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 مقدمه

 رسیدن راستای در دانشجویی هایرساله و هانامهپایان افزاییهم توسعه منظور به شناختی هایفناوری و علوم توسعه ستاد

 با 1397 خردادماه دررا  خود پژوهشی هایطرح از حمایت فراخوان هشتمین شناختی، علوم حوزه در مشخص اهداف به

 کلیه از راستا این در .است داده اختصاص ج دسته هایطرح به منحصرا جامعه فراگیر شناختی مسائل بر جدی تمرکز

 لغایت 19/30/97 زمانی بازه درنموده و  تکمیل و دریافت را طرح پیشنهادفرم  گرددمی دعوت واجد شرایط محققین

  .نمایند بارگذاری ستاد سایت درطریق کارتابل کاربری خود از )غیر قابل تمدید(  19/04/97

 ی پژوهشیهاطرحداوری در خصوص ستاد های کلی شورای پژوهشی سیاستهمراه به  فراخوان این ی پژوهشیهااولویت

را پیش از ارسال فرم  صفحات مرتبط ،د است پیشنهاد دهندگان محترم طرحخواهشمن .تهیه و تدوین گردیده است

  .پیشنهاد طرح حتما مطالعه فرمایند

مورد  و در یک مرحلهدسته ج  های پژوهشیحمایت از طرح روند اجرایی در هر فراخوان منطبق با شده ثبتهای طرح

  گیرند.میقرار  و داوریبررسی 

را مطالعه  طرح درخواست ثبت هنگام متداول هایپرسش قسمت ،پیشنهاد طرح از شروع به تکمیل فرملطفا پیش 

 فرمایید.

  

http://irannano.org/filereader.php?p1=main_05c9fb57558090551a85b90baefa60cd.pdf&p2=regulation&p3=39&p4=1
http://cogc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1849&section_id=73
http://cogc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1849&section_id=73
http://cogc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1021&section_id=73
http://cogc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1021&section_id=73
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 هر تشکیل. است شناختی حوزه در تحقیقاتی هایهسته تشکیل ج دسته هایطرح اجرای از هدف :های دسته جطرح

 و مشترک هدف یک به رسیدن که دکتری و ارشد کارشناسی هاینامهپایان از ایمجموعه تعریف طریق از هسته

 .گرددمی دنبال اندداده قرار هدف را شناختی حوزه در مشخص

 ارزیابی علمی مراکز و هانشگاهدا روال طبق و است هانامهپایان از ایمجموعه هاطرح اینگونه اینکه به توجه با 

 .شوندمی داوری مرحله یک در تنها گردند،می

 ف واحد است که جهت تحقق یک هد (یدکتر)کارشناسی ارشد/  حداقل دو پایان نامهترکیبی از  ،رح پیشنهادیط

ک خط پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات در حوزه در راستای ی بایدهای تعریف شده نامهاند. پایانتعریف شده

 مایند. نای را دنبال های ستاد بوده و دستاورد یکپارچهشناختی در چارچوب اولویت

 در طرح باشدهای تعریف شده نامهاستاد راهنمای اولِ حداقل یکی از پایان باید مجری طرح . 

 ز اعالم تصویب طرح، اماه پس  6ماه پیش از اعالم فراخوان و یا حداکثر تا  6حداکثر تا  بایدها نامههریک از پایان

 در مرکز علمی متبوع مصوب شده باشند.

 های طراحی شده در آن مطابق نامهبرابر مجموع میزان حمایت از پایان 5/1 هاحداکثر مبلغ حمایت از این طرح

 میزان حداقل میلیون ریال خواهد بود. 500و تا سقف  دکترا و ارشد کارشناسی هاینامهپایان از حمایت نامهآیین

 بوده ستاد تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان از حمایت نامه آیین در شده بینی پیش مبلغ دانشجویان، الزحمهحق

 در شده بینی پیش مبلغ راهنما تیم الزحمه حق حداکثر. شد خواهد پرداخت طرح بودجه محل از مجری توسط و

 بقیه مبلغ حمایت است. مبلغ همان %50 اضافه به ستاد تکمیلی تحصیالت هاینامه پایان از حمایت نامه آیین

آوری داده توسط مجری در فرم ثبت هزینه انجام آزمایش و جمع مصرفی،، مواد مورد نیاز برای خرید تجهیزات

 درخواست اعالم خواهد شد.

 گیرد، در صورت ورت میها صنامهنامه پایانبندی مطابق آیینها بر اساس سطحنامهبا توجه به اینکه حمایت از پایان

در دد. گرهای طراحی شده در آن محاسبه مینامهتصویب، بودجه طرح با در نظر گرفتن سطح سوم برای پایان

از سطح سوم باشند،  های انجام شده از نظر ناظران باالترنامهصورتیکه پس از اتمام طرح، یک یا چند مورد از پایان

 مابقی میزان حمایت محاسبه و پرداخت خواهد گردید. 

 حمایت مورد هانامهپایان از حمایت روال یقطر ازمجددا  های مصوب این دسته،طرح در شده تعریف هاینامهپایان 

 . گیرندنمی قرار ستاد

 .دریافت و تکمیل نماییدرا  دسته ج پیشنهادفرم ، لطفا سته ججهت ثبت طرح د

file://///DC/Research/Cogc/کارگروه%20پژوهش%20فناوری%20وزیر%20ساخت/طرح%20های%20پژوهشی/Record/فراخوان6-شهریور%2095/تعریف%20فراخوان%20و%20اخبار/final_portal/ج.pptx
file://///DC/Research/Cogc/کارگروه%20پژوهش%20فناوری%20وزیر%20ساخت/طرح%20های%20پژوهشی/Record/فراخوان6-شهریور%2095/تعریف%20فراخوان%20و%20اخبار/final_portal/ج.pptx
file://///DC/Research/Cogc/کارگروه%20پژوهش%20فناوری%20وزیر%20ساخت/طرح%20های%20پژوهشی/Record/فراخوان6-شهریور%2095/تعریف%20فراخوان%20و%20اخبار/final_portal/ج.pptx
http://irannano.org/filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.pdf&p2=static_page&p3=39&p4=1
http://irannano.org/filereader.php?p1=main_b2f5ff47436671b6e533d8dc3614845d.docx&p2=static_page&p3=39&p4=1
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 هاهای کلی شورای پژوهشی ستاد در خصوص داوری طرحسیاست

 طرح موضوع

فرض بر  است. ای و علمی در تنظیم پیشنهاد طرح شرط اول بررسی و داوری طرحرعایت کامل اصول اخالق حرفه .1

د و نسبت انآن است که مجری محترم و اعضای محترم هیئت علمی همکار، طرح را به صورت کامل مطالعه نموده

 به محتوای طرح و همچنین مسائل اخالقی مرتبط با آن آگاهی کامل دارند. 

