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 مقدمه -1
و همچناین  بر اساس مناابع موجاود در كابکه اینترناتسعی بر این بوده است تا  پژوهشدر این 

مراکاز  ،1دکتار کیناانمتخصصین مطرح حوزه آینده پژوهای همچاون سوی معرفی كده از  مراجع

 مطالعاهایان دامناه . گیرد قرار بررسیمطالعه و  موردكناسایی كده و در جهان، فعال پژوهی آینده

هاای اراهاه و دانشاگاه اساتنگاری پژوهی و آیندهآینده اتموضوع مرتبط باموسسات و مراکز كامل 

 است.نگرفته  را در بر آینده مرتبط با علومدروس ها و دورهدهنده 

یان ا بیشاتر ، منتهااگارددباز مای 60دهه  بهپژوهی آینده اولین موسساتسابقه تاسیس هر چند 

کشاور در قااره اروپاا و  آیناده پژوهایمراکز  اند.سالهای پایانی قرن بیستم ایجاد كدهموسسات در 

کشاورهای اروپاایی و پیشاگامی  باكند که این موضوع مبیناز فراوانی بیشتری برخوردار میآمریکا 

از نکات كایان توجه، پیشارو  .باكدنگاری میپژوهی و آیندهآینده اتکشور ایاالت متحده در موضوع

 باكاد.مای از حیث تعدد مراکز و موسسات مارتبطدر بین کشورهای اروپایی بودن کشور انگلستان 

بوده و قاره آفریقا در ایان حاوزه ، مراکز قاره آسیا محدود موجود در اینترنت در بین مراکزهمچنین 

ای از توان به نقص اطالعاات پاارهمشکالت این پژوهش میمهمترین از  باكد.میفاقد مراکز مرتبط 

 كاره کرد.امراکز و زبان بومی برخی از سایتها 

نگااری موضاوع آیناده ،موسسات ماورد بحاث و موارد فعالیتبین موضوعات  دركایان ذکر است 

هاایی انگلساتان پارو ه کشورهای ایاالت متحده ودر  ، بطوریکهمشاهده كدبصورت پراکنده جوانان 

  باكد.نگاری جوانان در حال انجام میتحت عنوان آینده

-سال تاسایس، زمیناه کشور مربوطه، ماهیت سازمانی،اطالعات مربوط به  موسسه،ی هر در بررس

از مهمتارین دساتاوردهای  مورد توجه قرار گرفته است. و اهداف موسسه هافعالیتاهم ی کاری، ها

ان به استخراج اطالعاات آمااری مهمای همچاون پراکنادگی جارافیاایی مراکاز تواین پژوهش، می

خارجی، تنوع ماهیت سازمانی مراکز، وضعیت ساابقه فعالیات موسساات و وضاعیت آیناده نگااری 

 در بخش جمع بندی گزارش اكاره نماود. همچناین ،پژوهیجوانان در موضوعات کاری مراکز آینده

 1ضامیمه چکیده اطالعات مفید مراکز در  ینه از اطالعات مراکز،برای افزایش سهولت و استفاده به

 گزارش آورده كده است.

                                                 
 صنایع نوینمرکز ، 1384ورسایت، تهران ، پاییزفکارگاه بین المللی  1
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 پژوهی در جهانمراکز فعال در زمینه آینده -2

 
2-1-Foresight Nanotech Institute  

 
 

 Foresight Nanotech Institute نام موسسه

 http://www.foresight.org آدرس سایت

 1986 سال تاسیس

 آمریکا رنام کشو

 انتفاعیغیر ماهیت سازمانی

 فناوری نانونگاری آینده های کاریزمینه

 اهداف

  فناوری نانوو خطرات  مزایابررسی 

  انگیزبر رویارویی با  موقعیتهای چالشتوانایی  

 فناوری نانواستفاده سودمند از سازی زمینه 
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2-2- APEC Center for Technology Foresight (APEC CTF) 

 

 
 

 APEC Center for Technology Foresight (APEC CTF) نام موسسه

 http://www.apecforesight.org آدرس سایت

  1998  سال تاسیس

 تایلند نام کشور

 المللیبین -ملی ماهیت سازمانی

 نگاریآینده های کاریزمینه

 اهداف

ریزی برای تامین اقتصااد نگاری و هدایت ابزارهای برنامهتوانایی آینده توسعه

APEC  هاای بازرا اجتمااعی در تاییرات ساریع و چاالشمواجهه با برای

 سراسر:

 APECنگاری های آیندهپرو ه -

 ای، محلی و سازمانینگاری منطقهآینده -

 2نگارینهایت آموزش آینده -

 محلی ای وریزی استراتژیک منطقهبرنامه -

 هافعالیت

  یاتهای تحقیقپرو هانجام 

 سایتتوسعه وب 

  های آموزكیگاهکاربرگزاری 

 پژوهیهای آیندهپرو ه انتشار دستاوردهای 

  های کنفرانسمقالهانتشار 

 

                                                 
2 State-of-the-art foresight training 
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2-3- Australian Foresight Institute 

 

 
 

 

 Australian Foresight Institute نام موسسه

 http://www.swin.edu.au آدرس سایت

 - سال تاسیس

 استرالیا نام کشور

 Swinburnدانشگاه  3وابسته به دانشکده بازرگانی و تجارت ماهیت سازمانی

 نگاری استراتژیکآینده های کاریزمینه

 نگاری استراتژیکآكنایی با مفاهیم آینده اهداف

 هافعالیت

 نگاری استراتژیک میهای تحقیقی در این دانشکده، آیندهمهیکی از برنا-

 مورد بررسی قرار گرفته است.  2001 -2004باكد که در سالهای 

 ( 2005 -2006در طی سالهای توجه و تمرکز بر روی دو حوزه زیر ): 

 پژوهیآیندهجامع مطالعات  -

 4خدمات اجتماعیحکومتی كورای  برنامه -

 انتشار مقاالت 

 هالهانتشار رسا 

                                                 
3  faculty of business and enterprise 
4  Victorian Council of Social Services (VCOSS) Program 

http://www.farda.ir/
http://www.swin.edu.au/
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2-4-Copenhagen Institute for Futures Studies  

 

