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  :چکیده

را بازارهاي رقابتی در جهان  متداولین ظهور صنایع دانش محور، قوان رشد سریع تکنولوژي و ، شدنجهانی 
انکـار  قابل غیر هر جامعه رابطه مستقیم بین توسعه تکنولوژي و پیشرفت در این موقعیت،  .تغییر داده است

لذا موفقیت جوامع مختلف در پیاده سازي فرآیندهاي مدیریت تکنولـوژي بـه شـکل کارآمـد، نقـش       .است
 STP( 5(پارك علـم و فنـاوري   . آن جوامع ایفا می کند...  اعی و کلیدي در ایجاد مزیتهاي اقتصادي، اجتم

پژوهشی و تجاري سازي نتـایج   –از طریق حمایت از نوآوري علمی که با هدف توسعه اقتصاد دانش محور 
 هاي دانش محـور   SMEمیان  تکنولوژي را در توسعهسیستمی است که تحقیق و توسعه ایجاد می گردد، 

مهارتهـا و دانـش    فنـاوري ضـمن پـارك هـاي علـم و      در .ر جامعه انتشار مـی دهـد  دکرده، آن را  حمایت
د با تشویق و ترغیب نوآوري و سـپس تجـاري   نان را جمع آوري کرده و تالش می ککارآفرینان و دانشمند

 TRDC( 6( مرکز تحقیق وتوسـعه تکنولـوژي   .سازي آن گامی در جهت توسعه اقتصاد دانش محور بردارد
که فرایندهاي باارزش افزوده پارك علم و فناوري را براي بهره برداري از همـه ي پتانسـیل    مکانیزمی است

زیرسـاختها، عناصـر و   ( و با بهره گیري از قابلیتها و پتانسیلهاي ساختاري می کند هاي بالقوه پارك ادغام 
دیریت تکنولـوژي در  حداکثر کـارایی را در پیـاده سـازي فرآینـدهاي مـ     ) هم افزایی ناشی از تعامالت آنها 

  .راستاي توسعه اقتصاد دانش محور ارائه می نماید

  اقتصاد دانش محور، مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي پارك علم و فناوري،:هاي کلیدي  واژه

                                                
، مدیر طرح و توسعه پارك علم و فناوري یزد   MBAکارشناس ارشد مدیریت  - 1

معاون فناوري پارك علم و فناوري یزد      کارشناس ارشد مهندسی نساجی،  - 2

دکتراي مهندسی معدن، رییس پارك علم و فناوري یزد  - 3

    یزدلم و فناوري پارك ععامل شرکت تحلیل سیستم فرافر، مرکز رشد مدیریت و اقتصاد مدیرکارشناس مهندسی صنایع ،  - 4
5 - Science &Technology Park(STP)
6 - Technology Research & Development Center(TRDC)
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  مقدمه

 تکنولـوژي ر و توسـعه  اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی یک کشـو ر دنیاي امروز رابطه اي مستقیم بین پیشرفت اقتصادي ،د

قدرتمنـد در   ابـزاري کشـورها بـوده و    دربه طوري که می توان گفت تکنولوژي عامل اساسی ایجاد ثـروت ،  . رار استبرق

بنابراین اتخاذ استراتژي هـاي توسـعه تکنولـوژي در بخشـهاي مختلـف اقتصـاد کشـور جـزء         . توسعه ملی تلقی می شود

ی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادي ، توسعه ملی و ضروریات بازسازي و توسعه اقتصادي کشور بوده و بدون آن دستیاب

  .بهبود استانداردهاي زندگی غیرممکن است

آنان و پارادیم ها و چالشـهاي   به دلیل ماهیت مبتنی بر دانش بودن صنایع پیشرفتهجدید و بروز  تکنولوژي هايظهور با 

   :جدیدي چون

  ثباتی شرایط اقتصادي بیتغییر سریع ابعاد فعالیتهاي اقتصادي و ناپایداري و -1

  رقابت رو به افزایش در اقتصاد دانش بنیان-2

  جهانی شدن روزافزون اقتصاد-3

  پیشرفته تکنولوژیهايسرعت تغییرات باالي -4

  تغییر ترکیب نیروي کار اثرگذار در اقتصاد به دانشمندان و متخصصان فنی-5

  اعم از منابع طبیعی و انسانی منابعکاهش و محدودیت -6

  اهمیت یافتن فاکتورهاي جدید از قبیل محیط زیست-7

که بـه   نهادهاییعلم و تکنولوژي  را ایجاب نموده است و ضرورت وجود  توسعه اولویت گذاري در ارزیابی و  لزوم توجه به

