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  معماری دانش بنیان

 
 الهه کربالیی اسمعیل 
 3مینا کبودرآهنگی،  2سعید کاردار، 1

 

 1، دانشگاه علوم تحقیقات تهران  معماری دانشجوی کارشناسی ارشد

 

  2استادیار  دانشگاه علوم تحقیقات ، گروه معماری

 

  3قات ، گروه معماریاستادیار  دانشگاه علوم تحقی

 

 چكیده

و توسعه  های جامعهبه نیاز گوییباسخدر جهت های جدید و کشف راهكار های رسیدن به حقیقتترین راهیلازاصتحقیقات علمی 

در دستیابی به اهداف توسعه کشور و انجام  تاثیر بسزایی دنتوانیكی از مراکزی که مید. نشومحسوب می هادانش بنیان کشور

های تحقیق و توسعه به عنوان واحدفناوری  -یهای علمرشد علم و فناوری هستند. پارکمراکز  ،داشته باشندات  علمی تحقیق

 نوآوری ترویج دنبال به که مراکزی عنوان بهها این پارک. داشته باشندکشوربنیان دانش معماری درتوسعهمهمی را نقش  توانندمی

 مقاله این. باشند می خود محوری های وفعالیت وظایف و اهداف رسالت، با متناسب ریساختا نیازمند ،هستند جامعه یك در

تا  قصد دارد و با نمونه های احداث شده در کشور، ها با یكدیگرهای مختلف و مقایسه آنفناوری کشور -یهای علمبابررسی پارک

طراحان و  بتواند مورد استفادهکه  دهد پیشنهاد ای نوین هبه کارگیری سازه با آنهااصولی رابرای توسعه ضمن معرفی این مراکز،

دانش بنیان های نوین گیری از سازهفناوری با بهره -یهای علمپارک و زمینه ساز احداث قرار گرفتهها گان این پارکتوسعه دهند

  نقش بسزایی داشته باشد. کشور توسعه درروند رشد و  توانداین امر می بدیهی است که .باشد

 کلمات کلیدی

 .مراکزرشد ، های نوین، سازه دانش بنیان معماری توسعه ، فناوری -یپارک علم
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 مقدمه -6

ها اقتدارکشورثروت و اساس وبردسرمیبه امروزه جهان درعصرتکنولوژی 

درسند چشم انداز وقاانون برناماه چهاارم و     است. بنیانیبرمبنای دانش

هاا ،   انش بنیانی همه حرکات نیز دپنجم توسعه نظام جمهوری اسالمی 

توجه باه داناش درتماامی جواماا، جایگااهی      و  زیربنا فرض شده است

 . ]1[راهبردی یافته است

به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقاه ای   1پارک علم و فناوری    

که به وسیله متخصصین حرفه  سازمانی استزنجیره توسعه اقتصادی  از

لی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ای مدیریت می شود و هدف اص

ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میاان شارکت هاای حادار در     

پارک و مؤسسه های متّکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به ایان  

، هدف، پارک علمی جریاان داناش و فنااوری را در میاان دانشاگاه هاا      

زار باه حرکات   های خصوصی و بامؤسسه های تحقیق و توسعه، شرکت

هاای متّکای بار ناوآوری را از     کند و رشد شرکتانداخته و مدیریت می

طریق مراکز رشد و فرآینادهای زایشای تساهیل مای کناد. پاارک هاا        

همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضااهای کااری وتساهیالت    

 .]2[نماید می فراهم باکیفیت باال

مراکازی کاه در راساتای     یکی ازاصلی تارین  به عنوان  ها پارکاین     

د باباه کاارگیری   نا توان ، مای بسیاراثرگذارهساتند انجام تحقیقات علمی 

های نوین درساخت خود باه عناوان الگاویی داناش      تکنولوژی و فناوری

د و راهگشاایی در ایان زمیناه    نبنیان در صنعت سااختمان مرارش شاو   

 د.نباش

 

