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اهداف و حوزههای فعالیت
توسعه اندیشگاهی
هدف:ایجادوتوسعهنظاماتونهادهایبومیارزشمداردرتولیدفکروحلمسائلسیاستگذاریعمومی
آیندهپژوهی و آیندهنگاری
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سیاستنگاری
هدف:الگوسازی،درسآموزیویادگیرینظاممندمبتنیبرتجربیاتبومی

بنیاد توسعه فردا از سال  1381در عرصه
اندیشهورزی و تولید فکر فعالیت میکند.
سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه
پایه آیندهنگری ،مطالعات بین رشتهای و
تکیه بر شبکهسازی است.
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اصول و خطوط مشی
چارچوبارزشمدارانه
دیدآیندهنگرانه
عملبینرشتهای
تولیدبروندادهایصادقانه،منصفانه،سودمند
توجهتوامانبهعامهونخبگانجامعه

خدمات اندیشگاهی

خدمات زنجیره سیاستپژوهی (بسته تجمعی تشخیص ،تدبیر،
تصمیم ،اقدام)
• آیندهاندیشی و آیندهنگری (چشماندازسازی؛ خدمات مشاوره در تحقیق و
توسعه آیندهنگرانه)
• مطالعات سیاستی و راهبردی
• سیاستنگاری ،مستندسازی دانش ضمنی و شفاهی سیاستی و مدیریتی و
تولید دانش مکتوب
• طراحی مدلهای سیاستی و مدیریتی بومی
• توسعه مفهومی و تولید محتوا
• پایش ،دیدهبانی و رصد
گفتمانسازی ،ترویج و فرهنگسازی
شبکهسازی و طراحی و تنظیم ساختارها؛ طراحی ،تأسیس و
مدیریت ساختارهای تخصصی اندیشگاهی
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اندیشگاه پاسخ
تاســـیس 1381

حوزههای فعالیت
توانمندسازی نظام اندیشگاهی و تعاون با سایر مجموعههای اندیشه ورز
و سیاستگذار
مساله شناسی معضالت اصلی پیش روی نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران و مواجهه با آن در سطوح ملی و استانی
توسعه مبانی نظری مبتنی بر بینه دینی برای پاسخ به مسالههای
سیاستگذاری در جمهوری اسالمی ایران

