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 مقدمه

از دانش و هاي فناوريشناختي يكي فركليدي نوين يندهاي مغزي از قبيل ديدن، شنيدن، سخن گفتن، يـادگيريآاست كه

ميو تصميم مي گيري را بررسي و محصوالت فناورانه حاصل از آن . تواند شيوه زنـدگي بشـر را در آينـده دگرگـون كنـد كند

م هاي حاصل از دانشيرفناو افزارهـايي هوشـمند بسـازند كـه افزارها يا نـرم كوشند تا با الگوبرداري از مغز، سختيشناختي

شـود، ابزارهـايي بـراي شناختي مرتبط مـي هاي دانش نما، داروهاي مغزي كه به بحث هاي انسان توان به ربات ازجمله آنها مي

و نابينايان با تحريك عصب بهبود ديد كم و دستگاه بينايان و براسـاس آن عمـلها هاي مغزي يي كه انديشـه انسـان را درك

هـاي مربـوط بـه امنيـت ملـي در بسياري از كشورهاي پيشرفته، اولويت اصلي اين فناوري توسعه برنامه. كند، اشاره كرد مي

و در سند نقشـه جـامع علمـي كشـوررتوسعه فناو. باشد مي ي شناختي در كشور ما نيز در اسناد كالن مورد توجه قرار دارد

و رفتاري جزء اولويت و فناوري كشور است علوم شناختي . هاي الف علم

 تبيين موضوع

مي شناختي را در طي ساله شده به ستاد توسعه فناوري علومجدول بودجه اختصاص داد .دهد هاي مختلف نشان

كل اعتبار مربوط به برنامه پژوهش صـورت رديـف بودجـه بـه 1392هاي كاربردي بوده است كه از سال اين اعتبار بخشي از

اي سـتاد توسـعه رونـد تغييـرات اعتبـارات بودجـه1نمـودار. جدا در قوانين بودجه به سـتاد مربوطـه تعلـق گرفتـه اسـت 

مي 1392شناختي را از سال فناوري .دهد نشان

 هاي مختلف يافته ستاد توسعه فناوري علوم شناختي در طي سال جدول بودجه اختصاص
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56,274105,774117,300رديف بودجه مجزا نداشته استهاي كاربردي برنامه پژوهششناختي ستاد توسعه فناوري علوم

هاي پژوهش معاونت
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رئ 1391در سال شناختي ستاد توسعه فناوري و فناوري تسيدر معاونت علمي اوسيسأجمهور آ 1391ز تابستان سال عمالً بهغكار خود را و از

و نيز روند رو به رشد افزايش بودجه آن در اين 1392تخصيص رديف بودجه جدا از سال.د مقدمات پرداختيتمه و در شروع كار به اين ستاد

و راهبري برنامه ها، يكي از گام سال و سياست هاي مثبت در مديريت .ه استهاي اين فناوري بود ها

بـه سـه 1394هاي شناختي اختصاص يافته در اليحه بودجـه سـال هاي كاربردي كه به ستاد توسعه فناوري اعتبار اين بخش از برنامه پژوهش

:دسته فعاليت تقسيم شده است كه عبارتند از

)ميليون ريال 50000(هاي پژوهشي سازي يافته كمك به تجاري.1

بي كمك به توسعه همكاري.2 )ميليون ريال 6300(المللينهاي

)ميليون ريال 61000(شناختي هاي توسعه فناوري علوم كمك به زيرساخت.3

و دستگاه هاي ذيل هر برنامه كه براي برخي از برنامه تفكيك فعاليت صورت گرفته است اقدام مناسبي 1394هاي اجرايي در اليحه بودجه ها

.كرد آن را بهبود ببخشدو نظارت بر نحوه هزينه تواند رصد اعتبارات هر حوزه است كه مي

و فناوري مي هاي شناختي در كشور ما جزء فناوري علوم و درحال حاضر قسمت عمده فعاليت هاي نوپا محسوب به شود هاي اين حوزه

و توسعه مرتبط است و دانشگاه اي اين شاخه پژوهشگاه رشته با توجه به ماهيت بين. بحث تحقيق هاي مربوط هاي مختلفي در كشور در زمينه ها

مي به آن در كشور فعاليت مي شناختي هاي بنيادي، پژوهشكده علوم شناختي پژوهشگاه دانش توان به پژوهشكده علوم كنند كه ازجمله آنها

و ركبير، جنديهايي چون تهران، ايران، شهيد بهشتي، امي، دانشگاه)انتفاعي غير( (.شاپور، كرمان، سمنان هاي روانشناسي، علوم اعصاب، در بخش..

و تربيتي، بيوالكتريك و دانشگاه با وجودي كه پژوهشگاه دانش. را نام برد) علوم رفتاري هاي اعتباري ها در قوانين بودجه رديف هاي بنيادي

و توسعه اين حوزه شناختي، تعي هاي مربوط به دانش مخصوص به خود را دارا هستند ولي به علت مشخص نبودن سهم فعاليت ين بودجه تحقيق

و در اين گزارش نيامده است هاي بودجه از طريق رديف از تعيين بودجه. اي امكانپذير نبوده و توسعه در اين حوزه هاي تخصيص يافته به تحقيق

و فناوري چه از طريق شفاف و بودجه سازي بهتر فعاليت دانش و پژوهشكده هاي دانشگاه ها ب ها وا آنها در لوايح بودجه سالهاي مرتبط هاي آتي

مي ها در سال كرد اعتبارات سازمان چه از طريق گزارش هزينه و واقعي تواند ديد روشن هاي پيشين و ديگر تر تري را نسبت به توسعه اين فناوري

.دار كشور فراهم سازد هاي اولويت فناوري

و نتيجه جمع  گيري بندي

ج روند كنوني دانش فر هان، خواهشناختي در و سخت هاي نرم وردهآناخواه، ما را با اتخاذ يك رويكرد فعال. افزاري آن روبرو خواهد كرد افزاري

و دستاوردهاي آن، باعث مي و نسبت به توسعه اين دانش، با هدف حركت كشور به سمت توسعه فناوري شود جامعه آمادگي علمي، فرهنگي

تخصيص رديف اعتبار مجزا به ستاد توسعه فناوري شناختي از ابتداي. الت فناوري شناختي كسب نمايدقانوني كافي را براي مواجهه با محصو

و زيرساخت دهنده آگاهي از ضرورت ايجاد ظرفيت ها نشانو روند نسبتاً افزايشي آن در اين سال) 1391پايان(كار آن ستاد شروع به هاي الزم ها

و استفاده از اين فناوري .است كه الزم است همچنان اين حمايت ادامه يابد براي توسعه

و توسعه فناوري در پژوهشكده قسمت عمده فعاليت و دانشگاه هاي اين حوزه نوپا به بحث تحقيق هايي ها مربوط است هرچند فعاليت ها

و اعتباري ريزي هاي پژوهشي توسط ستاد توسعه فناوري شناختي نيز از منظر بودجه سازي يافته چون كمك به تجاري مورد توجه قرار گرفته

.براي آن در نظر گرفته شده است 1394ميليون ريال در اليحه بودجه 50000حدود 


