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 مقدمه
-لآیب آ وس  ن هه یدروس مرب م  ب آ آ س م  یدوره از یالملل نیب  یو بررس  شیمایپن یآخر

ه ا از برنام آ یبخشپس از آن زمان ] 1[انجا  شهه است. 1992در سال  Howard Disburyی

در . در ح ال ار را هس تنهاز آنها  یبخشز یناکنمن هم ها کردنه ویگسترش پ یمتمقف شهنه  تعهاد

مهت  بلنه یهادر قالب دوره نههیآ ینآیرا در زم یمتنمع دروسدانشگاه درسراسر رهان  50حهود 

-یم  ارای آ یپژوهنههیآدر  1ارشه یا  مهرک کارشناسهن دانشگاهیاز ا یمیحهود ندر دهنه.یم ارایآ

م ینک آ بت مانیا ی؟ ک ام  س اده اس ت  ب رامیداراز ین یهیره یو بررس بآ مطالعآ مروزهچرا ا. کننه

ن باره فع ال یر اددر کجا و  یچآ کسانکآ  نیا و یپژوهنههیآ رونهشرفت یپدرباره  یهیاط عات ره

 م.یبهست آور بمده انه 

ن ی ا ی . ب راااس تهالل آورده یقانمن یابآ عنمان رشتآ یپژوهنههیآقبمالنهن  ی  برایادیزمان ز

 انها واف راد  س ازمب آ آن  یه عمل ی فمامرحلآ نخست شناسانهن . بمد یضرور مندو آزم از گذرکار 

ک ی ب آ عن مان آن هن س انت شنایو بآ رسم یهدانشگا یسههانفمذ بآ آن ن مرحلآ یدوم و رمامع

 ت یحص ت درشرفتآ یو پ یباحثات پرسشم» آن را . بآ همراه آنچآ کآ منبمده است یقانمن یرشتآ

 نامم.یم« قاتیو تحق یعال

ه ی بان سه هم شکستآ شهه اس ت. دانش گاهها یدهه کآ دومی  نشان میکنمن یمطالعآ و بررس

.گرچ آ کننه یسپر ینگارنههیآ یعملکاربرد  و یپژوهنههیآ یتهایکشف ظرف یبرارا  یادیز انیسال

 یدانش  گاههاهه اس  ت. یرس   ج  آینتاز دانش  گاهها ب  آ  ین بح  د در تع  هادی  ن  ای  ش از ایپ  

Houston Hawaii  Los Angeles Budapest   Turku  Taipei  Monterray  

Perth و Melbourne  س ال قب    . چنههستنه یاهبآ صمرت دانشگ یپژوهنههیاز آ ییهانممنآ

 یانقش آ بآ صمرت ط ر  واکنمن نمشتم کآ  «ینگارنههیدانشگاهها: ممسسات آ»با نا   2یامن مقالآ

 ]2[ .استاز ممسسات با نفمذ و قهرتمنه  یاریبس یاداره یبرا

 ن دو اث ری اه. ن کنیروشن م یرا بآ خمببحد   ممضمع کنمیبآ آنها اشاره مدو اثر کآ در ادامآ 

ن ا   ]4[4مرحل آ گ ذاردانش گاه در   و ]3[3ه ان ههی: آم مزش آ1998 س ال آم مزش یسالنامآ رهان

  سطم  مختلف آن در یبلکآ با ههف تمسعآ ؛رنهیگیرا در بر نمنههیتنها آممزش آ  اثر دون یا.دارنه

 کننه.یم مرور یدهنه و بآ طمر ارمالیم ارایآ یهانممنآ

آگ اه   یریگدانشگاهها از تحمالت در حال شک  یآممزش یهاتمسیان سیبمر ن کآ هنمزی  ایدل

 بر خ  فن تحمل ینه. اراهدقت ن  دههیرخ مکآ در اطرافشان  یعیوقااست کآ آنها بآ ن یا ستنه ین

                                  
1 postgraduate 
2 article 
3 World Yearbook of Education 1998: Futures Education 
4 The University in Transformation 
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ک انتق ال یجاد کرده باشنه. بلکآ یمبتکر آن را ا یست کآ تعهادین  ساده یکیتکنگذر ک ی جیباور را

آنه ا  1«در آم مزش هانههیآ»کار کآ  ییراهاشتر یبج بهست آمهه از ی. نتاستا« نههیگذشتآ بآ آ»از 

ق هرت از  جیب آ ت هر آور اس ت ک آرتیح یابآ انهازهج ین نتایاآور است. رتیح  را محک زده است

 یش رفتها و فرص تهایپش تر یباس ت.  افت آیکاهش  هات شزان یمشهه و  صرفنظر یو سازمان ینماد

  و رغبت مبتک ران از یکآ باعد شهه تا م یزیچ یولانه. شهه مفقمدنه یفرآن یادر  یآممزش فراوان

 از یاب آ درک گس ترده  ن ههیآمت من س م   اول  دو  و یه ام دورهین است کآ مف اهین نرود  ایب

م رتب  را م یممض معات و مف اهزان درک ی م وش هه منج ر ها میپارادا و هگاههاینهه  دیآروشهای 

 با تما  ینههیآبا کمک و ه یها را در خماهه نمردشآیکلنترنت یا یبآ زودن یندهه. همچیمگسترش 

گسترش خماه ه در سراسر رهان شرفتآ یپ ینگارنههیو آ یپژوهنههیبا آ تعام  و یآممزش برترتفکر 

آن را ب آ عن مان   ره ان یکنمن یانهازهاچشم  2خاص ییبرهان نمااز  ک مثالیفراتر از ورمد  افت.ی

  ]5[.داننه یم یحتم یتمهن

قات یتحقشتر یب یتمسعآ راه کآ دررفتآ است یصمرت پذن منظمر یبآ ا یرار یبررس ش ویمایپ

ن مقالآ یا یبررسدر افتآ است. یان نین ممضمع پایا یبرداشتآ شمد. وله یمف یگام 3نههیآ منظم

شهه است.  یفقمد ناشا میکآ از اط عات ناقص م یبربخمر ییها و غفلتهایبآ ناهماهنگ ممکن است

 یپست ینشانما ننه یبیمخماننهگان چنان کآ . شمداص    هیبا ن مماردیا یزمان مناسبدر 

ست. بلکآ بآ ین ی  مشک  ارتباطی. کآ بآ دلمیاذکر نکردهدانشگاهها را کارکنان  یشخص یکیالکترون

از ما  یشخص یکینصنهوق الکترواز پرشهن  یریشگیپ یبرا است. افرادحقمق  آاحترا  بخاطر 

 ارایآرا  یعممم یکیالکترونپست  یآدرسهات و یوب سا  آدرس یارسال فراوان یامهایدرخماستها و پ

 . میکرد

ن ین است کآ  ایما ا ی. آرزوابهیگسترش  رد ویرا در بر بگ یگرید یتمانه مثالهاین مطالعآ میا

ت یتقمبآ ان یو در پا باشه چآکپاری چنه رانبآ ومتعام  و  یاساسپژوهش ک ی یبرا یآغازکار 

ن مقالآ را ی. اگر اگرددمنجر  نههیآ رهانیممضمعات در رابطآ با  یو سازمان یدانشگاه یهاتخصص

  هیکناص   آن را  یخطاهاا یو از قلم انهاختآ است ن مقالآ یکآ اه یافتیرا  یدرمما وه یکردمطالعآ 

 ه.یما بفرست یبراwfsf@swin.edu.au  یکیآ آدرس الکترونلطفا نظرات خمد را ب

 یو کارآممز ممسسآ یکارشناس یدوره یدانشجم  Jose Ramosخماهم از یم انیدر پا

حمت در زن یبآ عههه گرفتن ا یبرادر ملبمرن   Swinburne ا در دانشگاهیاسترال ینگارنههیآ

 یهارشگزام یتنظ ی  براییاررا ریمه  Sally Zanicن از ینکنم. همچتشکر  یمتمالچنه ماه 

 .نمکیو تشکر م یقهردان وب یروانتشار  یکار براکردن مهارک و آماده  ی  بررسیتیریمه

 
    Richard Slaughter  

AFI, Swinburne University  
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 2یپژوهندهیوآ 1ینگارندهیدرآ رهانی یهابرنامه
 

 Babes Bolyaiدانشگاه 

از  یدر قالب بخش ینهه نگاریدهنهه دروس آ ارایآ  یدر رومان Babes Bolyai دانشگاه 

 است. یشناسرشتآ رامعآ سانسیدروس مقطع فمق ل

 

 درسها:

 تیرمع پیش بینی . 1

 ینهه نگاریقات آیتحقنآ یزمدر  هاییروشها و شیمه. 2

 

                                  
1 Foresight 
2 Futures studies 
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 Budapestدانشگاه  رهانیت یریدانشکده علوم اقتصاد و مد

را در  یپژوه  ن ههین دوره آی  چن هBudapestدانش گاه  رهانیت یریدانشکهه علم  اقتصاد و مه

مس ال ب ا چه ار رلس آ در یه ا در ه ر نن دورهی کن ه. ایم ارایآ 11ارشه یارشناسو ک 10یسطم  کارشناس

 شمد.یم ارایآهفتآ 

 

 درسها:

 دانشجم در هر تر ( 230)1999از سال  - ینهه پژوهیآ ی.کارشناس1

 ن مباحد:یمهمتر عنمان

 نهه بشریآ یریگرهت 

  تحمالت در رهان و علم 

 یآمارروشهای   یاضیرروشهای ) ینهه پژوهیآروشهای و  یروش شناس   

 م(یخبره  مهلها  ساخت سنارروشهای      

 ینهه پژوهیآروشهای  یروز سازآ ب 

 نههیآ یها ینیش بیه پییت اعتماد و تایقابل 

 

 و 30ب ی)بآ ترت 2000و  1996ز سال ا -یارتماع ینهه نگاریارشه آ یو کارشناس ی.کارشناس2 

 دانشجم در هر تر ( 10

 خچآ آنیو تار یارتماع ینگارنهه یم مختلف آیمفاه

 :ینهه پژوهیه در آیره یهاشیگرا

 12یو تکامل یانتقاد آینهه انهیشی 

 13یپساصنعت یرامعآ ینههیآ یهامهل

 ممکن دولت رفاه  یها نههیآ

 مجارستان:  یارتماع یهاستمیس یمختلف برا یها ینگار نههیآ

 یتیتحمل رمع  

 یاص   حقمق بازنشستگ 

 یتار آممزش شغلساخ یبهساز 

                                  
10 Undergraduate 
11 Graduate 
12 Evolutionary and Critical Futures 
13 Postindustrial 
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 نههیرات ممکن آن بر آیو تاث یارتماع یهاشاخص یثباتیب 

 روزانآ مرد  در مجارستان یریگرهت 

 ینهه ارتماعیو آ ینهه  فردیآ یریگان رهتیارتبا  م یبرقرار 

 مجارستان 

 

 دانشجم در هر تر ( 90) 1996از سال  -یاقتصاد - یارتماع ینهه نگاریارشه آ ی.کارشناس3

 ن مباحد:یمهمتر عنمان

 یو اقتصاد یارتماع یهاینهه نگاریر آیتفس 

 نههیآ یوارتماع یاقتصاد یمهلها 

 ینهه نگاریآ: 

 ی  آممزش شغلی  اص   حقمق بازنشستگرمعیت شناختی 

 در مجارستان شرکت های تجارینهه یآ یریرهت گ 

 اقتصاد ک ن مجارستان ینهه نگاریآ 

 نممنآ یهاستمیس و یبم  شناس یارتبا   اقتصاد و الگمها    

 افق دور مجارستان 

 

 دانشجم در هر تر ( 90) 2000از سال  -نهه یارشه آممزش و آ ی.کارشناس4

 کنه. یم یرا بررس یت شغلینهه آممزش و تربین دوره آیا

 ن مباحد:یعنمان مهمتر

 ن منطقآ یآممزش در چنه یراهبردها 

   یت شغلیآممزش و ترب ینههینهه و آیآ یریگرهت نیبارتبا 

 در مجارستان یا  و آممزش حرفآیتحص ینگرنههیآ 

 ینهه نگاریآ یهابرنامآ ینههیر آیدر تصاو یت شغلینقش آممزش و ترب 

  یفناور

 مجارستان یو آممزش ی  ارتماعینهه اقتصادیآ 

 

 یارتماع ینهه نگاریارشه آ ی. کارشناس5

 خچآ آنیرمامع و تار ینهه نگاریم مختلف آیمفاه

 :ینهه پژوهیه در آیره یهاشیگرا

 یو تکامل یانتقاد آینهه انهیشی   
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 ممکن دولت رفاه  یها نههیآ 

 مجارستان:  یارتماع یهاستمیس یمختلف برا یها ینهه نگاریآ 

o یتیتحمل رمع  

o یاص   حقمق بازنشستگ 

o یساختار آممزش شغل یبهساز 

o نههیرات ممکن آن بر آیو تاث یارتماع یهاشاخص یثباتیب 

o روزانآ مرد  در مجارستان یریگرهت 

o مجارستان ینهه ارتماعیو آ ینهه  فردیآ یریگان رهتیارتبا  م یبرقرار 

 

 یاقتصاد ینهه نگاریآ 14ی. دکترا6 

 یساز میدر اقتصاد و تصم یاقتصاد ینهه نگاریگاه آیرا  

 آ گذار در مجارستانیسرما /یگذار آیسرما یریرهت گ 

 ت یتما ینهه نگاریآ  

 ا بر عکس(یاز رونق بآ رکمد و  یاقتصاد یهاتیر رهت فعالییشت )تغنقا  برگ 

 یاقتصاد یهاچرخآ  

 و دولتها یارتباطات داخل 

 یپژوهنههیو آ ینظمیب تئمری  

  2000 -2005مجارستان 

  افق دور مجارستان 

 یمسازینهه و سناریآ یریرهت گ 

 

 دانشجم در هر تر ( 60) 2000از سال  -نهه گرا یارشه اقتصاد آ یو کارشناس ی.کارشناس7

 ن مباحد:یعنمان مهمتر

 یاقتصاد یهاسازوکارنهه و یآ 

 ( در عصر اط عاتیگر عمام  اقتصادیو د 15تی  عق نیابیاقتصاد )کم یآی  پایمسا 

 نههیو آ یراهبرد یزیربازار  برنامآ 

 در اقتصاد یفرهنگ -یارتماع یهاهگاهی: دیاسیاقتصاد س 

 ینهه نگاریو آ یاقتصاد یشناسروش 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 یراهبرده و مصرف یتمل 

  و عصر اط عات  رهانیاممال 

 نههیآ یاقتصاد یخ  مش 

 16تفکر و تصمر از زمان کاتبم 

 اقتصاد ک ن در بطن ارتماعیمسا   

 ین المللیو اقتصاد ب یاقتصاد خارر یدورنما 

 آن یدر عصر اط عات و ماورا یاد رهاناقتص 

 

 2002از سال  -نهه یاط عات آ یافسانآ - یاقتصاد رهان یهاهگاهها و حمزهیارشه د ی.کارشناس8

 دانشجم در هر تر ( 60)

 کنه.یم یآن را بررس یهاو حمزه یاقتصاد رهان فرهنگ ینههین دوره آیا

 ن مباحد:یعنمان مهمتر

 یاقتصاد راهبردها در ر حمزهیتعاب  

 نهه افرادیآ یریرفتار و رهت گ 

 راتشانیان و تاثکارآفرین 

 21قرن  یبرا یاست اقتصادیس یهاراهبرد 

 پا(ارو آیاتحاد یحمزه ها یرات روی)تحمالت و تاث یتحمالت بررستآ در اقتصاد رهان 

 نههیآ یبرا یارمنطقآیو ز یامنطقآ یهاچشم انهاز 

 نارستاشرق اروپا و مج یمرکز ینماح یمختلف بر رو یرمامع اط عات یاثرات مهلها 

 ها و بازخمردهاینهه نگاریآ 

 

 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 

                                  
16 Schools of thoughts and visions of times 

http://www.farda.ir/


باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 فرانسه یهنر و بازرگان یآکادم

ارای آ  ینگ ار ن ههیآ یارش ه و دکت را ینسآ مهارک کارشناسنهه در فرایآ یراهبردقات یمرکز تحق

ت یریم  مهیسنار ی ن طراحینآ ورمد دارد. فارغ التحصین زمینار و برنامآ دکترا در ای. مقالآ  سمکنهمی

آممزن ه. گذران هن یرا م یپژوهنههیو آ ینهه نگاریآروشهای ت؛ ینهه و ممارد عه  قطعی ت آی  تمابصیر