 Copenhagen Institute for Futures Studies نام موسسه

 http://www.cifs.dk آدرس سایت

 1970 سال تاسیس

 دانمارک نام کشور

 غیر دولتی ماهیت سازمانی

 هیپژوآینده های کاریزمینه

 در زمان مناسب صحیح سازی تصمیم زمینه سازی اهداف

 هافعالیت

  هایی مانند اقتصاد، محدوده وسیعی از موضوعات در ركتهگردآوری

 یكناسنگاری و جامعهعلوم سیاسی، روانشناسی، قوم

 به  هستندفرآیندهایی که در آینده تاثیرگذار  كناسایی و تحلیل

 ها ها و خبرنامهها، گزارش، اراههتحقیق، تحلیل، سمینارها:  وسیله

  روكهای آماری مبتنی بر تحلیل و كناسایی فرآیندهای عمومی اراهه

 برای افزایش احساس نفوذ در آینده 
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2-5- THE CLUB OF ROME 

 
 

 THE CLUB OF ROME نام موسسه

 http://www.clubofrome.org آدرس سایت

 1968 سال تاسیس

 آلمان نام کشور

 غیرانتفاعی -NGO ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 حل مساهل:

 سیاسی .1

 اجتماعی  .2

 اقتصادی  .3

 تکنولو یکی  .4

 محیط زیست  .5

 روانشناسی  .6

 فرهنگی .7

 پژوهی به کمک آینده

 اهداف

 كناسایی مساهل 

 تجزیه و تحلیل مساهل 

 حل مساهل بحرانی جهانی 

 برای آینده  سازیهای آینده و سناریوحله راهتحقیق دربار 

 هافعالیت

 اراهه گزارش 

 برگزاری همایش 

 برگزاری کنفرانس 

http://www.farda.ir/
http://www.clubofrome.org/
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2-6- INSTITUTE FOR THE FUTURE 

 

 
 

 INSTITUTE FOR THE FUTURE نام موسسه

 http://www.iftf.org آدرس سایت

 1968 سال تاسیس

 آمریکا م کشورنا

 غیرانتفاعی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 هایی مانند:ریزی استراتژیک در حوزهبرنامه .1

 کار و زندگی روزانه 

 و جامعه فناوری 

 سالمت و تامین اجتماعی 

 فرآیندهای بازرگانی عمومی 

 تاییر جامعه مصرف کننده 

 

 اهداف

 عمومیهای بازرگانی و كناسی در بخشهدایت تحقیقات روش 

  برای اخذ تصمیمات آگاهانه درباره آینده سازمانهای مختلفکمک به 

 هاهدایت فعالیت در جهتنگاری خلق بینش به کمک آینده 

 هافعالیت

 هایاتی در زمینههای تحقیقبرنامه: 

 بینیسه سال پیش .1

 فناوری آینده .2

 بهداكت آینده .3

http://www.farda.ir/
http://www.iftf.org/
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2-7- RTC North 

 

 RTC North نام موسسه

 http://www.rtcnorth.co.uk آدرس سایت

 انگلستان نام کشور

 1987 سال تاسیس

 غیردولتی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 5بازرگانی نگریهآیند .1

 6آموزش نگریآینده .2

 7جامعه نگریآینده .3

 اهداف

  کمک به مشتریان  برای بدست آوردن فرصتهای جدید و رقابت بهتر از

  8پیشرودانش و تفکر  فناوری وطریق استفاده از 

    ترویج تفکر درباره آینده به عنوان یک ابزار عملی برای همه 

 هاعالیتف

 بازرگانی: نگریآینده 

فراهم سازی خدمات و ابزارها به منظور ساخت  پژوهی بازرگانیآیندههدف 

 فعالیتها در این زمینه عبارتنداهم باكد. استراتژی الزم برای کسب موفقیت می

 سناریوی توسعه. -پژوهی بازرگانیاز: مدل آینده

 آموزش: نگریآینده 

کند تا تمام پتانسیل و بیان و افراد جوان کمک میپژوهی آموزش، به مرآینده

                                                 
5 Business Futures 

 
6 Education Futures 

 

7 Society Futures 
8forward thinking  

http://www.farda.ir/
http://www.rtcnorth.co.uk/
http://www.rtcnorth.co.uk/
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/business.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/business.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/education.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/education.asp
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 RTC North نام موسسه

ها فعالیت

 )ادامه(

اهم تفکر خالق بکار بندند.  مبتنی برنیروی خود را برای كروع یک زندگی 

طراحی رقابت نوآوریها در ) 9چالشهای آیندهاز:  فعالیتها در این زمینه عبارتند

)توسعه مهارتها در تشکیالت اقتصادی و  10آینده بر تمرکز -مدارس(

 (فناوری)ابتکار برنامه آموزكی علم و  11نگاری جوانانآینده -ی(کارآفرین

 جامعه نگریآینده: 

پیشگیری از جرم و  -هفعالیتها در این زمینه عبارتنداز: جمعیت سالخورداهم 

 .جنایت

                                                 
9 Futures Challenge 
10 Future Focus 
11 Young Foresight 

http://www.farda.ir/
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/futchallenge.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/futchallenge.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/futfocus.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/futfocus.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/yngforesight.asp
http://www.rtcnorth.co.uk/foresight/yngforesight.asp


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-8- The Committee for the Future 

 

 

 The Committee for the Future نام موسسه

 http://www.eduskunta.fiefaktavktuvtuvesite.htm رس سایتآد

 فنالند نام کشور

 2000 سال تاسیس

 پژوهی پارلمان فنالندکمیسیون آینده ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 آینده در مورد موضوعات: مطالعه

 هوا و وضعیت آب .1

 وضعیت جمعیت .2

 وضعیت انر ی .3

 وضعیت اجتماعی اطالعات .4

 

 مدت کشور بلندروی توسعه بر توجه و تمرکز  اهداف

 وظایف

 پژوهی باید:کمیسیون آینده

  موضوعات اراهه كده پارلمان را به صورت یک گزارش در صفحات سفید

 کند.پژوهی دولت، آماده آینده

 پارلمان، درباره موضوعات مربوط به  تهیه بیانیه برای کمیسیونهای دیگر

هوا، وضعیت  آینده )موضوعات درازمدت خاص مانند وضعیت آب و

 را انجام دهد. جمعیت، وضعیت انر ی و وضعیت اجتماعی اطالعات(

  های توسعه را بررسی کند.توسعه آینده و مدلدخیل در فاکتورهای 

 را انجام  آن كناسیوابسته به آینده و روش اتتجزیه و تحلیل تحقیق

 دهد.

