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برای ارتقاء دانش، انتقال  ییپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در فراهم سازی سکو تیدر راستای تحقق مامور

هره مندی مندان در توسعه و بمحصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقه سازییفناوری و بوم

دار  تیهای اولودستاوردها در زمره برنامه نیا یسانازدستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، آزاد ر

، دردسترس ۴نسخه   CC-BY-SA یالملل نیمنظور مستند حاضر تحت مجوز ب نی. به همدیآیپژوهشگاه به شمار م

مستند برای پژوهشگاه  نیفکری ا تی، ضمن حفظ مالکمجوز نیذکر است تحت ا انیعموم قرار گرفته است. شا

آن  با ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و تحت  رییباز انتشار و بکارگ اطالعات،ارتباطات و فناوری 

 مجوز فوق بالمانع است. طیشرا
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با  داریدهوش مصنوعی در  خصوص دربیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 

 62/80/0088ی در تاریخ برتر علم یادهانخبگان و استعد

 

کهم یکن  ز  ماندی   کنو منتک   کینو ه  تتنو ه  اقین  هز ن  من پیشنهاد  من »

 نید نقن  وتزهند  زشن    آیهدة ز زکههتش مصهتع  بدشد کو  ک  مائ وشت ، م 

 ینند  ک  زنشننبده بدینند کنندک  کهننیم  تقاننتککییسحنندی ینند  ک مادهننن  ع قنن  

کشتک زهل  ک متک  هتش مصهتع   نازک ببینایم کنو  ۰۱ ک کو مد  ک  نید حدز ل 

 هنتش مصنهتع  هانتهد،  مانئ وزهل  ک   کتةزماه  نیاتیم  زماه  کشتکهدی  کو 

 هنند  بنندی هاننتهد، با نن  ز  هنند کننو  ک ک هحنندی ریننا ز  آمایکنند ه اننین ه زیننن

  کشننتکهد  آاننیدی  ه با نن  کشننتکهد  زکهپنندی  هننم هاننتهد، زمنند منند نیاننتیم 

زهل،  اندز  کشنتکهد    د  ۰۱کشتکهد  آایدی  ظدهازً بیشتا هم هاتهد   ک  زلبتو

 کشنتک زهل  نیند  ک زینن  ۰۱آایدی  بیشتا زا   بدید کدک  کهنیم کنو حندز ل بنو 

 «مائ و باایم 
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 پیام وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات

اطرااف  طیمحو حتی ورای آنها ها انند همانند انساناست که بتو ی هوشمندیهانیهدف ساخت ماش ،یهوش مصنوعدر فناوری 

ثا و ؤعملکاد م نحوة ،اساس نیانجام دهند و با ا ،کسب کاده یهادادهبا استفاده از الزم را  هایبینییشپو  هایلتحلرا درک کاده و 

 و انجام دهند.را محاسبه  منیا

بینری ی تحول دیجیتال در بسیاری از صنایع در نظا گافرت. پیشبازیگا کلید عنوانبهتوان ، هوش مصنوعی را میدر حال حاضا

ترا  2۲3۲دهد که توسعه کاربادهای هوش مصنوعی باعث رشرد اتتصراد دنیرا در سرال نشان می PWC مؤسسهتوسط  گافتهصورت

متفراوت بروده  یافتگی آنهرا در ایرن رشردمیراان توسرعه برهباتوجهتایلیون دالر خواهد شد. سره  هایرا از کشرورها  ۵۱٫۷حدود 

درصد و باای کشرورهای برا اتتصراد ضرعین چرون پاکسرتان و 2۵تا  ۵۱باای کشورهای پیشاو چون چین و آمایکا بین  کهیطوربه

 ۵٫۹و  ۵۲، 23گذاری نیا آمایکا، چین و انگلستان و کانادا سالیانه به تاتیب برا درصد خواهد بود. در بخش سامایه ۱تا  4زامبیا بین 

اند. کمیسیون اروپا نیا براای توسرعه هروش مصرنوعی طری گذاری را در توسعه هوش مصنوعی داشتهبیشتاین سامایه میلیارد دالر

 بردیلیبو اهمیت  روزافاونرشد  دهندهنشانمیلیارد یورویی لحاظ کاده است. همه این موارد  2٫۵بودجه  2۲2۷تا  2۲2۵ یهاسال

 هوش مصنوعی در دنیا است. 

ریای گستاده اکثا آنهرا کشورها و بانامه محیطییستزوش مصنوعی در توسعه اتتصادی، اجتماعی، سیاسی و اهمیت ه بهباتوجه

مترولی  عنوانبره، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیرا شانیندهآو معضالت فعلی و  مسائلهوش مصنوعی در حل  یایکارگبهدر 

ICT  کشور غافل نبوده و در همرین راسرتا اتردام بره  مسائلها و ی در حل چالشهوش مصنوع یایکارگبهکشور از ماایای ناشی از

این ماکا، تدوین بانامه توسعه ملی هروش  یاندازراهنموده است. یکی از نتایج « ماکا ملی نوآوری و توسعه هوش مصنوعی» یستأس

انسرانی متخصرد در حروزه هروش  توانمندسازی کشور در حرل مسرائل حیراتی، تابیرت نیراوی منظوربه، ۵4۲۲مصنوعی در سال 

حوزه هوش مصنوعی، تدوین توانین، مقارات و اسرتانداردهای مراتبط برا هروش مصرنوعی،  یوکارهاکسبمصنوعی، تسهیل توسعه 

هرای مختلرن اتتصرادی، افرااری موردنیراز و توسرعه کاربادهرای هروش مصرنوعی در بخشافااری و نامسخت هاییاساختزایجاد 

ها و ، کشاورزی، سالمت، اناژی، آموزش و صنعت، بروده کره البتره الزم اسرت ترا برا کمرا سرایا وزارتخانره، اجتماعیزیستیطمح

 های دولتی اجاایی شود. دستگاه

کشور باتا حوزه هوش مصنوعی و استفاده از تروان آن براای  ۵۲ایاان جاو  تاارگافتنمقام معظ  رهبای به لاوم  یدتأک بهباتوجه

توسرعه دولرت الت کشور و نیرا برا در نظرا گرافتن نقرش کلیردی وزارت ارتباطرات و فنراوری اطالعرات در و حل مشک سازییندهآ

یکی از وظاین مه  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایفای نقش حداکثای در توسعه ملری  تطعاً، الکتاونیا و هوشمندسازی امور

سرازی پادازشری و خخیاه هاییاسراختز ینترأموری هوش مصنوعی، رگوالت یهاحوزههوش مصنوعی خواهد بود. این وزارتخانه در 

ها، ایجراد داده، ایجراد دادگران پایره جهرت توسرعه مردل یگذاراشرتااکبهها، ایجاد بسرتاهای های پژوهشی و استارتاپباای بخش

اکثای هروش مصرنوعی و حرد یایکارگبرههای اجاایی کشرور در های همکاری بین دانشگاه، دولت و صنعت، کما به دستگاهشبکه

 تسهیل، پایش و راهبای بانامه ملی توسعه هوش مصنوعی به ایفای نقش خواهد پاداخت.

 یخوببرهمتخصصران داخلری  بایهباتکامید است با اتکال به پاوردگار متعال و پیاوی از رهنمودهای داهیانه مقام معظ  رهبای و 

 تا مادم از ماایای آن در زندگی بهتا بهاه بباند.  یی انمایفا  نقش خود را در توسعه هوش مصنوعی در کشور
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 مقدمه .0
های سیاسی، حقوتی، اتتصادی، امنیتی و فاهنگی و در در سده اخیا در همه بخشتاین تغییااتی که یکی از مه 

. کشرورهای استتوسعه هوش مصنوعی  ،سطوح مختلن فادی، سازمانی و اجتماعی در جوامع مختلن شایع شده

سرازی و منظور نهادینهای برهگذاری ویرژهو سرنگاپور سرامایهمختلن از جمله ایاالت متحده امایکا، چین، آلمان 

و عملیات مختلن مدیایتی، اتتصادی  هایراهباد نگار، هایگذاراستیساند و در توسعه هوش مصنوعی انجام داده

ای مختلن اهتمرام ویرژه مؤسساتها و نهادها و سازمان سیتأسو اجتماعی به تدوین اسناد باالدستی و تشکیل و 

های انجام شده، خألهای جدی در توسعه هروش تالش رغ یعلدر جمهوری اسالمی ایاان نیا اند. صاوف داشتهم

توسعه هوش  منظوربهها، عدم تدوین بانامه کالن، جامع و راهبادی تاین آنمصنوعی وجود دارد که یکی از مه 

 باشد.مصنوعی می

بحاان های مهمی چون ای ایاان است تا بتواند به ابا چالشبا فادمنحصابهاستفاده از هوش مصنوعی یا فاصت  

بحراان در نهادهرای مرالی و ، بحاان اعتمراد ،فساد اداری، خاوج مستما سامایه انسانی، نظام بانکی، بیکاری، آب

رسد که ایاان از بعرد می به نظاو غیاه فایق آید. در صورت عدم توجه به هوش مصنوعی  اتتصادی بخش عمومی

 تضعین خواهد شد.  شدتبهو امنیت ملی نیا نظامی 

میاان آمادگی باای توسعه هروش مصرنوعی  با اساسبندی کشورهای مختلن آکسفورد اینسایت به رتبه مؤسسه

های اول تا پنج  را کشورهای آمایکا، انگلستان، فنالند، آلمان و سوئد رتبه دهد کهپاداخته که نتایج آن نشان می

تطرا  ،۵6امارات دارای رتبه  . در منطقه خاورمیانهتاار دارد ۷۱ چندان مناسبنه رتبهایاان در در اختیار دارند و 

، 64، تااتستان رتبره ۱6، مصا رتبه ۱4، کویت رتبه 4۱، عمان رتبه 4۲، بحاین رتبه 3۱، عابستان رتبه 3۷رتبه 

، عااق ۵۲۵، لبنان رتبه ۹۱بکستان رتبه ، از۷۹، اردن رتبه ۷۷، ارمنستان رتبه 6۷، تاکیه رتبه 6۱آخربایجان رتبه 

در زمینره آمرادگی نیا ایاان  که باشنددارا می ۵۷2و یمن رتبه  ۵۷۵، سوریه رتبه ۵۵۷، پاکستان رتبه ۵۵6رتبه 

 باشد. ای خود عقب میاز بسیاری رتبای منطقه هوش مصنوعیباای 

های مختلرن اعر  از بهداشرت و سرالمت، زههوش مصنوعی در حو کارگیایبهبینی رشد روزافاون پیش بهباتوجه

شرود. چراا کره هروش احسراس می شیازپرشیب، اناژی و... نیاز به هوش مصنوعی ونقلحملکشاورزی، اتتصاد، 

تواند باعث پیشرافت بسریاری از صرنایع و است که می ایپذانعطافو  منظورههمهمصنوعی یا فناوری تدرتمند، 

افاایش گستاه استفاده از خدمات این حوزه، هوش مصنوعی ه  در  منظوربه وکارها شود. در همین راستا وکسب

ظافیت خود را و  ییکارادر حال تغییا بوده تا بتواند  بخش فنی و ه  در بخش غیافنی )اخالتی، توانین و...( دائماً

 دهی جامع و مناسب افاایش دهد.در کنار ویژگی پوشش
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هرا و اهداف کالن و همچنین تعیرین روش دسرتیابی و اتردامات، فعالیت، اندازچش لذا در این سند به تدوین 

در پراوژه  مورداسرتفادههای هوش مصنوعی اتدام شده است. متردولوژی جهت توسعه فناوری ازیموردنهای پاوژه

تردوین اسرناد "و متدولوژی  "دی هوش مصنوعی مجمع جهانی اتتصادتدوین بانامه راهبا"تلفیقی از متدولوژی 

های توسرعه داده شرده در با بارسری مردل اشد. متدولوژی مجمع جهانی اتتصادبمی "های راهبادیفناوریملی 

. متدولوژی تدوین اسناد واتع شود مؤثاهای مورد بارسی تواند در تعیین حوزهکشورهای مختلن احصا شده و می

کره بره  ۲2/۵۲/۵3۹4در تراری   عترن یعرالیشورامطابق ماده چهار مصوبات جلسه  ،های راهبادیملی فناوری

عترن و ریاسرت محترام جمهرور رسریده اسرت جهرت تردوین اسرناد ملری  یعرالیشورامحتام  اکلیدبامضای 

براای ایرن بانامره  مورداسرتفادهاینکره مردل  لیربه دلگیاد. تاار می مورداستفادههای راهبادی در ایاان فناوری

های مه  مورد بارسی هوش مصنوعی را حوزه حالنیدرعو ه مند شدبهاههای ماجع کنونی بایست ه  از مدلمی

وزارت ارتباطرات و فنراوری  اسرتفاده گادیرد.دو مردل خکرا شرده  در پاوژه حاضا از تلفیرق نیبناباا شامل شود،

 براایرهبرای مقرام معظر  بانامه گام مهمری در تحقرق منویرات متولی این اما با اجاای این  عنوانبهاطالعات 

منردی از ماایرای هروش هوش مصنوعی و بهبود کیفیرت زنردگی آحراد جامعره برا بهاه زمینهدر شدن  گامپیش

 مصنوعی بادارد.
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 متدولوژی انجام پروژه .6
های متدولوژی تدوین بانامه راهبادی هوش در این پاوژه تلفیقی از دو متدولوژی با نام مورداستفادهمتدولوژی 

باشد. متدولوژی مجمرع های راهبادی میوین اسناد ملی فناوریمصنوعی مجمع جهانی اتتصادی و متدولوژی تد

توانرد در های مختلن توسعه داده شده در کشرورهای مختلرن احصرا شرده و میجهانی اتتصادی با بارسی مدل

 4هرای راهبرادی مطرابق مراده های مورد بارسی کما نماید. متدولوژی تدوین اسناد ملی فنراوریتعیین حوزه

و عتا   یعاالیشورام محتر رکلیدبکه به امضای  ۲2/۵۲/۹4۵3عتن در تاری   یعالیراشومصوبات جلسه 

تراار  مورداسرتفادههای راهبادی در ایراان رسیده است جهت تدوین اسناد ملی فناوریریاست محترم جمهور 

باشد و ه  باید  های ماجع کنونیبایست ه  از مدلباای این بانامه می مورداستفادهگیاد. به دلیل اینکه مدل می

هر  تلفیرق  های مه  مورد بارسی هوش مصنوعی را شامل شود، بنابااین سعی شد که دو مدل خکا شده باحوزه

 تاار گیاند.  مورداستفادهشوند و در این پاوژه 

است، این متدولوژی شامل بخش مبانی سند، تحلیل وضرعیت جراری،  شدهدادهنشان ۵شکل  که در طورهمان

 باشد. ساز، اتدامات و بانامه عملیاتی مین جهتتعیین ارکا
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  فرایند متدولوژی انجام پروژه :۰شکل 

 تعریف هوش مصنوعی .1
توانرد باعرث پیشرافت بسریاری از پذیا است که مریانعطافو  منظورههمههوش مصنوعی یا فناوری تدرتمند، 

سرال  ۷۲ یآن طر یو فناور ینظا یاز مبان یاریبسو  ستین یدیجد دهیپد این عل ،وکارها شود. صنایع و کسب

وکارهرا اسرتفاده کسبو  عیاز صنا یاریدر بس یتا حدود و پیش از این نیا افتهیتوسعهگذشته توسط دانشمندان 

 یهرادادهمجموعره، در دسرتاس برودن یتدرت محاسبات شیافاا طنبه لدنیای اماوز در با این وجود  .شده است

انره فناور ینروآور ایبه  دانشگاهی، رشتهایاز  یهوش مصنوع، نیماش یایادگیدر  یتمیالگور شافتیبارگ و پ

 شده است. لیتبد وکارها و جامعه، کسبعیدر صنا اگذاریتأثکاربادی و 
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آن را باای حل یا مسئله پیچیده، محیط شود که یشده توسط انسان گفته م یطااح سامانةبه  یهوش مصنوع

- یو با تصرم نمودهرا استخااج  ازیموردن، دانش شدهیآورجمع یهاداده لیوتحلهیتجابا درک کاده و  یدرستبه

 یادشرده سرامانة در ضرمن .رسدمیهدف از تبل مشخد شده در مسئله  ایاتدامات، به  نیدر مورد بهتا یایگ

 بخشد.بهبود ا ر خود هایگیای از تدرت یادگیای، تواناییبا بهاهتواند یم

 لیاز تب یانسان یهاییاز توانا دیسازد با تقلیرا تادر م نیاست که ماش ییهایاز فناور یامجموعه یهوش مصنوع 

هوشمند سامانه  ، همچنینباسد یاز هوشمند یح باالتاوبه سط ،یایادگیو تدرت  اامونیپ طیدرک و کشن مح

 درک فعال به طور را خود اطااف یایدنو سایا انواع حسگاها،  صوتتواند با استفاده از بینایی ماشین، پادازش می

 و لیوتحلهیرتجا بره یعریطب زبران تصویا، تشخید گفتار و پادازش مانند پادازش استنتاج یموتورهابا  کاده و

 . بپادازد شده یآورجمع اطالعات درک

 یایرند در مرؤثاحضرور  باله اتدام را براایبهتاین دنتواند می سامانه این ،ریای هوشمندبانامه قیطا از نیهمچن

 . خواهند یافت شیافاا ،تجابه از یایادگی تدرتاستفاده از  باو  زمان گذشت با اهییتوانا نیاکه  پیدا کند واتعی

، اسرتدالل و 2اسرتخااج مفهروم ،۵ییشناسراو درک  ؛یجنبه اصرل 4 شامل  ی، هوش مصنوعمطالب فوق بهباتوجه

باعرث  کره نهفتره اسرت یدر هسرته هروش مصرنوع نیماشر یایادگی .باشدمی 4ماشین یایادگی و 3یایربانامه

هرای هروش های هوش مصنوعی شده است. با این وجود، سرایا جنبرهدر سایا زیاشاخه یامالحظهتابلپیشافت 

تیرا و ... از ای مانند رباتیرا، بیوانفورمارشتههای بینمصنوعی نیا همکاری تنگاتنگی با ه  دارند. باخی فناوری

هرای عنوان زیاشاخهدر حدی که در باخی منابع معتبا به باخوردار شدند بسیار بهاةهای هوش مصنوعی توانایی

در نظرا  2شرکل  صرورتبهرا  ی مختلرن هروش مصرنوعیهاتوان رابطه جنبهیماند. این عل  در نظا گافته شده

 :گافت

                                                           
۵ Recognition       

2 Concept Mining 

3 Reseaning 

4 Machine Learning 
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 هااجزای هوش مصنوعی و ارتبا  بین آن: ۲شکل 

 

 یادگیری ماشین

ها و تجابیات های داده شده به آنشود که با استفاده از مثالهایی پاداخته میبه طااحی ماشین  یادگیای ماشین

ها، ماشین به شکلی طااحی شود کره گیای از الگوریت شود تا با بهاهتالش می در این حوزه. آموزندمیخودشان، 

و عمرل کنرد. در  یراد بگیرادبتوانرد  ،شرود گفترهاتدامات به آن  تاتا و یاشده  ریایبانامه صااحتاًبدون آنکه 

شوند و این الگوریت  ده میها به یا الگوریت  دا، دادههای ممکنهمه حالتنویسی بانامه یجابهیادگیای ماشین، 

دارد کره از آن هرای گونراگونی سازد. یادگیای ماشین روشمنطق خود را می به آن شده ارائه هایداده با اساس

 اشاره کاد. یادگیای تقویتی نظارت شده، نظارت نشده و توان به یادگیای جمله می

  درک و شناسایی

موجرود در آن اسرت. در  یالگوهرای محیط و تاین کاربادهای هوش مصنوعی، درک و شناسایاصلیاز  دیگا یکی

 تشایح شده است:های آن زیا شاخه نیتامه دامه تعدادی از ا

https://blog.faradars.org/supervised-unsupervised-and-semi-supervised-learning/
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 را 2دادهمجموعرهای از هوش مصنوعی اسرت کره الگوهرای موجرود در یرا شناسایی الگو شاخه: ۰شناسایی الگو

خرام، در  دادةمجموعرههرای یرا ونههای شناسایی الگو، با استفاده از اطالعات آماری نمنماید. روشخااج میتاس

کند. شناسایی الگو کاربادهای زیادی در تمرام می شناساییرا  موردنظاها، الگوهای آن ازکنار دانش اولیه موجود 

-و روش ماشرین 4تاین همسرایه، الگوریت  نادیا3های با پایه بیامجموعه روش های هوش مصنوعی دارد.زمینه

 .باشندیمشناسایی الگو  یهاروش ینتاوفمعااز  ۱های بادار پشتیبان

هرایی کره در محریط وجرود دارد، تصراویا هسرتند. بینرایی داده ینتامه از : 7و پردازش تصویر 6بینایی ماشین

