علی ضواعی
سَاتق تحصيلی :


داًطجَ دکتری آیٌذُپصٍّی -هرکس تحقيقات سياست علوی کطَر



کارضٌاض ارضذ هذیریت تكٌَلوَشی – اًتقوا تكٌَلوَشی اداًطو اُ ع هوِ
طثاطثائی تْراى)


پایاىًاهِ« :ضٌاسایی ٍ دستِ تٌذی هتغيرّای هورتث توا رًُ اضوت
تكٌَلَشی ،تِ عٌَاى ًوًَِ کطَر ایراى – تخص صٌایع ًَیي»



کارضٌاض هٌْذسی هكاًيك– طراحی جاهذات اداًط اُ صٌعتی اصفْاى)

تجارب ٍ فعاليتّا:


هذیر عاهل ٍ عضَ ّيات هذیرُ اًذیط اُ آتیً ار



ّوکار در پرزٍصُ « طراحی ًظام عولياتی ٍ اجرایی هٌاسة تِ هٌظَر پيادُسازی رٍیكردّوای سوٌذ
راّثردی اهَر ًخث اًی کطَر در تٌياد هلی ًخث اى » ،بٌ٘اد هلٖ ًخبگاى24:3 ،



ّوکار در پزٍصُ «طراحی ٍ ترًاهِریسی ٍ تذٍیي ترًاهِ آهوایص اسوتاى هرکوسی ااجورای فواز دٍم
هطالعات آهایص استاى)» ،استاًذارٕ هزکشٕ -داًشگاُ پ٘امًَر اراک24:2 ،



ّوکار در پزٍصُ « ًظام ًْادّای تخصصی -حرفِای در ًظام ًخث اًی کطوَر» ،بٌ٘راد هلرٖ ًخبگراى،
24:2
ّوکار در پزٍصُ «آیٌذًُ اری آهایص استاى هرکسی» ،استاًذارٕ هزکشٕ -داًشگاُ پ٘امًَر اراک24:2 ،



ّوکار در پزٍصُ «تحليل پتٌت ٍ پيصتيٌی تكٌَلَشی» ،شزکت هٌْذسٖ ٍ سراتت پرزُ ررَرب٘ي ه ٌرا وپزررَ ،
24:2
ّوکار در پرزٍصُ «تذٍیي ترًاهِ راّثردی اًجوي سرطاى ٍ تذٍیي گسارش هويسی تَسوعِ علوَم»،
اًجوي سزطاى اٗزاى24:2 ،
ّوکار در پزٍصُ «پيصراىّای ًظام ًخث اًی» ،بٌ٘اد هلٖ ًخبگاى24:1 ،







ّوکار در پزٍصُ «تحليل ٍضع هَجَد ًظام ًخث اًی» ،بٌ٘اد هلٖ ًخبگاى24:1 ،



ّوکار در پزٍصُ «ترازیاتی ًْادّای هرتث تا ًظام ًخث اًی» ،بٌ٘اد هلٖ ًخبگاى24:1 ،



ّوکار در پزٍصُ «هرٍری تر ًظریِّای ًظامّای ًخث اًی در جْاى» ،بٌ٘اد هلٖ ًخبگاى24:1 ،



هجزٕ ٍ هذٗز پزٍصُ «تذٍیي ترًاهِ تازار ضرکت زرفام تْراى» ،شزکت سرفام رْزاى24:1 ،



هجزٕ ٍ هذٗز پزٍصُ «تذٍیي رًُ اضت جاهع پيطراًِّای فضایی کطَر» ،پضٍّشکذُ هٌْذسرٖ سراسهاى
فضاٖٗ24:1 ،
ّوکار در پزٍصُ «خَضِتٌذی هطتریاى تا استفادُ از ًرمافسار دادُکواٍی ) ،»(Data Miningباًر
طادرات اٗزاى24:1 ،
هجزٕ ٍ هذٗز پزٍصُ «رًُ اضت اًقطِ راُ) قَای هحرکِ ضرکت ه اهَتَر» ،شزکت هَررَر ،ی٘رزبکو ٍ
ایسل ساٗ ا24:1 ،







هجزٕ پزٍصُ «تذٍیي ًقطِ راُ تَسعِ علن ٍ فٌاٍری افتا هثتٌی تور رٍشضٌاسوی آیٌوذًُ واری»،
هَسسِ رحق٘قات اررباطات ٍ فٌاٍرٕ اطالعات24:1 ،
هجزٕ ٍ هذٗز پرزٍصُ «رًُ اضت علن ٍ فٌاٍری رًگ ،چاج ٍ پَضص ٍ رًُ اضت کواًَى ّوواٌّ ی
فٌاٍری رًگ» ،پضٍّشگاُ رًگ249: ،



