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عرصهدر1381سالازفرداتوسعهبنیاد
.کندمیفعالیتفکرتولیدواندیشهورزی

سهربفرداتوسعهبنیاددرنوآوریسیاست
وهایرشتبینمطالعاتآیندهنگری،پایه
.استشبکهسازیبرتکیه

اصول و خطوط مشی
چارچوبارزشمدارانه

دیدآیندهنگرانه
عملبینرشتهای

تولیدبروندادهایصادقانه،منصفانه،سودمند
توجهتوامانبهعامهونخبگانجامعه

اهداف و حوزه های فعالیت

توسعه اندیشگاهی 
مومیایجادوتوسعهنظاماتونهادهایبومیارزشمداردرتولیدفکروحلمسائلسیاستگذاریع:هدف

آینده پژوهی و آینده نگاری
وعاقبتنگردرپرداختنبهمسألههایسیاستگذاریعمومیغایتاندیشارائهراهحلهای:هدف

سیاست نگاری
الگوسازی،درسآموزیویادگیرینظاممندمبتنیبرتجربیاتبومی:هدف
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دبیر،تتشخیص،تجمعیبسته)سیاست پژوهیزنجیرهخدمات
(اقدامتصمیم،

ویقتحقدرمشاورهخدماتچشماندازسازی؛)آیندهنگریوآیندهاندیشی•
(آیندهنگرانهتوسعه

راهبردیوسیاستیمطالعات•
ومدیریتیوسیاستیشفاهیوضمنیدانشمستندسازیسیاستنگاری،•

مکتوبدانشتولید
بومیمدیریتیوسیاستیمدلهایطراحی•
محتواتولیدومفهومیتوسعه•
رصدودیدهبانیپایش،•

فرهنگ سازیوترویجگفتمان سازی،
وتأسیسطراحی،ساختارها؛تنظیموطراحیوشبکه سازی

اندیشگاهیتخصصیساختارهایمدیریت

خدمات اندیشگاهی
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فعالیتحوزه های

ورزشهاندیمجموعههایسایرباتعاونواندیشگاهینظامتوانمندسازی
سیاستگذارو

المیاسجمهوریمقدسنظامرویپیشاصلیمعضالتشناسیمساله
استانیوملیسطوحدرآنبامواجههوایران
الههایمسبهپاسخبرایدینیبینهبرمبتنینظریمبانیتوسعه

ایراناسالمیجمهوریدرسیاستگذاری

پاسخاندیشگاه

همکاریتوانمندی هایوظرفیت ها

سطحگرفت،کتمشارایشانازمیتوانکهذینفعانیومتفکرانپیشنهاد،ذینفعانتعیین:شاملمسالهتبیین
سریعوییپاسخگطریقازمسالهحلاگرمرحلهایندر.استمرتبطشدهانجاممطالعاتازخالصهایوپیچیدگی
.شدخواهداعالمدالیلذکربانباشدممکن
میتواند.دباشمتمرکزگروهجلسهچندیایکمیتواند.استموضوعبامتناسبروشهایاجرایشاملمسالهحل

.باشدمشابهمواردومحدوددلفیاجرایحتییاوسناریوکارگاه
آنمانندومصاحبهیاوروزنامهدرمقالهوسپاریجمعاجرای،سمنهاکردنفعالیعنیپاسخنشر

1381تاســـیس 
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.استدرآنرموثعواملپیچیدگیوباالسرعتباتغییرتنوع،دارایکشورمعضالت(الف
ومعضلهمدیگرسویازوداردصحنهدراقداموسریعتصمیمگیریبهنیازسویکاز

رایلسمعضلیاوآبیکمبحرانمثالطوربه.داردطوالنیزمانیامتدادآنپاسخهم
اینهموارهآنبهعمیقپرداختنبدوناماکردطوالنیموکولپژوهشهایبهنمیتوان
.میدهدنشانرخگونهایبهسالهرومیماندباقیمعضل

جمهوریمسالههایازمتفاوتآنرایجحلهایراهومدرنجامعهیکمسالههای(ب
برایتوحیدیجامعرویکردواسالمیانقالبازبرآمدهساختارعنوانبهایراناسالمی