پـیش   یکپارچه سازي فعالیتهاي مرتبط با تحقیق و توسعه تکنولوژي و ادغام فرایندهاي با ارزش افزوده بپردازد بـیش از 

  . روشن می باشد

ودانـش بـر مبتنـى اقتصادىتوسعۀزنجیرةازاىحلقهواجتماعىنهادهاىازیکىعنوانبهفناورىوعلمپارکهاى

ازبسیارى.اندآمدهوجودبهمتخصصینزایىاشتغالواقتصادىتوسعۀتکنولوژیک،نوآورىافزایشبا هدف، تکنولوژي

از.برنـد مىناماىمنطقهیاملىتوسعۀبراىکالنراهبردیکازبخشىعنوانبهورىپارکهاى فناازگذارانسیاست

المللـى بـین درسطحپیشرفته تکنولوژي برمبتنىشرکتهاىو حمایت جلببستري برايعنوان بهپارکهادیگر،طرف

پارك .باشندمىکارآفرینانفعالیتتوسعۀومتخصصین، دانشمندانجذببراىمحملىآن،برعالوه.شوندمىشناخته

هاي علم وفناوري با مدیریت تکنولوژي،زیرساخت اصلی در تولید ثروت جامعه را ایجاد می کنند و توان رقابتی شـدن در  

و همچنین بدلیل گرایش بـه سـوي سیاسـت    . عرصه موفق تولید و کارآفرینی را به بدنه بخش خصوصی تزریق می کنند

منطقه است با ایجاد مرکز تحقیق  کشورها که مبتنی بر تکنولوژي برتر و نوآوري در همانهاي توسعه منطقه اي در اکثر 

مرکز می توانـد زیـر سـاختهاي انتقـال      اییدانبرمبتنىاقتصادىعالوه بر حرکت در راستاي توسعۀ، تکنولوژي و توسعه

مراکزي در کشور باعث تقویـت و رشـد    تکنولوژي  و ساماندهی و بومی سازي آن را بوجود آورد که درنتیجه ایجاد چنین

  .اقتصادي می شود و در نهایت توسعه کشور ودستیابی به چشم انداز بیست ساله کشور را فراهم می کند

در  تکنولـوژي ضرورت تحقیـق و توسـعه    سپس پرداخته،مدیریت تکنولوژي ابتدا به تشریح مفاهیم کلیدي  در این مقاله

بـا اشـاره بـه مفـاهیم و کارکردهـاي پارکهـاي علـم و        ادامه در  .گیردبررسی قرار می دیدگاه هاي مختلف مورد  از کشور

مرکز تحقیق و توسعه تکنولـوژي و  ، جایگاه و نقش و به تبیین مفهوم اشاره نقش پارکها در توسعه تکنولوژي  فناوري، به

  .پرداخته می شودفعالیتهاي آن 
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  تکنولوژيو نقش آن در توسعه  فناوري و پارك علم

  تعریف پارك علم و فناوري

افزایش روز افزون فاصله بخشهاي اقتصادي با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی موجب پیـدایش سـازمانهاي جدیـدي در    

IASP 1به نقل از .گشته است جامعهرچند دهه اخیر با هدف کاهش این فاصله و عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقات د

حرفه اي مدیریت می شـود و  یک پارك علمی سازمانی است که بوسیله متخصصین«)یانجمن بین المللی پارکهاي علم(

نوآوري و رقابت در میان شرکت هـاي حاضـر در پـارك و    هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ

وري را در میـان جریان دانـش و فنـا   براي دستیابی به این هدف یک پارك علمی ،.موسسات متکی بر علم و دانش است

مدیریت می کند و رشد شرکت به حرکت انداخته و دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه ، شرکت هاي خصوصی و بازار ،

پارك هاي علمی همچنـین خـدمات   . تسهیل می کند   زایشیهاي متکی بر نوآوري را از طریق مراکز رشد و فرایندهاي

  ».اي کاري و تسهیالت با کیفیت باال فراهم می نمایندبا فضدیگري با ارزش افزوده باال همراه

، بـا  )تکنولوژیهاي نوین(پارك فناوري پایگاهی است ملی یا محلی براي جذب، تطبیق، یا ابداع و توسعه و نشر تکنولوژي 

ري کشـور، و از  سازي تکنولوژیهاي بومی در جهت تقویت توان نوآو تاکید بر توسعه تکنولوژي و یا افزایش قابلیتها و بهینه

