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 چکيده
 بر یتنمب  یاقتصاد  توسعه رهیزنج از  یا حلقه و  یاجتماع  ینهادها از یکی عنوان به  یعلم  یها پارک

  یصاداقت توسعه  کیتکنولوژ  ینوآور  شیافزا ،  یفناور  یپارکها  اهداف  جمله  از.  شدند  لیتشک یفناور

 کی از یبخش عنوان به  یعلم  یپارکها  از استگذارانیس از یاریبس  و  است نیمتخصص  ییزا  اشتغال و

 یعلم  یپارکها  گرید  یسو از.  برند یم منا  یا منطقه ای  یمل توسعه  یبرا هماهنگ و شمندیاند راهبرد

 عالوه و وندش یم  شناخته  یالملل نیب  سطح در  شرفتهیپ یفناور بر یمبتن یشرکتها  جلب  ابزار عنوان به

  تحوالت لیدل به امروزه. است نانیکارآفر تیفعال  توسعه و دانشمندان و نیمتخصص  جذب  یبرا یمحل آن بر

 یکی  یفناور و  علم  پارک نکهیا  به توجه با است یریگ شکل  حال در  یاطالعات  یهایفناور در که یدیشد

  حال در  جوامع  عیسر حرکت  مشاهده.   است شده  شناخته ینوآور  یمل  نظام یها مؤلفه نیمهمتر از

 هب تا است شده نیا بر یسع  مقاله نیا در.  میهست  پارکها نیا از  یبردار بهره و جادیا  یسو به توسعه،

  ریتأث زانیم و  یامروز توسعه حال در  جوامع در آن ندهیفرآ نقش  و  یفناور و  علم  یپارکها گاهیجا یبررس

 پرداخته جوامع نیا  یاستهایس و  اهداف راه سر در  موجود مشکاالت  و موانع  رفع جهت  در آنها  عملکرد

 . شود

 پارک علمی، توسعه پایدار، فناوری. :يديکل واژگان
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 مصطفی قاسمی

 ، قائم شهر، ایرانقائم شهرواحد  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
 

 نام نویسنده مسئول:
 مصطفی قاسمی

 ارو توسعه پاید پيشرفت در دستيابی به علم و فناوري پارکنقش  واکاوي
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 مقدمه
ای علمی کالًبادو هدف ه فناوری در دنیا  شتاب و سرعت  قابل  مالحظه ای داشته است. پارک علم و های و پارکتأسیس مراکز رشد   

   :اصلی واساسی ایجادشده اند

لوژی  و با تکنو نموده و از طرفی توسعه و ترویج مؤسسات جدید و کوچک شرکتهای عضو را تسهیل ، انتقال معلومات دانشگاهی به هدف اول

  کند.  و تولیدات  جدید را شبیه سازی می  ینده هاباال و همچنین فرآ

زی  ساخت صنعتی منطقه، سازماندهی  توسعه  اقتصاد منطقه ای  است ، اما در اصل  هدف اصلی  از ایجاد این پارکها بازسا هدف  دوم :

  (Kang,2004).استبا تکنولوژی  باال به سمت پارک  سیله ی جذب  شرکتهایبو

م و فناوری  تبدیل  به مراکزی برای حل  مشکالت و سختی های  ایجاد شده  در بخش  اقتصاد  و بکارگیری  و ایجاد کالً پارکهای  عل

 تجارتی پویا شده اند . 

دانایی محور  به اقتصادرسیدن  می شوند که دروب فیزیکی در توسعه ی مؤسسات دانش محور محس پارک  علمی از جمله زیر ساختهای  

آنها همزمان  در عصر تکنولوژی سبب رشد سریع ، اما کارکرد مؤثرمی گردد باز 05علمی به دهه  شوند . اگر  چه تاریخچه پارکهای رفته میبه کار 

 -ی اقتصادحال توسعه با ساختارهای مروزه کلیه کشورها اعم از توسعه یافته یا در آنها در دو دهه اخیر شده است به جرأت می توان گفت ا

 . (7831،  آذر کشتپارک تحقیقاتی یا نامهای مشابه را به نوعی تجربه کرده اند )، ن زیرساخت با نام پارک فناوریاز ایبهره گیری اجتماعی متفاوت 

