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«ی مصنوع هوش  بر  ی مبتن کودکان یشناخت یهای باز و  یتکامل  شیپا افزارنرم  توسعه  »  

 

 تعالیبسمه
 

بنیان با رویکرد نوآوری باز و های دانشتقویت توان توسنننعه فناوری شنننرکت منظوربهوق نوآوری و شنننکوفایی  صنننن 

همکناری فنناوراننهد خن منت  ن ین ی را  راضی و عر نننه کردر اسنننت کنه در اناتنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه  

و توسنننعنه هنای ت قیقناتی  هنای پووهینننی و فنناور توانمنن  برای ا رای  ر بنینان و متعناابناگد هرورهنای دانششنننرکنت

 .نمای ها را شناسایی میاین شرکت  موردنیازهای  فناوری

بنیان متقا نی اسنت که توسنن صنن وق نوآوری و های دانشآنچه پیش رو داری د نیاز ت قیقاتی/فناورانه یکی از شنرکت

 :فرمایی تطفاگ به موارد زیر تو ه  .شکوفایی شناسایی و در ااتق فراخوان منتیر ش ر است

همه   .ن فراخوان ت قیقاتی و ارائه پروپوزال در ااتق انفرادید هروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنتشنرکت در ای (1

های  ها و مراکز ت قیقاتید شننرکتی دانینناارعلمئتیهآموختاان و اعضننای  پووهینناراند دانیننزویاند دانش

 .در این فراخوان شرکت کنن   توانن  با ت وین و ارسال پروپوزالمی  من انعالاهبنیان و فناور و سایر دانش

  1400  مردادماه  15  خیتار  تا  ض اکثر و  ییشنکوفا و ینوآور  صنن وق  شن رنیت و  چارچوب  در   یبا  صنرفاگ  هاپروپوزال (2

هایی که در چارچوبی پروپوزال .ارسننال شننون  ir/grant.inif.https://ghazal  در سننامانه ازال به آدر   Wordااتق  در  

 .های دیار به دست صن وق برسن د وارد فراین  ارزیابی نخواهن  ش د یا به روشرازآنیا

 .توسنن صنن وق نوآوری و شنکوفایی آااز خواه  شن   هاآنهاد فراین  ارزیابی  پس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزال (3

»مزری« برای  عنوانبهاز ت قیقاتی داشننته باشنن د انتخاب و پروپوزاتی که بییننترین تناسننق را با اتزامان این نی

 .بنیان متقا ی معرفی خواه  ش مذاکران تکمیلی به شرکت دانش

بنینان جمتقنا نننی ت قیر(د ارارداد  دهنن ر منتخنق جمزری ت قیر( و شنننرکنت دانشدر صنننورن توافر پروپوزال (4

در ااتق این اراردادد صنن وق نوآوری تا   .شن ای مابین »صنن وق«د »متقا نی« و »مزری« منعق  خواه   انبه3

ای و مرضله   وربهدرصنن  هزینه ا رای  ر  ت قیقاتی را به شننکع بالعو  به متقا ننی خواه  پرداخت تا   70

 .متناسق با پییرفت ا رای  ر د در اختیار مزری ارار هیرد

این فراخواند هنام (5 برای ا رای ت قیر مورد نظر پیشهرچنه در  امنا    بینیهنای کلی  و معرفی شنننن ر اسننننتد 

تواننن  افزون بر برننامنه معرفی شننن رد از هر روش ینا فنناوری دتخوار و در اناتنق ین  برننامنه پییننننهناددهنن هنان می

 .ت قیقاتی و دستیابی به اه اف آن استفادر کنن   مسئلهت قیقاتی متفاون برای ضع این  

های صننن وق نوآوری و شننکوفایی  من ی از ضمایتربهر  منزتهبهت وین و ارسننال پروپوزال در ااتق این فراخواند  (6

صنن وق نوآوری و شنکوفایی خود را ملزم به رعایت م رمانای    .کن نخواه  بود و برای فرسنتن ر ضقی ایزاد نمی

 .های ارساتی م رمانه نزد صن وق باای خواه  مان دانسته و مفاد کلیه  ر 

کارهزار صننن وق در میان باذاری     عنوانبهیا ابهام در خصننوا این فراین  را با شننرکت بومرن   سننلالهرهونه  (7

 (021-88398563و  88398543جشمارر تما :  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضی درباره شرکت دانش    

 

دانش شرکت  ی   سفارش  به  فراخوان  دوبنیان  این  نوع  است  توتی ی  ش ر  نوروسا  که  ت وین  ضوزر  و  ینس  در 