طریق متمرکز کردن عناصر اصلی درگیر در چرخه نوآوري، یعنی دانشگاهها، مراکز پژوهشـی و صـنایع خـرد و متوسـط     

  [1].از نقاط مناسب کشور  اي متکی بر تکنولوژي پیشرفته، در یک پایگاه و در نقطه

وري، تکنوپولیس، مناطق ویژه تحقیقاتی، افن ا عناوین مختلف از جمله پاركوري که در جهان امروز باپارك هاي علم و فن

:شناخته می شوند معموالً در سه هدف عمده زیر مشترك هستند.... شهرك تحقیقاتی و 

   تکنولوژيتکمیل چرخه تحقیقات از دانشگاه تا صنایع و تسریع روند انتقال  *

  نها حمایت از موسسه ها و شرکت هاي تحقیقاتی نوپا و کمک به رشد و موفقیت آ *

  تجاري سازي نتایج تحقیقات  *

  :می تواند شامل موارد زیر باشددر مدیریت و توسعه تکنولوژي باارزش افزوده هر پارك  هايفرایند

  پارك وسسات عضوانتقال تکنولوژي به پارك وبه خارج از پارك و حتی در میان م.1

  ارزیابی تکنولوژي.2

  سیاستگذاري تکنولوژي.3

  بینی و مدیریت تکنولوژيبرنامه ریزي و پیش .4

هـر  بـراي  ،تامین مـالی  وسسـات ،آماده کردن خدمات به موسساتپارك مانند پذیرش م يکار قسمتدر هر  این فرایندها

جدیـد   موسسـه در حالی که مدیران پارك قصد تعیین یک قرارداد جدید بـا  .و غیره می تواند در نظر گرفته شود وسسهم

مرکـز تحقیـق و    .عیین کننده است را در نظربگیرندتکنولوژي که براي موفقیت آنها تدارند آنها بایستی جنبه هاي اصلی 

را تقویـت   پارك پارك ادغام خواهد کرد تا دستیابی به چشم انداز قسمت هاي کاريرا در  فرایندهاتوسعه تکنولوژي این 

  .کند

  

                                                
1 - International Association of Science Parks
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  تکنولوژيو توسعه  مدیریتدر  ي علم و فناورينقش پارکها

  کلیـه   و در نظـر گـرفتن    صـحیح  ریزي برنامه  درصورت  فقط  هستند که  اي بسیار پرهزینه  ابزارهاي  فناوريو  علم  پارکهاي 

اقتصادي  در توسعه  یار موثريبس  توانند وسیله کشور، می  اجتماعی- اقتصادي  شرایط  ویژه آنها به  موثر در موفقیت  عوامل

در توسعه اقتصادي بسـیاري از کشـورها ایفـا     طی دو دهۀ اخیرحوري که در نقشی م .باشند تکنولوژیک  مبتنی بر توسعه

توسـعه   درصد موتور اصـلی رشـد و   30با رشد اقتصادي بیش از که چین و فناوري  هاي علم پاركبه طور مثال . اند نموده

  .[3]دآین این کشور به حساب می

اقتصـادي مبتنـی بـر    توسـعۀ  زنجیـره  مفقـودة اصـلی در    حلقۀبه عنوان  ي علم و فناوريپارکهاماموریت در این اقتصاد، 

بـه عنـوان    - ، نوآوري و توسعه و تجاري سـازي تکنولـوژي   ایجاد و نشر دانشتکنولوژي، ایفاي نقشی محوري در فرآیند 

  .می باشد  -یکی از اجزاي نظام ملی نوآوري و توسعه تکنولوژي 

سرمایه گـذاري   که از طریق(  1توسعه درون زابه  وسعه تکنولوژيتمدیریت و استراتژي هاي با دسته بندي از سوي دیگر 

بـه  ی اتکاء هرچه بیشتر به توانائیهاي علمـی و فنـی داخلـ   ، مراکز تحقیقاتی وآموزشیکالن ملی در فعالیتهاي تحقیقاتی 

کشـورهاي  اً، عمـدت که ( از کشورهاي صاحب تکنولوژي  2انتقال تکنولوژي، ).تکنولوژي مورد نظر دسترسی پیدا می کنند

مخلـوطی از سیاسـتهاي   "سیاست مشترك و . ) به کارمی برنددرحال توسعه براي اجراي سیاستهاي توسعه صنعتی خود 

ایـد  پیاده سازي استراتژیهاي مذکور را در ساز و کارهـاي خـود ایجـاد مـی نم     ، پارکهاي علم و فناوري پتانسیل]9["2و1