نهه  یآ ی  مطالعات کاربردیسازمان راهبرد  صیربت یریو مه یپژوهنههینامآ در آین درسها بآ اخذ گماهیا

 شمد.یممنجر  یفناور ینهه نگاریو آ یابیارز

ت یریم  م هیس نار ی  طراحینهه نگاریآروشهای م و یارشه شام  مفاه یمقطع کارشناس یهامقالآ

 .استستم یمحتم  در آغاز قرن ب یها رونهو  راهبردی

 ن  هه  یآ اتممض  معن  آ یزمدر  ییه  ارانسدر س  طد دکت  را ش  ام  کنف   یپژوهش   ینارهایس  م

 مطالعآ ممردی  یشناختروش ینارهایسم

 رد.یگیدر بر منار یق و نمشتن سمی  تحق

 
 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 

http://www.farda.ir/


باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 ایاسترال Curtin یدانشگاه صنعت

ن هه یدر آ 17ا واق ع ش هه اس ت و م هرک کارشناس ی ارش هیاسترال Perth  درCurtin یدانشگاه صنعت

را در ب ر  تئ مریو  یاز کار تجرب یبیو ترک 18یاک دوره چنه رشتآی کآ ن برنامآی. اکنهارایآ می را یپژوه

کم ک ب آ:  یبرا یی ن این رشتآ  ابزارهایالتحص. فارغشمدیم ارایآ یدر دانشکهه تجارت و بازرگان دارد 

آ ب یرات ارتماعییت و تغیریمه ینهه  سازماینگرنههی  آراهبردیها و افراد در ممضمعات شرکتها  دولت

ن ی وگ زارش ور مد دارد. ا یق اتیبآ  همراه پروژه تحق ین برنامآ  شش واحه درسیآورنه. در ایدست م

ا تما  وقت قاب   یوقت  بآ صمرت پاره  شمدیم ارایآ یارشناسی تجارت وبازرگاندر دانشکهه ک کآ برنامآ

 ست.اررا

 درسها:

 ینهه نگارینهه و آیبر آ یامقهمآ .1

س م؛ اس تفاده از یدر براب ر مهرن عل م گرای ی؛ ین هه پژوه یآ 20یشناس و معرف ت 19یشناس یفلسفآ  هست

؛ مفهم  ینظمی  کمانتم  و بیهگیچیپ یهاریتئم؛ PATOPنهه؛ مفهم  یآ یتفکر درباره یهات برایتشب

 سازمانها. یبرا یپژوهنههیو کاربرد آ

 

 ی نههیآ یقات کمیتحق .2

و  یم ک یهاچش م ان هازن هه؛ یق ات آیتحق یان رش تآیب ینهه؛ کاربردهایآ یقات دربارهیههف از تحق

 یمآم آن بآ هیو تعم ینگارهنهیم  قالبها  ابزارها وروشها؛ آینهه؛ شناخت مفاهیآ یپروژه ی؛ طراحیفیک

 آ.یاول یهاه دادهیممرمد؛ تمل یهاداده یابی  وارزیممارد؛ تحل

 

 یالمللنیسک بیت ریریمه .3

س ک یروتب ادل  بهره؛ نرخ یسک اعتبار در تجارت رهانیسک؛ ریت ریری؛ مهیسک مالیاقتصاد ک ن و ر

 سک.یر یخی  تاریآ و تحلی؛ تجزیخارر

 

 نههیآ یهاستمیس یمهنهس .4

-س تمیس یسخت؛ تمس عآ یهاستمیها؛ سستمی  سیآ و تحلی؛ تجزیشناسبر روش یمبتن یهاستمیس

 نهه.یم آیمفاه یبرا یکاربرد یهاستمیقاب  تصمر؛ س ینر ؛ ساختن مهلها یها
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

  نههیآ یگزارش پروژه .5

 نههیآ یپروژه یشنهاد مشابآ رویا پی  گزارش یتحم

 

 م یقات سناریو تحق 21کیفی یهانههیآ .6

 یبردو کار یفیک یشناس؛ روشیفیتحقیقات کروشهای ک؛ کاربردها و راهبرد یم و طراحیسنار یطراح

 م.یسنار یطراح یهیکل یم و ابزارهایم؛ مفاهیسنار یطراح یبرا

 

 نههیممضمعات آ .7

 .STEEPنهه؛ ممضمعات یآ یوتمسعآ یکنمن یاقتصاد ی؛ واحههایرهان یرات ارتماعییتغ

 

 هانههیآ یپروژه تحقیقات .8

اع از ط ر  نار و دف یس م ارای آگر سازمانها؛ یا دیو  ی  دولتیمرتب  با استخها  خصمص یقاتیپروژه تحق

 .یشنهادیپ یقاتیتحق

 

 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  
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

http://www.cbs.curtin.edu.au/prospective/postgradpdf/pm-
futurestudies.pdf 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 فنالند یپژوهندهیآ یآکادم

 یک ش بکآی فن ن ه   یپژوهنههیآ یآکادم ییاررا ی) بهنآ Turkuت تجارت واقتصاد یریدانشکهه مه

. کن هارای آ میفن ن ه  یپژوه ن ههیآ یرا از آکادم 1«ینهه پژوهیآ یفرع یبرنامآ» کی.( است یدانشگاه

 .(است یر رسمیک واحه غین یمد نهارد  اور ینهه پژوهیآ ین برنامآیا یبرا اییچ نا  رسمی)ه

آممزشگاه  نی)ا شه.س یدانشگاه عضم  تاس 15با 1998سال  یآیفن نه در دو  فمر یپژوهنههیآ یآکادم

 ی( ب رایفرع  یک   برنام آ )برنام آو برگ زار 1998ن دوره  در سپتامبر یعضم دارد.(  اول 17هم اکنمن

 ین دورهی. نخس تش هار را  1999-2000 یلیهت سال تحص دانشگاه فن نه  در م 10ن بار در ینخست

 بیش ازم رفتآ ه یبرگزار شه. رو 2002 یآیا و مجارستان( در ژانمیتالی)ا یالمللنیب ی  با شرکایشیآزما

مطالع  آ  در م  هت زم  ان  یمختل  ف در سراس  ر فن ن  ه در برنام  آ یه  ادانش  جم در دانش  گاه 600

 شرکت کردنه. 2002-2003یسالها

  یپژوه ن ههیب ر آ یامانن ه مقهم آ ینیمثال در عن او یبرا کنه.یم ارایآههفمنه را  یبرنامآ مباحثن یا

  یاهب ردت ریریمانن ه م ه آی ن پایشام  عناو یان نامآ. مباحد خاصیو رسالآ پا یپژوهنههیآروشهای 

شمد. این یم ارایآ رهانی یگذاراستیدر س یپژوهنههیآروشهای ر و یت فراگیری  مهیفناور ینگارنههیآ

 یت زنهگیفی  کیانسان رهانی ی: ارزشهاقرار دههتاثیر تحت ی امروز های رامعآتمانه چالشمباحد می

 یانش گاهها( در مش ارکت ب ا د FFAفن ن ه) یپژوهنههیآ یک)فناورانآ(. آکادمیرات تکنملمژییبشر و تغ

 .  استو ممرد بحد  ع قآدر ممضمعات ممرد  یمباحد خاص و عممم یسازمانهه مسؤولعضم  

در  یس یب آ زب ان انگل  FUTURES 1 . ول ی درساس ت یها بآ زبان فن ن هدرس یاکنمن همآهم

 6 همچن ین در ح هودش مد. یم  ارای آها بآ طمر منظم در هر س ال درس یبا همآیدسترس است. تقر

ر س ال ه نارها در یعات سمشتر ممارد  ممضمیشمد. در بیمبرگزار سال  یک نار کارشناسی ارشه دریسم

 باشه.متفاوت می

 

 (ینده پژوهیآ یفرع یبرنامه یه )هستهیپا یمطالعه یهادرس -1

1-1-FUTURES 1  : م؟ینهه را کاوش کنیم آیتمانیچگمنآ مما 

 (1998ز یی. )از پااست نههیآ یرشتآ تئمریمفهم  و اساس  بارهن درس بحد دریههف از ا

 

1-2-FUTURES 2  :نهه یق آیتحقای روشه 

 (1999. )از بهار استر آن یاخ ینهه و کاربردهایق آیتحقروشهای ن درس کاوش یههف ا

 

 1-3-FUTURES 3   :نههیق آیتحقروشهای از  مطالعآ ممردی 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

ب آ مش ک ت  یهگین هه ورس یق آی تحقروش های ق از یبآ درک عم دستیابین درس یههف ا

 (1999ز یی. )از پااستنهه یق آیمختلف تحق

 

 مباحث خاص -2

 1یت راهبردیریمه-1-2

 یاافتن معن ی دراز م هت و  یتج ارت در ب ازه یزی رش درک از برنامآین درس افزایههف از ا

 (2001از بهار  ینی. )کارآفراست یراهبرد یزیربرنامآ

 

 3و فناورانآ 2یشناسبم  یهاستمیس -2-2

 یاه ؛ مث الیص نعت یشناس ب م  بر یا؛ مقهمآاست یشناسم بم یبر مفاه یان درس مقهمآیا

 هادینو  ی؛ ابعاد سازمانیصنعتی درطراح ی؛کاربرد بم  شناسیصنعت یهاستمیاز اکمس یممرد

 ( 2002. )از بهار یصنعت یشناسبم 

 

 نر   یهاستمیس 4یشناسروش -3-2

از  یک ین ر  ب آ عن مان  یه اس تمیس یشناس و روش 5استیس ین درس  تمرکز رویههف از ا

 ( 2002. )از بهار استلآ أح  مس یستمیسروشهای و  ینهه پژوهیقات آیتحق یرسبرروشهای 

 

 شهرها ینههیآ -2-4

 یهرش یشهان درس بر ممارهآ چالیکننه. ایم یاز مرد  در شهرها زنهگ یادیهمماره تعهاد ز

 (2002ز ییه دارد. )از پایتاک یااز منظر چنه رشتآ یشهر یبا طراح

          

 (2002ز ییپا ی)در ط 6دکترامطالعات  -3

  یو تحمالت فرهنگ یتحمالت علم  ارتماع یهاتئمری -3-1

  ینهه پژوهیآ یفلسف یهاآیپا -3-2

 ادنه.ارایآ د انیدانشجم ی کآنار دکترا با مقاالتیسم -3-3

   

                                  
1 Visionary Managment 
2 Ecological 
3 Technological 
4 Methodology 
5 Systemic thinking 
6 Post-graduate 
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 فن نه: یپژوهنههیآ یاستادان آکادم 

 

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  
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 وانیتاFo Guang دانشگاه 

 یرا در رش تآ 2ارشه یو کارشناس1یدو مهرک کارشناس  Fo Guangدانشگاه  ینهه پژوهیآ یدانشکهه

ه ا و چ الش ییشناس ا یان ب رایها  تمانا ساختن دانش جمن برنامآی. ههف از اکنهارایآ می ینهه پژوهیآ

نش ر امع نگران آ و ی ختلف بآ منظمر تمسعآ بم یالگمها گردآوری  با یارتماع یهابا فرصت ییارویرو

ح    ب رایمنحصر بفرد افراد با استفاده از دانش گسترده   یهایژگیو یمتمرکز بآ سم یتهایت قابلیهها

  یالملل نیب یهار ممسسآیگر ممسسآ ارتبا  با سایق  ههف دی. در کنار آممزش و تحقاستا ی  پمیمسا

 هم راه ب ان آنها قص ه دارن ه ی. همچناست یاقات شبکآیو تحق ینهه پژوهیها در آگسترش برنامآ یبرا

 یهمکار یلآیبآ وس یالمللنیرهت دار ب یتمسعآ یپژوهنههی  کآ در آیالمللنیب یهابرنامآ یریگرهت

ز شرکت داشتآ باش نه. ین یاو تمسعآ یاآیقات پای  درتحقاستاست یالمل  صنعت و سنیب یهابا بخش

ن ی . ااستمان یتا یدر رامعآ ینهه پژوهیفرهنگ آ این منظر  ههف آنها ارتقیراسر اکآ در س یطمرآ ب

 یدانش جم 20ارش ه و  یکارشناس  یدانش جم 34( 2002اکنمن)سال و هم  سابقآ دو سالآ داردبرنامآ 

 تحت پمشش قرار داده است. یکارشناس

 

 درسها: 

 -نههیآ 3اتی. ادب1

PENG-CHENG KUNG  
 -داقتصا یای. رغراف2

CHUEN-TYI CHOW 
 -یاست رهانگردیس .3

CHUEN-TYI CHOW 
  -نههیآ یشناسژه در روشین ویعناو .4

CHUEN-TYI CHOW 
 
  -ی  آماریآ و تحلیپژوهش و تجز ی. طراح5

JENN-WU WANG 
  -مانیآممزش در تا ینههیآ .6

WEN-YING LIN & JENN-WU WANG 
 

  -فطرت بشر و آممزش  .7

JENN-WU WANG 

                                  
1 B.A. 
2 M.A. 
3 Literature 
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 - یو تحص یتیترب یروانشناس .8

WEN-YING LIN 
 
  -یاخ ق یتمسعآ .9

WEN-YING LIN 
 
 -ستی  زیمح یرو نههیقات آیتحق .10

Cheng-Yi Hsieh 
 
 -ارتباطات ینههیآ یمطالعات رو .11

LI-KOU LEE 
 
 -ینهه پژوهیژه در آین ویعناو .12

LI-KOU LEE 
 
  -مانیتا ینههیآ .13

LI-KOU LEE 
 
 -علم یفلسفآ .14

JOHN WANG 
 
 -یفناور نهه علم ویی آمطالعآ .15

JOHN WANG 
 
 -نههیآ ی ت فرهنگیتما .16

Staff 
 
 -رهان ینههیها و آ  برخمرد تمهن 1یدارآیسرما .17

KUAN-TING KUO & CHI-PEN SUN 
 
 -یاسیها و ممضمعات معاصر اقتصاد ستئمری .18

YU-HSI CHEN 

                                  
1 Capitalism 
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 -ایشرق آس یدر مطالعات اقتصاد یممضمعات .19

YU-HSI CHEN 
 
 -نههیآ یخ کره و دورنمایتار .20

ZOONG-KU MA 
 
 -یمل یتمسعآ یژهین وینار با عناویسم .21

WEN-CHIEH HSU & KUAN-TING KUO 
 

 -مانیقاره و تا ینههیآ .22

 
Cheng-Yi Hsieh  
 

 -1علم اخ ق ینههیآ رونه .23

KUO-HSIUNG CHI 
 
 -استیس ینههیمطالعات آ .24

Chun-Yung Chen 
 
 -ذهن بشر یتمسعآ .25

WEN-YING LIN 
 
 -2یهاریب یروانشناس .26

YU-HSI CHEN 
 
 -رامعآ ینههیمطالعات آ  .27

 
LI-KOU LEE  

 
  - رهانیو ارتباطات  رهانیت اممر یریمه .28

LI-KOU LEE 
 

                                  
1 Ethics 
2 Awakening 
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 -ینهه پژوهیشناسی آروش .29

Chuen-Tyi Chou 
 
 -تیرمع یدورنما .30

CHUEN-TYI CHOW 
 
 -علم یفلسفآ .31

DING-CHENG REN 
 -یعلم و فناور ینههیآ یمطالعآ .32

DING-CHENG REN 
 
 -یکاربرد یآمارها .33

JENN-WU WANG 
 
 -اط عات  یارتماع یهاتئمری .34

KUO-HSIUNG CHI 
 
 -ستی  زیمح ینههیقات آیتحق .35

Cheng-Yi Hsieh 
 
 -فرهنگ و رامعآ ینههیقات آیتحق .36

Staff 
 
 -نههیر رهان در آیساختار و تصم .37

Chung-Chin Ou 
 
 -ایرنسانس آس ینههیآ .38

CHIEN-LIN HSU 
 
 -یبردارو نممنآ یروش شناس .39

WENCHIEH HSU & YI-CHING SUN 
 
 -یالمللنیو ب یتجارت رهان .40

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/  

http://www.farda.ir/


باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 ایتالیا Gregorianدانشگاه 

ارای آ  «یو انس ان یاز منظر ارتم اع یه پژوهنهیآ»با نا   یاا  برنامآیتالیدر ر  ا Gregorianدانشگاه 

ای ن نک ات را در نظ ر ن برنامآ ی. اتنظیم شهه است 1مهارک دکترا و کارشناسی ین برنامآ برای. اکنهمی

 : دارد

ت یاهم یهه دارایچیپ یک رامعآین ممضمع در ی  و چرا اداردت ینهه اهمیآ یچرا فکرکردن درباره -1

