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هسلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آیند

معاونت آموزش وکارآفرینی

موضوع نشست عصر مجازی، چهارمین موج تغییر در جامعه

 1400بهمن ماه  5زمان: سه شنبه 

18الی  17ساعت 

اکبر جاللیپروفسور علی: سخنران
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عناوین

مقدمه•

مجازیعصر•

مجازیعصرهایچالشوهافرصت•

مجازیعصرآینده•

مجازیعصردرمشاغل•

هاتوصیهوراهکارها•

بندیجمع•
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معاونت آموزش و کارآفرینی

1400ماه بهمن5: تاریخ برگزاریموضوع نشست سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده
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مقدمه
مالقات،ت،تجارخرید،روشتغییرپتانسیلدلیلبهفناوری،اشکالسایرمانندمتاورسومجازیعصر•

هعرضبدوخوباهدافوبرنامههاباغیره،وبازاردرتجارتدرآمد،کسببازی،سرگرمی،ازبردنلذت

.میشود

بهراموجودمشاغلآنتبعبهوجهانفرهنگکلتواندمیاساسا متاورسومجازیعصرایدهاینکل•

.کندبازآفرینیکلیطور

.استراهدرنخواهیمیابخواهیمچهدارند،احساسیچهآنمورددرمردمکهنیستمهماما،•

.کنیمزندگیآنباوبگیریمنظردردیگریفناورینوآوریهرمانندراآنکنیممیسعیما•

.داردخودذاتدررامناسباستفادهپتانسیلزیراکرد،استفادهخوبیبهآنازمیتوان•

.استمااختیاردرشویممواجهآنباچگونهوشوداستفادهآنازچگونهکهاین•
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مقدمه

4

راسریعیتغییراتآندرکهکنیممیزندگییزماندرکههستیمیشانسخوشهایانسانما•

ایحرفهنظرازهموشخصینظرازهمکهکنیممیتجربهرامتفاوتیرفتارهایوبودهشاهد

.دهدمیقرارتأثیرتحتراما

رینتمهمازیکیاشتغالورساندمیظهورمنصهبهرابزرگیهایفرصتسریعتغییر•

!باشدمیمدرنهایفناوریسریعتغییراتزماندرهادغدغه

زندگی،درزیادیتأثیراتتواندمیمجازی،عصرازحاصلسریعتغییراتاینباشدنهمراه•

گیریچشمطوربهبرایمانرانوآوریومفاهیمآزمایشزمانوباشدداشتهماتفریحوکار

.یابدمیکاهش
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مقدمه

5

دمحدودیگرراههایازراماحالعیندرامامیکنند،کمکمابهجهاتیازاغلبفناوریها•

.دارندراخودتهدیداتوهافرصت،میکنند

مایبرا(دیگریفناوریهریااجتماعیفناوریهایچه)فناوریهااینکهبرایبنابراین،•

قوتاطنقازبتوانیمتاکنیمدرکراضعفنقاطهموقوتنقاطهمبایدباشند،کارساز

.کنیماجتنابضعفنقاطازآگاهانهوکنیماستفاده

درفوقالعادهسودمقابلدر(رودررو)F2Fکارآمدترتعاملهایبینمیتوانیمچگونهاما•

،رندآومیبوجودمتاورسمانندسازیبعدیسههایفناوریومجازیعصرکهدسترسی

.رسندمینظربهمخالفهایقطبمانندآنهاکنیم؟ایجادتعادل
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مقدمه
حضرتمیالدازقبلسالمیلیون4بهنزدیک•

اییابزارهازکهآموختنداولیههایانسانمسیح

!کننداستفادهابتداییوسادهبسیار

تاآموختاولیهانسانآنازبعدسالمیلیوندو•

!کندکنترلراآتشچگونه

درشربزندگیدراختراعاتبینتاثیروفاصله•

!استبودهزیادبسیاردورهایگذشته

شدهایلحظهاختراعاتبینفاصلهامروزه•

!است
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مقدمه
.اگردیدسالپیش،بشربهکشاورزیوتوسعهآندستیافتکهمنجربهامکانیکجانشینیوایجادروستاهاوسپسشهره۱۲۰۰۰•

دانیمرایکردیممسالپیش،انقالبعلمیآغازشدوریاضیات،نجوم،زیستشناسی،وشیمی،تقریباهرآنچهراکهفکرمی۵۰۰تقریبا•

.تغییرشکلدادند

.هاستسالپیشانقالبصنعتیبهوقوعپیوستواکنوناختراعکامپیوتروظهوراینترنت،جهانکنونیماراشکلداد۲۵۰حدود•

:بهسرعتاینتحوالتباردیگردقتکنیم•

.نسلگذشتهاست۱۰۰،۰۰۰اززمانظهوراولینگونهانسان•

.نسلمیگذرد۷،۰۰۰اززمانظهورانساناندیشهورز•

.نسلمیگذرد4۰۰اززمانظهورتمدنشهری•

.نسلپیش،کاربردعلومرایادگرفتیم۲۰•

.نسلقبل،انقالبصنعتیرخداد۱۰•

!خواهندبودمانسلدیجیتالدرفضایدوبعدیمیباشیموفرزندانماندرعصرمجازیسهبعدی.گذردازظهوراینترنتتنهایکنسلمی•
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مقدمه

انسانزندگیدرپیشسالهزار۵۰ازکهبزرگرویکردسه•

:آمدبوجود

.دانشگسترشدرشتابرشد•

.هانسلبیندانشانتقالوحفظ•

.پیشینیاندانشازترعمیقبینشآوردندستبه•
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فناوری، گذشته، حال و آینده: جهان در حال تغییر است

Evolution of Technology: where we are?
9
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تئوری موج چیست؟
.تاسآوردهبوجوداساسیتغییرازموجیوبودهتحولمنشعبشر،تاریخدرفناوریهمواره•

آنمردمیمنفومثبتعکسالعملهایبااستداشتهتاثیربشرزندگیدردرکهجدیدپدیدههر•
.استشدهمواجهعصر

موج اول موج دوم موج سوم موج چهارم

كشاورزیعصر عصر صنعت عصر اطالعات عصر مجازی

هزاره اولهزاره دومهزاره سوم
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1st Wave: Agricultural Age

