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٢٨٣  

 

يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

  كيوست يپ
  

  كتابدر اشاره هاي مورد انديشگاه يبندو طبقه يمعرف
  

 يهاافتهيو  ن كتاب به آمارهايسوم تا نهم ا يهااز فصل يمختلف يهادر بخش
مختلف، استناد شده  يهاشگاهيدر خصوص اند ك و همكارانشيموند استرُير يشيمايپ

ها به همراه كشور شگاهيدن انيا يفهرست اسام ،وستيپ نيمندرج در ااست. در جدول 
شتر در يب ينه جستجوين امر زميا آورده شده است. يسيمتبوع و نام كامل آنها به انگل

ها را شگاهين انديه درخصوص ايقات ثانويها و تحقشگاهين انديها و انتشارات اتيسا
 يت فعليمنتشره در كتاب را با وضع يتوان آمارهايآورد. به عنوان مثال ميفراهم م

  آنها را استخراج نمود.  يسه كرد و روند حركتيمقا ييهاشگاهين انديچن
- ميتقسر يزدر سه دسته  ،را يمورد بررس يهاشگاهيك اندياسترُ يالزم به ذكر است آقا

  نموده بود: يبند
  

 وقت و حاميان و بيش از ده نفر محقق تمام يافته:توسعه يهاشگاهياند
 د.نا هستمتعددي را دار يهاپروژه

  
 ثابت و  يقاتينفر نيروي تحق 10تا  5بين  هاي در حال توسعه:انديشگاه

هاي كاري آنها مشخص و و تا حدودي موضوعات و روال ؛وقت دارندتمام
 تثبيت شده است.

 
 وقت دارند و هنوز نفر نيروي تحقيقاتي تمام 5كمتر از  نوپا: يهاشگاهياند

 تثبيت نشده است. ،ري آنهايافته كاهاي نظامموضوعات تخصصي و روال

  
 



 
 

٢٨٤                                                           
     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

  مختلف كتاب يهاي مورد اشاره در فصلهامشخصات انديشگاه
 كشور  شگاهينام اند

گاه
يش

اند
بي
غر

ي 
وپا
و ار

ده 
تح

ت م
ياال

ي ا
ها

 

 American Enterprise بنگاه آمريكاييمؤسسه 
Institute 

اياالت
 متحده

 Brookings Institution ينگزكبرومؤسسه 
اياالت
 متحده

 مشيخط مركز مطالعات
  اروپا

Center for European Policy 
Studies  بلژيك 

مركز مطالعات استراتژيك و 
 الملليبين

Center for Strategic and 
International Studies  

-اياالت
 متحده

 Council on Foreign شوراي روابط خارجي
Relations  

-اياالت
 متحده

-اياالت  The Heritage Foundation  ميراث بنياد
 متحده

اياالت  The Hoover Institution  هوورمؤسسه 
 متحده

 Institute for International يالمللمؤسسه اقتصاد بين
Economics  

اياالت
  متحده

المللي مؤسسه صلح بين
 استكهلم

Stockholm International 
Peace Institute  سوئد  

اياالت  The Urban Institute مؤسسه شهري
  متحده

ي و 
شرق

ي 
وپا
 Center for the Study of  مركز مطالعات دموكراسيار

Democracy  بلغارستان  

 Institute for Market  مؤسسه اقتصاد بازار
Economy  بلغارستان  

 مركز مطالعات سياسي و
   تطبيقي هايتحليل

Center for Political Studies 
and Comparative Analysis  روماني  
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يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

