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مقدمه
آخرین پیمایش و بررس ی ب ینالملل ی از دورهی س م دروس مرب م ب آ آین هه ب آ وس یلآ-

ی Howard Disburyدر سال  1992انجا شهه است [1].پس از آن زمان بخشی از برنام آه ا
متمقف شهنه تعهادی گسترش پیها کردنه و هماکنمن نیز بخشی از آنها در ح ال ار را هس تنه .در
حهود  50دانشگاه درسراسر رهان دروس متنمعی را در زمینآی آینهه در قالب دورههای بلنهمهت
ارایآ میدهنه .درحهود نیمی از این دانشگاهها مهرک کارشناسی ارشه1در آینههپژوهی ارای آ م ی-
کننه .چرا امروزه بآ مطالعآ و بررسی رهیهی نیاز داریم؟ ک ام س اده اس ت ب رای اینک آ بت مانیم
اط عات رهیهی درباره پیشرفت رونه آینههپژوهی و این کآ چآ کسانی و در کجا در این باره فع ال
بمده انه بهست آوریم.
زمان زیادی برای قبمالنهن آینههپژوهی بآ عنمان رشتآای قانمنی اس تهالل آوردها  .ب رای ای ن
کار گذر از دو آزممن ضروری بمد .مرحلآ نخست شناسانهن فمای ه عمل ی آن ب آ اف راد س ازمانها و
رمامع و دومین مرحلآ آن نفمذ بآ سههای دانشگاهی و بآ رسمیت شناس انهن آن ب آ عن مان ی ک
رشتآی قانمنی بمده است .بآ همراه آنچآ کآ من آن را «مباحثات پرسشی و پیشرفتآ در تحص ی ت
عالی و تحقیقات» مینامم.
مطالعآ و بررسی کنمنی نشان میدهه کآ دومین سه هم شکستآ شهه اس ت .دانش گاهها بای ه
سالیان زیادی را برای کشف ظرفیتهای آینههپژوهی و کاربرد عملی آینههنگاری سپری کننه.گرچ آ
پ یش از ای ن ای ن بح د در تع هادی از دانش گاهها ب آ نتیج آ رس یهه اس ت .دانش گاههای
Monterray Taipei Turku Los Angeles Budapest Hawaii Houston
 Perthو  Melbourneنممنآهایی از آینههپژوهی بآ صمرت دانشگاهی هستنه .چنه س ال قب
من مقالآای2با نا «دانشگاهها :ممسسات آینههنگاری» نمشتم کآ اکنمن بآ صمرت ط ر و نقش آای
برای ادارهی بسیاری از ممسسات با نفمذ و قهرتمنه است[2] .
دو اثر کآ در ادامآ بآ آنها اشاره میکنم ممضمع بحد را بآ خمبی روشن میکنن ه .ای ن دو اث ر
سالنامآ رهانی آم مزش س ال  :1998آم مزش آین ههه ا [3]3و دانش گاه در مرحل آ گ ذار [4]4ن ا
دارنه.این دو اثر تنها آممزش آینههرا در بر نمیگیرنه؛ بلکآ با ههف تمسعآی آن در سطم مختلف
نممنآهای ارایآ میدهنه و بآ طمر ارمالی مرور میکننه.
دلی این کآ هنمز مربیان سیستمهای آممزشی دانشگاهها از تحمالت در حال شک گیری آگ اه
نیستنه این است کآ آنها بآ وقایعی کآ در اطرافشان رخ میدهه دقت نهارنه .این تحمل بر خ ف
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باور رایج یک گذر تکنیکی ساده نیست کآ تعهادی مبتکر آن را ایجاد کرده باشنه .بلکآ یک انتق ال
از «گذشتآ بآ آینهه» است .نتایج بهست آمهه از بیشتر راهایی کآ کار «آینههها در آم مزش» 1آنه ا
را محک زده است حیرتآور است .این نتایج بآ انهازهای حیرتآور اس ت ک آ ب آ ت هریج از ق هرت
نمادی و سازمانی صرفنظر شهه و میزان ت شها کاهش یافت آ اس ت .بیش تر پیش رفتها و فرص تهای
فراوان آممزشی در این فرآینه مفقمد شههانه .ولی چیزی کآ باعد شهه تا می و رغبت مبتک ران از
بین نرود این است کآ مف اهیم دورهه ای اول دو و س م مت من آین هه ب آ درک گس تردهای از
روشهای آینهه دیهگاهها و پارادایمها منج ر ش هه و می زان درک ممض معات و مف اهیم م رتب را
گسترش میدهه .همچنین بآ زودی اینترنت کلیشآها را در خماهه نمردیه و با کمک آینههی تما با
تفکر برتر آممزشی و تعام با آینههپژوهی و آینههنگاری پیشرفتآ در سراسر رهان گسترش خماه ه
یافت .فراتر از ورمد یک مثال از برهان نمایی خاص 2چشمانهازهای کنمنی ره ان آن را ب آ عن مان
تمهنی حتمی می داننه[5].
پیمایش و بررسی راری بآ این منظمر صمرت پذیرفتآ است کآ در راه تمسعآی بیشتر تحقیقات
منظم آینهه 3گامی مفیه برداشتآ شمد .ولی این ممضمع پایان نیافتآ است .در بررسی این مقالآ
ممکن است بآ ناهماهنگیها و غفلتهایی بربخمریم کآ از اط عات ناقص یا مفقمد ناشی شهه است.
شمد .چنان کآ خماننهگان میبیننه ما نشانی پستی
در زمان مناسبی این ممارد بایه اص
الکترونیکی شخصی کارکنان دانشگاهها را ذکر نکردهایم .کآ بآ دلی مشک ارتباطی نیست .بلکآ بآ
خاطر احترا بآ حقمق افراد است .برای پیشگیری از پرشهن صنهوق الکترونیکی شخصی ما از
درخماستها و پیامهای فراوان ارسالی آدرس وب سایت و آدرسهای پست الکترونیکی عمممی را ارایآ
کردیم.
این مطالعآ میتمانه مثالهای دیگری را در بر بگیرد و گسترش یابه .آرزوی ما این است کآ این
کار آغازی برای یک پژوهش اساسی متعام و چنه رانبآ و یکپارچآ باشه و در پایان بآ تقمیت
تخصصهای دانشگاهی و سازمانی در رابطآ با ممضمعات رهانی آینهه منجر گردد .اگر این مقالآ را
مطالعآ کردیه و مماردی را یافتیه کآ این مقالآ از قلم انهاختآ است و یا خطاهای آن را اص کنیه
لطفا نظرات خمد را بآ آدرس الکترونیکی wfsf@swin.edu.auبرای ما بفرستیه.

در پایان میخماهم از  Jose Ramosدانشجمی دورهی کارشناسی و کارآممز ممسسآی
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چنه ماه متمالی تشکر کنم .همچنین از  Sally Zanicمهیر اررایی برای تنظیم گزارشهای
مهیریتی بررسی مهارک و آماده کردن کار برای انتشار روی وب قهردانی و تشکر میکنم.
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برنامههای رهانی درآیندهنگاری1وآیندهپژوهی
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دانشگاه Babes Bolyai
دانشگاه  Babes Bolyaiدر رومانی ارایآ دهنهه دروس آینهه نگاری در قالب بخشی از
دروس مقطع فمق لیسانس رشتآ رامعآشناسی است.
درسها:
 .1پیش بینی رمعیت
 .2روشها و شیمههایی در زمینآ تحقیقات آینهه نگاری
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دانشکده علوم اقتصاد و مدیریت رهانی دانشگاه Budapest
دانشکهه علم اقتصاد و مهیریت رهانی دانش گاه  Budapestچن هین دوره آین هه پژوه ی را در
سطم کارشناسی10و کارشناسی ارشه11ارایآ میکن ه .ای ن دورهه ا در ه ر نیمس ال ب ا چه ار رلس آ در
هفتآ ارایآ میشمد.
درسها:
.1کارشناسی آینهه پژوهی  -از سال  230(1999دانشجم در هر تر )
عنمان مهمترین مباحد:


رهتگیری آینهه بشر



تحمالت در رهان و علم



بآ روز سازی روشهای آینهه پژوهی

 روش شناسی و روشهای آینهه پژوهی (روشهای ریاضی روشهای آماری
روشهای خبره مهلها ساخت سناریم)


قابلیت اعتماد و تاییه پیش بینی های آینهه

.2کارشناسی و کارشناسی ارشه آینهه نگاری ارتماعی -از سال  1996و ( 2000بآ ترتیب  30و
 10دانشجم در هر تر )
مفاهیم مختلف آینهه نگاری ارتماعی و تاریخچآ آن
گرایشهای رهیه در آینهه پژوهی:
12

آینهه انهیشی انتقادی و تکاملی
13
مهلهای آینههی رامعآی پساصنعتی
آینهه های ممکن دولت رفاه
آینهه نگاری های مختلف برای سیستمهای ارتماعی مجارستان:
 تحمل رمعیتی
 اص

حقمق بازنشستگی

 بهسازی ساختار آممزش شغلی
10

Undergraduate
Graduate
12
Evolutionary and Critical Futures
13
Postindustrial
11

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

 بیثباتی شاخصهای ارتماعی و تاثیرات ممکن آن بر آینهه
 رهتگیری روزانآ مرد در مجارستان

 برقراری ارتبا میان رهتگیری آینهه فردی و آینهه ارتماعی
مجارستان
.3کارشناسی ارشه آینهه نگاری ارتماعی  -اقتصادی -از سال  90( 1996دانشجم در هر تر )
عنمان مهمترین مباحد:
 تفسیر آینهه نگاریهای ارتماعی و اقتصادی
 مهلهای اقتصادی وارتماعی آینهه
 آینهه نگاری:
 رمعیت شناختی اص

حقمق بازنشستگی آممزش شغلی

 رهت گیری آینهه شرکت های تجاری در مجارستان
 آینهه نگاری اقتصاد ک ن مجارستان
 ارتبا

اقتصاد و الگمهای بم شناسی و سیستمهای نممنآ

 افق دور مجارستان

.4کارشناسی ارشه آممزش و آینهه  -از سال  90( 2000دانشجم در هر تر )
این دوره آینهه آممزش و تربیت شغلی را بررسی می کنه.
عنمان مهمترین مباحد:
 راهبردهای آممزش در چنهین منطقآ

 ارتبا بین رهتگیری آینهه و آینههی آممزش و تربیت شغلی
 آینههنگری تحصی و آممزش حرفآای در مجارستان

 نقش آممزش و تربیت شغلی در تصاویر آینههی برنامآهای آینهه نگاری
فناوری
 آینهه اقتصادی ارتماعی و آممزشی مجارستان
 .5کارشناسی ارشه آینهه نگاری ارتماعی
مفاهیم مختلف آینهه نگاری رمامع و تاریخچآ آن
گرایشهای رهیه در آینهه پژوهی:
 آینهه انهیشی انتقادی و تکاملی
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 آینهه های ممکن دولت رفاه

 آینهه نگاری های مختلف برای سیستمهای ارتماعی مجارستان:
 oتحمل رمعیتی
 oاص حقمق بازنشستگی
 oبهسازی ساختار آممزش شغلی
 oبیثباتی شاخصهای ارتماعی و تاثیرات ممکن آن بر آینهه
 oرهتگیری روزانآ مرد در مجارستان
 oبرقراری ارتبا میان رهتگیری آینهه فردی و آینهه ارتماعی مجارستان
14ینهه نگاری اقتصادی
 .6دکترای آ

 رایگاه آینهه نگاری اقتصادی در اقتصاد و تصمیم سازی
 رهت گیری سرمایآ گذاری /سرمایآ گذار در مجارستان
 آینهه نگاری تمای ت

 نقا برگشت (تغییر رهت فعالیتهای اقتصادی از رونق بآ رکمد و یا بر عکس)
 چرخآهای اقتصادی

 ارتباطات داخلی و دولتها

 تئمری بینظمی و آینههپژوهی
 مجارستان 2000 -2005
 افق دور مجارستان

 رهت گیری آینهه و سناریمسازی
.7کارشناسی و کارشناسی ارشه اقتصاد آینهه گرا  -از سال  60( 2000دانشجم در هر تر )
عنمان مهمترین مباحد:
 آینهه و سازوکارهای اقتصادی

 مسای پایآی اقتصاد (کمیابی عق نیت15و دیگر عمام اقتصادی) در عصر اط عات
 بازار برنامآریزی راهبردی و آینهه

 اقتصاد سیاسی :دیهگاههای ارتماعی -فرهنگی در اقتصاد
 روششناسی اقتصادی و آینهه نگاری
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 تملیه و مصرف راهبردی

 اممال رهانی و عصر اط عات
 خ مشی اقتصادی آینهه

 مکاتب تفکر و تصمر از زمان

16

 مسای اقتصاد ک ن در بطن ارتماع

 دورنمای اقتصاد خارری و اقتصاد بین المللی
 اقتصاد رهانی در عصر اط عات و ماورای آن

.8کارشناسی ارشه دیهگاهها و حمزههای اقتصاد رهانی  -افسانآی اط عات آینهه  -از سال 2002
( 60دانشجم در هر تر )
این دوره آینههی اقتصاد رهان فرهنگی و حمزههای آن را بررسی میکنه.
عنمان مهمترین مباحد:
 تعابیر حمزهها در راهبرد اقتصادی
 رفتار و رهت گیری آینهه افراد
 کارآفرینان و تاثیراتشان

 راهبردهای سیاست اقتصادی برای قرن 21

 تحمالت بررستآ در اقتصاد رهانی (تحمالت و تاثیرات روی حمزه های اتحادیآ اروپا)
 چشم انهازهای منطقآای و زیرمنطقآای برای آینهه

 اثرات مهلهای رمامع اط عاتی مختلف بر روی نماحی مرکزی شرق اروپا و مجارستان
 آینهه نگاریها و بازخمردها
آدرس تماس :
Budapest University of Economic Sciences Fővám tér 8. Budapest,
1093 FFFFFFFF 1828 FF 5 FF FFF 489 +36 1 216 20 16 FFF
http://www.bkae.hu/jkut
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آکادمی هنر و بازرگانی فرانسه
مرکز تحقیقات راهبردی آینهه در فرانسآ مهارک کارشناسی ارش ه و دکت رای آین هه نگ اری ارای آ
میکنه .مقالآ سمینار و برنامآ دکترا در این زمینآ ورمد دارد .فارغ التحصی ن طراحی سناریم مهیریت
بصیر تمای ت آینهه و ممارد عه قطعیت؛ روشهای آینهه نگاری و آینههپژوهی را میآممزن ه .گذران هن
این درسها بآ اخذ گماهینامآ در آینههپژوهی و مهیریت بصیر راهبرد سازمانی مطالعات کاربردی آینهه
ارزیابی و آینهه نگاری فناوری منجر میشمد.
مقالآهای مقطع کارشناسی ارشه شام مفاهیم و روشهای آینهه نگاری طراحی س ناریم م هیریت
راهبردی و رونه های محتم در آغاز قرن بیستم است.
 س مینارهای پژوهش ی در س طد دکت را ش ام کنف رانسه ایی در زمین آ ممض معات آین هه
سمینارهای روششناختی مطالعآ ممردی
تحقیق و نمشتن سمینار در بر میگیرد.