(29,500 Years) Goal, Produce Food

2nd wave: Industrial Age

(500 Years) Goal, Produce Material

3rd wave: Information Age

( 25 Years) Goal, Produce Information

4th wave: Virtual Age 
( 20 Years ahead!) Goal, Spirituality

تئوریموج
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!یتالیهای نوین دیجعصر مجازی تركیبی از دنیایی واقعی و فناوری

!گذردمیسال۵۰تافلرآقای"اطالعاتعصر"سومموجنظریهاز•

آمدنقولوبود،شدهمطرح۱393سالازچهارمموجعنوانبهمجازیعصرنظریهکهوجودیبا•

دوجوکنونتاآنکردناجراییبرایفنیامکاننبوددلیلبهبود،دادهزمانآنازدههدرآنرا

.استنداشته

کهاوریفنایناست،شدهارائهفیسبوکتوسطکهمتاورسعنوانتحتجدیدیدیدهپبااخیرا•

ردفناوریبزرگهایشرکتوافرادتوجهموردآورد،میبوجودراواقعیتوفناوریبیندنیای

!استگرفتهقرارجهان

عیتواقبهرامجازیعصردرکوچهارمموجبهسومموجازانتقالفهمزمینه"متاورس"فناوری•

.استکردهفراهم
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نظریه موج چهارم عصر مجازی به زبان ساده
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نظریه موج چهارم عصر مجازی به زبان ساده
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نظریه موج چهارم عصر مجازی به زبان ساده
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موج چهارم به زبان ساده-نظریه عصر مجازی 

17

نمایی از یک كالس غیر حضوری در عصر مجازی

17

بصورتراشمامجازی،عصر

کهدلخواهمحلهربهمجازی

عصرابمتناسباینترنتزیرساخت

.بردمیباشدداشتهوجودمجازی

هساینترنتدرونشماحقیقتدر

پوشیدنبامجازیفضایبعدی

قرارمخصوصعینکیک

.گیریدمی

اداستکهحالیدرمثال،عنوانبه

فیزیکیبصورتخودمنزلدر

بصورتهمزماندارد،حضور

کهدرسیکالسدرمجازی

ددارنحضورفیزیکیدانشجویان

.داشتخواهدحضورنیز
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بیموجچهارمدردانشگاهویرجینایغر-سخنرانیدرموضوععصرمجازی

18

سال قبل25

موج چهارم-عصر مجازی
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میالدی در واشنگتن دی سی2002دسامبر 14سخنرانی علمی در موضوع عصر مجازی  

19

ربرگزاریسمینارتوسطپرفسو

اهللرضارئیسانجمنفضل

،IAAPآمریکایی،-متخصصانایرانی

 Catholic University ofدر

Americaجهتارائهنظریهعصر

موجچهارمدکترجاللی،در-مجازی

ظریهجمعدانشمندانایرانیوتاییدن

درتوسطایشانوشرکتکنندگان

!سالقبل۲۰سمینارحدود
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Paper 1: Virtual Age: Next Wave of Change in Society

20

ارائهوچاپمقاالتنظریهعصر

موجچهارمدکترجاللی،-مجازی

درآمریکاIEEEهایدرکنفرانس
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Paper 2: Virtual Age: Enabling Technologies and Trends

21

هدرایندومقالهعالوهبرتشریحدنیایمجازیپیشرو،ب

:سالقبلشامل۲۰افزاریآندرمحدودیتهایسخت

(Storage)حجمباالیداده•

(Communication media)سرعتانتقالداده•

هاCPUسرعتپرداش•

.پرداختهشدهاستکهدرآنزمانمحدودیتوجودداشت

اماهنوز)هاکمترشدهاستهایاخیراینمحدویتدرسال

آیندهاینزدیکترازآنچهتصور،احتماالدر(وجوددارد

تعظیمیمیکنیم،باتبدیلدنیایفیزیکیمابهحجمبینهای

ندگیازدادهقابلیتمدیریتبتوانیمبهموجچهارمتغییرز

.موجچهارمیامتاورسبرسیم-بشر،یعنیعصرمجازی

بهمجازیعصرنطریهتشریحضمنمقاالتایندر

.استشدهپرداختهآنتوسعهمسیرهایچالشوهامحدویت
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(Virtual Age)مراجع مرتبط با عصر مجازی 
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(Virtual Age)مراجع مرتبط با عصر مجازی 
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موج چهارم-نمونه مراجعه به نظریه عصر مجازی

24
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موج چهارم-نمونه مراجعه به نظریه عصر مجازی
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موج چهارم-نمونه مراجعه به نظریه عصر مجازی

26
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عصر مجازی چیست؟

رخورداربپیشرفتهفناوریابزارهایهایپتانسیلازمردمزیادیسالیانبرای•

کنددرکبتواندانسانکوتاهبسیارزمانیکدراینکهتصورهرکزامااند،بوده

باشدهنداشتانتخابقدرتوباشدجهانیسطحدرآنازاستفادهبهمجبورکه

.استنداشتهوجود

انیروفضاییافزودهواقعیتومجازیواقعیتترکیبمتاورس،فناوریطرح•

عصردجدیدنیایآنباشند،داشتهراجدیدیدنیایانتظارتااستکردهایجاد

.بودخواهدبشرزندگیدرتغییرموجچهارمینعنوانبهمجازی
27
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عصر مجازی چیست؟
درابزارهاییمجازیعصردر•

تاکهبودخواهنددسترس

راالعرضطیحدودی

آندروکردخواهندامکانپذیر

یازنکاملطوربهتقریبا زمان

بینازراکاریسفرهایبه

جدیدیمتنوعمشاغلورودمی

بوجودنداردوجودامروزکه

!آمدخواهد

28
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نظریه موج چهارم عصر مجازی به زبان ساده

29

.تخیلمهمترازدانشاست:انیشتن
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عصر مجازی چیست؟–موج چهارم 
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نظریه موج چهارم عصر مجازی به زبان ساده
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نظریه موج چهارم عصر مجازی به زبان ساده
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متاورس چیست؟
وآواتارهادنیای،(دیجیتالی)مجازیزندگیبافیزیکیجهانپیوندمتاورس•

