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 علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوریهای ارکنقش پ

  2اله حاجی حسینی، حجت1علی نصر

 دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی، دانشگاه عالمه طباطبائی. 1

 علمی و صنعتی ايرانهای دانشیار سازمان پژوهش. 2

 01/12/95: تاریخ پذیرش ،01/07/95 :تاریخ دریافت

 

 چکیده

 و مؤسساتاین  نقشو  است داشته ایمالحظه قابل شتاب دنیا در فناوری و علمهای پارک و شدر مراکز تأسیس

 ترروز آشکارتر و نمایانبهو فناوری در هر کشوری روز نوآوری هایزیرساخت از بخشیکارکردهای متنوع آنان به عنوان 

و فناوری، انکوباتورها و مراکز رشد و نیز کارکردهای  علمهای مرور کاملی بر ادبیات و تعاریف پارک د. در این مقالهشومی

مرتبط با این های پژوهشهای بندی یافتهمتفاوت صورت گرفته است. با جمعهای از دیدگاه ها در نقاط مختلفآن

های شرکت« )سازمانی»توسعه فناوری و نوآوری از منظر  و اثرات آن برها مزایای ایجاد پارکتوان به می زمینه،

و سهولت در جذب تسهیالت مالی مورد ها ایده سازیبنیان، تجاریدانشهای گیری سریع شرکتبنیان( به شکلدانش

ص زایی نیروی انسانی متخصبه ارتباط مداوم دانشگاه و صنعت، حفظ و اشتغال «و کشوریای منطقه»نیاز و نیز از منظر 

 و کار و کارآفرینی اشاره کرد. در کشور، انتقال فناوری کاربردی و بهبود فضای کسب

 . ، توسعه نوآوریبنیاند، انکوباتور، فناوری، شرکت دانشپارک علم و فناوری، مرکز رش: هاکلید واژه
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 مقدمه  -1

 شدر چگونگی و میزان به آینده درها کشور موفقیت

 محصوالت و پژوهشی علمی، مناسبات درها آن ثیرتأ و

 با کشورها. داشت هدخوا بستگیها آن راهبردی

 اندتوانسته فرهنگ فناوری و علم، در مستمر پیشرفت

 رد که آنجا تا دهند، ارتقا پیوسته را استانداردها سطح

 را جهانی گسترده بازارهای فراملی، و ملیهای عرصه

 قرار خود نوینهای فناوری و دانش و خود تسلط تحت

 فناوری رد بودن سرآمد و دانش کردن کاربردی .اندداده

 . [1] است جوامع توسعه اصلیهای شاخص از یکی

 که است این فناوریهای پارک نهایی موریتمأ

 دانشگاهیهای پژوهش از آمده دست به نتایج دنبتوان

 رابطه خالء راه این از و کرده هماهنگ صنعت نیاز با را

 به نهایت در امر این و دنکن پر را دانشگاه-صنعت

 علمی پارک. شد خواهدنجر م دانش سازیتجاری

 مؤسسات توسعه در فیزیکی هایزیرساخت ازجمله

 اقتصاد به رسیدن در که دشومی محسوب محوردانش

 گرچها .[2]شود میگرفته  رفته کاربه محوردانایی

 اما ،گرددبرمی پنجاه دهه به علمی هایپارک تاریخچه

 رشد سبب فناوری عصر در زمانهم هاآن مؤثر کارکرد

 جرأت به .است شده اخیر دهه دو در هاآن سریع

 یا هیافتتوسعه از اعم کشورها کلیه امروزه گفت توانمی

 اجتماعی - اقتصادی ساختارهای با توسعه حال در

 پارک نام با زیرساخت این از گیریبهره ،متفاوت

 ینوع به را مشابه هایامن یا تحقیقاتی پارک فناوری،

 . [3] اندکرده تجربه

 تعاريف -2

 علمی هایپارک المللیبین انجمن تعریف بربنا

(IASP)، «توسط که است سازمانی علمی پارک یک 

 آن اصلی هدف و شودمی اداره ایحرفه متخصصان

 ارتقای و تشویق طریق از جامعه در ثروت افزایش

 میان در رقابت قدرت افزایش و نوآوری فرهنگ

 ادایج با علم بر متکی که است سساتیمؤ و هاشرکت

 میان در فناوری و دانش جریان مدیریتی و انگیزش

 هایشرکت توسعه، و تحقیق مراکز ها،دانشگاه

 بر متکی هایشرکت رشد و ایجاد بازار، و خصوصی

 لتسهی زایشیهای فرآیند و رشد مراکز طریق از نوآوری

 «.کندمی

 فناوری و علم پارک» ،(EU) اروپا اتحادیه نظر بنابر

 ایفض در شده سیستأ تازه هایشرکت که است نیمکا

 کار این از هدف که اندشده متمرکز ایشده محدود

 نای بقای میزان و پیشرفت شانس افزایش و توسعه

 یک در مشترک هایفرصت ایجاد منظور به هاشرکت

 به اصل در که است مناسب فضاهای دارای ساختمان

 .«شودمی گفته تحقیقاتی پارک آن

 وانتمی هافعالیت نوع نظر از را تحقیقاتی هایپارک

 : کرد تقسیم زیر دسته دو به

طور معمول به: (Science park) علمی پارک (الف

 مجاورت در مناسب یفضای در هادانشگاه توسط

 بین متقابلی همکاری و شودمی ایجاد دانشگاه

 اهدانشگاه و هاپارک آن در مستقر صنایع صاحبان

 .آیدمی وجود به

طور به: (Technology park) فناوری پارک( ب

 ایجاد صنعتی هایقطب مجاورت در معمول

 تحقیقاتی ارتباطات گسترش نیت با و شوندمی

 و تحقیقاتی واحدهای با منطقه در موجود صنایع

 .گیرندمی شکل منطقه دانشگاهی

 رایب تسهیالتی که هستند مراکزی نیز رشد مراکز

 فراهم رشد حال در و جدید ارهایک و کسب از تعدادی

 اداری، فضای و امکانات از اینکه جمله از ؛کنندمی

 هب کنند، استفاده مشترک آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 و هاحمایت ها،آموزش ،هامشاوره از وسیعی دامنه

 و بازار ارزیابی مالی، و ایحرفه فنی،های ریزیبرنامه

 یا مک هزینه با تسهیالت این که دارند دسترسی غیره

 و حقیقی افراد اختیار در مشخص مدتی برای و رایگان
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 شناخته رشد مراکز در حضور شرایط واجد که حقوقی،