   کند.و پیامدهای اجتماعی آن را بررسی میپارلمان توسعه تکنولو یکی 

 

http://www.farda.ir/
http://www.eduskunta.fiefaktavktuvtuvesite.htm/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
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 The Committee for the Future نام موسسه

 هافعالیت

  3گزارش مقدماتی و  5، 1999 -2003در بازه زمانی سالهای کمیسیون 

 گزارش ارزیابی را تهیه و اراهه نموده است.

 و پژوهی بر روی موضوعات آینده کار هدر سال جدید، کمیسیون آیند

های انداز جامعه مطلوب، صالحیت و تخصص و همچنین چالشچشم

جامعه اطالعاتی فنالند توجه و تمرکز دارد. )كامل خط مشی علم و 

 فناوری(

 

http://www.farda.ir/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-9- SETPOINT 

 

 
 

 SETPOINT نام موسسه

 http://www.setpointcumbria.co.uk آدرس سایت

 انگلستان نام کشور

 2001 سال تاسیس

 ماهیت سازمانی
 SETPOINTكود، به وسیله خدمات آموزكی کمبریج اداره می دولتی)که

Cumbria  بخشی از كبکهSETPOINT  گستردهاست که در سراسر انگلستان 

 كود.(حمایت می SETNETكده است و به وسیله 

 های کاریزمینه

 نگاری جوانانآینده .1

 علوم .2

 فناوری .3

 مهندسی .4

 ریاضیات .5

 اهداف
ریاضیات و  ،، مهندسیفناوریایجاد عالقه در جوانان در مباحث علوم، 

 در مشاغل وابسته به این موضوعات همچنین 

 هافعالیت

توسعه كمال  اداره، برنامه جدیدی است که به وسیله 12نگاری جوانانآینده

تحویل داده كده  SETPOINT Cumbriaای به غربی ایجاد و به صورت منطقه

 )مقطع راهنمایی( سال 14تا  11رده سنی  آموزاناست. این برنامه برای دانش

. متمرکز است، فناوریهای نوظهورو  بصریروی طراحی بر است و طراحی كده 

طراحان آینده جوانان پیشنهاد  هرا ب های محتملآیندهنگاری جوانان آینده

 .کندمی

 

                                                 
12 YOUNG FORESIGHT 

http://www.farda.ir/
http://www.setpointcumbria.co.uk/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 

19 

2-10- Foresight 

 

 
 

 Foresight ام موسسهن

 http://www.foresight.gov.uk آدرس سایت

 انگلستان نام کشور

 2002 سال تاسیس

 - ماهیت سازمانی

 نگاریآینده های کاریزمینه

 اهداف

 انگیز درباره آینده دازهای چالشانتامین چشم 

  وثر های ماتخاذ استراتژیک 

های آینده پرو ه کسب بخشی از مهارتهای پایه در حوزه علوم و ااین اهداف ب)

 (.گرددمحقق میرهبران دولتی، بازرگانی و علوم توسط 

 هافعالیت

 از: ها در حال انجام موسسه عبارتندپروزه 

 چاقی .1

 سیستمهای زبربنایی هوكمند .2

 کشف و كناسایی بیماریهای واگیردار .3

 13یاد و مواد مخدر، اعتعلوم ادراکی .4

  نگاری پیشگیری از جرم آینده" یی در موردها و سخنرانیهاهمایشبرگزاری

 "و جنایت

 

                                                 
13 Brain science, Addiction and Drugs 

http://www.farda.ir/
http://www.foresight.gov.uk/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-11- New Zealand Futures Trust 

 

 
 

 New Zealand Futures Trust نام موسسه

 http://www.futurestrust.org.nz آدرس سایت

 نیوزلند نام کشور

 - سال تاسیس

 غیرانتفاعی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 پژوهی اقتصادآینده 

 پژوهی بازرگانیآینده 

 پژوهی فناوریآینده 

 پژوهی آموزشآینده 

 پژوهی روابط اجتماعی آینده 

 ایپژوهی ارزكهای جهانی، ملی و منطقهآینده 

 اهداف

  ه عنوان یک عنصر ب)وسیعی از آینده  روی دامنهبر ایجاد بحث عمومی

 (نیوزلندتوسعه موثر در 

 گذاران و ریزان استراتژیک، سیاست، برنامهءپژوهان، اعضاآموزش آینده

 پژوهیبازرگانی درباره تئوریها، تکنیکها و موضوعات آینده مدیران اركد

 پژوهیاصول آینده دربارهنک اطالعاتی ، انتشار و نگهداری یک باایجاد 

 هاتخصص رتقاءای تبادل دیدگاهها و ابر فضایییجاد ا 

 

http://www.farda.ir/
http://www.futurestrust.org.nz/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  
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 هافعالیت

 انتشار کتاب 

 وگزارش انتشار مقاله 

 انجام پرو ه 

http://www.farda.ir/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
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2-12- Hudson Institute 

 

 
 

 Hudson Institute نام موسسه

 http://www.hudson.org آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1961 یسسال تاس

 سازمان تحقیقاتی غیر حزبی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 دفاعی .1

 المللروابط بین .2

 اقتصاد .3

 فرهنگ .4

 علوم .5

 فناوری .6

 حقوق .7

 اهداف

 کمک به مدیریت استراتژیک برای گذار به آینده به وسیله مطالعات بین-

 ای ركته

  و تجزیه و پژوهشافزایش امنیت، موفقیت و آزادی عمومی، به وسیله 

 تحلیل

 هافعالیت

 های مختلفانجام پرو ه 

 انتشار کتاب 

 برگزاری سمینار 

http://www.farda.ir/
http://www.hudson.org/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
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2-13- European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Condition  
 

 
 

 نام موسسه
  European Foundation for the improvement of Living and working 

condition 

 

 http://www.emcc.eurofound.eu.int آدرس سایت

 کشورهای اروپایی نام کشور

 1975 سال تاسیس

 )اتحادیه اروپا( المللیبین ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

  خودرو پژوهی صنعتآینده .1

 پزكکی و سالمت پژوهیآینده .2

 پژوهی خدمات مالیآینده .3

 )به جز دارو( پژوهی كیمیآینده .4

 پژوهی بهداكت و خدمات اجتماعیآینده .5

 خدماتها و پژوهی هتلآینده .6

 های ارتباطات و اطالعاتپژوهی فناوریآینده .7

 خدمات بازرگانی متمرکز ،پژوهی علمآینده .8

 هاو نوكیدنی غذاپژوهی آینده .9

 اقتصاد منتخبشهای توجه و تمرکز روی مسیرها و محرکهای تاییرات در بخ اهداف

 - هافعالیت

 