. هدف اصرلی آن کشرن اطالعرات پادازدیمتصاویا  وتحلیلیهتجاای از هوش مصنوعی است که به ماشین شاخه

 تغییاات و یا نحوة. اطالعاتی مانند شناسایی اشیا موجود در تصویا، رنگ، جنس و استموجود در این نوع از داده 

 .نمایندیماز اطالعاتی است که بینایی ماشین و پادازش تصویا استخااج  هاحاکت آن جهت

که برا پرادازش صروت، مرتن موجرود در آن را اسرتخااج  شودیمگفته  ییهاروشبه مجموعه : 8گفتار شناسایی

متن تبدیل به نوشتار شده و یا باای ارتباط با سامانه یاایشگاو. متن استخااج شده ممکن است در یا دنماینیم

 دستور کنتالی در نظا گافته شود. عنوانبهها 

 9استخراج مفهوم 

 شود:به توضیح اه  آنها پاداخته میکه در ادامه  شودمیی را شامل های بسیارنیا زیا شاخه استخااج مفهوم

درک و استخااج خودکار مفاهی  بیان شده در یا مرتن کره بره زبران طبیعری  یندفاابه : ۰زش زبان طبیعیپردا

چرالش موجرود در باابرا ایرن  ینتامه . شودیمگفتاری و نوشتاری آورده شده است، پادازش زبان طبیعی گفته 

تفاوت میان خصوصیات  بهوجهباتاز زبان طبیعی است.  هاگونهموجود در  هاییچیدگیپشاخه از هوش مصنوعی، 

 ها تا حدود متفاوت بوده و نیاز به دانش باالیی از آن زبان دارد.پادازش آن یهاروشها، زبان

، پادازش و استخااج خودکار وکارهاکسبو  عایاز صن یعیها در گستاه وسداده یرشد انفجار بهباتوجه: ۲یکاوداده

پیچیرده الگوهرا و روابرط ، به مفهوم استخااج اطالعرات نهرانری دارد. ، اهمیت بسیاهادادهدر این  دانش موجود

، انردگافتهتراار برارگ  یچنرد بانرا اطالعرات یرا یادر که  یافتهساختی غیا هااز داده یادیدر حج  زموجود 

 .شودیگفته م کاویداده

ماوزه با حجر  زیرادی در حرال که در دنیای ا های متفاوتیداده انواع یکی از: پیچیده و پویا یهاشبکهپردازش 

موجرود  یهرادادهاجتماعی، اینتانت و اینتاانت و  یهاشبکهپیچیده و پویا است.  یهاشبکه یهادادهتولید است، 

در حال تغییرا  ساعتبه غالباًکه  هاشبکه گونهینا. پادازش باشدیماز این نوع داده  یانمونه ،در شبکه زیاساخت

                                                           
1 Pattern Recognition 
2 Dataset 
3 Bayes 
4 Nearest Neighbor (NN) 
5 Support Vector Machine (SVM) 
6 Machine Vision 
7 Image Processing 
8 Speech Recognition 
9 concept mining 
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های پیچیده و پویا تعایرن های پیشافته و هوشمندی است که در غالب پادازش شبکهه  هستند، نیازمند روش

بینری تاافیرا شربکه زیاسراخت جهرت های اجتمراعی و پریش. کشن اطالعات و روابط ناشناخته شبکهشودیم

 از این شاخه از هوش مصنوعی هستند. یبهتا کاربادهامدیایت 

 3استنتاج

 تاینمناسربپس از استخااج دانش موجرود، نیراز اسرت سرامانه هوشرمند  در بسیاری از مسائل هوش مصنوعی،

متنوعی باای استنتاج عمل مناسب وجود دارد که در ادامه  هایروشانتخاب را داشته باشد. با اساس نوع مسئله، 

 تعدادی از آنها آورده شده است.

وجود دارد که در آن یا یا چنرد  ۷تطعیپیچیده و غیا 6وظیفه ۱یا محیط ،ریایدر مسئله بانامه: ۴ریزیبرنامه

دانش محلی و هوشمندی خود، باید در چندین  بهباتوجهدر آن تاار دارند. ها عامل  خودمختارو  ۹خودکار ۱عامل

ایجاد یرا  یندفااای باسد. و بهتا به هدف از تبل مشخد شده تایعساماحله اعمالی را انتخاب کند که ها چه 

 .شودیمریای نامیده تار باای انتخاب عملی مناسب در یا محیط وظیفه، بانامهمدل باای یا عامل خودمخ

 یمختلرن محاسربات یکادهرایکنتال است کره از رو هایتکنیااز  ایدستهکنتال هوشمند : ۰۱کنترل هوشمند

یتی و تقرو یرادگیای ،ینماشر یرادگیای ،یمنطرق فراز ،یرایاحتمرال ب ،یعصب هایشبکهمانند  یهوش مصنوع

کاده  سازیمدلرا  یست س و یا دستگاهیا رفتار  سیست  کنتال هوشمند، .کندمیاستفاده  یتکامل هایت الگوری

 کننردةکنتال یرااز  اسرتفاده توانردمیمثال چنین سیستمی  .کندمی ی تنظ و یتهداخودکار  صورتبهو آن را 

 باشد. آالتماشین یا ایندهافاکنتال  یباا هبارگ ک یکنتال صنعت هایسیست منال تا  یشیگاماسیست  

                                                                                                                                                                                            
1 Natural Language Processing (NLP) 
2 Data Mining 

3 Reasening 

4 Planning 

5 Environment 

6 Action 

7 Non-deterministic 

۱ Agent 

۹ Autonomous  

۵۲ Inteligent Control 
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 ساختار سند .0
هرای انداز، اهرداف کرالن، حوزهچشر باشد که در آن می 3شکل  با اساسراه ملی هوش مصنوعی ساختار نقشه 

نقشه نهادی و  ،هاخاد، اتدامات، پاوژه هایسیاستکالن، راهبادها، اتدامات،  هایسیاستدار جهت تماکا، اولویت

 خواهد شد. ارائهساختار خکا شده در ابن بخش  با اساساست. ادامه سند نیا  شده ارائهنقشه راه 

 
 

چش  انداز

سیاست های کالناهداف کالن حوزه های اولویت دار

راهبادها

اتدامات سیاست های خاد

فعالیت/پاوژه

نقشه نهادی

نقشه راه
 

 : عنا ر سند برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی3شکل 
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 هاارزش .5

در کشوور اقتدار  و لاستقالبا هدف افزایش  هوش مصنوعی راهبردیو  های کلیدیفناوریدر  خوداتکاییو  یسازیبوم .1

  المللیبینو سطح  منطقه

 داخلی هوش مصنوعی محصوالت و خدماتاهتمام به استفاده از  .2

 اقتصادیهای مختلف در بخش خلق ثروتو  وریمهم بهره هایپیشرانیکی از  عنوانبهاستفاده از هوش مصنوعی  .3

 های کشورابر چالشو  مسائل راهبردیاستفاده از هوش مصنوعی در حل  .4

 مصنوعی هوش حوزه فناوری و علوم توسعة و مواهب امکانات از جامعه عموم عادالنه برخورداری طریق از عدالت ارتقا .5

 خدماتو ارائه  محصوالت در تولید سالمیا - یایران هنجارهای و هاارزشدر نظر داشتن  .6

 حاکمیتیو  های ملّیدادهافراد و حفاظت از  حریم خصوصیصیانت از  .7

 رفاه عمومی ارتقااستای هوش مصنوعی در ر کارگیریبه  .8

 ناشی از توسعه کاربردهای هوش مصنوعی دیدهآسیبمعیشت مشاغل از  حمایتو  حفظ کرامت انسانی .9

 تکمشووارو  ه تعاونیت روحیتقو ،مدیریت تعارض منافع ،یو گروه یفرد منافعبر  یتقدم مصالح عموموو، مداریاخالق .11

 مرتبط ینهادهاو  یعلمجامعه  یریپذتیمسئولو 

 هوش مصنوعی خدماتو  محصوالتاز  برداریبهرهو  پذیرشعمومی در راستای  سازیرهنگف .11

 رو  پیش مسائل مدیریت هوشمندبه  نگرانهنگاه آیندهو  حکمرانی مطلوباستفاده از هوش مصنوعی در  .12

و جهوان  منطقوه یکشورها شرو،یپ یکشورهابا  یدر حوزه هوش مصنوع بخشالهامسازنده و ، و تعامل فعال یهمکار .13

 اسالم

 و کاربردهای هوش مصنوعی هاتوسعه فناوریدر  بخش غیردولتی گذاریسرمایهاستفاده از  .14

 هایهیسرما حفظ و جذب، درخشان یاستعدادها، پرورش نخبگان ییشناسا، متعهدو  خالق، کارآمد یانسان یروین تیترب .15

 ییخوداتکاو  یخودباور هیروح ارتقایو  یانسان

 سراسر کشورهوش مصنوعی در  مندانعالقهتوسط  هوش مصنوعی توسعه امکاناتبه  دسترسی .16
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 اندازچشم .2
 به شاح خیل تبیین شده است: «اانیدر ا یانداز توسعه هوش مصنوعچش » نهایی یانیهب
 

  ،یهوش مصنوع مداراخالق یهاتیاز قابل یریگبا بهره ۰۴۰۱افق در  رانیا یاسالم یجمهور

کشور اول جهان در حوزه هوش  ۰۱در بین ، و متخصصان کارآمد و خالق یداخل یاهیتوانمند برباتکیه

 .خواهد شد یرفاه اجتماعو  یرشد اقتصاد شیافزابه  منجرمصنوعی قرار گرفته و 

 

 

 کالن توسعه هایسیاست .7

ه اهرداف کالن با ارائه راهنماهای کلی، به یکپارچگی و رفع تناتضات راهبادها در مسیا دسرتیابی بر هایسیاست

بره راهبادهرا ایفرای  یدهجهتیا راهنما در  عنوانبهکنند، مسیا اجاای راهبادها را تسهیل نموده و کما می

 شوند:کالن توسعه فناوری هوش مصنوعی به شاح خیل مطاح می هایسیاستنقش خواهند داشت؛ 

و توسرعه در  قیرتحق یهراتیرفعال ایتحا یباا تقاضا یایگشکل یهانهیزم آوردنفااه : ۰سیاست کالن 

 یهوش مصنوع دارتیاولو یهاحوزه

در حروزة هروش  و عاضه کاال و خردمات دیتولاز  یو اتتصاد یاسیس یبانیو پشت تیحما :۲سیاست کالن 

 یمصنوع

و  یمل یورسطح بهاه یارتقادر جهت  یاز هوش مصنوع یایگمناسب با بهاه یبستاساز :3سیاست کالن 

 یبخش

 مصنوعی هوش حوزه در فعال یهاشاکت تیقوت :۴سیاست کالن 

برا  یدر حروزه هروش مصرنوع بخشالهرامسرازنده و ، و تعامرل فعرال یهمکرارگستاش  :۵سیاست کالن 

 منطقه و جهان اسالم یکشورها شاو،یپ یکشورها

 در سااسا کشور یتوسعه هوش مصنوع یهااساختیزبه  یگستاش دستاس :6سیاست کالن 
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و  تعرامالت شیافراا منظوربره یو فنراور یقراتیتحق هایتوسعه شربکهو  جادیز اا تیحما :7سیاست کالن 

 انتقال و انتشار دانش لیتسه

هروش  یتوسرعه کاربادهرا یبراا هامشارکت آنو  یادولتیبخش غ یگذارسامایه بیتاغ: 8سیاست کالن 

 یمصنوع

پراورش ، نخبگران ییسراشنا، خرالق و متعهرد، کارآمرد یانسران یاویرن تیرتاببا  دیتأک :9سیاست کالن 

 ییخوداتکاو  یخودباور هیروح یارتقاو  یانسان هایهیجذب ساماو  درخشان، حفظ یاستعدادها

 کشور یهاابا چالشحل هوش مصنوعی در  کارگیایبه :۰۱سیاست کالن 

سرازی در توسرعه و بومی اخرالق محرورو  پاسرخگو هوش مصنوعی کارگیایبهاهتمام به  :۰۰سیاست کالن 

 دهاکاربا

 ها مناطق جغاافیایی مختلنظافیتهوش مصنوعی در کشور متناسب با  توسعه متوازن :۰۲سیاست کالن 

 اشتغال هوش مصنوعی با  اثاات منفیآمادگی باای مواجه با  :۰3سیاست کالن 

 های بارگتدرت دارندگان داده محدودکادنو  حفظ حای  خصوصی، امنیتبا  دیتأک :۰۴سیاست کالن 

 

 

 الن توسعه هوش مصنوعیاهداف ک .0
های در حوزهانداز چش باای تحقق اهداف کالن توسعه هوش مصنوعی  ،گافتهصورتهای بندیبا بارسی و جمع

سازی و خخیاه پادازشی گذاری، نیاوی کار و زیاساختاتتصاد، سامایهرشد پژوهش، تانون و مقارات، پذیاش، 

 شده است. بیینت زیا صورتبه
 رفع نیازهای فعلی و آتی کشورهای حوزه هوش مصنوعی در راستای ز پژوهشا در د 8۱انجام  -۵

 هوش مصنوعی مسائلبه  پاسخگوو اخالقی پویا و محیط قانونی ایجاد  -2

 ۵4۵۲هوش مصنوعی در دولت و صنعت در افق سال  در دی ۴۵ کارگیایبهو  پ یرش -3

 ۵4۵۲در سال  تولید ناخالص ملیهوش مصنوعی در  در دی ۰۲سهم  -4

  ۵4۵۲در هوش مصنوعی در افق  میلیارد دالری 8 یگ ارهیاسرم -۱
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 ماتبط با هوش مصنوعی یهاحوزهدر  در دی 8/۰نرخ اشتغال دستیابی به  -6

 پتابایت ۵۱۱ سازیذخیرهو  پتافالپس 6۱۱توان محاسباتی ایجاد  -۷

 کشور یها الش ابرحل استفاده حداکثای از هوش مصنوعی در  -۱

 هوش مصنوعی خصصمت هزار نفر 6۱۱تابیت حداتل  -۹

 میلیون دالری ۵۱با حداتل  شرکت بزرگ ۰۱و  میلیون دالری ۵٫۰ساالنه با حداتل درآمد  شرکت ۰۱۱۱ایجاد حداتل  -۵۲

 

 

 راهبردهای توسعه .9
اصلی باای رسیدن به اهداف های گیایمجموعه جهت کنندهنیمع که در واتع ی توسعه هوش مصنوعیراهبادها

 باشد:اح خیل میشوند در این سند به شتلقی می

 یهوش مصنوع و توسعه قیتحق طیمح یارتقا :۰راهبرد 

 یتوسعه هوش مصنوع یباا یانسان یاوین تیظاف تیتقو :۲راهبرد 

 یبا هوش مصنوع یمبتن یوکارهاکسب تیتوسعه و تقو :3راهبرد 

 یانتقال فناورو  های فناورانههمکاریتوسعه  :۴راهبرد 

 یهوش مصنوع یباا پاسخگوو  ایپو یاخالتو  یتانون طیمح جادیا :۵راهبرد 

 یتوسعه هوش مصنوع یازموردن یسکوهاو  هااساختیز یاندازراه :6راهبرد 

 باال تیفیبا ک یهاداده یگذاراشتااکبهو  یآورجمع ،جادیا :7راهبرد 

 دارتیاولو یهادر حوزه یهوش مصنوع یکاربادهاتوسعه  :8راهبرد 

 هوش مصنوعی هبای بانامه توسعه ملیراو  مدیایت :9راهبرد 
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 انطباق اهداف و راهبردها .08
  .است شدهدادهنشانهای و راهباد اهداف ارتباط بین باای شفافیت و درک بهتا ۵جدول در 

 هر بخش یشده برا نییو اهداف کالن تع یراهبرد هایحوزه: ۰جدول 

 جهت توسعه هوش مصنوعی ازیموردناقدامات  .00

 محیط تحقیق و توسعه یارتقاال ( اقدامات جهت تحقق راهبرد 

 یحوزه هوش مصنوع یهاپژوهش یدهجهت .۵

 های حوزه هوش مصنوعیتأمین مالی پایدار، هدفمند و مستما از پژوهش .2

 های اثابخش در حوزه هوش مصنوعیم پژوهشهای پژوهشی موردنیاز باای انجازیاساخت نیتأمایجاد و  .3

 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی و مااکا تحقیقاتی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی یاندازراه .4

 سطح دانش و پژوهش و ارتقا منابع انسانی در حوزه هوش مصنوعی  باالبادن .۱

 هاتوسعه و تقویت ارتباطات صنعت و بخش دولتی با دانشگاه .6

 لملل در زمینه تحقیقات، پژوهش و توسعه در حوزه هوش مصنوعیاارتقای روابط بین .۷

 ب( اقدامات جهت تحقق راهبرد تقویت  رفیت نیروی انسانی برای توسعه هوش مصنوعی

 یارتقا دانش افااد مختلن جامعه در حوزه هوش مصنوع .۵

 یهوش مصنوع یایادگی انیمتقاض مهارت یارتقا .2

 یش عالدر آموز یآموزش هوش مصنوع تیفیک یارتقا .3

 یآموزش حوزه هوش مصنوع یهااساختیز تیتقو .4

 با مشاغل مختلن یاثاات هوش مصنوع یبارس .۱

 النکاهداف  راهبردها ردی 

 کشور یو آت یفعل یازهایرفع ن یدر راستا یحوزه هوش مصنوع یهااز پژوهشدرصد  ۱۲انجام   ۵راهباد  ۰

 2راهباد  ۲
 مصنوعی هوش با ماتبط یهاحوزه در درصدی ۱/۵ اشتغال ناخ به دستیابی •

 مصنوعی هوش متخصد نفا هاار 6۲۲ حداتل تابیت •

 3راهباد  3

  ۵4۵۲ افق در مصنوعی هوش در دالری میلیارد ۱ یگذارهیساما •

 با بارگ شاکت ۵۲ و دالری میلیون ۵٫۱ ساالنه درآمد حداتل با شاکت ۵۲۲۲ حداتل ادایج •

 دالری میلیون ۱۲ حداتل

 یدر حوزه هوش مصنوع المللنیبهبود روابط ب 4راهباد  ۴

 یهوش مصنوع مسائلو پاسخگو به  ایپو یو اخالت یتانون طیمح جادیا ۱راهباد  ۵

 یسازاهیتوان خخ یتیپتابا ۵۲۲و  یپتافالپس توان محاسبات ۵۲۲توان  جادیا ۷و  6راهباد  6

 ۱راهباد  7

 کشور یهاابا چالشاستفاده از هوش مصنوعی در حل  •

 ۵4۵۲در دولت و صنعت در افق  یهوش مصنوع یدرصد 4۱ کارگیایبهو  اشیپذ •

 ۵4۵۲در سال  یناخالد مل دیدر تول یهوش مصنوع یدرصد ۵2سه   •

 ماتبط است  فهمه اهدابه  ۹راهباد  
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 ی مبتنی بر هوش مصنوعیوکارهاج( اقدامات جهت تحقق راهبرد توسعه و تقویت کسب

 یهوش مصنوع داریتاولو یکارباد یهاتوانمند در حوزه یهااز شاکت تیو حما ییشناسا .۵

 وکارهاکسبها و شاکت یباا یهوش مصنوع یبادشناساندن موارد کار .2

 یکوچا و متوسط در حوزه هوش مصنوع یهاشاکت یباا یرتابت طیمح یدهشکل .3

 وکارهاکسببه  یتوسعه هوش مصنوع یازموردن یهااساختیز ارائه .4

 های فناورانه و انتقال فناورید( اقدامات جهت تحقق راهبرد توسعه همکاری

 المللیینبرانه فناو یهایانجام همکار .۵

 ه( اقدامات جهت تحقق راهبرد ایجاد محیط قانونی و اخالقی پویا و پاسخگو برای هوش مصنوعی

 یو بخش دولت یشهاوندان، بخش خصوص یباا یاستفاده از هوش مصنوع یاعتمادساز .۵

و  یوعاستفاده از هوش مصرن تیو امن یمنیا شیافاا منظوربه یهوش مصنوع یو بهبود استانداردها جادیا .2

 محتمل یهاسایاز ر یایجلوگ

 یهوش مصنوع داریو پا یچارچوب جامع جهت توسعه اخالت جادیا .3

 توسعه هوش مصنوعی یازموردنها و سکوهای زیرساخت یاندازراهو( اقدامات جهت تحقق راهبرد 

 استان کشور ۱در  یتوسط ماکا توسعه هوش مصنوع عیسا یپادازش یهااساختیتوسعه ز .۵

 عیپادازش سا یهااساختیدر جهت توسعه ز یاز بخش خصوصدولت  تیحما .2

 داده یسازخخیاه یتوسعه بستاها .3

 و توسعه  قیجهت تحق یمختلن هوش مصنوع یمجها به اباارها یتخصص یهاشگاهیو توسعه آزما جادیا .4