 جهانهای علم و فناوری پارک پیشینه -2

توان نخستین پاارک علمای   را می )ت متحده آمریکاایاال(دره سیلیکون 

دانشگاه استنفورد در اوایل دهه  یدنیا دانست که منشأ آن به پارک علم

 در اروپاا  در( فرانساه برمی گردد، پس از آن سوفیا آنتی پلایس    1۵۹۱

 1۵۹۱در آسیا در اوایل دهاه  ) ژاپن (2سیکیبس شهر علمو  1۵۹۱ دهه

ها در جهان محساو    و مشهورترین پارک ترینتأسیس شدندکه قدیمی

فنااوری درجهاان    -علمیپارک  ۰۱۱در زمان حادر بیش از . می شوند

که در صدر آنها آمریکا  هارو به افزایش استکه البته شمار آنوجود دارد

پارک در رتبه بعدی  111پارک علمی قرار دارد، ژاپن با  1۹۱با بیش از 

هاای علام خاود     توسعه پاارک  به 1۵۹۱از اواسط دهه است و چین که 

پارک توساط   ۹2پارک علمی دارد که  1۱۱پرداخته است،اکنون حدود 

انجمن بین  .های محلی تأیید شده اند دولت مرکزی و بقیه توسط دولت

هاای علام و    شابکه ای جهاانی بارای پاارک     ،3یهای علما  المللی پارک

ایی فناوری محسو  می شود و با توجه به گساتردگی منااطق جارافیا   

، اقیانوسیه  ، آمریکای التین ، شمال آمریکا ، اروپا منرقه آفریقا ۹اعضا، 

 . آسیا پاسایفی(( و رار  آسایا در ایان انجمان تعریاا شاده اسات        

کشاور   ۹3عضاو قرعای از    2۹۱این انجمن بین المللی اکنون بایش از  

 .]3[پارک علم و فناوری ایران هم عضو این انجمن هستند 21دارد و 

 

 های علم و فناوری درایران پارکپیشینه  -3

 13۹1ایجاد اولین شهرک علمی و تحقیقاتی در ایران مربوط باه ساال   

است که پیشنهاد تهیه گزارش بررسی مقدماتی آن را شارکت ساهامی   

ونت پژوهشی دانشگاه ذو  آهن مررش کرد و پیگیری کلیت کار به معا

 ورایو در هماین ساال موداوو توساط شا      واگذار شد صنعتی اصفهان

با تشکیل هیاات   13۹2در سال  .های علمی کشور تصویب شد پژوهش

اساسانامه آن   13۹۹امنا، عملیات اجرایای شاهرک شاروو و در ساال     

 13۹۹توسط شورای عالی انقال  فرهنگی تصویب شد. سپس در ساال  

مرکاز رشاد    13۹۵عملیات اجرایی ساخت مرکز رشد انجام و در ساال  

 .راه اندازی شدتحقیقاتیری وواحد فناو1۹استقرار ردیر با

در همین سال، مرالعات مکان یابی پارک فناوری پردیس هم انجام     

نقره ای در شهر پردیس برای احداث پارکی وابساته   13۹۱و در سال 

فنااوری   -یهاای علما   پاارک  .به نهاد ریاست جمهاوری انتخاا  شاد   

مرکزی و  فارس، گیالن، های آذربایجان شرقی، سمنان، خراسان، استان

علمای و صانعتی   هاای  با انحالل سازمان پژوهش 13۹1سال یزد هم در

آیاین ناماه تأسایس و راه    .ها و تبدیل آن به پارک ایجااد شادند   استان

در شاورای گساترش    13۹1های علم و فنااوری در ساال    اندازی پارک

ن مقررات مربوط باه تأسایس و   آموزش عالی به تصویب رسید که در آ

آیااین نامااه ارزیااابی و نظااارت باار  .تشااریش شااده اسااتهااا  پااارکاداره

مااده  ۹( هم به استناد بند 13۹۹های علم و فناوری    های پارک فعالیت

علم و فناوری و به منظور های ( آیین نامه تأسیس و راه اندازی پارک۹ 

ها و نظارت بر حسن اجرای امور آنان به تصویب شورای  ارزیابی فعالیت

سید که این آیاین ناماه جزایاات و معیارهاای     گسترش آموزش عالی ر

 .های علم و فناوری را پوشش می دهاد  مربوط به ارزیابی عملکرد پارک

پارک علم و فنااوری در کشاور مشااول فعالیات      3۵حادر  در حال    

هسااتند کااه براساااس وابسااتگی سااازمانی، بااه چهااار بخااش وزارتاای، 

 .تقسیم شده اناد  ، جهاد دانشگاهی و نهاد ریاست جمهوری دانشگاهی

مرابق این تقسیم بندی، تنها پاارک علام و فنااوری متعلاق باه نهااد       
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، پاارک علام و فنااوری     ، پارک فناوری پردیس است ریاست جمهوری