 

http://www.farda.ir/
http://www.emcc.eurofound.eu.int/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
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2-14- Organisation for Economic Co-operation and Development 

 

 

 

 Organisation for Economic Co-operation and Development نام موسسه

 

 http://www.oecd.org آدرس سایت

 

 - نام کشور

 1990 سسال تاسی

 کشور 30المللی متشکل از كبکه بین ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
 پژوهی اقتصادیآینده .1

 پژوهی اجتماعیآینده .2

 پژوهی فناوریآینده .3

 اهداف

 ها از طریق اصالح نگاه سازان برای رویارویی با چالشکمک به تصمیم

 های اجتماعی و اقتصادیدت به افقمبلند

 بزرا و مسیرهای احتمالی كکستهای به توسعه توجه 

  مدت کلیدیبلندو ترقی در موضوعات تحلیل پیشرفت 

  استراتژی نقشهترسیم کمک به سیاستمداران برای 

 هافعالیت

 

 های چند سالهپرو ه 

 های سطح باالکنفرانس 

 های تخصصیگاهکار 

http://www.farda.ir/
http://www.oecd.org/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-15- Young Foresight 

 

 
 

 Young Foresight نام موسسه

 http://www.youngforesight.org آدرس سایت

 انگلستان نام کشور

 1999 سال تاسیس

 كبکه ملی ماهیت سازمانی

 نگاری جوانانآینده های کاریزمینه

 آماده کردن جوانان برای آینده اهداف

 هافعالیت

 

 باكد:این پرو ه در مناطق زیر در حال انجام می

o (2003)از اکتبر  غربیجنوب 

o ( 2003 )از اکتبر غربیكمال 

o (2003)از سپتامبر  كمال ایرلند 

o كرقیكمال 

o غرب انگلستان 

o كرق انگلستان 

o لندن 

 

http://www.farda.ir/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
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2-16- World Futures Studies Federation 

 

 

 
 

 

 World Futures Studies Federation نام موسسه

 http://www.wfsf.org آدرس سایت

 در آن همکاری دارندکشور  60 نام کشور

 1967 سال تاسیس

 المللیبینكبکه  ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 وهی آموزشژپآینده .1

 فرهنگ پژوهیآینده .2

 هنر پژوهیآینده .3

 علم پژوهیآینده .4

 سیاست پژوهیآینده .5

 اجتماع پژوهیآینده .6

 پژوهی و تحقیقآموزش آینده و ترویج اهداف

 هافعالیت

 

 (سال یکبار 2تقریبا هر ) برگزاری کنفرانس 

  برگزاری سمینار 

  های آموزكیاراهه دوره 

 به سفارش مراکز مختلف در سراسر جهان انجام پرو ه 

 ایمختلف منطقه هایهمایشها و انتشار روند کنفرانس 

http://www.farda.ir/
http://www.wfsf.org/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
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2-17- World Future Society 

 

 

 
 

 

 World Future Society نام موسسه

 http://www.wfs.org آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1966 سال تاسیس

 غیرانتفاعی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
 پژوهی آموزش و جوانانآینده .1

 پژوهی توسعهآینده .2

 جامعهپژوهی آینده .3

 کمک به افراد جامعه برای ایجاد آینده بهتر  اهداف

 هافعالیت

 

 ساالنه هایبرگزاری کنفرانس 

 پژوهیهای مختلف در زمینه آیندهانجام پرو ه 

 انتشار کتاب و گزارش 

 

 

http://www.farda.ir/
http://www.wfs.org/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-18- The Futures Foundation 

 

 
 

 The Futures Foundation نام موسسه

 http://www.futuresfoundation.org.au آدرس سایت

 لیااسترا نام کشور

 1996 سال تاسیس

 المللیكبکه بین ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 پژوهی کارآینده .1

 پژوهی آموزشآینده .2

 پژوهی اقتصادآینده .3

 پژوهی سیاستآینده .4

 پژوهی صنعتآینده .5

 اهداف
 ریزی فردای بهترسازان برای برنامهآماده کردن تصمیم 

 ایجاد رویکردی جهانی برای تفکر درباره آینده 

 هافعالیت

 

 انجام پرو ه 

 های آموزكیبرگزاری دوره 

  کارگاهبرگزاری  

 های مختلفهمکاری با موسسات و دانشگاه 

http://www.farda.ir/
http://www.futuresfoundation.org.au/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-19- the Hawaii Research Center for Futures Studies 

 

 
 

 

 the Hawaii Research Center for Futures Studies نام موسسه

 http://www.futures.hawaii.edu آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1971 سال تاسیس

 به دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاوایی وابسته ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
 نگاریآینده .1

 ریزی استراتژیکبرنامه .2

 اهداف
 كناخت مسیرهای  های مختلف برای توسعه قابلیتکمک به گروه

 نده و موضوعات پیشروآی

 های مختلف برای بدست آوردن آینده بهترکمک به گروه 

 هافعالیت

 

 های های محلی، بخشبرگزاری جلسات با دانشگاهیان، فرمانداری

 های عمومیبازرگانی و انجمن

 انتشار مقاالت 

  کارگاهبرگزاری 

 برگزاری سمینار 

 انجام پرو ه 

 

http://www.farda.ir/
http://www.futures.hawaii.edu/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-20- integrative strategies forum 

  

 
 

 

 integrative strategies forum نام موسسه

 http://isforum.org آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1992 سال تاسیس

 غیرانتفاعی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 اقتصاد 

 زیست محیط 

 سیاست 

 اجتماع 

 اهداف
 سیستماتیکهای تاییرات هه با چالشها برای مواجهمکاری با سازمان  

  تعهد برای ساختن آینده مناسب 

 فعالیتها

 

  کارگاهبرگزاری 

 انتشار مقاالت و کتب 

 

http://www.farda.ir/
http://isforum.org/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-21- Futuribles 

 

 

 
 

 