 Institute for Urban  مؤسسه اقتصاد شهري
Economics  روسيه  

 Institute for the Economy گذارمؤسسه اقتصاد در حال
in Transition  روسيه  

اتحاديه  تخصصي مؤسسه
كارآفرينان  و گرانصنعت

  روسيه

Expert Institute of the 
Russian Union of 
Industrialists and 

Entrepreneurs  
  روسيه

- بنگاه دموكراسي و مركز
  آزاد هاي

Center for Democracy and 
Free Enterprise  

جمهوري 
  چك

اجتماعي و  تحقيقاتمركز 
  اقتصادي

Center for Social and 
Economic Research  لهستان  

 Crakow Real Estate مستغالت كراكومؤسسه 
Institute  لهستان  

ؤسسه اقتصاد بازار م
  گدانسك

Gdansk Institute for Market 
Economics  لهستان  

 Metropolitan Research  تحقيقات پايتخت مؤسسه
Institute  مجارستان  

 مؤسسه تحقيقات اجتماعي
  تاركي

TARKI-Social Research 
Institute  مجارستان  

المللي مطالعات مركز بين
  راهبردي

International Center for 
Policy Studies  اكراين  

  مولداوي  Viitorul Foundation ويترول بنياد



 
 

٢٨٦                                                           
     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

  وست دويپ
  ”بنياد توسعه فردا“معرفي انديشگاه 

  
و  يعلم يهادر عرصهرا و نخبه  تهبرجس كارشناساناز يمعج اد توسعه فردايبن

 يتا با نگاه ؛است شرو گردهم آوردهيپ يدر قالب كانون تفكر كشور يتيريمد
به مسائل كالن  ييت پاسخگويجاد ظرفيبه دنبال ا نگرانهاي و آيندهرشتهانه، بينارزشمدار

د. نيل نمايرا تسه ياجرائ ياندازها و سازوكارهاان چشميمودن فاصله ميو پ ؛دنباشكشور 
 يمل يهاو فرصت يانسان يهايتوانمندبر  يمبتن ياندهيچشم به آ اد توسعه فردايبن

 يهاحركت، بر روش نيامسير  دارد و در )1404چشم انداز ايران  براساس( كشور
  ر است:يبخشي از اهداف بنياد توسعه فردا به شرح ز. ه دارديتك يارشتهانيكارآمد و م
 گذاري عموميايجاد و توسعه الگوهاي اسالمي در سياست  
  توانمند سازي نخبگان از طريق آموزش حين كار  
 هاي انديشگاهيدرعرصه ندي داخليخودباوري و اتكا به توانم  
  نو هايها و فناوريمواجهه با دانشتوانمندسازي مديران براي 

  نامه بنياد توسعه فردا:اي از مرامگوشه
 در و ظرفيت بنياد به استعداد، ما همراهان، دوستان و خانواده بزرگ بنياد 

پروردگار  در اين راه از درگاه... حل مشكالت پيش روي كشور يقين داريم
  : ، همچون اصحاب كهف مي خواهيم كه رحمت

و اميدواريم كه ) 10ا (كهف �َنا رَشَدًمرِاَ مِن اهَيِّئ لَنَ رَحمَهً وَ دُنكَا مِن لَّ تِنَءَا Ĥرَبَّن
  )13(كهف  زِدنَاهُم هُدًي مَنُوا بِرَبِِّهم وَءَااِنَُّهم فِتيهٌ : ما را چنين ياد كنند
 : استاين چنين  اد توسعه فردايبن يهااز دستاورداي در اين راستا گوشه

 سازي نوين تصميم يهاسازي روشگسترش و بومي  
  صد نفر مدير و تحليلگر زبدهيكتربيت بيش از  

 ارائه الگوي موفق توانمندسازي نخبگان جوان 
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يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

 ي (خدمات علوم انسان يهادر حوزه گسترش دانش وجاد ين، ايي، تبمعرفي
 يو علوم مهندس) مديريت نخبگان گذاري اسالمي،وهي، سياستپژانديشگاهي، آينده

 و ...  )فناوري نانو، سنجي يا بيومتريك(مهندسي مالي و مديريت ريسك، فناوري زيست

بنياد اندازي چندين انديشگاه به شرح زير يكي از نقاط افتخارآميز همچنين راه
يان بر اساس توانمندي و هاي انديشه بناست؛ كه با هدف تشكيل كانون توسعه فردا

  هاي افتخار بوده است.هاي بومي ايراني و براي دستيابي به قلهقابليت
 وزارت صنايع و معادن "نانو و صنعت"اندازي و مديريت انديشگاه راه 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش  "فناوري نانو"و مديريت انديشگاه اندازي راه
  پزشكي                        

