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ماده 1
مقدمه

علومشناختیبهمطالعهکارکردهایشناختیذهنومغزو
توسعهفناوریهایبرگرفتهازایندانشنومیپردازدوبدین
در میرود امید که است آیندهساز و پویا نو، دانشی لحاظ
تعاملباسایردانشهاینووفناوریهایهمگراچونزیست
ارتقایکیفیت به نانووفناوریاطالعات فناوری،فناوری
زندگیبشر،رفعکاستیهایناشیازآسیبهایمغزی،تولید
سامانههایهوشمندواستفادهبهینهازذهنوقوایفکری
انسانبیانجامد.بدینلحاظضرورتداردعلوموفناوریهای
شناختیکهدرسندنقشهجامععلمیکشورجزواولویتهای

الفذکرشدهاست،درکشورمانتوسعهیابد.
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ماده 2
مبانی نظری و فلسفی

باب در متنوعی فلسفی و نظری مکاتب تاریخ، طول در
شناختورابطهذهنومغزظهورکردهاند.امادردهههای
اخیربهدلیلپیشرفتعلومرایانه،علوماعصابوظهورعلوم
شناختیپرسشهایجدیدیمطرحشدهاستکهدررشته
جدیدیبهنامفلسفهذهنموردبررسیقرارمیگیرند.گرچه
عدهایازفالسفهذهن،مادیانگارند،ولیعدهدیگریاز
فالسفهمعتقدندکهشناختانساننمیتواندفرایندیمادی

باشد.
بدینلحاظضروریاست،اندیشمنداناسالمیبابهرهگیریاز
آموزههایدینیومعارفاسالمیدربابنفس،ذهنومعرفت
کهذیاًلاصولآنبازگومیشود،مواجههفعالیبامباحثجدید
مطرحدرزمینهذهنورابطهآنبامغزداشتهباشندتابتوانند
تحولیرادرمبانیفلسفیعلومشناختیرقمبزنندوخالقانه
بهتوسعهایندانشکمککرده،گفتگویسازندهایرابین

شرقوغربدربابذهنوشناختبنیاننهند.
اصولنگرشاسالمینسبتبهنفس،ذهنومعرفتبهشرح

زیراست:
1.باوربهوجودخداوندبهعنوانخالقانسانوافاضهکنندهمعرفت؛
2.اذعانبهوجودنفسوتجردآنوپذیرشتجردعلمومعرفت؛

3.باوربهفطرتالهیانسان؛
در )رئالیستي( واقعگرایانه معرفتشناختي موضع 4.اتخاذ
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تحلیلماهیتشناخت؛
5.عدمانحصارشناختانسانبهعالمحسوامکانشناخت

مراتبوجودوعوالمدیگر؛
6.اجتنابازرویکردهايتحویلگرایانهوصرفاًمادیانگارانه
)فیزیکالیستي(درتبیینشناختوذهنوباوربهبطونو

مراتبمتعددبرايوجودانسان؛
7.پرهیزازانحصارروششناسيعلمدرروشتجربي؛

8.توجهبهشمولآموزههايوحیانيواندیشههايعقليمحض؛
9.حکیمانهوهدفمنددانستنخلقتانسانونظاممعرفتيوي

وانکارهرگونهتصادفوخللدرنقشهوجودآدمي؛
10.پذیرشنظامعلیتوعدمانحصارآنبهعلتومعلولهايمادي؛
11.عدمتحلیلجبرباورانهیاتفویضگرایانهازانسانوقبول

دیدگاهامربیناالمرین.
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ماده 3
مبانی ارزشی

سندعلوموفناوریهایشناختیبرگرفتهازاسنادباالدستی
آنیعنیچشمانداز1404ونقشهجامععلميکشوراستو
لذامبانیوارزشهایآناسنادبراینسندنیزحاکماند،ولی

بهطورخاصمیتوانبرمواردارزشیزیرنیزتأکیدنمود:
1.حاکمیتجهانبینیتوحیدیاسالمدرتوسعه،ترویجو

تحولعلوموفناوريهايشناختي؛
2.پرهیزازهرگونهمواجههتقلیلگرایانهباانسانوابعادوجودياو؛
3.رعایتکرامتانسان،ضوابطاخالقيوفقهاسالمیدر

مواجههباانسانوآزمایشهايمربوطه؛
4.هدفمندیعلوموفناوریهایشناختیوهماهنگیآنبا

سالمتمعنوی،جسمانیوروانیانسان؛
5.تقدممصالحعمومیبرمنافعفردیوگروهیدرتوسعه

علوموفناوریهایشناختی؛
و علوم زمینه در استعدادها پرورش در عدالت رعایت  6.

