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 دکتر رضا حافظی
 عضو هیئت علمی گروه مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
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:مقدمه  

 طرح پرسش



 مقدمه
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، مکاتب ها فناوریکاربرد، های  حوزهتفکیک 

هوش مصنوعیهای  الگوریتمو   



 ...پرسش اصلی 

 (چرا؟) نیست متوسط سطح و پایین فناوری توسعه مشابه نوپدید و باالتر سطوح فناوری توسعه

 

 To be a radical innovator, or to be a fast follower, that is the question 
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ساختار حکمرانی  

فاوانظام   



 ...حکمرانی فاوا 

   است؟ مشابه مختلف رکشورهای د فاوا مدیریت و حکمرانی آیا

 

 چرا؟           
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 (1. )م.چند نمونه از اکوسیستم ه
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 چین

 آمریکا



 (2. )م.چند نمونه از اکوسیستم ه
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 کانادا



الزامات توسعه هوش  

 مصنوعی
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الزامات توسعه 
 هوش مصنوعی

 زیر ساخت ها

 نیروی اسانی

تحقیق و  
 توسعه

 داده

اکوسیستم 
 کسب و کار

همکاری  
 بین المللی

اخالقی و  
 حقوقی

اجتماعی سازی 
و آموزش  

 عمومی



نگاهی به تجربه دو  

 کشور پیشرو
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 کشور 172در بین 
رتبه  
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شاخص جهانی 
 هوش مصنوعی

رتبه  
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 آمریکا
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، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، در سخنرانی ساالنه (1397بهمن  16فوریه، مصادف با  5) 2019در سال 

خود که معموالً در قالب نطقی در آغاز سال جدید در کنگره ایراد می شود، تأکید ویژه خود بر سرمایه گذاری  

بر فناوری های نوظهور را اعالم کرد و ابراز داشت که یکی از مهم ترین این فناوری ها هوش مصنوعی است 

. که به شکل جدی صنایع آینده را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد  

  رئیس جمهور ترامپ، دانلد که کرد اعالم ،2019 فوریه 5 در سفید، کاخ فناوری و علم سیاست گذاری دفتر

 خواهد امضاء را مصنوعی هوش در امریکا پیشگامی از حفاظت موضوع با 13859 اجرایی فرمان امریکا، وقت

 .است بوده  American AI Initiative راه اندازی فرمان این محورهای از یکی . کرد

 مصنوعی هوش توسعه بر تمرکز مورد، این در که است خاص موضوعی روی فدرال منابع شدن متمرکز

 زندگی کیفیت بهبود و اقتصادی توسعه ملی، امنیت افزایش عمومی، رفاه سطح ارتقاء به منظور

   .است بیان شده امریکا مردم



 

 

 

مدت در حوزه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی-سرمایه گذاری بلند  

انسان-(هوش مصنوعی)توسعه روش های اثربخش در همکاری ماشین  

 شناسایی و پاسخگویی به چالش های اخالقی، قانونی، و اجتماعی کاربردهای هوش مصنوعی

 رصد و تضمین ایمنی و امنیت سامانه های هوش مصنوعی

 ایجاد و توسعه فضاها و پایگاه های داده اشتراکی برای آموزش

 اندازه گیری و ارزیابی فناوری های هوش مصنوعی از طریق استانداردها

 شناسایی و درک نیازهای نیروی انسانی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی

خصوصی برای تسهیل و تسریع توسعه هوش مصنوعی-گسترش همکاری های عمومی  

اولویت های 

راهبردی توسعه  

 هوش مصنوعی

(2019 )  



 

 

 

 برخی نکات کلیدی

 خواهد آینده در به ویژه امریکا، در مصنوعی هوش رشد شیب حفظ و موفقیت اصلی وجوه از یکی متخصص انسانی نیروی توسعه

   .بود

  سال در درصد 23 به کامپیوتر علوم در دکتری دوره گرنت های کل از مصنوعی هوش درصدی 14.2 سهم گذشته سال ده طی

 .رسید 2019

 مجالت صاحب امتیازی و ارجاعات دریافت معتبر، مقاالت چاپ مصنوعی هوش فناوری و دانش در توسعه نمادهای از یکی

   .(شرکتی-سازمانی وابستگی درصد 19) است حوزه این در معتبر

  ثبت آمار از نیمی حدود) کشورهاست سایر از بیش توجهی قابل اختالف با امریکا در مصنوعی هوش با مرتبط استارت آپ های تعداد

 .می رسد مورد 6600 از بیش به شده منشتر اطالعات طبق و (دنیا در شده

 حجم کل از %60 از بیش) است رسیده دالر میلیون 69000 حدود به امریکا مصنوعی هوش استارت آپ های در سرمایه جذب

 .دارد آن پتانسیل های و مصنوعی هوش بازار ظرفیت از نشان که (دنیا در سرمایه گذاری



 آمادگی هوش مصنوعی

 کشور 172در بین 
رتبه  
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شاخص جهانی 
 هوش مصنوعی

رتبه  
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 کانادا

18 



 

 

 
این برنامه ها با هوش مصنوعی، رباتیک و جامعه . میالدی بازمی گردد 1980برنامه های توسعه هوش مصنوعی کانادا به اوایل دهه 

.میالدی به سمت یادگیری ماشین و محاسبات عصبی سوق پیدا کرد 2000آغاز شد و به تدریج در اوایل دهه   

Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy 

   .شد تصویب کانادا در 2017 سال در مصنوعی هوش راهبردی برنامه اولین

 .است  CIFARهمان یا «کانادا به وابسته جهانی تحقیق سازمان» برعهده اجرا مسئولیت

 بین المللی عرصه در مصنوعی هوش در پیشگامی راستای در کشور تقویت کانادا مصنوعی هوش راهبرد اصلی هدف