 در بنياد توسعه فردا "بيومتريك فردا"اندازي و مديريت انديشگاه راه  
كند با فهم و نمايد و تالش ميبنياد توسعه فردا در سه حوزه كاري فعاليت مي

ها را جستجو كرده و پاسخي كارآمد در اختيار حلشده بهترين راهتبيين مسائل ارجاع
  :  گانه فعاليت عبارتند ازهاي سهقرار دهد. حوزه
  ها)تيدرصد فعال 38(هاي نو فناوريدانش و حوزه 
  ها)تيدرصد فعال 37( يعموم ياستگذاريو س يسازميتصمحوزه  
 ها)تيدرصد فعال 25( سازيحوزه آموزش، ترويج و فرهنگ 

  
هاي ها و گروهفعاليت بنياد توسعه فردا در سه حوزه ياد شده، در قالب انديشكده

هاي متمركز ضمن حفظ بستر مطالعاتي، در گيرد كه گروهمسأله شكل مي متمركز حل
هم  .پردازندمسأله ميمواقع موردنياز بر روي موضوعات ارجاعي، فعال شده و به حل

هاي با حوزه "انديشگاه تدبير فردا"هاي اكنون نيز در بنياد توسعه فردا دو انديشگاه با نام
 "هاي آيندهنديشگاه دانش و فناوريا"ن يگذاري و همچنگيري و سياستفعاليت تصميم

  .باشدكشور، مشغول به فعاليت مي هاي نو و مورد نياز آيندههاي فعاليت دانشبا حوزه
  

هاي فعاليت حوزه هاي بنياد بر حسببندي پروژهتقسيم
تان تا ان ا )١٣٨٨(تا

آموزش، ترويج و
نگ ازف -دانش و فناوری

ن ا

 سازیتصميم 
گذاری و سياست

: عموم

٣٨
٢٥

٣٧
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     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 
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يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

 پيوست سه

  كده آصفمعرفي انديش
  

) شناسنامهيدومين اند آصف دار كشور است كه در وزارت علوم، شگاه (اتاق فكرِ
آغاز  1377يت رسمي خود را از ابتداي سال ثبت رسيده و فعال تحقيقات و فناوري به
ي صنعت و فناوري اينك در زمينههاي فكرِ فعال كشور كه همكرده است. اغلب اتاق

آيند. آصف هاي مستقيم و غير مستقيم آصف به شمار ميزايشاز  كنند،فعاليت مي
شور از ي علمي نوين در كگذار چندين رشته، تاكنون پايه"نهاد مؤسس"عنوان يك به

ريزي استراتژيك دوربرد (براي يك قرن)، و پژوهي، مديريت فناوري، برنامهجمله آينده
پژوهي ن مجموعه آيندهيا يتخصص يهاچنين دانش تجارت فناوري بوده است. حوزههم

ريزي استراتژيك بيني فناوري، مديريت فناوري، سياستگذاري و برنامهباني، پيشو ديده
   ي و كارآفريني فناورانه است.ي فناوردر زمينه

  دپارتمان پژوهشي است: 5آصف داراي 
 باني: اين دپارتمان از ده سال پيش مطالعات گسترده پژوهي و ديدهدپارتمان آينده

ي كشور انجام داده، و دورنمايي ژرف و ساله 20 اندازو ژرفي پيرامون چشم
، 1383مان در سال حاصل نموده است. اين دپارت 1404بخش از ايران الهام

پژوهي علوم و فناوري پژوهي را با عنوان مركز آيندهنخستين مركز رسمي آينده
پژوهي كشور در ترين مراكز آيندهاندازي كرده كه از فعالدفاعي در وزارت دفاع راه
، "پژوهيالفباي آينده"شود. چند عنوان كتاب از جمله اين زمان محسوب مي

از  "ي نوينهاي آموزش در هزارهچالش"، و "ي نويننوانديشي براي هزاره"
گذار چنين پايهدپارتمان مذكور هم رود.انتشارات اين دپارتمان به شمار مي

