تجربه کشررهاي مرفق در اين حرزه است.

هاي علم و فناوري است. در حالي کيه يکيي ر مربرط به حارر کمرنگ بخش خصرصي در پارکمشکل ديگ  -

هياي عليم و فنياوري انيدازي پيارکهاي علم و فناوري در اقتصاد کشرر  راهاز الزامات اثرگذاري بيشتر پارک

ل بيه خصرصي است  اما در کشرر فقا يو پارک علم و فناوري خصرصي وجرد دارد که بخشي از اين مشيک

باشد. بنابراين  با فراهم کردن زيرساخت دليل نبرد زيرساخت مناسب که تأمين آن به عهده دولت است  مي

هاي علم و فناوري  بايد زمينه جذب سرمايه بخيش اندازي پارکالز  و شرايا حارر بخش خصرصي در راه

 هاي علم و فناوري به کار گرفت.خصرصي را در جهت ترانمندسازي پارک

                                                           
 6/6/1397. خبرگزاري ايسنا  1
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هاي علم و فناوري  مربرط به مديريت ضعيف در اين حرزه است که براي رفيع آن باييد بيا ضعف ديگر پارک -

 ها پرداخت.استفاده از تجربيات کشررهاي مرفق  به ارتقاي دانش و ترسعه ترانمندسازي مديريت پارک

بويث نامسياعد بيردن  هاي علم و فناوري دانسيت ترين چالش پارکمرضرع ديگر که شايد بتران آن را مهم -

ها نييز فااي کسب و کار است. هر چه فااي کسب و کار مساعدتر باشد  امکان رشد و ترسعه فعاليت پارک

اقتصادي قابل مشاهده خراهد بيرد. اميا فاياي  -هاي اجتماعيشرد و اثرات آن نيز در ساير بخشبيشتر مي

هياي عليم و ترسعه کسب و کار پارک ش رويباعث شده تا مرانع متعددي پي نامساعد کسب و کار در کشرر

فناوري قرار گيرد. بنابراين  هر ضابطه  قانرن و مشرقي که در شرايا فعلي بتراند به مسياعد شيدن و بهبيرد 

فااي کسب و کار کشرر کمو کند بايد به طرر ويژه مررد ترجه سياستگذاران و قانرنگذاران قرار گيرد تا به 

  هاي علم و فناوري را ترسعه بخشيد.پارک هايواسطه آن بتران فعاليت

  بنديبنديجمعجمع  
اند  نقشي تعيين کننيده در تسيهيل و بهبيرد فاياي هاي علم و فناوري بر پايه دانش و فناوري روز بنا شدهاز آنجا که پارک

تفکيري نير در جهيت ارائيه ترليد کشرر دارند  چراکه امروزه ترليدي قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را دارد کيه از اييده و 

حيدود دو اگرچيه . در کشيرر ميا انيدهاي علم و فناوري نيز بر پايه اين رسالت شکل گرفتهو پارک موصرل بهره گرفته باشد

و  هنرز ارتباط منطقيي  منسيجم و همياهنگي مييان دانيش و صينعتاما گذرد  هاي علم و فناوري ميدهه از فعاليت پارک

هاي علم و فناوري در کشرر و ترسيعه آنهيا وجرد پارک با اين حالشکل نگرفته است   وز دنيا در آنهاي راستفاده از فناوري

و استفاده از ظرفيت حيداکثري بخيش خصرصيي در ايين حيرزه يکيي از  با استفاده از تجربه کشررهاي مرفق در اين زمينه

رو  ترجيه بيه قيرار گرفتيه اسيت. از هميينهايي است که در شرايا کنرني پيش روي رونق و بهبرد کيفييت ترلييد فرصت

هاي علم و فناوري و سياستگذاري و قانرنگذاري متناسيب بيا ترسيعه و رشيد آنهيا در اجتماعي پارک -هاي اقتصاديظرفيت

همکياري  ترين وظايفي اسيت کيهها  يکي از مهمها و مشکالت پارککشرر و همچنين تالش براي به حداقل رساندن ضعف

هاي علم و فناوري  ترليدي قابيل رقابيت را در طلبد تا در نهايت بتران از مسير پارکو بخش خصرصي را ميتنگاتنگ دولت 

  بازارهاي داخلي و خارجي ارائه کرد و از اين طريق  ايجاد و افزايش ثروت را براي اقتصاد کشرر به ارمغان آورد.


