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خط مشی
 چارچوب ارزشمدارانه
 دید آینده نگرانه
فهرست

 عمل بین رشتهای

خط مشی و اهداف
حوزه های فعالیت

اهداف

اندیشگاهها و گروههای حل

 ایجاد و توسعه الگوهای اسالمي در سیاستگذاری عمومي

مساله

 توانمندسازی نخبگان جوان از طریق آموزش حین کار

انتشارات
اهم پروژهها از سال 1381
تاکنون
شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

 خودباوری و اتکا به توانمندی داخلي درعرصههای اندیشگاهي
 توانمندسازی مدیران برای مواجهه با دانشها و فناوریهای نو
 آموزش عمومي و همگانيسازی دانشها و فناوریهای نو

حوزههای فعالیت

فهرست

 حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری عمومي

خط مشی و اهداف

 حوزه آموزش ،ترویج و فرهنگ سازی

حوزه های فعالیت

 حوزه دانش و فناوری های نو و برتر

اندیشگاهها و گروههای حل
مساله
انتشارات
اهم پروژهها از سال 1381
تاکنون
شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

اندیشگاهها و گروههای متمرکز حل مسأله

اندیشگاه دانش و فناوریهای آینده

اندیشگاه تدبیر فردا

 بخش انرژي

 بخش آينده پژوهي

فهرست

 بخش پدافند غير عامل

 بخش مديريت شهري و معماري اسالمي

خط مشی و اهداف

 بخش فنآوري اطالعات و ارتباطات

حوزه های فعالیت
اندیشگاهها و گروههای حل

مشخصات پژوهشي:
مشخصات پژوهشي:

مساله

 فناوري نو

انتشارات

 آينده نگاري فناوري

اهم پروژهها از سال 1381
تاکنون
شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

 فناوري زيست سنجي(بيومتريك)
 سياستگذاري در حوزه فنآوري
وتكنولوژي

 تصميم سازي و سياستگذاري سازماني
 مديريت نخبگان
 مديريت شهري
 معماري اسالمي
 شبكهسازي نيروهاي انساني
 مهندسي فرهنگي

اندیشگاههای بیرونی
 راه اندازي و مديريت انديشگاه "نانو و صنعت" وزارت صنایع و معادن
 راه اندازيومديريت انديشگاه "فناوری نانو" وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
 راه اندازي و مديريت انديشگاه "بیومتریك فردا" در بنیاد توسعه فردا
فهرست
خط مشی و اهداف
حوزه های فعالیت
اندیشگاهها و گروههای حل
مساله
انتشارات
اهم پروژهها از سال 1381
تاکنون
شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

 راه اندازي و مديريت انديشگاه "برنامهریزی مدیریت یکپارچه منابع طبیعي" برای سازمان جنگلها و منابع طبیعي

انتشارات
 سرمایهگذاری خطر پذیر
 روش های آینده نگاری تکنولوژی
 طراحي سناریو
 مدیریت اندیشگاه ،از تولد تا توسعه
فهرست

 عبور از طوفان؛ راهنمای کاربردی شرکتهای نوپا در ایران

خط مشی و اهداف

 تجاری سازی فناوری (چگونگي تولید ثروت ازتحقیق و توسعه)

حوزه های فعالیت
اندیشگاهها و گروههای حل
مساله
انتشارات
اهم پروژهها از سال 1381
تاکنون
شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

 آزمایشهای ساده نانو


دورنمای فناوری بیومتریك در 20سال آینده از منظر امنیتي (همکاری در
انتشارکتاب)

اهم پروژهها از سال  1381تاکنون
سال

حوزه تصمیمسازی و سیاستگذاری عمومی

حوزه دانش و فناوریهای نو

حوزه آموزش ،فرهنگسازی و
ترویج

 -1اولويت بندي معضالت پيش روي شهرداري تهران از
ديد دانشگاهيان
1395

 -2سياست نگاري موضوع حفاظت و بهکارگيري
داراييهاي فكري ستاد نانو

علوم غدد درون ريز و متابوليسم و علوم مرتبط
 -3تبيين و تدوين نظام معرفتي و فلسفي براي نخبگان
 -4تدوين نقشه اهم معضالت پيش روي شهرداري تهران
 -5ارزيابي عملكرد شهرداري با تكيه بر حوزه اجتماعي و