پژوهي به شمار در كشور بوده كه مبناي عمليات آينده "بانيديده"هاي فعاليت
اي اين هاي متعددي تاكنون از خدمات آموزشي و مشاورهآيد. سازمانمي
پژوه و اندازهاي بلندمدت و تربيت نيروهاي آيندهپارتمان در جهت طراحي چشمد
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     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

چنين نشريات متعددي را با موضوع اند. اين دپارتمان همبان برخوردار بودهديده
  نمايد.هاي مختلف تدوين ميبراي سازمان "باني فناوريديده"

 ون آخرين فنون و ريزي استراتژيك: كه هم پيرامدپارتمان مديريت و برنامه
هاي طراحي كند و هم پروژهه ميعريزي استراتژيك مطالمتدهاي مديريت و برنامه

 دهد. استراتژي به سفارش مشتريان گوناگون انجام مي

هاي حساس كشور را به ها و سازماناين دپارتمان تاكنون بسياري از دستگاه
ي جامع تدوين برنامه و  استهاي بلندمدت تجهيز كرده ريزيها و برنامهاستراتژي

ي خود را به سفارش شوراي اسالمي شهر تهران در كارنامه 1فناوري اطالعات شهر تهران
  دارد.
 به موازات كارهاي علمي بنيادين در  مديريت فناوري: اين دپارتمان دپارتمان

و ارتباط آن با كارآفريني فعاليت  "نوآوري"ي مديريت فناوري و خصوصاً زمينه
هاي گوناگون در دست هايي را به سفارش سازمانته و در عين حال پروژهداش

هاي كليدي اين دپارتمان به از جمله توانمندي "نگاري فناوريآينده"انجام دارد. 
  رود.شمار مي

 ي دپارتمان كارآفريني و اشتغال: اين دپارتمان ضمن مطالعات بنيادي در زمينه
ان اصلي سازمان همياري اشتغال اكنون يكي از متحدكارآفريني هم

ها وابسته به جهاد دانشگاهي است كه تمركز آن در التحصيالن دانشگاهفارغ
ي هاي كوچك و متوسط بر پايهي شركتهاي تكنولوژيك يا توسعهكارآفريني

  تكنولوژي است. 
 عنوان يك تجارت اين دپارتمان بر خريد و فروش فناوري به بازار:دپارتمان فن

  مدرن متمركز است.
  

                                                 
١- IT Master Plan 
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يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

  چهارپيوست 
  معرفي شبكه انديشگاهي ايتان

  
اي فراگير از به عنوان شبكهنام اختصاري ايتان با  1ايرانتحليلگران تكنولوژي  شبكه

هاي رساختبا هدف تقويت زي 1379تكنولوژي، صنعت و اقتصاد كشور در سال  شگاهياند
سازي مراكز توسعه صنعت، فناوري و اقتصاد كشور از طريق شبكه، رهنگيف -فكري

ها و نيز سياست پژوهي، ارائه راهكارهاي استراتژيك هاي تفكر و انديشگاهتحليلي، كانون
  و تصميم سازي در اين سه حوزه تشكيل گرديده است. 

دانشگاه بزرگ  دوازدهدر  شگاهياند ست و پنجيباين شبكه هم اكنون داراي بيش از 
هاي مختلفي همچون نفت و انرژي، ها بوده كه در حوزهتهران و برخي از مراكز استان
، توسعه يفناور ، نانويو فناوربرات و صنايع ارتباطات، بياقتصاد و مديريت، مسكن، مخا

به  پژوهي، تصميم سازي و ارايه مشاورهي و صنايع دريايي مشغول به سياستامنطقه
  گيرندگان مي باشد. تصميم

هاي تفكر و ترين شبكه كانونهاي موجود در اين شبكه، به عنوان بزرگظرفيت
كارشناس و شبكه ارتباطي وسيع با بيش  250 هاي كشور، با دارا بودن بيش ازانديشگاه

