
 

 

هاي تحقيق در علوم، فنون و مهندسيمللي روشالاولين همايش بين

هاي تحقيق روشالمللي  بينهمايش  ۱۳۸۵
  علوم، فنون و مهندسي در

طرحي نوين در پژوهش و  پيشتازان پاركهاي علم و فناوري منطقه خاورميانه
  )ميداني تركيه ـ بررسي موردي(فناوري 

  
  

  احمد فضائليالنقش،  علي ماهر
  نعتيهاي غيرص ـ معاونت پژوهش)ع(دانشگاه امام حسين

amaher@ihu.ac.ir 
  
  
  
  

  چكيده
 نتوان بصورت مستقيم تحت عنوان روش تحقيق نوين قلمداد كرد،مراكز رشد، پاركها، و شهركهاي علمي تحقيقاتي را اگر 

.  فني مهندسي محسوب نمودولي بدون شك ميتوان آنها را از فراسيستمهاي مدرن روش تحقيق، مخصوصاً در حيطه علوم
پيشتاز و در آوري به حدي است كه تقريباً تمام كشورهاي  گوهاي تركيبي در گسترش علوم و فنالعاده موثر اين ال نقش فوق

بصورت يك ضرورت حياتي پژوهشي،سرمايه گذاري ملي، وشراكت بخش خصوصي را بر روي آن، هر  حال توسعه علمي،
  .روزه افزايش ميدهند

 ، اين مدل كارآئي خود را آنچنان در رشد پژوهش و توليد ثروت به 1970گيري ايده مراكز رشد در اواخر دهه   پس از شكل
رشدرا  باسرعت طي نمود بنحوي از اين رو، اين پديده نوين روند .ب اقبال جهان علم و فناوري گرديداثبات رسانيد كه موج

البته بهره برداري از اين مفهوم در كشورهاي مختلف، . دنيا شاهد افزايش يك مركز رشد در هر هفته گرديد ،90در دههكه 
 به بعد، اين مفهوم با معاني پاركهاي علمي 1980 از دهه. تغييرات قابل مالحظه اي را در گذر زمان نشان ميدهد

شناخت وبهره برداري از اين حركت عالمانه جهاني، در اواخر قرن بيستم در ايران . وشهركهاي علمي تحقيقاتي بهم پيوستند
اما هنوز بصورت يك امر حياتي، از .  بصورت جدي تري مورد توجه واقع گرديد2002نيز بصورت پراكنده آغاز، و از سال 

و تشويق حضور سرمايه بخش خصوصي محروم، و براي شناخت آن، فرهنگ سازي  جلب توجه، و جذب سرمايه اصولي ملي،
در منطقه خاورميانه، كشورهاي امارات متحده، رژيم اشغالگر قدس و تركيه پيشتازان سرمايه . موثر انجام نگرفته است

براي توليد ثروت از طريق  (در اين ميان، به نظر ميرسد كه نقش مهم همكاري دانشگاه. سوب ميشوندگذاري در اين امر مح
محققين، براي توسعه علم و فن آوري از طريق اين روشهاي جديد را در منطقه، امروزه  و..) سازي محصوالت علمي و  تجاري

 در كشور تركيه، براي كشور ما بعنوان همسايه، رقيب و يا شناخت كافي نسبت به اين فرايند رشد. كشور تركيه ايفا مينمايد
 پارك و شهرك 5 عملياتي شد و امروز 90 آغاز و در دهه 80در تركيه، اين حركت از دهه . همكار، حائز اهميت ويژه است

دقيقتر و موثرتر آشنائي با اين تحوالت و عمق بهره برداري از اين مفاهيم براي حركت . علمي تحقيقاتي فعال بر قرار است
 .در اين زمينه مورد نظر اين مقاله است

  

  دانشگاهـ نياز ـ توليد دانش ـ پژوهشگر ـ فناوري ـ NIS ـ پارك علم و فناوري ـمركز رشد  :واژه هاي كليدي
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 مفهوم مرکز رشد تجاری

 های صنعتی دسته گذارهشرکتهای سرماي ت شدهکارگاه هداي

 پارکهای علمی مراکز تجاری

 مراکز رشد چند منظوره

 مراکز رشد تخصصی

 بخشهای خاص مراکز رشد مراکز بدون مرز مراکز رشد فناوری

 مراکز رشد مجازی نمراکز رشد اقتصاد نوي
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اوائل دهه 

 

 

۱۹۹۰دهه   

 مقدمهـ 1
  ]1[ مراكز رشد و پاركهاتاريخچه ـ 1ـ 1

هر چند در ابتدا شكل گيري اين مراكز رشد به . در آمريكا آغاز گرديد1970 از سالهاي آخر دهه 1گيري مراكز رشد شكل   ايده
موجب گرديد تا در صورت موسسات غير انتفاعي بود، ولي بازدهي مؤثر آن در زمينه هاي مختلف و از جمله رهاوردهاي اقتصادي آن 

