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 چکیده

در پارک نابرژنیه چلنی، تکنو افتتاح شد.  2012، در سال نابرژنیه چلنیفناوری اطالعات، در  یهاپارکیکی از 

بسیاری از خود را آغاز کرد.  یهاتیفعال 2012در سال  ITاین پارک  است. واقع شده جمهوری تاتارستان، روسیه

 از: اندعبارتکه  مشترک هستند مستقر در کازان و نابرژنیه چلنی در میان دو تکنو پارک هایژگیو

  مراکز داده 

  ساکنان 

 و مواردی دیگر که مختص واحد مستقر در نابرژنیه چلنی است. مراکز رشد تجاری 

را  انیبندانش یهاشرکت، امکان رشد هر چه بیشتر افراد و هاپارکدر نظر گرفته شده در این  یهاتیقابلفضا و 

 .آوردفراهم می

 مقدمه

شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه ای اداره میمتخصصان حرفه لهیوسبهسازمانی است که ناحیه نوآوری  

ها و مؤسساتی است که متکی بر از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت

کنند. برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و علم و دانش در محیط پارک فعالیت می

، ایجاد هاهای خصوصی و بازارها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکتدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهم

همچنین خدماتی  د.کنتسهیل میزایشی  یندهایآفرو مراکز رشد  های متکی بر نوآوری را از طریقو رشد شرکت

فناوری  یهاپارک. کنندارائه می مؤسسات مستقر ب و کیفی بهو تأسیسات مناس کاری فضاهای و باالافزوده  باارزش

بخشی از یک برنامه  عنوانبهاولین تکنوپارک های ساخته شده  دهندهنشاننابرژنیه چلنی اطالعات در کازان و 

 علم و فناوری در روسیه است. یهاپارکیکی از بهترین نابرژنیه چلنی هستند و  فدرال

 .میپردازیمکه در این مقاله به شرح آنان  نددو تکنو پارک مشترک هستیان این در م هایژگیوبسیاری از 

 

 مراکز داده 

 رمجازیغدسترسی بیومتریک است؛ امنیت تأسیسات را تضمین و دسترسی  یهاستمیسمرکز داده مجهز به  این 

 .شده است شانیهاستمیاز سبرای محافظت  هاشرکتمنجر به اعتماد باال  این مرکز با قابلیت .کندیمرا محدود 

 



 ساکنان 

مانند  ییهاشرکت. اندکرده دوچندانرا  هاپارکبا عضویت در این مجموعه معتبر بودن این  نامصاحب یهاشرکت

 ر هستند.قدر این مکان مست و... ابی ال اس مایکروسافت

 

 مراکز رشد تجاری

 فراهم کرده است. انیبندانش یهاشرکتزیادی را برای  رک علم و فناوری است و امکاناتقلب پا ،مرکز رشد 

 . میپردازیماین پارک  یهایژگیو به بررسی دیگر

 

 لنی چپارک فناوری اطالعات در نابرژنیه 

 1980افتتاح شد. در دهه  2012، در سال نابرژنیه چلنی، در فناوری اطالعات علم و یهاپارکدیگر از یکی 

احداث  در آن مکان ی کارخانه کامیون سازییک مرکز محاسبات و یک ساختمان اداری برابود که  مقرر، میالدی

 شود.

چیزی به در عمل  طول کشید ولی (1994تا  1989سال )از  5مسدود شد و در مدت  وسازساختبنا به دالیلی 

طبقه  9، یک ساختمان علم و فناوری، پس از ورود ساختمان به پارک حالنی. بااجز قاب ساختمان احداث نشد

 یهاشرکت بهرا  فردمنحصربهیک اکوسیستم  نابرژنیه چلنیتکنوپارک در  این ساخته شد. هشت ماه زمانمدتدر 

منطقه شرقی تاتارستان از نظر صنعتی و در . دهدیم، ارائه کنندیمدر شرق تاتارستان فعالیت که  ITموفق 

 یهاشرکتو  هابنگاهبستری جهانی برای ارائه خدمات به  ITپتانسیل تولیدی خوبی فراهم شده است و پارک 

 Kamaz JSC  ،Sollers JSC  ،Taneko ،منطقه اقتصادی کامسکی از جمله منطقه ویژه اقتصادی آالبوگا

JSC  ،Ammony JSC  تاس هاشرکت گریدو. 

و پارک فناوری اطالعات برای تأمین  کنندیمتقاضای روزافزونی را برای فناوری اطالعات مدرن ایجاد  هاشرکتاین 

کمک  تجاری خارجی افزارنرمداخلی به  یهاشرکتهمچنین به غلبه بر وابستگی  نیازهای آنها طراحی شده است.