 . [4گیرد ]می قرار شوند،

 فناوری و علم هایپارک با رشد مراکز تفاوت -3

 رشد )انکوباتورها( مراکز از یک هر که رسدمی نظربه

 نوآوری ملی ظامن در فناوری و علم هایپارک و

 روی شده انجام مطالعات دارند. عمق های متفاوتینقش

ات یجزی نسبی مقایسه به گرددمیبر علمی هایپارک

 علمی هایپارک از محدودی تعداد خصوص در اطالعات

 در زندگی موجود تفاوت در شودمی خالصه سپس و

 . [5] دارد پارک هر که داخلی کاری

 رویکرد با دانشگاهی اکزمر جوار در علمی هایپارک

های مجموعه جوار در فناوری هایپارک و پژوهشی

 یفاا را نقشی توسعه و تحقیق پتانسیل با صنعتی

 هک رشد یا همان انکوباتورها مراکز نقش از که کنندمی

 یا پژوهشیهای دانشگاه با ارتباط بدون توانندمی

 متفاوت ،باشند شده تأسیس صنعتیهای مجموعه

 دانیمکه ب است الزم نقش در تفاوت این بیان رایب .است

 هایشرکت و یا جدید فناوری هایشرکت گیریشکل

 زیر روش سه از یکی به تواندمی محوردانش جدید

 پذیرد: صورت

 مادر سازمان از عملیاتی انشعاب( الف

 عملیاتی لحاظ از اگرچه جدید شرکت حالت این در

 از اما ،است مادر سازمان و شرکت از مستقل و متفاوت

 نبی سهام تقسیم و واسطه تسهیم به تیکمال نظر

از  متأثر مؤسس، تیم یا کارآفرین و مادر سازمان

 این. ماندمی باقی مادر سازمان هایتصمیم و هاسیاست

 درون سازمان فناوری تکوین دوره شدن سپری انشعاب،

 .است مؤسس تیم یا کارآفرین توسط و مادر

 مادر شرکت از انیسازم انشعاب( ب

 و عملیاتی لحاظ به هم جدید شرکت حالت این در

 استقالل مادر شرکت و سازمان از مالکیت لحاظ به هم

 رد صددرصد طورهب آن بنابراین کنترل. است یافته

 رینکارآف البته. دارد قرار مؤسس تیم یا کارآفرین دست

 حصولم به ایده تبدیل اولیه مراحل نیز کارآفرین تیم یا

 .است کرده طی مادر سازمان درون را

 مستقل کارآفرينان( ج

 یمدت برای اگرچه مؤسس تیم یا کارآفرین اینجا در

 فناوری تکوین اما اند،داشته حضور مادر سازمان درون

 ایانپ به خود پشتیبانی و فکری نیروی و هزینه با را

 بدون مادر، سازمان از خروج از پس بنابراین. اندرسانده

 رد مادر سازمان با حقوقی یا عملیاتی مشارکت به مالزا

 . [6هستند ] جدید سازمان تأسیس پی

 انکوباتورها -4

 تحت ایزیرمجموعه دارای علمی هایپارک بیشتر

ا همان ی انکوباتورها کلی فضای. هستند انکوباتور عنوان

 عصنای در رقابت قدرت افزایش و نوآوری رشد برمراکز 

 سازیتجاری و گیریشکل مشوق تورهاانکوبا. دارد تکیه

 .هستند نوآور و خالقهای ایده

 رمایگ که است دستگاهی نام لغوی نظر از انکوباتور

 و آورده فراهمرا  جوجه به مرغتخم تبدیل برای الزم

 به ،اندآمده دنیا به مقرر موعد از زودتر کهرا  نوزادانی

 یک درا همرغتخم برای که اتفاقی .رساندمی الزم رشد

 رایب تجاری انکوباتور یک در افتدمی انکوباتور دستگاه

 . [7] دهدمی رخ آفرینانهکار فکرهای وها ایده

ا یک ی از ستا عبارت انکوباتور تر،دقیق بیان به

 رد جدید هایشرکت ایجاد برای که ساختمان از بخشی

 زمین یا ساختمان این. گیردمی قرار کارآفرینان اختیار

 خدمات که است مرکزی دفتر یک دارای ر معمولطوبه

 به را مدیریتی پشتیبانی خدمات از اعم عمومی

 خدمات این. کندمی ارائه محل در ساکن هایشرکت

 اهدانشگ چند یا یکصنعت و  دولت، توسط است ممکن

 . [8] شود ارائه

 زایشاف و نوآوری تحقیق، برها انکوباتور کلی فضای

 مشوق انکوباتورها دارد. تکیه صنایع در رقابت قدرت
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 نوآور و خالقهای ایده سازیتجاری و گیریشکل