ظرفیتها و توانمندیهای همکاری
تبیین مساله شامل :تعیین ذینفعان ،پیشنهاد متفکران و ذینفعانی که میتوان از ایشان مشارکت گرفت ،سطح
پیچیدگی و خالصهای از مطالعات انجام شده مرتبط است .در این مرحله اگر حل مساله از طریق پاسخگویی سریع
ممکن نباشد با ذکر دالیل اعالم خواهد شد.
حل مساله شامل اجرای روشهای متناسب با موضوع است .میتواند یک یا چند جلسه گروه متمرکز باشد .میتواند
کارگاه سناریو و یا حتی اجرای دلفی محدود و موارد مشابه باشد.
نشر پاسخ یعنی فعال کردن سمنها ،اجرای جمع سپاری و مقاله در روزنامه و یا مصاحبه و مانند آن
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الف) معضالت کشور دارای تنوع ،تغییر با سرعت باال و پیچیدگی عوامل موثر درآن است.
از یک سو نیاز به تصمیمگیری سریع و اقدام در صحنه دارد و از سوی دیگر هم معضل و
هم پاسخ آن امتداد زمانی طوالنی دارد .به طور مثال بحران کم آبی و یا معضل سیل را
نمیتوان به پژوهشهای موکول طوالنی کرد اما بدون پرداختن عمیق به آن همواره این
معضل باقی میماند و هر سال به گونهای رخ نشان میدهد.
ب) مسالههای یک جامعه مدرن و راه حلهای رایج آن متفاوت از مسالههای جمهوری
اسالمی ایران به عنوان ساختار برآمده از انقالب اسالمی و رویکرد جامع توحیدی برای
حل آنها است .نگاه صرفا سیستماتیک به معضالت کشور بدون در نظرگرفتن اهمیت
پاسخ به سواالتی اساسی چون معنای سالمت ،رابطه انسان و محیط زیست ،حقوق متقابل
انسان و همنوعان و موجودات پیرامونش و مانند آن در بهترین حالت منجر به ترسیم
جامعهای مدرن خواهد شد که درون خود پر از تناقضات اجتماعی و فرهنگی است و با
کوچکترین استرس خارجی نظیر بحران اقتصادی و یا پدیدهای زیست محیطی دچار
تنش و بحران جدی میشود.
پرداختن به مسالههای پیچیده ،دارای عدم قطعیت باال ،متاثر از ذینفعان متعدد به
گونهای که مساله فروکاهیده نشود و همه الیههای اجتماعی ،فرهنگی و فکری آن مورد
توجه قرار گیرد ،نیاز به تدوین متدولوزی و روش شناسی متناسب دارد .دنیای مدرن در
طول صد و پنجاه سال از طریق تشکیل زنجیرهای از نهادهای متنوع توانسته متناسب با
نوع نگاهش به انسان و ماهیت مسالههای وی حلقه حل مساله و تصمیمگیری خود را
شکل داده و دارای تجارب ارزشمندی به ویژه به لحاظ تکنیکی است و تجربه کاربست آن
در صدها هزار و بلکه بیشتر معضل و مساله ،گنجینه ارزشمندی برای بهره بردن است .اما
باید میان روش و روش شناسی (یعنی چگونگی به کاربردن روشها) تمایز داد .متدولوژی
از نگاه متفاوت به ماهیت مساله و شرایط مرزی مساله تاثیر میپذیرد.
اندیشگاه پاسخ متکی بر تجربه  17ساله بنیاد توسعه فردا و مجموعههای فکری همراه و
برآمده از آن ضمن نقشآفرینی برای توانمندسازی نظام اندیشگاهی کشور ،به طور
موضوعی به سراغ معضالت اساسی پیش روی کشور چه در سطح محلی و چه در سطح
ملی و بینالمللی رفته و نوبه خود برای مواجهه با آن تالش میکند.
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ظرفیتها و توانمندیهای همکاری






آموزش حین عمل و ترویج مفاهیم آیندهاندیشی در سطوح فردی،
گروهی ،سازمانی و ملی (کارگاههای حل مسأله با رویکرد آیندهنگرانه)
مشاوره و تصمیمسازی آیندهنگرانه در حیطههای علم و فناوری،
مدیریت سازمانی ،مدیریت کسب و کار و سیستمهای فرهنگی-
اجتماعی در قالب پژوهش و مطالعه
طراحی و تدوین استانداردها ،ضوابط ،دستورالعملها ،دستنامهها و
راهنماهای آیندهنگر در راستای پیادهسازی نظام آیندهنگری
طراحی و تنظیم برنامههای راهبردی و عملیاتی با رویکرد آیندهنگرانه
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اندیشگاه تدبیر فردا

تأسیس1381:

حوزههای فعالیت
آیندهنگاریعلموفناوری
مدیریتآیندهدرکسبوکاروسازمانها
آیندهنگریدرسیستمهایفرهنگیواجتماعی

