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 چکيده
 

 رز،رز،بره یافتره  با توجه به پیشرفت چشمگیر علوم مختلف در دنیای امررز،  راابرت برا رشرورتای تو ر ه     
ترا  نرازری ی ز تدزین  ند راتبردی منا ب بررای علروم ز ف  ارذگا تی بنابراین  ؛شودتر میتر ز  ختپیچیده

یر    تای گوناگون خواتد بود. در این پروزت  بره برر ری   ناپذیر جهت پیشرفت رشور در حو،هامری اجتناب
تای دفاعی ز امنیتی پرداختره شرد. در ایرن برر ری  د رته      هند ی علوم ز فنازریم -نمونه موفق ا، اطلس فنی

ترای  خصترا ز شرا  تای رراربرد آن بندی  حو،هتا  منطق حارم بر د تهمربوط به تر فنازری   طح آمادگی آن
بندی آن ا، رزش د ته گیری الگوهند ی ز با م -مدلی بر مبنای این اطلس فنی تیدرنهاار،یابی برر ی شدند. 
نتخراب ز  اشرده  بنردی بیران  تا مطرابق برا د رته   تای داخلی پیشنهاد شد. در این مدل د تهبرای علوم ز فنازری

-ب شرده رزی تمین چارت انتخا گرفته صورتتای ته نیز بر ا اس تحلیلشده برای تر د  تای ارائه،یرشاخه

 ترای بره شراخص   گیرند باید مطابق با نیا،تای رشور ز با توجره تا ارار میتایی ره درزن این د تهاند. فنازری
گیرری در ایرن مردل    مبنرای تصرمیم   چرارهزارد این مدل شوند  OODAگیری ز مراحل رزش تصمیم موردنظر
ای تر ایی فنرازری شود ره با ا تفاده ا، این مدل  ضمن شنا پیشنهاد می. ی ا تفاده ا، این دز م یار ا تپیشنهاد

ه ز تو ر   درراهمرج ی رراربردی   عنوانبههند ی پرداخته شود تا م -رلیدی در رشور به تکمیل این اطلس فنی
 تای رشور به رار گرفته شود.پیشرفت علوم ز فنازری

 
 

 .فنازریعلم    دفاع  امنیت تا اطلس علوم ز فنازری :های کليدیواژه

                                                                                                                                                    
 if.kazerooni@gmail.comHan :و نویسنده مسئول، پست الکترونیکی ی دانشگاه عالی دفاع ملیعلمئتیهعضو  1
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 مقدمه

 تروان رز،ی یرا  تا ت ز نمیتای عصر جدید  رعت پیشرفت علوم ز فنازرییکی ا، زیوگی

 حتی  اعتی را تصور ررد ره خبری ا، ی  رشف یا اختراع جدید به گروش نر رد. ا، طرفری   

و ز، دنیرا جلر  تای ربا پیشرفت تمگامالمکان ابرای ت امل  ا،نده با دنیا باید تالش ررد تا حتی

بنرابراین  ؛ رز، بیشتر خواترد شرد  در غیر این صورت فاصله رشور ما ا، دنیا رز،به چرارهرفت 

تو ر ه ز   براالیی ا،   رعتبهره رشد ز شکوفایی در چنین جهانی نیا،مند ر یدن  ا ت یهیبد

فرزای   اشگرفی در حرال   طوربهتای علم ز فنازری پیشرفت خواتد بود. تمچنین تنوع عرصه

 رت پیو رته ز   تای گذشرته امررز، بره ح ی   ی ره بسیاری ا، تخیالت بشر در  الاگونهبها ت 

ی جدیرد  ترا توانند ،اینده علوم ز فنازریعلوم می چرارهدیگر تبدیل به امری عادی شده ا ت 

 درکابرل امررز،  ترای فنرازری گذشرته ز ا   با م ایسه ت داد شراخه  زضوحبهباشند. این موضوع 

 ا ت.

 مسئله بیان

وم حاصل رنیم ره بسیاری ا، علتای جدید علم ز فنازری مشاتده میتر حو،هبا برر ی دایق

انرد رره   مدهآ  زجود تای بسیاری بهامانهررتا تستند. امرز،ه  ارتباطات یا ترریب  ایر فنازری

ه بشریت ب راتای بسیاری اابلیتتای مت دد بهره گرفته ز برای رشد ز پیشرفت خود ا، فنازری

 غیرر ، صرنای  دفراعی ز   علم مکاترزنی  ره طیرف ز ری ی ا   منشأ مثالعنوانبهرنند. عرضه می

؛  رت اتای علوم مکانی  ز الکترزنیر   را به خود اختصاص داده ا ت ترریبی ا، شاخه دفاعی

 ی داشت زیز دید راملتای مختلف نبنابراین باید نسبت به ارتباطات ممکن بین علوم ز فنازری

 ررد. تا را نیز فراتمآن تای تر ی  را شنا ایی نمود تا بتوان ال،مه پیشرفتپتانسیل

تراری ز   نره ی،م در تو ر ه درحرال ین علل عدم موف یت رشرورتای  ترمهمیکی ا،  طوراط به

. گذاری منا ب ز ن شه راه  ا،گار در مسیر تو  ه علوم ز فنرازری ا رت  یا ت تو  ه  عدم 

یافتره  با توجه به پیشرفت چشمگیر علوم مختلف در دنیای امرز،  راابت با رشرورتای تو ر ه  

ی ز تدزین  ند راتبردی منا ب ارذگا تی بنابراین ؛ شودتر میتر ز  ختپیچیده رز،رز،به

ترای گونراگون ز   ناپرذیر جهرت پیشررفت رشرور در حرو،ه     برای علوم ز فنازری امری اجتناب
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گرردد. برا توجره بره جایگراه      بنیان محسروب مری  به  مت ااتصاد پویا ز دان حررت  جهیدرنت

ره به تمت متخصصان داخلی رتبه نخست را در ،مینه علوم ز فنازری در  ایرانبرجسته رشور 

علروم ز   رننرده  ااتباستوان ادعا ررد ره ایران دیگر خازرمیانه به خود اختصاص داده ا ت  می

 ؛دار پیشرفت ز تو ر ه باشرد  منط ه  پرچم ی تدرانه در جایگاه رتبرتواند مفنازری نبوده ز می

مراررز   بنابراین اتمیت تو  ه فنازرانه در حو،ه علوم دفاعی ز امنیتی بر رسی پوشیده نیسرت ز 

ترر رشروری    ای در  ررعت پیشررفت  رننرده ت یینن    ره مولد دان  تستند پوزتشی-علمی

ی ا، نیا،تای ا ا ی در رشور ما تدزین الگروی جرام ی   الذرر  یکبا توجه به نکات فوق دارند.

تای مرتبط با علوم دفاعی ز امنیتری بروده ترا بتروان مسریر      برای مشاتده  طح پیشرفت فنازری

چرا    برازجود این ا ت رره   اتمیت حائزز دات بیشتری طی نمود. نکته تو  ه را با  رعت 

ختلف ز طرح ن شره جرام  راتبرردی در    تای مم االت بسیار در ،مینه شنا ایی علوم ز فنازری

یافته دنیا  این مطال ره تمچنران در ایرران در    تو  هتا در رشورتای چند  ال اخیر ز مطال ه آن

 ا ت. ماندهیباارز، نشده  طح تح ی ات غیرراربردی ز به

تا یراد شرده ا رت    مهند ی علوم ز فنازری -اطلس فنی عنوانبهتهیه چنین طرحی ره ا، آن 

ترای مختلرف علروم ز فنرازری دارد. یکری ا،      بسیاری برای پیشرفت رشور در حو،ه ضرزرت

ترای فنرازری در   ی حرو،ه تمرام  بره ین مزایای این طرح ارائه بین  فراگیر ز رامل نسبت ترمهم

دیگر با داشتن ادبیات مشترری با  ایر یانببه. ا تیافته رشور ز م ایسه آن با رشورتای تو  ه

ترای  ترر محر  ،ده ز ازلویرت   بینانره توانیم فاصله خود را با آنان زاا ،مینه میرشورتا در این 

ترا تبردیل   ی تنظیم رنیم ره با  رعت بیشتری به رایب جردی برا آن  اگونهبهعملکردی خود را 

توانرد در شنا رایی ن راط    شویم. عالزه بر م ایسه خود با  ایر رشورتا  این طررح جرام  مری   

ترای مختلرف   یرگذاری بخ تأثتوان ره میییا،آنجام  شایانی رند. ض ف ز اوت نیز به ما ر

دترد ترا   تا به ما این امکان را میمهند ی علوم ز فنازری -ی مشاتده ررد  اطلس فنیخوببهرا 

ترای زابسرته دارد  در ا ررع زارت     زاتی رزند رند پیشرفت ی  حو،ه ریشه در  رایر حرو،ه  

 رز، اختالل در رزند تو  ه رشور به حداال بر د.تا بنموده مشکل را شنا ایی ز برطرف 
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ای ه نمونره ی  پوزتشی ز میدانی برای مطال ر ارتابخانها، رزش  زاین تح یق ا، نوع راربردی 

صورت رره ا، ا رناد    تا  ا تفاده شده ا ت. بدینهند ی علوم ز فنازریم -موفق ا، اطلس فنی

ی ترا بخر  ترا اطالعرات    نترنت ا تفاده شرده ز غیره موجود در ای تارتابتا  م االت  گزارش

یرن  ترای ا مختلف این نمودار مورد برر ی ارار گیرند. تحلیل این چارت نیرز ا، دیگرر بخر    

 تح یق ا ت ره با ا تفاده ا، اطالعات موجود صورت گرفته ا ت.

