
فراخوان شناسایی نیاز شرکت های صنعتی

در حوزه هوش مصنوعی



در سال های اخیر، روند تزریق فناوری های جدید به صنایع مختلف، از غذایی و 
هوایی گرفته تا نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و فوالد، و لوازم خانگی قوت گرفته 
است. برخی از این فناوری های جدید به بهبود یا توسعه محصوالت جدید، و برخی 
نیز به ارتقای کارآیی یا اثربخشی فرایندهای داخلی صنایع کمک می کنند، و در نهایت، 
به تقویت توان نوآوری بنگاه های صنعتی و بهبود رقابت پذیری آن ها منجر می شوند. 



مقدمه
امتزاج فناوری های جدید و در صدر آن ها، خانواده بزرگ فناوری اطالعات با صنعت، به قدری چهره 
صنایع مختلف را دگرگون ساخت و هزینه و زمان نوآوری در آ ن ها را کاهش داد که برخی این پدیده را 
»انقالب صنعتی چهارم« نامیدند. صنعت برآمده از این انقالب که به »صنعت 4« موسوم است، با اتکا 
به فرصت های ناشی از فناوری اطالعات، از فرایندهای کارآمدتر، انعطاف پذیرتر و سریعتری برای تولید 

کاالهای باکیفیت تر و در عین حال ارزان تر برخوردار است. 
منابع مختلف، فناوری های مختلفی را به عنوان پیشران »انقالب صنعتی چهارم« معرفی کرده اند که 
از ریزپردازنده ها یا حسگرهای هوشمند تا سیستم های صنعتی و تولیدی مبتنی بر هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین، سیستم های تجزیه و تحلیل کالن داده و داده کاوی، شبیه سازی، واقعیت افزوده یا 

مجازی و ... را در بر می گیرد. 
از این رو، مرکز توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تقویت بنیه نوآوری صنایع بزرگ 
کشور و رقابت پذیری آن ها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق تسهیل ورود به صنعت نسل چهارم و 
جذب فناوری های جدید، فراخوان حاضر را منتشر کرده است که هدف آن، شناسایی نیازهای صنایع بزرگ 

در حیطه »انقالب صنعتی چهارم« با تاکید بر »هوش مصنوعی« است.



اهداف این فراخوان
مرکز توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی همزمان 

با شناسایی و ارزیابی نیازهای صنایع بزرگ، توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت های دانش بنیان، فناور، خالق و 

استارت آپ های حوزه »هوش مصنوعی« را نیز شناسایی کرده است تا با کنار هم قراردادن »نیازها« و »توانمندی ها«، 

زمینه مساعد برای به هم رسانی آن ها و نهایتًا برآورده ساختن نیازها با تکیه بر توانمندی های بومی فراهم گردد.

لذا مهمترین اهداف این فراخوان عبارتند از:

شناسایی نیازهای صنایع بزرگ کشور در هوش مصنوعی

تطبیق نیازهای صنایع با توانمندی ها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه داخلی

به هم رسانی عرضه )توانمندی ها( و تقاضا )صنایع بزرگ(

تامین مالی همکاری مابین عرضه و تقاضا از طریق اعطای تسهیالت

تولید محصوالت مهندسی بین رشته ای که از هوش مصنوعی استفاده می کنند



صنایع اولویت دار این فراخوان
شرکت در این فراخوان برای کلیه صنایع بزرگ کشور که ورود به انقالب صنعتی چهارم و دیجیتالی شدن را هدف گرفته اند، 

آزاد و رایگان است. با توجه به شناخت مرکز توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال از توانمندی های کشور در حوزه هوش  
مصنوعی، صنایع زیر در اولویت هستند:

• صنایع نفت، گاز و پتروشیمی: هوش مصنوعی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد بسیار زیادی دارد. برای مثال از این 
فناوری می توان برای شبیه سازی مخازن زیرزمینی استفاده کرد و یا دوربین های مجهز به هوش مصنوعی می توانند هرگونه 

شیء یا اقدام غیرمجاز و خطرناک را روی سکوهای نفتی تشخیص دهند. شرکت نفتی ِشل سرمایه گذاری هنگفتی برای 

توسعه هوش مصنوعی انجام داده و امیدوار است این فناوری، راه حل های کارآمدی برای غلبه بر چالش های کلیدی صنعت 

نفت ارائه دهد. این شرکت از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه های استخراج گاز طبیعی استفاده می کند.