آدرس تماس:

Michel Godet Professor, director of the LIPS Rémi Barré Associate
Professor, directeur of the OST Régine Monti Associate Assistant
Professor Fabrice Roubelat Assistant Professor 01 40 27 26 38, Sylvie
Molina Secretary 01 40 27 25 30, Chaire de Prospective Industrielle
Conservatoire National des Arts et Métiers 2 rue Conté - 75003 Paris
France Phone: (33.1) 40.27.25.30 Fax : (33.1) 40.27.27.43 Web
http://www.cnam.fr/lips/ http://www.cnam.fr/deg/lips/contents.html
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دانشگاه صنعتی  Curtinاسترالیا
دانشگاه صنعتی  Curtinدر Perthاسترالیا واق ع ش هه اس ت و م هرک کارشناس ی ارش ه17در آین هه
 18ترکیبی از کار تجربی و تئ مری را در ب ر
پژوهی را ارایآ میکنه .این برنامآ کآ یک دوره چنه رشتآای و
دارد در دانشکهه تجارت و بازرگانی ارایآ میشمد .فارغالتحصی ن این رشتآ ابزارهایی برای کم ک ب آ:
شرکتها دولتها و افراد در ممضمعات راهبردی آینههنگری سازمانههی مهیریت و تغییرات ارتماعی بآ
دست میآورنه .در این برنامآ شش واحه درسی بآ همراه پروژه تحقیق اتی وگ زارش ور مد دارد .ای ن
برنامآ کآ در دانشکهه کارشناسی تجارت وبازرگانی ارایآ میشمد بآ صمرت پاره وقت یا تما وقت قاب
ارراست.
درسها:
 .1مقهمآای بر آینهه و آینهه نگاری
20ین هه پژوه ی؛ عل م گرای ی در براب ر مهرنیس م؛ اس تفاده از
فلسفآ هستیشناس ی19و معرف تشناس ی آ
تشبیهات برای تفکر دربارهی آینهه؛ مفهم PATOP؛ تئمریهای پیچیهگی کمانتم و بینظمی؛ مفهم
و کاربرد آینههپژوهی برای سازمانها.
 .2تحقیقات کمی آینههی
ههف از تحقیقات دربارهی آینهه؛ کاربردهای بین رش تآای تحقیق ات آین هه؛ چش م ان هازهای کم ی و
کیفی؛ طراحی پروژهی آینهه؛ شناخت مفاهیم قالبها ابزارها وروشها؛ آینههنگاری و تعمیم آن بآ همآی
ممارد؛ تحلی وارزیابی دادههای ممرمد؛ تملیه دادههای اولیآ.
 .3مهیریت ریسک بینالمللی
اقتصاد ک ن و ریسک مالی؛ مهیریت ریسک؛ ریسک اعتبار در تجارت رهانی؛ نرخ بهره وتب ادل ریس ک
خارری؛ تجزیآ و تحلی تاریخی ریسک.
 .4مهنهسی سیستمهای آینهه
سیستمهای مبتنی بر روششناسی؛ تجزیآ و تحلی سیستمها؛ سیستمهای سخت؛ تمس عآی سیس تم-
های نر ؛ ساختن مهلهای قاب تصمر؛ سیستمهای کاربردی برای مفاهیم آینهه.
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 .5گزارش پروژهی آینهه
تحمی گزارش یا پیشنهاد مشابآ روی پروژهی آینهه
 21تحقیقات سناریم
 .6آینهههای کیفی و
طراحی سناریم و طراحی راهبردک؛ کاربردها و روشهای تحقیقات کیفی؛ روششناسی کیفی و کاربردی
برای طراحی سناریم؛ مفاهیم و ابزارهای کلیهی طراحی سناریم.
 .7ممضمعات آینهه

تغییرات ارتماعی رهانی؛ واحههای اقتصادی کنمنی وتمسعآی آینهه؛ ممضمعات .STEEP
 .8پروژه تحقیقاتی آینههها
پروژه تحقیقاتی مرتب با استخها خصمصی دولتی و یا دیگر سازمانها؛ ارای آ س مینار و دف اع از ط ر
تحقیقاتی پیشنهادی.
آدرس تماس:
Janferie Williams - Academic Coordinator for Master of Futures
Studies
Scenario Planning and Research Unit
Graduate School of Business
Curtin University of Technology
GPO Box U1987 PERTH WA 6845
Tel: +61 8 9266 4235
Fax: +61 8 9266 4071
Or:
Scenario Planning Unit,
Graduate School of Business
Curtin University of Technology
GPO Box U1887, PERTH,
Western Australia 6845
AUSTRALIA
Tel: +61 8 9266 4235
Fax: +61 8 9266 4071
Web
21
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http://www.cbs.curtin.edu.au/prospective/postgradpdf/pmfuturestudies.pdf
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آکادمی آیندهپژوهی فنالند
دانشکهه مهیریت تجارت واقتصاد  ( Turkuبهنآی اررایی آکادمی آینههپژوهی فن ن ه ی ک ش بکآی
دانشگاهی است ).یک «برنامآی فرعی آینهه پژوهی» 1را از آکادمی آین ههپژوه ی فن ن ه ارای آ میکن ه.
(هیچ نا رسمیای برای این برنامآی آینهه پژوهی ورمد نهارد این یک واحه غیر رسمی است).
آکادمی آینههپژوهی فن نه در دو فمریآی سال  1998با 15دانشگاه عضم تاسیس شه( .این آممزشگاه
هم اکنمن 17عضم دارد ).اولین دوره در سپتامبر 1998برگ زار و ک برنام آ (برنام آی فرع ی) ب رای
نخستین بار در  10دانشگاه فن نه در مهت سال تحص یلی  1999-2000ار را ش ه .نخس تین دورهی
آزمایشی با شرکای بینالمللی (ایتالیا و مجارستان) در ژانمیآی  2002برگزار شه .روی هم رفتآ بیش از
 600دانش جم در دانش گاهه ای مختل ف در سراس ر فن ن ه در برنام آی مطالع آ در م هت زم ان
سالهای 2002-2003شرکت کردنه.
این برنامآ مباحثی ههفمنه را ارایآ میکنه .برای مثال در عن اوینی مانن ه مقهم آای ب ر آین ههپژوه ی
روشهای آینههپژوهی و رسالآ پایان نامآ .مباحد خاصی شام عناوین پای آ مانن ه م هیریت راهب ردی
آینههنگاری فناوری مهیریت فراگیر و روشهای آینههپژوهی در سیاستگذاری رهانی ارایآ میشمد .این
مباحد میتمانه چالشهای رامعآی امروز تحت تاثیر قرار دهه :ارزشهای رهانی انسانی کیفیت زنهگی
بشر و تغییرات تکنملمژیک(فناورانآ) .آکادمی آینههپژوهی فن ن ه( ) FFAدر مش ارکت ب ا دانش گاههای
عضم مسؤول سازمانههی مباحد خاص و عمممی در ممضمعات ممرد ع قآ و ممرد بحد است.
هماکنمن همآی درسها بآ زبان فن ن هی اس ت .ول ی درس  FUTURES 1ب آ زب ان انگلیس ی در
دسترس است .تقریبا همآی درسها بآ طمر منظم در هر س ال ارای آ م یش مد .همچن ین در ح هود 6
سمینار کارشناسی ارشه در یک سال برگزار میشمد .در بیشتر ممارد ممضمعات سمینارها در ه ر س ال
متفاوت میباشه.
 -1درسهای مطالعهی پایه (هستهی برنامهی فرعی آینده پژوهی)
 : FUTURES 1-1-1ما چگمنآ میتمانیم آینهه را کاوش کنیم؟
ههف از این درس بحد درباره مفهم و اساس تئمری رشتآی آینهه است( .از پاییز )1998
 : FUTURES 2-1-2روشهای تحقیق آینهه
ههف این درس کاوش روشهای تحقیق آینهه و کاربردهای اخیر آن است( .از بهار )1999
 : FUTURES 3 -1-3 مطالعآ ممردی از روشهای تحقیق آینهه
1
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ههف این درس دستیابی بآ درک عمیق از روش های تحقی ق آین هه ورس یهگی ب آ مش ک ت
مختلف تحقیق آینهه است( .از پاییز )1999
 -2مباحث خاص
1

-2-1مهیریت راهبردی
ههف از این درس افزایش درک از برنامآری زی تج ارت در ب ازهی دراز م هت و ی افتن معن ای
برنامآریزی راهبردی است( .کارآفرینی از بهار )2001
3

 -2-2سیستمهای بم شناسی2و فناورانآ
این درس مقهمآای بر مفاهیم بم شناسی است؛ مقهمآای بر ب م شناس ی ص نعتی؛ مث اله ای
ممردی از اکمسیستمهای صنعتی؛کاربرد بم شناسی صنعتی درطراحی؛ ابعاد سازمانی و نهادی
بم شناسی صنعتی( .از بهار )2002
 -2-3روششناسی4سیستمهای نر
ههف از این درس تمرکز روی سیاست5و روششناس ی سیس تمه ای ن ر ب آ عن مان یک ی از
روشهای بررسی تحقیقات آینهه پژوهی و روشهای سیستمی ح مسألآ است( .از بهار )2002
 -2-4آینههی شهرها
همماره تعهاد زیادی از مرد در شهرها زنهگی میکننه .این درس بر ممارهآ چالشهای شهری
با طراحی شهری از منظر چنه رشتآای تاکیه دارد( .از پاییز )2002
 -3مطالعات دکترا(6در طی پاییز )2002
 -3-1تئمریهای تحمالت علم ارتماعی و تحمالت فرهنگی
 -3-2پایآهای فلسفی آینهه پژوهی
 -3-3سمینار دکترا با مقاالتی کآ دانشجمیان ارایآ دادنه.

Visionary Managment
Ecological
3
Technological
4
Methodology
5
Systemic thinking
6
Post-graduate
1
2

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

:استادان آکادمی آینههپژوهی فن نه
Anu Haapala; Kati Kiiskilä; Mikko Jalas; Petri Koistinen; Auli Keskinen;
Ari Paanala; Anita Rubin; Mikko Rask; Erkki Urpilainen; Risto Vilkko;
Liisa Luhtasaari; Matti Männikkö; Hanna Peltomaa; Pia Sivenius; Ana
Väänänen; Maria Suokannas; Johanna Quiroz-Schauman; Åbo
Akademi

:آدرس تماس
Sari Söderlund M.Sc. (econ.)
Coordinator Finland Futures Academy Finland Futures Research
Centre Turku School of Economics and Business Administration
(Tykistökatu 4 D) P.O.Box 110 20521 Turku
FINLAND
Tel 358 2 3383 525 or 358 40 820 9801
Fax +358 2 2330 755
or:
Finland Futures Academy
Finland Futures Research Centre
Turku School of Economics and Business Administration
Rehtorinpellonkatu 3
Fin-20500 Turku, Finland
Tel. 358 2 3383 530
Fax 358 2 2330 755
Web
www.tukkk.fi/tutu/tva

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

دانشگاه  Fo Guangتایوان
دانشکههی آینهه پژوهی دانشگاه  Fo Guangدو مهرک کارشناسی1و کارشناسی ارشه2را در رش تآی
آینهه پژوهی ارایآ میکنه .ههف از این برنامآها تمانا ساختن دانش جمیان ب رای شناس ایی چ الشه ا و
رویارویی با فرصتهای ارتماعی با گردآوری الگمهای مختلف بآ منظمر تمسعآ بی نش ر امع نگران آ و
ههایت قابلیتهای متمرکز بآ سمی ویژگیهای منحصر بفرد افراد با استفاده از دانش گسترده ب رای ح
مسای پمیا است .در کنار آممزش و تحقیق ههف دیگر ممسسآ ارتبا با سایر ممسسآهای بینالملل ی
برای گسترش برنامآها در آینهه پژوهی و تحقیقات شبکآای است .همچنین آنها قص ه دارن ه هم راه ب ا
رهتگیری برنامآهای بینالمللی کآ در آینههپژوهی تمسعآی رهت دار بینالمللی بآ وسیلآی همکاری
با بخشهای بینالمل صنعت و سیاست است درتحقیقات پایآای و تمسعآای نیز شرکت داشتآ باش نه.
بآ طمری کآ در سراسر این منظر ههف آنها ارتقای فرهنگ آینهه پژوهی در رامعآی تایمان است .ای ن
برنامآ سابقآ دو سالآ دارد و هم اکنمن(سال  34 )2002دانش جمی کارشناس ی ارش ه و  20دانش جمی
کارشناسی تحت پمشش قرار داده است.
درسها:
 .1ادبیات3آینهه-
PENG-CHENG KUNG
 .2رغرافیای اقتصاد-

CHUEN-TYI CHOW

 .3سیاست رهانگردی-
CHUEN-TYI CHOW
 .4عناوین ویژه در روششناسی آینهه-
CHUEN-TYI CHOW
 .5طراحی پژوهش و تجزیآ و تحلی آماری-
JENN-WU WANG
 .6آینههی آممزش در تایمان-

 .7فطرت بشر و آممزش -

WEN-YING LIN & JENN-WU WANG

JENN-WU WANG
B.A.
M.A.
3
Literature
1
2
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 .8روانشناسی تربیتی و تحصی -

 .9تمسعآی اخ قی-

 .10تحقیقات آینهه روی محی زیست-

 .11مطالعات روی آینههی ارتباطات-

WEN-YING LIN

WEN-YING LIN

Cheng-Yi Hsieh

LI-KOU LEE

 .12عناوین ویژه در آینهه پژوهی-
LI-KOU LEE
 .13آینههی تایمان-
LI-KOU LEE
 .14فلسفآی علم-

 .15مطالعآی آینهه علم و فناوری-

 .16تمای ت فرهنگی آینهه-

 .17سرمایآداری 1برخمرد تمهنها و آینههی رهان-

 .18تئمریها و ممضمعات معاصر اقتصاد سیاسی-

JOHN WANG

JOHN WANG

Staff

KUAN-TING KUO & CHI-PEN SUN

YU-HSI CHEN
1

Capitalism
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 .19ممضمعاتی در مطالعات اقتصادی شرق آسیا-

 .20تاریخ کره و دورنمای آینهه-

 .21سمینار با عناوین ویژهی تمسعآی ملی-

YU-HSI CHEN

ZOONG-KU MA

WEN-CHIEH HSU & KUAN-TING KUO

 .22آینههی قاره و تایمان-
Cheng-Yi Hsieh
 .23رونه آینههی علم اخ ق-1

 .24مطالعات آینههی سیاست-

 .25تمسعآی ذهن بشر-

 .26روانشناسی بیهاری-2

KUO-HSIUNG CHI

Chun-Yung Chen

WEN-YING LIN

YU-HSI CHEN

 .27مطالعات آینههی رامعآ-
LI-KOU LEE
 .28مهیریت اممر رهانی و ارتباطات رهانی -

LI-KOU LEE

1

Ethics
Awakening

2
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 .29روششناسی آینهه پژوهی-

 .30دورنمای رمعیت-

 .31فلسفآی علم-
 .32مطالعآی آینههی علم و فناوری-

 .33آمارهای کاربردی-

 .34تئمریهای ارتماعی اط عات -

 .35تحقیقات آینههی محی زیست-

Chuen-Tyi Chou

CHUEN-TYI CHOW

DING-CHENG REN
DING-CHENG REN

JENN-WU WANG

KUO-HSIUNG CHI

Cheng-Yi Hsieh

 .36تحقیقات آینههی فرهنگ و رامعآ-
Staff
 .37ساختار و تصمیر رهان در آینهه-
Chung-Chin Ou
 .38آینههی رنسانس آسیا-

 .39روش شناسی و نممنآبرداری-

 .40تجارت رهانی و بینالمللی-

CHIEN-LIN HSU

WENCHIEH HSU & YI-CHING SUN

Chuen-Tyi Chow
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آدرس تماس:
Professor H.W. Cheng
Tel 03-9871000-23401
Fax 03-9874813
Web
http://www.fgu.edu.tw/~future/
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دانشگاه  Gregorianایتالیا
دانشگاه  Gregorianدر ر ایتالیا برنامآای با نا «آینهه پژوهی از منظر ارتم اعی و انس انی» ارای آ
میکنه .این برنامآ برای مهارک دکترا و کارشناسی1تنظیم شهه است .این برنامآ ای ن نک ات را در نظ ر
دارد:
 -1چرا فکرکردن دربارهی آینهه اهمیت دارد و چرا این ممضمع در یک رامعآی پیچیهه دارای اهمیت
است؛
 -2چرا اصط حات و شاخصآهای این رشتآ در نقا مختلف رهان دیهه میشمد؛
 -3تمسعآی رشتآ در نقا مختلف رهان؛
 -4مفاهیم مجرد2و مستق 3در آینهه پژوهی؛
 -5عناصر اخ قی4و فلسفی در آینهه پژوهی شام مسؤولیتهای آینههپژوهان
 -6روششناسی5ممفقیت و شکست ؛ چشم انهاز های مختلف با ذکر مثالهای رهانی منطقآای مل ی
محلی؛
 -7و روششناسی تمرینهای عملی در هر سال.
هر واحه درس یک نیمسال است .این برنامآ از سال  1976آغاز گردیهه است و مهرک دکت رای آن از
سال  1992ارایآ میشمد .دورهی دکترا حهاق  3سال و حهاکثر  5سال طمل میکشه .در سال 2002
 28دانشجم از  18کشمر  -بیشتر از آمریکای التین آفریقا مرکز و شرق اروپا -در این دانشگاه تحص ی
میکردنه .هر دو سال بآ طمر متمس  25-28دانشجمدر دانشگاه مشغمل تحصی بمدهان ه .ت اکنمن 10
مهرک دکترا اعطا شهه است و هماکنمن  8دانشجمی دیگر در مرحلآی اتما دورهی دکترا هستنه.
Professors

Eleonora Barbieri Masini
Javier Medina
Gian Matteo Apuzzo
Giorgio Nebbia
آدرس تماس:
Eleonora Barbieri Masini
Faculty of Social Sciences
Gregorian University
Rome
1

Bchelor
temporal
3
spatial
4
ethical
5
Methodological
2
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phone and fax: 39-06-8072529
Web
www.unigre.it
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موسسهی بینالمللی مدیریت انگلستان
ممسسآی بینالمللی مهیریت انگلستان ائت ف چنه دانشگاه غیر انتفاعی است .این ممسس آ ب آ عن مان
یک مجمع تخصصی در سال  1964آغاز بآ کار کرد این ممسسآ اولین آممزشکههی تجارت رهانی است
کآ بآ طمر خاص بآ آممزش ضمن کار و ن مآوری م یپ ردازد .ای ن انجم ن ب ا دانش گاه Southern

Crossاسترالیا دانشگاه  Surreyدر  Oxford Brooks 1UKدر  UKدانشکههی م هیریت کان ادا
در تمرنتم دانشگاه کار(علمی-کاربردی)2در  Boulder Coloradoو ممسساتی در آس یا ارتب ا دارد.
این ممسسآ آممزش را از طریق ارتبا مجازی و آممزش روی خ 3ارایآ میکنه .این برنامآه ا در س ال
 1989از سمی انجمن اعتباردهی انگلستان بآ رسمیت شناختآ شه.