اب  یهایتکنوتوژ از  نوروف 2مغز   میمستق  انی  ر  با  یکی اتکتر    یت ر  د1مغز   یسی مغنا     یت ر  یع مرتبن    ی ب د د 

  د سنزیروان  ییاار آزما  یصدتیخ  یها ینی  در کل   یتخصص  صورن بهو    فعاتیت دارد   3ی م اسبات   ی مغز  نوار  و  یوفی ب ب

  و خانوادرد  ی اختالالن خلق   ید نو وان و بلوغد اختالالن ا طراب  یعدت ول و تکامعد ت ص  یزانیدو ه  یمیکالن رفتار

 ده .ارائه می خود را خ مان 

د  او در آین ر  ی روان  سالمت  در   ساتای رش  ذهنی کودک از نوزادی تا پنج تیاهم   به  تو ه  با   1389  سال   در   این شرکت 

 . دنبال کن توت   ی ابت ا از  نوزادان تکامع و رش   مراضع به پرداختن منظوربهرا  ی  ی   کردی رو کرد تالش

  

 
1 TMS 
2 tDCS 
3 QEEG 
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 لهئضرورت مس
  ی هاسال  نیهمده  و  رخ می  ” یکودک  “  کوتار  دورر  ی    انسان  مغز  رش    از  ی مهم  بخش  

  نظارن  .دهن یم   شکعرا    وی  ی شناخت  تکامع   مراضع  نیتریات یض  م  ودد   اتبته   و  یی ابت ا

  د یزن ه   ه یاوت  ی هاسال  در  ب ن   و  مغز  رش    ی باال  سرعت  تو ه بها  ب  کودکان  یرفتیپ  بر

  باالترینبا    درمان  آااز  و  میکالن  ییشناسا  دیشناخت   یاوا  تیتقو  برای  ملثر  یروش  عنوانبه

ممکن است    ی ا تماعو    یعا فد  یشناخت  اختالالن   کهازآنزایی.  روداثربخیی به کار می

  صیتیخ  استد  رید  اریبسها  آن  درمان   یبرا  که  دهن   نیان  را  خود  ی زمان  و  بمانن   مغفول

  ت یاهم  ضائز  ار ی بس  د میکالن  کاهش  یا   اصال     هت   در  مواعبه  م اخالن  انزام  و  زودهناام 

 .است

  ن یمعتبرتر  از  4ASQ  ی تکامل  شیپا  آزمون  کودکاند  یارباتار  یبرا  مو ود  یهاروش  نیب  از

  هزار   ن یچن   یبرا  ساالنه  که   است   کودکان  ی ضرکت-یهوش  ی شناخت  ارزیابی   یهاآزمون

  امکان  ن یا  کودکاند  تکامع   ش یپا  ی هاآزمون  مزموعه  .هرددیم   ا را   هان  سراسر  در   کودک

  در ( سال 5ج ی ماها 60 تا  2 از را  خود فرزن ان   یتوانمن   تا   ندهیم  کودک  ن یمرااب به را

-ی شخص  و  مسئله  ضع  فدی ظر  ضرکان  درشتد ضرکان  ارتبا اندج  تکامع  یاصل   طهی ض  پنج

 ضوزرد   هر  در  ارمز  ای  زرد  تیو ع   میاه ر  صورن  در  و  کردر  یریهان ازر  (یا تماع 

  و   ن  ینما  افتیدر  را  خود  کودک  تأخیر   بران  یبرا   ی مف   ی راهکارها   و  الزم  یهاییراهنما

  تیفعات  با   الزم است  روازاین.  باشن   داشته  او  تیو ع  بهبود  در  یسع   یی ال  دورر   نیا  در

  دوران   در  یمغز  رش   و  یعصب  ستمیس  از  یکاف   شناخت  و  آزمون  نیا  مبتنی بر  یپووهی

  ندیسرزم   ن یا  فرزن ان  همه  یبرا  دستر    در  و   ی کاربرد  یهاروش  کم   به   کودکاند   تکامع 

 .هردد ی اتی عمل  ساتایپنج تا توت  ی اتی ض دورر  بر نظارن

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

افزار پایش تکاملی و توسعه نرم  »

 بر  یمبتن های شناختی کودکانبازی

 «یمصنوع  هوش

 

 
 

 
4 Age and Stage Questioners 
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وسیع در سطح     وربهاز سوی دیارد با تو ه به ع م و ود متخصصین ارباتاری و تیخیص زودهناام به تع اد مناسق و  

برخند   هوشمن   یهاروش  کارهیریبهکیورد   و  اهمیت خاصی ی شناخت  اختالالن  زودهناام   صیتیخ   هت  اتکترونیکی  د 