ها ، مؤسسات دولتی  و دانشگاهپژوهشی و اطالعاتی شند توانایی و احداث می شوند که قادر  باپارکهای علم و فناوری به گونه ای طراحی 

را در  مکانی مناسب متمرکز نموده و با همکاری استادان ، دانش  آموختگان و صاحبان  ایده های  نو ، متخصصان و پؤوهشگران  صنایع   خصوصی

 عدت  نمایند .  داخل و خارج، تکنولوژی برتر را  ابداع  نموده و از این  طریق به توسعه صنعتی و پویایی فناوری  کشور  کمک و مسا

صاد به اقت نگرشی  نظام مند ، جهت دستیابی ملیمد  یا درگیری ، پژوهش و نوآوری یریت کارآتوسعه یافته  ای که با مدامروزه کشورهای 

ین پارکها  هر رار  ای و استقتا بستر ها و زیر ساختهای الزم را برای طراحو تالش دارند به تکاپو افتاده   نوین مبتنی بر دانایی در قرن بیست و یکم

 فراهم  آورند . چه  سریعتر 

کلی  نقش مؤسسات علم و فن آوری اعم از پارکها  و مراکز  رشد فناوری، در حال حاضر به عنوان بخشی  از زیر ساختهای  نوآوری  به طور

ت پژوهشی از طریق ارائه خدما رآفرینی، تجاری سازی  یافته هایبرای  محقق  ساختن  کارکردها و فعالیتهایی  مانند انتقال  و انتشار فناوری ،کا

 مشهود است .   سسات غیر دولتی نوپا و ... بخوبیمشاوره ای و جلب مشارکت و کاهش مخاطره مؤ

یر  ی نظسالهای اخیر برای امتزاج تکنیکهای پیشرفته با فرآیندهای سنتی موجود در عرصه های که طیبا توجه به فرصتهای جدیدی  

قیقات  و تح رکتها، ش، دانشگاههااوریقط انرژی و محیط  زیست بوجودآمده،  پیوندهای مستحکم تری با منابع و کاربران فنکشاورزی، نساجی ، ف

زمایشگاه  ایده ها در داخل . یک مرکز تجاری  جدید نظیر  یک آو نواحی  صنعتی  نیاز  خواهد بوددولتی  در نقاطی در مجاورت پارکهای فناوری  

  .یک مرکز رشد  یا پارک  علم و  فناوری  می تواند مفید واقع شود

 

 تعریف پارک علم و فناوري  و مراکز رشد : 
اداره   ی سازمانی است که بوسیله متخصصان حرفه ایمی گوید یک پارک علم 7 (IASP)علمی  تعریف انجمن بین المللی پارکهای بر طبق

 ها و شرکتو افزایش قدرت رقابت در میان ی جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوروت در لی  این سازمان  افزایش ثرود و هدف اصمی ش

ای  ه ، شرکتدانشگاهها ،مراکز تحقیق و توسعه است که متکی بر علم با ایجاد انگیزش و مدیریتی جریان دانش و فناوری در میانموسساتی 

  .مینماید رآیند های زایشی تسهیل فبر نو آوری از طریق مراکز رشد و ، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بازارخصوصی و 

پارک علم و فناوری مکانی است که شرکتهای  تازه تاسیس شده در یک فضای محدود شده ای  متمرکز شده اند  که  Eu2اما بر طبق نظر 

نس  پیشرفت  و میزان بقاء این شرکتها به منظور  ایجاد فرصتهای  مشترک در یک ساختمان دارای فضاهای هدف از این کار توسعه و افزایش شا

 .مناسب که در اصل به آن پارک تحقیقاتی اطالق  میشود

                                                           
3) international Association of science  

4)  European union  
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 ها  به دو دسته زیر تقسيم  ميشوند : اي تحقيقاتی از نظر نوع فعاليت پارکه

 science parkپارک عملی الف. 
نشگاهها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن معموال توسط دا

 پارکها و دانشگاهها به وجود می آید . 

