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آنچه که باید درباره پارک علم و فناوری بدانید...
مقدمه

امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری
محسوب میشود .در کشور ما نیز با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم
رهبری بر این مهم و به فعالسازی کلیه امکانات و منابع کشور به منظور توسعه کارآفرینی
تأکید ویژه شده است .بی شک برای تحقق این اهداف نیازمند سازوکارها و زیرساختهای
مناسب میباشیم...
مرکز رشد یکی از ابزارهایی است که به منظوور حمایوت از کارآفرینوان تحصوی کرده تأسوی
میشود و با ارایه امکانات و تسهیالت عمومی ،زمینه شک گیری شورکتهای جدیود را فوراهم
میکند .استفاده از مراکز رشد ،امروزه به عنوان یکی از ابزارهوای پذیرفتوه شوده بورای تبودی
خالقیتها و دستاوردهای علموی و تحقیقواتی بوه محصووتت قابو ارایوه بوه بوازار و توسوعه
کارآفرینی محسوب میشود.
در این مجلد اطالعاتی درباره پارکهای علم و فناوری و نقش و جایگاه آنها نق شده است.
این اطالعات در قالب پرسش و پاسخ مطرح و سعی شده است اطالعاتی را که تزم است قب
از مراجعه به پارکهای علم و فناوری از آن مطلع باشید را پوشش دهد.
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معرفی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،مرکز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است که بر اساس
مصوبه هفدهمین جلسه هیأت امناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکتها و واحدهای
فناور مستقر در مرکز ،از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانشبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژی
پشتیبانی مینماید.
اهم اهداف و مأموریتهای مرکز را به اختصار میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکتهای
فناور مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی شرکتهای فناور در جهت تکمی چرخه توسعه
فناوری
 حاکمیت دیدگاه کاربردی ،تفکر تجاریسازی و حرکت نتیجه محور در فعالیت های علمی و
پژوهشی
 استقرار چارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسی صنعت برق و انرژی کشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،بویژه
پژوهشگاه نیرو
 روان سازی مقررات و تسهی فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه
کسبوکار در عرصه بینالمللی
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مزیتهای ویژه مرکز

پژوهشگاه نیرو را میتوان به عنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد چرا که ساتنه دهها
نمایشگاه و همایش تخصصی در آن برگزار میشود و از طرفی مح استقرار مهمترین آزمایشگاههای
مرجع صنعت و تبادل پروژههای مهم آن میباشد .به دیگر سخن پژوهشگاه ،فنبازار دائمی و تخصصی
صنعت برق کشور است .با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه
نیرو شک گرفته و در مجاورت صنعت برق کشور قرار دارد ،مزایای رقابتی ویژهای بر آن مترتب است
که برخی از اهم این مزایا به شرح زیر است:
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دسترسی به آزمایشگاههای تخصصی و مرجع
استفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بینالمللی
بهرهگیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتهای پژوهشگاه (مدیریت پژوهش و
)...
تجاریسازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکز
قرار گرفتن حلقه تقاضا (توسعه بازار) پیش از حلقه عرضه (توسعه و محصول)
تشکی جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق
تداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاستها و اولویتهای وزارت نیرو
تمرکز بر حوزههای تخصصی تشکی خوشههای تخصصی و هم افزایی واحدهای فناور