   : نقشهاي زیر را ایفا می نماید

  تکنولوژیک نوآوري در توسعهفناوري و  هاي علم كرپانقش  .1

ها و رفتارهاي کارآفرینانه که هدف از آنهـا ایجـاد ارزش    هاي مرتبط با فرآیندها، روش فعالیتتکنولوژیک،  نوآوريتوسعه 

ي تولیدي ها این ارزش افزوده شامل تولید و فعالیت. شودمی  را شامل است سازمانهاافزوده براي تمامی عناصر مختلف در 

  .[2]شود می سازمانهاو مدیریت و بازاریابی در 

  .آورندمی را به وجود اي،  نوآوري در سطح ملی و منطقهساختار و مکانیزم الزم زمینه ایجاد با  پارکها

  تکنولوژيسازي نتایج تحقیق و توسعۀ در تجاريي فناورو  هاي علم كپارنقش  .2

اه یکدیگر به تغییر و تحوالت تکنولوژیکی کمک کرده و درعین حال هرکدام از به همردانش دو عامل کشش بازار و فشار 

 تکنولوژیـک این دو عامل به توسعه و ارتقا یکدیگر نیز یاري می رسانند و لذا یـک حلقـه مثبـت را در تغییـر و تحـوالت      

  .[8]تشکیل می دهند

هر دو عامل مذکور را تقویت و بـه   باشنددر خواهند شوند که قااي طراحی و احداث میبه گونه و فناوري پارکهاي علملذا 

   .نوعی هم افزا نمایند

هاي پژوهشی و اطالعاتی دانشگاهها، صنایع، موسسـات دولتـی و خصوصـی را در مکـانی مناسـب      تواناییپارکها در واقع 

گیـري از  بهـره  مجتمع نموده، با همکاري اساتید، صاحبنظران علمی، متخصصـین و پژوهشـگران داخلـی و خـارجی و بـا     

هـاي برتـر، کمـک و مسـاعدت     تکنولـوژي اطالعات و تجربیات دیگر کشورها و مراکز تحقیقاتی و نهایتاَ با خلـق و ابـداع   

  .دنماینمی  تکنولوژیکاي را به توسعه صنعتی و پویایی گسترده

  تکنولوژيدر انتقال ي فناورو  هاي علم كپارنقش . 3

                                                
1 - Internal Development
2 - Technology Transfer
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در .هاي برتر به آن کشور می باشـد تکنولوژیهر کشوري انتقال  تکنولوژیکهاي توسعه یکی از راه همانطور که اشاره شد، 

این راستا پارکها با استفاده از نیروهاي مجرب ومتخصص و همکاري نزدیک با صـنعت و دانشـگاه زمینـه مناسـبی بـراي      

مـی تواننـد زمینـه مناسـبی بـراي       تکنولوژيپارکها با داشتن مراکز تحقیق و توسعه .انتقال تکنولوژي را فراهم می آورند

  .ي به داخل کشور را فراهم کنندژانتخاب وانتقال و  جذب و بومی سازي تکنولو

فراهم آوردن محیط مناسب جذب سرمایه هاي خارجی و انتقال واحـدهاي تحقیـق و    در پارکهاي علم و فناورينقش  .4

  توسعه آنها به داخل کشور

می توانـد مبـین ایـن موضـوع      هاي خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسب مایهتجربه پارکهاي چین و هند در جذب سر

بعنوان مثال پارك ژونگ گوان چون در چین عالوه بر استفاده هایی که از عواملی مانند نیـروي انسـانی متخصـص     .باشد

و غیـره مـی بـرد، از    زیرساختهاي قوي فیزیکی و سازمانی، بازار گسترده داخلی و مدیریت قوي و نزدیکی به دانشـگاهها  

یکـی از ایـن     حتـی  . سیاستهاي تشویقی و محرکهاي مالی و قانونگذاري نیز در جذب سرمایه گذار خارجی بهره می برد

.ه پارك فعال می باشندمحرکها، تشویق واسطه هایی می باشد که در جذب سرمایه گذاري خارجی ب

با جذب سـرمایه گـذاري خـارجی و بطبـع آن انتقـال واحـدهاي       دلیل نقاط قوت زیر می توانند به در کشور ما پارك ها 

  :زمینه مناسب براي توسعه تکنولوژي کشور را فراهم کنند تحقیق و توسعه به داخل کشور 

فراهم آوردن مجموعه اي از شرکتهاي نوپا و مستعد براي فعالیت در حوزه هاي فناوري پیشرفته*

