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دهـكيچ

عگيميوقتی مشکالت صنعتی مورد توجه قرار و توسـعه درقيـملکرد واحـدهای تحرد بالفاصله ق

الي بر فعالينگاه اجما.دشومي مطرحيعجهت رفع معضالت موجود در صنا حـداقلينت  واحدها،

بـه بهتـرينايدهای اقتصادی، مؤبرای تعدادی از بنگاه کـه اين مطلـب اسـت  واحـدهايـن وجـه از

قـوان.ری نشده استگيبهره نيروی انسـانيـ، کمبـودصخـاو مقـرراتينمشکالت ارتباطی، نبـود

مسـيعـدم دستر"و خصوصـاقـيی منطيـزرزات کافی، عدم برنامـههيمتخصص، نبود تج طحـيبـه

و توسعه از جمله عوامـل مهقيمناسب تح کـه باعـث گردمـيق صـنعت نتوانـد از چنـيـد اسـت ينه

اليد.يد وجه ممکن استفاده نماين به بهترييواحدها عـدم اسـتفاده بهيـنل ه ازينـ موضـوع ناشـی از

ايي از الگوهاييك.زاتی موجود در کشور استهيو تجني ، انسامي های عليتظرف ين که برای رفع

و نهادهای واسط در چرخه تحميمشکل مطرح کـه ازقي شود استفاده از سازمانها بـازار اسـت ق تا

و فناوری محققيجايقطر و فنـاوری. گرددمياد پارکهای علم ردسـينقـش اساپارک های علم

و مراکـز تحيجا و توسـعه موسسـات فنـاوری بـر آنکـه حضـور.قـات حرفـه ای دارنـدقياد عـالوه

و توسعه در چنقيواحدهای تح فحيمينق و همکاری  با مجموعه هاینيطی امکان برقراری ارتباط

قـاتقيو مراکـز تحسـيو مهندحـي، موسسـات طراسـيمکمل خود مانند شرکتهای خدمات مهند

ولهي را تسحرفه ای صپينموده و مناسحيوند ومي برای تابيح بـاهـيازهای گرونين منابع  متناسـب

فـراهمقيت های تحليفعا کـاریيـفتعرمقالـهيـناارائـههـدف از.شـودمـيق وتوسعه  محـدوده

و توسعهقي تحواحدهای و سپسپارکاهيگ، معرفی جاق و فناوری ر حضـورثيتـاسـيبررهای علم

و توسـعهقيتحواحدهای و چگـوندرق و فنـاوری وقيـتهـای تحلي فعايتهـداگيپارکهـای علـم ق

.استایتوسعه

کواژه و فناوری:دیليهای و توسعهقي تح-پارک علم و اقتصادی-ق  توسعه فناوری

 مدیر دفتر طرحهاي تحقیقاتی شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان-1

ار دانشگاه صنعتی اصفهان و استادیمعاون پژوهش و فناوري شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان-2

 و دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان رئیس شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان-3
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هــمقدم

بـر توسـعهنيتمبيدبااريد برنامه توسعه پايكدهد کهميفته نشانيامطالعه تحوالت در کشورهای توسعه

اجتماعیهمزم و سازگار، (Economy)، اقتصـادی(Technology)ييك، تکنولـوژ(Social)ان

تـا۴ از عناصـريك به هرسي در دستريقعدم توف.شداب(Political)سياسيو ضـمن فـوق بـرثي گانـه ر

د ديكتوسعهر،يگعناصر ازمند شناختنيآوریتوسعه فن.اندازدمي به مخاطرهنيای کنوني جامعه را در

و مطلــوب، بکــار حــداکثر بهــرهگيوضــع موجــود بــرای ولســيری از پتانگيــری راهکارهــای مناســب هــا

و گسترش صناتقيخال شـک. استيكو محصوالت تکنولوژيعهای موجود صـنعتیحيـبـدون هـر ات

ايهمنوط به سرما ايددانوخواهد بود رابطهينگذاری الزم در  آن صنعتفولا منجر بهيت واقعينه گرفتن

چوشمي بـرایزی که امرويزد، صـناسـيب زنـگ خطـر را .بصـدا درآورده اسـت داخـل کشـوريعاری از

ا بينضرورت و توسعه سوق داده استقياندازی واحدهای تح را به راهيعاری از صناسي موضوع ا.ق يـنبـا

