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 ايران اسالمي يجمهور پزشكي علوم فرهنگستان سالمت، کالن رصد و يپرداز نظريه ،ينگار آينده گروه عضو 9
  پزشكي علوم دانشگاه فارس،  خليج پزشكي زيست علوم ي پژوهشكده فارس،   خليج دريايي يفناور زيست تحقيقات مرکز 2
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 چكيده
 يبا فناور يها ، شرکتيو پژوهش يقاتي، مراکز تحقيعلم و فناور يها ها، پارک از دانشگاه يب منسجميترک يعلم و فناور يدورهايکر

خاص  ي ک محدودهيدانند که در  يم يانسان ي هيو سرما يو نهاد يكيزيف يها رساختير، امكانات و زيپذ مخاطره يها هيبرتر، سرما

د يک بازار مصرف، محصوالت و خدمات دانش محور را توليخاص با اتصال به  يت متمرکز و ساختار حقوقيريک مديبا  ييايجغراف

( منعكس يعلم و فناور ي ژهي)مناطق و ييرا در قالب مناطق دانا يا منطقه يا ، توسعهيفناور علم و يدورهايقت کريکنند. در حق يم

کسب و ”و “ دولت” ،“ها دانشگاه”ان يم يک برهم کنش در حد تعالي( يعلم و فناور يدورهاي)کر ييد. در مناطق دانانينما يم

امد آن از توان يدهد که پ يم يرو يا گران به گونهين بازيان ايم ييافزا ک همين برهم کنش يدهد که در ا يم يرو (چ سه گانهيمارپ)“ کار

نان يت کارآفريو ترب ينه تنها به نوآور ييبا مناطق دانا گفتماننده در يخالق آ يها ن سه گانه فراتر است. دانشگاهيهر کدام از اجزاء ا

 يها شاخصر، شاداب و سرزنده و با يپذ ط رقابتيجاد محيپردازند بلكه در ا يم يعلم وفناور يدورهايکردر کسب و کار  ي عرصه يبرا

در خالق  يها دانشگاه يگاه و عملكردهايجا ،ن نوشتاريکنند. در ا يپاک و برتر تالش م يها يو مملو از فناور يت زندگيفيک يباال

 ي با مطالعه ،کشور يعلوم پزشك يها ت دانشگاهيژه به مأموريقرار گرفته و به شكل و يبه صورت ژرف مورد بررس ،گانه چ سهيمارپ

 سته شده است.ينگربوشهر  يعلم و فناور ي ژهيو ي بوشهر در منطقه يدانشگاه علوم پزشك يمورد

 ييدور، داناي، کريعلم، فناور :يديواژگان کل

ISMJ 2015; 17(6): 1068-1089 
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 مقدمه
 به کینئوکالس دانان اقتصاد گذشته، سال ستیدو یط

 و کار یروین ستند:ینگر یم “دیتول” در مؤثر عامل دو

 ی هیسرما و آموزش ،یور بهره ،ییدانا” آنان ه؛یسرما

 در انگاشتند. یم یخارج عوامل عنوان به را “یفکر

 اقتصاددان کار اساس بر که دیجد رشد یتئور

 به است، گرفته شکل گرانید و رومر پل ،یاستانفورد

 آن به اقتصاد یمیقد یها مدل در که داریپا رشد عوامل

 اساس بر است. شده داده نشان توجه شد، ینم توجه

 داد، اقتصاد کینئوکالس مدل به رومر پل که یرییتغ

 است، شده نهاده انیبن آن بر که یا ییدانا و یتکنولوژ

 نظر در یاقتصاد ی سامانه یدرون بخش عنوان به

 نیتر یاساس ییدانا رومر، نظر اساس بر و شد گرفته

 ،ییدانا انباشت با یاقتصاد رشد و بوده هیسرما شکل

 محور، ییدانا اقتصاد رو، نیا از گردد. یم ریپذ امکان

 نقش آن، در ییدانا یساز آشکار که است یاقتصاد

 (.1) کند یم یباز ثروت خلق در را یا برجسته

 اقتصاد ی صحنه در ینسب یبرتر کم،ی و ستیب قرن در

 یا هیسرما ،یعیطب یها ییدارا از یتابع که آن از شتریب

 و ها مهارت ی گرده بر باشد، ملت کی کار یروین و

 خ،یتار و عتیطب و است کشور آن یفناور توان

 ینوآور و مهارت هوش، و دارند را نقش نیکمتر

 قرار توجه مورد ملل ریذخا نیبرتر عنوان به ها انسان

 ییدانا اقتصاد شیزا موجب تحوالت، نیا رند.یگ یم

 (.2) است شده دیجد ی هزاره در محور

 ،یانتقال و تند راتییتغ از مملو پرآشوب دوران نیا در

 ییدانا اقتصاد یسو به توسعه حال در یکشورها اگر

 یعیطب سرشار منابع داشتن با یحت برندارند، گام محور

 کنند. تجربه را یاقتصاد رشد هرگز توانند ینم

 است؛ سمیمکان سه ی فرآورده محور، ییدانا اقتصاد

 یها شبکه دوم ،یانسان یهیسرما و آموزش یاول

 سوم و اطالعات یفناور ابزار با ییدانا ارتباطات

 (.3) ینیکارآفر و ینوآور

 و علم ژهیو )مناطق یفناور و علم یدورهایکر

 دانش اقتصاد توسعه یهارساختیز از یکی (یفناور

 در هفتم دولت رانیوز أتیه رو، نیا از است. محور

 سازمان شنهادیپ به بنا 12/4/1334 مورخ ی جلسه

 کصدی اصل استناد به و کشور یزیر برنامه و تیریمد

 ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون هشتم و یس و

 منظور به مشخص یها تیفعال ی نحوه ی نامه نییآ

 را کشور یفناور و علم یدورهایکر توسعه و سیتأس

 در نهم دولت أتیه راستا نیهم در و کرد بیتصو

 مشترک شنهادیپ به بنا 11/1/1331 مورخ

 و ارتباطات یفناور و قاتیتحق و علوم یها وزارتخانه

 و یس و کصدی اصل استناد به و اطالعات و یفناور

 نییآ ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون هشتم

 و سیتأس منظور به مشخص یها تیفعال ی نحوه ی نامه

مورد  را کشور یفناور و علم ژهیو مناطق ی توسعه

 (.4) داد قرار بیتصو

 از متمرکز یا مجموعه یفناور و علم ی ژهیو منطقه

 و یقاتیتحق مراکز ،یفناور یها پارک ها، دانشگاه

 یها هیسرما برتر، یفناور با یها شرکت ،یپژوهش

 و یکیزیف یها رساختیز و امکانات ر،یپذ مخاطره

 یفضا کی در که است یانسان ی هیسرما و ینهاد

 تیریمد با یاقتصاد ی منطقه کی در و ییایجغراف

 دیتول به و لیتشک خاص یحقوق ساختار و متمرکز

  (.1) پردازد یم محور دانش خدمات و محصوالت

 و ییدانا مناطق ،یفناور و علم یدورهایکر مفهوم

 شیپ ی هنگامه گذر در یفناور و علم ی ژهیو مناطق

 خط نتوان هنوز دیشا رو نیا از و است خود یمیپارادا

 آنچه یول دیکش فیتعار نیا انیم را یروشن مرز و

 همان از برخاسته میمفاه نیا که است آن است مسلم
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 نجایا در زین ما است. محور ییدانا اقتصاد سمیمکان سه

 میکن یم استفاده گریکدی یجا به ها واژه نیا از عمد به

 و حد بتوان ،یمیپارادا بلوغ به دنیرس با است دیام و

 پرواضح یول نمود فیتعر ها آن یبرا یواضح مرز

 ،یفناور و علم یدورهایکر و مناطق که است

 یعملکردها در را یفناور و علم پارک یعملکردها

 اند. نموده بیترک یشهر

 توانند یم یفناور و علم یدورهایکر صورت، هر در

 ی توسعه و رشد ،ییدانا خلق در را ییهمتا یب نقش

 دورهایکر ،یعملکرد دید از و ندینما فایا یاقتصاد

 فربه و پرورش به هدفمند یا وهیش به (ییدانا )مناطق

 پرشتاب رشد اشتغال، خلق در و پرداخته ییدانا نمودن

 یزندگ تیفیک شیافزا ثروت، خلق و جامعه درآمد در

 ریز به مؤثر یدسترس آوردن فراهم شهروندان،

 یا یمعمار و یشهر یطراح ،ینقل و حمل یها ساخت

 سطح شیافزا دهد، یم وندیپ را نینو یها یفناور که

 پرنفوذ یها شبکه جادیا انه،یگرا تخصص رقابت

 ارتقاء بازارها، گرید به یدسترس تیظرف جادیا ،یتجار

 فرهنگ از دفاع شهروندان، مهارت و آموزش سطح

 خدمات ی ارائه ر،یپذ رقابت و یمشارکت کار و کسب

 یآشکارساز ساز نهیزم و پاسخگو و خالقانه یعموم

 متنوع یها فرهنگ یها رندهیپذ و یریپذ تحمل فرهنگ

 (.6) ندینما فایا نقش یساالر ستهیشا ی هیپا بر

 ی ژهیو ی منطقه به یفناور و علم دوریکر نام رییتغ با

 و نامه نییآ یبازنگر و 1331 سال در یفناور و علم

 و سیتأس ی نحوه” دیجد ی نامه نییآ بیتصو

 “کشور یفناور و علم ی ژهیو مناطق ی توسعه

 بوشهر، و زدی ،یرضو خراسان اصفهان، یها استان

  را یفناور و علوم ی ژهیو مناطق سیتأس مجوز

  آوردند. دست  هب

 مکان ،یفناور و علم ی ژهیو مناطق نیا شک یب

 “کار و کسب”،“دانشگاه” ی گانه سه چیمارپ یجوش هم

 مقدس ی گانه سه نیا کنش برهم که است “دولت” و

 استوار مناطق نیا در را محور ییدانا یها هیپا تواند یم

 (.7) دینما

 یدیکل نقش رامونیپ که شود یم تالش ،نوشتار نیا در

 کنکاش گانه سه چیمارپ نیا در کشور یها دانشگاه

 یفناور و علم دوریکر یمورد ی مطالعه با و دهیگرد

 یپزشک علوم دانشگاه ی ژهیو نقش به ،بوشهر بندر

 یها تیمأمور یعملکرد و یساختار دید از که بوشهر

 ستهینگر دارد، کیآکادم یها دانشگاه از تر گسترده بس

 یها تیظرف و ها فرصت بتوان اساس نیا بر تا شود

 یزیر برنامه با و داد قرار ییشناسا مورد را موجود

 د.یگرد کینزد ییدانا شهر آرمان به هوشمندانه

 