عليرغم .  ميالدي اين روند با سرمايه گذاريهائي كه با ديد انتفاعي نيز همراه بود به ميزان تاسيس يك مركز رشد در هفته برسد90دهه 
ايجاد مراكز رشد به سمت  ،توسعه مراكز رشد در جهان فرآيند ملي در پيدايش و رشد اين مراكز،جهت اصليحضور سرمايه هاي  

 قابل مالحظه اي در تطور، و تحوالت مروري بر فرايند شكل گيري مراكز رشد در كشورهاي مختلف نشان دهنده . بوده استخصوصي
 كه آن را دوران شكل گيري مراكز رشد نام ميبرند، مراكزي مانند آژانسها و انجمن 1970در دهه . مراكز رشد در گذر زمان استمفهوم 

 با شكل 1980در دهه . اند  صنعتي و كارگاههاي آموزشي خاص، اين نقش مهم را بر عهده داشتهيشهرك هاهاي مرتبط با شركتها، 
با توجه به . مهمي را ايفاء نمودند نقش پشتيباني، حمايت، وسرمايه گذاري  ا بمراجع فوق الذكر ، 3 و پاركهاي علمي2مراكز تجاريگيري 

 به 80 از اواخر دهه  بدين لحاظ است كه وه خود را در تحقيق و توسعه پيدا كرد، جايگاكاركرد اين مراكز، رفته رفته ايده مراكز رشد 
 در گزارش مركز سرويس هاي استراتژيك و  و رشد، مدلي از اين فرايند شكل گيري.مشاهده مي شودبعد، شكل گيري سريع مراكز رشد 

  .ارائه شده استيك ه  به صورت نمودار شمار5مديريت عمومي كميسيون اروپا وابسته به 4ارزيابي
  
   

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

   مدل شكل گيري و توسعه مراكز رشد در بستر زمانـ 1نمودار شماره 
  

                                                 
1 Incubators 
2 Business Centers 
3 Science Parks 
4 Center for Strategy & Evaluation Services 
5 European Commission Enterprise Directorate-General 
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 نوعاً فضاهاي كاري و 80مراكز رشد در دهه  نسل اول ” :نگونه توصيف ميكندروند شكل گيري مراكز رشد را اي 1رستم اللكاكا
 احساس شد كه 90در دهه . ار شركتهايي كه از فيلتر پذيرش گذشته بودند قرار مي دادتجهيزات مشترك با نرخهاي مناسب را در اختي

ضروري است سرويسهايي مانند مشاوره تجهيزات تخصصي ارتباطات شبكه اي و سرمايه هاي اوليه تيز به مجموعه سرويسهاي قبلي 
 چه بسياري از مراكز رشد در كشورهاي در حال توسعه اگر. اين موضوع منجر به بوجود آمدن نسل دوم از مراكز رشد شد. اضافه شود

 شكل گيري نسل جديد مراكز رشد با بهره (ICT)با توسعه تكنولوژي ارتباطات و اطالعات . كماكان با همان ساختار اول كار مي كنند
بخش خصوصي شكل گرفته ذاري تحليلگران توسعه معتقدند نسل سوم از مراكز رشد كه نوعاً با سرمايه گ.گيري از تكنولوژي شروع شد

اند توفيق چنداني نداشته اند و كماكان نسل دوم از مراكز رشد است كه عملكرد قابل قبول و موثري دارندو اين عدم توفيق باعث شده 
  .“قوت خود را داشته باشد) حداقل به صورت مشاركتي(است كماكان منطق ايجاد مراكز رشد با تكيه بر سرمايه عمومي

  ريخچه مراكز رشد و پاركها در ايرانتاـ 1ـ 2
هر چند فعاليت مراكز رشد در ايران به صورت يك حركت كوچك و اوليه با توجه به الگوهاي موجود در كشورهاي ديگر و مبتني 

در كشور گسترش  به سرعت 1381 شروع گرديد، اما اين حركت از سال  گذشتهبر تجربيات داخل كشور سالهاي پاياني دهه
 عدم كارآيي روشهاي پيشين براي براي حفظ نخبگان از ،دغه مسئولين در سطح ملي و منطقه اي در رابطه با خروج نخبگاندغ.يافت

طريق حمايتهاي مالي مستقيم و كارايي نسبي روشهاي حمايتي از كار افرينان براي ايجاد كسب و كار مبتني بر علم از جمله داليل رشد 
 .ر نقاط مختلف كشور مي باشدتقاضا براي تاسيس مراكز رشد د

 باعث ،كه در برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مطرح شده» توسعه بر اساس دانايي«شعار از طرف ديگر 
چرا كه اين مراكز در يك . گرديد 2(NIS)اقبال بيشتر مسئوالن و تصميم گيران اين حوزه در بكارگيري سيستم جهاني اختراعات 

حيا و رشد موسسات نوپا ا متمركز و با كاهش هزينه هاي باالسري از طريق بهره برداري مشترك از امكانات، بطور موثري اميد به سيستم
  .و كوچك را در دوره راه اندازي افزايش مي دهد

