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پیشگفتار
اجوونای تشووکین دهنده وجووود درم مناسووب از نفووور روزافوونون نوووآوری در زنوودگی امووروزه موجووب شووده تووا 

.دزیادی از جوانان و دانشجویان، فعاالن اقتصادی و نهادهای مختلف حیاتی باشگروه نوآوری برای 

ای ورود و نوواحی شووهری کووه بوور پایووه نوووآوری بنووا شووده  و توسووعه یافته انوود نووه تنهووا می تواننوود ف ووایی بوور 
وسوعه و مشارکت مؤسسات خصوصی و دولتی در حوزه نوآوری باشند؛ بلکه این قابلیوت را دارنود کوه ت

ی نیوون ایوون توسووعه بووه توودری  بوور رشوود اقتصوواد. تحووول چشوومگیری در اکوسیسووتر نوووآوری ایجوواد کننوود
.تأثیرگذار خواهد بود

بوودون. دارداهمیووت بوواالیی در مسوویر توسووعه، درم صووحیآ نقش آفرینووان از چیسووتی نووواحی نوووآوری 
ین و تسووهتردیوود تمایوون و توانووایی افووراد و مؤسسووات بوورای کموو  بووه رشوود نووواحی نوووآوری ایوون مسوویر را 

.نمودخواهد شتابدهی 
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نووواحی نوووآوری، معموووال در منوواخق شووهری خاصووی بووا 
ن موورت ب بووا دانووش شووکسووازمان های تجمووع بوواالیی از 

ماننود دانشوگاه ها، نهادهوایسوازمان هایی : می گیرند
، تحقیقواتی، مراکوور آموووزا درمووان و سوو مت  مووومی

.مؤسسات فرهنگی و کسب وکارهای دانش بنیان

مجووواورت  و کنوووار هووور بوووودن شووو که ای از بوووازیگران، 
نووووووووآوران، کارآفرینوووووووان، محققوووووووان، دانشووووووومندان و 
ا سوورمایه گذاران می توانوود شوورایب همکوواری و رقابووت ر 

مو  تسهین کرده و به رشد تجوارت و کسوب وکارها ک
.کند

ایووووون نوووووواحی در حوووووال تفییووووور شوووووکن و بوووووازآفرینی 
بخش های زیادی از شهرهای بنرگ در جهان هستند 

اد اند به فرصت هایی قابن توجه  بورای ایجوو توانسته
ی یا جذب مشوالن جدیود بوا کیفیوت بواال در مکان هوا

رکووون هر افنایوووی و تم. قابووون دسترسوووی ت ووودین شووووند
ها در بووازیگران دانش بنیووان و کارفرمایووان کسووب وکار 

بوووا سوووازمان ها نوووواحی نووووآوری با وووا شوووده توووا ایووون 
روا هووووای جدیوووودی بووووا مخاخ ووووان خووووود در راسووووتای 
افووونایش آگووواهی و سوووطآ دسترسوووی بوووه فرصوووت های 
یوووادگیری و شوووجلی موجوووود در اقتصووواد اموووروز ارت وووا 

.برقرار کنند

اختن نواحی نوآوری فرصتی منحصر به فرد بورای پورد
بوووه  دو موووورد از اصووولی ترین چالش هوووای اقتصوووادی و 
ر اجتما ی پیش  روی رشود و پیشورفت جامعوه فوراه

. بهره وری و توسعه یکپارچه: می کنند

وری کر، فقر، سطآ مهوارت پوایین صادرات باال، بهره
و حقووووم کووور نیووون از اصووولی ترین چالش هوووا و موانوووع 
رشووود بوووه شووومار می رونووود کوووه موجوووب شوووده افووونایش 

کت بهره وری از خریق توسعه یکپارچه با جلب مشوار 
هموووه ی   موووردر و بهره منووودی از اقتصووواد در حووود تووووان 
بالقوه خود، ی  اولویت مهر بورای شوهرها و منواخق

.  شهری محسوب شود

چکیده
سویاری در شرایطی به سر می بریر که پیش بینی آینوده سوخت تر از ق ون شوده و ب

.از راه حن های پیشین برای حن چالش های پیش رویمان کافی نیستند
در چنووین شوورایطی همراهووی و همکوواری بووازیگران حوزه هووای مختلووف می توانوود بووه 

.نوآوری در خلق راهکارهای مناسب و به ود ف ای کسب وکار منجر شود

یی از اهمیوت بواالاکوسیسوتر  نوواحی نووآوری بررسی 
:برخوردار است

شناسووایی دقیووق منوواخق اصوولی قوودرت و  ووعف در• 
ایووون نوووواحی، کشوووف فرصوووت های رشووود و توسوووعه را 

.تسهین خواهد کرد

تحلیووون چشووور انداز جمعوووی و اهووودا  مشوووخ  در • 
ایووووون نوووووواحی بوووووه موووووا در برناموووووه رینی بهتووووور بووووورای 

.نقش آفرینی نوآورانه خود کم  می کند

شوووناخت اسوووتراتژی های خوووای بووورای رسووویدن بوووه • 
اهوودا  در ایوون نووواحی در هدفگووذاری های مووا توواثیر 

.زیادی دارد

تعیووووین م نووووای انوووودازه گیری پیشوووورفت در اجوووورای • 
اسوووتراتژی و دسوووتیابی بوووه اهووودا  ایووون نوووواحی بووور 
سوووونجش مووووا از نقووووش نووووواحی نوووووآوری و مشووووارکت 

.نهادهای مختلف اثرگذار است

ن ارائووه شووواهد تجربووی در مووورد فرصووت و پتانسووی• 
بازار برای جذب سرمایه از داخن و خارج از ناحیوه بوه
.درم همه جان ه ی ما از نواحی نوآوری کم  می کند

ه در زمان برنامه رینی بورای توسوعه نوواحی نووآوری چو
مواردی باید در نظر گرفته شود؟

ه دولت، شهرها و مناخق شوهری بایود بورای توسوع. ۱
نواحی نوآوری اولویوت و اهمیوت خاصوی قائون شووند
د تووا بتواننوود بوووه وسوویله آن هوووا از اسووتراتژی های رشووو

.صنایع خود حمایت كنند

ون فعالیت نواحی نووآوری بایود بوه توسوعه روزافون. 2
ش و یکپارچه صنایع مختلف، جامعه شوهری و افونای

.بهره وری منجر شود

نواحی نوآوری در مناخق و شهرهای مختلف بایود. 3
بووووه  نوووووان یوووو  شوووو که ملووووی همکوووواری نندیوووو  تری 

.داشته باشند

ر شهرها و نواحی نوآوری بایود بوه سورمایه گذاری د. ۴
ف وووووووواهای  مووووووووومی، زیرسوووووووواخت های فینیکووووووووی و 

جدیوووود در ایوووون نووووواحی سوووواختمان های دیجیتووووالی و 
.اهمیت دهند

دولت هووا، اسووتان داری ها و نهادهووای شووهری بایوود -5
ز در توسووعه شوو که های سووخت و نوورر بوورای حمایووت ا
.رشد تجارت در نواحی نوآوری سرمایه گذاری کنند
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امووروزه چشووور امیووود هموووه جهوووان بوووه نووووآوری اسوووت، 
سون نوآوری که بتوانود در جنوب بوا پانودمی کرونوا واک
تولیود بسازد، دارو بسازد، دستگاه تنفس مصونو ی

ی کنوود، بوورای کسووب و کارهای مختن شووده راه گشایشوو
بیابوووووووود، بوووووووورای ادامووووووووه تحصووووووووین دانش آموووووووووزان و 
. ردانشجویان راهی کشف کند و بسیاری مووارد دیگو
االی واقعیت این است، باید بپذیریر نوآوری یو  کو
ظور لوکس در ویترین ی  مجازه مجلون نیسوت، بوه ن
ع می رسد که نوآوری  ورورتی در مسویر زنودگی جوامو

.بشری است

محصوالتایده ها،کهمی شودنمایانزمانینوآوری
یاجدیدفرآیندهاییافناوریبتوانندخدماتو

یاویخراحبازارتقا ایبامتناسببه ودیافته ای
اقتصادی،چالش هایبرایپیشرفته راه حن هایی
.کنندارائهزیست محیطیواجتما ی

هتوسعدرزیردالینبهمنطقههرنوآوریظرفیت
:استمهربسیاراقتصادی

.تاسباالکیفیتبامشالناصلیمن عنوآوری•

توسعهخریقازاقتصادیرشدبا انوآوری•
.می شودصادرات

جوامعپایداروبلندمدترونقبرایراهینوآوری•
.می کندفراهر

طقه،منی نوآوریپتانسین هایومنابعبرتمرکن
رانره بهکسب وکار،مدتکوتاهالگوهایبرخ  
همنطقوشهررونقبهبلندتریافقمی دهداجازه
.باشندداشتهخود

رشدوثروت ادالنهتوزیعتروی ماهد اگراما
توسعهبرمی توانیرچرااست،جامعهدرپایدار

کنیر؟تمرکننوآورینواحیهدفمند

هبمنحصرشکننوآورینواحی:استسادهپاسخ
ایجاداجتما ینشا واقتصادیرشدازفردی

یتجمعبرایمث تیاقتصادیاثراتکهمی کنند
مکان هاینوآورینواحی.می آوردوجودبهحداکثری

بلکهنیست،فناوریشرکت هایفعالیتبرایبهتر
اکسب وکارهومردرکهف اییستایجادآنهد 

. آیندهرگردآندرجامعهمختلفالیه هایاز

چالشچندحنبهنوآورینواحیخ صهخوربه
توسعهورشد:می کنندکم ما صردراصلی

افنایشمالی،چالش هایوملیفقرآهسته،
ادامه داروشدیدگستراواجتما ینابرابری
.زیستمحیبتخریب

