


 
چٌذ پیؼ فزض 
 ًُگاّی تِ آیٌذ ICT (  تىٌَلَصی ّای ارتثاعات

 (ٍ اعالػات
جاهؼِ اعالػاتی ٍ اصَل حاون تز آى 
رٍاتظ ػوَهی الىتزًٍیه در جاهؼِ اعالػاتی 



ٍ تىٌَلَصی هحَر  تىٌَلَصی تٌیاى رٍاتظ ػوَهی الىتزًٍیه، 1.
 اعت

ICTساییذُ تحَالت 2.  اعت  
 هؼٌا هی یاتذجاهؼِ اعالػاتی در تغتز 3.
ًوی تَاًذ فلغفِ  ICT تحَلتذٍى درن ٍ فْن رًٍذّای 4.

 ٍجَدی خَد را درعت تؼزیف وٌذ
تا ؽٌاخت اصَل حاون تز جاهؼِ اعالػاتی، تْتز هی تَاًذ در  5.

 ، ًمؾی هؤثز ایفا وٌذایزاىجاهؼِ 



Metaverse 

 پیدایش جامعه اطالعاتی

 ایٌتزًت: ػصز دیجیتال

 پیذایؼ واهپیَتز: ػصز فزاصٌؼت

 عال 300: توذى صٌؼتی

 ّشار عال 10: توذى وؾاٍرسی

 ّشار عال 50: غارًؾیٌی



 خزٍج اًغاى اس صحٌِ خلك ٍ ًَآٍری؟: ICTَّؽوٌذ ؽذى 

 واهپیَتزعلغِ رٍسافشٍى تز عثیؼت تا پیذایؼ 

   R&Dاٍلیي ًغل : یافتِ ّای ػلویدعتىاری در عثیؼت تز اعاط 

 دعتزعی تِ اتشار پیؾزفتِ

 اتشار پیؾزفتِدعتىاری در عثیؼت تا عؼی ٍ خغا ٍ تذٍى 

 

 دعتىاریحضَر اًغاى در عثیؼت تذٍى 

 



 
ICT  اس گزٍُ تىٌَلَصی ّای ًَیي ،( Emerging )ٍ 
 ّوگزا(converging )اعت 
 هی ؽًَذ ًَپز ؽتاب 
 رًٍذ تىاهل آى هتأثز اس پیؾزفت ّای تىٌَلَصی ّای دیگز ٍ

 اعت
 



 super trends  ٍmegatrends ػاهل ؽىل گیزی  
 ّای تحَل

ICT 
ػلَم 
 سیغتی

ػلَم 
 هَاد

ػلَم 
هغش ٍ 
 اػصاب

ػلَم 
 فضائی

IIT 
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چْارًَع ٍب: 
Information Web : ِاعالػات ٍ پایگاُ ّای اعالػات را ت

 ّن ٍصل هی وٌذ
Semantic web :  داًائی ّا ٍ پایگاُ ّای داًائی را تِ ّن

 ٍصل هی وٌذ
Social soft wares :  افزاد ٍ ؽثىِ ّای اجتواػی را تِ ّن

 ٍصل هی وٌذ
The  MetaWeb : ،را   َّػ ّاتا پیؾزفت َّػ هصٌَػی

 تِ ٍصل هی وٌذ
 (Global Brain)پیذایؼ هغش جْاًی 
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Information web 

 هذیزیت اعالػات

Semantic web 

 هذیزیت داًایی

 

Social web 

 هذیزیت ؽثىِ اجتواػی

Meta  Web 

هذیزیت َّػ تىٌَلَصیه ٍ 
 َّػ جْاًی



 
 

اس اتَهاعیَى اعالػات ٍ فزایٌذّا تِ اتَهاعیَى  : رًٍذ تحَل
 داًایی ٍ َّػ
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.1Augmented technologies :  ٍ تىٌَلَصی ّای جذیذ

دٍرتیي ّای  : آتی وِ فْن هارا اس جْاى ؽىل هی دٌّذ
دیجیتال، هاَّارُ ّا، هَتَرّای جغتجَ، ٍ تِ عَر ولی 

 تىٌَلَصی ّای اعالػات
.2Simulation technologies :  جْؼ ّای ًزم افشاری

اهزٍس ٍ آیٌذُ وِ اس عزیك فزاّن آٍردى اهىاى جذب ٍ التثاط  
عزیؼتز ٍ ّذفوٌذ تز دادُ ّای جْاى ٍالؼی، عپْزّا ٍ جْاى  