 کارآفرینان جذب برای مناسب ابزاری و هستند

 منعطف ساختاری دارای مراکز این. شوندمحسوب می

 را کوچک کارهای و کسب نیاز مورد خدمات که بوده

 هاآن حیات ابتدایی هایسال طول در پویا ییفضا در

 و امکانات دادن قرار اختیار در با و کنندمی نتأمی

 یک ایجاد برای اولیههای هزینه نیاز، مورد خدمات

 و مدیریتیهای مشاوره ارائه با و داده کاهش را حرفه

 .کنندمی جبران را هاشرکت ضعف حقوقی

 انکوباتورها بندیطبقه -5

 و دولتی نهادهای سطتو :صنعتی انکوباتورهای( 1

 هاآن هدف و شوندمی حمایت رانتفاعیغی مؤسسات

 این. است کارفرمایان از حمایت طریق از کار ایجاد

 شده، بازسازیهای ساختمان در اغلب انکوباتورها

 سایر وها اداره ساختمان و متروکه کارخانجات

 دازیانراه گیرند،نمی قرار استفاده مورد که فضاهایی

 .شوندمی

 دانش سازیتجاری منظوربه: دانشگاهی انکوباتورهای( 2

 طریق از شده ایجاد معنوی مالکیت و فناوری ؛فنی

. اندآمده وجودبه هادانشگاه پژوهشی هایفعالیت

 همچون تسهیالتی دانشگاهی انکوباتورهای

 مشاوره همچنین وها کتابخانه ها،آزمایشگاه

 هایشرکت به را علمی تهیأ اعضای و دانشجویان

 این از برخی. کنندمی ئهارا خود عضو نوپای

 مایتح هادانشگاه توسط مستقیم طوربه انکوباتورها

 دیگر از شرکایی دارای اغلب اما شوند،می

 .دهستن زمینه این در آفریناننقش و گذارانسرمایه

 و هستند خاصی مکان فاقد :مجازی انکوباتورهای( 3

 را کاری فضای از غیر دیگری تسهیالت و خدمات

 ترینعمده. کنندمی عرضه خود عضو ایهشرکت به

 کیلتش اینترنتی انکوباتورهای را گروه این قسمت

های دهندهشتاب به موسوم گروه این. دهندمی

 از ،هستند خود خاصی هاویژگی با اداری تجاری

 و ترکوتاه هاآن تجاری فرآوری دوره اینکه جمله

 یریگاندازه و سنجش قابل سادگیبه هاآن کار نتایج

 .نیست

 زا کاملی مجموعه دارای :المللیبین ( انکوباتورهای4

 ایهفعالیت پیشرفت برای پشتیبانی هایسرویس

. تاس صادرات روی بیشتر هاآن تمرکز و هستند تجاری

 ،پژوهشی مراکز ها،دانشگاه با انکوباتورها این

. دنهست ارتباط در المللیبین و داخلی گذارانسرمایه

 ایجاد گروه، این فرد به منحصرهای یویژگ از یکی

. است خود به مربوط محدوده در انکوباتورها از ایشبکه

 طریق از را انکوباتورها ظرفیت و توانها شبکه این

 توجهی قابل مقدار به اطالعات و منابع گذاردن اشتراک

 . [7] دهندمی افزایش

پارک علم و فناوری محلی برای  ،ترعبارت سادهبه

دانشی و تولیدکننده فناوری )چه های ار شرکتاستقر

کارآفرینان مستقل( از انشعاب و چه حاصل  از حاصل

که یا از درون بخش تحقیقات دانشگاهی یا از درون 

 ، استاندتحقیق و توسعه صنعت ایجاد شدههای بخش

و با قوانین مالکیت مشخصی از آن محل برای ادامه و 

ی فناوری و تجارت خود با دنیاهای گسترش فعالیت

ساختمان یا زمینی در  ،اما مراکز رشد کنند.می استفاده

که با هدف کمک و به بلوغ  هستند هایا دانشگاهها پارک

 حاصل از تحقیقات عمدتاً های رساندن فناوری

دانشگاهی کارآفرینان در یک مدت معین و کوتاه 

 کنند.می فعالیت

 دهایکارکر و جایگاه بررسی به آنکه از پیش

 ت:اس ضروری نکته یک ذکر بپردازیم، علمی هایپارک

 و اصطالحات حاوی علمیهای پارک با مرتبط ادبیات

 شهرک تحقیقاتی، شهرک قبیل از متعددیهای واژه

 که است غیره و فناوری قطب صنعتی، پارک علمی،

 رارق استفاده مورد یکسانی مفاهیم به اشاره برای اغلب

 . [9ندارد ] وجود هاآن بین یروشن مرز و اندگرفته
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 [10فناوری ] و علمهای پارک هایويژگی و تعاريف -1جدول 

 سازمان( -)شخصمحقق  معیار تعريف مشخصه

هرچه  هئها و ارا، تشیویق رشید شیرکتوظیفه مدیریت پارک -

 بهتر امکانات و خدمات.

پارک - یت  مدیر ناوری ازهای نقش  قال ف ناوری در انت  ف

 صنایع. بهها شرکت

 ارتباط با نهادهای آموزش عالی. -

 و مخاطرات مختلف.ها بر ریسک -

 محورجدید فناورانههای کید بر رشیید شییرکتأت -

(NTBF’s) 

 مانک

(1988) 

در برای آموزش هایی پارک فناوری مشییابه دانشییگاه یا مکان -

 حد عالی است.

 .بخشخالق و رضایت یفناورانه در محیطهای فعالیت شرکت -

پارک - ناییهایی ، نوآوریهادر   وها مبتنی بر توا

نههای شیییرکتاسیییتعداد  ناورا  محور صیییورتف

 گیرد.می

ای هتولید محصییوالت باکیفیت توسییط شییرکت -

 فناور.

 مک دانلد

(1987) 

شرکت - سعه ارتباط مابین  شویق تو ور محجدید فناورانههای ت

(NTBF’s )هاسازی میان شرکتو خوشه. 

فناور از طریق تحقیقات های شیییرکتزایندگی  -

 علمی.

اسیییتخراج محصیییوالت نوآور و تولید مبتنی بر  -

 دانش.

 وست هد

(1997) 

 ها.ایجاد و افزایش انگیزش در بین شرکت -

 امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال. سازیفراهم -

 سیسات مناسب و باکیفیت.أه فضای کاری دارای تئارا -

 ای از منابع مهم و ضروری.شبکه سازیفراهم -

 .ایمتخصصین حرفه اداره پارک فناوری توسط -

افزایش ثروت از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ  -

 نوآوری.

کت - یان شیییر بت در م قا قدرت ر های افزایش 

 )ایجاد مزیت رقابتی(.ها پارک مستقر در

 هایی پارکالمللبینانجمن 

 علمی

 هایشییرکتباط مابین مناسییب و توسییعه ارت یایجاد محیط -

 بزرگ و کوچک.

 عالی.دانشگاه و نهادهای آموزش  ارتقای ارتباط با -

 دسترسی به افراد شاخص و حیاتی. -

 فیزیکیهای کنندگان سرمایهمینأدسترسی به ت -

 یگیرعلم و فناوری مکانی برای شکلهای پارک -

 محور.جدید فناورانههای فعالیت و رشد شرکت

 ث انتقال فناوری به صنعت.باعها پارک -
های علمی انجمن پارک

 بریتانیا

 صنعت. باها دانشگاهعلم و فناوری عامل همکاری های پارک -

قال های پارک - مل انت عا ناوری  ناوریف گاه ف و ها از دانشییی

 نهادهای تحقیقاتی به صنعت.