كنار  هاي مختلف، درجسته كشور در حوزهتن از مديران و صاحب نظران بر 2000از 
ها، اين يري از ابزارهاي ترويجي و تاثيرگذاري همچون سايت و ارتباط با رسانهگبهره

هاي مربوط به سياستگذاري و گذار در بحثه را به عنوان يكي از مراكز  اثرمجموع
  است.ه نمود ت و نهادهاي سياستگذار مطرحهاي دولها و برنامهارزيابي سياست

هاي مستقل تشكيل شده است؛ در واقع شگاهيانداز دو بخش: ستادي و شبكه  اين
ها با يكديگر و با بخش ستادي شگاهياندافزايانه اين منظور از عنوان شبكه، ارتباط هم

 شخصيت حقوقي مستقل دارند.  هاشگاهيانداست و 

- توسط ساير ارگان هاي تحليلگري تخصصي كهبخش ستادي شبكه از مراكز و گروه

اند، ايجاد شده و مراكز مطالعاتي معتبر هاشگاهيلند، هادانشگاههاي علمي، ها، انجمن
                                                 
١- Iran Technology Analysts Network - ITAN 



 
 

٢٩٢                                                           
     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

ها متناسب با امتيازات ارزيابي كه از آورد. اين حمايتميعمل ههاي عمومي بحمايت
هاي آموزشي، آيد انجام پذيرفته و شامل حمايتعمل ميمراكز تحليلگري و تفكر به

هاي مادي و معنوي و ايجاد افزاري و ساير حمايتاي، هنري، نرمتبليغاتي، رسانه
  باشد.ارتباطات مي

و  اينترنتدر كنار به منظور تأثير گذاري بيشتر،  ،ايتان هشبكمراكز عضو 
و همكاري با مطبوعات و  برگزاري جلسات و سمينارهاي مختلف هاي عادي باگزارش

 باكشور  ، صنعت و اقتصادتقويت ارتباط تحليلگران تكنولوژي جهتصدا و سيما در 
ها، تأثير بر هدف نهايي اين فعاليت د.نكنمياستفاده يكديگر، مسئولين و جامعه 

  باشد.تصميمات مسئولين از يك سو و افكار عمومي از سوي ديگر مي
ساز كشور از جمله مركز در همين راستا ارتباط و همكاري ويژه با نهادهاي تصميم

تلف دولتي و... در راستاي ايفاي هاي مخهاي مجلس شوراي اسالمي، وزارتخانهپژوهش



 
  

ها                                                       پيوست
٢٩٣  

 

يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

عضو شبكه در افزايش كارآمدي مديريت كشور در  يهاشگاهياندنقش مهم تأثيرگذاري 
سايت اين شبكه نيز با همچنين وبگيرد. هاي مختلف صورت ميحوزه
  باشد.در دسترس كاربران مي  www.itan.irآدرس
  
  



 
 

٢٩٤                                                           
     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

  پيوست پنج
  ”بنياد توسعه فردا“كتب منتشره توسط عرفي م 

  
 1383( ريخطرپذ يگذارهيسرما(  

 ياحين ريحسمهندس ر نظر: يز -يو جواد محبوب يكامران باقر

 اطالعـاتي خالء كردن پر هدف با كتاب اين نگارش  
 و ريخطرپـذ يگـذارهيسـرما شناخت نهيزم در موجود
 در يريزبرنامــه متوليــان و سياســتگذاران دادن توجــه
 گذاريسـرمايه صـنعت ممتاز نقش و اهميت به كشور
 و كشـور تكنولـوژيكي و اقتصادي توسعة در پذير،خطر

 اثـربخش اقـداماتي انجام و انديشيچاره به آنها ترغيب
 كتـاب، ايـن اصـلي نامخاطبـ لـذا است. زمينه اين در

 در صــنعتي و اقتصــادي گذارانسياســت و ريزانبرنامــه
 شـده تشكيل فصل شش از كتاب اين باشند.مي كشور
  است.