 است؛

 شمد؛یهه میا  مختلف رهان دن رشتآ در نقیاهای اخصآشچرا اصط حات و  -2

 رشتآ در نقا  مختلف رهان؛ یتمسعآ -3

 ؛ ینهه پژوهیدر آ 3و مستق  2م مجردیمفاه -4

 پژوهاننههیآ یتهایمسؤولشام   ینهه پژوهیدر آ یو فلسف 4یعناصر اخ ق -5

  ی  مل یا  منطقآیرهان یهامثالمختلف با ذکر  یها چشم انهاز؛ ت و شکست یممفق 5یشناسروش -6

 ؛ یمحل

 در هر سال. یعمل یهانیتمر یشناسو روش -7

از  نآی هه است و مهرک دکت رایآغاز گرد 1976ن برنامآ از سال ی. ااستمسال یک نیهر واحه درس   

  2002 کشه. در سالیسال طمل م 5سال و حهاکثر  3حهاق    دکترا یشمد. دورهیم ارایآ 1992سال 

  ین دانشگاه تحص یر اد -قا  مرکز و شرق اروپاین  آفریالت یکایرشتر از آمیب -کشمر  18دانشجم از  28

  10ان ه. ت اکنمن   بمدهیدانشجمدر دانشگاه مشغمل تحص 25-28کردنه. هر دو سال بآ طمر متمس  یم

 تنه.  دکترا هس یاتما  دوره یگر در مرحلآید یدانشجم 8اکنمن مهرک دکترا اعطا شهه است و هم
 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 
2 temporal 
3 spatial 
4 ethical 
5 Methodological 
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 ت انگلستان  یریمد یالمللنیب یموسسه

ن ممسس آ ب آ عن مان ی. ااست یر انتفاعیچنه دانشگاه غ ائت فت انگلستان  یریمه یالمللنیب یممسسآ

است  یتجارت رهان ین آممزشکههین ممسسآ اولیآغاز بآ کار کرد  ا 1964 در سال یک مجمع تخصصی

 Southern ن انجم ن ب ا دانش گاهی زد. اپ ردایم  یکآ بآ طمر خاص بآ آممزش ضمن کار و ن مآور

Crossا  دانشگاه یاسترالSurrey  درUK1  Brooks Oxford  درUKت کان ادا یریم ه ی  دانشکهه

ا ارتب ا  دارد. یدر آس  یو ممسسات Boulder Coloradoدر 2(یکاربرد-یدر تمرنتم  دانشگاه کار)علم

ه ا در س ال ن برنامآیه. اکنیم ارایآ 3خ  یوو آممزش ر یق ارتبا  مجازی  آممزش را از طرن ممسسآیا

 ت شناختآ شه.یانگلستان بآ رسم یانجمن اعتبارده یاز سم 1989

 یوکارشناس  5ی  م هارک ک اردان4نام آی گ ماهColorado Boulder ( دریکاربرد-یدانشگاه کار)علم

ه ا ن برنام آی . اکن هارای آ می ین ک ار و ن مآوریآممزش ح یه روی  با تاکینهه پژوهینآ آیدر زم 6ارشه

: م هل ر امع یمتمرک ز اقتص اد ی  و راهب ر7یشناس نهه  سماد بم یآ یرامعآ یرامع بر رو یهگاهید

 یب را یکل  ک قالبی ن  یالتحصها دارنه. فارغمجهد رمامع و سازمان ی  در  بازسازیتسه یه  برایره

ه ا یهگیچی  کنترل پ8ژرف یراس  دممکی  حکممت رهانیرهان یه رهبریکمک بآ فهم سلسآ مراتب ره

ش هه  ارایآ 2000ن مهارک از سال یآورنه. ایرا بهست م 9سم(ی)پلمرالییمکتب کثرت گرا ینهه نگاریو آ

 است.

 

 ماه 12تا  6 –نامه یگواه -1

 یروز کارگاه عمل 2 -1-1

 ن کاریآممزش ح هفتآ 6تا  4 - 1-2

 با گروه  10یک روز هماهنگی -3 -1

 لغت( 4000)یسازمان یو رامعآ یز شغ  شخص  ایتحل یارایآ -1-4

 لغت( 4000)یپژوهنههیدر آ ین تخصصیبا عناو الآنگارش مق -1-5

 یحقمق یبا معرف یانتخاب یوژهانجا  پر -1-6

                                  
1 United Kingdom(Greet Britain and Northern Irland) 
2 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 
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 ماه18تا  12 -پلمید -2

 یو روز کارگاه عملد -2-1

 یهفتآ آممزش کاربرد 6تا  4 -2-2          

 با گروه یهنگک روز همای  -3 -2          

 لغت( 4000)یسازمان یو رامعآ ی  از شغ  شخصینگارش تحل -2-4

 لغت( 4000)یپژوهنههیدر آ ین تخصصیبا عناو نگارش مقالآ -2-5

 یحقمق یبا معرف یانتخاب یانجا  پروژه -2-6

 افراد یارایآبآ همراه  یکارگاه رسم -2-7

 رامعآ یبرا یریتمسعآ و کاربست پذ -2-8

 یپژوهنههیر در آیاخ یشرفتهای  از پیآ و تحلیرش تجزنگا -2-9

 

 ماه 24تا  18-ارشدکارشناسی -3

 نا و ثبت یروز معرف -3-1

 ییروز کارگاه ابتها 4 -3-2

 اه(ینترنت )تختآ سیف روزانآ با استفاده از ایانجا  تکال -3-3

 در آخر هفتآ یرلسآ آممزش خصمص 4 -3-4

 نشست در آخر هفتآ 4 -3-5

 ان نامآیس پاینمشیپ ارایآ -3-6

 ان نامآ ینگارش پا -3-7

 ان نامآیپا یبررس-3-8

س ازمانها  ش ام   یان نام آ ب ر روی نق ش و ت اثیرات پا درب اره  ی آ و تحلینگارش تجز -3-9

 یعمل یانتخابها

 ین تخصصینگارش مقالآ با عناو -3-10

آن در رمامع  یریکاربست پذو  یپژوهنههیر آیاخ یشرفتهای  از پیآ و تحلینگارش تجز -3-11

 لغت( 6000) یسازمان

کس ب  ب رایات م رتب  ی   ادبیآ و تحلی  شام  تجزیقاتیپروژه تحق در زمینآت یفعال -3-12

 لغت( 20000مهارت در نمشتن مقالآ )

شام   ییهاتیو فعال نههیاحتماالت آ یان چگمنگیآممزش و ب یههیاز فا یابینگارش ارز -3-13

 کلمآ( 3000تمسعآ ) یهاو فرصت یفرد یهافرصت
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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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 کیمکز Monterreyیصنعت یموسسه

 راهب ردی ین هه نگ اریآ ین آیدر زم 1ارشهیک مهرک کارشناسیمکز Monterrey یصنعت یممسسآ

و  یزی ر  ط ر 2یس ازمیتص م یه ان آیمتخص ص در زم یروی ن نین برنامآ ت امیکنه. ههف ایم ارایآ

ها ارازه کآ بآ سازمان کنهارایآ میرا  یی  ابزارهایاچنه رشتآ ین برنامآی. ااسترات ییبآ تغ ییپاسخگم

نهه یدر آ ییهایتئمرها و ن برنامآ دوره تجارت متمازن  کآ شام  روشیه. اندهیشتر در بازار میرقابت ب

 ینهه نگ اریآ یشناسق روشیتطب یان را براین برنامآ  دانشجمین ای. همچنکنهارایآ می  را است ینگار

 کنه.یژه آماده می  ویبا ممضمعات و مسا

 

 درسها:

  یبر حکممت متحه رهان یامقهمآ .1

 . یدر اقتصاد رهان یتیچنه مل یشرکتها یاصمل درک کاربست و تمسعآ

  ی دال رگذارهس تنه  ویتاث یالمللنیکآ در تجارت در سطد ب یطیمح یاساس یفاکتمرها یمطالعآ

 .یتیچنه مل یظهمر شرکتها

 

 یالمللنیب یهاستمیساختار و تحمالت س .2

امع از فه م ر  یاول تا ام روز  ب را یاز رنگ رهان یالمللنیب یهاستمی  تحمالت سیآ و تحلیتجز

 .ستمیشهه در قرن ب یط یخیمراح  تار

 

  یاسیس ینهه نگاریآ .3

ف در مختل  یه اتئمری ینهه. بحد دربارهیآ یمی  سناریآ و تحلیدر تجز یهیم کلیشناختن مفاه

 یاس یس یمهایس نار ی.  تمسعآیاسیس یمهاین اط عات مربم  بآ سناریی. تعیاسیس ینهه نگاریآ

 .یش عملیآزما یبرا

 

 راهبردت یریمه .4

 یراب  ییه اراهب رد یا شرکت. تمس عآی یصنعت ی  منطقآک کشمریشناخت منابع قاب  رقابت در 

ت در ی ظرف یت و ک اهش احتم ال شکس ت. تمس عآیش احتمال ممفقیافزا یبرا یجیرات تهرییتغ

 سمدمنه. راهبرد یطراح

 

                                  
1 Masters degree 
2 Decision-making 
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 یمال ینهه نگاریآ .5

 یان ارازه دارنه برایکنه. دانشجمیه مییرا تا 1یعلم  مال یعمل یهاکآ تجربآ تئمری یهادرک مهل

ممرمد در کشمر اق ها   یدر ممارد واقع رفتآکار آ مختلف ب یهاحاص  از مهل یج تجربینتا یبررس

 کننه.

 

 یمراح  مختلف در اقتصاد رهان .6

از س ال  یره ان یس اختارها در  یس از یکآ در مراح  مختلف ره ان یاصل یهاشاخص یرستجم

 یهاتیمقعمواسطآ   یمال یها  بخشیاصل یگرهای  بازیآ و تحلیانه. تجزر داشتآیبآ بعه تاث 1980

ان ک بمانن ه  یالملل نیب  یه ااست سازمانی  سیاست مالیکآ درتجارت آزاد ممثرنه  س یایاسیس

 .WTOو IMF یرهان

 
  2ینهه نگاریآ یمعرفت شناس .7

ا هستنه. قاب  ارر یرهان ینهه نگاریدر آ یمعرفت شناس تئمریکآ در  یی  پارامترهایآ و تحلیتجز

 یشناس کآ با معرفت ینهه نگاریآ یها. شر  مهلینهه نگاریدر آ یمعرفت شناس یبزارهاشناخت ا

 ارتبا  دارنه.

 

  ینهه نگاریآروشهای  .8

  یآم ارروش های ن ه؛ ی  مراح   فرآیآ و تحلیتجز یبرا ینهه نگاریآ یو ابزارها روشهااستفاده از 

 .3یزمان یهایره  سری  کنترل چنه متغیباز تئمری

 

 یالمللنیب ی  در رقابتهایحلآ و تیتجز .9

 یملل النیب یانبازرگ یهاستمیکآ س یها و اتفاقاتتیم  ابزارها  ممقعیان با مفاهیدانشجم زیآشنا سا

 ها.ملت یاسیم اقتصاد سیکنه  تنظیم مهیریترا 

 

  4ینهه نگاریآ یطراح .10

ه ا و م  روشیمف اه یهمسمس از یش هه ب رافرمملآ راهبردنه یو فرآ راهبردم یشتر از مفاهیدرک ب

 .یقبل یشهه در درسها آممختآ یابزارها

 

                                  
1 finance 
2 Epistemology 
3 Time series 
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 یامنطقآ یمهایسنار یطراح .11

 بخصمص. یک منطقآینهها در یفهم فرآ یها براپاسخ ابزارها و روش

 

 ان نامآینار پایسم .12

 .راهبردی ینهه نگاریارشه در آ ی  دوره کارشناسیتکم یک پروژه برایانتخاب 

     
 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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 مسکو یدانشگاه دولت

ارش ه را در  یو کارشناس  یآ مهارک کارشناس یمسکم در روس یدانشگاه دولت یشناسرامعآ یدانشکهه

از  یروش هایو  یخچ آ  روش شناس ین برنامآ ش ام  تاری. اکنهارایآ می یارتماع ینهه نگاریآ ینآیزم

نمن  خانماده  مهرسآ  علم  فرهن گ    دولت و قای  رامعآ کارگریاز قب یلیدر مسا یفناور ینهه نگاریآ

آغ از 1969ن برنام آ از س ال ی . ااس تت یست  مماد مخهر و رر  ورنای  زی  محینیبههاشت  شهرنش

 دانشجم داشتآ است. 175  2002هه است و در سال یگرد

 

 آدرس تماس:

Prof. Igor Bestuzhev-Lada 
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 پاکستان یپژوهندهیآ  یموسسه

  1  کارشناس ییک اردان م هت ب هون م هرک  م هارککمت اه یه اکستان دورهپا یپژوهنههیآ یممسسآ

دانش جم 1000ب یش از 1989. تا سال  کنهارایآ می  یپژوهنههیآ ینآی  در زم3و دکترا 2کارشناسی ارشه

 انه.افت کردهینامآ دریارشه و گماهدانشجم مهرک کارشناسی  50 یانه و باالها را گذرانههن دورهیا

 

 Post Graduateنامه یس گواه. درو1

 . 5خ   کاربردها و دریافتهای  تار4  کانمنهای بزرگ تفکرتئمرینهه: یآ یهامیپارادا -1-1

 یراهبرد یهانههیآ -2-1

   کار و رفاه یرات ارتماعیی  تغ رهانی یرامعآ یهاستمیس تئمری: یشناسرامعآ -1-3

 ینهه نگاریقات آیتحق یشناسروش -1-4

 یالمللنیب یاسیو اقتصاد س یرهان یهاستمیس -1-5

  ینهه نگاریآ یخ و فلسفآیتار -1-6

 

 Post Graduateپلم یدروس د-2

 پاکستان  ینههیآ -2-1

 یاس م ینههیو آ یهان اس مررهان سم  /  -2-2

 ینرها ینههیآ / یانسان رهان -2-3

 ت ینهه و خ قیس  آ  نیزنهگ یآیپا یها: مهارت21رش قرن آممزش و پرو -2-4

 یرات ارتماعیینهگان تغی: نمایعلم و فناور -2-5

 ینگارشتن خ ق و روزنامآات  نمی  ادبینهه نگاریزبان آ -2-6

 

 یان نامه تحت سرپرستیقات پایتحق -3

 سال( 2ان نامآ )یو پا یقات کاربردیارشه تحقکارشناسی -3-1

 ل(سا 3ان نامآ )یقات دکترا و نگارش پایتحق -3-2

 

 

 

                                  
1 Bachelor 
2 Master 
3 postgraduate 
4 major schools of though 
5 applications and readings 
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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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  Coast Sunshineدانشگاه 

در  ن کاریبا ههف آممزش ح ای راینارهای مشارکتیا  سمیدر استرال Coast Sunshineدانشگاه 

آغ از  2001ال س ن برنام آ از ی . اکنهارایآ می یهنر و علم  ارتماع یدر دانشکهه ینیبشینآ پیزم

 است.شهه 

 

 ها:برنامه

نام آ  ین گماهی ا دریاف ت یه. ب راکن یم ارایآ یپژوهنههیدر آ 1ییاررا ینامآیک گماهین دانشگاه یا

ن هه  یم آیبا مف اه ییآشنا یک روزهی یگذراننه )سآ رلسآیک ماهآ را می یک دورهیان یدانشجم

-یدنبال م یقاتیتحق یک مقالآی یلآیو آممزش حین کار( کآ بآ وس یشناسشناسی و معرفتروش

ه ی کنن ه  تاکیان در آنها کار میکآ دانشجم ییسازمانها یبرا 2یکاربرد یهانههین برنامآ بر آیشمد. ا

و  3ارش هیش گاه م هارک کارشناس ن دانین ای. همچناستک بار در ماه ین گروه یاهای م قات. دارد

ن ی . اکن هارایآ میرا  ینهه پژوهیدر آ یو هنر با انتخاب تخصص یعلم  ارتماع یدکترا از دانشکهه

ک ت ا دو س ال دریاف ت م هرک ی شمد  و بستآ ب آ دانش جم  یقات انجا  میانتخاب در سراسر تحق

 .استارشه و دکترا ین کارشناسایدانشجم سرپرست الآتی  عنایکشه. سهیارشه طمل م یکارشناس

 

 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     

                                  
1 Executive certificate 
2 Applying Futures 
3 Master 
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 Swinburn یدانشگاه صنعت

تمانن ه یان م یدانش جم و کن هارای آ میآ ی چن ه ال یک برنام آی ا یاسترال  Swinburnدانشگاه