 بیر ترتنیابهباشد  می افتهیتو  همحدزده مکانی تح یق جمهوری ا المی ایران ز رشورتای 

نیتری در  ترای دفراعی ز ام  تای مختلف فنازریتای رز، دنیا در ،مینه ار،یابی بخ ره پیشرفت

بیرین  رطوح   گیرند ز در ادامه  برا ت ز برر ی ارار می موردمطال همرارز تح ی اتی این رشورتا 

  میرزان  ان مورد برر ی ز  رنج ایرتای فنازرانه م ادل ز بومی در ان  حو،هایر آمادگی رشور

 زترای دفراعی   گیرند. المرز موضوعی این تح یق محردزده علروم ز فنرازری   ت ارار میپیشرف

 ال اخیرر   دز ز المرز ،مانی در این پرزژه اطالعات ز آمارتای منتشرشدهایران امنیتی ز بومی 

یابی رزنرد  برای ار، ا، اطالعات ز مدارک موجودتا شامل ا تفاده باشد. ابزار گردآزری دادهمی

ترا ز رزش  ایرن فنرازری   رز،بره ترای  چنین برر ی زض یت حاضرر ز پیشررفت  موضوع ز تم

 برداری تدفمند ا ت.نمونه

یرل ع النری   ا، نوع ریفی متکی بره ا رناد ز مردارک ز ادراک ز تحل   این تح یق  لیزتحلهیتجز

ق متکی بر . این تح یشوندیمای گردآزری ابزارتای  نج  رتابخانه لهیز بها ت ز اطالعات 

ی رزش اعتبار رنج  لرذا ، ترای اطالعراتی م تبرر ا رت    تحلیلری ا، پایگراه   ات توصیفی زمطال 

طال ره  ترا خواترد برود. تح یرق  ترجمره ز م     بر مبنای اعتبرار منراب  آن   شدهیتای گردآزرداده

 ی ز اینترنتی ا،جمله ابزارتای این تح یق تستند.ارتابخانه

تای دفاعی ز امنیتی آینرده ز  فنازری تدف اصلی این پوزت  تدزین محتوا ز مطال ه علوم ز

مهند ری ا رت.   -تای فنیتا در را تای تهیه  امانه اطلس علوم ز فنازریبرر ی تمگرایی آن

تای اصلی علوم ز فنازری مرتبط با صنای  دفراعی  توان به شنا ایی د تها، اتداف فرعی آن می

ترا در یر    گوناگون ز تمگرایی آنتای دفاعی ز امنیتی ز امنیتی  ا تخراج ارتباط بین فنازری

تای نمونه موفق  برر ی رزش مطال ه رشور تدف در ،مینه میزان پیشرفت ز ارتباطات فنازری
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     بنرردی ز منطررقدفرراعی ز امنیترری  تحلیررل رزش مررورد ا ررتفاده در رشررور ترردف برررای د ررته

ترای  م ز فنرازری مهند ی جام  علو-س فنیریه برای اطلرنهاد طرح ازلرز پیش گیری آنتصمیم

 رشور اشاره ررد.

-ازریبندی موفق در حو،ه علوم ز فنر برای تح ق این اتداف ابتدا به برر ی ی  رزش د ته

مچرون  تای آینده با محوریت دفاع ز امنیت پرداخته خواتد شد. پس ا، ا رتخراج اطالعراتی ت  

ن رزش ر مبنرای ایر  تا  منطق حارم بتا   طح پیشرفت فنازریبندی  ارتباط فنازریرزش د ته

ترای  هند ری ز شراخص  م-ترای اطلرس فنری   ای راربرد علوم ز فنازریرتبندی  حو،هتهررد 

 .تای داخلی پیشنهاد خواتد شدبندی علوم ز فنازریتا  مدلی برای د تهار،یابی آن

پوزتی دفراعی ز  آینده اصطالحاًبینی آینده دفاعی ز امنیتی یا تای پی برنامه به لحاظ تاریخی

خرود بررای جلروگیری ا،     ای دیرین دارند ز تمرواره رشرورتا در صرنای  دفراعی    امنیتی  اب ه

ترای بلندمردت داشرتند. برا     غافلگیری در برابر حمالت دشمن   ی بر پیشرفت  ری  با برنامه

انردا، چند راله تمرامی    تروان چشرم  ترای دفراعی ز امنیتری  نمری    توجه به محرمانه بودن برنامه

ی پیدا ررد. در برخی مروارد اطالعرات ار،شرمندی ا، م راالت     راحتبهافته را یتو  ه یرشورتا

یا  ایر مرارز مربوط به صرنای  دفراعی رشرورتا     تاز،ارتخانهتای مربوط به  ایتعلمی ز زب

اندا،تای صنای  دفاعی توان به د ت آزرد. یکی ا، رشورتای پیشرز در عرصه برر ی چشممی

تای مختلرف مربروط بره    پوزتی در حو،هزظیفه آینده 1آرما وئیس ز امنیتی  وئیس ا ت. مررز

م االت بسیاری در این ،مینره بره چرا      تر الهآینده دفاعی ز امنیتی رشور را بر عهده دارد ز 

شده تو ط این  ا،مان در حرو،ه  ر اند. در این اسمت شماری ا، جدیدترین م االت منتشرمی

 اند.شدهپوزتی دفاعی ز امنیتی فهر ت آینده

اررار   موردتوجره پوزتی دفاعی ا ت رره بایرد   ترین مباحث آیندهیکی ا، مهم 2حفاظت شهری

حفظ نظم شهری باید بره جدیردترین امکانرات مجهرز بروده ز       نیمأمورگیرد. بر تمین ا اس 

تای جدیرد مرورد ا رتفاده    رنند. در تمین را تا برخی ا، فنازری نیتأمبتوانند امنیت  ارنان را 

                                                                                                                                                    
1 Armasuisse 
2 State Security 
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یابی دایرق ز ... بررای آینرده ایرن     تای مکانتای پرنده   یستمتای شهری مانند رباتحیطدر م

 (.Bircher, 2017) شوندحو،ه پیشنهاد می

 غیرر شوند  بلکه صنای  تای جدید دیگر تنها ا، دل صنای  دفاعی ا تخراج نمیامرز،ه فنازری

-رز باید امکران زرزد ایرن  ینا،اد. تا ز علوم نوین دارنن   بسزایی در پیشرفت فنازری دفاعی

تا به دنیای صنای  دفاعی مورد تحلیل ز برر ی ارار گیرد. ایرن موضروع بایرد در    گونه فنازری

  رباتیر   1اطالعات ز ارتباطات  انرژی  نانوتکنولوژی  علوم ،یسرتی  ا،جملهتای مختلف بخ 

 (.Ladetto, 2017) تای خودرار مطال ه گرددز  یستم

 رباتی  ز جایگراه آن در صرنای  دفراعی ز امنیتری برر رسری پوشریده نیسرت.        اتمیت علم 

یرا  ی ز دفراعی دن ای در آینده نیرزتای امنیتر برجسته ریتأثپوزتی در این ،مینه آینده رهییا،آنجا

  ه آن تمروار  ی ارار گرفته ز مسیر توموردبرر دایق  طوربهدارد  ال،م ا ت اب اد مختلف آن 

 (.Höpflinger, 2017) گردد

ی جدی بسیار تاتیمأمورریفیت عملکرد خودرزتا ز  ایر ز ایل ن لیه نظامی در بسیاری ا، 

در خودرزترا بره    2ترای رنترلری  تجهیزات نروین ارتبراطی ز  یسرتم    نیتأما ت. م رفی ز  مؤثر

ا رتفاده ا، ایرن تجهیرزات     تای دنیا اابلیت رزیارزیی با مشرکالت جدیرد را داده ا رت.   ارت 

فضا  انرژی ز ز،ن ره در ز رایط ن لیره اتمیرت براالیی      ا،نظرتای موجود زدیتمشمول محد

 ,Danzeisen) چشرمگیری بهبرود بخشرند    طرور بره ترا را  توانند عملکررد آن دارند نشده ز می

2017.) 

ند. مشراتده  ناپذیر تجهیزات نظامی امررز،ی تسرت  جدایی ءتای راداری جز یستم طوراط به

یر پرذ مکران اترای راداری  تای تندرز ز ... تنها با داشتن  یسرتم اایق تواپیماتا  نازتای جنگی 

لکترزنیکری  شرونده ا تای رنترلی جای خود را به آنتن،زدبهپیکر ا ت. رادارتای چرخان غول

 نرد. در ایرن  رنتای بیشتر به نیرزتای نظامی رمر  مری  دتند ره با تزینه رمتر ز البته اابلیتمی

ن  رنشرین  ز تواپیماتای بدز تاتو ط پهپاد حملاابلتای راداری پوزت  تمررز رزی  یستم

 (.Wellig, 2017) خواتد بود

                                                                                                                                                    
1 Life Sciences 
2 ICT(Information AND Communication Technology) 
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بهرره باشرند   یتی اوی بیامنتای تای نظارتی ره ا،  امانه یم ز فنازریتای ارتباط بی یستم

برای راربردتای دفاعی ز امنیتی تیچ ار،شی نخواتند داشت. با افزای  شدید تهدیدات فضرای  

تای مدیریت ترافیر  تروایی بره    تای جدیدی در باب صحت ز امنیت  یستمینگران،ی  مجا

زجود آمده ا ت. در این م اله پیشنهادی برای طراحی ی   یسرتم شنا رایی برر مبنرای منراب       

 (. ,2017Lenders, et al) شودمطرح می 1جم ی

جسرته بروده ز موجرب    یرگرذار ز بر تأثتای اخیر در  ال 2تا در ،مینه توش مصنوعیموف یت

ا،  رایر   3تای یادگیری عمیرق تکنی  مخصوصاًا ت.  برز، تحولی عمیق در صنای  دفاعی شده

دفاعی با دات باالیی پا ر  داده ا رت.    تای دفاعی ز غیرپیشی گرفته ز در شنا ایی تاتکنی 

ز ترا  تا رت ز بره علرت پیچیردگی داده    اگرچه دات تنها یر  جنبره ا، عملکررد ایرن  رامانه     

در این م الره رتیافرت    گیرد.تا مورد بحث ز برر ی ارار میاین مدل 4پذیریتا تشریحالگوریتم

 ,Blarer, et al) تای توش مصنوعی پیشنهاد شرده ا رت  پذیری  امانهجدیدی درباره تشریح

2017.) 

