
فلسفه هوش مصنوعی و 
جهانوضعیت آن در ایران و 

بهروز مینایی بیدگلی
ریاست دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران
مشاور مدیر حوزه های علمیه در زمینه های
هوش مصنوعی، فناوری اطالعات و فضای مجازی

فناوری  مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و مؤسسه 
1401تیر 21
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فهرست مطالب

رتبه ایران، مقاالت علمی ایران
گردنه دشوار ایران برای

کشور برتر جهان10رسیدن به 

رتبه چین، رقابت چین، 
اسناد راهبردی چین، 

فناوری های هدف چین

رتبه روسیه، راهبرد رئیس جمهور روسیه،
شورای راهبری نقشه راه روسیه،

چالش های رقابت روسیه با جهان

تعریف هوش مصنوعی، 
دستاوردهای هوش مصنوعی 

صنایع راهبردی هوش مصنوعی، 
نظامات رتبه بندی و کشورها

رتبه آمریکا، اسناد راهبردی آمریکا، 
ماموریت ها و اهداف آمریکا

روسیه و هوش مصنوعی آمریکا و هوش مصنوعی

ایران و هوش مصنوعی چین و هوش مصنوعیمعرّفی هوش مصنوعی
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هوش مصنوعی و ظرفیت های آن
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[This slide is from CS188 Intro to AI at UC Berkeley (Dan Klein and Pieter Abbeel). available at http://ai.berkeley.edu.]



 Computer vision (بینایی ماشین)
 Robotic (دستگاه خودکار)
Machine Learning (یادگیری ماشین)

Pattern Recognition (تشخیص الگو)
Data Mining (کاویداده )
Natural Language Processing (پردازش زبان طبیعی)

 Speech Recognition (تشخیص گفتار)
 Planning and Search (برنامه ریزی و جست و جو)
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AIاز علوم مختلفی بهره می برد که از میان آنها علوم زیر مهم تر شناخته شده اند ،:

زبان و عقالنیتییادگیری، مبانیشدن تفکر از مغز فیزیکیمنطق، استدالل، ناش:فلسفه ،

ادراک و تاثیر آن بر محیطیتطبیق، اثر طبیع:یروان شناس

علم ارائه، گرامر:یزبان شناس

احتمالیو تصمیم ناپذیریالگوریتمها، محاسبات، تصمیم پذیرینمایش رسم:ریاضیات ،

امل بهینهعی، طراحی، ثبات و پایداریتحت کنترل در آوردن محصوالت مصنوع:نظریه کنترل و سیبرنتیک

نحوه پردازش اطالعات توسط مغز:یعلوم عصب

سریعیساخت کامپیوترها:کامپیوتریمهندس

ی، نظریه بازیعقالیینظریه تصمیمها:اقتصاد
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برخی دستاورد ها AI techniques are used in many 
systems: formal calculus, video 
games, route planning, logistics 
planning, pharmaceutical drug 
design, medical diagnosis, 
hardware and software trouble-
shooting, speech recognition, 
traffic monitoring, facial 
recognition, 
medical image analysis, part 
inspection, etc... 

 Stanford’s robotic car, Stanley, 
autonomously traversed 132 miles 
of desert 

 Some industries (automobile, 
electronics) are highly robotized, 
while other robots perform brain 
and heart surgery, are rolling 
on Mars, fly autonomously, …, 
but home robots still remain 
a thing of the future

 Battlefield 3
 Blue Lightening



اثرات هوش مصنوعی بر آینده مشاغل
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میلیون85میلیون97ت

AIشغل های از بین رفته توسط 

شغل های نیازمند مهارت  و تخصص باال
فرصت بیشتر برای خالقیت و نوآوری

 (مثل اسمبل کردن)فرآیندهای تکراری
فرآیند های ورود داده

WEF

AIشغل های ایجاد شده توسط 

افزایش درصد سهم ماشین ها از مشاغل در پنج سال آینده
(WEF) 
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Data processing search & receiving
information

Administering Physical & manual
work

2020 2025

:مشاغل با بیشترین درخواست•
دانشمند و تحلیلگر داده•
متخصص یادگیری ماشین•
متخصص کالن داده•
متخصص دیجیتال مارکتینگ•

