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 مقدمه -8
-باشد. تاسیس اولین مراکز آیندهپژوهی در داخل کشور، بسیار محدود میراکز آیندهتعداد م

مرکز در کشوور موورد  44گردد. در این پژوهش حدود بر می 31پژوهی در کشور به اوایل دهه 

درصود مراکوز  88درصد مراکز دولتوی،  53بررسی قرار گرفته است. از بین مراکز بررسی شده، 

هایی هسوتند د. اکثر این مراکز اندیشکدهنباشا نیز مراکز غیرانتفاعی میدرصد آنه 9خصوصی و 

-باشد بیشترین فعالیتها، روی موضوعاتی نظیر آینودهپژوهی میکه یکی از فعالیتهای آنها آینده

گذاری، مشاوره و آموزش گیری، سیاستریزی استراتژیک، تصمیمپژوهی، علوم مدیریت و برنامه

نبوده،   "نگاری جوانانآینده "یجکدام از این مراکز به طور خاص روی موضوعباشد. فعالیت همی

 اما مقاالتی درباره این موضوع دیده شده است. 

هدف از این گزارش بررسی مراکز فعال آینده پژوهی در داخل کشور بر اساس منابع موجود 

، ترجموه هوا، کتابهوا و باشد. در بررسی هر مرکز وجود پروژه ها، مقواالتدر شبکه اینترنت می

 همایشها مورد توجه قرار گرفته است.
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  داخلی مراکز فعال -2

 
 وری)آصف(فنااندیشکده صنعت و  -8 -2

 
http://www.iranasef.org 

  :پيشينه

گوروه "بوا عنووان  4877وری در واقع یک کانون تفکر است کوه در بهوار فنااندیشکده صنعت و 

هوای مطالعواتی گونواگونی را بوه تأسیس شده است. آصوف تواکنون پروژه "مهندسان مشاور هوایی

ویژه سازمان محترم صنایع هوایی نیروهای مسلح، انجام داده ای مختلف دولتی، بههسفارش سازمان

و با جلب موافقت وزارت محتورم علووم، تحقیقوات و  4832عنوان این موسسه از ابتدای سال  است.

وری )آصف( تغییر یافته است. این تغییر عنووان، نشوانه گسوترش فناوری به اندیشکده صنعت و فنا

 وری است. فناهای صنعت و ف به کلیه حوزههای آصفعالیت

  :ماهيت سازمانی

لعواتی و آصف یک موسسه غیرانتفاعی و دارای اساسنامه مصوب است که با عنوان موسسوه مطا

 شود. اداره می "شورای تفکری"نظر یک  در حال حاضر، آصف زیر .پژوهشی به ثبت رسیده است

   :فلسفه وجودی

 وریفنات و پردازی در زمینه صنعنظریه 
 سازی استراتژیکتصمیم 

های دولتی و ها و شرکتگویی به دو نیاز اساسی کشور و همچنین سازمانآصف با هدف پاسخ

  : استگذاری شدهخصوصی پایه

مرکوز "عنوان یوک وری بوهفنوابنیان نظری و معرفتوی کشوور در زمینوه صونعت و  . توسعه4  

  "پردازنظریه

http://www.iranasef.org/
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مرکوز "عنوان یوک وری بوهفنواهای صونعتی و ها و استراتژییاستگیری س. کمک به شکل2   

 ."سازی استراتژیکتصمیم

 : های زیر استوار استسازی استراتژیک در آصف، بر پایه فعالیتفرآیندهای تصمیم

 پژوهی؛های آیندهمطالعات و تحلیل .4

 اندیشی با خبرگان و کارشناسان؛هم .2

 مطالعات ترازیابی )تطبیقی(؛ .8

های حلها در هر زمینه و ارائه راهها و فرصتعلمی و کارشناسی پیرامون چالش هایتحلیل .1

 بومی، جامع و اثربخش.

 صف:زمينه های کاری آ

 پژوهی آینده 

 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 

  وریفنامدیریت  

 :های استراتژیكارزش

  . مشتری4

  . یادگیری 2

  . تفکر ارزشی 8

 بانی. دیده1

 به هنجارهای جهانی. دستیابی 5

 کتب منتشر شده:

 هاروند تکاملی طراحی جنگنده -4

ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام ، مترجم: مهرداد مرادی، نویسنده: پرفسور ری ویتفورد

 حسین)ع(

 انتخابهای هوشمندانه -2

موسسه  ناشر:فر سیاوش ملکی مترجم:، اس.هاموند، هوارد رایفا نویسنده: رالف ال.کینی، جان

 فرهنگی انتشارات کرانه علم



 

  مراکز فعال داخلی در حوزه آینده پژوهیگزارش  

 

 5 

 های آیندهجنگ -8

 انقالب جهانی تکنولوژی -1

مطلق، مترجم: وحید وحیدی، سیلبرگ لیت، جیمز سینلدر، نویسنده: فیلیپ اس. آنتون، ریچارد

ت وری ریاست جمهوری)کمیته مطالعات سیاسفناهای ناشر: دفتر همکاری، فرعقیل ملکی

 آتناهمکاری نشر نانوتکنولوژی( با 

 تعالی در مدیریت تکنولوژی -5

 انتشارات تولید دانش ناشر:، علیرضا بوشهری مترجم:، سی. جی. پی. فرخ نویسنده:

 بینی تکنولوژیپیش و ارزیابی -6

موسسه فرهنگی انتشارات  ناشر:، فرعلیرضا بوشهری، عقیل ملکی مترجم:، ارنست براوننویسنده:

 کرانه علم

 یتفکر ارزش -7

ناشر: موسسه فرهنگی انتشارات کرانه ، مطلقمترجم: وحید وحیدی، نویسنده: پرفسور رالف ال.کینی

 علم

 : های منتشر شدهمقاله

   کارآفرینی روستایی و توسعه پایدار .4

  های کارآفرینی در استانمفاهیم، مبانی و الزامات توسعه .2

    هانی کارشناسان ادارات کل کار و امور اجتماعی استاویژه

 فرنویسنده: عقیل ملکی

  ای مورد نیاز کارکنان در عصر اطالعاتهای پایهمهارت .8

    وری باالسواد عصر دیجیتال، تفکر مخترعانه، ارتباطات اثربخش، بهره

 فرنویسنده: عقیل ملکی

 پژوهیمعرفی یک پایگاه اینترنتی آینده .1

 ساله21داز انی کشور در افق چشمورانهفناانداز ی چشمبیانیه .5

    ی آسیای جنوب غربیرفته در منطقههای پیشوریفناپایگاه تولید و تجارت  :4111ایران 

 فرنویسنده: مهندس عقیل ملکی
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    هاهای نرم؛ انواع و ویژگیوریفنا .6

 نویسنده: زوئینگ جین

  ، شهری چون بهشت!4111به سوی تهران  .7

 مشروح گفتگو با آقای دکتر نادر شریعتمداری

 : ارشهای منتشر شدهگز

  و تجربیات کشورها وری: مفاهیم، مرزهافناسیاست ملی 

 نمای جهانی کارآفرینی تکنولوژیک 

 ویکمساختار صنعت دفاعی در قرن بیست 
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 اندیشکده اعتالی صنعت نفت -2-2

 

http://andishkadeh.pina.ir 

 :پيشينه

اندیشکده اعتالی صنعت نفت ایران به همت جمعی از دانشجویان فعال دانشگاه صونعت نفوت و 

با نظارت بسیج دانشگاه صنعت نفت و حمایت شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران در شهریور ماه سال 

این مجموعه ضمن درك اهمیت صنعت نفت و همچنین خالهای موجوود در  تاسیس گردید. 4831

سازی و سیاستگذاری در این حوزه و به منظور ایفای نقش به عنوان یک کانون تفکر و عرصه تصمیم

 صنعت نفت کشور متولد شده اسوت. مرکز مستقل سیاست پژوهی و تحلیلگری در مسایل مربوط به

 های زیر استوار است:فعالیت مبنای ، برسازی استراتژیک در اندیشکدهیمفرآیند های تصم

 های حلها در هر زمینه؛ و ارائه راهها و فرصتکارشناسی پیرامون چالشهای علمی و تحلیل

 بومی، جامع و اثربخش

 اندیشی با خبرگان و کارشناسانهم 

 )مطالعات ترازیابی )تطبیقی 

 پژوهیهای آیندهمطالعات و تحلیل 

 اهداف:

 ی پیگیری فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص جنبش نرم افوزاری و ارتقوا

 سطح علم و تکنولوژی در کشور

 ،تقویت زیر ساخت فکری و فرهنگی نظام تکنولوژی کشوور از طریوق فعالیتهوای آموزشوی 

سازی در موضوعات مربوط به مدیریت تکنولوژی در صنعت نفوت و گواز پژوهشی و فرهنگ

 کشور

 ایفای نقش به عنوان یک کانون تفکر در زمینوه تکنولووژی صونعت نفوت و گواز در کشوور

http://andishkadeh.pina.ir/
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 گاه در مباحث مربوط به تکنولوژی در گاه صنعت نفت به عنوان یک ناظر آاحیای نقش دانش

 صنعت نفت و گاز کشور

 تقویت و گسترش نقش دانشگاه صنعت نفت در نظام ملی نوآوری 

 ایجاد ارتباط میان دانشگاه و مراکز مرتبط تحقیقاتی و پژوهشی در کشور 

 ای در زمینوه مودیریت آموزشی و مشاوره وهشی،کمک به سازمان ها در قالب فعالیتهای پژ

 تتکنولوژی در صنعت نف

 وظایف:

 بندی دقیق مسائل مورد نظر، ارزیابی مسائل جاری و مسائل در شناسایی، توصیف و صورت

هایی که عواجال  گرانه در خصوص آن دسته از سیاستهای تحلیلدیدگاه شرف ظهور و ارائه

 نفت قرار داردگذاران صنعت سیاستمورد توجه 

 های دقیوق و ها و برناموهنگرفته و پیشنهادهای خام به سیاستهای کلی و شکلتبدیل ایده

 قابل اجرا

 گذاری و ایفای نقش به منزله یک مرجوع مسوتقل و نقدواد در مباحوث مربووط بوه سیاسوت

 های دولتها و برنامهی سیاستارزیابی نقدادانه

 هوای اصولی دله سازنده اطالعات و نظرات میوان چهرهکمک به فراهم آمدن زمینه برای مبا

و نیووز فعالیووت در مقووام  هابندی و توودوین سیاسووتآینوود صووورتکننده در فرمشووارکت