اهمیتننظرگرفتدربدونکشورمعضالتبهسیستماتیکصرفانگاه.استآنهاحل
متقابلوقحقزیست،محیطوانسانرابطهسالمت،معنایچوناساسیسواالتیبهپاسخ
یمترسبهمنجرحالتبهتریندرآنمانندوپیرامونشموجوداتوهمنوعانوانسان

ابواستفرهنگیواجتماعیتناقضاتازپرخوددرونکهشدخواهدمدرنجامعهای
دچارمحیطیزیستپدیدهاییاواقتصادیبحراننظیرخارجیاسترسکوچکترین

.میشودجدیبحرانوتنش
بهدمتعدذینفعانازمتاثرباال،قطعیتعدمدارایپیچیده،مسالههایبهپرداختن
موردآنفکریوفرهنگیاجتماعی،الیههایهمهونشودفروکاهیدهمسالهکهگونهای
درمدرندنیای.داردمتناسبشناسیروشومتدولوزیتدوینبهنیازگیرد،قرارتوجه
باتناسبمتوانستهمتنوعنهادهایاززنجیرهایتشکیلطریقازسالپنجاهوصدطول
راودختصمیمگیریومسالهحلحلقهویمسالههایماهیتوانسانبهنگاهشنوع

آناربستکتجربهواستتکنیکیلحاظبهویژهبهارزشمندیتجاربدارایودادهشکل
اما.استدنبربهرهبرایارزشمندیگنجینهمساله،ومعضلبیشتربلکهوهزارصدهادر
تدولوژیم.دادتمایز(روشهاکاربردنبهچگونگییعنی)شناسیروشوروشمیانباید
.میپذیردتاثیرمسالهمرزیشرایطومسالهماهیتبهمتفاوتنگاهاز

وهمراهفکریمجموعههایوفرداتوسعهبنیادساله17تجربهبرمتکیپاسخاندیشگاه
طورهبکشور،اندیشگاهینظامتوانمندسازیبراینقشآفرینیضمنآنازبرآمده

طحسدرچهومحلیسطحدرچهکشوررویپیشاساسیمعضالتسراغبهموضوعی
.میکندتالشآنبامواجههبرایخودنوبهورفتهبینالمللیوملی
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حوزه های فعالیت

آیندهنگاریعلموفناوری
مدیریتآیندهدرکسبوکاروسازمانها

اعیفرهنگیواجتمسیستمهایآیندهنگریدر

اندیشگاه تدبیر فردا
1381:تأسیس

همکاریتوانمندی هایوظرفیت ها

فردیسطوحدرآیندهاندیشیمفاهیمترویجوعملحینآموزش،
(گرانهآیندهنرویکردبامسألهحلکارگاههای)ملیوسازمانیگروهی،

فناوری،وعلمحیطههایدرآیندهنگرانهتصمیمسازیومشاوره
-فرهنگیسیستمهایوکاروکسبمدیریتسازمانی،مدیریت
مطالعهوپژوهشقالبدراجتماعی

ودستنامههادستورالعملها،ضوابط،استانداردها،تدوینوطراحی
آیندهنگرینظامپیادهسازیراستایدرآیندهنگرراهنماهای

هنگرانهآیندرویکردباعملیاتیوراهبردیبرنامههایتنظیموطراحی
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وبندیصورت»برایمشترکرویکردیودغدغهبافرداتوسعهبنیادخانواده
تسریبرراخودتمرکزکهسالهاست،«آیندهنگرانهشیوهایبهمسألهحل

.استنهادهابناندیشگاهینظاممندفعالیتهایکمکبهآیندهنگریرویکرد
تعاملین،مومخاطبینمسائلِحلجهت«فرداتدبیراندیشگاه»اصلیدغدغه
رسالتهبلکنیست؛متکیآیندهپژوهیعلمیروشهایکاربستبرصرفاً
،گذاریسیاستفرایندهایملموستسهیلگریهمانااندیشگاهایناصلی

تخصصهای.استآیندهنگررویکردبابرنامهریزیوتصمیمگیری
قابلیتوخبرگانیدانشمدیریتتوانمندیاندیشگاه،اعضایبینرشتهای
ییمؤلفههاجملهازپروژهها،بامتناسبآیندهپژوهیروشهایپیادهسازی

اوکارانهمشبکهواندیشگاهبرایرازیادیدستاوردهایوموفقیتکهاست
انجامآموزشی،نشستهایوکارگاههابرگزاری.استآوردهارمغانبه