  Technology parkپارک فناوري  .ب
قاتی با واحدهای  تحقیجود در منطقه معموال در مجاورت قطبهای صنعتی  ایجاد می شوند و با نیت گسترش  ارتباطات  تحقیقاتی صنایع مو

 می گیرند .  و دانشگاهی منطقه شکل

اینکه  از امکانات  فراهم می کنند  از جمله  رشدکارهای جدید و در حال  سب وکه تسهیالتی برای تعدادی از کهستندمراکز رشد مراکزی 

،  فنی یزی هایوسیعی از مشاوره ها ، آموزشها ، حمایتها و برنامه ر، به دامنه استفاده کنندو آزمایشگاهی مشترک  و فضای اداری، تحقیقاتی

ی  و حقیق افراد ر اختیاردمشخص و برای مدتی یا رایگان ( کم ) با هزینه  که این تسهیالتارزیابی  بازار و ... دسترسی دارندحرفه ای  و مالی، 

 (. 7831) کنعانی، جوانمردی ، ه شوند، قرار می گیردز رشد شناختواجد شرایط حضور در مراک، که حقوقی

 

  هاي  کوچک و متوسط: هاي  علم و فناوري بر  بنگاهها  و شرکت تأثير  پارک
که گفته می شود شرکت های جدید تکنولوژی مدار نقش عمده ای  را در افزایش  سرمایه گذاری  و رشد اقتصاد ایفا می کنند.تأسیس آنطور

نزدیکی دانشگاها ومراکز  تحقیقاتی  به عنوان یک استراتژی حیاتی برای توسعه صنایع مدرن بسیاری ازکشورها رصنعتی د  -علمی  مع هایمجت

اروپای غربی و ایاالت درحال توسعه آسیا به خدمت گرفته شده است.این موضوع که آیا سیاست پارک علمی موفقیت  آمیزاست یا خیر،  مانند

 Yang & Motohashi) ابتکار در بین  گروهی ازعوامل دیگرمورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد ق تعداد مشاغل ایجاد شده وعملکردباید از طری

& chen , 2008)   . 

ین ا تفاوتهای  مشخص در بین استراتژی های گرفته است مورد بررسی قرار در سوئد فعال و غیر فعال  پارکهای علمیکه عملکرد آنطور  

یت  بالقوه ممبتکرانه داشته است مهم  اینکه اهفعالیتهای تأکید  بیشتری  بر روی جاد شده پیدا شده است به طوریکه  پارکهای علمی ایشرکتها 

  (Park , 2002). است .به خوبی مورد تائید قرار گرفته  ) فنی (تکنولوژیکی ایجاد سرایت  به منظورمکانیسم یک علم و فناوری به عنوان  پارک

ع کوچک و صنای مؤسسات تحقیق و توسعهو شکل گیری  جهت  کمک به توسعه رشد در و مرکز  علم و فناوری پارک،ث احدابر این اساس 

طالعات ا، هتجربالت کمبود کارآفرینان ایجاد می شوند، در  بدو امر با مشککه غالباً توسط نو پا  های کوچک و متوسط . شرکتباشند متوسط می

 را و توسعه بازاسازی ایده ه که با هدف توسعه تجاری دسته از شرکتهاان  به ویژه، رشد مراکز وعلم و فناوری . پارکهای روبرو هستندو سرمایه 

 .(7831 ،، جوانمردیکنعانیو توسعه آنان را فراهم نمایند) رشدشرکتهای نوپا، مجال  هکه با حمایت از اینگونخود می دانند، وظیفه ایجاد می شوند

 

 بررسی عوامل  موفقيت در  پارک علم و فناوري   
 سخت افزار  و نرم افزار جهت مند  تقسیم می شوند .  این عوامل  به دو دسته فاکتورهای

سازمانهای مستأجر  (  قابلیت 2پارک  ناسب  ساخت  هدف  در توسعه(  ت7 : سه  عنصر  وجود دارد که شامل در  فاکتورهای  سخت افزاری

 و دانشگاههای  مجاور است . شبکه بین سازمانها  در پارک ( ارتباط 8

 همچنین دو عنصر، حمایت  پارک  از بیرون ، تسهیالت  خدماتی  و تحقیقاتی در پارک فراهم شده است .   