مجوزهای الزم از  با رعایت مسائل و استانداردهای اخالق پزشکی انجام شوند و بایدکلیه مطالعات انسانی و حیوانی  .2

ای الزم به ستاد ز ارائه مجوزهها قبل اهای مربوطه اخذ گردند. حمایت مالی از طرحهای اخالق و سازمانکمیته

 پذیر نخواهد بود. امکان

مگر در )های تحریک مغزی و آزمایشات تهاجمی یا شبه تهاجمی در کودکان به طور کلی هرگونه انجام آزمایش .3

مرتبط( مورد  های اخالقهای با نشانگان حاد و آن هم با رعایت دقیق کدهای اخالقی و تصویب در کمیتهبیماری

 د نیست. نظر ستا

 های شناختی، در سه حوزه زیر است: های پژوهشی در حوزه علوم و فناوریهدف ستاد حمایت از طرح .4

 فناوری وسعهت به رسیدن امکان که جامعه مشکالت با مرتبط و روز موضوعات زمینه در پایه مطالعات از حمایت 

 . باشند داشته را کاربرد و

 هایگروه یبرا کاربرد قابل خدمات یا و محصول یک تولید به که فناوری توسعه و پژوهشی هایطرح از حمایت 

 . انجامدمی جامعه در هدف

 گردد داراولویت هایحوزه در شناختی فناوری توسعه به منجر که پژوهشی هایطرح از حمایت. 

تکی بر منگرانه، هایی مد نظر قرار خواهند گرفت که آیندههای توسعه خدمات و فناوری، طرحدر خصوص طرح .5

اص و گسترده با نیاز خدارای نوآوری در خدمات یا در مرزهای فناوری بوده و یا های کشور، ها و مزیتتوانمندی

ی آن قابل رقابت های خارجو کاربرد وسیع )بازار مناسب( در کشور را برآورده نمایند و با نمونه توجیه اقتصادی

د نیاز برای ساخت تجهیزات کلیدی و غیرقابل دسترس در کشور مورهایی که باشند. همچنین توسعه فناوری

 باشند، مورد توجه ستاد قرار دارد.

ها )مانند وزههای علمی و فناوری پیشرفته موجود در کشور در دیگر حهایی که با هدف استفاده از توانمندیطرح .6

های و فناوری و ...( برای توسعه علوم های بنیادی، نانو، بیولوژی، مدلسازی، پردازش تصاویر و سیگنالسلول

صصان علوم و ها استفاده مناسب از دانش متخگردند، مورد توجه قرار دارند. در این طرحشناختی پیشنهاد می

 های مشترک الزم است.های شناختی و تشکیل تیمفناوری

 .رندیگمینباشند، مورد حمایت قرار  مصوب ستاد هایزیاد با طرحپوشانی هایی که مشابه و یا دارای همطرح .7
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 ها بیش از دوسال نباشد و تیم مجری متعهد به ارائه یک خروجی مشخص باشد. زمان اجرای طرح .8

های دیگر موجود های تایید شده، در صورتیکه تجهیزات در آزمایشگاهقیمت مورد نیاز طرحدر مورد تجهیزات گران .9

ها و عدم خرید تجهیزات جدید است. ها وجود داشته باشد، اولویت ستاد استفاده از آنو امکان استفاده از آن

شبکه همچنین شرط حمایت از خرید تجهیزات، ورود آزمایشگاه مربوطه به شبکه آزمایشگاهی ستاد در 

 است. های راهبردیآزمایشگاهی فناوری

ی مشابه خارجی مورد حمایت ستاد قرار شود خرید نمونهدر خصوص تجهیزاتی که در داخل کشور تولید می .10

 گیرد.نمی

های طرح بایددر صورت حمایت از طرحی در یک فراخوان، به منظور رسیدن به یک خروجی جامع و قابل کاربرد،  .11

های راخواندر راستا و ادامه طرح قبلی باشد. لذا دنبال نمودن یک خط تحقیقاتی مشخص در ف طرحبعدی مجری 

ا افزایش های پیشنهادی ایشان رهای ستاد توسط محققان احتمال حمایت از طرحمختلف و در راستای اولویت

 خواهد داد. 

 مجری هایتیم

 .باشدیم ازیامت یدارا یلمللانیب برجسته محققان از (Co-advisor) مشاور ای و دوم یراهنما استاد داشتن .1

های همکاری تیم ای بارشتههای پژوهشی بینهای شناختی، طرحای حوزه علوم و فناوریرشتهبا توجه به ماهیت بین .2

ای بوده و رشتهمجری طرح، بین های متفاوت و مکمل، در اولویت قرار دارند. در صورتیکه تیمگوناگون از حوزه

هایی طرح رفت.گای داشته باشند، طرح پیشنهادی مورد توجه ویژه قرار خواهد رشتهاز این نیز همکاری بین پیش

 گیرد. در اولویت قرار نمی باشدنای رشتهبینداشته ولی تیم مجری ای رشتهبینکه ماهیت 

ری صرفا با حمایت ستاد، هر مجهای بودجه و با هدف افزایش تعداد و گستره محققین مورد با توجه به محدودیت .3

 یک طرح در فراخوان شرکت نماید.