ائل،مسفراخوربهراهبردیوتحلیلیگزارشهایتدوینوآیندهمطالعات
با«فرداتدبیراندیشگاه».میشودشمردهاندیشگاهاینفعالیتهایغالب
وآیندهپژوهیتخصصیپروژههایاجرایعهدهدارساله15سابقهایداشتن

.استفرداتوسعهبنیاددرآیندهنگاری

المت،سنظامساختوساز،صنعتطبیعی،منابعوزیستمحیطموضوعات
جملهازرسانه،وهنربرق،صنعتوگازونفتشاملانرژیبخش

پروژههایاجرایبرای«فرداتدبیراندیشگاه»کاریزمینههایباسابقهترین
.استبودهآیندهپژوهی

ازعبارتنداندیشگاهایندراستفادهموردتکنیکهایوابزارهااهم
پویشوانیدیدهبمتقابل،اثرتحلیلنقشهراه،چشماندازسازی،سناریوپردازی،

.پابرجاییارزیابیومحیطی
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فعالیتحوزه های

ریزیمنطقهایوآمایشبرنامه
مدیریتیکپارچهشهری
مزیستبو-پایداریشهر
آیــندهنگاریشهـــری

اندیشگاه
وتـــدبیر

توســــعه
شــــهری

همکاریتوانمندی هایوظرفیت ها
ردسیاستگذاریفرایندهایتسهیلوسیاستپژوهی

هتوســــعوزیستمحـــیطشــــهر،گانهسهحوزههای
خبرگانومتخصصانشبکهسازی
سطوحدرمنتخبسیاستهایترویجوگفتمانسازی

بینالمللیوملیمنطقهای،محلی،

1389تاســـیس 
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آرزوهایمهمترینازانسانی،نیکویزیستتحققوزیستبوم-شهرپایداری
تگذاریسیاسوتصمیمسازی.آیدمیشماربهشهریتوسعهمدیرانوسیاستگذاران

کنشگر،چنددارایرشتهای،چندکارکردی،چندپیچیده،موضوعیشهرها،برای
.استچندسطحیوچندمعیاره

لفمختبخشهایمیانارتباطبرقراریبا«شهریتوسعهوتدبیراندیشگاه»
ی،مدنجامعهدانشگاهها،دولتی،غیروعمومینهادهایحاکمیت،شاملسیاستگذاری

خودیاندیشگاهنقشایفایبهزنجیره،ایندرفعالمجموعههروخصوصیبنگاههای
.میپردازد«توسعه»و«زیستمحیط»،«شهر»حوزهدر
حلبه«لعم»تا«نظر»میانخالءکردنپربا«شهریتوسعهوتدبیراندیشگاه»

ومومیعدولتی،تصمیمگیرانوسیاستگذارانباراخودیافتههایوپرداختهمساله
وذارد؛میگاشتراکبهذینفعانهمهمنافعداشتننظردرباوسطوحهمهدرغیردولتی

کلیدیذی نفعانصدایتقویتبراینهادیعنوانبهمیکندتالشحینهمیندر
.کندفعالیتزیستمحیطومنطقهشهر،حوزه
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(سَنا)اندیشگاه سیاست نگاری ایران 
1391تاسیس 

فعالیتحوزه های

وسازمانیمحلّی،ملّی،تجربههای
:بامرتبطبنگاهی
نوفناوریهایودانش

اجتماعیاموروفرهنگ
غالاشتوکارآفرینیبازار،صنعت،
استعدادهامدیریت

و توانمندی های همکاری ظرفیت ها 

تدوینتجاربسازمانهاوبنگاهها
تولیددانشمدیریتیمبتنیبرتجاربسازمانهاوبنگاهها
بازارائهتجربیاتودرسآموختههادرقالببصریوهنری

شبکهسازیخبرگان،پژوهشگرانومنتقدانگردمحوریکتجربه
مدیریتدانش
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مدلهایکهاستآندرصدد«سَنا»ایرانسیاستنگاریاندیشگاه
درکارنای.کنداستخراجزیستهتجاربدرونازرامدیریتیوسیاستی

نگاریسیاست.استشدهنامیده«سیاستنگاری»فردا،توسعهبنیاد
ومنظمیادگیریهدفباتجربه،یکمروروبازخوانیازاستعبارت