ها وابسته  کرمانشاه و البرز وابسته به جهاد دانشگاهی بوده و بقیه پارک

 13۹۱سال درحالی که تا .های مختلا هستند ها یا وزارتخانه به دانشگاه

تعاداد   13۹۵تنها ی( پارک علم و فناوری در کشور فعال بود، در سال 

پارک رساید و آماار مراکاز     3۵به  13۵۹و در آبان  2۹ها به  این پارک

باه   13۹۵در ساال   ۵۹هاا هام از    رشد علم و فناوری مستقر در پاارک 

آمارهااای ارااااه شااده در تحقیااق مرکااز   افاازایش یافتااه اساات.  1۹۹

 2است و اطالعات مربوط به  13۵۰جلس مربوط به سال های م پژوهش

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

هاای علام و    ایران و دانشگاه شهید بهشتی که اخیارا باه جماا پاارک    

 .فناوری استان تهران پیوسته اند، در ایان تحقیاق لحااش نشاده اسات     

شارکت فنااور    223هزار و  3تعداد  ۵۰ طبق این آمار، تا پایان سال    

پارک علام و فنااوری    2های علم و فناوری کشور  به استثنای  در پارک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشاتی و درماانی ایاران و دانشاگاه     

درصد( دارای تاییدیه  2۹شرکت   ۵۱1شهید بهشتی( مستقر بودند که 

اکناون اساتان    .ان نداشاتند دانش بنیان بودند و بقیه تاییدیه دانش بنی

پارک، در رتبه اول قرار دارد و پاس از آن اساتان    ۹تهران با دارا بودن 

های اصفهان، سمنان و هرمزگان هر ی( باا دو پاارک در جایگااه دوم    

شرکت مساتقر   3۰3و استان اصفهان با  ۰2۹استان تهران با .قرار دارند

شرکت های فنااور را  در پارک های علم و فناوری خود، بیشترین تعداد 

 .]3[به خود اختصاص داده اند

 

 هدف ایجاد پارک های علم و  فناوری -4

های  پارک ایجاد کن است دالیل متفاوتی برایمم کشوری چه هر اگر

 ها به شرشپارکاز تشکیل  کلی هدفا، ولی عموما  فناوری داشته باشد

 .]۰،2[است  ذیل

 وسعه اقتصاد کم( به افزایش ثروت در جامعه از طریق ت

 محور دانش

 ارتباط تحقق   تحقیقات دانشگاهی و سازی نتایج  تجاری  

 ، تولیدی و خدماتی جامعه قیقاتیحت  بین بخش

  های متکی بر دانش قدرت رقابت و رشد شرکتافزایش 

 و بین   کم( به جذ  دانش فنی و سرمایه های داخلی

 المللی

  فناور داخلی  های حضور و مشارکت تخصصی شرکتافزایش

 در سرش بین المللی

 های کوچ( و متوسط  از ایجاد و تاسیس شرکت حمایت

 فناوری

  از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی  حمایت

 نو آور

 همکاری های بین المللی برای استفاده از تجار   توسعه

 جهانی

 موثر در بازارهای فناوری جهان حضور. 

 

 شیهای پژوه پارک انواع -5

های پژوهشی از نظر نوو فعالیت به دو دسته زیر تقسیم پارک

 . ]۹،۹ [شوند می

ها در فضایی مناسب  که معموالً توسط دانشگاه : علمی های پارک     

و همکاری متقابلی بین صاحبان   شود در نزدیکی دانشگاه برپا می

 .آید صنایا مستقر در پارک و دانشگاه به وجود می

های صنعتی ایجاد که معموالً در نزدیکی قرب : پارک فناوری    

تحقیقاتی صنایا موجود در   شوند و با هدف گسترش ارتباطات می

 .گیرند های منرقه شکل می منرقه با واحدهای پژوهشی دانشگاه

های علم و فناوری وجود ندارد و  های پارک تعریا دقیقی برای گونه    

ها  ها، سیاست های موجود، ویژگیمعموالً هر کشور یا مؤسسه بنا به نیاز

 .نماید میهای دانش خود را تعیین  و نام پارک

 