های پارک علمی مکانی برای اسیییتقرار شیییرکت-

 فناورانه

مالکیت ناوری ممکن اسیییت علم و فهای پارک -

 خصوصی داشته باشند. رسمی یا

و ها انجمن دانشگاه

 های تحقیقاتیپارک

کنند که می فراهم را فناوری خدمات و امکاناتیهای پارک -

 خواهد شد. محورجدید فناورانههای باعث رشد شرکت

ش - شد بی شرکتامکان آموزش و ر فناوری های در پارکها تر 

 .آیدمی وجودهب

 وظیفه پارک انتقال فناوری به صنایع است. -

 پارک علم و فناوری یک نوآوری است. -

با فناوری ارتباط رسیییمی و عملیاتی های پارک -

 تحقیقاتی دارند. مراکز
همکاری اقتصادی و  سازمان

 توسعه

 



 هیافتر ری و فناوریهای علم و فناوری در توسعه نوآونقش پارک

 

42 

 صنعت و دانشگاه واسط حلقه -5

 که است این فناوریهای پارک نهایی موریتمأ

 ار دانشگاهیهای پژوهش از آمده دستبه یجنتا دنبتوان

 رابطه خالء راه این از و کرده هماهنگ صنعت نیاز با

 به نهایت در امر این و دنکن پر را دانشگاه-صنعت

 [2. ]شد خواهد منجر دانش سازیتجاری

 دانشگاه فناوریهای پارک در کههایی شرکت

 بخشالهام هستند، مستقرغیره  و MIT استنفورد،

 اقتصادی گذارانسیاست وها پارک دهندگانسعهتو

ها دانشگاه سطح در فناوریهای پارک ایجاد برای

 [10] .هستند

 

 
 

 و علمهای پارک به نسبت عمدههای ديدگاه -6

 فناوری

 فناوری و علمهای پارک با مرتبط ادبیات مجموع در

 : زا عبارتند که گیرندمی قرار مطالعاتی عمده حوزه دو در
 يک عنوانبه فناوری و علمهای پارک :نهادی . ديدگاه1

 عنوانبه فناوری و علم پارک به نهادی دیدگاه .نهاد

 یهاشرکت برای امکانات آورندهفراهم سسهمؤ

ها دفرآین بر دیدگاه این. نگردمی محورفناورانه جدید

ها پارک فعالیت مکانیزم و مشیخط ابزارهای و

اتی از قبیل وظایف و و موضوع داشته کیدتأ

 اندازه و تعداد رشد، مراکز وها پارکمأموریت 

 کند. می بررسی را غیره و دانشگاهیهای شرکت
 مناطق عنوانبه فناوریهای پارک :اقتصادی . ديدگاه2

 پارک اقتصادی، رویکرد در .اقتصادی و فناورانه

 ساختار با متخصص هایشرکت شامل فناوری

 ندهفزای ثیراتتأ وها شرکت بین گسترده ارتباطی

 رب هاپارک ثیرتأ دیدگاه، این در. است محیط بر آن

در این  .[11] شودمی بررسیای منطقه توسعه

 فیزیکی زیرساخترویکرد، پارک علم و فناوری 

 رب و است محورفناورانههای شرکت برای تخصصی

 وها پارک ملموس و مستقیمهای کمک

. دارد کیدتأها شرکت این به آن درونیهای سازوکار

 در عمدتاً  رویکرد این در گرفتهصورت مطالعات

 به کمک کارآفرینی، و مشاغل ایجاد با رابطه

 و R&Dهای فعالیت و پذیرمخاطره گذاریسرمایه

 و یامنطقه اقتصادی توسعه در شده ایجاد تغییرات

 محورفناورانههای شرکت تشکیل واسطههب ملی

 . [12] است
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دنیا و  در فناوری و علمهای پارک اريخچهت -7

 ايران

 پارک عنوانبه همگان سوی از که پارکی نخستین

 رد استنفورد دانشگاه فناوری پارک شد، شناخته علمی

 فردریکهای اندیشه دهزایی پارک، این. بود 1951 سال

 د.ش مشهور سیلیکون دره پدر به بعدها که است ترومن

 وجهه بهبود و نشگاهدا درآمد افزایش برای وی

. ردک نفورداست پارک تأسیس به اقدام آن، المللیبین

 برای هک است صنعتی منطقه نخستین استانفورد، پارک

 جوار در توسعه و پژوهش امکانات وها شرکت جذب

 نخستین همچنین و است شده ریزیطرح دانشگاه یک

 .ستا دانشگاه یک کنار در برتر فناوری بر مبتنی پارک

 ااروپ و آمریکا در بعدها فناوریهای پارک سیستأ دهای

 ثمثل پارک. گرفت قرار اقتباس مورد گسترده طورهب

 وکوباتس علمی شهرک شمالی، کارولینای در تحقیقاتی

 لمیع هایپارک و فرانسه در پلیسآنتی سوفیا ژاپن، در

 ترینقدیمی از انگستان در کمبریج و وات هریوت

 که هستند جهان سراسر در هبردیرا و علمی هایمکان

 . [9اند ]شده تأسیس 1970 دهه نیمه از پیش همگی

 برای اقدام نخستین ،1369 سال در ایران در

 شهرک نامبه کشور تحقیقاتی شهرک تأسیس

 شپوش زیر قزوین -کرج بزرگراه در کاوش تحقیقاتی

 کار هادام که شد شروع وقت ملی صنایع سازمان

 خاص مناطق تأسیس ،1372 لسا ماند. در مسکوت

 آزاد مناطق تأسیس قالب در ویژه مقررات با تجاری

 و آزاد مناطق عالی شورای زیرنظر صنعتی - تجاری

 چارچوب در اسالمی شورای مجلس تصویب مبنایبر

 ورکش فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول هبرنام

های پژوهش سازمان ،1373 سالدر  .گرفت صورت

 واقع انقالب عصر مجتمع ایجاد ایران تیصنع و علمی

 قرار خود کار دستور در را تهران شهر غربیجنوب در

 اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرک ،1379 سالدر  .داد

 یک تأسیس دورنمای با و رشد مرکز یک قالب در

 و تحقیقات علوم، وزرات به وابسته فناوری شهرک

. دش ایجاد اصفهان صنعتی دانشگاه همکاری با و فناوری

 محدوده در پردیس فناوری پارک ایجاد سال، همان در

 تهران شرقشمال در بومهن در واقع پردیس جدید شهر

 و جمهوری ریاست فناوریهای همکاری دفتر زیرنظر

 در .گرفت قرار کار دستور در شریف صنعتی دانشگاه

 اقتصادی ویژه همنطق ایجاد ،1379 سال اواخر

 یامپ اقتصادی ویژه همنطق مچنینه و شیراز الکترونیک

 حاضر حال در .[13] شد تصویب پیام فرودگاه کنار در

سایت وزارت علوم، تحقیقات و  آمار آخرین بنابر

 و علم پارک 33 ،کشور در 1394 سال در ،فناوری

 .دارد وجود فناوری رشد مرکز 62 و فناوری

 