 يفناور و علم يدورهايکر

 از یمنسجم بیترک را یفناور و علم یدورهایکر

 و یقاتیتحق مراکز ،یفناور و علم یها پارک ها، دانشگاه

 یها هیسرما برتر، یفناور با یها شرکت ،یپژوهش

 و یکیزیف یها رساختیز و امکانات ر،یپذ مخاطره

 ی محدوده کی در که دانند یم یانسان ی هیسرما و ینهاد

 ساختار و متمرکز تیریمد کی با ییایجغراف خاص

 مصرف، بازار کی به اتصال با خاص یحقوق

 (.3) کنند یم دیتول را محور دانش خدمات و محصوالت

 نشانگر که فیتعر نیا در نهفته یدیکل عناصر اساس بر

 توان یم است ییدانا چرخش میسینامید و ییایپو

 دانش یگذار اشتراک به و دیتول در که ینهاد گرانیباز

 از فیتعر نیا چند هر نمود. میترس را دارند شرکت

 و “یفناور ی توسعه مناطق” با اریبس یمفهوم دگاهید

 یشهرها” و “ییدانا یها دهکده” ،یعلم یشهرها

 مناطق” ،“یفناور یدورهایکر ابر ” فیتعار ،“ییدانا
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 تکامل ریس دگاهید از امّا دارد یهمپوشان ،“ییدانا

 مفهوم است، دایهو (1) شکل در که گونه همان یخیتار

 و علم ی ژهیو )مناطق یفناور و علم یدورهایکر

 در که است یکمیو ستیب قرن میمفاه از (یفناور

 یها خوشه و یفنارو و علم یها پارک میمفاه واپس

 دورهایکر زین یاسیمق دگاهید از .است افتهی تبلور ،ییدانا

 شهر و ییدانا یها دهکده از است ممکن ییدانا مناطق و

  (.2 شکل) باشند کوچکتر ییدانا
 

 

 

 “ییدانا شهر” مفهوم تکامل (1شکل 
 
 

 ییدانا دوریکر رایز است ینسب اسیمق نیا باز امّا

 یورا در را یتر گسترده بس ییایجغراف است ممکن

 دوریکر مانند دهد؛ اختصاص خود به ییدانا یشهرها

 یشهر ی عمده ی هسته دو که لدینگفیاسپر -هارتفورد

 شامل کایآمر وانگلندین در یرامونیپ یشهرها با را

 (.1) شود یم

 یها یژگیو و ها نام با زین ینولوژیترم دگاهید از

 در یفناور و علم یدورهایکر رامونیپ یگوناگون

 ،توسعه حال در تا افتهی توسعه یکشورها کنار و گوشه

 دوریکر )مانند ؛میشو یم روبرو ایآس و اروپا کا،یآمر در

 یفناور دوریکر دا،یفلور برتر یفناور با عیصنا

 و،یآنتار یفناور دوریکر تلفورد، –ولورهامپتون

 یعلم منطقه ،یمالز یا رسانه چند دوریسوپرکر

 آزاد ی منطقه پکن، سان ان زانگو یعلم پارک بنگلور،

 سیپل یآنت ایسوف کا،یآمر یوال کونیلیس کره، نچهونیا

 چه ها رساختیز نیا تمام صورت هر در (.4) فرانسه

 زون ،یفناور و علم ی منطقه ،ییدانا ی منطقه قالب در

 شرفته،یپ یفناور یها شبکه و یفناور دوریکر ،یفناور

 دوران گذار با کنند یم تالش ،رهیغ و یفناور قطب

 یشهرها که ییدانا شهر مفهوم به خود یمیپارادا

 ن،یدوبل ملبورن، بارسلون، خ،یمون مونترال، استکهلم،

 پروانند، یم سر در را آن یسودا دلفت، سنگاپور،

 .(11و 6) شوند کینزد
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 میمفاه و هاکارکرد وسته،یپ صورت به رو، نیا از

 یوندیپ ،یشهر میمفاه با یفناور و علم یدورهایکر

 کنند. یم افتی ریناپذ گسست

 یانسان یها جذبه با ایپو و سرزنده شهر مفهوم امروزه

 دارد ییهمتا یب نقش ییدانا کارگران جذب در که باال

 وندیپ یفناور و علم یدورهایکر یها رساختیز با

 و آموزش یباال سطح رایز (.11) است  افتهی

 شیافزا با که یشهر یها جذبه و یزندگ یاستانداردها

 اریبس یها مؤلفه از اند ختهیآم یشهروند یزندگ تیفیک

 ی ژهیو مناطق به یدانش کارگران جذب در رومندین

 رومندین یها مؤلفه از شوند. یم محسوب یفناور و علم

 به احترام و یطیمح ستیز یها جاذبه وجود گر،ید

 تیفیک خلق در که باشد یم ستیز طیمح یها ارزش

 نشان خود از را ییهمتا یب اثر ییدانا کارگران یزندگ

 تر، گسترده یمفهوم در ،نیبنابرا (.6) دهد یم

 – یاجتماع یندهایفرا با یفناور و علم یدورهایکر

 و ساز نیا با و افتهی وندیپ یطیمح ستیز و یفرهنگ

 نمود که یانسان ی هیسرما که شود یم تالش کارها

 نیا جذب هستند، یدانش کارگران آن ی برجسته

 (.12 و 11) شوند دورهایکر

 

 
 

 ها انی: بنییشهر دانا (2شکل 
 

 ستیز و یاجتماع – یفرهنگ پوشش نیا قلب در

 ی تپنده مفهوم ،یفناور و علم یدورهایکر یطیمح

 و گرانیباز دانش توان ییافزا هم و یهمجوش کیتئور

 باشد. یم نهفته دور،یکر در مستقر ینهادها

 دانش الیس چرخش یچگونگ رامونیپ یفراوان مطالعات

 نیا که دارد وجود یفناور و علم مناطق و دورهایکر در

 یکینزد و مجاورت که هستند آن یایگو مطالعات

 کیآکادم ریغ و کیآکادم ،یتجار ریغ و یتجار گرانیباز

 منطقه در دانش پرشتاب و نرم چرخش موجب تنها نه

 در دانش یگذار اشتراک به و ییافزا هم با بلکه شد خواهد

 یباال سطح با نینو محصوالت و دیجد دانش خلق

 نیا شواهد (.13-16) گذاشت خواهد اثر زین ینوآور

 علم ی ژهیو مناطق در شده انجام یها پژوهش در یتئور

 را خود یمالز در دور شرق و کایآمر و اروپا یفناور و

 (.13-11) دهند یم نشان
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 که شود اشاره نکته نیا به که است جالب اریبس

 رشد با که پنداشتند یم نگونهیا نخست در پردازان یتئور

 هم از یفناور و علم یها خوشه اطالعات، یفناور

 نیا قیطر از دانش الیس انیجر و انتقال و دیپاش خواهند

 در شده انجام مطالعات یول داد خواهد یرو یفناور

 در ییدانا کینامید که است داده نشان یوال کونیلیس

 گرانیباز ییایجغراف مجاورت قیطر از که یوال کونیلیس

 از ها خوشه گسترش در است آمده حاصل آن دانش

 (.13) است بوده تر مهم( ICT) اطالعات یفناور

 ییدانا کانون کی از ییدانا نشت و انتشار در قت،یحق در

 ییایجغراف مجاورت گر،ید یدانش کانون به محور

 یها ساخت ریز از رو، نیا از (.17) دارد را نقش نیباالتر

 یریگ بهره ،یفناور و علم یدورهایکر دمانیچ یبرا الزم

 است. ممکن حالت نیبهتر به وندهایپ و ایجغراف عنصر از

 نیا یدسترس و یارتباط ی شبکه یطراح ن،یبنابرا

 دانش یها شرکت توانند یم که محور ییدانا یها کانون

 و کیآکادم یها کانون باال، یفناور با یها شرکت ان،یبن

 امکان که شوند یطراح یا گونه به دیبا باشند نهادها گرید

 به و ییافزا هم ندیفرا انجام و ییدانا انتشار و نشت

 وهیش نیبهتر به ینوآور جهینت در و ییدانا یگذار اشتراک

 و یا جاده ی شبکه شامل ینقل و حمل شبکه گردد. سریم

 ساخت ریز در (یشهر لیر و یشهر )اتوبوس یلیر

 ندینما یم فایا را یمهم نقش یفناور و علم یدورهایکر

 (.13 و 11)