آنچه که باید درباره پارک علم و فناوری بدانید…
برنامه و فعالیتهای جاری مرکز

با توجه به آنکه مرکز در حال عبور از دوره تأسی به دوره تثبیت است ،ضمن ادامه دادن به برنامه
هایی که از ابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت ،برنامههای تازهای نیز برای تثبیت جایگاه مرکز در
دست اقدام قرار دارد .یکی از مهمترین محورهای این برنامهها به حضور مؤثر در فضای صنعت برق و
انرژی بر میگردد .بر این اساس ،مرکز انشاء اهلل از این پ در برنامهها و گردهمآییهای مختلفی که
در صنعت برق برگزار میشود ،حضور پررنگی خواهد داشت .حضور در نمایشگاهها و همچنین نشست
های تخصصی ،همکاری با سندیکاهای صنعت برق و انجمنهای صنفی و ...در این دسته جای می-
گیرند .در عرصه بین المل نیز مرکز بدنبال ایجاد ارتباط مؤثرتر با سایر مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری بویژه در قاره آسیاست که در این زمینه تالشهایی نیز تا کنون صورت گرفته است .یکی دیگر
از حوزههای فعالیتهای پیش روی مرکز در دوره تثبیت ،ایجاد فضایی برای تبادل نظریات و انتقال
تجربیات خبرگان صنعت برق است که این موضوع از طریق برگزاری نشستهای ماهیانه با خبرگان
این صنعت دنبال خواهد شد .در عرصه داخلی نیز ،تمرکز روی به ثمر نشستن نتایج تالشهای
واحدهای فناور ،تالش برای جذب شرکتهای لنگر ،راه اندازی خوشههای فناوری داخلی و کنسرسیوم
صادراتی ،تثبیت خدمات پایهای و همچنین تالش بیشتر برای تأمین مالی طرحهای فناورانه مستقر در
مرکز از زمره برنامههای مرکز بشمار میآیند.
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پارک علم و فناوری چیست؟

پارکهای علم و فناوری ( )Science Parkبه عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقهای از زنجیره
اقتصاد مبتنی بر فناوری میباشد.
در تعریفی دیگر ،پارک علم و فناوری سازمانی است که با هدف افزایش ثروت در جامعه توسط
متخصصان حرفهای مدیریت میشود و جریان دانش و فناوری را میان دانشگاهها ،مؤسسات تحقیق و
توسعه ،شرکتهای خصوصی و بازار به حرکت میاندازد.
این گونه پارکها از طریق مراکز رشد ،سازمانها و یا شرکتهای نوآور را تقویت کرده و فرآیندهای
زایشی را تسهی میکنند .پارکهای علم و فناوری محیطی است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستق
و یا وابسته به سازمان و صنایع ،مجتمع شده و تحت پوشش و حمایت قرار میگیرند تا به خالقیت و
نوآوری بپردازند.
تعمیق ارتباط بین دانشگاهها ،سازمانهای تحقیقاتی ،واحدهای تولیدی و مراکز تصمیمگیری دولتی در
جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی ،از جمله اهداف ایجاد و توسعه پارکهای علم و فناوری است.
از طرف دیگر پارکهای فناوری به عنوان ابزار جلب شرکتهای مبتنی بر فناوری پیشرفته در سطح
بینالمللی شناخته میشود و عالوه بر آن محملی برای جذب متخصصان و دانشمندان و توسعه فعالیت
کارآفرینان میباشد.
بیش از  800پارک علم و فناوری در بیش از  55کشور جهان ایجاد شده و بیش از این مقدار در حال
ساخت است که نشان از توجه کشورها به این نهاد اجتماعی مهم دارد.
همچنین شک گیری و توسعه بسیاری از پدیدههای نو ظهور فناورانه از درون این پارکهاست و
دولتها میکوشند با ایجاد محیطی مناسب ،شرایط کار و فعالیت را برای شرکتهای کوچک و متوسط
و جذب شرکتهای بینالمللی مبتنی بر فناوری را فراهم نمایند.
هدف از ایجاد پارک علم و فناوری چیست؟