مساله

فرهنگي
 -6الگوي مديريتي تصميم گيري در شهرداري بر مبناي

متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

در ماهنامه نانو

 -2تدوين برنامه عملياتي شناسايي ،جذب و حفظ نخبگان

اندیشگاهها و گروههای حل

شبکه نهادها و سازمانهای

 -2چاپ  15مقاله "الگوي پيشرفت نانو"

 -1تدوين ادبيات حوزه نخبگان مبتني بر مباحث اسالمي

حوزه های فعالیت

تاکنون

نانو در ايران

نانوي ايران

نانو با تاکيد بر سياست حمايت هاي تشويقي

خط مشی و اهداف

اهم پروژهها از سال 1381

 -1فاز دوم سياست نگاري استانداردسازي

 -3سياست نگاري برنامه توسعه سرمايه انساني ستاد

فهرست

انتشارات

 -1تاسيس انديشگاه سياست نگاري

1394

نسبت عقل و تكليف

 -1سياست نگاري فعاليت هاي کارگروه
زيرساخت و شبكه آزمايشگاهي ستاد ويژه
توسعه فناوري نانو

مديران شهري ،مرکز مطالعات و

 -2سياست نگاري انتقال تكنولوژي مرکز

برنامهريزي شهر تهران

 -7آسيب شناسي مديريت شهردار تهران

همكاريهاي فناوري و نوآوري رياست

 -8سياست نگاري فعاليت هاي کارگروه منابع انساني ستاد

جمهوري با موضوع پيل سوختي

ويژه توسعه فناوري نانو
 -9سياست نگاري فعاليت هاي کارگروه ترويج ستاد ويژه
توسعه فناوري نانو
 -10تهيه سند آمايش سرزمين خراسان شمالي -بخش
تدوين سناريوها ،سازمان مديريت و برنامه ريزي
کشور

 -1تدوين مجموعه دهگانه کتب راهنماي

 -2چاپ  9مقاله "الگوي پيشرفت نانو" در
ماهنامه نانو

 -1تهيه سند آينده پژوهي گروه نظريه پردازي ،رصد کالن

 -1تدوين کتاب مدل اليه اي تحليل تمدني

و آينده نگاري فرهنگستان علوم پزشكي

 -2چاپ ويراست دوم کتاب آينده نگاري

 -2تدوين نقشه راه مديريت يكپارچه منابع طبيعي
1393

 -3تدوين سند راهبردي تحول شهري در حوزه هاي
خدمات شهري ،محيط زيست و سالمت ،ايمني و بحران

مطالعات تطبيقي هولدينگ هاي فناوري پيشرفته
در ايران و جهان

 -3سياست نگاري تدوين سند ده ساله
نانو
 -4تدوين دورههاي کوتاه مدت آموزشي

 -4انديشگاه پايداري توسعه سرزمين ،سازمان حفاظت

مديريت شهري و اسالم براي مديران

محيط زيست

شهري کشور افغانستان ،جامعه
المصطفي العالميه

-1تدوين برنامه هاي عملياتي براي راهبردهاي جايگاه نهادي

فهرست
خط مشی و اهداف

1392

1391

-1دييرخانه شبكه ملي صنعت سرمايه گذاري خطرپذير

تجربه نگاري کميته استانداردسازي ستاد ويژه

-3پيمايش محيطي و تدوين سناريوهاي آينده بين المللي

توسعه نانو فناوري

کردن دانشگاه

 -1تدوين سياست نامه در سه حوزه
راهبردي شهرداري
 -2تدوين راهبردهاي آموزشي مديريت
پسماند در شهرداري