.استبعدیسهاینترنتبعدینسل

و«فراتر»معنیبهmetaازمتشکلترکیبیواژهایMetaverseمتاورس•

universeترجمه«جهانازفراتر»راآنمیتوانواست«جهان»معنیبه

.کرد

سالرد«برفیسقوط»علمیتخیلیکتابدرباراولینبرایاصطالحاین•

،زاکربرگمارکفیسبوک،موسستوسطخیراا.شدبردهکاربه۱99۲

.استشدهمعرفی

شدهادهاستفمجازیدنیاینوعیتوصیفبرایمتاورسواژهازکتابایندر•

د،میکنمعاشرتدیگرانباخودآواتارقالبدرداستانقهرمانآندرکه

.میدهدشکستراخودواقعیدنیایدشمنانحتیومیکندخرید

33
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متاورس چیست؟
ها،زبانوکابلهافناوریها،پروتکلها،ازوسیعیمجموعهاینترنتدانیممی•

.استیارتباطتجربیاتومحتواوآنبهدسترسیبرایدستگاههاییبهعالوه

.بودخواهدشکلهمینبههممتاورس

نیزنآکلیدیمفهومسهبااستمهممیکنیم،صحبتمتاورسدربارهوقتی•

:شویمآشنا

،presenceحضور•

!داشتحضورپلتفرمهاتمامدرمیتوانآواتاریکبامتاورسدر•

interoperabilityتعاملپذیری•

کنیم،سفردیگرمقصدبهمقصدیازمیتوانیممتاورسدر•

standardizationاستاندارسازی•

استانداردهاینبازمتاورستعاملپذیری•

34
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متاورس چیست؟
هزاردهبابزرگیپروژهخواهدمیواست"متاورس"یکساختنایدهدنبال،فیسبوکمدیرزاکربرگمارک•

.بگیردبخدمتآنتوسعهبرایکارمند

آنانجامکه،است"سازمانیسمتاور"ساخترویبرکارحالدرکهاستکردهاعالمهممایکروسافت•

.کردخواهدرونماییراجدیددورکارینوعیکودهدمیقرارتاثیرتحتبشدترامشاغلوضعیت

(آواتار)ندواهخمیکهراشخصیتیهرندتوانمیافرادآندرکهاستیمشترکدیجیتالیدنیایمتاورسفعال•

لیاصصورتباوواقعیبصورتانسانهاوشودمیحذفآواتاردورترزمانهایدرالبته)ندبگیرخودبه

هایسفرکنند،ورزشدهند،انجاممشترکهایپروژههمباتوانندمیو(کنندمیپیداحضورخودشان

زندگیردیگکارهایازبسیارییاوکنندکامپیوتربازیبیندازند،راهکاروکسبباشند،داشتهمجازی

.دهندانجامدکنمیایجادبرایشانبالکچینکهامنیتیباایندهبعدیسهمجازیفضایدرراامروزفیزیکی

35
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متاورس چیست؟
فادهاستوگیردمیشکلهمهجانبهسهبعدیمحیطهایدر،چهارمموج-مجازیعصرمانندمتاورس•

بهترشرفتهپیهایهدستوکامپیوتریقدرتمندابزارهایتولیدنیازمندهنوزآنازباالیکیفیتبا

.باشدمیبسیاریامنیتیوحقوقیمسائلوافزارهانرمافزارها،سختهمراه

باالیارزشوفناوریایناهمیتبهنظرامااست،راهآغازوشودمیتلقیهزینهپرفناوریاینفعال•

همهبرایمتاورسموضوعپیگیری.کندپیشرفتزیادیسرعتبامیرودانتظارداردکهاقتصادی

.استالزممرحلهایندرحقوقیبخصوصوحقیقیافراد

بهترلذات،داشخواهدبشرزندگیدرمنفیومثبتتاثیرپیشینهایفناوریمانندنیزفناوریاین•

راالزمتشناخآنمنفیومثبتعواملبهنسبتکشورهامسئولینهموجامعهعادیمردمهماست

.نگردندخسارتدچارتاباشندداشته
36
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تفاوت بین دنیای حقیقی و دنیای مجازی
اقعیتوآیاببینیمکهاستآندرتفاوت!استواقعیدنیاییکبازنماییحقیقتدرمجازیواقعیت•

.کندنمییاکندمینمایندگیراواقعیدنیاییکمجازی

دنیایامااستواقعیدنیایازبازنمایییکفقطآنکند،مینمایندگیراواقعیجهانمجازی،واقعیتاگر•

.نیستواقعی

اولیهکحالیدراست،بازنمایییکدومیکهاستاین"مجازیواقعیت"و"واقعیدنیای"بینتفاوت•

.نیست

کهمیکندهادپیشنعلمیبازنماییخاص،طوربهوداردوجودبازنماییمورددرمختلفیفلسفیهاینظریه•

.استبازنماییعنوانبهچیزیکردنتبدیلدرحیاتیعاملی،بودنعمدی

این،باشدهداشتوجودگینمایندعنوانبهآنازاستفادهقصدکهشودمیبازنماییصورتیدرتنهاچیزی•

.است"مجازی"و"واقعیدنیای"بینتفاوت
37
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تفاوت بین دنیای حقیقی و دنیای مجازی
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دهیمتشخیصآنباراتفاوتنمیتوانیمماوهستندیکسانجهاندودرحسیدادههای•

راواقعیدنیایزیرادارد،واقعیدنیایبامشابهیفیزیکیساختارمجازیدنیایادراکزیرا

.دهیمتشخیصاستنباطباراجهاندوتوانیمنمیمانتیجهدرکند؛میسازیشبیه

کند،ریبرابواقعیدنیایباکامال کهبسازیمالعادهخارقمجازیدنیاییکاستممکنما•

بامطابقکردن،لمسوچشاییشنوایی،بویایی،بینایی،جملهازاحساسات،انواعیعنی

نطقموعلمبامطابقآنمورددرهااستنباطهمهوباشدداشتهوجودآندرواقعیشرایط

صورتآندربدانیمواقعیغیرراآنکهباشدنداشتهوجوددلیلیوباشدروزمرهزندگیو

داد؟خواهیمتشخیصراواقعیومجازیجهانبینتفاوتیآیا
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وانیمتنمیماوبرخورداریمواقعیزندگیهااستنباطوحسیهایدادهازمازیرااستخیرجواب•