از جمله اهداف ایجاد پارکهای علم و فناوری ،افزایش نوآوری بر پایه علم و فناوری ،توسعه اقتصادی
و اشتغالزایی متخصصان است و بسیاری از سیاستگذاران از پارکهای علم و فناوری به عنوان بخشی
از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقهای نام میبرند.
اگرچه هر شهر یا کشوری ممکن است دتی متفاوتی برای ایجاد پارکهای فناوری داشته باشد ولی
عموماً هدف اولیه از تشکی یک پارک فناوری افزایش تعداد شرکتهای کوچک و متوسط دانش محور
است تا در یک محیط اقتصادی به فعالیت بپردازند .از این شرکتها به عنوان پشتوانه بخش خصوصی
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برای کمک به تنوع اقتصادی نام برده میشود .در این ارتباط اهم اهداف و ماموریتهای پارکهای
علم و فناوری به شرح زیر میباشد:
 تجاری سازی نوآوریها و نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه؛
 کمک به ایجاد وحمایت از مؤسسات و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی؛
 کمک به جذب سرمایهگذاری خارجی و تسریع روند انتقال فناوری؛
 افزایش قدرت رقابت و رشد صنایع متکی بر دانش؛
 ایجاد محیطی جهت شناسایی و ارائه توانمندیهای تکنولوژیکی کشور (فنبازار).
چند نوع پارک علم و فناوری وجود دارد؟

پارکهای علم و فناوری را براساس موقعیت جغرافیایی میتوان به  3دسته زیر تقسیمبندی نمود:
شهری :این نوع از پارکهای علم و فناوری در داخ شهر و معموتً در کنار دانشگاهها یا مراکز
تحقیقاتی ایجاد میشوند .این نوع پارکها بر اساس نیاز به مجاورت به مراکز تحقیقاتی و تجاری به
وجود آمدهاند و بیشتر مناسب شرکتهایی میباشند که به بلوغ نسبی در زمینه شرکت داری رسیده
باشند و در حال توسعه بازار و محصوتت خود میباشند.
اطراف شهری :این نوع از پارکهای علم و فناوری در حاشیه شهرها ساخته میشوند و به همین دلی
از وسعت بیشتری نسبت به پارکهای شهری بهرهمند میباشند .این پارکها شام ساختمانهای
پیشساخته ،زمینهای قاب واگذاری به شرکتها و فضای سبز میباشند.
پارکهای سبز :این نوع از پارکهای علم و فناوری واقعاً مانند پارک از فضای سبز زیادی بهرهمند
میباشند و اکثراً در حومه شهرها ساخته میشوند .این پارکها از تراکم کمی برخوردار بوده و مح
مناسبی برای ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی میباشند.
ویژگیهای اصلی پارکهای علم و فناوری چیست؟

 مضمون اصلی فعالیت این پارکها ،پژوهش و توسعه در زمینه فناوریهای سطح باتست.
تکیه اصلی روی پژوهش هایی است که در جهت توسعه یک سازمان داده شدهاند .در این
پارکها تولید انبوه جایی ندارد و صنایع بزرگ در آنجا تأسی نمیشوند.
 پژوهش در این پارکها در راستای رفع نیازهای صنایع مشخص میشود .یعنی در این
پارکها پژوهش نمیکنند که مثالً به فرمولهای خاص فیزیک ،شیمی یا ریاضیات دست
یابند .بلکه پژوهش میشود تا مشک خاص و یا تنگناهای علمی و یا صنعت به خصوص را
ح کنند.
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صنایعی که در این پارکها تأسی میشوند صنایع سبک و فناورانه هستند ،این صنایع،
ارزش افزوده باتیی را تولید کرده و در عین حال فاقد سر و صدا و آلودگی بوده و به محیط
زیست آسیب نمیرسانند.
این مجتمعها مح تمرکز مجموعهای از فعالیتهای به هم پیوستهاند ،یعنی فعالیتهای
درون این پارکها (مجتمعها) با هم رابطه تنگاتنگ دارند و در صورت لزوم میتوانند به
یکدیگر خوراکهای علمی و پژوهشی بدهند.
فضای این مجتمعها ،پارک مانند است و محوطه بسیار زیبا ،ساختمانهای معموتً با ارتفاع
کم و مجهز به انواع امکانات تفریحی و خدماتی میباشد .تراکم ساختمانها نیز کم است .
از نظر جمعیتی ،افرادی که در این پارکها کار میکنند افراد متخصص و ماهری هستند
(نظیر مهندسان ،دانشمندان ،پزشکان و کارشناسان تحقیق و توسعه) که عمدت ًا در مشاغ
تکنیکی ،پژوهشی و مدیریتی ممتاز به کار مشغولند.