ي فناوري  آن پس مراكز رشد و پاركهازا.  در اصفهان تاسيس شد1376 در سال ،ولين مركز رشد علمي تحقيقاتي در كشور
 آخرين وضعيت اين مراكز در بشرح زير ،[2]بر اساس اطالعات موجود.  اخذ مجوز از وزارت علوم نموده اند84 تا 80مختلفي طي سنوات 

  .است
   واحد 35        مراكز رشد •
   واحد10          پاركها •
 واحد   1   شهرك علمي تحقيقاتي  •

  ].3[ده است آم3 و 2 نمودارهاي شماره اطالعات تفضيلي اين مراكز در

                                                 
1 Rustam Lalkaka 
2 National Innovation System 
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راه اندازي اولين مركز رشد    
مركز رشد جامع فناوري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

پژوهشگاه پليمر صنعتي شريف

ICTدانشگاه اروميه

ICT دانشگاه بوعلي سينا

لوازم و تجهيزات پزشكي   

ICTجهاد دانشگاهي تهران

ICTپويش(صنايع و معادن( ICT آذربايجان شرقي

خراسان ICTكرمان ICTمركزي

ICTيزد ICT  اصفهان  

ICTفارس 81سال 

بيوتكنولوزي يزددانشگاه زنجان

ICT خراسان

ICT گيالن

دانشگاه اهواز

دانشگاه امير كبير 

دانشگاه شهيد بهشتي  

دانشگاه تهران 

دانشگاه تربيت مدرس  

ICT زنجان

ICTدانشگاه علم و صنعت 

علوم پزشكي شيراز 

ICT دانشگاه كاشان

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي مازندران  

آمار مراكز رشد واحدهاي فناور بر اساس سال تاسيس

)، تهران1383 آذرماه 24-25(ششمين نشست رؤساي پاركها و مديران مراكز رشد )، تهران1383 آذرماه 24-25( ششمين نشست رؤساي پاركها و مديران مراكز رشد 

82سال 

80سال 

آورده هاي دارويي علوم پزشكي تهران  رف

علوم پزشكي تبريز

سمنان

جهاد دانشگاهي كرمانشاه 83سال 

  
  

  2نمودار شماره 
  تعاريف

 (NIS)گيري از دانش موجود، سيستم بين المللي اختراعات  همانطور كه گذشت، براي تبديل ايده به محصول مورد نياز، با بهره
دانشگاه، صنعت و : تي، ايجاد تعامل بين سه عاملاي بين سه عنصر دانش، نياز و ايده و يا به عبار تا با ايجاد حلقه. تعريف شده است

 ارتباط سه عنصر 4در نمودار شماره .  را فراهم سازدبين آنها با ايجاد شرايطي آسان، روان، ارزان و مطمئن، زمينه اتصال ،پژوهشگر
  .توسعه دانايي را مشاهده مي نماييد

هاي علم و فناوري كشور-پارك

پرديس

يزد

شرقي آذربايجانخراسان

سمنان

فارس

استان مركزي

گيالن

هاي علم و فناوري- پارك

13811380
شهرك علمي و تحقيقاتي 

1376 تاسيس-اصفهان

شهرك علمي و تحقيقاتي 

كرمان
دماوند

  
  3نمودار شماره 

  

با توجه به هدف  كه در ادامه. تقسيم شده اند ها شهرك وا، پاركه ،مراكز رشد :انها به لحاظ گستردگي آن، به سه سطحاين سازم
   . به موضوع پاركها پرداخته شده است، فقطمقاله
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  ي علم و فناوريپاركها
خواص اوليه زير را داشته باشد در  پارك علم و فناوري را به صورت مجموعه اي كه (IASP)1سازمان بين المللي پاركهاي فناوري 

  .نظر گرفته است
 .كاربردي بين دانشگاهها مراكز تحقيقاتي و كليه مراكز مرتبط با آموزش عالي برقرار كرده باشد •
به گونه اي طراحي شده باشد كه توانايي تقويت و تشويق رشد صنايع علم مدار و مؤسساتي كه فعاليتشان از ارزش افزوده بااليي  •

 .ار بوده و در ضمن حضور فيزيكي در داخل پارك دارند را داشته باشدبرخورد
  .داراي تيم مديريتي ثابتي باشد كه همواره مشغول مسائل ارتباط بين فناوري تجارت و بازار براي مستاجرين خود باشد •

  
   عناصر توسعه داناييـ4نمودار شماره 

 

 ].4[و طبق آخرين تعريف اين سازمان 
ماني است كه بوسيله متخصصين اداره شده و هدف اصلي آن افزايش ثروت جامعـه از طريـق فرهنـگ نـوآوري و                       پارك علمي ساز  «

براي دستيابي به چنين اهدافي پارك علمي جريان دانش و فنـاوري را             . قابليت موسسات تجاري و دانش محور مستقر در پارك مي باشد          
تشديد و اداره ميكند ايجاد و رشد شركتهاي نـوآور را از طريـق فرآينـد حمـايتي و       ميان دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي شركتها و بازار         