 یتوسعه هوش مصنوع هیپا ی)پلتفام( و اباارها سکوها جادیا .۱

 های با کیفیت باالداده یگ اراشتراکبهآوری و معز( اقدامات جهت تحقق راهبرد ایجاد، ج

 هاآن تیایها و مدو بازکادن داده یگذاراشتااک یهااساختیتوسعه ز .۵

 داده یآورجمعو  دیتول یهااساختیتوسعه ز .2

 داریتاولوهای ح( اقدامات جهت تحقق راهبرد توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه

 هاتقلب ییها، شناسادادهاتتصاد کالن با استفاده از کالن ینیبشیتتصاد )پدر ا یهوش مصنوع کارگیایبه .۵

 قیرتطب ،یاتیره برا فراار مالزمبرار ه،یبرازار سراما تیایخسارت، مرد یهابانا، پادازش ادعا ییشوپولو 

 مقارات، ...(

 ،ییاخردمات هرو تیایهرا، مردجاده تیای)مد یشها تیایو مد ونقلحملدر  یهوش مصنوع کارگیایبه .2

 هوا، ...( تیفیپسماند، نظارت با ک تیایمد ا،یتااف تیایمد

 ،یمراریب دیتشرخ ،یپاشرک ااتیردارو و تجه اهیدر نظام سالمت )رصد زنج یهوش مصنوع کارگیایبه .3

 و ...( ماریو توسعه، مااتبت از ب قیبهداشت و درمان، تحق تیایمد

هوا،  یاز بحاان آب، آلودگ ی)اثاات ناش طیمحییستزکاهش اثاات  یدر راستا یهوش مصنوع کارگیایبه .4

 و ...( یعیطب یهانابحا تیایمد
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چون  یعملکاد محصوالت بینییشپ ا،ی)رصد محصوالت استااتژ یدر کشاورز یهوش مصنوع کارگیایبه .۱

 محصوالت، ...( تیفیک ییشناسا ها،یماریب ییشناسا، گندم، بانج

 ،ینینشرهیحاشر ض،ی)فساد، بحاان اعتمراد، تبعر یماعاجتمسائل  تیایدر مد یهوش مصنوع کارگیایبه .6

 والن، ...(سئمادم و م نیشکاف ب

 ا،یرربات ع،یدر صرنا ینترأم اهیرزنج تیایدر صرنعت، معردن و تجرارت )مرد یهوش مصنوع کارگیایبه .۷

 ...( ،یندهافاا یسازنهیبه

 کارگیایبرهزان، آموعملکاد دانش تیایآموزش، مد سازییشخصدر آموزش ) یهوش مصنوع کارگیایبه .۱

 ...( ،یایادگیدر  یسازیباز

نفرت و گراز،  شناسریینزم یابیرارز تیایمنرابع آب، مرد تیای)مرد یدر اناژ یهوش مصنوع کارگیایبه .۹

 ...(و  و مصاف باق یسازو خخیاه دیتول تیاینفت و گاز، مد عیانتقال و توز تیایمد

 هوش مصنوعی در فناوری ارتباطات و اطالعات کارگیایبه .۵۲

 خ( اقدامات جهت تحقق راهبردهای مرتبط با مدیریت و راهبری برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی 

 ی و نظارت با اجاای آنمصنوع هوش یمل توسعه بانامه یراهبا .۵

 دیجیتال اتتصاد هوش مصنوعی در یاگذاریتأثی در حوزه راهباد مطالعات انجام .2

 خرد هایسیاست .06

 شده است. ارائه ا راهبادهای مختلنماتبط بخاد  هایسیاست در این بخش

 محیط تحقیق و توسعه یارتقاخرد جهت تحقق راهبرد  هایسیاستال ( 

های موجود در کشور باای انجام تحقیق و توسعه : استفاده از امکانات و تجهیاات مااکا و آزمایشگاه۵سیاست 

 در حوزه هوش مصنوعی

 هااربادی هوش مصنوعی در سایا رشتهو ک یارشتهنیب: حاکت به سمت تحقیقات 2سیاست 

سه  مشخصی از بودجه کشور در زمینه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی و تخصید  درنظاگافتن: 3سیاست 

 های دولتی جهت انجام، توسعه و بهبود تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در بدنه دولتبخش یتمامبهآن 

 مصنوعی در سااسا کشورهای توسعه هوش : گستاش دستاسی به زیاساخت4سیاست 

 های پژوهشی و اعطای تسهیالت پژوهشی حوزه هوش مصنوعی: تسهیل فاایند حمایت از طاح۱سیاست 

 های عل  و فناوری و مااکا رشد از تحقیقات، پژوهش و توسعههای ملی، پارک: حمایت صندوق6سیاست 

 های دانشگاهیده از طاح: تشویق و تاغیب صنعت به واگذاری فعالیت پژوهشی و استفا۷سیاست 

 ها باای تحقیقات و پژوهش در زمینه هوش مصنوعی ها و شاکتها، پژوهشگاه: تشویق دانشگاه۱سیاست 

 : حمایت از حقوق مالکیت معنوی و صیانت از حقوق صاحبان ایده۹سیاست 

 تگای دول: افاایش اعتماد صنعت به دانشگاه از طایق باالبادن ضمانت و واسطه۵۲سیاست 

 : حفظ نخبگان حوزه هوش مصنوعی ۵۵سیاست 

 ها داخلی و خارجی در حوزه هوش مصنوعیو پژوهشگاه هادانشگاه: بهبود شاایط همکاری بین ۵2سیاست 
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 های تحقیقاتی باتا هوش مصنوعی با شناسایی و جذب استعدادهای این حوزه: ایجاد تی ۵3سیاست 

 المللی در حوزه تحقیقات هوش مصنوعیدر مجامع بین: تقویت و حفظ جایگاه علمی کشور ۵4سیاست 

درصد  2۲های مالی باای توسعه پژوهش هوش مصنوعی کاربادی و درصد حمایت ۱۲: اختصاص ۵۱سیاست 

 ایهای پایهباای توسعه پژوهش

 خرد جهت تحقق راهبرد تقویت  رفیت نیروی انسانی برای توسعه هوش مصنوعی هایسیاستب( 

 یهوش مصنوع یبه سمت توسعه استعدادها یمااکا مهارتحاکت  :۵ استیس

  یحفظ نخبگان حوزه هوش مصنوع :2 استیس

  یآموزش هوش مصنوع نهیدر زم گذارهیساما هایاز شاکت تیو حما قیتشو :3 استیس

متخصصان هوش  شافاای جهت هاآموزش در همه سطوح اع  از شهاوندان، مدارس و دانشگاه :4 استیس

 یهوش مصنوع هایشافتیتااک منافع حاصل از پو اش یمصنوع

و  وکارکسب، مثل اتتصاد یافنیغ هایدر رشته یو آموزش هوش مصنوع یارائه آگاه :۱ استیس

 یشناسجامعه

 یو در بخش دولت یدر بخش خصوص یماتبط با هوش مصنوع یهالاوم ارائه آموزش :6 استیس

 معمو یباا گانیرا یمفاد آموزش یدستاس :۷ استیس

  یهای ماتبط با هوش مصنوعجوانان به انتخاب حافه و آموزش مهارت بیتاغ :۱ استیس

 یبا هوش مصنوع یمبتن دیهای جدحلراه یایکارگبه یباا یو دولت یبخش خصوص بیتاغ :۹ استیس

 ی مبتنی بر هوش مصنوعیوکارهاخرد جهت تحقق راهبرد توسعه و تقویت کسب هایسیاستج( 

 ،ییو شکوفا ینوآور صندوق از جمله یهوش مصنوع یوکارهااز کسب تیبودجه حما شیاافا :۵ استیس

  یو ماکا توسعه هوش مصنوع یو فناور یمعاونت علم

-یو کما به تجار یهوش مصنوع نهیزم در دیخوب و مف یهابه طاح ایجوا یو اعطا قیتشو :2 استیس

 هاآن یساز

جهت  یهوش مصنوع یهااساختیتوسعه ز نهیدر زم یارگذهیبه ساما یبخش خصوص قیتشو :3 استیس

 وکارهااستفاده کسب

  ییاجاا یهادستگاه یهابه داده وکارهاکسب یدستاس لیتسه :4 استیس

 ینوپا در حوزه هوش مصنوع یوکارهاتوانمند موجود با کسب یهاشاکت یبه همکار قیتشو :۱ استیس

 های فناورانه و انتقال فناوریعه همکاریخرد جهت تحقق راهبرد توس هایسیاستد( 

 که با دانشگاه در ارتباط هستند یصنعتگااناز  تیو حما قیتشو :۵ استیس

مقارات و  قات،یهای مشتاک در تحقپاوژه نیوگو و در صورت امکان تعاگفت یتالش فعال باا :2 استیس

 نهیزم نیدر ا شاویملل پ ایبا سا یهوش مصنوع یکاربادها

از  هیساما افتیشامل در یدر حوزه هوش مصنوع ینیو کارآفا یگذارهیساما طیشاا یسازساده :3 استیس

 گاید یبا ابعاد کوچا و متوسط از کشورها یهاها و شاکتاز استارتاپ اشیمختلن، پذ یکشورها
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خرد جهت تحقق راهبرد ایجاد محیط قانونی و اخالقی پویا و پاساخگو بارای هاوش  هایسیاسته( 

 عیمصنو

 : تاویج کاربادهای هوش مصنوعی اخالق محور۵سیاست 

 : اهتمام به استانداردسازی کاربادها و خدمات هوش مصنوعی2سیاست 

و رفع موانع تانونی ماتبط با حای  خصوصی، حقوق مالکیت فکای، رفع  یگذارتانوناهتمام به : 3سیاست 

 هاموانع دستاسی به داده

توساعه هاوش  یاازموردنها و سکوهای زیرساخت یاندازراههبرد خرد جهت تحقق را هایسیاستو( 

 مصنوعی

  یهوش مصنوع یجهت توسعه مااکا داده سازگار با کاربادها یبخش خصوص قیتشو :۵ استیس

 قات،یبخش تحق یتوسط دولت باا متیتارزان یسازاهیو خخ یپادازش اساختیز نیتأم :2 استیس

 چا و متوسطکو یهاها و شاکتآپآموزش، استارت

 حفاظت اطالعات و داده کشور  نیمطابق با توان نانیاطمتابلامن و  یدستاس :3 استیس

 ت،یکشور )امن یهوش مصنوع ازین ییگوتحقق و پاس  یمااکا داده در راستا یاستانداردساز :4 استیس

 (و... نانیاطم تیتابل

 یسازمان یهاو توسعه انباره داده جادیا یباا یکشور یهانهادها و سازمان قیالاام و تشو :۱ استیس

 های با کیفیت باالداده یگ اراشتراکبهآوری و خرد جهت تحقق راهبرد ایجاد، جمع هایسیاستز( 

 خود یهاداده یگذاراشتااکبهداده و  بازکادن یباا یالاام بخش دولت :۵ استیس

  یخصوص  یظ حاداوطلبانه داده با حف یگذاراشتااکبه یباا قیتشو :2 استیس

 داده دیجهت تول یو حکومت یدولت یها و نهادهاسازمان یسازتالیجیبه د بیتاغ :3 استیس

موردنیاز  هاداده یگذاراشتااکبهو  آوری دادهجمع ،دیماتبط با تول یهاتوسعه حوزهاهتمام به  :4 استیس

 توسعه هوش مصنوعی

 داریتاولوهای های هوش مصنوعی در حوزهخرد جهت تحقق راهبرد توسعه کاربرد هایسیاستح( 

  وکارهاکسب طیشهاوندان و شاا یزندگ تیفیبهبود ک یباا یاستفاده از هوش مصنوع :۵ استیس

 یهای دولتسازمان یابیدر ارز یهوش مصنوع یارهایواردکادن مع :2 استیس

 یبه استفاده از هوش مصنوع یبخش خصوص قیتشو :3 استیس

 کشور یهاابا چالشحل  یدر راستا یهوش مصنوع استفاده از :4 استیس

 های مختلنوری در بخش: استفاده از هوش مصنوعی در ارتقا بهاه۱سیاست 

 های مرتبط با هریک از اقداماتها/پروژهفعالیت .01
 محیط تحقیق و توسعه یارتقاجهت تحقق راهبرد  مرتبط هایپروژه/هاال ( فعالیت

 یوزه هوش مصنوعح یهاپژوهش یدهجهت :۰ اقدام
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 دار تحقیق و پژوهش در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای اولویت: مشخد نمودن حوزه۵ تیفعالپاوژه/

ها، بخش خصوصی، بخش عمومی، : ایجاد شبکه همکاری علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه2 تیفعالپاوژه/

 ها در حوزه هوش مصنوعیگذاران و آزمایشگاهسامایه

های دار باای تعاین طاحهای اولویتهای مختلن در بدنه دولت در حوزهایجاد کارگاوه :3 تیفعالپاوژه/

 مؤسساتها و ها، دانشگاهپژوهشگاه کشور در زمینه هوش مصنوعی و ابالغ به ازیموردنروز و تحقیقاتی به

 تحقیقاتی

حقیقاتی در راستای نیاز های تهای مالی و معنوی در طاح: اعطای گانت، جایاه و حمایت4 تیفعالپاوژه/

 کشور

موضوعات  عنوانبهموارد کاربادی هوش مصنوعی در بخش صنعت و دولت  ارائه: شناسایی و ۱ تیفعالپاوژه/

 تحقیقاتی حوزه هوش مصنوعی به فعاالن ماتبط

 های حوزه هوش مصنوعی: راهبای متماکا پژوهش6 تیفعالپاوژه/

 یحوزه هوش مصنوع یهاتمر از پژوهشهدفمند و مس دار،یپا یمال نیتأم:۲ اقدام

 یپژوهش یهادر طاح یگذارهیسامابه  گذارانهیساما بیتاغایجاد سازوکارهای الزم جهت : ۵ تیفعال/پاوژه

 یقاتیو تحق

 رد یو معنو یمال یهاتیو حما اهیگانت، جا ،بالعوض یهاکما ی،مال التیتسه ی: اعطا2 تیفعال/پاوژه

 کشور ازین یدر راستا یوعهوش مصن یقاتیتحق یهاطاح

 یهاپژوهش یمال نیتأمدر  یخصوص - یمدل مشارکت عموم کارگیایبهایجاد سازوکارهای : 3 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع

های اجاایی به اما تحقیق و پژوهش در دستگاه تحقیقاتی هایاختصاص تسمتی از بودجه :4 تیفعال/پاوژه

 هوش مصنوعی حوزه

ا ربخش در حوزه هوش  یهاانجام پژوهش یبرا ازیموردن یپژوهش یهااخترسیز نیتأم :3 اقدام

 یمصنوع

استفاده محققان  یباا یسازاهیو خخ یپادازش یهااساختیز ارائهسازوکارهای  جادی: ا۵ تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع

 یداده باا یذارگاشتااکبهتوسعه کاربادها و  یهاپلتفام سازوکارهای دستاسی به جادی: ا2 تیفعال/پاوژه

 نیمحقق

 ی باای محققینهوش مصنوع یتخصص یهاشگاهیآزما سازوکارهای دستاسی به جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

در حوزه هوش  یتخصص یقاتیو مراکز تحق یهوش مصنوع ملی توسعهمرکز  یاندازراه :۴ اقدام

  یمصنوع

 یهوش مصنوع ملی توسعهماکا  یانداز: راه۵ تیفعال/پاوژه

  در مااکا استان یهوش مصنوع یهاشگاهیو آزما یقاتیمااکا تحق یانداز: راه2 تیفعال/پاوژه

 در کشور  یدر حوزه هوش مصنوع یباالبردن س ح دانش و پژوهش و ارتقا منابع انسان :۵ اقدام
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 یقاتیتوسط مااکا تحق یهوش مصنوع نهیدر زم یلیتکم التیتحص انی: جذب دانشجو۵ تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع ماتبط با

 یروز جهانهب یقاتیبا موضوعات تحق یسافصل دروس دانشگاه یساز: متناسب2 تیفعال/پاوژه

 یدر حوزه هوش مصنوع ومیسمپوز و شیکارگاه، هما ی: باگاار3 تیفعال/پاوژه

دوره توسط  یو باگاار یو دانشمندان مطاح در حوزه هوش مصنوع دی: دعوت از اسات4 تیفعال/پاوژه

 هاآن

فاصت  یباا یهوش مصنوع نهیدر زم شاویپ یکشور به کشورها دی: اعاام دانشجو و اسات۱ تیفعال/وژهپا

 یمطالعات

 محققان و پژوهشگاان اهیباالبادن انگ یمعتبا باا اهیجا یو اهدا قاتبمسا ی: باگاار6 تیفعال/پاوژه

 ها با دانشگاه یارتباطات  نعت و بخش دولت تیتوسعه و تقو :6 اقدام

 عیبه صنا یقاتیتحق یانتقال دستاوردها یباا هاییامیمکان جادی: ا۵ تیفعال/ژهپاو

 یهوش مصنوع دیجد یو نوآور قاتیمااکا تحق توسعه ایجاد سازوکارهای حمایتی باای:2 تیفعال/پاوژه

 کشور یبارگ فناور وکارهایتوسط کسب

 ،یبخش عموم ،یها، بخش خصوصهدانشگا نیب یقاتیو تحق یعلم یشبکه همکار جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

 یدر حوزه هوش مصنوع هاشگاهیو آزما گذارانهیساما

 و مسائل جهت حل صنعت متخصصان و دانشگاهیان از میان مشتاکی هایایجاد کارگاوه: 4 تیفعال/پاوژه

 با استفاده از هوش مصنوعی صنایع مشکالت

 یهش و توسعه در حوزه هوش مصنوعپژو قات،یتحق نهیدر زم المللنیروابط ب ی:ارتقا7 اقدام

 مؤسساتها و ها، دانشگاه، پژوهشگاهیقاتیمااکا تحق: ایجاد سازوکارهای همکاری با ۵ تیفعالپاوژه/

 المللیتحقیقاتی بین

 المللی: ایجاد انجمن، گاوه و... در زمینه توسعه و تحقیق هوش مصنوعی در سطح بین2 تیفعالپاوژه/

 المللی در زمینه هوش مصنوعیجله معتبا علمی و پژوهشی بین: ایجاد م3 تیفعالپاوژه/

 المللیها و مااکا تحقیقاتی بینهای تحقیقاتی مشتاک با دانشگاه: انجام پاوژه4 تیفعالپاوژه/

الملل و دعوت از دانشمندان و : باگااری همایش، کنفاانس، نشست و... در سطح بین۱ تیفعالپاوژه/

 هاها و کنفاانسشاکت در این همایشالمللی باای محققان بین

ها باای توسعه و فاامازی کادن ها و پژوهشگاهدر سطح دانشگاه الملل: بهبود روابط بین6 تیفعالپاوژه/

 تحقیقات و پژوهش

تحقق راهبرد تقویت  رفیت نیروی انسانی برای توسعه هاوش جهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیتب( 

 مصنوعی

 یش افراد مختل  جامعه در حوزه هوش مصنوع: ارتقا دان۰ اقدام

 آموزاندانش یباا یهوش مصنوع یدانش مقدمات ارائه درسی هایسافصل تدوین: ۵ تیفعال/پاوژه

 کارکنان دولت ایبا یمختلن هوش مصنوع یها: آموزش دوره2 تیفعال/پاوژه
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 به معلمان ی: آموزش هوش مصنوع3 تیفعال/پاوژه

 یهادر رشته یهوش مصنوع یآموزش دانش مقدمات درسی هایفصلسا تدوین: 4 تیفعال/پاوژه

 اماتبطیغ

 آحاد جامعه یباا یاستفاده از هوش مصنوع یایدر ارتباط با ماا یرسانیآگاه: ۱ تیفعال/پاوژه

از سمت دولت و  یندگانیبا حضور نما یهوش مصنوع اماتبط ب یهاشیهما یباگاار: 6 تیفعال/پاوژه

  یهوش مصنوع یهااربادها، روندها و حوزهاز ک یصنعت جهت آگاه

 مصنوعی هوش یادگیری متقاضیان مهارت ارتقای: ۲ اقدام

 یاو حافه یدر مدارس فن یرشته هوش مصنوع جادی: ا۵ تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع نهیدر زم اهیباانگباتا کشور و آموزش جوانان  یاستعدادها یی: شناسا2 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع یایادگی یباا نیمنابع و دروس آنال جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