پارکهای علم و فناوری از چه اجزایی تشکیل شدهاند؟

پارکهای علم و فناوری در شک کام خود زیر ساختها و حمایتهای مورد نیاز را برای تولید
محصول از ایدههای نوآوارنه و فناورانه را ارایه مینمایند .برای این منظور پارکهای علم و فناوری از
اجزای جداگانه به گونهای که هر طرح امکانات و زیرساختهای مورد نیاز خود را دریافت کند تشکی
شده است.
مرکز تحقیقات :محلی است که در آن ایدههای فناورانه تبدی به نمونه اولیه میشوند و محصوتت و
خدمات قاب ساخت شناسایی میشوند.
مرکز رشد/نوآوری :محلی است که در آن نمونههای اولیه به محصوتت قاب ارایه به بازار ایجاد می-
شوند .این مراکز مجهز به زیر ساختها و امکانات مناسب برای کارآفرینان و صاحبان ایده بود و این
افراد میتوانند با اجاره فضای اداری و کارگاهی میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند .متوسط فضای که
در این مراکز به شرکتها اختصاص داده میشود  50مترمربع میباشد و مدت زمان استقرار حدود 2
سال میباشد.
مرکز کسبوکار :محلی است که در آن شرکتهایی که دوره رشد (استقرار در مرکز رشد) را سپری
کردهاند و محصول خود را در حد نیمهصنعتی یا صنعتی تولید و به فروش رساندهاند .فضایی که در این
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مراکز در اختیار شرکتها قرارداده میشود فضای اداری میباشد .متوسط فضای که در این مراکز به
شرکتها اختصاص داده میشود بین  150الی  500مترمربع متغیر میباشد .در ایران و در برخی از
پارکهای علم و فناوری این فضا به صورت زمین در اختیار شرکت قرارداده میشود و هر شرکت می-
تواند بنا بر سلیقه و نیازمندیهای ،فضای اداری مناسب خورد را بسازد.
فضاهای کارگاهی :محلی که شرکتهای مستقر میتوانند از برای انجام کارهایی از قبی مونتاژکاری،
راه اندازی خط تولید و ...استفاده نمایند.
آزمایشگاه و مرکز فنی :محلی که شرکتها میتوانند در آن محصوتت خود را در مراح مختلف
تولید از نظر فنی بررسی و قابلیتهای فنی آن را بررسی نمایند .در ایران برخی از این مراکز در قالب
آزمایشگاههای مرجع فعالیت مینمایند و میتوانند تأییدهای تزم را برای محصوتت صادر نمایند .به
عنوان مثال آزمایشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو ،به عنوان یکی از آزمایشگاههای مرجع کشور،
تأییدههای از قبی آزمون نوعی ( )Type testرا برای انواع رلههای فرمان صادر مینماید.
مرکز آموزش :محلی است که در آن دورههای آموزش عمومی و تخصصی بر اساس نیازمندیهای
شرکتهای مستقر برگزار میشود .این دورهها برای افزایش سطح آمادگی کارکنان شرکتها میباشد.
به عنوان مثال برگزاری دورههای آموزشی تدوین طرح کسبوکار ،بازاریابی و ...از جمله این دورهها
میباشند.
همچنین پارکهای علم و فناوری به دلی بهرهمندی از زیرساختهای مناسب میتوانند نسبت به
برگزاری کنفران ها و همایشهای داخلی و بینالمللی اقدام نمایند.
مزایا و مشوقهای قانونی استقرار دریک پارک علم وفناوری چیست؟

ماده  47قانون برنامه چهارم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن (به صورت هایپرلینک درآید) و قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاری سازی اختراعات مزایایی را برای شرکتهای مستقر در
پارکهای علم و فناوری کشور همچون مناطق آزاد تجاری صنعتی در نظر گرفته است که به شرح زیر
می باشد:
 معافیت مالیاتی
 معافیت عملکرد سالیانه
 معافیت قراردادهای پژوهشی و مهندسی
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معافیت حقوق پرسن
معافیت از پرداخت عوارض ،حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض صادراتی
قوانین کار مانند مناطق آزاد
مبادتت مالی با خارج مانند مناطق آزاد