  ».عالي را فراهم مي سازدزاش شركتهاي جديد تسهيل مينمايد و خدمات با ارزش افزوده باال را به همراه فضا و امكانات با كيفيت 
 يك محـدوده گـسترده و پيچيـده اسـت كـه        IASPعريف   همگام با ت   2با توجه به اهداف اين گزارش مقصود ار عبارت پارك فناوري          

  . مستقر شده است5 يا مركز رشد4كه در قسمتي از آن يك مركز فناوري.  مي باشد3ميزبان شركتها و موسساتي با فناوري پيشرفته
  ]5 [:زتعريف رايج ديگري كه بوسيله مجمع پاركهاي علمي بريتانيا از پاركهاي فناوري به عمل آمده است عبارت است ا

پارك علمي ابتكاري ثروت محور است كه ارتباطات عملگراي رسمي با دانشگاه و يا ساير موسسات عالي علمي تحقيقاتي دارد و « 
پارك علمي عملكردي . مختلف در يك محل طراحي شده است سازمانهايبراي تشويق رشد و شكل گيري تجارتهاي دانش محور و 

  ».و مهارتهاي تجاري به سازمانهاي محلي درگير مي شود فناوريمسئله انتقال مديريتي دارد كه بصورت فعال با 
  

  دسته بندي پاركها بر اساس نوع فعاليتهاي تحقيقاتي 
 ]6 [اين پاركها از نظر نوع فعاليت به سه دسته زير تقسيم مي شوند

                                                 
1 International Association of Science Parks 
2 Technology Park 
3 Hitech 
4 Technology Center 
5 Incubator 
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  1 علميهايپاركـ 
ت دانشگاه ايجاد مي شوند و همكاري متقابلي بين صاحبان پارك علمي معموالً توسط دانشگاهها در يك فضاي مناسب در مجاور

  . صنايع مستقر در پاركها و دانشگاهها به وجود مي آيد
  2پاركهاي فناوريـ 

نيت گسترش سطح تحقيقات و فناوري صنايع موجود در  اين پاركها كه معموالً در مجاورت قطبهاي صنعتي ايجاد مي شوند با
انشگاههاي منطقه شكل ميگيرند وهدف اصلي از كاركرد آنها ارتقاء فناوري صنايع موجود در قطب منطقه با واحدهاي فناوري و د

  .صنعتي مربوطه و افزايش توان رقابتي آنها است
  ـ پارك بر اساس نياز

) ا خدماتيي(به كمك واحدهاي توليدي . اين نوع پاركها بيشتر به يك منطقه ويژه صنعتي ـ تجاري با فناوريهاي نوين شباهت دارد
  . شوند ايجاد مي )معموالً فناوريهاي نوين(بر اساس نياز بازار و عمدتاً به منظور تكميل خوشه اقتصادي در يك زمينه خاص 

 

  پاركهاي تركيه 
  .از جمله به موارد زير ميتوان اشاره نمود. كان استكشور تركيه داراي موقعيت استراتژيك مهمي در خاورميانه و منطقه بال

  ت جغرافيايي با اهميتموقعي •
  منابع نفت و گاز •
  عضويت در پيمان ناتو •
   و آمريكاهمكاري اقتصادي و نظامي با اسرائيل •
 بازار مناسب براي غربيها •
  همسايگي ايران •

  .ما ضروري استبا چنين وضعيتي اين كشور در همسايگي ايران قرار گرفته و بداليل مختلف بشناخت و تغييرات آن براي 
حاديه اروپايي، هم اكنون تركيه توجه جدي براي بهره گيري از نظام تو نيز عزم جدي تركيه براي الحاق به اوارد فوق با توجه به م

(NIS) پارك فناوري بوده و در حال افزايش كمي 5كشور تركيه در حال حاضر داراي . موده استن توسعه در آن كشور سريع براي رشد 
  .ر استبوده، كه مصوب آن كشو پارك 8آن به 

 مطالعه ميداني براي بهره گيري از تجارب ساير  براي توسعه علوم و فنون مهندسي در كشورNISبا توجه به اهميت اصل موضوع 
   .شده استبه بررسي وضعيت اين پاركها در تركيه پرداخته در اين زمينه  است، ضروريكشورها 

  تكنوپارك متو •
  تكنوپارك حاجت تپه •
  سايبر پارك  •
  وسب گتكنوپارك •
  مرمرهتكنوپارك •

و از ساير پاركهاي . بعنوان نمونه ارائه مي شود، متو كاملي در مورد تكنوپارك ”نسبتا توضيح ، اين مقاله و ظرفيتبا توجه به هدف
  .ارائه شده فقط يك جمع بندي ارائه مي شود

  

                                                 
1 Science Parks 
2 Technology Parks 
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  قانون مناطق توسعه فناوري تركيه عاملي مؤثر در رشد پاركها
تسهيالت و حمايتهاي جدي را براي ايجاد و توسعه پاركها نشان  » 4691 به شماره 2001نولوژي در سال قانون توسعه مناطق تك