فناوریهایشناختی؛
7.تقویتخالقیت،نوآوری،آزاداندیشیوخطرپذیریدر

توسعهعلوموفناوریهایشناختیوابعادکاربردیآن؛
8.توجهبهارزشمندیذاتیعلموعالموآفرینشهایفکری

وعلمیدرحوزهعلوموفناوریهایشناختی.
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ماده 4
چشم انداز

توسعهدانشومعرفتدرزمینهعلومشناختیوفناوریهای
مربوطبهآنبراساسمبانیاسالمیبرایشناختوتعالی
انسان،اقتدارملی،تولیدثروتورفاهاجتماعی،کسبجایگاه
مناسبدرجامعهجهانیبهعنوانکشوریپیشرو،مرجعو
تأثیرگذار،مولدوالهامبخشدرتولیدعلوموفناوریهای
و اسالمی کشورهای بین در اول رتبه احراز و شناختی
کشورهایمنطقهبراساساهدافعلمیوفناوريسندچشم

انداز1404ونقشهجامععلمیکشور.
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ماده 5
اهداف

1.تولیدوتوسعهنظریههایعلمیدربابکارکردهایذهن
وچگونگیشناختورابطهآنبامغزدرحوزهعلومشناختی
براساسمبانیانسانشناسیاسالمدرزمینهماهیتنفس،

ذهنوکارکردهایآن؛
2.تولیدوتوسعهعلومپایهدرزمینهمطالعاتمغزوکارکردهای

شناختي؛
3.دستیابیوتوسعهروشهایپرورشوتقویتتوانمندیها

وکارکردهایشناختی؛
4.بهرهبرداریوتوسعهفناوریهاوابزارهایواسطمغزو

رایانهوانسانوماشین؛
5.دستیابیوتوسعهروشهایدرماننابهنجاریهایروانیو

اصالحکاستیهایشناختی؛
از گرفته الهام مصنوعي سامانههاي توسعه و دستیابی 6.

سامانههايشناختيومغز؛
7.کسبرتبهاولمنطقهایومرجعیتعلمیدرعرصهعلوم

وفناوریهایشناختی.
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ماده 6
راهبردها

1.انجامپژوهشهایبینرشتهایومطالعاتمشترکدانشگاهی
وحوزویدرزمینهعلوموفناوریهایشناختی؛

2.تربیتنیرویانسانیالزمبرایپژوهشوآموزشعلومو
فناوریهایشناختی؛

3.نظریهپردازیدرزمینهعلوموفناوریهایشناختیبه
ویژهفلسفهذهن؛

4.حمایتازمراکزپژوهشی،آموزشیوفناوریویژهدرزمینه
علومشناختی؛

5.تقویتهمکاریهاوتعامالتبینالمللیدرزمینهعلومو
فناوریهایشناختی؛

6.افزایشتولیداتعلمیوفناوریشناختیبهمنظورتثبیت
موقعیتعلمیکشور.
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ماده 7
اقدامات

1.حمایتازتأسیسمراکزپژوهشی،آموزشیوفناوریویژه
وپشتیبانیازراهاندازیدورههایجدیددکتریوپسادکتری
درزمینهعلوموفناوریهایشناختیبارویکرداسالمیدر
دانشگاههایواجدشرایطکشورباهماهنگیوزارتینعلوم،

تحقیقاتوفناوريوبهداشت،درمانوآموزشپزشکي؛
2.پشتیبانیماليازانجاممطالعاتبینرشتهایدرزمینهعلوم
و دانشگاهي مراکز و درمؤسسات فناوریهایشناختی و