 دییتا هب مشروط شانیا جانب از شده ثبت دیجد طرح یبررس دباش داشته ستاد در مصوب طرح، یمجر کهیصورت در .4

 .است اجرا حال در طرح %90 شرفتیپ حداقل دییتا به مشروط قرارداد عقد و %50 شرفتیپ حداقل

 
 

 

  

http://labsnet.ir/
http://labsnet.ir/
http://labsnet.ir/
http://labsnet.ir/
http://labsnet.ir/


7 
 

 

 طرح درخواست ثبت متداول هنگامهای پرسش

 شرایط مجری برای ثبت طرح چیست؟ 

o باشد. یکی از مراکز علمی داخل کشور عضو هیئت علمیباید مجری اصلی طرح پژوهشی است و  ،طرح ثبت کننده 

o نماید. های پژوهشی ستاد ثبتتواند منحصرا یک پیشنهاد طرح پژوهشی را از طریق فراخوان طرحهر مجری می 

 

  ؟هایی که در قالب طرح ج مصوب شده است وجود داردنامهامکان حمایت مجدد از پایانآیا 

o دگردهای مستخرج از آن طرح، حمایت مجزا نمینامهاگر طرحی از یک مجری حمایت شود از پایان. 

 

  ست؟ا الزامی ثبت نام همکاران طرح در پرتال ستادآیا 

o  در پرتال ستاد  پژوهشی طرح همکاران یهمهالزم است در ابتدا)Cogc.ir( ن پر کردن بخش ثبت نام نمایند. در زما

ها از بانک دادگان ستاد به صورت اسامی افراد پس از نوشتن بخشی از نام آناست  الزامیپرتالی فرم ثبت درخواست 

 اتوماتیک بارگذاری شود.

o  نیستپرتال ستاد ضروری ثبت نام همکاران خارجی طرح در. 

 

  های پژوهشی چند ماه است؟طرح اجرای مدت زمانحداکثر 

o  سال باشد. 2 حداکثر بایدمدت زمان اجرای طرح در پیشنهاد طرح پژوهشی 

 

  ؟دارداهمیت  فرمت و الگوی فرم ثبت درخواست )پیشنهاد طرح(آیا رعایت 

o تمامی  الزم است ستاد تکمیل شده باشند.دسته ج هایی بررسی خواهند شد که در فرمت پیشنهاد طرح تنها طرح

ورت طرح از فرایند در غیر این ص ها تکمیل گردند.نامهده در قسمت جداول مربوط به پایانهای خواسته شبخش

 گردد.بررسی خارج می
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 97 سال های دسته جطرح ویژه فراخوان یهاتیاولو

 و یقبل یهافراخوان تجربه بر یمبتن شناختی هایفناوری و علوم یهاحوزه در یقاتیتحق خطوط و هاچارچوب نییتع

 و اطالعات داوری، نتایج دریافتی، هایطرح تحلیل اساس بر ستاد پژوهشی شورای است. کشور روزآمد و خاص یازهاین

 یاوردهادست به دنیرس کردن گام به گام و هاچارچوب کردن همساز ،کشور علمی جامعه با تعامل از هشد کسب تجارب

 .است زیر موارد شامل فراخوان این هایاولویت اساس این بر .است هداد قرار برنامه در را هاتیاولو یراستا در مطلوب

 

 بعدی ازهایف بودن مشخص هب مشروط ،پایه علوم یحوزه در صوصاخ فناوری، توسعه و پژوهشی هایطرح کلیه

 د.نگیرمی قرار بررسی مورد قبول( ابلق زمان )در بنیان دانش اقتصاد وسعهت و جامعه یازهاین رفع برای طرح

 

  مغز نگاشت بر مبتنی شناختی بنیادی و کاربردی هایپژوهش

 شناختی علوم حوزه محققان کلیه به آزمایشگاهی خدمات ارائه و "مغز یبردارنقشه یمل شگاهیآزما" اندازیراه به توجه با

 هزینه دارند. قرار ستاد ویژه اولویت در نمایند استفاده آزمایشگاه این خدمات و امکانات از که پژوهشی هایطرح ،کشور

 چنینهم د.شومی تعیین طرح بودجه در آزمایشگاه تعرفه طبق مغز بردارینقشه ملی آزمایشگاه امکانات از استفاده

 تهیه هنگام در لطفا است. اولویت در طرح اجرای و تهیه در تیشناخ حوزه در فعال بالینی متخصصان با جدی همکاری

 فرمایید. توجه آزمایشگاه توسط شده اعالم طیشرا به طرح

 

 شناختی اعصاب علوم و بالینی حوزه در پژوهش

 را آن انجام و عریفت بالینی و ایهپ علوم محققان از رکیبیت که است هاییطرح با اولویت ،شناختی اعصاب علوم حوزه در

 شناختی فراگیر ختالالتا که هاییطرح عالوه هب باشد. برجسته آن رد تحقیقات بالینی کاربردهای و باشند اشتهد عهده بر

 را یرانیا امعهج در (ADHD و یادگیری اختالالت ،TBI و غزیم سکته شناختی هایجنبه اعتیاد، اتیسم، ،آلزایمر )مانند

 بود. واهندخ ستاد ویژه توجه مورد دهند قرار هدف

 

http://nbml.ir/
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 شناختی بازتوانی و ارزیابی برای شناختی فناوری

 استفاده که اربرک با خودسازگار صنوعیم هایسیستم توسعه ،شناختی بازتوانی و ارزیابی برای شناختی فناوری زمینه در

 است. ستاد مدنظر ،باشند داشته سیعو

 

 زمغ با مغز و ماشین و مغز بین ارتباط با مرتبط شناختی هایفناوری توسعه

 همچنین و مغز لکتریکیا هایفعالیت روی بر طالعهم و بندیدسته شناسایی، امکان اشین،م و مغز ینب ارتباط امروزه

 هب است. کرده راهمف را خارج دنیای در شده مشخص فعالیت یک نجاما برای کنترلی رمانف یک نوانع به نآ از استفاده

 در را میدبخشیا نتایج ،مغز با مغز ینب تباطار حوزه در مختلف ققینمح توسط شده انجام هایتالش و هاپیشرفت عالوه