 یفناور و علم یدورهایکر به امروزه ،یکل فراگرد کی در

 ساخت ریز کی عنوان به (یفناور و علم ی ژهیو )مناطق

 ستهینگر محور ییدانا اقتصاد تبلور یبرا برجسته اریبس

 پسا و محور ییدانا اقتصاد به گذار گر،ید زبان به شود. یم

 ریپذ امکان یفناور و علم یدورهایکر قیطر از یصنعت

 ینوآور یملّ ستمیس در تنها نه دورهایکر نیا شود. یم

 زین اشتغال جادیا در بلکه کنند یم یباز را ییهمتا یب نقش

 به کینزد یمالز دوریابرکر در هستند. کارآمد اریبس

 (.11) است دهیگرد جادیا محور ییدانا شغل هزار کصدی

 ونیلیم 1/1 کار یروین با لدینگفیاسپر -هاتفورد دوریکر

 مشغولند کار و کسب هزار 41 از شیپ در که ینفر

 را سال در دالر اردیلیم 111 بر بالغ GDP  توانسته

 التیا 16 به مربوط مجموع از زانیم نیا که آورد دست هب

 دانشجو هزار 161 دور،یکر نیا در باشد. یم باالتر کایآمر

 نیا از (.2) دارند قرار هنر ی دانشکده و دانشگاه 21 و

 آوردن دست هب و ینوآور خلق در تنها نه دورهایکر رو،

 یساز یتجار زین و دانش دیتول و نوآورانه یها فرصت

 یالملل نیب و یملّ ی صحنه در برتر یفناور با محصوالت

 زین یملّ اقتصاد یور بهره شیافزا در بلکه هستند فعال

 شیافزا موجب تینها در که دارند یا ژهیو گاهیجا

 زین برتر یفناور یدارا یالملل نیب و یملّ یها شرکت

 و علم یدورهایکر گر،ید زبان به (.21 و 3) شوند یم

  ی گانه سه چیمارپ ظهور تجسم یفناور

(Triple Helix) ”دولت” و“پژوهش” ،“کار و کسب“  

 (.21) باشند یم

 

  ييدانا شهر با دانشگاه گفتمان

 ساخت ریز کی عنوان به ها دانشگاه ر،یاخ یهاسال در

 یسکو عنوان به ها آن ییتوانا لیدل )به ییدانا یدیکل

 از تیحما در (ییدانا انتقال و یساز یتجار د،یتول

 را هادانشگاه ،یزمان در اند.شده قلمداد ،ییدانا یشهرها

 فیتوص( Ivory Towers) عاج یهابرج همچون

 یسنت کیآکادم پژوهش و آموزش به تنها که کردند یم

 رامونیپ یفضا به نسبت را یتعهد و پرداختندیم

 ستیز آن در که یاجتماع - یاقتصاد یها عرصه

 اقتصاد یداریپد با امّا نمودند. ینم احساس کردند، یم

 یاشرفتهیپ صورت به هادانشگاه اکنون هم ،محور ییدانا

 دانش، در رییتغ ،ییدانا رومندین یهاران شیپ عنوان به
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 به تر، مهم همه از و خالقانه یها گستره گرید و یفناور

 ،محور ییدانا یشهر ی توسعه یبرا یگذرگاه عنوان

 یاصل فعاالن عنوان به هادانشگاه شوند.یم ستهینگر

 بخش که آنجا از و گردندیم محسوب ییدانا دیتول ندیفرا

 درون یهامدل تمام در( Knowledge Sector) ییدانا

 صورت به را ییدانا بخش توانیم دارد، یجا رشد زاد

 فیتوص اقتصاد یعرصه در هادانشگاه تمام از یانباشت

 که ما ی دهیچیپ یجامعه در هادانشگاه رو، نیا از نمود.

 چالش به را موجود خرد و خلق نینو یهاشهیاند

 (.24) دارند یمحور نقش کشد، یم

 ،(Henry & Pinch) پنچ و یهنر مطالعات اساس بر

 جوامع در نهفته ییدانا یها خوشه رشد با موفق یشهرها

 قرار تیحما مورد هادانشگاه یسو از عمدتاً که ییدانا

 (.22) دارند وندیپ رند،یگیم

 در هادانشگاه از یاریبس ا،یدن سراسر در قتیحق در

 یشهرها یاتیعمل یهابرنامه و راهبرد ،انداز چشم نیتدو

 محور ییدانا یشهرها به شدن لیتبد )جهت خود

 هستند. تکاپو و کنش در میمستق صورت به شکوفا(

   ملبورن در ییدانا یهیسرما دفتر مثال، یبرا

(The office of knowledge capital in Melbourne )که 

 با است، شده گذاشته انیبن یملبورن دانشگاه هشت توسط

 و کسب بخش و کیآکادم ،یدولت بخش شهر، یشورا

 عنوان به ملبورن یجهان و یمحل گاهیجا ارتقاء در کار،

 د.ینمایم تالش ،ییدانا شهر کی

 یراهبرد یبرنامه نیتدو نقش بر افزون هادانشگاه

 و ییدانا کارگران پرورش تیمسئول ،یشهر ی توسعه

 عنوان به زین و دیجد ییدانا و هامهارت یمجموعه دیتول

 دوران در نینو خدمات و محصوالت ع،یصنا رشد مرکز

 مرکز تیظرف نیا دارند. عهده به را محور ییدانا اقتصاد

 ندیفرا در یدیکل گرانیباز به را هادانشگاه ،یرشد

 ییدانا یشهرها ی هیتغذ و محور ییدانا یشهر یتوسعه

 (.21) است نموده مبدل

 و ییدانا دیتول تفکر در رییتغ با آهنگ هم گر،ید زبان به

 با یوستگیپ در هادانشگاه تیمأمور ،ینوآور استیس

 صورت به است. نموده رییتغ زین ها آن ستیز یایجغراف

 دانشگاه یوستگیپ رامونیپ مدل چهار پسامدرن، زین و یسنت

 با ما شد. متصور توانیم هاآن ستیز و یرامونیپ طیمح با

 یول میاداشته ییآشنا گذشته یها دهه طول در اول مدل دو

 در که است دینوپد یهامدل از چهارم و سوم یهامدل

 م.یشویم آشنا هاآن با محور ییدانا اقتصاد دوران

 

 
 

 هنگامه چهار در یهلند یدانشگاه یها سیپرد ی توسعه (3 شکل
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 انهيگرا وسواس دگاهيد اول: مدل
 داشت. یبرجستگ 1یهمبولت دانشگاه پیت در مدل نیا

 طیمح از را یبحران یفاصله کی دانشگاه مدل، نیا در

 نهیبه یبرا خود یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد ستیز

 انتقال و داردیم نگه منتقدانه و نوآورانه لیپتانس نمودن

 به دانشگاه یسو از و بوده سو کی مدل نیا در ییدانا

 دید با هادانشگاه و است انیجر در هانفع یذ یسو

 منظر نیا پردازند.یم پژوهش و آموزش امر به یجهان

 به نیمنتقد از یاریبس یسو از عاج(، )برج هادانشگاه

 نشان زین زمان گذشت یول است؛ شده دهیکش چالش

 طیمح به دانشگاه نگرش مدل نیا که داد خواهد

 یبرا را یداریپا یهایسودمند خود در رامون،یپ

 آورد. خواهد ارمغان به مدت دراز در جامعه
 

 ياجتماع دگاهيد دوم: مدل
 گفتمان کی در تا دینمایم تالش دانشگاه مدل، نیا در

 هاآن به پاسخ و ازهاین تا شود هماهنگ یامنطقه فعاالن با

 ییتوانا مدل، نیا در دانشگاه یعموم نقش شود. ایجو را

 آن یهایسودمند و ییدانا به ترگسترده یدسترس در آن

 رو، نیا از است. جامعه افراد از یترگسترده فیط در

 فیتعر و ییشناسا راه در که است ینهاد نیاول دانشگاه

 و مسائل یهاحل راه ی ارائه و ندهیآ یهاچالش و توسعه

 دارد.یبرم گام جامعه، ی دهیچیپ مشکالت
 

 خالقانه دگاهيد سوم: مدل
 دیبا که ینهاد عنوان به دانشگاه به سوم، مدل در

 افراد خالق لیپتانس پرورش و یساز نهیبه به ضرورتاً

 یساز نهیبه نیا شود.یم ستهینگر بپردازد، هاگروه و

 فضا و زمان منابع، ی ارائه شامل اغلب است ممکن

 که باشد پرخطر و انتظار قابل ریغ یهاپژوهش یبرا

 یهاتوسعه گرید و منطقه بر اثر لحاظ از آن جینتا

                                                 
1

The Humboldtian University 

 مدل، نیا در نمود. ینیب شیپ توانینم را یرونیب

 و هیسو دو زیآم کیتحر ارتباط کی یرایپذ  دانشگاه

 مشترک هدف کی در منطقه فعاالن گرید با یتیحما

 یهاتیفعال نیچن یبرا طیشرا نمودن نهیبه جهت

 است. نشیپرآفر طیمح کی آوردن فراهم و خالقانه

 گفتمان یجستجو در مدل، نیا در دانشگاه اعضاء

 و جرقه تا باشندیم یرونیب شرکاء گرید با زنده

 ها،گستره گرید و خود یعالقه مورد ی تازه یمنظرها

 کامل صورت به خالقانه لیپتانس و افتهی ظهور یاجازه

 د.یایب ییخودنما امکان

 

  روانه انهيم دگاهيد چهارم: مدل
 زین گرید ینهادها همچون دانشگاه مدل، نیا اساس بر

 کسب گرید از ه،یپا از که است محور ییدانا نهاد کی

 که چند هر ست؛ین متفاوت محور ییدانا یکارها و

 خبره افراد از ترعیوس یا گستره و شتریب تعداد احتماالً

 با یوستگیپ دانشگاه مدل، نیا در دارد. اریاخت در را

 و ییدانا تبادل صورت به را خود ستیز طیمح

 کند.یم فیتعر منطقه ینهادها گرید با ییدانا کارگران

 فعال کی عنوان به دانشگاه ها،دگاهید نیا تمام در

 یامنطقه یتوسعه در ،یدیکل موتور کی نه و یمرکز

 هر که شد ادآوری را نیا دیبا البته شود.یم ستهینگر

 ،یدانشگاه نیسیآکادم ای یدانشگاه بخش دانشگاه،

 یبرا را هامدل نیا از یبیترک ای یکی است ممکن

 فیتوص ند.یبرگز رامونیپ طیمح با خود یوستگیپ

 یاندازها چشم یرندهیبرگ در هامدل نیا یساختار

 کی با تواندیم دانشگاه چگونه که است یگوناگون

 از کدام هر و (7) ردیگ قرار گفتمان در زین ییدانا شهر

 پخش، د،یتول گفتمان در یحد تا توانندیم هامدل نیا

 یاقتصاد رشد جهت ینوآور و ییدانا یریکارگ به

 ند.یآ کار به
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 ندهیآ سیپرد (4شکل 
 

 از تیحما با ،ییدانا یشهرها ساخت در هادانشگاه

 یهاخوشه یداریپد و یامنطقه ینوآور یهانظام

 ختنیبرانگ در ،ریپذ رقابت و نوآور ییدانا عیصنا موفق

 از یاریبس نظر از ند.ینمایم مشارکت یاقتصاد رشد

 در ژهیو یامنطقه منابع مهم نقش پژوهشگران،

 یریپذ رقابت و نوآورانه یهایتوانمند ختنیبرانگ

 نمانده پنهان ،ییدانا یشهرها ارتقاء در ییدانا عیصنا

  2ییدانا یها زیسرر ها،خوشه یرو بر مطالعات است.

