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چکيده
تات کشورمان در تمرکزگرايي روشن پيامدهاي از يکي شهروندان در گوناگون هاي بيماري بروز و محيطي زيست مشکل

تان براي کاربردي و گوناگون هاي روش کاربستن به و است. پيشنهاد ايران، ، تاع کاست نيازهککاي از يکککي تمرکککز اين سري
فيزيکککي اجککزاي کککردن اينترنککتي يککا کککردن مجازي کمک به عمل در مجازي فناوري است. پارک ما جامعه کنوني
تات رسد مي نظر به بنابراين آيد، مي وجود به فناوري هاي پارک هککاي روش از يکککي مجککازي فنککاوري هککاي پارک سککاخ

و ايران اطلعات فناوري در تمرکزگرايي ميان ي رابطه شده کوشش مقاله اين است. در تمرکز از کاستن براي شايسته
تات است.  شده بررسي گوناگون هاي جنبه از مجازي فناوري هاي پارک ساخ

مجازي فناوري پارک ايران، اطلعاات فناوري ، گرايي کليدي: تمرکز هاي واژه
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مقدمه
دارنککد. کتابخککانه، هککا شککرکت يبرا يستهشا يطيمح يساز فراهم و ها شرکت يساز آماده در يادينيبن نقش يفناور يها پارک

ي،تخصصکک يهککا يشککگاهآزما يش،) همايها سالن يا( سالن صنعت، با ارتباط )،يزيکيف يکينزد اغلب (و دانشگاه با يکنزد ارتباط
تار  و يکار يدفترها کککه هسککتند يامکانککات ) ازيينپککا ي بهککره بککا و مکدت (بلنککد يسککتهشا يمها وا و مالي يبانيپشت يرش،پذ دفت
هککاي يجهنت و ها يسککودمند ي همه بککا هککم با همراه امکانات ينا ي همه گرفتن قرار هم کنند. کنار يم فراهم يفناور يها پارک
يهککا جنبه از اسککت. تمرکککز داشککته دنبال به ار يگوناگون يها يدشوار يزيکي،ف تمرکز به يازن يلدل به است، داشته که يروشن

يريکارگ به و ينترنتا وجود با . امروزهشود يم پرداخته آن از يبخش به مقاله ينا در که آورد يم وجود به را يمشکلت گوناگون
يککنا و نمود برطرف را مشکلت ينا يا اندازه تا توان يم گوناگون هاي يطمح از ياريبس يساز يمجاز و ها ارتباط انواع يبرا آن
تات يناست. بنابرا يکنون يفناور يها پارک هاي يتمحدود و مشکلت از ياريبس شدن برطرف بخش يدنو امر يفناور پارک ساخ

تاث تواند يم امور از ياريبس يساز يمجاز و يمجاز تام يلدل (به تمرکز کاهش باع آن) يفضا از کاستن يا يزيکيف مکان به يازن عد
تات ي دربردازنده تواند يم خود يحل راه هر که گونه باشد. همان ها ينههز و آمدها و رفت يزانم از کاستن و در باشد يا تازه مشکل
تات از يبرخ کار آغاز ينهم در يدکوش يدبا و دارد وجود يتوضع ينهم يزن ينهزم ينا گککردد. يبررس نو يها طرح ي يندهآ مشکل

در کککردن دقکت بلکه يستن اي يستهشا يها حل راه ينچن گذاشتن کنار يا کردن رد ايمعن به عنوان يچه به ها يبررس ينا البته
تات از يکککيبکنککد.  اي يژهو کمک ها آن ياغنا و ها حل راه ينا بهبود به تواند يم آن ياثرها کاستن يا کردن برطرف و يندهآ مشکل

تات هاي يجهنت ه مقاله ينا باشد. در اطلعات يفناور در ييگرا تمرکز يشافزا تواند يم يمجاز يفناور يها پارک ساخ ونگ ب يچگ
شود. يم پرداخته يمجاز يفناور يها پارک و يرانا اطلعات يفناور در ييگرا تمرکز يانم ارتباط