.دهیمتشخیصمتافیزیکینظرازراجهاندواینبینتفاوت

تجربیاتمماتمثالباشد؟داشتهوجودمتافیزیکیتفاوتجهاندواینبیناستممکنواقعاآیا•

باشد؟توهممجازیدنیای

دقیقا دورهزیراهستند،مجازیواقعیتتجربیاتبهشبیهتوهماتازبرخیکهاستواقعیتاین•

.دارندراواقعیادراکیکخارقالعادهویژگیهایهماندقیقا ودارندیکسانظاهری

ایدارمجازیدنیایزیرادارند،تفاوتمجازیواقعیتتجربیاتبااساسا توهماتحال،اینبا•

توهمهکحالیدر.استبرخوردارعمومیتوعینیتکیفیتازحدیتاتجربه،ازمستقلوجودی

.استخواصاینازبرخیفاقد
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ازیمثالی برای درک تفاوت بین دنیای حقیقی و دنیای مج
.استشدهتشکیلفیزیکیاجزایازکهبگیریدنظردرراآزمایشگاهیبادتنلیک•

ویرازراکارنتیجهوکنیدمیآزمایشمختلفبادهایفشارتحتومختلفهایسرعتدرراخودرویکحرکتتنلایندرشما•

دارید؟اعتمادایشآزماینبهاندازهچهتا.بینیدمیاستشدهطراحیریاضیمحاسباتباکهالگاریتمیاساسبرکامپیوترهایمنحنی

مقایسهلیقبعملیآزمایشبارانتایجودهیدانجامفیزیکیاجزاییبدونراآزمایشهمینبعدیسهمجازیفضاییکدراگرحاال•

راایددیدهبادمختلففشارهایدرراخودروحرکاتهمهکهبعدیسهسازیشبیهاینازبهترنتیجهانتظارآیادارید؟انتظاریچهکنید

ندارید؟

نقشالمث.ایدندیدهراباددرخودروحرکتواقعیواقعیتازراشمافاصلهآزمایشدوهردرکهاستبودهمهمدیگریپارامترهایچه•

.دیگرمواردواستبودهنشدهدیدهشماشدهسازیشبیهمدلدرکهجادهبلندیهایوپستی!رانندهمهارت

.گیریممینظردرنسبیراهافرایندههمهبنابرایننداریم،کاملیاطالعاتهیچگاهکاملبطورنیزواقعیدنیایازما:مثالنتیجه•

.باشدردوهمازیاونزدیکبهمخیلیمافلسفهوکاربردنوعبهبستگیتواندمیمجازیدنیایوحقیقیدنیایتفاوتپس•

.دهیمترجیحواقعیدنیایبهرامجازیدنیایمواردیدراستممکننظرمانموردپارمترهایازبسیاریبهتوجهبااما•

40
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ستمسییکواقعیت،باتفاوتموضوعدربهویژهمیشود،نامیده«مجازیواقعیت»عموما آنچه•

.استمجازیتواقعیسیستمتوسطشدهتولیدمجازیدنیایبلکه،نیستیکپارچهسازیشبیه

برای،دهدمیانجامپیچیدههایمدلاساسبرراایپیچیدهمحاسباتمجازیواقعیتسیستم•

علومهبنیازمندنامیممی"مجازیواقعیت"راآنکلیطوربهماکهمجازی،دنیاییکتشکیل

.داریمراهاافزارسختکمکباهاخروجینمایشوکامپیوتروریاضیات،فیزیک

دنیایسسپ.شوندمیگرفتهنظردراهدافنمایشعنوانبههامدلعلمی،بازنماییهایتئوریدر•

ماییبازنراواقعیدنیایازنمایشیمدل،باشدهمحاسبهخروجیازنمایشیعنوانبهمجازی،

!کندمی
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مشاغل در عصر مجازی
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"هایی ممکن است ایجاد کند؟چه نوع شغلعصر مجازی

دیوانهوارمایکروسافتوفیسبوکمانندجهانفناوریبزرگهایشرکت•

کامال الدیجیتدنیاییک-کنندایجادمتاورسیکتامیکنندسرمایهگذاری

.ماهمهزندگیبرایفراگیر

یکایجادبهمنجربازیکنان،ازتعداداینسویازسرمایهگذارینوعاین•

وجوداحتمالایننخواهیم،چهوبخواهیمچه:میشودخودپرداختیپیشگویی

یم،کنپیدادستمجازیعصردروندرکارآمدمتاورسیکبهزودیبهکهدارد

.میخواهندچنینمافناوریاربابانکهدلیلاینبهصرفا 
43
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!یتالیهای نوین دیجعصر مجازی تركیبی از دنیایی واقعی و فناوری

Virtualمجازی،عصربه• Ageورتصراواقعیتیتوانیدمیاکنون!آمدیدخوش

اساسربکهجهانی!باشدفراترهمتخیلیعلمیهایفانتزیازحتیکهکنید

وهانجدیجیتالیهایشرکتقدرتمندترینازبرخیتوسطنوینهایفناوری

.استایجادحالدردنیاعلمیهایچهره

،(AR)افزودهواقعیت،(VR)مجازیواقعیتمتاورس،فناوریمجازی،عصردر•

،(NFT)تعویضغیرقابلهایتوکن،دیجیتالارزهای،(MR)ترکیبیواقعیت

.کنندمیایفاآنسیستماکودرراکلیدینقشایرایانههایبازیچین،بالک
44
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ندباشچند تعریف ساده كه جزء فناوریهای عصر مجازی می
غوطه وری کامل . محیط کامال مصنوعی (VR):واقعیت مجازی•