:مشاغل با کمترین درخواست•
منشی•
حسابدار•
کارگران اسمبل قطعات•
کارمندان خدمات پس از فروش•

رواج استفاده از مترجمان ماشینی به جای مترجمان انسانی: نمونه

https://www.ana.press/news/608503/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C


اثرات هوش مصنوعی بر آینده مشاغل
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(AR/VR–پلت فرم ها )دورکاریتسریع خودکارسازی فرآیندها Upskill/Reskill

(آمریکا، آلمان و استرالیا)2030پیش بینی کمبود نیرو فناوری اطالعات در سال 

هزار نفر333میلیون نفر1/1میلیون نفر6/1

آموزش مهارتی و مهاجرت نخبگان

حذف مشاغل ساده و افزایش بیکاری-کمبود نیروی متخصص 

دنیای اقتصاد

تغییر استراتژی شرکت ها



حوزه های راهبردی ورود هوش مصنوعی در دنیا

بازی های 
رایانه ای

بهداشت و 
درمان

کشاورزی و 
صنایع زراعی

بانکداری و 
صنایع مالی

بازاریابی و 
صنایع تجاری

و صنایع نظامی
دفاعی

:خلّاقیّت ماشین
از تولید قطعات 
هنری تا اختراع

ربات های 
گفتگوگر

خودروهای 
خودران

فضا /هواصنایع
و نقش آفرینی 

مؤثر در فضا

https://www.edureka.co/blog/artificial-intelligence-applications/#AI%20In%20Artificial%20Creativity
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منابع معتبر رتبه بندی هوش مصنوعی دنیا

شرکت خبری مستقردر لندن؛ -1
جیمز هاردینگ؛: مؤسس

مدیر پیشین بی بی سی نیوز
سرعت کم ارسال خبر ولی : شعار-2

استفاده پذیری طوالنی خبر
کشور62رتبه بندی ساالنه -3

صنعتی اقتصادی: مالک رتبه بندی-4

پایگاه  علم سنجی جهانی-1
مستقر در هلند

میلیون پژوهش 100حدود -2
نمایه شده

کشور161رتبه بندی ساالنه -3
پژوهشی: مالک رتبه بندی-4

شرکت دانش بنیان خصوصی -1
مستقر در لندن

رتبه بندی کشورها در -2
2017هوش مصنوعی از سال 

کشور160رتبه بندی ساالنه -3
 هاآمادگی دولت: مالک رتبه بندی-4

تورتویس مدیا
Tortoise Media

اسکوپوس
Scopus

آکسفورد اینسایتس
Oxford Insights

مؤسسة هوش مصنوعی -1
انسان محور دانشگاه استنفورد

راستفاده از کادر علمی معتب-2
کشور18رتبه بندی محدود به -3

:مالک رتبه بندی-4
پژوهشی، اقتصادی، برابری

استنفورد HAI
Human-Centered 

Artificial Intelligence
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رتبه بندی کشورها از نگاه های مختلف

کشوراسکوپوس

چین1

آمریکا2

هند3

انگلیس4

ژاپن5

آلمان6

روسیه7

ایران16

ترکیه17

سعودی21

امارات34

اسرائیل52

کشورسآکسفورد اینسایت

آمریکا1

سنگاپور2

انگلیس3

فنالند4

هلند5

سوئد6

کانادا7

چین15

امارات19

اسرائیل20

سعودی34

روسیه38

ترکیه53

ایران72

کشوریاتورتویس مد

آمریکا1

چین2

انگلیس3

کانادا4

اسرائیل5

سنگاپور6

کره جنوبی7

سعودی26

روسیه32

امارات34

ترکیه48
ایرانداده ناکافی

کشوراستنفورد
آمریکا1
سنگاپور2
سوئیس3
چین4
کره جنوبی5
هند6
اسرائیل7

سعودیداده ناکافی
روسیهداده ناکافی
اماراتداده ناکافی
ترکیهداده ناکافی
ایرانداده ناکافی
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ایاالت متحده
و هوش مصنوعی