 .ّای هجاسی غٌی تز ٍ ٍالؼی تزی خلك هی وٌٌذ
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.3Awareness  technologies    
درتارُ َّیت اؽیا ٍ افزاد آگاّی هی دٌّذ: 
Biometric sensors   ٍRFID  tags   ّای واالّا 

radio frequency identification)  ) 
  تا اگاّی دادى درتارُ هحیظ پیزاهَى، اهىاى وٌتزل آى را فزاّن

ًظام ّای هزالثت ٍ ًظارت تا دٍرتیي ّای تِ ّن   : هی آٍرًذ
GPSپیَعتِ  ٍ   (global positioning system)  ٍ

Google  earth  
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 َّؽوٌذ ؽذى ایي تىٌَلَصی ّا؟
Metaverseپیذایؼ  تِ ووه َّؽوٌذ ؽذى عِ گزٍُ    

 تىٌَلَصی
 



 
 اًذیؾِ  : هاؽیي –تؼاهل تاسُ اًغاىMetaverse 

(Jamais Casio, The  futurist, Nov-Dec.2008) 
 تزگزفتِ اس رهاىNeal Stephenson 
  ٍ تِ هؼٌای فضای هجاسی وِ در آى اًغاى ٍavatar  ٍ ّا software  

agents در وٌار ّن تؼاهل دارًذ 
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 هؼٌایsingularity : 
 تَعظRay Kurzweil   در وتاب

“Singularity is near” 
تز گزفتِ اس هحافل فیشیه 
افك فزاعَی عیاّچال ّا،  لاتل تصَر ًیغت 
  تا َّػ هحذٍد اًغاى اهزٍس، فزاعَی

singularity را ًوی تَاى تصَر وزد 
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 Singularity 

2045: پیؼ تیٌی تحمك 
 عاخت َّػ هصٌَػی در حذ لاتلیت َّػ اًغاى2025تا ، 
پظ اس آى پیؾی گزفتي تز َّػ اًغاى 
 ًصةnano robot ّای َّؽوٌذ در تذى ٍ در هغش ٍ در عیغتن ّا ٍ در هحیظ سًذگی 
Singularity  چزخِ ّای هغتوز هزحلِ ای اعت وِ َّػ غیز تیَلَصیه اس عزیك

،  چٌاى تز َّػ تیَلَصیه پیؼ هی گیزد وِ  َّػ عثیؼی اًغاى  لادر تِ تاسعزاحی خَد 
 .ّوگاهی تا آى ًخَاّذ تَد

global brain 
 تزیلیَى تزاتز اًغاى: تا لاتلیت َّؽوٌذی در تفىز ٍ ػول
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ایي تىٌَلَصی ّا جاهؼِ آیٌذُ را ؽىل هی دٌّذ  
 تشٍدی عیغتن ّایICT ُخَاٌّذ ؽذخَداصالح گز ٍ  خَدآگا 
ُتا فزصت ّا ٍ تْذیذّای تاس 
عاختِ اًغاى: تٌیاى ّوِ ایي تىٌَلَصی ّا ًزم افشار اعت 
ُتَلیذ ًزم افشار دعت ویغت؟: آیٌذ 

 تأثیز آى تز رٍاتظ ػوَهی الىتزًٍیه؟
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 الشام راّثزی جْاًی ایي پذیذُ



عزح ایي اًذیؾِ در ادتیات ػلَم اجتواػی ٍ ارتثاعات 
 عزاى هختار اتحادیِ تیي الوللی هخاتزات     1998در ًؾغت 

      ( ITU )در هیٌیاپَلیظ اهزیىا، هغزح ؽذ 
  پیؾٌْاد تزگشاری اجالط عزاى جاهؼِ اعالػاتی(WSIS  )  تَعظ عاسهاى هلل

 در لغؼٌاهِ
 1999اػالم هَافمت، در هجوغ ػوَهی عاسهاى هلل در 
 اًتخابITU  تِ ػٌَاى هذیز اجالط   
 تزگشاری اجالط عزاى را در دٍ هزحلِ تصَیة وزد2001عاسهاى هلل، در دعاهثز ، 
ّشار  13وؾَر  تیؼ اس  175در صًَ  تا ؽزوت عزاى  2003در عال : هزحلِ اٍل