خانواده بنیاد توسعه فردا با دغدغه و رویکردی مشترک برای «صورتبندی و
حل مسأله به شیوهای آیندهنگرانه» ،سالهاست که تمرکز خود را بر تسری
رویکرد آیندهنگری به کمک فعالیتهای نظاممند اندیشگاهی بنا نهاده است.
دغدغه اصلی «اندیشگاه تدبیر فردا» جهت حل مسائلِ مخاطبین و متعاملین،
صرفاً بر کاربست روشهای علمی آیندهپژوهی متکی نیست؛ بلکه رسالت
اصلی این اندیشگاه همانا تسهیلگری ملموس فرایندهای سیاستگذاری،
تصمیمگیری و برنامهریزی با رویکرد آیندهنگر است .تخصصهای
بینرشتهای اعضای اندیشگاه ،توانمندی مدیریت دانش خبرگانی و قابلیت
پیادهسازی روشهای آیندهپژوهی متناسب با پروژهها ،از جمله مؤلفههایی
است که موفقیت و دستاوردهای زیادی را برای اندیشگاه و شبکه همکاران او
به ارمغان آورده است .برگزاری کارگاهها و نشستهای آموزشی ،انجام
مطالعات آینده و تدوین گزارشهای تحلیلی و راهبردی به فراخور مسائل،
غالب فعالیتهای این اندیشگاه شمرده میشود« .اندیشگاه تدبیر فردا» با
داشتن سابقهای  15ساله عهدهدار اجرای پروژههای تخصصی آیندهپژوهی و
آیندهنگاری در بنیاد توسعه فردا است.
موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی ،صنعت ساختوساز ،نظام سالمت،
بخش انرژی شامل نفت و گاز و صنعت برق ،هنر و رسانه ،از جمله
باسابقهترین زمینههای کاری «اندیشگاه تدبیر فردا» برای اجرای پروژههای
آیندهپژوهی بوده است.
اهم ابزارها و تکنیکهای مورد استفاده در این اندیشگاه عبارتند از
سناریوپردازی ،چشماندازسازی ،نقشهراه ،تحلیل اثر متقابل ،دیدهبانی و پویش
محیطی و ارزیابی پابرجایی.
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اندیشگاه
تـــدبیر و
توســــعه
شــــهری
تاســـیس 1389

ظرفیتها و توانمندیهای همکاری
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سیاستپژوهی و تسهیل فرایندهای سیاستگذاری در
حوزههای سه گانه شــــهر ،محـــیط زیست و توســــعه
شبکهسازی متخصصان و خبرگان
گفتمانسازی و ترویج سیاستهای منتخب در سطوح
محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی

حوزههای فعالیت





برنامهریزیمنطقهایوآمایش
مدیریتیکپارچهشهری
پایداریشهر-زیستبوم
آیــندهنگاریشهـــری

پایداری شهر-زیستبوم و تحقق زیست نیکوی انسانی ،از مهمترین آرزوهای
سیاستگذاران و مدیران توسعه شهری به شمار می آید .تصمیمسازی و سیاستگذاری
برای شهرها ،موضوعی پیچیده ،چند کارکردی ،چند رشتهای ،دارای چند کنشگر،
چندمعیاره و چندسطحی است.

«اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری» با برقراری ارتباط میان بخشهای مختلف
سیاستگذاری شامل حاکمیت ،نهادهای عمومی و غیر دولتی ،دانشگاهها ،جامعه مدنی،
بنگاههای خصوصی و هر مجموعه فعال در این زنجیره ،به ایفای نقش اندیشگاهی خود
در حوزه «شهر»« ،محیط زیست» و «توسعه» میپردازد.
«اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری» با پر کردن خالء میان «نظر» تا «عمل» به حل
مساله پرداخته و یافتههای خود را با سیاستگذاران و تصمیمگیران دولتی ،عمومی و
غیردولتی در همه سطوح و با در نظر داشتن منافع همه ذینفعان به اشتراک میگذارد؛ و
در همین حین تالش میکند به عنوان نهادی برای تقویت صدای ذینفعان کلیدی
حوزه شهر ،منطقه و محیط زیست فعالیت کند.
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اندیشگاه سیاستنگاری ایران (سَنا)

تاسیس 1391

حوزههای فعالیت
تجربههای ملّی ،محلّی ،سازمانی و
بنگاهی مرتبط با:
دانش و فناوریهای نو
فرهنگ و امور اجتماعی
صنعت ،بازار ،کارآفرینی و اشتغال
مدیریت استعدادها