در سوووووووال های اخیووووووور  سووووووو   زنووووووودگی و کوووووووار موووووووا 
انقوو ب . دسووت خوا تحوووالت اساسووی شووده اسووت

دیجیتووال و نفووور روزافوونون نوووآوری، در حووال تفییوور 
نوووووش و شوووویوه ی انجووووار کارهاسووووت، افووووراد بیشووووتری 
ر زندگی در محیب های شهری را انتخواب می کننود و د
مقیاس جهوانی، نشوانه های هشوداردهنده ی نواتوانی
انسووووان در پیمووووایش و همگووووامی بووووا ایوووون تفییوووورات 

.نمایان است

و اساسووی بووه خووور کلووی جوامووع بووا سووه چووالش  مووده 
:هستندروبرو 

ه افووونایش نوووابرابری درآمووود، نگرانی هوووای بهداشوووتی بووو
ده دلیوون تفییوورات آب و هوووایی و اثوورات تسووریع کنن

انقووو ب دیجیتوووال کوووه تهدیووودی بووورای شووویوه ی کوووار و
.ارت ا  افراد با یکدیگر است

نووورا نوووابرابری بوووه  وووددی بووویش از هووور زموووان دیگووور 
ای انتقووال چشوومگیر ثووروت بووه گروه هوو. رسوویده اسووت

معووووودود منجووووور بوووووه کووووواهش منوووووابع موجوووووود بووووورای 
رای برنامه رینی مناسب محیب های حمایتی شهری، ب

  وه بر. حوزه وسیعی از جمعیت جهان شده است
ر د.  این، مهاجرت بین المللی در حال افنایش اسوت

ایون شوورایب مووردر مج ووور می شوووند زنوودگی خووود را از
ای ریشه جدا کنند و بوه دن وال فرصوت های جدیود بور 

بووودون داشوووتن محووویب زنووودگی. زنوووده مانووودن باشوووند
ی مناسووب، مووردر در سراسوور جهووان فاقوود بنیووانی بوورا
.ساختن زندگی، اقتصاد و آینده خود خواهند بود

در  وووین حوووال ایووون چالش هوووای بوووه سووور ت در حوووال 
ظهوووور می تواننووود فرصوووت هایی فوم العووواده  نیووون بووورای
ه دسوووتیابی بوووه رشووود و شوووکوفایی بوووه هموووراه داشوووت

.باشند

ی بوورای رشوود و توسووعه در ایوون شوورایب مووا بووه اقتصوواد
د انسووان محور کووه در برابوور اثوورات سوووا مقاومووت باشوو

اقتصوووووادهای انسوووووان محور . نیووووواز خوووووواهیر داشوووووت
سووالر و فرصوت هایی بوورای ادالنوه، محیب هوای کوواری 

  بنوابراین یو. رشد مهارت های افراد فوراهر می کننود
موودل اقتصووادی انسووان محور می توانوود موجووب توزیووع

سوووورمایه و محافظووووت از ا  ووووای جامعووووه در  ادالنووووه 
تمووووار سووووطوی اقتصووووادی در برابوووور اخووووت ل شووووجلی 

.اجتناب ناپذیر ناشی از نوآوری  شود

رفاه در آینده بوه افونایش سوطآ آمووزا کون موردر و
همچنوووووین بکوووووارگیری و اسوووووتخدار مجووووودد کوووووارگران 
سوووونتی بوووورای تسووووهین مشووووارکت آن هووووا در اقتصوووواد 

ب بوووورای پیشووووگیری از  قوووو. دیجیتووووال بسووووتگی دارد
مانووودن بخش هوووای بنرگوووی از جامعوووه، بوووا توجوووه بووووه 
حرکت سریع جهوان بوه سومت راه حن هوای دیجیتوال، 
نیووواز اسوووت ت ا هوووای آگاهانوووه ی بیشوووتری صوووورت 

.گیرد

نوآوری و چالش های جامعه
صواد ظهور نواحی نوآوری ی  روند جهانی است، زیورا رسویدن بوه سوهر بیشوتر اقت

.دانش محور اهمیت روز افنونی پیدا کرده است
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:این دارایی ها به خور کلی به شری زیر هستند

دارایی های ارت اخی

ا منووابع بوو(: ارت ووا  قوووی)دارایی هووای ش که سووازی •
لووی بووا مسووتحکر تر کووردن ارت اخووات فعپتانسووین

کارگاه ها، رویدادهای آموزشی و کنفرانس ها

ع با مناب(: ارت ا   عیف)دارایی های ش که سازی •
پتانسووووین سوووواختن ارت اخووووات جدیوووود از خریوووووق 
دورهمی هوووووای گروه هوووووای مختلوووووف، رویووووودادهای 

ا خراحووی ، *هاکاتون هوواسووالنی شووهر،  ف وواهای بوواز
شده برای ش که سازی

نقوووا  برخوووورد و : ارت اخوووات تصوووادفی و لحظوووه ای•
تجربه ساکنین از زیستن در منطقه

دارایی های فینیکی

پارم هووا، ف وواهای : دارایی هووای فینیکووی  مووومی•
سوو ن و بوواز، خیابان هووای مناسووب بوورای همکوواری و
ارت وووووا  برقووووورار کوووووردن، پارکینوووووب، پیاده روهوووووای 

 ریض و دارای جلوه های بصری

سوووواختمان های : دارایی هووووای فینیکووووی خصوصووووی•
خصوصووی کووه بووا نوووش خراحووی خووود با ووا به ووود 
، ف ووای نوووآوری می شوووند، ف وواهای آزمایشووگاهی

ف اهای کاری مشترم

: دارایی هووووووووووووای تسووووووووووووهین کننده ی ارت وووووووووووواخی•
زیرسوواخت های بوونرگ ماننوود حمن ونقوون سووریع و 
قابوون دسترسووی از هوور نقطووه ی شووهر، شوو که های

ارت اخی مانند فی ر نوری

دارایی های اقتصادی

مراکووووون : نهادهوووووای مووووووثر در انگیووووونا نووووووآوری •
نانتحقیقاتی و آموزشی، استارتاپ ها و کارآفری

، سوازمان هاشورکت ها، : پرورا دهندگان نووآوری•
شووووتابدهنده ها، مراکوووون رشوووود، پارم هووووای  لوووور و 

لوویی، فناوری، سرمایه گذاران، دفواتر انتقوال تکنو
آمووووزا سوووازمان های ف ووواهای کووواری اشوووتراکی، 

کارکنان

خوووووودمات حمووووووایتی محلووووووی، : امکانووووووات ناحیووووووه•
شرکت های ت امنی، مجازه های محلوی، کافوه ها و

، هتن های کوچ رستوران ها

ادی به خور خ صه، ی  ناحیه نوآوری ی  مرکن اقتص
.قدرتمند با تراکر دارایی های نوآوری است

، نووووواحی نوووووآوری بووووه رونوووودی ۰  ۱ از اواخوووور دهووووه ی 
نوظهوووووور در بسووووویاری از شوووووهرها ت ووووودین شووووودند  و 

در منوواخقی را هوود  قوورار دادنوود کووه پتانسووین بوواالیی
رای نوآوری و کارآفرینی داشته و ف اها و ایوده ها را بو

.به ود و توسعه ارت اخات به کار می گرفتند

ت ایده ی کلی یو  ناحیوه نووآوری برقوراری ارت وا  جهو
جذب و ماندگاری افراد در همان ناحیوه اسوت و ایون 
هد  بوا ایجواد محلوه هایی بوا اقامتگاه هوای مناسوب،

.  شووودمنوابع پیشورفته و امکانوات رفواهی تسوهین می
ایووووون نوووووواحی همچنوووووین بووووورای مفووووواهیمی از ق یووووون 
، همکوووواری و کووووارآیی در اکوسیسووووتر های اسووووتارتاپی

و رویووووودادهای مووووووثر در سازماندهی شوووووده همکووووواری 
.دحوزه مدیریت،  لور و مهندسی شناخته می شون

یووو  ناحیوووه نووووآوری در کمتووورین حالوووت بایووود مکوووانی
ن باشوود کوووه موووردر و منوووابع بوووه گونوووه ای در آن متمرکووو
ر شوند تا نوآوری از خریق ت ادل دانوش و همکواری د

ایوووده ها، از راه هوووای جدیووود و لیووور منتظوووره گسوووترا 
.یابد

وان یوو  ناحیووه نوووآوری را بووه  نوو* موسسووه بروکینگوون
منطقوووه ای بوووا ح وووور متمرکووون دارایی هوووای فینیکوووی، 

در چنوووووین . اقتصوووووادی و ارت ووووواخی تعریوووووف می کنووووود
منوواخقی چنانچوووه ایوون سوووه نووووش دارایووی بوووا فرهنگوووی 

تر حامی و ریسو  پذیر ترکیوب شووند یو  اکوسیسو
یوی نوآوری خلق می کنند که به ایجاد رابطوه ی هر افنا

بین مردر، شورکت ها و امکانوات موجوود منجور شوده
و تولیووووود ایوووووده ها و تجاری سوووووازی آن هوووووا را تسوووووهین 

.می سازد

نوووووواحی نووووووآوری دارایی هوووووای اقتصوووووادی، فینیکوووووی و 
ارت ووووواخی را در یووووو  منطقوووووه ی ججرافیوووووایی متمرکووووون 
می کننوووود تووووا یوووو  اکوسیسووووتر نوووووآوری  بووووا قابلیووووت
اد توسوووعه مشوووالن باکیفیوووت و رشووود اقتصوووادی ایجووو

تون شهرهایی مانند لنودن، نیویوورم و بوسو. نمایند
ان فعاالنه در تروی  این نوش نواحی برای جذب نووآور 

در سوووطآ جهوووانی و افووونایش سوووودآوری اقتصوووادی و 
.اجتما ی مشارکت دارند

چیستی ناحیه نوآوری
ا بوه با ظهور اقتصاد جهانی و ماهیوت انق بوی فنواوری اخ  وات و ارت اخوات، شوهره