 ارسالی پژوهشی هایطرح کشور، سطح در وزهح این در ناوریف یتوسعه اهمیت به ظرن است. اشتهد همراه به حوزه این

 دارند. قرار حمایت رایب ستاد اولویت در هازمینه این در

 

 شناختی مدلسازی

 هایبازتوانی و مداخالت اثربخشی بینیپیش همراه به شناختی هایکاستی و هاقابلیت بروز هایمسمکانی و دالیل مطالعه

 توجه مورد (سیستم و بکهش سطوح در) محاسباتی و حلیلت مدلسازی طریق زا شناختی هایقابلیت ءارتقا در شناختی

 است. ستاد

 

 شناختی روانشناسی

 گیریتصمیم زبان، استدالل، ادراک، توجه، حافظه، ،یادگیری شامل ذهنی هایتوانایی و انسان شناخت علمی یمطالعه

 ستاد ،حوزه این اهمیت به توجه با .است ناختیش روانشناسی در اصلی یمسئله اطالعات، پردازش ینحوه نیز و تفکر و

 به است. کرده شناختی روانشناسی یزمینه در خود پژوهشی هایاولویت یارائه به اقدام فراخوان این در شناختی علوم

 فرمایید. اجعهمر شده ذکر موارد به فراخوان این در نظر مورد هایاولویت از اطالع منظور
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 شناختی توانبخشی و نوپروری ارتقا، ابزارهای و هاروش توسعه

 نتیجه در که رفتاری و اجتماعی -روانی هیجانی، شناختی، هایتوانایی بازگرداندن و بهبود بر شناختی توانبخشی

 متخصصان بیماری، مختلف هایجنبه بر تمرکز با شناختی توانبخشی .دارد تمرکز باشند آمده بوجود یمغز هایآسیب

 از آن درمانی برنامه و گیردمی بر در را مهندسی و تربیت و تعلیم توانبخشی، نورولوژی، روانشناسی، جمله از مختلفی

 چرخه تکمیل منظور به ستاد فراخوان این در .شودمی شامل را سالم افراد توانمندسازی تا بیمارستان در شدن بستری

 کرده شناختی توانمندسازی و توانبخشی زمینه در خود پژوهشی هایاولویت ارائه به اقدام شناختی توانبخشی و ارزیابی

 فرمایید. مراجعه شده ذکر موارد به فراخوان این در نظر مورد هایاولویت از اطالع منظور به .است

 

 مغز ایشبکه-زمانی رفتار مطالعه هایفناوری و ابزارها توسعه

 ملی آزمایشگاه اندازیراه به نظر و "مغز ایشبکه-زمانی رفتار مطالعه برای ابزار توسعه" یپژوهش تیاولو گرفتن نظر در با

  .است شده ذکر موارد به رمنحص فراخوان این در حوزه این نظر مورد هایاولویت مغز، بردارینقشه

 

 شناختی پرورش و آموزش در بنیادی و کاربردی هایپژوهش

 فناوری و علوم دستاوردهای بر مبتنی پرورش و آموزش بومی الگوی یک یتوسعه" یپژوهش یهاتیاولو گرفتن نظر در با

 "شناختی هایفناوری و علوم دستاوردهای اساس بر نوجوانان و کودکان رفتار اصالح الگوی یک توسعه" و "شناختی

 به که هاییطرح است ذکر هب الزم است. شده ذکر موارد به منحصر فراخوان این در حوزه این نظر مورد هایاولویت

 آموزش بومی هایبرنامه تدوین و شناختی پرورش و آموزش حوزه در جهان مختلف کشورهای تجارب تطبیقی مطالعه

 گرفت. خواهند قرار ویژه اولویت در بپردازند شناختی

 

 شناختی( )زبانشناسی زبان شناختی علوم در بنیادی و کاربردی هایپژوهش

 یزمینه در پردازینظریه و شناختی زبانشناسی حوزه فارسی منابع و ادبیات یتوسعه" یپژوهش تیاولو گرفتن نظر در با

 منحصر فراخوان این در حوزه این نظر مورد هایاولویت "بومی نیازهای اساس بر شناختی علوم ارزشی و فلسفی مبانی

 است. شده ذکر موارد به
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 یانسان علوم و یشناخت مشترک یهاحوزه در یپژوهش یهاطرح

 بودن دیدج به توجه با .است آورده بوجود هانهیزم نیا در را یدیجد یهانگرش یانسان علوم یهاحوزه به یشناخت نگاه

 صورت به داست ،یارشته نیب یهانهیزم نیا با محققان ییآشنا تیاهم و کشور در یانسان علوم یهاحوزه در یشناخت نگاه

 :است مشاهده قابل حوزه این از رخیب ادامه در .کندیم تیحما یبیترک یهاحوزه نیا در هاطرح انجام از ژهیو

  

 شناختی و شناخت اجتماعیشناسی انسانالف. 

 یاجتماع شناخت است؛ تیواقع و ذهن وندیپ یچگونگ و یادیبن یندهایفرا به وابسته انسان، یاجتماع یهاشیگرا و رفتار

 یکاربرد یرهنمودها نینو دانش نیا یهاافتهی ایدن در امروزه .وندهایپ و ندهایفرا نیا یسازروشن یبرا است یدانش

 است،یس قضاوت، ،یاجتماع روابط جمله از گوناگون یهاگستره در که است داده قرار یکسان دسترس در را یاگسترده

 ذکر موارد به فراخوان این در نظر مورد هایاولویت از اطالع منظور به .دنکنیم فعالیت ینیبال و یاجتماع یهاینظرخواه

 فرمایید. مراجعه شده

 

 اقتصاد شناختیب. 