 [ 14مرتبط ]های حوزه و فناوری و علمهای پارک با مرتبط مطالعات بندیدسته -2جدول 

 توضیحات کلیدیهای يافته موضوع پژوهشگر

 استوری و تثر

(1998) 

علم های پارک

 فناوری و

 اروپایی

 فناوریهای طور مشیییخص از پارکهفناوری اروپایی بهای پارک -

 ترند.آمریکایی کوچک

ای به کارمندیابی و انتقال های گسیییتردهاروپایی کمکهای پارک-

 کنند.ها میشرکت ناوریف

 سییریعهای فناوری اروپایی باعث رشیید رسیید که پارکبه نظر نمی -

 شوند.ها شرکت

 بررسی با دیدگاه نهادی -

 توانایی رشیید سییریعنویسییندگان مقیاس رشیید و  -

 فناور را مقایسه کردند.های شرکت

یت  - ما لت برایهمچنین در مورد ح  بیشیییتر دو

ر به منظور جدید فناوهای کمک به شیییرکت

 .است بحث شدهها آن رشد
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 توضیحات کلیدیهای يافته موضوع پژوهشگر

الفستن و 

 لیندلوف

(2003) 

علم های پارک

 فناوری در و

 سوئد

عه شیییرکت - پارک را این مطال یل برایهای داخل و خارج از   تحل

های شییرکت بهها ارزش افزوده شییده از امکانات و خدمات پارک

 کند.می فناور، مقایسه

قرند ارتباط بیشییتری با مسییتها که در داخل پارکهایی شییرکت -

 دارند.ها دانشگاه

 بیشییتر اشییتغالها به محور داخل پارکجدید فناورانههای شییرکت -

 شوند.میمنجر 

تمرکز بر  با دیدگاه نهادی و باها بررسیییی پارک -

 «  ارزش افزوده»

که هایی نویسندگان در رابطه با نوآوری -

محور فناورانههای کننده شرکتتشویق

(NTBF’s) فناوری است، های درون پارک

 اند.بحث کرده

 اتریه

(2002) 

های خوشه

 فناوری برتر

 دانشگاه

 کمبریج

 انگلستان

 گذارای از نهادها، ارتباط با صییینعت و سیییرمایهدانشیییگاه مجموعه -

کارآفرینی  دهندهپذیر محلی را توسییعه داده که پرورشمخاطره

 ست.محور از ابتدای فعالیتشان اصنایع دانش در

تشان فعالیبزرگ که های در مقایسه با دره سیلیکون، غیبت شرکت -

 شود.احساس می مبتنی بر موفقیت در بازار محصوالت باشد،

 هایشرکتاز رشد در تعداد )نه اندازه(  رشد تعداد کارمندان اساساً -

 شود.جدید ایجاد می

 صیییورتهبطور گسیییترده هبرخالف دره سییییلیکون، پارک کمبریج ب -

 کند.فعالیت نمی برتر در انگلستانهای تخصصی در زمینه فناوری

پارک - بل توجهی از  قا عداد  حال ت با به هر ناوری  یتهای ف  محور

 محلی بر دانشمندان وجود دارد.های ثیرات شبکهکارآفرینی و تأ

یاییبررسیییی رویکرد اقتصیییاد  - یا جغراف  محلی 

 های علم و فناوریاقتصادی از توسعه پارک

 دانشیییگاه کمبریجبر موقعیت برتر و نخسیییتین  -

 محور درکارآفرینانه دانشهای عنوان فعالیتبه

 کید شده است.طور بارزی تأهاروپا ب

 فلوریدا و کنی

(1990) 

 

 فناوری پارک

 سیلیکون ولی

 مریکاآ

رتر ب دره سیلیکون تصویر فعالیت آزاد، کارآفرینی مبتنی بر فناوری -

تأ یتو   پذیر ازگذاری مخاطرهسیییرمایههای مین سیییریع فعال

 دهد.می محور را نشانجدید فناورانههای شرکت

 کنند که سیییرعتمی های جدید و نوآوری را ایجادها شیییرکتآن -

شته و می سیار زیادی دا شرفتهای توانند به نوآوریب سیار پی  هب

 بخشند. سرعت

 لمسییائ ملکننده درجه باالیی از رقابت داخلی و تحاین مراکز ایجاد -

 ای بودن( صنایع هستند.)جزیره جدی در ارتباط با چند پارگی

 سیاربسفانه حقیقتی که وجود دارد این است که دره سیلیکون أمت -

 باری در آن برقرار است.زیانهای سختگیر است و رقابت

بهتبررسیییی من - نه جن هادی برای منفی های قدا ن

 محورجدید فناورانههای موفقیت شرکت

ره سییییلیکون ممکن اسیییت خارج از مظاهر و د -

نه موفقیتهای نمونه ناورا های اقتصیییادی و ف

اما قدرت بازسیییازی و  ،مریکا قرار گیردآ برای

 ندارد. قوای صنایع سنتی و قدیمی را تجدید

 پروراندن در انگیزیدره سیییلیکون رشیید شییگفت -

کت بال کردنهای شیییر که برای دن و  نوآور 

 مقیاس محصییوالت درسییازی پیروی از تجاری

 دارد. اند،وسیع، خوب تجهیز نشده

 ساکسنیان

(2001) 

 

 فناوری منطقه

Hsinchu 
 ایوانت

سال  دولت درهای واسطه کوششهتایوان ب Hsinchu فناوریمنطقه  -

 ااین منطقه ب رشد کرده است. توسعهها با توسعه زیرساخت 1980

 شده است.های کوچک شروع ایجاد شده توسط شرکتهای خوشه

 توسعه را از ایاالت متحده، ژاپن و کارکنانهای این پارک شاخص

هایی که از دره سیلیکون مستعد بومی و خارجی و همچنین تایوانی

 تایوان برگشته بودند، ایجاد کرد. به

اد مکتب اقتصهای این منطقه همانند دره سیلیکون، یکی از نمونه -

 و موادها ها، ورودیمهارتسازی خارجی مارشال است که با بومی

های شرکتهای تخصصی و دانش فناورانه باعث کاهش هزینه

 دلیلهخصوصی و افزایش بازگشت کلی به منطقه شده است که ب

 است.  ،وجود آمدههثیرات سینرژیک بتأ

 ومین و توزیع دانش ضمنی و امکانات أ، در تهابین شرکتپویایی  -

 محور، مهم است.جدید فناورانههای ایجاد شرکت فرآیندخدمات 

جریان انتقال کارمندان، اطالعات و فناوری دره سیلیکون و  -

Hsinchu ثیر بسیار زیادی داشتند.أتوسعه این پارک ت برای 

نهادی و اقتصاد  اندازهایچشمبررسی هر دو جنبه  -

 محلی یا جغرافیای اقتصادی

افزایی ثیرات همأنویسنده نشان داده است که ت -

 عنوان مزایایی در رابطه با نزدیکی وهبها شرکت

 ست.هابین شرکت پویایی

نویسنده همچنین مشاهده کرده است که ارتباط  -

 مسئله حیاتی برای موفقیتها بین خوشه

( NTBF’s) محورجدید فناورانههای شرکت

 است.