  گاهها و مراکز تحقیقاتی از حیث دسترسی به نیروي متخصصنزدیکی عمده پارکهاي علمی کشور به دانش *

  انگیزه هاي قانونگذاري و مالیاتی در قالب اعطاي امتیازات مناطق ویژه به پارکها*

[4]بازارهاي گسترده داخلی*

  توسعۀ منابع انسانی ي درفناورو  هاي علم كپارنقش . 5

هاي مطرح شده توسط  براساس نظریه.شودمحسوب مینوآوري  ملیهاي نظام نسانی فنی یکی از زیرساختاتوسعۀ منابع 

تواننـد در جهـت    هاي علمی و فناوري بـا توجـه بـه خصوصـیاتی کـه دارنـد، مـی        کارشناسان و متخصصین جهانی، پارك

  . زایی نقش مهمی را ایفا نمایند کارآفرینی و اشتغال

هـاي موجـود در پـارك، زمینـه فعـالیتی      عامل زیرسـاخت توسعۀ منابع انسانی در پارکهاي علمی و فناوري متاثر از چند 

که اگر این عوامل بـا دقـت انتخـاب گردنـد،     . باشدشرکتهاي عضو و موفقیت در جذب شرکتهاي غیر بومی و خارجی می

ا همچنین هر یک از این عوامل ارتباط نزدیکی با سایر اهداف پارکهـ . توانند در توسعۀ منابع انسانی موثر باشندپارکها می

  [5].توان عالوه بر تامین اهداف پارك، در توسعه منابع انسانی نیز موثر بودریزي درست میدارند که با برنامه

  

  پارکهاي علم و فناوري مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي

ه ایی مدیریت تکنولوژي و همچنین ویژگی هاي ساختاري پارك هاي علم و فناوري به عنـوان سیسـتم   ماهیت بین رشت

ارتباطی بخشهاي مختلف اقتصادي و مراکز آموزشی و تحقیقاتی مورد اشاره در بخش قبل، بیانگر این است کـه بهتـرین   

استا مرکز تحقیـق و توسـعه تکنولـوژي کـه     در این ر.متولی توسعه مدیریت تکنولوژي، پارکهاي علم و فناوري می باشند

   .وظیفه مدیریت تکنولوژي را بطور کلی برعهده دارد می تواند در دستیابی پارك به اهداف خود کمک شایانی نماید

تعمیق دانش در خصوص مبـانی نظـري و تئوریـک مـرتبط بـا ابعـاد       ضمن مطالعه ویک مرکز تحقیق و توسعه فناوري، 

فکري ، نوآوري بینی، تعیین اولویتها، ارزیابی فنّاوري ، حقوق دارائی هاي مطالعاتی در زمینه پیشمختلف توسعه فنّاوري،
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هاي خود، پیشنهادها و  داده و بر اساس یافتهو کارآفرینی و هم چنین انجام مطالعات تطبیقی در کشورهاي مختلف انجام

   [6].دهند ، قرار میاختیاربه توسعه مطلوب در راهکارهاي علمی و کاربردي جهت دستیابی

بیـان   تکنولـوژي تحقیـق و توسـعه   همانطور که در ذیل موضوع نقش پارکها در مدیریت و ایجاد بستر مناسب جهـت  لذا 

گیـري   سیاستگذاري و تصمیم می توانند، بستر ،به نوعیپارکهاي علم و فناوري  تکنولوژيمراکز تحقیق و توسعه  گردید،

گیـران در سـطوح    براي تصـمیم نظرات علمی و کارشناسانه، نقش مشاوره ها، نقطه با ارائه تحلیلکه  ندباش جامعه دولت و

  . کنند مختلف را ایفاء می

مشخص است مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي در پارك علم و فناوري حلقـه اتصـال بـین بخـش      1همانطور که از شکل 

ویق نوآوري و اطالع رسانی در مورد نیازهاي صنعت به دانشـگاه  یعنی از یکطرف با تش.صنعت و دانشگاه و دولت می باشد

واسطه بین دانشـگاه و   ،و از طرف دیگر با تجاري سازي ایده هاي دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و انتقال فناوري به صنایع

-hiتوسعه صنایع  اطالع رسانی  به دولت و دریافت نیازها و برنامه هاي دولت و کمک گیري از آن براي. صنعت می باشد

tech نیز بیانگر رابطه مرکز با دولت است.  