 می توانند به سه  طبقه به شرح زیر تقسیم شوند :  علمی هایپارکبطور کلی  فاکتورهای  مؤفقیت 

 فاکتورهاي  وابسته به مکان   -

. دسترسی به بزرگراهها ،  فرودگاهها  ، مناطق  مسکونی   علمی  موفق  است یدی در پارکهایفاکتور کل برجسته وجود یک  دانشگاه مهندسی

 و ...  عالی ، با کیفیت آموزشی، سازمانهای مختلفتفریحی و فرهنگی  با امکانات

 فاکتورهاي وابسته به  امکانات  و تأمين ضرورت   -

مراکز نوآور  ،تأسیس شرکتهای تازه برای تکنولوژی می باشدکارکنان ، بین ، ارتباط مکرر دائمساخت موفق مهمترین فاکتور در زمینه ایندر

 .هستند تأمین ضرورت وه به امکانات ، فاکتورهای مهم وابستاجاره ایقیمت پائین و ساختمانهای با زمینهای  تحقیقاتیآزمایشگاههای  ،نولوژیتک

 

 

 

http://www.joas.ir/


 799 -799، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 فاکتورهاي وابسته به مکانيزم  هاي  پشتيبانی  :  -
و مؤسسات  تحقیقاتی ، رهبری قوی، تراکم  مؤسسات تکنولوژی  باال در  مجاورت پارک، فاکتورهای  ارتباط مشترک بین دانشگاهها،  شرکتها

سرمایه یک فاکتور  خیلی  مهم است زیرا یک ریسک کوچک  نا گزیر  یک   بحرانی  وابسته به مکانیزم های  پشتیبانی  هستند . همچنین ریسک

  (Kang, 2004). پاشیدگی  سنگین  سرمایه  ایجاد می کند . 

ده اند. جدید ش شغلیبانی  نوآوری ها و فرصتهای می توان این نتیجه را گرفت که پارکهای  فناوری  موفق ، با توجه به آنچه که گفته شد 

محدودی در توسعه  اقتصادی  ایفا  کرده اند. مجتمع  سرمایه  گذاری  ریسک  پذیر  در اقتصاد  مبتنی بر دانش ،  امروز  اری  تنها  نقش اما  بسی

منجر به کسب دستاوردهای  مطلوب  با هزینه های  پایین شده است . جهانی شدن سریع  محتاج  مدلی نوین است که  از فضای کاری  انعطاف  

رهای شبیه ساختمانهایی با د دروازه هایی باز  عمل  نمایند تاو بیشتر  به صورت  شهرهایی  با کاری  همگرا  تغییر مسیر داده  به فضایر ناپذی

 ا شرکتهایکلیدی  ب ارتباطاتی  ، رشد  کنند و به برقراریداده  قادرند به نحو انعطاف  پذیری  خود را با این روند تطبیق  های  فناوری،  پارکبسته

  (7831)اللکاکا،کشور  بپردازند جامعه داخل و خارج د،مستأجر در  خو

 

 طبقه بندي  پارکهاي  علم و فناوري  :   

 .  علمی  و پارکهای مراکز  نوآوری ،پارکهای تحقیقاتیکرد :  م بندیتقسیدسته  8را به آلمانی به نام آرلش پارکها یک محقق  7830در سال  

ات  ا دانشگاهها و مؤسسپارک تحقیقاتی  پارکی است  که  شرکتهای  جوان  و یا بخشهای جدا شده  از شرکتهای بزرگ در ارتباط  نزدیک ب 

نخواهند  محصوالتو هیچ  تولید انبوهی  از آن  محصوالت  نمونه  می پردازند پارکها  فقط به تولیددر این نوع ستقر ماند .شرکتهای   تحقیقاتی

 وهای نوپا  شرکتاینکه  شکل گیری و رشد شرکتهای تازه تأسیس ) . اوللش دو محدودیت اساسی داردرداشت. تعریف ارائه شده توسط  آ

 در نظر  گرفته نشده است  . ( در پارکها شرکتهای زایشی

کها  پار ری ازحتی بسیا مشکل است وحقیقاتی از یکدیگر بسیار ت ارکهایو پ علمی پارکهایعمل مجزا کردن دو دسته  در دوم اینکه  

 از این سه دسته اند . ترکیبی 

را به  عنوان جایگزینی  برای  انواع پارکها  معرفی  کرد  (Toc) جوزف  مفهوم دیگری به نام شرکتهای  فناوری محوری   7838در سال  

