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های توسعه آن در ایران؛  هوش مصنوعی و چالش 
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، افکار  هوش مصنوعی کشور برتر دنیا در حوزه  10انداز قرار گیری ایران بین  تدوین سندی با چشم

این سوال مواجه کرده که این مهم چقدر دست یافتنی است. کارشناسان و فعالین این حوزه  عمومی را با  

در گفتگو با دیجیاتو اعتقاد دارند ایران وضعیت خوبی از نظر مقاالت و دانش آکادمیک در زمینه هوش  

  ی هایچالش   از   حوزه  این  مهاجرت متخصصین گذار از یک سو و موجمصنوعی داشته اما نبود سرمایه

 .است  داده قرار  تاثیر  تحت را  حوزه این بسیار  که است

های هوشمندی است  ای از علوم کامپیوتر است که هدف اصلی آن ایجاد ماشینشاخه  هوش مصنوعی

اشته تا بتواند برخی  هایی که همانند هوش انسان قابلیت یادگیری دها شود. ماشینکه جایگزین انسان

 .ها را برعهده بگیرداز وظایف انسان 

های نوین  ها و بررسی مشتریان، روش در حال حاضر هوش مصنوعی کاربردهایی در زمینه تحلیل داده 

های اجتماعی و دستیارهای صوتی هوشمند دارد. شاید اگر هوش مصنوعی به بلوغ کافی  خرید، شبکه 

کرونا   شیوع  بحث  در  بود  مرگ  رسیده  از  تا  داشت  وجود  و...  هوشمند  قرنطینه  بهتر،  کنترل  امکان 

 .ها نفر در دنیا جلوگیری شود میلیون 

رسد هوش مصنوعی آینده را تحت تاثیر قرار داده و کارشناسان و فعالین این حوزه حرف اول  به نظر می 

 .افزایش یافته استها به شدت را در دنیا بزنند؛ از همین روی استقبال از این رشته در دانشگاه

https://dgto.ir/2arf
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التحصیل در این حوزه  هزار فارغ   3رسد با وجود ساالنه  ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به نظر می 

عضو هیئت علمی، وضعیت کشورمان از لحاظ آکادمیک جایگاه بدی نداشته باشد. با این    500و فعالیت  

گذاری  مانند امارات، آن طور که شاید و باید سرمایهوجود برخالف برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس  

ها التحصیالن این رشته نگرانی در حوزه هوش مصنوعی صورت نگرفته است. همچنین موج مهاجرت فارغ 

 .را درباره وضعیت و جایگاه ایران در حوزه هوش مصنوعی ایجاد کرده است

 
 

 
 

چندی پیش رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه فناوری اطالعات از تدوین سندی  

کشور    10انداز آن قرار گرفتن ایران در بین  راهبردی در حوزه هوش مصنوعی خبر داد. سندی که چشم

 .است 1410دنیا در توسعه هوش مصنوعی تا افق 

می اما   کدام مسیر  از  بزرگ  این هدف  به  توسعه هوش  گذرد؟ چه چالش راه رسیدن  راه  بر سر  هایی 

گذار خارجی در کشور وجود  ها امکان حضور سرمایه مصنوعی در کشور وجود دارد؟ آیا با توجه به تحریم 

 اند؟داده های اخیر اشتیاق نشان گذاران داخلی چقدر به این حوزه در سالداشته و سرمایه 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-iran.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-iran.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-iran.jpg


 

4 
 

ایم تا ببینیم ایران در  برای پاسخ به این سواالت به سراغ کارشناسان و فعالین حوزه هوش مصنوعی رفته 

اندازی خوشبین  توان به چنین چشم حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی چه وضعیتی داشته و آیا می 

 بود؟ 

هوش مصنوعی    گذارهای خارجی و داخلی برای پیشرفت در حوزه رسد لزوم حضور سرمایهبه نظر می 

 .امری غیرقابل انکار است. حقیقتی که کارشناسان در گفتگو با دیجیاتو آن را تایید کردند 