ن برنام آ در ی . اارتق ا یابن هبآ دکترا  3ارشهیو کارشناس 2پلم کارشناسیی  د1یکارشناس ینامآیازگماه

 یدر مح هوده راهب ردو  ینگارنههیممفق درآ یهک دوری یان را برای  دانشجمراهبردی ینهه نگاریآ

 راهب ردی ینگ ارن ههیآ ن است ک آیکنه. فرض طراحان برنامآ بر ایها آماده ماز سازمان یک سری

-یکننه  مها ین حمزه مهارت پیکآ در ا یباشه. کسان 21ممفق  در قرن  یهاتمانه اساس سازمانیم

 یه ااز برنام آ ین برنام آ قس متی ها مشغمل بآ کار شمنه. ااز رشتآ یلیر در خیتماننه بآ عنمان مه

 یه اای از برنام آمجممع آ یتمسعآ یبرا 1999کآ در سال   استا یاسترال ینهه نگاریآ یممسسآ

 س شهه است. ی  تاسیکاربرد ینگارنههیآ یآیقات در ناحیو تحق ارشهکارشناسی

 

 5یراهبرد ینگارندهیدر آ 4کارشناسی ینامهیگواه .1

  ینگارنههیو آ یپژوهنههیآ یاآیبر دانش پا یامقهمآ -1-1

اس ی قمرش تآ را در  ای ن خین مطالعات ت اری. ایهگاه چنه فرهنگیاز د یپژوهنههیآ یبررس

 کنه.یم یمربم  بآ آن را بررس یرهان یهاهگاهیها و دو فرض یرهان

 

 هادر سازمان ییاررا ینگارنههیآ -2-1

و تح مالت  ازه ای  از نیآ و تحلیها  با تجزدر سازمان یکاربرد راهبردی ینگارنههیآ یبررس

 ن.شاغ ممرمد در رابطآ با  یهاهگاهی  با تمرآ بآ دیسازمان

 

  ینگارنههیآ یشناسروش$ -3-1

  ی حلتبآ  یستمیسروشهای از  یهگاه انتقادیها از داز ابزارها و روش یعیبررسی بخش وس

را  یانره  یه اکآ مباحث ات و ف رض ینهه نگاریآشهای رور یه بر تفسی  با تاکیاآیال یعلّ

 کنه.یم یبررس

 

 یرات رهانییابعاد تغ$ -4-1

ه و ع ق آ ی   مط ر   ب ا امیو مس ا 6انات تمسعآی ت  رریتما یرو یکل یهیان دیدانشجم

ک منظ ر س ازنهه ی ا از ی سراسر پم یمشارکت – یاان مکاشفآیک ررین یکننه. ایکسب م

 سراسر منسجم برخمردار است. یاز قالبو است  یارتماع

                                  
1 Graduate certificate 
2 Graduate diploma 
3 Master 
4 Graduate certificate 
5 Graduate Certificate of Science in Strategic Foresight 
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 یراهبرد ینگارندهیآ 1پلم کارشناسیید -2

 ینگارنههینه آیفرآ -2-1

ت م در ت م  و  یه اس تمی  س2یهگیچیپ تئمریمناسب  یاز نقطآ ینگارنههیمراح  آ یبررس

 یهیکل یمهارتها یابین کار. با اههاف ارزی  استفاده از فن آممزش حیاکتشاف راهبردنه یفرآ

ب آ س ازمانها   ینگ ارن ههیآ یسهایسرو یارایآبازار و  یبرا یینگار  کسب تمانانهه یاور آمش

 .ینگارنههیآ یت کام  پروژهیو ممفق ینگارنههیساخت طر  پروژه آ یبرا ییکسب تمانا

 

  21قرن  یدورنما -2-2

ه هف  ب ا هگاه.ی ک رد و دیقالب  رو یتعهاد یق بررسیاز طر 21قرن  یابعاد ابتها ییشناسا

رن ه؛ دا 21ق رن  یابت ها یب ر رو یار عمههیکآ تاث یهیکل یهگاههایآن دستآ از د یارتقا

 یازرگ انبو  راهبردکآ بر بشر  سازمانها   21قرن  یابتها یهیاز عمام  کل یتعهاد ییشناسا

 س خم رد  و س ازمانها پا یازه ایک آ ب آ ن یاژهی و یه اص حمزهیتشخ یدارنه؛ براتاکیه 

و مباحد  ی  طراحراهبردات طر  ییمنه بآ شرکت در رزان ع قآیدانشجم یبراو  دهنهمی

 از.یممرد ن

 

 2و1 یاریاخت یدرس تخصص -2-3

 یا دانشکههیا و یاسترال ینگارنههیآ یاز ممسسآ یک درس تخصصیتماننه یان میدانشجم 

 . کننهانتخاب  3ایاسترال ینیکارآفر

 

 (یرای)اخت 4نههیآ یهمسم یقالبها-4-2

کآ بآ  یرنگانههیآ یهگاههایهمسم  با د یهانههیآ یدر الگم یمفهمم یق قالبهایمطالعآ عم

ر تغییکمچک  یهاگروهو  یاز منظر ک ن بآ منظر فرد یو عمل ینه مفهممیک فرآیصمرت 

ت ی رفظک ی ایج اد  ینف مذ در س ازمانها ب را یهاراهبرد یطراح ی. تمانا شهن براکنهمی

 .ینگارنههیدر آ یسازمان

 

 (یاری)اخت برخ  یایسآ معض  دن -سکی  ر6تی  حق مالک 5یتالیجیارتبا  د -5-2

ره شهه  برخمرد با یتال ذخیجیممضمعات و اط عات د یسازمانهه یبرا راهبردافتن ی

ن یبآ ا یابی  دستیتالیجیاز اط عات د یمحافظت کردن طمالن یچگمنگ ماننه یتسؤاال

                                  
1 Graduate Diploma 
2 Complexity theory 
3 Australian Graduate School of Entrepreneurship 
4 Integral futures frameworks 
5 Digital Continuity 
6 Privacy 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

. یسازرهیذخ یهاراهبرداعتماد بآ  یبرا یاط عات  ضمابط یهریقآ ذخیاط عات  طر گمنآ

ق مستتر یعت ع یو طب یک)فناورانآ(  ساخت رامعآ علم و فناوریتکنملمژ یمطالعآ نمآور

ن کاربست ممارد فمق در مباحد ی. و همچنیانتقاد یهانههیاز ممضع مطلمب آ یارتماع

 .سکیت و ریمالک

 

 اهبردیر ینگارندهیسانس آیفوق ل -3

  یو نمآور ینگارنههیآ -3-1

ه ی ره ک واحهیتمانه یکننه کآ میه میتمل یان تجارت در عصر اط عات  اط عاتیدانشجم

 یب را ییه اسیه است کآ س رویک واحه رهین یباشه. ا« یداخل یهایمشتر»با  یسازمان

ط ر   کی ر ه ک آ او  آن دی ره ین یک ک ار آفریا ی  و کنهارایآ میهار یخر یهاسازمان

 .  است یگذارآیو ممضمع سرما یتجار

 

 هاریپا ی( و تمسعآTBL1گانآ)سآ یخطم  اصل -2-3

ر یی تغ 21رن را در ق یسازمان یتمانه ادارهیهار  کآ میم پایک پارادایبآ عنمان  TBLافتن ی

رس دن ی بآ گروهها و س ازمانها. ه هف از ا TBLپاسخ  یان برایدهه  تمانا ساختن دانشجم

 یاح تماناس اختن طر یمختلف  برا یهگاهاید یدر سراسر رهان  بررس ییمثالها یالعآمط

TBL  یداقتص ا -یم ک  ن ارتم اعیمفاه یمطالعآ یدر سازمانها و برا یکاربرد   TBL 

 است.

 

 4و3 یاریاخت یدرس تخصص -3-3

 

 راهبردی ینگارندهیدکترا در آ یدرجه -4

 یگارننههیآ یهانآیاط عات در زم یآ قصه تمسعآاست ک یمتخصصان یدکترا برا یدررآ

 وابستآ را دارنه. یهاو حمزه یارتماع ی  نمآورراهبردی

 

 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 

                                  
1 Triple Bottom Line 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 Tamkangدانشگاه 

 ینآیارشه درزممان  مهارک کارشناسی و کارشناسییتا Tamkangدر دانشگاه  ینهه پژوهیمرکز آ

انش جم ب ا د 27000در ره ان اس ت ک آ  یا دانش گاهن دانشگاه  تنه ی. اکنهارایآ می ینهه پژوهیآ

 م ان هازچش ؛ دانش گاه دارن ه.  ین ههیآ یتمس عآ یبرا یینهه دارد کآ راهبردهایت ساخت آیماممر

 یفق  ب را یزیطر  ر»ن است کآ: یا (Clement Chang)ن دانشگاه ین رشتآ در ایانگذار ایبن

ن امعلم   یکآ در ف ردا ییهازینهه و ساختن چیآرات در ییجاد تغیا یبرا یست  ولینهه نیرات آییتغ

 ینشکههبا مشارکت دا ینهه پژوهیآ یممسسآ. «همت بلنه  همش و ررات الز  است افتهیاتفاق م

. کن همی ارای آ ین هه پژوه یآ ب ر آی با تک را تیم و تربیارشه تعلیت  مهرک کارشناسیم و تربیتعل

و  کنهیم ارایآ یان کارشناسیدانشجم یبرا یهه پژوهنیمتمرکز در آ یک دورهین مرکز ین ایهمچن

ن مرکز از یدهه. اینامآ میکننه  گماه یرا سپر ینهه پژوهیواحه از دروس آ 18کآ  یانیبآ دانشجم

 1970ه ا را از س ال ن ههیآم مزش آ Tamkangدانش گاه  یس شهه است  ول یتاس 1995سال  

از  یخش بن دروس تنها یگذراننه. ایرا م یپژوهنههیدانشجم دروس آ 27000یآغازکرده است. همآ

 20مس   م تیرمفاهیو س ا ینگ ار نههیآروشهای است و  یلیفارغ التحص یاز آنها برایدروس ممرد ن

شمد. یس می  تهرهنکنمی ارایآرا  ینهه پژوهیمربم  بآ آ یهاکآ درس -گر دپارتمانهایپروفسمر از د

   شهنه.یاه فارغ التحصن دانشگیاز ا 2002دانشجم در سال   10

 

 دروس کارشناسی -1

 یشناسدر رامعآ ینهه پژوهیآ -1-1

 در اقتصاد ینهه پژوهیآ -1-2

 است یدر س ینهه پژوهیآ -1-3

 ستی  زیدر مح ینهه پژوهیآ -1-4

 یدر علم و فناور ینهه پژوهیآ -1-5 

 21ن قر یت برایم و تربینهه تعلیآ یریگ رهت -1-6

 ینهه پژوهیدر آ یقاتینار تحقیسم -1-7

 

 نامه  یگواه یبرنامه -2

 ینهه پژوهیآ تئمریبر  یامقهمآ -2-1

 و تفکر خ ق یزیرم دورنما  برنامآیترس -2-2

 ی  رامعآ و فناور1هاریپا یتمسعآ -3-2

 یو چنه فرهنگ یرهان یرامعآ -2-4

 بههاشت و فراغت    یهانههیآ -2-5

                                  
1 Sustainable Development 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 یورنما و رهبرد -2-6

 یرهان یاهنههیآ -2-7

 ا ه رونه  یآ و تحلیو تجز یمسازیسنار -2-8

  ین و زنهگید یهانههیآ -2-9

 یپژوهنههیدر آ ییافتهایدر -2-10

 ت و بازار کاریرمع یهانههیآ -2-11

  نههیآ یفلسفآ -2-12

 رات ییو طر  ک ن تغ 1خیک ن تار -13-2

 

  یپژوهندهیارشد آکارشناسی  -3

 یپژوههنهیآ یهاتئمری -3-1

o  نههیدر آ تئمری یها چشم انهاز؛ 

o راتییتمسعآ و تغ 

o 2ک ن یهانههیخ وآیک ن تار 

o 3ییآرمان گرا 

o نههین  ارزش و آیفرهنگ  د 

 

 ههنیآ یمطالعآ یچگمنگ -یشناسروش -3-2

o یقات علم  ارتماعیروش تحق 

o یپژوهنههیقات در آیتحق یشناسروش 

o 4ییروش پساساختارگرا 

o می  و ساخت سناریمباحد تحل ارایآها   رونه 

 

 نههیآ یکردها در مطالعآیات و روممضمع -3-3

o یبههاشت و علم  زنهگ یهانههیآ 

o تیم و تربیتعل یهانههیدرآ ینمآور 

o  هاریپا یو تمسعآ 5یاقتصاد یشناسبم 

o 6یپسامستعمرات یهانههیآ 

o یرهان و تحمالت رهان یهانههیآ 

                                  
1 Macrohistory 
2 Macrofutures 
3 Utopianism 
4 Poststructuralism 
5 Eco-economy 
6 Postcolonial 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

o کار ینههیاغت و آفر 

o 1یو مخاطرات ارتماع یعلم   فناور 

 

 یکاربرد یپژوهنههیآ -3-4

o یپژوهنههیدر آ یارتماع یحرکتها 

o یتجارت و مطالعات سازمان 

o یاست ملیس ینگارنههیمطالعات آ 

o ینگارنههیآ یطراح یسازمانها و دوره رسم 

o نههیآ یطراح 

 

 هانههیقات آیحقاز ت یعمل یهااستفاده -3-5

o 2و 1 یانار حرفآیسم  

o یتخصص یانترن یدوره 

o ان نامآیپا 

   

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 2-2622-

9756  

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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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 ایکلمب یالمللنیدانشگاه ب

ک ورآ از یکنه. یت میترب راهبردو  ینگارنههی  متخصص آBogota ا دریکلمب یالمللنیدانشگاه ب

-ن ههی  آ1ییساختار  ربرگرا مث  یپژوهنههی  شام  تفکرات مطر  در آتئمریدر قسمت  ن برنامآیا

اس ی در مق راهب رده ی مف یاز م هلها گر برنام آ  اس تفادهی. ورآ داستو عمام  ممثر در آن  ینگار

ن برنام آ ی ان  ای (. در پایاس یس یای ت رغرافیو تما ی  اقتصاد رهانیآ و تحلی. )تجزاست یرهان

است  ییا شرکتهایدر سازمانها و  راهبردی ینگارنههی  آیآ و تحلیدر تجز یشام  کسب تجربآ عمل

دانشجم از سال  25ک سال و با ی ین برنامآ برای. ایا خماهنه کرد کننهیان در آنها کار میکآ دانشجم

-یاستفاده م یالمللنین برنامآ از ورمد چهار پروفسمر از مراکز معتبر بیا یاست. ط شههآغاز  2002

 Millennium project  ( Futuribleک  یمکز  UNESCO  UNAMشمد. )از 

 

 درسها:

 ینگارنههیآ یاآیم پایمفاه 

 راهبردی یمهلها 

 یرهان یمهایسنارها و  رونه 

 ک)فناورانآ(یتکنملمژ ینیبشیپ 

 یپژوهنههیآ یشناسمعرفت 

 یپژوهنههیانات متهاول در آیرر 

  یرات ارتماعییاز عمام  تغ یروشهای مهلها و 

  مهلها یکاربردها یافزارهانر 

 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”)  

                                  
1 determinism 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 آرژانتینPlata دانشگاه ملی 

ارای آ  2یک مل راهب رداط ع ات  ین آیدر زم 1ارشهین  مهرک کارشناسیآرژانت Plata یدانشگاه مل

 یمهای  س اختاری و س ناری آ و تحلی   تجز3یمس ازیش ام : سنار یپژوه نههیآ یها. برنامآکنهمی

ن برنام آ ی ست. مهت اوشهارگر ی  و دCross-impact یشام  دلف یقاتیتحقروشهای   یامنطقآ

آغ از ش هه اس ت و در س ال  1997ن برنام آ از س ال ی. ااست ییان نامآ انتهایدو سال و همراه با پا

 دانشجم داشتآ است. 145  2002

 

 برنامه:

   راهبردبر  یامقهمآ .1

 یمل راهبردیاط عات  .2

 یدفاع مل .3

 1 4یزیرطر  .4

 2 یزیرطر   .5

 3 یزیرطر   .6

   محتمایتحل .7

 معاصر یاسیم سیالت و مفاهتحم یمبان .8

  یآ و تحلیتجز یشناسروش .9

 یک رهانراهبرد یدورنما .10

 رهان یاسین در بطن سیآرزانت .11

 

 ندهیدر مطالعات آ ینار تخصصیسم

. 2. برت ر یان هازهاچش م مشترک  و یهار ارزشید و تفسی. تمض1نار دو ههف دارد : ین سمیا

