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 با تکنولوژی باال هاپارکتکنو چگونه 

 :شوندیمنی چلنی سازماندهی ژدر کازان و نابر

 )کازان( تجربه روسی

 

 

 

 

 

 

 شده است یگردآور مدرستیدانشگاه ترب یمقاله توسط پارک علم و فناور نیا

 .لذا تمامی حقوق این اثر محفوظ است

mstpark@modares.ac.ir 
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 چکیده
در سیستم  Tier III عنوانبهخود را دارد که مخصوص به مرکز داده )مرکز پردازش داده( ، تکنو پارک کازان

 ثبت و معتبر شده است. آپتایم مؤسسه یالمللنیب یبندطبقه
این صنعت مانند  یهاغولبزرگ فناوری اطالعات در پارک علم و فناوری قرار دارند. در میان آنها  یهاشرکتدفاتر 

ین ناحیه ااز ساکنان  هاشرکتدیگر  وس فیک آی سی ال کی پی او بی سی، ،ال اس آکرونیسابی  ،مایکروسافت

 کنند.یم اجراکشور  16منطقه روسیه و  60را در  هاپروژهعلم و فناوری ساکنان پارک  هستند.

مغز پارک آی  اگر مرکز داده وجود دارد. ITتجاری در طبقه سوم پارک مرکز رشد عالوه بر دفاتر اقامتگاه، یک 

هستند که  اتمسفر جوان، قلب پارک علم و فناوری است. این مراکز دارای یک فضای ویژه و مراکز رشدتی باشد 

 .متناسب است دارندهیو آنو  یهادهیاسل با ن

 

 مقدمه

کرده  بیانو  یبندجمعرا  این کشور یهاتکنو پارک ملی یبندرتبهنتایج سومین ، سیهرو فناوری یهاپارکانجمن 

با فناوری  هاشرکتتوسعه  برایرا  هاتیسا یگذارهیسرماعملکرد و جذابیت ارزیابی  این انجمن در این بیانیه .است

تکنو به  توانیمفناوری در روسیه  یهاپارکاز بهترین  که کرده استارائه و  یبندجمع به این صورت پیشرفته

 اشاره کرد. 2نابرژنیه چلنیو  1کازان parks-IT یعنی پیشرفته یهایفناوردر حوزه پارک 

ازه سدو  افتتاح شد و این مجموعه شامل سه ساختمان است: 2009ساخته شده در کازان در سال  تکنو پارک

 بازسازی شده از یک پادگان سابق و یک ساختمان پنج طبقه مدرن.

رار گرفت. ق استفاده مورداتحاد جماهیر شوروی تاتار  اننظامی توسط ITپارک  محدوده، در طول جنگ جهانی دوم

توسط یک  نفر دیگر برنگشتند. این فصل از تاریخ 350،000نفر از اینجا به جبهه رفتند و  700،000بیش از 

 لوح یادبود بر روی دیوارهای پارک فناوری اطالعات جاودانه شده است.

پادگان  یهاانساختمرا به  یکه ساختمان اصل ییهاپلریا؛ طبقه دوم ساختمان در پارک است ،طبقه نیترجالب

 .کنندیمسابق متصل 

 

 مرکز اطالعات

در سیستم  Tier III عنوانبهخود را دارد که مخصوص به مرکز داده )مرکز پردازش داده( ، تکنو پارکاین 

 است وتریکامپمترمربع اتاق  1000 دارای در کل ثبت و معتبر شده است. 3آپتایم مؤسسه یالمللنیب یبندطبقه

                                                           
1 Kazan  
2 Naberezhnye Chelny 
3 Uptime Institute 



مگاوات  2.5مرکز داده دارای دو ورودی انرژی با ظرفیت  .را دارا است 4استاک 300نصب حداکثر که امکان 

دسترسی  یهاستمیسمرکز داده مجهز به  همچنین این .شوندیمکپی  N+1اصل بهباتوجهتجهیزات فعال  ؛ستا

. به لطف کندیمرا محدود  رمجازیغو دسترسی امنیت تأسیسات را تضمین ، این مرکز که بیومتریک است

مقامات  اطالعاتی ایالتی، یهاستمیس میزبان ،ددار اریاختمرکز داده در این تخصصی که  ایمنی باال و، استانداردها

در طول مسابقات  بارکیبیش از  .کنندخدمات استفاده می نیاز اشرکت  20و است  یامنطقهرال و اجرایی فد

برای اطمینان از عملکرد این پارک  ، از مرکز دادهورزشی که در کازان، پایتخت تاتارستان برگزار شد یالمللنیبهم م

در سال  یتابستان جشنواره بیست و هفتمیندر و  استفاده شده است هااطالعاتی رویداد یهاستمیس وقفهیب

، ذخیره اطالعات یهاستمیسسرورها،  2015در سال  5فیناو شانزدهمین دوره مسابقات جهانی آبزیان  2013