 انباشت که است آن نشانگر یامنطقه ینوآور و

 یمنطقه کی در هادهیا انیجر و ییدانا و اطالعات

 یهاتیفعال و ییدانا عیصنا تراکم به ،ییایجغراف

 هادانشگاه جمله از ،(R&D) یاتوسعه و یقیتحق

 در هاآن ییتوانا ها،خوشه مهم یژگیو دارد. یبستگ

 ییدانا اشتراک ارتقاء و یجمع یریادگی یبرا فضا خلق

 محور ییدانا عیصنا با است ممکن دانشگاه است.

 پژوهشگران تبادل یحت ای و نیتأم قیطر از ها،خوشه

 و یدولت یهامهارت گرید ابد.ی وندیپ باال مهارت با

                                                 
2

Spill Overs 

 یچیمارپ ساخت به هادانشگاه کنار در زین یخصوص

 یهاخوشه یتوسعه یبرا که پردازندیم 3گانه سه

 آوردن فراهم رو، نیا از هستند. ازین مورد ییدانا

 ینهادها انیم تماس مناسب یهارساختیز ی توسعه

 یخصوص محور ییدانا یهابنگاه و هادانشگاه ،یعموم

 مهم اریبس بخش عنوان به ،ییدانا شهر یمنطقه کی در

 یبرا ییسکو در شهرها، نشیآفر و ینوآور خلق

  شود.یم ستهینگر ،ییدانا شهر به لیتبد و رقابت

 محور، ییدانا عیصنا از فراتر ،محور ییدانا اقتصاد در

 در مهم عناصر عنوان به تیخالق و ینخبگ به

 ییدانا یشهرها در یاقصاد یهافرصت یده شکل

 کی ییشکوفا اکنون هم شود.یم دوخته چشم محور

 یهادهیا خلق در آن دیفوا به یمیعظ صورت به شهر

 یبستگ باشند، سودمند یاقتصاد دگاهید از که دیجد

 یهیسرما عنوان به یانسان یروین که آنجا از دارد.

 یتوسعه و محور ییدانا اقتصاد محاسبات در ،یانسان

 از ،ییدانا کارگران است، افتهی داریپد ییدانا یشهر

 کارگر اند.افتهی درخشش ییدانا دیتول فعاالن نیترمهم

 گونه هر از که کارگر از دیجد پیت صورت به ،ییدانا

 یصنعت کارگر چیه به و دهیگرد رها نیماش یرگیچ

 است. شده فیتعر ندارد، یارتباط یگرید

 جا همچون ییهااسیمق با نیهمچن ییدانا کارگران

 استاندارد یشغل کد سه از کی کدام هر در گرفتن

 با افراد ای (یکیتکن کارگران و متخصصان ران،ی)مد

  (.21) انددهیگرد فیتعر ،یلیالتحص فارغ یباال یدرجه

 کارگران ،محور ییدانا اقتصاد یتوسعه یهامدل در

 و ییدانا اقتصاد ی محرکه موتور عنوان به زین ییدانا

 (.23 و 1) اندشده یمعرف رشد

 محور ییدانا یشهر یتوسعه ،محور ییدانا اقتصاد در

 هر است. شده متمرکز ییدانا کارگران جذب یرو بر

                                                 
3

Triple Helix 
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 تنوع ،یزندگ تیفیک کارگران، نیا جذب یبرا چند

 عناصر از مکان، تیفیک و یاجتماع عدالت ،یشهر

 نیتأم در تنها نه ها دانشگاه یول هستند یضرور

 در هاآن یهایازمندین برآورد در بلکه ییدانا کارگران

  فایا را ییهمتا یب ینقش زین ییدانا شهر

 (.21) ندینمایم

 یگانه سه چیمارپ و محور ییدانا اقتصاد دوران در

 )بخش دولت و (یخصوص )بخش صنعت ،دانشگاه

 شیرو شاهد هستند، ییهایهمپوشان یدارا که (،یعموم

  م.یهست 4مشترکات سطح در دیبریه یهاسازمان

 چیمارپ مدل ،کیآکادم و یعلم مطبوعات سطح در

 دیتأک ینوآور و یریادگی ،ییدانا یرو بر که گانه سه

 در یریپذ رقابت و یاقتصاد ی توسعه یبرا ورزد،یم

 در هادانشگاه دارد. را یمرکز ینقش ،یامنطقه سطح

 و فرهنگ ها،مهارت ،1نهان ییدانا دیتول با چیمارپ نیا

 یراهبردها رومندین اجزاء از که 6یاجتماع یفراشمول

 از کنند.یم یباز یمهم نقش هستند، یا منطقه اقتصاد

 با هادانشگاه شد اشاره که گونه همان گر،ید یسو

 جذب و یساز یتجار ،ییدانا کارگران جذب

 و کسب رونق و ینیکارآفر موجب ،یگذار هیسرما

 روز به روز رو، نیا از و گردندیم ییدانا شهر در کار

 با ییدانا شهر وندیپ در دانشگاه یبرجسته عملکرد به

  شتریب ،یجهان محور ییدانا اقتصاد یعرصه

 شود.یم برده یپ

 که اندداده نشان مطالعات ر،یاخ سال چند یط در

 یصحنه در دیبا یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 یمطالعه در ابند.ی رخنمود شتریب یمحل و یامنطقه

 و یعال آموزش نقش یرو بر ،OECD یگسترده

 به 2117 سپتامبر در که یامنطقه یتوسعه در دانشگاه

                                                 
4

Interfaces 
5

Tacit Knowledge 
6

Social Inclusion 

 آن زمان اکنون هم که شده اشاره نیا به د،یرس چاپ

 و یملّ تعهد کنار در یعال آموزش که است دهیرس

 در بپردازد. زین خود یمحل نقش ی توسعه به ،یجهان

 در توانندیم هادانشگاه که وهیش سه به مطالعه نیا

 (ییدانا شهر یتوسعه مثال ی)برا یامنطقه یتوسعه

  است: شده اشاره ورزند، اهتمام

 بهره و پژوهش قیطر از منطقه، در ییدانا خلق -

 شامل یفناور انتقال یلهیوس به آن از یبردار

 نقش و یمعنو حقوق نیتأم ،7یچرخش یها شرکت

 یا مشاوره

 شامل ییدانا انتقال و یانسان یهیسرما به یده شکل -

 کار یریادگی یلهیوس به یریادگی ندیفرا یده مکان

 آموزش منطقه، در النیالتحصفارغ اشتغال محور،

 یریادگی یهاتیفعال و یتخصص یتوسعه مداوم،

 .العمرمادام

 یهمبستگ ط،یمح به که یفرهنگ و یاجتماع ی توسعه -

 تواندیم و داشته ارتباط داریپا ی توسعه و یاجتماع

 ابد.ی رونق ینوآور که دینما خلق را یطیشرا

 ،کار ادیبن یها افتهی زین و OECD گزارش اساس بر

 عیصنا که ییشهرها در ،سیدئوپولیا یهاپژوهش در

 هادانشگاه دهند،یم رشد را خود محور ییدانا

 یشهرها که معناست بدان نیا هستند. مهم تینها یب

 از ییباال سطح با کار یروین یدارا ییدانا موفق

 خود محور ییدانا اقتصاد یازهاین که هستند مهارت

 نیا که هستند ییها دانشگاه یدارا و داده پاسخ را

 رو نیا از و کنند یم دیتول را یانسان یهیسرما

 کارگران دیتول و تیخالق یمقوله در ییدانا یشهرها

 ییدانا اقتصاد ینهیزم در باال، مهارت سطح با ییدانا

 (.21 و 24) کنندیم تیفعال یشهر

 

                                                 
7

Spin Out Companies 
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 يفناور و علم يدورهايکر با گفتمان در ها دانشگاه

 

 و یعاج برج مدل گرید شد، اشاره که گونه همان

 یها دانشگاه پیت در که ها دانشگاه انهیگرا وسواس

 ی هزاره در میبود شاهد یسنت صورت به یهمبولت

 یا کپارچهی یها مدل و ستین کارساز ییتنها به دیجد

 اقتصاد، ست،یز طیمح به یسونگر شتریب ها دانشگاه که

 حاکم کم کم دارند خود یرامونیپ ی جامعه و استیس

 یها دانشگاه را ها دانشگاه د،یجد منظر نیا در شود. یم

 –شهر با که نامند یم( creative university) خالق

 نیا از رند.یگ یم قرار تعامل در( city-region) منطقه

 تیترب و ینوآور نده،یآ خالق یها دانشگاه در رو،

 خالص، یها نیسیآکادم و مهندسان یجا به نانیکارآفر

 دچار را جامعه یاجتماع -یاقتصاد معادالت ی صحنه

 ک،یآکادم یتعال حفظ با گر،ید زبان به سازد. یم تحول

 در و افتهی یهمجوش رامونیپ طیمح با دانشگاه طیمح

 و علم مناطق )مانند جامعه ی صحنه در ینوآور خلق

 عملکرد چرخش نیا ن،یبنابرا شود. یم تالش (یفناور

 یبحران و یانقالب چنان جامعه ی عرصه در دانشگاه

 یبرا ها دانشگاه” ندیفرا آن به که دینما یم جلوه

 رنسانس ی واژه شک یب اند. داده لقب “نینو رنسانس

 همسان رایز است دهیگرد نشیگز دهیپسند اریبس

 انسان خالق، دانشگاه مدل، نیا در ک،یکالس رنسانس

(.31) نهد یم یجا آزاد و فعال فرهنگ کی مرکز در را

 