 یشارکتم یهاپروژه بینجاد ارتبا  یروژه ان پیرات. ههف اییتغ یدر بررس یعمل یکسب ابزارها

 .استن برنامآ یرات و دانش کسب شهه در اییتغ

 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 
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3 Scenario building 
4 planning 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

Web : 
http://der.jursoc.unlp.edu.ar/  
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

  Hawaiiدانشگاه 

ک آ  را 1 یب ه یهانههیانتخاب آ ینآیارشه در زمیمهرک کارشناس Monoaدر  Hawaii دانشگاه

 Monoa یپژوه نههیآ ی. دانشکههکنهارایآ می  را است یپژوهنههیمعتبر و معروف آ یک برنامآی

ن ی . انگاه و بینش روی ایی ب آ آن اس تبرتر در  ینههیساختن آ شروع یکآ نقطآاین باور است بر 

بتمانه م رد  ه دارد  تا یبرتر تاک یانههیبآ آ یابیو دست ی  نمآوری  طراحنگریستن ییایبرنامآ بر رو

 ب رای 2یانترن یدر دوره یشناسو روش تئمریدانش  این رشتآ با کسبان ی. دانشجمرا بآ آینهه ببرد

ن هه و مماره آ ب ا ممض معات مختل ف و یآ یها رونه ییبآ منظمر شناسا یفرد یهاییتمانا یتمسعآ

  ی تکم یتما  وقت  برا ین برنامآیان ایشمنه. دانشجمیدرک تاثیرات بالقمه آنها آماده م  نیهمچن

و  یاز دروس انتخاب ی  قسمتیاسیعلم  سرشتآ از دروس  یارشه بآ گذرانهن بخشیکارشناس یدوره

در  دانشگاهیارشه  کار یکارشناس یان پس از اتما  دورهیاز دارنه. تعهاد از دانشجمین یانترن یدوره

 دهنه.یادامآ م ییدانشگاه هاوا یاسیدر دانشکهه علم  س و را در سطد دکتراپژوهی نههیآ ینآیزم

 

 دروس:

 ها ندهیآ -1

 یاسیس یهانههیبر آ یامقهمآ -1-1

 خیاقامت در مر یبرا یاسیس یزیربرنامآ -1-2

 یاسیس یپژوهنههیآ -1-3

 یاسیس یهاستمیس یهاهنهیآ -1-4

 یاسیعلم  س یهستآ -1-5

 

 لیه و تحلیو تجز یاسیس تئوری -2

 یاسیرفتار س -2-1

 یالمللنیارتباطات ب -2-2

 رهانیو قانمن  ییقضا یهاستمیس -2-3

 رهانیاست یبر س یامقهمآ -2-4

 ایاست آسیس -2-5

 

 ینگارندهیق و آیتحق -3

 تئمریو ساخت  یسای  سیآ و تحلیتجز -3-1     

 یلیتحلروشهای ق و یتحقروشهای  -3-2     

 ها و ملتهاروش -3-3     

                                  
1 Master of Arts Option in Alternative Futures 
2 intership 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 یعمل یسازآیشب -3-4      

 ق یتحقروشهای نار: یسم -3-5     

 ارتباطات یزیربرنامآ -3-6     

ا  ی   مخابرات  آممزش  رغراف1یشناسمرد  یهااز رشتآ ین برنامآ شام  دروس انتخابین ایهمچن *

و ک ار  یشناس   رامعآ3اتیاست  الهی  سیزیر  برنامآ2یست  بههاشت و س متی  زیک  علم  محیژنت

 است.  5و مطالعات زنان 4یارتماع

 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 
2 Health 
3 Religion 
4 Social Work 
5 Woman's Studies 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

  کایآمر Houston Clear Lakeدانشگاه 

 ینآیر زمارشه دیکا  مهرک کارشناسیدر تگزاس آمر  Houston Clear Lakeدانشگاه

کنه. فارغ یت میبازار ترب یبرا یاحرفآ یپژوهاننههین برنامآ  آی. اکنهارایآ مینهه یمطالعات آ

ن مشاور یبا عناو یقاتیتحق ی  سازمانهایدولت یهاینهگیکار بآ شرکتها  نما ی ن برایالتحص

شام   یدرس یآن برنامیکننه. ایدولتی مرارعآ م یو سخنگم 1  کننههی  تسهیقات  طراحیتحق

ن برنامآ ی. ااستنهه یاز آ یطمالن یارات دورهیو تاث ینیبشیپ بآ منظمرها نههیآ یهاتئمریها و روش

کآ در خار  از  یکسان یفشرده در تابستان)برا یک دورهی  نیمسال و همچنیک نیدر قالب 

Houston هم اکنمنشهه است.  ارایآرفت و آمه کننه(  یتماننه بآ راحتیکننه و نمیم یزنهگ 

نفر  40تا 30شهه است و  ارایآ 1976ن برنامآ از سال ی. اانهوارد کردهنترنت یا را در این رشتآ منابع

 دارد. -وقتمآینبیشتر - دانشجم

 ها:درس

 یپژوهندهیبر آ یامقدمه -1

ن ین درس همچن ی . ااس ت یپژوه نههیآ یهامهیها و شها  روشتئمریبر  یاشام  مقهمآ

ده ه. )از یز پمشش م ین انهن رشتآ کار کردهیکآ در ارا  ییرشتآ  افراد و سازمانها یآسابق

 ( 1976سال 

Chris Jones  
 2استیس -2

ک آ ب آ فه م  اس ت مش ابآ یمفه مم یو ابزاره ا ره انی یه استمیس تئمریبر  یامقهمآ

-یکم ک م  - یو ح  مس ا ینیبشیکاربرد در مهلها  پ از طریق -یسازمان یهایهگیچیپ

 یآی پا یهگاههاید ینههیاست کآ نما یک سنتیبرنتیهگاه سیدمبتنی بر ن درس یکننه. ا

 (1978هه است. )از سالیچیپ یانطباق یهاستمیبرخاستآ از مطالعآ س

Peter Bisho 

 
 

 یپژوهندهیقات آیتحقروشهای  -3

  تفک  ر یاو کتابخان  آ ینترنت  یق  ات ای  ش  ام  تحقیس  نت ین  یبشیپ  روش  های  یبررس  

 (1985.)از 4ها رونه یابیت و برون یریپرسشنامآ  مه ی مصاحبآ و طراح3یادانتق

Peter Bishop 

                                  
1 facilitator 
2 Systems Thinking 
3 Critical thinking 
4 Trend extrapolation 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 یجهان یپژوهندهیآ -4

 ین درس هم آی ت. ایریاس ت و م هیب ا تمرک ز ب ر س ینیبشیو پ یرهان یمهلها یبررس

 ی( و س هم آنه ا ب رایاس یو س ی  اقتص ادیطی  فناورانآ  محی)ارتماع STEEP یبخشها

 دهه.یرا پمشش م یرهان یپژوهنههیتلف آمخ یمهایسنار

 .  Chris Jones 

 2 یپژوهندهیقات آیتحقروشهای  -5

م  یس نار ی  تمس عآیط یش محی  ش ام  پ میپژوه ن ههیژه آیوروشهای  یمطالعآ و بررس

 (1985ر.)از ییت تغیریبرخمرد و مه یابیم  ارزیسنار یطراح یدورنما

 

 یرات اجتماعییتغ -6

گ ر ید ه ا  رمام ع ورات سازمانییرونه تغ ینآیو معاصر در زم سنتی یهاتئمریبر  یمرور

بزار فهم اعنمان آ ها بتئمریزکننهه یمتما یهاآین درس بر فرضیدر زمان. ا یبشر یهاگروه

 یاگ ران ب رید یه اآیو اس تفاده از فرض  یرات ارتماعییتغ بارهمان دریشخص یهاآیفرض

 (1990ال . )از سدارده یرات گمناگمن  تاکییتغ

Peter Bishop  
 

 راتییت تغیریمد ك وراهبرد یطراح -7

  یط یمح یابی و کسب مهارت در ارز 1یسطد دانش ورود یتمسعآ ینار عملی برایک سمی

در داخ   و خ ار  از  یعمل  یر. ش ام  کاربرده ایی ت تغیریمه یزیر  برنامآیر سازیتصم

 (   1980.)از است ک س

Peter Bishop 
 

  یپژوهندهیدر آ یصصنار تخیسم -8

  ی ا تکمب ارزشها و علم اخ ق همراه  بآبا تمرآ خاص  یپژوهنههیآ یبر رشتآ ییمرور نها

 (1976در رشتآ.)از  یکار تخصص

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/ 

                                  
1 Entry-level knowledge 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 Stellenboschدانشگاه 

 یپژوهنههیآ ینآیدر زم 1ارشه یکارشناس یک برنامآیقا  یدر رنمب آفر Stellenboschدانشگاه 

  س رعت حرک ت آنه ا و یرات ره انیی تغ یع ینشان دادن عمام  طب ین برنامآ برای. اکنهارایآ می

نهه را ش ک  یکآ آ ی تیروها و تماین دربارهجاد درک یا یبرا  نیو همچن آنها یهایهگیچیش پیافزا

با ه هف  یسازمان یهاراهبردت یریمه یبرا یستمیو س یاهگاه چنه رشتآیدهنه؛ و استفاده از دیم

ان یش جم. دانانجامهمیطمل بآ ن برنامآ حهاق  دو سال یشهه است. ا یمطلمبتر طراح یانههیخلق آ

 2یمن تع املی زین رلسات شام  استفاده از تلمیرلسآ در هفتآ در مراکز آممزش هستنه. ا 6حهاکثر 

 دانشجم داشتآ است. 12  2002برقرار بمده است. و در سال  1997ن برنامآ از سال ی. ااست

 

 ها:درس

 یپژوهنههیبر آ یامقهمآ-1

Prof PH Spies; Prof A Roux 
 تسی  زیو مح 3شیپم -2

Prof A. Roux; Prof W Breytenbach; Prof S. Bekker  
  نههیآ یفیو ک یق کمیتحقروشهای  -3

Prof E Smit 
 یپژوهنههیدر آ یستمیهگاه سیاستفاده از د-4

Dr E Dostal  
 4رمعیت شناختی -5

Dr BB Haldenwang 
 

 های فناورینههیآ -6

Mr MG Soltynski 
 

 شرفتآیپ یپژوهنههیآ -7

Prof PH Spies; Prof A Roux 
 

 لغت( 25000) 5ان نامآ کمچکیپا -8

 
 

Prof A Roux (Co-ordinator)  

                                  
1 M.Phil 
2 Interactive television 
3 Scanning 
4 Demographics 
5 Mini-thesis 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 

 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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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 یپژوهندهیو آ ینگارندهیدر آ یمشارکت یهابرنامه
 

 فرانسه  یت مالیریمد یموسسه

 ینگ ارنههیآروشهای ها و هگاهین ممسسآ دی. ابنیاد شه 1955فرانسآ در سال  یت مالیریمه یممسسآ

ن ممسسآ ب ا دانش گاه حق مق  اقتص اد و ی. اآوردگرد هم می 2و دکترا 1سانسیفمق ل یهارا در قالب دوره

فرانس آ  یت مالیریمه یارتبا  دارد. ممسسآ 3ارشهژه در سطد کارشناسییبآ و leMarseil-Aix علم 

مرک ز   یاز سم 1999کرد و در دسامبر  ارایآ 1974ت را در سال یریدکترا در علم  مه ین دورهینخست

 یازه ایدر تمرآ ب آ ن ی   سعین ممسسآ از زمان تشکی. اشهت شناختآ یبآ رسم Equis یاعتبارگذار

-نیب یپژوهنههیآ یریگبا تمرآ بآ رهت -یش آممزش تخصصیان با افزایق دانشجمیجارت و ع رهان ت

 ین آ روش ها و ابزاره ایدر زم IAEدر  یلینار در هر سال تحصیداشتآ است. دو درس و دو سم -یالملل

 شمد.یم ارایآ ینهه نگاریآ

 

 : IAEدر  ینگارندهینارها در آیها و سمدرس

 ینگارنههیآروشهای ها و بر ابزار یامقهمآ -1

ت تج ارت یریم ه 4ارش هکارشناس ی یو برنام آ MBA یبرنام آ ین درس  دوبار در سال برایا

روش ها و  یو بررس  یعمل  یمهارته ا یچ من تمس عآ ین درس  اههافیشمد. ایم ارایآدولتی 

نهاده شهه است. ن بنا یتمر یآیبر پا یآممزش راهبردکنه. ینهه را دنبال میآ یمطالعآ یابزارها

ابزاره ا و  کآشمد یکارآممز درخماست م ی  از گروههاهر رلسآ ین آممزش فعال است: در طیا

کننه. دوره  اعمال  یانتخاب شهه در ابتها یواقع یهانممنآ یرو یمطر  شهه را بر روروشهای 

ب ر  یاآن ممضمعات شام  مقهم یدهه. ایع از ممضمعات را پمشش میوس یان درس محهودهیا

  و ی  ش رایمفه مم یم؛ م هلها  فرض هایب ر س نار یا؛ مقهم آیشناس و روش یخیهگاه تارید

در  یمق همات یع ش ههی س اخت دان ش تمز ی؛ چگ منگیمسازیاستفاده از سنار یهاتیمحهود

د ی  و تمض ی آ و تحلی تجز یر؛ چگمنگییشناخت عمام  تغ یمختلف براروشهای ؛ یپژوهنههیآ

آ و ی ر؛ تجزیی عمام   تغ ی  س اختاریآ و تحلی(؛  تجز5رییگ لغات عمام  تغر )فرهنییعمام  تغ

 ین احتماله ای یتع یها؛ چگمنگراهبردمها و ی( در ساخت سنار1یشناسبی)ترک 6ی  ساختاریتحل

 ها.راهبردرواب   یابیص و ارزیتشخ یمها؛ چگمنگیبر سنار یذهن

                                  
1 Master 
2 Doctoral 
3 Post-graduate 
4 Post-graduate 
5 Cross impact 
6 Morpological 
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 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 : یاههاف آممزش

و  ینگارنههی  آیپژوهنههی  آیشینهه انهیر آد یریم گیتصم ینههایفرآ ییشناسا -الف

 ه انتخاب گردد.یکآ با یشناسروش یپروژه یا طراحی

 یب را یزی رو ط ر  یرمعم ا ییو برپ ا یعمل یمناسب و ابزارهاروشهای انتخاب  -ب

 نهه.یآ ینه مطالعآیفرآ

نهه و یآ یطالعآم یع شههینه تمزیدر فرآ یانتخاب ین ابزارهایا تمریو  یاده سازیپ - 

 م.یسنار یشناساستفاده از روش

ش یت شهه است. و بیدانشجم ترب 400ش از یتاکنمن ب 1992ن رشتآ  در سال یجاد ایاز زمان ا

ن درس در رلس ات ی ان ه. ات ش ههی ترب یو خصمص  رهانی یدر سازمانها 2سازمیتصم 400از 

 شمد.یم کام  یت داخلیریآممزش مه یهادر قالب برنامآ 3آممزش ییاررا

 

 دولتی یدر سازمانها ینگارنههیآ درباره یقینار تحقیسم -2

نار ممض معات ین س می. ااستت یریعلم  مه یدکترا یهارزء برنامآ یقاتینار تحقین سمیا

 یس ازادهی  ؛ پیبهروشهای م؛ ینهه؛ روش سناریمربم  بآ آروشهای دهه: یر را پمشش میز

و  یش ین هه انهیآ ی؛ س ابقآیامنطق آ یپ روژه ینه طراحیدر فرآ یشینهه انهیآ یابزارها

 G Berger, B Jouvenel B Cazesمهم از یها  نمشتاریآ و تحلیآن؛ تجزروشهای 

, Decoufle , Godetدر رمام ع  راهب ردیو  ینگ ارن ههیآ یه ادر پروژه یاتی؛ تجرب

 .یو محل یامنطقآ

؛ یلت م ذاکرات دو یب را یزار: ابیشینهه انهی؛ آیحکممت و دممکراس یمهی  شینگارنههیآ

 .یمحل یحکممت در حکممتها یمهیو ش یدممکراس

 اههاف برنامآ:

 یهگاههای د و راهب رددر  یشناسمختلف روش یهگاههایدر د یجاد نگرش کلیا -الف

 نهه.یمربم  بآ آ

  در  ره انی یازمانهاسدر  یشینهه انهیآ یابزارهاباره ژه دریممضمعات و ییشناسا -ب

      .lیحلو م یسطد مل

 