 سرمایه انسانی و مالی؛ دو پاشنه آشیل هوش مصنوعی در ایران 

محمود کریمیان«، مدیرعامل دیدئو و دانشجوی دکتری هوش مصنوعی معتقد است هر کشوری که  »

گذاری خوبی در حوزه منابع  ای حرفی برای گفتن داشته باشد بایستی سرمایهحوزه خواهد در هر  می 

ای نزدیک بسیار بعید  انداز ترسیم شده را در آینده از همین روی تحقق چشم  .مالی و انسانی انجام دهد 

 :داند می 

وپایی  از لحاظ مالی با کشورهای پیشرفته دنیا مانند آمریکا، چین، روسیه و اکثر کشورهای ار »

التحصیالن این حوزه در حال  بسیار فاصله داریم. از حیث منابع انسانی نیز متخصصین و فارغ 

ها مهاجرت هستند. بنابر این دستیابی به چنین هدفی دور از انتظار بوده مگر اینکه تحریم 

های درستی در این حوزه  گذاریرفع شده، ارتباطات با کشورهای دنیا شکل گیرد و سرمایه 

 «.د باشیمشاه

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-student0.jpg
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ای ارائه  وی با بیان اینکه شاید از لحاظ مقاالت علمی وضعیت ایران خیلی بد نباشد اما هر که مقاله 

مهاجرت است. موضوعی که  سازی طرح در ایران نیست بلکه به دنبال  کند هدفش فعالیت و پیاده می 

 .بایستی بیشتر به آن توجه شده تا منابع انسانی حفظ شود 

ترین چالش صنعت هوش مصنوعی در ایران  گذاری و منابع مالی مهم کریمیان با تاکید بر اینکه سرمایه 

توان تحقیقات انجام داد، محصوالت را تست کرد؛ همچنین نیروی  است اظهار داشت با وجود پول می 

دغدغه انس و  کرده  حفظ  را  کار  پای  زندگی انی  کیفیت  برای  وی  او  های  اعتقاد  به  کرد.  رفع  را  اش 

المللی در زمینه هوش مصنوعی حائز اهمیت بوده؛ موضوعی  های بینگذاری اطالعات بین شرکتاشتراک

 .ها در ایران به چالشی بزرگ تبدیل شده استکه به علت تحریم 

های اخیر اهمیت بیشتری به هوش مصنوعی  حوزه هوش مصنوعی طی سالبه گفته این مشاور فعال در  

ها از دنیا عقب هستیم.  اند اما در کل در تمامی جنبه گذاران داخلی نیز پای کار آمده داده شده و سرمایه 

 :های این حوزه دانسته و گفتگذاران را یکی از چالش او فرهنگ سرمایه 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-student0.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-student0.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-student0.jpg
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ها نگاه کرده و به دنبال  سپرده سودده بانکی به استارتاپ گذار داخلی همانند یک  سرمایه »

سریع  در  سود  به  بایستی  رسیدن  مصنوعی  هوش  حوزه  در  اما  هستند.  ممکن  زمان  ترین 

 «.بر است ها زمانریسک کرده و تحقیقات و عملی شدن ایده 

ا بسیار در این  کریمیان با اشاره به مشکالت فعلی صنعت خودرو اظهار داشت به علت رقابتی نبودن فض

اند: »این های خودران رفته حوزه عقب هستیم در حالی که کشورهای مختلف به سمت تولید ماشین

 «.گذاری ما مشکل دارد های تفکر و سیاستدهد پایهموضوع نشان می 

 

 
 

توانند به رشد و توسعه هوش  پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه رگوالتور و قوانین تا چه حد می او در  

 :مصنوعی کمک کنند، گفت 

گذاری در حوزه هوش مصنوعی اقدامات بسیاری در حال  در دنیا در بحث رگوالتوری و قانون »

