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سخن سردبیر

شاید بتوان مدلهای توسعه اقتصادی در دنیا را به  4یا بیشتر تقسیم نمود :الگوی مبتنی بر منابع طبیعی (مانند کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس)،
الگوی مبتنی بر شراکتهای گسترده با کشورهای دیگر (مانند کشورهای آسهآن ،شرق آسیا و  ،)G20الگوی توسعه بسته و مستقل (مانند کشورهای
بلوک شرق و شوروی سابق و کوبا) و الگوی چهارم که شاید نتوان به لحاظ ماهیتی آنها را از دسته دوم جدا دانست (مانند کشورهای پیشتازG7/8
و نوظهور  BRICاز جمله چین) است.
بیش از دو دهه است که در کشور آرمان اقتصاد غیرنفتی ترویج میشود .تحریمها مانع جدی برای گسترش شراکتها با دنیا و جاری شدن
سرمایهگذاری خارجی در کشور بودند .محور دیگری که به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است فعالیتهای دانشبنیان بوده است که به لطف
حجم عظیم سرمایه انسانی دانشگاهی و حمایتهای معنیدار ،امید میرود به دستاوردهای ملموسی در دهه پیشرو بیانجامد .فعالیتهای دانش
بنیان پیشزمینه اقتصاد داناییمحور هستند و این ویرایش از اقتصاد اکنون کلیدیترین عنصر پیشتازی و استقالل است.
اما علم ،دانایی و فن آوری تنها در دانشگاه تولید نمیشود .دانش را میتوان به دو دسته دانشگاهی و فناورانه تقسیم نمود .به عنوان مثال در حوزه
چشم پزشکی به دانشی که در حوزه پیرچشمی در دهه گذشته ایجاد شده است توجه کنید؛ مالحظه میشود که سهم صنعت و واحدهای تحقیق و
توسعه آنها در دانش امروزی ما درباره پیرچشمی بیشتر است .بدون اجتماعی شدن تولید علم و فناوری ،ابتکار عملهای ما فراگیر و اصیل نمیشود.
خصوصی سازی و اصالح مناسبات کسب و کار و ...در کنار تشویق فعالیت های دانش بنیانی برخواسته از دانشگاه نیز ضروری ست.
دکتر سید فرزاد محمدی

مراکز رشد ،پارک های علم و فن آوری و توسعه کارآفرینی
دانايي چيست؟

 .1دانايي تركيبي از اطالعات ،تجربيات ،ارزش ها و نگرش كارشناسي
نظام يافته است.
 .2دانايي خاص افراد نيست و سازمان ها هم دارای ذخائری از دانايي
هستند.
 .3اطالعات و دانايي ،منابع توليد دانايي هستند و برخالف بسياری از
منابع (مواد اوليه ،منابع مالي ،منابع انساني و )...هنگام مصرف ،مستهلك
نمي شوند ،بلكه با مصرف ،بيشتر رشد مي كنند و این جادوی توسعه و
اقتصاد دانایی محور است.

اقتصاد دانايي محور چه نوع اقتصادی است؟

 .1در اين اقتصاد ،ارزش افزوده صرفاً ناشي از توليد كاالهای مصرفي
نيست؛ ابزارهای توليد نيز اهميت خود را از دست داده و ارزش ثانويه
پيدا كرده اند.
 .2در اين اقتصاد ،مهمترين عامل ،توليد محصوالت نيروی كار و سرمايه
نمي باشد ،بلكه «دانايي» و «فناوری» است.
 .3نمونه آن تعداد شركتهای چند ميليارد دالری جهان نظير  Nikeو
سيليكون گرافيك مي باشد كه نه كارگاهي دارند و نه كارگری و تمام
ثروت آنها در امتيازات علمي يشان ذخيره شده است و روز به روز در
حال افزايش است.
 .4اقتصاد دانايي ،اقتصاد كميابي منابع نيست بلكه اقتصاد فراواني منابع
است.
 .5در اقتصاد دانايي ،دانايي به كاال تبديل شده و به فروش مي رسد .لذا
بازارهای مجازی برای مبادله دانايي در جهان شكل گرفته است.
 .6اين اقتصاد مبتني بر توليد ،توزيع ،و مصرف« دانايي» يا همان
«اطالعات» است.
 .7توليد ثروت در اين بازار مبتني بر مبادله «اطالعات و دانايي» است.
 .8در اقتصاد دانائي ،دانايي به مصرف مي رسد و به صورت فن آوری به
فروش مي رسد.
.9كشورهايي كه با عنوان «رهبران فن آوری» دنيا معرفي مي شوند،
بيشترين بهره برداری را از دانايي به عمل آورده و نه تنها آن را توليد
كرده و در اقتصاد به مصرف رسانده اند بلكه نقش عمده ای هم در
صادرات آن ايفا مي كنند.