 های نوین ساختمان  فناوری  -1

های آن کم( شایانی به  یشناخت تکنولوژی مناسب و تشخیص ویژگ

خواهدکرد. دستیابی و انتقال تکنولوژی مدیریت  برنامه ریزی وانتخا ، 

خلق و توسعه  ویژه ای به امر های پیشرفته توجه کشوردر همین راستا 

ی، برای آن برنامه و درسروش مختلا مدیریت تکنولوژ تکنولوژی دارند

توسعه به دلیل عدم توان درخلق   درحال درکشورهای اما کنند. ریزی می

تکنولوژی  شکاف تکنولوژی پیمودن راه انتقال تکنولوژی باهدف پرکردن

دراین زمینه الزم است که است و برای موفقیت هرچه بیشتر ناپذیرگریز

فرایند انتقال تکنولوژی را با  های موجود عالوه برآماده سازی زیرساخت

 .بیشتری مدیریت کنندتمرکز 

پژوهشی مناسب و نیزراهکارهای درست و  های درپیش گرفتن روش    

ازگزینش تا انتقال فناوری ساخت در  سرانجام طی مراحل سلسله وار

بسیار مهم است. بهترین حالت انتقال از  ها موفقیت و سود دهی آن

تولید وگسترش داخلی است. موانا گوناگونی  فراگیری دانش فنی تا
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های ساخت وجودداردکه شناخت و راه  برسرراه انتقال بهینه تکنولوژی

 روشنی بهاست.ها ازاهمیت باالیی برخوردار رفا آن های مناسب برای حل

 و ها مهارت به نامتداول اریمعم های فرم طراحی که است درک قابل

 روند، می کار به معمول های فرم درطراحی آنچه از تر پیشرفته ابزارهایی

 پیشرفته، ساختمانی های سیستم از استفاده از منظور، است نیازمند

 و تیر ساختار مرز از که هستند هایی فرم به دستیابی امکان ایجاد

 فضاهایی تجربه و کرده عبور محدود های دهانه و متعامد  های ستون

 .]۹،۹[سازندمی ممکن را ساختمانی معمول هایمحدودیت از فارغ نوین

 

   های نوینفناوری مزایای استفاده از -7

 اولویت و اهمیت آن پی در و جمعیت افزون روز رشد به توجه باامروزه 

 و ها تکنولوژی بکارگیری نقش ساخت وساز، مودوو انکار ریرقابل

 این از. کند می جلوه  تر پررنگ ساختمان، صنعت در یننو های فناوری

 راهگشا بسیار زمینه این در ساختمانی نوین های فناری از استفاده رو

 .]12،۵[است چرا که مزایایی چون مواردذیل را دارا می باشد

 کم( به اقتصاد و توسعه 

 افزایش سرعت ساخت و ساز 

 افزایش عمرمفید ساختمان 

 مان درطول زمانکاهش هزینه های ساخت 

  سب( کردن سازه وافزایش کیفیت بنابرای مقاوم نمودن

 ساختمان

 های طراحی تنوو دربه کارگیری و ساخت مدل 

 جهان در خیز زلزله کشورهایایران جزء که  و مهمتر این 

 های زلزله معرض در گذشته سالیان طی در و شده شناخته

ده از است و بااستفا گرفته قرار بسیاری ی کننده ویزان

توان خررات ناشی از زلزله را در  های نوین می فناوری

 .کاهش دادساختمان 

های علمی شاخص پارکاز  برخیمعرفی -8

 دنیا

  4نانهو شهر انیمیشن فناوری صنعتی پارک  -8-6       
 

پارک های علمی  درکنار چین و هوناناین ساختمان درمنرقه صنعتی 

ا هدف پشتیبانی ازایجاد موسسات هزار مترمربا ب۹۱مختلا با مساحت 

توسط دیساین سانلی طراحی شده درزمینه فناوری پیشرفته احداث و 

 دو از که ساختمانی و برج ی(است، دوساختار شامل ساختماناست.