تواند کاربردهای خوب و بد داشته  انجام است. هوش مصنوعی همانند یک چاقو است که می

https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/12/Digipic-Dideo-10.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/12/Digipic-Dideo-10.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/12/Digipic-Dideo-10.jpg
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اخالق،   بحث  تا  هستند  استانداردهایی  تدوین  دنبال  به  کشورها  روی  همین  از  باشد؛ 

 «.دایی و... در زمینه هوش مصنوعی رعایت شود زخودآگاهی، عدالت، جنسیت 

گذاری، هوش  کریمیان رگوالتوری در بحث هوش مصنوعی را امر ضروری دانسته تا با یک سری قانون

 .مصنوعی کنترل شده و زندگی بشریت تحت تاثیر و نابودی قرار نگیرد 

 اندازی شبیه به رویا چشم

رباره وضعیت ایران در این حوزه، به موج مهاجرت  محسن خیرآبادی«، کارشناس ارشد هوش مصنوعی د»

 :اشاره کرده و گفت 

بینم علم هوش مصنوعی به خوبی در ایران تدریس شده اما به علت  بنابر آنچه که من می »

های کامپیوتر به خصوص هوش مصنوعی، التحصیالن رشته شرایط مناسب مهاجرت برای فارغ 

 «.کنندالتحصیالن این حوزه، مهاجرت میدرصد زیادی از نخبگان و بهترین فارغ 

های دانشگاهی مثل دانشجویان،  جش وضعیت هوش مصنوعی با مقیاس از همین روی او اعتقاد دارد سن

 .اساتید و مقاالت نمایانگر وضعیت پیشرفت کشور در این حوزه نیست

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg


 

8 
 

 
 

سرمایه  مهاجرت  مصنوعی  هوش  ارشد  کارشناس  تحریم این  انسانی،  و  های  نامناسب  اینترنت  ها، 

های توسعه هوش مصنوعی  افزاری به علت رشد قیمت دالر را از بزرگترین چالش های باالی سختهزینه 

 .در ایران دانست

کشور دنیا در حوزه    10دیجیاتو مبنی بر اینکه قرار گرفتن ایران در بین  خیرآبادی در پاسخ به سوال  

با   اندازچشم اندازی مبهم دانست. او معتقد است اگر این هوش مصنوعی چقدر ممکن است، آن را چشم 

شبیه   چیزی  باشد،  شده   ترسیم   اشتغال  و   داخلی  ناخالص   تولید   مانند  های اقتصادیشاخص  توجه به

 :است به یک رویا

های سیاسی و حکومتی مانند استفاده از در صورتی که چنین دیدگاهی در رابطه با شاخص»

تجربه  به  توجه  با  باشد  نظر  مد  و...  فیلترینگ  نظامی،  ملی،  امنیت  در  مصنوعی  من،   هوش 

نیرو سخت  زیرا فرآیندهای جذب  نیز کند است.  این حوزه  و عدم  پیشرفت در  بوده  گیرانه 

 «.ساالری فعالیت در این حوزه را غیربهینه کرده استاد، رقابت و شایسته وجود اقتصاد آز

https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
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گشا هستند؟ موضوعی  هایی راههای کالن چقدر در چنین زمینه اما به طور کلی تدوین اسناد و سیاست

که به اعتقاد این کارشناس ارشد هوش مصنوعی، در ایران نمونه موفقی از تدوین چنین سندهایی وجود  

 .تنها در برخی از کشورها با نوع حاکمیتی متفاوت مانند چین کاربرد دارد   نداشته و

او در پاسخ به این سوال که رگوالتوری در این حوزه چقدر حائز اهمیت است، خال قانونی موجود را برای  

 :شروع فعالیت در زمینه هوش مصنوعی یک مزیت دانسته و گفت

شود اما همین خال قانونی در  ذ مجوز، مزاحم فعالیت نمی نبود قوانین دست و پا گیر و عدم لزوم اخ