نگاریوقایعنهسیاستنگاری.دیگرانوخودتجاربازسیستماتیک
باراهتجربیکدرونرخدادهایووقایعبلکهسیاستگذاری،نهواست
برحاکمارزشهایونگرشهاروشها،واصولتفکرات،درکهدف
.میدهدقرارمطالعهموردبازیگرانشوتجربهیک

:میکندمطالعهالیهچهاردرراتجربهیکسَنااندیشگاه
رخدادهاووقایع•
نهادیواجتماعیزیرساخت•
ارزشهاوباورها•
بینشواندیشه•

هاآرشیوومستنداتدرنهرانگرشهاواندیشههاوباورهاوانگیزهها
لذا.ردکجستجوتجربهآنرقمزنندگانواشخاصبیاندربایدبلکه

داردتالشآرشیوها،ورسمیمنابعازاستفادهبرعالوهسَنااندیشگاه
بازگووکشفراکلیدیبازیگرانذهنوسینهدرنهفتهضمنیدانش
.کند

وقایع،مانیزتوالیوترتیبروایتضمن«سَنا»سیاستنگارانهمطالعات
بهمیکند،تبیینرارخدادهاوتصمیماتبینعلیتیوموجبیتیارتباط

راتتفکمیپردازد،رخدادهابروزساختاریواجتماعیبسترتوصیف
وردهکشناساییودرکراتصمیماتبرحاکممنطقونقشآفرینان

کلیدیبازیگرانبرحاکمارزشهایوباورهاآرمانهاوانگیزهها
.مینمایدبیانراتأثیرگذارنهادهایوتصمیمگیرندگان

ان،ایرسیاست نگاریاندیشگاه
ردافتوسعهبنیادتالش،«سَنا»

درایرانیتجربیاتتدوینبرای
.تاسپیشرفتمختلفعرصه های
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موسسه آینده نگری عمران ایران  
«عمران بان»

1397تاسیس 

فعالیتحوزه های

مرانعدستاندرکارمختلفحوزههایبینارتباطبهشکلدهی•
کشورآبادانیو

برتمرکزباعمرانیحوزههایمسائلبازتعریفوشناسائی•
عمرانمهندسی

لحراستایدرپژوهشیومطالعاتیفعالیتهایبهجهتدهی•
مساله

ازیرساختهاصالحجهتذینفعانهمکاریزمینهفراهمسازی•

همکاریتوانمندی هایوظرفیت ها

کشورعمرانپیشرویمسائلنظامتدوینوبررسی•
برایاقعوبامنطبقبسترایجادجهتموجودوضعیتپایشپروژههایانجامظرفیت•

عمرانحوزهدرآیندهنگری
تمدیریعمران،مهندسیمختلفهایحوزهمتخصصانهماندیشیفضایایجاد•

نشستبرگزاریطریقازاجتماعیعلومواقتصادبحران،
عمرانبامرتبطمختلفحوزههایمتخصصانبینشبکهسازیتوان•
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آرزوهایمهمترینازکشور،عمرانیحوزهدرمسائلحلراهبهرسیدن
وچهکومردمتاصنایعصاحبانومهندسانپژوهشگران،سیاستگذاران،

انجامبسیاریهایتالشعرصه،اینذینفعانواندرکاراندست.استبازار
بهامامیچرخند،خوببیشوکمتنهائی،بهخودبزرگ،چرخهای.میدهند

رااممندنظحرکتیکتانمیشوندبستوچفتهمبهبخوبیمیرسدنظر
.دهندشکل

جایگاهازتااستآنبر«عمرانبان»ایرانعمراننگریآیندهموسسه
ربامراینپایه.بپردازدکشورعمرانپیشرویچالشهایبهکالنتری
اسنادیبررسطریقازمهماین.استاستوارموجودشرایطپایشوشناسائی
انصاحبنظرنظراتجمعبندیوتخصصینشستهایبرگزاریموجود،
هبجهتدهیدرتالشآیندهنگرانه،نگاهاتخاذباعمران.میشوددنبال

دستاندرکارمختلفحوزههایبینارتباطایجادوپژوهشهاومطالعات
لحبهرسیدنراهوفراهمسازدراذینفعانهمکاریزمینهداردسعیعمران
.نمایدهمواررازیرساختهااصالحومساله
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حوزه های فعالیت

