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تکنالوژی چیست؟
Technologyیًَاًی لغت دٍ اسtechneٍlogiaتطکیل  ُ  است ضذ

.است داًص ٍ ػلن هؼٌی بِ دٍهی ٍ ٌّز هؼٌی بِ اٍلی کِ

  سال ۲۰۰ اس بیص تَجْی قابل هیشاى بِ تکٌَلَصی اصطالح اس استفادُ
 اًگلیسی سباى در اصطالح ایي بیستن قزى اس قبل سیزا کزدُ تغییز گذضتِ

 اضارُ سَدهٌذ ٌّزّای هطالؼِ یا ٍ تَصیف بِ هؼوَال ٍ بَد هؼوَل غیز ًیش
  .داضت



تکنولوژیتعریف 
:جاهغ ٖتؼزٗف

اعالػات، اتشارّا ٍ اس هجوَػِ إ هتطکل "تکٌَلَصٕ ػثارت است اس  

ًطأت گزفتِ اًذ ٍ در تَسؼِ، ػولٖ ّاٖٗ کِ اس ػلن ٍ تجزتِ تکٌ٘ک 

هحصَالت، فزاٌٗذّا، س٘ستن ّا ٍ خذهات کارگ٘زٕ ، تَل٘ذ ٍ تِ عزاحٖ

. گ٘زًذقزار هٖ هَرد استفادُ 



تکنولوژیتعریف 
،  اعالػاتساسهاى هلل هتحذ، تکٌَلَصٕ را تِ ػٌَاى هجوَػِ 

هَرد ً٘اس ٍ  ساختي هحصَالت ، رٍش ّا ٍ اتشار السم تزإ هْارتْا

.ً٘اس پذٗزفتِ استهَرد آًْا ٍ ٗا تاه٘ي خذهات هف٘ذ ٍ کارتزد 



تکنولوژی= علم + مهندسی 
:دٍ جشء اساسٖ داردػلن 

.استتذًِ داًص کِ در عَل سهاى تز رٍٕ ّن اًثاضتِ ضذُ ( 1 
فزاٌٗذ تِ کار تزدى رٍش ػلوٖ در کطف ٍ تث٘٘ي عث٘ؼت ( 2

.تِ تَل٘ذ ػلن هٖ اًجاهذکِ 
 

. ً٘ش، ضاهل تذًِ إ اس داًص ٍ فزاٌٗذ حل هسالِ استهٌْذسٖ 



تکنولوژی= علم + مهندسی 
عث٘ؼت کوک هٖ کٌذ ٍ هٌْذسٖ تِ   "چگًَگٖ"ٍ  "چزا"ػلن تِ فْن 

دادى تِ جْاى عث٘ؼٖ تزإ تزآٍردُ کزدى ً٘اسّإ تطزٕ ٗارٕ  ضکل 
. رساًذهٖ 

.  تٌاتزاٗي هٖ تَاى گفت هٌْذسٖ عزاحٖ در تستز هحذٍدٗت ّاست
عَر خالصِ تکٌَلَصٕ ضزٍرتاً ػلن ٍ هٌْذسٖ را در تز هٖ گ٘زدتِ 



؟تکٌَلَصیهٌطاء ٍ هقصذ 



هٌطاء ٍ هقصذ تکٌَلَصی؟

هٌطاء تکٌَلَصی:

.است تکٌَلَصٕ هحصَل کار ٍ تفکز اًساى  

هقصذ تکٌَلَصی:
ِ إ تزإ ارتقإ قاتل٘ت ّإ ف٘شٗکٖ ٍ هصٌَػٖ تکٌَلَصٕ  ٍس٘ل

.اًساى است



منشاء و مقصد تکنالوژی؟

  دیگزاى یا خَد هصٌَع ابشارّای اس خَد، هختلف هسائل حل بزای بطز

.است گزفتِ ًام تکٌَلَصی ّاآى هجوَػِ .است کزدُ استفادُ ًیش

  کِ فؼالیت ّایی ٍیضُ بِ بطزی، فؼالیت ّای ّوۀ بِ تکٌَلَصی 

  دارًذ، سزٍکارئابشارّا ٍ في ّا ٍ فَت رٍش ّا، ٍ ّاراُ اس استفادُ بِ

 .است وزبَطپ



منشاء و مقصد تکنالوژی؟

تلکِ  تکٌَلَصٕ ًِ هٌحصزا هحصَل است ٍ ًِ هٌحصزا فزاٌٗذ، 
ِ إ  .است تزإ تقا، ًظن ٍ پ٘طزفت جاهؼِ تطزٕ در رٍٕ سه٘يٍس٘ل