 .10اقتصاد دانايي ،اقتصاد بدون وزن است .در اين اقتصاد بجای
كارخانه های بزرگ و مراكز اداری عظيم ،مدارهای پيچيده و كوچك،
فكرها (ايده ها) قرار گرفته اند و آنچه ارزش آفرين است از نوع فكری و
غير قابل لمس و بي وزن است.
 . 11در اقتصاد دانائي سهم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي و داخلي
از رشته فعاليت های مبتني بر دانايي ،نظير صنايع دارای فن آوری
عالي و متوسط ،خدمات مالي و تجاری مبتني بر اطالعات و دانايي و
فعاليت های آموزشي و پژوهشي حاصل مي شود.
نشانگرهای اقتصاد دانايي

• سرانه واگذاری امتیاز پتنت در هر میلیون نفر
• درآمد حاصل از حق امتيازات و مجوزهای علمي بر حسب دالر برای
هر يك هزار نفر
• تعداد بهره گيران از اينترنت در هر هزار نفر
• سهم صادرات فن آوری عالي از كل صادرات صنعتي

آفاق
ماهنامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی
توسعه و چشم اندازهای سازمانی

توزیع :اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد و مسوولین واحدها
صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی
مدیر مسئول :رئیس بیمارستان ،دکتر محمود جباروند و مدیر
بیمارستان ،آقای علیاری
سردبیر :دکتر سید فرزاد محمدی
دستیار سردبیر :زهرا هاشمی (کارشناس نوآوری)
دبیر اجرایی :دکتر عباس حامدیان (سرپرست روابط عمومی)
شمارگان 150 :نسخه
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ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
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ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ

نقش مراکز رشد و پارک های علم و
فن آوری در اقتصاد دانایی

ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ
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ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ

الف) سرمايه انساني
ب) فن آوری ارتباطات واطالعات
ج) شكل گيری فرايند نوآوری
 سرعت عمل در نوآوری تبديل هر چه سريع تر ايده به محصول و خدمات عرضه آن نه در سطح محلي يا منطقه ای ،بلكه در سطح جهانيد) خدمات پشتيباني فني
 ارائة خدمات فني و مهندسي استفاده از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهيه) خدمات مالي و اعتباری
 امكان استفاده از اعتبارات خدماتي و تحقيقاتي كمك به دسترسي به منابع مالي و جذب سرمايه گذاران تسهيل در جذب طرحها و پروژه های تحقيقاتياهم دستاوردهای مورد انتظار از فعاليتهای پارک ها و مراكز رشد علم
و فن آوری

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ
ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
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ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ

چه عواملي دانايي را افزايش مي دهد؟

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﻭ
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ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ

شرايط اخذ مجوز مراكز رشد

• داشتن فضای فيزيكي بالاستفاده با  1500مترمربع زيربنا
• داشتن گروه مديريتي توانمند به دانش مراكز رشد
• داشتن برنامه كسب و كار
• تكميل و ارسال كاربرگ های درخواست مجوز
به معاونت پژوهش و فن آوری وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوری.
برنامه و بودجه مراكز رشد

مراكز رشد فقط مسئوليت حمايت مالي را عهده دار نيستند.
تعداد نيروي انساني مراكز رشد حداكثر  3يا  4نفر ميباشد و همين
موضوع موجب حذف بوروكراسي زائد خواهد شد.
خدمات مراكز رشد از طريق خريد خدمت ارائه ميشود.
شركت هاي خارج شده ( )Spin offاز مركز رشد ،بايد هزينههاي انجام
شده را با سود وكارمزد زياد عودت دهند تا مراكز رشد ،خود گردان
شوند.
مراكز رشد براي يك دوره  3يا  4ساله ،ساليانه بنا بر نوع مركز رشد از
حمايت مالي بالعوض دولت برخوردار مي شوند.
وظایف مراکز رشد