هجزٕ ٍ عضَ یزٍُ هذٗزٗت طزح «تذٍیي ًقطِ جاهع علوی تخص کطاٍرزی» ،پضٍّشکذُ هٌْذسٖ جْاد
کشاٍرسٍٕ -سارت جْاد کشاٍرسٕ249: ،
هجزٕ ٍ ّوکار اطلٖ طزح «آیٌذًُ اری آهایص ّوذاى  ،»4141استاًذارٕ ّوذاى ٍ داًشکاُ برَعلٖ سرٌ٘ا،
249:
ّوکار اطلٖ طزح «راّثردّای تَسعِ صادرات گاز ج.ا.ایراى» ،ساسهاى رَسعِ طرادرات یراس برا ّوکرارٕ
هَسسِ ب٘يالوللٖ هطالعات اًزصٕ2499-9: ،
ّوکار اطلٖ در طزح « سٌاریَّای تَليذ ًفت کطَر تا تَجِ تِ ه حظات پذافٌذ غيرعاهول» ،داًشرگاُ
هال اشتز2499-9: ،
ّوکار اطلٖ در «رًُ اضت هَتَر تَرتَفي» ،ساسهاى طٌاٗع َّاٖٗ ٍ داًشگاُ طٌعتٖ شزٗف2499 ،



هشاٍر در «ًقطِ جاهع علوی ٍ فٌاٍری ٍزارت تازرگاًی» ،هَسسِ هطالعات ٍ پرضٍّ ّرإ باسریراًٖ-9: ،
2499
ّوکار اطلٖ در طزح «ً اضت علن ٍ فٌاٍریّای دریایی» ،هَسسِ رحق٘قات دفاعٖ249: ،












هجزٕ طرزح «تْيِ ًيورخ اجتواعی ٍ فرٌّ ی هح ت هٌاطق 22گاًِ ضْر تْوراى» ،دفترز هطالعرات
هعاًٍت اهَر اجتواعٖ ٍ فزٌّگٖ شْزدارٕ رْزاى2499 ،
هجزٕ ٍ عضَ یزٍُ هذٗزٗت طزح «ارائِ هذ  ،ساهاًذّی تَسعِ پایذار صٌایع در ک ىضْرّا تا تاکيذ
تر ک ى ضْر تْراى در چارچَب تَسعِ پایذار صٌعتی کطَر» ،هزکش رحق٘قرات س٘اسرت علورٖ کشرَر،
2499
هجزٕ ٍ عضَ یزٍُ هذٗزٗت طزح «ًقطِ راُ سيستنّای پيام» ،شزکت ّوزاُ اٍل2498-99 ،



هجزٕ ٍ عضَ یزٍُ هذٗزٗت پزٍصُٕ «آیٌذُپصٍّی در صٌعت الكترًٍيك ایراى ٍ جْاى» ،طٌذٍق حواٗت
اس رحق٘قات ٍ رَسعِ طٌاٗع الکتزًٍ٘ 2499 -
ًظارت بز «تذٍیي سٌذ علَم ضٌاختی کطَر» ،شَرإ عالٖ اًقالب فزٌّگٖ2499 ،



عضَ یزٍُ هذٗزٗت هتخظظاى فزآٌٗذٕ آٌٗذًُگارٕ پزٍصُ "طور تحوَ راّثوردی آهوَزش ،پوصٍّص ٍ



فٌاٍری"ر هعاًٍت پضٍّشٖ ٍسارت علَم 2498 -







عضَ یزٍُ هذٗزٗت هتخظظاى فزآٌٗذٕ پزٍصُ " پایلَت آیٌذًُ اری هٌاسةتوریي فٌواٍریّوای ایوراى
"4141ر هزکش س٘است علوٖ کشَر وهعاًٍت پضٍّشٖ ٍسارت علَم با ّوکارٕ هزکش طٌاٗع ًرَٗي ٍسارت طرٌاٗع ٍ
هعادى2497-8 -
عضَ یزٍُ هتخظظاى فزآٌٗذٕ کو٘تِٕ علَم کاربزدٕ " کويسيَى ًقطِی جاهع علوی کطوَر"رر شرَرإ
عالٖ اًقالب فزٌّگٖ با ّوکارٕ هزکش طٌاٗع ًَٗي ٍسارت طٌاٗع ٍ هعادى2497-8 -
ّوکار اطلٖ در پرزٍصُ «سٌاریَّای آیٌذُی هٌاتع اًساًی صٌعت ًفوت» -هؤسسرِ بر٘يالوللرٖ هطالعرات
اًزصٍٕ -سارت ًفت2497-8 -
ّوکار اطلٖ در پرزٍصُ «هٌازعات آیٌذُ در هٌطقِ ٍ جْواى» ،دب٘زتاًرِ هجورع رشرخ٘ض هظرلحت ًظرام –
کو٘سَ٘ى اهٌ٘تٖ ٍ دفاعٖ 2497-8
ّوکار اطلٖ در پزٍصُٕ هطالعات آٌٗذُاًذٗشٖ در «راّثردّوای آهایطوی تازرگواًی» –هزکرش پرضٍّ ّرإ
باسریاًٖ ٍسارت باسریاًٖ2497-8 -