ی تروجه اابرل طرور  ترای اخیرر بره   پوزتی دفاعی ز امنیتی در  رال ال،م به ذرر ا ت ره آینده

ر نظر گررفتن ایرن   تای مختلفی در دنیا مطرح شده ا ت. با دز در ،مینه یافتهیشرفت ز تو  هپ

ا بر یافتره را برر ری رررده ز    توان مسیر پیشررفت رشرورتای تو ر ه   تا میمطال ات ز پوزت 

 ای بررای زلیره رز، دنیا  طررح ا تای رایج ز به ا،ی علوم ز فنازریتا ز بومیالگوبرداری ا، آن

 .هند ی جام  فنازری رشور پیشنهاد رردم-فنیاطلس 

 هاهیافت  

-کرد اابلیتررتا با رزیبندی علوم ز فنازریتدف نهایی این پوزت  تبیین مدلی برای د ته

مهند ی  -تای موفق در این حو،ه  اطلس فنیرز  یکی ا، نمونهخواتد بود. ا،این 5محوری

 یفنازر یپوزتندهیآتحلیل ارار گرفت.  برر ی زمورد DefTech 2017  تایعلوم ز فنازری

                                                                                                                                                    
1 Crowdsourcing 
2 Artificial Intelligence 
3 Deep learning 
4 Explainability 
5 Capability Technology(CapTech) 
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آن  شرفتیز رزند پ یفنازر ینیب یپ در حو،ه سیرشور  وئ یتاا، برنامه یکیعنوان به

تا آن یز  طوح آمادگ تایفنازر انیرزند ارتباط م ییشناخته شده ا ت ره تدف ا، آن  شنا ا

 یپوزتندهیمهند ی آ -س فنیاطل. باشدینا ا م یشده ا،  و نییت  TRL یارتایبر ا اس م 

-یدفاع یتابا حو،ه ینوعخود به تیف ال ریره در مس ییتایفنازر تمامیبه سیرشور  وئ

مهند ی  -اطلس فنی  یاتداف   نیبه ا یابید ت یپرداخته ا ت. برا رند  رزرار دا امنیتی

 نیا ت. در اشده  جادیتا اآن یز  طوح آمادگ تایفنازر انیم یارتباط تیا، زض   یشمات

-علوم حیاتی  مواد ز فنازری) مشخص د ته تفتدر  تافنازری یمهند ی تمام -اطلس فنی

( فضاتای  اخت  محا بات ز توش مصنوعی  ارتباطات ز  نج   انرژی  ز ایل ن لیه ز 

اند ز تر بخ  ذرر شده صدتا در د ته نیمربوط به ا یپوزتش یتانهیاند ز ،مشده یبندد ته

توان گفت ره بنابراین  می ؛گرفته ا ت یمربوط به خود جا د تهتا در بخ  نیا، ا  ی

تای تا  ،مینهبندی فنازریاند ا، طب همهند ی فنازری عبارت -ترین اجزای این اطلس فنیمهم

بندی مرتبط  ت یین تای پوزتشی در طب هبندی ،مینهتا  د تهپوزتشی تر ی  ا، فنازری

ا یکدیگر  ت یین موضوعات مربوط به ی  فنازری  ت یین  طوح آمادگی تای مرتبط بفنازری

تایی ره در یکی ا، فنازری فنازری ز تشریح مختصری برای تر فنازری. در گام ب دی  رلیه

دند. در ادامه تحلیل مختصری ا، این تفت د ته رگیرند برر ی شبندی ارار میاین تفت د ته

 تا آمده ا ت.ز رزیکرد رلی آن

 حیاتي علوم  

تمرامی  تای شگرفی ره ابتدا ا، تح ی ات تجاری آغرا، شردند  در حرال پیشررزی بره     پیشرفت

ترریرب   ترا ز   امکران تیییرر ژن  رمهند ی ژنتی مثالًتای مربوط به ،ندگی انسان تستند. حو،ه

ترای میرز   افرزای  اابلیرت   ی دگرگون ررده ا ت.رلبهحیات بشری را  زتا را فراتم آزرده آن

ای تر توانرد تیییررات بسریاری در تمرامی حرو،ه     تایی ا ت ره میسان یکی دیگر ا، پیشرفتان

 دتوجره مورتا نیز امررز،  تای مرتبط با آنی را موجب گردد. حسگرتای ،یستی ز فنازریفنازر

تروان  ترای بردن انسران مری    تمبا نظارت مدازم بر ریفیت رفتاری  یس مثالعنوانبهارار گرفتند. 

 بینی ز پیشگیری نمود.تا را پی یماریبرز، برخی ب
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ترای نظرامی   بره فنرازری   تمامراً مهند ری   -تم اشاره شد  این اطلس فنی  اب اًره  طورتمان

ی دیگرری چرون تصرفیه آب برا ا رتفاده ا، نرانوتکنولوژی        تایفنازراختصاص ندارد بنابراین 

ویل دارز  ترمیم ز احیای طراحی محا باتی ز آ،مای  دارزتا  نانو اختارتای پزشکی برای تح

امرا بایرد    اند؛اجزای بدن انسان ز یا اصالح ژنتیکی موجودات ،نده نیز در این د ته جای گرفته

نظرامی ندارنرد    ماًیمست راربرد  اگرچه ا، بوده ز ادرت شدتبهتا توجه داشت ره این فنازری

 DefTech) زری تسرتند ز بهرره  ا رتفاده اابرل دفراعی ز امنیتری    یتازلی در بسیاری ا، بخ 

2017.) 

 ساخت هایفناوریمواد و 

اند ز با، ا،ی  اختار انسان مشاتده نشده ستی،طیمحدر  تارنونتایی بدی  ره ایجاد زیوگی

در این  آنچهتو  ه علم مواد تستند.  درگرزتا  تمه تای آنبهبود زیوگی منظوربهمواد موجود 

تا ز با خواص جدید ا ت )مواد روانتومی  فرزمگنت خورد تولید موادد ته بیشتر به چشم می

ی تانانولولهآلی  -ابرر اناتای دمای اتاق  مواد الکترزنیکی  مواد خودترمیم ترریبات فلزی

تا(. پزشکی  نانومواد ز  اختار آن  نسل جدید مواد نیمه مرئی  مواد ،یستتامینانو رربنی  

 تای فنازری را دگرگون رند.تواند تمامی حو،هخواص جدید در مواد می

-اند. امرز،ه فنازریتای  اخت بخ  دیگری ا، این د ته را به خود اختصاص دادهفنازری

توان ی ره میاگونهبهاند تای راابتی رشورتا با تم شدهتای  اخت تبدیل به یکی ا، مزیت

تای د مانند رزشتای  اخت جدیادرت رشورتا را با این م یار با یکدیگر م ایسه ررد. رزش

  شیمی  بز ز  اخت نانومولکولی ای. ان. تای تولید با دینویسی  تکنی  اخت اابل برنامه

تایی تستند ره تای تولید  تولید در اب اد بسیار ریز ز یا  اخت ت اضامحور ا، فنازریز رزش

 (.DefTech 2017) خورنددر این د ته به چشم می
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 محاسبات و هوش مصنوعي

بره اشرتراک    تای با یا بردزن  ریم  در دنیا ا، طریق رزش رز،هتمهز تنوع اطالعاتی ره  حجم

یرد  شود بسیار ،یاد ا ت. محا بات صورت گرفته برای ایرن حجرم ا، اطالعرات با   گذاشته می

 محا ربات  دنیای درزاا رارایی ز  رعت باالیی داشته باشد تا اختاللی در ارتباطات رخ ندتد. 

ط چنردین  باتی تو تای محا باشد. تواناییی آمیخته با ارتباطات میاگونهبهز توش مصنوعی 

ترای  ریتمترا ز الگرو  بنابراین ابداع ز یرا تو ر ه رزش   گیرند؛ارار می تأثیر تحتفنازری دیگر 

 ی محا رباتی  رنا ر رشترای  ،یسر انبات دیرومی  محا ر رباتی )رایران  روانتر  رجدید محا ر 

یرادینی در  ترای بن توانرد پیشررفت  ز ...( می ءم نایی  اینترنت اشیاشنا ی محا باتی  زب جام ه

 طرور بره رره اشراره شرد ارتباطرات ز محا ربات       طرور تماندنیای توش مصنوعی پدید آزرد. 

  ad-hoc ایتر شبکه) ی با یکدیگر مرتبط تستند بنابراین عجیب نیست ره تبادالتیادهیتندرتم

 (.DefTech 2017) ن این دز د ته زجود داشته باشدجانبه ز ...( بیابزارتای تمکاری تمه

 ارتباطات و سنجش

، تواند موجب برزتای ارتباطی ز مشکالت ،یر اختی در ارتباطات میزجود گلوگاه

ز زظیفه  تصاعدی در حال افزای  بوده طوربهناپذیر شود. حجم اطالعات خسارات جبران

توجه وردمدی ره برای مدیریت ارتباطات دیتای جشود. رزشتر میتا نیز  نگینانت ال آن

ده ز یا  ا،مانتای  نسور خودمختار ز خوی  یم  شبکهتای امن بیاند مانند لین ارار گرفته

ل ریس  برز، اختالالت را به حداا توانندیی میشنا اراابلیغتای  نسور فراگیر ز شبکه

ح  بین ی  اند موجب ایجاد تفازت فاتو ا، ره میتای ادرتیکی دیگر ا، فنازری بر انند.