حوزويموجودبراساسمعیارهایمصوبپیشرفتعلمی؛
آزمایشگاههایمطالعهمغزوتصویر ازتأسیس 3.حمایت
برداریعصبیدرسطحملیبهمنظورتوسعهتحقیقاتعلوم

شناختی،باهماهنگیدستگاههایمسئولذیربط؛
4.حمایتازایجادشبکهآزمایشگاههایعلوموفناوریهای

شناختی،باهماهنگیدستگاههایمسئولذیربط؛
5.حمایتازتأسیسآزمایشگاههایحیوانیوانسانیعلوم
انجام برای متخصص انسانی نیروی تربیت و شناختی
تحقیقاتمجازحیوانیوانسانی،باهماهنگیدستگاههای

مسئولذیربط؛
6.تشکیلشبکهمجازیارتباطیوبانکاطالعاتعلمی
میانمراکزدولتیوغیردولتیپژوهشی،آموزشیوفناوریو

آزمایشگاههایعلوموفناوریهایشناختی؛
7.حمایتازمراکزرشدوتوسعهفناوری،شرکتهایدانش
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بنیان،کانونهایتفکر،انجمنهایعلمی،برگزاریهمایشهای
ملیوبینالمللیدرزمینهعلوموفناوریهایشناختی؛

ازافزایشهدفمندتعدادپژوهشگرانوتشویق 8.حمایت
رشتههای تکمیلی تحصیالت نخبه دانشجویان و طالب

ذیربطبهادامهتحصیلدرعلوموفناوریهایشناختی؛
9.حمایتازاساتیدصاحبنظرومسلطبرمبانیاسالمی
درعرصههایعلومشناختیبهویژهفلسفهذهندرمراکز

حوزویودانشگاهی؛
در پژوهش به دانشگاهی و حوزوی مراکز ترغیب 10.
عرصههایفلسفیودینیمربوطباعلومشناختیوبرقراری
گفتگوبااندیشمندانوصاحبنظرانسایرکشورهابهمنظور

معرفیوترویجنظریههایبرگرفتهازمعارفاسالمی؛
11.بسترسازیبرایهمکاریمحققانایرانیمقیمخارجاز
کشورومحققانخارجیبامؤسساتداخلیدرزمینهعلومو

فناوریهایشناختی؛
علمی معتبر مجالت در مقاالت انتشار از حمایت 12.
بینالمللی،تأسیسمجالتمعتبرعلمی،حضوردرمجامع
علمیجهانیوبازاریابیبرایتولیداتفناوریشناختیبه
منظورتحققمرجعیتکشوردرحوزهعلوموفناوريهای

شناختی؛
مؤسسات و دانشگاهها با ارتباط برقراری از حمایت 13.
پژوهشیمهممنطقهوجهاناسالمودانشگاههایپیشتاز
درعلوموفناوریهایشناختیدرسایرنقاطدنیابهمنظور
فناوریهای و علوم زمینه در آنها فعالیتهای با آشنایی
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شناختیومعرفیتوانمندیهایایراندراینزمینهوانجام
طرحهایتحقیقاتیمشترک؛

14.حمایتازتدوینمتونآموزشیسازگاربامبانیاسالمی
وبهدورازنگرشمادیانگارانهدرزمینهعلوموفناوریهای

شناختی؛
15.حمایتهدفمندازسرمایهگذاریبخشغیردولتیبرای
و علوم حوزه در توسعهای و کاربردی بنیادین، تحقیقاِت

فناوریهایشناختی؛
16.ترغیبسازمانهاومؤسساتآموزشی،تربیتی،درمانی،
رسانهای،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیودفاعیبرایاخذ
مشورتازمحققاندارايصالحیتدرعلوموفناوریهای

شناختیواستفادهازدستاوردهایآنها؛
17.فرهنگسازیوترویجعلوموفناوریهایشناختیو

معرفیدستاوردهایآن.
تبصره:اقداماتیکهنیازبهدریافتمجوزازسایردستگاههای
ذیربطدارند،باهماهنگیدستگاههایمربوطهانجامميشوند.
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ماده 8
وظایف و ساختار اجرایی

بهمنظورایجادهماهنگيدرسطحمليبراياجراياینسند،
ستادراهبریتوسعهعلوموفناوریهایشناختیبهشرحذیل