 دوم ی طبقهدر ای شیشه رویی پیاده وازطریق است شده کنسول طرف

 ی(, طبقه ۹ اداری ساختمان شامل مجموعه.دارند ارتباط هم با

 .شود می عمومی میدان ی( و زمینی زیر پارکینگ ی(,مرکزی نمایشگاه

 ی( ساخت به منجر است که یخی های مکعب شدن ازذو  :  اصلی ی ایده

 و نما سرش 11 شامل ساختمان د.شو می ساختمان دو بین نرم ارتباط

 منحنی سرش ی( با ازسروش منحنی عدد12سرش منحنی است که 1۰

    .شوند وساخته روکش تر سانآ که این برای ندا شده بهینه دیگر

 جداگانهه ای ساز ازسیستم ساختمان بخش دو:  ای سازه حل راه    

 .هستند  ارتباط در هم با دوم ی طبقه در پل ی( با وکنند می استفاده

 طول حداکثر .کنند می   استفاده   فوالدی   ای سازه   سیستم از  بخش دوهر 

 مهاربندی افزایش طره هربخش  پایان در  متراست2۱شده  کنسول قسمت 

 .] 13[وجود دارد است فوالدیکه 

5علم وفناوری درقطرپارک  -8-2
 

و فرصتی کلید آرازین در تحول اقتصادی قرر ارک علم و تکنولوژیپ

ی( قرب  کشور به عنوان معرفی کردن این و  برای ایجاد مشارل

 متر هزار 1۹ پهنه ساختمان پارک در .باشد می  خاورمیانه اقتصادی در

 جا خود در را  موزشیآ  پژوهشی  روابط پیچیده از  ای که مجموعه یمربع

معماری  راحی ساختمان این مجموعه براساسط دارد. قرار ، داده است

توان  های این ساختمان می باشد. ازدیگر ویژگی قررمی رهنگیف و اسالمی

ین به بیرون واقا است و همچنکه در خالف جهت های آن  ودیربه و

معمارساختمان  .استاشاره کردکه درتعدیل آ  وهوامؤثر دوالیه آن نمای

بهره با کندکه این ساختمان را  وری قرر ادعامیاپارک علم و فن مرکزی

 .] 1۰[طراحی کرده است  وری های ساختمانی آیندهاگیری از فن

 تایوان در علم وفناوری هسینچوپارک  -8-3

در شمال رربی  "هسینچو"در منرقة  "هسینچو"می صنعتی پارک عل

هکتار احداث شد. پارک توسط  ۹۱۹با وسعت  1۵۹3در سال  تایوان 

تعدادی از مؤسسات تحقیقات علمی و مهندسی معروف محصور شده 

برای ایجاد محیری مناسب برای پیشرفت در تحقیق و . این پارک است

های مدرن، در زمینة فناوریتوسعه، تولید، کار، زندگی و سرگرمی 

های پیشرفته و توسعه منرقه به  بعالوة جذ  استعدادها و فناوری

در این پارک  .لحاش اقتصادی و تجاری در تایوان تأسیس شد

ها، مناطق مسکونی، مدارس و خدمات مشابه با  زیرساخت، ها کارخانه

امکانات کلیدی که ی( انداردهای بسیار باالیی ساخته شدواست

داشت نیازکار جدیداندازی کسب و ورود به پارک و راهگذار برای  ایهسرم

یشرفته پفناوریشرکت2۱۱۱،2۹۵در پایان سال.تعبیه گردیده است

 کنند میاستفاده پارکیافتةتوسعه زمین از کهاند شدهجادادهدرپارک
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 مدرن، های زمینة فناوری پارک در استعداد .دارندکارمندنفر1۱2۹۰۱و