 نظراناطالعات و آرا میان صاحب کننده مبادلهتسهیل

 گذارینظر در قلمرو تحقیقات مربوط به سیاستشناسایی و تربیت نیروهای صاحب 

 گذارانی کار توانا به دولتمردان و سیاستنیرو معرفی و عرضه 

 ها یا افکار عمومیها برای رسانهتوضیح و تفسیر سیاست 
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 هاندیشکده کاوشگران آیند  - 2-3

http://www.futureexplorers.com 

و ود است که از طریق کواوش اندیشکده کاوشگران آینده یک شرکت خصوصی با مسوولیت محد

طورف، مبنوای های علموی، مسوتدل، و بویهای مختلف و ارائه تحلیلای در حوزهرشتهینپژوهش ب

 ها فراهم می کند. نگر را برای افراد، سازمان ها و شرکتگیری عقالنی و آیندهسازی و تصمیمتصمیم

ای بوا تعودادی از نخبگوان، شوتهای و بین راساس یک نظام شبکهاندیشکده کاوشگران آینده بر 

 کند.دانشوران، کارشناسان و فرهیختگان همکاری می

 شود:های کارشناسی و تخصصی زیر انجام میفعالیتهای اندیشکده در حوزه

 علوم مدیریت 

 گذاریگیری و سیاستتصمیم 

 شناسی و روانشناسیعلوم جامعه 

 سیاست و حقوق 

 مهندسی -علوم فنی 

 تئاتر و هنرهای زیبا 

 خدمات:

 آینده پژوهی و آینده شناسی .4

 و راه حل ات و واردات ایده، فکر، پارادایمخرید و فروش یا صادر .2

 مشاوره مدیریت مبتنی بر تفکر ارزشی .8

مشارکت در برگزاری سمینارها، کارگاه هوای آموزشوی، مصواحبه، هوم اندیشوی و  .1

 نمایشگاه

شریه درزمینه های مورد مشارکت در تالیف و ترجمه کتاب، مقاله، مجله، بولتن و ن .5

 عالقه

ای و محلی در مطالعه و تحلیل روندها، پیش بینی ها و سناریوهای جهانی، منطقه .6

 حوزه های: 

 )اقتصاد ) شامل امور مالی، بازرگانی و تجارت، اشتغال و مدیریت 

 )جامعه ) شامل سبک زندگی، ارزش ها، تفریح و سرگرمی، آموزش 

 اکوسیستم، آلودگی آب و هوا(محیط زیست ) شامل منابع طبیعی ، 

http://www.futureexplorers.com/
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 وری اطالعات، اکتشافات علمی(فناوری، فناوری، زیست فناوری ) نانو فنا 

  جمعیوت ) گووروه هوای جمعیتووی، ترکیوب خووانواده، بهداشوت و سووالمت

 عمومی(
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 پردازان شریفشرکت اندیشه - 2-4

 

http://www.sharifthinktank.com 

 .شده است تاسیس 4832این شرکت در سال 

 انداز:چشم

هوانی کوه نقوش انداز استراتژیک این شرکت، دستیابی به یک اندیشکده پیشگام ملوی و جچشم

 کند.مهمی در توسعه ملی و بهبود زندگی بشر در سراسر جهان بازی 

 ماموریت:

هوای همکاری در توسعه ملی در سراسر مطالعات، تحقیق، مشاوره و فعالیتهای اجرایی در رشوته

همزموان بوا آن تولیود  مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، صونعتی، اموور دفواعی و

 سازان و همه ایرانیان و عالقمندان.گذاران، تصمیمفکر برای سازمانها، مدیران، سیاست اندیشه و

 ارزشها:

 نوآوری و خالقیت 

 ای بودنحرفه 

 مشتری مداری 

 کارآیی باال 

 تفکر جهانی 

 هزینه مناسب 

 کیفیت باال 

 ضمانت برای پیشرفت و توسعه ملی 

 اعتبار و قابلیت دوام 

 در زمان بودن 

 

http://www.sharifthinktank.com/


 

  مراکز فعال داخلی در حوزه آینده پژوهیگزارش  

 

 42 

 فعاليتها:

 ها برای شرکتها و های تحقیقاتی و پروژههاد، طراحی، مطالعات اجرایی و برنامهپیشن

 سازمانهای مختلف

 مشاوره و همکاری فکری با سازمانها و موسسات 

 مدیریت و مشاوره اجرایی 

 4مشاوره تصمیم گیری 

 8ذاریگو سیاست 2ریزی استراتژیکبرنامه 

 ریزی گفتگو و سمیناربرنامه 

 های کارآموزیورهآموزش مدیران و د 

  وری اطالعاتفناسیستمهای اطالعات و (IT) 

 1حل مشکالت 

 پژوهیآینده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Decision-making  
2   Strategic planning 
3 policy-making 
4Problem-solving  
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 گروه مطالعات راهبردی بشری -5 -2

 

 
http://www.boshrathinktank.com 

تاسویس  4834اسوت کوه در تیور مواه  گروه مطالعات راهبردی  بُشری در واقع یک کانون تفکر

های علمی، های مختلف و ارائه تحلیلای در حوزهگردید. بُشری از طریق کاوش و پژوهش بین رشته

هوا و نگور را بورای سوازمانگیری عقالنوی و آینودهسازی و تصمیمطرف، مبنای تصمیممستدل و بی

وری و راهبرد توسعه محصول برای فناو با تدوین راهبردهای صنعتی  کند. بُشریها فراهم میشرکت

بان دیوده"نقش  . بُشریدکنسوی آینده کمک میها  آنها را در حرکت بهها و شرکتصنایع، سازمان

 . دعهده دارها برها و شرکتازمانرا برای صنایع، س "وریفنا

 