حوزهمالیاستارتاپهاوشرکتهایدانشبنیان
گفتمانسازیتأمینمالیازطریقحلمسئلهعملیاتی•
راهکارهاینوینتأمینمالیوایجادارزشازطریقشبکهسازی•
(Crowd Funding)تأمینسرمایهازطریقجمعسپاری•
آموزشوحلتعاملیمسائلحوزهمالی،مالیاتیوحسابداری•

استفادهازدانشآیندهپژوهیبرایپرداختنبهمسائلمالیکشور
تقویتگفتمانمسئولیتاجتماعی

خدماتقراردادها

(رونق سرمایه و تولید  ایرانیان)رَستا 
1397سال تاسیس 

همکاریظرفیت ها و توانمندی های 

اپهاوبرگزاریکارگاههایحلمسائلحوزهمالی،مالیاتیوحسابداریبرایاستارت
شرکتهایدانشبنیان

ارائهخدماتقراردادازجملهمشاوره،تهیهپیشنویس،ثبتوداوری
تأمینمالیازطریقجمعسپاری

ارائهخدماتآموزشگامبهگامحسابداریومالیبرایاستارتاپها
حلعملیاتیمسائلتأمینمالیازطریقایجادشبکه
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اینیشگاهیاندتفکرترویجومسائلحلدیرینهدغدغهبافرداتوسعهبنیاد
دردجدینگاهیایجادبهدستداردتالشمالیتأمینحوزهبهورودبابار

حلطریقازمالیتأمینگفتمانسازیبامهماین.بزندمالیتأمینمسئله
نوینراهکارهایارائهوپولمقولهبهجدیدنگاهیایجادوعملیاتیمسئله
وقالذکرففعالیتهایمجموعه.استگرفتهقرارپیگیریموردمالیتأمین
.گیرندمیقرارانجاممورد(ایرانیانتولیدوسرمایهرونق)رَستانامندتحت

وکشوردریاستارتاپوکارآفرینیاکوسیستمزائدالوصفرشدبهعنایتبا
بهبنیاندانششرکتهایواستارتاپهاصاحبانوکارآفرینانتوجهقابلنیاز

دررادخوفعالیتآغازرَستامالیاتی،ومالیتجربهودانشومالیتأمین
دماتخارائهبامیکندتالشواستدادهقرارشرکتهااینباهمافزاتعامل
،شبکهسازیومشاورهوکارگاهبرگزاریطریقازحوزهاینمسائلحل

اینازوهبرداشتنوپاشرکتهایمسائلحلراستایدربزرگگامیبتواند
.بپوشاندعملجامهخودرسالتبهبتواندطریق
ایجادواتیعملیمسئلهحلطریقازمالیتأمینگفتمانسازیرَستارسالت
این.استمالیتأمیننوینراهکارهایارائهوپولمقولهبهجدیدنگاهی
ابهمراهیوآموزشیتعاملیکارگاههایبرگزاریوشبکهایجادبانهاد

.بپوشاندعملجامهخودرسالتبهاستتالشدرنوپاشرکتهای
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(سرو)اندیشگاه سالمت روان 
1397تاسیس 

فعالیتحوزه های

فرارشتهایدانشعنوانبه(روانسالمتویژهبه)سالمت
روانسالمتبرتاکیدباسالمتتعیینگراجتماعیعوامل
ایرانامروزجامعهبرایاختصاصی(روانسالمتویژهبهو)سالمتمسایل

همکاریتوانمندی هایوظرفیت ها

یفرارشتهانگاهباایرانامروزجامعهدرسالمتمسایلشناسایی
،مختلفدانشهایمتخصصانمیانفکریوعلمیهمگراییایجاد
جامعه،سالمتمسایلبرایجامعترراهحلهاییبهدستیابیبهکمک

آنفرهنگیویژگیهایوظرفیتهابامتناسبسالمت،حوزهدر

اندیشگاه سرو، به سالمت می اندیشد
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نظرانصاحبمیانگسستگینوعیمشاهدهپیدر(سرو)روانسالمتاندیشگاه
اندازیراهآنهامیانهمگراییتقویتانگیزهباوسالمت،دردخیلمختلفحوزههای

یشهورزیاندوبحثبرایاستبستریآوردنفراهماندیشگاهاینرسالت.استشده
.سالمتعدیدهمسایلزمینهدرچندجانبه