  فرآین   نبتوانکه  ASQ یتکامل  ش یپا ی هاآزمون ضاصع از های دادر  مبتنی برهای هوشمن  افزارنرمتوتی   اریدانیببه. یاب می

  سالمت   اء ارتق   ضوزر  در   ی مهم  ازین  د  ی کن را    تکامع   ی اصل  طهی ض  پنج   با   مرتبن   ی هایباز  سازی و پیینهاد تیخیصد شخصی

 . خواه  کرد مرتفع را  کیور  یشناخت 

 

 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

و اختالل    سمیت اُمانن     یزودهناام اختالالن شناخت   یصتیخ  هوشمن    هاییتماتاورتوتی     منظوربهدر این مسئله ت قیقاتید  

های شناختی برای هر کودک  از آزمون  ش ر استخراجهای  الزم است دادر  د(ASQج  ی تکامل  یش آزمون پا  ی هاتمرکز به کم  دادر

ها  دادر  دپزش تیم میاور و روان  های مختلف سنی در نظر هرفته ش ر و بر اسا  سابقه عملکرد کودک و تیخیصدر دورر

های  با ارزیابیهای مختلف شناختی  با تو ه به سابقه مخا بین و نتایج تستبیش از پنج هزار دادر    هذاری شون .برچسق

 که در اختیار شرکت مزری ارار خواه  هرفت.  به دست آم ر است ASQهای مختلف ه ضوزر مربوط ب

مرضله   پیینهاد  هوشمن   اتاوریتم  دبع یدر  ارائه  ش رسازیشخصی  یم توا  برای  اابلیت    ی شناخت  یهایباز   پیینهاد  با 

 جاپلیکیین همرار تاتی(    مو ود در شرکتهمرار    افزارهای تلفندرنهایت در بستر نرمتوسعه یاب  و    کودک ت یو ع  با   متناسق 

 سازی شود.ی پیادرمکان فارغ از مواعیت متفاون  اایار  یبرا ترهستردر ی دسترسایزاد  منظوربه

  بودن  تخصصی   و   دادر   کمبود .  است  رش  /اختالالن  یی شناسا  ن یفرا  یرفت ی پ  سنزش   ی ارهایمع   پروژرد   ن یا  ی قاتیت ق   هلوهار 

ب ین منظور    . باش می   ر   نیا  یا را  چاتش   ترین مهم  نیز از   م نظر  ی هاتمیاتاور  آموزش   هت  دها دادر  هذاری برچسقضوزر  

اول هام  در  است  ت قیر  الزم  مزری    ء ارتقا  و   صیتیخ   هت  هوشمن    ی ها  ی تکن  یریکارهبه  ضوزر  در   مو ود  منابعد 

  و   یآور مع  نیمتخصص  کم    بهمتقا ی را    شرکت  در  مو ود  یها دادررا بررسی کن د سپس    کودکان  یشناخت   یهاتیاابل

  ی مبنا  بر  هوشمن   یهااتاوریتم  ریسا  و  بررخِ  ی هاستمیس  بر  ی مبتن  ی هاالگوریتم  بای   نمای  و در هام سوم  یهذاربرچسق

  ن  یفرآ  در   و   داشته  را     ی    یها دادر  کردن   ا افه  تیاابل  ستی بایم  ها اتاوریتم  ن یا.  ارائه نمای را    ش ر   هذاری برچسق  یهادادر

  و   اختالالن  ینی بشیپ  د ی  راضی ش رهااتاوریتم  یخرو .   نشو  هرفته  کار  به  کودکان یشناخت  یهاتیاابل  ءارتقا   و  صیتیخ
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بستر    صورن بهاست که    افرادی برای    ش ر یسازیشخص  ی م توا  ارائه  همچنین  از  یا  جشامع    افزارهای نرمضضوری  مختلف 

 ان . های شناختی خودد مخا ق شرکت ارار هرفتهاابلیتارتقاء   هت ارزیابی و  موبایع( افزار نرمت ت وب و  افزارهاینرم

های  اتاوریتم با الزم   مطابقت بهینه ش ر و  دانبور ی هادادر هت استفادر از  دپیینهادی  یهااتاوریتم در هام چهارم الزم است

بسترهای    یریکاره به هت    پیینهادی  و    افزارهای نرمی شرکت جشامع  افزارنرمدر  این    ایزاد (  افزارنرمت ت وب  در  شود. 