در  یم سازینهه و تصمیمربم  بآ آ یهادر رشتآ یقاتیتحق یهاپروژه ییشناسا -  

 .یعممم یسازمانها

                                                                                                   
1 combinatoric 
2 Decision maker 
3 Executive training 
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 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 

 :تماس آدرس

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  
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 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

  George Washingtonدانشگاه 

در قال ب  و یعمل  ینگ ارنههیآ ینآیکا چنه درس در زمیدر آمر George Washingtonدانشگاه 

عبارتن ه از  آن ممض معات ی. مح هودهکن هارای آ می را تیریعلم  مه 1ارشهیکارشناس یاز دوره یبخش

هار و ی پا یه اس تمیس ک یبرنتیه ا  س ستمیس تئمری ینگارنههیو آ راهبردی یها  طراحیظهمر فناور

 ها.ستمیس یطراح

 

 دروس:
 هایظهمر فناور -1

  ی  عل م پزش کیها  انرژستمیس 2  شام  خمدکار کردنیفناور یه در علم  و نمآوریره یافتن تمسعآی

 ین  یبشیپ  یه روی از فض ا. تاک یت آگ اهی  وض ع4اط ع ات ی  فن اوری  عل م  ارتم اع3یم مهنهس ی ب

-ر متمرکز انق ب اط ع ات در راهیتاث ی. ههف کلیو اقتصاد یرات ارتماعیاثو ت یتکنملمژ یشرفتهایپ

 .است یرات ارتماعییک( و تغیفناورانآ)تکنملمژ یشرفتهایپ یانهاز

ن ی   ا2002آغاز کرد. از سال  یپمشش انق ب صنعت یبرا 1987ن درس را در سال یا Halalپروفسمر 

 دانشجم داشتآ است.  50ک س 

 

  بردیراه یطراح -2

(  یکیلمژ  فناوران آ)تکنمیرات ارتم اعیی وف ق دادن ب ا تغ یه ا را ب راکآ س ازمان ییهاراهبرد یطراح

 ه اراهبرد یلعم یطراح یبرا را ییهانیها  مباحد و تمرسازد. مقالآیتمانا م یاسی  سیو شرا یاقتصاد

-یر م یاثگ ر ت یماکن بزرگ دها و امارستانینهگان حکممت  بیها  نماکآ بر شرکت یرات ارتماعییو تغ

-ینجا  ماک سازمان ی یرا برا راهبردی یطراحک پروژه ی این دوره انیکننه. دانشجمیگذارد  مطر  م

 ز(ییدهنه. )پا

 

 رانیمه یبرا یزمان یهای  سریآ و تحلیو تجز یکاربرد ینیبشیپ -3

 یرهای  مس یزم ان یه ایس ر یبرگش ت یه ا  ش ام  م هلینهه نگاریمختلف آروشهای بر  یامقهمآ

-Boxهگاه ی   دARIMA یر ممس می و غ یممسم ینههای  فرآیینما یهممار سازروشهای   یچرخش

Jenkins و بازار. )بهار( یدر اقتصاد  علم  مال ینهه نگاریآروشهای   کاربرد 

 

                                  
1 Master 
2 automation 
3 Bio-engineering 
4 Information technology 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 کیبرنتیها و سستمیس تئمریبر  یامقهمآ -4

کآ  است یسازمیمری پردازش اط عات و تصمیها و تستمیم سیاز تنظ یکل تئمریک یشام  ن درس یا

 یه اس تمیاز س یروش های. رودها ب آ ک ار ا ملتیها  ممسسات و ها  گروهها  انساننیماش یتمانه برایم

 ز(  یی. )پا2م خمدکاریاز در تنظی  ممرد نیمنه  مساقاعهه یهاستمیس راهبرد  1یادراک

 

 هاریپا یهاستمیو  مهل س یتعامل یطراح -5

 یب را خ مدش را یاطمر روزآمه مشک ت خمد را ح  کنه و بآ صمرت دورهآ ه بیبا یک سازمان رقابتی

 یراب  راهب ردن یب ر چن ه ین درس م روری ز کنه. ایه تجهیره یهابا رقبا  چالشها و فرصت ییارویرو

 ارایآ درسن یدر ا هستنه ییکارا یارتقا ای کآ ممربیسازمان یهای. طراحاست ینه طراحیت فرآیهها

 شمنه. یم

 

 3هاستمیک سینامید یمهلساز-7 

 یس یس تمها و زب ان برنام آ نمیک سینامید یآیبا استفاده از نظر ی  سازمانیمسا یمتریکامپ یمهلساز

Dynamoیه اهگاهی گ ر دیسآ با دیستمها و مقایک سینامید یآین نظریشیپ یهابر کاربرد ی. مرور 

ش و یت  مع ادالت  آزم ای م و تربی  تعل5مرحلآ و نرخ یهااگرا ی  د4یعلّ رگذاریتاث یهااگرا ی. دیمهلساز

-یک س ازمان را تمس عآ م ی یاز چنه رنبآ یستمیک سینامیک مهل دیان ی . دانشجمیآ و تحلیتجز

 دهنه.

 

 آدرس تماس:

William Halal Professor of Management Science George Washington 
University 710 21st St. NW, Suite 206 Washington D.C. 20052 202-
994-6380 FFFFF: )202( 994-5976 FFF: )202(994-4930 FFF 

http://www.gwu.edu/~bulletin/grad/mgt.html 
www.GWForecast.gwu.edu 

                                  
1 Conceptualizing 
2 Self-regulation 
3 System dynamics 
4 Causal Influence diagrams 
5 Level and Rate diagrams 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 وركیوین یدانشگاه دولت

کنه کآ بآ مهرک یم ارایآ یو شهر یامنطقآ یدر طراح یا  دورهBuffaloمرک دریمین یدانشگاه دولت

دو س الآ  یاحرف آ یطراح یک دورهی M.U.P یشمد. دررآیمنجر م یشهر یطراح 1ارشه یکارشناس

شمد و س رانجا  ب آ یم ارایآ یاریو دروس اخت یعمل ی  طراحیدروس اصل یک سری بر محمرکآ  است

 یمن اعتبارگ ذاریس یکم ران م هرک ی . اش مدیم یمنته  یاحرفآ یطراح یا پروژهیان نامآ و یک پای

ت یب آ رس م AICP(4(ک ایمعتب ر طراح ان آمر یو ممسس آ 3یطراح  یه او انجم ن دانش کهه 2یطراح

و  یپژوه ن ههی  آیط یو مح یک یزیف ی  طراحیاقتصاد یتمسعآ یها شام : طراح. تخصصانهشناختآ 

نام آ از س ال ن بری. ایت شهریریمه ی  طراحیشهر ی  طراحGISاط عات و  ی  فناوریرهان یتمسعآ

 دانشجم در هر سال آغاز شهه است.نفر  30با یبا تقر 1982

ممض معات  در پ ی درکک آ  یانیدانش جم یبرا یرهان یو تمسعآ یپژوهنههیآ ین تخصص در حمزهیا

 یپژوه ن ههین آ آیدر زم یه نقشآ و خ  مش یدر تمل ییو بآ دنبال کسب تمانا یرات رهانییتمسعآ و تغ

 .است Sam Cole ن تخصص پروفسمریا 5یست. هماهنگ کننههشهه ا ی  طراحهستنه

 ارای آو ب ا  است شهه ارایآ  در قالب چهار درس در دانشکهه یشهر یطراح ینآیدر زم 6ارشهیکارشناس

 .  شمدکام  می  یپژوهنههیهگاه آیاز د ین مربم  بآ ممضمعات رهانیان نامآ در عناویک پروژه و پای

 

  1997ز( از یی)پاSam Cole ها  هنهیو آ یممضمعات رهان .1

 )بهار( Ute Lehrer  یساز یشهرها و رهان .2

  1994ز(از یی)پا Himi Jammal  7ها و مذاکرات  چالشیتحل .3

 1998)بهار( از  Samina Raja  یالمللنیب یطراح .4

  1999ان( از یک سال در می) Sam Coleطراحان   یبرا یالمللنیب یتمسعآ .5

  1999ان( از یک سال در می) Sam Coleهار  یاپ یتمسعآ یبرا یطراح .6

ت یریا  م هیفت  رغرایم و تربی  اقتصاد  تعلیشناسمرد  یهادانشکههدر ه ییممرد تا یهادرس سایر

 .شمنهارایآ می یو رامعآ شناس یاسی  علم  سیاقتصاد

  

                                  
1 MSc   
2 Planning Accreditation Board 
3 Association of Collegiate Schools of Planning 
4 American Institute of Certified Planners 
5 Coordinator 
6 Master 
7 Negotiation & Conflict Resolution 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 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/ 

http://www.farda.ir/


باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 ل یبرز Sao Pauloدانشگاه 

ت کس ب و ک ار )ش ام  ممض معات یریدر مه  1ارشه  مهرک کارشناسییدر برز Sao Pauloدانشگاه 

  یره ان یم رتب  ب ا تمس عآ یآی   ممضمعات پایپژوهنههین دوره در آی. اکنهارایآ می را(یپژوهنههیآ

 یاز برنام آ یان قس متبآ عن م 1997ن برنامآ از سال یکنه. ایم یرا بررس یانسان یتهایسازمانها و ظرف

 دانشجم داشتآ است. 20  2002ن برنامآ در سال یشهه است. ا ارایآتجارت در دانشگاه 

 

 دروس:

 یارتماع یو تمسعآ یپژوهنههیآ .1

و  یرتم اعا -یاقتص اد یه ا رون ه  یو ره ان یادر ابعاد منطقآ ی  انسانیبآ مسابآ طمر کلی 

 پردازد.یتحمل م ینههایفرآ

  2تت اط عایریمه .2

 پردازد.یت دانش میریمه یو تمسعآ یآممزش یسازمانها یبآ بررس

 تیت و خ قیریمه .3

 پردازد.یم 3ت ارزشهایریو مه یانسان یتهایظرف یبآ تمسعآ

 

 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  

                                  
1 MS 
2 Knowledge Management 
3 Values Management 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 سیپار Sorbonneدانشگاه 

را  2یت محل یریاقتص اد تمس عآ و م ه یمطالعات ع ال 1یدر فرانسآ  مهرک کاردان Sorbonneدانشگاه 

 4هی تمل یمحل  یه اس تمیو س 3ن ههیآ ینهایسرزم ینآیمطالعات در زم ین برنامآ بر روی. اکنهارایآ می

 یه اساعت درس 18نهه و یآ ینهایسرزم یهاساعت درس 18ان ین برنامآ دانشجمیمتمرکز است. در ا

در  ییه انی  تم رتئ مریان پ س از آم مختن مباح د یگذراننه. دانشجمیه را میتمل یمحل یهاستمیس

آغ از  1997م آ از س ال ن برنایدهنه. ایانجا  م یاعلم  منطقآ یها در حمزهنیت سرزمیریمه ینآیزم

 دانشجم داشتآ است.نفر  32  2002شهه است و از سال 

 

 ندهیآ ینهایسرزم

ک آ ب ر اس اس نها یو کاربرد آنها در سرزم ینگارنههیآ/یپژوهنههیدر آ یمیها و مفاهان با روشیدانشجم

در ط مل  ینگ ارهنهیآ ینآیدر زم ین عملیک تمریشمنه. یمآشنا  5منطقآ رهانینماینهگان  فعالیتهای

ر ی دب ین س خنرانیدهنه. همچنیانجا  م یپژوهنههیآدرباره  یقیان تحقیشمد. دانشجمیم درس برگزار

و ه ر دو  س آ برگ زار  یلیروز سال تحص 4 در  یامنطقآ یهانههیآ ینآیدر زم 6یالمللنیش بیمایک  پ

 شمد. ینار برگزار میک کنفرانس/ سمیسال 

  
 آدرس تماس:

DESS Professor Guy Loinger Secrétariat : Mme FORGET, Téléphone : 
01.40.46.27.84 FFFFFFFFFF FFFFF F - FFFFFFFF FFFFFFFF FFF 06 - 

Gestion DESS Vente et Négociation 17, rue de la Sorbonne 75231 
PARIS Cedex Web www.reperes-oipr.com  

                                  
1 Diploma 
2 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 
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 سن سباستین Deustoدانشگاه 

در قال ب چه ار  و راهب ردبا  2شرکت یدر اداره 1نامآیک گماهیا  یسن سباستین اسپان Deustoاه دانشگ

 . کنهارایآ میدرس  

 

 :دروس

 ینگارنههیبرآ یامقهمآ -1

م یب ا مف اه ینس ب یین آش نای. همچن ینگارنههیآ یاز اصمل و کاربردها یک درک کلیجاد یا

 و اصط حات. یادیبن

 

 ها رونه -2

 رامعآ و شرکتها  شام : ین کنمنی از منابع مختلف تاثیرگذار بر رویادیبن یها رونه

اط ع ات  یناور/ ف ی   فناوری  محیاقتصاد -یارتماع ی  ساختارهایارتماع یآمارها  ارزشها

ت و ی در ع ه  قطع یب آ اص مل کل  ه م ین درس نگاهی. در ضمن  ایرقابت یروهایو تحمل ن

 دارد. یاحتمال یهایختگیگس

 

 ینگارنههیریمها و آسنا -3

کن ه. یم  یرا بررس  ینگارنههیآ یم در روشها و ابزارهایو ساختن مفاه یمسازین درس سناریا

 یپژوه ن ههیآ یف فاکتمره ای   ساختار با تعریآ و تحلیاز روشها و ابزارها  شام : تجز یقسمت

  ی  آ و تحلی  ؛ تجزیمس  ازی؛ سناریب  از تئ  مریک بخ  ش؛ ی  ا ی  ش  رکت و  یرگ  ذار رویتاث

 . )SMIC (3یساختار

 

 ک در شرکتهاراهبرد ینگارنههیآ یطراح -4

 راهب رددر  ینگ ارنههیکنه و بر فاز آیم یرا بررس راهبردی ینگارنههیاز آ ییهان درس رنبآیا

 . دارده یشرکتها تاک

 

 آدرس تماس:

Prof. Eneko Astigarraga Web http://www.codesyntax.com/Eneko 

                                  
1 license 
2 Corporate Administration 
3 Morphological  

http://www.farda.ir/
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 یمالز Malayaدانشگاه 

علم و فن اوری  یاستگذاریعلم و س یخ  فلسفآیدر تار 1ارشهیمهرک کارشناس یمالز Malayaدانشگاه 

س یت هر یب را یمس ال آممزش یش مد و ش ام  دو نیم ارایآماه  12 یها  در طن درسی. اکنهارایآ می

ش درک مراح   ین برنامآ: افزای. .ههف از ااست یقاتیک گزارش تحقی انضما  تهیآاز بآ یدروس ممرد ن

 یدر س نتها یبره ان علم  یاثرات متقاب  سابقآ یو محض؛ بررس یعیه دانش در علم  طبیمختلف تمل

 ی؛ فاکتمره ایاثرات علم  در رامعآ؛ درک ارتماع یطیو مح ی  فرهنگیارتماع یابی؛ ارز2یعلم یقیتطب

و  یابع اد م مثر در طراح  یرگذار در استفاده)سمءاستفاده( از علم وفناوری؛ بررس یتاث یو فکر یاقتصاد

-یمتمرکز م ینگارنههیآ/پژوهینههیان انتخاب خمد را بر آین برنامآ  دانشجمیت علم و فناوری. درایریمه

 آغاز شهه است. 2000ن برنامآ  از سال یکننه. ا

 

 :دروس

  S&T یخچآ و فلسفآیتار -1

 S&T  ت یریاست و مهیس -2

 S&T  و ارتباطات  یشناساخ ق  رامعآ -3

 قاتیتحق یشناسروش -4

 یقاتیتحق یپروژه -5

 هاریپا یو تمسعآ 3یطیاخ ق مح -6

 علم یقیتطب یفلسفآ -7

 S&T   یپژوهنههیآ -8

       S&T  یشناسرامعآ -9

 

 :یتخصص یهاحوزه

 4یعلم مستعمرات -1

 علم اخ ق -2

 تیعلم و رنس -3

 یاضیخ ریتار -4

 آیاس   و علم تغذ -5

                                  
1 Master 
2 Comparative Scientific Traditions 
3 Environmental Ethics 
4 Colonial Science 
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 یمالز یاسیمطالعات علم  س -6

 ه و مذهبیعلم ره -7

 معل یفلسفآ -8

 یپزشک یفلسفآ -9

 علم یشناسرامعآ -10

 علم و اخ ق  -11

 فناوری یابیعلم و مطالعات ارز -12

 فناوری ینگارنههیعلم و مطالعات آ -13

 یت اط عات علمیریاست و مهیعلم س -14

    

 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 

http://www.farda.ir/


باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 

 یاستون  Tartuدانشگاه

-. مملف آکن همی ارای آ 148یامنطقآ یدر طراح ی راا  دورهیاستمن Tartuدر دانشگاه  یرغراف یسسآمم

  در یرغراف  یرن ه. ممسس آیگیقرار م یاک منطقآراهبرد یطراح ی  در قالبهای کلیپژوهنههیآ یها

ش هه  ارای آ 1997ها از س ال نههیقرار دارد. دروس مربم  بآ آ یاستمن یپژوهنههیآ یارتبا  با ممسسآ

 است.