بلندامهایگبرداشتنعلیرغمکشورمان،سالمتنظاممیدهدنشانگذشتهبهنگاه
هکروبهروستمهمیچالشهایبامقطعایندردرمان،وبهداشتزمینهدرموفقو

وابزارهاآمارها،ازگرفتنمددیعنیچالشها،اینبهبیرونازنگاهیباجز
ومی،براهحلهاییوشودمواجهآنهاباتوانستنخواهددیگر،دانشهایروششناسی

.کندتدوینجامعهتغییراتبهنسبتمنعطفحالعیندروآیندهنگرانهموثر،
درزیاندیشهوروفکریحرکتایجادمتکفلراخوداندیشگاه،اینراستاایندر

:میداندزیرسطوحوالیهها
فوریرخدادهایووقایع•
نهادیواجتماعیزیرساخت•
ارزشهاوباورها•
بینشواندیشه•

وقفسطوحدرماامروزجامعهسالمتمسایلکهاستآناندیشگاهاینپیشنهاد
وارایهاساسهمینبرنیزراهحلهابعد،مرحلهدروشدهطبقهبندیوتفکیکابتدا
،اعتیاداجتماعی،آسیبهایقبیلازمسایلی.شوندگذاردهآزمونوبحثبه

ابلیتقاینهمگیجوانان،ونوجواناندرهویتبحرانخودکشی،بهاقدامافسردگی،
وندشمالحظه(فوریرخدادهایقالبدریعنی)مدتکوتاهصورتبههمکهدارندرا
مدتلندب/میانافقیدرترتیباینبهوشودپرداختههمآنهازیرینسطوحبههمو

اندیشیدهدتمبلندومیانتاکوتاهراهحلهاییآنهابراینتیجهدروشوندنگریسته
هفعاالندخالتوحضوراساس،اینبر.شوندپیادهآنبامتناسبتدبیرهاو

علوماد،اقتصعلماجتماعی،پزشکیاجتماعی،علوممختلفرشتههایصاحبنظران
قلمدادضروریوحیاتیبسیارروانپزشکانوروانشناسانکناردرنیزسیاسی
.میشود
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انتشارات
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شدهمنتشر 

(1397)دولتنقشبهبانگاهکارعمومیفضایکسبوآسیبهایبادولت؛بررسیدرددلکسبوکارهایمردم
(1396)سالآینده؛تأملیبرنگاشتتجاریقدرتها50درجهان

(1395)روایتیازورودایرانبهسیاستگذاریفناورینانو-الفتای
(1395)تمدنوتحلیلتمدنی

(1395)آیندهنگریدرصنعتساختوسازدستنامه
(1394)دهجلدیدستنامهراهنمایعملمدیرانشهریمجموعه

(1393)روشهایآیندهنگاری
(1388)مدیریتاندیشگاه،ازتولدتاتوسعه

(1388)گذاریخطرپذیرسرمایه
(1388همکاریدرانتشارکتاب؛)طراحیسناریو

(1387)«ایرانیمیتواند»مجموعههفتگانهتکنگاشتهای
(1386)(چگونگیتولیدثروتازتحقیقوتوسعه)تجاریسازیفناوری

(1386همکاریدرانتشارکتاب؛)سالآیندهازمنظرامنیتی20دورنمایفناوریبیومتریکدر
(1385)عبورازطوفان؛راهنمایکاربردیشرکتهاینوپادرایران

(1384)روشهایآیندهنگاریتکنولوژی
(1384ذهنانگیزی،شبکهسازی؛)کتابهایسمنهایجوانآیندهپژوهمجموعه

انتشاردر حال 

آیندهنگریسالمتدستنامه
تهرانسیرتکونعملکرداجتماعیوفرهنگیدرشهرداریتکنگاشت

ناورینانونانووساختتجهیزاتآزمایشگاهیوصنعتیفسازیآزمایشگاهیشبکهایراندرسوم،تجاربسیاستیراه
حمایتازمتخصصانفناورینانوایراندرتشویقیسیاستهای،تجارببیشمارتاانگشتشمار

دانشآموزانترویجفناورینانوبین،درکلسیم،تجاربسیاستیایران+نانو
فناورینانوبینالمللیشکافتنپیله،تجاربسیاستیایراندرتدویناستانداردهایملّیو