 ًوایٌذُ دٍلت ّا جاهؼِ هذًی ٍ تخؼ خصَصی
وؾَر در عغح عزاى   50 –وؾَر  174در تًَظ، تا ؽزوت  2005در : هزحلِ دٍم

 ّشار ؽزوت وٌٌذُ 20ٍ  –
       



ًَتزًاهِ ػول  ٍ اػالهیِ اصَل : اجالط ص 
تذٍى رأی هخالف ٍ تذٍى لیذ ؽزط پذیزفتِ ؽذ 
تزًاهِ ػول  ٍ تؼْذ تًَظ عٌذ  -تصَیة دٍ عٌذ: اجالط تًَظ

 تًَظ
تیاًگز اصَل حاون تز جاهؼِ اعالػاتی: اػالهیِ اصَل 
الذاهات السم تزای تحمك ایي اصَل تِ ػٌَاى  : تزًاهِ ػول

 ٍظایف وؾَرّا
تَعؼِ جاهؼِ  راّثزی جْاًی ٍ هٌغمِ ای ٍ هلی : ّذف اصلی

جَاهغ اس ٍضغ هَجَد تِ جاهؼِ   فزایٌذ  گذرٍ   اعالػاتی
 ICTاعالػاتی در چارچَب تحَالت 



 
تضویي تَعؼِ هتَاسى، ػادالًِ ٍ تزاتز تزای :ّذف جاهؼِ اعالػاتی

 ّوِ
 هٌؾَر تؼْذ هؾتزن وؾَرّا تزای ایجاد جاهؼِ اعالػاتی هثتٌی تز

 اػالهیِ جْاًی حمَق تؾزٍ رػایت واهل   عاسهاى هلل
تَعؼِ ٍ  فزاگیز، هزدهی تحمك جاهؼِ اعالػاتی تِ ػٌَاى جاهؼِ ای

 گزا
 وٌذ؛ تذاى خلك وِ در آى ّز وظ تتَاًذ اعالػات ٍ داًؼ ٍ داًایی

 وٌذهثادلِ وٌذ ٍ آى را   اعتفادُداؽتِ تاؽذ؛ اس آى  دعتزعی
 ّوِ حك دارًذ اس هشایای ICT  تْزُ هٌذ ؽًَذ  
ووه تِ آًاى در اعتفادُ اس : تَجِ تِ لؾزّای جاهاًذُ ٍ آعیة پذیز

ICT تزای تْثَد ٍضغ خَد 



 
 
هشایای ًاتزاتز تَسیغ رفغ تِ هؼتمذ ICT درٍى در ٍ جْاى در 

  ّای فزصت تِ آى تثذیل ٍ دیجیتال ؽىاف ٍجَد ٍ وؾَرّا
 در ًؾیٌاى حاؽیِ ٍ جاهاًذگاى ٍیضُ تِ ّوِ تزای دیجیتال

 .جْاى عغح
 



 
تأویذ تز اّویت ػلن 

ًمؼ جَاًاى 
سًاى 

ٍ ِجَاهغ درحال تَعؼِ ٍ تَعؼِ ًیافت 
تِ هْاجزاى ٍ پٌاٌّذگاى ٍ حاؽیِ  ووه : گزٍُ ّای آعیة پذیز

ًؾیٌاى ٍ تیىاراى ٍ اللیت ّا ٍ چادرًؾیٌاى ٍ ًیش وْي عاالى ٍ  
 ICTدر اعتفادُ هؤثز اس  ...ٍ ًاتَاًاى، تَهیاى، فمزای رٍعتایی 

 تزای تْثَد ٍضغ خَد



.1ICT ِدر خذهت تَعؼ : 
ّوِ تتَاًٌذ اس هشایای جاهؼِ اعالػاتی تْزُ هٌذ ؽًَذ 

 تْثَد دعتزعی ّوگاى تِ سیزعاخت : ICTایجاد سیزعاخت 2.
ICT تىٌَلَصی ّای آى ٍ 

 تِ اعالػات ٍ داًؼ ّوگاىدعتزعی 3.
 آهَسػ هْارت ّا تِ هزدم تزای اعتفادُ: ظزفیت عاسی4.
   ICTاعتفادُ اس  اهٌیتتاالتزدى اػتواد ٍ تْثَد  5.
 در ّوِ عغَحتَاًوٌذعاس  ایجاد هحیغی6.
ICTتَعؼِ ٍ گغتزػ وارتزدّای  7.    

