همچون سایر دانشهای نو در زمینه علوم و فناوریهای شناختی نیز

امید میرود علوم شناختی که در سند نقشه جامع علمی کشور جزو

جایگاه مناسبی را در دنیای علم و فناوری کسب نماید.

اولویتهای الف ذکر شده است ،در تعامل با سایر دانشهای نو و
فناوریهای همگرا چون زیست فناوری ،فناوری نانو ،و فناوری اطالعات

اقدامات ستاد

به ارتقای کیفیت زندگی بشر ،رفع کاستیهای ناشی از آسیبهای مغزی،
تولید سامانههای هوشمند ،و استفاده بهینه از ذهن و قوای فکری انسان

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی به منظور اجرایی کردن مصوبات

بینجامد.

سند ،مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است .اهم این

ستاد توسعه

معرفی ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی

علوم وفناوریهای شناختی

با تصویب «سند راهبردی توسعه علوم و فناوریهای شناختی» توسط

راه اندازی دورههای جدید دکتری و پسادکتری در زمینه علوم و فناوری

شورای عالی انقالب فرهنگی ،به منظور ایجاد هماهنگی در سطح ملی

های شناختی با رویکرد اسالمی در دانشگاهها؛

برای اجرای این سند« ،ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای

اقدامات عبارتند از:
.1

.2

شناختی» تشکیل شد.

مقدمه
علوم و فناوریهای شناختی به عنوان یکی از دانشهای نوین عصر حاضر
حوزهای است میان رشتهای که سعی بر کشف اسرار مغز ،ذهن ،و

مهمترین اهداف سند راهبردی توسعه علوم و فناوریهای شناختی که

کارکردهای شناختی انسان دارد تا به او در استفاده بهینه از این ودیعه
الهی ،رفع کاستیهای آن و تولید سامانههای مصنوعی برگرفته از آن
برای بهبود کیفیت زندگیاش کمک کند.

تصویربرداری پویا از کارکردهای مغز به توسعه این دانش کمک شایان

تولید و توسعه نظریه های علمی در باب کارکردهای ذهن و چگونگی

.4

حمایت از ایجاد شبکه آزمایشگاههای علوم و فناوریهای شناختی؛

شناخت و رابطه آن با مغز در حوزه علوم شناختی بر اساس مبانی

.5

حمایت از تأسیـس آزمایشگاههای حیوانی و انسانی علوم شناختی و

.2

تولید و توسعه علوم پایه در زمینه مطالعات مغز و کارکردهای شناختی؛

انسانی؛

.3

دستیابی و توسعه روشهای پرورش و تقویت توانمندیها و کارکردهای

.4
.5
.6

.6

تشکیل شبکه مجازی ارتباطی و بانک اطالعات علمی میان مراکز دولتی

شناختی؛

و غیردولتی پژوهشی ،آموزشی و فناوری و آزمایشگاههای علوم و

بهرهبرداری و توسعه فناوری ها و ابزارهای واسط مغز و رایانه و انسان و

فناوریهای شناختی؛

ماشین؛

رفع کاستیهای ذهن و مغز و تقویت قوای شناختی او موثر افتد.
در این راستا ،ظهور فناوریهای جدید ثبت عالئم مغزی و

سطح ملی به منظور توسعه تحقیقات علوم شناختی؛

انسانشناسی اسالم در زمینه ماهیت نفس ،ذهن و کارکردهای آن؛

پدید آمده است و عالوه بر تحقیقات پایه در زمنیه مغز و کارکردهای
شناختی انسان ،درصدد توسعه فناوریهایی است که امید میرود در

.3

حمایت از تأسیس آزمایشگاههای مطالعه مغز و تصویربرداری عصبی در

تربیت نیروی انسانی متخصص برای انجام تحقیقات مجاز حیوانی و

علوم شناختی در تعامل رشته های علوم اعصاب ،روانشناسی،
زبانشناسی ،مردم شناسی ،علوم تربیتی ،هوش مصنوعی ،و فلسفه ذهن

پشتیبانی مالی از انجام مطالعات بینرشتهای در زمینه علوم و فناوریهای
شناختی در مؤسسات و مراکز دانشگاهی و حوزوی موجود؛

ستاد درصدد نیل به آنها میباشد عبارتند از:
.1

حمایت از تأسیس مراکز پژوهشی ،آموزشی و فناوری ویژه و پشتیبانی از

.7

حمایت از مراکز رشد و توسعه فناوری ،شرکتهای دانش بنیان،

دستیابی و توسعه روشهای درمان نابهنجاریهای روانی و اصالح

کانونهای تفکر ،انجمنهای علمی ،برگزاری همایشهای ملی و

کاستیهای شناختی؛

بینالمللی در زمینه علوم و فناوریهای شناختی؛

دستیابی و توسعه سامانههای مصنوعی الهام گرفته از سامانههای شناختی

.8

و مغز.

توجهی نموده است و در عین حال موجب بروز سؤاالت فلسفی در زمینه

با تشکیل ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی بستر قانونی

ماهیت ذهن ،شناخت ،آگاهی ،اراده ،و رابطه ذهن و مغز شده است که

و تشکیالتی الزم برای توسعه این دانش نو در کشور فراهم شده و امید

پاسخگویی به آنها در حوزه فلسفه ذهن انجام می گیرد.