 مذکور تهیه خواه  ش .  افزارهاینرمنیز از بستر  اتاوریتمهای ورودی مرضله دادر
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 های تحقیقگام     

در ضوزر     .1 مو ود  منابع  مرور  و  و  تکنی    کارهیریبه مطاتعه  ارتقاء های هوشمن   هت تیخیص 

 های شناختی کودکاناابلیت 

 شرکت  متخصصینای مو ود در شرکت به کم   ه دادر   هذاریبرچسق و    آوری  مع  .2

با   اتاوریتم هوشمن  مبتنی بر  های  اتاوریتم برر و سایر  های ِخهای مبتنی بر سیستم اتاوریتم ارائه   .3

  هت ارباتاری  متقا ی   های مو ود در شرکت دادر استفادر از 

دادر اتاوریتم   سازی بهینه  .4 بر  مبتنی  از   آم ر دست به های  دادر   کارهیری به  هت    انبورهای  های 

 یا ارتقاء شناختی ی بخیتوان  هت    مو ود در شرکتهای  افزار نرم اپلیکیین و  

واسن  هت  افزار نرم   ارائه  .5 و   ش رانزام   هایسازی اتاوریتم نتیزه    کارهیری به های  اپلیکیین  در 

 های مو ود در شرکتافزار نرم 

 

 خروجی تحقیق  

 های شناختی کودک افزار پایش تکاملی و بازینرم •

 (  Recall:70%و   Precision:75%ج ی شناخت  اختالالن شناسایی اتاو برای ارباتاری ی هااتاوریتم •

های شناختی  هت توتی   و فعاتیت  ASQهای  تست  های مربوط بهیباز   پیینهاددهن رهای  اتاوریتم •

 های کودک تواناییارتقاء  منظوربه ش رسازیشخصیم توای 

 

 تحقیق  الزامات      

سازی   • سامانهاتاوریتمپیادر  رویکرد  با  م اسباتی  اختالالن  های  بینی  پیش  خبرر  هت  های 

 های شناختی با دات و ص ت مناسق ارائه بازیشناختی و 

دادر • کردن  شرکت  منسزم  در  مو ود  آنهای  کارهیری  به  منظور و  به  های  اتاوریتمتوسعه    ها 

 . را داشته باشن های   ی  با دادرسازهری  هوشمن ی که توانایی 

 پیادر ش ر در اپلیکیین همرار تکامع کودکان های اتاوریتمپیادر سازی  •
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

ای که با مفاهیم  هونهای علوم دادر و علوم شناختید بهرشتههای بینسابقه فعاتیت مزری در ضوزر •

 هر دو ضوزر کامالگ آشنا باش  

برچسق • تزوم(  هت  صورن  جدر  استقرار  و  شرکت  تیم  با  دادرهمکاری  آزمون هذاری  و  ها 

 ش ر های  راضیاتاوریتم

دادر  اتاوریتمانطباق کامع   • بهبا  تهیه خرو ی  هت  و  آین ر شرکت  و  کارهیری در  های مو ود 

 ساختارهای مو ود در شرکت متقا ی 

 مسئله  ت صیالن و سوابر تیم ت قیقاتی و تناسق آن با •

 مسئله رویکرد فنی تیم ت قیقاتی به  •

 دسترسی به تزهیزان آزماییااهی و مواد اوتیه و سایر اتزامان ا رای ت قیر  •

 هزینه ا رای ت قیر  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

: مزری در ماتکیت معنوی ناشی از ا رای ت قیر سهیم خواه  بود و انتیار مقاته میترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و اشارر  مقاته در کنفرانس  ارائههای داخلی و خار ید  توسن مزری و متقا ی در ژورنال

 .ان رکاران مزاز خواه  بودبه نام همه دست

وکار شرکت متقا ید منافع ماتی ناشی از توسعه این فناوری تماماگ  کسق  : با تو ه به م لمالکیت منافع مادی •

 . اتزضمه ا رای پروژر ت قیقاتی را دریافت خواه  کردمتعلر به شرکت متقا ی بودر و مزری صرفاگ ضر

 

 ارسال پروپوزال 

  1400مرداد    15صن وق نوآوری و شکوفایید ت وین و ض اکثر تا تاریخ    موردنظر ها صرفاگ بای  در چارچوب  پروپوزال

به آدر    به  رازآنیاهایی که در چارچوبی  پروپوزال  .ارسال شون   ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه ازال  د یا 

  . فراین  ارزیابی نخواهن  ش های دیار به دست صن وق برسن د وارد  روش

https://ghazal.inif.ir/grant
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«ی مصنوع هوش  بر  ی مبتن کودکان یشناخت یهای باز و  یتکامل  شیپا افزارنرم  توسعه  »  

 