ّوکار اطلٖ در پزٍصُ «ًظام پاالیص ارتثاطات ایٌترًتی کطَر» ،هزکرش رحق٘قرات هخرابزات ٍسارت فٌراٍرٕ
اطالعات ٍ اررباطات2497-8 -
ّوکار اطلٖ در پزٍصُ «داًصًاهِ آیٌذُ» هزکش آٌٗذُ پضٍّٖ علَم ٍ فٌراٍرٕ دفراعٖ ٍ -سارت دفرا ٍ پشرت٘باًٖ
ً٘زٍّإ هسلح 2495-7
هذٗز پزٍصُٕ «تذٍیي ٍ ترسين دٍرًووای فٌواٍریّوا ٍ صوٌایع دفواعی در افوق  44سوالِ» هزکرش
آٌٗذُپضٍّٖ داًشگاُ طٌعتٖ هال اشتز2497-8 -
هذٗز پزٍصُ «دیذُتاًی ٍ ترازیاتی فٌاٍریّای ّنگرا در تخص دفاعی» هزکش آٌٗذُپضٍّٖ داًشگاُ طٌعتٖ
هال اشتز2497-8 -
ّوکار اطلٖ در پزٍصُٕ «تررسی  ،ضٌاسایی ٍ طراحی ال َریتن تْيٌِ آیٌذُ ً اری در سطح تخطوی
اتا تاکيذ تر دٍ رٍش رُ ً اری ٍ سٌاریًَ اری)ً ،وًَِ هَردی :تخص صٌایع ًَیي ایوراى» ،هزکرش
طٌاٗع ًَٗيٍ ،سارت طٌاٗع ٍ هعادى.2496 ،
ّوکار اطلٖ در پزٍصُٕ «رٍشّای پيصتيٌی تكٌَلَشی» ،هزکش آٌٗذُ پضٍّٖ علَم ٍ فٌاٍرٕ دفاعٖ ٍ -سارت
دفا ٍ پشت٘باًٖ ً٘زٍّإ هسلح 2495-6
ّوکار اطلٖ در پزٍصُٕ « ضٌاسایی ٍ تررسی رٍضْای تْيِ ً اضت ٍ درخت تكٌَلَصی – تِعٌوَاى
ًوًَِ تخص صٌایع دفاعی کطَر» ،هزکش آٌٗذُ پضٍّرٖ علرَم ٍ فٌراٍرٕ دفراعٖ ٍ -سارت دفرا ٍ پشرت٘باًٖ
ً٘زٍّإ هسلح 2496-7
هذٗز پزٍصُٕ «طراحی ٍ تذٍیي ال َریتن اقتضایی هٌاسة آیٌذًُ اری در سطح تخطی اتا تاکيذ تر
سِ رٍش دلفی ،رُ ً اری ٍ سٌاریًَ اری)ً ،وًَِ هَردی :تخص دفاعی کطَر ایراى» ،هزکرش آٌٗرذُ
پضٍّٖ علَم ٍ فٌاٍرٕ دفاعٖ ٍ -سارت دفا ٍ پشت٘باًٖ ً٘زٍّإ هسلح 2495-7
ّوکار اطلٖ پزٍصُ «تحقيق در خصَظ آیٌذُ ً اری» ،هزکش طٌاٗع ًرَٗيٍ ،سارت طرٌاٗع ٍ هعرادى ،سهسرتاى
.2494
هذٗز فٌٖ ،شزکت ال-جٖ الکتزًٍ٘کو ،دفتز رْزاى 94-96

عضَیتّا:


هذیرعاهل ٍ عضَ ّيات هذیرُ اًذیط اُ آتیً ار



عضَ «فذراسيَى آیٌذُپصٍّی جْاى»



عضَ «اًجوي هذیریت تكٌَلَشی»



عضَ «اًجوي آیٌذًُ ری ایراى»



عضرَ کو٘ترِ اجزاٗرٖ بزًاهرِ آهَسشرٖ & "Seminar on Technology Foresight Methods
" Practices For The Islamic Republic of Iranساسهاى  UNIDOدر اٗزاى
اس هَسساى ٍ عضَ یزٍُ هذٗزٗت ساٗت اٌٗتزًتٖ  www.Iranforesight.ir.درتظَص آٌٗذُ ًگارٕ رکٌَلَصٕ
وًخست٘ي ساٗت آٌٗذُاًذٗشٖ اٗزاى
عضَ یزٍُ آٌٗذًُگارٕ هزکش طٌاٗع ًَٗي ٍسارت طٌاٗع ٍ هعادى2496 -