بضاعت
1390

پروژه ترويجي آينده نگاري در راستاي

-2آرمانشهر

تدوين برنامه ملي جنگل

-3دبيرخانه شبكه ملي همكاري صنعت سرمايه گذاري

تاکنون

خطرپذير
-1تاسيس شبكه ملي همكاري صنعت سرمايهگذاري

شبکه نهادها و سازمانهای
1389

خطرپذير

مطالعه راهبردي و آينده پژوهانه وضعيت علوم

تهيه مجموعه «آنچه هر ايراني بايد از نقشه

 -2مجموعه پروژههاي معماري اسالمي به سفارش سازمان

و فناوري ابررسانا در ايران و جهان

علمي کشور بداند»

فرهنگي هنري شهرداري تهران

اطالعات تماس

آينده نگاري

-1بررسي سياستهاي حمايت مالي از دانش آموزان نخبه کم

انتشارات

متعامل با بنیاد

تشكيل کارگاه هاي آموزشي و پنل هاي

ملل در سازمان منابع طبيعي

مساله

اهم پروژهها از سال 1381

جمهوري اسالمي ايران

هاي فناوري رياست جمهوري

 -2تشكيل انديشگاه مديريت يكپارچه منابع طبيعي سازمان

حوزه های فعالیت
اندیشگاهها و گروههای حل

و ارتقا مشارکت ذي نفعان فرهنگستان علوم پزشكي

تجربه نگاري معاونت پژوهشي مرکز همكاري

 -3پايش محيطي شعبه بينالملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي

1388

 -2تهيه بسته جامع پيشنهادي براي مديريت استعدادها در

الكترونيكي دولت در ايران ـ »1388

سطح سازماني و ملي

 -2تهيه و تدوين چارچوب جهت طراحي

 -1چاپ کتاب مديريت انديشگاه

 -3بررسي توصيفي و مطالعه تطبيقي قوانين ارتباطات

راهبردهاي الزم براي گسترش به کارگيري

 -2عضويت در انجمن آينده نگاري ايران و

الكترونيك در اتحاديه اروپا و کشورهاي اياالت متحده

فناوري اطالعات در منطقه آزاد اروند به

انجمن ترويج علم ايران

امريكا ،انگلستان ،آلمان ،هندوستان ،مالزي ،ترکيه و

سفارش سازمان منطقه آزاد اروند

افغانستان

فهرست
خط مشی و اهداف

 -1تاسيس انديشگاه ادفا (دانش و فناوريهاي نو)

 -1تهيه گزارش «ارزيابي خدمات عمومي

 -1طراحي نظام ارزيابي پژوهش در وزارت نفت به سفارش
1387

اداره کل پژوهش وزارت نفت
 -2راهاندازي شبكه سمنهاي جوان آينده پژوه
 -3گزارشهاي راهبردي جوانان

حوزه های فعالیت

 -1تدوين بخشي از احكام برنامه پنجم توسعه
کشور در حوزه فناوريهاي نوين بخش صنعت
و معدن
مطالعه آينده پژوهانه ،تحليل دستاوردها و

اندیشگاهها و گروههای حل

1386

راه اندازي کانون تفكر پژوهشگاه صنعت نفت

مساله

تدوين دورنماي فناوري بيومتريك در 20سال
آينده ازمنظرامنيتيودفاعي به سفارش مرکز

 -1شناسايي ،ساماندهي و فعال سازي شبكه
نقش آفرينان بيومتريك کشور

اهم پروژهها از سال 1381

شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

نانوسان
 -2توليد مجموعه هفتگانه تك نگاشتهاي
«ايراني مي تواند»
چاپ کتاب آزمايشهاي ساده نانو
چاپ کتاب تجاري سازي فناوري

آينده پژوهي علوم و فناوري دفاعي

انتشارات

تاکنون

 -1راه اندازي کنسرسيوم آموزشي

 -2برگزاري اولين همايش راهبردي فناوري
1385

 -1راه اندازي انديشگاه نانو در وزارت بهداشت

بيومتريك

 -2راه اندازي و مديريت انديشگاه «بيومتريك فردا» در بنياد

 -3مشاور  ITطرح تحقيقات اساسي و مطالعات

توسعه فردا

کاربردي وزارت صنايع و معادن با همكاري
دانشگاه صنعتي اميرکبير
 -4راه اندازي و مديريت مرکز نخبگان فناوري
اطالعات مرکز تحقيقات مخابرات ايران