 Futuribles نام موسسه

 http://www.futuribles.com آدرس سایت

 فرانسه نام کشور

 1960 ل تاسیسسا

 غیرانتفاعی ماهیت سازمانی

 نگاریمطالعات کاربردی آینده های کاریزمینه

 کمک برای درک بهتر از جهان معاصر اهداف

 فعالیتها

 

 مطالعه و تحقیق 

 هاگردآوری اطالعات و داده 

 برگزاری سمینارهای آموزكی 

 انتشار گزارش و کتب مختلف 

  انتشار مجلهfuturibles 

http://www.farda.ir/
http://www.futuribles.com/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-22- Futures Research Center 

 
 

 Futures Research Center نام موسسه

 http://www.centroidcafe.com آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 2001 سال تاسیس

 دولتی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 فناوری زیستیپژوهی آینده 

 پژوهی  نتیکآینده 

 پژوهی الکترونیکآینده 

 پژوهی هوانوردیآینده 

 ایپژوهی فیزیک هستهآینده 

 پژوهی نجومآینده 

 پژوهی آموزشآینده 

 پژوهی مطالعات اجتماعیآینده 

 سال آینده 200تا  35های توسعه برای كناسایی مسیرها و پتانسیل اهداف

 هافعالیت

 تحقیقات صنعتی/ بازاریابی 

 نیتحلیل مسیرهای بازرگا 

 گزارش موضوعات فناوری 

 هامدیریت داده 

http://www.farda.ir/
http://www.centroidcafe.com/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-23- Constella Futures (Futeres Group) 

 

 
 

 Constella Futures نام موسسه

 http://www.futuresgroup.com آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1971 سال تاسیس

 المللیبین ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
 بهداكت عمومی  .1

 موضوعات اجتماعی .2

 اهداف
ها به تصمیمات بهتر برای برخورد با موضوعات مجهز کردن سازمان

 جامعهبهداكت و 

 هافعالیت

 بازاریابی اجتماعی 

 وکالت 

 توسعه سیاست 

 بانی و تحولدیده 

 ریزی استراتژیکبرنامه 

 ی دولتی و غیر دولتیدهاها، نهاهای مختلف با سازمانانجام پرو ه 

 

http://www.farda.ir/
http://www.futuresgroup.com/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-24- association of professional futurists 

 

 
 

 association of professional futurists نام موسسه

 http://www.profuturists.com آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 - سال تاسیس

 المللیكبکه بین ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
نگاری و مطالب مربوط پژوهی، آیندهگردآوری اطالعات در زمینه آینده

آینده و  حوزهمجالت  و هاها، وبالاسایتبه کمک کتب، وب به آن

  پژوهیآینده

 اهداف
-تسهیلتخصصیِ های ای به وسیله كبکهپژوهان حرفهحمایت از آینده

 هاو تشکیل انجمنکننده 

 هالیتفعا

 انتشار کتاب 

 انتشار مقاله و گزارش 

 برگزاری سمینار 

http://www.farda.ir/
http://www.profuturists.com/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-25- Finland Futures Academy (FFA) 

 

 
 

 Finland Futures Academy (FFA) نام موسسه

 http://www.tukkk.fi/tutu/tva/english/default.htm آدرس سایت

 فنالند نام کشور

 - سال تاسیس

بازرگانی و اقتصاد دانشگاه ، وابسته به دانشکده مدیریت -كبکه ملی ماهیت سازمانی
turku 

 پژوهیآینده های کاریزمینه

 اهداف
افزایش اطالعات کمی و کیفی و دانستن چگونگی ارتباط با آینده برای 

 اقشارسازان و دیگر استفاده تصمیم

 هالیتفعا
 المللیبین و توسعه های تحقیقكرکت در پرو ه 

 ها دانشگاه در دوره برگزاری 

http://www.farda.ir/
http://www.tukkk.fi/tutu/tva/english/default.htm


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-26- FutureGenerations 

 

 FutureGenerations 

 
 

 FutureGenerations نام موسسه

 http://www.future.org/pages/01_introduction آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1992 سال تاسیس

 غیرانتفاعی  ماهیت سازمانی

 14تاییرات کاربردی اجتماع و حفاظت های کاریزمینه

 ناسب تهای مساخت آینده اهداف

 هافعالیت
  مراحل مختلف تاییرات در چهار کشور  سازیزمینهآموزش و

 افاانستان، چین، هند و پرو

 در تاییرات کاربردی اجتماع و حفاظت اركدكناسیاراهه مدرک کار 

                                                 
14 Applied Community Change and Conservation 

http://www.farda.ir/
http://www.future.org/pages/01_introduction


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-27- Institute for Alternative Futures (IAF) 

 

 
 
 

 Institute for Alternative Futures (IAF) نام موسسه

 /http://www.altfutures.com آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1977 یسسال تاس

 تحقیقاتی( -غیرانتفاعی )موسسه آموزكی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 پژوهی تامین اجتماعیآینده 

 زیست پژوهی ساخت محیطآینده 

 پژوهی آموزشآینده 

 پژوهی علم و فناوریآینده 

 پژوهی داروسازیآینده 

 ها برای انتخاب و خلق آینده بهترها و سازمانکمک به انجمن  اهداف

 هافعالیت

 سخنرانی 

 کارگاه 

 پژوهیای آیندهخدمات مشاوره 

http://www.farda.ir/
http://www.altfutures.com/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-28- International Management Centres Association 

 

 
 

 

 International Management Centres Association نام موسسه

 http://www.imcassociation.org/imcassociation آدرس سایت

 - نام کشور

 - سال تاسیس

 المللیبینكبکه  ماهیت سازمانی

 مدیریت های کاریزمینه

 - اهداف

 هافعالیت

 اراهه مدارک آکادمیک در زمینه مدیریت 

 ها های آموزكی برای كرکتاراهه دوره 

 هااراهه مشاوره به كرکت 

http://www.farda.ir/
http://www.imcassociation.org/imcassociation


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-29- technology foresight ireland ict panel 

 

 
 

 technology foresight ireland ict panel نام موسسه

 http://www.forfas.ie/icsti/statements/tforesight آدرس سایت

 ایرلند نام کشور

 1997 سال تاسیس

 دولتی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
 نگاری فناوریآینده .1

 نگاری آموزشآینده .2

 2015بدست آوردن یک دورنما برای سال  اهداف

 نگاری فناوریمراحل مختلف مطالعات آینده هافعالیت

http://www.farda.ir/
http://www.forfas.ie/icsti/statements/tforesight


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 

40 

2-30- FORERA 

 