.ده اندآهنربایی در جذب منابع مختلف و قط ی برای گسترا نوآوری ت دین ش

دارایی های 
اقتصادی

دارایی های 
ارت اخی

دارایی های 
فینیکی

اکوسیستر 
نوآوری

* Brookings* رویدادهای یو  توا هفوت روزه بورای برنامه نویسوان کوه در قالوب
.شرکت در چالش های مختلفی برگنار می شود
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ناحیووه تصووویر فوووم از موسسووه بروکینگوون تمرکوون دارایی هووای اقتصووادی، فینیکووی و ارت وواخی را در قسوومتی از یوو 
.به خوبی نمایش می دهد-به اندازه ی  بلوم کامن شهری -نوآوری 

۴

د شوووو که خیابووووانی کووووه پیونوووو
نقووا  مختلووف ناحیووه نوووآوری
را فوووراهر می کنووود و هووود  از 

در آن تقویووت ارت ووا  بووین موور 
.و شرکت هاست

ف وووواهای  مووووومی کووووه بوووورای 
ایجوووووواد تعاموووووون، یووووووادگیری و 
ش که سوووووووووووووازی خراحوووووووووووووی و 

.مدیریت می شوند

سووواختمان ها خ قوووات زیووورین 
ه  و به  نوان کافی شواپ ، کافو

مکان هووای اجتموووا ی راحوووت و 
.جذاب فعالیت می کنند

۱

2

3

، نیسوازماترکی ی از ف واهای 
شوووووووووورکتی و اسووووووووووتارتاپی در 
مجوووووواورت یکوووووودیگر در یوووووو  
ه ف ای کاری مقورون بوه صورف

.متمرکن شده اند

امکانوووووووووووووووووات تحقیقووووووووووووووووواتی 
شوووووورکت های بوووووونرگ نیوووووون در 
نندیکووووووووووووووووی شوووووووووووووووورکت ها و 
مؤسسوووووات بووووورای کمووووو  بوووووه 
توسووعه نوآوری هووای جدیوود و 
بوووووووووووووووووه کارگیری آن واقوووووووووووووووووع 

.شده است

ی دفووواتر انتقوووال فنووواوری، بووورا
حمایوووووت از تجاری سوووووازی، در 

.این نواحی قرار دارند

۴

5

6

ه بوورویوودادهای برنامه نویسووی 
بوورای کموو  بووه نوووان ابووناری

رشوووووود شوووووورکت های جدیوووووود، 
تسووووریع یووووادگیری و تقویووووت
شوووووووو که های بووووووووین افووووووووراد و 
شووورکت ها در ف وووای نووووآوری 
خصوصووی و ف وواهای  مووومی 

.نفور زیادی دارد

7

دارایی های  ارت اخیدارایی های  اقتصادیدارایی های  فینیکی

3
7

5

3

2

۱7 7

6

3
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بووا تخصصووی و دانش محووورتر شوودن . یکووی از ویژگی هووای نووواحی نوووآوری مرکنیووت آن هووا در محیب هووای شووهری اسووت
،"فاصوووله از بووین خواهووود رفوووت"اقتصوواد و  ووودر تحقوووق ایوون پیش بینوووی کوووه بووه لطوووف فناوری هوووای ارت وواخی جدیووود 

تق ال شرکت ها به شدت از دسترسی باالی مناخق مرکنی شهر برای م قات هوای ح ووری و جلسوات لیررسومی اسو
.  می کنند

و به این معنا که بورای ایون نوواحی مرزهوای دقیقوی وجوود نودارد. است" باز"ناحیه نوآوری همچنین دارای ساختاری 
بوه  نووان مثووال یو  ناحیوه نووآوری  در لنوودن، . اگور هور مورزی مشوخ  شووود فقوب بوه دلیون ایجوواد همواهنگی اسوت

.توصیف می کند King’s Crossقلمرو خود را تنها با  نوان منطقه ای در شعاش ی  مایلی ایستگاه راه آهن

 وو وه بوور ایوون، منوواخق مرکوونی شووهری امکووان دسترسووی بووه مجمو ووه گسووترده ای از کارمنوودان موواهر و خوو م را فووراهر
هادهای خریود و می کنند، کسانی که از جو پویای شهرنشینی استق ال می کنند، به ویژه زمانی کوه صوح ت از پیشون

ن بووا روا هووای مختلووف حمن و نقوو. تفووریآ، امکانووات فرهنگووی و مکان هووایی بوورای م قووات بووا دیگووران در میووان اسووت
ا در کوون بووا اشووتفال در ایوون نووواحی خووی مسووافت یوو. می توووان بووه راحتووی بووه نووواحی نوووآوری مرکوونی دسترسووی یافووت

یوب ایون ترک. رفت وآمد زیادی الزر نیست، زیرا ناحیه و اخرا  آن خیف وسیعی از فرصت  سکونت را ارائه می دهود
یوو  آن هووا بووه دن ووال.  ملکوورد و پویووایی، ناحیووه را خصوصووا بوورای کارمنوودان جوووان بووه محیطووی جووذاب ت وودین می کنوود

.جامعه ی پر جنب و جوا و کوچ  با ترکی ی از زندگی، کار و تفریآ هستند

ود این نواحی از نظر نوآوری، ش که ها، ارائه خدمات، در دسترس بودن ف ا و اخ  ات دارای اهمیت هستند و وج
ه در مووورد موودیریت ناحیوو. نهووادی متووولی کووه بوورای ایجوواد چنووین ف ووای کسووب و کار خووای توو ا کنوود  ووروری اسووت

در یو  . نوآوری، مسئله مدیریت ام م و مستف ت نیست، بلکه تمرکن بور مودیریت شو که و جامعوه خواهود بوود
.ناحیه نوآوری، نقش مدیریت به خور کلی بیش از کنترل، هماهنگی است

دنیوا با نگاهی بوه برناموه های نوواحی نووآوری. در نهایت، ناحیه نوآوری ممکن است ترکی ی از گروه های هد  باشد
ا شوناخت از مشخ  می شود که ایون نوواحی بوا اولویوت بواال بوه دن وال ایجواد منوابع متمرکون و قووی نیسوتند بلکوه بو

ن منایووای تعاموون بووین بخش هووای مختلووف بووه دن ووال ایجوواد نقووا  قوووت و سوواختن ارت ووا  بووین خیووف وسوویعی از ایوو
.  بخش ها هستند و در تقویت فعالیت بین بخشی موفق شده اند

لموی و شوهرم های  با توجه به این ویژگی ها، اکنون می توانیر جدولی ارائه دهیر که تفاوت بوین منواخق نووآوری و 
.نشان می دهدتحقیقاتی را 

ویژگی های نواحی نوآوری
، آنچه در مورد نواحی نوآوری قابن توجوه اسوت، فقوب ترکیوب دارایوی آن هوا نیسوت

.بلکه موقعیت شهری و نوش  ملکرد آن ها نین دارای اهمیت است

در مرکن شهر

قابن دسترسی با ماشین

چند منظوره 

موقعیت ججرافیایی

دسترسی

اری  مدتوا کاربری تحقیقاتی و تج

(  نبرای کارکنا)رویداد و امکانات فرهنگی 

شهرم های  لمی و تحقیقاتینواحی نوآوریویژگی

دور از مراکن اقتصادی، اللب در حومه 
شهر

قابن دسترسی از خریق حمن و نقن 
 مومی و پیاده روی

کاربری

محدودبسیار متنوشخدمات

دارای دامنه گسترده از رویدادهای 
مختلف

برگناری رویدادهای محدود
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به خور منظر 

خنثی

بدون خری جامع-
محیب شهری موجود و با نیاز به -

ساختمان های جدیدافنودن 

رویدادهای مرت ب با کسب و کار

جو حاکر

دارای نقشه جامع-
نیازمند محوخه سازی -

مالکیت  

شهرم های  لمی و تحقیقاتینواحی نوآوریویژگی

به خور منظر

پویا

خراحی شهری

منطقه کام  محدود و مرزبندی شدهبدون مرز خایمحدوده

ی  مال  یا تعداد محدوددارای مالکان متعدد

تمرکن بر ش که های اقتصادی و ام م و -
مستف ت

از نوش کنترل-
تمرکن مدیریت

مشخصات شرکت ها 

معهتمرکن بر ش که های اقتصادی و جا-
از نوش هماهنگی-

تعداد محدود از گروه های خایترکی ی از گروه های هد گروه هد 

شرکت های کوچ ، متوسب و بنرگشرکت های کوچ  و متوسب

در یووو  ناحیوووه نووووآوری، ساخت وسووواز مسوووکن های متناسوووب بوووا درآمووود افوووراد سوووطآ متوسوووب جامعوووه، با وووا ایجووواد 
همچنووین داشووتن ف ووای سوو ن و . هووای مختلووف می شووودگونوواگونی و تنوووش در سوواکنین و ح ووور افوورادی از فرهنووب

.پارم، پیاده رو، مسیر دوچرخه و دسترسی رفت وآمد بسیار حائن اهمیت است

اکون و مر رسوتوران ها   وه بر ویژگی های محیطی، ح ور کسب وکارهای محلی، ف اهایی مناسب هنر و هنرمنودان، 
مد بیشوتر سرگرمی، دانشجویان، فارغ التحصی ن و بازدیدکنندگان در همه ی سنین مهر است و به خ ع با ا درآ

