بًِامخذا 


اهيز ًاظوي


عضَ ّيات علوي هزکش تحقيقات سياست علوي کطَر



عضَ ّيات هذیزُ اًذیطگاُ آتيًگار

اطالعات تواط


پست الکتزًٍيک:

nazemi@atinegaar.com

سَاتق تحصيلي :



دکتزی هذیزیت تکٌَلَصی سياستگذاری علن ٍ تکٌَلَصی (داًطگاُ عالهِ طثاطثائي تْزاى)
 پاٗاىًاهِ":پساتزًاهِریشی تَسعِ فٌاٍری ّای عام ًَظَْر ایزاى در افق ً -4141وًَِّاای
هَردی :سیستفٌاٍری ،فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات ٍ فٌاٍریّای َّافضا"



کارضٌاط ارضذ هذیزیت تکٌَلَصی – اًتقال تکٌَلَصی (داًطگاُ عالهِ طثاطثائي تْزاى)
 پاٗاىًاههِ ":ضٌاسایي ٍ دستِ تٌذی حَسُ ّای ّذف در آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی تِ عٌَاى یاک
ًوًَِ کطَر ایزاى"



کارضٌاط هٌْذسي هکاًيک – طزاحي جاهذات (داًطگاُ صٌعتي اصفْاى)



تجارب ٍ فعاليت ّا (تِ تزتية سهاًي):


هذٗرگرٍُهتخصصاىفرآٌٗذٕآیٌذًُگاری هلي کطَر(پهرٍشُ"پاایلَت آیٌاذًُگااری هٌاساةتازیي



فٌاٍریّای ایزاى )"4141ههرکسظ٘اظتعلوٖکؽَر(هعاًٍتپصٍّؽٍٖزارتعلَم)باّوکارٕهرکسصٌاٗع
ًَٗيٍزارتصٌاٗعٍهعادى6831-7-
هذٗرهطالعاتپؽت٘باىهربَطبِ"سٌذ راّثزدی اهَر ًخثگاى کطَر"–کارفرها:بٌ٘ادًخبگاى–6831



پرٍشُٕ«خَضِتٌذی هطتزیاى تاًک صادرات تاا اساتفادُ اس ًازمافاشار دادُکااٍی Data
هجرٕ 
-»Miningکارفرها:باًکصادراتاٗراى
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هذٗررٍغؼٌاظٖپرٍشُ"آیٌذًُگاری صٌعت پتزٍضيوي"–کارفرها:ؼرکتهلٖپترٍؼه٘وٖ ٍزارتًتهت–
6836
هذٗرپرٍشُ"آیٌذًُگاری آهایص استاى هزکشی"–اظتاًذارٕهرکسٕباّوکارٕداًؽهگاُپ٘هامًهَرارا –
6836
هذٗرپرٍشُ"ًقطِ راُ خذهات تاًکذاری جاهع"–ؼرکتخذهاتاًتَرهات٘ک6836-



هذٗررٍغؼٌاظٖپرٍشُ"ًقطِ جاهع علوي ٍ فٌاٍری کطاٍرسی"–کارفرها:هَظعِتحق٘قهات آههَزغٍ
ترٍٗجٍزارتجْادکؽاٍرزٕ–6833
هؽاٍررٍغؼٌاظًٖقطِ راُ ضزکت هگاهَتَر-کارفرهإاصلٖؼرکتهگاهَتَر6831-




هذٗرپرٍشُ"آیٌذُ ًگاری آهایص استاى ّوذاى"–اظتاًذارّٕوذاىبهاّوکهارٕداًؽهگاُبهَعلٖظهٌ٘ا–
6833
ّوکاراصلٖپرٍشُ"راّثزدّای تَسعِ صادرات گاس ج.ا.ایزاى"–ظازهاىتَظعِصادراتگازبهاّوکهارٕ
هؤظعِب٘يالوللٖهطالعاتاًرشٍٕ-زارتًتت6833

هذٗررٍغؼٌاظٖپرٍشُ" آیٌذًُگاری صٌعتي هٌطقِای تْزاى :ارائِ هذل ساهاًذّي تَسعِ پایذار


















صٌایع در کالىضْزّا تا تاکيذ تز کالىضْز تْزاى در چارچَب تَسعِ پایذار صاٌعتي کطاَر " 
هرکسهطالعاتٍبرًاهِرٗسٕ6837-3