 : ایجاد رشته هوش مصنوعی در سطح کارشناسی4 تیفعالپاوژه/

 اندازی مااکا آموزشی در حوزه هوش مصنوعی: حمایت از راه۱ تیفعالپاوژه/

 یعال آموزش در یمصنوع هوش آموزش تیفیک یارتقا: 3اقدام 

 یبا هوش مصنوع ماتبط یهارشته یباا یجهان تیفیبا ک یدرس یمحتوا جادی: ا۵ تیفعال/پاوژه

 یحوزه هوش مصنوع یآموزش یهارساختیز تی: تقو۴ اقدام

 آموزشی مختد هوش مصنوعی : ایجاد بستا۵ تیفعالپاوژه/

 : ایجاد مفاد آموزشی رایگان هوش مصنوعی در سطح وب باای دستاسی عمومی2 تیفعالپاوژه/

اندازی آکادمی هوش مصنوعی در های الزم باای راهحمایت ارائهوکارهای : ایجاد ساز3 تیفعالپاوژه/

 خود ازیموردنهای کارآموزی و تابیت نیاوی متخصد منظور باگااری دورههای بارگ کشور بهشاکت

 نفاهتامااکای با هدف خوداشتغالی باای فایلنساها و واحدهای  : ایجاد4 تیفعالپاوژه/

 مشاغل مختل   نیروی انسانی در بر یش مصنوعا رات هو ی: بررس۵ اقدام

مقابله با  یباا یایربا مشاغل مختلن و بانامه یآثار هوش مصنوع قیدت  ی: بارس۵ تیفعال/پاوژه

 کار یاوین ینیگایجا یهاسایر

در حوزه  ندهیکار نسل آ یاوین تیتاب یکار باا یاوین یتوانمندساز یشورا سیتأس: 2 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع

 : بارسی اثاات اجتماعی، سیاسی و اتتصادی هوش مصنوعی 3 تیفعالپاوژه/

 بر مبتنی یوکارهاکسب تقویت و توسعه راهبرد تحققجهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیت( ج

 مصنوعی هوش

دار هوش تیاولو یکاربرد یهاتوانمند در حوزه یهااز شرکت تیو حما یی: شناسا۰ اقدام

 یمصنوع

-ای، مالیاتی، واردات کاال و تجهیاات از کسب: ایجاد سازوکارهای حمایتی در زمینه بیمه۵ تیفعالپاوژه/

 دار هوش مصنوعی های کاربادی اولویتوکارهای نوپا در حوزه
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 مصنوعی هوش جدید نوآوری و تحقیقات مااکا توسعه باای حمایتی سازوکارهای ایجاد: 2 تیفعالپاوژه/

 کشور اوریفن بارگ یوکارهاکسب توسط

های علمی حوزه هوش سایع یافته کنندهلیتبدهای : ایجاد سازوکارهای حمایت از شاکت3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی به محصوالت و خدمات

 وکارهاها و کسبشرکت یبرا یهوش مصنوع یموارد کاربرد رسانیآگاهی: ۲ اقدام

 وکارهای به کسبدولت یهاها و سازماندستگاه یموارد کارباد معافی: ۵ تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع حوزهصنعت در  ازین ییماتبط با شناسا یدادهایرو ی: باگاار2 تیفعال/پاوژه

 یچالش نوآور یدادهایرو ی: باگاار3 تیفعال/پاوژه

 انیو متقاض وکارهاکسب یرسانه به یدادهایرو ی: باگاار4 تیفعال/پاوژه

 یکو ک و متوسط در حوزه هوش مصنوع یهاکتشر یبرا یرقابت طیمح یده: شکل3 اقدام

 هادهیا یسازیمسابقات و کما به تجار ی: باگاار۵ تیفعال/پاوژه

 یدر حوزه هوش مصنوع یالمللها در مسابقات بین: کما به حضور شاکت2 تیفعال/پاوژه

 یهاعال در حوزهباتا ف یهاو توسعه به شاکت قیتحق یهاگانت یاعطا یسازوکارها جادی: ا3 تیفعالپاوژه/

  یدار هوش مصنوعتیاولو

 یاز هوش مصنوع نوآورانهاستفاده  یباا یدهشتابهای بانامه ی: اجاا4 تیفعال/پاوژه

 وکارهابه کسب یتوسعه هوش مصنوع ازیموردن یهارساختیز ارائه: ۴ اقدام

تست محصوالت هوش و توسعه و  قیتحق یمجها باا یهاشگاهیآزما ایو تجه جادی: ا۵ تیفعال/پاوژه

 یمصنوع

 هاآن ازیموردن یهابه داده وکارهاکسب یدستاس یسازوکارها جادی: ا2 تیفعال/پاوژه

هوش  یهاشگاهیاز آزما وکارهاکسباستفاده  یآسان باا یدستاس یسازوکارها جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

 یمصنوع

 یحوزه هوش مصنوع یوکارهاسبک یاستقاار باا یفضا نیتأم یسازوکارها جادی: ا4 تیفعال/پاوژه

 یحوزه هوش مصنوع یوکارهابه کسب یاخدمات مشاوره ارائه: ۱ تیفعال/پاوژه

 یوکارهاکسب یباا یسازاهیو خخ یمحاسبات اساختیز یفضا نیتأم یسازوکارها جادی: ا6 تیفعال/پاوژه

 یحوزه هوش مصنوع

 یهوش مصنوعو مااکا رشد  یمااکا نوآور جادی: ا۷ تیفعال/پاوژه

  یهوش مصنوع یایآموزش و فااگ جهت وکارهاکسب یباا یقیتشو یسازوکارها جادی: ا۱ تیفعال/پاوژه

 یوکارهاکسب یمال نیتأم نهیمختلن فعال در زم یهاصندوق بیتاغایجاد سازوکارهای : ۹ تیفعال/پاوژه

 یدر حوزه هوش مصنوع یگذارهینوآورانه جهت ساما

 نفاهتا یو واحدها لنساهایفا یباا یبا هدف خوداشتغال یمااکا جادی: ا۵۲ تیفعال/پاوژه

 هاه آنب امکانات ارائه و هادر مدارس و دانشگاه ینیکارآفا یاستعدادها یی: شناسا۵۵ تیفعال/پاوژه

 دار هوش مصنوعیهای اولویتدر حوزه وکارهاکسب و توسعه قیتحقحمایت از  :۵2 تیفعال/پاوژه

 یمصنوع هوش حوزه در ایخطاپذ یهاصندوق جادیا از تیحما: ۵3 تیفعال/پاوژه
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 فناوری انتقال و فناورانه هایهمکاری توسعه راهبرد تحققجهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیت( د

 یالمللنیفناورانه ب یهای: انجام همکار۰اقدام  

های ماتبط با هوش عالیتهای خارجی به مشارکت در ف: ایجاد سازوکارهای تشویق شاکت۵ تیفعالپاوژه/

مصنوعی با کشورهای  های مشتاک حوزه هوشتعاین پاوژه مصنوعی )ایجاد مااکا تحقیقاتی درون کشور،

 های مشتاک در حوزه هوش مصنوعی(گذاریپیشاو، سامایه

 به تعامل خارجی با دیگا کشورها یهوش مصنوع: تشویق محققان و فعاالن حوزه 2 تیفعالپاوژه/

 المللیمصنوعی در سطح بین های عمومی و تخصصی هوش: باگااری و حضور در نشست3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی  : تقویت روابط با متخصصان مهاجا هوش4 تیفعالپاوژه/

  یهوش مصنوع: ایجاد سازوکارهای الزم باای صادرات خدمات مهندسی در حوزه ۱ تیفعالپاوژه/

 مختلن صنعتی به خارج از کشور هایکارآموز در بخش اعاام: 6 تیفعالپاوژه/

 پاسخگو و پویا اخالقی و قانونی محیط ایجاد راهبرد تحققجهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیت( ه

 مصنوعی هوش برای

  یهوش مصنوع تدوین قوانین و مقررات در حوزه: ۰ اقدام

و  یدستاسو  یفکا تیمالک ،یخصوص  یو مقارات حا نیتوان ی: توسعه و بازنگا۵ تیفعال/پاوژه

 یایجلوگ ت،یفیک با یهاداده ت،یامن)  یحج یهاتدرت دارندگان داده یداده، محدودساز یگذاراشتااکبه

...( و هاداده یگذاراشتااکبه بیتاغ و قیتشو خودکار یاگی یتصم و نگیلیپاوفا داده، از حفاظت نقض از

 حوزه نیدر ا یتوسعه و کارباد هوش مصنوع یهارفع چالش منظوربه

کارباان از  نانیاطم منظوربهمند از اطالعات کارباان های بهاهشاکت یباا هیدییتأ: صدور 2 تیفعال/پاوژه

 هاآن یهاحسن استفاده از داده

از انطباق آن با اصل حفاظت از  نانیو اطم یهوش مصنوع یایمم یباا یچارچوب نی: تدو3 تیفعال/پاوژه

 یخصوص  یها و حاداده

 یهاسایر ییشناسا منظوربه یایبازخوردگ یهاامیو مکان یعموم یهامشارکت جادی: ا4 تیفعال/پاوژه

 و مقارات موجود نیو اصالح توان یهوش مصنوع

خدمات توسعه داده شده در حوزه هوش  محصوالت و تیولئمقارات مابوط به مس نی: تدو۱ تیفعال/پاوژه

  یمصنوع

 از عدم نقض مقارات نانیاطم منظوربه یمقطع یهاهیتوص صدور یسازوکارها جادی: ا6 تیفعال/پاوژه

 تدوین سازوکارهای ایجاد، مدیایت و نظارت با بازار داده :۷ تیفعال/پاوژه

استفاده از هوش  تیو امن یمنیا شیافزا منظوربه یهوش مصنوع یاستانداردها تدوین: ۲ اقدام

 محتمل یهاسکیاز ر یریو جلوگ یمصنوع

 نیتعامل ب تیتابل جادیجهت ا یهوش مصنوع یفن یارهایتوسعه استانداردها، الاامات و مع: ۵ تیفعال/پاوژه

 یالمللنیب یو رصد استانداردها یاز مشارکت جامعه هوش مصنوع یایگبا بهاه یهوش مصنوع یهاست یس
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اده و توسعه استف یاستانداردها یسازادهیکما به پ یباا تیفیک و نشان نامهی: ارائه گواه2 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع

محصوالت  یو استانداردساز یسنجتیصالح ،یابیتست و ارز یهاست یس ی: توسعه و ارتقا3 تیفعال/پاوژه

 یکننده از هوش مصنوعاستفاده

 منظوربهتوافقنامه سطح خدمات و ...(  ن،یمابیتاارداد ف)تااردادها  تیایاصول مد نی: تدو4 تیفعال/پاوژه

 ،یایپذتیمسئول ت،ی)لاوم شفاف یمالحظات هوش مصنوع به ییز پاسخگوا نانیحصول اطم

 نامطلوب و ...( جینتا ،یایپذینیبشیپ

  یهوش مصنوع توسعه یاخالق تدوین ا ول: 3 اقدام

 مدار اخالق یماجع جهت توسعه هوش مصنوع یچارچوب اخالت نی: تدو۵ تیفعال/پاوژه

 یمسائل اخالت نهیماتبط در زم گاانیمتشکل از باز یمصنوعاخالق هوش  تهیکم جادی: ا2 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع

 ازیموردن سکوهای و هازیرساخت یاندازراه راهبرد تحققجهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیت( و

 مصنوعی هوش توسعه

استان  ۵در  یتوسط مرکز توسعه هوش مصنوع عیسر یپردازش یهارساختی: توسعه ز۰ اقدام

 کشور 

 کشور یهوش مصنوع عیسا انشیمااکا را جادیمحل ا یابیو مکان یسنج: امکان۵ تیفعال/پاوژه

 استان( ۱)حداتل  هااستاندر مااکا  GPU یهاخوشه جادیا :2 تیفعال/پاوژه

توسعه و خدمات  ی، اباارهاGPU یخدمات پادازش یگذاراشتااکبه تیبا تابل ییاباها جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع دهندگانتوسعهبه  یوعهوش مصن یابا

هوش  دهندگانتوسعه یاباها باا کاهیبا پ امن بازمتن یاباارها و بستاها یساز: آماده4 تیفعال/پاوژه

 کشور یمصنوع

 های پردازشی سریعحمایت دولت از بخش خصو ی در جهت توسعه زیرساخت: ۲ اقدام

 یپادازش یهااساختیز دهندگانتوسعهبه  التیئه تسهارا یالزم باا یسازوکارها جادی: ا۵ تیفعال/پاوژه

 GPU یهاخوشه جادیجهت ا

 دادهکالن یسازرهیذخ ی: توسعه بسترها3 اقدام

کشور  یتوسعه هوش مصنوع یداده باا یو نگهدار یسازاهیالاامات مااکا خخ نیی: تع۵ تیفعال/پاوژه

 اار و....(محل استقامنیت، شبکه، محل، تعداد مااکا داده،  ت،ی)ظاف

های و داده یتوسعه هوش مصنوع یاهیها و اطالعات پاداده ینگهدار یماکا داده باا جادی: ا2 تیفعال/پاوژه

 تیو تابل تیاطالعات )باالبادن امن یتوسط وزارت ارتباطات و فناور یدولت یهااتخاخ شده از دستگاه

 (یعموم بخصوص بخش انیمشتا نانیاطم یمااکا داده کشور باا نانیاطم

-تحقق و پاس  یاستاندارد مااکا داده موجود در راستا یو ارائه گواه یسازوکار بارس جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

 (و... نانیاطم تیتابل ت،یکشور )امن یهوش مصنوع ازین ییگو
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تقال و ان ینگهدار ،آوریجمع در راستای ابا با یمبتن دادهکالن یسازاهی: توسعه خدمات خخ4 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع دهندگانتوسعهجهت کما به   یحج یهاداده

جهت  یمختل  هوش مصنوع یمجهز به ابزارها یتخصص یهاشگاهیو توسعه آزما جادی: ا۴ اقدام

  یهای مختل  هوش مصنوعنهیو توسعه در زم قیتحق

  یهوش مصنوع یتخصص یهاشگاهیآزما جادیا یباا التیسازوکار ارائه تسهایجاد : ۵ تیفعال/پاوژه

 هاآن یگذاراشتااکبهو  هاشگاهیاز آزما یقاتیتحق یهاآوری دادگانبستا جمع جادی: ا2 تیفعال/پاوژه

محدود و  یدادگان حساس با دستاس یآوری و نگهدارجمع یماجع باا یشگاهیآزما جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

 یمصنوعهوش  دهندگانتوسعه گذاشتن آن به اریدر اخت یحفاظت شده باا

 یتوسعه هوش مصنوع هیپا ی)پلتفرم( و ابزارها سکوها جادی: ا۵ اقدام

 یبوم یهوش مصنوع هیپا یکشور در توسعه سکوها و اباارها ازیموردن یهاحوزه یی: شناسا۵ تیفعال/پاوژه

  یو بوم یپادازش زبان فارس ةیپا یو اباارها ی امنسکوها توسعة: 2 تیفعال/پاوژه

  یو زبان عاب یعلوم اسالم یهاپادازش داده ةیپا یسکوها و اباارها وسعةت: 3 تیفعال/پاوژه

 یهوش مصنوع هیپا یابزارها یروزرسانبهو  یساز یداخلسازی، بومی: 6 اقدام

 ...( و اباارها ،هادادهکالن) یمصنوع هوش یبوم یهایفناور نقشه راه نیتدو: ۵ تیفعال/پاوژه

 ...( و اباارها ،هادادهکالن) یمصنوع هوش یبوم یهایفناور اکتساب و جادیا: 2 تیفعال/پاوژه

 یمصنوع هوش حوزه در ظالمانه یها یتحا با مقابله یراهکارها یطااح: 3 تیفعال/پاوژه

 یمصنوع هوش حوزه در ظالمانه یها یتحا با مقابله یراهکارها یسازادهیپ: 4 تیفعال/پاوژه

 دادهکالنانتقال  پهنای باند الزم برای نیتأم: 7 اقدام

 کشور در دادهکالن کنندگانمصاف و یپادازش مااکا یباا باند یپهنا ارتقا طاح نیتدو: ۵ تیفعالپاوژه/

 کشور در دادهکالن کنندگانمصاف و یپادازش مااکا یباا باند یپهنا ارتقا: 2 تیفعالپاوژه/

 هایداده یگ اراشتراکبه و ریآوجمع ایجاد، راهبرد تحققجهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیت( ز

 باال کیفیت با

 ها آن تیریها و مدگ اری و بازکردن دادهاشتراک یهارساختی: توسعه ز۰ اقدام

و  یدولت یها( دادهیخصوص  ینام کادن و حفظ حایچارچوب و سازوکار بازکادن )ب جادی: ا۵ تیفعال/پاوژه

 یجهت استفاده در توسعه هوش مصنوع یخصوص

و  ینگهدار یباا کپارچهی یمحل عنوانبهداده امن و استاندارد  اچهیدر جادیو ا ی: طااح2 تیفعال/پاوژه

 یتوسعه هوش مصنوع ازیموردن هیپا یهاو داده یو خصوص یبخش عموم یهاداده یگذاراشتااکبه

نفعان مختلن و خیداده توسط  یگذاراشتااکبهو  بازکادن یباا یتیحما یسازوکارها جادی: ا3 تیفعال/پاوژه

 دارندگان داده

توسعه هوش  عیو تسا لیتسه یو انتقال داده باا ینگهدار د،یتول یاستانداردها جادی: ا4 تیفعال/پاوژه

 یمصنوع
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 آوری داده و جمع دیتول یهارساختی: توسعه ز۲ اقدام

هوش  دهندگانتوسعه یباا تیفیآوری داده باکو جمع دیتول یباا ی: ارائه چارچوب و سازوکار۵ تیفعال/پاوژه

 یمصنوع

  یو مابوط به زبان فارس یبوم یهادادگان جادی: ا2 تیفعال/پاوژه

  یبوم یهادادگان یآزادساز: 3 تیفعال/پاوژه

 یبوم یمحتوا دیو تول جادیعموم مادم به ا قیو تشو یساز: فاهنگ4 تیفعال/پاوژه

هاای ه کاربردهای هوش مصانوعی در حوزهتحقق راهبرد توسعجهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیتح( 

 داریتاولو

ها، دادهبینی اقتصاد کالن با استفاده از کالنهوش مصنوعی در اقتصاد )پیش کارگیریبه: ۰اقدام 

های خسارت، مدیریت بازار سرمایه، مبارزه با فرار بانک، پردازش ادعا ییشوپولشناسایی تقلبات و 

 مالیاتی، ت بیق مقررات، ...(

 هوش مصنوعی در اتتصاد کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در اتتصاد کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 سازی کاربادهای هوش مصنوعی در اتتصاد: پیاده3 تیفعالپاوژه/

ها، مدیریت خدمات هو مدیریت شهری )مدیریت جاد ونقلحملهوش مصنوعی در  کارگیریبه: ۲اقدام 

 هوایی، مدیریت ترافیک، مدیریت پسماند، نظارت بر کیفیت هوا، ...(

 و مدیایت شهای ونقلحملهوش مصنوعی در  کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 و مدیایت شهای ونقلحملهوش مصنوعی در  کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 و مدیایت شهای ونقلحملسازی کاربادهای هوش مصنوعی در : پیاده3 تیفعالپاوژه/

هوش مصنوعی در نظام سالمت )ر د زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی، تشخیص  کارگیریبه: 3اقدام 

 بیماری، مدیریت بهداشت و درمان، تحقیق و توسعه، مراقبت از بیمار و ...(

 هوش مصنوعی در نظام سالمت گیایکاربه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در نظام سالمت کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 سازی کاربادهای هوش مصنوعی در نظام سالمت: پیاده3 تیفعالپاوژه/

محی ی )بحران آب، ا رات ناشی هوش مصنوعی در راستای کاهش مسائل زیست کارگیریبه: ۴اقدام 

 های طبیعی و ...(آلودگی هوا، مدیریت بحران از بحران آب،

 محیطیهوش مصنوعی در کاهش مسائل زیست کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 محیطیهوش مصنوعی در کاهش مسائل زیست کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 محیطی ستای کاهش مسائل زیستسازی کاربادهای هوش مصنوعی در را: پیاده3 تیفعالپاوژه/

عملکرد  ینیبشیپهوش مصنوعی در کشاورزی )ر د محصوالت استراتژیک،  کارگیریبه: ۵اقدام 

 ها، شناسایی کیفیت محصوالت، ...(محصوالتی  ون گندم، برنج و...، شناسایی بیماری

 هوش مصنوعی در کشاورزی کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/
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 هوش مصنوعی در کشاورزی کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالاوژه/پ