ظرفیتها و توانمندیهای همکاری
تدوینتجاربسازمانهاوبنگاهها
تولیددانشمدیریتیمبتنیبرتجاربسازمانهاوبنگاهها
بازارائهتجربیاتودرسآموختههادرقالببصریوهنری
شبکهسازیخبرگان،پژوهشگرانومنتقدانگردمحوریکتجربه
مدیریتدانش
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اندیشگاه سیاستنگاری ایران،
«سَنا» ،تالش بنیاد توسعه فردا
برای تدوین تجربیات ایرانی در
عرصههای مختلف پیشرفت است.
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اندیشگاه سیاستنگاری ایران «سَنا» درصدد آن است که مدلهای
سیاستی و مدیریتی را از درون تجارب زیسته استخراج کند .این کار در
بنیاد توسعه فردا« ،سیاستنگاری» نامیده شده است .سیاستنگاری
عبارت است از بازخوانی و مرور یک تجربه ،با هدف یادگیری منظم و
سیستماتیک از تجارب خود و دیگران .سیاستنگاری نه وقایعنگاری
است و نه سیاستگذاری ،بلکه وقایع و رخدادهای درون یک تجربه را با
هدف درک تفکرات ،اصول و روشها ،نگرشها و ارزشهای حاکم بر
یک تجربه و بازیگرانش مورد مطالعه قرار میدهد.
اندیشگاه سَنا یک تجربه را در چهار الیه مطالعه میکند:
• وقایع و رخدادها
• زیرساخت اجتماعی و نهادی
• باورها و ارزشها
• اندیشه و بینش
انگیزهها و باورها و اندیشهها و نگرشها را نه در مستندات و آرشیوها
بلکه باید در بیان اشخاص و رقمزنندگان آن تجربه جستجو کرد .لذا
اندیشگاه سَنا عالوه بر استفاده از منابع رسمی و آرشیوها ،تالش دارد
دانش ضمنی نهفته در سینه و ذهن بازیگران کلیدی را کشف و بازگو
کند.
مطالعات سیاستنگارانه «سَنا» ضمن روایت ترتیب و توالی زمانی وقایع،
ارتباط موجبیتی و علیتی بین تصمیمات و رخدادها را تبیین میکند ،به
توصیف بستر اجتماعی و ساختاری بروز رخدادها میپردازد ،تفکرات
نقشآفرینان و منطق حاکم بر تصمیمات را درک و شناسایی کرده و
انگیزهها و آرمانها باورها و ارزشهای حاکم بر بازیگران کلیدی
تصمیمگیرندگان و نهادهای تأثیرگذار را بیان مینماید.

موسسه آیندهنگری عمران ایران
«عمرانبان»

تاسیس 1397

حوزههای فعالیت
•
•
•
•

شکلدهی به ارتباط بین حوزههای مختلف دستاندرکار عمران
و آبادانی کشور
شناسائی و بازتعریف مسائل حوزههای عمرانی با تمرکز بر
مهندسی عمران
جهتدهی به فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی در راستای حل
مساله
فراهمسازی زمینه همکاری ذینفعان جهت اصالح زیرساختها

ظرفیتها و توانمندیهای همکاری
•
•
•
•
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بررسی و تدوین نظام مسائل پیشروی عمران کشور
ظرفیت انجام پروژههای پایش وضعیت موجود جهت ایجاد بستر منطبق با واقع برای
آیندهنگری در حوزه عمران
ایجاد فضای هماندیشی متخصصان حوزه های مختلف مهندسی عمران ،مدیریت
بحران ،اقتصاد و علوم اجتماعی از طریق برگزاری نشست
توان شبکهسازی بین متخصصان حوزههای مختلف مرتبط با عمران

رسیدن به راه حل مسائل در حوزه عمرانی کشور ،از مهمترین آرزوهای
سیاستگذاران ،پژوهشگران ،مهندسان و صاحبان صنایع تا مردم کوچه و
بازار است .دست اندرکاران و ذینفعان این عرصه ،تالش های بسیاری انجام
میدهند .چرخهای بزرگ ،خود به تنهائی ،کم و بیش خوب میچرخند ،اما به
نظر میرسد بخوبی به هم چفت و بست نمیشوند تا یک حرکت نظاممند را
شکل دهند.
موسسه آینده نگری عمران ایران «عمرانبان» بر آن است تا از جایگاه
کالنتری به چالشهای پیشروی عمران کشور بپردازد .پایه این امر بر
شناسائی و پایش شرایط موجود استواراست .این مهم از طریق بررسی اسناد
موجود ،برگزاری نشستهای تخصصی و جمعبندی نظرات صاحبنظران
دنبال میشود .عمران با اتخاذ نگاه آیندهنگرانه ،تالش در جهتدهی به
مطالعات و پژوهشها و ایجاد ارتباط بین حوزههای مختلف دستاندرکار
عمران سعی دارد زمینه همکاری ذینفعان را فراهمسازد و راه رسیدن به حل
مساله و اصالح زیرساختها را هموار نماید.
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رَستا (رونق سرمایه و تولید ایرانیان)
سال تاسیس 1397