 
 

 FORERA نام موسسه

 http://forera.jrc.es آدرس سایت

 ورهای اروپاییکش نام کشور

 - سال تاسیس

 - ماهیت سازمانی

 15نگاری علم و فناوریآینده های کاریزمینه

 اهداف
 گیرانتصمیم پشتیبانی 

  سیاست یک ابزارنگاری به عنوان استفاده از آیندهساختار اصالح-

 گذاری در منطقه اروپا

 هافعالیت

 های مختلفانجام پرو ه 

 ه فناوریگیری آیندتجزیه و تحلیل جهت 

 نگاری استراتژیک و ارزیابی فناوری( مطالعات )كامل آینده 

                                                 
15 Science and Technology Foresight 

http://www.farda.ir/
http://forera.jrc.es/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-31- Centre for Scenario Planning and Future Studies 

 

 
 Centre for Scenario Planning and Future Studies نام موسسه

 http://www.sgbs.strath.ac.uk/cspfs آدرس سایت

 انگلستان نام کشور

 - سال تاسیس

   Strathclydeدانشگاه بازرگانی کدهبه دانش وابسته ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
  پژوهیآینده 

  16سناریوطراحی 

 با تاییرات و مدیریت آینده ه مناسبها برای مواجهکمک به سازمان اهداف

 هافعالیت
 مختلفوزكی آمهای اراهه دوره 

 انجام تحقیقات 

                                                 
16 Scenario Planning 

http://www.farda.ir/
http://www.sgbs.strath.ac.uk/cspfs


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-32- LIPSOR 

 
 LIPSOR نام موسسه

          http://www.cnam.fr/lipsor     آدرس سایت

 فرانسه نام کشور

 1993 سال تاسیس

 المللیبین -ملی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 هامدیریت و سازمان ،نگاریآینده .1

 تاییرات و آموزش سازمانی .2

 كناسیو روشكناسی معرفت .3

 منابع انسانی و جمعیت .4

 ارزیابی فناوری .5

 17اینیروهای محرک منطقه توسعه پایدار .6

 آموزش در سطوح باال اهداف

 هافعالیت

  انتشار کتب و مقاالت مختلف 

 هاانجام پرو ه 

 پژوهیهای مختلف در آیندهاراهه درس 

                                                 
17 Territorial Dynamics 

http://www.farda.ir/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

لیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت ک
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-33- Ministry of Trade and Industry 

 

 Ministry of Trade and Industry نام موسسه

 http://www.ktm.fi/index.phtml?l=en&s=573 آدرس سایت

 فنالند نام کشور

 نگاری فناوری()آغاز پرو ه آینده 2001 سال تاسیس

 ملی ماهیت سازمانی

 نگاری فناوریآینده های کاریزمینه

 اهداف
ه با فناوری در رابط)سازان نگاری فناوری برای تصمیمآماده کردن آینده

 (های جدیدو سیاست

 نگاری فناوری در فنالندانجام پرو ه آینده هافعالیت

 

http://www.farda.ir/


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 
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2-34-Teknologisk Fremsyn  

 

 
 

 Teknologisk Fremsyn نام موسسه

 http://www.teknologiskfremsyn.dksiteindex.phpid=6 آدرس سایت

 دانمارک نام کشور

 - سال تاسیس

 18وزارتخانه علم، فناوری و نوآوری -تیدول ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 فناوری نانونگاری آینده .1

 نگاری بهداكتآینده .2

 اجتماعینگاری تامینآینده .3

 19های سبزنگاری فناوریآینده .4

 2030در  هنگاری جامعه سالخوردآینده .5

 سیمنگاری موبایل و بیآینده .6

 در :   ICTنگاریآینده .7

 20محاسبات فراگیر 

 و ادراک رباتیک 

 ICT - از مزرعه تا اداره 

 اهداف

 افزایش ارتباط میان موسسات تحقیقی و بازرگانی 

  منابعبندی در تخصیص اولویت 

 های جدیدرکت در حوزهامش سازیزمینه 

  2001 -2004در سالهای  فناورینگاری انجام برنامه آینده هافعالیت

 

 

 

 
                                                 

18  The Ministry of Science, Technology and Innovation 
19 Green Technologies  
20  Pervasive computing 

 

http://www.farda.ir/
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2-35- Target foresight 

 

 
 

 

 Target foresight نام موسسه

 http://www.socioforesight.net آدرس سایت

 بلژیک نام کشور

 1991 سال تاسیس

 Liegeوابسته به دانشگاه  ماهیت سازمانی

 - های کاریزمینه

 آینده و اهداف نسبت بهروكن و موثر  یایجاد دید اهداف

 هافعالیت

 رصد اطالعات و ارزیابی 

 آوری نظراتجمع 

 یل مطالباتتجزیه و تحل 

 21احساس رضایتهای پیمایش 

 22و اعتبار منظرهای پیمایش 

 23های موثرپیمایش 

 24تجزیه و تحلیل بخشی 

 25کنندگان و كهروندانمصرف مجامع 

 ارزیابی 

 اندازهاچشم 

 استراتژی 

                                                 
21 satisfaction surveys 
22 reputation and image surveys 
23 impact surveys  
24 sector analysis 
25panels of consumers and citizens  

http://www.farda.ir/
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2-36- The Malta Council for Science and Technology (MCST) 

 

 

 The Malta Council for Science and Technology (MCST) نام موسسه

 http://www.mcst.org.mt آدرس سایت

 مالتا نام کشور

 1988 سال تاسیس

 ملی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه
 علم 

 فناوری 

 گذاری علم و فناوریسیاست اهداف

 - هافعالیت

http://www.farda.ir/
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2-37- FONDAZIONE ROSSELLI 

 

 
 

 

 FONDAZIONE ROSSELLI نام موسسه

 http://www.fondazionerosselli.it آدرس سایت

 ایتالیا نام کشور

 1988 سال تاسیس

 ملی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 های اجتماعیمدیریت عمومی و سیاست .1

 خدمات فناوری و نوآوری .2

 تحقیقات و آموزش .3

 گذاریصنعت و سرمایه .4

 میراث فرهنگی .5

 و اقتصادی های سیاسی، اجتماعی كاخهتحقیقات بنیادی در  اهداف

 انجام پرو ه هافعالیت

 