در محیط مجازی 

اشیاء مجازی روی محیط دنیای واقعی  (AR):واقعیت افزوده•

یت شده دنیای واقعی با اشیاء دیجیتالی تقو. پوشانده شده اند

.است

.  محیط مجازی همراه با دنیای واقعی (MR):واقعیت ترکیبی•

.  یدهم با دنیای واقعی و هم با محیط مجازی تعامل داشته باش

ترکیبی از همه  Metaverse / (XR):واقعیت توسعه یافته•

.موارد فوق
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https://en.wikipedia.org/wiki/Metaverse
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Mixed and virtual reality

Concepts

•Applications of virtual reality
•Artificial reality
•Augmented reality
•Computer-mediated reality
•Degrees of freedom
•Extended reality (XR)
•Hyperreality
•Immersion
•Metaverse
•Projection augmented model
•Real life
•Reality–virtuality continuum
•Room-scale
•Simulated reality
•Telexistence
•Telepresence
•Virtual reality sickness
•Virtual world (Persistent)

47
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Mixed and virtual reality

Technology

Omnidirectional treadmill, Wearable computer, Haptic suit

Display
•EyeTap, Head-mounted display , optical , Head-up display , Smartglasses ,Virtual retinal , 
display , Virtual reality headset (comparison)

3D 
interactio

n

•Positional tracking,  Eye tracking,  Finger tracking , Simultaneous localization and 
mapping

Software
•Asynchronous reprojection
•Foveated rendering
•Image-based modeling and rendering

Photograp
hy

•Free viewpoint television
•360-degree video
•VR photography
•Omnidirectional camera
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Mixed and virtual reality

Peripherals
•Cyberith Virtualizer , Oculus Touch , Leap Motion ,  PlayStation Move , Razer Hydra , Virtuix Omni
, Wired glove , Wizdish ROVR

Immersive
devices

Current

•Golden-i headsets,  Google Cardboard , HTC Vive , Nintendo Labo VR Kit , Oculus Go , 
Oculus Quest , 2 , Oculus Rift ,  CV1 , Rift S , OSVR , Magic Leap , Samsung Gear VR , 
PlayStation VR ,  Pimax , Valve Index , Vuzix Blade , Windows Mixed Reality , Microsoft , 
HoloLens , 2 ,Google Glass

Legacy
•castAR , Google Daydream , Liquid Image , Sensorama , Sega VR , SixthSense , Sword of 
Damocles , VFX1 Headgear , Virtual fixture ,Virtuality

Applications

Games

•List of HTC Vive games
•List of Oculus Quest games
•List of Oculus Rift games
•List of PlayStation VR games

Games

•List of HTC Vive games
•List of Oculus Quest games
•List of Oculus Rift games
•List of PlayStation VR games
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های مشاغل عصر مجازی با فناوری متاورسحوزه
پژوهشیوتحقیقاتی•

متاورسکاربردهایطراحان•

متاورساکوسیستمدهندگانتوسعه•

متاورسایمنیمدیران•

متاورسافزارهایسختسازندگان•

متاورسسرایانداستان•

متاورستبلیغاتکارشناسان•

متاورسسایبریامنیتکارشناسان•

متاورسمالیابزارهایطراحان•
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واقعیت مجازی چیست؟هایچالش

.داردآنبرغلبهبرایهاییچالشهنوزامروزهمجازیواقعیت•

فراداازبسیاریونیستند،وزنسبکمیخواهندمشتریانکهآنطورهمیشههدستها•

مجازیعیتواقبیماریتجربهازمیکنند،استفادهدستگاههااینازطوالنیمدتبرایوقتی

.میبرندرنج

یسرمایهگذارمیتواندنیزشماکارمندانهمهبرایهدستباهمهجانبهVRپلتفرمیک•

.میکندسختترراشرکتهابرخیمشارکتوباشدگرانیبسیار

.هستندحلمرحلهدرحاضرحالدرمسائلاینازبسیاریحال،اینبا•
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مزایای واقعیت مجازی چیست؟
یسوبهراماکهمجازی،واقعیتتوسعهوتحقیقدرسرمایهگذاریافزایش،کرناهمهگیریزماناز•

رفتهگشتاب،باشددسترسدرهمهبرایمجازیواقعیتمؤثرتروراحتترتجربیاتآندرکهآیندهای

.ستا

یدههااوکنندهمکاریمجازیواقعیتایدههایبامیتوانندهمهآندرکهدیدخواهیمرامنظرهایبهزودی،•

.کنندآزمایشرا

النیعضحافظهساختنبرایمجازیواقعیتازکنندمیکاردیگریخطرناکسناریوهایدرکهافرادی•

.دهندقرارخطرمعرضدرراکسیاینکهبدونکنندمیاستفاده

متخصصانآموزشبرایابزاریعنوانبهمجازیواقعیتابزارهایابقبلازآموزشیمراکزودانشگاهها•

.یافتخواهدگسترشکاربردهاایننزدیکایآیندهدر،آوردهاندروی

.اشدبزیستمحیطازحفاظتوهاشرکتهزینهدرجوییصرفهبرایحلیراه!استزیادبسیارمزایا•
52
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انداز متاورس چیست؟چشم
فناوریایندرفیسبوکتوسطدالرمیلیارد۱۰فقطکنونتا•

!استشدهگذاریسرمایه

اروپادرفقطجدیدشغل۱۰۰۰۰حداقلآیندهسال۵طولدر•

!شودمیایجاد

گردشدالرمیلیارد4۰۰کهشودمیبینیپیش۲۰۲۵سالتا•

۱8۰مبلغاین۲۰۲۰سالتاکهباشدایرایانههایبازیمالی

!استبودهدالرمیلیارد

حدود۲۰۲4سالتامتاورسبامرتبطهایفناوریبازاربینیپیش•

!استدالرمیلیارد8۰۰
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انداز متاورس چیست؟چشم

یبازارآگومنتدریالیت•

(AR:)بیشترازیک

بیلیوندالردرحال

بیلیون۱3۵حاضربه

۲۰3۰دالرتاسال

دهساالنهتادهسالآین)

۱۵وتا%6۰بارشد

%(4۰سالبارشد
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انداز متاورس چیست؟چشم
•Reality Labs 10میلیارد دالر در بخشMetaverse  خود سرمایه گذاری کرده است و محتوا، نرم افزار و سخت افزار