 :های فعاليت بُشریزمينه

 در حوزه صنعت  4وریفناپایش        .4 

  2ین راهبرد توسعه محصولتدو       .2

  وریفنامطالعات راهبردی در حوزه علوم و        .8

   8پژوهیآینده       .1

  انجام مطالعات ترازیابی )تطبیقی(       .5

 

 فعاليتهای بشری:

 علوم مدیریت 

 گذاریگیری و سیاستتصمیم 

 علوم اقتصاد 

 علوم نظامی 

 مهندسی -علوم فنی 

 های مختلف انجام داده است.طالعاتی گوناگونی را به سفارش سازمانهای مبُشری تاکنون پروژه

 

 کتب منتشر شده:

 )آینده منابع دفاعی)چالشها و راهبردها 

                                                 
1 Technology Monitoring 
2 Product Development Strategy 
3 Future Study 

http://www.boshrathinktank.com/
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 وری دفاعیفناپژوهی علوم و مرکز آینده  -6 -2

 
http://www.frcir.org 

هوم  و وری تشکیل شده استفناژوهی در زمینه علوم و پبا هدف آینده 4838این مرکز در سال 

هوای های آموزشی متعدد در حووزهو برگزاری دوره مطالعاتی و پژوهشی اکنون، با انجام پروژه های

 پژوهی در کشور تبدیل شده است. کز آیندهاترین مراصلییکی از پژوهی، به مختلف مرتبط با آینده

 های مطالعاتی فعلی:برخی از حوزه

 پژوهیهای آیندهمبانی نظری و روش 

  های نوظهور و آتیوریفناعلوم و 

 مدیریت آینده 

 کتب و گزارشهای منتشره: 

 پژوهیهای آیندهاندیشی برای هزاره نوین: مفاهیم، روشها و ایدهنو 

 پژوهییادگیری آینده 

 بیست و ریزی بر پایه سناریونویسی برای هزاره نوین: چالشهای آموزش در قرن برنامه

 یکم

 پژوهیالفبای آینده 

 شکل بخشیدن به بینهایت 

  واژه نامه  

 ظهورو ارتباطی درحال  های اطالعاتیوریفنا 

  وری اطالعات و ارتباطاتفناالگوی کلی توصیف سازمان 

 ارتش آمریکا : در تدارك فردا 2121انداز مشترك چشم، 

  و ارتباطات اطالعات وریفناروندهای موجود در 

 وری اطالعات و ارتباطاتفنا بخشیدن به آینده شکل 

 اطالعات وریفناپژوهی در حوزه الگویی برای آینده 

 آینده در پنج سال اطالعات وریفنا 

 وری اطالعات و ارتباطات در اروپافنا آینده 

 حرکت به سمت اینترنت هوشمند

http://www.frcir.org/
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 وری اطالعات و ارتباطاتفناریزی استراتژیک برنامه 

 وری چیست؟فنااری نگآینده 

 وری چیست؟فنابینی پیش 

 51 دهندروند که آینده را شکل می 

 دفاع آینده 

 امنیت آینده 

 دولت آینده 

 کسب و کار آینده 

 ارتباطات آینده 

 جامعه آینده 

 انرژی آینده 

 مدیریت اینده 

 آموزش آینده 

 اقتصاد آینده 

 گذاری آیندهسیاست 

 فرهنگ آینده 

 وری آیندهفنا 

 سرباز آینده
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 مرکز تحقيقات سياست علمی کشور -7 -2

 

 

http://www.nrisp.ir 

 پيشينه:

مرکوز تحقیقوات سیاسوت  های پنجگانهبه عنوان یکی از گروه 4832اندیشی در سال گروه آینده

 تاسیس شده است.  کشور علمی

 گروهای علمی مرکز:

   گروه علم سنجی 

  وریفنااد علم و گروه اقتص 

    وری و مالکیت فناگروه انتقال و توسعه دانش و 

  ریزینگری و برنامه  گروه آینده 

    ،وری و جامعهفناگروه علم 

 اندیشی:های کاری گروه آیندهزمينه

o علم و تکنولوژی در ایران و جهان وضعیت هاندیشی دربارآینده 

o  های نوین در کشورتکنولوژی رهنگیابعاد اجتماعی و ف هاندیشی دربارآینده 

o  رسی نیازهای تحقیقاتی کنونی کشوربر 

o  تحقیقاتی مرتبط با نیازهای آیندههای تعیین اولویت 

o  هوای ایجواد و گسوترش واحودهای پژوهشوی های الزم برای تعیین اولویتبررسی

 های تخصصی و توزیع جغرافیاییشتهبرحسب ر

o   های کیوک رشوتهسوطح کوالن و بوه تفنیازسنجی و برآورد اعتبارات پژوهشی در

 تحقیقاتی مورد نیاز

http://www.nrisp.ir/
http://www.nrisp.ir/
http://www.nrisp.ir/
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o  مندی از ها و بهرههای آموزش تکمیلی در دانشگاهمطالعه در زمینه گسترش دوره

 هانجام شده در این دورهتحقیقات ا

 فعاليتها:

موسسوه عوالی آمووزش و پوژوهش مودیریت و "اندیشی با همکاری این موسسه دو کارگاه آینده

 برگزار کرده است.  "ریزیبرنامه

o  برگزار شده است. 4832در دی ماه  "اندیشیآینده"اولین کارگاه با عنوان 

 عناوین مقاالت ارائه شده در این کارگاه عبارتنداز:

 زاده(حال و آینده نویسندگان)محمد قاسم -ایرانی 

 علی پایا(اندیشیشناسی آیندهشتابزده در باب معرفت مالحظاتی( 

 (یارماندانا تیشه) اندیشینویسی الگویی برای آیندهوسناری 

 غالمرضا ذاکر صالحی(دانشگاه سبک دو -آینده دانشگاه) 

 حسوین ) آمووزش سازی در عرصهگزینی و آیندهو راه آینده با تاکید بر آینده ایران

 (آبادیابراهیم

 (فرشاد مومنی)اندیشی از منظر اقتصاد و توسعهشناختی آیندهروش مالحظات 

 (محسن بهرامی)هاها و چالشفرصت –اندیشی  آینده 

 فروش(اندیشی)هادی نیلشناسی آیندهای بر معرفتمقدمه 

 اندیشی)برات قنبری(  آینده -شناسیمعرفت 

 (یوسف اباذری)فرهنگ آینده 

  (تبارهاشم رفیعی)شده بسوی پسا انقالب سوم علمی صنعتیوری همگرافناو علم 

 اندیشی)فیروز توفیق(برخی روشهای آینده 

 (مقصود فراستخواه)یشناختمالحظاتی معرفت -اندیشیآینده 

 (محمود حسینی -محسن غفوری ) اندیشی و زلزلهآینده 

 الموتی(اندیشی) مسعود محمدیشناسی آیندهجهانی شدن و روش 

 (عید زکانیسمحمدهای تحول نوجوانی و جوانی آینده)شاخص 

 اندیشی)رضا منصوری(ضرورت توجه به آینده 

 (کورس صدیقی)المللی و وضعیت نوین منطقه خاورمیانهدر مناسبات بین دگرگونی 

 (صادق پیمانخواه -اندیشی)مرتضی فتوحیشناسی آیندهروش 

 نگاهی به رویکرد و متودولوژی تحلیول بور دوران  :اندیشیبررسی موردی در آینده

 (اردوان مجیدی)آینده آموزش

http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/ALI%20PAYA.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/MANDANA%20TISHEH%20YAR.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/HOSSEIN%20ZAKER%20SALEHI.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/Ebrahim%20Abadi.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/Farshad%20Momeni.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/MOHSEN%20BAHRAMI.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/YOUSOF%20ABAZARI.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/FerasatKhah.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/MOHSEN%20GHAFOURI.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/MOHSEN%20GHAFOURI.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/MOHSEN%20GHAFOURI.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/sedighi.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/Mr%20Majidi.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/Mr%20Majidi.zip
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 (کاظم معتمد نژاد)اندیشی ارتباطی در ایران - ضرورت و اهمیت آینده 

 سوید محمود )اندیشوی و سیاسوت خوارجیچارچوبی برای بحث درباره رابطه آینده

 (کاظم سجاد پور

 تحوالت بازارهوای تجوارت جهوانی و نقوش  اقتصاد ایران راهبردی جدید در توسعه

 (پیرزاده)در زنجیره یکپارچه عرضه جهانی بالقوه بنادر ایران

 (رضا عاملیسعید)های همزماندو جهانی شدنها و آینده هویت 

 پیوام  -مهودی منووری -سیامک محمد حسوینی)اندیشیادبیات و متدولوژی آینده

 ه(نوروززاد

در اردیبهشوت  ،"یاندیشوی و مطالعوات فرهنگوآینوده "با عنووان این مرکز، دومین کارگاه

 شده است.  برگزار 4838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/motamed.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/sajjadpour.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/sajjadpour.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/sajjadpour.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/SaeedReza%20Ameli.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/SaeedReza%20Ameli.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/SaeedReza%20Ameli.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/SYIAMAK%20Mohamad%20Hoseini%20&%20Mehdi%20Monavari.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/SYIAMAK%20Mohamad%20Hoseini%20&%20Mehdi%20Monavari.zip
http://www.nrisp.ir/MAGHALAT%20e%20ayandeh%20andishi/SYIAMAK%20Mohamad%20Hoseini%20&%20Mehdi%20Monavari.zip


 

  گزارش مراکز فعال داخلی در حوزه آینده پژوهی 

 

 49 

 مرکز صنایع نوین  -1 -2

 

 
  

http://www.iranforesight.ir 

انون تمرکز امور صنعت و معدن و و در راستای ق 4831در ابتدای سال  ع و معادنیوزارت صنا   

گذاری به منظور فراهم استیزی و سیررا با هدف برنامه نیع نویمرکز صناقانون برنامه سوم توسعه، 

ت یون و دارای قابلیع نوویهای اقتصادی فعوال در صوناجاد و توسعه بنگاهیط الزم برای ایآوردن شرا

 س نمود. یرقابتی تأس

ن یول در ایوهای تخصصی ذجاد گروهین به منظور انجام رسالت خود ، اقدام به ایع نویمرکز صنا 

 مرکز نموده است:

  ت تکنولوژییریگروه مد .4

  است تکنولوژییگروه س .2

  گروه مطالعات توسعه تکنولوژی .8

  گروه نانو تکنولوژی .1

  کیزر و اپتیگروه ل .5

  گروه نرم افزار .6

  گروه مواد نو .7

  وتکنولوژییگروه ب .3

  کیگروه الکترون .9

 گروه هوا فضا .41

ت و یریهاست که با هدف مطالعه در حوزه دانوش مودن گروهیکی از ای ت تکنولوژییریگروه مد 