  
 1384( يتكنولوژ ينگارندهيآ يهاكتاب روش( 

 يار عطاريرنظر: مازيز  -اد توسعه فردايبن يشياندندهيگروه آ

 و يفنـاور و علـم عيسر تحوالت از درست يبرداربهره  
 كـه اسـت آن مستلزم فناورانه و يعلم تحوالت تيريمد

 متناسـب را خود ياورفن و علم يهااستيس ميباش قادر
 و تحوالت محصول كه ياندهيآ يهافرصت و دهايتهد با

 كتاب م.يكن يطراح هستند، يفناور و يعلم يهاانقالب
 توسـعه اديبن ينگارندهيآ مطالعات گروه لهيوس به حاضر
 و هيـته نـانو يفناور توسعه يمل ستاد سفارش به و فردا



 
  

ها                                                       پيوست
٢٩٥  

 

يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

 ينگارندهيآ مختلف يهاروش نكرد روشن كتاب، ياصل هدف است. شده نيتدو
  است. استفاده مورد يفناور

  
 1385( كيومتريب يات فناوريبر ادب يمرور يكيكتاب الكترون( 

  زيرنظر: دكتر حامد ساجدي -انديشكده بيومتريك فردا
 و استگذارانيس اطالعات يسازيغن جهت كتاب نيا

 يفناور حوزه در نو يهايفناور عرصه سازانميتصم
 در است. شده نيتدو و هيته بخش پنج در كيومتريب

 پرداخته هيپا فيتعار و ميمفاه مرور به اول بخش
 رفتاري ويژگي يا يكيفيزيولوژ خصوصيت هر است.	شده

 كه سنجش قابل و مقاوم كننده، متمايز و فردهب منحصر
 ،رود بكار افراد هويت خودكار تأييد يا تعيين جهت بتواند

 دييتأ جهت هاكيومتريب از وماً عم دارد. نام »بيومتريك«
 به دوم بخش شود.يم استفاده افراد تيهو نييتع اي

 دارد. اختصاص كيومتريب مختلف يهايفناور با ييآشنا
 ،ينگارهيعنب ،ينگارچهره ،ينگار(انگشت كيومتريب جيرا يفناور 9 بخش نيا در

 .است شده يفمعر )ينگارپيتا و يامضانگار ،ينگارصوت ،ينگاردست يهندسه
 بخش در محور، كاربر و محور كاربرد كرديرو با كيومتريب يفناور گوناگون يكاربردها

 شده يبررس كيومتريب يجهان بازار مختلف ابعاد چهارم بخش در است. شده يمعرف سوم
 و تبعات تينها در و حوزه نيا فعاالن و كيومتريب حوزه ياستانداردها يمعرف است.
 نيا پنجم بخش موضوع ،جامعه در كيومتريب يفناور كاربست ياجتماع يهاچالش
 نامه واژه ،كوتاه يهالميف شامل ليفا يتعداد ،يكيالكترون كتاب نيا همراه به است. كتاب
 حوزه در جهان معتبر يهاتيسا به ونديپ يتعداد ،يسيانگل زبان به كيومتريب يفناور

 زين فردا كيومتريب شكدهياند و رداف توسعه اديبن يمعرف خصوص در ياسناد ،كيومتريب
  است. شده ارائه



 
 

٢٩٦                                                           
     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 شده انجام يهاپژوهش يمبنا بر كه است ذكر به الزم
 عنوان با يكتاب فردا، توسعه اديبن كيومتريب گروه توسط

 منظر از ندهيآ سال 20 در كيومتريب يفناور يدورنما«
  است. شده منتشر زين 1388 سال در »يدفاع -يتيامن

 
  
  
  
  
  

  
  

 1386 -ق و توسعه)يد ثروت ازتحقيتول ي(چگونگ يفناور يسازيرتجا

  شادنام محمدرضا و دكتر  ينيبحر يمحمدعلمهندس 
  
 و وكـار كسب يهاايده مباحث شامل كتاب نيا

 رصـد و پيمايش ،يايران ناموفق و موفق يهانمونه
 به توسعه و تحقيق هدايت ،موفق وكارهاي كسب
 ،ديــدج يهــابازار خلــق و فــتح ،ينــوآور تســم