ریا دشنا ایی اعماق  رهییا،آنجاتای دریایی خواتد بود. رشور ز  ایر رشورتا شود فنازری

زری ند  چند فناتای ناشناخته آن ظهور یابرند تا پتانسیل ا، بوده ز رم  میادرت شدتبه

 دی بعمیق ز نظارت  هاند ) نج  دریایی در این حو،ه به این امر اختصاص داده شده

 دریایی(.
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تای مهمی ا ت ره نیا، به آن در حال تو  ه ز پیشرفت حسگرتا یکی دیگر ا، فنازری

زارتای با دات بسیار باال( ره یکی ا، ررافجنگ) افزارتادات جنگ مسئلهافزای  ا ت. 

پیشرفت  ای نیز مرتوناارهتای بینتای شهری تا حملهترین موضوعات در درگیریرلیدی

تای تواند تمامی حو،همی ترز دایق ترروچ تای تولید حسگرتای فنازری حسگرتا ت.

تای دیگر نیز حسگرتا خود ارار دتد. ال،م به ذرر ا ت ره در د ته ریتأثفنازری را تحت 

 درزاا تای دیگر ارار دارند. تا را منوط به راربرد در د تهحضور دارند اما اگر توجه رنیم  آن

 .(DefTech 2017) تا نداشته ا تتا محوریتی جز راربرد آنمنطق جایگذاری فنازری

 انرژی

اتمیت این موضوع در  ز ا تتر شدن رز، در حال جدیبهبا توجه به بحران انرژی ره رز،

تای دنیا بر رسی پوشیده نیست. انرژی حو،ه ز ی ی را به خود اختصاص داده ز ا، جنبه

 ا،ی تای ذخیرهتای نوین تولید انرژی  مناب  انرژی جدید ز یا رزشرزش مختلفی مانند

مهند ی علوم ز  -ی ا ت. یکی ا، مواردی ره در این بخ  ا، اطلس فنیبرر اابلانرژی 

تای جدید ا، لیزر ا ت. اگرچه بیشتری ارار گرفته ا تفاده دیتأرتای  وئیس مورد فنازری

شود ره آینده تجهیزات نظامی در بینی میتستند  پی اغلب راربردتای رایج لیزر غیرنظامی 

برد(  توایی )لیزر توابرد ،مینی )دفاع لیزری روتاه دنیا به  مت ا تفاده ا، لیزر برای م ابله

تولید لیزر یکی ا،  رهییا،آنجاتارتیکی( ز حتی فضایی )لیزرتای فضایی( حررت رند. 

  تالش برای رات  انرژی تولیدی آن شودفرایندتای موجود محسوب می نیترپرمصرف

 (.DefTech 2017) ازلویت باالیی دارد

شده راربرد تای این د ته مانند انرژی فیوژن رنترل،م به ذرر ا ت ره برخی ا، حو،هال

  تای جهانی                         ا، ادرت یکی عنوانبهصاحب این فنازری  طبی ی طوربهزلی  مست یم نظامی ندارند
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 محسوب خواتد شد.

 وسایل نقلیه

 ا ا تخراج شدهتبندی جدید  ا، دل د ته  یستماین بخ  ا، د ته شدهگفتهره  طورتمان

اغلب  چرارهی این اسمت تحت عنوان ز ایل ن لیه رمی جای ت جب دارد گذارناما ت. 

تای ی پایهنوعهب تاباشند. بخشی ا، این فنازریتای توایی مرتبط میتای آن به  امانهفنازری

  MEMS رنترل جریان با فنازری) رنندتا رم  میتا تستند ز به تو  ه آن ایر فنازری

ال  دتی با(  نسل آینده موتورتای توربینی با با،صوت مازراپیشران  دزپایه )مافوق صوت/ 

 خاص به طوربهتای موجود در این د ته اسمت دیگری ا، فنازری (.صوت مازراموتورتای 

ال  داری بااد با پایی توایی ارتفاع ،یتایرشتاند )صنای  توایی پرداخته نهی،م درتای جدید ایده

صوت   مافوق صوت/مازرا افکنبمبدنه  ب-تواپیماتای فراصوت  تواپیماتای ترریبی بال

 ند.شوتای راتبردی محسوب میفنازری ءرمکی بدزن  رنشین( ره امرز، جز یتاستمی 

-تم ت ) یساتای ز ایل ن لیه ،مینی مربوط روچکی ا، این د ته نیز به فنازری نسبتاًبخ  

ی تاراهآ،اددزر  ز ایل ن لیه گرزتی خودرار  خودرزتا ز  راه ا، تای چندجزئی  رنترل

 را تای باشد. تمچنین درتای موجود می ا،ی  امانهخودرار( ره بیشتر منوط به توشمند

ر ا ت راربرد محو رامالًهند ی م -تا در این اطلس فنیندی فنازریباین نکته ره د ته دیتائ

ی فضای رامالًشود ره تح ی ات فضایی بدزن انسان ره در نگاه ازل ی  فنازری مشاتده می

  تبوده ا مدنظرجایی ز انت ال این تجهیزات جابه مسئله چرارها ت در این بخ  آزرده شده 

(DefTech 2017.) 

 فضا

شود ز تا مرتبط ا ت محسوب میبا تمامی د ته عمالًی  د ته ره  عنوانبه حو،ه فضا نیز

یابی مدازم موا یت مثالًتای دیگر تستند. مرتبط با بخ  زضوحبهتای این اسمت فنازری
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افزارتا ز تو  ه ارتباطات خواتد شد. تمچنین فضایی موجب پیشرفت دات در جنگ

رند. در تای نازبری را فراتم میمکان تو  ه  امانهاتصال به تم ا ی روچ  اابلتاماتواره

راربرد  ماًیمست برای بمباران جنبشی   ی رفوقی الولهی تاخوشهاین د ته نیز تنها فنازری 

رند  تا تحمیل میتا بار ،یادی بر دزلتتزینه این فنازری رهییا،آنجانظامی دارد. تمچنین 

مجدد شرزع شده ا ت )پرتابگر توا و،  ا تفادهبلااتای تالش برای رفتن به  مت  امانه

مهند ی  -ای ره اطلس فنیدر ادامه اصول رلی ز پایه (.DefTech 2017) اابل ا تفاده مجدد(

 ی ارار خواتد گرفت.موردبرر ریزی شده ا ت تا طرحفنازری  وئیس بر مبنای آن

 DefTech 2017های نظامي آینده انداز فناوریهای چشمشاخص

تای دفاعی ز امنیتی آینده این ا ت ره بینی فنازریاتبرد اصلی ز ا ا ی ره در پی ر

تای جدید ابل ا، برر ی جایگاه تا ز میزان تمایل به فنازریرزندتای اصلی تیییرات فنازری

عامل اصلی در  عنوانبهتا مسیر تیییرات فنازری گریدعبارتبه  مورد رصد ارار گیرند. ترردام

ی چهار شاخص ا ا ی ره در ت یین طوررلبهرند. صمیمات آینده ن   مهمی با،ی میاتخاذ ت

:  رعت در حال 1(. شاخص  رعت ,2017Ladetto) تستند مؤثرتای نظامی آینده پیشرفت

تای مختلف مانند محا بات ز ارتباطات نوین شدت افزای  بوده ز ا، طریق تو  ه در ،مینه

: به لطف ارتباطات ز حسگرتای 2ارتباطات آگاتی ز بیشتری نیز خواتد یافت. شاخص

تای فیزیکی در تر یکپارچه  آگاتی در مورد پارامترتای گوناگون چون موا یت ز یا شاخص

: ا، مرحله مشاتده ازلیه گرفته تا 3پذیر خواتد بود. شاخص داتی امکانراحتبه،مان ز مکانی 

تای تصادفی برای تدایت رنند تا مدلمیاجرای نهایی  حسگرتا ز توان پردا،شی باال رم  

تایی  امانه بازجود :4رار گرفته شوند. شاخص فاصلهی بهخوببهتا تجهیزات ز افزای  دات آن

رمرنگ  مرزربهتا توانند تو ط چند عملیات  اده ا، راه دزر رنترل شوند دیگر فاصلهره می

تای موجود در اطلس علوم ز ازریعنوان مبنای انتخاب فنخواتند شد. این چهار شاخص به

                                                                                                                                                    
1 Speed 
2 Awareness and Connectivity 
3 Precision 
4 Distance 
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تا ز ترجمه اند. بدیهی ا ت ره نحوه ا تفاده ا، این شاخصتای  وئیس ارار گرفتهفنازری

-ر د ره میتا در تر رشوری مطابق با نیا،تای تمان رشور تیییر خواتد ررد اما به نظر میآن

 توان ا، این منطق برای تهیه مدل بومی ا تفاده ررد.

