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 آينده فناوري
 زندگي در سايه فناوري

 به نام خداوند جان وخرد
 كزين برتر انديشه برنگذرد

 



 آينده فناوري
 زندگي در سايه فناوري

 رسد آدمي به جايي كه جز خدا نبيند
 بنگر كه تاچه حد است مقام آدميت

 )سعدي(
 بار ديگر ازملك پران شوم
 وانچه دروهم نايد آن شوم

 )مولوي(



 آينده فناوري
 زندگي در سايه فناوري

 آيا می توانيد آينده زندگی در قرن بيست ويکم راپيش بينی کنيد؟
 به نظر شما لذت بخش است يا هراس انگيز؟

 
پژوهش های انجام شده در قرن بيستم وظهور دستاوردهای جديد اين پژوهش ها 
در قرن بيست ويکم چنان شگفت انگيز است که در برخی موارد در باور ما 

ودر مواردی موجب ترس از آينده ) به قول مولوی در وهم نايد(نمی گنجد
 .بشريت می شود



 آينده فناوري
 زندگي در سايه فناوري

 :در دهه های آينده قرن بيست ويکم سه فناوری 
فناوري اطالعات 
فناوري نانو 
فناوري بايو 

 
 .باهم در آميخته شده و شگفتي هاي بسياري خلق خواهند كرد



 آينده فناوري
 زندگي در سايه فناوري

 :شگفتي هاي چون 
البسه هوشمند 
وسايل حمل ونقل هوشمند 
ارگانيسم هاي هوشمند 
ابزارها وتجهيزات هوشمند 
درمان بيماري هاي غير قابل درمان 
تسخير فضا 
ادغام انسان وماشين 



 آينده فناوري
 زندگي در سايه فناوري

 :شگفتي هاي چون 
ابزارهاي جاسوسي نانومتري 
هواپيماهاي مافوق صوت هوشمند 
انتقال ماده 
ابر رايانه هاي مينياتوري 
خلق ارگان هاي از بين رفته 
استفاده همگاني از هوش مصنوعي 
استفاده همگاني از روبات در منازل ومحل كار 
و..................................... 

 

 
 



 آينده فناوري
2020- 2015 

 .اولين قلب مصنوعي كه داراي قابليت تنظيم خودكار است



 نسل جديد ابر حمل كننده ها



 افزايش خودرو هاي برقي به يك ميليون در سراسر جهان



 چيپس گزاري حيوانات اهلي براي رد يابي آن ها



 اولين هتل فضايی



 فرود در مريخ



 استفاده گسترده از ربات ها در كشاورزي



 روش هاي جديد انتقال دارو براي بيماري هاي مغزي



 توليد خودروهاي مسافربر فضايي با امكان حمل هفت مسافر



 در سال 100000افزايش توليد كاميون هاي برقي وهيبريد به 



 نانومتر 10توليد انبوه چيپس هايي به اندازه 



 خلق دوباره دندان ها



 كاشتن ابزار بيسم در زير پوست براي پايش سالمتي انسان



 توليد گسترده وتجاري اولين واكسن ايدز



 اولين جت مافوق صوت شخصي



 انجام جراحي هاي بسيار پيچيده با روبات



 ...استفاده از ربات زنبورها براي عمليات جاسوسي ، نجات و 



 GB/S 100ابزارهای انتقال اطالعات با سرعت  



 توسعه پرينت سه بعدي در صنايع مصرفي



 در هم شكسته شدن مرزهاي قدرت محاسبه كامپيوترها



تجاري شدن چشم بايونيك با قدرت رزولوشن باال براي افرادي كه مشكالت 
 بينايي دارند  



 عمومی شدن ترابری با وسايل نقليه بدون راننده



 آينده فناوري
2020- 2015 

 2020ميليارد در سال  5افزايش كاربران اينترنت به حدود 



 توليد نسل پنجم تلفن هاي همراه 



 نوشتن بدون دست وتنها با فکر کردن



 جايگزيني ارگانيسم هاي پيچيده با استفاده از سلول هاي بنيادي



 مبارز با سکته های قلبی با استفاده از سلول های بنيادی



 توسعه دستاورد های افزايش طول عمر



 .استفاده از تلويزيون هاي هولوگرافيك همگاني مي شود



۲۰۳۰ - ۲۰۲۰ 

 تجاری شدن قرص های نابارور کردن مردان



 دستگاه ذهن خواني براي مقاصد امنيتي



 .مي رسد) 5NM(اندازه ميكرو چيپ ها به حداقل مقدار ممكن



 رشد شتابان استفاده ازپوشاك نانو



 استفاده از كاشت ايمپلنت براي بازيابي حافظه



 توليد انبوه پوشاك با چاپ سه بعدي با قيمت بسيار نازل



 الکترونيک برای درمان آرتروز –استفاده گسترده از بيو 



 موشك هاي مافوق صوت



 توليد اعضاي بدن انسان با چاپ سه بعدي



  11اف  –دي -جوان سازي ماهيچه هاي قلب با پروتئين جي



 بازيافت مجدد اندام هاي از دست رفته



 .هوش مصنوعی مشابه انسان به واقعيت می پيوندد



 آينده فناوري
2040- 2030 

بيشتر خودرو هاي موجود برقي يا هيبريد  
 .خواهند شد



 .هوش مصنوعی فراگير می شود



 .جانشين اينترنت مي شود 4وب 



 .سلول های بنيادی در داروخانه ها به فروش می رسند



 .ترا بايت برثانيه امكان پذير مي شود 1اينترنت با سرعت 



 .ديوارهاي نمايش هولوگرافيگ همه گير خواهد شد



 .ربات هاي نانومتري گروهي مورد استفاده قرار مي گيرند



 .حمل ونقل هوشمند فراگير مي شود



 .افراد وفات شده به صورت هولوگرافيک بازيابی می شوند



ربات هاي هوشمند به صورت گسترده درجنگ 
 .مورد استفاده قرار مي گيرند



فراورده های گوشتی مصنوعی جايگزين فراورده های طبيعی 
 . می شود



 .بيماری آلزايمر کامال درمان می شود



 .چشم بايونيک بسيار برتر از چشم انسان خواهد شد



 .دسترسي به رايانه هاي كوانتومي به صورت گسترده امكان پذير مي شود



 DNAمولكول هاي پيچيده نظير ) Teleportation (انتقال 

http://www.futuretimeline.net/21stcentury/2038.htm�
http://www.futuretimeline.net/21stcentury/2038.htm�


Full Immersion Virtual Reality 



2050 -2040     

 شتابان شدن ترکيب انسان وماشين



رشد شگفت انگيز فناوري وپيشي گرفتن باور نكردني بر مباحث  
 اجتماعي ، سياسي وكسب وكار



 تركيب هماهنگ وهمساز انسان وماشين



 .هواپيما های نظامی کامال خودکار وهوشمند فراگير می شوند



 .ربات هاي هوشمند در منازل ومحيط هاي كاري پديدهاي عادي خواهند بود



 زندگي در سايه فناوري

 با سپاس فراوان از توجه سروران گرامی ۲۰۵۰به اميد ديدار شما در همايش 
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