میرود با تالش متخصصان و محققان مرتبط با این دانش نو ،ایران بتواند

حمایت از افزایش هدفمند تعداد پژوهشگران و تشویق طالب و
دانشجویان نخبه تحصیالت تکمیلی رشتههای ذیربط به ادامه تحصیل در
علوم و فناوری های شناختی؛

.9

بسترسازی برای همکاری محققان ایرانی مقیم خارج از کشور و محققان
خارجی با مؤسسات داخلی در زمینه علوم و فناوریهای شناختی؛

 .11حمایت از انتشار مقاالت در مجالت معتبر علمی بینالمللی ،تأسیس

شناختی و توسعه فناوریهای شناختی جهت ارتقای کیفیت زندگی

برگزاری مسابقات علمی ،ایجاد و حمایت از فرصتهای آموزشی،

مجالت معتبر علمی ،حضور در مجامع علمی جهانی و بازاریابی برای

آحاد جامعه را در چهار دسته مطالعات کاربردی ،مطالعات پایه ،توسعه

برگزاری کارگاهها و سمینارهای تخصصی و ترویجی ،حمایت از

تولیدات فناوری شناختی به منظور تحقق مرجعیت کشور در حوزه علوم

فناوری و توسعه زیر ساخت به شرح زیر تعریف کرده است.

همایشها ،کنگرههای ملی و بینالمللی از جمله مهمترین حمایتهای

و فناوریهای شناختی؛

ستاد در بخش آموزشی و ترویجی میباشد.

مطالعات کاربردی

 .11حمایت از برقراری ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مهم منطقه

آموزش از طریق ارتباطات
رسانه ای

و جهان اسالم و دانشگاههای پیشتاز در علوم و فناوریهای شناختی در
سایر نقاط دنیا؛
 .12حمایت از تدوین متون آموزشی سازگار با مبانی اسالمی و به دور از

توسعه زیرساخت

مطالعات پایه

نگرش مادیانگارانه در زمینه علوم و فناوریهای شناختی؛
 .13حمایت هدفمند از سرمایهگذاری بخش غیردولتی برای تحقیقات

توسعه فناوری

بنیادین ،کاربردی و توسعهای در حوزه علوم و فناوریهای شناختی؛

آموزش از طریق ارتباطات
میان فردی و گروهی

توسعه منابع انسانی

 .14ترغیب سازمان ها و مؤسسات آموزشی ،تربیتی ،درمانی ،رسانهای،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و دفاعی برای اخذ مشورت از محققان دارای

حمایت پژوهشی و توسعهای ستاد در قالب حمایت از طرحهای

صالحیت در علوم و فناوریهای شناختی و استفاده از دستاوردهای آنها؛

پژوهشی ،حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری ،و حمایت

 .15فرهنگسازی و ترویج علوم و فناوریهای شناختی و معرفی دستاوردهای

از چاپ مقاله در مجالت  ISIو حمایتهای توسعه زیرساخت شامل

آن.

حمایت های ستاد

تشکیل شبکه آزمایشگاهی و تکمیل زیرساختهای پژوهشی مورد نیاز

به منظور اطالع از حمایتهای مورد نظر خود میتوانید به بخش

محققان میباشد .کلیه حمایتهای پژوهشی ستاد ار طریق وبسایت

حمایتهای ترویجی و آموزشی ستاد مراجعه کنید .عالوه بر این،

ستاد ارائه میگردد.

اطالعات مربوط به فرصت های آموزشی در حوزه علوم و فناوریهای

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در راستای رسالت خود و در
تعامل با مؤسسات آموزشی و پژوهشی ،دانشگاهها ،و انجمنهای علمی
مرتبط ،بر اساس اولویتهای مصوب از فعالیتهای علمی مرتبط با علوم
و فناوریهای شناختی در دو حوزه

عمده پژوهشی و آموزشی

حمایتهای مادی و معنوی به عمل می آورد:
الف) حمایت های پژوهشی ،فناوری ،و زیرساخت
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی اولویتهای خود در تحقیقات
بنیادی و کاربردی به همراه توسعه فناوری را در چارچوب اهداف

مسابقات و المپیادها

ب) حمایت های آموزشی و ترویجی

شناختی در کشور نیز در وب سایت ستاد در دسترس می باشد.

گروه آموزش ،ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی ،یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاستگذاری ،مدیریت و
حمایت از فعالیتهای ملی و منطقهای در حوزههای مختلف علوم
شناختی است .این گروه در چهار حوزه اصلی آموزش از طریق ارتباطات
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رسانه ای ،آموزش از طریق ارتباطات میان فردی و گروهی ،منابع انسانی،
و برگزاری مسابقات و المپیادها از آموزش ،ترویج ،و توسعه نیروی انسانی
در حوزههای گوناگون علوم وفناوریهای شناختی حمایت می کند.

چهارگانه شناخت مغز و ذهن ،ارتقا و بازتوانی قابلیتهای شناختی،

حمایت از چاپ کتابها ،چاپ مقاالت علمی و ترویجی ،ساخت

کاهش اثرات آسیبها و مخاطرات محیطی و اجتماعی بر قابلیتهای

برنامه های تلویزیونی و رادیویی ،تولید فیلم ،ایجاد فضاهای مجازی،

شماره تلفن 112-88911319 :و 121-88911328