يمجاز يفناور پارک
از جککامعه در ثککروت افزايککش آن اصککلي هککدف و شود مي مديريت اي حرفه متخصصين بوسيله که است سازماني علمي پارك يك

بيادسکتي است. براي دانش و علم بر متکي مؤسسات و پارك در حاضر هاي شرکت ميان در رقابت و نوآوري فرهنگ ارتقاء طريق
و خصوصککي هاي شککرکت توسککعه، و تحقيق موسسات دانشگاهها، ميان در را فناوري و دانش علمي،جريان پارك يك هدف اين به

زايشکي فرآينکدهاي و رشکد مراکککز طريککق از را نکوآوري بر متکي هاي شرکت رشد و کند مي مديريت و انداخته حرکت به بازار،
بککال کيفيت با تسهيلت و کاري فضاهاي با همراه بال افزوده ارزش با ديگري خدمات همچنين علمي هاي کند. پارك مي تسهيل
تافتعر ينآخر   هموارهISAP ]. البته1نمايند[ مي فراهم از يکککي( سککنز ييس. لککوگککذارد ي] م2[ يفناور و علم پارک از  را خود ي

ياقتصادها و نوظهور اقتصاد يدارا يکشورها در يفناور و يعلم يها پارک نقش ينتر مهم که است باور ينا ) برISAP يرانمد
تالح در ه ي ارائه گذر، ا ا و يلتتس ال يتحم ادا از فع رکت يج ر يمتک يمحل يها ش وآور ب تاشافزا و ين درت ي ابت ق در رق

].1است[ منطقه در موجود يها مؤسسه
تات اينترنت تاد و تکامل يبررس يبرا را يکتايي فرص تاش رش به يزمان ي دوره در تواند يم يبررس ينا يراز کند يم فراهم ياقتصاد بخ
تار3شود[ انجام يکوتاه نسبت تاد توان يم را ينترنتا ]. بست تاد تککوان يم آن در که کرد وصف نخورده دست و بکر يبستر همانن رشکک

تاه ينترنتداشت. ا انتظار را يعيسر اسککت. کککرده فراهککم يککتيگ سراسر در را گوناگون يعصنا يانم تجارت يبرا ينينو يارتباط را
تار همچون ينترنتا تانپ بککا همزمان و است کرده متحول را اقتصاد ينينو يراهبرد ابزا تاعسککر يوسککت تار بککه گونککاگون يهککا ملت ي بککازا

تان يبرا يا تازه يها چالش و ها فرصت ي،جهان و سککاختار يبررس ي ينهزم در ي]. گزارش4[ است آورده وجود به المللي ينب بازرگانا
يهکا پارک در يسکاز يمجکاز هکا، ينهزم يگرد همچون که است است. روشن شده ] آورده5[ در يمجاز يها سازمان هاي يژگيو

شود. گرفته کار به يزن يفناور
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بککا شککود يم کوشککش ها پارک از گونه ينا است. در يفناور يها پارک ي ينهزم در ينينو نسبت به ي مقوله يمجاز يفناور پارک
انينترنتا  يا يکشور يا يمحل يها (شبکه دور راه يها ارتباط و ها يتوانمند از يريگ بهره ا پارک يها هکدف ) هم اور يه يفن
يعصنا گذاران، يهسرما ها، دانشگاه استادان پژوهشگران، ي،پژوهش مراکز ها، دانشگاه از اي همجموع ها پارک ينشود. ا دنبال يواقع

]. بککر6[گککذارد يم هم با تعامل در و يکديگر کنار در يمجاز ييفضا در دور راه يها ارتباط کمک به را پراکنده يعنصرها يگرد و
زا همان که است ينترنتيا يطمح يک واقع در يمجاز پارک يدز،ل دانشگاه يفتعر ي يهپا يف ياج ارک يزيک اور پ از يفن يمج

[کند يم فراهم يمجاز صورت به را مطالعه يها اتاق و پروژه يها اتاق ي،شخص يدفترها يرش،پذ دفتر کنفرانس، سالن همچون
7 .[