 سازی کاربادهای هوش مصنوعی در کشاورزی: پیاده3 تیفعالپاوژه/

، )فساد، بحران اعتماد، تبعیض اجتماعی مسائلهوش مصنوعی در مدیریت  کارگیریبه: 6اقدام 

 ، شکاف بین مردم و مسئوالن، ...(ینینشهیحاش

 اجتماعی مسائلهوش مصنوعی در مدیایت  کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیالفعپاوژه/

 اجتماعی مسائلهوش مصنوعی در مدیایت  کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 اجتماعی مسائلسازی کاربادهای هوش مصنوعی در مدیایت : پیاده3 تیفعالپاوژه/

در  نایع،  نیتأم نعت، معدن و تجارت )مدیریت زنجیره هوش مصنوعی در  کارگیریبه: 7اقدام 

 (... و ندهایفراسازی رباتیک، بهینه

 هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 سازی کاربادهای هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارتیاده: پ3 تیفعالپاوژه/

، آموزاندانشسازی آموزش، مدیریت عملکرد هوش مصنوعی در آموزش )شخصی کارگیریبه: 8اقدام 

 سازی در یادگیری، ...(بازی کارگیریبه

 هوش مصنوعی در آموزش کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در آموزش کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 سازی کاربادهای هوش مصنوعی در آموزش: پیاده3 تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کارگیریبه: 9اقدام 

 عاتهوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطال کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 سازی کاربادهای هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات: پیاده3 تیفعالپاوژه/

نفت  یسشنانیزمهوش مصنوعی در انرژی )مدیریت منابع آب، مدیریت ارزیابی  کارگیریبه: ۰۱اقدام 

 (... و و مصرف برق یسازرهیذخو گاز، مدیریت انتقال و توزیع نفت و گاز، مدیریت تولید و 

 هوش مصنوعی در اناژی کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در اناژی کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در اناژیسازی کاربادهای : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 هوش ملی توسعه برنامه راهبری و مدیریتراهبرد  تحققجهت  مرتبط هایپروژه/هافعالیت( خ

  مصنوعی

 ی و نظارت بر اجرای آنمصنوع هوش یمل توسعه برنامه یراهبر: ۰ اقدام

  مصنوعی هوش توسعه بانامه اجاایی و فنی نظام تدوین: ۵ تیفعال/پاوژه

  مصنوعی هوش ملی توسعه بانامه پایش و راهبای نظام اندازیاهر: 2 تیفعال/پاوژه
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 ...( و امنیت ،یکپارچگی) مصنوعی هوش حاکمیت ملی چارچوب تدوین: 3 یتفعال/پاوژه

 دولتی یهاسازمان در مصنوعی هوش حاکمیت هایچارچوب گیای بکار ارزیابی و پایش: 4 تیفعال/پاوژه

 توسعه هوش مصنوعی راهنقشه  یروزرسانبه: ۱ تیفعال/پاوژه

 دیجیتال اقتصاد هوش مصنوعی در یرگ اریتأ ی در حوزه راهبرد م العات انجام: ۲ اقدام

راهکارهای الزم جهت ارتقا ضایب نفوخ در  ارائه: باآورد ضایب نفوخ هوش مصنوعی و ۵ تیفعالپاوژه/

  ها و صنایع مختلن در کشورزیابخش

وسعه حج  تجارت خارجی کشور و ارائه بانامه جهت ارتقا تجارت در در ت AI: بارسی نقش 2 تیفعالپاوژه/

 حوزه هوش مصنوعی

 های موجود در ارتباط با گذار به اتتصاد مبتنی با هوش مصنوعی: شناسایی و باآورد هاینه3 تیفعالپاوژه/

پذیا از توسعه هوش ها و راهکارهای حمایتی از جامعه آسیب: شناسایی و باآورد هاینه4 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی

 در اتتصادی شفافیت توسعه در مصنوعی هوش از گیایبهاه عملیاتی راهکارهای ارائه: ۱ فعالیت/پاوژه  

 کشور

 !Errorحوزه راهبادی، در  ۹نمودن هایا از اتدامات بیان شده در  یایگاندازهتابلجهت ملموس ساختن و 

Reference source not found.2 باای ها اتدام نشان داده « واحد»و « مقدار»کمی شامل  یهاشاخد

 شده است.

 های کمی مرتبط با برنامه توسعه ملی هوش مصنوعیشاخص .00
 های کمی مرتبط با اقداماتشاخص: ۲ جدول

 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 ۵راهباد 

 یوعمصن هوش حوزه یهاپژوهش یدهجهت

۱۲۲۲ 
 احصا یکارباد موارد تعداد

 سال در هاسازمان توسط شده

 یهمکار شبکه یاعضا تعداد ۱۲۲

4۲۲۲ 
 گانت الیر ونیلیم ۵۲۲ مبلغ 

 سال در ییاعطا

 ۱ 
های پژوهشی به سند اولویت

 همااه بازنگای

 حوزه یهاپژوهش از مستما و هدفمند دار،یپا یمال تأمین

 یمصنوع هوش

4،۲۲۲ 
 گانت الیر ونیلیم ۵۲۲ مبلغ 

 سال در ییاعطا

 خطاپذیاهای تعداد صندوق 3
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 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 حمایت شده در سال

۵۲۲ 
تعداد مشارکت انجام شده با 

 بخش خصوصی در سال

 انجام یباا ازیموردن یپژوهش یهااساختیز تأمین و جادیا

 یمصنوع هوش حوزه در اثابخش یهاپژوهش

2۲۲ 
 یپادازش تیظاف پتافالپس

 محققان یباا شده مینتأ

۵۱۲ 
 سازیخخیاه تیظاف تیپتابا

 محققان یباا شده تأمین

 مااکا و یمصنوع هوش توسعه یمل ماکا یاندازراه

 یمصنوع هوش حوزه در یتخصص یقاتیتحق

۵ 
 هوش توسعه مااکا تعداد

 شده یاندازراه یمصنوع

2 
-راه یقاتیتحق مااکا تعداد

 در سال شده یانداز

۱ 
 یاندازراه یهاشگاهیآزما دادتع

 در سال شده

 حوزه در یانسان منابع ارتقا و پژوهش و دانش سطح باالبادن

 کشور در یمصنوع هوش

۷۲۲۲ 
 شده جذب انیدانشجو تعداد

 انهیسال یلیتکم التیتحص در

4۲ 
 و یهاشیهما تعداد

 شده باگاار یهاکارگاه

۱۲۲ 

 شده اعاام انیدانشجو تعداد

 صورتبه مطالعات اصتف یباا

 انهیسال

۵۲۲ 
 یباا شده اعاام دیاسات تعداد

 سالیانه یمطالعات فاصت

3۲ 
 در شده باگاار مسابقات تعداد

  سال
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 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 3۲۲ هادانشگاه با یدولت بخش و صنعت ارتباطات تیتقو و توسعه
 با دانشگاه یهایهمکار تعداد

 در سال صنعت

 توسعه و پژوهش قات،یتحق هنیزم در المللنیب روابط یارتقا

 یمصنوع هوش حوزه در
۵۲ 

 نیب مشتاک یهاپاوژه تعداد

  و یداخل یهادانشگاه

 سالدر  یالمللنیب

 2راهباد 

 یمصنوع هوش حوزه در جامعه مختلن افااد دانش ارتقا

6۲۲ 
 شده باگاار یهادوره تعداد

 سال در یدولت کارکنان یباا

3۲۲۲ 
 در هدیدآموزش معلمان تعداد

 یمصنوع هوش حوزه

۱۲ 

 یونیایتلو یهابانامه تعداد

 هوش یعموم آموزش یباا

 یمصنوع

 مصنوعی هوش یادگیای متقاضیان مهارت ارتقای

۵۵۲۲۲ 

های تعداد هناآموزان دوره

هوش مصنوعی از طایق 

 های رایگاندوره

3۲۲۲ 
ساالنه  التحصیالنفارغتعداد 

 هاآموزشگاه

24۲۲۲ 
ساالنه  التحصیالنرغفاتعداد 

 ایدر رشته فنی حافه

۵۱۲۲۲ 
کارشناسی  التحصیالنفارغ

 رشته هوش مصنوعی

۱۲ 
 نیآنال دروس و منابع تعداد

 یمصنوع هوش یایادگی یباا

 جادیا یدرس یمحتوا تعداد ۱۲ یعال آموزش در یمصنوع هوش آموزش تیفیک یارتقا
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 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 شده

 یمصنوع شهو حوزه یآموزش یهااساختیز تیتقو

۵۲۲ 
 گانیرا یآموزش یمحتوا تعداد

 شده جادیا

۵ 
 جادیا یآموزش بستا تعداد

 شده

۵۲۲ 
 یباا خوداشتغالی مااکا تعداد

 لنساهایفا

 مشاغل در یانسان یاوین با یمصنوع هوش اثاات یبارس

 مختلن
 شده دیتول یهاگاارش 2۲

 3راهباد 

 یهاحوزه در توانمند یهاشاکت از تیحما و ییشناسا

 یمصنوع هوش دارتیاولو یکارباد
6 

 نیتدو یهادستورالعمل تعداد

 شده

ها و شاکت یباا یمصنوع هوش یکارباد موارد یرسانیآگاه

 وکارهاکسب

۱۲۲ 

 ییشناسا یکارباد موارد تعداد

 به ارائه یباا انهیسال شده

 وکارهاکسب

۱۲ 
 نوآورانه یهاچالش تعداد

 شده باگاار

۱۲ 
 رسانیه به یدادهایرو ادتعد

 انیمتقاض و وکارهاکسب

 متوسط و کوچا یهاشاکت یباا یرتابت طیمح یدهشکل

 یمصنوع هوش حوزه در

۱۲ 

 به کما و مسابقات تعداد

 باگاار یهادهیا یسازیتجار

 شده

۱۲ 

 دهیشتاب یهابانامه تعداد

 هوش از نوآورانه استفاده یباا

 یمصنوع



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

3۷ 

 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 به یمصنوع هوش توسعه ازیموردن یهااساختیز ارائه

 وکارهاکسب

2۲ 

 جادیا یهاشگاهیآزما تعداد

 و توسعه و قیتحق یباا شده

 هوش محصوالت تست

 یمصنوع

4 
 جادیا یهادستورالعمل تعداد

 شده

2۲ 
 مااکا و ینوآور مااکا تعداد

 یمصنوع هوش رشد

 یالمللنیب فناورانه یهایهمکار انجام 4راهباد 

  ییاجاا هاینامهآیین دادتع 4

2۲ 
 در شده اجاا یهاپاوژه تعداد

 المللیبین یهایهمکار تالب

۵۲۲۲ 

 حوزه فعاالن و محققان تعداد

 با کنندهتعامل یمصنوع هوش

 کشورها گاید

 ۱راهباد 

 ۵۲ یمصنوع هوش حوزه در مقارات و نیتوان نیتدو
 نیتدو مقارات مجموعه تعداد

  شده

 یمنیا شیافاا منظوربه یمصنوع هوش یانداردهااست نیتدو

  از یایجلوگ و یمصنوع هوش از استفاده تیامن و

 محتمل یهاسایر

۵۲ 
 شده جادیا یاستانداردها تعداد

 انهیسال

 هادستورالعمل تعداد ۱

 ۵ یمصنوع هوش توسعه یاخالت اصول نیتدو
 یاخالت اصول مجموعه تعداد

 یمصنوع هوش

 6راهباد 
 توسعه ماکا توسط عیسا یپادازش یهااساختیز هتوسع

 کشور استان ۱ در یمصنوع هوش
 یمحاسبات توان پتافالپس 6۲۲
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 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 توسعه جهت در یخصوص بخش از دولت تیحما

 عیسا یپادازش یهااساختیز
  الیر ونیلیم ۵۲ مبلغ ۵۱۲،۲۲۲

 یسازاهیخخ توان تیپتابا ۵۲۲ دادهکالن یسازاهیخخ یبستاها توسعه

 یاباارها به مجها یتخصص یهاشگاهیآزما توسعه و جادیا

 یهانهیزم در توسعه و قیتحق جهت یمصنوع هوش مختلن

 یمصنوع هوش مختلن

۵ 
 دادگان یآورجمع بستا تعداد

 یقاتیتحق

 هیپا یاباارها و سکوها تعداد ۵۲ یمصنوع هوش توسعه هیپا یاباارها و( پلتفام) سکوها جادیا

 هوش هیپا یاباارها روزرسانیبه و سازی داخلی و یسازیبوم

 یمصنوع

 یفناور نقشه راه گاارش تعداد 2۲

2۲ 
 اکتساب یهایفناور تعداد

 شده

 2 دادهکالن انتقال یباا الزم باند یپهنا تأمین
 باحسب باند یپهنا اانیم

 هیثان با تیگابیگ

 ۷راهباد 

 و هادهدا بازکادن و یگذاراشتااک یهااساختیز توسعه

 هاآن تیایمد

 هادستورالعمل تعداد 3

۵ 
 با شده آزاد یهاداده حج 

 تیاگاابا حسب

 استانداردها تعداد ۵۲

 یبوم دادگان مجموعه تعداد 2۲۲ داده یآورو جمع دیتول یهااساختیز توسعه

 ۱راهباد 

 اتتصاد ینیبشیپ) اتتصاد در یمصنوع هوش کارگیایبه

 شوییپول و تقلبات ییشناسا ها،دادهکالن از استفاده با کالن

 ه،یساما بازار تیایمد خسارت، یهاادعا پادازش بانا،

 ...( مقارات، قیتطب ،یاتیمال فاار با هزمبار

۵۲۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 یشها تیایمد و ونقلحمل در یمصنوع هوش کارگیایبه

 ا،یتااف تیایمد ،ییهوا خدمات تیایمد ها،جاده تیایمد)

 ...( هوا، تیفیک با نظارت پسماند، تیایمد

۵۲۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ
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3۹ 

 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 نظام در یوربهاه شیافاا در یمصنوع هوش کارگیایبه

 دیتشخ ،یپاشک ااتیتجه و دارو اهیزنج رصد) سالمت

 مااتبت توسعه، و قیتحق درمان، و بهداشت تیایمد ،یماریب

 ...( و ماریب از

۵۲۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 مسائل کاهش یراستا در یمصنوع هوش کارگیایبه

 یآلودگ آب، بحاان از یناش اثاات آب، بحاان) محیطیزیست

 ...( و یعیطب یهابحاان تیایمد هوا،

۱۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 محصوالت رصد) یزکشاور در یمصنوع هوش کارگیایبه

 بانج گندم، چون یمحصوالت عملکاد بینیپیش ا،یاستااتژ

 ...( محصوالت، تیفیک ییشناسا ها،یماریب ییشناسا ،...و

۵۲۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 یاجتماع مسائل تیایمد در یمصنوع هوش کارگیایبه

 نیب شکاف ،نشینیحاشیه ض،یتبع اعتماد، بحاان فساد،)

 ...( ،مسئوالن و مادم

۵۲۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 تجارت و معدن صنعت، در یمصنوع هوش کارگیایبه

 یسازنهیبه ا،یربات ع،یصنا در تأمین اهیزنج تیایمد)

 ...(فاایندها و 

۵۲۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 زیساشخصی) آموزش در یمصنوع هوش کارگیایبه

 کارگیایبه ،آموزاندانش عملکاد تیایمد آموزش،

 ...( ،یایادگی در یسازیباز

۱۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 یفناور و ارتباطات حوزه در یمصنوع هوش کارگیایبه

 اطالعات
۱۲۲ 

 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ

 آب، عمناب تیایمد) یاناژ در یمصنوع هوش کارگیایبه

 و انتقال تیایمد گاز، و نفت شناسیزمین یابیارز تیایمد

 باق مصاف و یسازاهیخخ و دیتول تیایمد گاز، و نفت عیتوز

۵۲۲۲ 
 یکارباد موارد تعداد

 شده یسازادهیپ
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 واحد مقدار اتدامات هاراهباد

 ...(و 

 ۹راهباد 

 یاجاا با نظارت و یمصنوع هوش یمل توسعه بانامه یراهبا

 آن
4۲ 

 و یراهبا یهاگاارش تعداد

 شیپا

 یمصنوع هوش تأثیاگذاری حوزه در یراهباد مطالعات انجام

 تالیجید اتتصاد در
۵2 

 و یراهباد یهاگاارش تعداد

 یاتتصاد
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 کلیدی در توسعه هوش مصنوعی در کشور نفعانیذ .05
ضاوری است ترا نهادهرای  ،توسعه هوش مصنوعیباای  یها در سطح ملپس از تعیین راهبادها، اتدامات و پاوژه

برا  گرادد.تحقرق بانامره مشرخد  منظوربهها وظاین محوله به آنباای اجاای نقشه راه شناسایی و  نیآفانقش

باه  یدهجهات، وکارکسابشرامل؛  حروزه شرشدر  نفعرانیختوسعه هوش مصنوعی،  بومستیزالعات مط اساس

. انردهشرد یبند یتقسر یشابختیمشروع و منابع و امکاناات جیبس، به بازار یدهشکل، خلق و انتشار دانشسیستم، 

نهادهای  هاآن نیکه از ب شناسایی شدنددر کشور فعال های فوق حوزهدر تالب  نفعیخ ۱66تعداد  یکل صورتبه

، های ماتبط برا هرا نهرادها و پاوژهفعالیت آشنایی با منظوربهزیا نقش کلیدی در توسعه هوش مصنوعی دارند )

  (:شودعه مااج کامل نقشه راه گاارشبه  لطفاً

 یمجاز یفضا یماکا مل .۵

 مجلس شورای اسالمی .2

 توه تضاییه .3

 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور .4

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق .۱

 یجمهوراستیر یو فناور یمعاونت علم .6

 ییو دارا یاتتصادامور وزارت  .۷

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  .۱

 وبودجهبانامهسازمان  .۹

 ییو شکوفا یصندوق نوآور .۵۲

 یت کار، تعاون، رفاه اجتماعوزار .۵۵

 وزارت کشور .۵2

 وزارت کشاورزی .۵3

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پاشکی .۵4

 وزارت نیاو .۵۱

 وپاورشآموزشوزارت  .۵6

 وزارت فاهنگ و ارشاد اسالمی .۵۷

 استاندارد  ملی سازمان .۵۱

 پژوهشی و آموزشی مؤسساتها و ها، پژوهشگاهدانشگاه .۵۹

  یادولتیغهای دولتی و شاکت .2۲

 خدامی و اداریسازمان امور است .2۵
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 بیمه ماکای .22

 بانا ماکای  .23

 وزارت امور خارجه .24

 پیشافت و تحول یهایهمکار ماکا .2۱

 پلیس فتا .26

 ای کشورنظام صنفی رایانه .2۷

  های علمیهحوزه .2۱

            هاسایا دستگاه .2۹

 در توسعه هوش مصنوعی کشور اطالعات یارتباطات و فناور وزارت یدینقش کل .02
بانامره در باای اجراای  کنندههماهنگهوش مصنوعی در کشورها، تعیین نهاد  از اتدامات کلیدی در توسعه یکی

 منظوربرهپیگیای و مدیایت متماکا بانامه توسعه هوش مصرنوعی اسرت. باای سطح ملی و تعیین نهاد مسئول 

 ،در سرطح ملری کننردههماهنگشود کره نهراد استفاده حداکثای از ساختار فعلی و فوریت موضوع پیشنهاد می

نا به دالیرل زیرا وزارت ب نقشه راهو نهاد مسئول جهت پیگیای و مدیایت متماکا  رگاوه ویژه اتتصاد دیجیتالکا

 تعیین گادد:ارتباطات و فناوری اطالعات 

 ارتباطات وزارت تخصد و هافعالیت حوزه در کامالً خود، ماهیت دلیل به که است ایفناوری مصنوعی هوش .۵

  و سرررررنگاپور روسررررریه، همچرررررون کشرررررورها از سررررریاریب در. اسرررررت اطالعرررررات فنررررراوری و

 . باشدمی کشور در مصنوعی هوش توسعه متولی ارتباطات وزارت نیا یکاه جنوب

 سرایع، ارتبراطی هایزیاسراخت گسرتاش و ایجراد مصرنوعی، هروش توسرعه در اتدامات نیتامه  از یکی .2

 مقاراتری و حقروتی و آموزشری هاییاساختز ایجاد داده، یگذاراشتااکبه هایپلتفام سازی،خخیاه پادازشی،

 در یمؤثاتا نقش ایفای به تادر خود، هایفعالیت ماهیت بهباتوجه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت که است

 . بود خواهد اتدامات این تحقق

ن آ از که است مصنوعی هوش توسعه باای مناسب اجاایی ساختار دارای اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت .3

 اطالعرات، فنراوری سرازمان مخرابااتی، اپااتورهرای اطالعرات، فنراوری و ارتباطات پژوهشگاه به توانمی جمله