ؼْردارٕتْراى–
هذٗررٍغؼٌاظٖدرپرٍشُ" ًقطِی راُ پيام " ؼرکتتلتيّوراُ(ّوراُاٍل)–6837-3
هذٗررٍغؼٌاظٖدرپرٍشُ" ًقطِ ی راُ صٌایع الکتزًٍيک ٍ هخاتزات ایزاى " صٌذٍقارتقاالکترًٍ٘ک
–ٍزارتصٌاٗعٍهعادى–6837-3
هذٗرگرٍُهتخصصاىفرآٌٗذٕآٌٗذًُگارٕپرٍشُ"تحَل راّثزدی آهَسش ،پضٍّص ٍ فٌاٍری"هههعاًٍهت
پصٍّؽٍٖزارتعلَم6837-
هذٗرگرٍُهتخصصاىفرآٌٗذٕکو٘تِٕعلَمکاربردٕ"کويسيَى ًقطِی جاهع علوي کطاَر"ههؼهَرإ
عالٖاًقالبفرٌّگٖباّوکارٕهرکسصٌاٗعًَٗيٍزارتصٌاٗعٍهعادى6831-7-
ّوکاراصلٖدرپهرٍشُ«سٌاریَّای آیٌذُی هٌاتع اًساًي صٌعت ًفات» -هؤظعهِبه٘يالوللهٖهطالعهات
اًرشٍٕ-زارتًتت6831-7-
هجرٕهطالعاتآٌٗذُاًذٗؽٖدر"راّثزدّاای آهایطاي تاسرگااًي"–هرکهسپهصٍّػّهإبازرگهاًٍٖزارت
بازرگاًٖ6831-7-
هجرٕپرٍشُ"داًصًاهِ آیٌذُ"هرکسآٌٗذُپصٍّٖعلَمٍفٌاٍرٕدفاعٍٖ-زارتدفاعٍپؽهت٘باًًٖ٘رٍّهإ
هعلح6834-1
هذٗرپرٍشُ" تزرسي  ،ضٌاسایي ٍ طزاحي الگَریتن تْيٌِ آیٌذًُگاری در سطح تخطي (تا تاکيذ تز



دٍ رٍش رُ ًگاری ٍ سٌاریًَگاری)ً ،وًَِ هَردی :تخص صٌایع ًَیي ایزاى " هرکهسصهٌاٗعًهَٗي 
ٍزارتصٌاٗعٍهعادى  .6831
ّوکاراصلٖدرپرٍشُ"طزاحي ٍ تذٍیي الگَریتن اقتضایي هٌاسة آیٌذًُگاری در سطح تخطي (تاا



تاکيذ تز سِ رٍش دلفي ،رُ ًگاری ٍ سٌاریًَگاری)ً ،وًَِ هَردی :تخص دفاعي کطَر ایازاى " 
هرکسآٌٗذُپصٍّٖعلَمٍفٌاٍرٕدفاعٍٖ-زارتدفاعٍپؽت٘باًًٖ٘رٍّإهعلح6834-1
هجرٕپرٍشُ" هطالعِ ،تحقيق ٍ تزرسي در خصَظ آیٌاذًُگااری تکٌَلاَصی ٍ تاالش در جْات
تَسعِ ٍ گستزش آى در کطَر" هرکسصٌاٗعًَٗي ٍزارتصٌاٗعٍهعادى .6834



هجهرٕپهرٍشُآهَزؼهٖ "Seminar on Technology Foresight Methods & Practices
"For The Islamic Republic of IranظازهاىUNIDOدراٗراى-تْراى6834
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هجرٕپرٍشُ"تحقيق در خصَظ آیٌذُ ًگاری" هرکسصهٌاٗعًهَٗي ٍزارتصهٌاٗعٍهعهادى زهعهتاى-8
.6831


عضَیتّا:


عضَّ٘اتعلوٖهزکش تحقيقات سياست علوي کطَرٍ-زارتعلَم تحق٘قاتٍفٌاٍرٕ



عضَؼَرإپصٍّؽٖپصٍّؽکذُفٌاٍرٕهَسسِ هطالعات تيي الوللي اًزصی6833 -تاکٌَى



عضَّ٘اتهذٗرُاًذیطگاُ آتيًگار–6831تاکٌَى



گسٌٖٗآٌٗذُپصٍّٖفزٌّگستاى ستاى ٍ ادب فارسي –6831تاکٌَى


عضَؼَرإٍاشُ



عضَفذراسيَى آیٌذُپضٍّي جْاى (6837– )WFSFتاکٌَى 



عضَّ٘اتهذٗرُاًجوي آیٌذًُگزی ایزاى (6831– )ISFSتاکٌَى



هعَلگرٍُآٌٗذًُگارٕهزکش صٌایع ًَیيٍزارتصٌاٗعٍهعادى 6831-




عضَکو٘تهِراّبهرٕبرًاههِآهَزؼهٖ & "Seminar on Technology Foresight Methods
"Practices For The Islamic Republic of IranظازهاىUNIDOدراٗراى
عضَکو٘تِراّبرٕپزٍصُ آیٌذًُگاری پایلَت ایزاى (پاهفا) 4141