  
  رابطه مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي پارك علم و فناوري با دولت،دانشگاه و صنعت -1شکل

ر حوزه مدیریت مطالعه و پژوهش دفنّاوري متشکل از گروههاي مختلف پژوهشی خواهد بود که با مرکز تحقیق و توسعه

  .معضالت موجود در سطح ملی ، بخش و بنگاه را ارائه خواهد دادحلهاي علمی و عملی براي رفع توسعه فنّاوري، راه

و گیرنـدگان حـوزه علـوم و فنّـاوري در بخـش دولـت       تواند نیازها و مسائل مـدیران و تصـمیم   میدر عین حال رکزماین 

را نیز مدنظر قـرار داده و  کسب و کار و بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتیهمچنین مسائل و مشکالت دنیاي تجارت و 

کارگیري سایر  برخورداري از توان علمی و تخصصی خود و بهبه عبارت دیگر با. حلهاي پیشنهادي خود را مطرح نماید راه

واند نقش پژوهش ت با حمایت مالی و تخصصی بخشهاي مختلف صنعتی و تجاري، مینیروهاي متخصص داخلی و خارجی

   [7].دار شود ها را عهده آموزشی در مسائل مدیریت فناوري و رابطه آن با سایر حوزهو مشاوره و

  

  صنعت

  دانشگاه  
TRDC

STP   دولت   
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  و ذي نفعانرابطه مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي -2شکل

  

ه،صـنایع و پـارك علـم و فنـاوري از     مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي در حقیقت مجموعه اي فراسازمانی است که دانشگا

خروجی هاي تخصصی مرتبط بـا    TRDCبه  ها یک از این مجموعهبازخوردهاي هر. جمله ذي نفعان اصلی آن هستند

ایـن مرکـز   . هر یک را به گونه اي همگن به گونه اي که داراي تناقض بـا دیگـر بخشـها نداشـته باشـد ارائـه خواهـد داد       

شگاه ، صنعت و پارکهاي علم و فناوري خواهد داشت و مسائل و فرصتهاي موجود را براي و صاحبنظران از دانمتخصصین 

هریک از ذي نفعان درزمینه علم و فناوري مورد بررسی و جهت گیري مناسب را در قالب راهبرد تا عملیات اجرایی ارائـه  

  . این موضوع را به صورتی شماتیک نشان می دهد  2شکل . خواهد داد

کـه نیازهـاي    اي مطـرح مـی گـردد   و توسعه تکنولوژي در پارك علم و فناوري بعنوان یک سازمان توسـعه   مرکز تحقیق

رابطـه  .خواهد کرد و مکانیزم و فرایندهایی را براي بکارگیري این مفاهیم در پارك ایجاد می کند تامینا ر پارکها مفهومی

    .آمده است 2در شکللی آن با هر قسمت پارك علم و فناوري یا اصطالحا فاکتورهاي داخ

درحالی که هر قسمت پارك یک ارتباط مستقیم با مرکـز تحقیـق و توسـعه تکنولـوژي دارد یـک رابطـه یکپارچـه بـین         

فاکتورهاي خارجی مانند تاثیر رقابت روي  TRDC.وجود دارد نیز فاکتورهاي خارجی با مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي

ترجمه  تکنولوژينیز به فرآیندهاي کلیدي مدیریت و توسعه اي مشتریان آینده را پارك،روندهاي جدید در محیط و نیازه

ساختار و تشکیالت اجرایـی   از طریق ارائه نموده، جدید پارك عنوان استراتژي ها و برنامه هاي کالن  را به و آنهامی کند 

  .این روابط را نشان می دهد 3شکل  .آنها را بکار می گیردخود 

  

  

  :  )بخش خصوصی - دولت(صنایع

  ي صنعتیشهرکها

R&D صنایع  

  :  دانشگاه

  اعضاي هیات علمی

 ورهاي مرتبط بامحمحققین در 

  مدیریت تکنولوژي

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

پارك                                                                              

                                                                         

TRDC  
مراکز تحقیقاتی   

دانشگاهی

R&D صنایع  

ساختمان چند مستاجره مرکز نوآوريمراکزرشد

:  پارك

مشتریان 

آینده
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  داخلی و خارجی پارك بخش هايروابط یکپارچه مرکز تحقیق و توسعه با - 3شکل 

  

نفعان از قبیل دانشگاهها، دستگاههاي  داراي روابط مشابهی در چارچوب سازمانی با دیگر ذي TRDCبدیهی است مرکز 

  .د داشتخواهنیز  اجرایی و صنایع

  تکنولوژيرکز تحقیق و توسعه ماهداف و وظایف 

ساختار اجرایی پارکهاي علـم و فنـاوري   در منطبق با نقش، سیاست ها و ماموریت خود  تکنولوژيمرکز تحقیق و توسعه 