.  ایجاد کرده و خواهد کرد VRو ARبرای استفاده

و جلساتی ایفا می کند که در آن کاربران از  VRبه عنوان مثال، این فناوری نقش اصلی را در ایجاد اتاق های کار مجازی•

.برای جلسات جمع شوند« شخصاً»هدست های واقعیت مجازی استفاده می کنند تا 

. وجود دارد که قادر به ضبط ویدیو هستند Ray-Banحتی برنامه هایی برای معرفی عینک های•

. پروژه های زیادی در دست اجرا هستند و احتماالً پروژه های بیشتری نیز در راه خواهند بود،های متاورسه فناوریبا عرض•

.  نیاز است"دهکده"به یک متاورسبرای همکاری و توسعه•

.  همکاری سازندگان، سیاست گذاران، شرکت ها و غیره در سرتاسر جهان برای جمع آوری این امر الزم است•

.ساله است5شغل تنها در اتحادیه اروپا طی یک دوره 10000این طرح ایجاد حداقل •
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انداز متاورس چیست؟چشم
:ازعبارتندکنندمیگذاریسرمایهمتاورسمفهومهایفناوریکدرحاضرحالدرکههاییشرکت•

مایکروسافت•

(Epic)حماسه•

(Roblox)روبلوکس•

3Dاین• MetaverseمانندبازیهاییدرراپیشرفتهتریتجربیاتجدیدRobloxوFortniteایجاد

.میکند

Even)انویدیاحتی• Nvidia)استمعاملهاینبهشدنواردحالدرنیز.

اشارهاهنگرانیومزایااینازبرخیبهادامهدرکههستندهمراههایینگرانیومزایاباهافناوریتمام•

.شودمی
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موانع متاورس چیست؟

خصوصیحریم•

خصوصیحریمباشد،بهترMetaverseدرخصوصیحریماستقرارکهحالیدر•

.استآیندهجدیدتکرارایندربزرگنگرانییکواقعدراطالعات

طریقزاساختارایندرکاربرانشخصیاطالعاتجمعآوریبرایشرکتهاپتانسیل•

.استنگرانکنندهپوشیدنیهایشانوتعامالت

Metaverseدرهدفمندتبلیغاتازاستفادهبرایبرنامههاییقبال خودفیسبوک•

ویخصوصحریمدادندستازمورددررابیشترینگرانیهایکهاستدادهانجام

.استکردهایجادنادرستاطالعاتانتشار
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موانع متاورس چیست؟
فناوریبهاعتیاد•

چیزیگذشتهآمارهایاگراست،موجودنگرانیهایازدیگریکیفناوریاینازاستفادهبهشدنمعتاد•

.باشدارائهقابل

بهاداعتیویدیویی،بازیهایبهاعتیادقالبدررااعتیاداززیادیمواردقبال ماکهمیدهدنشانآمارها•

.دیدهایماجتماعیرسانههایبهاعتیادواینترنت

.استشدهفناوریازمدتطوالنیاستفادهازناشیروانیوجسمیاختالالتایجادباعثنتایج•

تکنولوژیکیاعتیادهایازبیشترحتیMetaverseازمدتطوالنیاستفادهکهاستایناینجادرنگرانی•

.شودمیاضطرابوچاقیافسردگی،باعثفعلی

.ستاکارشناساننگرانیکرد،استفادهواقعیتازفرارعنوانبهآنازمیتوانکهواقعیتاینفقط•
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موانع متاورس چیست؟

جامعهشدنتکهتکه•

ازراجامعهدرپراکندگیاستممکنمتاورسکهاستایننگرانینهایت،در•

.کندتقویتآنالینپژواکهایاتاقوهارسانهانحاللطریق

قلمروهایتحلیلیصورتبهاستممکنMetaverseکهاستاینبراعتقاد•

طریقازراکاربرانادراکوکندسفارشیفردیباورهایاساسبررامجازی

ردنکمجذوبوداشتننگهدرگیربرایشدهطراحیمغرضانهبسیارمحتوای

.کندتحریفآنها
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1400كل درآمد ناخالص جهان در سال : اقتصاد عصر مجازی

191ایران 
میلیارد دالر



/95

ن ثروتمندتری

افراد جهان 

در آخر سال 

2021
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بررسی جایگاه كسب و كار میلیاردرهای جهان

(9۱تا3۷)سال6۱میانگینسنیمیلیاردرها•

.نفرآمریکاییهستند۱۰نفراز8•

بدستفناورینفرهمثروتخودرااز۱۰ازنفر8•

.آوردند

نفراولثروتمندانجهاندرچهکسبو۱۱۰کاربر•

تاصنعتبقیهروی۱۵،تادرفناوری۲۷کارهاییاست؟

تصویر
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بررسی جایگاه كسب و كار میلیاردرهای جهان

39نفراولثروتمندانجانکجاییهستند؟۱۱۰•

هاهاوروستاآمریکاییبعدچینی

!نفراولهمنیست۵۰۰هیچایرانیدر•

33ثروتندترینزنجهانفرانسوامییرمالک•

رائلدرصدسهاممحصوالتآرایشیوبهداشتیلو

.است۱۱میلیارددالردررده94با
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میلیارد دالر171سومین ثروتمند جهان، غیر آمریکایی، با 

درLVMHمحصوالتشرکتایشان•

.عکسدیدهمیشود

ایشانصاحبعمدهسهامشرکتلویی•

!ویتوناست



/95

!ام است-ان-صحاب شکالت ام–امین ثروتمند ژاكلین مارس 27

۵۰اصاحبمحصوالتبزرگترینشرکتشکالتسازیدنی•

!میلیارددالربدهیهمدارد۱4میلیاردثروتداردو

میلیاردو3نفراولمیلیاردرها،بیشترازثروت۲6ثروت•

!هشتصدمیلیوننفردرجهاناست

هزارتایکمیلیون۱۰۰جمعیتافرادجهاندرآمدبین8%•

!دالردارند

درصدیمردمجهاناست63ثروتجهانمتعلقبه%۲فقط•

.استکهدرآمدزیردههزاردالردارند
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!پولدارهای حوزه كسب و كار فناوری پولدارتر شدند
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ابزارهای مالی عصر مجازی و متاورس
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ابزارهای مالی عصر مجازی و متاورس
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ابزارهای مالی عصر مجازی و متاورس
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شناخت مشاغل جدید در مهندسی برق
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شناخت مشاغل جدید در مهندسی برق
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شناخت مشاغل جدید در مهندسی برق
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شناخت مشاغل جدید در مهندسی برق
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شناخت مشاغل جدید در مهندسی برق
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شناخت مشاغل جدید در مهندسی برق