حوزههای فعالیت
حوزهمالیاستارتاپهاوشرکتهایدانشبنیان
• گفتمانسازیتأمینمالیازطریقحلمسئلهعملیاتی
• راهکارهاینوینتأمینمالیوایجادارزشازطریقشبکهسازی
• تأمینسرمایهازطریقجمعسپاری()Crowd Funding
• آموزشوحلتعاملیمسائلحوزهمالی،مالیاتیوحسابداری
استفادهازدانشآیندهپژوهیبرایپرداختنبهمسائلمالیکشور
تقویتگفتمانمسئولیتاجتماعی
خدماتقراردادها

ظرفیتها و توانمندیهای همکاری
برگزاریکارگاههایحلمسائلحوزهمالی،مالیاتیوحسابداریبرایاستارتاپهاو
شرکتهایدانشبنیان
ارائهخدماتقراردادازجملهمشاوره،تهیهپیشنویس،ثبتوداوری
تأمینمالیازطریقجمعسپاری
ارائهخدماتآموزشگامبهگامحسابداریومالیبرایاستارتاپها
حلعملیاتیمسائلتأمینمالیازطریقایجادشبکه
14

بنیاد توسعه فردا با دغدغه دیرینه حل مسائل و ترویج تفکر اندیشگاهی این
بار با ورود به حوزه تأمین مالی تالش دارد دست به ایجاد نگاهی جدید در
مسئله تأمین مالی بزند .این مهم با گفتمانسازی تأمین مالی از طریق حل
مسئله عملیاتی و ایجاد نگاهی جدید به مقوله پول و ارائه راهکارهای نوین
تأمین مالی مورد پیگیری قرار گرفته است .مجموعه فعالیتهای فوقالذکر
تحت نامند رَستا (رونق سرمایه و تولید ایرانیان) مورد انجام قرار میگیرند.
با عنایت به رشد زائدالوصف اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی در کشور و
نیاز قابل توجه کارآفرینان و صاحبان استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان به
تأمین مالی و دانش و تجربه مالی و مالیاتی ،رَستا آغاز فعالیت خود را در
تعامل همافزا با این شرکتها قرار داده است و تالش میکند با ارائه خدمات
حل مسائل این حوزه از طریق برگزاری کارگاه و مشاوره و شبکهسازی،
بتواند گامی بزرگ در راستای حل مسائل شرکتهای نوپا برداشته و از این
طریق بتواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.
رسالت رَستا گفتمانسازی تأمین مالی از طریق حل مسئله عملیاتی و ایجاد
نگاهی جدید به مقوله پول و ارائه راهکارهای نوین تأمین مالی است .این
نهاد با ایجاد شبکه و برگزاری کارگاههای تعاملی آموزشی و همراهی با
شرکتهای نوپا در تالش است به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.
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اندیشگاه سالمت روان (سرو)

تاسیس 1397

اندیشگاه سرو ،به سالمت میاندیشد

حوزههای فعالیت
سالمت (به ویژه سالمت روان) به عنوان دانش فرارشتهای
عوامل اجتماعی تعیینگر سالمت با تاکید بر سالمت روان
مسایل سالمت (و به ویژه سالمت روان) اختصاصی برای جامعه امروز ایران

ظرفیتها و توانمندیهای همکاری
شناسایی مسایل سالمت در جامعه امروز ایران با نگاه فرارشتهای
ایجاد همگرایی علمی و فکری میان متخصصان دانشهای مختلف،
کمک به دستیابی به راهحلهایی جامعتر برای مسایل سالمت جامعه،
در حوزه سالمت ،متناسب با ظرفیتها و ویژگیهای فرهنگی آن
16