   :  گیري می کندپی کالن زیر راو وظایف اهداف 

ن طرحهـاي پژوهشـی   تشویق و پشتیبانی از تحقیقات در جهت رفع نیازهاي اجتماعی و اجرایـی و کـاربردي تـر کـرد    .1

 تکنولوژيوتبدیل آنها به 

ایجاد و تقویت سطح کار مشترك با مراکز پژوهشی ، دانشگاه ها و سایر دستگاه هاي اجرایی در سطح کشور براي حـل  .2

مسائل ملی و منطقه اي 

عیت بر اسـاس مطالعـه مزیـت هـاي نسـبی در سـطح منطقـه و کشـور و وضـ          تکنولوژيلویت هاي وبررسی و تعریف ا.3

ملی با اولویت توسعه منطقه اي  تکنولوژي

استفاده از توانمندي ها و امکانات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی درسطح منطقه در جهت رفع نیازهاي تخصصی منطقـه  . 4

  و کشور فعال تر کردن آنها در عرصه هاي فنی و اقتصادي ازطریق ایجاد ساختارهاي مناسب

 تکنولوژيپژوهشگر در حوزه مدیریت، تحقیق و توسعه توسعه مرزهاي دانش و تربیت .5

متناسب با فرآیندهاي اصلی مدیریت تکنولوژي، نقش و جایگاه مطرح شده براي این مرکـز در سـاختار پارکهـاي علـم و     

    : کلی ذیل تعریف می گردد فناوري و اهداف، وظایف و ماموریتها، فعالیتهاي این مرکز در سه محور

TRDC

مدیریت پارك

مدیریت اجرایی

مراکز رشد تامین مالی تامین 

کنندگان 

خدمات 

مشتریان

روندهاي 

جدید

رقبا
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تکنولوژيي، ارزیابی و انتقال سیاستگذارمحور 

  مطالعه و پژوهش در زمینه حمایت از تحقیق و توسعه در سطح سازمان -

تبادل دستاوردهاي مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه راهبردها، برنامه ها و سیاستهاي ملی مـرتبط بـا توسـعه و    -

تکنولوژيحمایت از تحقیق در توسعه و انتقال 

نه در سطح بین المللی و انجام مطالعـات تطبیقـی دررابطـه بـا تعامـل سیاسـتهاي       بررسی مدلها و الگوهاي نمو-

با راهبردهاي کالن  تکنولوژيتوسعه و انتقال 

منطقه اي  تکنولوژيبه منظور تعیین راهبردهاي توسعه  تکنولوژيیابی زمطالعه و پژوهش در ار-

 نایع کوچک ، زودبازده و کارآفرینه صدر راستاي توسع تکنولوژيمطالعه و پژوهش در ارزیابی نوآوري و -

و نوآوري  تکنولوژيشناسایی عوامل موثر در افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیتهاي توسعه -

مطالعه در زمینه ارزیابی عملکرد مراکز فناوري و مراکز رشد -

 سطح منطقه اي و ملیدر  تکنولوژيمطالعه و پژوهش در زمینه روشهاي اشتغال و ترویج -

  

   تکنولوژيتوسعه نوآوري و کارآفرینی و تجاري سازي ر محو

  مطالعه و پژوهش در زمینه نوآوري و کارآفرینی و تجاري سازي -

در سطح منطقه اي و ملیاشاعه و توسعه دانش نوآوري و کارآفرینی -

تبادل دستاوردهاي مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه نوآوري و کارآفرینی -

پژوهشی در زمینه نوآوري و کارآفرینی  اجراي طرحهاي مطالعاتی و-

ارائه مشاوره هاي تخصصی در کمک به امر تصمیم گیري در عرصه نوآوري و کارآفرینی -

)  SMEs(بنگاههاي کوچک و متوسط در  تکنولوژيتوسعه مطالعه در زمینه -

 ملی و بین المللیهمکاري در تشکیل شبکه هاي تبادل دانش و همکاریهاي علمی -

   هاي پیشرفتهتکنولوژیوسعه تمحور 

و نیـز رابطـه بـین تحقیـق و      تکنولـوژي هاي پیشرفته و تشخیص رابطه علـم و   تکنولوژيآگاهی و شناخت از -