دانشگاه کار(علمی-کاربردی) در  Boulder Coloradoگ ماهینام آ 4م هارک ک اردانی5وکارشناس ی
ارشه6در زمینآ آینهه پژوهی با تاکیه روی آممزش حین ک ار و ن مآوری ارای آ میکن ه .ای ن برنام آه ا
دیهگاهی رامع بر روی رامعآی آینهه سماد بم شناس ی 7و راهب ری متمرک ز اقتص ادی :م هل ر امع
رهیه برای تسهی در بازسازی مجهد رمامع و سازمانها دارنه .فارغالتحصی ن یک قالب کل ی ب رای
کمک بآ فهم سلسآ مراتب رهیه رهبری رهانی حکممت رهانی دممکراسی ژرف 8کنترل پیچیهگیه ا
و آینهه نگاری مکتب کثرت گرایی(پلمرالیسم)9را بهست میآورنه .این مهارک از سال  2000ارایآ ش هه
است.
 -1گواهینامه –  6تا  12ماه
 2 -1-1روز کارگاه عملی
 4 - 1-2تا  6هفتآ آممزش حین کار
 -3 -1یک روز هماهنگی10با گروه
 -1-4ارایآی تحلی از شغ شخصی و رامعآی سازمانی( 4000لغت)
 -1-5نگارش مقالآ با عناوین تخصصی در آینههپژوهی( 4000لغت)
 -1-6انجا پروژهی انتخابی با معرفی حقمقی
1

)United Kingdom(Greet Britain and Northern Irland
Action Learning University
3
On site
4
Certificate
5
Diploma
6
Mster
7
Ecological literacy
8
Deep democracy
9
Pluralistic epistemic foresight
10
re-orientation
2
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 -2دیپلم 12 -تا 18ماه
 -2-1دو روز کارگاه عملی
 4 -2-2تا  6هفتآ آممزش کاربردی
 -3 -2یک روز هماهنگی با گروه
 -2-4نگارش تحلی از شغ شخصی و رامعآی سازمانی( 4000لغت)
 -2-5نگارش مقالآ با عناوین تخصصی در آینههپژوهی( 4000لغت)
 -2-6انجا پروژهی انتخابی با معرفی حقمقی
 -2-7کارگاه رسمی بآ همراه ارایآی افراد
 -2-8تمسعآ و کاربست پذیری برای رامعآ
 -2-9نگارش تجزیآ و تحلی از پیشرفتهای اخیر در آینههپژوهی
 -3کارشناسیارشد 18-تا  24ماه
 -3-1روز معرفی و ثبتنا
 4 -3-2روز کارگاه ابتهایی
 -3-3انجا تکالیف روزانآ با استفاده از اینترنت (تختآ سیاه)
 4 -3-4رلسآ آممزش خصمصی در آخر هفتآ
 4 -3-5نشست در آخر هفتآ
 -3-6ارایآ پیشنمیس پایان نامآ
 -3-7نگارش پایان نامآ
-3-8بررسی پایان نامآ
 -3-9نگارش تجزیآ و تحلی درب اره نق ش و ت اثیرات پای ان نام آ ب ر روی س ازمانها ش ام
انتخابهای عملی
 -3-10نگارش مقالآ با عناوین تخصصی
 -3-11نگارش تجزیآ و تحلی از پیشرفتهای اخیر آینههپژوهی و کاربست پذیری آن در رمامع
سازمانی ( 6000لغت)
 -3-12فعالیت در زمینآ پروژه تحقیقاتی شام تجزیآ و تحلی ادبی ات م رتب ب رای کس ب
مهارت در نمشتن مقالآ ( 20000لغت)
 -3-13نگارش ارزیابی از فایههی آممزش و بیان چگمنگی احتماالت آینهه و فعالیتهایی شام
فرصتهای فردی و فرصتهای تمسعآ ( 3000کلمآ)
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:آدرس تماس
*The degrees are given by the International Management Centre
http://www.i-m-c.org and University of Action Learning
http://www.u-a-l.org/imcass/VUs/USA/frames.htm
International Management Centres (IMC) Castle Street Buckingham,
England MK18 1BP Phone: 44-1280-817222
In Australia:
Robert Burke
(02) 4930- 1992
Web
http://www.imcassociation.org
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موسسهی صنعتی Monterreyمکزیک
ممسسآی صنعتی  Monterreyمکزیک مهرک کارشناسیارشه1در زمین آی آین هه نگ اری راهب ردی
ارایآ میکنه .ههف این برنامآ ت امین نی روی متخص ص در زمین آه ای تص میمس ازی 2ط ر ری زی و
پاسخگمیی بآ تغییرات است .این برنامآی چنه رشتآای ابزارهایی را ارایآ میکنه کآ بآ سازمانها ارازه
رقابت بیشتر در بازار میدهنه .این برنامآ دوره تجارت متمازن کآ شام روشها و تئمریهایی در آینهه
نگاری است را ارایآ میکنه .همچنین این برنامآ دانشجمیان را برای تطبیق روششناسی آینهه نگ اری
با ممضمعات و مسای ویژه آماده میکنه.
درسها:
 .1مقهمآای بر حکممت متحه رهانی
اصمل درک کاربست و تمسعآی شرکتهای چنه ملیتی در اقتصاد رهانی.
مطالعآی فاکتمرهای اساسی محیطی کآ در تجارت در سطد بینالمللی تاثیرگذارهس تنه و دالی
ظهمر شرکتهای چنه ملیتی.
 .2ساختار و تحمالت سیستمهای بینالمللی
تجزیآ و تحلی تحمالت سیستمهای بینالمللی از رنگ رهانی اول تا ام روز ب رای فه م ر امع از
مراح تاریخی طی شهه در قرن بیستم.
 .3آینهه نگاری سیاسی
شناختن مفاهیم کلیهی در تجزیآ و تحلی سناریمی آینهه .بحد دربارهی تئمریه ای مختل ف در
آینهه نگاری سیاسی .تعیین اط عات مربم بآ سناریمهای سیاسی .تمسعآی س ناریمهای سیاس ی
برای آزمایش عملی.
 .4مهیریت راهبرد
شناخت منابع قاب رقابت در یک کشمر منطقآی صنعتی یا شرکت .تمس عآی راهب رده ایی ب رای
تغییرات تهریجی برای افزایش احتمال ممفقیت و ک اهش احتم ال شکس ت .تمس عآی ظرفی ت در
طراحی راهبرد سمدمنه.

1

Masters degree
Decision-making

2
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 .5آینهه نگاری مالی
درک مهلهای تئمری کآ تجربآهای عملی علم مالی1را تاییه میکنه .دانشجمیان ارازه دارنه برای
بررسی نتایج تجربی حاص از مهلهای مختلف بآ کار رفتآ در ممارد واقعی ممرمد در کشمر اق ها
کننه.
 .6مراح مختلف در اقتصاد رهانی
رستجمی شاخصهای اصلی کآ در مراح مختلف ره انی س ازی در س اختارهای ره انی از س ال
 1980بآ بعه تاثیر داشتآانه .تجزیآ و تحلی بازیگرهای اصلی بخشهای مالی واسطآ ممقعیتهای
سیاسیای کآ درتجارت آزاد ممثرنه سیاست مالی سیاست سازمانه ای ب ینالملل ی مانن ه بان ک
رهانی  IMFو.WTO
2

 .7معرفت شناسی آینهه نگاری
تجزیآ و تحلی پارامترهایی کآ در تئمری معرفت شناسی در آینهه نگاری رهانی قاب اررا هستنه.
شناخت ابزارهای معرفت شناسی در آینهه نگاری .شر مهلهای آینهه نگاری کآ با معرفت شناسی
ارتبا دارنه.
 .8روشهای آینهه نگاری
استفاده از روشها و ابزارهای آینهه نگاری برای تجزیآ و تحلی مراح
3
تئمری بازی کنترل چنه متغیره سریهای زمانی.

فرآین ه؛ روش های آم اری

 .9تجزیآ و تحلی در رقابتهای بینالمللی
آشنا سازی دانشجمیان با مفاهیم ابزارها ممقعیتها و اتفاقاتی کآ سیستمهای بازرگانی بینالملل ی
را مهیریت میکنه تنظیم اقتصاد سیاسی ملتها.
4

 .10طراحی آینهه نگاری
درک بیشتر از مفاهیم راهبرد و فرآینه راهبرد فرمملآش هه ب رای همسمس ازی مف اهیم روشه ا و
ابزارهای آممختآ شهه در درسهای قبلی.

1

finance
Epistemology
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 .11طراحی سناریمهای منطقآای
پاسخ ابزارها و روشها برای فهم فرآینهها در یک منطقآی بخصمص.
 .12سمینار پایان نامآ
انتخاب یک پروژه برای تکمی دوره کارشناسی ارشه در آینهه نگاری راهبردی.
آدرس تماس:

Dr. Zidane Zeraoui Director del Departamento de Relaciones
Internacionales Departamento de Relaciones Internacionales ITESM
Campus Monterrey Sucursal de Correos " J" 64849 Monterrey, N.L.
Telephone: (52-8) 328-4116 y (52-8) 359-9243 Fax: (52-8) 328-4204
Web
http://www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/ri/maestrias/prospectiva/Pros
pectiva.html
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دانشگاه دولتی مسکو
دانشکههی رامعآشناسی دانشگاه دولتی مسکم در روسیآ مهارک کارشناس ی و کارشناس ی ارش ه را در
زمینآی آینهه نگاری ارتماعی ارایآ میکنه .این برنامآ ش ام تاریخچ آ روش شناس ی و روش هایی از
آینهه نگاری فناوری در مسایلی از قبی رامعآ کارگری دولت و قانمن خانماده مهرسآ علم فرهن گ
بههاشت شهرنشینی محی زیست مماد مخهر و رر ورنایت اس ت .ای ن برنام آ از س ال 1969آغ از
گردیهه است و در سال  175 2002دانشجم داشتآ است.
آدرس تماس:
Prof. Igor Bestuzhev-Lada
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موسسهی آیندهپژوهی پاکستان
1

ممسسآی آینههپژوهی پاکستان دورهه ای کمت اهم هت ب هون م هرک م هارک ک اردانی کارشناس ی
کارشناسی ارشه2و دکترا 3در زمینآی آینههپژوهی ارایآ میکنه  .تا سال  1989ب یش از1000دانش جم
این دورهها را گذرانههانه و باالی  50دانشجم مهرک کارشناسی ارشه و گماهینامآ دریافت کردهانه.
 .1دروس گواهینامه Post Graduate
 -1-1پارادایمهای آینهه :تئمری کانمنهای بزرگ تفکر 4تاریخ کاربردها و دریافتها.5
 -1-2آینهههای راهبردی
 -1-3رامعآشناسی :تئمری سیستمهای رامعآی رهانی تغییرات ارتماعی کار و رفاه
 -1-4روششناسی تحقیقات آینهه نگاری
 -1-5سیستمهای رهانی و اقتصاد سیاسی بینالمللی
 -1-6تاریخ و فلسفآی آینهه نگاری
-2دروس دیپلم Post Graduate
 -2-1آینههی پاکستان
 -2-2رهان سم  /رهان اس می و آینههی اس می
 -2-3انسان رهانی  /آینههی رهانی
 -2-4آممزش و پرورش قرن  :21مهارتهای پایآی زنهگی نس آینهه و خ قیت
 -2-5علم و فناوری :نماینهگان تغییرات ارتماعی
 -2-6زبان آینهه نگاری ادبیات نمشتن خ ق و روزنامآنگاری
 -3تحقیقات پایان نامه تحت سرپرستی
 -3-1کارشناسیارشه تحقیقات کاربردی و پایان نامآ ( 2سال)
 -3-2تحقیقات دکترا و نگارش پایان نامآ ( 3سال)
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Professors
Dr. Maqbool Elahi
Dr. J.J. Edward
Dr. Zohra Azam
Dr. Shamsa Nawaz
Dr. Z.A. Al-Jalaly
Dr. Ikram Azam
Dr. Masuda Akhtar
M.A. Ms. Zinnia Satti
M.A. Miss Tahiri Brohi
M.A. Miss Gulzar Bano
:آدرس تماس
Dr. Raja Muhammad Ikram Azam
37, FFFFFF FFFF, F-7/1, FFFFFFFFF, FFFFFFFF,
Tel: 920- 4359
Or
H.No. 37, St.No. 33, F-8/1, Islamabad, Pakistan.
Tel/Fax: 2262116
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دانشگاه Sunshine Coast
دانشگاه  Sunshine Coastدر استرالیا سمینارهای مشارکتیای را با ههف آممزش حین کار در
زمینآ پیشبینی در دانشکههی هنر و علم ارتماعی ارایآ میکنه .ای ن برنام آ از س ال  2001آغ از
شهه است.
برنامهها:
این دانشگاه یک گماهینامآی اررایی1در آینههپژوهی ارایآ میکن ه .ب رای دریاف ت ای ن گماهینام آ
دانشجمیان یک دورهی یک ماهآ را میگذراننه (سآ رلسآی یک روزهی آشنایی با مف اهیم آین هه
روششناسی و معرفتشناسی و آممزش حین کار) کآ بآ وسیلآی یک مقالآی تحقیقاتی دنبال می-
شمد .این برنامآ بر آینهههای کاربردی2برای سازمانهایی کآ دانشجمیان در آنها کار میکنن ه تاکی ه
دارد .م قاتهای این گروه یک بار در ماه است .همچنین این دانش گاه م هارک کارشناس یارش ه3و
دکترا از دانشکههی علم ارتماعی و هنر با انتخاب تخصصی در آینهه پژوهی را ارایآ میکن ه .ای ن
انتخاب در سراسر تحقیقات انجا میشمد و بستآ ب آ دانش جم ی ک ت ا دو س ال دریاف ت م هرک
کارشناسی ارشه طمل میکشه .سهی عنایتالآ سرپرست دانشجمیان کارشناسیارشه و دکترا است.
آدرس تماس:
University of the Sunshine Coast Sippy Downs Drive Sippy Downs
Qld 4556
Tel: 07- 5430 1234 Fax:07- 5430 1111
Dr. Sohail Inayatullah
Web:
www.metafuture.org
http://www.usc.edu.au/handbook/sem2-2001/FFFFFFFFFF.FFFFF11
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دانشگاه صنعتی Swinburn
دانشگاه  Swinburnاسترالیا ی ک برنام آی چن ه الی آ ارای آ میکن ه و دانش جمیان م یتمانن ه
ازگماهینامآی کارشناسی 1دیپلم کارشناسی2و کارشناسیارشه3بآ دکترا ارتق ا یابن ه .ای ن برنام آ در
آینهه نگاری راهبردی دانشجمیان را برای یک دورهی ممفق درآینههنگاری و راهب رد در مح هودهی
یک سری از سازمانها آماده میکنه .فرض طراحان برنامآ بر این است ک آ آین ههنگ اری راهب ردی
میتمانه اساس سازمانهای ممفق در قرن  21باشه .کسانی کآ در این حمزه مهارت پیها کننه می-
تماننه بآ عنمان مهیر در خیلی از رشتآها مشغمل بآ کار شمنه .ای ن برنام آ قس متی از برنام آه ای
ممسسآی آینهه نگاری استرالیا است کآ در سال  1999برای تمسعآی مجممع آای از برنام آه ای
کارشناسیارشه و تحقیقات در ناحیآی آینههنگاری کاربردی تاسیس شهه است.
 .1گواهینامهی کارشناسی4در آیندهنگاری راهبردی