 DefTech 2017 مهندسي -های اطلس فنيها در فناوریصشاخ تحلیل

تای موجود در اطلس این  ا،مان را در فنازری در ادامه چهار شاخص ارائه شده در گزارش

جو خواتیم ررد. ال،م به ذرر ا ت ره تر فنازری لززماً به ی  شاخص زمربوطه جست

 ا،ی رند. وق ادرتتای فم طوف نخواتد شد ز ممکن ا ت در چند شاخص ا، شاخص

بندی تا توجه شود چراره این د ته  ی شد ره بیشتر به راربردتای علوم ز فنازری

شود شاخصی ره طور ره در نمودارتای فوق مشاتده میتمان راربردمحور انجام شده ا ت.

-تا را به خود اختصاص داده ا ت شاخص دات میتای علوم ز فنازریبیشترین ت داد شاخه

تا دتد ره تکیه این اطلس در ت یین مسیر آینده علوم ز فنازریین موضوع نشان میباشد. ا

تا نیز به ترتیب  رعت  فاصله ز رزی افزای  دات تجهیزات موجود ا ت.  ایر شاخص

تای مربوطه  تو،ی  نیز در تر ی  ا، د ته 2شکل شماره  در آگاتی ز ارتباطات تستند.

 .شودتا دیده میشاخص

 

 از دیدگاه چهار شاخص اصلی هافناورینمودار پراکندگی علوم و  -1 ارهشم شکل
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 در هر دسته از دیدگاه چهار شاخص اصلی هافناورینمودار پراکندگی علوم و  -2 شماره شکل

 هابرچسب فناوری

 

 3 شماره شکل
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ن تای  وئیس تر فنازری دارای ی  یا چند برچسب ا ت. ایدر اطلس علوم ز فنازری

تن متای مشترری تستند ره در ی مختلف در حو،هتایفنازرتا حاری ا، راربرد برچسب

،م ز ال، نوع ای ره تارنون ذرر شده ا ت یتااند. درزاا  ارتباط بین فنازریاطلس دیده نشده

ا نشان تا رنتا راربردتای مشترک آما برچسبا  اندملززم یکدیگر بوده ز چنین توالی داشته

ی بیشترین شکل فوق نیز مشخص ا ت  علم مواد با اختالف فاحش درره  طورتمان دتند.می

 ئلهمسدتد ره ت داد فنازری مرتبط را به خود اختصاص داده ا ت. این موضوع نشان می

تای  وئیس ز فنازری هند ی علومم -تای اطلس فنیرلیدی در پیشبرد بسیاری ا، فنازری

ی  پنازری فتایی ره در تولید محصول یا یکی ا، چال   تاًیطبمرتون تو  ه علم مواد ا ت. 

 زبرچسب توش مصنوعی  رز خواتد بود پیدا رردن مواد با خواص مطمئن ز بهینه ا ت.

م ت ندانچپردا،ش اطالعات نیز در رده دزم ز  وم اتمیت این نمودار ارار گرفتند. البته 

رز، هبنون رز،فتای علوم ز ت ره جایگاه این دز حو،ه در تمامی شاخهری نیسنیب ریپراابلیغ

ارند سان ندبسیاری ا، امور رایج دیگر نیا،ی به حضور ان چرارهتر شدن ا ت در حال برجسته

 شوند.تای توشمند  پرده میتا ز ماشینز با اطمینان باالیی به ربات

 گیریروش تصمیم

تررای تررر رشرروری تررایی ررره برررای ت یررین مسرریر تو رر ه علرروم ز فنررازریا، چررال یکرری 

گیررری خررود داشررته باشررد ررره در برابررر  ال،م ا ررت ایررن ا ررت ررره مبنررایی برررای تصررمیم  

  بردزن شر  عوامرل خرارجی     گرر یدعبرارت بره تیییرات مختلف ا، خود زارن  نشران دترد.   

خرودش اررار    ریترأث ز تحرت  توانرد مسریر حرررت را نیر    ترای  رایر رشرورتا مری    ز پیشرفت

بنرابراین بایرد رزشری پویرا بررای ایرن امرر اختصراص         ؛ تای مرا را تیییرر دترد   داده ز  یا ت

موار   داد تا عالزه بر اتخاذ بهتررین تصرمیم ممکرن  نسربت بره نو رانات خرارجی پا ر  بره         
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انررد یکرری ا، بهترررین ز تررایی ررره در ایررن حررو،ه پیشررنهاد شرردهبدتررد. بررا برر رری در رزش

. ایرررن رزش ا رررت OODA1 حل رررهگیرررری ا رررتفاده ا، ترررای تصرررمیمترین رزشرارآمرررد

  2  ز ف ررال ا ررت ز ا، چهررار مرحلرره مشرراتده   رگیررری  ررری   اثربخرر  پشررتوانه تصررمیم 

ایرن حل ره ازلرین برار در تو رط جران        تشرکیل شرده ا رت.    5ز ااردام  4  تصرمیم 3گیرری جهرت 

گویررد: در حل رره مرری بویررد برررای پیشرررفت نبردتررای ترروایی آمریکررا پیشررنهاد شررد.   6بویررد

OODA نمایررد  گیررری خررود را ت یررین مرریرنررد  جهررتتررر مبررار، موا یررت را مشرراتده مرری

دتررد. گیرررد چرره رارتررایی در چرره ،مررانی انجررام ز  ررپس آن را انجررام مرری    تصررمیم مرری

مبررار، حریررف بتوانررد ایررن مسرریر را بهتررر ا، زی طرری رنررد  عملکرررد مبررار،   رررهیدرصررورت

 (.Ladetto, 2017) ریف افزای  خواتد یافتع ب افتاده ز مزیت مبار، ح

 

 (Ladetto, 2017) موسوم است OODAگیری که به حلقه نمودار سیکل تصمیم -4 شماره شکل

                                                                                                                                                    
1 Observe-Orient-Decide-Act 
2 Observe 
3 Orient 
4 Decide 
5 Act 
6 John Boyd 
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گیری لتواند در شکگیری چگونه میشود ره جهتدیده می -نمودار –شکل شماره چهار در 

رتا ره حسگتایی ره ا، پنجباشد. تمچنین پارامتر مؤثراادام  تینهادرمشاتدات  تصمیمات ز 

ر ب. عالزه رنندیمگیرند  مشاتدات را د تخوش تیییرات ز مشاتدات در اختیار ما ارار می

ن کاس  ی ی  فرآیند رامل چندزجهی ز ضمنی شامل انوعبهاین  زاضح ا ت ره رل حل ه 

این  رحلهم دتد. در ادامه تشریح رامل چهارتای مختلف را ارائه میتماتنگی ز ارتباط بخ 

 ت.تا در صنای  دفاعی ز امنیتی انجام شده ا نمودار با در نظر گرفتن راربرد آن

 ی و پيشنهاد مدلريگجهينت

مرررزری مختصررر بررر آنچرره ررره تررا برره اینجررا برررای ر رریدن برره یرر  مرردل       عنرروانبرره

تررای مربرروط برره اطلررس   تررای علرروم ز فنررازری بایررد گفررت د ررته  ا ررتدر د ررترس 

نمونرره موفررق مشرراتده ز برر رری     یرر  عنرروانبرره DefTech 2017 مهند رری -فنرری

ارررار  موردمطال رره   ررا، بودنررد ایررن اطلررس ارردرت  ا،نظرررتررایی ررره  شرراخص شرردند.

رزشررری   عنررروانبررره OODAگیرررری بررره رمررر  حل ررره    رزش تصرررمیم .گرفتنرررد

ترروان مرردلی  ارنررون مرری  بیررترتنیررابررهادرتمنررد ز رایررج در ایررن حررو،ه م رفرری شررد.    

 .ند رری داخلرری بررر مبنررای ایررن اطالعررات پیشررنهاد داد     مه -ازلیرره برررای اطلررس فنرری   

مهند ررری  ررروئیس  -در اطلرررس فنررری آنچرررهبرررا توجررره بررره ررررارا ز شرررامل برررودن   

 -بنرردی را برررای نمونرره ازلیرره اطلررس فنررری     ترروان تمررین د رررته  مرری   مشرراتده شررد  

در  ترررافنرررازریعلررروم ز  بنررردید رررته مهند ررری داخلررری پیشرررنهاد رررررد. در ادامررره  

نمرررای   1در جررردزل شرررماره  رانیرررا ترررایفنرررازری علررروم ز یمهند ررر -یاطلررس فنررر 

 .داده شده ا ت
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 های ایرانمهندسی علوم و فناوری -در اطلس فنی هافناوریعلوم و  بندیدسته -1شماره  جدول

شاخه 
 اصلي

موجود در شاخه  یهایفناور توضیحات مربوط به شاخه فرعي شاخه فرعي
 فرعي

علوم  -1
 یاتیح

هند ی م -1
 بیومکانی  

ز علروم مربروط بره      یر مکان یا، مهند ر  یبر یترر فرعی شاخه نیا
در  ییرررارا  یا، افررزا برروده زبرردن انسرران  یکیولرروژیعملکرررد ب
ه با ر یز پرزتزتا گرفته تا ابزارتا ز ادزات یا کلت خارج یتاربات

 یترا یفنرازر تو  ه . ردیگیبرمرا در  رنندیم دایپ قیبدن انسان تطب
داده ز   یدارت ز  ررعت را افرزا    زانیم  یومکانیب شاخۀمرتبط با 
رم   OODAدر مرحله اادام ا، حل ه  گذاریا تیبه   نیتمچن

  خواتد ررد.