خارجی بومی و ارتباطات های از دیدگاه ما شبکه -

ای کننده منافع فزایندهبا دره سیلیکون فراهم

جهت رشد پایدار در آینده  در Hsinchuبرای 

 است.
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 علم و فناوریهای پارک داهمیت و کارکر -8

 ایجاد رسدمی نظربه جهانی تجربیات به توجه با

های ریزیبرنامه رعایت با کشور در تحقیقاتیهای پارک

 رد مؤثری نقش بتواند مناسب گذاریسرمایه و آمایشی

 نتایج سازیتجاری نیز و تحقیقات چرخه میلتک

 ببس تواندمی موضوع این همچنین. کند ایفا تحقیقات

ای هشرکت گسترش و فناوری انتقال روند در تسریع

 اقتصادی رشد تسریع و در نهایت متوسط و کوچک

 تأسیس با کشورها که است معتقد رائو. شود کشور

 :یابندمی دست زیر مزیت پنج به علمیهای پارک

 برای الزم تواناییها پارک :توسعه مبتنی بر فناوری. 1

نوآوری  و تحقیقات، انجام صنعتی، شدن روزبه

 .ورندآمی فراهم را باال سطحهای حوزه در فناورانه

 موجب توانندمیها پارک :صنعتیهای خوشه توسعه. 2

 هایفناوری در خودکفاهای خوشه گیریشکل

 کریدورهای» گیریلشک و در نهایت محوری

 .شوند ترعمومیهای حوزه در «فناوری

 ایجاد برای مؤثری ابزارهایها پارک :زايیاشتغال. 3

 پیشرو هایفناوری در افزودهارزش دارای مشاغل

 .هستند

 پذیریرقابت توانندمی هاپارک :کار و کسب کارايی. 4

 ندبخش ارتقا را منطقه یک تجاری اعتبار و عملیاتی

 .دهند افزایش را سرمایه جذب کانام و

 زممکانی توانندمیها پارک :دانشگاه با صنعت ارتباط. 5

 و باشند دانشگاه و صنعت همکاری برای مؤثری

 . [15کنند ] عمل فناوری انتقال کانون عنوانبه

 هایپارک ادبیات بررسی مطالعه دیگری در در

 این برای زیر کارکردهای فرگوسن، توسط علمی

 : است مطرح هاپارک

 سازیشبکه. الف

 علمی،های پارک کارکردهای ترینمهم از یکی

 هاهشبک. است شبکه گیریشکل تسهیل یا ترغیب

 : هستند زیر هایویژگی شامل

 در چندجانبه مدیریت یا هدایت از نرمی شکل -

 .دارد وجود هاآن

 .ندبخشمی تکامل را غیررسمی متقابل ارتباطات -

 .شوندمی متقابل داعتما توسعه موجب -

 داللت «مثبت جمع» همکاری یک بر شبکه مفهوم

 موارد بعضی در شبکه اعضای از برخی چند هر دارد؛

 ندهبر موارد اکثر در اعضا بیشتر ولی ،شوندمی بازنده

 بر شبکه مفهوم. آورندمی دست به چیزی و هستند

 منافع تأمین جهت در و زمانی دوره یک در مکرر تعامل

 .دارد داللت نیز متقابل

 جديد وکارهایکسب از پشتیبانی. ب

 مناسبی هایمحیط توانندمی علمی هایپارک

 بر مبتنی هایشرکت هاآن در که آورند فراهم

 ایده .برسند تجاری شکوفایی به باال سطح هایفناوری

 به پرورشی، شرایط تمهید با که است این اصلی

 هک جدیدیهای وکارکسب رشد و گیریشکل

. شود کمک بایستند خود پای روی تنهایی به توانندنمی

 فراهم علمیهای پارک توسط که پرورشی محیط

 : است زیرهای ویژگی شامل شودمی

 و اداری خدمات همچون وکاری؛ کسب خدمات -

 اریابیباز در پشتیبانی مدیریتی، مشاوره دفتری،

 پذیرمخاطره سرمایه کردن پیدا برای کمک و

 فناورانه تجهیزات همچون فیزیکی؛ تامکانا -

 اناتامک و کنفرانس سالن کتابخانه، پیشرفته،

 رفاهی

 تجاری و تحقیقاتی شرکای -

 اعتبارآور و جذاب فیزیکی مکان -
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 ایمنطقه توسعه. ج

 نقش که رودمی انتظار علمی هایپارک اغلب از

 در. کنند ایفا خود پیرامونی مناطق توسعه در مهمی

 گیریشکل بر ایتوسعه نقش این ،موارد بیشتر

 متمرکز منطقه در اشتغال ایجاد و جدید وکارهایکسب

 دهپدیدآورن علمی هایپارک که گفت بتوان شاید. است

 یا یک در خود منطقه از اعتبارآفرین و مطلوب تصویری

 شهرت موجب برای مثال، هستند؛ فناورانه حوزه چند

 .دشونمی الکترونیک زمینه در منطقه یک

 فناوری انتقال. د

 انتقال میانجی عنوانبه اغلب علمی هایپارک

 هادانشگاه همچون عمده تحقیقاتی نهادهای از فناوری

های محیط به بخشی و ملی تحقیقاتی مراکز و

 پایگاهی که است این هدف. شوندمی ایجاد وکارکسب

 مردان و پژوهشگران نزدیکی و همجواری برای

های فرصت» تنهانه امر این. شود فراهم وکارکسب

 یربهت بازخورد و پشتیبانی و کندمی ایجادرا  «تبادل

 هک فردی روابط گیریشکل به بلکه ،سازدمی فراهم را

 کمک نیز است اهمیت دارای فناوری انتقال فرآیند در

 .کندمی

 آوردن فراهم فناوری، انتقال در هاپارک دیگر فایده

 دیگران از پیش کهایی هشرکت. است «زمانی مزیت»