جایگاه واهمیت پارک علم وفناوری در توسعه کشورها چیست؟







نهاد اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری؛
راهبردی هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای؛
جایگاه شک گیری و توسعه بسیاری از پدیده های نوظهور فناورانه؛
ایفا کننده نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها؛
جایگاه توسعه نوآوری های دانش محور از طریق موسسات کوچک و متوسط.

منظور از امکان استفاده از امکانات مبادالت مالی با خارج در پارک چیست؟

بر طبق ماده  13آیین نامه اجرایی ماده  47قانون برنامه چهارم توسعه نق و انتقال ارزها از خارج از
کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهای فناور مستقر در پارکها از طریق شبکه
بانکی با مجوز هیئت امنای پارک آزاد بوده و بانک مرکزی موظف به ایجاد شرایط اجرای مفاد این ماده
شده است.
همچنین بر طبق ماده  14همین آیین نامه واحدهای فناور می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به
واردات و صادرات کاتها و خدمات خود در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون صادرات و واردات
اقدام نمایند.
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خدمات قابل ارایه در پارکهای علم و فناوری چیست؟
تأمین فضای ا داری

تأمین فضای کاری اداری و کمک به تجهیز اولیه آن
بهرهمندی از اینترنت
بهرهمندی از سالن کنفران  ،سالن جلسات و...
آموزش و مشاوره

برگزاری دورههای آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار
ارایه مشاورههای حقوقی ،مدیریتی و تجاریسازی
ارزیابی عملکرد و عارضهیابی واحدها
تبلیغات و بازاریابی

ارایه دستاوردهای واحدهای فناور در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی
معرفی واحدهای فناور در سایت مرکز رشد و رسانههای مکتوب
نشر اخبار موفقیت واحدهای فناور در مرکز رشد وخبرنامه های مرتبط
صدور گواهی و معرفینامه در صورت درخواست واحد فناور
کمک به دریافت تسهیالت مالی

اطالعرسانی تسهیالت قاب دریافت از سوی شرکتهای دانشبنیان
تأمین اعتبار خدماتی و اعتبار فناوری متناسب با عملکرد واحد فناور به میزان تخصیص منابع
کمک به دریافت تسهیالت مالی

اطالعرسانی تسهیالت قاب دریافت از سوی شرکتهای دانشبنیان
تأمین اعتبار خدماتی و اعتبار فناوری متناسب با عملکرد واحد فناور به میزان تخصیص منابع
اطالعرسانی

اطالع رسانی آخرین اخبار و دستآوردهای شرکتها به خارج مجموعه پارک
اطالعرسانی نیازمندیهای صنعت به واحدهای فناور و تسهی گری ارتباط آنها
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اطالعرسانی رویدادهای علمی ،پژوهشی و فناوری
آیا پارک های علم وفناوری کمکی در خصوص گرفتن پروژههای پژوهشی برای شرکتهای
عضو انجام میدهد؟

با توجه به اینکه تعدادی از شرکتها ،مطالبه حضور در پارک را به عنوان طرف پژوهشی قراردادها
داشتهاند ،در خصوص قراردادهای موردی با توجه به ماهیت قرارداد و فناوری مورد بحث و همچنین
مبلغ قرارداد ،امکان رایزنی و مشارکت پارک وجود دارد.
پارک عمدتاً قراردادهای پژوهشی با حجم مالی کم خود را از طریق صندوق توسعه فناوریهای نوین
(دارای مجوز عقد قراردادهای پژوهشی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) منعقد مینماید.
در حوزه حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،چه خدماتی به شرکتهای مستقر در پارک
فناوری ارائه می شود؟