5

 -1-1مقهمآای بر دانش پایآای آینههپژوهی و آینههنگاری
بررسی آینههپژوهی از دیهگاه چنه فرهنگی .این مطالعات ت اریخ ای ن رش تآ را در مقی اس
رهانی و فرضها و دیهگاههای رهانی مربم بآ آن را بررسی میکنه.
 -1-2آینههنگاری اررایی در سازمانها
بررسی آینههنگاری راهبردی کاربردی در سازمانها با تجزیآ و تحلی از نیازه ا و تح مالت
سازمانی با تمرآ بآ دیهگاههای ممرمد در رابطآ با شاغ ن.
$ -1-3روششناسی آینههنگاری
بررسی بخش وسیعی از ابزارها و روشها از دیهگاه انتقادی از روشهای سیستمی بآ تحلی
علّی الیآای با تاکیه بر تفسیر روشهای آینهه نگاری کآ مباحث ات و ف رضه ای ره انی را
بررسی میکنه.
$ -1-4ابعاد تغییرات رهانی
دانشجمیان دیهی کلی روی تمای ت رریانات تمسعآ6و مس ای مط ر ب ا امی ه و ع ق آ
کسب میکننه .این یک رریان مکاشفآای – مشارکتی سراسر پمی ا از ی ک منظ ر س ازنهه
ارتماعی است و از قالبی سراسر منسجم برخمردار است.
1
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 -2دیپلم کارشناسی1آیندهنگاری راهبردی
 -2-1فرآینه آینههنگاری
بررسی مراح آینههنگاری از نقطآی مناسب تئمری پیچیهگی 2سیس تمه ای ت م در ت م و
فرآینه راهبرد اکتشافی استفاده از فن آممزش حین کار .با اههاف ارزیابی مهارتهای کلیهی
مشاور آینهه نگار کسب تمانایی برای بازار و ارایآی سرویسهای آین ههنگ اری ب آ س ازمانها
کسب تمانایی برای ساخت طر پروژه آینههنگاری و ممفقیت کام پروژهی آینههنگاری.
 -2-2دورنمای قرن 21
شناسایی ابعاد ابتهای قرن  21از طریق بررسی تعهادی قالب رویک رد و دی هگاه .ب ا ه هف
ارتقای آن دستآ از دیهگاههای کلیهی کآ تاثیر عمههای ب ر روی ابت های ق رن  21دارن ه؛
شناسایی تعهادی از عمام کلیهی ابتهای قرن  21کآ بر بشر سازمانها راهبرد و بازرگ انی
تاکیه دارنه؛ برای تشخیص حمزهه ای وی ژهای ک آ ب آ نیازه ای م رد و س ازمانها پاس خ
میدهنه و برای دانشجمیان ع قآمنه بآ شرکت در رزییات طر راهبرد طراحی و مباحد
ممرد نیاز.
 -2-3درس تخصصی اختیاری 1و2
دانشجمیان میتماننه یک درس تخصصی از ممسسآی آینههنگاری استرالیا و یا دانشکههی
کارآفرینی استرالیا3انتخاب کننه.
-2-4قالبهای همسمی آینهه(4اختیاری)
مطالعآ عمیق قالبهای مفهممی در الگمی آینهههای همسم با دیهگاههای آینههنگاری کآ بآ
صمرت یک فرآینه مفهممی و عملی از منظر ک ن بآ منظر فردی و گروههای کمچک تغییر
میکنه .تمانا شهن برای طراحی راهبردهای نف مذ در س ازمانها ب رای ایج اد ی ک ظرفی ت
سازمانی در آینههنگاری.
 -2-5ارتبا دیجیتالی 5حق مالکیت 6ریسک -سآ معض دنیای برخ (اختیاری)
یافتن راهبرد برای سازمانههی ممضمعات و اط عات دیجیتال ذخیره شهه برخمرد با
سؤاالتی ماننه چگمنگی محافظت کردن طمالنی از اط عات دیجیتالی دستیابی بآ این
1
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گمنآ اط عات طریقآ ذخیرهی اط عات ضمابطی برای اعتماد بآ راهبردهای ذخیرهسازی.
مطالعآ نمآوری تکنملمژیک(فناورانآ) ساخت رامعآ علم و فناوری و طبیعت ع یق مستتر
ارتماعی از ممضع مطلمب آینهههای انتقادی .و همچنین کاربست ممارد فمق در مباحد
مالکیت و ریسک.
 -3فوق لیسانس آیندهنگاری راهبردی
 -3-1آینههنگاری و نمآوری
دانشجمیان تجارت در عصر اط عات اط عاتی تملیه میکننه کآ میتمانه یک واحه رهی ه
سازمانی با «مشتریهای داخلی» باشه .این یک واحه رهیه است کآ س رویسه ایی ب رای
سازمانهای خریهار ارایآ میکنه و یا یک ک ار آفرین ی رهی ه ک آ او آن در ی ک ط ر
تجاری و ممضمع سرمایآگذاری است.
 -3-2خطم اصلی سآگانآ( 1)TBLو تمسعآی پایهار

یافتن  TBLبآ عنمان یک پارادایم پایهار کآ میتمانه ادارهی سازمانی را در قرن  21تغیی ر

دهه تمانا ساختن دانشجمیان برای پاسخ  TBLبآ گروهها و س ازمانها .ه هف از ای ن درس
مطالعآی مثالهایی در سراسر رهان بررسی دیهگاهای مختلف برای تماناس اختن طراح ی

 TBLکاربردی در سازمانها و برای مطالعآی مفاهیم ک ن ارتم اعی -اقتص ادی TBL
است.
 -3-3درس تخصصی اختیاری 3و4
 -4درجهی دکترا در آیندهنگاری راهبردی
دررآی دکترا برای متخصصانی است کآ قصه تمسعآی اط عات در زمینآهای آینههنگاری
راهبردی نمآوری ارتماعی و حمزههای وابستآ را دارنه.
آدرس تماس:
Director: Prof. Richard Slaughter Executive Officer: Sally Zanic The
Australian Foresight Institute Swinburne University of Technology
PO Box 218 Hawthorn, Melbourne AUSTRALIA 3122 Telephone: 61
3 9214 5981 FFFFFFFFF: 61 3 9214 5985 FFF FFF.FFFF.FFF.FF/FFF
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دانشگاه Tamkang
مرکز آینهه پژوهی در دانشگاه  Tamkangتایمان مهارک کارشناسی و کارشناسیارشه درزمینآی
آینهه پژوهی ارایآ میکنه .این دانشگاه تنه ا دانش گاهی در ره ان اس ت ک آ  27000دانش جم ب ا
ماممریت ساخت آینهه دارد کآ راهبردهایی برای تمس عآی آین ههی دانش گاه دارن ه .؛ چش م ان هاز
بنیانگذار این رشتآ در این دانشگاه ) (Clement Changاین است کآ« :طر ریزی فق ب رای
تغییرات آینهه نیست ولی برای ایجاد تغییرات در آینهه و ساختن چیزهایی کآ در ف ردای ن امعلم
اتفاق میافته همت بلنه همش و ررات الز است» .ممسسآی آینهه پژوهی با مشارکت دانشکههی
تعلیم و تربیت مهرک کارشناسیارشه تعلیم و تربیت را با تکی آ ب ر آین هه پژوه ی ارای آ میکن ه.
همچنین این مرکز یک دورهی متمرکز در آینهه پژوهی برای دانشجمیان کارشناسی ارایآ میکنه و
بآ دانشجمیانی کآ  18واحه از دروس آینهه پژوهی را سپری کننه گماهینامآ میدهه .این مرکز از
سال  1995تاسیس شهه است ول ی دانش گاه  Tamkangآم مزش آین ههه ا را از س ال 1970
آغازکرده است .همآی 27000دانشجم دروس آینههپژوهی را میگذراننه .این دروس تنها بخش ی از
دروس ممرد نیاز آنها برای فارغ التحصیلی است و روشهای آینهه نگ اری و س ایرمفاهیم تمس 20
پروفسمر از دیگر دپارتمانها -کآ درسهای مربم بآ آینهه پژوهی را ارایآ میکننه تهریس میشمد.
 10دانشجم در سال  2002از این دانشگاه فارغ التحصی شهنه.
 -1دروس کارشناسی
 -1-1آینهه پژوهی در رامعآشناسی
 -1-2آینهه پژوهی در اقتصاد
 -1-3آینهه پژوهی در سیاست
 -1-4آینهه پژوهی در محی زیست
 -1-5آینهه پژوهی در علم و فناوری
 -1-6رهت گیری آینهه تعلیم و تربیت برای قرن 21
 -1-7سمینار تحقیقاتی در آینهه پژوهی
 -2برنامهی گواهی نامه
 -2-1مقهمآای بر تئمری آینهه پژوهی
 -2-2ترسیم دورنما برنامآریزی و تفکر خ ق
 -2-3تمسعآی پایهار 1رامعآ و فناوری
 -2-4رامعآی رهانی و چنه فرهنگی
 -2-5آینهههای بههاشت و فراغت

1

Sustainable Development
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 -2-6دورنما و رهبری
 -2-7آینهههای رهانی
 -2-8سناریمسازی و تجزیآ و تحلی رونه ها
 -2-9آینهههای دین و زنهگی
 -2-10دریافتهایی در آینههپژوهی
 -2-11آینهههای رمعیت و بازار کار
 -2-12فلسفآی آینهه
 -2-13ک ن تاریخ1و طر ک ن تغییرات
 -3کارشناسی ارشد آیندهپژوهی
 -3-1تئمریهای آینههپژوهی
 o؛ چشم انهاز های تئمری در آینهه
 oتمسعآ و تغییرات
2
 oک ن تاریخ وآینهههای ک ن
3
 oآرمان گرایی
 oفرهنگ دین ارزش و آینهه
 -3-2روششناسی -چگمنگی مطالعآی آینهه
 oروش تحقیقات علم ارتماعی
 oروششناسی تحقیقات در آینههپژوهی
4
 oروش پساساختارگرایی
 oرونه ها ارایآ مباحد تحلی و ساخت سناریم
 -3-3ممضمعات و رویکردها در مطالعآی آینهه
 oآینهههای بههاشت و علم زنهگی
 oنمآوری درآینهههای تعلیم و تربیت
 oبم شناسی اقتصادی5و تمسعآی پایهار
 oآینهههای پسامستعمراتی
 oآینهههای رهان و تحمالت رهانی
6

1

Macrohistory
Macrofutures
3
Utopianism
4
Poststructuralism
5
Eco-economy
6
Postcolonial
2
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 فراغت و آینههی کارo
1
 علم فناوری و مخاطرات ارتماعیo
 آینههپژوهی کاربردی-3-4
 حرکتهای ارتماعی در آینههپژوهیo
 تجارت و مطالعات سازمانیo
 مطالعات آینههنگاری سیاست ملیo
 سازمانها و دوره رسمی طراحی آینههنگاریo
 طراحی آینههo
 استفادههای عملی از تحقیقات آینههها-3-5
2 و1  سمینار حرفآایo
 دورهی انترنی تخصصیo
 پایان نامآo
Professors
Kuo-Hua Chen; Jyh-Horng Lin; Jui-Guey Chen; Chien-Fu Chen;
Hong-Zen Wang; Kuei-Tien Chou; Yu-Ying Teng; Kai-Li Wang;
Sohail Inayatullah.
:آدرس تماس
Center for Futures Studies Tamkang University,Tamsui Campus
Taipei, Taiwan 251 Tel:886 2-2621-5656 FFF. 2121 FFF:886 2-26229756
Or:
Graduates Institute of Futures Studies
Tamkang University, Tamsui Campus
Taipei, Taiwan 251 Tel:886 2-2621-5656 FFF. 3001
Fax:886 2-2629-6440

Web
www.ed.tku.edu.tw/develop (the center)
www.ed.tku.edu.tw/develop/jfs (Journal of Futures Studies)
www.2.tku.edu.tw/tddx (graduate program)

1

Risk Society
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دانشگاه بینالمللی کلمبیا
دانشگاه بینالمللی کلمبیا در  Bogotaمتخصص آینههنگاری و راهبرد تربیت میکنه .یک ورآ از
این برنامآ در قسمت تئمری شام تفکرات مطر در آینههپژوهی مث ساختار ربرگرایی 1آین هه-
نگاری و عمام ممثر در آن است .ورآ دیگر برنام آ اس تفاده از م هلهای مفی ه راهب رد در مقی اس
رهانی است( .تجزیآ و تحلی اقتصاد رهانی و تمای ت رغرافیای سیاس ی) .در پای ان ای ن برنام آ
شام کسب تجربآ عملی در تجزیآ و تحلی آینههنگاری راهبردی در سازمانها و یا شرکتهایی است
کآ دانشجمیان در آنها کار میکننه یا خماهنه کرد .این برنامآ برای یک سال و با  25دانشجم از سال
 2002آغاز شهه است .طی این برنامآ از ورمد چهار پروفسمر از مراکز معتبر بینالمللی استفاده می-
شمد( .از  UNAM UNESCOمکزیک ( Futurible Millennium project
درسها:

 مفاهیم پایآای آینههنگاری
 مهلهای راهبردی

 رونه ها و سناریمهای رهانی

 پیشبینی تکنملمژیک(فناورانآ)
 معرفتشناسی آینههپژوهی

 رریانات متهاول در آینههپژوهی

 مهلها و روشهای ی از عمام تغییرات ارتماعی
 نر افزارهای کاربردهای مهلها
 مطالعآ ممردی
آدرس تماس:
Prof. Francisco José Mojica
Director Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Calle 12 No. 1-17 FFFF.
)Teléfonos (571) 341 99 00 y 342 02 88 ext. 1271 y 1209 Fax (571
283 94 21 FFFFFF - FFFFFFFF.
Web :
www.uexternado.com.co
)”(first click “postgrados” and later “Administracion de Empresas
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determinism
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دانشگاه ملی  Plataآرژانتین
دانشگاه ملی  Plataآرژانتین مهرک کارشناسیارشه1در زمین آی اط ع ات راهب ردک مل ی2ارای آ
میکنه .برنامآهای آینههپژوه ی ش ام  :سناریمس ازی 3تجزی آ و تحلی س اختاری و س ناریمهای
منطقآای روشهای تحقیقاتی شام دلفی  Cross-impactو دیگر روشهاست .مهت ای ن برنام آ
دو سال و همراه با پایان نامآ انتهایی است .این برنام آ از س ال  1997آغ از ش هه اس ت و در س ال
 145 2002دانشجم داشتآ است.
برنامه:
 .1مقهمآای بر راهبرد
 .2اط عات راهبردی ملی
 .3دفاع ملی
 .4طر ریزی14
 .5طر ریزی 2
 .6طر ریزی 3
 .7تحلی محتما
 .8مبانی تحمالت و مفاهیم سیاسی معاصر
 .9روششناسی تجزیآ و تحلی
 .10دورنمای راهبردک رهانی
 .11آرزانتین در بطن سیاسی رهان
سمینار تخصصی در مطالعات آینده
این سمینار دو ههف دارد  .1 :تمضید و تفسیر ارزشهای مشترک و چش مان هازهای برت ر.2 .
کسب ابزارهای عملی در بررسی تغییرات .ههف این پروژه ایجاد ارتبا بین پروژههای مشارکتی
تغییرات و دانش کسب شهه در این برنامآ است.
آدرس تماس:
Director: Dr. Miguel Angel Gutierrez and
Lic. Verónica Peredo
Ciudad de La Paz 1564, 3ro. C,
(1426) Buenos Aires Argentina.
Tel/fax: 54 11 4815 3138
Home page Http://global-latino.com
1