 

http://www.farda.ir/
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2-38- The National Youth Leadership Forum on Technology 

 

 
 

 

 The National Youth Leadership Forum on Technology نام موسسه

 http://www.nylf.org آدرس سایت

 آمریکا نام کشور

 1992 سال تاسیس

 آموزكی خصوصی موسسه -غیرانتفاعی ماهیت سازمانی

 های کاریزمینه

 پزكکی 

 حقوق 

 دفاعی 

 سیاست 

 فناوری 

 26جاسوسی 

 آماده سازی جوانان برای مشاغل آینده  اهداف

 - هافعالیت

                                                 
26  intelligence  

http://www.farda.ir/
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2-39- Federal Ministry of Education and Research 

 

 
 

 Federal Ministry of Education and Research نام موسسه

 http://www.bmbf.de آدرس سایت

 آلمان نام کشور

 ) كروع برنامه آینده( 2001 سال تاسیس

 دولتی ماهیت سازمانی

 27انداز سئواالت آیندهچشم های کاریزمینه

 - اهداف

 هافعالیت
  انجام تحقیقات 

 انداز سئواالت آیندهچشم" برنامه"  

 

 

                                                 
27  Panorama der Zukunftsfragen 

http://www.farda.ir/
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 بندی:جمع -3
در  اند، مورد بررسی قرار گرفات.یت داكتهپژوهی فعالمرکز که در زمینه آینده 39در این پژوهش 

المللای، باین ماهیات  %94/17، ماهیت سازمانی غیرانتفاعی مراکز %64/25 بین مراکز بررسی كده،

ماهیت  %13/5وابسته به دانشگاه، ماهیتی  %25/10 ملی،ماهیت   %82/12دولتی، ماهیت   38/15%

ماهیات  %13/5ازمان تحقیقاتی غیرحزبای و  س %56/2المللی، بین -ملیماهیت  %13/5غیردولتی، 

 .اندداكتهسازمانی غیر مشخص 

 باكد:تقسیم بندی این مراکز بر اساس ماهیت سازمانی به كرح زیر می

 

 مراکز غیرانتفاعی: -3-1
1. foresight nanotech institute 

2. THE CLUB OF ROME 

3. Institute for the future 

4. New Zealand Futures Trust 

5. World Future Society 

6. integrative strategics forum 

7. futribles 

8. FutureeGenerations 

9. Institute for Alternative Futures(IAF) 

10. The National youth Leadership Forum on Technology 

 

 المللی:مراکز بین -3-2
1.   EEEEEEEE EEEEEEEEEE EEE EEE EEEEEEEEEEE EE EEEEEE EEE EEEEEEE 
condition 

2.   EEEE 

3.   EEEEE EEEEEEE EEEEEEE EEEEEEEEEE 

4.   EEE EEEEEEE EEEEEEEEEE 

5.   EEEEEEEEE EEEEEEE 

6.   EEEEEEEEEEE EE EEEEEEEEEEEE EEEEEEEEE 

7.   EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEE EEEEEEEEEEE 

 

 مراکز دولتی: -3-3
1. The Committee for the Future 

2.  SETPOINT 

3. FuturesResearch Center 

4. technology foresight ireland ict panel   

5. Teknologisk Fremsyn 

6. Federal Ministry of Education and Research 

 

http://www.farda.ir/
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 مراکز ملی: -3-4
1. Young foresight 

2. Finland Futures Academy (FFA) 

3. Ministry of Trade and Industry 

4. The Malta Council for Science and Technology (MCST) 

5. FONDAZIONE ROSSELLI 

 

 مراکز وابسته به دانشگاه: -3-5
1. Centre for Scenario Planning and Future Studies 

2. Target Foresight 

3. Australlian Foresight Institute 

4. The Hawaii research center for futures 

 

 مراکز غیردولتی: -3-6
1. Copenhagen Institute for Futures Studies 

2. RTC North 

 

 المللی:بین -مراکز ملی -3-7
1. Lispor 

2. APEC Center for Technology Foresight (APEC CTF) 

 

 سازمان تحقیقاتی غیر حزبی: -3-8
1. Hudson Hnstitute 

 

 :غیرمشخصماهیت سازمانی  با یمراکز -3-9
1. Foresight 

2. FORERA 

 

  

در حوزه آینده پژوهی را بر اسااس ماهیات  یخارج پراکندگی موسسات فعال صفحه بعد نمودار

 .دهدمیسازمانی آنها نشان 

 

http://www.farda.ir/
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26%

18%

15%

13%

10%

5%
5% 3% 5%

غیرانتفاعی

بین المللی

دولتی

ملی

وابسته به دانشگاه

غیر دولتی

ملی- بین المللی

سازمان تحقیقاتی غیر حزبی

نامشخص

 
 براساس ماهیت سازمانی آنها پژوهیفعال خارجی در حوزه آیندهپراکندگی موسسات :  1نمودار 

 

 ؛ منتهااگارددبرمای 60به دهاه آینده پژوهی اولین مراکز  تر ذکر كد، فعالیتهمانطور که پیش

  اند.تشکیل گردیده 1990-2000های سال فاصله مراکز دراین  یشترب

 را بر اساس زمان آغاز به کار در حوزه آینده پژوهی خارجی پراکندگی موسسات فعال نمودار زیر

 .دهدمیآنها نشان 

 

6

5

4

9

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1960 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2001

 
فعال خارجی در حوزه پراکندگی موسسات : 2نمودار  براساس زمان كروع به کار آنها پژوهیآینده

http://www.farda.ir/
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درصد مراکز در قاره  52/60باكد. میمتعلق به کشور ایاالت متحده ه، موسسات بررسی كد غالب

در اساترالیا و از مراکاز نیاز درصد  63/2 و درصد در آسیا 63/2درصد در قاره آمریکا،  31/26اروپا، 

المللای متشاکل از چناد كابکه باین قالب یکنیز در مراکز از درصد  89/7 واقع هستند. اقیانوسیه

 .باكندت میمشاول فعالیکشور 

را بار اسااس موقعیات  در حاوزه آیناده پژوهای خارجی پراکندگی موسسات فعال زیرنمودار    

 دهد.جارافیایی آنها نشان می

 

60.52

26.31

2.63 2.63 0

7.89

0

10

20

30

40

50

60

70

1

اروپا

آمریکا

آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

آفریقا

كبکه بین المللی متشکل از چند کشور

 
 براساس موقعیت جارافیاییپژوهی عال خارجی در حوزه آیندهپراکندگی موسسات ف: 3نمودار 

 