 رييتغ حال در اقتصاد در يآموزش ينهادها و ييدانا يشهرها يها تياولو (9جدول 
 يآموزش ينهادها يها تياولو يشهر يها تياولو 

 اقتصاد

 ییاقتصاد دانا کیرا در  یچه اثر اقتصاد

 ا شد؟ید جویبا محور

ژه یو ییع پر شدت دانایمتنوع از صنا یا داشتن مجموعه

نقاط قوت موجود ساخته  ی هیباال که بر پا یور همراه با بهره

 د.ینما یشده و مشاغل با مهارت برتر خلق م

مشاغل  ی کارکنان و ارائه یری، درگیی، انتقال داناییداناخلق 

 یت به افراد مستعد در سطوح گوناگون، با اثر اقتصادیفیپر ک

 و بازار کار شهر مؤثر است. یور سودمند که بر بهره

 يرهبر

ت یبه مأمور یابیدر دست یرهبر یچه نقش

 کند؟ یم یباز یکل

 یینده در اقتصاد دانایآ رشد یانداز آشکار برا داشتن چشم

 گوناگون یق نهادهایآن از طر یت آزادسازیو ظرف محور

 گوناگون یها کارکردن با افراد مستعد در بخش

 یرهبر یها نقش جذب افراد مستعد به

 ی/ جهانیاس محلیدر مق یاز به نشان دادن نقش رهبرین

 .یو جهان یت محلیبه مأمور یابیجهت دست

جهت  یک نهاد لنگرگاه مانند محلیعمل نمودن به صورت 

جهت  انیکمک به جذب و ابقاء کارکنان مستعد و دانشجو

 .دانشگاه ی کار در و اطراف حوزه

پر  یها پژوهش ی ز توسعهیاقتصاد و ن یت از اثر محلیحما

 یشیت و زایفیک

 مكان

ط و یبر ساخت مح یبه چه اثر

به  یابیجهت دست یشهر یها رساختیز

 رود؟ ید می، امیت اصلیمأمور

 یک زندگیداشتن  یک شهر جذاب که مردم را برایداشتن 

 ت، یفیپر ک

 یور کار و کسب و کار و کار کارآمد با بهره یسفر برا

د کنندگان، یتوانمند نموده و در جذب و نگهداشت بازد

 د.ینما یکسب و کار کمک م یها ن و شرکتیساکن

جهت فراهم آوردن  یدانشگاه یها سیگسترش پرد

 یها شرکت، کارمندان، انیالت مناسب جهت دانشجویتسه

، فرو ها از دانشگاه یکسب و کار و پژوهش؛ در بعض یشیزا

 شهر یو تجار یفرهنگ یها ها در بخش سین پردیبردن ا

 مردم

گذاشته  یرود بر مردم چه اثر ید میام

 شود؟

 FEسطح باال، کار با  جذب و نگهداشت دانش آموختگان

 یآموزش یو کار با نهادها یانیم یها مهارت ی جهت توسعه

 ها یش نابرابریجهت کمک به زدا

مهارت  یریو به کار گ یو مردم یداوطلب محل یها کار با بخش

ش ی، افزاجامعه یبر رو یگذار هیت از سرمایان در حمایدانشگاه

که  ییدر جاها یها و نشان دادن اثر اقتصاد به آموزش یدسترس

م و چه یق خلق مشاغل، چه مستقیمثال، از طر یمناسبت دارد. برا

 میر مستقیغ
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 ی هیبرپا (یفناور و علم ی ژهیو )مناطق دورهایکر

 “دولت” ،“ها دانشگاه” ی گانه سه چیمارپ یتعال سمیمکان

 عرضه را خود ژهیو یعملکردها “کار و کسب” و

 مناطق ی تپنده قلب عنوان به ها آن شک یب و ندینما یم

 شده، انجام یها پژوهش اساس بر ابند.ی یم نمود ییدانا

 گفتمان در ها دانشگاه یبرا توان یم را ریز یعملکردها

 (:7) شد متصور یفناور و علم دوریکر با

 ییهمتا یب و گانهی نقش یدانشگاه یها نیسیآکادم /1

 ی برجسته و دیجد یها گستره ییشناسا در را

 شرفتیپ و علم استیس اقتصاد، ی عرصه در یا توسعه

 بخش که است آن گزاره نیا شاهد که دارند دانش

 یفضا در که توسعه و شرفتیپ یها یتئور میعظ

 و علم یدورهایکر و ییدانا مناطق کار و کسب

 سرچشمه دانشگاه قلب از هستند، یجار یفناور

 -دانشگاه ی وستهیپ گفتمان در ها یتئور نیا و اند گرفته

 هستند. تکامل حال در یفناور و علم مناطق

 ندگانینما ،یفناور و علم مناطق تمام در نیهمچن

 و گاهیجا یمعرف در ها آن یها نیسیآکادم و دانشگاه

 یگذار هیپا در ها نفع یذ شراکت و مناطق نیا نقش

 یمدن جامعه استگزارانیس نظر جلب در زین و ها آن

 اند. داده نشان خود از را یانکار قابل ریغ سهم

 یدورهایکر یبرا کرده لیتحص یروین تیترب نقش /3

 تیفعال به وابسته یسنت صورت به یفناور و علم

 و کسب دیجد یفضا در یول است بوده ها دانشگاه

 یازهاین درک با توانند یم ها دانشگاه مناطق، نیا در کار

 یروین تیترب در یشغل یها فرصت وجود و دورهایکر

 ییدانا به وابسته مشاغل نیا کسب یبرا ماهر یانسان

 ورزند. اهتمام برتر یها یفناور و عیصنا در ژهیو به

 ،ینیکارآفر آموزش ی برنامه ادغام و نانیکارآفر تیترب

 یها دانشگاه ی ندهیآ یآموزش ی برنامه در یاساس رکن

 ذهن از دور رو، نیا از کرد. خواهد یباز خالق

 از زین دانشگاه طرفه، دو تعامل کی در که بود نخواهد

 عنوان به یفناور و علم مناطق کار و کسب ندگانینما

 خود یآموزش یها برنامه در کیآکادم یگرها آموزش

 نده،یآ خالق یها دانشگاه هدف تینها در ببرد. بهره

 یذهن و ینیکارآفر ی بهره با ییدانا کارگران تیترب

 بود. خواهد خالق

 

 

 
 

 محور ییدانا یدر شهرها ییکار کارگران دانا یها ( گستره1شکل 
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 افزون ،ییدانا مناطق با وندیپ در خالق یها دانشگاه /4

 یها پژوهش انجام در خود گاهیجا یبرتر حفظ بر

 یها پژوهش گاهیپا عنوان به ستیبا یم ن،یادیبن

 با زین محور ییدانا اقتصاد یها عرصه در یکاربرد

 انیبن را یریناپذ گسست وندیپ یفناور و علم مناطق

 گاهیپا عنوان به توانند یم ها دانشگاه گر،ید زبان به نهند.

 یگذار هیسرما سکیر با و پرخطر یها پژوهش انجام

 بر را خود یشگاهیآزما و یپژوهش یها عرصه باال،

 و کسب صاحبان و نوآوران پژوهشگران، یازهاین یرو

 یسمیمکان خود نیا ند.ینما شیگشا ییدانا مناطق کار

 در توانند یم ها دانشگاه که بود خواهد زنده و فعال

 و رشد در و دهیگرد میسه شتازیپ یها پروژه ی عرضه

 ی گستره در ینوآور یملّ ی سامانه ییشکوفا

 ند.ینما فایا نقش ،یفناور و علم یدورهایکر

 در افتهی دیتول دانش انتقال در توانند یم ها دانشگاه /1

 نموده تالش جامعه ی عرصه در یفناور و علم مناطق

 یتجار چندان که یا ییدانا انتقال در قیطر نیا از و

 از فراتر اریبس مفهوم نیا کنند. کوشش کند، ینم جلوه

 ای صنعت با دانشگاه ارتباط دفاتر در که یفناور انتقال

 رد،یگ یم صورت یدانشگاه یفناور انتقال ی ژهیو دفاتر

 یها دانشگاه عملکرد، نیا در گر،ید زبان به دارد. یجا

 محصوالت و نو یها دهیا تا کنند یم کوشش خالق

 رسالت با را دورهایکر در دهیگرد خلق نوآورانه

 و ها نشست یبرگزار با جامعه سطح در خود یفرهنگ

 از ها نفع یذ ی همه حضور با یدانشگاه یعلم یها پانل

 با تماس ای و یا رسانه و یمردم ندگانینما جمله

 نیا در ند.ینما یمعرف جامعه، یدیکل استگزارانیس

 جامعه ی کرهیپ به دانش و یفناور انتقال تنها نه گذار

 انهیسودجو یمرزها یورا در یعلم کامالً شکل به

 در زین علم و دانش گاهیجا به بلکه داد خواهد یرو

 شود. یم داده ارزش جامعه منظر

 کنند یم تالش ندهیآ خالق یها دانشگاه گر،ید زبان به

 در و کشند رونیب را خود عاج برج از تنها نه که

 با بلکه رندیگ قرار ییدانا مناطق چیمارپ ی گانه سه

 اشتراک به با یفناور و علم ی سفره سر بر مردم کشاندن

 کرد خواهند تالش مردم، با افتهی دیتول ییدانا گذاشتن

 خلق نینو 3ی ا چهارگانه چیمارپ کنش برهم کی که

 کار، و کسب و دولت ها، دانشگاه کنار در که ندینما

 (.7) ردیگ یجا زین (یمدن ی جامعه = )مردم

 با ها دانشگاه یگفتمان ی گستره چهار نیا ی هیپا بر

 یبرا توان یم را ریز یعملکردها ،ییدانا مناطق

 یفناور و علم یدورهایکر با تعامل در دانشگاه

 کرد: دمانیچ

 دانش انتقال و یساز یتجار د،یتول در نقش /1
 یراهبرد ی برنامه نیتدو در یمشاورت نقش /2