01
7



رتبه ایاالت متحده آمریکا در جهان
در حوزه هوش مصنوعی

1:آکسفورد اینسایتس
:اسکوپوس

2: تعداد مقاالت
3: تعداد ارجاعات

1:استنفورد1:تورتویس مدیا
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اسناد راهبردی 
آمریکا

هوش مصنوعی سند راهبردی آموزش 
وزارت دفاع آمریکا 2018نوامبر 

سند اصول تنظیم گری 
هوش مصنوعی آمریکا

سند گزارش راهبرد ملی
هوش مصنوعی آمریکا
و طرح پیاده سازی آن

2019فوریه 

2020ژانویه 

2022
...درانتظار

مبنی بر ترامپ دونالد اجرایی دستور :فوریه
هوش مصنوعی آمریکااقدام راه اندازی 

به روزرسانی سند راهبردی تحقیق وتوسعه :جوالی
آمریکا2016

9
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ماموریتهای آمریکا در حیطه هوش مصنوعی

توسعه استانداردهای فنی-3

توسعه متناسب استانداردهای فنی و کاهش 
موانع به کارگیری هوش مصنوعی برای 

ایجاد صنایع جدید مبتنی بر هوش مصنوعی 
و توسعه صنایع فعلی

ادامه پیشرفت انقالبی-1

پیشرفت انقالبی در هوش مصنوعی
در دولت، صنعت و دانشگاه

به منظور دستیابی به
پیشرفت های شگرف علمی

رقابت پذیری اقتصادی،  امنیت ملی

ارتقای محیط بین المللی-5

ارتقای محیط بین المللی جهت حمایت از 
تحقیق و نوآوری در آمریکا

و گشایش بازارهای بین المللی
برای عرضه شرکت های آمریکایی

و حفظ مزیت های رقابتی بر سایر کشورها

تربیت نسل ماهر-2

تربیت نسل حاضر و نسل بعدی
نیروی کار آمریکایی

با مهارت های تعامل با هوش مصنوعی

مقابله با چالش ها-6

استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با 
چالش های اقتصادی، اجتماعی، عمومی

و در خدمت بهبود زندگی مردم

اعتمادسازی-4

ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی
در زمینه فناوریهای هوش مصنوعی

و حمایت از آزادی های مدنی، حریم خصوصی و 
ارزش های آمریکایی برای دستیابی کامل به 

ردمپتانسیل های هوش مصنوعی در بهبود زندگی م

10



اهداف حاکم بر راهبردها و برنامه های هوش مصنوعی آمریکا

کاهش موانع رگوالتوری-3

های کاهش موانع رگوالتوری به کارگیری فناوری
هوش مصنوعی به منظور توسعه کاربردها و 

دسترسی به منافع اقصادی و امنیت ملی

سرمایه گذاری پایدار-1

ارتقای سرمایه گذاری پایدار در تحقیق و توسعه 
هوش مصنوعی درتعامل با صنعت، دانشگاه، 

شرکای بین المللی و بخش خصوصی
و ایجاد مزیت های انقالبی و خط شکن

و تبدیل آنها به قابلیت های اقتصادی و امنیت ملی

تربیت نسل آینده-5

تربیت نسل آینده محققان و
کاربران آمریکایی هوش مصنوعی و نیروی کار

ازطریق برنامه های مهارتی، آموزش
علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات

با تاکید بر علوم کامپیوتر

بهبود دسترسی-2

بهبود دسترسی به داده ها، مدلها و
منابع رایانشی با کیفیت و قابل رهگیری 

دولت فدرال به منظور ارتقای
زیرساخت ها درکنار امنیت

و توجه به حریم خصوصی و قوانین

حفظ برتری آمریکا-6

توسعه و اجرای نقشه عملیاتی براساس حفظ 
مزیت های آمریکا در هوش مصنوعی و فناوری 

در مقابل رقبای استراتژیک
تحت یک سند کامال طبقه بندی شده

کاهش آسیب پذیری-4

اطمینان از کاهش آسیب پذیری درمقابل
رفتارهای مخرب از طریق استانداردهای فنی و 

تصویب داخلی و بین المللی آنها
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جمهوری خلق چین 
و هوش مصنوعی