ازهَظعاىٍعضَگرٍُهذٗرٗتظاٗتاٌٗترًتٖwww.Iranforesight.ir.درخصَؾآٌٗذًُگارٕتکٌَلَشٕ
(ًخعت٘يظاٗتآٌٗذُاًذٗؽٖاٗراى)





دٍرُ ّای آهَسضي (تایيذیِّای آهَسضي):





دٍرُآهَزؼهههٖ– Technology Transfer Policyظهههازهاىکٌتهههراًطکؽهههَرّإاظهههالهٖ–
-COMSTECHاظالمآبادپاکعتاى–6833
دٍرُآهَزؼٖ– Technology Foresightظازهاىکٌتهراًطکؽهَرّإاظهالهٖ–-COMSTECH
اظالمآبادپاکعتاى–6833
دٍرٓ High-Tech Management Development Programبرًاهههٔهؽههتر داًؽههگاُ
CERAM Sophia Antipolisفراًعٍِداًؽگاُصٌعتٖؼرٗف–تْراى6838-4
دٍرٓآهَزؼهٖ "Seminar on Technology Foresight Methods & Practices For
"The Islamic Republic of Iranهرکهسصهٌاٗعًهَٗيبهاّوکهارٕظهازهاى-UNIDOتْهراى
 6834

کتابّا:


ب٘يالولٖاًرشٕ تْراى 
کتاب"تزًاهِریشی تز پایِی سٌاریَ یا سٌاریًَگاری"-اًتؽاراتهؤظعِهطالعات 
–6837چاپدٍم
ٕجاٗسًُْٕو٘يدٍرُکتابفصلجوَْرٕاظالهٖاٗراى 


برًذُ
o
کتاب"آیٌذًُگاری ،اس هفَْم تا اجزا"–اًتؽاراتهرکسصٌاٗعًَٗي تْراى 6831



کتاب"آیٌذًُگزی علن ٍ فٌاٍری"–اًتؽاراتهرکسًؽرداًؽگاّٖ تْراى 6833
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ترجوِٕکتاب""Foresight glossaryاظالترباًام"داًصٍاصُ آیٌذًُگاری" باّوکارٕاه٘رفهرزاد-

اًتؽاراتهرکسآٌٗذُپصٍّٖعلَمٍفٌاٍرٕدفاعٍٖ-زارتدفاعٍپؽت٘باًًٖ٘رٍّإهعلح-تْهراى–6831چهاپ
دٍم
«آیٌذًُگاری فٌاٍری َّافضا در ایزاى -»4141باّوکارٕت٘نپاهتا-6414هرکسظ٘اظتعلوٖکؽهَر-
تْراى6833
«آیٌذُ ًگاری فٌاٍری دریا در ایزاى -»4141باّوکارٕت٘نپاهتا-6414هرکهسظ٘اظهتعلوهٖکؽهَر-
تْراى6833
«آیٌذًُگاری فٌاٍری ارتثاطات در ایزاى -»4141باّوکهارٕته٘نپاهتها-6414هرکهسظ٘اظهتعلوهٖ
کؽَر-تْراى6833
«آیٌذُ ًگاری فٌاٍری اطالعات در ایزاى -»4141باّوکهارٕته٘نپاهتها-6414هرکهسظ٘اظهتعلوهٖ
کؽَر-تْراى6833
«آیٌذًُگاری سیستفٌاٍری در ایزاى -»4141باّوکارٕت٘نپاهتا-6414هرکسظ٘اظتعلوهٖکؽهَر-
تْراى6833
ًگارغفصل4ازکتاب"عثَر اس طَفاى :راُ اًذاسی ضازکت ّاای ًَپاا"-هٌْهذضکهاهراىبها رٕ–
اًتؽاراترظا-تْراى–6831چاپدٍم
ٍٗراظههتارارؼههذٍعضههَگههرٍُهترجوههاىکتههاب" UNIDO TECHNOLOGY FORESIGHT
 "MANUAL-6,1باًام"راٌّوای آیٌذًُگاری تکٌَلَصی جلاذ اٍل ٍ دٍم"ًَٗ٘هذٍ اًتؽهاراتهرکهس
آٌٗذُپصٍّٖعلَمٍفٌاٍرٕدفاعٍٖ-زارتدفاعٍپؽت٘باًًٖ٘رٍّإهعلح6836-
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