 یفناور و علم مناطق و یشهر ی توسعه
 یازهاین اساس بر ییدانا کارگران تیترب و پرورش /3

 دورهایکر ی ندهیآ و یکنون

 و علم یها پارک و انیبن دانش یها شرکت از تیحما /4
 یفناور و علم ی ژهیو مناطق و دورهایکر در مستقر یفناور

 یها پروژه یراستا در یادیبن یها پژوهش انجام /1
 ییدانا یها خوشه فعال

 سکیر با و پرخطر یها پژوهش انجام و تیحما /6
 باشند. یم ییدانا مناطق یتقاضا مورد که باال یگذار هیسرما

 یاجرا و نیتدو با ینوآور یملّ ی سامانه تیتقو /7
 ی دهنده رشد و مکمل توانند یم که شتازیپ یها پروژه

 باشند. ییدانا مناطق در موجود یها تیفعال
 برتر یفناور با یها خوشه از تیحما /3

 ی هیپا بر محور ییدانا عیصنا یریپذ رقابت تیتقو /1
 برتر یفناور
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quardruple helix interactions 
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 از دانشگاه طیمح لیتبد و ینوآور از تیحما /11
 یاعضاءدانشگاه تمام که خالق دانشگاه به یسنت قالب

 یها دهیا ی عرضه در یا ندهیفزا شکل به کنند یم تالش
 ند.ینما رقابت خالقانه و نوآورانه

 در که باال مهارت با پژوهشگران نیتأم ای و تبادل  /11
 مناطق ای و دورهایکر یبرا کنند یم کار برتر یفناور

  یفناور و علم

 و علم مناطق در ییدانا کارگران جذب در تالش /12
 یفناور

 نیکارآفر یروین تیترب /13
 و یفناور و دانش ی بسته ی هیزاو از رفتن فراتر /14

 و یمال خدمات همچون ییها بخش در شدن ریدرگ
 ییدانا اقتصاد قلب که خالق عیصنا و کار و کسب

 گردند. یم محسوب محور
 

 

 

 

 یین دانشگاه در فراتر از آموزش و پژوهش در عصر داناینو یها تی( مامور6شکل 

 
 

 مناطق با گفتمان در يپزشك علوم خالق يها دانشگاه

 علوم دانشگاه يمورد ي مطالعه :يفناور و علم ي ژهيو

 بوشهر يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك
 

 توانند یم ها دانشگاه که یتعامل یکارکردها بر افزون

 داشته یفناور و علم ی ژهیو مناطق با جامع صورت به

 یبهداشت خدمات و یپزشک علوم یها دانشگاه ،باشند

 و بفرد منحصر ساختار لیدل به کشور یدرمان

 شده فیتعر ها آن یبرا که یا ژهیو چندگانه تیمأمور

 آموزش از فیوظا یدگیچیپ و تنوع لحاظ از و است

 در سالمت خدمات ی ارائه تا پژوهش و

 شود، یم شامل را کشور یها بخش نیتر دورافتاده
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 با تعامل در یا ژهیو یعملکردها یدارا توانند یم

 یها گستره نیا که باشند یفناور و علم یدورهایکر

 پیت در نهفته یها لیپتانس از برخاسته یعملکرد

 نیا برشمردن یبرا است. ها آن یها تیمأمور

 نیا یعملکرد و یگفتمان یها گستره زین و ها لیپتانس

 علم یدورهایکر ی گانه سه چیمارپ در ها دانشگاه نوع

 یفناور و علم ژه(یو ی )منطقه دوریکر ،یفناور و

  م.ینیگز یم بر یعملکرد مدل عنوان به را بوشهر بندر

 کالن گرید یها یژگیو بوشهر بندر که چند هر

 علم ی ژهیو مناطق یبرقرار جهت که رانیا یشهرها

 خود از است ممکن را اند شده دهیبرگز یفناور و

 یاساس و الزم یها یژگیو  یدارا امّا ندهد نشان

و  یفرهنگ ،یاقتصاد توسعه ی حوزه دید از که است

 دارند. تیاهم تینها یب یاسیس

 ادیبن یشهر و یالملل نیب ی توسعه مطالعات اساس بر

 (:27) باشند یم ریز موارد شامل یژگیو نیا آمستردام،

 و اقتصاد ی صحنه در ساز میتصم نقش وجود الف/

 داشتن با بوشهر بندر .یالملل نیب و یکلّ استیس

 111 از شی)ب فارس جیخل با یآب مرز نیتر یطوالن

 یالملل نیب آزاد یها آب به یدسترس و لومتر(یک

 یکشورها به یجنوب بندر نیتر کینزد عنوان به

 نقش که شود یم محسوب فارس جیخل ی حوزه

 یالملل نیب ی منطقه کیژئوپلت در را ییهمتا یب

 ی سده دو از موضوع نیا و کند یم فایا فارس جیخل

 است گرفته قرار گانهیب یها ابرقدرت رصد مورد شیپ

 از ییایدر یها ابرقدرت گرید و انگلستان دولت و

 ی حوزه و آرام انوسیاق بر ی طرهیس یبرا بندر نیا

 با استان نیا زین امروزه اند. برده استفاده فارس جیخل

 یگاز دانیم نیتر بزرگ و یتجار بندر 11 داشتن

 توجه انه،یخاورم یا هسته روگاهین تنها و جهان

 است. نموده جلب خود به را انیجهان

 از رندهیپذ و کیستیپلور و گرا تنوع فرهنگ وجود ب/

 و یفناور و علم یدورهایکر جادیا در که است ینکات

 با ییدانا کارگران جلب و ییدانا شهر به شهر لیتبد

 اریبس متنوع، یها فرهنگ از ستیز گوناگون یها وهیش

 به که است یستمیاکوس همان نیا است. اثرگذار

  (.23) ندیگو یم “نرم طیشرا”آن

 در بلکه رانیا جنوب در تنها نه بوشهر یبندر شهر

 فرهنگ با رندهیپذ شهر عنوان به فارس جیخل ی منطقه

 و است کرده ییخودنما خیتار طول در یریپذ تحمل

 قا،یآفر شمال از گوناگون مذاهب و فرهنگ وجود

 ادعاست نیا بر گواه شهر نیا در ییاروپا تا هندوستان

 نیا یخیتار یها ادمانی در توان یم را آن شواهد که

 تیامن در نخست ی رتبه وجود نیهمچن افت.ی شهر

 جذبه پر یا گستره انگرینما زین کشور سطح در یشهر

 کارگران و نانیکارآفر و گذاران هیسرما جذب یبرا

 باشد. یم ییدانا

 شهر مرکز در ژهیو به که یخیتار و یفرهنگ مراکز ج/

 خالق و نخبه ی طبقه جذب یبرا باشند افتهی انباشت

 ییدانا شهر گاهیجا کسب در شهرها یبرتر عنوان به

 -یخیتار بفرد منحصر بافت وجود شوند. یم قلمداد

 در هکتار 41 وسعت به بوشهر شهر میقد یفرهنگ

 ضلع در که بوشهر یتجار – یخیتار بندر با وستیپ

 دارد، قرار شهر نیا یفناور و علم دوریکر یشمال

 ی سابقه د.ینما عمل سیمغناطک ی عنوان به تواند یم

 وجود و یشینما یهنرها در بوشهر بندر درخشان

 صنعت و تئاتر هنر با همراه ینییآ و پرنفوذ یقیموس

 نیا درخشش در تواند یم بندر نیا ایپو یلمسازیف

 باشد. اثرگذار یفرهنگ شهر کی صورت به شهر

 خوب یحکومت و یمال ،یسازمان منابع با یشهرها د/

 تحوالت ی الزمه که ونیزاسیمدرن موج با توانند یم

 جادیا و یاقتصاد و یتیجمع ساختار راتییتغ با توأم
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 نوآور و خالق عیصنا جادیا یبرا یطیمح یها تیظرف