• کشاورزی و شیالت: فناوری های جدید می توانند نقش قابل توجهی در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری صنعت 
کشاورزی ایفا کنند. برای مثال خدمات پیش بینی آب و هوا که در سال های اخیر به مدد هوش مصنوعی امکان پذیر شده است، 

می تواند به طور چشمگیری بهره وری صنعت کشاورزی را ارتقا دهد. خوشبختانه در سال های اخیر، شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ های ایرانی به توانمندی های قابل توجهی در این زمینه  دست یافته و خدمات قابل اتکا و ارزان قیمتی ارایه می دهند 

که به نظر می رسد نزد صنایع کشاورزی و کشاورزان کشور کمتر شناخته شده است. پیشگیری از سرقت محصوالت کشاورزی 

و به ویژه محصوالت گران قیمت مانند زعفران و پسته از طریق ترکیب هوش مصنوعی با پهپادها و اینترنت اشیاء و یا کشاورزی 

هوشمند از کاشت، داشت تا برداشت نیز از دیگر خدماتی است که با تکیه بر فناوری بومی قابل ارایه به جامعه کشاورزی است.

• سالمت:  هجوم فناوری اطالعات به حوزه سالمت، با بهبود فرایندها و کمک به ایجاد محصوالت و خدمات جدید و نوآورانه، 
چهره متفاوتی از حوزه سالمت ترسیم کرده و پارادایم جدیدی موسوم به »سالمت دیجیتال« شکل گرفته است. برای مثال 

از هوش مصنوعی می توان برای افزایش دقت فرایندهای تشخیص و درمان در قالب هایی همچون دستیار پزشک استفاده 

کرد، در حالی که علت حدود 12 درصد مرگ ومیر در دنیا ناشی از خطاهای پزشکی است. تشخیص دیابت با استفاده از 

عکس عنبیه، تشخیص زودهنگام و غربالگری آلزایمر با تکیه بر بینایی سنجی یا تشخیص بیماری های پوستی با استفاده از 

پردازش تصویر تنها بخشی از خدمات قابل ارایه با تکیه بر هوش مصنوعی است. همچنین تشخیص ساختار پروتئین ها یکی 

از پیچیده ترین مراحل داروسازی است که به دلیل حجم وسیع اطالعات با چالش های زیادی روبروست و هوش مصنوعی 

در کنار پردازنده های قوی می تواند در زمان کوتاهی نتایج بهتری را برای پژوهشگران آماده سازد.

• توانبخشی: هوش مصنوعی می تواند با بهبود محصوالت و خدمات توانبخشی موجود و توسعه محصوالت و خدمات جدید، 
به ارتقای کیفیت و کمیت خدمات توانبخشی کمک کند. برای مثال می توان به »عینک هوشمند نابینایان« اشاره کرد که با 

استفاده از پردازش تصویر و برخی فناوری های دیگر، به نابینایان کمک می کند تا اشیا اطراف خود را شناسایی کنند یا برای 

آن ها کتاب بخواند. هوش مصنوعی همچنین با توسعه یک شخصیت انیمیشنی می تواند به ناشنوایان کمک کند کالم هر 

گوینده ای را در قالب ایما و اشاره دریافت کنند. ترکیب هوش مصنوعی با فناوری های دیگری مانند علوم شناختی نیز با تجویز 

حرکات ورزشی مناسب به بیماران می تواند گام های موثری در بازتوانی بردارد.

• آموزش: گرچه با ورود فناوری اطالعات به عرصه آموزش، سال هاست که »آموزش مجازی« به عنوان یک خدمت تجاری 
شکل گرفته است، اما هجوم هوش مصنوعی به این عرصه، تحوالت جدید و متفاوتی را رقم زده است. برای مثال هوش 

مصنوعی می تواند با توسعه ابزارهای هوشمند، دانش آموزان، خانواده ها، مربیان و مدارس را در ارزیابی آموزشی و تحصیلی 

یاری دهد. همچنین هوش مصنوعی با شخصی سازی آموزش در سطح فردی می تواند به ارتقای چشمگیر اثربخشی آموزش 

کمک کند. پردازش تصویر نیز با نظارت بر دانش آموزان حین برگزاری آزمون از طریق دوربین لپتاپ یا تلفن همراه، می تواند به 

مربیان و مدارس کمک کند تا آزمون های مجازی را با اطمینان و اثربخشی بیشتری برگزار کنند.