02
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رتبه جمهوری خلق چین در جهان
در حوزه هوش مصنوعی

15:آکسفورد اینسایتس
:اسکوپوس

1: تعداد مقاالت
1: تعداد ارجاعات

:استنفورد2:تورتویس مدیا
4رتبه 
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ینشانه های دورخیز چین برای رهبری جهان در هوش مصنوع

:تصریح چین در سند ملی خود

رهبری هوش مصنوعی جهان برای 
تثبیت جایگاه اقتصادی و نظامی 

چین یک ضرورت است

هشدار چند ماه پیش اریک 
اشمیت؛ مدیرعامل سابق گوگل

:در کنگره آمریکا
امکان جهانی پیشتازی چین 

ظرف یک سال

، انتشار سند 2017در 
نسل جدید طرح توسعه »

«2030هوش مصنوعی برای 
توسط چین باهدف رهبری جهان در 

2030هوش مصنوعی در سال 

رهبری هوش مصنوعی جهان
!یک ضرورت  برای چین نسل جدید طرح توسعهنگرانی اریک اشمیت

هوش مصنوعی

برنامه  پنج ساله ، چین 2018سال 
«برنامه اقدام نوآوری هوش مصنوعی»

برای در کالج ها و دانشگاه های چین 
دانشجوی 5000استاد و 500تربیت 

مسلّط به لبه دانش و فناوری
هوش مصنوعی

برنامه اقدام
نوآوری هوش مصنوعی
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مزیّت های چین برای تحقّق بخشی به رهبری جهان

برخالف اکثر دولتهای جهان،
چین دولتی بسیار خشن در تحفّظ و 
حرکت به سمت تحقّق قوانین است

حجم بسیار باالی داده 
تولیدشده در چین

آفالین+ آنالین 

در چین، استارتاپ ها اجازه کپی از 
یکدیگر را دارند؛ لذا حفظ مزیّت 

برای آنان بسیار سخت است

پیفضای شدید رقابتی استارتا

دولتی مصمّم و متعهّد فضای سنگینکالن داده
رقابتی استارتاپ ها

مردم چین رشد در شرایط سخت 
را تجربه نموده

ا لذا کمین گری کوچک ترین فرصت ه
تبدیل  به فرهنگشان شده است

زیرساخت فرهنگی 
موردنیاز برای موفّقیّت

15



کمبود متخصّص 
مسلط به لبه علم

چین نیروی انسانی بسیار قویی در حجم
بسیار وسیع دارد
ولی درصد خیلی کمی از آنها به
لبه علم و فناوری تسلط حداکثری دارند

کمبود استانداردها و 
بسترهای بومی لبه فناوری

اگرچه چین زیرساختهای فناورانه 
فوق العاده ای دارد اما برخی زیرساخت های 
لبه فناوری هوش مصنوعی آن بومی نیست

زیست بوم و اتصاالت 
زیست بومی 

کوچک تر بودن زیست بوم و کمبود اتصاالت 
میان زیست بومی نسبت به آمریکا
زیست بوم های

،، پارک های فناوریدانشگاهی
بازارهابزرگ و شرکت های 

به زیست بوم های آمریکایینسبت 

03 0102

نقاط ضعف چین برای تحقّق رهبری هوش مصنوعی جهان
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حیطه های کلیدی ورود هوش مصنوعی در چین

ترجمه ماشینی-3

در ترجمه متون% 85صحّت عمل 

سیستم های-1
پردازش تصویر پزشکی

%1از قلم انداختن کمتر از 
دقت% 95تشخیص بیماری با 

وسایل نقلیه هوایی-5
بدون سرنشین

درجه ای360حساسیت همه جهته 
درجه ای0،005حاشیه صحت عمل 

هوش آوایی-2

%96صحّت عمل 
در تشخیص گفتار

پردازش های پیچیده -6
تصویر و ویدئو

تحلیل تصویرهای پیچیده
فهم ویدئو، خالصه سازی ویدئو

ربات های خدمت گر-4

جایگزینی ربات با انسان در زمینه هایی همچون
نظافتآموزش، مراقبت و 

فائق آمدن بر چالش های برخاسته از سناریوهای 
جدید مواجهه ربات با محیط
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فدراسیون روسیه
و هوش مصنوعی