تکٌَلَصٕترکیب 
کذام تکٌَلَصٕ تزک٘ثٖ اس سخت افشار ٍ ًزم افشار است کِ سْن ّز 

ضاهل  خَد تکٌَلَصٕ سخت افشارٕ . تزک٘ة هذکَر هتفاٍت استدر 
ٍ تلَٗشَٗى، ، کاهپَ٘تز هَتز ًَع هحصَل ًْاٖٗ، هاًٌذ : ًَع استدٍ 

.آالتهاض٘ي اتشار تَل٘ذ، هاًٌذ اتشارّا، تجْ٘شات ٍ ًَع 

ًَع داًص چگًَگٖ، : افشارٕ ً٘ش اس دٍ ًَع استتکٌَلَصٕ ًزم 
فزاٌٗذّا، تکٌ٘ک ّا ٍ رٍش ّا، ًَع داًص چزاٖٗ، هاًٌذ ػلن هاًٌذ 

.ضٌاخت، هْارت ّا ٍ تجاربٍ 



پ٘طزفت جَاهغ تطزٕ در پاسخگَٖٗ تِ چٌذ سؤال سٗز قاتل تزرسٖ  
:است

·         چگًَِ تاٗذ کارٕ را اًجام داد؟
·         چگًَِ تاٗذ کارّإ ت٘طتزٕ اًجام داد؟
·         چگًَِ تاٗذ ّؤ کارّا را تْتز اًجام داد؟

ٖ گ٘زدهجوَػِ آًچِ کِ تطز در اٗي جزٗاى تِ کار گزفتِ ٍ  ،  ه
فؼال٘ت ّإ  اس اٗي رٍ، تکٌَلَصٕ تِ ّؤ . ضَدًاه٘ذُ هٖتکٌَلَصٕ 

، فَت ٍ  رٍش ّاٍ  ، تِ ٍٗضُ فؼال٘ت ّاٖٗ کِ تِ استفادُ اس راُتطزٕ
.ٍ اتشارّا سزٍکار دارًذ، هزتَط استفي ّا 



  ّوِ ضاهل بطزی، فؼالیت ّای در استفادُ هَرد ابشارّای
  ّز در ٍ آهذُ ٍجَد بِ تاریخ طَل در کِ است ابشاری اًَاع

 ًسل ّای اختیار در تز یافتِ تکاهل صَرتی بِ یش ًیش ػصزی
است داضتِ قزار ػصز آى



نیل پستمن : اشاره
  . بزد هی کار بِ را تکٌَپَلی تؼبیز ، هذرى ّای تکٌَلَصی اس بحث در”

 ٍ جاهؼِ اجشای توام آى در کِ است ضزایطی ، تکٌَپَلی ٍاقغ در
. اًذ گزفتِ قزار تکٌَلَلَصی ایذٍلَصی الطؼاع تحت فزٌّگ

  خَد خَدی بِ دارًذ، کِ کارکزدی گزفتي ًظز در بذٍى ، ّا تکٌَلَصی 
  هی ای جاهؼِ ٍارد تکٌَلَصی یك کِ سهاًی ٍ ّستٌذ ایذئَلَصی دارای