  .وکارهای این حوزه ایجاد کند تواند مشکالت بزرگی را برای کسب مراحل بعدی می 

تر از علم هستند  های کالن دولتی بسیار عقب به گفته خیرآبادی در سطح جهان، رگوالتوری و سیاست

 .ها بسیار باال استزمینه زیرا سرعت پیشرفت و تغییر در این  

های صورت گرفته در سند  بینی برد. طبق پیشگذاری راه به جایی نمی این روزها توسعه بدون سرمایه 

میلیارد دالر توسط بخش خصوصی تا سال   8میلیارد دالر بایستی توسط بخش دولتی و    12مذکور نیز  

ضر وضعیت جذب سرمایه برای این حوزه  گذاری صورت گیرد. اما در حال حادر این حوزه سرمایه   1410

 از دو مسیر داخلی و خارجی به چه نحوی است؟

گذاری داخلی و خارجی در کشور  های مناسب سرمایه این کارشناس هوش مصنوعی معتقد است فرصت 

تحریم  اما  دارد،  وجود  حوزه  این  برای  برای  زیادی  تمایل  تا  شده  باعث  اقتصادی  ثبات  عدم  و  ها 

از سوی سایر کشورها را شاهد نباشیم. همچنین به دلیل ریسک نسبتا باالی این حوزه و   گذاریسرمایه

گذارهای داخلی با  تر، جذب سرمایه در این زمینه از سوی سرمایه گذاری امن های سرمایه وجود فرصت 

 .چالش رو به رو است

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-i.jpg
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 گذاری لزوم اعتمادسازی برای سرمایه

انداز ترسیم  ، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، مدرس و منتور این حوزه با اشاره به چشمزادهمحمد تقی 

چگونگی رسیدن به  ادی وجود دارد:  های زیگذاری تا رسیدن به هدف چالششده معتقد است از هدف 

هدف قابل اهمیت است بایستی دید چه ابزارهایی وجود دارد، از کدام تیم و افراد قرار است استفاده شود  

 .و با چه سرعتی قرار است مسیر مورد نظر طی شود 

کشور    10معتبر بین  های  به گفته وی در صورتی که قرار است از نظر تعداد مقاالت چاپ شده در ژورنال 

ای که حائز اهمیت است استفاده بهینه  برتر قرار بگیریم، این هدف امری دور از دسترس نیست. اما نکته 

از این مقاالت در صنعت است؛ موضوعی که کشورهای برتر این حوزه آن را به کارگرفته و باعث ترقی و  

 :کند می  گذاری را فراهمهای سرمایه حفظ نیروی انسانی شده و فرصت

اندازی استارتاپ و ایجاد محصول در حال حاضر در کشور ما درصد کمی از مقاالت موجب راه 

انداز مثبتی از این هدف بایستی جهت اعتمادسازی  شود. از همین روی برای داشتن چشم می

ریزی شده و از هوش مصنوعی در صنایع  های نیروی انسانی برنامهگذارها و رفع چالشسرمایه 

 .تلف استفاده شود مخ 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ai-i.jpg
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وکاری  گذار داخلی و خارجی به رشد و سرعت توسعه هر کسبزاده با تاکید بر اینکه وجود سرمایه تقی 

های این زمینه بایستی با تحلیل و مشورت با اساتید این حوزه حل  کند اظهار داشت چالشکمک می 

شود  بایستی دید این هدف محقق می   گذاری خود دارد وگذار یک هدف و انگیزه از سرمایه شود: »سرمایه 

 «.یا خیر

ها وجود دارد که  گذاری داخلی در تمامی زمینه او اعتقاد دارد در حال حاضر دید منفی نسبت به سرمایه 

 :گیرد گذاران داخلی نشات می از نبود تضمین و قوانینی برای آسودگی خاطر سرمایه 

سازی صورت گیرد. دانش  ی در این زمینه فرهنگ حل این موضوع نیازمند زمان و هزینه است و بایست