زار نرم و يارتباط ي،افزار سخت امکانات ي،مجاز يفناور پارک يک نمودن برپا براي اگون ياف ازن گون ت. همچن ي ناس دبا ي ي
يفنککاور يمجاز رشد مرکز ي ينهزم در کار ينشود. ا آماده يرانا يطشرا به توجه با يفناور پارک سازي يادهپ يبرا مناسب يمدل

يکککنزد آن يشنهادپ زمان يول شود انجام آن در هايي يرايشو يدبا گرچه است شده نجام] ا8[ در يمجاز يفناور پارک از يشپ
ا ايران در يمجاز يفناور پارک ي ينهزم در يجد کار از يشپ سال چهار به ت. ش ت يداس نتر مهم و يننخس ار ي ي ينهزم در ک

وت نقکاط يکران،ا در يمجاز يفناور پارک يبرا مدل ي ارائه بر افزون آن در که ] باشد6[ يمجاز يفناور پارک يکنا ضکعف و ق
هاي يحتوضکک يفنککاور يهککا پارک و رشککد مراکز يانم تفاوت ي است. درباره شده داده يح توضSWOT يلتحل يک قالب در مدل

يککنا بککودن يدولککت يا يخصوص بحث به ينهمچن و است شده داده يحتوض باره ينا در يز] ن9[ در که است شده داده يگوناگون
يککنا و شککوند برپککا يزن يمجاز يمهن صورت به توانند يم يفناور يها پارک و رشد است. مراکز شده پرداخته نيز ها پارک و مراکز
تاش دو هاي يسودمند يدشا يبيترک حالت طراحکي ي دربکاره يمفصکل ] گکزارش10[ باشککد. در برداشته در را يمجاز و يواقع رو
بکر يککرانا در يکنکون يفنککاور يهککا ] پارک11[ است. در شده ادهد آورده کشور در مجازي نيمه رشد مراکز توسعه  جهت مدلي

تان سطوح و ياطلعات گوناگون هاي يفناور ي يهبرپا بندي يمتقس يناند. ا شده بندي يمتقس ياطلعات يفناور ي يهپا کککه آن گوناگو
تان يها شرکت ياراخت در تات واقع است. در شده انجام است، گذاشته ها پارک ينا درو يک يبرا يهپا يازهاين حداقل شده ياد امکانا

تاش و امکانات ينا کردن است. فراهم يمجاز سازمان تادخر و بسککترها شکدن آمکاده يازمنکدن ها آن گستر نکرم و افزارهککا سکخت يک
گونککاگون يها شککرکت يدبا نظر ينا است. از ها آن انجام يبرا گوناگون يمانکاريپ يقرادادها عقد و يسفارش و يعموم يافزارها

هاي ينهزم در يشرفتپ و گسترش بخش يدنو ها ينا ي شوند. همه يردرگ ينهزم ينا در افزار  سخت و افزار نرم و اطلعات ريفناو
.يدآ دست به يگريد ي يجهنت عمل در يدشا يول است کشور گوناگون يها نقطه در اطلعات يفناور

ايران اطلعاات فناوري در گرايي تمرکز
کشککور در متمرکز ياربس يبخش به اطلعات يفناور خود عمل در يول باشد تمرکز از کاستن اطلعات يفناور يها هدف از يکي
امککر يککنا به ارتباطات وزارت يژهبو آن يمتول مؤسسات از ياست. برخ شده ييگرا تمرکز يدتشد يبرا يعامل و است شده يلتبد

ها شککرکت و ادارات و ها سککازمان يگککرد يککن. همچنشوند يم انجام مرکز در باره ينا در ها پژوهش و کارها ي همه و زنند يم دامن
از بلکککه نبککوده يينپککا به بال از صرفاا ييگرا تمرکز روند ينا که شود يادآوري يد. بازنند يم دامن مسئله ينا به يز) نيبوم ي(حت