 گروه تقسیم کرد :  4 و بر اساس نحوه شکل گیری آنها را به

 آنهایی  که رشدشان حاصل کار شرکتهای  تازه تأسیس  و زایشی  است  مانند  :  -7
Silicon Valley , Boston's Route 128   

2-  Toc   : های  تحقیقاتی  که معموالً  به محوطه  پارک محدود می شوند ، مانند 

Research Triangle Park شمالی .   واقع در  کارولینای    

       

8- Toc :  هایی  که جذب شرکتهای تولیدی فناوری برتراز طریق  ایجاد امکانات برای آنها  می پردازند  مانند 
Arizona , Phoenix 

4- Toc   که  در دولت  شکل می گیرد مانند آنهایی هایی  که با بودجه های بسیار باالی Texas , Houston    وزارت دفاع توسط

 آمریکا شکل  گرفته است . 

  . رار دادپارکها قطبقه بندی و آن را مبنایی برای ناسایی کردپارکهای علمی در انگلستان ش وع راهبرد برای ایجادسه نکارتر  7838در سال 

1. university – Let and funded Strategy  

 دانشگاهها و مؤسسات  آموزش عالی خودشان  پارکها را تأسیس و آنها را مدیریت  می کنند .  در این روش که کم استفاده ترین است  
2. joint Venture Strategy     

دانشگاهها ، مؤسسات آموزش عالی  و سرمایه  گذاران  خصوصی همگی با هم در ایجاد پارک همکاری  می کنند و کل   در این روش

 ن مدیریت می شود . مجموعه به وسیله چندین سازما
  3. Cooperative Venture Strategy   

غیر رسمی و انعطاف پذیر با هم کار   ، در یک چار چوب، همه سازمانهای دخیل در ایجاد پارکدکه بیشترین استفاده را داردر این روش 

، یاره، توالییتقی . )کنندمی رک دخالتو عادی پاکارهای روزمره در آموزش عالی کمتر دانشگاهها و مؤسسات می کنند . معموالً در این روش  

7831.) 

و عملکرد های   و اهداف« دوره نمود  فیزیکی »و « حجم فضایی»  قوق، تقسیم بندی های دیگری هم بر اساس طبقه بندی هایعالوره بر  

 می شوند .  آمیخته  طبقه بندی ، پراکندهطبقه متمرکز 8 به فیزیکینمود . در دوره اند پارک قابل تقسیم بندی
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و عملکردهای  پارکهای  تحقیقاتی  در ساختمان  انبوه ) توده (  مد نظر  هستند زیرا، تسهیالت  در  پارکهای  متمرکز  ، اقثصادهای  -

ا و اطالعات  می توانند به سادگی  انتقال  پیدا  کنند و های  محدود  و یا در  مکانهای  کوچکی  متمرکز شده است  . در این حالت  دانش ه

هزینه مدیریت پارک هم  کمتر می شود.  هر  چند  اگر  تحقیق و توسعه و عملیات  تولید در یک مکان مستقر شود، برخورد انواع  مختلف 

 مستأجران  می تواند یک مشکل  جدی  محسوب  شود . 

مؤثرتر  است ، اگر  پروژه های  بلند مدت و مقیاس  باال در ناحیه خاصی اداره شوند، زیرا  تسهیالت   ،  خالقانه ویک  پارک  پراکنده  -

پراکنده شده است و هر چند  هزینه مدیریت  پارک انهای  زیادی  در این نوع  پارک ، بین ساختمان ها و مکو عملکردهای  پارکهای  تحقیقاتی

 متمرکز  است .  در این  روش  بیشتر از  پارکهای 

تأثیر  عملکرد پارک می تواند بوسیله  متمرکز کردن  مؤسسات کوچک و مؤسسات تحقیقاتی  که که ، پارکهای  آمیخته  بر پایه این فرض -

مستأجر  به عملکردهای مشابهی  را هدایت می کنند ، به حد اعلی  برسد ، دایر شده اند . مزیت  ایجاد این نوع پارک  اینست  که مؤسسات  

 . (Kang, 2004) می توانند به آن  جذب  شوند زیرا، مؤسسات  مستأجر  انتخاب  بیشتری نسبت به پارکهای دیگر دارند  سادگی 
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 نتيجه گيري  
 ه  اهدافجمل شدند . از مبتنی بر فناوری تشکیل  اقتصادیاز زنجیره توسعه عنوان یکی از نهادهای  اجتماعی و حلقه ای  به پارکهای  علمی