 برهباتوجه. کراد اشراره باناپسرت و زیاسراخت ارتباطرات شاکت رادیویی، ارتباطات و مقارات تنظی  سازمان

 و ارتباطرات پژوهشرگاه دارد، بیشرتای ظهرور آن در تحقیقاتی و علمی جنبه که مصنوعی هوش حوزه ماهیت

 مصرنوعی هروش پژوهشری هایزیاسراخت ترأمین و توسرعه هایبانامه راهبای در است تادر اطالعات فناوری

 با زیاساخت ارتباطات شاکت همچنین. نماید ایفا یمؤثا نقش سازیخخیاه و محاسباتی هاینیازمندی همچون

 و ترانونی زیاسراخت ترأمین برا رادیرویی ارتباطات و اتمقار تنظی  سازمان و سایع ارتباطی زیاساخت تأمین

 فنراوری سازمان. باشند داشته مصنوعی هوش ملی توسعه بانامه تحقق در یتوجهتابل نقش توانندمی مقاراتی
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 وزارت نوآوری و فناوری معاونت و وکارهاکسب تقویت زمینه در ایتوسعه سازمان عنوانبه تواندمی نیا اطالعات

 .شوند واتع مؤثا درگیا نهادهای یکپارچه مدیایت و هماهنگی زمینه در ه  اطالعات فناوری و ارتباطات

 از مصرنوعی هروش برا ماتبط هایفعالیت سابقه و مشابه فناورانه هایبانامه اجاای بهباتوجه است خکاانیشا .4

 خصصریت - یعلم شبکه از و داشته مناسبی ارتباط خصوصی بخش و هادانشگاه با وزارتخانه این تبل، هایدهه

 . باشدمی باخوردار زمینه این در ایگستاده

 هایگذاریسرامایه زمینره در اسرت ترادر خود، درآمدی منابع بهباتوجه اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت .۱

 . کند ایفا کلیدی نقش مصنوعی، هوش توسعه به مابوط

 یهانسرخه و آن از کره اسرت داشرته مشارکت سیماغ نهابارایا ایجاد در اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت .6

 .کاد استفاده مصنوعی هوش ازیموردن پادازشی هایزیاساخت یارتقا در توانمی بعدی افتهیتوسعه

 توسعه با تنگاتنگی بسیار ارتباط مصنوعی هوش توسعه مختلن کشورهای در که است آن از حاکی مطالعات .۷

 سرعی ؛ لرذادارد نیچبالک و کوانتومی محاسبات اشیا، اینتانت ابای، اسباتمح ،هادادهکالن چون هایفناوری

 هرایراه نقشره اینکره بهباتوجه. گادد حفظ هابانامه سایا با مصنوعی هوش توسعه بانامه یکپارچگی است شده

 تواندمی بهتا وزارتخانه این لذا است شده تدوین اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت در هافناوری این با ماتبط

 .نماید حفظ را هابانامه این یکپارچگی

 وزارت و تحقیقرات و علروم وزارت دارایری، و اتتصراد وزارت کشورها از باخی در که دهدمی نشان مطالعات .۱

 دلیرل بره دارایری و اتتصراد وزارت مرا، کشرور در. گیاندمی عهده با را مصنوعی هوش توسعه مسئولیت صمت

 درگیرا معمروالً اتتصادی مشکالت سایا و بیکاری تورم، باالی ناخ نقدینگی، رشد ونچ اتتصادی مه  مشکالت

 اولویرت از وجرهچیهبه وزارتخانره این باای مصنوعی هوش توسعه راهبای ؛ لذاباشدمی هاآن با مواجهه و مقابله

 و زیراد سرتادگیگ دلیرل به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت خصوص در همچنین. بود نخواهد باخوردار کافی

. نباشرد باخوردار الزم اولویت از وزارتخانه این باای مصنوعی هوش توسعه راهبای رسدمی نظا به سنگین بدنه

 آحراد اساسری مایحتراج ترأمین هرا،تحای  تشدید دلیل به اخیا هایسال در نیا صمت وزارت دغدغه نیتامه 

 .بود نخواهد وزارتخانه این هایاولویت اءج تطعاً مصنوعی هوش توسعه راهبای لذا باشدمی جامعه
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 نقشه نهادی .07
هرا نهراد مسرئول و همکرار مشرخد شرده اسرت کره در جردول ها /پاوژهبخش باای هایا از فعالیت در این

 باشد.می مشاهدهتابل

 نقشه نهادی نقشه راه توسعه هوش مصنوعی: 3 جدول

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

۰ 
: توسعه محیط تحقیق و توسعه ۰راهبرد 

 هوش مصنوعی
    

۰-۰ 
های حوزه هوش دهی پژوهش: جهت۰اقدام 

 مصنوعی
    

۵-۵-۵ 

های : مشخد نمودن حوزه۵ تیفعالپاوژه/

دار تحقیق و پژوهش در زمینه هوش اولویت

 مصنوعی در کشور

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

تحقیقاتی  سساتمؤعتن،  یعالیشورا

 های اجااییوابسته به دستگاه

۵-۵-2 

: ایجاد شبکه همکاری علمی و 2 تیفعالپاوژه/

ها، بخش خصوصی، بخش تحقیقاتی بین دانشگاه

ها در حوزه گذاران و آزمایشگاهعمومی، سامایه

 هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

ها، وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه

اونت علمی و فناوری فناوری، مع

 یجمهوراستیر

۵-۵-3 

های مختلن در : ایجاد کارگاوه3 تیفعالپاوژه/

دار باای تعاین اولویتهای حوزهبدنه دولت در 

کشور در  ازیموردنروز و های تحقیقاتی بهطاح

ها، زمینه هوش مصنوعی و ابالغ به پژوهشگاه

 تحقیقاتی مؤسساتها و دانشگاه

 های اجااییدستگاه

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

عتن، وزارت علوم و تحقیقات و  یعالیشورا

 فناوری

۵-۵-4 

: اعطای گانت، جایاه و 4 تیفعالپاوژه/

های های مالی و معنوی در طاححمایت

 تحقیقاتی در راستای نیاز کشور

صندوق نوآوری و 

 شکوفایی

عتن، ماکا ملی توسعه هوش  یعالیشورا

 مصنوعی

۵-۵-۱ 

موارد کاربادی  ارائه: شناسایی و ۱ تیفعالپاوژه/

 عنوانبههوش مصنوعی در بخش صنعت و دولت 

موضوعات تحقیقاتی حوزه هوش مصنوعی به 

 سازمان دولتی( ۱۲فعاالن ماتبط )

 های اجااییدستگاه

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، سازمان 

، معاونت علمی و فناوری وبودجهبانامه

 یجمهوراستیر

۵-۵-6 
های : راهبای متماکا پژوهش6 تیفعالپاوژه/

 حوزه هوش مصنوعی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
 عتن یعالیشورا

۰-۲ 
مالی پایدار، هدفمند و  تأمین: ۲ اقدام

 های حوزه هوش مصنوعیمستمر از پژوهش
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4۱ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

۵-2-۵ 

تاغیب  ایجاد سازوکارهای الزم: ۵ تیفعالپاوژه/

های گذاری در طاحامایهگذاران به سسامایه

 پژوهشی و تحقیقاتی

معاونت علمی و 

فناوری 

 یجمهوراستیر

، صندوق نوآوری و وبودجهبانامهسازمان 

 شکوفایی

۵-2-2 

: اعطای تسهیالت مالی، 2 تیفعالپاوژه/

های های بالعوض، گانت، جایاه و حمایتکما

های تحقیقاتی هوش مالی و معنوی در طاح

 نیاز کشور مصنوعی در راستای

صندوق نوآوری و 

معاونت ، شکوفایی

علمی و فناوری 

 جمهوریریاست

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 بنیانسازمان حمایت از صنایع دانش

۵-2-3 

 کارگیایبهایجاد سازوکارهای : 3 تیفعالپاوژه/

مالی  تأمینمدل مشارکت عمومی خصوصی در 

 های هوش مصنوعیپژوهش

 وبودجهامهبانسازمان 
، ماکا ملی توسعه وبودجهبانامهسازمان 

 های اجااییدستگاه، هوش مصنوعی

۵-2-4 
های اختصاص تسمتی از بودجه :4 تیفعال/پاوژه

های اجاایی به اما تحقیق و تحقیقاتی دستگاه

 هوش مصنوعی حوزهپژوهش در 
 های اجاایی دستگاه وبودجهبانامهسازمان 

۰-3 

های زیرساخت تأمینایجاد و  :3اقدام 

های پژوهشی موردنیاز برای انجام پژوهش

 ا ربخش در حوزه هوش مصنوعی
    

۵-3-۵ 

 ارائررره: ایجررراد سرررازوکارهای ۵ تیرررفعالپاوژه/

سرازی براای های پادازشری و خخیراهزیاساخت

 استفاده محققان هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

ارت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وز

علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و 

، شاکت ارتباطات جمهوریریاستفناوری 

 زیاساخت )وزارت ارتباطات(

۵-3-2 

: ایجاد سازوکارهای دستاسی به 2 تیفعالپاوژه/

 یگذاراشتااکبههای توسعه کاربادها و پلتفام

 داده باای محققین

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

فناوری اطالعات، وزارت وزارت ارتباطات و 

علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و 

، شاکت ارتباطات جمهوریریاستفناوری 

 زیاساخت )وزارت ارتباطات(

۵-3-3 

: ایجاد سازوکارهای دستاسی به 3 تیفعالپاوژه/

های تخصصی هوش مصنوعی باای آزمایشگاه

 محققین

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

فناوری اطالعات، معاونت وزارت ارتباطات و 

، جمهوریریاستعلمی و فناوری 

 اجاایی یهادستگاه

۰-۴ 

اندازی مرکز ملی توسعه هوش : راه۴اقدام 

مصنوعی و مراکز تحقیقاتی تخصصی در 

 حوزه هوش مصنوعی 
    

۵-4-۵ 
اندازی ماکا ملی توسعه : راه۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی

وزارت ارتباطات و 

 اتفناوری اطالع
 وبودجهبانامهسازمان 

۵-4-2 
اندازی مااکا تحقیقاتی و : راه2 تیفعالپاوژه/

 های هوش مصنوعی در مااکا استان آزمایشگاه

وزارت ارتباطات و 

، فناوری اطالعات

وزارت علوم و 

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت 

علوم و تحقیقات و فناوری، سازمان 

، معاونت علمی و فناوری هوبودجبانامه
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 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

 جمهوریریاست تحقیقات و فناوری

۰-۵ 

: باالبردن س ح دانش و پژوهش و ۵اقدام 

ارتقا منابع انسانی در حوزه هوش مصنوعی 

 در کشور 
    

۵-۱-۵ 

: جذب دانشجویان تحصیالت ۵ تیفعالپاوژه/

تکمیلی در زمینه هوش مصنوعی توسط مااکا 

 تحقیقاتی ماتبط با هوش مصنوعی

وزارت علوم، 

 قیقات و فناوریتح
 ها و مااکا پژوهشیدانشگاه

۵-۱-2 
سازی سافصل دروس : متناسب2 تیفعالپاوژه/

 دانشگاهی با موضوعات تحقیقاتی باوز جهانی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و مااکا عتن، دانشگاه یعالیشورا

 پژوهشی

۵-۱-3 
: باگااری کارگاه، همایش و 3 تیفعالپاوژه/

 حوزه هوش مصنوعی سمپوزیوم در

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی
 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

۵-۱-4 

: دعوت از اساتید و دانشمندان 4 تیفعالپاوژه/

مطاح در حوزه هوش مصنوعی و باگااری دوره 

 هاتوسط آن

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی
 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

۵-۱-۱ 

و اساتید کشور به  : اعاام دانشجو۱ تیفعالپاوژه/

کشورهای پیشاو در زمینه هوش مصنوعی باای 

 فاصت مطالعاتی 

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی

 ،وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

عتن، وزارت ارتباطات و فناوری  یعالیشورا

 اطالعات

۵-۱-6 

: باگااری مسابقات و اهدای 6 تیفعالپاوژه/

محققان و  جایاه معتبا باای باالبادن انگیاه

 پژوهشگاان

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی

 ،وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

عتن، وزارت ارتباطات و فناوری  یعالیشورا

 اطالعات

۰-6 
: توسعه و تقویت ارتباطات  نعت و 6اقدام 

 ها بخش دولتی با دانشگاه
    

۵-6-۵ 
هایی باای انتقال : ایجاد مکانیام۵ تیفعالپاوژه/

 وردهای تحقیقاتی به صنایعدستا

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

عتن، وزارت صمت، ماکا ملی  یعالیشورا

 توسعه هوش مصنوعی

۵-6-2 

:ایجاد سازوکارهای حمایتی باای 2 تیفعالپاوژه/

توسعه مااکا تحقیقات و نوآوری جدید هوش 

وری وکارهای بارگ فنامصنوعی توسط کسب

 کشور

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 صنایع بارگ کشور

۵-6-3 

: ایجاد شبکه همکاری علمی و 3پاوژه/فعالیت 

ها، بخش خصوصی، بخش تحقیقاتی بین دانشگاه

ها در حوزه گذاران و آزمایشگاهعمومی، سامایه

ماکا ملی توسعه 

  هوش مصنوعی
  یگذاران، بخش خصوصها، سامایهدانشگاه
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4۷ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

 هوش مصنوعی

۵-6-4 

های مشتاکی از : ایجاد کارگاوه4 تیفعالپاوژه/

میان دانشگاهیان و متخصصان صنعت جهت 

و مشکالت صنایع با استفاده از هوش  مسائلحل 

 مصنوعی

  یادولتیغهای دولتی و ها، شاکتدانشگاه  های دولتیدستگاه

۰-7 

الملل در زمینه : ارتقای روابط بین7اقدام 

و توسعه در حوزه هوش تحقیقات، پژوهش 

 مصنوعی
    

۵-۷-۵ 

: ایجاد سازوکارهای همکاری با ۵ تیفعالپاوژه/

ها و ها، دانشگاه، پژوهشگاهیقاتیتحق مااکا

 المللیتحقیقاتی بین مؤسسات

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی

 هادانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 و مااکا پژوهشی، وزارت امور خارجه

۵-۷-2 

: ایجاد انجمن، گاوه و... در زمینه 2 تیفعالپاوژه/

توسعه و تحقیق هوش مصنوعی در سطح 

 المللیبین

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 هادانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 و مااکا پژوهشی

۵-۷-3 
: ایجاد مجله معتبا علمی و 3 تیفعالپاوژه/

 المللی در زمینه هوش مصنوعیپژوهشی بین

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵-۷-4 

های تحقیقاتی : انجام پاوژه4 تیفعالپاوژه/

-ها و مااکا تحقیقاتی بینمشتاک با دانشگاه

 المللی

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵-۷-۱ 

: باگااری همایش، کنفاانس، ۱ تیفعال/پاوژه

الملل و دعوت از نشست و... در سطح بین

المللی باای شاکت در دانشمندان و محققان بین

 هاها و کنفاانساین همایش

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵-۷-6 

الملل در سطح : بهبود روابط بین6 تیفعالپاوژه/

ها باای توسعه و فاامازی ها و پژوهشگاهدانشگاه

 کادن تحقیقات و پژوهش

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲ 
: تقویت  رفیت نیروی انسانی ۲راهبرد 

 برای توسعه هوش مصنوعی
    

۲-۰ 
دانش افراد مختل  جامعه  ی: ارتقا۰اقدام 

 در حوزه هوش مصنوعی
    

2-۵-۵ 
دانررش مقرردماتی هرروش  ارائرره: ۵ تیررفعاله/پاوژ

 آموزاندانشمصنوعی باای 

وزارت 

 وپاورشآموزش
 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

2-۵-2 
های مختلن هوش : آموزش دوره2 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی باای کارکنان دولت

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

سازمان امور استخدامی و اداری، ماکا 

 آموزش مدیایت دولتی

 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعیوزارت : آموزش هوش مصنوعی به 3 تیفعالپاوژه/ 2-۵-3
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4۱ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

 وپاورشآموزش معلمان

2-۵-4 
: آموزش دانش مقدماتی هوش 4 تیفعالپاوژه/

 های غیاماتبطمصنوعی در رشته

ها و مااکا دانشگاه

 پژوهشی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماکا ملی 

 توسعه هوش مصنوعی

2-۵-۱ 

رسانی در ارتباط با : آگاهی۱ تیفعالپاوژه/

ماایای استفاده از هوش مصنوعی باای آحاد 

 جامعه

، وزارت مایصداوس

ارشاد و تبلیغات 

 اسالمی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

های ، حوزهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

 علمیه

2-۵-6 

های ماتبط با : باگااری همایش6 تیفعالپاوژه/

وش مصنوعی با حضور نمایندگانی از سمت ه

دولت و صنعت جهت آگاهی از کاربادها، روندها 

 های هوش مصنوعی و حوزه

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت 

 جمهوریریاستعلمی و فناوری 

۲-۲ 
 یادگیری متقاضیان مهارت ارتقای: ۲اقدام 

 مصنوعی هوش
    

2-2-۵ 
: ایجاد رشته هوش مصنوعی در ۵ تیفعالپاوژه/

 ایمدارس فنی و حافه

سازمان آموزش فنی 

 کشور یاحافهو 

علمی کاربادی، وزارت علوم،  یهادانشگاه

 تحقیقات و فناوری

2-2-2 

: شناسایی استعدادهای باتا 2 تیفعالپاوژه/

در زمینه هوش  اهیباانگکشور و آموزش جوانان 

 مصنوعی

توسعه  ماکا ملی

 هوش مصنوعی

، وزارت علوم، وپاورشآموزشوزارت 

 تحقیقات و فناوری

2-2-3 
: ایجاد منابع و دروس آنالین 3 تیفعالپاوژه/

 باای یادگیای هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

  هوش مصنوعی

2-2-4 
ایجاد رشته هوش مصنوعی در  :4 تیفعالپاوژه/

 سطح کارشناسی

ها و مااکا دانشگاه

 تحقیقاتی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2-2-4 
اندازی مااکا : حمایت از راه۱ تیفعالپاوژه/

 آموزشی در حوزه هوش مصنوعی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
 های اجااییدستگاه

۲-3 
: ارتقای کیفیت آموزش هوش 3اقدام 

 مصنوعی در آموزش عالی
    

2-3-۵ 
کیفیت  : ایجاد محتوای درسی با۵ تیفعالپاوژه/

 های ماتبط با هوش مصنوعیجهانی باای رشته

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

عتن، ماکا ملی توسعه هوش  یعالیشورا

 مصنوعی

۲-۴ 
های آموزشی : تقویت زیرساخت۴اقدام 

 حوزه هوش مصنوعی
    

2-4-۵ 
آموزشی مختد  : ایجاد بستا۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 وعیهوش مصن

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 

 وپاورشآموزش

2-4-2 

: ایجاد مفاد آموزشی رایگان 2 تیفعالپاوژه/

هوش مصنوعی در سطح وب باای دستاسی 

 عمومی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 ی اطالعاتوزارت ارتباطات و فناور
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4۹ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