 .1گسترش واحدهای تحقيقاتي و شركت های خدمات مهندسي و
تكميل چرخه تحقيق و توسعه
 .2توسعه فرهنگ كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد برای فارغ التحصيالن
جوان
 .3كاربردی كردن و تجاری سازی نتايج تحقيقات
 .4نوسازی صنايع موجود از رهگذر جذب و انتقال فن آوری
 .5جذب و حفظ نخبگان علمي كشور در طرح های تحقيقاتي و توليدی
مبتنی بر فناوری باال

• ارائه خدمات برای استقرار واحدهای فن آور ،تالش برای فراهم آوردن
حمایت های قانونی به منظور تسریع رشد واحدهای فن آور و در موارد
لزوم حمایت مالی مطابق ضوابط مندرج در قانون
• ارائه مشاوره های تخصصی مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های
نو به محصوالت قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها
• نظارت بر روند رشد واحدها و ارزیابی مستمر دستاوردها با هدف
افزایش کارایی مرکز رشد
• نظارت بر تحقق ایده محوری واحدهای فن آور

چه گروههايي مي توانند مؤسسين مراكز رشد باشند؟

• دارای ارتباط علمی با مجامع تخصصی مستقر در یک پارک علمی و
فن آوری یا نزدیک به سایر مراکز علم و فن آوری
• دارای فضاهای انعطاف پذیر قابل واگذاری به صورت اجاره
• دارای حوزه ستاد کوچک و مدیریت با تجربه
• دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال

در كشورهای خارجي بترتيب:
 -1شركت های خصوصي
 -2حاکمیت های محلي
 -3مراكز دولتي
مراكز رشد را راه اندازی مي كنند.
و بالعكس در ايران بترتيب:
 -1مراكز دولتي (دانشگاه ها ،پارک های علم و فن آوری)
 -2حاکمیت های محلي (استانداري ها)
 -3شركت های خصوصي

ویژگی های مراکز رشد

خدماتی که مرکز رشد به واحدهای فن آور ارائه میدهد:

• تامین محل کار (بصورت اجاره)
• خدمات آزمایشگاهی،کارگروهی و اطالع رسانی
• خدمات حقوقی ،مالی ،اعتباری ،پروژهیابی و بازاریابی
• آموزشهای تخصصی ویژه و ارتقای واحدهای فن آوری
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پارك علم و فن آوری ()Science & Technology Park

سازماني است كه به وسيله متخصصين حرفهاي مديريت ميشود
و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ
نوآوري و رقابت در ميان شركتهاي حاضر در پارك و مؤسسه هاي
متكي بر علم و دانش است .براي دستيابي به اين هدف يك پارك
علمي ،جريان دانش و فن آوري را در ميان دانشگاه ها ،موسسه هاي
تحقيق و توسعه و شركتهاي خصوصي و بازار به حركت انداخته و
مديريت ميكند و رشد متكي بر نوآوري شركتها را از طريق مراكز
رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل ميكند .پاركهاي علم و فن آوري
همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيالت
با كيفيت باال فراهم مينمايند.
در حقیقت ،پارك های علم و فن آوری مراکزی هستند که شرکت های
جوان یا بخش های مستقل شده از شرکت های بزرگ از طریق
همکاری تنگاتنگ با یک دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مجاور خود،
امر تحقیق و توسعه خود را پیش می برند و در آنان تا حدود زیادی
امکان تکوین نمونه های اولیه کاال (نه تولید انبوه) وجود دارد .به
عبارت دیگر ،پارك های علم و فن آوری تجمیع بهینه ای از شرکت ها
و مؤسسات دانش بنیان هستند که به وسیله متخصصین حرفه ای
مدیریت می شوند و هدف اساسی آنان ،افزایش ثروت در جامعه از
طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت پذیری در میان کارآفرینان
جوان ،پژوهشگران و دانش آموختگان دانشگاهی است.
منابع مالی پارک علم و فن آوری

• بودجه ساالنه (این بودجه از محل اعتبارات عمومی کشور تامین
می گردد).
• درآمد حاصل از فعالیت ها و خدمات پارک
• قراردادهای منعقده با سایر دستگاه های اجرایی
• کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی

شرایط ایجاد پارک علم و فن آوری

• وجود حداقل دو دانشگاه دولتی و غیر دولتی توانمند و حداقل
ده هزار دانشجو در رشته ها و زمینه های مرتبط با فعالیت پارک در
منطقه
• وجود حداقل یک شهرک صنعتی توانمند در منطقه
• وجود حداقل  150شرکت تولیدی و صنعتی و  50شرکت تحقیقاتی
و خدمات مهندسی خصوصی فعال در زمینه های مرتبط با فعالیت
پارک در منطقه
• اعالم حداقل  10واحد فن آوری برای مشارکت در تاسیس پارک و
یا حضور در آن
• وجود امکانات شهری و تاسیساتی مناسب در منطقه
• اعالم همکاری برخی دستگاه های مرتبط دولتی از قبیل استانداری،
دانشگاه ها ،اداره های کل استان و واحدهای تولیدی بزرگ استان
• مساحت الزم برای ایجاد پارک در شروع حداقل  5هکتار و حداکثر
 30هکتار می باشد.
• وجود تاییدیه مراجع ذی ربط از قبیل شهرداری ،کمیسیون ماده 5
یا شورای عالی شهرسازی در مورد مالکیت و کاربری زمین مورد نظر
• وجود راه های دسترسی مناسب به مناطق شهری ،دانشگاهی و
صنعتی مجاور
• وجود تاسیسات پایه شامل آب ،برق و تلفن حداقل تا یک کیلومتری
زمین مورد نظر برای احداث پارک

پارك علم و فن آوری ضمن ایجاد فضای مناسب به منظور بهره مندی
بنگاه های کوچک و متوسط از قوانین حمایتی و خدمات پشتیبانی
متمرکز ،موجبات توسعه کارآفرینی و تجاری سازی نتایج تحقیقات
دانشگاهی را از رهگذر هم افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این بنگاه ها
و نیز کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری،
فراهم می سازند.
در اینجا به تعریف انواع مراکز حمایتی از بنگاه های کوچک و متوسط
در کشور که به طور عمده تحت نظارت وزارتین علوم تحقیقات و
فناوری و صنایع و معادن است ،پرداخته می شود.
الف) پارک علم و فن آوری
 :1تجمیع بهینه ای از مؤسسات دانش بنیان است که به وسیله
متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف آن ،افزایش ثروت
در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت پذیری در میان
کارآفرینان است.
ب) مرکز رشد علم و فن آوری
 :2مکانی(فیزیکی یا مجازی) متشکل از یک یا چند مجموعه است که
واحدهای فن آوری نوپا نظیر هسته های فن آوری دانشگاهی و بنگاه های
کوچک و متوسط دانش بنیان به صورت موقت در آن مستقر و مجتمع
می شوند و از قوانین حمایتی و خدمات پشتیبانی ویژه برخوردار می گردند.
ج) خوشه صنعتی
 :3مجموعه ای از بنگاه های کسب و کار است که در یک منطقه
جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری
و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کاال و
خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترك برخوردارند.
د) شهرک صنعتی
 :4مکانی است دارای محدوده معین برای استقرار مجموعه ای از
واحدهای صنعتی ،فن آوری وخدمات پشتیبانی که بخشی از امکانات
زیربنایی و خدمات ضروری را با توجه به نوع و وسعت شهرك در
اختیار آنان قرار می دهد.
ه) شهرک فن آوری
 :5مکانی در شهرك صنعتی است جهت توسعه همکاری دانشگاه
و صنعت و پاسخگویی به نیازهای تخصصی صنایع از طریق جلب
مشارکت حداکثری دانشگاهیان با تأکید بر مسئله یابی و بهبود
محصوالت و خدمات موجود.
و) مرکز و مجتمع فن آوری
 :6مرکزی حمایتی و تأیید صالحیت شده است که به عنوان منبع
رشد و تأمین کسب و کار و نوآوری برای بنگاه های کوچک و متوسط
مبتنی بر فن آوری عمل نموده و رهنمودهای جامعی را برای راهبری
آنان ارائه می نماید.
پاركهاي علمي و فن آوري ابزار توسعه كارآفريني

يکي از اهداف اوليه تشکيل يک پارک فن آوري افزايش تعداد
شرکت هاي کوچک و متوسط دانش محور کارآفرين است تا
در يک محيط اقتصادي به فعاليت بپردازند .از اين شرکت ها به
عنوان پشتوانه بخش خصوصي براي کمک به تنوع اقتصادي
نام برده مي شود .با کمک به رشد شرکت هاي مستاجر ،پارک هاي
تکنولوژي نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصاد محلي بازي مي کنند.
آنها مشاغل جديد ايجاد مي کنند ،سرمايه هاي خارجي را جذب
مي کنند و قدرت رقابت پذيري ملي و منطقه اي را افزايش مي دهند.
اين نقش توسعه اي بخصوص در تحوالت اقتصادي مهم است.
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نظام ملی نوآوری

