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تحصیالت:
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران (رتبه (222
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی (رتبه نخست(
دکتري زبان و ادبیات فرانسه (دوره مشترك شهید بهشتی و تهران (رتبه نخست (
دکتري مدیریت منابع انسانی [دانشگاه امام حسین(ع( [
دکتري آینده پژوهی (فرانسه(

مسوولیتهاي اجرایی :
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع (
عضو کمیته راهبري پژوهشكده آینده پژوهی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
عضو انجمن مدیریت استراتژیك ایران
عضو کمیته علمی کنفرانس هاي بین المللی مدیریت استراتژیك ایران
عضو گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
مدیر مرکز آیندهپژوهی دانشگاه تهران
معاون توسعه فناوري و کارآفرینی پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
مدرس دکتري آیندهپژوهی دانشگاه تهران
مدرس دکتري آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره(
مشاور آیندهپژوهی گروه صنعتی مپنا
مسوول مرکز زبانهاي خارجی دانشگاه امام حسین(ع(
مدیر گروه ادبیات و زبانهاي خارجی دانشگاه امام حسین (ع(
معاون علمی مرکز کاربرد توسعه فناوريهاي نوین
معاون آموزشی طرح فراسازمانی فناوريهاي نوین
مدیر اطالعرسانی و خدمات علمی مرکز تحقیقات بنیادین
معاون مرکز آیندهپژوهی مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوريهاي دفاعی
رییس مرکز آیندهپژوهی حوزه توسعه کاربرد فناوريهاي پیشرفته دفاعی
رییس مرکز آیندهپژوهی دانشگاه صنعتی مالك اشتر

مسوول مرکز مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی مالك اشتر
عضو شوراي علمی پژوهشكده مطالعات اجتماعی
مدرس دکتري آیندهپژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی
مدرس دکتري آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست هاي علمی کشور
مدرس دکتري آینده پژوهی موسسه علمی بهار

سوابق علمی ،پژوهشی و آموزشی :
تدریس در دورههاي کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان در دانشگاه تهران
تدریس در دانشكده فرهنگ و ارتباطات
تدریس در دوره دکتري آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره (
تدریس در دورههاي دکتري دانشگاه امام حسین (ع(
تدریس در دوره دکتري آیندهپژوهی مرکز تحقیقات سیاست هاي علمی کشور
تدریس در دورههاي کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه آزاد اسالمی
نگارش و اجراي بیش از  08برنامهي رادیو تلویزیونی در حوزهي آیندهپژوهی و روابط بینالملل
عضو شوراي طراحی و تدوین دورهي دکتري آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،دانشگاه تهران و
دانشگاه عالی دفاع ملی
عضو گروه علمی آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره (
داور کتاب سال در حوزهي علوم انسانی
داور وزارت علوم براي ارتقا نشریات علمی ـ تخصصی
عضو کانون تفكر فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران
طراحی و تدوین دوره دکتري آیندهپژوهی دانشگاه صنعتی مالك اشتر
طراحی و تدوین دوره کارشناسی ارشد آیندهپژوهی دانشگاه صنعتی مالك اشتر
اجراي  20پروژهي علمی غیرصنعتی در سطح ملی و وزارتخانه
نظارت بر  21پروژه علمی
همكاري در طراحی و تدوین دوره دکتري آیندهپژوهی در دانشگاه عالی دفاع ملی
دبیر شوراي نشر دانشگاه صنعتی مالك اشتر
عضو هیات تحریریه فصلنامه دفاعی
سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه دیدهبان علوم و فناوري
عضو هیات علمی سمپوزیوم بینالمللی ایران 2181
طراحی آزمونهاي آیندهپژوهی در دوره دکتري
مدیریت علمی سایت اینترنتی کشف آینده
سردبیر نشریه پایشنامه فناوريهاي نوین به مدت  5سال (ادامه دارد (
عضو شوراي عملیات روانی در دفتر مطالعات راهبردي وزارت دفاع
داور انتخاب مقاله برتر ،محقق برتر و کتاب برتر در جشنواره شهید رجایی

برگزاري  21دوره کارورزي و آموزش آیندهپژوهی
همكاري در پروژه آینده انقالب اسالمی (مرکز پژوهشهاي فرهنگی ـ اجتماعی (
عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (وزارت علوم(
سردبیر فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات آینده
عضو شوراي علمی آینده نگري فرهنگستان علوم
عضو کمیسیون آینده نگري فرهنگستان علوم ج 22
دبیر دایمی کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیك
دبیر دایمی سومین کتفرانس مدیریت اجرایی

آثار و کتب :
انتشار کتاب نانو فناوري و فرداي دفاع
)ترجمه(انتشار کتاب پایبندي جهانشمول
انتشار کتاب راهنماي گام به گام آیندهپژوهی راهبردي
)ترجمه(انتشار کتاب جنگ با ایران
)در دست چاپ(تالیف کتاب آیندهپژوهی ،دانش هزاره
نگارش کتاب راهنماي جامع تحصیل در کانادا
انتشار کتاب آیندهپژوهی و مدیریت آینده
ویراستار ارشد و ناظر علمی کتاب آیندهپژوهی در سی دقیقه
ویرایش و نظارت علمی کتاب مبانی آیندهپژوهی اثر وندل بل
 ISCو  7مقاله  ISIنگارش  22مقاله
)دانشگاه امیرکبیر(مقاله برتر در همایش تكنیك حل مساله
راهنمایی و مشاوره  21پایان نامه دکتري و کارشناسی ارشد
نگارش  15مقاله علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی
برگزاري  17سمینار تخصصی
ارایه مقاله در  22همایش ملی و بینالمللی
ویرایش  21کتاب علمی ـ دانشگاهی
نگارش مقاله برتر در نخستین همایش اطالعرسانی نیروهاي مسلح
برگزاري  18کارگاه آیندهپژوهی
برگزاري  7کارگاه ترجمه پیشرفته
نگارش  77مقاله و تكنگاشت ترویجی
شرکت در  22سمینار خارجی با ارایه مقاله
نگاشت چشمانداز و آیندهنگاري براي  7دانشگاه ،سازمان و مرکز تحقیقاتی
انتشار کتاب سناریو
انتشار کتاب روش شناسی آینده نگاري
انتشار کتاب رصدخانه هاي علم و فناوري
انتشار کتاب آینده پژوهی

برگزاري دوره هاي علمی :
همایش بانكداري مشهد
همایش آینده پژوهی آجا (ارتش جمهوري اسالمی ایران)
همایش مدیریت جهادي اصفهان
همایش مدیریت استراتژیك
برگزاري کارگاه هاي علمی براي موسسه خوارزمی
برگزاري دوره نوآوري  ،خالقیت و تعالی سازمانی براي شرکت پرسی ایران گاز
و ...

تجارب ،تخصص و عالیق :
زبانهاي انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیولی ،پرتغالی (ترجمه و مكالمه(
زبان عربی (ترجمه (
مدیریت منابع انسانی و مدیریت راهبردي
آیندهپژوهی در حوزههاي معرفت شناختی ،روششناختی و کاربرد روشها
علوم اطالعرسانی
مدیریت پروژههاي تحقیقاتی
علوم و فناوريهاي دفاعی
فنون ترجمه پیشرفته
روابط بینالملل و نظریههاي قدرت
سیاستگذاري علم و فناوري
آینده نگاري راهبردي
برنامه ریزي بر پایه سناریو
توسعه مدیریت