اما عالوه بر این ها، هوش مصنوعی کاربردهای دیگری نیز دارد که می تواند به بیش از یک صنعت خاص کمک کند: 

• مرتب سازی: هوش مصنوعی و به طور خاص پردازش تصویر می تواند فرآیند کنترل کیفیت و مرتب سازی محصوالت را 
تسهیل کند. برای مثال در حوزه ی خشکبار، استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل کیفیت سبب می شود به راحتی بتوان کاالی 

نامرغوب را از مرغوب جدا کرد یا کاالها را به دسته های مختلفی تقسیم کرد. از بینایی ماشین برای جداسازی انواع زباله ها در 

مراکز بازیافت و یا تفکیک خروجی های صنایع پتروشیمی بر اساس اندازه و رنگ نیز می توان استفاده کرد. در ایران نیز، یک 

شرکت فناور اقدام به طراحی دستگاه پاکسازی گل زعفران و جداسازی بخش های مختلف گل با استفاده از فناوری هوش 

مصنوعی کرده است.

• کنترل کیفیت: کنترل کیفیت یکی از نیازمندی های اساسی خطوط تولید صنعتی است. برای مثال، هوش مصنوعی 
می تواند با کنترل دقیق و ارزان کیفیت، به کاهش اعوجاج سرامیک و رنگ آن کمک کند که کمک بزرگی به صنایع کاشی سازی 

و سرامیک کشور محسوب می شود.



تسهیالت ویژه ستاد برای این فراخوان
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برای تسهیل همکاری مابین شرک های صنعتی و فناوران کشور 

)اعم از شرکت های دانش بنیان، فناور، خالق یا استارت آپ ها( تا سقف 150 میلیون تومان تسهیالت در نظر گرفته است که 

در صورت موفقیت طرح، قابلیت تبدیل به کمک بالعوض را دارد.

دریافت این تسهیالت، مستلزم معرفی نیاز یا نیازهای شرکت در قالب این فراخوان )فرم های مربوطه( و نهایتا عقد قرارداد 

همکاری با یکی از شرکت های دانش بنیان، فناور، خالق یا استارت آپ های توانمند کشور در این عرصه است. 



ت نام در فراخوان
ط ثب

شرای

• هیچ محدودیتی به لحاظ »میزان فروش« برای ثبت نام در این فراخوان وجود ندارد. اما 
شرکت ها و صنایعی که درآمد سال گذشته آن ها مطابق اظهارنامه رسمی بیش از 10 میلیارد 

تومان بوده و دانش بنیان نیستند، در اولویت هستند. 
• هیچ محدودیت جغرافیایی برای ثبت نام در این فراخوان وجود ندارد، و شرکت ها می توانند 

از سراسر کشور در این فراخوان ثبت نام کنند. 
• شرکت در این فراخوان برای همه شرکت های صنعتی واجد شرایط، آزاد و رایگان است. 

در هیچکدام از مراحل این فراخوان، هزینه ای از شرکت کنندگان دریافت نمی شود.
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طرح ها باید از طریق سایت چالش های فناوری و نوآوری ایران به نشانی iChallenge.ir ارسال شوند. برای این منظور 
در صورتی که قباًل ثبت نام نکرده اید، ابتدا در سایت ثبت نام نمایید. ثبت نام در سایت و شرکت در چالش رایگان است و 

هیچ محدودیتی ندارد.

با ایجاد حساب کاربری و ورود به سایت می توانید از طریق بخش ثبت نام و آپلود طرح نسبت به ثبت طرح خود اقدام 
نمایید. با هدف تسریع فرآیند ثبت طرح، پیشنهاد می شود ابتدا فرم پیش نویس طرح را از صفحه اختصاصی چالش 
دریافت کرده و با دقت تکمیل کنید.پاسخ های خود را در زمان ثبت نام آنالین مطابق پیش نویس دریافتی وارد نمایید. 

ثبت نام و ارسال طرح مستلزم مطالعه و تایید منشور حقوقی آی چلنج است. بنابراین حتمًا پیش از ثبت نام و ارسال طرح، 
منشور حقوقی را به دقت مطالعه فرمائید. 

شرکت کنندگانی که قصد دارند بیش از یک طرح در این فراخوان ثبت کنند، یکی از آن ها را در سامانه به روش فوق ثبت 
کرده و مابقی را از طریق ایمیل برای دبیرخانه ی چالش ها بفرستند.

نحوه ثبت نام و ارسال طرح

راه های ارتباط با دبیرخانه چالش ها:

http://iChallenge.ir