رستم اللكاكا معتقد است كه نظام ملي نوآوري از تفكيك و تعامل
خردسامانه های زير شكل مي گيرد:
• سياستگذاري علم و فن آوري و ابزارهاي اجراي اين سياست
• توسعه منابع انسانی
• تحقيقات علمي و تجاري سازي آن
• داد و ستد فن آوري در بازار بين المللي
• خدمات حمايت فني و توسعه تجاري
• تأمين مالي فعاليت هاي علمي و فن آوري
• همكاري های بين المللي
مطابق اين نظريه مالحظه مي شود كه توسعة منابع انساني فني يكي
از زيرساخت هاي اين نظام محسوب مي شود .وي همچنين با بيان
اين كه پارك هاي فن آوري ابزار تشويق نوآوري در اين نظام محسوب
مي شوند ،در ادامه آنها را بدين صورت معرفي مي نمايد:
«پارك فن آوري ،يك توسعه مبتني بر مالكيت ،در يك محيط فيزيكي
با كيفيت باال و پاركمانند است.
آنها از مزاياي نزديكي به منابع مهم سرمايه معنوي،
زيرساخت هاي مناسب و سياست هاي راهنماييكننده ،بهره مند
مي شوند و شركت هاي مبتني بر فن آوري و موسسات دولتي
را در يك «محيط مديريت شده» حمايت ميكنند و بنابراين
تعامل ،توسعه فناوري و رشد اقتصادي را تسهيل ميكنند.
يك پارك علمي ،يك توسعه مبتني بر مالكيت مي باشد كه روابط
عملياتي منظمي با يك دانشگاه يا ساير موسسات تحقيقاتي و آموزشي
دارد و به منظور تشويق شكل دهي و پيشرفت بازرگاني دانش محور و
سازمان هاي ديگر در يك سکان طراحي شده است و فرايند مديريتي
كه به صورت فعال به دنبال انتقال فن آوری و مهارت هاي بازرگاني به
سازمانهاي پارک مي باشد را دارا مي باشد.
مطابق اين تعاريف پاركهاي علمي و فن آوري ابزاري براي توليد ثروت
مي باشند و یک مسوولیت اجتماعی اصیل در توسعه را دنبال می کنند.
همچنين براساس نظريه هاي مطرح شده توسط كارشناسان و
متخصصين جهاني ،پاركهاي علمي و فن آوري با توجه به خصوصياتي
كه دارند ،مي توانند در جهت كارآفريني و اشتغال زايي نقش مهمي
ايفا نمايند .در اين راستا ،توجه به نظرياتي كه در ادامه مي آيد،
مي تواند ما را در درك اهميت پاركهاي علمي و فناوري به عنوان
منابع كارآفريني ياري رساند .لوئيس سنز معتقد است كه پاركهاي
علمي و فناوري ،بيش از هر چيز ديگر ،در ارتباط با نوآوري فعاليت
مي نمايند .وي بيان ميكند كه كشورها از طريق ايجاد محيط مناسب
براي نوآوري در سطح ملي و منطقه اي ،به شركت ها و صنايع اجازه
مي دهند كه بنیه قويتری بدست آورند و در نتيجه سود بيشتري
کسب کرده و اشتغال بيشتري ايجاد نمايند .بدين طريق است كه
با راه اندازي پاركهاي علمي و فن آوري مي توان موجبات افزايش
رفاه اجتماعي و ارتقاي سطح زندگي شهروندان را فراهم نمود.
لوگر و گولدستین معتقدند كه پاركهاي علمي با كارآفريني هاي
نوآورانه ،مزاياي اقتصادي و اجتماعي عظيمي ايجاد ميكنند .به عقيده
آنها اين ديدگاه به وسيله موفقيت هاي بخش هاي نوآوري تكنولوژي يا
مناطق صنعتي جديد مانند دره سیلیکون بوجود آمده است .همچنين
اشاره دارند كه پاركها مراكز رشدي هستند كه توسعه اقتصادي محلي
را با تمركز زياد بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه و ايجاد تسهيالت در
جذب محققين و مهندسين فراهم ميكنند .همچنين لوگر ،پاركها را
داراي حضوري اثر بخش در زمينه ايجاد شغل هايي با ارزش افزوده باال
و در زمينه فن آوري بيان ميكند.