World Futures Studies Federation
http://www.wfsf.org




دٍرُ ّای آهَزضی اتایيذیِّای آهَزضی):





سخٌزاى اطلٖ رجزبٔ آٌٗذًُگارٕ اٗزاى در اًجوي علن ٍ فٌاٍرٕ پاکستاى وٍابستِ بِ ٍسارت علن ٍ فٌاٍرٕ در سوٌ٘ار
ب٘يالوللٖ رجزبٔ آٌٗذًُگارٕ فٌاٍرٕ در پاکستاى2499 ،
دٍرٓ آهَسشرٖ "Seminar on Technology Foresight Methods & Practices For
" The Islamic Republic of Iranهزکرش طرٌاٗع ًرَٗي برا ّوکرارٕ سراسهاى  - UNIDOرْرزاى
2495
دٍرٓ آهَسشٖ س٘استیذارٕ اًتقال فٌاٍرٕ بزإ کشَرّإ درحال رَسعِ ،بزیشار کٌٌذُ هَسسِ کاهست پاکستاى

کتاب ّا ٍ هقاالت:







کتاب «آیٌذُ ً ری علن ٍ فٌاٍری» ،اًتشارات دب٘زتاًِ شَرإ عالٖ ٍسارت علرَم ،رحق٘قرات ٍ فٌراٍرٕ ،رْرزاى
249:
هَلف کتاب «آیٌذًُ اری فٌاٍری اط عات در ایراى  ،»4141اًتشارات هزکش رحق٘قات س٘است علوٖ کشَر،
رْزاى 2499
هَلف کتاب «آیٌذًُ اری فٌاٍری َّافضا در ایراى  ،»4141اًتشارات هزکش رحق٘قات س٘است علوٖ کشرَر،
رْزاى 2499
هَلف کتاب «آیٌذًُ اری زیستفٌاٍری در ایراى  ،»4141اًتشارات هزکش رحق٘قات س٘است علورٖ کشرَر،
رْزاى 2499
عضَ یزٍُ هتخظظاى فزاٌٗذٕ ٍ ّوکارٕ در رال٘ف کتراب «آیٌذًُ اری فٌواٍری دریوا در ایوراى ،»4141
اًتشارات هزکش رحق٘قات س٘است علوٖ کشَر ،رْزاى 2499
عضَ یزٍُ هتخظظاى فزاٌٗذٕ ٍ ّوکارٕ در ررال٘ف کتراب «آیٌوذًُ واری فٌواٍری ارتثاطوات در ایوراى
 ،»4141اًتشارات هزکش رحق٘قات س٘است علوٖ کشَر ،رْزاى 2499



ٍٗزاسررتار ارشررذ ٍ عضررَ یررزٍُ هتزجورراى کترراب" UNIDO TECHNOLOGY FORESIGHT
 "MANUAL-2,3با ًام «راٌّوای آیٌذًُ اری تكٌَلَشی جلوذ اٍ ٍ دٍم» ًَٗ٘رذٍ ،اًتشرارات هزکرش
آٌٗذُ پضٍّٖ علَم ٍ فٌاٍرٕ دفاعٖ ٍ -سارت دفا ٍ پشت٘باًٖ ً٘زٍّإ هسلح ،هزداد 2498
شواعٖ ٍ ّوکاراى ”،آٌٗذًُگارّٕ ،نیزاٖٗ بزًاهِ رٗشٕ استزارضٗ  ،آٌٗذُ اًذٗشٖ ٍ س٘اسرتیرذارٕ “در ّوراٗ
آٌٗذُ پضٍّٖ ،فٌاٍرٕ ٍ چشن اًذاس رَسعِ ،رْزاى ،داًشگاُ طٌعتٖ اه٘زکب٘ز ،تزداد 2496



شواعٖ ٍ ّوکاراى ”،رفاٍت ٍ رابطِ ه٘اى آٌٗذًُگارٕ هٌطقِإ ٍ آٌٗذًُگارٕ هلٖ “ ،در ّوراٗ
فٌاٍرٕ ٍ چشن اًذاس رَسعِ ،رْزاى ،داًشگاُ طٌعتٖ اه٘زکب٘ز ،تزداد 2496

آٌٗرذُ پضٍّرٖ،



شواعٖ ٍ ّوکاراى ” ،ضزٍرت رَجِ بِ رواهٖ ابعاد آٌٗذًُگارٕ در طزاحٖ ٗ پرزٍصُ آٌٗرذًُگرارٕ “ ،در ّوراٗ
آٌٗذُ پضٍّٖ ،فٌاٍرٕ ٍ چشن اًذاس رَسعِ ،رْزاى ،داًشگاُ طٌعتٖ اه٘زکب٘ز ،تزداد 2496