Master
National Strategic Intelligence
3
Scenario building
4
planning
2
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Web :
http://der.jursoc.unlp.edu.ar/
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دانشگاه Hawaii
دانشگاه  Hawaiiدر  Monoaمهرک کارشناسیارشه در زمینآی انتخاب آینهههای ب هی 1را ک آ

یک برنامآی معتبر و معروف آینههپژوهی است را ارایآ میکنه .دانشکههی آینههپژوه ی Monoa
بر این باور است کآ نقطآی شروع ساختن آینههی برتر در نگاه و بینش روی ایی ب آ آن اس ت .ای ن
برنامآ بر رویایی نگریستن طراحی نمآوری و دستیابی بآ آینههای برتر تاکیه دارد تا بتمانه م رد
را بآ آینهه ببرد .دانشجمیان این رشتآ با کسب دانش تئمری و روششناسی در دورهی انترنی2ب رای
تمسعآی تماناییهای فردی بآ منظمر شناسایی رونه های آین هه و مماره آ ب ا ممض معات مختل ف و
همچنین درک تاثیرات بالقمه آنها آماده میشمنه .دانشجمیان این برنامآی تما وقت برای تکمی
دورهی کارشناسیارشه بآ گذرانهن بخشی از دروس رشتآ علم سیاسی قسمتی از دروس انتخابی و
دورهی انترنی نیاز دارنه .تعهاد از دانشجمیان پس از اتما دورهی کارشناسیارشه کار دانشگاهی در
زمینآی آینههپژوهی را در سطد دکترا و در دانشکهه علم سیاسی دانشگاه هاوایی ادامآ میدهنه.
دروس:

 -1آیندهها
 -1-1مقهمآای بر آینهههای سیاسی
 -1-2برنامآریزی سیاسی برای اقامت در مریخ
 -1-3آینههپژوهی سیاسی
 -1-4آینهههای سیستمهای سیاسی
 -1-5هستآی علم سیاسی
 -2تئوری سیاسی و تجزیه و تحلیل
 -2-1رفتار سیاسی
 -2-2ارتباطات بینالمللی
 -2-3سیستمهای قضایی و قانمن رهانی
 -2-4مقهمآای بر سیاست رهانی
 -2-5سیاست آسیا
 -3تحقیق و آیندهنگاری
 -3-1تجزیآ و تحلی سیاسی و ساخت تئمری
 -3-2روشهای تحقیق و روشهای تحلیلی
 -3-3روشها و ملتها
1

Master of Arts Option in Alternative Futures
intership

2
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 -3-4شبیآسازی عملی
 -3-5سمینار :روشهای تحقیق
 -3-6برنامآریزی ارتباطات
* همچنین این برنامآ شام دروس انتخابی از رشتآهای مرد شناسی 1مخابرات آممزش رغرافی ا
ژنتیک علم محی زیست بههاشت و س متی 2برنامآریزی سیاست الهیات 3رامعآشناس ی و ک ار
ارتماعی4و مطالعات زنان5است.
آدرس تماس:
Hawaii Research Centre for Futures Studies University of Hawaii at
Manoa 2424 Maile Way, Room 720 Honolulu, Hawaii 96822 USA
Phone: +1-808-956-2888 FFF: +1-808-956-2889 WWW
http://www.futures.hawaii.edu/

1

Anthropology
Health
3
Religion
4
Social Work
5
Woman's Studies
2
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دانشگاه  Houston Clear Lakeآمریکا
دانشگاه  Houston Clear Lakeدر تگزاس آمریکا مهرک کارشناسیارشه در زمینآی
مطالعات آینهه ارایآ میکنه .این برنامآ آینههپژوهانی حرفآای برای بازار تربیت میکنه .فارغ
التحصی ن برای کار بآ شرکتها نماینهگیهای دولتی سازمانهای تحقیقاتی با عناوین مشاور
تحقیقات طراحی تسهی کننهه1و سخنگمی دولتی مرارعآ میکننه .این برنامآی درسی شام
روشها و تئمریهای آینههها بآ منظمر پیشبینی و تاثیرات دورهای طمالنی از آینهه است .این برنامآ
در قالب یک نیمسال و همچنین یک دورهی فشرده در تابستان(برای کسانی کآ در خار از
 Houstonزنهگی میکننه و نمیتماننه بآ راحتی رفت و آمه کننه) ارایآ شهه است .هم اکنمن
منابع این رشتآ را در اینترنت وارد کردهانه .این برنامآ از سال  1976ارایآ شهه است و  30تا 40نفر
دانشجم -بیشتر نیمآوقت -دارد.
درسها:

 -1مقدمهای بر آیندهپژوهی
شام مقهمآای بر تئمریها روشها و شیمههای آینههپژوه ی اس ت .ای ن درس همچن ین
سابقآی رشتآ افراد و سازمانهایی را کآ در این رشتآ کار کردهانه نیز پمشش م یده ه( .از
سال ) 1976
Chris Jones
 -2سیاست

2

مقهمآای بر تئمری سیستمه ای ره انی و ابزاره ای مفه ممی مش ابآ اس ت ک آ ب آ فه م
پیچیهگیهای سازمانی -از طریق کاربرد در مهلها پیشبینی و ح مس ای  -کم ک م ی-
کننه .این درس مبتنی بر دیهگاه سیبرنتیک سنتی است کآ نماینههی دیهگاههای پای آی
برخاستآ از مطالعآ سیستمهای انطباقی پیچیهه است( .از سال)1978
Peter Bisho

 -3روشهای تحقیقات آیندهپژوهی
بررس ی روش های پ یشبین ی س نتی ش ام تحقیق ات اینترنت ی و کتابخان آای تفک ر
انتقادی3مصاحبآ و طراحی پرسشنامآ مهیریت و برون یابی رونه ها(.4از )1985

Peter Bishop
1

facilitator
Systems Thinking
3
Critical thinking
4
Trend extrapolation
2
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 -4آیندهپژوهی جهانی
بررسی مهلهای رهانی و پیشبینی ب ا تمرک ز ب ر سیاس ت و م هیریت .ای ن درس هم آی
بخشهای ( STEEPارتماعی فناورانآ محیطی اقتص ادی و سیاس ی) و س هم آنه ا ب رای
سناریمهای مختلف آینههپژوهی رهانی را پمشش میدهه.
. Chris Jones
 -5روشهای تحقیقات آیندهپژوهی 2
مطالعآ و بررسی روشهای ویژه آین ههپژوه ی ش ام پ میش محیط ی تمس عآی س ناریم
دورنمای طراحی سناریم ارزیابی برخمرد و مهیریت تغییر(.از )1985

 -6تغییرات اجتماعی
مروری بر تئمریهای سنتی و معاصر در زمینآی رونه تغییرات سازمانه ا رمام ع و دیگ ر
گروههای بشری در زمان .این درس بر فرضیآهای متمایزکننهه تئمریها بآ عنمان ابزار فهم
فرضیآهای شخصیمان درباره تغییرات ارتماعی و اس تفاده از فرض یآه ای دیگ ران ب رای
تغییرات گمناگمن تاکیه دارد( .از سال )1990
Peter Bishop
 -7طراحی راهبردك و مدیریت تغییرات
یک سمینار عملی برای تمسعآی سطد دانش ورودی1و کسب مهارت در ارزی ابی محیط ی
تصمیر سازی برنامآریزی مهیریت تغیی ر .ش ام کاربرده ای عمل ی در داخ و خ ار از
ک س است(.از )1980
Peter Bishop
 -8سمینار تخصصی در آیندهپژوهی
مرور نهایی بر رشتآی آینههپژوهی با تمرآ خاص بآ ارزشها و علم اخ ق همراه ب ا تکمی
کار تخصصی در رشتآ(.از )1976
Peter Bishop
آدرس تماس:

Studies of the Future, Box 478 University of Houston-Clear Lake
2700 FFF FFFF FFFF. FFFFFFF, FF 77058-1098 )281( 433-4160 Web
http://www.cl.uh.edu/futureweb/
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دانشگاه Stellenbosch
دانشگاه  Stellenboschدر رنمب آفریقا یک برنامآی کارشناسی ارشه1در زمینآی آینههپژوهی
ارایآ میکنه .این برنامآ برای نشان دادن عمام طبیع ی تغیی رات ره انی س رعت حرک ت آنه ا و
افزایش پیچیهگیهای آنها و همچنین برای ایجاد درک درباره نیروها و تمای تی کآ آینهه را ش ک
میدهنه؛ و استفاده از دیهگاه چنه رشتآای و سیستمی برای مهیریت راهبردهای سازمانی با ه هف
خلق آینههای مطلمبتر طراحی شهه است .این برنامآ حهاق دو سال بآ طمل میانجامه .دانش جمیان
2
حهاکثر  6رلسآ در هفتآ در مراکز آممزش هستنه .این رلسات شام استفاده از تلمیزی من تع املی
است .این برنامآ از سال  1997برقرار بمده است .و در سال  12 2002دانشجم داشتآ است.
درسها:
-1مقهمآای بر آینههپژوهی
Prof PH Spies; Prof A Roux
 -2پمیش3و محی زیست
Prof A. Roux; Prof W Breytenbach; Prof S. Bekker
 -3روشهای تحقیق کمی و کیفی آینهه
Prof E Smit
-4استفاده از دیهگاه سیستمی در آینههپژوهی
Dr E Dostal
 -5رمعیت شناختی

4

Dr BB Haldenwang
 -6آینهههای فناوری
Mr MG Soltynski
 -7آینههپژوهی پیشرفتآ
Prof PH Spies; Prof A Roux
 -8پایان نامآ کمچک 25000(5لغت)
)Prof A Roux (Co-ordinator
1
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آدرس تماس:
Prof A. Roux (Course director) PO Box 610 Bellville 7535 South
Africa Tel: +27 21 918 4145 Fax: +27 21 918 4146 Web
http://www.ifr.sun.ac.za
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برنامههای مشارکتی در آیندهنگاری و آیندهپژوهی
موسسهی مدیریت مالی فرانسه
ممسسآی مهیریت مالی فرانسآ در سال  1955بنیاد شه .این ممسسآ دیهگاهها و روشهای آینههنگ اری
را در قالب دورههای فمق لیسانس1و دکترا2گرد هم میآورد .این ممسسآ ب ا دانش گاه حق مق اقتص اد و
علم  Aix-Marseilleبآ ویژه در سطد کارشناسیارشه3ارتبا دارد .ممسسآی مهیریت مالی فرانس آ
نخستین دورهی دکترا در علم مهیریت را در سال  1974ارایآ کرد و در دسامبر  1999از سمی مرک ز
اعتبارگذاری  Equisبآ رسمیت شناختآ شه .این ممسسآ از زمان تشکی سعی در تمرآ ب آ نیازه ای
رهان تجارت و ع یق دانشجمیان با افزایش آممزش تخصصی -با تمرآ بآ رهتگیری آینههپژوهی بین-
المللی -داشتآ است .دو درس و دو سمینار در هر سال تحصیلی در  IAEدر زمین آ روش ها و ابزاره ای
آینهه نگاری ارایآ میشمد.
درسها و سمینارها در آیندهنگاری در : IAE
 -1مقهمآای بر ابزارها و روشهای آینههنگاری

این درس دوبار در سال برای برنام آی  MBAو برنام آی کارشناس یارش ه4م هیریت تج ارت
دولتی ارایآ میشمد .این درس اههافی چ من تمس عآی مهارته ای عمل ی و بررس ی روش ها و
ابزارهای مطالعآی آینهه را دنبال میکنه .راهبرد آممزشی بر پایآی تمرین بنا نهاده شهه است.
این آممزش فعال است :در طی هر رلسآ از گروههای کارآممز درخماست میشمد کآ ابزاره ا و
روشهای مطر شهه را بر روی روی نممنآهای واقعی انتخاب شهه در ابتهای دوره اعمال کننه.
این درس محهودهای وسیع از ممضمعات را پمشش میدهه .این ممضمعات شام مقهم آای ب ر
دیهگاه تاریخی و روششناس ی؛ مقهم آای ب ر س ناریم؛ م هلها فرض های مفه ممی ش رای و
محهودیتهای استفاده از سناریمسازی؛ چگ منگی س اخت دان ش تمزی ع ش ههی مق هماتی در
آینههپژوهی؛ روشهای مختلف برای شناخت عمام تغییر؛ چگمنگی تجزی آ و تحلی و تمض ید
عمام تغییر (فرهنگ لغات عمام تغییر)5؛ تجزیآ و تحلی س اختاری عمام تغیی ر؛ تجزی آ و
تحلی ساختاری(6ترکیبشناسی) 1در ساخت سناریمها و راهبردها؛ چگمنگی تعی ین احتماله ای
ذهنی بر سناریمها؛ چگمنگی تشخیص و ارزیابی رواب راهبردها.
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اههاف آممزشی :
الف -شناسایی فرآینههای تصمیم گیری در آینهه انهیشی آینههپژوهی آینههنگاری و
یا طراحی پروژهی روششناسی کآ بایه انتخاب گردد.
ب -انتخاب روشهای مناسب و ابزارهای عملی و برپ ایی معم اری و ط ر ری زی ب رای
فرآینه مطالعآی آینهه.
 پیاده سازی و یا تمرین ابزارهای انتخابی در فرآینه تمزیع شههی مطالعآی آینهه واستفاده از روششناسی سناریم.
از زمان ایجاد این رشتآ در سال  1992تاکنمن بیش از  400دانشجم تربیت شهه است .و بیش
از  400تصمیمساز2در سازمانهای رهانی و خصمص ی تربی ت ش ههان ه .ای ن درس در رلس ات
اررایی آممزش3در قالب برنامآهای آممزش مهیریت داخلی کام میشمد.
 -2سمینار تحقیقی درباره آینههنگاری در سازمانهای دولتی
این سمینار تحقیقاتی رزء برنامآهای دکترای علم مهیریت است .این س مینار ممض معات
زیر را پمشش میدهه :روشهای مربم بآ آینهه؛ روش سناریم؛ روشهای بهی ؛ پی ادهس ازی
ابزارهای آینهه انهیشی در فرآینه طراحی پ روژهی منطق آای؛ س ابقآی آین هه انهیش ی و
روشهای آن؛ تجزیآ و تحلی نمشتارهای مهم ازG Berger, B Jouvenel B Cazes

, Decoufle , Godet؛ تجربیاتی در پروژهه ای آین ههنگ اری و راهب ردی در رمام ع
منطقآای و محلی.
آینههنگاری شیمهی حکممت و دممکراسی؛ آینهه انهیشی :ابزاری ب رای م ذاکرات دولت ی؛
دممکراسی و شیمهی حکممت در حکممتهای محلی.
اههاف برنامآ:
الف -ایجاد نگرش کلی در دیهگاههای مختلف روششناسی در راهب رد و دی هگاههای
مربم بآ آینهه.
ب -شناسایی ممضمعات ویژه درباره ابزارهای آینهه انهیشی در سازمانهای ره انی در
سطد ملی و محلی.l

 شناسایی پروژههای تحقیقاتی در رشتآهای مربم بآ آینهه و تصمیم سازی درسازمانهای عمممی.
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آدرس تماس:
Prof. Jean-Claude COHEN
Clos Guiot BP 33 13540 Puyricard - FRANCE
Tél +33 (0)4 42 28 08 08
Website : http://www.iae-aix.com

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

دانشگاه George Washington
دانشگاه  George Washingtonدر آمریکا چنه درس در زمینآی آینههنگ اری عمل ی و در قال ب
بخشی از دورهی کارشناسیارشه1علم مهیریت را ارای آ میکن ه .مح هودهی ممض معات آن عبارتن ه از
ظهمر فناوریها طراحی راهبردی و آینههنگاری تئمری سیستمه ا س یبرنتیک سیس تمه ای پای هار و
طراحی سیستمها.