امي رنجسيوجود صنعت امروز کشور از دو مشکل بزرگو اسا بـهيعکه صناينبرد، اول لليـد کوچـک

ا و پراکندينعدم شناخت نيكچ اقدام جدی برای توسعه تکنولوژهيگي ضرورت و دوممي انجام دهنـد

و توسعه در صناقيتحکه واحدهایينا ايعق نيف بزرگ نقش مورد انتظار را د توسعهيندر واقع فرآ.کنندميا

و سازمانهای فعال درنيدر صنعت احوزهازمند وجود نهادها بهای تکنولوژی کـه اری از آنهـا درسـيسـت

تـاقيو توسعه به مفهوم مجموعه اقداماتی که از مرحله تحققيتهای تحلياگر به فعا.کشور ما وجود ندارد ق

و تامي،يمشود نگاه کنميبازار انجام و مشکالت موجود ققيد تحينری فرآگير آن بر شکلثيتوان تنگناها

ب. قرار دادسيو توسعه را مورد برر ا غلبه و رفع تنگناها مستلزم وجودينر  ساختار با اهدافيك مشکالت

و توسعه استقيمنطبق بر اصول تح و فناوری با تا.ق ايتد بر حماكيساختار پارک علم و توسـعهيجـ از اد

و مراکز تح ل درهي تسـيـق تواند از طرمييعقات حرفه ای عالوه بر رفع مشکالت صناقيموسسات فناوری

و توسعه ، تاقيحضور واحدهای تح انيون منابعميق . واحدها را موجب گرددينازهای

و توسعهقيتح شناخت وضعق و مشکالت موجوديت؛  مطلوب

و توسعهقياصطالح تح صـنعتی که مورد توجه(R&D)ق و بـرای جوامـعواحدهای اقتصادی  اسـت

و توسعه عبـقيتح.آشناست"ايب تقرحياصطالدر حال توسعهوفتهياتوسعه کق تهـای الزمليه فعاليـارت از

و ارائه عمليجهت تو  بنگـاهيـكتوانـد درمـيدينـ فرآيـنا. تفکر اسـتياهيدايكليد، پرورش، اشاعه

آ کويداقتصادی به مرحله اجرا در تـا رسـقيتهای الزم از مرحله تحليه فعاليدر هر حال به مفهوم بـهيدق ن

 Debottle)ازمنـد رفـع معضـالتنيشـرایط موجـودهر صنعتی در مقام حفظ.شودميبازار را شامل

Necking)،ازمند توسعه محصولنيو در مقام توسعه(Product)و روش توليد(Process)خود 

و توسعه قرارقيدر حوزه کاری واحدهای تح"باشد، که تمامامي ا.رندگيميق کـاریيـفط لحـاظيـنبه
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و توسعه را که از رفع معضالتقيواحدهای تح خـتمق نـوآوری بـه و بـهمـيگـردد رامـيشروع ۴تـوان

: شده استيت به باال در آن رعانيي که سطح بندی از پا نموديمتقسيرزمحدوده

(Debottle Necking)رفع معضالت-

(Modification)توسعه جزئی-

ک- (Development)ليتوسعه

(Innovation)نوآوری-

الگيدر ايهری در و به روزتر، تجبيند دانشازمنييفطينهای باالتر مـدهيدچپيزاتهيشتر و يتيرتـر

بلسيری از پتانگيی که توان بهرهيتيرمد.ر استيتقو . داشته باشدبي را به خونيويرهای

و توسعه نشانقينگاه به کارکرد واحدهای تح اميق :برندمي رنجسي واحدها از دو ضعف اسايندهد که

ال-١ و توسعهقيتهای تحليا فعنييهای پايهکار کردن در  های باالتريهالو عدم توجه بهایق

بلسيری پتانگي در بکارييعدم توانا-٢ لها در درونسيو تالش برای تمرکز پتاننيويرهای

و توسعه عمدتاقي است که باعث شده است عملکرد واحدهای تحسي دو ضعف اساينا محدود به"ق

وقي در واحدهای تحميات علهيحضور اعضای شـودق و کار کردن در محـدوده رفـع معضـالت توسعه

. شودميقي حضور سمبل ارتباط صنعت با دانشگاه تلينوا

ا القيازمند ورود واحدهای تحنييت وضعينبرون رفت از و توسعه در طيـهق بـاالتر کـاریيـفهـای