03
18



رتبه فدراسیون روسیه در جهان
در حوزه هوش مصنوعی

38:آکسفورد اینسایتس
:اسکوپوس

7: تعداد مقاالت
7: تعداد ارجاعات

داده ناکافی:استنفورد32:تورتویس
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:ننقل قول مشهور والدیمیر پوتی
رهبر حوزه هوش مصنوعی 

ارباب دنیا خواهد بود

راهبردی ملی توسعهسند 1398آبان ماه 
دهوش مصنوعی توسط پوتین امضا ش

20



:برخی از اولویت های این شورا
خودروهای خودران
قانون گذاری در حوزه اطالعات صنعتی و فردی، 
صنایع نظامی

:شورایی شامل شرکتها و مؤسسات ذیل
(گوگل روسیه)یاندکس -1
ایمیل ملی روسیه-2
(و بنزین روسیهنفت% 10تولیدکننده )گازپروم نفت -3
(بزرگترین اپراتور تلفن همراه روسیه)ام تی اس -4
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه-5

مسئول پیشبرد فناوری های هوشمند روسیه شد98آبان 

نبیتنظیم گریوظیفهمذکورشورای
اهدافتحققبرایرادانشگاهوصنعت

گرفتبرعهدهملیراهبردیسند

AI Russia Alliance
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...راهی سخت
روسیه راه سختی را برای رهبری هوش 
مصنوعی دنیا در پیش دارد

پیشتاز نبودن در 
ساخت تراشه ها
روسیه از آمریکا، اروپا و چین در فناوری های 
زیرساختی هوش مصنوعی از جمله 
.ریزفناوری های ساخت تراشه عقب است

بازار سرمایه گذاری 
ریسک پذیر
به عقیده برخی پژوهشگران، روسیه باید 
برای برتر در رقابت جهانی بازار 
سرمایه گذاری ریسک پذیر خود را در این 
.حوزه به شدت رشد دهد

03 0102

رقابت روسیه با دنیا
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جمهوری اسالمی ایران 
و هوش مصنوعی

04
23



رتبه جمهوری اسالمی ایران جهان
در حوزه هوش مصنوعی

72:آکسفورد اینسایتس
:اسکوپوس

16: رتبه تعداد مقاالت
14: رتبه تعداد ارجاعات

:تورتویس مدیا
داده ناکافی

داده ناکافی:استنفورد
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اسناد راهبردی 
جمهوری 

اسالمی ایران

سند نقشه جامع علمی کشور که در آن 
علوم شناختی اولویت الف شناخته شده 

است
1390سال 

رونمایی از نقشه راه توسعه 
هوش مصنوعی کشور

سند راهبردی هوش مصنوعی 
شورای عالی فضای مجازی

1400دی 

1400بهمن 

1401سال 
...در انتظار

پیش نویس سندراهبردی ستاد هوش 
مصنوعی کشور
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کل علوم و هوش مصنوعی ایرانو ارجاعات مقاالت نمودار 
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ورودی دانشگاه های معتبر فنی کشور 
تبدیل به قشر مرفه تر جامعه شده اند که 
بعضا تمایل پیشینی برای خروج از کشور 
دارند

م به لحاظ صنعتی می باشد72هم اکنون ایران رتبه 
نبود زیرساخت بومی تولید تراشه-1
الکمبود سخت افزارهای وارداتی گرافیکی با حافظه با-2
وعی مهاجرت اکثریت کارشناسان کامپیوتر و هوش مصن-3

کشور به غرب
فناوریکمبود معنادار استارتاپ های دانش بنیان لبه علم و-4

شتابتنهانهکهاستسالیانی
هوشحوزهدرکشورعلمی

سرعتبلکهاستصفرمصنوعی
صفرحوزهایندرنیزعلمتولید

می باشد

گردنه دشوار مسیر برای
کشور دنیا10رسیدن ایران به جمع 
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