اندیشگاه سالمت روان (سرو) در پی مشاهده نوعی گسستگی میان صاحبنظران
حوزههای مختلف دخیل در سالمت ،و با انگیزه تقویت همگرایی میان آنها راهاندازی
شده است .رسالت این اندیشگاه فراهم آوردن بستری است برای بحث و اندیشهورزی
چندجانبه در زمینه مسایل عدیده سالمت.
نگاه به گذشته نشان میدهد نظام سالمت کشورمان ،علیرغم برداشتن گامهای بلند
و موفق در زمینه بهداشت و درمان ،در این مقطع با چالشهای مهمی روبهروست که
جز با نگاهی از بیرون به این چالشها ،یعنی مدد گرفتن از آمارها ،ابزارها و
روششناسی دانشهای دیگر ،نخواهد توانست با آنها مواجه شود و راهحلهایی بومی،
موثر ،آیندهنگرانه و در عین حال منعطف نسبت به تغییرات جامعه تدوین کند.
در این راستا این اندیشگاه ،خود را متکفل ایجاد حرکت فکری و اندیشهورزی در
الیهها و سطوح زیر میداند:
• وقایع و رخدادهای فوری
• زیرساخت اجتماعی و نهادی
• باورها و ارزشها
• اندیشه و بینش
پیشنهاد این اندیشگاه آن است که مسایل سالمت جامعه امروز ما در سطوح فوق
ابتدا تفکیک و طبقهبندی شده و در مرحله بعد ،راهحلها نیز بر همین اساس ارایه و
به بحث و آزمون گذارده شوند .مسایلی از قبیل آسیبهای اجتماعی ،اعتیاد،
افسردگی ،اقدام به خودکشی ،بحران هویت در نوجوانان و جوانان ،همگی این قابلیت
را دارند که هم به صورت کوتاه مدت (یعنی در قالب رخدادهای فوری) مالحظه شوند
و هم به سطوح زیرین آنها هم پرداخته شود و به این ترتیب در افقی میان/بلند مدت
نگریسته شوند و در نتیجه برای آنها راهحلهایی کوتاه تا میان و بلند مدت اندیشیده
و تدبیرها متناسب با آن پیاده شوند .بر این اساس ،حضور و دخالت فعاالنه
صاحبنظران رشتههای مختلف علوم اجتماعی ،پزشکی اجتماعی ،علم اقتصاد ،علوم
سیاسی نیز در کنار روانشناسان و روانپزشکان بسیار حیاتی و ضروری قلمداد
میشود.
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انتشارات
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منتشر شده
درددلکسبوکارهایمردمبادولت؛بررسیآسیبهایعمومیفضایکسبوکاربانگاهبهنقشدولت()1397
جهاندر 50سالآینده؛تأملیبرنگاشتتجاریقدرتها()1396
الفتای -روایتیازورودایرانبهسیاستگذاریفناورینانو()1395
تمدنوتحلیلتمدنی()1395
دستنامهآیندهنگریدرصنعتساختوساز()1395
مجموعهدهجلدیدستنامهراهنمایعملمدیرانشهری()1394
روشهایآیندهنگاری()1393
مدیریتاندیشگاه،ازتولدتاتوسعه()1388
سرمایهگذاریخطرپذیر()1388
طراحیسناریو(همکاریدرانتشارکتاب؛)1388
مجموعههفتگانهتکنگاشتهای«ایرانیمیتواند» ()1387
تجاریسازیفناوری(چگونگیتولیدثروتازتحقیقوتوسعه) ()1386
دورنمایفناوریبیومتریکدر 20سالآیندهازمنظرامنیتی(همکاریدرانتشارکتاب؛)1386
عبورازطوفان؛راهنمایکاربردیشرکتهاینوپادرایران()1385
روشهایآیندهنگاریتکنولوژی()1384
مجموعهکتابهایسمنهایجوانآیندهپژوه(ذهنانگیزی،شبکهسازی؛)1384