تاریخچه شهرک ها ،پارک ها و مراکز رشد در ایران

تاريخچه ايجاد اولين شهرك علمي و تحقيقاتي در ايران مربوط به
سال  1371است كه پيشنهاد تهيه گزارش بررسي مقدماتي آن توسط
شركت سهامي ذوب آهن مطرح شد و پي گيري كليت كار به معاونت
پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان واگذار شد و در همين سال موضوع
در شوراي پژوهش هاي علمي كشور تصويب گرديد .در سال  1372با
تشكيل هيأت امنا عمليات اجرايي شهرك شروع شده و در سال 1375
اساسنامه آن در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب گرديد .در سال
 1378عمليات اجرايي ساخت مركز رشد انجام و در سال  1379مركز
رشد غدير با استقرار  17واحد فن آوري و تحقيقاتي راه اندازي شد.
پارك فن آوري پرديس در سال  1379مطالعات مكان يابي را انجام داد
و در سال  1380نقطه اي در شهر پرديس جهت احداث انتخاب شد.
اين پارك كه وابسته به نهاد رياست جمهوري است به لحاظ عملكردي
متفاوت با ديگر پارك هاي ايران بوده است .پارك هاي علم و فناوري
استان هاي آذربايجان شرقي ،سمنان ،خراسان ،فارس ،گيالن ،مركزي
و يزد در سال  1381با انحالل سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي
استان ها و تبديل آن ها به پارك ايجاد شدند.
اين روند و ايجاد پارك ها و توسعه آن در حال حاضر نيز بنا بر تكاليف
قانوني برنامه پنجم توسعه (بند د ،ماده  )16بايد ادامه داشته باشد كه
اين روند تاكنون در قوانين بودجه هاي سنواتي ديده شده و فرايند
توسعه آن نیز ادامه دارد.
نظر به اطالعات معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،تعداد كل پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري كه از وزارت
خانه ياد شده مجوز دارند (99مورد) است كه از اين تعداد  21مورد
(21/2درصد) در تهران واقع شده است که شامل :پارك هاي علم و
فناوری وابسته به جهاد دانشگاهي ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه
تهران ،پارك وابسته به وزارت نيرو ،وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه
اميركبير مي باشد .استان فارس با تعداد  8مورد يعني  8/1درصد
و استان خراسان رضوي با تعداد  7مركز يعني  7/1درصد از كل
پارك هاي موجود را به خود اختصاص داده و بعد از تهران در رده هاي
دوم و سوم قرار دارند .الزم به ذكر است تنها استاني كه فاقد پارك علم
و فن آوري است ،استان كهگيلويه و بويراحمد است.
استان تهران با  3شهرك يعني 10/3درصد و استان اصفهان و سمنان
هر كدام به تفكيك با  2شهرك يعني  6/9درصد داراي بيشترين
پراكندگي شهرك ها و پارك هاي علم و فناوري در بين استان هاي
كشور هستند .در بررسي پارك هاي علم و فناوري براساس دستگاه
مؤسس از تعداد  99مركز رشد موجود تعداد  43پارك  43/4درصد
وابسته به پارك هاي مذكور هستند ،تعداد  32پارك يعني 32/3
درصد وابسته به دانشگاه ها بوده و تعداد  7پارك يعني 7/1درصد نيز
وابسته به جهاد دانشگاهي مي باشند .ساير موارد نيز وابسته به مراكز
تحقيقاتي ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مناطق آزاد ،مراكز
خصوصي ،وزارت نيرو ،نهاد رياست جمهوري و شركت شهرك هاي
صنعتي هستند.
منابع:

 نقش پارک های علمی در توسعه کارآفرینی ،زینب ایزدیان1390 ، بررسي پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري ايران با نگاهي بر رويكرد جهاني ،مجيدسليماني1389 ،
 جايگاه مراكز رشد ( )Incubatorدرتوسعه كارآفريني1385 ، بررسي مباني و شاخصهاي اقتصاد دانايي محور و جايگاه آن در کشورهای منتخبدر مقایسه با ایران ،مصطفی عماد زاده1386 ،
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