دروس:
 -1ظهمر فناوریها
یافتن تمسعآی رهیه در علم و نمآوری فناوری شام خمدکار کردن2سیستمها انرژی عل م پزش کی
بی م مهنهس ی 3عل م ارتم اعی فن اوری اط ع ات 4وض عیت آگ اهی از فض ا .تاکی ه روی پ یشبین ی
پیشرفتهای تکنملمژی و تاثیرات ارتماعی و اقتصادی .ههف کلی تاثیر متمرکز انق ب اط ع ات در راه-
انهازی پیشرفتهای فناورانآ(تکنملمژیک) و تغییرات ارتماعی است.
پروفسمر  Halalاین درس را در سال  1987برای پمشش انق ب صنعتی آغاز کرد .از سال  2002ای ن
ک س  50دانشجم داشتآ است.
 -2طراحی راهبردی
طراحی راهبردهایی کآ س ازمانه ا را ب رای وف ق دادن ب ا تغیی رات ارتم اعی فناوران آ(تکنملمژیکی)
اقتصادی و شرای سیاسی تمانا میسازد .مقالآها مباحد و تمرینهایی را برای طراحی عملی راهبرده ا
و تغییرات ارتماعی کآ بر شرکتها نماینهگان حکممت بیمارستانها و اماکن بزرگ دیگ ر ت اثیر م ی-
گذارد مطر میکننه .دانشجمیان این دوره یک پروژه طراحی راهبردی را برای یک سازمان انجا می-
دهنه( .پاییز)
 -3پیشبینی کاربردی و تجزیآ و تحلی سریهای زمانی برای مهیران
مقهمآای بر روشهای مختلف آینهه نگاری ش ام م هله ای برگش تی س ریه ای زم انی مس یرهای
چرخشی روشهای هممار سازی نمایی فرآینههای ممسمی و غی ر ممس می  ARIMAدی هگاه Box-
 Jenkinsکاربرد روشهای آینهه نگاری در اقتصاد علم مالی و بازار( .بهار)
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 -4مقهمآای بر تئمری سیستمها و سیبرنتیک
این درس شام یک تئمری کلی از تنظیم سیستمها و تیمری پردازش اط عات و تصمیمسازی است کآ
میتمانه برای ماشینها انسانها گروهها ممسسات و یا ملتها ب آ ک ار رود .روش هایی از سیس تمه ای
ادراکی 1راهبرد سیستمهای قاعههمنه مسای ممرد نیاز در تنظیم خمدکار( 2.پاییز)
 -5طراحی تعاملی و مهل سیستمهای پایهار
یک سازمان رقابتی بایه بآ طمر روزآمه مشک ت خمد را ح کنه و بآ صمرت دورهای خ مدش را ب رای
رویارویی با رقبا چالشها و فرصتهای رهیه تجهیز کنه .ای ن درس م روری ب ر چن هین راهب رد ب رای
ههایت فرآینه طراحی است .طراحیهای سازمانیای کآ ممرب ارتقای کارایی هستنه در این درس ارایآ
میشمنه.
3

-7مهلسازی دینامیک سیستمها
مهلسازی کامپیمتری مسای سازمانی با استفاده از نظریآی دینامیک سیس تمها و زب ان برنام آ نمیس ی
 .Dynamoمروری بر کاربردهای پیشین نظریآی دینامیک سیستمها و مقایسآ با دیگ ر دی هگاهه ای
مهلسازی .دیاگرا های تاثیرگذار علّی 4دیاگرا های مرحلآ و نرخ 5تعلیم و تربی ت مع ادالت آزم ایش و
تجزیآ و تحلی  .دانشجمیان یک مهل دینامیک سیستمی از چنه رنبآی یک س ازمان را تمس عآ م ی-
دهنه.
آدرس تماس:
William Halal Professor of Management Science George Washington
University 710 21st St. NW, Suite 206 Washington D.C. 20052 202994-6380 FFFFF: )202( 994-5976 FFF: )202(994-4930 FFF
http://www.gwu.edu/~bulletin/grad/mgt.html
www.GWForecast.gwu.edu
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دانشگاه دولتی نیویورك
دانشگاه دولتی نیمیمرک در Buffaloدورهای در طراحی منطقآای و شهری ارایآ میکنه کآ بآ مهرک

کارشناسی ارشه1طراحی شهری منجر میشمد .دررآی  M.U.Pیک دورهی طراحی حرف آای دو س الآ
است کآ بر محمر یک سری دروس اصلی طراحی عملی و دروس اختیاری ارایآ میشمد و س رانجا ب آ
یک پایان نامآ و یا پروژهی طراحی حرفآای منته ی میش مد .ای ن م هرک را کمیس یمن اعتبارگ ذاری
طراحی2و انجم ن دانش کههه ای طراح ی3و ممسس آی معتب ر طراح ان آمریک ا)4(AICPب آ رس میت
شناختآ انه .تخصصها شام  :طراحی تمسعآی اقتصادی طراحی فیزیک ی و محیط ی آین ههپژوه ی و
تمسعآی رهانی فناوری اط عات و  GISطراحی شهری طراحی مهیریت شهری .این برنام آ از س ال
 1982با تقریبا  30نفر دانشجم در هر سال آغاز شهه است.
این تخصص در حمزهی آینههپژوهی و تمسعآی رهانی برای دانش جمیانی ک آ در پ ی درک ممض معات
تمسعآ و تغییرات رهانی و بآ دنبال کسب تمانایی در تملیه نقشآ و خ مش ی در زمین آ آین ههپژوه ی
هستنه طراحی شهه است .هماهنگ کننههی5این تخصص پروفسمر  Sam Coleاست.
کارشناسیارشه6در زمینآی طراحی شهری در قالب چهار درس در دانشکهه ارایآ شهه است و ب ا ارای آ
یک پروژه و پایان نامآ در عناوین مربم بآ ممضمعات رهانی از دیهگاه آینههپژوهی کام میشمد.
 .1ممضمعات رهانی و آینههها ( Sam Coleپاییز) از 1997
 .2شهرها و رهانی سازی ( Ute Lehrerبهار)

 .3تحلی چالشها و مذاکرات( Himi Jammal 7پاییز)از 1994
 .4طراحی بینالمللی ( Samina Rajaبهار) از 1998

 .5تمسعآی بینالمللی برای طراحان ( Sam Coleیک سال در میان) از 1999
 .6طراحی برای تمسعآی پایهار ( Sam Coleیک سال در میان) از 1999

سایر درسهای ممرد تاییه در دانشکهههای مرد شناسی اقتصاد تعلیم و تربیت رغرافیا م هیریت
اقتصادی علم سیاسی و رامعآ شناسی ارایآ میشمنه.
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:آدرس تماس
Professor Sam Cole, 201H Hayes Hall, Tel: 829-2133 ext. 203 Web
http://design6.ap.buffalo.edu/planning/courses/specializations/course
s_specializations_global_futures.htm
http://design6.ap.buffalo.edu/planning/degree_programs/mup/degre
e_programs_mup.htm
http://design6.ap.buffalo.edu/~samcole/pd579/
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دانشگاه  Sao Pauloبرزیل
دانشگاه  Sao Pauloدر برزی مهرک کارشناسیارشه 1در مهیریت کس ب و ک ار (ش ام ممض معات
آینههپژوهی)را ارایآ میکنه .این دوره در آینههپژوهی ممضمعات پای آی م رتب ب ا تمس عآی ره انی
سازمانها و ظرفیتهای انسانی را بررسی میکنه .این برنامآ از سال  1997بآ عن مان قس متی از برنام آی
تجارت در دانشگاه ارایآ شهه است .این برنامآ در سال  20 2002دانشجم داشتآ است.
دروس:
 .1آینههپژوهی و تمسعآی ارتماعی
بآ طمر کلی بآ مسای انسانی در ابعاد منطقآای و ره انی رون ه ه ای اقتص ادی -ارتم اعی و
فرآینههای تحمل میپردازد.
2

 .2مهیریت اط عات
بآ بررسی سازمانهای آممزشی و تمسعآی مهیریت دانش میپردازد.
 .3مهیریت و خ قیت
بآ تمسعآی ظرفیتهای انسانی و مهیریت ارزشها3میپردازد.

آدرس تماس:
Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara
PUC/SP Rua Monte Alegre, 984 Perdizes - São Paulo - SP CEP:
(05014-901 FFFF: )11( 3670-8000 )FFFF
Web
www.pucsp.br/posadm
www.pucsp.rm

MS
Knowledge Management
3
Values Management
1
2
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دانشگاه  Sorbonneپاریس
دانشگاه  Sorbonneدر فرانسآ مهرک کاردانی1مطالعات ع الی اقتص اد تمس عآ و م هیریت محل ی2را
4
ارایآ میکنه .این برنامآ بر روی مطالعات در زمینآی سرزمینهای آین هه3و سیس تمه ای محل ی تملی ه
متمرکز است .در این برنامآ دانشجمیان  18ساعت درسهای سرزمینهای آینهه و  18ساعت درسه ای
سیستمهای محلی تملیه را میگذراننه .دانشجمیان پ س از آم مختن مباح د تئ مری تم رینه ایی در
زمینآی مهیریت سرزمینها در حمزهی علم منطقآای انجا میدهنه .این برنام آ از س ال  1997آغ از
شهه است و از سال  32 2002نفر دانشجم داشتآ است.
سرزمینهای آینده
دانشجمیان با روشها و مفاهیمی در آینههپژوهی/آینههنگاری و کاربرد آنها در سرزمینها ک آ ب ر اس اس
فعالیتهای نماینهگان رهانی منطقآ5آشنا میشمنه .یک تمرین عملی در زمینآی آینههنگ اری در ط مل
درس برگزار میشمد .دانشجمیان تحقیقی درباره آینههپژوهی انجا میدهنه .همچنین س خنرانی دبی ر
ک پیمایش بینالمللی6در زمینآی آینهههای منطقآای در  4روز سال تحصیلی برگ زار و ه ر دو س آ
سال یک کنفرانس /سمینار برگزار میشمد.
آدرس تماس:
DESS Professor Guy Loinger Secrétariat : Mme FORGET, Téléphone :
 01.40.46.27.84 FFFFFFFFFF FFFFF F - FFFFFFFF FFFFFFFF FFF 06Gestion DESS Vente et Négociation 17, rue de la Sorbonne 75231
PARIS Cedex Web www.reperes-oipr.com

Diploma
Economics of Development and Local Management
3
Land Futures
4
Local Systems of Production
5
Regional Public Agencies
6
General Secretary of the International Observatory
1
2
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دانشگاه  Deustoسن سباستین
دانشگاه  Deustoسن سباستین اسپانیا یک گماهینامآ1در ادارهی شرکت2با راهب رد و در قال ب چه ار
درس ارایآ میکنه.
دروس:
 -1مقهمآای برآینههنگاری
ایجاد یک درک کلی از اصمل و کاربردهای آینههنگاری .همچن ین آش نایی نس بی ب ا مف اهیم
بنیادی و اصط حات.
 -2رونه ها
رونه های بنیادین کنمنی از منابع مختلف تاثیرگذار بر روی رامعآ و شرکتها شام :
آمارها ارزشهای ارتماعی ساختارهای ارتماعی -اقتصادی محی فناوری  /فناوری اط ع ات
و تحمل نیروهای رقابتی .در ضمن این درس نگاهی ه م ب آ اص مل کل ی در ع ه قطعی ت و
گسیختگیهای احتمالی دارد.
 -3سناریمها و آینههنگاری
این درس سناریمسازی و ساختن مفاهیم در روشها و ابزارهای آینههنگاری را بررس ی م یکن ه.
قسمتی از روشها و ابزارها شام  :تجزیآ و تحلی ساختار با تعری ف فاکتمره ای آین ههپژوه ی
تاثیرگ ذار روی ش رکت و ی ا ی ک بخ ش؛ تئ مری ب ازی؛ سناریمس ازی؛ تجزی آ و تحلی
ساختاری. (SMIC)3
 -4طراحی آینههنگاری راهبردک در شرکتها
این درس رنبآهایی از آینههنگاری راهبردی را بررسی میکنه و بر فاز آینههنگ اری در راهب رد
شرکتها تاکیه دارد.
آدرس تماس:
Prof. Eneko Astigarraga Web http://www.codesyntax.com/Eneko

license
Corporate Administration
3
Morphological
1
2
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دانشگاه  Malayaمالزی
دانشگاه  Malayaمالزی مهرک کارشناسیارشه1در تاریخ فلسفآی علم و سیاستگذاری علم و فن اوری
ارایآ میکنه .این درسها در طی  12ماه ارایآ میش مد و ش ام دو نیمس ال آممزش ی ب رای ت هریس
دروس ممرد نیاز بآ انضما تهیآ یک گزارش تحقیقاتی است. .ههف از این برنامآ :افزایش درک مراح
مختلف تملیه دانش در علم طبیعی و محض؛ بررسی اثرات متقاب سابقآی بره ان علم ی در س نتهای
تطبیقی علمی؛ 2ارزیابی ارتماعی فرهنگی و محیطی اثرات علم در رامعآ؛ درک ارتماعی؛ فاکتمره ای
اقتصادی و فکری تاثیرگذار در استفاده(سمءاستفاده) از علم وفناوری؛ بررس ی ابع اد م مثر در طراح ی و
مهیریت علم و فناوری .دراین برنامآ دانشجمیان انتخاب خمد را بر آینههپژوهی/آینههنگاری متمرکز می-
کننه .این برنامآ از سال  2000آغاز شهه است.
دروس:
 -1تاریخچآ و فلسفآی S&T
 -2سیاست و مهیریت S&T

 -3اخ ق رامعآشناسی و ارتباطات S&T
 -4روششناسی تحقیقات
 -5پروژهی تحقیقاتی
 -6اخ ق محیطی3و تمسعآی پایهار
 -7فلسفآی تطبیقی علم
 -8آینههپژوهی S&T

 -9رامعآشناسی S&T
حوزههای تخصصی:
 -1علم مستعمراتی

4

 -2علم اخ ق
 -3علم و رنسیت
 -4تاریخ ریاضی
 -5اس

و علم تغذیآ
1

Master
Comparative Scientific Traditions
3
Environmental Ethics
4
Colonial Science
2
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 -6مطالعات علم سیاسی مالزی
 -7علم رهیه و مذهب
 -8فلسفآی علم
 -9فلسفآی پزشکی
 -10رامعآشناسی علم
 -11علم و اخ ق
 -12علم و مطالعات ارزیابی فناوری
 -13علم و مطالعات آینههنگاری فناوری
 -14علم سیاست و مهیریت اط عات علمی
آدرس تماس:
Associate Professor Dr Azizan bte Baharuddin
Director: Centre For Civilisation Dialogue, University of Malaya, 50603
Kuala Lumpur Malaysia Tel : 03-79675697 ; Fax : 03-79675692
Web
http://www.um.edu.my/CCD/Index.html
http://sts.um.edu.my/Programmes/Programmes.html?MSc_History&P
hilosophy.html
http://bisharat.org/srd/about.html
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دانشگاه  Tartuاستونی
148
ارای آ میکن ه .مملف آ-
ممسسآی رغرافی در دانشگاه  Tartuاستمنی دورهای را در طراحی منطقآای
های آینههپژوهی در قالبهای کلی طراحی راهبردک منطقآای قرار میگیرن ه .ممسس آی رغراف ی در
ارتبا با ممسسآی آینههپژوهی استمنی قرار دارد .دروس مربم بآ آینههها از س ال  1997ارای آ ش هه
است.
149
رغرافیای انس انی150کارشناس یارش ه طراح ی منطق آای و دکت رای
در قالب رشتآهای کارشناسیارشه
رغرافیای انسانی سآ درس مهم در زمینآی آینههپژوهی ارایآ میشمد .معممال بین  16-50نفر دانشجم
در دروس مختلف شرکت دارنه.