منابع محاسباتی و  تحریک را نیز پتروشیمی و سایر صنایع فناوری اطالعات روسیه در مهندسیتوسعه  ،کندیم

و کاهش زمان الزم برای توسعه و  هاشرکتامنیت اطالعات  نیهمچن .کندیم نیتأمرا  هاشرکتنسل بعدی برای 

 .کندیمرا تقویت  معرفی محصوالت جدید به بازار



کوچک و متوسط در برای مشاغل  مدیریت اطالعات و فناوری یک شرکتپارک علم و فناوری  ،عالوه بر این

، همکاری و فضای مناسب برای رشد تجارییک مرکز دارای  نابرژنیه چلنیتکنوپارک در  جمهوری تاتارستان است.

،  IT House، این مجموعه شامل حالنیباا ؛تل خاص خود را نداردبرگزاری رویدادها است. این مرکز داده یا ه

آپارتمان برای کارمندان و ساکنان این تکنوپارک است که فقط ده دقیقه با ساختمان اصلی  118با  یامجموعه

 فاصله دارد.
 

 خدمات کنفرانس
 

حضور از راه دور  اتاق دارای یک مکاناست که این مجموعه طبقه دوم این  جالب یهایژگیواز  خدمات کنفرانس

مجهز  یخوببهنابرژنیه چلنی در  IT( است که برای برقراری تماس اسکایپ با پارک ییدئویو)کنفرانس  یا همان

 هایسخنران، هاشگاهینما، هاشیهما، هاکنفرانساست. تعبیه شده  ی برای گردهماییطبقه اول فضایدر  شده است.

مانند یاندکس، گوگل، آی بی  ییهاشرکت. شودیم نجا برگزارآو بسیاری از رویدادهای دیگر در سراسر روسیه در 

های را برای میزبانی رویداد خدمات کنفرانسی این پارک، کسپرسکی و دیگران ام، آکرونیس، مایکروسافت، سیسکو

ز واجد شرایط ا یامجموعهمتقاضی و تهیه دارای  ITجوانان به مشاغل  توجهجلب منظوربه .کنندیمانتخاب  خود

 افتتاح شد.  2014سال  نابرژنیه چلنی در، آکادمی فناوری اطالعات در تکنوپارک سانینوبرنامهدهندگان و توسعه

 

 کوآنتوریوم

، 1نتوریومآ. تکنوپارک کودکان کوافتتاح شدنابرژنیه چلنی در پارک فناوری  2015در اواخر سال  پارک کودکانتکنو

 آموزشجایی برای پرورش نسل جدیدی از دانشمندان و مهندسان است که از همان ابتدای تحصیل در حال 

  :مانند ییهادوره؛ اقدام کنند هادورهبرای این  توانندیمهمه  با  یتقرهستند و 

 ،7آویا کوانتوم ،6، ژئو کوآنتوم5، نورو کوآنتوم4)تکنولوژی لیزر(، کاسمو کوآنتوم 3، نانکوآنتوم2کوآنتوم

                                                           
1 Quantorium 
2 quantom 
3 nanoquantum 
4 Cosmo quantum 
5 Neuro quantum 
6 Geo quantum 
7 Avia quantum 



 13ماین کرفت ,12کوآنتوم IT ،11، الکترونیک10یبعدسه یسازمدل ،)روبو کوانتوم( 9سایبر کوانتوم، 8اتو کووانتوم

. در سال کنندیمشرکت  هاکارگاهآموزشی در  یهابرنامهکودک از طریق  1700ساالنه بیش از . شودیمبرگزار 

 14 آموزاندانش، 2017سال برنده شدند و در  یالمللنیبنتوریوم در مسابقات جهانی و آکو آموزدانش، سی 2016

 و گسترده روسیه، موفقیت کسب کردند. یامنطقهبار با پیروزی و کسب جایزه در مسابقات 

 

  یبندجمع

را  انیبندانش یهاشرکت، امکان رشد هر چه بیشتر افراد و هاپارکدر نظر گرفته شده در این  یهاتیقابلفضا و 

برای  نسل جوان یک کشور تهیه شده است.برای بهتر  یاندهیآو تمامی این امکانات برای ساختن آورد فراهم می

 شوید. مندبهرهاز این امتیازات  دیتوانیم ییهامکانبا مراجعه به چنین و موفقیت هر چه بیشتر پیشتاز بودن 

 

 منابع
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8 Auto quantum 
9 Cyber quantum 
10 3D modeling 
11 electronics 
12 IT quantum 
13 minecraft 
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