تشکیلميشود:
1.ستاد،مرجعاصلیتصمیمگیریوراهبریاجراییدرحوزه
علوموفناوریهایشناختیاستکهبهتدوینبرنامههای
اجراییدرچارچوبنقشهجامععلمیکشوروسیاستهای
کالنشورایعالیانقالبفرهنگیواسنادباالدستیکشور

میپردازد.
2.ستاد،وظیفۀحمایت،هدایتوهماهنگیمؤسساتدولتی
وغیردولتیکهدرزمینهعلوموفناوریهایشناختیمورد

پشتیبانیمادیومعنویقرارمیگیرندرابرعهدهدارد.
3.ستاد،وظیفهتدویننقشهراهتوسعهعلوموفناوریهای

شناختیواولویتبندیدراینحوزهرابرعهدهدارد.
و راهبردها اجرای کمی شاخصهای و مراحل ستاد، 4.
اقداماتتوسعهعلوموفناوریهایشناختیبرایدستیابیبه
اهدافسندرادرقالببازههایزمانیکوتاهمدت)سهسال(،
میانمدت)هشتسال(وبلندمدت)تاافقسندچشمانداز

1404(،ظرف6ماهتنظیموبهتصویبخواهدرساند.
فناوریهای و علوم توسعۀ برای که را قوانینی ستاد، 5.
شناختیدرسطحملیموردنیازاست،بهمنظورتصویببه

مراجعذیربطپیشنهادمیدهد.
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و علوم توسعۀ برای نیاز مورد ساالنه بودجۀ ستاد، 6.
فناوریهایشناختیدرکشورراباهماهنگیستادراهبری

اجراینقشهجامععلمیکشوربهدولتپیشنهادمینماید.
7.دولتموظفاستاعتباراتالزمراجهتاموراجراییو
حمایتیستاد،دربودجهساالنهکشورپیشبینیودراختیار

ستادقراردهد.
رئیس فناوری و معاونعلمی از: عبارتند 8.اعضایستاد
بهداشت، وزیر فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر جمهور،
درمانوآموزشپزشکی،وزیرآموزشوپرورش،وزیردفاع
وپشتیبانینیروهایمسلحویانمایندگانآنها،نمایندهستاد
راهبریاجراینقشهجامععلمیکشور،نمایندهمرکزمدیریت
نوآوری و فناوری همکاریهای مرکز رئیس علمیه، حوزه
ریاستجمهوری،رئیسجهاددانشگاهی،دبیرستادو7تن
ازخبرگاندانشگاهیوحوزویدرزیرشاخههایمختلفعلوم
وفناوریهایشناختیکهبهپیشنهاددبیرستادوحکمرئیس

ستادمنصوبميشوند.
9.ریاستستادبامعاونعلميوفناوريرئیسجمهوراست.

دبیرستادباحکمرئیسستادمنصوبمیشود.
10.وظایفدبیرخانهبهمنظوراجرایاینسنددراولینجلسه

ستادبررسیوبهتصویبخواهدرسید.
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ماده 9
رصد و پایش وضعیت 

علوم و فناوری های شناختی در کشور 
و به روز رسانی سند

شناختی فناوریهای و علوم توسعۀ پایش و رصد 1.وظیفه
درکشورورصدموقعیتکشوردرعرصهبینالمللبراساس
شاخصهاواهدافمیانیبرعهدهستادمیباشدوستادموظف
استساالنهگزارشوضعیتکشوروجایگاهآنرادرزمینۀعلوم
وفناوریهایشناختیدرسطحبینالمللیتهیهوبهشورای
عالیانقالبفرهنگیوسایرمراجعقانونیوذیربطارائهنماید.
2.ستادهمچنینوظیفهدارددرصورتضرورتاقداماتالزم
رابرایاصالحیابهروزرسانیاینسند،درقالبپیشنهادهایي

جهتتصویببهشورایعالیانقالبفرهنگیارائهنماید.
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ماده 10

اینمصوبهمشتملبر10مادهویکتبصرهدرجلسه699مورخ
90/8/3شورايعاليانقالبفرهنگيبهتصویبرسید.