در حال انتشار

19

دستنامهآیندهنگریسالمت
تکنگاشتسیرتکونعملکرداجتماعیوفرهنگیدرشهرداریتهران
راهسوم،تجاربسیاستیایراندرشبکهسازیآزمایشگاهینانووساختتجهیزاتآزمایشگاهیوصنعتیفناورینانو
انگشتشمارتابیشمار،تجاربسیاستهایتشویقیایراندرحمایتازمتخصصانفناورینانو
نانو+کلسیم،تجاربسیاستیایران،درترویجفناورینانوبیندانشآموزان
شکافتنپیله،تجاربسیاستیایراندرتدویناستانداردهایملّیوبینالمللیفناورینانو
تا...پَتِنت،تجاربسیاستیایران،درحمایتازنوآوریهاوداراییهاینوآورانهفناورینانو

آموزش و فرهنگسازی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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همکاری با برنامه تلویزیونی «بارکد» و طرح مباحث آیندهپژوهی کسبوکار ()1396
کارگاه تخصصی «آیندهپژوهی و توسعه پایدار» به زبان انگلیسی  -دفتر توسعه پایدار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()1396
کارگاه تخصصی «آیندهپژوهی :مفاهیم ،روشها (طراحی ،سازماندهی و اجرا) با تأکید بر
نوآوریهای فناورانه»  -مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ()1396
ایجاد پایگاه اینترنتی الگوی پیشرفت نانو ()1396
سمینار آشنایی ترویجگران دانشجویی نانو با «تجربیات و درسآموختههای مدیریتی-
سیاستی توسعه نانو» ()1395
دو نشست «الگوی پیشرفت نانو» -ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دبیرخانه شورایعالی
انقالب فرهنگی ()1395
نشست تخصصی «مکاتب آیندهپژوهی» -فرهنگستان علوم پزشکی ()1395
تأسیس و مدیریت کانال تلگرامی الگوی پیشرفت نانو ()1395
تأسیس و مدیریت وبسایت ترویجی باشگاه دانشآموزی نانو ( 1383تا )1386

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

کارگاه «آیندهپژوهی در کسب وکار» – شرکت توسعه یک مپنا ()1397
کارگاه «آیندهپژوهی در عمل»  -دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ()1397
کارگاه «روشهای سناریوپردازی»  -مرکز پژوهشی آرا ()1397
کارگاه «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی با محوریت اجتماعی-فرهنگی» -دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی ()1396
چهار نشست ترویجی با موضوع «مدل سازمانی سالم» به منظور ارزیابی سالمت سازمانی ( 1395و
)1396
کارگاه «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی با محوریت محیطزیست» -مرکز همکاریهای
فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ()1395
کارگاه تخصصی «تحلیل پتنت و تحلیل توالی فناوری» -با همکاری پژوهشکده غدد درونریز و
متابولیسم ()1395
کارگاه تخصصی «مفاهیم و روشهای آمایش»  -کارگروه توسعه و تعالی خدمات تغذیه کالن منطقه
 9آمایشی ()1395
سلسله کارگاههای «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی با محوریت سالمت» -فرهنگستان علوم
پزشکی ()1395-1394
کارگاه «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی با محوریت سالمت و بهداشت» -وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ()1394
کارگاه «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی با محوریت مدیریت نخبگان» -پژوهشکده غدد
درونریز و متابولیسم ()1393
کارگاههای تخصصی «نقشه راه (رهنگاشت)» در دومین و سومین دوره عالی مدیریت پژوهش و
فناوری  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ()1393
کارگاه «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی با محوریت جوانان» -سازمان ملی جوانان ()1387
سلسله کارگاههای «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی با محوریت سازمانهای مردمنهاد»-
سمنهای عالقهمند در استانهای بوشهر ،خراسان رضوی و جنوبی ،فارس ،مازندران ،کردستان،
تهران ،اصفهان ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان شرقی ()1387
کارگاه «مبانی ،مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی» -وزارت صنایع و معادن با محوریت فناوری ()1385
کارگاه بینالمللی آموزشی «آشنایی با سرمایهگذاری مخاطرهپذیر» برای کشورهای عضو ECO
()1384
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پروژههای منتخب