  ند.ینما هماهنگ را خود است،

 یشمال ی کرانه بندر نیثروتمندتر بوشهر، بندر

 سوز گاز درصد 71 دیتولبا  که باشد یم فارس جیخل

 فالت نفت درصد 71 جهان، گاز درصد 1/7 و کشور

 به که آن یگاز عاناتیم انضمام به صادرات ارزش قاره،

 بندر 11 در اسکله 21 وجود رسد، یم دالر اردیلیم 3/11

 و هیتخل تیظرف و متر 3111 طول با استان نیا یتجار

 نیتر بزرگ وجود زین و تن ونیلیم 11 ساالنه یریبارگ

 خام نفت از درصد 13 صادرات و رانیا ینفت ی انهیپا

 از لیپرپتانس یشهر به خارگ، ی رهیجز قیطر از کشور

 است. افتهی لیتبد یمال توان و یاقتصاد دگاهید

 یروین تیفعال با توأم کوچک یها بنگاه با یشهرها هـ/

 تیفعال و یتخصص و باال مهارت سطح با کار

 عیصنا یباال سطح با یشهرها زین و برتر یها یفناور

 عیصنا یایبقا هنوز که ییشهرها از توانند یم یخدمات

 عملکرد نیبهتر کنند یم حمل خود دوش بر را نیسنگ

 کنند. انینما محور ییدانا اقتصاد ی عرصه در خود از را

 و خدمات صنعت دگاهید از بوشهر شهر که چند هر

 و صادرات یها انهیپا داشتن و بودن یبندر لیدل به هیمال

 یخدمات عیصنا اتیادب با یالملل نیب تجارت در واردات

از  انه،یگرا واقع دگاهید از امّا دارد یا نهیرید ییآشنا

 با متوسط و کوچک یها بنگاه توجه قابل تعداد وجود

 امّا باشد. ینم برخوردار ریچشمگ صورت به باال یفناور

 متحرک یسکوها ساخت و ییایدر عیصنا وجود

 کالس در را ییباال سطح با یفناور که ییایدر یحفار

 وجود و انیآبز پرورش مراکز زین و طلبد یم یالملل نیب

 اول مقام کسب و انیآبز یفرآور فعال ی کارخانه 21

 نشانگر کشور، در یپرورش یگویم دیتول در شهر نیا

 و باال یفناور با عیصنا یبرا ها بخش نیا یها لیپتانس

  باشد. یم بوشهر بندر در ییایدر یفناور ستیز

 یفناور و علم دوریکر یبرقرار یراستا در قتیحق در

 کار و کسب که نمود اشاره نکته نیا به دیبا بوشهر

 مکمل کوچک یباال یفناور با یها شرکت و هوشمند

 توانند یم گریکدی با تعامل با که بوده کوچک یشهرها

 بر قتیحق نیا (.21) شوند موجب را گریکدی رشد

 از توانند یم کوچک یشهرها که دینما یم یپافشار نیا

 توسعه و رشد به فناورانه کوچک یها شرکت گذار

 (.21) ابندی دست

 و علم دوریکر هر تیموفق درحداقل  یدیکل اقدام

 شرکت و بنگاه کم تعداد با آن کار به آغاز ،یفناور

 لیتحل اساس بر رایز .است نیکارآفر و فناورانه

 باال یفناور با کوچک یها شرکت نیا ،یکینامید

 شیزا موجب ،هیسرما جذب و خود رشد با توانند یم

 ی منطقه در دهیپد نیا ظهور شوند. ها شرکت گرید

 (.31) باشد یم ریچشمگ اریبس ییدانا

 یخوب به که یفناور و علم در یگذار استیس وجود و/

 فعال صورت به تالش و شده یساختاربند و یسامانده

 از ،ینسب یها تیمز افتی و ها فرصت ییشناسا در

 شهر به شهر کی لیتبد جهت دامنه پر یها یبرجستگ

 خواست و لیم ،صورت هر در شود. یم قلمداد ییدانا

 توسعه راه در تیموفق یبرا عامل نیتر مهم ،یاسیس

 یبرا یا تکانه همچون عامل، نیا رایز است؛ ییدانا شهر

 هر ،صورت هر در کند. یم فایا نقش یبعد یها کنش

 با اگر محور ییدانا شهر کی به شهر لیتبد یبرا یتالش

 محکوم نشود، تیهدا روشن یراهبرد انداز چشم کی

 (.6) بود خواهد شکست به

 وندیپ در ،یمحل یها دانشگاه شد، اشاره که گونه همان

 از یا مجموعه نیتدو در را یا یاتیح نقش دور،یکر با

 دارند. عهده به عملکردها و اقدامات ژه،یو اهداف

 سند مانند بوشهر استان یباالدست اسناد خوشبختانه

 میتنظ محور ییدانا اقتصاد ی هیبرپا استان، ی توسعه
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 نیهم بر زین استان یفناور و علم شیآما طرح و اند افتهی

 هدف با یگذار استیس و است اجرا دست در هیپا

 یها یفناور ی هیبرپا محور ییدانا اقتصاد ساختن یجار

 به ینیکارآفر مراکز یساز فعال و یانداز راه و برتر

 به استان یفناور و علم پارک است. افتهی انجام یروشن

 کنار در کشور، یها پارک نیتر یمیقد از یکی عنوان

 نیتدو در ،یعال آموزش و یفناور مراکز و دانشگاه

 و علم دوریکر یده سازمان کالن یراهبردها و راهکارها

 کند. یم تالش بوشهر بندر یفناور

 تیریمد ی تنه زین یکیزیف و یافزار سخت دگاهید از

 و علم پارک جهت را یاراض از هکتار 24 استان، کالن

 2 فاز یاراض از هکتار 11 و فارس جیخل یفناور

 زون عنوان به را بوشهر یاقتصاد ی ژهیو ی منطقه

 قیتحق یواحدها استقرار کردیرو با یفناور ی توسعه

 اختصاص ژهیو ی منطقه در مستقر عیصنا ی توسعه و

 دیتول یها بنگاه استقرار جهت نیهمچن است. داده

 یمیپتروش گاز، نفت، تیفعال با انیبن دانش محصوالت

 ینوآور ی رهیجز یاراض از هکتار 311زان یم ایدر و

 ی منطقه با تعامل در که ،عباسک( ی رهی)جز انیرانیا

 که است افتهی اختصاص است بوشهر یتجار آزاد

 نوآور و برتر ی فناورانه عیصنا یواحدها استقرار مکان

 بود. خواهد پاک یفناور کردیرو با

 نفت عیصنا یبازارها و یصنعت مراکز با همراه مجموعه نیا

 ی )منطقه دوریکر چارچوب ،ییایدر و یمیپتروش و گاز و

 که دارد خواهد شکل را بوشهر یفناور و علم ژه(یو

 بود: خواهند ریز یفناور ی خوشه سه ی دربردارنده

 یمیپتروش و گاز نفت، یفناور ی خوشه -

 ییایدر یها یفناور ی خوشه -

 (.NBIC یها یفناور )شامل برتر یها یفناور ی خوشه -

 علم ژهیو ی منطقه از یانداز چشم نیچن داشتن با اکنون

 یلیپرپتانس یعملکردها توان یم بوشهر، بندر یفناور و

 طرح یبرا که شد متصور استان یها دانشگاه یبرا را

 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه به یمورد ی مطالعه

 به بخش نیا در شد اشاره که گونه همان م.یپرداز یم

 علوم یها دانشگاه پیت نیا بفرد منحصر یعملکردها

 اشاره نکات تمام که چند هر پرداخت؛ میخواه ،یپزشک

 و ییدانا مناطق با تعامل در ها دانشگاه ی نهیزم در شده

 نیا گفتمان ی گستره در زین یفناور و علم یدورهایکر

 مناطق با (یپزشک علوم یها )دانشگاه ها دانشگاه پیت

 .باشند یز حاکم مین یفناور و علم ی ژهیو

 یها نهیزم که است دانشگاه هر رسالت نیا شک یب

 با گفتمان در را یا منطقه تیپرمز یها گستره و برتر

 را خود یراهبرد ی برنامه و نموده افتی ییدانا مناطق

 از یمیعظ بخش نمونه، یبرا د؛ینما استوار هیپا آن بر

 در بوشهر بندر یفناور و علم دوریکر یها تیفعال

 یجا برتر یها یفناور ی خوشه و ییایدر یها خوشه

 دانشگاه تنها بوشهر یپزشک علوم دانشگاه رد.یگ یم

 قاتیتحق مرکز یدارا که است کشور یپزشک علوم

 نیا است. یپزشک ی گستره در ییایدر یفناور ستیز

 یکانون ی نقطه عنوان به تواند یم قاتیتحق مرکز

 و علم دوریکر در ییایدر یپزشک یفناور ستیز

 با تواند یم نیهمچن د.ینما فایا نقش بوشهر یفناور

 دانش یها شرکت و رشد مراکز از تیحما و انیبن

 یعنی) دوریکر کانون در ها آن استقرار و وابسته انیبن

 یها پژوهش انجام به ،ان(یرانیا ینوآور ی رهیجز

 در نو یها گستره خلق و یکاربرد و یادیبن

 اقدام ایدر تیمحور با فناورانه ستیز یها پژوهش

 و بوشهر بندر یفناور و علم ی ژهیو ی منطقه د.ینما

 یها بنگاه استقرار مکان که انیرانیا ینوآور ی رهیجز

 لگونین یها آب مجاورت در است برتر یها یفناور با

 یبرا نینو و انیپا یب منبع ایدر دارد. یجا فارس جیخل
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 از است. ندهیآ یبهداشت و یشیآرا مواد و داروها افتی

  (.31) اند نموده قلمداد ندهیآ داروخانه را ایدر رو، نیا

 یطراح با تواند یم بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 یانسان یروین تیترب و یداروساز ی دانشکده نوآورانه

