رزومه دکتر سعید خزایی
تحصیالت :مدرک دکتری
رشته :مدیریت ،زبان فرانسه ،آینده پژوهی
تحصیالت:
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
دکترای مدیریت منابع انسانی
دکترای آینده پژوهی
مسوولیتهای اجرایی:
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین
عضو کمیته راهبری پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران
عضو کمیته علمی کنفرانس های بین المللی مدیریت استراتژیک ایران
عضو گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
مدیر مرکز آیندهپژوهی دانشگاه تهران
معاون توسعه فناوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مدرس دکتری آیندهپژوهی دانشگاه تهران
مدرس دکتری آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
مشاور آیندهپژوهی گروه صنعتی مپنا
مسوول مرکز زبانهای خارجی دانشگاه امام حسین
مدیر گروه ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه امام حسین
معاون علمی مرکز کاربرد توسعه فناوریهای نوین
معاون آموزشی طرح فراسازمانی فناوریهای نوین
مدیر اطالعرسانی و خدمات علمی مرکز تحقیقات بنیادین
معاون مرکز آیندهپژوهی مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوریهای دفاعی
رییس مرکز آیندهپژوهی حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته دفاعی
رییس مرکز آیندهپژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسوول مرکز مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عضو شورای علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی
مدرس دکتری آیندهپژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی
مدرس دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور

سوابق علمی ،پژوهشی و آموزشی:

تدریس در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان در دانشگاه تهران
تدریس در دانشکده فرهنگ و ارتباطات
تدریس در دوره دکتری آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
تدریس در دورههای دکتری دانشگاه امام حسین
تدریس در دوره دکتری آیندهپژوهی مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور
تدریس در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسالمی
نگارش و اجرای بیش از  ۸۰برنامهی رادیو تلویزیونی در حوزهی آیندهپژوهی و روابط بینالملل
عضو شورای طراحی و تدوین دورهی دکتری آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،دانشگاه تهران و دانشگاه عالی دفاع
ملی
عضو گروه علمی آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
داور کتاب سال در حوزهی علوم انسانی
داور وزارت علوم برای ارتقا نشریات علمی ـ تخصصی
عضو کانون تفکر فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
طراحی و تدوین دوره دکتری آیندهپژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
طراحی و تدوین دوره کارشناسی ارشد آیندهپژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اجرای  ۲۸پروژهی علمی غیرصنعتی در سطح ملی و وزارتخانه
نظارت بر  ۱۴پروژه علمی
همکاری در طراحی و تدوین دوره دکتری آیندهپژوهی در دانشگاه عالی دفاع ملی
دبیر شورای نشر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عضو هیات تحریریه فصلنامه دفاعی
سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه دیدهبان علوم و فناوری
عضو هیات علمی سمپوزیوم بینالمللی ایران ۱۴۰۴
طراحی آزمونهای آیندهپژوهی در دوره دکتری
مدیریت علمی سایت اینترنتی کشف آینده
سردبیر نشریه پایشنامه فناوریهای نوین به مدت  ۵سال (ادامه دارد)
عضو شورای عملیات روانی در دفتر مطالعات راهبردی وزارت دفاع
داور انتخاب مقاله برتر ،محقق برتر و کتاب برتر در جشنواره شهید رجایی
برگزاری  ۱۳دوره کارورزی و آموزش آیندهپژوهی
همکاری در پروژه آینده انقالب اسالمی (مرکز پژوهشهای فرهنگی ـ اجتماعی)
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (وزارت علوم)
عضو شورای علمی آینده نگری فرهنگستان علوم
دبیر علمی نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
دبیرعلمی سومین کتفرانس مدیریت اجرایی
آثار و کتب:

انتشار کتاب نانو فناوری و فردای دفاع
انتشار کتاب پایبندی جهانشمول (ترجمه)
انتشار کتاب راهنمای گام به گام آیندهپژوهی راهبردی
انتشار کتاب جنگ با ایران (ترجمه)
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
نگارش  ۱۱مقاله  ISIو  ۷مقالهISC
مقاله برتر در همایش تکنیک حل مساله (دانشگاه امیرکبیر)
راهنمایی و مشاوره  ۱۳پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد
نگارش  ۳۵مقاله علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی
برگزاری  ۴۷سمینار تخصصی
ارایه مقاله در  ۱۲همایش ملی و بینالمللی
ویرایش  ۱۴کتاب علمی ـ دانشگاهی
نگارش مقاله برتر در نخستین همایش اطالعرسانی نیروهای مسلح
برگزاری  ۴۰کارگاه آیندهپژوهی
برگزاری  ۷کارگاه ترجمه پیشرفته
نگارش  ۶۷مقاله و تکنگاشت ترویجی
شرکت در  ۱۱سمینار خارجی با ارایه مقاله
نگاشت چشمانداز و آیندهنگاری برای  ۷دانشگاه ،سازمان و مرکز تحقیقاتی