.ناحیه می شود

پیش نیازهای شکن گیری 
ی  ناحیه نوآوری

پیش نیازهای مربو  به
ناحیه نوآوری

پیش نیاز های مربو  به 
اکوسیستر نوآوری

محن، منظره، : منیت مکان
مقرون به صرفه بودن، اصالت و 

ارت اخات

اشتیام ره ران محلی

مشارکت شهروندان، اشتیام و 
توانمندسازی آن ها

فرهنب همکاری در منطقه

رشد جمعیت، خصوصا جوانان

فرصت های متنوش برای هر افنایی

جذابیت و دسترسی به سرمایه

اد سطآ باالی کارآفرینی و تعداد زی
نوآوری های تجاری شده

 هامحیب قانونمند برای رشد شرکت
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ا نووواحی نوووآوری توانووایی شووهرها را تقویووت  کوورده توو-۱
مشوووواللی را ایجوووواد کننوووود کووووه بووووا نیروهووووای متفیوووور 
اقتصووووووادی سووووووازگار باشوووووود و همچنووووووین موقعیووووووت 

.اقتصادی شهرها را به ود بخشد

نوووووواحی نووووووآوری شووووورکت ها، کارآفرینوووووان، کارکنوووووان، 
محققووووان و سوووورمایه گذاران را قووووادر می سووووازند تووووا در 
بخش هووا و موسسووات مختلفووی کووار کننوود، ایووده های
جدیوود تجاری سووازی نماینوود و هر افنایووی در اختووراش و 

افوراد این نواحی با جموع کوردن. تولید داشته باشند
صاد با دانش ها و تجربیات مختلف به ایجاد ی  اقت

شود این همگرایی به تقویت ر . همگرا کم  می کنند
ترا شرکت ها، ایجواد اشوتفال بوا کیفیوت بواال و گسو

.بخش های خدمات شهری و  مومی منجر می شود

نووواحی نوووآوری مووی تواننوود بووه خووور خووای موجووب -2
لی توانمندسوووازی کارآفرینوووان بوووه  نووووان وسووویله اصووو

.رشد اقتصادی و ایجاد شجن شوند

ا مطالعووات نشووان می دهوود کارآفرینووان و اسووتارتاپ ه
و نقش مهمی در رشود مشوالن شوهری ایفوا می کننود

نواحی نوآوری موی تواننود از چنود خریوق از ایون رونود 
تی افنایش امکانات و ف اهای مشوارک. حمایت کنند

می توانووود بوووا ارائوووه ف ووواهای کر هنینوووه، کر ریسووو  و
ر توووأمین ف ووواهای فنوووی کوووه در آن فناوری هوووای بسووویا
گران بهوووا بوووه اشوووترام گذاشوووته می شوووود، هنینوووه های

رویووودادهای در  وووین حوووال، . سوووربار را کووواهش دهووود
انوووود از و ش که سووووازی م تکرانوووه می توبرنامه نویسوووی 

ت های ایده پردازی پشتی انی کنود و بطوور مووثر شورک
جوووووان را بووووه مشوووواوران متخصوووو  و سوووورمایه گذاران 

.بالقوه پیوند دهد

ری نوواحی نوووآوری می تواننود در زمووان فقور و نووابراب-3
ه اجتموووا ی شوووجن های بهتووور و قابووون دسوووترس تری بووو

.وجود آورند

تعووووداد زیووووادی از نووووواحی نوووووآوری نوظهووووور در جوووووار 
د محله هایی با درآمد متوسوب و پوایین ایجواد شوده ان

و چشوووووووور اندازی جهووووووووت اشووووووووتفال زایی و تقویووووووووت 
فرصوووووت های آموزشوووووی بووووورای ده  هوووووای  وووووعیف تر 

.جامعه ارائه می دهند

ره وووران بسوووویاری از نووووواحی نووووآوری موفووووق در حووووال 
لوه ها حا ر به تخصی  منابع برای احیوای برخوی مح

از خریووق سوورمایه گذاری روی مسووکن های مقوورون بووه 
صوووورفه، آموووووزا، زیرسوووواخت ها و اینترنووووت بهتوووور و 

این ره وران. کاهش مالیات های درآمدی پرداخته اند
ه به به خور خای بر افنایش مشارکت ساکنین محل

مور  نوان نیروی کار تمرکن دارنود و بورای تحقوق ایون ا
.می پردازند STEM*به تروی  آموزا هایی در حوزه 

در سال های اخیور اهمیوت و ارزا شوهرها بیشوتر از 
نیووواز بوووه رشووود اقتصوووادی. ق ووون نمایوووان شوووده اسوووت

پایوووووودار و حرکووووووت سووووووریع تر بووووووه سوووووومت اقتصوووووواد 
دانش محور در اللب آن ها دیده می شود و تماین به
رقابوووت بیشووووتر بوووا سووووایر شوووهرها از خریووووق تقویووووت

.ظرفیت نوآورانه خود دارند

بوه مفهور نوآوری می تواند ابناری کلیدی بورای کمو 
شوووووووهرها در سوووووووور ت بخشوووووووویدن بووووووووه شووووووووکوفایی 

در مقیواس محلوی شوهرها .پتانسین هایشوان باشود
می تواننووود از مفهوووور نووووآوری بووورای جوووذب، ایجووواد یوووا 
حفوووووا سووووورمایه های انسوووووانی، کارآفرینوووووان خووووو م و 
د شوورکت های نوووآور اسووتفاده کننوود، بخووش لیوور مولوو

شووهر را احیوووا کننوود و منایوووای رقابتیشووان را از خریوووق
محصوووالت و خوودمات نوآورانووه بوورای ت وودین شوودن و
بووواقی مانووودن بوووه  نووووان یووو  مرکووون نووووآوری تقویوووت 

.  کنند

ایجوووواد و توسووووعه ی یوووو  ناحیووووه نوووووآوری از اهمیووووت 
با وا لل وه بور برخوی زیادی برخووردار اسوت چورا کوه

چالش هوووای اقتصوووادی و اجتموووا ی در جهوووت تث یوووت 
رشووود اقتصوووادی و اسوووتاندارد زنووودگی بدسوووت آموووده

ایوووون چالش هووووا شووووامن توووواثیرات پیووووری و . می شووووود
کوواهش رشوود جمعیووت، رقابووت جهووانی سوونگین تر و

آوری تشویق نوو. ریس  اتوماسیون مشالن می شود
و کوووووارآیی در افوووووراد کلیووووود اصووووولی اسوووووت، چووووورا کوووووه 
اقتصوووادها، کسوووب وکارها و شوووجن هایی کوووه در ایوووون 
محوووویب شووووکوفا می شوووووند بیشووووتر احتمووووال دارد کووووه
دارایی هوووای فکوووری بسوووازند،  ملیوووات  مووووثرتری اجووورا
ه کننوود و در بازارهووای بووا رشوود سووریع فعالیووت داشووت

.باشند

در حال حا ر، راه حن هایی برای مهر ترین مشوک ت
گرفته توا COVID-19جهان ، از واکسن های احتمالی 

ر سیسووتر های داده محووور بوورای پیگیووری و ردیووابی، د
مناخق نوآوری سراسور جهوان در حوال توسوعه اسوت، 

یر و بنابراین  روریست که شوتاب خوود را حفوا کنو
.به حمایت از ت ا های آن ها ادامه دهیر

دلیوون اصوولی بوورای اهمیووت نووواحیپوون  بووه خووور کلووی 
:نوآوری وجود دارد

و توسعه نواحی نوآوریرشد 
ایگسوتردهمنایوایوکوردهفعوالراجامعوهی خامواهایقابلیتنوآورینواحی

.کنندمیایجاداخرا مناخقوهامحلهبرایرا

ا در مقایسووه بووا دیگوور منوواخق، نووواحی نوووآوری بووا نوور
ه برابور نووآوری ملمووس بیشوتر بو۴به خور متوسوب 
ای برابوور تووراکر بیشووتر فرصووت ه ازای هوور کارمنوود، 

ش و برابور تمرکون بیشوتر مشوالن بور دانو۱5 شجلی، 
بیشوتر برابر ثروت بیشتر یوا فعالیوت اقتصوادی2۰ 

ی همچنووین بوورا. بووه ازای هوور سوواکن تولیوود می کننوود
هووور شووووجن م تنووووی بوووور نوووووآوری کووووه منطقووووه ایجوووواد 

.شجن پشتی ان به وجود می آید5تا ۴می کند، 

* Science, Technology, Engineering, and Mathematics
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تعیین چشر اندازی برای رشد-2

رشود بر اساس درم منیت رقابتی، تعیوین چگوونگی
و توسعه ی  ناحیه نوآوری، همکواری نهادهوا بوا هور 
و مشوووووخ  شووووودن ویژگی هوووووای موقعیوووووت مکوووووانی، 

و زیرساخت هاساختمان ها 

کشف استعداد و فناوری -3

از خریوووق ابتکوووار  مووون بووورای جوووذب، حفوووا و توسوووعه 
دیود افراد با استعداد و ماهر با تلفیق فناوری هوای ج

در فعالیت و زیرساخت های فینیکی ناحیه نوآوری

ارتقاا رشد فراگیر -۴

از خریوووووق بازسوووووازی محلوووووه های فرسووووووده، افووووونایش 
ی مشارکت در بازار کار و تشویق کارآفرینی محل

جذب سرمایه -5

صووی بوا اسوتفاده از منووابع موالی بخووش دولتوی و خصو
برای حمایت از رشد نواحی نوآوری

نووواحی نووووآوری می تواننوود بوووا کوواهش انتشوووار گووواز--۴
از کووربن دی اکسووید بووه محوویب زیسووت کموو  کوورده و

.  نندنگرانی بیشتر در مورد آلودگی هوا جلوگیری ک

نوووواحی نووووآوری یووو  موتوووور بوووالقوه بووورای توسوووعه ی 
پایووووودار هسوووووتند، چووووورا کوووووه قابلیوووووت ایجووووواد توووووراکر 
جمعیتوووووی و شوووووجلی بوووووا اسوووووتفاده ی اسوووووتراتژی  از

تووووواریخی، خیابان هوووووا و سووووواختمان های حمن ونقووووون، 
بع وی نوواحی حتوی در . زیرساخت های موجود دارنود