 پارک در ابتداییهای گذاری سرمایهبرای چشمگیری امالًکه ارزش افزود

.بخشی ازسیاست ایجاد نموده است کلی پارک، بدست آوردن پایگاهی

. از نظر سازه ای این پارک با بهره گیری از در بازارهای خارجی است

ی( تکنولوژی هایت( سعی در بوجود آوردن ساختمانی ساده اما مدرن 

    .]1۹،1۱ [داشته است

 پرتغالدر   1لیبسون علم و فناوری پارک -8-4

گروه  پرتاالی انمعمار  2۱1۰درسال  ، لیسبون تاریخی شهر شمال در

اطراف ی( پالزای بزرگ به  را در پارک فناوری خود ی ، پروژه۹میاله

 چهار همچون میدانی عمومی، با ی( قا  طرشساختار .پایان رسانده اند

 قرارگرفته و شامل دفاتر ی شهریعطرفه بر فراز چشم اندازهای طب

در  منظوره ندفضاهای متفاوت و چدرسرش زیرین، .باشد می اصلی پارک

این گروه طراحی  از آنجا که.است  شده  واقا ها ورستوران ها فروشگاهکنار

به دست آورده است؛ در جست و جوی 2۱1۱رقابت سالاین پروژه را در

ای سبز محیط سایت را بر فض طرحی بوده است که کم ترین تاثیر

ومی یکی دیگر از چالش های معمار، ایجاد ی( میدان عم. باشد داشته

  .]1۰[شهر، بدون وجود بافت شهری اطراف بوده است ی درحومه

 لم و فناوری سنگاپورهای عپارک-8-5

مراکز تحقیقاتی رده بزرگترین  های علم و فناوری سنگاپور در پارک

های  دی در امور تحقیق و توسعه شرکتیاآسیا قرار می گیرند و نقش ز

 سنگاپور علمی پارک. نمایند ایفا میآسیا قاره خدماتی  صنعتی و

نخستین پارک علم و فناوری  و است شده ساخته دولت توسط 1۵۹۱در

که به منظور تاییر نگاه اقتصاد تولید محور ه شمار می رودباین کشور 

مرکز  3این مکان از  سنگاپور به اقتصاد دانش بنیان به وجود آمد.