  اين قانون شامل همكاري دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و بخش هاي توليدي است براي توليد اطالعات فناوري. داده است
 پيشبرد صنعت ملي براي رقابت در سطح بين المللي •
  روش هاي توليدي براي باال بردن سطح كيفيت محصول تا درجه استانداردصدور توليدات و •
 افزايش بازدهي و سودآوري و كاهش هزينه هاي توليد •
 اقتصادي كردن دانش فناوري براي پشتيباني و تشويق توليدگران، كارفرمايان و صنعتگران •
 فناوري پيشرفتهتوانا ساختن سرمايه گذاران كوچك و متوسط براي سازگاري و اقتباس از  •
 ايجاد فرصت به منظور سرمايه گذاري در مناطق فناوري متمركز و پرقدرت •
 ايجاد فرصت هاي شغلي براي محققين و افراد شايسته و داراي شرايط الزم •
كمك به ارسال فناوري و مهيا كردن زيربناي فناوري كه تسريع مي بخشد ورود سرمايه هاي خارجي را به داخل كشور كه چرخ  •

 .ناوري سطح باال و پيشرفته را به راه خواهد انداختف
اين قانون كليه مناطق توسعه فناوري و سازمان ها و مؤسسات ذيربط و نيز چگونگي اداره كردن و كنترل آنها را تحت پوشش قرار 

  .ميدهد
  
  ]8 و 7[ (METU)پارك مِتوتكنو ـ2

 با 1956 اين دانشگاه در سال .انه استـاوري خاورميــه فنگاـايت دانشـاصل حمـوعه و حـ زير مجم1و ـتـارك مــپتكنو
 34 مؤسسه، 5 گروه آموزشي، 37 دانشكده، 5تأسيس شد و در حال حاضر   فرهنگي و تربيتي، اقتصادي،هايي از علوم اجتماعي شاخه

  . هكتاري اين دانشگاه داير است4500 آزمايشگاه در داخل محوطه 150مركز تحقيقاتي و بيش از 
 اين . نفر از آنها داراي مدرك دكترا هستند، ميباشد1500  نفر عضو هيئت علمي، كه4300  دانشجو و21000 دانشگاه داراي اين

  .  واقع شده است Ankara – Eskisehir در هفت كيلومتري آزادراه ،پارك در پرديس دانشگاه مِتو و در غرب شهر آنكارا
 در ابتدا بهترين گزينه هاي خارجي از قبيل پارك هاي ،حداث پارك آغاز شدمطالعه مقدماتي براي ا 1980 در اواخر سال

 1991  در سالSMIDO2 دانشگاه مِتو با كمك ، همراه با انجام اينگونه مطالعات.كشورهاي آمريكا و انگلستان مورد بررسي قرار گرفت
و  TTGV3 ،با همكاري اين دو واحد 1996  كه در سالاقدام به ايجاد يك مركز رشد كردند نتيجه موفق و مؤثر اين همكاري باعث شد

 20( ايستگاه قطار ،) دقيقه30( نزديكي به فرودگاه بين المللي .بانك جهاني شروع كارهاي اوليه و زير بنايي اين پارك صورت گرفت
  . از مزيت هاي مهم اين پارك است) دقيقه15( و ترمينال اتوبوس )دقيقه

  

  رسالت
فناوري و فراهم نمودن زمينه براي شركت ها و سرمايه گذاران در يك محيط رقابتي بطوريكه كيفيت هدايت مناطق توسعه 

 نوآوران و نخبگان طرح هاي خود را ارائه مي .محصوالت خودرا براي رسيدن به سطح استاندارد و ارائه در بازارهاي بين المللي باال ببرند
  .عه فناوري مورد حمايت پارك قرار مي گيرنددهند و بعد از تصويب تحت اساسنامه مناطق توس

                                                 
1 Middel East Technology University 

    سازمان توسعه و گسترش صنايع كوچك و متوسط 2
  ه فناوري تركيهبنياد توسع 3
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  چشم انداز
 5/1 صدور كاال به ميزان ، ميليون دالر در سال200عضو و بودجه اي بالغ بر  4000 با كيفيت باال با R&D شركت 500 تأسيس

  .2020رمربع در سال  مت000/200 هكتار و 80ميليارد دالر در كليه زمينه ها و توسعه مساحت و زير بناي پارك به ترتيب به 
  

  اهداف
  :ارك به شرح زير استاهداف پ

  ايجاد همكاري و تعاون ميان شركاء به واسطه افزايش فعاليت بخش صنعتي و دانشگاه  •
 ايجاد محيط رقابت ميان شركتهاي توليد فناوري كشور در سطح بين المللي •
  اهيانايجاد فرصت و زمينه فعاليت براي محققين، فارغ التحصيالن و دانشگ •

  