ی ایوون مووورد جلوووتر رفتووه  و من ووع اصوولی تووأمین انووری
در ایوون . خووود را انریی هووای تجدیدپووذیر گذاشووته اند

، خیابان هووووووا و پارم هووووووا بووووووه سوووووواختمان هانووووووواحی، 
آزمایشوووووگاه های فعوووووالی بووووورای آزموووووایش پرویه هوووووای  
تکنولوووویی محوووور شووورکت های فنووواوری و کارآفرینوووان

.ت دین شده اند

در نهایووت، نووواحی نوووآوری می تواننوود بووه افوونایش-5
درآموود و تعوودین ترازنامووه ها در زمووانی کووه دولت هووا رو 

.به افول هستند، کم  کنند

م بووووووورای درآمووووووود متکوووووووی بوووووووه  شووووووهرداری ها معمووووووووال
.مالیات هووای اموو م، کسووب و کارها و فووروا هسووتند

نووووووووواحی نوووووووووآوری می تواننوووووووود از خریووووووووق افوووووووونایش 
فعالیت هووای اقتصووادی، ارزا اموو م و تقا ووا بوورای

ایووون . خووودمات و محصووووالت درآمووود داشوووته باشوووند
درآمووودهای افنایش یافتوووه می تواننووود در اداموووه بووورای 
سوورمایه گذاری های  ووروری بوور زیرسوواخت ها، امنیووت 
ی  مومی، مسکن مقرون به صرفه، مدرسه های محل

.و دیگر خدمات  روری استفاده شوند

ظهور نواحی نوآوری با پویایی  صور موا همسوو اسوت
و نشوووان دهنده راهوووی روشووون بووورای شوووهرها و کووو ن 

تصوووووومیر گیرندگان محلووووووی، مقامووووووات . شهرهاسوووووت
منتخوووووب و رشسوووووای شووووورکت های بووووونرگ و کوچووووو ، 
دانشووووگاه ها، خیوووورین، شوووووراهای محلووووه و اتام هووووای 
بازرگووووانی بایووووود ظهوووووور ایوووون نوووووواحی را پشوووووتی انی و

.  تسریع کنند

گوووامی بووووه سووووی ایجوووواد اقتصوووادی قوووووی تر، : نتیجوووه
پایوووودارتر و فراگیرتوووور در دهووووه های اولیووووه ایوووون قوووورن 

.جوان

ن اکنوون بسویاری از کشوورها و شوهرها بوه توسوعه ایوو
نووووش نووووواحی روی آورده انووود و امیدوارنوووود کوووه از ایوووون 

.ندخریق بر به ود اشتفال و رفاه تاثیرگذار باش

اما چگونه باید این نواحی را توسعه داد؟ 

ونگی موسسه بروکینگن پن  توصیه در خصووی چگو
:رشد و توسعه نواحی نوآوری ارائه داده  است

ایجاد ی  ش که ره ری مشارکتی -۱

ان و شامن ره وران مؤسسوات اصولی، تصومیر گیرندگ
و بخش هوووا بوووه منظوووور همکووواری سوووازمان ها ره وووران 

رسووومی در زمینوووه خراحوووی، تحویووون، سووورمایه گذاری و 
ارتقا ناحیه

پارم 
نوآوری

ف اهای مراکن هنری
کاری

اقامتگاه ها بازارگاه

زیرساخت

شتابدهنده
و مرکن رشد

امکانات 
آموزشی

پژوهش و 
نوآوری

منیت 
اقتصادی

ناحیه ای 
 مومی

به زیستی

پایداری و 
تاب آوری

خراحی، هنر و 
فرهنب

یادگیری 
مادار العمر

تنوش
و برابری

چشر اندازی 
برای رسیدن

واقووووع در مرکوووون ایالووووت )Towersideناحیووووه نوووووآوری 
ادی الگوووی اقتصوو( مینه سوووتا، ایوواالت متحووده آمریکووا

از نووووآوری، رشووود شووهری، زنووودگی سوووالر و  ادالنهووای 
ایوووون زیرسووواخت ها سراسوووور . تووواب آوری خواهوووود بوووود

 های منطقه را در قرن جدید با افراد توانمند، شرکت
. بوووونرگ و ف وووواهای خراحی شووووده پیونوووود خواهوووود زد
ن و نیروی حاصن از این منابع بورای سور ت بخشوید
احیوه تسهین رشد پتانسوین فوم العواده توسوعه در ن

استفاده خواهد شود کوه ایون امور نیازمنود مداخلوه و
.همکاری بخش خصوصی و  مومی است

ه شکن زیر مدل مفهومی این ناحیه بورای رسویدن بو
.اهدا  خود را نشان می دهد
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:تی  ناحیه ی نوآوری به سه نوش ش که متکی اس

 هوا ابتدا ش که های استعداد، کوه از افوراد بوا مهارت• 
رای و توانایی های ارزشمند تشکین شده اسوت کوه بو

.حن مشک ت پیچیده همکاری می کنند

اسوووت کوووه بوووه سوووازمانی دور، شووو که های سووواختار • 
هوا ده نوان بنیادی برای همکاری و تروی  بهترین ای

.فعالیت می کنند

سووور، شوو که هایی از زیرسوواخت های شووهری اسووت • 
ین کوووه بوووا ایجووواد اتصوووال، مطلوبیوووت و توانوووایی تسوووه
 انی تعاموون متقابوون انسووان، از نووواحی نوووآوری پشووتی

.می کنند

رای محورم  قدرتمنودی بوش که های افراد بوا اسوتعداد 
. میوووونان تأثیرگووووذاری یوووو  ناحیووووه نوووووآوری هسووووتند
راد نوآوری ی  فعالیت اجتما ی است و مشارکت اف
.  شوودبا استعداد موجب ایجاد اثربخشی باالتری می

برای ی  ناحیه نوآوری در هر مرحله از جوذب، حفوا 
و توسووووعه افووووراد بووووا اسووووتعداد در جامعووووه بوووورای بووووه 
حووداکثر رسوواندن منایووای همکوواری آن هووا بسوویار مهوور 

.است

یووا می تواننوود موجووب گسووتراسووازمانی سوواختارهای 
.از بین رفتن ی  ناحیه نوآوری باشند

نوآوریبازیگران ناحیه 
و موقعیوووت شووووهری سوووازمانی سوووه  نصووور شووو که ی افوووراد مسووووتعد، سووواختارهای 

.پتانسین نوآوری نواحی نوآوری شهرها را شکوفا می کنند

مطالعه ی انجار شده توسوب گروهوی از پژوهش گوران
نشان می دهد کوه سواختارهای MITنوآوری دانشگاه 

قوووی می تواننوود ایووده های خوووب را بووه جلووو سووازمانی 
سوازمانیسوم دهند، در حالی که  عف در سواختار 

 های سیسوتر. می تواند مانع شوکوفایی ایوده ها شوود
ر شایسووته سوواالری بوورای شووکوفایی ایووده های خوووب د
حالی که ایوده های  وعیف را از مسویر توسوعه خوارج

.می کنند، بسیار مهر هستند

یووو  موقعیوووت، بافوووت و ویژگی هوووای خراحوووی شوووهری 
تعیین ناحیه نوآوری، پتانسیلی برای تعامن انسانی

ش کرده و موجب شکن دهی تخص  متمرکن بور دانو
نووووواحی دارای بوووواالترین  ملکوووورد از خریووووق . می شووووود
ای تاریخچووه و ججرافیوو. می رسووندتمرکوونبووه تخصوو 

ق یوو  منطقووه تعیووین می کنوود کووه کوودار یوو  از منوواخ
دارای منیوووووت رقوووووابتی بووووورای رسووووویدن بوووووه تخصووووو  

ر  ووو وه بووور ایووون، مؤسسوووات پیشووورو د. مناسوووب ترند
یووو  منطقوووه توووأثیر شووودیدی بووور نووووش فعالیت هوووای 
انجار شووووووده در آن دارنووووووود ا ووووووور از تولیدکننووووووودگان 

ی دولتوسوازمان های صنعتی، موسسوات دانشوگاهی، 
ویژگی های موقعیت مکوانی و خراحوی شوهری. و لیره

و ووووووووعیت ججرافیووووووووایی، پیکربنوووووووودی، آنتروپووووووووی، )
انووایی نیوون تووأثیر مهمووی بوور تو( مطلوبیووت، دسترسووی

قوه تیر های با  ملکرد باال بورای همکواری در یو  منط
ق نوآوری و در نهایت توانایی آن ها برای کم  به رون

. منطقه دارند

شرکای دانشگاهی

ایده های نو

سرمایه گذاران

مشالن مختلف

بازار تجاری

اقتصاد جهانی

راه حن های نو

سازندگان

شهرها

مردر

استارتاپ ها و کارآفرینان

شرکت ها

اخترا ات

اقتصاد محلی

چالش ها

متفکران

هر ناحیه نوآوری نهفته است؟DNAچه چینی در 

Source: The atlas of innovation districts (2019) 
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م باید خود را به روز کنند تا فراتر از ی  ناحیه ی  ادی باشند واحی باید بنیان گذاران این ن. نواحی نوآوری دائما
برای چشر اندازی برای رشد، شاخ  های  ملکرد شفافی برای چارچوب نوآوری و فرآیندهای درگیر و شیوه ای

.پایش دائمی داشته باشند تا بتوانند ارزیابی درستی از موفقیت خود داشته باشند

ن هوا در حالی که نواحی نوآوری می توانند رشود و امکوان دسوتیابی بوه فرصوت ها را افونایش دهنود، موفقیوت آ
ده، ی  مطالعوه در انگلسوتان نشوان داد کوه درصود زیوادی از نوواحی نووآوری برناموه رینی شو. ت مینی نیست