دروس:
 -1طراحی تمسعآی منطقآای و محلی(در استمنی)
تقریبا رهتگیری درس بآ سمی تئمریهای تمسعآی محلی و منطقآای و ابزارهای تمسعآ است.
این درس بر روی طراحی مناطق رهانی و مراح مختلف تمسعآ تمرکز داشتآ و شام س ناریم
و دیگر روشهای آینههپژوهی است 2.واحه ( 24ساعت سخنرانی  8ساعت س مینار  48س اعت
151
تجزیآ و تحلی )
 -2تئمری طراحی راهبردی و آینههپژوهی (در استمنی)
یک درس تئمری درباره طراحی راهبردی و آینههپژوهی .این درس بآ منابع طراحی راهبردی و
آینههپژوهی تمرآ دارد 2 .واحه ( 26ساعت سخنرانی  10ساعت سمینار  44س اعت تجزی آ و
تحلی )
 -3تمرین عملی در راهبرد تمسعآ(در استمنی)
کار عملی در زمینآ راهبرد تمسعآی محلی و منطق آای .دانش جمیان مراح مختل ف راهب رد
تمسعآ را در چنه بخش رامعآ و یا حمزهی مرکزی دولت بآ طمر مستق انجا میدهنه.
آدرس تماس:

148

Regional planning
Master
150
Human geography
151
readings
149
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Dr Garri Raagmaa, Director University of Tartu, Pärnu College Ringi
35, FFFFF 80012 FFFFFFF FFF. +372 44 50520, FFF +372 44 50530, FFF +372
56 495 438 FFF FFF.FFF.FF.FF
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دورههای ویژه در آیندهنگاری/آیندهپژوهی
دانشگاه  Aichiژاپن
در دانشگاه  Aichiدر  Nagoyaژاپن دانشجمیان میتماننه برای انجا یک مجممع آ س مینار درب اره
 152مد
آینههپژوهی بآ مهت دو سال ب آ عن مان قس متی از دورهی کارشناس ی م هیریت کس ب و ک ار خ
انتخاب کننه .این مجممعآ بآ  4قسمت تقسیم ش هه اس ت و تمس

پروفس مر  Ryota Onoف ارغ-

التحصی دانشگاه هاوایی و مهرس آینههپژوهی در سنگاپمر آن را تهریس میکنه .پروفسمر Onoاز سآ
سال گذشتآ درس سمینار را ارایآ میکنه و در سال  12 2002نفر دانشجم داشتآ است.
اولین و دومین قسمت درس مقهمآای ب ر آین ههپژوه ی ب ا تاکی ه ب ر نمش تآه ای Wendell Bell

و Allen Toughاست .این سمینار ب آ زب ان انگلیس ی ارای آ میش مد و می هانی ب رای بح د درب اره
ممضمعات مرتب با آینههپژوهی بر اساس دریافتهاست.
قسمت سم سمینار بآ زبان ژاپنی ارایآ شهه و بر نمشتن س ناریم تاکی ه دارد .قس مت چه ار دان ش
آینههپژوهی را بآ وسیلآی خمانهن نمشتارهای مختلف آینههپژوهان گسترش میدهه و ای ن آم مزش را
در قالب یک پروژهی رهانی اررا میکنه.
آدرس تماس:
Ryota Ono Associate Professor Department of Business
Administration Aichi University 370 Kurozasa Miyoshi-cho Nishikamogun Aichi 470-0296 FFFFF FFF: 81-5613-6-1111 FFF: 81-5613-6-5553

152

Business Administration
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دانشگاه  Bath Spaانگلستان
153
در دانش کههی عل م تربیت ی154در مطالع ات آممزش ی م هارک
همآی دانش جمیان دورهی کارشناس ی
155
دریافت میکننه .یکی از رونه های مه م در ای ن دورهه ا ارتب ا ب ا
کارشناسی هنر و کارشناسی علم
دیهگاههای بینالمللی و رهانی است و دانشجمیان برای تفکر خ ق در زمینآی آینهه تشمیق میش منه.
در سال اول طرحی ا156رباری با نا «آممزش برای تغییرات» کآ شام سخنرانیهایی ب رای پاس خگ میی
بآ نیازهای «دیهگاههای رهانی» و «دیهگاههای آینهه» است در برنامآی درسی دانشکهه اررا میشمد.
در سال دو دانشجمیان میتماننه طرحی درباره «آممزش برای آینهه» و «آممزش ش هرونهان» انتخ اب
157
کننه .در سال سم طرحی در ممضمع «آممزش و محی » اررا میشمد .همچن ین ی ک بخ ش ره انی

در دروس اولیآ ( PGCEگماهینامآی کارشناسیارشه آممزش) ورمد دارد کآ ب آ بررس ی دی هگاهه ای
رهانی و آینهه در برنامآی درسی میپردازد.
آدرس تماس:
Prof. David Hicks
Bath Spa University College
Newton Park
Bath BA2 9BN
United Kingdom

153

Undergraduate
Education
155
BA=Bachelor of ARTS , BSc=Bachelor of Science
156
Module
157
Global element
154
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دانشگاه دولتی  Binghamtonنیویورك
دانشگاه دولتی  Binghamtonنیمیمرک آمریکا دورهای با نا آینهههای بهی 158بآ اس تادی پروفس مر

 Warren Wagarاز دانشکههی تاریخ ارایآ میکنه.
آیندههای بدیل

این دوره دانشجمیان را با روشهای تحقیق درباره آینههها آشنا میسازد و آنها را در استفاده از این روشها
برای ارایآی مقالآی سمینار راهنمایی میکنه بآ طمری کآ میهانی برای بحد و ارزیابی یافتآها در این
زمینآ فراهم میسازد .در مهت سمینار بعه از چنه نشست کآ بآ بحد بررسی و تفسیر ممضمعات مقرر
شهه اختصاص یافتآ است دانشجمیان بآ ارایآ گزارش پیشرفت کار پروژهی خمد میپردازنه .هر دانشجم
یک مقالآی تحقیقاتی با حهاق  7000لغت بر روی یک ممضمع ویژه را بآ انتخاب خمد مینمیسه .ای ن
درس برای دانشجمیان سال سم و یا سال آخر است.
آدرس تماس:
Warren Wagar
Department of History
BINGHAMTON UNIVERSITY State University of New York
PO Box 6000
Binghamton, NY, USA
13902-6000
(607) 777-4210
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دانشگاه  Deakinاسترالیا
در مرک ز مطالع ات فرهنگ ی و ارتم اعی در آم مزش دانش گاه  Deakinاس ترالیا پروفس مر Noel

 Goughدر نیمسال اول یک درس آینههپژوهی را تهریس میکنه.
159
در آموزش ،جامعه و فرهنگ
آیندهها

مطالعآی انتخابی مقهمآای بر مفاهیم و ممضمعات کلیهی در آینههپژوهی و گسترهای از روشها ب رای
پیش بینی آینههه ای ب هی در آم مزش رامع آ و فرهن گ را در اختی ار ق رار م یده ه .کارگاهه ا و
160
شام ارزیابی بحرانی از تصاویر آینهه دربارهی ح مزهی تفک ر و رس انآه ای ره انی ش ام
تفسیرهایی
مطالب طنز و کمهی فیلم تلمیزیمن ویهیم بازیهای کامپیمتری و اینترنت .با تاکیه ویژه بر دیهگاههای
آینهه از منظر زنهگی فرهنگی و ارتماعی روزانآ ارتبا دیهگاههای آینهه با مراح مختل ف آم مزش و
حمزههای کلیهی یادگیری منابع مختلف و راهبردهای آممزشی ب آ ط مری ک آ ره تی ابی آین هه ب ا
تمرینهای حرفآای در رشتآهایی ماننه هنر رامعآ رسانآ و آممزش پیمنه حاص کنه.
آدرس تماس:
Prof. Noel Gough Faculty of Education Deakin University 221
Burwood Highway Burwood, VIC 3125 Phone : +61 3 92446281 Fax :
+61 3 92446687 WWW FFFF://FFFFFFFFF.FFFFFF.FFF.FF/FFF/
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دانشگاه  Drexelآمریکا
در دانشگاه  Drexelآمریکا  Arthur Shostakاز سال  1992درسی را تحت عنمان «رامعآشناسی

آینهه» ارایآ میکنه .این درس یکبار در سال ارایآ شهه و  35نفر دانشجم در هر س ال داردShostak .
از سال  1983این درس را تهریس میکنه.
جامعهشناسی آینده
این درس بآ بررسی پرسشهای اساسی میپردازد .برخی این پرسشها عبارتنه از :چگمنگی اداره کردن
شغ ها پرسش درباره تعریف و روششناسی میزان فمایه اثبات شههی یک فن در هر لحظآ (پرسش از
قابلیت اعتماد اعتبار و فایهه) آینههپژوهان چآ چیز را بآ صمرت مطمین و قطعی پیشبینی میکنن ه.
چرا و چطمر؟ همچنین ههف ما از تمسعآ و پشتیبانی آینههی قاب پیشبین ی چیس ت؟چرا؟ چگمن آ؟
(دربارهی ارزشها و اههاف شخصی)
این درس با امتحان میان تر مقالآی تحلیلی از فیلم ( 500لغت یا بیشتر)؛ مقالآی مجل آی آین ههه ا
( 500لغت یا بیشتر)؛ نمرهی رضایتبخش از  2در کمئیزها درباره تفاسیر و شرکت در مباحد ک س ی
تکمی میشمد .ممضمعات تحت پمشش آن عبارتنه از:
 -1تعاریف
 -2روشها
 -3تحمل کامپیمتر
 -4خانآ و شهر
 -5آممزش
 -6انرژی /بم شناسی
 -7تحمل بیممملکملی
 -8زنان
 -9فقر
 -10صلد و رنگ
آدرس تماس:
Arthur B. Shostak, Ph.D., Professor of Sociology, Department of
;Psych/Soc/Anthro, Drexel University, Phila., PA, 19104; 215-895-2466
fax 610-668-2727. Web http://futureshaping.com/shostak/
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دانشگاه  Northern Arizonآمریکا
 Reed D. Rinerپروفس مر م رد شناس ی161در دانش کههی عل م رفت اری و ارتم اعی در دانش گاه

 Northern Arizonآمریکا درسی را با عنمان «مطالعآی آینهه» ارایآ میکن ه .ای ن درس مب احثی
چمن تعریف آینهه دالی مطالعآی آینهه تمسعآی ع یق بشر در آینهه و مراح فعلی تحقیقات آینهه-
ها را پمشش میدهه .این درس یکی از سآ درس ی اس ت ک آ پ یش نی از درس تغیی رات فرهنگ ی در
کارشناسیارشه رشتآی مرد شناسی کاربردی است .پروفس مر  Rinerدرس ی ب ا ن ا «ش بیآس ازی
فرهنگی :ماممریت مریخ» ارایآ میکنه و پرچمهایی با عنمان «پرچم پروژهی آینهه» و «پرچم محکمآی
آینههها» را بآ اهتزاز در میآورد.
مطالعهی آینده
این درس مرد شناسی در افق آینهه و ممضمعاتی ماننه تغییرات ارتماعی فرهنگی در آینهه را بررسی
میکنه و بر روشهای تحقیق آینههها بآ رای مطالعآی آینهههای برنامآریزی شهه تاکیه میورزد .ههف
این درس آماده کردن دانشجمیان برای ورود بآ دورهی انترنی تخصصی برای انجا بررسیهای محیطی
تحقیقات آینههها طراحی راهبردی تجزیآ و تحلی سیاسی و مهیریت ممضمعات برای سازمانها است.
این درس آممزش میدهه کآ تحقیقات آینههها دربارهی چآ چیزی است چگمنآ انجا میشمد و چگمنآ

بآ یافتآهای مرد شناسی با تاکیه ویژه بر روش های ط ر تغیی ر ه هایت ش هه)مانن ه تلس کم ) در
سازمانهای بشری و سیستمهای فرهنگی ارتماعی پاسخ میدهه.
این رنبآ از درس مفاهیم پایآی آینهههای ممتاز و پیام ههای تص اویر آین هه در س ازمانهای بش ری و
سیستمهای فرهنگی ارتماعی را بررسی میکنه .دانشجمیان این رشتآ آشنایی با  6نممنآ و روش خاص
از تحقیقات آینهه شام مجممعآی اط عات تجزیآ و تحلی تحمل و مراح کاربردی را تجرب آ م ی-
کننه.
آدرس تماس:
Prof. Reed Riner Northern Arizona University S. San Francisco St.,
86011 FFFFFFFFF, FFFFFFF FFFFFF - 523-6583F 779-0654F FFF 523-9135
Web http://jan.ucc.nau.edu/~rdr/Ant390
http://jan.ucc.nau.edu/~rdr/Ant547 http://jan.ucc.nau.edu/~rdr/
Flagstaff Tomorrow Project, www.futures.anthro.nau.edu
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دانشگاه  Simon Fraserکانادا
 Lynn Burtonچنهین فص از سآ درس آینههپژوهی را با تقریبا  25نفر دانشجم در هر نیمسال در

دانشگاه  Simon Fraserکانادا ارایآ میکنه.
162
در دو دانش گاه
ایشان پس از خاتمآ کار خمد در دانشکههی مهیریت در پست م هیر تمس عآی آم مزش
 Californiaو  British Columbiaبآ مهت  20سال م هیریت تحقیق ات ره تگی ری آین هه و
163
 SFUرا ب آ عه هه
تمسعآی حمزهی دولتی کانادا در زمینآی آینههپژوهی در دانشکههی علم انس انی
داشتآانه .حمزههای ممرد ع قآی ایشان تمسعآی شبکآ بینالمللی دانشگاهیان برای تعریف یک دورهی
164
در آینههنگاری کاربردی است .اش ارهی ض منی ای ن دوره تمرک ز ب ر روی اث رات و
رهیه بین رشتآای
نتایج حاص از آینههپژوهی است کآ میتمانه برای شناس انهن ره تگی ری سیاس تگذاری ره انی در

 165کار رود .بآ عبارت دیگر ایشان برای تسریع فعالیتها ب ر روی  H.G.ت ش
ممضمعات ممرد اخت ف بآ
میکنه .ما از چنهین سال قب از پروفسمرهای آینههنگاری بآ منظمر ایجاد تغییر دعمت کردهایم.
دروس:

 -1مقهمآای بر مطالعآی آینهه
این درس مطالعآی آینهه را بآ عنمان یک حمزهی تحقی ق ارای آ م یده ه :روششناس ی ممض معات و
مشک تی کآ در ت ش برای فهم و کنترل آینهه بآ ورمد میآیه .تاکی ه وی ژه ب ر تعری ف ممض معات و
فرضهای مرتب با آینهه ماننه فعالیت و مشارکت برای طراحی آینههی مطلمب.
 -2ممضمعات بحرانی در مطالعآی آینهه
تشخیص آینهههای مختلف کآ وابستآ بآ تصمیم سازی حال و ممکن است کآ اتفاق بیفت ه .ای ن درس
برای کاوش و بآکارگیری دانشجمیان در نشان دادن ممضمعات بحرانی ب رای مطالع آی آین هه طراح ی
شهه است .تاکیه ویژه این درس بر ارزشها واقعبین ی ورامع آی خ مب اس ت .ابزاره ایی عمل ی ب رای
تشخیص آینهههای برتر مرتب با تغییر در حمزههایی از قبی  :محی طبیعی؛ علم؛ فن اوری پزش کی؛
اقتصاد و حکممت؛ رامعآ آممزش و فرهنگ فراهم شهه است.
-3خ قیت نمآوری و تفکر راهبردی
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Dean of Extended Learning
Department of Humanities
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Transdisciplinary
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Cross-Cutting
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این درس بآ دانشجمیان کمک میکنه تا تصمرات قبلیشان را رها کنن ه و دی هگاه ت ازهای ب رای ح
167تخی 168دانش جمیان
مش ک ت حاض ر پی ها کنن ه .در ض من شناس ایی تفک ر ر انبی166ه مش ب ازی و
درک خمد را از خ قیت نمآوری و تفکر رویایی از طریق تجربآی راههای گس ترش ظرفی ت خ قی ت
خمدشان افزایش میدهنه .تاکیه ویژه این درس بر تفکر رویایی در هر زمان و تملیه آینهههای بهی در
ماوراء سابقآی تاریخی آن است.
آدرس تماس:
Lynn Elen Burton
Simon Fraser University
8888 FFFFFFFFFF FFFFF
Burnaby, British Columbia
Canada V5A 1S6
Tel: 1-604-291-3035
Fax: 1-604- 291-4504
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168
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166
167