هوای مرکوز ر گروهیرساخت علمی الزم برای استفاده سایگذاری تکنولوژی و فراهم نمودن زتاسیس

 ل شده است.  یتشک 4831ن از اواخر سال یع نویصنا

ابی یوارز» اسوت تکنولووژی، دربواره دو ابوزار ین سیان ابزارهای موجود جهت کمک به تدویاز م 

ک بورای ین ابزارهای کسوب اطالعوات اسوتراتژیترکه از مهم« نگاری تکنولوژیندهیآ» و« تکنولوژی

http://www.iranforesight.ir/
http://www.mim.gov.ir/
http://www.hitech.ir/
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=09
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=10
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=08
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=07
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=05
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=03
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=01
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=06
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=04
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=02
http://www.hitech.ir/Fa/Groups/default.aspx?Code=09
http://www.iranforesight.ir/?id=69
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قاتی انجوام داده یگذاری علوم و تکنولوژی هستند، تحقاستیگذاران در حوزه ساستیکمک به س

 است. 

ج مبانی و یی و انجام اقدامات مختلف جهت تروزیرن گروه در حال حاضر سرگرم برنامهیا 

 .نگاری در سطح کشور می باشدندهیم مرتبط با آیمفاه

 

 کتب و گزارشهای منتشره:

 گزارش اول و دوم گروه مدیریت تکنولوژی        
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 موسسه بنياد توسعه فردا -2-9

 

http://www.farda.ir 

تی یریهای علموی و مودجوانان برجسوته و نخبوه در عرصوه ، جمعی ازاد توسعه فردایمؤسسه بن

پیشرو گرد هم آورده است تا با نگاهی ارزشومدار بوه دنبوال ایجواد  در قالب کانون تفکری  کشور را

موودن فاصوله میوان یمسائل کالن علمی و مدیریتی در حوزه ملوی باشود و پ ی بهیت پاسخگویظرف

 د.یل نمایوکارهای اجرائی را تسه زاندازها و ساچشم

سوابقه  وان مراکوز علموی معتبور کشوور هسوتند آموختگواد توسعه فردا از دانشیمتخصصان بن

مشواوران و  ت در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را داشته اند و با کمکیل و فعالیتحص

م یعلموی و ترسو روشوهای سازی مبتنوی بورنگر، به بسط دانش تصمیمکسوت و آیندهشیران پیمد

 .اندنانه و هدفمند، همت گماردهیباندازهای واقعچشم

 کند با فهم وت است و تالش مییتوسعه فردا در حال حاضردر سه حوزه کاری مشغول فعال ادیبن

 قرار دهد.  اریها را جستجو کرده و پاسخی کارآمد در اختحلن راهیشده بهترن مسائل ارجاعییتب

 

 د:ايت بنيگانه فعالههای سحوزه

 های نو و برتروریفنا  

 یآموزش و فرهنگ ساز 

 نییبشیسازی و پمدل 

 کتب و گزارشهای منتشره: 

 روشهای آینده نگاری تکنولوژی 

http://www.farda.ir/
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 ریزیوسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهم  -2-81
 

 

 
 

 

http://www.imps.ac.ir 

 

مرکوز آمووزش از ادغوام  38در سوال عالی آموزش و پژوهش مودیریت و برناموه ریوزی موسسه 

 تشووکیل شووده اسووت.ریووزی و توسووعه موسسووه عووالی پووژوهش در برنامووه وموودیریت دولتووی 

ریزی کشور وابسوته اسوت، بوا این موسسه که به لحاظ تشکیالت اداری به سازمان مدیریت و برنامه

اخذ مجوزهای الزم در زمره موسسات آموزشوی و پژوهشوی موورد تاییود وزارت علووم، تحقیقوات و 

 وری قرار دارد.فنا

کند تا با رویکردی نوین، ضومن ایفوای نقوش خوود در ساختار جدید خود تالش میموسسه در 

-ای سوازمان مودیریت و برناموهراستای آموزش مدیران و کارکنان دولت، به عنوان پشتیبان اندیشه

 ریزی کشور عملکردی تاثیرگذار داشته باشد.

 

 فهرست گروههای مطالعاتی:

   ای کالن اقتصادیگذاری هها و سیاستگروه پژوهشی مدل 

 وری اقتصادی گروه پژوهشی رشد و بهره 

 های توسعه اقتصادی گروه پژوهشی الگوها و سیاست 

 ریزی و بودجه کشور گروه پژوهشی نظام برنامه 

  گروه پژوهشی اشتغال، فقر و توزیع درآمد 

 ای و حمل و نقل ریزی منطقهگروه پژوهشی آمایش سرزمین، برنامه 

 اد نفت و گاز گروه پژوهشی اقتص 

 نگری پژوهی و آیندهگروه پژوهشی آینده 

  گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

 های مدیریتی دولت گروه پژوهشی نظام 

 گیری سازی و تصمیمگروه پژوهشی تصمیم 

  گروه پژوهشی نوسازی و بازسازی دولت 

 کتب و گزارشهای منتشره: 

 اه آینده اندیشی و مطالعات فرهنگرگمجموعه مقاالت و سخنرانیهای دومین کا 

http://www.imps.ac.ir/
http://www.imps.ac.ir/p.html/about/statemanagementtrainingcenter.htm
http://www.imps.ac.ir/p.html/about/statemanagementtrainingcenter.htm
http://www.imps.ac.ir/p.html/about/statemanagementtrainingcenter.htm
http://www.imps.ac.ir/p.html/about/development&planningresearchinstitute.htm
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 مرکز مطالعات تکنولوژی شریف -2-88