نوآورانهفناورینانوداراییهایونوآوریهاحمایتاز،درپَتِنت،تجاربسیاستیایران...تا 19



آموزش و فرهنگ سازی

(1396)کسبوکارآیندهپژوهیمباحثطرحو«بارکد»تلویزیونیبرنامهباهمکاری•
پایدارتوسعهدفتر-انگلیسیزبانبه«پایدارتوسعهوآیندهپژوهی»تخصصیکارگاه•

(1396)امیرکبیرصنعتیدانشگاه
ربتأکیدبا(اجراودهیسازمانطراحی،)هاروشمفاهیم،:آیندهپژوهی»تخصصیکارگاه•

(1396)جمهوریریاستنوآوریوفناوریهمکاریهایمرکز-«فناورانهنوآوریهای
(1396)نانوپیشرفتالگویاینترنتیپایگاهایجاد•
-دیریتیمدرسآموختههایوتجربیات»بانانودانشجوییترویجگرانآشناییسمینار•

(1395)«نانوتوسعهسیاستی
شورایعالیخانهدبیرونانوفناوریتوسعهویژهستاد-«نانوپیشرفتالگوی»نشستدو•

(1395)فرهنگیانقالب
(1395)پزشکیعلومفرهنگستان-«پژوهیآیندهمکاتب»تخصصینشست•
(1395)نانوپیشرفتالگویتلگرامیکانالمدیریتوتأسیس•
(1386تا1383)نانودانشآموزیباشگاهترویجیوبسایتمدیریتوتأسیس•
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(1397)مپنایکتوسعهشرکت–«وکارکسبدرآیندهپژوهی»کارگاه•
(1397)طباطباییعالمهدانشگاهاجتماعیعلومدانشکده-«عملدرآیندهپژوهی»کارگاه•
(1397)آراپژوهشیمرکز-«سناریوپردازیروشهای»کارگاه•
ورایشدبیرخانه-«فرهنگی-اجتماعیمحوریتباآیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»کارگاه•

(1396)فرهنگیانقالبعالی
و1395)سازمانیسالمتارزیابیمنظوربه«سالمسازمانیمدل»موضوعباترویجینشستچهار•

1396)
همکاریهایمرکز-«محیطزیستمحوریتباآیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»کارگاه•

(1395)جمهوریریاستنوآوریوفناوری
وریزروندغددپژوهشکدههمکاریبا-«فناوریتوالیتحلیلوپتنتتحلیل»تخصصیکارگاه•

(1395)متابولیسم
منطقهکالنتغذیهخدماتتعالیوتوسعهکارگروه-«آمایشروشهایومفاهیم»تخصصیکارگاه•

(1395)آمایشی9
علومانفرهنگست-«سالمتمحوریتباآیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»هایکارگاهسلسله•

(1395-1394)پزشکی
،بهداشتوزارت-«بهداشتوسالمتمحوریتباآیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»کارگاه•

(1394)پزشکیآموزشودرمان
ددغپژوهشکده-«نخبگانمدیریتمحوریتباآیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»کارگاه•

(1393)متابولیسموریزدرون
وپژوهشمدیریتعالیدورهسومینودومیندر«(رهنگاشت)راهنقشه»تخصصیکارگاههای•

(1393)پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت،بهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاه-فناوری
(1387)جوانانملیسازمان-«جوانانمحوریتباآیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»کارگاه•
-«مردمنهادسازمانهایمحوریتباآیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»هایکارگاهسلسله•

کردستان،مازندران،فارس،جنوبی،ورضویخراسانبوشهر،استانهایدرعالقهمندسمنهای
(1387)شرقیآذربایجانبلوچستان،وسیستاناصفهان،تهران،

(1385)فناوریمحوریتبامعادنوصنایعوزارت-«آیندهپژوهیروشهایومفاهیممبانی،»کارگاه•
ECOعضوکشورهایبرای«مخاطرهپذیرسرمایهگذاریباآشنایی»آموزشیبینالمللیکارگاه•

(1384)
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پروژه های منتخب
عهتوسوتدبیر»اندیشگاهینشستهایسلسلهراهاندازی
مصلحتتشخیصمجمعراهبردیبررسیهایدفتر-«شهری