 ینا کارگیریبه در شوندمی خبر با جدیدهای فناوری از

 منابع به بودن نزدیک. هستند مزیت دارای هافناوری

 رقابت شروع از پیش بنگاه که شودمی موجب فناوری

 .یابد دست الزم اطالعات به

 نوآوری تحريک. ه

 .است نوآوری تحریک علمی،های پارک دیگر نقش

 گاه،پای یک در وکارکسب مردان و پژوهشگران میعتج با

 هابررسی. شودمی اجرایی و کشف جدیدیهای ایده

 چارچوب در هابنگاه گرفتن قرار با که اندداده نشان

 قیقتح به هاآن اتکای و وابستگی اطالعاتی،های شبکه

 فناورانه هاینوآوری انجام برای سازمانیدرون توسعه و

 هاینوآوری انجام برای ،دیگر عبارتبه. یابدمی کاهش

 استفاده دیگران تحقیقاتی دستاوردهای از فناورانه

 بیشتر نوآوری معنایبه امر این چند هر. کنندمی

 ستمسی در موجود منابع از مؤثرتر استفاده بر ، امانیست

 . [16] دارد داللت نوآوری

 فناوری و علم پارک در موفقیت عوامل بررسی -9

 و یافزارسخت فاکتورهای دسته دو به املعو این

 فاکتورهای در. شوندمی تقسیم مندجهت یافزارنرم

 تناسب شامل که دارد وجود عنصر سه افزاریسخت

 هایسازمان قابلیت پارک، توسعه در هدف ساخت

 و پارک در هاسازمان بین شبکه ارتباط و مستأجر

 یتحما عنصر دو همچنین .است مجاور هایدانشگاه

 در تحقیقاتی و خدماتی تسهیالت و بیرون از پارک

 .است مطرح نیز پارک

 علمی هایپارک موفقیت فاکتورهای کلی طورهب

  :شوند تقسیم زیر شرح به طبقه سه به توانندمی

 دانشگاه یک جودو :مکان به وابسته فاکتورهای

 علمی هایپارک در کلیدی فاکتور برجسته مهندسی

 ها،بزرگراه به دسترسی همچنین ،است موفق

 و تفریحی امکانات با مسکونی مناطق ها،فرودگاه

 . الیع کیفیت با آموزشی هایسازمان و مختلف فرهنگی

 این در :ضرورت تأمین و امکانات به وابسته فاکتورهای

 بین دائم و مکرر ارتباط فاکتور، ترینمهم زمینه

 هایشرکت برای فناوری. است کارکنان

های آزمایشگاه ،فناوری نوآور مراکز س،تأسیتازه

 هایساختمان و ینپای قیمت هایزمین با تحقیقاتی

 نتأمی و امکانات به وابسته مهم فاکتورهای ای،اجاره

 . هستند ضرورت

 ارتباطنی: پشتیباهای مکانیزم به وابسته فاکتورهای

 مؤسسات و هاشرکت با هادانشگاه بین مشترک

 فناوری مؤسسات تراکم و قوی رهبری تحقیقاتی،

 هب وابسته اصلی فاکتورهای ،پارک مجاورت در باال
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 ریسک همچنین. هستند پشتیبانیهای مکانیزم