شرکتهای عضو پارک فناوری برای شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،میتوانند از حمایتهای
پارک در قالب آییننامه حمایتی پارک استفاده نمایند .به عنوان مثال پارک علم و فناوری برای حضور
در یک نمایشگاههای برنامهریزیهای تزم را به عم میآورد و با دعوت از چند شرکت تحت حمایت
نسبت به شرکت در نمایشگاه مورد نظر اقدام مینماید .همچنین پارکهای علم و فناوری به دلی
بهرهمندی از فضای مناسب ،اغلب امکان برپایی نمایشگاه دائمی ارایه دستآوردهای شرکتهای تحت
حمایت را دارند و شرکتها میتوانند با حضور در این نمایشگاه نسبت به معرفی آخرین محصوتت و
دستأوردهای خود اقدام نمایند .این نمایشگاه مح مناسبی است که با دعوت از مشتریان ،محصوتت
شرکت معرفی گردد.
مالک فعالیت فناوری های  Hi-techاز نظر پارک چیست؟

برخی از مالکها به شرح زیر است:
 افراد و نیروهای با تحصیالت بات را استخدام کرده و بافت اصلی آنرا متخصصین و
مهندسین تشکی میدهند.
 نرخ تغییر تکنولوژی محصوتت شرکت نسبت به دیگر صنایع بیشتر باشد.
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 بودجه مناسب و مشخصی صرف تحقیق و توسعه در شرکت شده و نسبت هزینه های
پژوهشی به ک هزینه ها از صنایع مشابه باتتر باشد.
 ارزش افزوده ایجاد شده به مراتب باتتر از سایر صنایع مشابه است.
 میتواند از تکنولوژی برای رشد سریع خود استفاده کند.
 مزیت رقابتی آن نوآوری در محصول یا خدمات فناوری است.
 چرخه عمر تکنولوژی در مراح اولیه طوتنی و پ

از مرحله رشد ،کوتاه است.

 عملیات و فرایندها دوستدار محیط زیست و فاقد آتیندگی (خاک ،آب ،هوا و صوت) هستند.
 در بازه زمانی مشخصی دارای محصوتت جدید بوده و یا محصوتت قبلی را ارتقا دهند.
شرکتها امکان انتقال چه بخشی از فعالیتهای خود را به پارک دارند؟

شرکت ها میتوانند واحدهای تحقیق و توسعه ( ،)R&Dطراحی ،مهندسی و آموزشی خود را به پارک
انتقال دهند .این موضوع خود سبب حضور نیروهای متخصص هر شرکت در پارک خواهد شد .همچنین
بخش تولیدی شرکتها به شرطی که شام تولیدات محدود و سفارشی بوده و تولیدات انبوه و کارگر
محور و سری ( )Mass Productionو یکنواخت نباشد امکان استقرار در پارک را دارد .تزم به ذکر
است تشخیص هر مورد با پارک بوده و در زمان مربوطه ،مجوزهای تزم از شرکتها اخذ خواهد شد.
آیا شرکتهای خارجی می توانند در پارک های علم وفناوری عضو شوند؟

مطابق فص سوم آیین نامه اجرایی ماده  47قانون برنامه چهارم توسعه کشور ،عضویت شرکتها حتی با
صددرصد سهام خارجی بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی (آیین نامه قانون هایپرلینک
شود) ،بالمانع است.
انواع مدلهای استقرار در پارک علم وفناوری کدام است؟

 شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEنوع اول
ویژگی این نوع شرکتها :عدم نیاز به ساختمان مستق و عدم وجود منابع مالی برای احداث
ساختمان مستق
مح استقرار :به صورت استیجاری در پارک
 شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEنوع دوم
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ویژگی این نوع شرکتها :داشتن سابقه کار و توان مالی خوب و پرسن متعدد (بیش از  15نفر)
مح استقرار :خرید زمین و احداث ساختمان شرکت در پارک
شرکتها میتوانند آپارتمانهای مستق تملیکی موجود در پارک را خریداری نموده و در آن مستقر
شوند.
شرکتها امکان استفاده از  2مدل نیز وجود دارد یعنی ممکن است شرکتی در بخش استیجاری
مستقر بوده و همزمان در بخش اراضی نیز مشغول احداث و تجهیز ساختمان خود باشد.
آیا پارکها کمکی در خصوص گرفتن پروژههای پژوهشی برای شرکتهای عضو انجام میدهند
یا خیر؟