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

دانشگاه علوم تربیتی  Tallinnاستونی
در دانشگاه علم تربیتی  Tallinدر استمنی آینهه پژوهی بآ عنمان یکی از ارزای برنامآی رامعآشناسی
170
رامعآشناس ی منج ر م یش مد ارای آ م یش مد .ه هف
169یا کارشناسی ارشه
کآ بآ مهرک کارشناسی و
کلی از این برنامآی آممزشی در رشتآی رامعآشناسی آماده کردن دانشجمیان ب رای کس ب مهارته ا و
دانش فراگیر در علم ارتماعی است .هر سال در زمینآی آینهه پژوهی یک درس ارای آ م یش مد .ای ن
درس از سال  1994آغاز شهه و در سال  25 2002دانشجم داشتآ است.
روششناسی پیشبینی اجتماعی

 -1انگیزش و نیاز بآ آینههپژوهی
171
 -2تمسعآی تاریخی آینههپژوهی در قالب آرمان شهر و پیشبینی تکنمکراتیک آینههپژوهی معاصر
 -3معرفت شناسی و مبانی تئمری آینههپژوهی
 -4ممضمعات رهانی
 -5مبانی روش شناسی روشها و شیمهها در آینههپژوهی
 -6سناریم سازی پروژههای سناریم (سناریمهای رهانی برنامآهای سناریمی ملی) س ناریمها و فرآین ه
راهبردی
آدرس تماس:
Professor Krista Loogma

Särgava allee 3,
12013 FFFFFFF,

Estonia
Phone/fax: (372) 6411759

B.A
0
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1
Technocratic Prognostics to Contemporary
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دانشگاه  Regiomontanaمکزیک
دانشگاه  Monterryدر  Regiomontanaمکزی ک درس ی در رون ه ه ای ارتم اعی کن منی ارای آ
میکنه .این درس قسمتی از برنامآی نمین رهتدهی نمآورانآ در برنامآهای آممزشی دانشگاه است.
این درس از سال  2000ارایآ شهه است.
رونه های اجتماعی کنونی

این درس یک نگاه کلی و رامع بآ آینهه پژوهی دارد .ههف درس تمانا سازی آینهههای برت ر1ب رای
دانشجمیان بآ وسیلآی تمسعآی شایستگیهایی است کآ بآ طمر خاص در رهت افزایش رفاه فردی
و حرفآای ممثر است .این درس دربارهی چگمنگی و چرایی تاثیرات رهانیس ازی ب ر م ا چگ منگی
فعالیتهایی کآ منفعت رامعآ و ما را در حال حاضر تامین میکننه بحد میکنه و هر هفت آ ی ک
رنبآ از آینهه پژوهی را ممرد بررسی قرار میدهه.
 .1رهت گیری
 .2دورنمای رامعآی کنمنی
 .3متمن سنتی آینهه
 .4مطالعات آینهه در دانشگاهها
 .5مطالعات آینهه در مل مختلف
 .6مطالعات آینهه در تجارت
 .7انجمن Rome

 .8سناریم برای قرن 21
 .9پروژههای آینهه پژوهی بین المللی
 .10تفکر مجهد درباره آینهه  :تجارت و رامعآ
 .11رامعآی آینهه

 .12پایان ک س – بیانیآ فردی
آدرس تماس:

Dr. Juan Lauro Aguirre Villafaña
Web :

http://www.ur.mx/tendencias/inicio.htm

1
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 اسپانیاAlicante دانشگاه
:آدرس تماس

Prof.Enric Bas Departamento de Sociología II Universidad de
Alicante Spain
Web http://www.ua.es/personal/bas/pp.html

شبکهی آموزشی آینده پژوهی

DIRECTOR Prof. Enric BAS Departamento de Sociología II
Universidad de Alicante Alicante, Spain COMMUNICATION AREA
Director Prof. Rodolfo MARTINEZ Communications Office
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales
Universidad de Alicante Alicante, Spain Web
http://www.vrnntt.ua.es/reef/

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

دانشگاه  Arizonaآمریکا
دانشگاه  Arizonaآمریکا دورهای تحت عنمان «پیشبینی آینهه» ارایآ میکنه .این دوره گستره-
ای از روشها دیهگاهها و ممضمعات مرتب با آینهه را پمشش م یده ه .ای ن دوره اساس ا ب ر روی
ممضمعات محیطی تمرکز دارد هر چنه خصمصیات یک رشتآ را دارا نیست .هم اکنمن  10دانش جم
این دوره را میگذراننه( .سالی یکبار مطالعآی مستق با حجم باالی اط عات ب ر وب آم مزش داده
میشمد) .این دوره در بهار سال  2002با ههف افزایش کارایی ب رای دانش جمیان رهی ه ب ازنگری
شهه است .راههای زیادی برای مشاههه اط عات شام تمرهای آممزش ی ور مد دارد .ای ن دوره از
سال  1989آغاز شهه است.
پیشبینی آینده
این دوره تکنیکها و دیهگاههایی را برای درک ممضمعات گسترده مربم بآ آینهه مطر میکن ه.
این دوره بآ ش یمهی خمدآم مز1و همگ انی قاب اس تفاده از طری ق اینترن ت طراح ی ش هه اس ت.
دانشجمیان ثبتنا شهه از کنفرانسهای اینترنتی برای بحده ای دانش جمیی و بی ان دی هگاههای
گروهی استفاده میکننه .ممضمعات کلیهی آن عبارت است از :تمرها اردوها پارادایمه ا /رون ه ه ا
سناریمها منابع آینههها در یک نگاه آینههها بآ عنمان یک دورهی کمتاه.
آدرس تماس:

Roger L. Caldwell, College of Agriculture and Life Sciences,
University of Arizona, Tucson AZ 85721, USA 520-621-2010,
Web:
http://ag.arizona.edu/futures/
http://ag.arizona.edu/~caldwell
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دانشگاه  Berkeleyکالیفرنیا
در دانشگاه  Berkeleyکالیفرنیای آمریکا پروفس مر  Richrd L.Meierدر قال ب س مینارهای

یک تا دو ساعتآ در هفتآ واحهی دانشگاهی را برای دانشجمیان سال اول ب ا عن مان " آین ههه ا "
تهریس میکنه .این برنامآ با حمایت دانشکههی طراحی منطقآای و شهری برگ زار م یش مد .ای ن
درس یک نیمسال در هر سال ارایآ میشمد .همچنین دو مهمان ناظر در هر رلسآی ک س ور مد
دارد .دانشجمیان سال اول قب از استفاده از درس پروفسمر از آممزش دستیاران او بهره من ه م ی-
شمنه .پروفسمرهای بازنشستآ خهمات خمد را بآ ط مر داوطلبان آ و رایگ ان ب رای بح د درب ارهی
ممضمع ممرد ع قآی متقاب ارایآ میدهنه .آنها برای خریه خ همات ارای آ ش هه کم ک هزین آی
تحصیلی بآ مبلغ  2000دالر اعطاء میکننه .این سمینار از سال  1992آغاز شهه اس ت و در س ال
 2002تقریبا  300نفر دانشجم داشتآ است.
پروفسمر  Meierکار خمد را ب ا پ یشبین ی1آغ از ک رد ک آ ب رای اس تفادهی دانش جمیان دورهی

کارشناسی بآ زودی بآ صمرت بر  Onlineدر اختیار قرار میگیرد تا رمع بیش تری از دانش جمیان
بتماننه از آن استفاده کننه و آزادی بیشتری در مهیریت وقت خمد داشتآ باش نه .ای ن س مینار ب ا
ههف آشنایی با ممضمع آینهه آغاز شه .آنها یکب ار در هفت آ در ی ک رلس آی ط مالنی یک هیگر را
م قات میکننه و گزارشهای را با پست الکترونیکی ارسال میکننه و در نهایت یک سناریمی قاب
تمرآ را درباره آینهه بنا بآ انتخاب گروه و بآ طمر مشارکتی و از طریق ارتباطات الکترونیکی ارای آ
میدهنه( .برای مثال :برنامآهای تمسعآی رمانان برای تحق ق اه هاف پ روژهه ای خان آس ازی
تغییرات ممرد انتظار در سآ منطقآی آبریز ساحلی برای گیاهان روینهه و غیره)
آدرس تماس:

Web:
http://www.dcrp.ced.berkeley.edu/
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دانشگاه  Palermoآرژانتین
دانشگاه  Palermoآرژانتین درسی در آینههها در قالب بخشی از برنامآی کارشناسیارشه
مهیریت دولتی2ارایآ میکنه.

1

سناریوسازی و تحقیقات آیندههای بدیل
ههف از این درس تمسعآی آینههنگری با بآ کار بستن روشهای آین ههنگ اری اس ت .در ای ن درس
روشهایی برای سناریمسازی قاعههمن ه3و اس تقرایی4در س طم مختل ف تجزی آ و تحلی )ره انی
منطقآای محلی و بخشی) استفاده شهه است .ه هف از کس ب ای ن دان ش تمس عآی دی هگاهها و
ظرفیتهای فردی تخصصی بنگاهی رهانی و ارتماعی است.
طرح کلی درس:
واحه  :1درک آینهه و آینهه پژوهی .بررسی بینش تاریخی بآ آینهه پارادایمهای تحقیقات آینههها
دورههای تاریخی در دانش آینههها مفاهیم و ارزای پایآ.
واحه  :2مهلها و قالبهایی برای تصمیمسازی .آزمایش تصمیم سازی راهبرد مهلهای فعال کنمنی در
برابر مهلهای سنتی و تئمریهای انتخاب عق نی.
واحه :3روشها و شیمهها .بررس ی ک اربردی ح مزهه ا 5دلف ی روش  .Cross Impactتجزی آ و
تحلی ساختاری تجزیآ و تحلی اثرات رونه ها با نممنآهای تاریخی و مزیتهای آن درباره روشهای
خاص.
واحه  :4سناریمها .بررسی سناریمهای قاعههمنه و استقرایی مفاد تصمیم روشهای ی برای ساخت
کاربردها و تبعات عملی ارتماعی و سیاسی.
 واحه  :5کاربردها و مطالعآ ممردی

 .بررسی ممارد نممنآ از طراحی راهبردی و تصمیمسازی در زمینآی دانش آینهه محمر.
آدرس تماس:

Lic. Miguel Angel Gutierrez
Lic. Verónica Sandra Peredo
Dr. Raúl Calvo Soler
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دانشگاه  St.Gallenسوییس
در دانش کههی بازرگ انی اقتص اد حق مق و عل م ارتم اعی در دانش گاه  St.Gallenس مییس
دانشجمیان م یتمانن ه ب رای اخ ذ س مینار در ط مل ی ک نیمس ال در قال ب بخش ی از برنام آی
کارشناسیارشه اقتصاد تحت عنمان :تفکر سیستمی برای اقتص اددانان 1:پ یشبین ی در براب ر آین هه
پژوهی انتخابی داشتآ باشنه .سخنرانیهایی درباره مبانی آینههپژوهی اصمل فرآینه تصمیمسازی در
سیاست اقتصادی بلنه مهت و مهیریت را فراهم میسازد .هر دانشجم بر مبنای دریافته ای خ مد در
ممضمعات مهلسازی رهانی2و یا روششناسی آینهه پژوهی مطلبی ارایآ میدهه.
عناوین تحت پوشش سمینار:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

پیچیهگیهای ممرد نیاز دیهگاه سیستمی
مسای پایآی تصمیم سازی
تفکر آینهه محمر و تعام در رهان چنه بعهی
مبانی آینههپژوهی
چالشهای آینهه در  6بعه
ک سهای ارایآی رونه پیشرفت پروژهها
روشهای پیشبینی و آینهه پژوهی
مهلسازی رهانی
تفکر سیستمی بآ عنمان یک فرآینه متقاب
ابزارهایی برای تهیآی مبنای نظا منه تصمیم سازی

 oروشهای سناریم و Cross Impact
آدرس تماس:
Prof. Dr. Hans Georg Graf,The Centre for Futures Research,
University of St. Gallen
P.O.Box 53 , CH 9006 St. Gallen, Switzerland
Phone: ++ 4171 344 44 80
Fax : ++ 4171 344 34 06
e-mail hg.graf@sgzz.ch
Web :
www.sgzz.ch
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دانشگاه  Teessideانگلستان
 Teessideاز دانشکههی کارآفرینی و آینههنگاری راهبردی در دانشگاه Ted Fullerپروفسمر
انگلستان درباره ممضمع «کارآفرینی و آینههنگاری راهبردی» درسی تحت عن مان «ک ارآفرینی و
خ قیت» ارایآ میکنه .این درس تقریبا نیاز بآ  30ساعت ک س و  120ساعت مطالع آ دارد .ای ن
درس بخشی از دروس کارشناسیارشه1رشتآی مهیریت بازرگانی2بآ شمار م یرود و در مح هودهای
از مهارک کارشناسیارشه3مهیریت و بازرگانی ارایآ میشمد .بخش ی از ای ن درس ش ام مب احثی
خاص در حمزهی مهیریت منابع انسانی و بازار است .این درس چنهین سال است کآ ارایآ میش مد.
این برنامآ هر سال پیشرفت دارد و در سال  2002تقریبا  150نفر دانشجم داشتآ است .همچن ین
آینههنگاری راهبردی را در برنامآهای درسی آممزشی و تحقیق ات همس م م یFuller-پروفسمر
سازد.
آدرس تماس:

Prof. Ted Fuller Teesside Business School University of Teesside
Borough Road Middlesbrough TS1 3BA, UK Telephone: +44 1642
342905 WWW FFFF://FFF.FFFF.FF.FF/FFFFFFFFF
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دانشگاه مرکزی ونزویال
 Jose Luis Cordeiroب آ هم راه  Antonio Nicolac Bricenoدرس ی تح ت عن مان
مقهمآای بر روشهای آینههنگاری در قالب بخشی از دروس کارشناسیارشه1اقتصاد ارای آ م یده ه.
این درس شام عناوینی چمن تاریخچآی رشتآ 2سنجش های ره انی نمیس نهگان ب زرگ کت اب-
شناسی تمصیآ شهه 3مفاهیم عقایه ابزارها و روششناسی(کمی و کیفی) است .از نتایج ای ن درس
رهتگیری دانشجمیان بآ سمی تمسعآی آینههی برتر تمسعآی درک فرآینههای تغیی ر ت اریخی و
پیشبینیهایی کآ ما را بآ سمی تصمیمگیری بهتر با استفاده از درک نتایج ممکن رهبری میکنه
است .این درس از سال  2000ارایآ شهه و از سال  10 2002نفر دانشجم داشتآ است.
این درس عناوین زیر را پوشش میدهد:


مقهمآای بر روشهای آینههنگاری



مطالعات تغییر تاریخی



کار آینههپژوهان مشهمر



مبانی مطالعات آینهه



کار آینههنگاری در سراسر رهان



رونه های بررستآ



شاخص آینههها



سناریمسازی



روشهای کیفی



روشهای کمی



پیمایش آینههها



ممضمعات آینههها

آدرس تماس:

José Luis Cordeiro
Universidad Central de Venezuela
)FACES (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Caracas, Venezuela
Tel-Fax: (58-212(237.47.40
Cordeiro@FuturoVenezuela.org
Web
http://www.futurovenezuela.org/Curso_Introductorio.htm
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