 تبیین شناختی لومع مبانی و ردرویک بر بتنیم که پردازدمی قتصادا حوزه وضوعاتم از ایمجموعه به شناختی اقتصاد

 بر مبتنی قتصادا بازتعریف در کوشش بنیادین، بطور که باشدمی تربنیادی و زیربنائی مطالعات، این از برخی گردند.می

 .دارند یشناخت علوم هایآموزه از استفاده با پیامدها برخی تبیین در کوشش برخی و دارد شناختی مبانی و علوم

  باشد:می ذیل حوزه هارچ از یک هر در وضوعم این تبیین اضر،ح فراخوان رد ستاد هایاولویت

 شناختی رویکردهای و اصول مبانی، اساس بر شناختی اقتصاد / رفتاری اقتصاد توسعه .1

 شناختی( روانشناسی همچنین و شناختی اعصاب علوم هایجنبه بر )مبتنی اقتصادی شهود و مش تبیین .2

 شناختی رویکرد با شناسیانسان بر مبتنی اقتصاد تعریف و تبیین .3

 گراییارتباط و شبکه بر مبتنی آن کارکردهای و اقتصاد تعریف و تبیین .4

 

 مدیریت شناختیج. 

 مدیریت )همچون مضاف هایدیریتم از یک هر غایی اهداف "تحقق چگونگی" تبیین دنبالهب شناختی مدیریت

 اولویت .است شناختی رویکردهای و مبانی علوم، اساس بر (... و بازاریابی مدیریت انسانی، نیروی مدیریت ژیک،تراتاس

 باشد:می یلذ مدیریتی حوزه چهار زا یک هر در موضوع این تبیین اضر،ح فراخوان در ستاد

 شناختی رویکرد با "استراتژیک مدیریت" و "رهبری" .1
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 شناختی رویکرد با انسانی هایسرمایه و سازمانی رفتار مدیریت .2

 شناختی رویکرد با بازاریابی و برندینگ مدیریت .3

 سازمان و مدیریت در جدید گفتگوهای .4

 

 باشد:می نظر مد یرز محورهای سازمانی نوروساینس و شناختی دیریتم حوزه در

 و شناختی مباحث کاربرد سازمانی، تغییر و رهبری تغییر، مدیریت و رهبری نورو شناختی، استراتژی نورواستراتژی، .1

 کارآفرینی در نوروساینس

 سازمانی رفتار و انسانی منابع در نوروساینس و شناختی مباحث کاربرد .2

 شناختی بازاریابی و کننده مصرف نوروساینس نورومارکتینگ، .3

 ریسک مدیریت در نوروساینس و شناختی مباحث کاربرد شناختی، فاینانس نوروفاینانس، .4

 

 شناختی علوم حوزه در پردازی نظریه و بنیادی مطالعات

 پردازینظریه ،شناختی هایقابلیت بروز مبانی و شناخت توصیف جهت فراگیر و منسجم تئوری یک وجود عدم به توجه با

 اصول بر منطبق عمدتا موجود هاینظریه .است برخوردار ایویژه اهمیت از شناختی علوم حوزه در بنیادی مطالعات و

 اصول بر متکی که شناختی هایفناوری و علوم حوزه در بنیادی مطالعات و پردازینظریه لذا .است پردازاننظریه فکری

  است. ستاد ویژه توجه مورد است، اسالمی بنیادی و متقن
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-نقشه ملی آزمایشگاه خدمات از استفاده برای الزم شرایط: 1پیوست 

 مغز برداری

سایت از امکانات موجود آزمایشگاه بر مبنای امکانات موجود قادر به ارائه خدمات است، پژوهشگر باید از طریق وب .1

آنالیز در صورت  در آزمایشگاه اطالع حاصل نموده و اطمینان یابد که ابزارهای برداشت داده/تجهیزات آزمایش )یا

 یشگاه موجود است.نیاز( در آزما

ها با سوال مشخص و توصیف روشن برداری مغز در خصوص پژوهشایش/پروژه در آزمایشگاه ملی نقشهپذیرش آزم .2

فرض صورت خواهد گرفت، ولی آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص درستی روال پژوهش و حصول نتایج پیش

 را ندارد.

خذ آن توسط اتوسط محقق اخذ شده باشد و در غیر این صورت آزمایشگاه برای  مجوز کمیته اخالق هر مطالعه باید .3

  خواهد نمود. یمحقق هماهنگ

نگ شود تا از با آزمایشگاه هماه ،ورود هرگونه تجهیزات اضافی برای استفاده در آزمایش باید در ابتدای تقاضا .4

 اصل شود.ر شرایط الزم اطمینان حها با ادوات آزمایشگاه و سایسازگاری آن

نامه ی وی خواهد بود. پژوهشگر موظف است رضایتنامهانسانی صرفا بعد از دریافت رضایتاخذ داده از هر نمونه  .5

ص مورد آزمایش مربوطه را از سایت آزمایشگاه دریافت، محتوای آن را بنابر آزمایش اصالح نموده و به امضای شخ

 برساند.

سایت آزمایشگاه قرار ورات مربوطه که روی وبتوسط پژوهشگر مطابق دستسازی حیوانات برای آزمایش باید آماده .6

 خواهد گرفت انجام شود.

و تمامی کارهای الزم  و بیمار( و حیوانی، برای آزمایش های انسانی )سالمهای به کارگیری نمونهتمامی مسئولیت .7

شگاه مسئولیتی در این هشگر است و آزمایها )به هر نحو( بر عهده پژووق آنها به آزمایشگاه و حقبرای انتقال آن

 خصوص ندارد.

 ی سرویس در خارج از تقویم زمانی مدون خود ندارد.آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی برای ارائه .8
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 2پیوست 

 شناختی روانشناسی حوزه در نظر مورد هایاولویت

 هایاولویت ه،حوز این یبرجسته اساتید نظر و بررسی با شناختی، روانشناسی یحوزه اهمیت و کشور نیاز به توجه با

 : گرددمی ارائه زیر شرح به فراخوان این در شناختی علوم یتوسعه ستاد

 جتماعیا مثبت تغییرات ایجاد منظور به شناختی روانشناسی اصول بستن کار به) اجتماعی شناخت روانشناسی 

 ...( و غذایی مواد انتخاب دوستی،نوع ترافیکی، رفتار بهداشت، علم در

 ( و صنعت در انسانی منابع) سازمانی رفتار و شناختی روانشناسی... 