 -1چاپ کتاب مروري بر ادبيات فناوري
بيومتريك – نسخه الكترونيكي
 -1برگزاري کارگاه بينالمللي آموزشي
آشنايي با سرمايهگذاري مخاطره پذير براي
کشورهاي عضو  ECOبه سفارش
سازمان صنايع کوچك و شهرکهاي
صنعتي ايران
 -2طراحي و راهاندازي پايگاه اطالعرساني
فضايي ويژه کودکان و نوجوانان به
سفارش سازمان فضايي ايران

 -1گزارش پيمايش  ERPدر ايران
 -2انتشار و ارائه نتايج پروژه هاي منتخب طرح
1384

راهاندازي انديشگاه نانو در وزارت صنايع

1383

عضويت در کارگروه تدوين سند ده ساله نانوفناوري ايران

تحقيقات اساسي و مطالعات کاربردي وزارت
صنايع و معادن و تالش در جهت ارتقا در
حوزه کاربردي به سفارش طرح تحقيقات
اساسي وزارت صنايع

چاپ کتاب روش هاي آينده نگاري
تكنولوژي
مديريت و اجراي برگزاري سمينار
کانونهاي تفكر به سفارش طرح تحقيقات
اساسي وزارت صنايع
چاپ کتاب سرمايه گذاري خطرپذير
دانشجويي نانو

فهرست
خط مشی و اهداف

 -1آغاز به فعاليت گروه پديدههاي پيچيده براي اولين بار در
1382

ايران

مشاور  ITشوراي شهر تهران

طراحي دپارتمان  ICTبه سفارش وزارت

 -2مديريت کارگروه راه اندازي صندوق حمايت از

توليد سند کارت هوشمند

علوم تحقيقات و فناوري

پژوهشگران

حوزه های فعالیت
اندیشگاهها و گروههای حل

1381

راه اندازي بنياد توسعه فردا به عنوان مدلي براي درگيري

طرح ايده توجه به جنبههاي فرهنگي و فناوري-

استعدادهاي برتر و نخبگان جوان

هاي فرهنگي در سياستهاي کالن

مساله
انتشارات

شبکه نهادها و سازمانهای متعامل با بنیاد


اهم پروژهها از سال 1381

دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمي

تاکنون



وزارت علوم تحقیقات و فناوری



شهرداری تهران



سازمان فرهنگي هنری شهرداری تهران

شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

اولين گزارش جامع پيمايش رباتيك ايران

راهاندازي باشگاه دانشآموزي-

فهرست
خط مشی و اهداف
حوزه های فعالیت
اندیشگاهها و گروههای حل
مساله
انتشارات
اهم پروژهها از سال 1381
تاکنون
شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس



وزارت صنایع و معادن



وزارت نفت



وزارت راه وترابری



مرکز تحقیقات مخابرات



سازمان ملي جوانان



سازمان منطقه آزاد اروند



سازمان منطقه آزاد قشم



سازمان بورس اوراق بهادار تهران



مرکز آینده پژوهي علوم و فناوری دفاعي



دانشگاهها و مراکز آموزش عالي



سایر نهادها و سازمانها



مجموعههای اندیشگاهي و دانشبنیان غیر دولتي

فهرست
خط مشی و اهداف
حوزه های فعالیت
اندیشگاهها و گروههای حل

اطالعات تماس
آدرس

بلوار آيت اهلل کاشاني ،روبروي پارک زنبق ،ساختمان افرا ،پالک  ،432واحد 301

مساله
انتشارات
اهم پروژهها از سال 1381

تلفن و نمابر

440 30 718

پست الکترونیکي

info@ farda.ir

تاکنون
شبکه نهادها و سازمانهای
متعامل با بنیاد
اطالعات تماس

وب سایت

www.farda.ir