 مکان مستقر کردند. در آنرا و ابزارهای امنیت اطالعات  هادادهتجهیزات شبکه پایگاه 

 

 مستقر در ناحیه( یهاشرکت)افراد و  ساکنان

این صنعت مانند  یهاغولدر میان آنها  بزرگ فناوری اطالعات در پارک علم و فناوری قرار دارند. یهاشرکتدفاتر 

از ساکنان این  هاشرکتدیگر  و 10سفیک ،9آی سی ال کی پی او بی سی ،8آکرونیس 7ال اسابی  ،6مایکروسافت

کل درآمد  کنند.یکشور اجرا م 16منطقه روسیه و  60را در  هاپروژهعلم و فناوری ساکنان پارک  ناحیه هستند.

هیجان  یهاداستان ،ساکناناین  در میان .رد روبل رسیدمیلیا 9به  2016ساکنان پارک فناوری اطالعات در سال 

. کوچک وجود دارد آپاستارتیک  تنها با استفاده از داری آی تی آیندههاشرکتو رشد موفقیت  دربارةانگیزی 

 در نقلیه وسایلسرعت متوسط  یریگاندازهسیستمی برای  توسعهدرحالاین شرکت  .11، آوتودوریامثالعنوانبه

 23در  . این شرکت با دولت جمهوری تاتارستان قراردادی منعقد کرد و پروژه آن قبالًاختراع کرد بزرگراه طول

 یک تورنمنت ایجادکه به شما امکان  eSports زیرساخت، یک Click-Stormیا  .منطقه روسیه اجرا شده است

مسابقه  1000در حال حاضر بیش از  Click-Stormبازی کنید یا یک تیم پیدا کنید.  دیتوانیم که دهدیم را

امروزه  .اندشدهثبت  عاملستمیسبازیکن در  80000 و تا االن شش جشنواره بازی برگزار کرده استآنالین و 

به  تنهانه، این هرحالبهشوند.  ITفناوری اطالعات در تاتارستان آرزو دارند که ساکن پارک  یهاشرکتبسیاری از 

فراهم کرده ، فنی و ابتکاری علمی مؤثربرای یک فعالیت  آلدهیا یهافرصت، بلکه شرایط و معنی معتبر بودن است

هوری نوآوری جم - یحمایت یهابرنامهمشارکت در  ؛پیشرفته و تجهیزات مدرن یهارساختیز: برای مثال است.

شرکت در رویدادهایی که در پارک فناوری اطالعات و همچنین سایر نقاط  امکان ؛تاتارستان و فدراسیون روسیه

                                                           
 مجموعه ای از مکانهای حافظه یا ثباتهای کامپیوتر 4

5 FINA World Aquatics Championships 
6 Microsoft  
7 ABBY LS 
8 Acronis 
9 ICL KPO BC 
10 FIX 
11 Avtodoria 



از  صوالت، کاالها و خدمات ساکنانمح ءکمک در ارتقا؛ شودیمو فدراسیون روسیه برگزار جمهوری تاتارستان 

 است. در روسیه و خارج از کشور این پارک یهاتیصالحجمله 

   

 یمراکز رشد تجار

داده مغز پارک آی  اگر مرکز وجود دارد. ITتجاری در طبقه سوم پارک مرکز رشد ، یک اقامتگاهعالوه بر دفاتر 

که  ندهست اتمسفر جواناین مراکز دارای یک فضای ویژه و  ارک علم و فناوری است.قلب پ ،مراکز رشد ،تی باشد

 متناسب است. دارندهیو آنو  یهادهیابا نسل 

این انتخاب شود.  ان، یک پروژه باید توسط جامعه متخصصتجاری شوید رشد مراکزبرای اینکه بتوانید ساکن 

، کارشناسان از معیارهای با تکنولوژی پیشرفته هاپروژه. هنگام ارزیابی شودیمسال انجام  در بار انتخاب چهار

 :کنندیممختلفی استفاده 

 وکارکسبمدل  یریپذامکان  

 سال  2تا  1پروژه در  فنی امکان تکمیل 

  در دسترس بودن تیم 

  خارجی و غیره گذارانهیسرمابرای  یگذارهیسرمامیزان جذابیت 

 

 اریدر اختامتیازاتی مانند  .رندیگیمدر نظر  هاشرکترا برای امتیازاتی ، وکارکسب مراکز رشد، مدت یک سالبه 

بازاریابی و غیره( و همچنین  ،حقوقی ،)حسابداری یامشاورهیک مربی باتجربه و انواع خدمات سازمانی و  قراردادن

مشاوران  دارند و از یگذارهیسرماصندوق  80نوپای خود. همکاری کامالً ثابت با  یهایگذارهیسرماکمک به جذب 