و شکستن حصار تمقيتح و توسعه ا.درون خود استدرييگرازکرق واحـدهای کار الزم اسـتينبرای

و توسعه پتانقيتح و مجموعهسيق جـایييشناساتليفعاهر محدودهخود را درهای مکمللها بـه و کـرده

ا بيا جريتيرلها در درون خود اقدام به مدسي پتانينتالش در جمع کردن .يد آنها نماينن کاری در

و۴مجموعه های مکمل در و توسعهقيواحد تحنقش محدوده فوق الذکر ادر تعق  مجموعهينامل با

:کردنيابيرزجدول توان به شکلميراها

و توسعهقينقش واحد تحمجموعه های مکملتهالي فعامحدوده ق

رفع معضالت
(Debottle Necking)

يياجراسيشرکتهای خدمات مهند

توسعه جزئی
(Modification)

یيتير مد–يياجراسي مهندحيشرکتهای طرا

ک ليتوسعه
(Development)

و کاربردیقات حرفهقيواحدهای تح يي اجرا–یيتيرمدای

نوآوری
(Innovation)

و مراکز پژوهشی یيتيرمددانشگاهها
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و توسعه درقي واحد تحييمنظور از نقش اجرا بـه کمـک مجموعـهينار شدن کاملگيق سـاختار

و توسقيکه در سطوح باالتر عمدتا واحد تحليهای مکمل است در حا هـایيتيرعه نقش مدق و مجموعه ی

اقيواحدهای تح. خواهند داشتييت اجراليمکمل فعا و توسعه به منظور ای نقـش موفـق در توسـعهيفـق

و نوآوری اينالزم است بهترکالن ويي مجموعه های مکمل شناساين راهکارها را برای تعامل منسجم با

.دين به آن اقدام نمايابيدر صدد دست

ف و  در توسعه فناوریيد؛ ساختاری جدناوریپارک علم

و فناوری مجموعهپارک و ارائه فضا، تايق هستند که از طرييهاهای علم زسي فراهم آوردن يـرسـات

و تسـقيو کارگاههـای تحگاههايش، آزماييبنا های موجبـات اجتمـاع واحـدنيقـانوالتهيقـاتی متمرکـز

R&Dو مؤسسات فناوری را در بـه عنـوانينـنمامي متمرکز فراهم فضایيك، شرکت ها و يـرزيـكد

بـه عهـده دارنـدقيل حلقه تحميتکهيفوظ(Infra-Structure)ساختار ت پارکهـایميـاه.ق تا بازار را

و فناوری ناشی از کاربرد آنها در تحر و دانش استنياقتصادی مبتتهایلي فعايكعلم سـنزيزلـوئ. بر علم

و فناوری در توسعه اقتصادی پرداختـه اسـتوطدر مقاله خود به طور مبس)۱۳۸۱( .به نقش پارکهای علم

کـهيش افزالي، هدف اصميهای عل ارائه شده برای پارکيفدر تعر  ثروت در جامعه قلمداد شده است،

ايابيبرای دست اين به و بـيج هدف بستر مناسب برای مشارکت ميناد ارتبـاط وقيـراکـز تح دانشـگاهها، ق

و بازارختوسعه، شرکتهای و فناوری فراهم)صنعت(صوصی .يدآميتوسط پارکهای علم

ویژ زگيبرخی از و فناری به قرار : استيرهای پارکهای علم

و افزاقي پارک بر تحليفضای اص- .ه داردكيتيع قدرت رقابت در صنايشق، نوآوری

و تجاریگيپارک مشوق شکل- و خاليهکردن نوآورری .تها استقيا

تيابيدست- ميمحقق از واحدهای اقتصادی دانش محوريت حمايقرا از طريدای جديهکنولوژ به

.سازد

مــاهر، کارشناســان تح- جــذب افــراد متخصــصو ــرای ب ــشقيــفضــای مناســب و دان و توســعه ق

.يدنمامي را فراهمهيآموختگان دانشگا

ا- و واحـدها درحيميكاديجپارک ضمن شـرکتها بـرای حضـور فضـای الزم يـكط هم افزا،

و بازارهای جهاحيم .يد نماميير را امکان پذنيط رقابتی

و خدمات پشتيتبا استفاده از حما- ا)انکوباتور( در مرکز رشد واحدهای فناورینيايبها ويجـاز اد