 یروین تیترب به یا گونه به ،یسنت یمرزها از فراتر در

 ندهیآ یها بنگاه در که بپردازد نیکارآفر و پژوهشگر

 دوریکر نیا در که ایدر از یستیز یها فرآورده کشف

 گاهیجا گستره نیا بپردازند. کار به شد، خواهند مستقر

 هم باشد. یم دانشگاه نیا یرقابت تیمز با بفرد منحصر

 ییایدر یفناور ستیز قاتیتحق مرکز اکنون

 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه به وابسته فارس جیخل

 ییدارو ستمندانیز ی شناسنامه ی هیته به نسبت

 کینزد ی ندهیآ در و است دهیورز اهتمام فارس جیخل

 را ستمندانیز نیا از یالملل نیب سطح در یژن بانک زین

 آورد. خواهد فراهم

 موجب یساز یمجاز و یاتورسازینیم ندیفرا دو

 ،یینانو ،یستیز یها یفناور انیم ییهمگرا یران شیپ

 ختنیبرانگ با و دهیگرد یشناخت علوم زین و اطالعات

 از یاریبس در توسعه و پژوهش افتنی شتاب و ینوآور

 در پرشتاب و یانقالب یها شرفتیپ موجب ها، گستره

 یندهایفرا و ستیز طیمح از حفاظت ،یانرژ ،یپزشک

 (.32) اند شده گرید یا توسعه

 خلق و ها یفناور ییهمگرا روند رو، نیا از

 یپزشک دانش شرفتیپ یمرزها از همگرا، یها یفناور

 یپزشک ی ندهیفزا رشد مدعا نیا شاهد که باشند یم

 یفناور ستیز نانو و نانو یپزشک ،ینشیبازآفر

 در تواند یم بوشهر یپزشک علوم دانشگاه باشد. یم

 مستقر یها یفناور گرید گرانیباز و فعاالن با مشارکت

 د،یبریه و همگرا یها یفناور نیا خلق در دوریکر در

 آن بارز ی نمونه که دینما اقدام ا،یدر تیمحور با

 ی گستره تواند یم که است ییایدر یفناور ستینانوز

 و یسلول میترم یها سامانه کشف یبرا یجانیپره

 پردازش و ساخت یها نهیزم تا بافت یمهندس

 منشاء با دیبریه یها ارگان و یبعد سه یها بافت

  .باشد ییایدر یها فرآورده

 و یتخصص کردیرو، دیجد ی هزاره در گر،ید یسو از

 یفضا بر گذشته سال صد در که یمحور رشته

 ی طرهیس کم کم است بوده حاکم ها دانشگاه کیآکادم

 به را خود یجا و دهد یم دست از را خود

 یها شرفتیپ رایز دهد یم یا رشته انیم یها افتیره

 یرازها به شتریب یدسترس با گذشته ی دهه در یعلم

 کرده آشکار را یاساس تیواقع دو ات،یح یملکول

 ندیفرا کی انسان رفتار و یولوژیب ی مطالعه که است

 حوزه در یسنت یبند میتقس آنکه دوم و است کینامید

 از مانع مواقع از یبعض در سالمت، قاتیتحق

 به که است یحال در نیا گردد. یم یعلم اکتشافات

 به لیتما جامعه، و عتیطب یدرون یدگیچیپ لیدل

 ها رشته مشترک سطح در یا هیپا پژوهش مسائل کاوش

 دهیچیپ مسائل حل به ازین با همراه که دارد وجود

 و یانقالب یها نشیب خلق به ازین و یاجتماع

 را یا رشته انیم یها افتیره نده،یزا یها یفناور

 نیبهتر ،یفناور و علم ی ژهیو مناطق شک، یب طلبد. یم

 یا رشته انیم یها پروژه نیتدو جهت یگفتمان یفضا

 بود. خواهند یپزشک علوم یها دانشگاه یها نیسیآکادم

 و علم دوریکر خوب اریبس یدسترس گر،ید ی هیزاو از

 و فارس جیخل ی منطقه یبازارها به بوشهر یفناور

 آن تنگاتنگ مجاورت در آزاد بندر یها لیپتانس وجود

 ی منطقه زون در برتر یفناور با یها بنگاه استقرار و

 تیحما امکان آزاد، بندر ی منطقه و یاقتصاد ی ژهیو

 دانش ی خوشه استقرار از بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 دیتول به که یفناور و علم ی ژهیو ی منطقه در سالمت

 برتر یفناور کاربرد با عیصنا در افزوده ارزش با کاال
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 از برآمده یها شرکت و شد خواهد فراهم ند،ینما یم

 به توانند یم سالمت ی خوشه در سالمت رشد مرکز

 مطرح یفناور و علم دوریکر شتازیپ یها پروژه عنوان

 ی گستره در ینوآور یملّ ی سامانه در و دهیگرد

 امروز صورت، هر در ند.ینما جادیا را یتحول ،سالمت

 در و شود یم ستهینگر کاال کی عنوان به سالمت به

 کایآمر هارتفورد و لدینگفیاسپر یفناور و علم دوریکر

 صورت به را دوریکر اتیادب کار و ساز )که

 خدمات ی ارائه افت(ی آن در توان یم یا درسنامه

 یدیکل صنعت بخش نیتر برجسته صورت به سالمت

  (.33) شود یم ستهینگر باال اشتغال سطح با

 محور ییدانا پرشدت یختگیآم و یهمجوش لیدل به

 یها یفناور به سالمت یها مراقبت خدمات ی ارائه

 کشور یپزشک علوم یها دانشگاه برتر، و دهیچیپ

 کالس در سالمت خدمات ی ارائه با خود توانند یم

 نیبهتر تنها نه یفنارو و علم یدورهایکر در ،یجهان

 نموده فراهم ییدانا کارگران یبرا را سالمت خدمات

 بلکه ندینما تالش آنان یماندگار و جذب در و

 یدارا تیپرمز و پرنفوذ یها بخش استقرار با توانند یم

 جذب به دورهایکر نیا در خود یدیکل و رقابت

 رونق و توسعه در و ندینما اقدام یپزشک یها ستیتور

 ند.ینما فایا نقش یفناور و علم ی ژهیو مناطق

 و سالمت خدمات در یساز یجهان د،یجد ی هزاره در

 ی گستره در ابرروند کی یپزشک سمیتور یریگ شکل

 ،یجهان اقتصاد رشد رایز گردد. یم محسوب سالمت

 متوسط ی طبقه یریگ شکل با که شد خواهد موجب

 مردم نوپا، یاقتصادها و رشد حال در یکشورها در

 خدمات تیفیپرک یکاالها یجستجو به کشورها نیا

 البته درنوردند. را خود یملّ یمرزها و پرداخته سالمت

 توسعه حال در یکشورها سمت از شهیهم حرکت نیا

 با بلکه بود نخواهد شرفتهیپ یکشورها یسو به

 در سالمت خدمات آور سرسام ی نهیهز شیافزا

 نیا متوسط ی طبقه است ممکن شرفته،یپ یکشورها

 را سالمت خدمات که یگرید یکشورها به کشورها

 نیا بر کنند. لیم دهند، یم ارائه یکمتر ی نهیهز با

 که شود یم زده حدس یالدیم 2112 سال در اساس،

 یجستجو در ها ییکایآمر از نفر ونیلیم 6/1 از شیب

 به ،یپزشک سمیتور قالب در تر، نهیهز کم یها درمان

 (.34) باشند کرده مسافرت گرید یکشورها

 و یملّ قالب دو در تواند یم بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 یها ستیتور جذب در خود یها لیپتانس از یالملل نیب

 نیا شود. مند بهره یفناور و علم دوریکر در یپزشک

 یا هسته یپزشک قاتیتحق مرکز نیبرتر یدارا دانشگاه

 شگامیپ یملکول یبردار ریتصو ی نهیزم در و بوده کشور

 استفاده با شتاز،یپ ی پروژه کی عنوان به رو، نیا از است.

 بخش استقرار به نسبت ژه،یو ی منطقه یها تیمعاف از

 اسکن ی هیپا بر برتر یفناور با یملکول یبردار ریتصو

PET یپزشک ستیتور جذب به یملّ اسیمق در 

 با زین یالملل نیب اسیمق در و نموده اقدام تواند یم

 قالب در سالمت خدمات مدرن یها بخش یانداز راه

 ،یگردشگر صنعت یها لیپتانس از استفاده و یدرمان ایدر

 ،یجهان اسیمق در یپزشک یها ستیتور جذب به نسبت

 کند. تالش

 سطح در یفناور و علم یدورهایکر انداز چشم در

 شامل که شود یم ستهینگر مؤلفه چهار به جهان

 دوریکر در مستقر یها )بخش افتنی ارتباط یها مؤلفه

 ارتباط گریکدی به ینقل و حمل ی شبکه با ستیبا یم

 در شاداب ی جامعه بودن سرزنده ،یریپذ رقابت ابند(،ی

 سبز زین و (یزندگ یباال تیفیک با ریپذ ستیز مکان

 یاستانداردها تیرعا و یعیطب منابع )حفظ بودن

 (.11) باشد یم (یطیمح ستیز
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 یپزشک علوم یها دانشگاه ن،یآخر ی مؤلفه دو در

 خود نیسنگ و پرنفوذ ریتأث و حضور توانند یم کشور

 یپزشک علوم دانشگاه ،مثال یبرا گذارند. شینما به را

 مادر دانشگاه پژوهشگران با همراه تواند یم بوشهر

 سوخت دیتول در ،فارس جیخل دانشگاه یعنی استان

 فارس جیخل ستمندانیز گرید و ها کروالگیم از یستیز

 یها کیتکن با باال یاقتصاد بازده با یها پروژه قالب در

 گوناگون، یها وهیش به و نموده اقدام کیوتکنولوژیب

 ستیز مانند برتر یها یفناور کاربرد با و نوآورانه

 را دوریکر یکیزیف طیمح ،یوتکنولوژیب نانو و یفناور

 د.ینما پاک و سبز یها یانرژ از سرشار

 تواند یم بوشهر یپزشک علوم دانشگاه گر،ید یسو از

 یبرا را شنهادهایپ نیبهتر ناظر، و مشاور قالب در

 دوریکر نیساکن و ییدانا کارگران یزندگ تیفیک ارتقاء

 طیمح یبهساز در یشهر ینهادها با و داده ارائه

 کی یها هیپا و کرده مشارکت ژهیو ی منطقه یشهر

 با ،یجهان استاندارد در یزندگ تیفیک با سالم شهر

 رامونیپ شیخو رسالت به پاک، و سالم یزندگ سبک

 ورزد. اهتمام سالم، ی جامعه در سالم انسان
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Abstract 

The science and technology corridor is a complex cluster containing universities, science parks, research 

centers, high-tech companies, venture capital, institutional and physical infrastructures, and human capital 

in a defined geography with its unique management and legal structure in association with the business 

space and knowledge-based products. In fact, the science and technology corridor reflects the concept of 

development based on the knowledge region (the especial region for science and technology). The 

knowledge region is clearly a triple helix phenomenon par excellence: universities, governments and 

businesses combine their efforts to construct a common advantage which they would not be able to offer 

on their own. The future creative universities in connection with the knowledge city-regions not only will 

deal with innovation and entrepreneurial training but also produce a competitive, vibrant environment with 

high indices for quality of life and full of green technologies. In this article, we will present functional 

interactions of the creative universities in the triple helix, particularly the missions for the Iranian 

universities of medical sciences. As a theoretical model, the complex interactions of Bushehr University of 

Medical Sciences and Health Services with Bushehr Science and Technology Corridor will be discussed.
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