 

http://techstudies.org/front1/index1.htm 

وابسوته بوه دانشوگاه صونعتی « کانون تفکور»یک  شریف بعنوان مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی

شریف، در دانشگاه صنعتی  4877اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیکی از سال  حوزه مطالعات شریف در

ایون دانشوگاه بوه فعالیوت  شروع نموده و هم اکنون بوا نظوارت و همواهنگی رئویس فعالیت خود را

ر این مرکوز مشوغول فعالیوت د سال از فعالیت این مرکز، گروههای زیر 7پس از گذشت د. پردازمی

  ند.باشو پژوهشی می صنعتی ،علمی

  :گروههای فعال مرکز

 گروه مدیریت و اقتصاد 

 گروه مطالعات نفت و انرژی 

 گروه مطالعات صنایع هوافضا 

 گروه مطالعات صنایع دریایی 

فعاالنه با اساتید دانشوگاههای تهوران و  استفاده از محیط پویای دانشگاه صنعتی شریف و ارتباط

مدیران صنایع و دیگور صواحبنظران و کارشناسوان  گیرکشور،میمنیز ارتباط مستمر با مسووالن تص

-باشد. کارشناسان این مرکز اکثرا  از فارغاین مرکز می هایاقتصادی و صنعتی کشور از جمله ویژگی

 .باشندشریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس می التحصیالن دانشگاههای صنعتی

 :ماموریت اصلی مرکز

در زمینه مدیریت و سیاستگذاری تکنولوژی جهت کمک به  نهاد تفکری فعال ایجاد نقش یک 

 .گیران و تصمیم سازان استتصمیم

 فعاليتها:

)رویکردها و راهبردهای  ساله 21وری در افق چشم انداز فناتوسعه  همایش ملیبرگزاری 

  وری(فناحوزه  دستیابی به اهداف چشم انداز در

http://techstudies.org/front1/index1.htm
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 ننگری ایراشبکه آینده -82 -2

 
 

http://www.iranayandehnegari.com 

منظور هماهنگی با تحوالت سریع جهان و داشتن تصوویری مناسوب از آینوده کشوور، شوبکه ه ب

فعالیت خوود را  4831 ماه سالنگری ایران با حضور مجموعه موسسات و شرکتهای زیر از دیآینده

  .ه استنمود آغاز

  مرکز تکنولوژی نیرو )متن( -4

  مرکز تحقیقات استراتژیک –مجمع تشخیص مصلحت نظام  -2 

  وری )آصف (فنااندیشکده صنعت و  -8 

  وریفناپژوهشکده مطالعات و تحقیقات   سازمان پژوهشهای علمی صنعتی -1 

  های نووریفنادانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکده  -5 

  صنایع نوینمرکز  -6 

  پژوهان ) گروه رصد(موسسه بنیان دانش -7 

  پژوهان جوانباشگاه دانش -3 

 اندیشکده کاوشگران آینده -9 

http://www.iranayandehnegari.com/
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  بنیاد توسعه فردا -41 

  مرکز مطالعات تکنولوژی شریف -44 

  اندیشگاه شریف -42 

-نگری و آیندهگروه مطالعات آینده ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه -48 

  پژوهی

  وریفنانگری علوم و فرهنگستان علوم گروه آینده -41 

  مرکز سیاست علمی کشور گروه آینده اندیشی -45 

  وری دفاعیفناپژوهی علوم و مرکز آینده -46 

-ریزی مویدبیرخانه شبکه آینده نگری ایران موسسه عالی آموزشی و پژوهش مدیریت و برنامه 

-عهده جناب اقای دکتر حمید برادران شرکاء مویر نگری ایران بورای شبکه آیندهباشد و ریاست ش

های استراتژیک آینده ایوران و جهوان و نگری ایران قصد دارد تا با شناسائی حوزهباشد. شبکه آینده

داخل و خوار  کشوور، مطالعوات تطبیقوی و انتخواب مودل و الگووی  مطالعه اقدامات انجام شده در

ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجوام داده توا جهت بازنگری در نظام برنامه مناسب را در

.بصورت مناسبی اصوالح نمایود ،ریزی سنتی را که دچار چالش جدی شده استبدین ترتیب برنامه
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 جمع بندی: -3

گرفتوه اند، مورد توجه قورار پژوهی داشتهمرکز که فعالیتهایی در زمینه آینده 42پژوهشدر این 

ماهیوت مرکوز  تنها یکخصوصی و ماهیت مرکز  1دولتی، ماهیت مرکز  7در بین این مراکز،  است.

 باشد:اسامی مراکز هر دسته به شرح زیر می است. داشتهغیر انتفاعی 

 

 مراکز دولتی:

 نگری ایرانشبکه آینده .4

 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه .2

 ی کشورمرکز تحقیقات سیاست علم .8

 وری دفاعیفناپژوهی علوم و مرکز آینده .1

 مرکز صنایع نوین  .5

 اندیشکده اعتالی صنعت نفت  .6

 مرکز مطالعات تکنولوژی شریف .7

 

 مراکز خصوصی:

 اندیشکده کاوشگران آینده .4

 پردازان شریفشرکت اندیشه .2

 گروه مطالعات راهبردی بشری .8

 موسسه بنیاد توسعه فردا .1

 

 مراکز غيرانتفاعی:

 وری)آصف(فناعت و اندیشکده صن .4

 