. گرددميلهيو تسيعتسرتوسعه واحدهای فناوری نوپا
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و توسعهقيت های تحلينقش پارکها در ارتقاء فعا ق

چـهR&Dواحديكتهایليفعا و گـردد سـازمان محـدود و ارتقاء محصوالت موجـود  چه به بهبود

انيويابيمنجر به بازار و خلق و ساخت محصوالت جديدازسنجی و نگرشـهایيـاويـده  حتـی کاربردهـا

: استييسری الزامات اجرايك شود مستلزمهي منتيدجد

لين منابع ماميتا-

ققيط کاری مناسب تححيم-

R&D واحدنيسازماتعامالت درون-

R&D واحدنيتعامالت برون سازما-

و توسعه بخشقي به برخی از واحدهای تحهينگا نـه چنـدانق های مختلف صنعت نشان دهنـده عملکـرد

ا : واحدها است عالوه برينمطلوب

 مناسبني سازمايت واحدها به موقعينايابيعدم دست-

و توسعهقيواحدهای تح الزم بهلي مناسب منابع مايصعدم تخص- ق

و توسعهقياز تحنيتهای موردلي فعاليسهولت گردش ما جهتلي ماينوانقيبتصو عدم- ق

:ز باشدنييرزعواملناشی از تواندمي

و تج- و کتابخانه، نرم افزارها، ماش(زات الزمهيفقدان امکانات وينبانکهای اطالعاتی، کتاب  آالت

ف )و تخصصی الزمنيابزار

مرنيعدم وجود- ازني موردققيکادر تحوتخصصوهای

بقيعدم ارتباط منط- و سازمانهای درينو انسجام الزم رگي نهادها

ف- ققير تحيا در اختييكيزکمبود فضای

اليسوا اميجا مطرحين که در امـيست که چگونهين شود بـه پيـنتـوان کـرديـد الزامـات دسـت وا

سـازما بخشی از نواقص مانند.قص فوق را مرتفع ساختنوا کـهيعصـنانيدسته اول مربوط ساختار  اسـت

نـواقصيس باميالزاما راه حل آنها درون خود سازمان گـردد امـا بخـش دوم از بـامـيت جسـتجو  توانـد

و توسعه درقيحضور واحدهای تح ايكق و و فناوری ديجـ پارک علم بـا هـایيگـاد ارتبـاط ر مجموعـه

ت و توسعهقيححاضر در پارک مرتفع گردد بدون آنکه واحد سـرمانيق ايمگـذاری مسـتقيهازمنـد يـن در

بـر دسـتقيحضور واحد تح.موارد باشد عـالوه و فناوری و توسعه در پارک علم ويابيق بـه منـابع  واحـد

و تسرهياز باعث تسنيزات موردهيتج شـروعيعل مـورد بحـث در  در تعامل واحد با مجموعه های مکمـل

اميمقاله و و توسعهقي واحد تح فرصت را بهين گردد بي دهد که بتواند نقش های مربوطـه را بخـوميق

و توسعه صناقي از واحدهای تحييهاحضور بخش.ا کنديفا پـارکيعق هـای بزرگو کوچک در درون
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تميعل اكيو فناوری در کشورهای مختلف با وقيـحضـور واحـدهای تح.ردگيميگاه انجاميددينه بر ق

و دفاتر شرکتهایم چالميل در پارکعVolvoتوسعه  در اکثر پارکهایMicrosoftوIBMرز سوئد

ITايي نمونه ها .اقدام هستندين از

ب ديابه بـا فنـاوری برتـر،،ر حضور مجموعه ای از واحدهای صنعتیيگن حـيشـرکتهای طرابعضا

بقي تحنيآشنا با مباسيمهند بـه و عالقمنـد و توسعه و مهنگيرکـاق خـدمات پژوهشـی شـرفته،پيسـيدری

م و آزماحيمستقر شده در دانشـگاهو در مجاورتهيگايشطی با استعدادهای بالقوه نرم افزاری، اطالعاتی

مـوردگي الزم برای بهرهييهم افزااست که از ابزارهـای و توسـعهقيـاز تحنيـری حداکثر اريـدر اخت راق

و توسعه قرارقيواحدهای تح .هددميق

صـنعتیقيو تحميرک علاد شهيجا حال حاضردر و در مجاورت دانشگاه قاتی اصفهان در استان اصفهان