هوداری شکست خورده ا ند، چرا که آن ها به مقدار کافی افراد با استعداد، شرکت یا سرمایه گذار را جذب یا نگ
م مکان هووای جدیوود و برنامووه رینی شووده بسوویار آسوویب پذیر هسووتند، چوورا کووه بایوود تمرکوو. نکردنوود نی از خصوصووا

فعالیت هووا و ارت ووا  از صووفر بسووازند، در حووالی کووه بوورای رشوود دادن یوو  ناحیووه ی نوووآوری موجووود می توووان از 
.فعالیت ها، استعدادها و زیرساخت های حا ر بهره برداری کرد

رای تحقیقاتی که به صورت جهوانی بور روی نوواحی نووآوری انجوار شوده نشوان می دهود کوه پون  معیوار اصولی بو
ایوون  واموون نووه تنهووا بووه موفقیووت ناحیووه ی نوووآوری کموو  می کننوود، بلکووه با ووا . موفقیووت آن هووا وجووود دارد

.می شوند ناحیه، منحصربه فرد شده و با همتایان خود در سراسر جهان رقابت کند

معیووار موفقیووت داشووته و در یوو  تووا سووه مووورد از ایوون 5نووواحی نوووآوری موفووق سووطآ پایووه ای در هوور کوودار از 
یی آن ها همچنین کارها را موثر انجار می دهند تا ی  مدل اجرا. معیارها از رق ای جهانی شان متماین هستند

ده ی آن هووا یوو  برناموه فازبنوودی  شوو. بلندمودت و پایوودار بوه جووای رشوود خیلوی سووریع یووا ناپایودار داشووته باشوند
 هوای شفا  دارند تا از توسعه با یو  مودل جوذب اقتصوادی پایودار اخمینوان حاصون کننود و از انجوار فعالیت

.مقطعی بدون منیت بلندمدتی برای ناحیه اجتناب می کنند

نوآوریسنجش موفقیت ناحیه 
در یوو  ناحیووه  نوووآوری موفووق همووه ی الیووه های نوووآوری ح ووور و تعاموون داشووته و بووا 

. ره ری مناسب، می تواند به اکوسیستمی پایدار ت دین شود

اقتصادی
را ترکیووب متنووو ی از فعالیت هووای اقتصووادی کووه از ت ووادل ایووده ها، نوووآوری و اسووتعداد سووود می برنوود و آن هووا

.تسهین می کنند

سرمایه انسانی
.مردر و استعدادهایی که برای افنایش رشد و نوآوری الزر هستند

زیرساخت های فینیکی
.ن می کنندزیرساختار های فینیکی که ارت اخات اقتصادی و پیشرفت محصوالت، خدمات و کارکنان را تسهی

محیب فرهنگی و قوانین دولتی 
.مدل ره ری و حاکر، محیب قانون گذاری و فرهنگی که نوآوری را ممکن کند و برای آن ارزا قائن باشد

برند
.سرمایه، استعداد و تقا ا جذب کندبرند و هویتی که 
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Anchor Plusمدل 

Anchor Plus در درجووه اول در مرکوون شووهرها و میانووه های شووهرهای مرکوونی یافووت می شووود، محلووی اسووت بوورای کووه
توسووعه چنوود منظوووره در مقیوواس بوونرگ در اخوورا  مؤسسووات اصوولی؛ و پایگوواهی لنووی شووامن شوورکت های موورت ب،

می تووان بوه ناحیوه به  نوان بهترین مثال ها برای این مدل. کارآفرینان و شرکت های فعال در اقتصاد نوآوری است
.در سنت لوئیس اشاره کرد Cortexدر کم ری  و ناحیه Kendallنوآوری 

Re-imagined Urban Areaمدل 

ت که که اللب در نندیکی یا کنار حواشی ساحن های تاریخی یافت می شود، محلی اسشهری بازخراحی شده نواحی 
ی ایون تحوول، توا حودی از خریوق دسترسو. مناخق صنعتی یا ان ارها در حال ایجاد تحول ظاهری و اقتصوادی هسوتند

ین بووا تراننیتووی، وجووود بنووای توواریخی و نندیکووی آن هووا بووه شووهرهای بووا هنینووه اجوواره بوواال تووأمین می شووود و ایوون پتانسوو
ن تووجهی بورای ایون مودل، بازسوازی قابو. ح ور مؤسسات تحقیقاتی پیشرفته و شركت های مجری تکمیون می شوود

.درحال انجار است، می توان مثال زدUnion Lake South Seattleو منطقه South Bostonکه در ساحن 

Urbanized Science Parkمدل 

سوایر که معموال در مناخق درون و برون شهری یافت می شود، محلی است که به خور سونتی از لمی شهری پارم 
ه از جملوو)منوواخق گسووترده نوووآوری از خریووق افوونایش تووراکر و تنریووق فعالیت هووای جدیوود . منوواخق جوودا افتوواده اسووت

الی، پوووارم مثلوووا تحقیقووواتی کارولینوووای شوووم. در حوووال توسوووعه شهرنشوووینی هسوووتند( رسوووتوران هاخرده فروشوووی و 
، 2۰۱2 در نوووام ر . شوواخ  ترین پووردیس تحقیووق و توسووعه ی قوورن بیسووتر، قوووی ترین مثووال بوورای ایوون موودل اسووت

RTP* از و امکانوات رفواهیسواختمان ها ساله جدیود رونموایی کورد کوه خواسوتار تمرکون بیشوتر 5۰از ی  خری جامع
واحد مسکونی، خرده فروشوی و امکانوات ۱۴۰۰جمله ایجاد ی  منطقه پر جنب و جوا مرکنی، ا افه کردن حداکثر 

.احتمالی ساخت ی  خب حمن و نقن ریلی س   برای اتصال پارم به مناخق دیگر بود

ناحیه نوآوری؛ مدل ها
ایوون . نووواحی نوووآوری در حووال رشوود را می توووان در ده هووا شووهر و کوو ن شووهر یافووت

.مناخق به یکی از سه مدل کلی پای ند هستند

*Research Triangle Park

Urbanized Science Park

مدل پارم  لمی شهری در حومه شهر و 
.حتی مناخق برون شهری قرار دارد

Anchor Plus

در شمال یا ANCHOR PLUSمدل 
.مرکن شهرهای بنرگ قرار دارد

Re-imagined Urban Area

در مناخق صنعتیبازخراحی شده شهری مدل  مناخق 
قدیمی و اللب در امتداد حاشیه سواحن در نندیکی

.شهرها واقع می شود
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دا سال گذشته، نوآوری محدود به مکان هایی همچون سویلیکون ولوی بووده اسوت، ف وایی دانشوگاهی و جو5۰خی 
ه ووود شووده از سووایر منوواخق شووهر کووه فقووب بووا ماشووین قابوون دسترسووی اسووت، و توجووه کمووی بوور کیفیووت زنوودگی یووا ب

. و عیت کار، مسکن و تفریآ ناحیه دارد

.می شودناحیه نوآوریاکنون الگوی جدید شهری در حال ظهور است که با ا ایجاد 

نووواحی نوووآوری بووا هوودایت گروهووی منتخووب از مؤسسووات و ره ووران، در ده هووا شووهر و ک نشووهرهای ایوواالت متحووده و 
ناحیووه نوووآوری موجووود در سراسوور دنیووا، 7۰ در ایوون بخووش از میووان بوویش از . سووایر کشووورها در حووال ظهووور هسووتند

ا اسوتراتژی نمونه های برتر، موفق و درحال توسعه نواحی نوآوری ایاالت متحده مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان ب
.توسعه این نواحی آشنا شد و امکان مقایسه بهتری میان ایران و سایر نقا  جهان فراهر شود

ناحیه نوآوری؛ نمونه های موفق در دنیا

 Kendall Squareناحیه نوآوری 
آمریکا/ کم ری 

بووووووووا یوووووووو  جامعووووووووه ی MIT، ۱۰ 2۰ از سووووووووال 
دگی گسترده تر شروش به کار کرده اسوت توا زنو

نووووووآورترین ) جدیووووودی را در کنووووودال اسوووووکوئر
شووروش( مربووع یوو  مووایلی در کوون کووره ی زمووین

.کند
ر مرکوون نووووآوری کم وووری  در کنووودال اسوووکوئر د

گنارا ها نشان . شرکت دارد8۰۰حال حا ر 
۱،2۰۰می دهد که  فعالیت بیش از 
.استارتاپ از آن آلاز شده است

مساحت

هکتار803

شرکت ها

2,097

کارکنان

49,834
ساکنان 

11,151

*نوآوری ملکرد 

 3822%
فروا حاصن از نوآوری

32۱%
فروا حاصن از 
تحقیق و توسعه

۴72۱%
حاصن از ث ت اختراش

**نوآوریتاثیر 

575,836 $
فروا حاصن از نوآوری 

به ازای هر ساکن

128,758 $
فروا حاصن از نوآوری 
به ازای هری  از کارکنان

۴2 %
نرا بیکاری

***نوآوریشدت 

29,349
کارکنان با مشالن تعداد 

نوآوریمربو  به 

 582 %
اشتفال نوآورانه

 352۴%
فعالیت های تحقیقاتی 

متمرکن بر نوآوری

در سوووطآ جهوووانی، ایووواالت متحوووده، بارسووولون، بووورلین، لنووودن، مووودلین، موووونترال، 
سووئول، اسووتکهلر و تورنتووو حوواوی نمونووه هایی از نووواحی نوووآوری در حووال توسووعه

. هستند

*** Innovation  Intensity
** Innovation  Impact
* Innovation  Performance
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 Harvard Squareناحیه نوآوری 
آمریکا/ کم ری 

ناحیه نوآوری هاروارد، تعوداد زیوادی از مراکون 
ینوووه تحقیقووواتی و فعالیتهوووای مختلفوووی در زم
در نوورر افوونار ، فنوواوری پنشووکی و ارت اخووات را