  محيط داخلي
  :مينه فعاليت پارك به شرح زير استزـ 1

   نقشه كشي و طراحي صنعتي،معماري •
  ژنتيك شيمي، بيولوژي مولكولي،بيولوژي •
  IT ،كامپيوتر •
 مهندسي در كليه رشته ها •
  زمين شناسي و هنر،علوم طبيعي •

  امكانات و خدمات ـ 2
 ـ هتل و مهمانخانه ـ درمانگاه ـ  مركز كنترل سالمتيـامكانات ورزشي تفريحي   ـنهكتابخا  ـبانك و اداره پست ـ  متعدديدمراكز خرـ 3

  .در مورد كتابخانه اين پارك بسنده ميشودر اختصار، تنها به توضيح كوتاهي عمومي، كه بنا بامكانات حمل و نقل 
  

  كتابخانه پارك
 اتاق نشيمن و مالقات است و توانايي پذيرش 2 ،الن مطالعه س8 داراي . مترمربع فضا را پوشش ميدهد12058 اين كتابخانه در كل

هاي آموزشي ميكروفيلم و اطالعات CD فيلم ها و ، مقاالت، مجالت، اين كتابخانه داراي امكاناتي از قبيل كتاب. نفر را با هم دارد750
 1956 تقريباً كليه كتب علمي از سال .شود است و در كشور به عنوان يك مرجع و مĤخذ از آن استفاده ميMultimedia چند رسانه اي 

  . دراين كتابخانه موجود است
  

   پارك مثوجمع بندي
  : اما در نتيجه بررسي هاي ميداني نتايج زير حاصل شد.يافته فوق حاصل نتايج بررسي هاي اوليه بر روي داده هاي پارك است

 .و پنج شركت نيز خارج شده اند  شركت استقرار يافته اند و شصت)90(در حال حاضر نود  •
  دالر اجاره از شركت ها دريافت مي شود 5/9 به ازاء هر متر مربع •
 .اخذ ميشودوزارت صنايع و بازرگاني هاي آن از خط مشي مجوز پارك و  اما ،ر داردقراتابعيت دانشگاه مِتو در پارك  •
 براي انتقال دانش از دانشگاه . هستند)فناوري(فرهنگي -دي پاركها داراي رسالت اقتصا،همانگونه كه در رسالت پارك ادعا شده •

 به صنعت بازار را عهده دار هستند
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 كشور را تأمين كنند، پارك مِتو نيز بخشي از اين تعهد را GNPاز % 2 بايد ،2013از آنجا كه كليه پارك هاي تركيه تا سال  •
 مِتو با نگرش برون گرايي اثر و اقتصاد ملي و افزايش توان  بنابراين پارك.عملي خواهد ساخت تا بر اقتصاد ملي مؤثر باشد

 نظامي به فعاليت ادامه ميدهد
 منطقه آلمان و رژيم اشغالگر قدس ارتباط دارد و تمايل به ارتباط با ، انگلستان،پارك مِتو در ابعاد بين المللي با كشور آمريكا •

 . است نيز برقرارمايهتعامل با كشور امارات براي جذب سر. خاورميانه نيز دارد
 ، پس از نمونه سازي محصوالت،از آنجا كه شركت هاي فناور مستقل در پارك تالش ميكنند تا در مرزهاي دانش حركت كنند •

 .دانش فني را در اختيار صاحبان صنايع قرار ميدهند
در تالش براي تقويت متو ارك پ.  استفعاليت پارك براي نيروهاي مسلح كشور تركيه% 21 ،بر اساس اعالم رسمي در مجموع •

 . و نظامي كشور است)فناوري( فرهنگي ،بنيه اقتصادي
 .ميگردد به عنوان يك اصل پذيرفته شده استفاده  Out Sourcingدر اداره پارك از موضوع  •
 .شركتهاي مستقر در پارك از معافيت مالياتي و تخفيف در هزينه استاد و دانشجو استفاده مي نمايند •
 .و داراي متوسط سني پاييني مي باشندرك جوان بوده مديريت پا •

  
  )Hajettape(منطقه توسعه تجاري دانشگاه حاجت تپه ـ 3

هاي ميداني به عمل آمده حاكي از آنست كه رياست پارك را رئيس دانشكده فني مهندسي دانشگاه حاجت تپه به  نتايج بررسي
 همچنين تمايل به ،ود و تمايالت نظامي كمتري در اجراي پروژه مشاهده شد اين پارك داراي تمايالت مهندسي پزشكي ب.ردعهده دا

 كادر مديريتي آن مسن بودند اين در حالي است كه ساير پارك ها داراي مديران جوان .حاكميت دولت در اجراي مأموريت خود نداشتند
اين پارك به ايجاد . صادي بر مركز رشد اعمال ميكرد از اعضا هيئت علمي دانشگاه نبود و مديريت اقت،مسئول مركز رشد پارك. بودند