گـذر ازيع را برای صنابيفرصت مناس بـا كـه و واحدهاي تحقيق وتوسعه فراهم نموده است  بزرگ استان

.ز گسترش دهندنيتهای خود را به محدوده های توسعه ایليت صرف در محدوده رفع معضالت ، فعاليفعا

ا صـناهمچنين و توسعه توسط انجمن ويعيجاد واحدهاي تحقيق مـديـا کوچـک همگـن یيتير مجموعـه

و فناوری شهرکيعمربوطه در وزارت صنا  تواند راهگشای معضلميز بطور مشابهني در محل پارک علم

و توسعه در صناقيتح . کوچک باشديعق

بندیجمع

و کاهش هزقيدو عامل کوتاه کردن چرخه تح دنيق تا بازار  داردمي را بر آنيعای تجارت، صنانيه در

د آينق توسعه در تدوقيقا از نقش تحقيتا و فناوری به.دينز استفاده نمامي استراتژی رقابت پارک های علم

سـازمانها ونهادهـایينبـل ارتبـاطهيو تسيع ساختار تسريرزيكعنوان بـا و اجراصـنعت ،يـياقتصـادی

ا و رفعقيواحدهای تحنقشایيففضای مناسب برای پـارک.يـد نمامـيازهای آنها را فراهمنيق وتوسعه

د و فناوری به :لليعلم

و واحدهای فناوریميو علميداشتن روابط رس-١  با دانشگاهها

و شکوفاری،گيشکلنقش داشتن در-٢  بر دانشني تجارت مبتييرشد

و تجاریييكژانتقال مهارت های تکنولويتير مدی دريتاد فضای حمايجا-٣

و کــه انتظــارگيژيدارای فــردی اســت ــه ب ــقيــهای تحواحــد رودمــيهــای منحصــر و توســعه در چن ينق

دبيميستسياکو و بيتبه مامورقترقيشتر، بهتر و توسـعهقيـاستقرار واحـدهای تحينهچن.ازندپردهای خود ق

و فناوری برخورداری از مزايعصنا  :ير نظيايي در پارک علم

و استخدام پر-١ و متخصصقيسنل تحجذب قاتی ماهر

و استفاده از توانمندیريهمكاازریگيبهره-٢ حدهای فناوریو تخصص ساير وا فني
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و امکاناتهياستفاده مشترک از تج-٣ قاتقيه تحينو کاهش هززات

و ارتقاء فعايجرا بهمراه دارد که در نت و توسعه را موجبقيت های تحليه توسعه . گرددميق

و فناوری در کشور ما پارک هایتوسعه  بخش رفع پاره ای از معضالت موجود در سريد تواند نوميعلم

و توسعه گرددقيراه واحدهای تح ا.ق سـازمانهایقيـ رابطـه الزم اسـت واحـدهای تحيندر و و توسـعه ق

شـرایط جدقياستگذاری در رابطه با واحدهای تحسي بـه ويـدق وتوسعه توجـه الزم را نسـبت  نشـان داده

انيارهای موردراهک .دين نماسيل ها را بررسي پتانيناز برای بهره مندی از

منابع

لـوئ-١ فنــاوری در توسـعه اقتصـادی۱۳۸۱ .يزسـنز ، و بـ. ، نقـش پارکهـای علـم لــي الملينانجمـن

ك:رجمهت IASP( www.iasp.ws.) (ميپارکهای عل ).ميان اقبالريمصطفي

ميمي، محمدجعفر ، کريقصد-٢ قـدان اقبال، قـاتی درقيی، فرشـته ، نقـش پارکهـای تحيرصـطفی ،

و چهـارهيقات دانشگاقيتوسعه تح ومي، مجموعه مقـاالت چهـل ن نشسـت روسـای دانشـگاهها

.تهران .۱۳۸۰.قاتیقيو تحميمراکز عل

و راهکارهاميکش-٣ و دانشگاه، معضالت . اصفهان.۱۳۸۱اهيمد .ری، مهدی ، ارتباط صنعت

د، بهزادنيسلطا-٤ و توسـعه فنـاوری در کـردن علـوم کـاربردی ،ای امـروزنيـ، ساختارسازی برای

آيشمجموعه مقاالت هما و فناوری، و راهبردهاين علم  .۱۳۷۹اهيمد.ده