تاد که معنا ينا به باشد، يم يزن بال به يينپا يبککرا و زننککد يم دامن شدت به ييگرا تمرکز ينا به مسئولن از يرغ به گوناگون افرا
از يبرخکک واقع  . دردهند يم انجام يتختپا از همواره يممستق يرغ يا يممستق صورت به را خود اطلعات يفناور يدهايخر نمونه
.شوند يم ديده يادز يزن يگرد هاي ينهزم در ييتمرکزگرا در و يستندن اطلعات يفناور مخصوص ها، عامل
داهو يخوب به يرانا اطلعات يفناور در يدشد ييگرا تمرکز ينا هاي نشانه ت، ي را اس ونه يب ه تکوان يم نم و هکا پروژه انبکوه ب
تان يها شرکت به يهمگ که کرد اشاره يسپار برون يها طرح تمرکککز يکدبا همککه يککنا ]. به18-12[ شوند يم سپرده يتختپا درو

قرار يتختپا در يهمگ که افزود را اطلعات يفناور ي ينهزم در ها آن به وابسته يها شرکت و ها خانه وزارت و نهادها و ها سازمان
ات يفناور هاي يشگاهنما انواع ها ينا بر ]. افزون22-19دارند[ ه اطلع ا در ک زار يتختپ وند يم برگ ه ش نا ب ع ي ن يتوض دام
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يککنا در کککه اسککت ييهککا نکته يگريد از اطلعات يفناور ي ينهزم در يتختپا در کشور مادر يها دانشگاه يدشد . تمرکززنند يم
تات يبررس يشود. برا توجه آن به يدبا ينهزم و گزارشها و خبرها يمدت يبرا يست،کاف يرانا در اطلعات يفناور گوناگون مشکل

تات از خيبر ] به23،24[ در نمونه يبرا شود يدهد مشکلت ينا يخوب به تا شود يبررس ينهزم ينا در يها مقاله يريتيمد مشکل
است. شده پرداخته اطلعات يفناور در

يطيمح يستز اثرات و يشرفتپ با آن ي رابطه و ييتمرکزگرا
در فقط يحت کشورها يگرد در ييزدا تمرکز ي تجربه و است کشور آن در تمرکز کشور يک يشرفتپ در يشروپ مشکلت از يکي
تاتپ به شدت به يژهو هاي ينهزم از يبرخ «دنککگ» اصککل ينچ يشينپ است. رهبر کرده کمک يژهو هاي ينهزم همان در آنها يشرف
گ کلم ينچ يها استان از ياريکرد..... بس اعلم را خود هاي يژگيو ي يهپا بر منطقه هر وش ي يکزهآو را دن و سکاختند خکود گ

... اعلم خککود يها ساخت يرز يمال ينتأم منظور به ياعتبار هاي ياستس در هم و يمال مسائل در هم را خود ياقتصاد استقلل
متمرکز يرغ ياربس داري، يهسرما ين. ادهند يم يلتشک را ينچ يننو يدار يهسرما ياصل ي هسته مختلط يها شرکت ينکردند. ا

در کککه اي يدار يهسککرما کنککد؛ يم يککتتبع آنهککا بککا مرتبککط يتجار يها شبکه و يمحل و ياستان هاي يهاتحاد طرح از چون است
تان يهککا نمونه ]. بکه25اسکت[ رقابت توان يدارا يالملل ينب سطح در و يانحصار سلطه يدارا يمحل يبازارها يککزن يگکريد فکراوا

تاک به گوناگون يکشورها از باره ينا در توان يم يککنا در مختصککر يککنهم به مقاله ينا در يول نمود اشاره گوناگون يها منبع کم
از يککيزدا تمرکککز به آگاهانه يشگرا مستلزم ، يدولت ينقوان به دوباره اعتماد و يجاد«ا که شود يم يادآوري و شود يم بسنده باره

]».26است[ جامعه آحاد به دولت شدن يکنزد و يريتيمد توان
و گذاشککته يجککا به يگوناگون يطيمح يستز اثرات است بوده يتختپا در يتجمع يدشد يشافزا با همراه که يدشد تمرکز اين