 شرفتهیپ یپرزتزتا -1
 یدنیپوش یتاربات -2
  1ی بایونی تامپلنتیا -3

گیرد ریفیت حرواس  یکی ا،  مواردی ره اغلب مورد غفلت ارار می لوم شناختیع -2
بسرته  تفسیر ز ت بیر تمه ما ا، محیط اطرافمان زاادراری انسان ا ت. 

تای جدید در حو،ه علروم  . به تمین علت یافتها تتا به این حس
تای مرتبط برا ایرن حرواس    شناختی رم  شایانی به تو  ه فنازری

ای ره دات ز  رعت دریافت ز ار ال اطالعرات  گونهخواتد ررد به
افرزای  یابرد.   تو ط حواس ا، طریرق تجهیرزات ز ادزات رمکری    

 ررعت ز   زانیر م یمرتبط با حو،ه علوم شرناخت  یتایفنازرتو  ه 
در  گرذاری ا رت یبه   نیداده ز تمچن  یز ارتباطات را افزا یآگات

 رم  خواتد ررد. OODAز اادام ا، حل ه  یرگیمیمرحله تصم

یافتررره ترررای تو ررر هحرررس -1
 2بیولوژیکی

 رامپیوتر-تای میززا طه -2
 3ای میررزیتررثبررت  رریگنال  -3

EEG 
  4پرزتزتای عصبی -4

ه رر شرود  تایی مری ی علوم ز فنازریتمامبهاین شاخه فرعی مربوط  یوتکنولوژِیب -3
د یر   ی با تیییر ژنتیکی    ی در آ یب ،دن یا بهبود عملکرر نوعبه

ژی تای مرتبط با شراخۀ بیوتکنولرو  رنند. تو  ه فنازریارگانیسم می
 گذاری در مرحلهتمچنین به  یا ت میزان  رعت را افزای  داده ز

 رم  خواتد ررد. OODAاادام ا، حل ه 

 5زیرای  ژنوم -1
 طال ه رامل ژنوم انسان  م -2
 DNAاینترنت  -3
 لبرداری  یانمونه -4
  6فوتو نتز  وپرشارژ شده -5
 یولوژی مصنوعیب -6
 7ختهیترا رتای ارگانیسم -7

تشرخیص    منظرور بره ی مطال ه علم پزشرکی  این شاخه فرعی به م ن 8 المت پزشکی -4
-یتا ا ت. تو  ه فنازرتا ز مصدزمیتز پیشگیری ا، بیماری مدازا

تای مرتبط با حو،ه  المت پزشکی میزان  رعت ز دات را افزای  
گیرری ز ااردام ا،   گذاری در مرحله جهتداده ز تمچنین به  یا ت

 رم  خواتد ررد. OODAحل ه 

 ی بدن دی اعضابپرینت  ه -1
 9تراپیژنتی  -2
 10تای پزشکینانوبات -3
 11تای شخصیدرمان -4
 ی رباتی جراح -5

 نسورتای  -5
 12،یستی

دارزتا ز یا  ریتأثاین  نسورتا در تشخیص عفونت  افزای   رعت 
-زیوه  ربا،ان ا رتفاده مری  رات  اثر عوامل مخرب بر بدن افراد به

نسورتای ،یستی میرزان  تای مرتبط با حو،ه  شوند. تو  ه فنازری
- رعت ز آگاتی ز ارتباط را افزای  داده ز تمچنرین بره  یا رت   

 13بیومتری  -1
 14تضماابل نسورتای  -2
 15 نسورتای ت ویت شنوایی -3
 16رز تراشه شگاهیآ،ما -4

                                                                                                                                                    
1 Bionic Implants 
2 Biologically Extended senses 
3 EEG Brain Recording 
4 Neuroprosthetics 
5 Genome Editing 
6 Supercharged photosynthesis 
7 Transgenic Organisms 
8 Medical Health 
9 Genetic Therapy 
10 Medical Nanobots 
11 Personalized Medicine 
12 Biosensors 
13 BioMetrics 
14 Ingestible Sensors 
15 Auditory sensors 
16 Lab-on-chip 
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 رم  خواتد ررد. OODAگیری ا، حل ه گذاری در مرحله تصمیم
واد ز م -2

-فنازری

تای 
  اخت

تح ی ات جدید در حو،ه ترریبات به ارتشرافات جدیردی در  رنتز     رریبات پایهت -1
مولکولی ر یده ز ترریباتی با خصوصیاتی متفازت رشف نموده رره  

ترای  ا، تمامی  اختارتای م مول متفازت تسرتند. تو ر ه فنرازری   
ز  ترریبات پایه میزان  رعت ز دات را افرزای  داده  مرتبط با حو،ه

 OODAگیری ا، حل ه حله جهتگذاری در مرتمچنین به  یا ت
 رم  خواتد ررد.

 یب د هرینت مواد پ -1
 1آئرزژل -2
 ای رربنیتنانوتیوب -3
 2رربین -4
 3گرافین -5
 متامواد -6

ترای  هزارد حرو،  مرزربهتای حو،ه نانو ز میکرز راربردتای فنازری واد بیولوژیکیم -2
ا رت. ایرن    تای  ا،گار با مواد ،یستی شرده حو،ه جمله ا،مختلف 

موضوع ا، ترریبات جدید اابل تزریق در خون برای م ابلره برا یر     
را شرامل     ترا زیرزس خاص گرفته تا  طوح م ازم در برابر برارتری 

 زتای مرتبط با این حرو،ه میرزان ارتباطرات    شود. تو  ه فنازریمی
گرذاری در مرحلره   آگاتی را افرزای  داده ز تمچنرین بره  یا رت    

 رم  خواتد ررد. OODAری ا، حل ه گیمشاتده ز جهت

 ای ضدمیکرزبتنانوپوش  -1
 انوبایوتکنولوژین -2
 نانو غذا -3

 یتایفنازر-3
 جدید  اخت

ز یرا جرایگزینی    4مولکرولی  یخود مونتراژ ب دی  فنازری پرینت  ه
شرماری ا، راربردترای نرانومواد در     5تای ،نجیرره پرزتئینری  مولکول

تای مرتبط با حو،ه   ه فنازریشوند. توحو،ه  اخت محسوب می
ی  اخت جدید میزان  رعت را افزای  داده ز تمچنرین  تایفنازر

رمر  خواترد    OODAگذاری در مرحله اادام ا، حل ه به  یا ت
 ررد.

نررررت تررررای پریفنررررازری -1
 چهارب دی

 شدهرنترل یخود مونتاژ -2
 رردی در اب رراد بپرینررت  رره -3

 میکرز
 نانو م ماری -4
 تاهننانورارخا -5

ایجاد خواصی ره تارنون در مواد طبی ی زجود نداشرته ا رت ز یرا     واد مصنوعیم -4
تای تیییر ز بهبود خواص ا، جنبه منظوربهتیییر  اختار مواد موجود 

شرود. ا، متراموادی رره    مهم ز راربردی این ،یرشاخه محسوب مری 
اه تای فلرزی  تمگری ر  اپتیکی دارند تا فوم 6تای پال مونی زیوگی

تای ،یراتمری   را برای ر یدن به محا بات پر رعت  میکرز کو 
تو ر ه   رننرد. باالتر ز  غیره تموار مری  بادزام خود مونتاژتای  ا،ه
در  شران یبسته به راربردتا یمرتبط با حو،ه مواد مصنوع تاییفنازر
در  گرذاری ا تیبه   نیمثبت دارند ز تمچن رتأثی تاشاخص یتمام
رمر  خواترد    OODAمشاتده تا اادام  ا، حل ه مراحل ا،  یتمام
 ررد.
 

 7مواد ارستی  -1
 بیومواد -2
 رئیممواد نیمه -3
 اتنانوشیشه -4
 نانوالیاف -5
 تای پال تیکیرامپو،یتنانو -6
 8شدهمس نانومهند ی -7
 لیاژتای تیتانیوم نانوفا،آ -8
ا بررتررای خورشرریدی  ررلول -9

 فنازری نانو
 9مواد شاخص منفی -10
 میخودترممواد  -11

تای محیطی ا، انرواع  مواد انف الی رفتارتای متنوعی در برابر محرک 10انف الی مواد -5
-ا، خود برز، مری  طیشرا ری امختلف مانند شیمیایی  گرمایی ز یا 

دتند. این رفتارتا مواد انف الی را بررای طیرف ز ری ی ا، راربردترا     
ا حو،ه مواد انف الی بسته تای مرتبط برنند. تو  ه فنازریمساعد می

مثبت دارند ز تمچنین به  ریتأثتا به راربردتایشان در تمامی شاخص
ا، حل ره   گرذاری در تمرامی مراحرل ا، مشراتده ترا ااردام        یا ت

 11مواد ا تتار رولوئیدی -1
 بتن  بز -2
 تاراتالیستنانو -3
فوتوراتالیسررررت بررر پایرررره   -4

 12نانومواد
 1الیاف توشمند -5

                                                                                                                                                    
1 Aerogel 
2 Carbyne 
3 Graphene 
4 Molecular self-assembly 
5 Protein chain alteration 
6 Plasmonic 
7 Auxetic 
8 Nanoengineered Copper 
9 Negative Phase Materials 
10 Reactive 
11 Colloid camouflage 
12 Nanomaterial-based photocatalysts 
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OODA .2تاترموبایمتال -6 رم  خواتد ررد 

3- 
محا بات 
ز توش 
 مصنوعی

ترای نظرامی اتمیرت براالیی دارد      رعت انجام محا بات در  امانه محا بات-1
رنرد  ر انی رز،را با  رعت بیشتری به OODAباید چرخه  چراره
تر را موجب خواتد شد. تمچنین تای  ری اتخاذ تصمیم جهیدرنتز 

 4ز یررا رمزنگرراری 3داده ررری  برررای تحلیررل رررالن انجررام محا رربات
تای مرتبط با محا بات اتمیت باالیی خواتد داشت. تو  ه فنازری

-میزان دات ز  رعت را افرزای  داده ز تررمچنرررین بره  یا رت    

 OODAگیرری ا، حل ره   گیرری ز جهرت  گذاری در مرحله تصمیم
 رم  خواتد ررد.