پراکندگی موسسات فعال داخلی در حوزه آینده پژوهی را بور اسواس ماهیوت  نمودار صفحه بعد

 .دهدمیسازمانی آنها نشان 
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پراکندگی موسسات فعال در زمينه آینده پژوهی در داخل کشور براساس ماهيت 

سازمانی آنها

58.33
33.33

8.3

مراکز دولتی

مراکز خصوصی

مراکز غیرانتفاعی

 
 ماهیت سازمانیبر حسب موسسات فعال داخلی : پراکندگی 4نمودار 

 

-ا، گوروه آینودهاند که یکی از گروههوای آنهوموسساتی بودهشامل مرکز  9 ،داخلی از بین مراکز

 :عبارتند ازکه  است بوده پژوهی

 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه .4

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور .2

 مرکز صنایع نوین .8

 اندیشکده اعتالی صنعت نفت  .1

 اندیشکده کاوشگران آینده .5

 پردازان شریفشرکت اندیشه .6

 گروه مطالعات راهبردی بشری .7

 داموسسه بنیاد توسعه فر .3

 وری)آصف(فنااندیشکده صنعت و  .9

 

 که عبارتند از: اندبودهپژوهی وسسه آیندهم منحصرامرکز  دواز بین باقی مراکز، 

 نگری ایرانشبکه آینده .4

 وری دفاعیفناپژوهی علوم و مرکز آینده .2

 

اطالعات  با توجه به ، "مرکز مطالعات تکنولوژی شریف"پژوهی فعالیت آینده متاسفانه ماهیت

  د در سایت مشخص نبود.موجو

دهد.آنها را نشان میداخلی پراکندگی مراکز بر حسب ساختار  زیرنمودار 
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مراکز آینده پژوهی مراکزی با گروه آینده پژوهی

پراکندگی مراکز براساس چگونگی فعاليت در زمينه آینده پژوهی

 
 بر حسب ساختار داخلی آینده پژوهی : پراکندگی مراکز2نمودار 

 

-اطالعات کلیه مراکزی که در داخل کشور فعالیت آیندهسعی دارد تا نگری ایران شبکه آینده

، عالوه بر مراکز این موسسه . در بین مراکز نامبرده شده در سایتنماید آوریرا جمع پژوهی دارند

 از: خورد. این مراکز عبارتندنام چند مرکز دیگر نیز به چشم می این گزارش، موجود در فهرست

 مرکز تکنولوژی نیرو )متن( .4

 مرکز تحقیقات استراتژیک -ممجمع تشخیص مصلحت نظا .2

 وریفناوهشکده مطالعات و تحقیقات پژ -صنعتی  ،سازمان پژوهشهای علمی .8

 های نووریفناپژوهشکده  -دانشگاه صنعتی امیرکبیر  .1

  گروه رصد(پژوهان )موسسه بنیان دانش .5

 وریفنانگری علوم و فرهنگستان علوم گروه آینده .6

عات کافی است اطالفاقد  ،فوق مراکز برخی ازسایت اینترنت مشاهده شد که جستجو در پس از 

 .باشندبهره میبیسایت نیز از داشتن مراکز  و بقیه

وری، فناپردازی در زمینه صنعت و نظریهروی موضوعات بر بیشتر  فعالیت موسسات بررسی شده،

-به نظور مویباشد که میمتمرکز گذاری سازی و سیاستریزی استراتژیک، تصمیممدیریت و برنامه

رسیدن به ایون اهوداف اسوتفاده در ان ابزاری نگاری به عنوپژوهی و آیندهدر این راستا از آیندهرسد 

پژوهی جوانان نشوده ای به موضوع آیندهدر هیچکدام از مراکز داخلی به طور مستقیم اشاره شود.می

)مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( درباره موضوع جوانان مقواالتی  اما در یکی از موسسات؛ است

در هموایش  "نودهشاخصوهای نوجووانی و جووانی آی"مقالوه  توان بهکه به طور خاص میارائه شده 

  .اشاره نمود اندیشی مرکز تحقیقات علمی کشورآینده
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 : چکيده اطالعات8ضميمه  -4
 

 ماهيت

 موسسه
 آدرس سایت

سال 

 تاسيس
 نام موسسه

غیر 

 انتفاعی
http://www.iranasef.org 4877 یصنعت و فناور هشکدیاند  

هاندیشکده کاوشگران آیند - http://www.futureexplorers.com خصوصی  

فیپردازان شرهشیشرکت اند http://www.sharifthinktank.com 4832 خصوصی  

 http://andishkadeh.pina.ir 4831 دولتی
فت اندیشکده اعتالی صنعت ن

 ایران

رانیا نینو عیمرکز صنا http://www.iranforesight.ir 4831 دولتی  

 http://www.boshrathinktank.com 4834 خصوصی
گروه مطالعات راهبردی  

 بُشری

 http://www.frcir.org 4838 دولتی
مرکز آینده پژوهی علوم و 

 فناوری

اتوسعه فرد ادیموسسه بن http://www.farda.ir 4834 خصوصی  

 http://www.nrisp.ir 4832 دولتی
 استیس قاتیمرکز تحق

رکشو یعلم  

 http://www.imps.ac.ir 4838 دولتی
آموزش و  یموسسه عال

یزیو برنامه ر تیریپژوهش مد  

رانیا ینگر ندهیشبکه آ http://www.iranayandehnegari.com 4831 دولتی  

.http://techstudies.org/front1/index1 دولتی
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