 در جامعه ایرانی( تکانشی رفتارهای عوامل درک و بررسی) جرم کنترل و شناختی روانشناسی 

 واملع درک) خارجی روابط و سیاستمداران بر تمرکز با سیاسی اعمال در گیریتصمیم و شناختی روانشناسی 

 (سیاسی و اجتماعی هایهمکاری در درگیر شناختی

 دیجیتال اعتیاد بر تمرکز با اعتیادآور رفتارهای و شناختی روانشناسی 

 فزایشا منظور به شناختی روانشناسی اصول بستن کار به) جهانی سالمت و جامعه سالمت شناختی، روانشناسی 

 ،اولیه ناختیش اختالالت ،سرطان باال، خون فشار دیابت، مانند شایع اختالالت از پیشگیری نیز و درمانی نتایج

 (و ... آلزایمر

 شهری طراحی و مدیریت و شناختی روانشناسی 

 بزرگسالی تا کودکی از زندگی طول در سالم شناختی تحول 

 مدیریت ،کشاورزی و غذایی منابع جمله از کشور کنونی مشکالت حل برای شناختی علوم هایپژوهش از استفاده 

 صوتی لودگیآ هوا، آلودگی مانند) هاآلودگی و بیابان جنگل، مانند محیطی زیست ذخایر و ضایعات مدیریت آب،

 ایچندرشته منظر از( نور و

 ژوهشیپ مراکز با همکاری گسترش بر تمرکز با ایموسسه /سازمانی برون و درون پژوهشی همکاری گسترش

 تمامی موارد فوق مد نظر ستاد است.شناختی در  روانشناسی یزمینه در المللیبین

 
 

 یشناخت یتوانبخش و ینوپرور ارتقا، یابزارها و هاروش توسعه حوزه در نظر مورد یهاتیاولو

 نهیزم در خود یهاتیاقدام به ارائه اولو یشناخت یو توانبخش یابیچرخه ارز لیمنظور تکم به ستادفراخوان  نیا در

  .است کرده یشناخت یتوانمندساز و یتوانبخش
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که امکان چاپ ای باشد ای ساخت خارج کشور، باید به گونههکه استفاده از ابزارها و برنامه الزم به ذکر است

هایی افزارها و برنامهاستفاده از نرم . در غیر این صورتطرح ممکن باشدالمللی به عنوان دستاورد ی بینمقاله

 .ر اولویت خواهند بودکه ساخت داخل کشور و دارای مجوز هستند د

 های ویژهاولویت

 بافتو  توانبخشی جامعهای پژوهشی حمایت از طرح( نگرContextual based)ق توانبخشی ونه انطبا: به عنوان نم

 نگر غیر بومی با فرهنگ ایرانیجامع و بافت

 های توانبخشی شناختی برای اختالالت شایع شناختیتهیه بسته 

 های شناختی در جهت تقویت کارکردهای شناختی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای آموزشی تهیه بسته

 باالدر افراد با نیازهای شناختی  کارکردهای شناختیو یا ارتقاء  پذیرهای آسیبگروه

 های کامپیوتری توانبخشی و توانمندسازی شناختی ها و بازیتهیه برنامه 

 سازی شناختی قبل و بعد از تولد توانمند 

 هاایر اولویتس

  اثر محیط غنی شده بر تقویت کارکردهای شناختیبررسی 

 ی نوین توانبخشی شناختی مانند هاو تکنولوژی هاطراحی، ساخت و کارآزمایی بالینی روشSmart health ،

 های هوشمندو خانه ها، رباتواقعیت مجازی، واقعیت افزوده

 

 مغز ایشبکه-زمانی رفتار مطالعه هایفناوری و ابزارها توسعه حوزه در نظر مورد هایاولویت

آن سند در خصوص حمایت  7ماده  3و بند  های شناختیسند راهبردی علوم و فناوریبا توجه به اهداف تعیین شده در 

گروهی از اساتید و متخصصان برجسته این حوزه توسط برداری مغز، نیازهای این آزمایشگاه از ایجاد آزمایشگاه ملی نقشه

های پژوهشی مد نظر ستاد و است. در این فراخوان، بر اساس مطالعات انجام شده، طرحدر جلسات متعدد بررسی شده

 منحصر به موارد تعیین شده است. "ای مغزشبکه -توسعه ابزار برای مطالعه رفتار زمانی"پژوهشی کالن اولویت  مرتبط با

 برداری مغز صورت خواهد گرفت. های دریافت شده در این حوزه با نظارت آزمایشگاه ملی نقشهداوری طرح

http://irannano.org/filereader.php?p1=main_40a9200db0fb7a9ad818730d224dbcb9.pdf&p2=static_page&p3=39&p4=1&section_id=69
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  مغز بردارینقشه ملی آزمایشگاه به مربوط فناوری توسعه و پژوهشی هایاولویت

 های همزمان های آنالیز دادهتوسعه روشEEG  وfMRI 

  تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز هنگام تصویربرداری کارکردیfMRI 

 نگاری مادون قرمز های مبتنی بر طیفپژوهشfNIRS  وfNIRS  همزمان باfMRI 

  تحقیقات نوروفیدبک مبتنی برfNIRS  وfMRI 

های پژوهشی فاده توسط گروهباز مورد است-افزارهای پژوهشی رایگان و کدافزار در مواردی که نرمطراحی و توسعه نرم

 وجود دارد، مورد نظر نیست.