 یهاشرکت، سال 6در مدت  هرحال،به. رندیگیمکمک  یگذارهیسرمابه مسائل به مربوط و راهنمایان تجاری 

 .اندکردهمیلیون روبل جذب  650بیش از  هاپارکاین نوپای 

 هاآن: برخی از کندیمنوپا در توسعه تجارت خود کمک  یهاشرکتبه  ITوجود فضای کار مشترک در پارک 

 ،افراد گرید کهیدرحال، رندیگیمدر نظر  شانیک محل کار اضافی برای کارمندان عنوانبهفقط مرکز رشد را جایی 

 .کنندیمپیدا این کارمندان  میاندر  را یاحرفهیا مربیان تیم اعضای جدید 

 

IT  هتل 

پادگان سابق  یهاساختمانرا به  یکه ساختمان اصل ییهاپل طبقه دوم ساختمان در پارک است. ،طبقه نیترجالب

اما  ،رسدیمبه نظر  نخوردهدست اریبس زیهمه چ ،در خارج ساختمان .کنندیممتصل  میکه قبالً به آنها اشاره کرد

از  حتماًکه  ستین ازیهتل ن نیاقامت در ا یبرا مدرن وجود دارد. ITهتل سه ستاره  کی ،در داخل ساختمان

اتاق  53از  ITهتل اقامت داشته باشد. هتل  نیتواند در ا یم  یو هرکس دیتکنوپارک باش ((residentنساکنا



هتل فرصت  نیاقامت در ا ازآنجاکه شده است. لیتشک ویو استود تیگرفته تا سوئ یاز اقتصاد، مختلف یدر رده ها

 نیا ،شرفتهیپ یفناور یایبا دن زمانهمکازان و ارتباط  یخیتجربه حضور در مرکز تار یاست برا یفردمنحصربه

 یکشورها ،از اروپا یادیز ندگانینما نیو همچن هینفر از مناطق مختلف روس 7000دارد.  یادیز تیهتل محبوب

CIS هتل  در 2016در سال  ایو آسIT .تیهتل در سا نیا یبندرتبه اقامت داشتند booking.com  عدد  

 کرده است. افتیدر TripAdvisorهتل را از  نیبهتر زهیمهمانان جا رشیپذ تیفیاز لحاظ ک و بوده است 8.6

 

 آکادمی فناوری اطالعات

 بهباتوجه را یاژهیو، آموزش ری اطالعاتدوم در کازان افتتاح شد. آکادمی فناو یآکادم 2016در سال 

 .کرده استطراحی ن برای جوانا فناوری اطالعات یهاشرکت نیتربزرگهمراه با  و یالمللنیباستانداردهای 

، Java و Scratch یسینوبرنامهمینه تخصصی برای کودکان در ز یهادوره، های آیندهمنظور آموزش زاکربرگ به

شده است. در  برگزار، ضرب و رباتیک یبعدسه، طراحی یاانهیرا یهایباز، ، طراحی گرافیکیدوبعدانیمیشن 

، به هر یک از آنها شرکت کنند آیلندتوسعه عمومی  یهادورهدر  توانندیم آموزاندانش، طول تعطیالت مدرسه

 عمل کنند.یا هنرمند  دهندهتوسعه ،سینوبرنامهکه مانند یک  شودیمداده این امکان 

 

 کوانتوریوم

از همان که  است نسل جدیدی از دانشمندان و مهندسان برای پرورش ، جایی12کوانتوریوم کودکان تکنوپارک

ساالنه بیش از اقدام کنند.  هادوره این برای توانندیم همه باًیتقرو  آموزش دیدن هستند ابتدای تحصیل در حال

 آموزدانش، سی 2016در سال  .کنندیمشرکت  هاکارگاهدر آموزشی  یهابرنامهکودک از طریق  1700

بار با پیروزی و کسب  14 آموزاندانش، 2017سال در و  شدند برنده یالمللنیبکوانتوریوم در مسابقات جهانی و 

 کسب کردند.موفقیت  ،و گسترده روسیه یامنطقهجایزه در مسابقات 

 

 یبندجمع

بلکه خدمات  است عاتموفق فناوری اطال یهاشرکتاز  یاحرفه یاجامعه تنهانهپارک فناوری اطالعات درواقع 

جدید برای تجارت  حلراهیک  . اگر شما نیاز به ایجاد و اجرایدهدارائه می یاحوزهاز هر  هاشرکتبرای  یاگسترده

مرکز نید، کت از دانش خود محافظ دیخواهیم، پس باید به مرکز توسعه فناوری اطالعات بروید. اگر خود دارید

 شدرمرکز  ،به شرکت خود جذب کنیدنوپایی را  یهاشرکت دیخواهیمشماست. اگر  منتظر مالکیت معنوی

 .کندیم یدهسازمانبرای شما را  دهندهشتابیک برنامه  وکارکسب

                                                           
12 Quantorium 
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