“.ضًَذ هی پیادُ جاهؼِ در ًیش آى در ًْفتِ ایذئَلَصیْای ، ضَد



نیل پستمن : اشاره
جاهؼِ  ایي تکٌَلَصی ّا ّستٌذ کِ ٍاقؼیت ّای سًذگی را بزای افزاد 

. دادُ ٍ ًطاى هی دٌّذ ضکل 

ًَع آى ٍاقؼیات هَجَد ، کاهالهتاثز اس بِ افزاد جاهؼِ ًسبت دیذگاُ 

 .ای خَاّذ کِ اس آى استفادُ هی کٌٌذتکٌَلَصی 



تکنولوژیویژگی های 

اتشارٕ است تزإ تثذٗل هٌاتغ عث٘ؼٖ تِ کاالّإ هف٘ذ
اتشارٕ است تزإ تغ٘٘ز ضزاٗظ هح٘ظ
هٌثؼٖ است تزإ اٗجاد ثزٍت ت٘طتز
ٖػاهلٖ است تزإ اٗجاد تغ٘٘زات اجتواػ
ِػاهلٖ است تزإ تاث٘ز گذارٕ آگاّاًِ تز فزاٌٗذ تَسؼ
ضَد ٖ .کاالٖٗ است کِ در تاسار خزٗذ ٍ فزٍش ه



ویژگی های تکنولوژی

ُ ّإ اٍلِ٘، تطز ٍس٘لٔ تزٗياتتذاٖٗ چخواق سٌگ  ضکافٌذٓ دستگا

  هَرد ػالٗن ،کتاب ًَضتار، ستاى اهزٍسٕ، ف٘شٗک داى اخت٘ار در اتن

ٖ ّإ داًاى،رٗاضٖ استفادُ   رٍٕ ًقص ّإ ،چَب رٍٕ تزٗذگ

  رٍضي آى اعزاف در درختاى قغغ تا کِ آتطٖ ٗا ٍ سٌگ ّا،

ُ اًذ، ٖ کزد ِ ّاٖٗ ّوگٖ ه ٕ ّإ اس ًوًَ  تطز استفادُ هَرد تکٌَلَص

  کار تِ ٍ اتذاع ضذُ ٗاد سؤال ّإ تِ ٖپاسخگَٗ تزإ کِ است

ُ اًذ گزفتِ ضذ



را سًذگٖ تِ ػثارت دٗگز ، اٗي تکٌَلَصٕ ّا ّستٌذ کِ ٍاقؼ٘ت ّإ 
.  افزاد جاهؼِ ضکل دادُ ٍ ًطاى هٖ دٌّذ تزإ 

ًَع آى هتاثز اس  دٗذگاُ افزاد جاهؼِ ًسثت تِ ٍاقؼ٘ات هَجَد ، کاهال
 .تکٌَلَصٕ إ خَاّذ کِ اس آى استفادُ هٖ کٌٌذ



کاربرد تکنولوژی          
ٕ ّا هَجة تغ٘٘زات ٍ اًقالب ّإ تشرگٖ در  ًحَُ  کار تزد تکٌَلَص

.ضَد، کار ٍ تَل٘ذ تطز ضذُ ٍ اهزٍسُ ً٘ش هٖسًذگٖ

ٍجَد  ّواى گًَِ کِ ًؼل ٍ افسار اسة در قزى پاًشدّن سثة تِ  
ِ ّإ آهذى  اهزٍس  فضاٖٗ اًقالتٖ در حول ٍ ًقل سهٌٖ٘ گزدٗذ، سفٌ٘

ٖ رٍد تا تِ صَرت جذٗذتزٗي حلقِ اس ّن  اًقالب ّإ حول ٍ  سًج٘ز ه

.در آٗذًقل 



ترکیب فن آوری
  تکٌَلَصی هؼوَال تزکیبی است اس سخت افشار ٍ ًزم افشار

.  کِ سْن ّز کذام در تزکیب هذکَر هتفاٍت است



و نرم افزاری  های سخت افزاری تکنولوژیانواع 
اًَاع تکٌَلَصی سخت افشاری

ٖٗکاهپَ٘تز ٍ تلَٗشَٗى، هَتزهاًٌذ : هحصَل ًْا
هاًٌذ اتشارّا، تجْ٘شات ٍ هاض٘ي آالت: اتشار تَل٘ذ

افشاریاًَاع تکٌَلَصی ًزم
ٖهاًٌذ فزاٌٗذّا، تکٌ٘ک ّا ٍ رٍش ّا: داًص چگًَگ
ٖٗهاًٌذ ػلن ٍ ضٌاخت، هْارت ّا ٍ تجارب: داًص چزا



پرسش