 

 شناختی پرورش و آموزش در بنیادی و کاربردی هایپژوهش حوزه در نظر مورد هایاولویت

واهد بود. به ختعلیم و تربیت  اهداف علوم شناختی،بردار از دستاوردهای شناختی برای تحقق های بهرهیکی از حوزه

ای ن رشتههای میااساس پژوهش رسد اصالح و بهسازی فرآیندهای آموزشی و پرورشی در کشور برطوری که به نظر می

بعی تاارآمد تربیتی های کشیوهها و حلدست یافتن به راه پذیر است. از آنجا کهدر قلمرو آموزش و پرورش شناختی امکان

 ،موریت خودأه به مهای شناختی با توجستاد توسعه علوم و فناوری ،است مغزذهن/از میزان دانش ما از ساختار و عملکرد 

ضالت فردی و بسیاری از معکند. همچنین، با توجه به این که در این حوزه حمایت می کاربردی و های پایهاز پژوهش

 هاختی، همهای شنثیر قرار دادن قابلیتأهای محیطی مخرب نیز با تحت تهای شناختی داشته و آسیباجتماعی ریشه

از  ای است.یژهو، پژوهش در حوزه آموزش و پرورش واجد اهمیت دهندشئون زندگی افراد و جامعه را تحت تاثیر قرار می

و اولویت زیر را د تربیتیتحقیقات  های خود درها و اولویتسیاست ی درهای شناختستاد توسعه علوم و فناوری ،این رو

 مطرح کرده است:

 های شناختیتوسعه یک الگوی بومی از آموزش و پرورش مبتنی بر دستاوردهای علوم و فناوری .1

  های شناختیتوسعه یک الگوی اصالح رفتار کودکان و نوجوانان بر اساس دستاوردهای علوم وفناوری .2

آن است تا با  های کالن ستاد به دنبالها و اولویتراستای سیاستبدین ترتیب، کارگروه آموزش و پرورش شناختی در 

و ارائه  مند این حوزه جهت تدوینتعیین مرزهای این حوزه مطالعاتی، چارچوبی را در اختیار پژوهشگران عالقه

ختی، شنا پیشنهادهای پژوهشی قرار دهد. این چارچوب ضمن تعیین رئوس کلی روند توسعه پژوهش در آموزش و پرورش

 در این حوزه را مشخص خواهد ساخت.نقاط قابل دستیابی 
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 شناختی پرورش و آموزش حوزه در پژوهشی هایاولویت

 رویکرد شناختی به برنامه درسی .1

 آموزاندانش شناختی هایتوانمندی سنجش  

  مطالعه مبتنی بر طراحی برای بهسازی کالس درس 

 رویکرد شناختیهای درسی مبتنی بر های برنامهطراحی مؤلفه 

 های تحصیلی بر اساس رشد شناختی استانداردهای یادگیری برای پایه تدوین 

 و .. آموزان مانند حل مساله، استداللهای شناختی دانشهای آموزشی برای توسعه تواناییتدوین بسته. 

  شناختی های آموزش و پرورشها در زمینه اهداف و روشبرای معلمان و خانوادهتهیه کتاب راهنما 

 مدیریت آموزش از منظر شناختی .2

 پرورشی و آموزشی هایسیاست شناختی تبیین  

 آموزشی مدیریت شناختی راهنمای اصول تدوین 

 شناختی رویکرد اساس بر پرورش و آموزش هاینظام زیر استانداردهای تدوین  

 های آموزشی و درسی از منظر شناختی ارزشیابی برنامه .3

 های یادگیریشناختی مرتبط با حوزههای ارزیابی توانایی 

 های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر رویکرد شناختی طراحی روش 

 معلمان های شناختی دانشجوتوسعه قابلیت های درسی تربیت معلم از جهتارزشیابی برنامه 

 های شناختی معلمان الحیتص .4

 های شناختی برنامه دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم فکور مطالعه مؤلفه 

 های شناختی )دانشجو( معلمان طراحی برنامه آموزشی جهت توسعه قابلیت 

 های شناختی )دانشجو( معلمان ارزشیابی قابلیت 

 های یادگیری رویکرد شناختی به محیط .5

  ارزیابی شناختی مواد آموزشی الکترونیکی 

 ای برای آموزش شناختیرایانه هایتولید فناوری 

 های شناختی مطالعه و طراحی فضاهای آموزشی از منظر توسعه توانایی 

  طراحی راهنمای آموزش اولیا برای توسعه محیط یادگیری با رویکرد شناختی 

 علوم یادگیری .6

  ... طراحی الگوی مدرسه محور تلفیق آموزش تفکر با موضوعات درسی مانند علوم، ریاضی و 

 گیری معلمان و دانش آموزانثرگذار بر تفکر، استدالل و تصمیممطالعه ساختارهای مفهومی ا 
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 ایهای یادگیری مدرسهنجش توانایی انواع تفکر در تجربهطراحی و تدوین ابزارهای س 

  امع یادگیری و عملای و بومی جمطالعه و طراحی الگوی مدرسه 

 

 پرورش و آموزش حوزه در جهان مختلف کشورهای تجارب تطبیقی مطالعه به که هاییطرح گرددمی یادآوری ضمناً

  .گرفت خواهند قرار ویژه این فراخوان در اولویت در بپردازند شناختی

 

 های پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش شناختیهای خاص بررسی طرحها و شاخصمالک

ر قرار خواهد های دریافتی در حوزه آموزش و پرورش شناختی مدنظهای زیر به طور خاص در بررسی و داوری طرحویژگی

 گرفت. 

جرا دارد، ابا توجه به این که نظام آموزش و پرورش کشور سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را در دست  .1

 . مایدنهمسو با مالحظات فرهنگی آن بوده و به تحقق اهداف و انتظارات آن کمک باید مطالعات این حوزه 

ل تربیت بپردازند هایی از مسائهای پیشنهادی باید در محدوده منطقی انتظار از علوم شناختی به بررسی جنبهپروژه .2

 که در قلمرو علوم شناختی قابل دستیابی است.

ای ان رشتهکند که ضرورتاً دارای ماهیت میهایی حمایت میدر حوزه آموزش و پرورش شناختی، ستاد از پژوهش  .3

 های علوم شناختی در تعلیم و تربیت را فراهم سازد.امکان کاربست آموزهبوده و 

ها و مسائل وزهکند که به پژوهش در حهایی حمایت میبا توجه به نوپا بودن این حوزه مطالعاتی، ستاد از پژوهش .4

 فراگیر تعلیم و تربیت بپردازد. 