 یو دکت را یامنطق آ یارش ه طراح ی  کارشناس 150انس انی یایرغراف 149ارشهیکارشناس یهادر قالب رشتآ

دانشجم نفر  16-50ن ی. معممال بشمدیم ارایآ یپژوهنههیآ ینآی  سآ درس مهم در زمیانسان یایرغراف

 در دروس مختلف شرکت دارنه.

 

 دروس:

 (ی)در استمنیو محل یامنطقآ یتمسعآ یطراح -1

. استتمسعآ  یو ابزارها یاو منطقآ یمحل یتمسعآ یهاتئمری سمیدرس بآ  یریگبا رهتیتقر

م یو مراح  مختلف تمسعآ تمرکز داشتآ و شام  س نار رهانیمناطق  یطراح ین درس بر رویا

س اعت  48نار  یساعت س م 8  یساعت سخنران 24واحه ) 2.است یپژوهنههیآروشهای گر یو د

 (  151 یآ و تحلیتجز

 

 ( ی)در استمن یپژوهنههیو آ راهبردی یطراح تئمری -2

و  دیراهبر ین درس بآ منابع طراحی. ایپژوهنههیو آ راهبردی یطراح درباره تئمریک درس ی

و  آی س اعت تجز 44نار  یساعت سم 10  یساعت سخنران 26واحه ) 2تمرآ دارد.  یپژوهنههیآ

 (   یتحل

 

 (یتمسعآ)در استمن راهبرد در ین عملیتمر -3

  دراهب ران مراح   مختل ف ی. دانش جمیاو منطق آ یمحل یتمسعآ راهبرد در زمینآ یکار عمل

 . دهنهیدولت  بآ طمر مستق  انجا  م یمرکز یا حمزهیتمسعآ را در چنه بخش  رامعآ و 

 

 آدرس تماس:

                                  
148 Regional planning 
149 Master 
150 Human geography 
151 readings 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 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 

http://www.farda.ir/


باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 یپژوهندهیآ/ینگارندهیژه در آیو یهادوره
 

 ژاپن  Aichiدانشگاه

 ب ارهدرنار یک مجممع آ س میانجا   یتماننه برایان میژاپن  دانشجم Nagoyaدر   Aichiدر دانشگاه

خ مد  152ت کس ب و ک اریریم ه یکارشناس  یاز دوره یدو سال  ب آ عن مان قس مت بآ مهت یپژوهنههیآ

-  ف ارغRyota Ono و تمس   پروفس مراس ت م ش هه یقسمت تقس 4ن مجممعآ بآ ی. اانتخاب کننه

 از سآ Ono. پروفسمرکنهآن را تهریس می در سنگاپمر یپژوهنههیو مهرس آ یی  دانشگاه هاوایالتحص

 دانشجم داشتآ است.نفر  12  2002و در سال  کنهارایآ مینار را یسال گذشتآ درس سم

 Wendell Bell یه اه ب ر نمش تآی ب ا تاک یپژوه ن ههیب ر آ یان قسمت درس  مقهمآین و دومیاول

 ارهدرب بح د  یب را یهانی و م ش مدمی ارای آ یس ینار ب آ زب ان انگلین سمی. ااست Allen Toughو

 .ستافتهایبر اساس در یپژوهنههی  با آممضمعات مرتب

   دان ش دارد. قس مت چه ارتاکی ه م یشهه و بر نمشتن س نار ارایآ ینار  بآ زبان ژاپنیقسمت سم  سم

م مزش را آن ی دهه و ایپژوهان گسترش منههیمختلف آ یهاخمانهن نمشتار یلآیرا بآ وس یپژوهنههیآ

 . کنهمیاررا  رهانی یک پروژهیدر قالب 

 

 آدرس تماس:

Ryota Ono Associate Professor Department of Business 
Administration Aichi University 370 Kurozasa Miyoshi-cho Nishikamo-
gun Aichi 470-0296 FFFFF FFF: 81-5613-6-1111 FFF: 81-5613-6-5553 

                                  
152 Business Administration 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 انگلستان Bath Spaدانشگاه 

  م هارک یدر مطالع ات آممزش   154یت یعل م  ترب یدر دانش کهه 153یکارشناس  یان دورهیدانش جم یهمآ

ه ا  ارتب ا  ب ا ن دورهی مه م در ا یها رونهاز  یکیکننه. یافت میدر 155علم  یهنر و کارشناس یکارشناس

ش منه. یق مینهه تشمیآ ینآیتفکر خ ق در زم یان برایو دانشجم است یو رهان یالمللنیب یهگاههاید

 ییگ مپاس خ یب را ییهایکآ شام  سخنران «تغییرات یآممزش برا»با نا   یربارا 156یدر سال اول  طرح

شمد. یدانشکهه اررا م یدرس یاست  در برنامآ «نههیآ یهاهگاهید»و  «یرهان یهاهگاهید» یازهایبآ ن

انتخ اب  «آممزش ش هرونهان»و  «نههیآ یآممزش برا» درباره یتماننه طرحیان میدانشجمدو  در سال 

  157 ره انیک بخ ش ی ن ی. همچن شمداررا می « یآممزش و مح»در ممضمع  یطرحسم  . در سال کننه

 یه اهگاهی د یارشه آممزش( ورمد دارد کآ ب آ بررس یکارشناس ینامآی)گماه PGCEآ یدر دروس اول

 پردازد. یم یدرس ینهه در برنامآیو آ یرهان

 

 آدرس تماس:

 
Prof. David Hicks  
Bath Spa University College  
Newton Park  
Bath BA2 9BN  
United Kingdom  

                                  
153 Undergraduate 
154 Education 
155 BA=Bachelor of ARTS , BSc=Bachelor of  Science 
156 Module 
157 Global element 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 وركیوین Binghamton یدانشگاه دولت

 پروفس مر بآ اس تادی  158 یبه یهانههیبا نا  آ یاکا دورهیمرک آمریمین Binghamton یدانشگاه دولت

Warren Wagar  کنهارایآ میخ  یتار یاز دانشکهه . 

 

 لیبد یهاندهیآ

وشها رن یستفاده از او آنها را در ا سازدیها آشنا منههیآ دربارهق یتحقروشهای ان را با یشجمن دوره دانیا

ن یاها  در افتآی یابیبحد و ارز یبرا یهانیکآ م یکنه  بآ طمرینار راهنمایی میسم یمقالآ یارایآ یبرا

ات مقرر ر ممضمعیو تفس یبآ بحد  بررسکآ نار بعه از چنه نشست یسازد. در مهت سمینآ  فراهم میزم

هر دانشجم  پردازنه.یخمد م یشرفت کار پروژهیگزارش پ ارایآان بآ یدانشجم است  اختصاص یافتآ شهه 

ن ی سه. اینمیبآ انتخاب خمد م را ژهیک ممضمع وی یلغت بر رو 7000با حهاق   یقاتیتحق یک مقالآی

 .استا سال آخر یان سال سم  و یدانشجم یدرس برا

 

 تماس: آدرس

Warren Wagar  
Department of History  
BINGHAMTON UNIVERSITY State University of New York  
PO Box 6000  
Binghamton, NY, USA  
13902-6000  

(607) 777-4210 

                                  
158 Alternative Futures 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 ایاسترال Deakinدانشگاه 

 Noelرا  پروفس میاس ترال Deakinدر آم مزش دانش گاه   یو ارتم اع یدر مرک ز مطالع ات فرهنگ 

Gough کنه.یس میتهر را یپژوهنههیک درس آیمسال اول یدر ن 

 

 در آموزش، جامعه و فرهنگ  159هاندهیآ

 یها ب رااز روش یاو گستره یپژوهنههیدر آ یهیم و ممضمعات کلیبر مفاه یا  مقهمآیانتخاب یمطالعآ

ده ه. کارگاهه ا و یار م ار ق ری   در آم مزش  رامع آ و فرهن گ را در اختیب ه یه انههیآ ینیش بیپ

ش ام   ره انی یه اتفک ر و رس انآ یح مزه ینهه دربارهیر آیاز تصاو یبحران یابیشام  ارز 160ییرهایتفس

 یهاهگاهیژه بر دیه وینترنت. با تاکیو ا یمتریکامپ یهایم  بازیهیمن  ویزیلم  تلمی  فیمطالب طنز و کمه

نهه با مراح  مختل ف آم مزش و یآ یهاهگاهیارتبا  دروزانآ   یو ارتماع یفرهنگ ینهه از منظر زنهگیآ

ن هه ب ا یآ یابی ک آ ره ت ی  ب آ ط مریآممزش یهاراهبرد  منابع مختلف و یریادگی یهیکل یهاحمزه

 منه حاص  کنه.یهنر  رامعآ  رسانآ و آممزش پ ماننه ییهادر رشتآ یاحرفآ ینهایتمر

 

 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/ 

                                  
159 Futures 
160 readings 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 کایآمر  Drexelدانشگاه

 یشناسرامعآ» تحت عنمان را یدرس 1992از سال  Arthur Shostakکا  یآمر Drexelدر دانشگاه 

 Shostakدانشجم در هر س ال دارد. نفر  35شهه و  ارایآکبار در سال ین درس ی. اکنهارایآ می «هنهیآ

 کنه. یس مین درس را تهریا 1983از سال 

 

 ندهیآ یشناسجامعه

اداره کردن  یعبارتنه از: چگمنگ هاپرسشن یا یپردازد. برخیم یاساس هایپرسش ین درس بآ بررسیا

از  پرسشک فن در هر لحظآ )ی یه اثبات شههیزان فمای  میشناسف و روشیتعردرباره  پرسشها  شغ 

کنن ه. یم ینیبشیپ ین و قطعیز را بآ صمرت مطمیپژوهان  چآ چنههیهه(  آیت اعتماد  اعتبار و فایقابل

س ت؟چرا؟ چگمن آ؟ یچ ین یبشیقاب  پ ینههیآ یبانین  ههف ما از تمسعآ و پشتیچرا و چطمر؟  همچن

 (یها و اههاف شخصارزش یاره)درب

ه ا ن ههیآ یمجل آ یشتر(؛ مقالآیا بیلغت  500لم )یاز ف یلیتحل یان تر   مقالآین درس با امتحان میا

 یر و شرکت در مباحد ک س یتفاس دربارهزها ئی  در کم2بخش از تیرضا یشتر(؛ نمرهیا بیلغت  500)

 ز:عبارتنه اآن . ممضمعات تحت پمشش شمدمی  یتکم

 فیتعار -1

 هاروش -2

 متریتحمل کامپ -3

 خانآ و شهر -4

 آممزش -5

 یشناسبم  /یانرژ -6

 یممملکملیتحمل ب -7

 زنان -8

 فقر -9

 صلد و رنگ -10

 

 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/ 

http://www.farda.ir/


باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 کایآمر  Northern Arizonدانشگاه

Reed D. Riner  در دانش گاه  یو ارتم اع یعل م  رفت ار ی  در دانش کهه161یشناس پروفس مر م رد

Northern Arizon ین درس مب احثی . اکن هارایآ می «نههیآ یمطالعآ»عنمان  را با یکا  درسیآمر 

-نههیقات آیتحق ینهه و مراح  فعلیق بشر در آیع  ینهه  تمسعآیآ ی  مطالعآینهه  دالیآف یچمن تعر

در  یرات فرهنگ یی از درس تغی ش نیاس ت ک آ پ  یاز سآ درس  یکین درس یدهه. ایها را پمشش م

 یس ازآیش ب» ب ا ن ا  یدرس  Riner. پروفس مر است یکاربرد یشناسمرد   یارشه  رشتآیکارشناس

 یپرچم محکمآ» و «نههیآ یپرچم پروژه»با عنمان   ییو پرچمها کنهارایآ می «خیت مریاممر: میفرهنگ

 آورد.یرا بآ اهتزاز در م «هانههیآ

 

 ندهیآ یمطالعه

 یرا بررس نههیدر آ ی  فرهنگیرات ارتماعییماننه تغ ینهه و ممضمعاتیدر افق آ یشناسن درس  مرد یا

. ههف ورزدیه میشهه تاک یزیربرنامآ یهانههیآ یمطالعآ یبآ را هاهنهیق آیتحقروشهای بر  و کنهیم

  یطیمح یهایانجا  بررس یبرا یتخصص یانترن یدوره ورود بآ یان براین درس  آماده کردن دانشجمیا

 .استا سازمانه یت ممضمعات برایریو مه یاسی  سیآ و تحلی  تجزراهبردی یها  طراحنههیقات آیتحق

چگمنآ  وشمد یاست  چگمنآ انجا  م یزیچآ چ یها دربارهنههیقات آیدهه کآ تحقیم آممزشن درس یا

(  در مانن ه تلس کم (ت ش ههیر ه هایی تغ ط ر روش های ژه بر یه وی  با تاکیشناسمرد   یهاافتآیبآ 

 دهه.یپاسخ م ی  ارتماعیفرهنگ یهاستمیو س یبشر یسازمانها

و  یبش ر ین هه در س ازمانهایر آیتص او یام ههایممتاز و پ یهانههیآ یآیم پاین رنبآ از درس مفاهیا

روش خاص  نممنآ و 6با  ییآشنا این رشتآ انیکنه. دانشجمیم یرا بررس ی  ارتماعیفرهنگ یهاستمیس

-یب آ م را تجر ی   تحمل و مراح  کاربردیآ و تحلیاط عات  تجز ینهه شام  مجممعآیقات آیاز تحق

 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 

                                  
161 Anthropology 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 کانادا   Simon Fraserدانشگاه

Lynn Burton ل  در مسایدانشجم در هر ننفر  25با یرا با تقر یپژوهنههین فص  از سآ درس آیچنه

 .کنهارایآ میکانادا   Simon Fraserدانشگاه 

در دو دانش گاه  162آم مزش یمس عآر تیم ه در پستت یریمه یدر دانشکهه خمد کار پس از خاتمآشان یا

California  وBritish Columbia ن هه و یآ یری گق ات ره تیت تحقیریسال م ه 20  بآ مهت

را ب آ عه هه  SFU 163یعلم  انس ان ی  در دانشکههیپژوهنههیآ ینآیکانادا در زم یدولت یحمزه یتمسعآ

 یک دورهیف یتعر یان برایالمللی دانشگاهی شبکآ بینایشان  تمسعآ یهای ممرد ع قآانه. حمزهداشتآ

اث رات و  یای ن دوره تمرک ز ب ر رو یض من ی. اش ارهاست یکاربرد ینگارنههیدر آ 164این رشتآیه بیره

در  ره انی یاس تگذاریس یری گشناس انهن ره ت یتمانه برایاست  کآ م یپژوهنههیج حاص  از آینتا

ت  ش  H.G. یتها ب ر رویع فعالیشان برای تسریگر  ایدبآ کار رود. بآ عبارت  165ممرد اخت ف ممضمعات

 م.یار دعمت کردهییجاد تغیبآ منظمر ا ینگارنههیآ ین سال قب   از پروفسمرهایکنه. ما از چنهیم

  
 دروس:

 نههیآ یبر مطالعآ یامقهمآ -1

ت و ض معا  ممیشناس : روشده هیم  ارای آق ی تحق یک حمزهینهه را بآ عنمان یآ ین درس مطالعآیا

معات و ف ممض ی تعر ژه ب ری ه وی ه. تاکیآینهه  بآ ورمد میفهم و کنترل آ یکآ در ت ش برا یمشک ت

 مطلمب. ینههیآ یطراح یت و مشارکت براینهه  ماننه فعالیمرتب  با آ یهافرض

 

 نههیآ یدر مطالعآ یممضمعات بحران -2

رس ن دی فت ه. ایاتفاق بکآ ممکن است  و حال یم سازیمختلف کآ وابستآ بآ تصم یهانههیتشخیص آ

 یراح طن هه  یآ یمطالع آب رای  یان در نشان دادن ممضمعات بحرانیدانشجم یریکارگکاوش و بآ یبرا

 یراب  یعمل  ییخ مب اس ت. ابزاره ا یورامع آ ین یبن درس بر ارزشها  واقعیژه ایه ویشهه است. تاک

؛ ی  پزش کی؛ علم؛ فن اوریعی  طبی : محیاز قب ییاهر در حمزهییبرتر مرتب  با تغ یهانههیص  آیتشخ

 اقتصاد و حکممت؛ رامعآ  آممزش و فرهنگ فراهم شهه است.

