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 يدانش و فناور يساز يتجار يل ها و چالش هايپتانس

  دودران ين واثقيحس

 

 

 
 دهكيچ

مناسم  طيجاد شرايبا  دف ا زكن مرايا. شونديم شناخته ينوي ر ينظام  مل ي ان مؤلفهياز مهمتر يكي يعلم   فنا ر ي اكپار

توسعه   ي اييتوانا با توجه به ا كن پارياگاه ينقش    جا .اندهجاد شديبرتر ا ي اي ا   فنا ريعتر  به نوي ريسر يابيجهت دست

 بين موجود  ايحذف شكاف. م دارنديشور ارتباط  مستقكدر ي   ياتوسعه ي اساختري ا   زاستيا داف، سشور، كدر  ر  يفنا ر

 نهاد اي طريق تواند ازي  دانش م فنا ري انتقال ر ند  مچنين ...   بهداشت كشا رزي، صنعت، مانند  ابخش ساير    ادانشگاه

محور   دانش اقتاادي توسعه   ر ند رشد كنندهتسريع فنا ري   علم  ايپارك .ر شوديا  پذكام بازار تا تحقيق در چرخه  اسط

   بهبود  ضعيت به   برده بين از را مشكالت موجود از خيلي توانند مي توسعه،   تحقيق  احد اي عنوا  به زكن مرايا . ستند

 احد ا  اين از  جه بهترين به كه برد پي توا مي  احد ا،اين  از برخي فعاليت بر اجمالي نگاه با .ندينما كمكشور ك ياقتااد شرايط

انتقال معلومات ل يتسه  ؛ دف ا ل  :جادشده انديا ياساس   ي دف اصلبا د   ي  فنا ر علم ي ا كپار .است نشده ريريبهره

با  كوچكج  مؤسسات يتوسعه   تر  ي  از طرفنه بوده يموجود در ي  زم ي اتكبه  شر مربوطه  يدر تخاص  ا يدانشگا 

 ا كن پاريجاد اياز ا  ياما در اصل   دف اصل. است يمنطقه ا توسعه  اقتااد  يسازماند ؛  دف  د م  .باشديم  باال ي نولوژكت

ن يا ين مقاله بعد از معرفيدر ا. است كباال به سمت پار  ينولوژكت با ي اتكشر جذب يلهيمنطقه، بوس يساخت صنعت يبازساز

 . ز اشاره شده استكن مرايا يش ر يپ ي ابه اقتااد   چالش كمكنه ي ا در زمكن پاريا ي اليبه پتانسز كمرا

 ز رشدكمرا فناوري، و علم پارك ، قي، تحقيعلم، فناور: كليدي  واژگان
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