هوووواروارد همچنووووین . خووووود جووووای داده اسووووت
زمینووووه را بوووورای یوووو  منطقووووه نوووووآوری جدیوووود 
ر گسووترده در پووردیس آلسووتون خووود ، واقووع د

مجووووووواورت دانشوووووووکده بازرگوووووووانی هووووووواروارد و 
، دانشکده مهندسی و  لور کاربردی هاروارد

منطقووه جدیوود در مراحوون . فووراهر کوورده اسووت
.اولیه توسعه است

مساحت

هکتار108

شرکت ها

1,004

کارکنان

14,981
ساکنان 

5419

 ملکرد نوآوری

2۴23%
فروا حاصن از نوآوری

325%
فروا حاصن از 
تحقیق و توسعه

۴۴2 %
حاصن از ث ت اختراش

تاثیر نوآوری

215,563 $
فروا حاصن از نوآوری 

به ازای هر ساکن

78,046 $
فروا حاصن از نوآوری 
به ازای هری  از کارکنان

327%
نرا بیکاری

شدت نوآوری

6,884
تعداد کارکنان با مشالن 

مربو  به نوآوری

۴6%
اشتفال نوآورانه

322 %
فعالیت های تحقیقاتی 

متمرکن بر نوآوری

Pittsburghناحیه نوآوری 
آمریکا/ فلوریدا

ته ی ناحیه نوآوری پیتس ورگ ریشه در گذش
ليوود صونعتی شوهر بووه  نووان مركوون صونعت تو

بوووا دانوووش فنوووی  میوووق و . فووووالد آمر دوووا دارد
آکادمیووووووووو  قووووووووووی در Anchorمؤسسووووووووات 
و دانشووووگاه Carnegie Mellonدانشووووگاه 

خود را به  نوان ی  پیتس ورگ، پیتس ورگ
کوووون م تکوووور برجسووووته در زمینووووه رباتیوووو  و مر 

.شرکت های بنرگ فنواوری مطوری کورده اسوت
ه پس از فروپاشی صنعت فوالد در اواخر ده

، احیووووای اقتصووووادی 8۰ ۱ و اوایوووون دهووووه 7۰ ۱ 
پیتسووو ورگ را می تووووان توووا حووودودی مووودیون 
ز ت ا هووای سیسووتماتی  شووهر در حمایووت ا

.اکوسیستر نوآوری دانست

مساحت

هکتار۴2۴

شرکت ها

1,052

کارکنان

85,603
ساکنان 

13,759

 ملکرد نوآوری

6%
فروا حاصن از نوآوری

223%
فروا حاصن از 
تحقیق و توسعه

 38%
حاصن از ث ت اختراش

تاثیر نوآوری

239,205 $
فروا حاصن از نوآوری 

به ازای هر ساکن

38,339 $
فروا حاصن از نوآوری 
به ازای هری  از کارکنان

825%
نرا بیکاری

شدت نوآوری

40,999
تعداد کارکنان با مشالن 

مربو  به نوآوری

۴72 %
اشتفال نوآورانه

 ۴52 %
فعالیت های تحقیقاتی 

متمرکن بر نوآوری
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پتانسین های اکوسیستر کارآفرینی و نوآوری ایران

سووال دارد و ایوون هوورر جمعیتووی، پتانسووین بوواالی نیووروی 35 تووا 22میلیووون نفوور جمعیووتا بووین ۴۴ایووران بوویش از 
م اسوتارتاپ های بور پایوه اینترنوت را نشوان انسانی و ظرفیوت بونرگ کواربران فنواوری و کسوب وکارهای جدیود، خصوصوا

میلیون کاربر رسویده اسوت؛ از 73همچنین تعداد مشترکان اینترنت ایران در سال های اخیر به بیش از . می دهد
میلیووون نفوور از ایوون افووراد کوواربران 6۰را داراسووت و بوویش از ۱5 نظوور تعووداد کوواربران اینترنووت در جهووان، ایووران رت ووه 

بوه کمو  این بررسی ها نشوان می دهود کوه  وریب نفوور اینترنوت در ایوران. اینترنت پرسر ت تلفن همراه هستند
.درصد رسیده است که رقر قابن توجهی برای این بخش محسوب می گردد 8توسعه موباین و پهنای باند به 

ح وور داشوته و در  Global Innovation Indexایران برای دهمین سال متووالی در گونارا شواخ  جهوانی نووآوری
جهووان قوورار گرفتووه 67 پلووه تنوونل، در رده 6سووال گذشووته، بووا 6بوور خوو   رونوود همووواره افنایشووی خووود در 2۰2۰ سووال 
وی با این وجود ایوران پوس از هنود در بوین کشوورهای آسویای مرکونی و جنووبی در رت وه دور ایسوتاده و از سو. است

GIIبه  نوان ره ر منطقه ای نوآوری شناخته شده است.

می توووان ن. بوورای به ووود جایگوواه جهووانی کشووور در نوووآوری، بایوود اکوسیسووتر نوووآوری بووه صووورتی هر تووراز توسووعه یابوود
اری انتظووار داشووت کووه بوودون فووراهر بووودن شوورایب مناسووب راه انوودازی کسووب و کووار، تووامین مووالی نوووآوری، سوورمایه گذ

ی در نووآوری بخش خصوصی و خارجی، مسا د ن ودن بازار داخلی و ارت اخات موثر بین المللی کشور بتواند به خووب
.رشد نماید

ن کورده میلیون نفری تهران، پایتخوت ایوران را بوه یو  منطقوه پرتوراکر از نظور جمعیتوی ت ودی۱3تا 8جمعیت بین 
وبی بورای است که از پتانسین باالیی برای پیاده سازی ایده های نوآورانه برخوردار است و می تواند نقطه ی شوروش خو

.کسب وکارهای نوپا و استارتاپ ها باشد

جواد نواحی نوآوری از ارکان مهر زیست بور نوآوری و کارآفرینی محسوب می شوود،راه اندازی ایون نوواحی بوه معنوی ای
.ران استف ایی برای هر افنایی جوانان تحصین کرده و خ م در کنار کارآفرینان، مربیان کسب وکار و سرمایه گذا

رمان را جایگاه فعلی ایران در زمینه نواحی نوآوری جهان مشخ  نیسوت و بوه نظور می رسود تواکنون و وعیت کشوو
زیابی هوای بررسی نکرده اند، بنابراین بایود فعالیوت خوود در ایون  رصوه را افونایش دهویر توا ایوران بوه رت ه بنودی و ار 

.بین المللی وارد شود

ناحیه نوآوری؛ تجربه ایران
ه خی چنود سوال گذشوته در ایوران و خصوصوا در تهوران شواهد شوکن گیری و توسوع

.نوآوری بوده ایرناحیه  و ف اهای 

ناحیه نوآوری پردیس

برج فناوری دانشگاه امیرک یر

ناحیه نوآوری شریف

ناحیه نوآوری دانشگاه   مه خ اخ ایی
(در شر  تاسیس)

کارخانه نوآوری آزادی

ناحیه نوآوری مدرس پارم  لر و فناوری  دانشگاه تهران
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با محوریت مراکن دانشوگاهی    این ناحیه در خرداد 
و  لمووی افتتووای شووده و سووعی کوورده اسووت اموواکن و

یوت ف اهای اخرا  پارم  لر و فناوری دانشوگاه ترب
مووووووودرس را بوووووووه محووووووون اسوووووووتقرار مناسووووووو ی بووووووورای 

بووه فعالیت هووای نوآورانووه تکنولوووییکی بووا نگوواه ویووژه
م احووووا اجتمووووا ی و فرهنگووووی ت وووودین و در نهایووووت 
ر بتوانوود در اشووتفال پایوودار و اقتصوواد دانش محووور بوو

. اساس اصول توسعه پایدار تأثیرگذار باشد

نوآوری دانشگاه   مه خ اخ اییناحیه 

معاونووت  لمووی و فنوواوری ریاسووت جمهوووری، ایجوواد و 
گاه توسعه پارم  لر و فناوری و ناحیه نوآوری دانش

  مووووه خ اخ ووووایی را بووووه تووووازگی بووووا محوریووووت رونووووق 
ور زیست بوور نووآوری حووزه  لوور انسوانی و بوه منظو

توسوووووعه کوووووار فناورانوووووه و نوآورانوووووه در حووووووزه  لوووووور 
.انسانی، آلاز کرده است

پارم  لر و فناوری دانشگاه تهران

اه پووارم  لوور و فنوواوری دانشووگاه تهووران در اسووفند موو
بوا .در منطقه امیرآباد تهوران افتتوای شود۱38۴سال 

ر هنار متر مربع ف ا به پارم د5۴۱ اختصای یافتن 
شورکت فنواور 8۰۰، امکان استقرار حودود 5 ۱3سال 

هوونار نیووروی دانش آموختووه در 2۰ و اشووتفال بوویش از 
از اهودا  اصولی پوارم  لور و . این پوارم فوراهر شود

فنووواوری دانشووووگاه تهووووران می تووووان بووووه توووو ا بوووورای
و افنایش ثروت جامعه ازخریق ارتقا فرهنب نووآوری

رقابووت سووازنده میووان شوورکت های حا وور در پووارم و 
. مؤسسات دانش بنیان اشاره کرد

نوآوری پردیسناحیه 

هونار و ۴شهر پردیس واقع در شرم استان تهوران بوا 
هونار نفور جمعیوت سواکن، ۱7۰هکتار مسواحت، ۱5۰ 

یکووووی از بهتوووورین موقعیووووت هووووای ججرافیووووایی بوووورای 
ری ناحیه نوآو. تاسیس ناحیه نوآوری در ایران است

می در حال تکمین در این شهر به دانشگاه آزاد اسو 
رودهوون، دانشووگاه پیووار نووور پووردیس، دانشووگاه آزاد
اسوووو می ناحیووووه نوووووآوری پووووردیس، مرکوووون ارت اخووووات 
ن ماهواره ای بومهن و پژوهشوگاه  لوور شوناختی قابو