 .است



 حوزه هوش مصنوعی( کالس جهانی)جذب و حفظ پژوهشگران 

 محور هوش مصنوعی-بوم همکاری توسعه زیست

 national AI initiativesکمک به ارتقاء 

 ایجاد درک از کاربست های اجتماعی هوش مصنوعی

اهداف اصلی 

سند ملی هوش 

 مصنوعی کانادا

 .است مصنوعی هوش اجتماعی کاربست های زمینه در جهانی پیشگامی دنبال به کانادا

 .است انسانی توسعه خدمت در مصنوعی هوش شده، جذاب کانادایی ها برای که جدیدی حوزه



 

 

 

میلیون دالر بودجه 125 سال 5برای     

 

 .هم کمک مالی کرده اند RBCالبته فیس بوک و بنیاد . بودجه برنامه ملی کانادا توسط دولت تأمین می شود

2017 

2021 

میلیون دالر کانادا را برای مدت ده سال  443.8، دولت کانادا بودجه ای معادل 2021در الیحه بودجه سال 

.کانادایی پیشنهاد داد-سرمایه گذاری برای تقویت و بازسازی برنامه ملی راهبرد هوش مصنوعی پان  

آزمایشگاه با شرکای بین المللی در خاک  45ازنظر جذب سرمایه خارجی نیز در حال حاضر کانادا بیش از 

خود دارد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فناوری ارتباطات و اطالعات نسبت به آغاز برنامه یعنی 

 .درصد رشد داشته است 50، 2017سال 



 

 

 

CIFAR    ،به صورت ویژه با سه موسسه هوش مصنوعی در ادمونتون ، مونترئال ، و تورنتو  و البته با دانشگاه ها

 .بیمارستان ها سایر سازمان های مرتبط در سرتاسر کشور همکاری دارد

 شناسایی و اندازه گیری اثرات به کارگیری هوش مصنوعی

 هوش مصنوعیزمان به کارگیری و چگونگی به کارگیری شفافیت در هر دو مورد 

 (با استفاده از هوش مصنوعی)ارائه توضیحات دقیق از فرآیند تصمیم گیری هوشمند 

 داده بازپایبندی حداکثری به 

 ارائه خدمات آموزشی الزم و کافی

وظایف دولت  

 کانادا



 

 

 

 برخی نکات کلیدی

 استعدادها جذب برای جهانی رشد به رو تقاضای کانادا، در مصنوعی هوش توسعه ملی برنامه اجرای برای تهدیدها مهم ترین از یکی

   .است امریکا طرف از به ویژه متخصص انسانی نیروی و

 دو معادل که داشته رشد درصد 3.6 ،(2017) ملی برنامه ابتدای به نسبت و 2020 سال در کانادا فناوری بخش در اشتغال زایی

 .است بوده حوزه ها سایر در اشتغال زایی رشد برابر

 رشد که رسید انجام به مصنوعی هوش استارت آپ حوزه در خطرپذیر سرمایه گذاری کانادا دالر میلیون 658 معادل ،2019 سال در

 .کرد ثبت را درصد 49 بالغ بر ساالنه ای

 افراد درمجموع مؤسسات این پژوهشگر 120 و است داشته رشد کانادایی مؤسسات بین المللی انتشارات تعداد پیاپی سال سه برای

 .گرفتند جای مدت این در مؤثر

 پنجمین فرانسه و انگلستان چین، امریکا، از پس که است دالر میلیون 2200 حدود کانادا استارت آپ های در سرمایه گذاری حجم

 .می شود محسوب دنیا کشور



 جمع بندی



 ؟؟؟

 .مسائل با جهان پاسخ ها از هم متفاوتند/جهان پرسش ها
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 پاسخ درست سؤال درست



 پرسش های کلیدی

 دارد؟ وجود اصل بازیگران و رتبه بندی نظام های در کشورها جایگاه بین معناداری الگوی آیا
 

   دارد؟ وجود کشور چالش ها و ملی راسناد د مصنوعی هوش زیست بوم توسعه در دولت ها تمرکز بین معناداری ارتباط
  

 است؟ ممکن پایین به باال مسیر از و دستوری بصورت زیست بوم توسعه اساساً
 

 است؟ برقرار مصنوعی هوش توسعه مسیر و عمومی حکمرانی الگوی بین رابطه ای
 

 است؟ چقدر مصنوعی هوش زیست بوم دینامیک سطح
 
 
 
 

 خواهد متفاوت بین المللی توسعه الگوی با (کنترل پذیر و دسترس در بازار) داخل در توسعه الگوی که باشیم داشته توجه :نکته
 .بود
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 جمع بندی

 می گیرد؟ شکل چگونه پیشرو کشورهای در اکوسیستم

 دولت و حاکمیت در راه اندازی proactiveنقش 

 کاهش ریسک از طریق تأمین سرمایه و پشتیبانی

 تمام بازیگران در اسناد منعکس نمی شوند بلکه تأکید بر شفاف سازی نقش آفرینی دولت

 تأکید بر نقش دانشگاه ها و مطالبه گری از نهاد علم در عین تأمین منابع

 ... (نیروی انسانی، تجهیزات و )رصد و چشم اندازسازی از جریان توسعه زیرساخت ها 

 ترغیب بخش خصوصی از طریق کنشگری در تحقیق و توسعه و ایجاد بازار

 (Champion)ارائه دورنمایی از توسعه و حمایت سیاستگذار 
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دکتر رضا حافظی            

:اطالعات تماس                 

reza_hafezi@Hotmail.com ; hafezi@nrisp.ac.ir 

 سپاس از توجه شما