 و حقيـقت ينجهـا رونـد تغييرات و ارزش زنجيره
 سيمـــاتر ،ينـــوآور و توســـعه مراكـــز ،توســـعه

ــ ــاربرد_مفه ــم ك ــاور و عل ــتگ و يفن  و يورشكس
  شود.يم ارائه فناور ياوكاره كسب يناكام
 
 

 

 www.biometric.ir : تيساوب
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يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

 1386ساده نانو ( يهاشيآزما كتاب(  
 ا)ينيريم نصينس ي( با همكار يريرضا منسوب بصيمهندس عل

هنگام، مناسب و با زبان مناسب قشر به وزشآم
 يهاخصوص در حوزهجوان و نوجوانِ جامعه و به

نانو، از جمله  ي، مانند فناوريعلم و فناور
است كه بنياد توسعه فردا به عنوان يك  يموضوعات

آن تأكيد و موسسه رصد كننده تحوالت آينده، به
ين ا ييادآور يبرا يورزد و از هر فرصتياهتمام م

د. كتاب يجويگذار بهره ممهم به بدنه سياست
است از اين تعامل  ياساده نانو، نمونه يهاآزمايش

، يموفق نمايندگان حوزه علم و فناور
اد يكه توسط بن ها بودهشگاهياندسياستگذاران و 

  توسعه فردا منتشر شده است.

 كـاري در هاي نوپـا در ايـران (همعبور از طوفان؛ راهنماي كاربردي شـركت
 1388، چاپ دوم 1385چاپ اول –انتشار كتاب) 

 رانيا در ينيكارآفر موضوع به كتاب ينا
 هر ها،دستنامه هيته رسم به و دارد اختصاص
 همان نيمتخصص اي متخصص توسط آن قسمت
 شانزده كتاب نيا  است. شده نوشته موضوع
 كنيم؟ شروع چطور -1  از: عبارتند كه دارد فصل

 تجاري طرح نوشتن -3 خام هايهايد بهبود-2
 محصول تا هياول نمونه از -5 هاايده از حمايت -4
 - 8 پروژه مديريت -7 كيفيت مديريت -6

 - 10 ساده حسابداري -9 هاانسان بر مديريت



 
 

٢٩٨                                                           
     مديريت انديشگاه (از تولد تا توسعه) 

 

ب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترونيكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطال
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 و بانكها معرفي -14 بانكها تهيه -13 حقوقي راهنماي -12 رشد مديريت -11 بازاريابي
   شركت. قيمت و ارزش تعيين -16 شدر مراكز -15 حمايتي صندوقهاي

  است. داشته ميمستق ينقش كتاب از ييهافصل نيتدو در فردا توسعه اديبن صانصخمت
  
  
 و (در دست انتشار)يسنار يكتاب طراح 

 يطراحـ و يشـياندنـدهيآ ايـ ييويسـنار تفكر از ويسنار  
 يطراحـ" كتـاب نيا نام رد.يگيم چشمه سر كياستراتژ
 و شـده، گذاشـته "ياسـتراتژ و ندهيآ نيب ونديپ : ويسنار
 انسـان عنوان به ما كه است يزيچ همان ويسنار يطراح
 از يبرخـ بـا كتـاب نيا در م.يدهيم انجام را آن شهيهم

 شده آشنا ويسنار يطراح يبرا الزم ييِويسنار تفكر اصول
 از تـوانهب كه ييابزارها و هاروش از ييهامثال نيهمچن و

 است. شده ارائه ،كرد استفاده آنها
  
  
  
  
  
  
 

  
تماس حاصل  ياد توسعه فردا با بنشده  يمعرف يهاا سفارش كتابيه يجهت ته

 .فرمائيد

 



 
  

ها                                                       پيوست
٢٩٩  

 

يكي كتاب كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  ميباشد. فايل الكترون
 قابل دريافت است.  www.farda.irاز سايت بنياد به نشاني : 

 

 
  