  .فرصت شغلي توجه ويژه داشت و ورود به بازارهاي بين المللي همچنين ايجاد ارتباط بين دانشگاه و بازار را دنبال ميكند
ركت نيز آلمان براي همچنين سرمايه گذاري ش. اخذ چهل ميليون يورو از اتحاديه اروپا از عمده ترين تالش هاي حمايتي پارك بود

  .توسعه و بهره گيري از پارك از ديگر موفقيت هاي جذب سرمايه گذاري بوده است
هاي   تعامل با دانشگاه و نوع ورود به بازار داراي وضعيت متمايزي از پارك، تعامل با ارتش،پارك حاجت تپه از نظر تعامل با دولت

اين پارك نيز همانند پارك هاي ديگر، براي استقرار . هيئت مديره شكل گرفته استديگر تركيه داشت و به نظر ميرسد بر اساس سليقه 
 اين در حالي است كه در مراكز رشد دنيا تالش براي پذيرش و خروج سريع شركتها به .بلند مدت شركت هاي مستأجر تالش داشت

  .همراه ايده هاي نو است
     (CYBER)پارك سايبر 

.  و موفقيت آن نسبت به پارك مِتو بيشتر بوده استهستنددانشگاه بيل كنت و پارك سايبر خصوصي  بر اساس يافته هاي ميداني،
. مديريت واحد بر دو واحد پژوهشي مذكور و نيز مديريت خصوصي آن، بعنوان يكي از اصلي ترين عوامل موفقيت پارك برآورد ميشود

. ز حمايت هاي بانك جهاني و ساير نهادهاي بين المللي به دست مي آورداين پارك براي تبديل به شهرك تالش ميكند و سود اصلي را ا
 اين پارك هر .اين پارك از دانشجويان حداكثر استفاده را ميكند و تالش ميكند تا از مدل پارك سيليكون ولي آمريكا الگوبرداري كند

 ITساس اظهارات مسئولين پارك، در حال طراحي پارك  بر ا.سه ماه يك مرتبه به وزارت صنايع و بازرگاني گزارش پيشرفت كار ميدهد
  .دانشگاه تهران هستند
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  )GOSB(پارك گوسب تكنومعرفي ـ 4
پارك گوسب بر اساس ادعاي مديران آن در منطقه آزاد قبضه تركيه قرار دارد و تالش براي بهره مندي از قوانين منطقه آزاد در آن 

نقش دانشگاهها در اين پارك ضعيف  منطقه آزاد قبضه و دانشگاه هستند، كه ،الگر قدسسهامداران اصلي پارك رژيم اشغ. وجود دارد
به نظر ميرسد اين پارك نيز پذيرش شركت هايي كه به سفارش ارتش تركيه و در راستاي پيوند نظامي تركيه و رژيم . ارزيابي ميگردد

  .دنبال ميكند اشغالگر قدس تالش ميكنند، را
ك هاي آنكارا تمايل بيشتر به استفاده از قوانين مناطق آزاد براي رشد شركتها داشت و استقرار آن نيز در يك اين پارك بر خالف پار

   .منطقه آزاد و محدود صنعتي بود
  :در مركز رشد پارك دو دسته شركت مستقر بود

  شركت هايي كه داراي ايده نو هستند و براي رشد ايده از خدمات مركز رشد بهره ميگيرند -1
  صنايعي كه در محدوده قبضه تالش ميكنندR&Dد واح -2

  .تالش اصلي پارك گوسب تجاري سازي محصوالت صناعي موجود در بازارهاي بين الملل بود
  
 Marmara)   (Tubitak پارك مرمرهتكنوـ 5

وده كه عمدتاً نقش پارك مرمره هيچگونه ارتباط سازماني با دانشگاههاي تركيه ندارد و خود داراي تعدادي از مراكز پژوهشي ب
  .نمي كرداين پارك از قوانين و روشهاي ساير پاركهاي تركيه تبعيت . انتقال فناوري را دنبال مي كنند

  

  .مقاصد كلي تركيه از اين حركت نوين
ي در نظر  ميالد2013 تا سال ،نظام ملي نوآوري را پذيرفته و بر اساس يك برنامهبراي توسعه اقتصادي و فناوري خود، كشور تركيه 

پارك هاي فناوري تركيه صرفاً در حوزه صنعت و بعضاً  .توليد ناخالص داخلي بهره گيرد% 2اي تأمين ر بي خود،دارد از تكنوپارك ها
 شش تكنوپارك در شهرهاي ،تكنوپارك طراحي شده از هشت. بازرگاني تالش ميكنند و ايده هاي حوزه علوم انساني در پاركها راه ندارند

جوان  . استانبول فعال هستند كه سه پارك در آنكارا وابسته به دانشگاه ها و سه پارك استانبول وابسته به ارتش و صنعت هستندآنكارا و
 عامل عدم ساخت فضاهاي نيمه صنعتي در پارك هاي تركيه شده است و شركتها پس از پذيرش در مراكز رشد به بازار ،بودن پاركها