 

 



 دٍلت الىتزًٍیه1.
 تجارت الىتزًٍیه2.
 آهَسػ الىتزًٍیه3.
 تْذاؽت الىتزًٍیه4.
 اؽتغال الىتزًٍیه5.
 هحیظ الىتزًٍیه6.
 وؾاٍرسی الىتزًٍیه7.
 ػلن ٍ داًؼ الىتزًٍیه8.



 
 تٌَع ستاى ٍ هضاهیي هحلی: تٌَع فزٌّگیحفظ ٍ احتزام تِ 8.
آسادی  ٍ اعتمالل هغثَػات ٍ تٌَع : درن ًمؼ رعاًِ ّا9.

 هالىیت رعاًِ ّا ٍ اخالق حزفِ ای
 جاهؼِ اعالػاتیاخاللی  تَجِ تِ اتؼاد01.
 تؾَیك ّوىاری ّای هٌغمِ ای ٍ تیي الوللی11.

 



 دٍلت
تخؼ 

 خصَصی

جاهؼِ 
 هذًی

عاسهاى ّای 
هٌغمِ ای ٍ 
 تیي الوللی



   
  ِضزٍرت هؾاروت ٍ ّوىاری ًشدیه تخؼ خصَصی ٍ جاهؼ

هذًی ٍ عاسهاى ّای تیي الوللی در فزایٌذ تَعؼِ جاهؼِ  
 اعالػاتی در عغح هلی

 اصَلی اًغاًی ٍ ًَیذ تخؼ



 
تغییز هاّیت رٍاتظ ٍ ارتثاعات  : 

 تىٌَلَصیه ٍ الىتزًٍیه 
پزتٌَع 

هجاسی ؽذُ یا دٍ فضایی: فضا ٍ هحیظ ارتثاعی 



 تىٌَلَصی

 اًغاى عاسهاى



 
جاهؼِ اعالػاتی رٍاتظ ػوَهی الىتزًٍیه، در تغتز 

 جزیاى دارد



 
 
اس جذب : عاسهاى ICT   در فزایٌذّا ٍ عیغتن ّا تا ّذف تْثَد

 اثزتخؾی فؼالیت ّا تا حضَر فؼال در فضای هجاسی
ایفای ًمؼ ّای هتؼارف تا اّزم تحَل : هغیز تحَل اس

 اعتزاتضیه عاسهاى
 پیًَذ عاسهاى تا هحیظ ّای هجاسی ٍ تا تحَالتICT 

ّوگاهی تا تحَالت : تىٌَلَصی  ICT 

 
 

 
 



هْن تزیي ػٌصز : اًغاى 
 الشام ًگاُ اًغاًی تِ فؼالیت رٍاتظ ػوَهی الىتزًٍیه 
اجتواػی هغؤلیت اخاللی : ًگاُ هغؤالًِ تِ اًغاى ٍe-PR 
 اًغاًی ًاؽی اس حذف ػاهل اًغاًی در رًج ّا ٍ آعیة ّای واّؼ

 هؼادالت التصادی ٍ هذیزیتی
 ِدر تزاتز هشایا ٍ هخاعزات عزًَؽت اًغاى حغاط تICT ( ٍدر للوز

 (ٍظایف
حافظ هٌافغ اًغاى در فضای هجاسی 
ًیاسهٌذ ّوذلی هتؼالی 

 عاسگاری ایي ًگاُ تا اًذیؾِ جاهؼِ اعالػاتی
 



 
 هزوش تذٍىٍ تی هزس ، اًغاًی، اخاللیجاهؼِ اعالػاتی، جاهؼِ ای ،

 اعتؽثىِ ای ٍ  فزاگیزٍ  دهَوزاتیه
 e-PR ػاهل تغْیل ٍ تغزیغ فزایٌذ تَعؼِ جاهؼِ هی تَاًذ

 اعالػاتی در چارچَب ارسػ ّا ٍ اصَل تٌیادیي 
تغْیل گز حضَر هؤثز ٍ اخاللی عاسهاى در جاهؼِ اعالػاتی 
هغؤل هذیزیت ؽثىِ ّای ارتثاعی درٍى جاهؼِ اعالػاتی 
 عاسهاى در جاهؼِ چؾن تیٌای ٍ چؾن داًایی ٍ چؾن هؼزفت

 اعالػاتی
 ؽٌاعایی توَلغ فزصت ّا ٍ تْذیذّا 
 حغاط وزدى عاسهاى تِ هغؤلیت ّای اجتواػی ٍ اخاللی خَیؼ 