 هند بود.بپردازند، از اولویت برخوردار خوا پیشنهادهای پژوهشی که به نیازهای اصلی آموزش و پرورش کشور .5

ان سنجی کاربست هایی که به شناسایی، ارزیابی و امکبا توجه به نوپا بودن حوزه آموزش و پرورش شناختی، از طرح .6

 شود.الگوها و تجارب جهانی بپردازند به صورت ویژه حمایت می

ویت قرار صان تعلیم و تربیت ارائه شود در اولهایی که با مشارکت متخصصان مختلف علوم شناختی و متخصطرح .7

 گیرد.می

نجر شود مورد مهای شناختی یادگیرندگان های آموزشی برای توسعه تواناییمطالعاتی که بتواند به تولید برنامه .8

 گیرد.حمایت قرار می

راساس کشور ب های شناختی آموزش و پرورشرود ضمن ارزیابی شاخصهای پژوهشی پیشنهادی انتظار میاز طرح .9

 های بهبود الزم را ارائه دهند. معیارهای شناختی، راهکار و برنامه

 ار دهند. رود توانمندسازی شناختی یادگیرندگان را در اولویت قرهای پژوهشی پیشنهادی انتظار میاز طرح .10

 ر اولویت قرار دارند. ازند دآموزان در انجام تکالیف یادگیری بپردهای شناختی دانشهایی که به ارزیابی تواناییطرح .11
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پردازند در های پیشنهادی که به مطالعه و ارائه راهکار برای توانمدسازی شناختی معلمان میآن دسته از طرح .12

 اولویت قرار دارند. 

 شناختی( )زبانشناسی زبان شناختی علوم هایپژوهش حوزه در نظر مورد هایاولویت

ر مبنای یک نظریه پذیر دارد اما بکه چارچوبی انعطافشته ریشه در مباحث زبانی و علوم شناختی دا علوم شناختی زبان

ی درک و شیوه به مطالعه زبان بر اساس تجربیات ما از جهان، نحوهکه واحد نیست. زبانشناسی شناختی رویکردی است 

جتماعی انسان پرداخته ذهن و تجارب فیزیکی و ا . در این رویکرد به بررسی رابطه میان زبان،پردازدمی سازیمفهوم

 کیی شناختی شناسیزبانکند. های ذهن انسان را منعکس میشود چرا که زبان الگوهای اندیشه و ویژگیمی

"اصلی هایازشاخه "جدید یالگو اساس بر که است "شناختی معلو دوم نسل   ینآخر زا "شناختی انقالب دومین 

  .است گرفته شکل بیستم قرن هایدهه

  علوم شناختی زبان حوزههای ولویتا 

 شناسی شناختیمعنی .1

 ...( ستور شناختی )صرف شناختی، واج شناسی شناختی ود .2

 ای با رویکرد شناختیمطالعات پیکره .3

 ...(و  ریزی زبان، رسانه)برنامه شناختی-اجتماعی شناسیزبان .4

 با رویکرد شناختی حقوقی شناسیزبان .5

 ...(  شناسی شناختی ورد شناختی )مطالعات گویشی و گونهفرهنگی با رویکزبانشناسی  .6

 ...( و شناختی شعرشناسی) با رویکرد شناختی ادبی مطالعات .7

 با رویکرد شناختی گفتمان تحلیل .8

  شناختیشناسی نشانه  .9

 (رشدی و اکتسابی هایزمینه) بالینی شناسیزبان .10

  ایرایانه شناسیزبان حوزه در شناختی هایمدل .11

 (یخارج زبان یریادگی دوم، و اول زبان یریفراگ زبان، پردازش یهامدل) نزبا روانشناسی .12

 زبان و تفکر .13

 (Neurolinguistics) زبان مطالعات عصب پایه .14

 (Language mapping) نگاشت زبانی مغز .15
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 اجتماعی شناخت و شناختی شناسینانسا حوزه در نظر مورد هایاولویت

ها با طیف وسیعی ای از دیدگاهزمینه شناخت اجتماعی در دنیا غنی و گوناگون بوده و در برگیرنده گسترهتحقیقات در 

تاد توسعه از موضوعات است. با توجه به اهمیت روز افزون موضوعات شناخت اجتماعی در توسعه و پیشرفت جامعه، س

 جتماعیاخود را در زمینه شناخت  پژوهشی پیشنهادیهای صدد است تعدادی از محور های شناختی درعلوم و فناوری

 اعالم نماید:

 گیری، های پژوهشی مبتنی بر کارکردهای شناخت اجتماعی )همدلی، تئوری ذهن، قضاوت، استدالل، تصمیمطرح

های ذهنی، وارههای شناختی، طرحها، باورها، سوگیریهویت فردی و اجتماعی، تعصب، تبعیض، اسنادها، نگرش

 ( اقتصاد رفتاری و ...های ذهنی، پردازش اطالعات اجتماعی، تصورات قالبی و کلیشه

 ( شناخت، انگیزش و هیجانHot cognition) 

 فرهنگ و شناخت اجتماعی 

o گیری هویت فردی و اجتماعی و دیگر کارکردهای شناخت اجتماعیتاثیر فرهنگ بر شکل 

o رهنگی در کارکردهای شناخت اجتماعیهای بین فرهنگی و درون فتفاوت 

 های کامپیوتریها، فضای مجازی و بازیبررسی تاثیرات شناختی و عصب شناختی رسانه 

 سازی کارکردهای شناخت اجتماعیمدل 

 بررسی مبانی عصب شناختی کارکردهای شناخت اجتماعی 

 بررسی سیر تحولی کارکردهای شناخت اجتماعی 

 ارزیابی و آموزش رفتارهای  از جمله کارکردهای شناخت اجتماعیمندسازی ارزیابی و توانProsocial ر کودکاند 

 شناخت اجتماعی در تعلیم و تربیت  بررسی نقش و جایگاه کارکردهای 

 فرهنگی شناسی و جامعه تکاملی، دیدگاه از اجتماعی شناخت کارکردهای گیریشکل تبیین  

  های اجتماعی برخطدر شبکهاستخراج الگوهای شناختی برای متقاعدسازی 