2-4-3 

 ارائه: ایجاد سازوکارهای 3 تیفعالپاوژه/

اندازی آکادمی هوش های الزم باای راهحمایت

 منظوربههای بارگ کشور مصنوعی در شاکت

های کارآموزی و تابیت نیاوی باگااری دوره

 خود ازیموردنمتخصد 

 های دولتیشاکت

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت 

اوری اطالعات، وزارت علوم، ارتباطات و فن

 تحقیقات و فناوری

2-4-4 
: ایجاد مااکای با هدف 4 تیفعالپاوژه/

 نفاهتاخوداشتغالی باای فایلنساها و واحدهای 

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

۲-۵ 
: بررسی ا رات هوش مصنوعی بر ۵اقدام 

  نیروی انسانی در مشاغل مختل
    

2-۱-۵ 

: بارسی دتیق آثار هوش ۵ تیفعالپاوژه/

ریای باای مصنوعی با مشاغل مختلن و بانامه

 های جایگاینی نیاوی کارمقابله با ریسا

وزارت کار، تعاون و 

 رفاه اجتماعی

ماکا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت امور 

، وبودجهبانامه، سازمان اتتصادی و دارایی

 های اجااییدستگاه

2-۱-2 

شورای توانمندسازی  سیتأس: 2 تیفعالپاوژه/

نیاوی کار باای تابیت نیاوی کار نسل آینده در 

 حوزه هوش مصنوعی

وزارت کار، تعاون و 

 رفاه اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ماکا 

ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت امور 

، وبودجهبانامه، سازمان اییاتتصادی و دار

  های اجااییدستگاه

2-۱-3 
: بارسی اثاات اجتماعی، سیاسی 3 تیفعالپاوژه/

 و اتتصادی هوش مصنوعی 

وزارت کار و تعاون و 

  امور اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ماکا 

ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت امور 

، بودجهوبانامه، سازمان اتتصادی و دارایی

  های اجااییدستگاه

3 
ی وکارها: توسعه و تقویت کسب3راهبرد  

 مبتنی بر هوش مصنوعی
    

3-۰ 

های : شناسایی و حمایت از شرکت۰اقدام 

دار های کاربردی اولویتتوانمند در حوزه

 هوش مصنوعی
    

3-۵-۵ 

در  یتیحما: ایجاد سازوکارهای ۵ تیفعالپاوژه/

یاتی، واردات کاال و تجهیاات ای، مالزمینه بیمه

های کاربادی وکارهای نوپا در حوزهاز کسب

 دار هوش مصنوعی اولویت

معاونت علمی و 

فناوری 

 جمهوریریاست

، وزارت امور اتتصادی وبودجهبانامهسازمان 

و دارایی، وزارت صمت، بیمه ماکای، بانا 

 ماکای

3-۵-2 

از  : ایجاد سازوکارهای حمایتی2 تیفعالپاوژه/

های بارگ دیجیتال به ایجاد مااکا شاکت

 نوآوری هوش مصنوعی

معاونت علمی و 

فناوری 

 جمهوریریاست

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت

3-۵-3 

: ایجاد سازوکارهای حمایت از 3 تیفعالپاوژه/

های علمی سایع یافته کنندهلیتبدهای شاکت

 محصوالت و خدمات حوزه هوش مصنوعی به

صندوق نوآوری و 

 شکوفایی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت 

 علوم، تحقیقات و فناوری



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱۲ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

3-۲ 
رسانی موارد کاربردی هوش : آگاهی۲اقدام 

 وکارهاها و کسبمصنوعی برای شرکت
    

3-2-۵ 
ها : معافی موارد کاربادی دستگاه۵ تیفعالپاوژه/

 وکارهاهای دولتی به کسبو سازمان
 اجاایی یهادستگاه

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

 جمهوریریاستعلمی و فناوری 

3-2-2 
: باگااری رویدادهای ماتبط با 2 تیفعالپاوژه/

 شناسایی نیاز صنعت در حوزه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 رتصنعت، معدن و تجاوزارت 

3-2-3 
: باگااری رویدادهای چالش 3 تیفعالپاوژه/

 نوآوری

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 صنعت، معدن و تجارتوزارت 

3-2-4 
 یرسانه به: باگااری رویدادهای 4 تیفعالپاوژه/

 وکارها و متقاضیانکسب

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستفناوری  معاونت علمی و

 صنعت، معدن و تجارتوزارت 

3-3 

دهی محیط رقابتی برای : شکل3اقدام 

های کو ک و متوسط در حوزه شرکت

 هوش مصنوعی
    

3-3-۵ 
: باگااری مسابقات و کما به ۵ تیفعالپاوژه/

 هاسازی ایدهتجاری

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، ریجمهوریاستمعاونت علمی و فناوری 

 صنعت، معدن و تجارتوزارت 

3-3-2 
ها در : کما به حضور شاکت2 تیفعالپاوژه/

 المللی در حوزه هوش مصنوعیمسابقات بین

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

3-3-3 

: ایجاد سازوکارهای اعطای 3 تیفعالپاوژه/

تا های باهای تحقیق و توسعه به شاکتگانت

 دار هوش مصنوعی های اولویتفعال در حوزه

صندوق نوآوری و 

 شکوفایی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3-3-4 
 یدهشتابهای : اجاای بانامه4 تیفعالپاوژه/

 باای استفاده نوآورانه از هوش مصنوعی

سازمان فناوری 

 اطالعات
 جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

3-۴ 
های موردنیاز زیرساخت ارائه: ۴اقدام 

 وکارهاتوسعه هوش مصنوعی به کسب
    

3-4-۵ 

های : ایجاد و تجهیا آزمایشگاه۵ تیفعالپاوژه/

مجها باای تحقیق و توسعه و تست محصوالت 

 هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 

 وپاورشآموزش

3-4-2 
جاد سازوکارهای دستاسی : ای2 تیفعالپاوژه/

 هاهای موردنیاز آنوکارها به دادهکسب

ماکا ملی توسعه 

  هوش مصنوعی

3-4-3 

دستاسی  یسازوکارهاایجاد  :3 تیفعالپاوژه/

از  وکارهاکسبآسان باای استفاده 

 های هوش مصنوعیآزمایشگاه

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

 اهدانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 و مااکا پژوهشی



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱۵ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

3-4-4 

فضای  تأمین: ایجاد سازوکارهای 4 تیفعالپاوژه/

حوزه هوش  یوکارهاکسباستقاار باای 

 مصنوعی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

 جمهوریریاستعلمی و فناوری 

3-4-۱ 
ای به خدمات مشاوره ارائه: ۱ تیفعالپاوژه/

 حوزه هوش مصنوعی یارهاوککسب

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 صنعت، معدن و تجارتوزارت 

3-4-6 

فضای  تأمین: ایجاد سازو کارهای 6 تیفعالپاوژه/

سازی باای زیاساخت محاسباتی و خخیاه

 حوزه هوش مصنوعی یوکارهاکسب

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

اکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت م

 جمهوریریاستعلمی و فناوری 

3-4-۷ 
: ایجاد مااکا نوآوری و مااکا ۷ تیفعالپاوژه/

 رشد هوش مصنوعی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

وزارت ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، 

 ارتباطات و فناوری اطالعات

3-4-۱ 

یقی : ایجاد سازوکارهای تشو۱ تیفعالپاوژه/

آموزش و فااگیای جهت وکارها کسبباای 

 هوش مصنوعی 

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، معاونت صنعت، معدن و تجارتوزارت 

، ماکا ملی جمهوریریاستعلمی و فناوری 

 توسعه هوش مصنوعی

3-4-۹ 

های مختلن : تاغیب صندوق۹ تیفعالپاوژه/

وکارهای مالی کسب تأمینفعال در زمینه 

گذاری در حوزه هوش جهت سامایهنوآورانه 

 مصنوعی

معاونت علمی و 

فناوری 

 جمهوریریاست

 های دولتیدستگاه

3-4-۵۲ 
: ایجاد مااکای با هدف ۵۲ تیفعالپاوژه/

 نفاهتاخوداشتغالی باای فایلنساها و واحدهای 

معاونت علمی و 

فناوری 

 جمهوریریاست

 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

3-4-۵۵ 

: شناسایی استعدادهای ۵۵ تیفعالپاوژه/

ها و ارائه امکانات کارآفاینی در مدارس و دانشگاه

 هابه آن

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

تحقیقات و  ،سازمان سنجش، وزارت علوم

 وپاورشآموزشفناوری، وزارت 

3-4-۵2 

 توسعه و قیتحقحمایت از : ۵2 تیفعالپاوژه/

دار هوش های اولویتدر حوزه وکارهاکسب

 صنوعیم

معاونت علمی و 

فناوری 

 جمهوریریاست

 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

3-4-۵3 
 یهاصندوق جادیا از تیحما: ۵3 تیفعال/پاوژه

 یمصنوع هوش حوزه در ایخطاپذ

معاونت علمی و 

فناوری 

 جمهوریریاست

، صندوق تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم

نوآوری و فناوری، وزارت کار، تعاون و رفاه 

 تماعی، بانا ماکااج

۴ 
های فناورانه و توسعه همکاری :۴راهبرد 

 انتقال فناوری
    

۴-۰ 
-های فناورانه بین: انجام همکاری۰اقدام 

 المللی 
    



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱2 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

4-۵-۵ 

: ایجاد سازوکارهای تشویق ۵ تیفعالپاوژه/

های های خارجی به مشارکت در فعالیتشاکت

تی ماتبط با هوش مصنوعی )ایجاد مااکا تحقیقا

های مشتاک حوزه تعاین پاوژه درون کشور،

-با کشورهای پیشاو، سامایه یمصنوع هوش

 های مشتاک در حوزه هوش مصنوعی(گذاری

معاونت علمی و 

فناوری 

 ، جمهوریریاست

وزارت امور اتتصادی و دارایی، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، مااکا دانشگاهی و 

 ماکا، پژوهشی، وزارت امور خارجه

 پیشافت و تحول یهایهمکار

4-۵-2 

: تشویق محققان و فعاالن حوزه 2 تیفعالپاوژه/

مصنوعی به تعامل خارجی با دیگا  هوش

 کشورها

معاونت علمی و 

فناوری 

، جمهوریریاست

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

 ماکا ،ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

  پیشافت و تحول یهایهمکار

4-۵-3 

های : باگااری و حضور در نشست3 تیفعالپاوژه/

مصنوعی در سطح  عمومی و تخصصی هوش

 المللیبین

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
  پیشافت و تحول یهایهمکار ماکا

4-۵-4 
: تقویت روابط با متخصصان 4 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی  مهاجا هوش

 یهایهمکار ماکا

 پیشافت و تحول

ونت معا، ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

 جمهوریریاستعلمی و فناوری 

4-۵-۱ 

: ایجاد سازوکارهای الزم باای ۱ تیفعالپاوژه/

 صادرات خدمات مهندسی در حوزه هوش

 مصنوعی 

وزارت صنعت معدن 

 و تجارت 

معاونت ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، 

وزارت ، جمهوریریاستعلمی و فناوری 

امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و 

تحول و  یهایهمکارماکا  ،فناوری

 پیشافت

4-۵-6 
های : ارسال کارآموز در بخش6 تیفعالپاوژه/

 مختلن صنعتی به خارج از کشور

وزارت صنعت معدن 

 و تجارت

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

 جمهوریریاستعلمی و فناوری 

۵ 
: ایجاد محیط قانونی و اخالقی پویا ۵راهبرد 

 نوعیو پاسخگو برای هوش مص
    

۵-۰ 
: تدوین قوانین و مقررات در حوزه ۰اقدام 

 هوش مصنوعی
    

۱-۵-۵ 

: توسررعه و بررازنگای ترروانین و ۵ تیررفعالپاوژه/

مقررارات حررای  خصوصرری، مالکیررت فکررای و 

داده، محدودسرازی  یگذاراشتااکبهدستاسی و 

 یهراداده ت،یرامن)های حجی  تدرت دارندگان داده

 نرگیلیپاوفا داده، از حفاظت نقض از یایجلوگ ت،یفیک با

 یگذاراشرتااکبه بیتاغ و قیتشو خودکار یاگی یتصم و

هررای توسررعه و رفررع چررالش منظوربرره...( و هراداده

 کارباد هوش مصنوعی در این حوزه

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

فضای مجازی،  یعالیشوراتوه مقننه، 

کمیسیون عالی تنظی  مقارات، سازمان 

 ظی  مقارات و ارتباطات رادیوییتن



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱3 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

۱-۵-2 

هرای باای شاکت هیدییتأ: صدور 2 تیفعالپاوژه/

اطمینران  منظوربرهمند از اطالعات کارباان بهاه

 هاهای آنکارباان از حسن استفاده از داده

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 ، پلیس فتافضای مجازی ماکا ملی

۱-۵-3 

چارچوب براای ممیرای  : تدوین3 تیفعالپاوژه/

هوش مصنوعی و اطمینان از انطباق آن با اصرل 

 ها و حای  خصوصیحفاظت از داده

فضای  ماکا ملی

 مجازی 
 های اجااییکلیه دستگاه

۱-۵-4 

هرای عمرومی و : ایجاد مشرارکت4 تیفعالپاوژه/

شناسرایی  منظوربرههای برازخوردگیای مکانیام

ن و های هروش مصرنوعی و اصرالح تروانیریسا

 مقارات موجود

فضای  ماکا ملی

 مجازی
 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

۱-۵-۱ 

: ترردوین مقررارات مابرروط برره ۱ تیررفعالپاوژه/

توسعه داده شده  خدمات ومسئولیت محصوالت 

 در حوزه هوش مصنوعی 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

امنیت فضای تبادل  یعالیشوراتوه مقننه، 

فناوری اطالعات،  یعالیشورااطالعات، 

کمیسیون عالی تنظی  مقارات، سازمان 

 تنظی  مقارات و ارتباطات رادیویی

۱-۵-6 

: ایجرراد سررازوکارهای صرردور 6 تیررفعالپاوژه/

اطمینران از عردم  منظوربرههای مقطعری توصیه

 نقض مقارات

ماکا ملی فضای 

 مجازی

وزارت ارتباطات و فناوری  توه مقننه،

منیت فضای تبادل ا یعالیشورا اطالعات،

فناوری اطالعات،  یعالیشورااطالعات، 

کمیسیون عالی تنظی  مقارات، سازمان 

 تنظی  مقارات و ارتباطات رادیویی

۱-۵-۷ 
ترردوین سررازوکارهای ایجرراد،  :۷ تیررفعال/پاوژه

 مدیایت و نظارت با بازار داده

ماکا ملی فضای 

 مجازی

وزارت ارتباطات و فناوری  توه مقننه،

امنیت فضای تبادل  یعالیشورا ،اطالعات

فناوری اطالعات،  یعالیشورااطالعات، 

کمیسیون عالی تنظی  مقارات، سازمان 

 تنظی  مقارات و ارتباطات رادیویی

۵-۲ 

: تدوین استانداردهای هوش ۲اقدام 

افزایش ایمنی و امنیت  منظوربهمصنوعی 

استفاده از هوش مصنوعی و جلوگیری از 

 های محتملریسک

    

۱-2-۵ 

: توسرعه اسرتانداردها، الاامرات و ۵ تیفعالپاوژه/

معیارهررای فنرری هرروش مصررنوعی جهررت ایجرراد 

های هروش مصرنوعی تابلیت تعامل بین سیست 

گیای از مشارکت جامعه هوش مصنوعی و با بهاه

 المللیرصد استانداردهای بین

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، یجمهورریاستمعاونت علمی و فناوری 

 سازمان ملی استاندارد ایاان



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱4 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

۱-2-2 

کیفیرت  : ارائه گواهینامه و نشان2 تیفعالپاوژه/

سازی استانداردهای اسرتفاده باای کما به پیاده

 و توسعه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

سازمان ملی استاندارد ایاان، معاونت علمی 

و  هادانشگاه، جمهوریریاستو فناوری 

 ای کشورهشی، نظام صنفی رایانهمااکا پژو

۱-2-3 

هرای : توسرعه و ارتقرای سیسرت 3 تیفعالپاوژه/

سرررررنجی و تسرررررت و ارزیرررررابی، صالحیت

کننده از استانداردسرررازی محصررروالت اسرررتفاده

 هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

سازمان ملی استاندارد ایاان، ماکا ملی 

 توسعه هوش مصنوعی

۱-2-4 

: تدوین اصول مدیایت تااردادهرا 4 تیفعالپاوژه/

مابین، توافقنامه سطح خردمات و ...( )تاارداد فی

حصررول اطمینرران از پاسررخگویی برره  منظوربرره

مالحظررات هرروش مصررنوعی )لرراوم شررفافیت، 

پرررذیای، نترررایج بینیپذیای، پیشمسرررئولیت

 نامطلوب و ...(

 وبودجهبانامهسازمان 
ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، نظام 

 ای کشوری رایانهصنف

۵-3 
: تدوین ا ول اخالقی توسعه هوش 3اقدام 

 مصنوعی
    

۱-3-۵ 
: تدوین چارچوب اخالتی ماجرع ۵ تیفعالپاوژه/

 مدار جهت توسعه هوش مصنوعی اخالق

ماکا ملی فضای 

 مجازی

امنیت فضای تبادل  یعالیشوراتوه مقننه، 

فناوری اطالعات،  یعالیشورااطالعات، 

لی تنظی  مقارات، سازمان کمیسیون عا

، تنظی  مقارات و ارتباطات رادیویی

 یهعلم هایحوزه

۱-3-2 

: ایجرراد کمیترره اخررالق هرروش 2 تیررفعالپاوژه/

مصنوعی متشکل از برازیگاان مراتبط در زمینره 

 مسائل اخالتی هوش مصنوعی 

ماکا ملی فضای 

 مجازی

امنیت فضای تبادل  یعالیشوراتوه مقننه، 

فناوری اطالعات،  یعالیشورااطالعات، 

کمیسیون عالی تنظی  مقارات، سازمان 

، تنظی  مقارات و ارتباطات رادیویی

 های علمیهحوزه

6 
ها و زیرساخت یاندازراه: 6راهبرد 

 سکوهای موردنیاز توسعه هوش مصنوعی
    

6-۰ 

های پردازشی : توسعه زیرساخت۰اقدام 

سریع توسط مرکز توسعه هوش مصنوعی 

 تان کشور اس ۵در 
    

6-۵-۵ 
یابی محل سنجی و مکان: امکان۵ تیفعالپاوژه/

 ایجاد مااکا رایانش سایع هوش مصنوعی کشور

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

  GPUهای : ایجاد خوشه2 تیفعالپاوژه/ 6-۵-2
ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

شاکت ، طالعاتوزارت ارتباطات و فناوری ا

 ارتباطات زیاساخت 



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱۱ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

6-۵-3 

: ایجرراد اباهررایی بررا تابلیررت 3 تیررفعالپاوژه/

، GPUخررردمات پادازشررری  یگذاراشرررتااکبه

اباارهای توسعه و خدمات ابای هروش مصرنوعی 

 هوش مصنوعی دهندگانتوسعهبه 

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

شاکت  ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 ساختارتباطات زیا

6-۵-4 

سازی اباارهرا و بسرتاهای : آماده4 تیفعالپاوژه/

 دهندگانتوسرعهامن با پیکاه اباها باای  بازمتن

 هوش مصنوعی کشور

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

شاکت  ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 ارتباطات زیاساخت 

6-۲ 

: حمایت دولت از بخش خصو ی در ۲اقدام 

های پردازشی اختجهت توسعه زیرس

 سریع 
    

6-2-۵ 

: ایجراد سرازوکارهای الزم براای ۵ تیفعالپاوژه/

های زیاساخت دهندگانتوسعهارائه تسهیالت به 

 GPUهای پادازشی جهت ایجاد خوشه

صندوق نوآوری و 

 شکوفایی
 جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

6-3 
 یسازرهیذخ: توسعه بسترهای 3اقدام 

 دادهکالن
    

6-3-۵ 

-: تعیین الاامرات مااکرا خخیراه۵ تیفعالپاوژه/

سررازی و نگهررداری داده برراای توسررعه هرروش 

مصنوعی کشور )ظافیرت، شربکه، محرل، تعرداد 

 مااکا داده، امنیت، محل استقاار و....(

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 سازمان تنظی  مقارات ارتباطات رادیویی

6-3-2 

اکا داده باای نگهرداری : ایجاد م2 تیفعالپاوژه/

ای توسعه هوش مصرنوعی ها و اطالعات پایهداده

های دولترری هررای اتخرراخ شررده از دسررتگاهو داده

توسررط وزارت ارتباطررات و فنرراوری اطالعررات 

)باالبادن امنیت و تابلیرت اطمینران مااکرا داده 

کشور باای اطمینان مشرتایان بخصروص بخرش 

 عمومی(

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

های ها و مااکا تحقیقاتی، دستگاهدانشگاه

  دولتی

6-3-3 

: ایجراد سرازوکار بارسری و ارائره 3 تیفعالپاوژه/

گواهی استاندارد مااکا داده موجرود در راسرتای 

گویی نیاز هروش مصرنوعی کشرور تحقق و پاس 

 ()امنیت، تابلیت اطمینان و...

