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(همگرا)علوم و فناوری های نوظهور   
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 علوم شناختی

 مطالعه علمی و نظام مند 

مغز-ذهن  

 رویکردی میان رشته ای و همگرا

بررسی کارکردها و فعالیت های 
مغز مانند زبان، -شناختی ذهن

توجه، حافظه، تصمیم گیری، بینایی 
..و  
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 مفاهیم پایه در علوم شناختی

 ورود به ژرفا

کشف فضای 
 درون

ذهن پیچیده 
ترین ماهیت 

در جهان 
 هستی

پایه گذاری 
، 50در دهه 

سازماندهی 
70در دهه   

را  90دهه 
دهه مغز 
 نامیدند

بازنمایی 
 های ذهنی

محاسبات و 
پردازش  
 اطالعات
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زیر شاخه های 
 علوم شناختی

روانشناسی 
 شناختی

علوم اعصاب 
 شناختی

فلسفه 
 ذهن

زبانشناسی 
 شناختی
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 حوزه های کاربردی علوم شناختی

مداخله تشخیصی و 
 درمانی

 تقویت شناختی

آموزش و پروش  
 شناختی

 علوم دفاع شناختی
مدیریت و اقتصاد 

 شناختی

شناخت اجتماعی و 
 تغییر ذهن ها

هوش مصنوعی و  
 روباتیک

 بازی های رایانه ای

تحلیل اطالعات و 
 رسانه های گروهی

 مهندسی شناختی
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 ابزارهای مورد استفاده در مطالعات علوم شناختی

 ثبت تک سلولی و ثبت های الکتروفیزیولوژیک   

 تخریب بافت، هیستولوژی ، اتورادیوگرافی

..رفتاری و فارماکولوژیکال و  

نوروسایکولوژی ، الکتروفیزیولوژیک و رفتاری      

 MRI, fMRI, PET, EEG, CTscanتصویر بردای عصبی 

TMS, tDCSتحریک مغز 

 مدل سازی شناختی   

 روباتیک و هوش مصنوعی

مغز-رابط کامپیوتر  
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فرم، فضا، حرکت و رنگ مبتنی بر : طرح ها در مغز
 مسیرهای حسی، ادراکی و عصبی در مغز
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 رویکرد شناختی به طراحی صنعتی و سیستم های چند رسانه ای

( مهندسی شناختی ) ارگونومی شناختی                     ارگونومی فیزیکی    
 از تناسب با آناتومی و فیزیک بدن به تناسب با فیزیولوژی و ویژگی های مغز/ذهن

بهبود سازگاری، باال بردن عملکرد و تناسب : فهم تعامل انسان با سیستم های پیچیده 
 بین انسان و سیستم های عملگر

 در واقع مهندسی شناختی تالشی است در رابطه با تجزیه و تحلیل، طراحی و ارزیابی 
 سیستم های پیچیده ی تکنولوژی بر اساس فرایندهای شناختی اپراتورها

شناخت کاربر، پیش بینی تعامل کاربر با محصول، درک فرایندهای ذهنی و پردازش  
 اطالعات کاربر و طراحی مطلوب برای پاسخ به نیاز های شناختی و روانشناختی آنها  
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 کاربردهای علوم شناختی در طراحی صنعتی و سیستم های چند رسانه ای
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 مدل های مربوط به کاربر

( شناختی)مدل ذهنی 
مبتنی بر روانشناسی  

علوم )شناختی 
(شناختی  

( مدل کار)مدل عملکرد 
 مبتنی بر نظریه عملکرد

مدل های رفتار گرایی 
مبتنی بر نظریه 

پاسخ=محرک  

نگرش محصول 
 محور

ارزش های 
 فناورانه

نگرش عملکرد  
 محور

ارزش های 
 انسانی

 نگرش شناخت

 محور

کارکردهای عالی 
 شناختی

توانایی ها ی 
شناختی و ظرفیت 

 ذهنی

توانایی ها و ظرفیت 
 فیزیکی



 نورومارکتینگ، طراحی و بسته بندی محصوالت
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 تداعی ها تبلیغات
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 رمزگردانی

ذخیره 
 سازی

 بازیابی
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 توجه

 بازشناسی
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 شناخت عوامل زیان آور زیست محیطی در تولیدات صنعتی مبتنی بر فیزیولوژی مغز
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 طراحی صنعتی فضا، دکور و اشیا مبتنی بر مبانی رشد شناختی مصرف کننده
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حرکتی/حسی  

 شناختی

 آموزشی

 اجرایی
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 شناسایی عوامل اجتماعی، فرهنگی، شناختی و روانشناختی در طراحی محصول

•  فرهنگ مادر

•  سنت و مدرنیته

• رشد جسمانی    

• هورمون ها و تغیرات 
 فیزیولوژیکی

•  گروه همساالن

•  رشد اخالقی

•  ارزش ها

•  تغیرات هیجانی،

•  عاطفی و شناختی

روانشناسی 
 شناختی

روانشناسی 
 اجتماعی

فرهنگ و 
مردم 
 شناسی

روانشناسی 
 رشد
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 خانگی سازی و اپلیکیشن سازی تجهیزات و درمان های پزشکی

ارزیابی های 
 فیزیولوژیک

اختالالت  
 شناختی

توانمند سازی 
 شناختی
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طراحی بازی های رایانه ای مبتنی بر دوره رشدی و کارکرد های شناختی کاربر سالم و کاربران مبتال 
 به اختالالت شناختی
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روانشناسی 
 تکاملی

-استراتژیک
 تیراندازی

ورزشی-جنگی  

ماجرایی-هیجانی  
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 روانشناسی شخصیت و رشد شناختی

دانشگاه دوک در مطالعۀ جدید  روان شناسان 
خود به این نتیجه رسیده اند که کلیشه های  

طبقاتی که در فیلم های بزرگ دیزنی تقویت  
از زندگی را به بینندگان  سبکی می شوند، 

از  سبک افراد در این . جوان معرفی می کنند
زندگی، سرنوشت خود را می پذیرند تا زمانی  
که سخت کوشیِ خودشان سبب شود از فقر 

و  در دنیای سفیدبرفی چنانچه . بیرون آیند
. کوتوله همه با انرژی کار می کنندهفت   

مطالعه ای دربارۀ نظام طبقاتی در بزرگ ترین فیلم های دیزنی 
. 2016گاردین، .پیکسارو   
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Virtual Reality 
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 هوش مصنوعی

شبکه های 
 عصبی

 روباتیک

سیستم های 
 خبره

یادگیری 
 ماشین

بینایی 
 ماشین
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 بهره گیری از روانشناسی شناختی در بازار یابی اینترنتی و آموزش الکترونیکی

49 



50 