 حا بات روانتومیم -1
 5رایان  ابری -2
 6محا بات رزی بورد -3
 یب دتای حافظه  هچیپ -4

ای تا با شربکه ارتباط  نسورتا ز د تگاهاینترنت اشیا به ،بان  اده   ینترنت اشیاءا -2
توانند با یکدیگر ز با راربران ت امرل رننرد.   ا ت ره ا، طریق آن می

ی توشمند با تلویزیون ارتباط ی  گوش ی ادگتواند بهاین مفهوم می
. باشرد  ترای شرهری ز ترافیر    یا به پیچیدگی نظارت بر ،یر اخت

 تای مرتبط با اینترنت اشیا میرزان  ررعت  آگراتی ز   تو  ه فنازری
ررم   ارتباطات را افزای  داده  با حذف انسان ا، فراینردتا فاصرله را  

گرذاری در مرحلره مشراتده ز ااردام ا،     ررده ز تمچنین به  یا رت 
 رم  خواتد ررد. OODAحل ه 

 تاداده رالن مدیریت -1
 7تای توشمندگرده -2
  یم اشیاءبکه اینترنت بیش -3

 افزای  توان م ابله در برابر حمرالت  رایبری در دنیرایی رره ارثرر      منیت  ایبریا -3
شروند اتمیرت براالیی دارد    مری  ردزبدلاطالعات در فضای مجا،ی 

آگراتی ز  تای مرتبط با امنیت  ایبری میرزان دارت    تو  ه فنازری
ررم   ارتباطات را افزای  داده  با حذف انسان ا، فراینردتا فاصرله را  

گیری ا، حل ره  گذاری در مرحله جهتررده ز تمچنین به    یا ت
OODA .رم  خواتد ررد 

 8مدیریت بیولوژی  -1
 9یادگیری عمیق -2
 10 ایبر تاردنینگ -3
 منیت ،یر اختارتاا -4
 11یادگیری ماشین -5
 س تحلیل ری -6

4- 
ارتباطات 
 ز  نج 

-ارتباطات بین افراد خودی ز در ی  گرزه روچ  ا، طریرق شربکه   باطاتارت -1

ترای  گیررد. تو ر ه فنرازری   صورت می ad hocتایی مانند شبکه 
ده  مرتبط با حو،ه ارتباطات میزان آگاتی ز ارتباطرات را افرزای  دا  

گرذاری در  شاخص  ررعت را بهبرود داده ز تمچنرین بره  یا رت     
 رم  خواتد ررد. OODAگیری ا، حل ه حله مشاتده ز جهتمر

 سل پنجمتای موبایل نشبکه -1
- یم برا پایگراه  تای بیشبکه -2

 12تای توایی
 تباطات ابریار -3
 تر ی رکه اینترنت شب -4
 رتباطات لیزریا -5

عملکررد ز رایل    ریترأث ترا در افرزای   ررعت ز    ن   اصلی رابط 13تارابط -2
 طرور بره ترای نظرامی   پذیری بیشتر ا ت.  امانهرنترل دیجیتال برای
-رنند. زظیفه رابطرز، شده را به  ربا،ان مخابره میمدازم شرایط به

-این اطالعات با زاا یت مجرا،ی یرا مفراتیم اابرل     نترریب رردتا 

تای مررتبط  . تو  ه فنازرین ا تدز در اختیار افراد ارار داتر درک
اتی ز ارتباطرات را افرزای  داده  شراخص    تا میزان آگبا حو،ه رابط

گذاری در مرحله مشاتده  رعت را بهبود داده ز تمچنین به  یا ت

 جا،یتای زاا یت معین  -1
 14زاا یت افززده -2
  امالت با اشارهت -3
 15تای تولوگرافی فنازری -4
 جهیزات زاا یت مجا،یت -5
 16ن  پوشیدنیرایا -6

                                                                                                                                                    
1 Smart textiles 
2 Thermo-Bimetals 
3 Bigdata analysis 
4 Cryptography 
5 Cloud computing 
6 On-board computation 
7 Smart dust 
8 BioAuthentication 
9 Deep learning 
10 Cyber hardening 
11 Machine Learning 
12 Aerial Wireless networks 
13 Interfaces 
14 Augmented Reality 
15 Holographic technology 
16 Wearable computing 
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 رم  خواتد ررد. OODAگیری ا، حل ه ز تصمیم

 ترر  ی رتای بدن انسان با جزئیات بیشتر به دریافت شناخت زیوگی  ا،یشبیه -3
رنرد رره منجرر بره افرزای  ریفیرت       اطالعات تو ط افراد رم  می

ا تتای مرتبط با حو،ه رابطتا خواتد شد. تو  ه فنازریآمو،ش آن
حلره  گرذاری در مر میزان دات را افزای  داده ز تمچنین به  یا ت

رمر  خواترد    OODAگیری ز اادام ا، حل ه گیری  تصمیمجهت
 ررد.

ترررای زیررردیویی برررا برررا،ی -1
 1با،خورد ،یستی

 2تای زاا یت افززدهاتاا  -2
 یت مجا،یزاا  -3

ار،یابی ز نظارت دایرق اطالعرات ار،شرمند بسریاری بررای اتخراذ        3نظارت -4
ای مررتبط برا   تر دتد. تو ر ه فنرازری  تای راتبردی به ما میتصمیم

ترا میرزان دارت  آگراتی ز ارتباطرات را افرزای  داده ز       حو،ه رابط
گیرری ز  گرذاری در مرحلره مشراتده  جهرت    تمچنین بره  یا رت  

 رم  خواتد ررد. OODAگیری ا، حل ه تصمیم

 میکرررررز ایترررر ررررامانه -1
 4الکترزمکانیکی

 5شنا ایی زیدئو ز تصویر -2
 6برداری محیطین شه -3
ی تمررام اپتیکرر یبررردارعکرس  -4

 برداریبرای ن شه
مزیت  عنوانبها، آن  پر راندمانانرژی  انت ال انرژی ز ا تفاده  نیتأم اندمان انرژیر -1 یانرژ -5

رزد ز موجب تای نظامی به شمار میراابتی مهمی در عرصه فنازری
شود میزان مصرف آن در موارد غیرضررزری بره حرداال بر رد.     می

-هن حو،ه میزان  رعت را افزای  داده ز فاصلتای ایتو  ه فنازری
-گرذاری در مرحلره جهرت   تا را رات  دتد ز تمچنین به  یا ت

 رم  خواتد ررد. OODAگیری ا، حل ه 

 شمندتو-نرژیاتای  اختمان -1
 یت شارژ  ری تا با اابلباتری -2
ن طرف  متای خورشیدی پانل -3

 حملز اابل

تای ادیمی ز تای انرژی به علت ا تفاده ا، رزشامرز،ه ،یر اخت دیریت انرژیم -2
الت تا نسبت به حمر اند. این  یستمپذیر شدهآ یب شدتبهمحدزد 
-دتند. تو  ه فنرازری موا ی نمیشبکه پا   به نو انات ایبری ز 

  تای مرتبط با مدیریت انرژی میزان آگاتی ز ارتباطرات را افرزای   
گذاری در مرحله به  یا ت دتد ز تمچنینتا را رات  مرریفاصله
 رم  خواتد ررد. OODAگیری ز اادام ا، حل ه جهت

 7تولید غیرمتمررز انرژی -1
-بری  صرورت بهانت ال انرژی  -2

 8 یم
رارتورتررررررای روچرررررر   -3

 9چنداسمتی
یررد تررای روچرر  تولشرربکه -4

ترای پراک   انرژی ا، طریق انرژی
 مانند بادی ز خورشیدی

ارد  دزتای نظامی ا، ی  ن طه به ن طه دیگر اتمیت باالیی انت ال نیر نرژی پیشرانا -3
غیرره.   انت ال تجهیزات ز نفرات باشد  چره شنا رایی ز   منظوربهچه 

ترای مررتبط برا انررژی پیشرران  میرزان  ررعت را        تو  ه فنازری
ی گذاردتد ز تمچنین به  یا تتا را رات  میافزای  داده  فاصله

 رم  خواتد ررد. OODAدر مرحله اادام ا، حل ه 

 ودرزتای الکتریکیخ -1
تای جرت ز یرا   تو  ه موتور -2

 ترا ترتای پربا،ده
ای بهتر در حرو،ه  تارائه طرح -3

ترای  پیشران  دریایی مانند؛ اایق
 تندرز

ترا  تایی ا ت رره ترا مردت   ذخیره انرژی ز انت ال آن یکی ا، حو،ه خیره انرژیذ -4
خرورد.  در آن بره چشرم مری    رمتر پیشرفتی داشته ز نوآزری رمتری

شرده را  بهبود ادزات انت ال انرژی برای  رربا،ان میرزان ز،ن حمرل   
افزارتای مدرن را میسر خواتد رات  خواتد داد ز ا تفاده ا، جنگ

تای مرتبط با ذخیرره انررژی میرزان  ررعت را     ررد. تو  ه فنازری
ه گذاری در مرحله ااردام ا، حل ر  افزای  داده ز تمچنین به  یا ت