اننود همچنوین مراکون صونعتی کوه می تو. اتصال است
تی بووه ایوون ناحیووه متصوون شوووند شووامن شووهرم صوونع

فیروزکووووووه، منطقوووووه صووووونعتی خرمدشوووووت، منطقوووووه 
هرم صنعتی کمرد، منطقه صنعتی سیاه سونب و شو

که توا پیش بینی می شود. صنعتی دماوند می شوند
هونار 2۰ هونار دانشوجو، 5، در این ناحیه، ۱۴۰3سال 

متخصوووو  ایرانووووی ۱۰۰ فعووووال، یوووو  هوووونار شوووورکت، 
3۰ میلیووون دالر صووادرات و ۱2۰بازگشووته بووه کشووور، 

هنار میلیوارد توموان درآمود حاصون از فوروا مجمووش 
.خدمات رقر بخورد

نوآوری آزادیکارخانه 

ی ایوون کارخانووه بووه  نوووان اولووین شووع ه پووارم فنوواور
هوونار و پانصوود متوور مربووع در ۱8 پووردیس در مسوواحت 

3۰۰ تواکنون بویش از . لرب تهران ایجاد شوده اسوت
الوب نفر از فعواالن زیسوت بوور کوارآفرینی ایوران در ق

توویر در محوون کارخانووه نوووآوری مشووجول فعالیووت ۴۰ 
کارخانوووه موووذکور در محووون سوووابق کارخانووووه . هسوووتند

سووووله های . الکتووورود سوووازی آموووا واقوووع شوووده اسوووت
ش گانه این کارخانه نوآوری توسب شورکت های بخو۱۰ 

خصوصووووی ت وووودین بووووه یوووو  شووووتاب دهنده یووووا مرکوووون 
نووووآوری شوووده کوووه ایووون امووور فرصوووت مناسووو ی بووورای 

ات تیر هوووای اسوووتارت آپی اسوووت توووا بتواننووود از امکانووو
.داین شتابدهنده ها و مراکن نوآوری استفاده کنن

ناحیه نوآوری مدرس

هکتار وسعت دارد 37۰ناحیه نوآوری مدرس حدود 
و محوودود بووه اتوبووان چمووران، خیابووان کووارگر، خیابووان

شووورکت های. انقوو ب و بنرگووراه شووهید گمنووار اسووت
متعوووودد فنوووواوری خصوصووووی و پژوهشووووگاه ها در ایوووون 
محووودوده ح وووور دارنووود و در واقوووع ایووون ناحیوووه هموووه 

. المآن های ی  ناحیه نوآوری را در خود دارد
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پارم  لر و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

و لررمپاشکن گیریبا.شدتأسیسفناوریوتحقیقات لور،وزارتسویازاساسنامهاب غبا5 ۱3سالدر
گذشتهسال2۰ خیدرکهشریفصنعتیدانشگاهکارآفرینیونوآوریزیست بوربامرت بفعالیت هایفناوری،

یکپارچهتصور بهوگرفتندقرارپارمنظرزیربودند،شدهایجادموجود،تقا ایونیازبامتناسبوتدری به
رشد،مرکنشتابدهنده،ازمتشکنفناوری،و لرپارممجمو ه .می یابندتوسعهوادامهبسترایندر

فناورکسب وکارهایبهخدماتارائهبهفناوریوپژوهشصندومومستأجرهچندفناوریمجتمع های
ی ایجادابتاداردنظردردانشگاهیپارمی  نوانبهشریفصنعتیدانشگاهفناوریو لرپارم.می  پردازند

وتعدادهااسبروزبهتوانمندخصوصیبخشوشریفصنعتیدانشگاه لمیبدنۀباسازندهودوخرفهتعامن
.شوددینت جامعهسطآدرارزا آفرینیوپایدارتوسعهملی الگویبهوکندکم دانشگاهیانشایستگی های

یدن شتاب بخش. ناحیه نوآوری شریف در اخرا  پردیس اصلی دانشگاه، هد  میان مدت این پارم استتوسعه
.به روند رشد و توسعه کمی و کیفی شرکت ها در این ناحیه، از اثرات شکن گیری ناحیه نوآوری شریف است

بهیهناحاین.استکارآفرینیزیست بورفعاالنتوسبمشترمارزاخلقبرایمحلیشریفنوآوریناحیه
اماریادگاروف ن هللاشیخجنای،اتوبان هایآزادی،خیابانمحدودهدرکهاستهکتار25۰ تقری یمساحت

رشدوشکن گیریزمینهیکدیگرهمکاریبابازیگرانازمجمو ه ایزیست بورایندر.استشدهواقع
 هایشرکتنوپا،کسب وکارهایمانندمختلفیبازیگرانحا رحالدر.می کنندفراهررانوآورکسب وکارهای

بهمشجولناحیهایندرنوآوریمراکنواشتراکیکارف اهایشتاب دهنده ها،خطرپذیر،سرمایه گذارانفناور،
.داردقرارشریفنوآوریناحیهججرافیاییمحدودهدرنینشریفصنعتیدانشگاه.هستندفعالیت

م می کنند،فعالیتشریفنوآوریناحیهدرکهمختلفیسازمان هایوکسب وکارها خ قوهستندمستقنکام 
مل توسازمانیمدیریتدرنقشیشریففناوریو لرپارمهمچنین.می شوندادارهخودراه ردهایو وابب
باتاندمی کتسهینراکارآفرینیزیست بورمختلفبازیگرانح ورشرایبتنهاناحیهاین.نداردآن هادفاتر
.کندفراهرراکسب وکارهاتوسعهورشدزمینهآن هامشارکتوهر افناییایجاد

ناحیه نوآوری شریف
زیست بور کارآفرینی در دل شهر

کسب و کارهای فناور

ایستگاه نوآوری شریف

ف ای کار اشتراکی

تامین کنندگان خدمات

مجتمع های فناوری

سرمایه گذاران خطرپذیر

پژوهشکده ها و مراکن تحقیقاتی

ف ای کارگاهی و آزمایشگاهی

مراکن نوآوری

شتابدهنده و مرکن رشد

بازیگران ناحیه نوآوری شریف
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. بووه ارائووه خوودمات حرفووه ای مشوواوره و پووژوهش می پووردازد۱386شوورکت بین المللووی مشوواوره موودیریت ایلیووا از سووال 
ملکورد، خدمات ایلیا در زمینه خراحی و توسعه کسب وکار، مطالعات بازار، خراحی و پیاده سازی اسوتراتژی، به وود  

.  استانسانی و توسعه و تحول سازمانی مدیریت سرمایه های 

رتقوای و یوادگیری در ایلیوا، حاصون درم  میوق از نیواز مشوتریان و خراحوی راهکارهوای متناسوب بوا تأکیود بور اپویایی 
.در کشور استمدیریت سطآ استاندارد خدمات مشاوره 

مشاوره مدیریت ایلیاشرکت 
ایرانمشاوره مدیریت پیش رو در  رصه ، شرکت ایلیا

مطالعه بازار داروی ایران مطالعه صنعت لجستی  در ایران مطالعه صنعت لوازر خانگی در ایران

مطالعه صنعت بانکداری در ایرانمطالعه صنعت خودرو در ایرانمطالعه صنعت توریسر در ایران

ر مطالعه ای درباره رفتار مردر ایران د

استفاده از خدمات مالی
گنارا سرمایه های انسانی دیجی کاال

معرفی و مطالعه نواحی پتانسین دار

به منظور تاسیس پارم فناوری

چند نمونه از پرویه های شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

https://b2n.ir/385932
https://pr.digikala.com/hr-report/


ندچیستی، چرایی و فرصت های توسعه هدفم: نوآوریناحیه  2۱ صفحه  

منابع

Anna Nikina, Josep Pique, Luis Sanz and 25 Global Innovation Leaders. (2016). Areas of innovation in 
global world: concept and practice.

Burke, J, & Gras, R. (2019). The atlas of innovation districts. Cecilia Nicolini and MIlagros Perez Opinno
Research Center.

Hanna, k. (2016). Space to think: Innovation districts and the changing geography of London's 
knowledge economy. Center in London.

Hill,G. (2020). Innovation districts are more important than ever, so how do we make sure they grow 
and thrive?, arcadis.com

Katz, B, & Wanger, J. (2014). The rise of innovation districts: A new geography of innovation in 
America. Brookings Institution _ Metropolitan policy Program.

M. Orlando & M. Verba. (2005). “Do Only Big Cities Innovate: Technological Maturity and the Location 
of Innovation,” Federal Reserve Bank of Kansas City.

Modares innovation area, mstpark.com

Pardis techpark History, techpark.ir

Sharif Tech park, techpark.sharif.ir

Tuxford, K. (2019). What makes a successful innovation district?, cities-today.com

UTSIpark History, utstpark.ir

 لیر ا جعفر
فناوری لر و مدیر توسعه نوآوری، پارم 

دانشگاه صنعتی شریف
ali.jafar@staff.sharif.ir

امیرحسین دومانی
تحلین گر، شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

doomani@ilia-corporation.com

هلیا خرسانی
تحلین گر، شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

khorsani@ilia-corporation.com

سمانه   ادی
تحلین گر، شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

ebadi@ilia-corporation.com



ندچیستی، چرایی و فرصت های توسعه هدفم: نوآوریناحیه  22صفحه  

www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com

+98 2188651729

، 3م ، بون بسوت پیوروز، پو (جردن)بلوار نلسون ماندال 
خ قه اول

www.techpark.sharif.ir
techpark@sharif.ir 

+98  2۱6653۰6۴2

تهران، خرشت، میدان شهید تیموری، به سمت 
بنرگراه شیخ ف ن هللا نوری، خیابان لطفعلی 

2، خ قه ی ، واحد ۱5 خانی، کوچه پارس، پ م 