% 20به نظر ميرسد حداقل نيز و در ساير پاركها  است، بهره بردار اصلي ارتش)پارك مرمره(ك مورد در ي .صنعت راه پيدا ميكنند
 ،ي تركيه استها پارك از جمله اساسي ترين رسالت،وريانتقال فنا .براي افزايش توان نظامي كشور تركيه اختصاص يافته است، ظرفيت

برون گرايي پارك ها در تجاري سازي يافته هاي پژوهشي دانشگاه ها و  . دهند تقليل براي اين كشورتا هزينه سنگين خريد فناوري را
تمايل به الحاق به ضمن اينكه . است پاركها  اينبين المللي كردن محصوالت صنعتي براي افزايش درآمد ارزي از بارزترين سياست هاي

نگاه كشور تركيه و .  و به خصوص ايران به حداقل برسد خاورميانهبا باعث شده است تا تعامالت علمي كشور تركيه ،اتحاديه اروپا
مقام اول بين ( علمي كشور تركيه در توليد مقاله وضعيت .فروش محصوالت ميباشدبازار  يك  به عنوان ، ايرانمؤسسين اين پاركها به

 كشور به دنبال  آن را برايتوجهيقابل ، رشد اقتصادي و نظامي )پژوهش هاي توسعه اي( و اخيراً توسعه فناوري  ،)كشورهاي اسالمي
  .داشته است

  
  ـ نتيجه گيري6

 به  توانسته اند بعنوان سيستمهائي كه،در زمان معاصر"شهرك علمي تحقيقاتي"و ،"پارك تحقيقاتي"،"مركز رشد"اهيمشناخت مف
 امري ضروري و ،ن علم و توسعه كشور براي كليه دست اندركارا،رشد و توسعه علوم و فناوري سرعت و توان قابل مالحظه اي را بيفزايند
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 در حيطه علوم فني مهندسي به معناي وسيع كلمه "اين ابزارها،كه از فراسيستمهاي مدرن روش تحقيق، مخصوصا.اجتناب ناپذير است
رمايه گذاري محسوب ميگردند،كارآئي فوق العاده خود رابنحوي به اثبات رسانيده اند كه كشورهاي آشناي با اين فرهنگ را به ضرورت س

  .ملي و سنگين در اين زمينه متقاعد ساخته است
از آن پس باتوجه به نتيجه مطلوب، .  آغاز گرديد در آمريكا1970 مراكز رشد در اواخر دهه  تحت عنوان" ابتداء ايده اينگيري شكل

گسترش اين مفهوم موجب . ميامدجودبه ويك مركز رشد جديد " هر هفته تقريبا در90 در دهه به حدي رسيد كهروند رشد آن در دنيا
 هرچند اين مفاهيم داراي .گرديدپاركهاي علمي،وشهركهاي علمي تحقيقاتي : ن راستا تحت عناوينيپديده هاي جديدي در هم

ر مشغول بودن ايران به جنگهاي سرنوشت ساز د از جمله،دالئل مختلف.تفاوتهائي نيز هستند كه در مقاله حاضر به اهم آنها اشاره شد
اقدام به اين .،با تاءخير در اواخر قرن بيستم صورت پذيرد موفق در كشور ماروشهايموجب شد تا بكارگيري اين ، سالهاي دفاع مقدس

از جلب اما هنوز بصورت يك امر حياتي،.يدبصورت جدي تري مورد توجه واقع گرد2002 بصورت پراكنده آغاز، و از سال ابتدائاًحركت،
ر از اين رهاورد علم و بنظر ميرسد از قدمهاي اوليه الزم براي بهره برداري موءث. ميباشد محروم در ايرانصولي مليو جذب سرمايه ا توجه

 ،در اين راستا،يكي از راههاي مفيد.  است در بين دست اندركاران، و تصميم گيرندگانتحقيق، ايجاد فرهنگ و شناخت عميق از موضوع
بدين لحاظ به مطالعه حضوري .  مناسبي با ما هستند،وهمبستگي محيطيهائيست كه داراي شباهتبهره برداري از تجربيات موفق كشور

در تركيه، اين . پاركهاي علمي تحقيقاتي كشور همسايه كه در حال حاضر نقش اول را در اين زمينه در منطقه ايفا مينمايد پرداخته شد
  . بر قرار است در اين سرزمين پارك و شهرك علمي تحقيقاتي فعال5 عملياتي شد و امروز 90 آغاز و در دهه 80حركت از دهه 

 به )با توجه به محدوديت وسع مقاله(بصورت مختصر ساير پاركهاي فعال توضيحاتي نيز از و ،پارك متو به عنوان نمونه تشريح
  .ارائه گرديدهمراه مقاصد ملي كشور تركيه از اين حركت نوين 

 توانمنديهاي اين از آگاهي بيشترمناسب و  فراهم آمدن فرهنگباعث  علمي در منطقه،التآشنائي با اين تحو اميد آنكه 
  .گردد كشور  ساله،به منظور دست يابي به اهداف چشم انداز بيست درعلوم و فن آوري تحقيق و توسعه نوينسيستمهاي
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