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 یاانسازمان ملی استاندارد ا

6-3-4 

سرازی : توسرعه خردمات خخیراه4 تیفعالپاوژه/

، نگهداری یآورجمعداده مبتنی با ابا باای کالن

هررای حجرری  جهررت کمررا برره و انتقررال داده

 هوش مصنوعی دهندگانتوسعه

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱6 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

6-۴ 

های : ایجااد و توساعه آزمایشاگاه۴اقدام 

تخصصی مجهز به ابزارهای مختلا  هاوش 

-مصنوعی جهت تحقیق و توسعه در زمیناه

 های مختل  هوش مصنوعی 

    

6-4-۵ 

سرازوکار ارائره تسرهیالت ایجاد : ۵ تیفعالپاوژه/

های تخصصرری هرروش برراای ایجرراد آزمایشررگاه

 مصنوعی 

معاونت علمی و 

فناوری 

 جمهوریریاست

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، صندوق 

 آوری و شکوفایینو

6-4-2 

-آوری دادگران: ایجاد بستا جمع2 تیفعالپاوژه/

 یگذاراشتااکبهها و های تحقیقاتی از آزمایشگاه

 هاآن

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

6-4-3 

براای : ایجاد آزمایشگاهی ماجرع 3 تیفعالپاوژه/

آوری و نگهررداری دادگرران حسرراس بررا جمررع

 اریاخت دردستاسی محدود و حفاظت شده باای 

 هوش مصنوعی دهندگانتوسعهگذاشتن آن به 

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
  های دولتیدستگاه

6-۵ 
پلتفرم( و ابزارهای ) : ایجاد سکوها۵اقدام 

 پایه توسعه هوش مصنوعی
    

6-۱-۵ 

 ازیررموردنهرای شناسررایی حوزه: ۵ تیرفعالپاوژه/

کشور در توسعه سکوها و اباارهرای پایره هروش 

 مصنوعی بومی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت 

 صمت

6-۱-2 
سکوهای امن و اباارهای  توسعة: 2 تیفعالپاوژه/

  پادازش زبان فارسی و بومی ةیپا

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
  وکارهاکسبها و ها، پژوهشگاهدانشگاه

6-۱-3 
 ةیرپاسرکوها و اباارهرای  توسعة: 3 تیفعالپاوژه/

 های علوم اسالمی و زبان عابی پادازش داده

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

 هایوزارت فاهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه

 علمیه

6-6 
و  یساز یداخلسازی، بومی: 6اقدام 

  یهوش مصنوع هیپا یابزارها یروزرسانبه
  

6-6-۵ 
هررای فناوری نقشرره راه: ترردوین ۵ تیررفعالپاوژه/

 ...( و ، اباارهاهادادهکالنهوش مصنوعی ) بومی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

6-6-۵ 
هررای : ایجرراد و اکتسرراب فناوری2 تیررفعالپاوژه/

 ...( ا و، اباارههادادهکالنهوش مصنوعی ) یبوم

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

6-6-۵ 
: طااحری راهکارهرای مقابلره برا 3 تیفعالپاوژه/

 های ظالمانه در حوزه هوش مصنوعیتحای 

ماکا ملی فضای 

 مجازی

، معاونت ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

ری وزارت ارتباطات و فناوری نوآوری و فناو

معاونت علمی و فناوری اطالعات، 

 جمهوریریاست



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱۷ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

6-6-۵ 
سازی راهکارهای مقابله برا : پیاده4 تیفعالپاوژه/

 های ظالمانه در حوزه هوش مصنوعیتحای 

ماکا ملی فضای 

 مجازی

، معاونت ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری 

معاونت علمی و فناوری طالعات، ا

 جمهوریریاست

6-7 
پهنای باند الزم برای انتقاال  تأمین: 7اقدام 

 دادهکالن
  

6-۷-۵ 

: تدوین طراح ارتقرا پهنرای بانرد ۵ تیفعالپاوژه/

 دادهکالن کنندگانمصافباای مااکا پادازشی و 

 در کشور

شاکت ارتباطات 

 زیاساخت

ونت ، معاماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

6-۷-۵ 
: ارتقرا پهنرای بانرد براای مااکرا 2 تیفعالپاوژه/

 در کشور دادهکالن کنندگانمصافپادازشی و 

شاکت ارتباطات 

 زیاساخت

، معاونت ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

7 
آوری و : ایجاااااد، جمااااع7د راهباااار

 های با کیفیت باالداده یگ اراشتراکبه
    

7-۰ 

های : توسااااعه زیرساااااخت۰اقاااادام 

ها و مدیریت و بازکردن داده یگ اراشتراک

 ها آن
    

۷-۵-۵ 

: ایجرراد چررارچوب و سررازوکار ۵ تیررفعالپاوژه/

نام کادن و حفظ حرای  خصوصری( بازکادن )بی

جهرت اسرتفاده در  های دولتی و خصوصریداده

 توسعه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

توه مقننه، وزارت ارتباطات و فناوری 

فناوری اطالعات،  یعالیشورااطالعات، 

 فضای مجازی  یعالیشورا

۷-۵-2 

: طااحرری و ایجرراد دریاچرره داده 2 تیررفعالپاوژه/

محلری یکپارچره براای  عنوانبهامن و استاندارد 

هررای بخررش داده یگذاراشررتااکهبنگهررداری و 

 ازیررموردنهررای پایرره عمررومی و خصوصرری و داده

 توسعه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی

۷-۵-3 

: ایجاد سازوکارهای حمایتی باای 3 تیفعالپاوژه/

نفعان داده توسط خی یگذاراشتااکبهو  بازکادن

 مختلن و دارندگان داده

عاونت علمی و م

فناوری 

 جمهوریریاست

 صندوق نوآوری و شکوفایی

۷-۵-4 

: ایجرراد اسررتانداردهای تولیررد، 4 تیررفعالپاوژه/

نگهداری و انتقرال داده براای تسرهیل و تسرایع 

 توسعه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 فناوری اطالعات یعالیشورا

7-۲ 
های تولیااد و : توسااعه زیرساااخت۲قاادام ا

 داده  یآورجمع
    



 یهوش مصنوع یتوسعه مل نقشه راه  -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۱۱ 

 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

۷-2-۵ 

: ارائه چارچوب و سازوکاری باای ۵ تیفعالپاوژه/

آوری داده باکیفیرررت بررراای تولیرررد و جمرررع

 هوش مصنوعی دهندگانتوسعه

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

اوری ماکا ملی فضای مجازی، سازمان فن

 اطالعات و ارتباطات

۷-2-2 
هررای بررومی و ایجرراد دادگان :2 تیررفعالپاوژه/

 مابوط به زبان فارسی 

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، وکارهاکسبها و ها، پژوهشگاهدانشگاه

   جمهوریریاستمعاونت علمی و فناوری 

 های بومی : آزادسازی دادگان3 تیفعالپاوژه/ ۷-2-3
ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

، وکارهاکسبها و ها، پژوهشگاهدانشگاه

 یجمهوراستیرمعاونت علمی و فناوری 

۷-2-4 
و تشرویق عمروم  یسرازفاهنگ: 4 تیفعالپاوژه/

 مادم به ایجاد و تولید محتوای بومی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

اتتصاد  یسازفاهنگ، ستاد مایصداوس

، معاونت علمی و فناوری انیبندانش

 جمهوریریاست

8 
: توسااعه کاربردهااای هااوش 8راهباارد 

 دارهای اولویتمصنوعی در حوزه
    

8-۰ 

هااوش مصاانوعی در  کارگیریبااه: ۰اقاادام 

بینی اقتصاد کالن با اساتفاده اقتصاد )پیش

هاااا، شناساااایی تقلباااات و دادهاز کالن

خسارت،  هایبانک، پردازش ادعا ییشوپول

مادیریت باازار سارمایه، مباارزه باا فارار 

 مالیاتی، ت بیق مقررات، ...(

    

۱-۵-۵ 
 کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در اتتصاد

سازمان 

، وزارت وبودجهبانامه

اتتصاد و دارایی، 

 بانا ماکای

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریاستریعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۵-2 
 کارگیایبرره نقشرره راه: ترردوین 2 تیررفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در اتتصاد

سازمان 

، وزارت وبودجهبانامه

اتتصاد و دارایی، 

 بانا ماکای

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستوری علمی و فنا

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 شکوفایی

۱-۵-3 
سرازی کاربادهرای هروش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی در اتتصاد

سازمان 

، وزارت وبودجهبانامه

اتتصاد و دارایی، 

 بانا ماکای

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها شگاه، دانجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 شکوفایی

8-۲ 

هاوش مصاانوعی در  کارگیریباه: ۲اقادام 

و ماادیریت شااهری )ماادیریت  ونقاالحمل

ها، مدیریت خدمات هوایی، مادیریت جاده
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 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

ترافیک، مدیریت پسماند، نظارت بر کیفیت 

 هوا، ...(

۱-2-۵ 
 یایکارگبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 و مدیایت شهای ونقلحملهوش مصنوعی در 

وزارت راه و 

 -شهاسازی 

 هاهاداریش

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-2-2 
 ایکارگیبرره نقشرره راه: ترردوین 2 تیررفعالپاوژه/

 و مدیایت شهای ونقلحملهوش مصنوعی در 

وزارت راه و 

 -شهاسازی 

 هاهاداریش

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-2-3 
 سرازی کاربادهرای هروش: پیاده3 تیفعالپاوژه/

 و مدیایت شهای ونقلحملمصنوعی در 

وزارت راه و 

 -شهاسازی 

 هاهاداریش

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

8-3 

هوش مصنوعی در نظام  کارگیریبه: 3اقدام 

د زنجیااره دارو و تجهیاازات سااالمت )ر اا

پزشااکی، تشااخیص بیماااری، ماادیریت 

بهداشت و درمان، تحقیق و توسعه، مراقبت 

 از بیمار و ...(

    

۱-3-۵ 
 کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در نظام سالمت

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پاشکی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-3-2 
 کارگیایبرره نقشرره راه: ترردوین 2 تیررفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در نظام سالمت

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پاشکی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستی علمی و فناور

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-3-3 
سرازی کاربادهرای هروش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی در نظام سالمت

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پاشکی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها انشگاه، دجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

8-۴ 

هاوش مصانوعی در  کارگیریباه: ۴اقادام 

 ی یمحسااتیزراسااتای کاااهش مسااائل 

)ا رات ناشی از بحاران آب، آلاودگی هاوا، 

 های طبیعی و ...(مدیریت بحران
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 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

۱-4-۵ 
 کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 یطیمحستیز مسائلهوش مصنوعی در کاهش 
 ستیزطیمحسازمان 

ماکا ملی توسعه هوش  ،وزارت نیاو

مصنوعی، معاونت علمی و فناوری 

ها و مااکا ، دانشگاهجمهوریریاست

تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، 

، وزارت کشور، وبودجهبانامهسازمان 

 ها، سازمان هواشناسی، سایاشهاداری

 های اجاایی ماتبطدستگاه

۱-4-2 
 کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 یطیمحستیز مسائلهوش مصنوعی در کاهش 
 ستیزطیمحسازمان 

 ، وزارت کشاورزی، وزارت نفت،وزارت نیاو

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

صندوق نوآوری و و مااکا تحقیقاتی، 

، وزارت وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

ها، سازمان هواشناسی، کشور، شهاداری

 های اجاایی ماتبطسایا دستگاه

۱-4-3 

سرازی کاربادهرای هروش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 مسررررائلمصررررنوعی در راسررررتای کرررراهش 

  یطیمحستیز

 ستیزطیمحسازمان 

ماکا ملی توسعه هوش  ،وزارت نیاو

عی، معاونت علمی و فناوری مصنو

ها و مااکا ، دانشگاهجمهوریریاست

تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، 

، وزارت کشور، وبودجهبانامهسازمان 

، سایا ها، سازمان هواشناسیشهاداری

 های اجاایی ماتبطدستگاه

8-۵ 

هاوش مصانوعی در  کارگیریباه: ۵اقدام 

کشاورزی )ر اد محصاوالت اساتراتژیک، 

عملکرد محصوالتی  ون گنادم،  ینیبشیپ

هاا، شناساایی برنج و...، شناساایی بیماری

 کیفیت محصوالت، ...(

    

۱-۱-۵ 
 کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در کشاورزی
 وزارت کشاورزی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ا ه، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۱-2 
 کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در کشاورزی
 وزارت کشاورزی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 
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 همکارنهاد  نهاد مسئول  راهبرد/اقدام/فعالیت/پروژه کد

۱-۱-3 
سازی کاربادهای هوش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی در کشاورزی
 وزارت کشاورزی

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

8-6 

هاوش مصاانوعی در  کارگیریباه: 6 اقادام

)فسااد، بحاران  اجتمااعی مسائلمدیریت 

، شکاف باین ینینشهیحاشاعتماد، تبعیض، 

 مردم و مسئوالن، ...(

    

۱-6-۵ 
 کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 اجتماعی مسائلهوش مصنوعی در مدیایت 
 وزارت کشور

ت ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاون

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-6-2 
 کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 اجتماعی مسائلهوش مصنوعی در مدیایت 
 وزارت کشور

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهوریجمهریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-6-3 
سازی کاربادهای هوش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 اجتماعی مسائلمصنوعی در مدیایت 
 وزارت کشور

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

تی، صندوق نوآوری و و مااکا تحقیقا

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

8-7 

هاوش مصانوعی در  کارگیریباه: 7اقدام 

 نعت، معدن و تجارت )مادیریت زنجیاره 

سااازی در  اانایع، رباتیااک، بهینه تااأمین

 ...(و  ندهایفرا

    

۱-۷-۵ 
 کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 تجارت هوش مصنوعی در صنعت، معدن و
 وزارت صمت

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۷-2 
 کارگیایبرره نقشرره راه: ترردوین 2 تیررفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت
 وزارت صمت

سعه هوش مصنوعی، معاونت ماکا ملی تو

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۷-3 
سرازی کاربادهرای هروش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت
 وزارت صمت

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستوری علمی و فنا

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 
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8-8 

هاوش مصانوعی در  کارگیریباه: 8اقدام 

آماوزش، مادیریت  یسازیشخصآموزش )

 کارگیریباااه، آماااوزاندانشعملکااارد 

 سازی در یادگیری، ...(بازی

    

۱-۱-۵ 
 کارگیایبهته راهبای : ایجاد کمی۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در آموزش

وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، 

وزارت 

، وپاورشآموزش

سازمان فنی و 

 ایحافه

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۱-2 
 کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالاوژه/پ

 هوش مصنوعی در آموزش

وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، 

وزارت 

، وپاورشآموزش

سازمان فنی و 

 ایحافه

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهنامهباشکوفایی، سازمان 

۱-۱-3 
سازی کاربادهای هوش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی در آموزش

وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، 

وزارت 

، وپاورشآموزش

سازمان فنی و 

 ایحافه

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهفایی، سازمان شکو

8-9 

هاوش مصاانوعی در  کارگیریباه: 9اقادام 

انرژی )مدیریت منابع آب، مدیریت ارزیابی 

نفت و گاز، مدیریت انتقاال و  یشناسنیزم

توزیااع نفاات و گاااز، ماادیریت تولیااد و 

 ...(ی و مصرف برق و سازرهیذخ

    

۱-۹-۵ 
 گیایکاربه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در اناژی
 وزارت نیاو، نفت

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۹-2 
 کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی در اناژی
 ، نفتوزارت نیاو

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 
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۱-۹-3 
سازی کاربادهای هوش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 مصنوعی در اناژی
 وزارت نیاو، نفت

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

8-۰۱ 
هوش مصنوعی در  کارگیریبه: ۰۱اقدام 

 حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
  

۱-۵۲-۵ 

 کارگیایبه: ایجاد کمیته راهبای ۵ تیفعالپاوژه/

ت و فناوری هوش مصنوعی در حوزه ارتباطا

 اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۵۲-2 

 کارگیایبه نقشه راه: تدوین 2 تیفعالپاوژه/

ارتباطات و فناوری هوش مصنوعی در حوزه 

 اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۱-۵۲-3 
سازی کاربادهای هوش : پیاده3 تیفعالپاوژه/

 ه ارتباطات و فناوری اطالعاتمصنوعی در حوز

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

ماکا ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت 

ها ، دانشگاهجمهوریریاستعلمی و فناوری 

و مااکا تحقیقاتی، صندوق نوآوری و 

 وبودجهبانامهشکوفایی، سازمان 

۹ 
: مدیریت و راهبری برنامه توسعه 9راهبرد 

 ملی هوش مصنوعی
  

9-۰ 
: راهبری برنامه توسعه ملی هوش ۰اقدام 

 مصنوعی و نظارت بر اجرای آن
  

۹-۵-۵ 
 نظررام فنرری و اجاایرری: ترردوین ۵ تیررفعالپاوژه/

 بانامه توسعه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 دولتی یهادستگاهکلیه 

۹-۵-2 
اندازی نظام راهبای و پرایش : راه2 تیفعالپاوژه/

 لی هوش مصنوعیبانامه توسعه م

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 دولتی یهادستگاهکلیه 

۹-۵-3 
تدوین چارچوب ملی حاکمیرت  :3 تیفعالپاوژه/

 ، امنیت و ...(یکپارچگی) هوش مصنوعی

ماکا ملی فضای 

 مجازی
 دولتی یهادستگاهکلیه 

۹-۵-4 

پررایش و ارزیررابی بکررار گیررای  :4 تیررفعالپاوژه/

در  مصررنوعیهرروش هررای حاکمیررت چارچوب

 های مختلنبخش

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 دولتی یهادستگاهکلیه 
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۹-۵-۱ 
توسررعه  راه نقشرره یروزرسررانبه :۱ تیررفعالپاوژه/

 هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی
 دولتی یهادستگاهکلیه 

9-۲ 

ی در حاوزه راهبرد م العات انجام: ۲ اقدام

 اقتصاااد هااوش مصاانوعی در یرگاا اریتأ 

 دیجیتال

  

۹-2-۵ 

: برراآورد ضررایب نفرروخ هرروش ۵ تیررفعالپاوژه/

ارتقررا جهررت  راهکارهررای الزم ارائررهو  مصررنوعی

ها و صرنایع مختلرن در ضایب نفوخ در زیابخش

 کشور

 توسعه یمل ماکا

 یمصنوع هوش

 وزارت اتتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت

 صمت

۹-2-2 

در توسررعه  AI: بارسرری نقررش 2 تیررفعالپاوژه/

جارت خارجی کشور و ارائه بانامه جهرت حج  ت

 ارتقا تجارت در حوزه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

وزارت ارتباطات، وزارت اتتصاد، وزارت 

 صمت

۹-2-3 

هرای : شناسایی و براآورد هاینره3 تیفعالپاوژه/

موجود در ارتباط با گذار بره اتتصراد مبتنری برا 

 هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 صنوعیهوش م

وزارت ارتباطات، وزارت اتتصاد، وزارت 

 صمت

۹-2-4 

هرا و : شناسایی و براآورد هاینره4 تیفعالپاوژه/

پررذیا از راهکارهررای حمررایتی از جامعرره آسرریب

 توسعه هوش مصنوعی

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

وزارت ارتباطات، وزارت اتتصاد، وزارت 

 صمت

۹-2-۱ 

 ی عملیرراتی راهکارهررا: ارائرره ۱ تیررفعالپاوژه/

گیای از هوش مصنوعی در توسعه شرفافیت بهاه

 اتتصادی در کشور

ماکا ملی توسعه 

 هوش مصنوعی

وزارت ارتباطات، وزارت اتتصاد، وزارت 

 صمت

 

 



 یهوش مصنوع یتوسعه مل  نقشه راه -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

6۱ 

 

 نقشه راه توسعه هوش مصنوعی .00
یرا از اتردامات و  هرا انجرام زمانمدتپیشنهادی  در نقشه راه .ارائه شده استتوسعه هوش مصنوعی ملی نقشه راه  ،در این بخش

در سطح اتدامات تاسی  شرده اسرت و هرا  یهوش مصنوع، نقشه راه توسعه 4شکل در شود. مشخد می هاآنهایا از  وتأخاتقدم

 اند.شدهیا تفک نهتا راهباد  از راهباد یا باالبهنییپااز است. راهبادها به تاتیب  یا راهبادتبط با اتدامات ما دهندهنشانرنگ 

 

 
 اقدامات انجام  بندیزماننقشه راه و : ۴ لشک
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 ۰راهبرد  یهاتیپروژه/ فعالاقدامات و انجام  بندیزماننقشه راه و  :۵شکل 



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

6۷ 

 

 ۲راهبرد  یهاتیپروژه/ فعالاقدامات و انجام  بندیزماننقشه راه و  :6شکل 

 



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

6۱ 

 

 

3هبرد را یهاتیانجام اقدامات و پروژه/ فعال بندیزماننقشه راه و : 7شکل   

 

 

 



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

6۹ 

 

 

۴راهبرد  یهاتیانجام اقدامات و پروژه/ فعال بندیزماننقشه راه و : 8شکل   

ن 1-1 شکل

ق

ش

 ة

 



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۷۲ 

 

5راهبرد  یهاتیانجام اقدامات و پروژه/ فعال بندیزماننقشه راه و : 9شکل   



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۷۵ 

 

6راهبرد  یهاتیانجام اقدامات و پروژه/ فعال بندیزماننقشه راه و : ۰۱ شکل  



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۷2 

 

7راهبرد  یهاتیانجام اقدامات و پروژه/ فعال بندیزمانو نقشه راه : ۰۰ شکل  



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۷3 

 

8راهبرد  یهاتیانجام اقدامات و پروژه/ فعال بندیزماننقشه راه و : ۰۲ شکل  

 



 یهوش مصنوع یبرنامه توسعه مل یتیریخال ه مد -مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

۷4 

 

 9 راهبرد  یهاتیانجام اقدامات و پروژه/ فعال بندیزماننقشه راه و : ۰3شکل 