 

 یو تفکر راهبرد یت  نمآوریخ ق-3
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

ح    یب را یاهگاه ت ازهی شان را رها کنن ه و دیکنه تا تصمرات قبلیان کمک مین درس بآ دانشجمیا

ان ی  دانش  جم168 ی  و تخ 167ی  ه  مش ب  از166یتفک  ر ر  انب ییها کنن  ه. در ض  من شناس  ای  مش  ک ت حاض  ر پ

ت ی ت خ قی گس ترش ظرف یراهها یق تجربآی  از طرییایو تفکر رو یت  نمآوریرا از خ ق خمد درک

  در یبه یهانههیه آیدر هر زمان و تمل ییاین درس بر تفکر رویژه ایه ویدهنه. تاکیش میخمدشان  افزا

 .استآن  یخیتار یماوراء سابقآ

 س تماس:آدر

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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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت بنیاد ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبه نشانی : 

 استونی Tallinn یتیدانشگاه علوم ترب

شناسی رامعآ یبرنامآی یکی از ارزا بآ عنمان ینهه پژوهی  آیدر استمن Tallin یتیدر دانشگاه علم  ترب

ش مد.  ه هف یم  ارای آش مد  شناس ی منج ر م یرامعآ 170ارشه یو یا کارشناس 169یکآ بآ مهرک کارشناس

کس ب مهارته ا و  یان ب رای  آماده کردن دانشجمیشناسرامعآ یدر رشتآ یآممزش ین برنامآیاز ا یکل

ن ی ش مد. ایم  ارای آک درس ی ینهه پژوهیآ ینآی. هر سال در زماست یر در علم  ارتماعیدانش فراگ

 دانشجم داشتآ است. 25  2002آغاز شهه و در سال  1994درس از سال 

 
  یاجتماع یبینپیش یشناسروش

 یپژوهنههیاز بآ آیزش و نیانگ -1

  171معاصر یپژوهنههیک آیکراتتکنم ینیبشیشهر و پدر قالب آرمان  یپژوهنههیآ یخیتار یتمسعآ -2

  یپژوهنههیآ تئمری یو مبان یشناسمعرفت  -3

  یممضمعات رهان -4

 یپژوهنههیها در آشیمهها و   روشیروش شناس یمبان -5

ه ن یمها و فرآی(  س ناریمل یمیسنار یهامآ  برنا رهانی یهامیم )سناریسنار یها  پروژهیسناریم ساز -6

 راهبردی

 
 آدرس تماس: 

 

Professor Krista Loogma  

Särgava allee 3,  
12013 FFFFFFF,  

Estonia  
Phone/fax: (372) 6411759 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 

 ک  یمکز Regiomontanaدانشگاه 

ارای آ  یکن من یارتم اع یه ا رون هدر  یک  درس ی مکز Regiomontana در Monterry دانشگاه

. استنشگاه دا یآممزش یهانمآورانآ در برنامآ یدهن رهتینم یاز برنامآ ین درس قسمتی. اکنهمی

 شهه است.  ارایآ 2000ن درس از سال یا

 
 اجتماعی کنونی  یها رونه

 یب را 1برت ر یهانههیآ یاین درس یک نگاه کلی و رامع بآ آینهه پژوهی دارد. ههف درس تمانا ساز

 یفردش رفاه یکآ بآ طمر خاص در رهت افزا است ییهایستگیشا یتمسعآ یلآیان  بآ وسیدانشجم

 یب ر م ا  چگ منگ یس ازیرات رهانیتاث ییو چرا یچگمنگ یدرس درباره نی. ااستمثر م یاو حرفآ

ک ی و هر هفت آ  کنهمیکننه  بحد ین میکآ منفعت رامعآ و ما را در حال حاضر تام ییهاتیفعال

 دهه.یقرار م یرا ممرد بررس ینهه پژوهیرنبآ از آ

  یریرهت گ .1

 یکنمن یرامعآ یدورنما .2

 نهه یآ سنتیمتمن  .3

 هانهه در دانشگاهیمطالعات آ .4

 نهه در مل  مختلفیمطالعات آ .5

 نهه در تجارتیمطالعات آ .6

 Romeانجمن  .7

 21قرن  یم برایسنار .8

 ین المللیب ینهه پژوهیآ یهاپروژه .9

 نهه : تجارت و رامعآیآ دربارهتفکر مجهد  .10

 نههیآ یرامعآ .11

 یفرد آیانیب –ان ک س یپا .12

 
 آدرس تماس: 

Dr. Juan Lauro Aguirre Villafaña  

Web :  

http://www.ur.mx/tendencias/inicio.htm 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 ایاسپان Alicanteدانشگاه 

 
 آدرس تماس:

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

 ینده پژوهیآ یآموزش یشبکه

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/ 

http://www.farda.ir/
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 کایآمر Arizonaدانشگاه 

-گستره ن دورهی. اکنهارایآ می «نههیآ ینیبشیپ»تحت عنمان  یاکا  دورهیآمر  Arizonaدانشگاه

 یب ر رو ن دوره اساس ای ده ه. اینهه را پمشش م یهگاهها و ممضمعات مرتب  با آیها  دروشاز  یا

نش جم دا 10اکنمن  ست. همیک رشتآ را دارا نیات یتمرکز دارد  هر چنه خصمص یطیممضمعات مح

ده آم مزش دا اط عات ب ر وب یمستق  با حجم باال یکبار مطالعآی یگذراننه. )سالاین دوره را می

 یازنگره ب ی ان رهیدانش جم ی  ب راییش کارای  با ههف افزا2002ن دوره در بهار سال یشمد(. ایم

وره از ور مد دارد. ای ن د یآممزش  یمشاههه اط عات  شام  تمرها یبرا یادیز یشهه است. راهها

 آغاز شهه است. 1989سال 

 

 ندهیآ ینیبشیپ

کن ه. ینهه  مطر  میممضمعات گسترده مربم  بآ آدرک  یرا برا ییهگاههایها و دکین دوره تکنیا

ش هه اس ت.  یق اینترن ت طراح ی از طر قاب   اس تفاده یو همگ ان 1خمدآم مز یمهین دوره بآ ش یا

 یهگاههای ان دی و ب ییدانش جم یه ابحد یبرا ینترنتیا یهانا  شهه  از کنفرانسان ثبتیدانشجم

ه ا   رون ه ه ا/میست از: تمرها  اردوها  پاراداا عبارت آن یهیکننه. ممضمعات کلیاستفاده م یگروه

 کمتاه. یک دورهیها بآ عنمان نههیک نگاه  آیها در نههیمها  منابع  آیسنار

 
 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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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 ایفرنیکالBerkeley دانشگاه 

 ینارهایب س مدر قال   Richrd L.Meierکا  پروفس مریآمر یایفرنیکالBerkeley در دانشگاه 

  "ه ا ههن یآ "ان سال اول ب ا عن مان یدانشجم یبرا را یدانشگاه یک تا دو ساعتآ در هفتآ  واحهی

ن ی . اش مدیبرگ زار م  یو شهر یامنطقآ یطراح یت دانشکههیکنه. این برنامآ با حمایس میتهر

مد ک س ور  ین دو مهمان ناظر در هر رلسآیشمد. همچنیم ارایآمسال در هر سال یک نیدرس 

-یه من ه م اران او بهریان سال اول قب  از استفاده از درس پروفسمر  از آممزش دستیدارد. دانشجم

 یارهبح د درب  ب رایگ ان  یط مر داوطلبان آ و راخمد را بآ  بازنشستآ  خهمات یشمنه. پروفسمرها

 ین آیز  کم ک هش هه ارای آه خ همات یخر یدهنه. آنها برایم ارایآمتقاب    یممضمع ممرد ع قآ

ر س ال داس ت و  شهه  آغاز 1992نار از سال ین سمیکننه. ایدالر اعطاء م 2000بآ مبلغ  یلیتحص

 دانشجم داشتآ است.نفر  300با یتقر 2002

 یان دورهیدانش جم یاس تفاده یآغ از ک رد  ک آ ب را 1ین یبشیکار خمد را ب ا پ  Meierپروفسمر 

ان یاز دانش جم یش تریرد تا رمع بیگیار قرار میدر اخت Onlineصمرت بر آ ب یبآ زود یکارشناس

نار ب ا ین س می داشتآ باش نه. اخمد  ت وقتیریدر مه یشتریب یو آزادکننه بتماننه از آن استفاده 

گر را یک هی یط مالن یک رلس آی کب ار در هفت آ در ی. آنها شهنهه آغاز یبا ممضمع آ ییههف آشنا

قاب   یمیک سناری  تیکننه و در نهایارسال م یکیت الکترونپس بارا  هایکننه  و گزارشیم قات م

 ارای آ  یکیق ارتباطات الکترونیو از طر یطمر مشارکتآ نهه  بنا بآ انتخاب گروه و بیآ درباره را تمرآ

  یس ازخان آ یه اتحق ق اه هاف پ روژه یرمانان برا یتمسعآ یهامثال: برنامآ یدهنه.    )برایم

 ره(  ینهه و غیاهان رویگ یبرا یز ساحلیآبر یدر سآ منطقآ رات ممرد انتظارییتغ

 

 آدرس تماس:

Web: 
http://www.dcrp.ced.berkeley.edu/ 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 نیآرژانت Palermoدانشگاه 

 1ارشهیناسکارش یاز برنامآ یها در قالب بخشنههیدر آ ین  درسیآرژانت Palermoدانشگاه 

 .کنهارایآ می 2یت دولتیریمه

 

 لیبد یهاندهیقات آیو تحق یسناریوساز

ن درس ی . در ااس ت ینگ ارن ههیآروشهای بآ کار بستن  با ینگرنههیآ ین درس  تمسعآیههف از ا

  یره ان( ی آ و تحلی در س طم  مختل ف تجز 4ییو اس تقرا 3من هقاعهه یمسازیسنار یبرا یروشهای

هگاهها و ی د ین دان ش  تمس عآی ( استفاده شهه است. ه هف از کس ب ایو بخش ی  محلیامنطقآ

 .است یو ارتماع ی  رهانی  بنگاهی  تخصصیفرد یتهایظرف

 

 درس: یطرح کل

ا  هنههیات آقیتحق یهامینهه  پارادایبآ آ یخینش تاریب ی. بررسینهه پژوهینهه و آی: درک آ1واحه 

 آ.یپا یم و ارزای  مفاههانههیدر دانش آ یخیتار یهادوره

در  یل کنمنفعا ی  مهلهاراهبرد  یم سازیش تصمی. آزمایسازمیتصم یبرا یی: مهلها و قالبها2واحه 

 .یانتخاب عق ن یهاتئمریو  سنتی یبرابر مهلها

آ و ی . تجزCross Impact  روش ی  دلف 5ه اح مزه یک اربرد ی. بررس هاشیمهها و : روش3واحه

روشهای  دربارهآن  یتهایو مز یخیتار یهاها  با نممنآ رونه  اثرات یآ و تحلی  تجزی  ساختاریتحل

 خاص.

ساخت   یابر یروشهای م  ی  مفاد تصمییمنه و استقراقاعهه یمهایسنار یمها. بررسی: سنار4واحه 

 .یاسیو س یارتماع یکاربردها و تبعات عمل

  مطالعآ ممردی: کاربردها و 5واحه 

 نهه محمر.یدانش آ ینآیدر زم یسازمیو تصم راهبردی یاز طراح ممارد نممنآ ی. بررس

 آدرس تماس:

 
Lic. Miguel Angel Gutierrez  
Lic. Verónica Sandra Peredo  
Dr. Raúl Calvo Soler  
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب از سایت ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا

 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 

 سییسو St.Gallenدانشگاه 

س  ییس  م St.Gallenدر دانش  گاه  ی  اقتص  اد  حق  مق و عل  م  ارتم  اعیبازرگ  ان یدر دانش  کهه

 یاز برنام آ یمس ال  در قال ب بخش یک نی نار در ط مل یاخ ذ س م یتمانن ه ب رایان م یانشجمد

ن هه یدر براب ر آ ین یبشی: پ 1اقتص اددانان یبرا یستمیارشه اقتصاد تحت عنمان: تفکر سیکارشناس

در  یسازمینه تصمی  اصمل فرآیپژوهنههیآ یمبان درباره ییهایداشتآ باشنه. سخنران انتخابی یپژوه

خ مد در  یافته ایدر یسازد. هر دانشجم بر مبنایت را فراهم میریبلنه مهت و مه یاست اقتصادیس

 . دههمطلبی ارایآ می ینهه پژوهیآ یشناسا روشیو  2یرهان یممضمعات مهلساز

 

 نار:یعناوین تحت پوشش سم

o یستمیهگاه سیاز دیممرد ن یهایهگیچیپ 

o یم سازیتصم یآی  پایمسا 

o یو تعام  در رهان چنه بعه نهه محمریتفکر آ 

o یپژوهنههیآ یمبان 

o بعه 6نهه در یآ یهاچالش 

o هاشرفت پروژهیرونه پ یارایآ یک سها 

o  ینهه پژوهیو آ ینیبشیپروشهای 

o یرهان یمهلساز 

o نه متقاب یک فرآیبآ عنمان  یستمیتفکر س 

o تصمیم سازی منهنظا ی مبنای ابزارهایی برای تهیآ 

o  م و یسنارروشهایCross Impact 
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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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 انگلستان Teessideدانشگاه 

Ted Fullerپروفسمر  در دانشگاه  راهبردینگاری ی کارآفرینی و آینهه  از دانشکهه Teesside 

و  ینیک ارآفر»تحت عن مان   ی  درس«راهبردینگاری کارآفرینی و آینهه»ممضمع  دربارهانگلستان  

ن ی عت مطالع آ دارد. اسا 120ساعت ک س و  30از بآ یبا نین درس تقری. اکنهارایآ می «تیخ ق

درس بخشی از دروس کارشناسیارشه1 رشتآی مهیریت بازرگانی2 بآ شمار م یرود و در مح هودهای 

از مهارک کارشناسیارشه3 مهیریت و بازرگانی ارایآ میشمد. بخش ی از ای ن درس  ش ام  مب احثی 

ش مد. یم ارایآاست کآ  ن سالین درس چنهیو بازار است. ا یت منابع انسانیریمه یخاص در حمزه

ن یدانشجم داشتآ است. همچن نفر  150با ی  تقر 2002و در سال  داردشرفت ین برنامآ هر سال پیا

Fullerپروفسمر  -یق ات همس م م یو تحق یآممزش یدرس یهارا در برنامآ راهبردی ینگارنههی  آ

 سازد.
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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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 قابل دریافت است.  www.farda.irبنیاد به نشانی : 

 الیونزو یدانشگاه مرکز

Jose Luis Cordeiro   ب آ هم راهAntonio Nicolac Briceno  تح ت عن مان  ی  درس

ده ه. م ی ارای آاقتصاد  1ارشهیاز دروس کارشناس یدر قالب بخش ینگارنههیآروشهای بر  یامقهمآ

-س نهگان ب زرگ  کت ابی  نمیره ان ی  سنجش ها2رشتآ یخچآیچمن تار ینین درس شام  عناویا

ن درس  ی ج ای. از نتااست( یفیو ک ی)کمیشناسه  ابزارها و روشیم  عقای  مفاه3آ شههیتمص یشناس

و  یخیر ت اریی تغ ینههایدرک فرآ یر  تمسعآبرت ینههیآ یتمسعآ سمیان بآ یدانشجم یریگرهت

کنه  یم یج ممکن رهبریبهتر با استفاده از درک نتا گیریمیتصم سمیکآ ما را بآ  ییهاینیبشیپ

 دانشجم داشتآ است.نفر  10  2002شهه و از سال  ارایآ 2000 سالن درس از ی. ااست

 

 دهد: یر را پوشش مین زین درس عناویا

 ینگارنههیآهای روشبر  یامقهمآ 

 یخیر تارییمطالعات تغ 

 پژوهان مشهمرنههیکار آ 

 نههیمبانی مطالعات آ 

 در سراسر رهان ینگارنههیکار آ 

 بررستآ یها رونه 

 هانههیشاخص آ 

 یمسازیسنار 

  یفیکروشهای 

  یکمروشهای 

 هانههیش آیمایپ 

 هانههیممضمعات آ 
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Universidad Central de Venezuela  
FACES (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)  
Caracas, Venezuela  
Tel-Fax: (58-212(237.47.40  
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