هزار  ۵بیش از و هکتار وسعت دارد 133کوچ( تشکیل شده و بیش از 

 وجود بر  عالوه  پارک .محقق در این مرکز مشاول به کار هستند

 صنایاو ارتباط بین  شده شناخته  تفریحی و اجتماعی های سرویس

 .است بوده نیز ها شرکت مشوق پارکدر تحقیق های گروه و آکادمی(

 شماره علمی پارک .است شده خصوصی 1۵۵۱ سال در پارک یریتمد

 مترمربا۰۹2،۱۱۱ در است هکتاری 3۱ محدوده  که در سنگاپور1

 سنگاپور 2 شماره پارک .باشد می ساختمان13دارایو است شده ساخته

 شرکت مانند ویژه امکانات دارای و هکتار 2۱ حدود سرحی دارای

 .]11[است کننده شروو های تشرک انکوباتور، مدیریت

 درمالزی 8تك لینكسفناوری علم و  پارک-8-1

کار  رای اداره مرکزی چندین شرکت فعالب منحصربه فرداین پروژه 

های  وری باالی انرژی به همراه سیستم به محیط با بهرهپاسخگوودکن می

 آورد. فراهم میبرای کارکنان محیری دلچسب وکند میارااه را هوشمند 

حیاط مرکزی از داخل به وسیله ی( گردشگاه به هم  تمام مجموعه در

و فضایی را که به صورت طبیعی تهویه می شود با انبوه  بوده مرتبط

درختان متراکم محدود کرده است.کل فرم مجموعه توسط پوشش 

های بدون سقفی است که گیاهی وسیا احاطه شده و شامل تراس

دارای  نورطبیعی باو ندازدا ای معلق روی آن سایه می ای پارچههسایبان

باشد و فضارادرمقابل آ  وهوای مختلا  پتانسیل تهویه چندجانبه می

فاف وتوام کند، درواقا دراین مجموعه نوعی معماری ش محافظت می

 .]11[باآرامش فراهم شده است

۵سوئد و فناوری  علم پارک-8-7
 

قراردارد  1۱لینشوپینگ استاندر واقا علم و فناوری سوادیکی از مراکز

بیش رود. و فناوری در این کشور به شمار میهای مهم علم  پارککه جز 

 ۹شرکت دانش بنیان در این مجموعه مشاول به کار هستند و 3۱۱از 

این منرقه چهارمین بخش مایند.ن می خودرادنبال هزارمحقق اهداف

 ین مرکزا.دهد تشکیل میرا شمال اروپا میلیونی۵رکشو جمعیتپر

با  م انداز ملی سیستم نوآوری گفتمانی توسعه محور راراستای چشدر

کند و به همین خاطر نقش مهمی در  سیاست گذاران سوادی دنبال می

   .] 1۹[نماید ی باال دستی در این کشور ایفا میاتخاذ سیاست ها

توان ازپارک علم وفناوری کمبریج درانگلستان  ده مییادش به ریرازموارد

علمی   ترین پارک ترین و معتبر د وازقدیمیتاسیس ش 1۵۹۱که درسال 

های علم و فناوری فلوریدا و پارک  درانگلستان است وهمچنین پارک

 11علمی دانشگاه آریزونا درآمریکا و نیز پارک علم وفناوری سفیر

 .]11[درکره جنوبی نام برد 12درروسیه وپارک علمی دایدوک

رایران پرداخته د شاخص فناوری درذیل به بررسی چند پارک علم و

 شود.می

 علمی و تحقیقاتی پردیس  پارک-8-8

 ریاست مسئولیت باتنها پارکی است که  ، به پردیس فناوری پارک

 دو هکتاردر 3۹ وسعت  به ای همحدوددر  تهران شرق شمال در جمهوری

 . است شده واقا( دو فاز  دانش پردیس و (ی( فاز  نوآوری پردیس فاز

 علمی، مراکز به فناوری پارک ترین نزدی( و ترین ممه عنوان هب پارک این

 سازی تجاری برای فرد به منحصر ازموقعیتی ، کشور اقتصادی و سیاسی

 خدماتیو تحقیقاتی،تولیدی های بخش ارتباط تحقق و تحقیقات نتایج

تاسیس 13۹۱این پارک که درسال .برخوردارست خاورمیانه منرقة در

ها را آن یت مراکز تکنولوژیکی،ماموریت دارد با تشویق و حما شد

این پارک  درتوسعه فناوری و رقابت موثر در بازار جهانی حمایت کند.

،  فناوری رشد ها ، مراکز قبیل منرقه شرکت هایی از شامل قسمت 

المللی  های چندمنظوره، مراکزخدمات تحقیقاتی و فن بازاربین ساختمان

طراحی  وعمومی می باشد. های باز ، مراکزتحقیقاتی وآزمایشگاهی، فضا
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ی( پارک فناوری از دید شهرسازی و معماری با مقتضیات خاص آن، 

 برای اولین بار در طراحی پارک فناوری پردیس در کشور تجربه شد.

های فناوری کشور این مودوو خود ی( تجربه مناسب برای دیگر پارک

  .] 1۵[تواند باشدمی

 تحقیقاتی اصفهان و علمی   پارک-8-3

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان ی( سازمان مستقل با 

های  هدف توسعه مبتنی بر دانایی از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک

علم و فناوری در اصفهان، قرب اقتصادی و صنعتی ایران شکل گرفته 

های  و پارکه عنوان اولین سازمان موسس مراکزرشداست. این سازمان ب

کند تا با ایجاد بستری مناسب برای  شور، تالش میعلم و فناوری در ک

سازی  بنیان، زمینه الزم را برای تجاری های دانش شرکت  توسعه فعالیت

های داخلی و خارجی فراهم  گذاری ها و جذ  سرمایه دستاوردهای آن

در مجاورت رربی اصفهان و هکتاردرشمال ۹2۱باوسعتاین شهرک آورد.