 وتو نتز مصنوعیف -1
 10تای بیولوژیکیباتری -2
 11انرژی تیدرزژنی -3
 12توا-تا لیتیمباتری -4
 دهشتای پرینتباتری -5
تررای ،یسررتی نسررل  رروخت -6

                                                                                                                                                    
1 Biofeedback 
2 Holoroom 
3 Monitoring 
4 MEMS 
5 Video and Image Recognition 
6 Environment Mapping 
7 Distributed Energy Generation 
8 Long-range Wireless Charging 
9 Small Modular Reactors 
10 Biological Batteries 
11 Hydrogen Energy 
12 Lithium-air batteries 
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OODA .1دزم رم  خواتد ررد 
 2تای حالت جامدباتری -7
 یتای پوشیدنباتری -8

ترای تبردیل آن نیرز    زشبا پیشرفت چشمگیر مناب  تولید انررژی  ر  بدیل انرژیت -5
بردتای در رار تو  ه یافته ز تنوع بیشتری پیدا ررده ا ت.  رعتبه

نظامی تدف ارار دادن منراب  تولیرد انررژی  ریار ررار دشروارتری       
ی خواتد بود. تمچنین اتکا به چند فنازری محدزد برای تبدیل انررژ 

تای یتو  ه فنازر ایجاد رند. ،ادیتهدتواند برای رشور زابستگی می
ز  مرتبط با تبدیل انرژی میزان آگراتی ز ارتباطرات را افرزای  داده   

گرذاری در مرحلره مشراتده ز ااردام ا، حل ره      تمچنین به  یا رت 
OODA .رم  خواتد ررد 

 امانه تولید انرژی ا، باد  -1
 3توابرد
 4ایفیوژن یا تمجوشی تسته -2
 یکرزرارتورتام -3
 5توان پیززالکتری  -4
 رشیدیانرژی خوتای شبکه -5
 6انرژی جزر ز مدی -6
 7انرژی فاضالب -7

 ایل ز -6
 ن لیه

 رررایل ن لیررره ز -1
 توایی

 لوم زتای عترین حو،هدر ارن اخیر  پرزا، تمواره یکی ا، پرتزینه
و،ه تای مرتبط با حرفته ا ت. تو  ه فنازریفنازری به شمار می

اده ز را افزای  د ارتباطات اخت  میزان  رعت ز آگاتی ز 
گذاری در مرحله مشاتده ز اادام ا، حل ه تمچنین به  یا ت

OODA .رم  خواتد ررد 

لکتریکرری اابررل اتواپیماتررای  -1
 شارژ با پهپادتا

 8تازر بای  -2
زن  رنشرین برا   تواپیمای برد  -3

 برد باال
 پادتای جیبیپه -4
 9تاجتا کرم -5

رنند تا تر ره رم  می تای لجستی  ،یر اختارتایی تستند امانه لجستی  -2
 عنصری در ،مان ز جای منا ب خود ارار داشته باشد. شماری ا،

تای تو  ه فنازری رزند.شمار میتای مرتبط با لجستی  بهفنازری
ی  را افزا ارتباطاتمرتبط با حو،ه  اخت میزان  رعت ز آگاتی ز 

 لهگذاری در مرحتا را رم ررده ز تمچنین به  یا تداده  فاصله
 رم  خواتد ررد. OODAگیری ز اادام ا، حل ه مشاتده  تصمیم

  ایل ن لیه خودرارز -1
افزارترررررررای  رررررررخت -2

 10چنداسررمتی
 تای توشمند ا،ه -3
 11تای گرزتی خودرارربات -4
 12رباتی  شخصی -5
 13ر انتای خدماتربات -6

تو  ه ت بهره فرازانی ا، رباتی  برده ا  زن لحملتارنون حو،ه  رباتی  -3
ای  تای مرتبط با حو،ه رباتی  میزان  رعت ز دات را افزفنازری

له گذاری در مرحتا را رم ررده ز تمچنین به  یا تداده  فاصله
 رم  خواتد ررد. OODAگیری ز اادام ا، حل ه جهت

 بری پیشرفتهتای ناز امانه -1
 14تای چاب ربات -2
 تابیوربات -3
 15تای نرمربات -4
 16ای حمل بارپهپادت -5
 17تای بار رباتی حامل -6

                                                                                                                                                    
1 Second-state Biofuels 
2 Solid-state batteries 
3 Airborne Wind Energy systems 
4 Fusion 
5 Piezoelectric power 
6 Tidal power 
7 Sewage 
8 Hoverbike 
9 ScramJet 
10 Modular Hardware 
11 Intelligent autonomous swarms 
12 Personal robotics 
13 Service Robots 
14 Agile robots 
15 Soft Robots 
16 Payload drones 
17 Robotic mules 
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وتور ز م -1 فضا -7
 پیشران 

-ز مهم ترینتا  دایقفضاپیما ز ماتواره موتور ز  امانه پیشران 

 .تستند  ا،ه توایی رنوشت ی   رنندهت یین تایبخ  ترین
حررت  بدزن  رنشین در فضا تا ز ز ایلی رهتمام  ا،ه رنوشت 

 تای مرتبط بایتو  ه فنازر بستگی دارد. اتدتندهشتابه رنند بمی
به  حو،ه موتور ز پیشران  میزان  رعت را افزای  داده ز تمچنین

 رم  خواتد ررد. OODAگذاری در مرحله اادام ا، حل ه  یا ت

نسل آینده موتورتای توربینی  -1
 1با با،دتی باال

 2پیشران  دزپایه -2
 3رنترل جریان -3

سگرتای ح -2
 فضایی

ترای فضرایی ماننرد    توجه به عدم زجود  رنشین در اغلب  را،ه  با
مردازم ز   طرور بهتا تا ز فضاپیماتا ال،م ا ت تا زض یت آنماتواره

دایق در اب اد مختلف تو ط حسگرتا پای  شود. تمچنین افرزای   
دات این حسگرتا موضوع دیگری ا ت ره توجه رز،افززنی را بره  

ترای مررتبط برا حرو،ه     ازریخود م طوف داشته ا رت. تو ر ه فنر   
حسگرتای فضایی میزان دات ز آگاتی ز ارتباطات را افرزای  داده  

گیرری ا،  گذاری در مرحله مشراتده ز تصرمیم  ز تمچنین به  یا ت
 رم  خواتد ررد. OODAحل ه 

تای  نسور خودمختار شبکه -1
 4ده ا،مانز خوی 

تای  نسور فراگیر ز شبکه -2
 5ییشنا اراابلیغ
 یفنازرگرتا با حس -3
6MEMS 
 7ی فضایی چندجزئیتا امانه -4

 باشد.تای بسیار مهم در تر  ا،ه فضایی میازیونی  یکی ا، اسمت 8ازیونی  -3
ترای  زظیفه این بخ  نظارت ز ار ال د رتورات ال،م برین بخر    

ی پیشران  رنترل  ایمنر  تایالکترزنیکی ی   ا،ه فضایی مانند بخ 
ان تای مرتبط با حرو،ه ازیونیر  میرز    ه فنازریز غیره را دارد. تو 

-دات ز آگاتی ز ارتباطات را افزای  داده ز تمچنرین بره  یا رت   

 رم  خواتد ررد. OODAگذاری در مرحله اادام ا، حل ه 

 9تای رنترل پرزا، امانه -1
 10نازبری -2
 براتیتای مخا امانه -3
 نیکی  ب تای الکترز یستم -4

 بندیجمع

-فنی  طلسامدلی مطابق شکل ،یر برای  توانیمشده  تای عنوانمطالب ز د ته با توجه به

 ی تیییره ز جامدل نهایی نبود  د. این مدلداپیشنهاد  تای بومی ایرانمهند ی علوم ز فنازری

تای آن خصگرفته ز مطابق با م یارتا ز شا DefTech 2017اما الگوی اصلی خود را ا،   دارد

 د ت آمده ا ت.به

                                                                                                                                                    
1 Next generation high-efficiency turbine engine 
2 Dual mode propulsion(Supersonic/Hypersonic) 
3 Flow Control 
4 Autonomous and Self Organizing sensor Networks 
5 Pervasive, Detectable Sensor Networks 
6 MEMS-based sensors 
7 Fractionated/ Distributed space systems 
8 Avionics 
9 Flight control systems 
10 Navigation 
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 هایفناورمهندسی علوم و -مدل پیشنهادی برای اطلس فنی -5 شماره شکل
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 داخلی از دیدگاه چهار شاخص اصلی هایاوریفننمودار پراکندگی اطلس پیشنهادی علوم و  -6 شماره شکل

تای هانتخاب ز ،یرشاخ DefTech بندیتای مطابق با د تهدر این مدل پیشنهادی د ته

ایی تنازریاند. فرزی تمین چارت نوشته شده صورت گرفتهتای  اس تحلیلشده نیز بر اارائه

تای ه شاخصگیرند باید مطابق با نیا،تای رشور ز با توجه بتا ارار میره درزن این د ته

یری گمبنای تصمیم چرارهزارد این مدل شوند  OODA گیریز مراحل رزش تصمیم موردنظر

دیگر  نکته حائز اتمیت خواتد بود. OODA تا ز حل هدر این مدل ا تفاده ا، این شاخص

بوط تای مرم ز فنازریصورت گرفته ا ت ره بتواند علو ایگونهبهتا اینکه انتخاب ،یرشاخه

 د اابل ابولی پوش  دتد.را تا ح DefTech مهند ی -به اطلس فنی
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