 . [17] است مهم بسیار فاکتور یک سرمایه

 هایشرکت بر فناوری و علمهای پارک تأثیر -10

 دانشی

 اننشها شرکت رشد با رابطه در فرگوسن تحقیقات

 فناوریهای پارک در مستقرهای شرکت که دهدمی

 از خارجهای شرکت به نسبت بیشتری سودآوری

 شرکت از آمده وجودهب تصویر همچنین. دارندها پارک

های شرکت برای فناوری پارک در حضور واسطههب

 کنند،می برداریبهره نوین یهافناوری از که نوپایی

 . [18] دارد خاصی ارزش

 در مستقرهای تشرک درش ،لیندلف و الستن

 اسمقی کردند. بررسی را سوئد کشور فناوریهای پارک

 مقوله سه درها شرکت رشد میانگینها آن ارزیابی

 هاآن فعالیت از سال سه در اشتغال و سودآوری فروش،

 و علمهای پارک که دهدمی نشان مطالعات نتایج. بود

 روشف زمینه درها شرکت رشد بر مثبتی ثیرتأ فناوری

 . [19] دارندها آن سودآوری قابلیت و کارمندان تعداد و

 با رابطه در که دیگری پژوهش در همچنین

فرگوسن و  ،گرفت صورت فناوری و علمهای پارک

 فروش، متغیرهای با راها شرکت رشد نرخاولوفسون 

 خارج و داخلهای شرکت( ماندگاری) یبقا و اشتغال

ها آنهای افتهی .کردند بررسی فناوری یهاپارک از

 رثیتأتحت که پارک داخلهای شرکت که دهدمی نشان

 قرار فناوریهای پارک مزایای دیگر و خدمات امکانات،

 از خارج نمونه به نسبت بیشتری بقای نرخ داشتند،

ی هاشرکت که است این توجه قابل نکته. دارند پارک

 کوچک همچنان که دارند بیشتری تمایل پارک داخل

 درش با مرتبط تحقیقات که چرا بمانند رینکارآف و

 هایشرکت که دهدمی نشان محورفناورانههای شرکت

 . [20] دارند بیشتری رشد نرخ جوان و کوچک

 بنیاندانشهای شرکت حیاتباید توجه داشت که 

 با ارتباط و علمی تحقیقات واسطههبها پارک در مستقر

 در. ودشمی تضمین پژوهشی و دانشگاهی نهادهای

 را نکته این توانمی هادانشگاه با ارتباط زمینه

 اطارتب واسطههب فناورهای شرکت که ساخت خاطرنشان

 انامک تحقیقاتی، نهادهای وها دانشگاه با عملی و علمی

 توانستند و کردند پیدا راها آن با همکاری و مشارکت

 و دآورن وجودهب ی راباکیفیت و متخصص کاری نیروهای

 تحقیقات آخرین نتایج از توانندمی هاشرکت طرفی از

 تمحصوال بهبود راستای درها دانشگاه در گرفته صورت

 .کنند استفاده تولیدیهای فرآیند و

 گیرینتیجهبندی و جمع -11

 و آموزشهای بخش بین شکاف و فاصله افزایش

 جادای امروز دنیای در خدمات و تولید بخش با تحقیقات

 ضروری را فاصله این کردن پر برای هاییسازمان

 ،هاسازمان این کههایی هزینه و مشکالت نوع. سازدمی

 به دست آن با تحقیقاتی، هایشرکت و مؤسسات

 جدی مشکل با را هاآن بقای و ایجاد هستند گریبان

 از یکی عنوانبه علمی هایپارک .کندرو میروبه

 اقتصادی سعهتو زنجیره از ایحلقه و اجتماعی نهادهای

 با ایفای نقش اند وشده تشکیل فناوری بر مبتنی

 و سساتمؤ هدایت و حمایت وظیفه کههایی مجموعه

ها گسترش آن دارند، عهده بر را تحقیقاتیهای شرکت

 شده پیگیری کشورها غالب در گذشته دهه چند در

 و فوق معضل حل درها پارک مناسب کارکرد. است

 الانتق روند در تسریع یعنی ؛نآ از ناشی جانبی اثرات

 و جوان التحصیالنفارغ برای زاییاشتغال فناوری،

 به ار تحقیقاتیهای پارک تحقیقات، نتایج سازیتجاری

 لتبدی دنیا در فعالهای مجموعه ترینپرشتاب از یکی

 از فناوری گذارانسیاست از بسیاریو  است کرده

 اثربخش بردراه یک از بخشی عنوانبه علمی هایپارک

با  .برندمی نام ایمنطقه یا ملی توسعه برای هماهنگ و

 هایدر رابطه با پارکبررسی شده های توجه به پژوهش

توان در دو می راها علم و فناوری، اثرات این مجموعه

های که همان شرکت «سازمانی»حوزه عمده 
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و ای منطقه»بوده و نیز ها در آنبنیان مستقر دانش

ه طور خالصبندی کرد که نتایج آن بهتقسیم« کشوری

 بیان شده است. (3)در جدول 

 علم و فناوریهای پارکای اثرات سازمانی و منطقه -3جدول 

 ای/ کشوریمنطقه سازمانی

 بنیاندانش تبدیل ایده به کسب و کار و سازیتجاری -

آغاز مراحل بنیان در دانشهای کمک به رشد شرکت -

 گیریشکل

به  پشتیبانی ، آموزشی واداری، رائه خدمات حقوقیا -

 بنیاندانشهای شرکت

 بنیاندانشهای بازاریابی و صادرات محصوالت شرکت -

 ایکنندگان حرفهسازی با تأمینشبکه -

 هابه شرکت ارائه تسهیالت اعتباری و مالی -

 هاافزوده شرکتافزایش کارایی و ارزش -

 زاظهور دروننوهای گیری فناوریشکل -

 فناورانههای بروز نوآوری -

 بین دانشگاه و صنعت ارتباط مؤثر -

 گیری از متخصصین و نیروی انسانی مستعدحفظ و بهره -

 ارتقای فرهنگ نوآوری -

 توسعه کارآفرینی فناورانه -

 زاییبهبود روند اشتغال -

 جدید به صنایعهای تر فناوریانتقال سریع -

 صنعتیهای ه خوشهگیری و توسعشکل -

 علمیهای گیری و توسعه خوشهشکل -

 یالمللبیننوآور های گذاری شرکتتوسعه سرمایه -

 پذیری فناورانهرقابتهای بهبود شاخص -

 یالمللبینبهبود و گسترش روابط تجارت فناوری در سطح  -

 

 رد البته توجه به این نکته نیز ضروری است که

 وها دانشگاه غالب که یاتوسعه حال در کشورهای

 فناوری مولد و محورپژوهش هاآن صنعتیهای مجموعه

 هایشرکت پیدایش شاهد توانمی کمتر نیستند،

 این. ودب مالکیتی چه و عملیاتی چه بنیان منشعبدانش

 و حقوقی سازوکارهای فقدان در ویژهبه محدودیت

 همفرا را هادانشگاه داریشرکت و داریسهام که قانونی

 تأسیس بنابراین .یابد افزایش تواندکنند میمی

توسعه  حال در کشورهای در فناوری و علم هایپارک

 آموزشی رویکرد در صورت ادامه وجود از جمله ایران

 هتوسع و تحقیق پتانسیل عدم توجه به وها دانشگاه

 ضعف همچنین و صنعتیهای مجموعه در زادرون

مندی از تواند بهرهمیحقوقی،  و قانونی سازوکارهای

گری آن در توسعه فناوری را هیلمزایای آن و نقش تس

 تر کند.رنگکم

 ایجاد ،جهانی تجربیات به توجه بادر نهایت 

 رعایت به شرط کشور در تحقیقاتیعلمی های پارک

 مناسب، گذاریسرمایه و آمایشیهای ریزیبرنامه

 و یقاتتحق چرخه تکمیل در را یترمؤثر نقش تواندمی

 این نهمچنی. کند ایفا تحقیقات نتایج سازیتجاری نیز

، فناوری انتقال روند در تسریع سبب تواندمی موضوع

نوظهور، جذب متخصصین های و فناوریها بروز نوآوری

 طمتوس و کوچک سساتمؤ گسترشنیز  و و دانشمندان

، نشود. عالوه بر ای واسطه توسعه فعالیت کارآفرینانهب

 هایمناسب برای فعالیت یز طریق ایجاد محیطا دولت

 یالمللبینهای نوآورانه شرایط را برای جذب شرکت

گسترش  باعثکند که این امر می محور فراهمفناورانه

  .شودمی کشور اقتصادی رشدروابط تجاری و بهبود 
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Science and technology parks (STPs) roles in innovation and technology 

development 

A. Nasr1, H.Hajihoseini 

 

 

Abstract 

Establishing science and technology parks (STPs) and Incubators has had a considerable acceleration in 

the world because of their key role and functions of developing innovation and 

technological infrastructures in all countries. In this paper the authors try to conduct an appropriate 

survey on STPs and incubators’ literature and definitions and their functions from various perspectives. 

By concluding research findings in this field, advantages and effects of STPs on innovation and 

technology could be realized from two perspectives: Organizational one covering quick establishing of 

knowledge-base firms, commercialization of technological ideas and ease in absorbing capital and 

financing tools, and regional and national one like continuous relationships between universities and 

industries, creating job opportunities for local experts, transferring functional technologies and 

improvement of business environments and entrepreneurship. 

Keywords: science and technology park, STPs, incubator, technology, knowledge-base firm, innovation 

development 
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