ایران در سطح خوبی قرار داشته و دانشجویان خوبی از سراسر کشور داشته و دارم؛ از همین روی بسیار  

اهمیت دارد که زمینه ای برای به کارگیری افراد در این حوزه فراهم شده و همچنین برای بحث جذب  

 .گذاران را حل کنیمیری اقتصادمان بتوانیم توقعات سرمایه پذ بینیسرمایه گذار، ابتدا با پیش 

سرمایه  برای  اعتمادسازی  بحث  بر  تاکید  با  مصنوعی  هوش  ارشد  کارشناس  داشت  این  اظهار  گذاران 

 .تواند به حرکت ما در این حوزه سرعت ببخشد گذار داخلی و خارجی در حوزه هوش مصنوعی می سرمایه

های خارجی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ او در پاسخ به این  ه، حضور تیم اما برای پیشرفت در این حوز 

سوال دیجیاتو گفت: »براساس مشاهدات من و کار با دانشجوهای مختلف ، افراد زبده و ماهری در این  

تواند تلنگری برای فعالین هوش مصنوعی و شرکت های  های خارجی می حوزه فعال هستند. حضور تیم

تواند نقشی  ه تا متخصصین به خوبی ارزیابی شوند. همچنین با ایجاد یک فضای رقابتی می دارای ادعا بود 

 «.سازنده در این حوزه ایفا کند 

های موجود برای توسعه هوش مصنوعی در ایران اشاره کرده و گفت: »در  زاده در ادامه به چالشتقی 

ابعاد مختلفی دارد و باید مورد بررسی و  های این حوزه است که  درجه اول نیروی انسانی یکی از چالش 

 «.تحلیل قرار گیرد 

افزاری، دسترسی عمومی به این امکانات، عدم هماهنگی  گذاری، امکانات سخت او نبود بسترهای سرمایه 

 :های این حوزه دانسته و افزود ها را از دیگر چالش ها و شرایط استفاده از آن بین مراکز برای تهیه داده 

ضع صورت  بخشدر  تمامی  روی  موارد  این  از  یک  هر  می ف  باعث  و  گذاشته  تاثیر  شود  ها 

ابزاری مفید و   ایجاد نشود. در حالی که هوش مصنوعی  این زمینه  تمایلی در  درخواست و 

 .کاربردی برای بسیاری از صنایع است
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تواند در  این مدرس هوش مصنوعی در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه رگوالتوری چه نقشی می 

 :توسعه هوش مصنوعی ایفا کند، اظهار داشت

حوزه کسب تمامی  در  دیجیتال  برای  وکارهای  بنابراین  کرده  تبعیت  قوانین  یک سری  از  ها 

شود چنین  باشند. اینکه گاهی مطرح میشان بایستی قوانین خاص خودشان را داشته توسعه 

نیست؛ بلکه این ذات برخی فعالیت    گذارند حرف درستیوکارهایی قوانین را زیرپا می کسب

 .های استارتاپی است و بایستی کل پکیج فعالیت آن رصد شود

 

 
 

قوانینی مخصوص کسب بایستی  اینکه  بر  تاکید  با  تدوین شود  او  دیجیتال  و  نو  افزود: »هر  وکارهای 

ها شویم درست نیست. بلکه  هایی دارد که باید رفع شود و اینکه کال مانع فعالیت آن وکاری ضعف کسب

 .ها حمایت کرد شان را باز گذاشته و از آن بایستی دست

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/Invest-in-AI.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/Invest-in-AI.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/Invest-in-AI.jpg
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نظران شنیده  گذاری در این حوزه الزم است تا نظر همه فعالین و صاحبزاده برای قانون به گفته تقی 

از  شود: »توسع  این حوزه  فعالین  بگوییم  اینکه  است،  قوانین خاص خودش  نیازمند  منصوعی  ه هوش 

 .وکارها خواهد شد کنند حرف درستی نبوده و مانع حرکت این کسبقوانین کشور تبعیت نمی 
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