22

راهاندازی سلسله نشستهای اندیشگاهی «تدبیر و توسعه
شهری» -دفتر بررسیهای راهبردی مجمع تشخیص مصلحت
نظام ()1397
راه اندازی اندیشگاه «پایداری توسعه سرزمین» سازمان
حفاظت از محیط زیست ()1395
راهاندازی و مدیریت «اندیشگاه الگوی پیشرفت نانو» ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو ()1393
راهاندازی و مدیریت اندیشگاه «مدیریت یکپارچه منابع
طبیعی» سازمان جنگلها و منابع طبیعی ()1392
راهاندازی و مدیریت اندیشگاه «نانو و صنعت» وزارت صنایع و
معادن ()1384
راهاندازی و مدیریت اندیشگاه «فناوری نانو» وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ()1384
راهاندازی و مدیریت اندیشگاه «بیومتریك فردا» مرکز
همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ()1384

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سلسله پروژههای بررسی آسیبهای عمومی فضای کسب و کار ،با نگاه به نقش دولت،
مبتنی بر تجارب شرکتهای شکست خورده؛ نقش بیمه تأمین اجتماعی و نقش مالیات بر
ارزش افزوده
مرور تجارب شرکتهای ایرانی در صادرات دانش بنیان
سلسله پروژههای تدوین درسآموختههای سیاستی و مدیریتی (سیاستنگاری) بر پایه تجربیات
توسعه فناوری نانو؛ پیل سوختی؛ تاسیس بزرگترین هولدینگ فناوری اطالعات کشور (فناپ)
آیندهپژوهی فناوری میکروتوربین
آیندهپژوهی گروه مجالت همشهری
ترسیم آینده سینمای کشور و چشمانداز سینمای ایران
تهیه سند آمایش سرزمین خراسان شمالی -بخش تدوین سناریوها
شناسایی و اولویتبندی و ترسیم نقشه معضالت پیش روی شهرداری تهران
تهیه سند راهبردی گروه نظریهپردازی ،رصد کالن و آیندهنگاری فرهنگستان علوم پزشکی
طراحی نظام آیندهپژوهی و مدل سیاستپژوهی پژوهشگاه نیرو
تدوین نقشه راه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی
تدوین سند راهبردی تحول شهری در حوزههای خدمات شهری ،محیط زیست و سالمت،
ایمنی و بحران
راهاندازی و تاسیس دییرخانه شبکه ملی صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر
ترویج آیندهنگاری برنامه ملی جنگل
آیندهپژوهی و تدوین راهبردهای فناوری ملی ابررسانا در ایران
تدوین بخشی از احکام برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه فناوریهای نوین بخش صنعت و
معدن
طراحی راهبردهای الزم برای گسترش به کارگیری فناوری اطالعات در منطقه آزاد اروند
طراحی نظام ملی ارزیابی پژوهش در وزارت نفت
طراحی و تاسیس باشگاه ملی دانش آموزی نانو
راهاندازی شبکه ملی سمنهای جوان آیندهپژوه
تدوین دورنمای فناوری بیومتریک در  20سال آینده از منظر امنیتی و دفاعی و فعالسازی
شبکه نقشآفرینان
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شبکه نهادها و سازمانهای متعامل با بنیاد توسعه فردا
24

شبکههای ارتباطی بنیاد توسعه فردا

وزارتنفـــــت
پژوهشـــگاهنیرو
شهــــرداریتهران
وزارتراهوشهرسازی
وزارتصنایعومـعادن
مرکزتحقیقاتمخابرات
سازمانمنطقـهآزاداروند
سازمانمنطقـهآزادقشـم
پژوهشـگاهبینالمللیزلزله
وزارتعلومتحقیقاتوفناوری
دانشگاههاومراکزآموزشعالی
سازمانبورساوراقبهادارتهران
سازمانفرهنگیهنریشهرداریتهران
مرکزآیندهپژوهیعلوموفناوریدفاعی
مرکزپژوهشهایمجـلسشورایاسالمی
مجموعههایاندیشگاهیودانشبنیانغیردولتی
مرکزهمکاریهایتحولوپیشرفت ریاستجمهوری
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