ARرویگذاریسرمایه• & VR

لمثافزارهاینرمازاستفادهبهنیازشایدآیندهدر•

CADیطراحتوانمیچشمیبصورتزیرا!نباشدهم

ستنیالزممعمولبشکلمحاسبهدیگرودادانجامرا

!شودمیروزبهشمادستحرکتباافزارنرمو

بصورتنداردوجودکهچیزییاخودرورویتوانمی•

.کردکارجهاننقطهچندازتیمی

76
https://www.youtube.com/watch?v=0G1b4gOsrRE
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شناخت مشاغل جدید در مهندسی برق
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Technical: Internet of Things Architecture
Se

n
so

rs
Th

in
gs

Actuator
Output Devices

Microcontroller
Intel 

Arduino
Raspberry Pi

LiBlium
IBM + RAM

Gateway

+ 5 V

- GND

cloud
Real Word Data

N

Network

Device to device Device to Server Server to Server

Communication Protocols

BLE/ZigBee (802.15.4) Standard
Wi-Fi, IP6LOWPAN

MQTT/COAP/HTTP/LoRa

MQTT/HTTP with node.js
Web-socket/Broker

Python 

Get Values with Analytical 
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به روز شدن نرم افزارهای كاربردی! مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد
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طراحی مجازی! مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد
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ایبازیهای رایانه! مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد

81



/95

!مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد

:افزارسختحوزهدر•

سترببرعینکبدونیاوعینکبااستفادهقابلبعدیسههایسایتوبطراحی:افزارنرمحوزهدر•

خودهرهچرویبرراآرایشلوازمانواعبتواندشخصیکمثالبطوریکه)تعاملیبصورتمتاورسفناوری

!(کندامتحان

یامجازیواقعیتوARهایعینکابافزودهواقعیتبعدی،سهتبلیغات:تبلیغاتحوزهدر•

دیدههوشمندهایگوشیدرمختلفهایبرنامهوهادستگاهسایرهمچنینوVRهدگیرهای

.شدخواهند
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!مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد
:هوشمندعینک•

«AR»هوشمندعینکمیالدی۲0۲۲سالدرداردقصداپلآمریکاییفناوریشرکت•

.ندکرونماییبوده،اخیرسال هایدرشرکتاینپروژهبلندپروازانه ترینکهراخود

روی«AR»افزودهواقعیتو«VR»مجازیواقعیتفناوری هایبهمجهزعینکاین•

.شدخواهدنصبهدستیک

عینکلنزهایکمکبهرارایانه ایاطالعاتمی توانافزودهواقعیتفناوریکمکبه•

درمی تواننیزمجازیواقعیتفناوریکمکبهودیدواقعیدنیایازتصاویریروی

.گرفتقرارشدهسازیشبیهکامالدنیایی

.شدخواهداستفادهچشمردیابیفناوریازسازی،فعالبرایهمینطور•
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!مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد

:محتواورسانه•

هدست،اینرویکهاپلهوشمندعینکمانندمحصوالتیعرضهباهمزمان•

شدهنصبمکبرایM1مشابهمحاسباتیقدرتباپردازندهدودوربین،دوازده

نیاز دهدمیارائهعینکنمایشصفحهرویراواقعیدنیایازکاملنماییکهاست

.باشدمیمحتوابه

باکینزدیهمکاریواردبایدودارندبازاربهنیازجدیدمحصوالتدلیلهمینبه•

بهراآنتوانندبکاربرانکهکندتولیدرامحتواییهارسانهکمکبهتابشوندرسانه

.ندکنتماشاخودهوشمندعینک هایصفحهرویمجازی،واقعیتفناوریکمک
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!مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد

:ایرایانههایتراشه•

تراشه هایازجدیدینسلنیازمندمجازیعصربامرتبطهایفناوری•

.شوندرونماییوتولیدطراحی،بایدکهاسترایانه ای

متاورسمانندمجازیعصرهایفناوریحوزهدرخواهندمیکههاییشرکت•

یفناوری هابهمجهزکهخودجدیدمحصوالتعرضهبرایکنند،فعالیت

تادارندهای هافناوریبهنیازبودخواهدافزودهواقعیتومجازیواقعیت

.ندکنرخنهمردمفردایوامروززندگیدردیگرزمانیهرازبیشبتوانند
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2هولوانز ! مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد

، روشی ایمن، ۲هولولنز •

پایدار و مقرون به صرفه

انات، برای پشتیبانی از امک

همکاران و سیاره مان ایجاد

کرده ایم، در حالی که 

تجارت روزانه را آسان تر 

.می کنیم
87
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2هولوانز ! مشاغلی كه در آینده بوجود خواهد آمد

برای تولید مح��� با  Schaefflerبه عنوان یک تامین کننده جهانی خودرو و صنعتی، گروه•
های تعمیر و نگهداری بسیار آموزش دیده ک ه این ماشین ها کیفیت ����مقیاس و به تیمی از تکنسین 

هان به خوبی کار می کنند، به ماشین های پیشرفته وابسته اس75را در  .تکارخانه در سراسر ج

ها برای ارتباط دیجیتالی با تیم های محل و به حداقل رساندن ردپای ک• ربن ناشی برای کمک به تکنسین 
یاز سفرهای مکرر، این شرکت کارخانه هایی را در سرتاسر جهان با فناوری های واقعیت ترکیب