یات آیناده نگااری جواناان باه فعال در زمیناهبه طور خاص مرکز  4 مورد مطالعه، در بین مراکز

اسااس  را بار پژوهایدر حاوزه آیناده خارجی موسسات فعال فراوانینمودار صفحه بعد  .اندپرداخته

 دهد.نگاری جوانان نشان میآیندهفعالیت در حوزه 
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10.25

89.74
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90

موسساتی که آیندهنگاری جوانان جزء

زمینه های کاریشان می باكد

موسساتی که آیندهنگاری جوانان جزء

زمینه های کاریشان نمی باكد

 
 ری جواناننگابراساس فعالیت در حوزه آیندهپژوهی عال خارجی در حوزه آیندهپراکندگی موسسات ف: 4نمودار 

 

 هاای کاارییکی از زمیناه مراکز درصد 75نگاری جوانان، در حوزه آینده فعال موسساتبین  در

نگاری در زمینه آینده ایپرو هدر قالب  باقی مراکز اند، در حالی کهخود را به این مهم اختصاص داده

 . باكندمشاول به فعالیت میجوانان 

-آینده نیز موجود مایعلوم گرفت، تعدادی پرو ه در زمینه  در بین منابعی که مورد بررسی قرار

 عبارتند از: باكد که

1. e-Foresee 

http://www.eforesee.info 

2. The Futures project 

http://futures.jrc.es 

3. Institute for Prospective Technological Studies – IPTS – current projects 

http://www.jrc.es/home/actions/actions.html 

4. The Millenium Project 

http://www.acunu.org/millennium

http://www.farda.ir/
http://www.eforesee.info/
http://futures.jrc.es/
http://www.jrc.es/home/actions/actions.html
http://www.acunu.org/millennium


 

  در حوزه آینده پژوهی خارجی مراکز فعال بررسی گزارش  

 

کلیه حقوق این مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از سایت 
 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 

55 

 : چکیده اطالعات 1ضمیه  -4

 

 آدرس سایت نام موسسه
سال 

 تاسیس

ماهیت 

 موسسه

Foresight nanotech 

institute  http://www.foresight.org 1986 غیرانتفاعی 

APEC Center for 

Technology Foresight 

(APEC CTF) 

http://www.apecforesight.org 1998 
-بین -ملی

 المللی

Australian Foresight 

Institute 
http://www.swin.edu.au - 

وابسته به 

 دانشگاه

THE CLUB OF ROME http://www.clubofrome.org 1968 غیرانتفاعی 

RTC North http://www.rtcnorth.co.uk 1987 غیردولتی 

The Committee for the 

Future 
http://www.eduskunta.fiefaktavktuvtuvesite.htm 2000 دولتی 

SETPOINT http://www.setpointcumbria.co.uk 2001 دولتی 

Foresight http://www.foresight.gov.uk 2002 - 
New Zealand Futures 

Trust 
http://www.futurestrust.org.nz - غیرانتفاعی 

Hudson Institute http://www.hudson.org 1961 

سازمان 

تحقیقاتی 

 غیر حزبی
European Foundation for 

the improvement of 

Living and working 

condition 

http://www.emcc.eurofound.eu.int 1975 المللیبین 

Organisation for 

Economic Co-operation 

and Development 

 

http://www.oecd.org 
 

 المللیبین 1990

Young Foresight http://www.youngforesight.org 1999 ملی 
World Futures Studies 

Federation 
http://www.wfsf.org 1967 المللیبین 

World Future Society http://www.wfs.org 1966 المللیبین 

The Futures Foundation http://www.futuresfoundation.org.au 1996 المللیبین 

the Hawaii Research 

Center for Futures 

Studies 

http://www.futures.hawaii.edu 1971 
وابسته به 

 دانشگاه

http://www.farda.ir/
http://www.foresight.or/
http://www.apecforesight.or/
http://www.swin.edu.au/
http://www.clubofrome.org/
http://www.rtcnorth.co.uk/
http://www.eduskunta.fiefaktavktuvtuvesite.htm/
http://www.setpointcumbria.co.uk/
http://www.foresight.gov.uk/
http://www.futurestrust.org.nz/
http://www.hudson.org/
http://www.emcc.eurofound.eu.int/
http://www.oecd.org/
http://www.wfsf.org/
http://www.wfs.org/
http://www.futuresfoundation.org.au/
http://www.futures.hawaii.edu/
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 آدرس سایت نام موسسه
سال 

 تاسیس

ماهیت 

 موسسه

integrative strategies 

forum 
http://isforum.org 1992 غیرانتفاعی 

Futuribles http://www.futuribles.com  1960 غیرانتفاعی 

Futures Research Center http://www.centroidcafe.com 2001 دولتی 

Constella Futures http://www.futuresgroup.com 1971 المللیبین 

association of 

professional futurists 
http://www.profuturists.com - المللیبین 

Finland Futures 

Academy (FFA) 
http://www.tukkk.fi/tutu/tva/english/default.htm - ملی 

FutureGenerations http://www.future.org/pages/01_introduction 1992 غیرانتفاعی 
Institute for Alternative 

Futures (IAF) 
http://www.altfutures.com/ 1977 غیرانتفاعی 

International 

Management Centres 

Association 

http://www.imcassociation.org/imcassociation - المللیبین 

technology foresight 

ireland ict panel 
http://www.forfas.ie/icsti/statements/tforesight 1997 دولتی 

FORERA http://forera.jrc.es - - 
Centre for Scenario 

Planning and Future 

Studies 

http://www.sgbs.strath.ac.uk/cspfs - 
وابسااته بااه 

 دانشگاه

LIPSOR http://www.cnam.fr/lipsor          1993 
-بااین -ملاای

 المللی

Teknologisk Fremsyn http://www.teknologiskfremsyn.dksiteindex.phpid=6 - یدولت 

Target foresight http://www.socioforesight.net 1991 
وابسااته بااه 

 دانشگاه

The Malta Council for 

Science and Technology 

(MCST) 

http://www.mcst.org.mt 1988 ملی 

The National Youth 

Leadership Forum on 

Technology 

http://www.nylf.org 1992 غیرانتفاعی 

Federal Ministry of 

Education and Research 
http://www.bmbf.de - دولتی 
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