با توجه به اینکه تعدادی از شرکتها ،مطالبه حضور در پارک را به عنوان طرف پژوهشی قراردادها
داشته اند ،در خصوص قراردادهای موردی با توجه به ماهیت قرارداد و فناوری مورد بحث و همچنین
مبلغ قرارداد ،امکان رایزنی و مشارکت پارک وجود دارد.
پارک هاعمدتا قراردادهای پژوهشی با حجم مالی کم خود را از طریق صندوق توسعه فناوریهای نوین
(دارای مجوز عقد قراردادهای پژوهشی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) منعقد می نماید.
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع بهکجا میتوان مراجعه کرد؟

برای درخواست حمایت از تکمی اختراع میتوان مستقیماً به ”مراکز رشد“ و برای تجاری کردن اختراع
مستقیماً به ”پارکهای فناوری“ مراجعه کرد .عالوه بر موارد فوق ،کلیه مراجع منطقهای (مراجع مندرج
در بند  )14و اداره ک امور نوآوران و ارزشیابی فناوری آماده راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد
و پارکهای فناوری و دیگر نهادها و سازمانهای حمایت کننده از نوآوران ،هستند.
نشانی ،تلفن و نمابر کلیه مراکز رشد و پارکهای فناوری را میتوان از اداره ک امور نوآوران و ارزشیابی
فناوری دریافت کرد.
تفاوت واحدهایی که در پارک علم و فناوری و مرکز رشد پذیرش می شوند چیست؟

واحدهایی که در پارک پذیرش می شوند باید عالوه بر داشتن سابقه و تجربه مناسب از توانایی مالی
مناسب برای استقرار در ساختمان های چند مستاجره و یا ساخت و ساز در زمین های پارک برخوردار
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باشند.در حالیکه واحدهای مستقر در مرکز رشد عموما سالهای اولیه راه اندازی را طی میکنند و برای
رشد و ورود به بازار فناوری ،نیاز به حمایت های مالی و پشتیبانی مرکز رشد دارند.
شرکت دانشبنیان چیست؟

بنا به تعریف آئیننامه تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان این نوع شرکت ،موسسه خصوصی یا
تعاونی است که به منظور افزایش علم وثروت ،توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و
اقتصادی در یک راستا (گسترش اختراع و نو آوری) و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه
(شام طراحی و تولید کات و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در
تولید نرم افزارهای مربوط) تشکی می شود .بنابر آییننامه مزبور ،شرکتهای متقاضی دانشبنیان
شدن ،پ

از ارزیابی توسط کارگروه و کارگزارهای آن در صورت تأیید ،به یکی از سه نوع شرکت زیر

تایید میشوند که عبارتند از:
شرکت دانشبنیان نوپا

شرکتهای خصوص هستند که حداکثر  5سال از تاریخ ثبت آنها گذشته است و مراح ساخت نمونه
اولیه محصول خود را سپری مینمایند.
برنامه این نوع شرکتها برای طراحی و تولید کاتی دانشبنیان ،باید به تأیید یکی از مراکز رشد یا
پارکهای علم و فناوری (چنانچه شرکت در همان مرکز رشد یا پارک علم و فناوری مستقر باشد) و یا
ستادهای فناوری راهبردی (چنانچه حوزه فعالیت شرکت مرتبط با موضوعات یکی از ستادهای فناوری-
های راهبردی باشد) برسد .تأیید شرکت دانشبنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک
دوره یک ساله (مجموعا دو سال) می تواند تمدید شود.
شرکت دانشبنیان تولیدکننده کاال/خدمات دانشبنیان:

شرکتهای خصوص هستند که حداق یکسال از تاریخ ثبت آنها گذشته و حداق  3نفر نیروی تمام
وقت در آن مشغول به کار میباشند.
شرکت صنعتی دارای فعالیت دانشبنیان

شرکتهایی هستند که عالوه بر احراز شاخصهای شرکت دانشبنیان تولیدی میبایست همه
شاخصهای تشخیص زیر را احراز نماید:
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 معیار  ٪10فروش کات/خدمات دانشبنیان در سال مالی گذشته؛
 هزینهکرد تحقیق و توسعه نسبت به فروش حداق  ٪1باشد؛
 فروش شرکت در سال مالی گذشته باید بیش از ده میلیارد تومان باشد.
 زمانی که شرکتی معیارهای شرکتهای تولیدکننده کات/خدمات دانشبنیان ،را برآورده
نمیکند ،ممکن است به عنوان “شرکت صنعتی دارای فعالیت دانشبنیان” پذیرفته شود.
هر شرکت متقاضی ،ابتدا باید به عنوان شرکت تولیدکننده ارزیابی شود اگر شرایط را نداشت به عنوان
شرکت دانشبنیان نوپا مورد ارزیابی قرار گرفته و صورتی که شرایط نوپا را نیز نداشته باشد ،باید به
عنوان شرکت صنعتی دارای فعالیت دانشبنیان مورد ارزیابی قرار گیرد.
آیا امکان استفاده از امکانات مبادالت مالی با خارج در پارک وجود دارد؟

بر طبق ماده  13آیین نامه اجرایی ماده  47قانون برنامه چهارم توسعه نق و انتقال ارزها از خارج از
کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهای فناور مستقر در پارکها از طریق شبکه
بانکی با مجوز هیئت امنای پارک آزاد بوده و بانک مرکزی موظف به ایجاد شرایط اجرای مفاد این ماده
شده است.
همچنین بر طبق ماده  14همین آیین نامه واحدهای فناور می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به
واردات و صادرات کاتها و خدمات خود در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون صادرات و واردات
اقدام نمایند.
آیا بازاریابی محصوالت شرکتهای دانشبنیان به عهده پارکهای علم وفناوری میباشد؟

به صورت کلی مسئولیت بازاریابی و فروش محصوتت و خدمات به عهده شرکتها میباشد .لیکن
پارکهای علم و فناوری در راستای حمایت خود از شرکتها ،اقدام به برگزاری نمایشگاه ،معرفی
محصوتت و خدمات به سازمان و مشتریان مینماید .همچنین ارایه توصیهنامه و حمایت از تبلیغات
شرکتها از سایر خدمات پارکهای علم و فناوری میباشد.
چند پارک علم وفناوری در کشور دایر است؟

تا به اکنون قریب به  35پارک علم و فناوری در کشور فعال هستند و این تعداد با توجه به قریب
اتحداث بودن برخی از آنها رو به افزایش است .عناوین پارک های علم و فناوری به شرح زیر است:
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آنچه که باید درباره پارک علم و فناوری بدانید…
 پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان پارک علم و فناوری دانشگاه شریف (در حال احداث) پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی (در حال احداث) شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی پارک علم و فناوری خلیج فارس (استان بوشهر) پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی پارک علم و فناوری استان خوزستان پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختیاری پارک علم و فناوری استان سمنان پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان پارک علمو فناوری استان فارس پارک علم و فناوری استان قزوین پارک علم و فناوری استان قم پارک علم و فناوری استان گیالن پارک علم و فناوری استان لرستان پارک علم و فناوری استان مازندران پارک علم و فناوری استان مرکزی پارک علم و فناوری استان هرمزگان پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) پارک علم و فناوری استان همدان16

آنچه که باید درباره پارک علم و فناوری بدانید...
 پارک علم و فناوری استان یزد پارک علم و فناوری استان گلستان پارک علم و فناوری استان کردستان پارک علم و فناوری پردی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه -پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی البرز
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