(1397)نظام
سازمان«سرزمینتوسعهپایداری»اندیشگاهاندازیراه

(1395)زیستمحیطازحفاظت
ستاد«نانوپیشرفتالگویاندیشگاه»مدیریتوراهاندازی

(1393)نانوفناوریتوسعهویژه
عمنابیکپارچهمدیریت»اندیشگاهمدیریتوراهاندازی
(1392)طبیعیمنابعوجنگلهاسازمان«طبیعی
وعصنایوزارت«صنعتونانو»اندیشگاهمدیریتوراهاندازی
(1384)معادن

بهداشتوزارت«نانوفناوری»اندیشگاهمدیریتوراهاندازی
(1384)پزشکیآموزشودرمان

مرکز«فردابیومتریك»اندیشگاهمدیریتوراهاندازی
(1384)جمهوریریاستنوآوریوفناوریهمکاریهای
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دولت،نقشبهنگاهباکار،وکسبفضایعمومیآسیبهایبررسیپروژههایسلسله•
برالیاتمنقشواجتماعیتأمینبیمهنقشخورده؛شکستشرکتهایتجارببرمبتنی
افزودهارزش

بنیاندانشصادراتدرایرانیشرکتهایتجاربمرور•
تجربیاتپایهرب(سیاستنگاری)مدیریتیوسیاستیدرسآموختههایتدوینپروژههایسلسله•

(فناپ)کشوراتاطالعفناوریهولدینگبزرگترینتاسیسسوختی؛پیلنانو؛فناوریتوسعه
میکروتوربینفناوریآیندهپژوهی•
همشهریمجالتگروهآیندهپژوهی•
ایرانسینمایچشماندازوکشورسینمایآیندهترسیم•
سناریوهاتدوینبخش-شمالیخراسانسرزمینآمایشسندتهیه•
تهرانشهرداریرویپیشمعضالتنقشهترسیمواولویتبندیوشناسایی•
پزشکیمعلوفرهنگستانآیندهنگاریوکالنرصدنظریهپردازی،گروهراهبردیسندتهیه•
نیروپژوهشگاهسیاستپژوهیمدلوآیندهپژوهینظامطراحی•
طبیعیمنابعیکپارچهمدیریتراهنقشهتدوین•
سالمت،وزیستمحیطشهری،خدماتحوزههایدرشهریتحولراهبردیسندتدوین•

بحرانوایمنی
خطرپذیرسرمایهگذاریصنعتملیشبکهدییرخانهتاسیسوراهاندازی•
جنگلملیبرنامهآیندهنگاریترویج•
ایراندرابررساناملیفناوریراهبردهایتدوینوآیندهپژوهی•
وصنعتبخشنوینفناوریهایحوزهدرکشورتوسعهپنجمبرنامهاحکامازبخشیتدوین•

معدن
دارونآزادمنطقهدراطالعاتفناوریکارگیریبهگسترشبرایالزمراهبردهایطراحی•
نفتوزارتدرپژوهشارزیابیملینظامطراحی•
نانوآموزیدانشملیباشگاهتاسیسوطراحی•
آیندهپژوهجوانهایسمنملیشبکهاندازیراه•
فعالسازیودفاعیوامنیتیمنظرازآیندهسال20دربیومتریکفناوریدورنمایتدوین•

نقشآفرینانشبکه
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تـــــوزارتنف
پژوهشـــگاهنیرو

رداریتهرانــــشه
راهوشهرسازیوزارت

عادنـوزارتصنایعوم
مرکزتحقیقاتمخابرات

هآزاداروندـسازمانمنطق
مشـهآزادقـسازمانمنطق

پژوهشـگاهبینالمللیزلزله
وزارتعلومتحقیقاتوفناوری

دانشگاههاومراکزآموزشعالی
سازمانبورساوراقبهادارتهران

سازمانفرهنگیهنریشهرداریتهران
مرکزآیندهپژوهیعلوموفناوریدفاعی

شورایاسالمیلسـهایمجپژوهشمرکز
مجموعههایاندیشگاهیودانشبنیانغیردولتی

ریاستجمهوریپیشرفتتحولوهمکاریهایمرکز

farda.irپایگاهاینترنتی

/instagram.com/btf_fardaاینستاگرام

twitter.com/btf_fardaتوییتر

goo.gl/BuBXEpلینکدین

/facebook.com/btf.fardaفیسبوک

aparat.com/farda_irآپارات
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