  و  بسیاری از سیاستگذاران از  پارکهای  علمیمتخصصین است  و اشتغال زایی  ی، افزایش  نوآوری  تکنولوژیک  توسعه اقتصادفناوریپارکهای 

 علمی به عنوان ابزارپارکهای   دیگر. از سوی  نام می برنده ملی  یا منطقه ای به عنوان بخشی از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای  توسع

مندان و متخصصین و دانشجذب د و عالوه بر آن محلی برای می شونری پیشرفته  در سطح  بین المللی شناخته شرکتهای مبتنی بر فناوجلب 

د و و فناوری می باش علمیپارکهای  . شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های  نو ظهور  تکنولوژی از درونکارآفرینان است فعالیتتوسعه 

تنی بر  مب بین المللی شرکتهایکوچک و متوسط و جذب  را برای شرکتهای ط کار و فعالیت، شرایبا ایجاد محیطی مناسب ولتها می کوشندد

 را فراهم نمایند .  فناوری 

موفقیت این پارکها  و افزایش نقش آنها  در ارتقاء  و رشد و پیشرفت  ، در توسعه ودر کشورهایی  همچون ایرانخصصوص به دولت لذا نقش  

 صنایع  داخلی  بسیار مؤثر  و حیاتی  است  .
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 منابع و مراجع
،  83انبیه ، شماره  مهندسی فنی  نشریه "قتصاد دانش  محور پارکهای  علمی ابزار اصلی  ا "( 7831، احمد ) آذر کشت [7]

 .  7-8،صصان، تهرزمستان

ماهنامه   "انکوباتورها و توسعه کارآفرینی در ایران  "( 7834ابراهیمی  ، بابک ؛ زمان زاده دربان ، موسی ؛ ابراهیمی ، سهیال ) [2]

 .   4-2،صص، تهران711تدبیر ، شماره

ارکها  فصلنامه  تخصصی  پ "کشور   نقش  پارکهای  علم  و فناوری برای توسعه فناوری  در صنایع "پور سلیمانیان ، فریده  [8]

 .   2-8،صصو مراکز فناوری ، تهران

طبقه بندی  پارکهای  علم و  فناوری ایران بر اساس  فناوری های   "( 7831توالیی  ، سید  مهبد؛ تقی یاره ، فتانه  )  [4]

 .   2،صصفصلنامه  تخصصی  پارکها  و مراکز رشد فناوری ، تهران  "اطالعاتی

 . تهران : نشر ویرایش ،  چاپ سوم .  "روش تحقیق  در روان شناسی و علوم تربیتی   "( 7811ر  ، علی  ) دالو [0]

 . 4-1صص ،تهران،  727ماهنامه  تدبیر  ، شماره   "پارکهای  علمی  و فرآیند انتقال تکنولوژی  "( 7837رضوانی ، مهران ) [1]

 .  "پارکهای  علم و فناوری   " 73فحه  ، ص 20/3/31، 1014روزنامه  رسالت، شماره  [1]

تحلیل نقش  پارکهای علم و فناوری  و مراکز  رشد در تأمین سرمایه های   "( 7831کنعانی  ، مهدی؛ جوانمردی ، شهاب  )  [3]

،  4بنیاد  توسعه فردا ، شماره  " (SMEs )مخاطره پذیر  برای  توسعه  تکنولوژی در بنگاههای  کوچک  و متوسط  

 .    4-1،صصرانته

 ،، تهران 22مجله ارتباطات جهان گستر ، شماره   "پارکهای  فناوری  : نقش ها  ، ویژگی  ها  "(  7831اللکاکا ، رستم )   [8]

 .   2-4صص

فصلنامه  تخصصی  پارکها "مرکز رشد یا پارک فناوری  ؟  دولتی  یا خصوصی ؟  "(  7831موسوی  بازرگانی، سید جالل  ) [75]

 .  7،صصاکز رشد فناوری  ، تهران و مر
[11] Hansson ,  F ( 2007) . "  Science park as Knowledge organizations the ,, ba ,, in action ?"  

Department of management, polities and philosophy, Copenhagen Business school,  

Copenhagen, Denmark,3-5 . 
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