Microsoft Dynamics 365 Remote Assist  تجهیز کرد2هولولنز در. Schaeffler  با وجود
ع تری را محیط واقعیت مختلط خود، دسترسی کارکنان را افزایش داد، همکاری انعطاف پذیرتر و سری
ای در شبکه کارخانه های خود ایجاد کرد و به ایجاد شیوه های سازگار با محیط زیست بیشتر بر

.کسب وکارش کمک کرد
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Samsung shop metaverse

89

برنامه
های

کاربردی
تجاری
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Sandbox Lands in Metaverse

90https://www.sandbox.game/en/map/?currentX=6&currentY=399&zoom=2.5&liteMap=false&x=12&y=-96

برنامه
های

کاربردی
امالکو
مستغالت
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دوقلوهای دیجیتالآینده عصر مجازی و 
حالدریفیزیکموجودیتیکازمجازیومتصلکپییک»عنوانبهدیجیتالدوقلوهای•

.شوندمیتعریففرآیندیکیاکارخانهیکدارایی،مانندخدمت،

شدهسازیشبیهمدلیکدرراهاداده،واقعیموجودرویبرشدهنصبحسگرهای•

عکسمنرامحصولآنواقعیدنیایتجربهتاکندمیرلهوآوریجمع(دیجیتالدوقلو)

!کند

مانندرابالدرنگدادهجریانهایهماندیجیتالدوقلوهایماکت،یکازفراتر•

.میکننددریافتفیزیکیدنیایسیستمهای

«چیز»ازراجریانیرویدادهایپیوستهبهطورکهاستزندهعاملیکدیجیتالدوقلویک•

رانتایجومیکندتحلیلوتجزیهمیشوند،دریافتمتندرکههمانطورواقعی،دنیایدر

.میدهدتحویلکاربررابطهایوبرنامههاعوامل،دیگربهواقعیزماندر

.کنندیممنعکسراواقعیدنیایفعلیوضعیتدقتبههمیشهدیجیتالدوقلوهایاین•
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(1/3)بندی جمع
Virtual"مجازیعصر"نظریهجاللیاکبرعلیپروفسورباراولینبرایمیالدی۱993سالدر• Ageدرتغییرموجچهارمینعنوانبهرا

یناریسمسالهمیندرایشان.آوردخواهدبوجودجهاندررااساسیتحولخودهمراهبهپدیدهاینکردنداعالمونمودندارائهبشرزندگی

دوحداقلرامجازیعصربهرسیدنوعدهونمودندارائهغربیویرجینایدانشگاهدرIEEEدعوتبهرا"چهارمموجدرآموزش"عنوانتحت

.کردنداعالمبعددهه

باراخودهنظریتاکردنددعوتدکترایشانازجاللی،اکبرعلیدکترنظریهازرضااهللفضلپرفسوراطالعازپس،میالدی۲۰۰۲سالدر•

CatholicدرIAAPآمریکاییایرانیمتخصصانانجمنجمعدرایرانی،دانشمندان University of Americaسیدی-واشنگتنشهردر

دکترمجازیصرع-چهارمموجنظریهوشدبرگزارسمینار.شودثبتایرانبنامنظریهاینکنندگانشرکتتاییدصورتدرتانمایندمطرح

.گرفتقرارسمیناردرکنندهشرکتدانشمندانسایرورضاپرفسورتائیدواستقبالموردجاللی

دروارائهIEEEتبرمعهایکنفرانسدروتهیهخودمجازیعصرنظریهزمینهدرمقالهدوجاللیاکبرعلیدکتررضا،اهللفضلپرفسورتوصیهبا•

.شودثبتایراننامبهنظریهاینتارساندندچاپبهآمریکا

المللیینبوملیهایکنفرانسصدهادرراجوامع،درتغییرموجچهارمین-مجازیعصرنظریهجاللیاکبرعلیدکترکنونتا۱993سالاز•

.استموجودریهنظاینمعرفیبرایایشانتالشوهامصاحبهاینترنتدرکهنمودندمطرح(آمریکاوانگلستانفرانسه،استرالیا،آمریکا،)
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(2/3)بندی جمع
Infinityفیسبوکبرایجدیدناماعالنبافیسبوکشرکتمدیر۲۰۲۱سالدر• Meta،جدیدیپروژهاز

هپروژازهممایکروسافتشرکت.نامیدآیندهاینترنتآنراوکردرونماییMetaverseعنوانتحت

Enterprise"عنوانتحتراجدیدی Metaverse"کردشروعسالهمیندر.

بیشتریچیزشده،گفتهMetaverseمورددرمایکروسافتشرکتوفیسبوکمدیرتوسطکنونتاآنچه•

جوامعتغییرموجچهارمین-مجازیعصرنظریهدرگذشتهسال۲۵درجاللیاکبرعلیدکترتوسطآنچهاز

.شودنمیمشاهدهاست،گفته

سازیهپیادبرایالزمبودجهکهشودمیمطرحجهاندربسیاریدانشمندانسویازارزشیباهاینظریه•

توسطتواندمیفقطمعموالدانشمندانهاینظریه.ندارندآزمایشگاه،درحتیرا،خودهاینظریه

.دبرسظهورمرحلهبهدیگربزرگهایشرکتومایکروسافتوفیسبوکمانندبزرگیهایشرکت

93



/95

(3/3)بندی جمع

.یمباشآمادهآنبهورودبرایباید!استقطعیمجازیزندگیدرفیزیکیزندگیادغام•

مطرحمجازیفضایدررامهمپدیدهاینبینیپیشتوانستهباراولینبرایکسیچهاینکه

عدالتشود،سازیپیادهفناوریاینکهاستآنمهمنیست،مهمزیادباشدکرده

.سازدبرقرارجهاندرراپایدارصلحوآوردبوجودسیاسیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادی،

اختهشنهنوزکهراجدیدیفراوانمشاغلوبردخواهدبینازرازیادیمشاغلفناوریاین•

!کردخواهدمعرفینمیستشده

!یدگردمندبهرهآنفراوانهایپتانسیلازوشدهمراهفناوریاینبابابداکنونهماز•

!داشتخواهدهمراهبهناپذیریجبرانخساراتفناوریاینازدرکوفهمدرتاخیر•
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و با سپاس از شركت كنندگان

برگزاركنندگان