ای است  منرقهرموقعیت شهرک د. دارددانشگاه صنعتی اصفهان وجود 

و  ای با محورهای صنعتی که به لحاش عوامل دسترسی در ارتباط ویژه

 .وسسات آموزشی و پژوهشی قرار داردم ،شهری، صنایا بزرگ و اصلی 

هدف اصلی پارک موقعیت قرارگیری این شهرک باعث شده است که ، 

نوآوری تقاء فرهنگ ها که عبارت از افزایش ثروت در جامعه ازطریق ار

های حادر در پارک و موسسه های متکی  و رقابت سازنده میان شرکت

 .]2۱[بر علم و دانش است، محقق گردد

 نتیجه  -3

 از یکی تردید، بدون توان گفت : می آمده به عمل های بررسی به توجه با

 های ک پار و رشد مراکز گسترش کشور درتوسعه دانش  اصلی های ه را

 مناسب الگوبرداری نظر، مورد ایده است، بدیهی است. یفناور و علم

 راپرورش فکر این خودمان کشور در باید ما که است المللی بین ازسرش

 وجوده ب مراکز اینگونه در موردنظر تحقیقات از که نتایجی از و داده

های  در واقا پارک م.کنی استفاده کشور اجرایی دربدنه بتوانیم آید، می

قش ن معماری کشوربنیان  توانند درتوسعه دانش میفناوری علم و 

ها  برآنتوانند هایی که این مراکزمی یکی ازجنبه .بسزایی داشته باشند

های نوین  تمرکز درمورد سازه و، تحقیق تمرکزداشته باشند، توسعه

 مورد درتوانند  میبنیان هم  دانشساختمانی است. این مراکز رشد 

ها راساخته و به نمایش  توانند آن می های نوین تحقیق کنند وهم سازه

های فناوری جهان مشاهده شداین بود  بگذارند. آنچه که دراکثر پارک

شده است  استفادههای نوین  سازهانواو مراکز ازاین که درساخت 

های سبز  وازدیگرمواردتوجه به توسعه پایدار واستفاده از تراس ها و بام

شود در احداث نهاد میپیش و انرژی خورشیدی است. بنابراین

توجه های علمی فناوری کشور به جنبه های دانش بنیان معماری پارک

 : نمود و بدین منظور الزم است

 ساختمان محوطه ها و در طراحی کلیه های احداثی در

  .پارکهای علمی فناوری اصول پایداری در نظر گرفته شود

 توجه به استفاده بهینه انرژی و کاهش مصرف سوختهای 

 فسیلی و جلوگیری از آالیندگی

 اهتمام به حداقل مداخله در محیط طبیعی و پوشش گیاهی 

 بهره گیری از سیستمهای تهویه طبیعی 

 )طراحی با بکارگیری جدید ترین تکنی ها و با استفاده از

 مصالش ساختمانی جدید و سب( صورت گیرد

  اصول مقاوم سازی در برابر زلزله و صدمات طبیعی رعایت

 .گردد

  و  ساخت و سازهمه مراحل و مالحظات زیست محیری در

 .رعایت شوند بهره برداری

های نوین ساختمانی و ادرام  به کارگیری سازه درتدابیری چنین اتخاذ 

تواند کشورمان را  وفناوری می یهای علم آن با طراحی پایدار درپارک

ویی برای رسیدن به الگجهت نیل به اهداف معماری دانش بنیان و  در

این تصمیم  . بدیهی است کهیاری رساندساخت این مراکز علمی 

  دارد. کشور فناوری و نوآوری  ریزان برنامه سویاحتیاج به توجه از

 مراجع

انداز بیست ساله   ، سند چشم مجما تشخیص مصلحت نظام [1]

 .13۹2آبان  13، مصو    جمهوری اسالمی ایران

آیین نامه  تحقیقات و فناوری ( ،معین، مصرفی،   وزیر سابق علوم ،  [2]

، شورای گسترش تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری

 .13۹1اسفند  1۹آموزش عالی، مصو  

از تولد ایران وفناوری علم هایپارکوضعیتواکاوی کارگر،زینب،  [3]

 (،۹۹12۰۵3  ۹2۰1۹۹2۹اسالمی،کدخبرجمهوری، خبرگزاریتاکنون

 .13۵۹بهمن 1۹   

 1۹۱۱۹۹، کدخبر پارک علم و فناوری چیست؟ زنامه همشهری،رو  [4]

 13۵۱آبان  1۱،

پارک علم و فناوری در ایران، مبانی برنامه ریزی ،  مرادی، بهرنگ [5]

، انتشارات دانشگاه هرمزگان ، تهران ،ویرایش اول ، و طراحی کالبدی

13۵۰. 

، های علمی تعریف پارکموسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی ،   [6]

 .13۹۵اردیبهشت  1۹ه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وبگا

های نوین ساختمانی  گیری ازفناوری ضرورت بهرهگالبچی،محمود، [7]

 .13۹۹، دومین سمینارساخت و ساز درپایتخت ، تهران، 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

آموختگان رشته های گیری دانشعدم بهرهگالبچی ، محمود،  [8]

مهندسی  ، کنفرانس آموزشمهندسی ومعماری ازسازه های نوین 

 .13۵۰آبان  1۵، شیراز ، 1۰۱۰در

های نقش استفاده ازفناوریدشتی شفیعی ، علی، سردشتی، سارر،   [9]

 و اولین کنفرانس استانی عمران،  های کشورنوین درساخت وساز

 .13۵2، آمل، معماری

، نعتی هسینجو تایوانپارک علمی صابراهیمی حسین زاده، بهمن،  [11]

 .دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین

ها و مراکزرشدعلم وفناوری ایران بررسی پارکسلیمانی ، مجید،  [11]

 .13۵1، 32،فصلنامه رشد فناوری،شماره  با نگاهی بررویكرد جهانی

[12] Science and Technology Parks and Incubators 

Association  of  Iran. (www.Stpia.ir) 

[13] www.Forum.tooptarinha.com 

[14] www.Memarfa.com 

[15] www.dr-bahmanebrahimi.ir 

[16] www.cambridgesciencepark.co.uk 

[17] www.cfrp.org 

[18] www.rooziato.com 

[19] www.isti.ir 

[21] www.istt.ir 

                                                  زیرنویس ها 
1Science park 
2Tsukubs 
3 IASP 

4 
Hainan Province 

5
QSTP 

6
Lisboa 

7  Mealha       
8 Tech-Linx 
9
Mjärdevi 

10
Linköpin 

11
Sapphire 

12
Daeduk 
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