سککال، يککنا مککاه يد تا 1388 سال در که است شده گزارش که گونه است. به اثرها ينا ينتر روشن از هوا يآلودگ که گذارد يم
تاز روزهکا يکهبق و داشکته پکاک روز 21 تنهککا و است داشته خطرناک روز يک و لمناسا ياربس روز يک و ناسالم روز 35 يتختپا رو

تاتوضع ي ينهزم در يگوناگون يها مقاله و ها ].گزارش27اند[ بوده سالم تاد ي ت شکده ارائه کنون تا يتختپا يطيمح يستز ب ککه اس
تاتوضککع ينا يامدهايپ از رخيب يقلب ي،تنفس گوناگون هاي يماري. بيستن ها آن به پرداختن يجا مقاله ينا در يسککتز يککموخ ي
يا قرمز يها چراغ پشت در يهودهب يانتظارها و گوناگون هاي يشلوغ از يناش يروان هاي يماريب ها آن به يدبا که هستند يطيمح

در ها مسککئله يککنا از کککدام هککر افزود. به يزن را ها يشلوغ ينا از يناش گوناگون هاي يريدرگ و مترو و ها اتوبوس انتظار يها صف
شود. پرداخته يليتفص طور به يدبا خود يجا
اور انتقال ينوع يزن يمجاز يفناور يها پارک يگرد يسو از ه يفن اب ب د يم حس راز آين دها از ي رد از آن ي ي ورها يگ ه کش ب

تاقطر از يفناور انتقال ينا يطيمح يستز يها جنبه به يدبا و است يدهرس کشورمان وجه پاک ي توسعه يسممکان ي ود. در ت [ ش
به يشترب شده ياد ي مقاله در گرچه است شده داده يحتوض پاک توسعه يسممکان يقطر زا يفناور انتقال مفهوم يا اندازه ] تا28

هککاي ينهزم ي همه در ککه اسکت شککده اشکاره يزن يکساني يعموم و ياصل يها نکته به يول است شده اشاره اي يژهو هاي يفناور
دارد. کاربرد و کند يم صدق يفناور انتقال

يريگ يجهنت
برآورده يمجاز يها پارک ساخت ي يهپا يها هدف تنها نه يران،ا در اطلعات يفناور در ييتمرکزگرا به توجه با رسد، يم نظر به
در امککر يککنا . البتککهشککود يم کشور در يکل ييتمرکزگرا و اطلعات يفناور در ييتمرکزگرا يشافزا باعث برعکس بلکه شود ينم

يککزاتتجه کککردن آمککاده و سککاخت شککود، مي پيشنهاد بنابرايننمود.  دقت آن به شدت به بايد يول است يدهپوش ياربس کار آغاز
يککنا ياصککل يدفترهککا يحککت و شککود انجککام يتختپا از يرونب يها شرکت در يمجاز يها پارک يبرا يافزار نرم و يافزار سخت
تاع و تعککداد شککود. تنککوع برپا يتختپا از يرونب در تواند يم يمجاز يها پارک و يمجککاز يفنککاور هککاي رکپا يککنا سککازي يادهپ نککو
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يککاد مشککل کککاهش بکاعث يسادگ ها) به پارک يا ها شرکت يزيکيف مکان گرفتن نظر در (بدون ها آن ي همه از دولت يبانيپشت
تاک يازمندن مشکل اين حل ين. همچنگردد يم مقاله ينا در شده تات از مردم و مسئولن درست در و يرانا در ييتمرکزگرا مشکل

ال طلعاتا يفناور ي ينهزم در يژهو به تاد به است. اصو تات همچون اي يستهشا حل راه در يمشکل ينچن آمدن وجو يها پارک ساخ
تاک ينهم يلدل به يمجاز يفناور از يبرخکک رسککد يم نظککر بککه يککناسککت. همچن آن يامککدهايپ و کشور در تمرکز از نادرست در

از يککرونب رشککد مراکککز و هککا پارک مسککئولن از يبرخکک در يککژهو (به کشورمان در يمجاز يها پارک رشد ي ينهزم در ها مخالفت
.گردد يبرم يا مسئله ينچن به يممستق يرغ يا يممستق طور ) بهيتختپا
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