نوآوري در صنعت

هاي موجود  تکنولوژيهاي جدید و پیشرفته در مقایسه با  تکنولوژيارزیابی منافع -

هاي جدید  تکنولوژيارائه راهکارهاي استفاده از -

هاي پیشرفتهتکنولوژیلعه و پژوهش بر روي مرزهاي دانش با هدف استخراج مطا-

هاي نوین تکنولوژياجراي پژوهش هاي کاربردي و توسعه اي با هدف عملیاتی سازي  تدوین برنامه-

نتیجه گیري

تمـاعی در  هـاي مختلـف اقتصـادي و اج    ریزي در عرصه برنامهگیري و درك و تحلیل تمامی فرصتها و موقعیتهاي تصمیم

از طـرف  . پـذیر نیسـت   مدیریت بدون انجام مطالعات الزم و تجزیه و تحلیل جامع امکانعصر حاضر براي هیچ سطحی از
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تـر شـدن    در قـرن حاضـر و پیچیـده   بواسطه تکنولوژي هاي جدید تغییر ساختارهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی دیگر

گیـري و   تصـمیم ارشناسـانه بـه منظـور افـزایش قـدرت و دقـت      گیري، موضوع انجام مطالعات علمی و کشرایط تصمیم

شاخصهاي موجود در تمامی عرصه هاي فعالیت را بـیش  رقابتی و ارتقاي کیفیت و "ریزي براي بقاء در بازار شدیدا برنامه

کـردن   تکنولوژي عالوه بر تغییر ساختار و ماهیت شغلی و همچنین کم رنـگ .استاز پیش مورد تأکید و توجه قرار داده

امـروزه  .دچار تغییر کرده استشدیداً  تجارت و مدیریت سازمانها را ،اجتماعی  -اقتصادي  منابع طبیعی و تغییر در روابط

پویـا و کـارا خـود را بـا      R&Dسازمانهایی در رقابت باقی می مانند که از تکنولوژي پیشرفته برخوردار بوده و با داشـتن  

  .تطبیق دهند تغییرات و نیازهاي گسترده مشتریان

در این شرایط حوزه هاي اقتصادي به تنهایی قادر به حل مشکالت خود نمی باشد و همچنین دانشگاه هـایی کـه بـدون    

که اینهـا لـزوم ارتبـاط مناسـب      .ي سیستم اقتصادي به ایجاد و انتشارعلم می پردازند دیگر کارایی ندارندهاتوجه به نیاز

  .و دانشگاهها و پژوهشگاهها را گوشزد می کند. ) ..صنعت، خدمات و ( بخشهاي اقتصادي 

میـان  توسـعه مفهـوم   ایـن نیـاز بـا    از این رو است که شاهدیم در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و حتی در حال توسعه،

نـوآوري و   ، توسـعه تکنولـوژي یاسـتگذاري، ارزیـابی و انتقـال    مدیریت تکنولوژي از طریـق فرآینـدهایی ماننـد س   بخشی 

        .تأمین گردیده استمبتنی بر نیاز حوزه هاي مختلف اقتصادي  تکنولوژيی و تجاري سازي کارآفرین

حوزه هاي اقتصادي و حوزه هـاي علمـی و پژوهشـی و    فاصله بین که با هدف حذف این میان پارکهاي علم و فناوري  در

می توانند  بوجود آمده انددانش محور  حمایت از توسعه اقتصادي مبتنی بر دانش از طریق حمایت از بنگاههاي اقتصادي

یاستگذاري، ارزیـابی و انتقـال   س(با ایجاد و استقرار مراکز تحقیق و توسعه تکنولوژي به ایفاي نقش در دو محور مدیریت 

بـین  این مرکز در حقیقت مجموعـه اي   .هاي پیشرفته بپردازند تکنولوژيو توسعه علوم و ...) و  ، تجاري سازيتکنولوژي

دستگاههاي دولتی، صنایع، موسسات فنـاور مسـتقر مراکـز رشـد و مبتکـرین نـوآوران و        ،هااست که دانشگاه تیتشکیال

و ماموریت اصلی آن پیاده سـازي فرآینـدهاي مـدیریت و     .ذي نفعان اصلی آن هستندپژوهشگران حرفه اي و دانشگاهی 

منحصـر بـه   انتقال و تجاري سازي با اسـتفاده از بستر توسعه تکنولوژي به شکل کامل از مرحله سیاستگذاري تا ارزیابی و 

زیرساختها، عناصر و هـم افزایـی   (  آن بهره گیري از قابلیتها و پتانسیلهاي ساختاري و از طریقپارکهاي علم و فناوري فرد 

  .می باشد) ناشی از تعامالت آنها 
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