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 :تحصیالت

 کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

 کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

 دکترای مدیریت منابع انسانی

 دکترای آینده پژوهی

 

 :اجرایی  هایمسوولیت

 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

 گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسیعضو گروه واژه

 پژوهی دانشگاه تهران دهمدیر مرکز آین

 معاون توسعه فناوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 پژوهی دانشگاه تهرانمدرس دکتری آینده

 المللی امام خمینی پژوهی دانشگاه بینمدرس دکتری آینده

 گروه صنعتی مپنا پژوهیآینده  مشاور

 های خارجی دانشگاه امام حسینمسوول مرکز زبان

 های خارجی دانشگاه امام حسین مدیر گروه ادبیات و زبان

 های نوینمعاون علمی مرکز کاربرد توسعه فناوری

 های نوینمعاون آموزشی طرح فراسازمانی فناوری

 رسانی و خدمات علمی مرکز تحقیقات بنیادیندیر اطالعم

 های دفاعیپژوهی علوم و فناوریپژوهی مرکز آیندهمعاون مرکز آینده

 های پیشرفته دفاعیتوسعه کاربرد فناوری پژوهی حوزهرییس مرکز آینده

 پژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشتررییس مرکز آینده

 گاه صنعتی مالک اشترمسوول مرکز مدیریت دانش در دانش

 عضو شورای علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی

 پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملیمدرس دکتری آینده

 مدرس دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور 

  

 :آموزشی و  پژوهشی  علمی،  سوابق
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 دانشگاه تهران های کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان در تدریس در دوره

 تدریس در دانشکده فرهنگ و ارتباطات

 المللی امام خمینی پژوهی دانشگاه بینتدریس در دوره دکتری آینده

 های دکتری دانشگاه امام حسین تدریس در دوره

 پژوهی مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشوردکتری آینده تدریس در دوره

 تری دانشگاه آزاد اسالمیهای کارشناسی ارشد و دکتدریس در دوره

 المللپژوهی و روابط بینی آیندهی رادیو تلویزیونی در حوزه برنامه ۸۰نگارش و اجرای بیش از 

المللی امام خمینی)ره(، دانشگاه تهران و دانشگاه عالی دفاع پژوهی دانشگاه بینی دکتری آیندهعضو شورای طراحی و تدوین دوره

 ملی

 المللی امام خمینی ژوهی دانشگاه بینپ عضو گروه علمی آینده

 ی علوم انسانیداور کتاب سال در حوزه

 داور وزارت علوم برای ارتقا نشریات علمی ـ تخصصی

 عضو کانون تفکر فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 

 پژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشترطراحی و تدوین دوره دکتری آینده

 پژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشتری ارشد آیندهطراحی و تدوین دوره کارشناس

 خانهی علمی غیرصنعتی در سطح ملی و وزارتپروژه ۲۸اجرای 

 پروژه علمی ۱۴نظارت بر 

 پژوهی در دانشگاه عالی دفاع ملیهمکاری در طراحی و تدوین دوره دکتری آینده

 دبیر شورای نشر دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 دفاعی عضو هیات تحریریه فصلنامه

 بان علوم و فناوریسردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه دیده

 ۱۴۰۴المللی ایران عضو هیات علمی سمپوزیوم بین 

 پژوهی در دوره دکتریهای آیندهطراحی آزمون 

 مدیریت علمی سایت اینترنتی کشف آینده

 (سال )ادامه دارد ۵های نوین به مدت ینامه فناورسردبیر نشریه پایش

 عضو شورای عملیات روانی در دفتر مطالعات راهبردی وزارت دفاع

 داور انتخاب مقاله برتر، محقق برتر و کتاب برتر در جشنواره شهید رجایی

 پژوهیدوره کارورزی و آموزش آینده ۱۳برگزاری 

 (های فرهنگی ـ اجتماعیه انقالب اسالمی )مرکز پژوهشهمکاری در پروژه آیند

 (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 

 :کتب  و  آثار



 ر کتاب نانو فناوری و فردای دفاعانتشا

 ( انتشار کتاب پایبندی جهانشمول )ترجمه

 پژوهی راهبردیانتشار کتاب راهنمای گام به گام آینده

 (ترجمه) ایران  انتشار کتاب جنگ با

 پژوهی و مدیریت آیندهانتشار کتاب آینده

 دقیقه پژوهی در سیویراستار ارشد و ناظر علمی کتاب آینده

 پژوهی اثر وندل بلویرایش و نظارت علمی کتاب مبانی آینده

 ISC مقاله ۷و  ISI مقاله ۱۱نگارش 

 (مقاله برتر در همایش تکنیک حل مساله )دانشگاه امیرکبیر

 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد ۱۳راهنمایی و مشاوره 

 مقاله علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی ۳۵نگارش 

 ار تخصصیسمین ۴۷برگزاری 

 المللیهمایش ملی و بین ۱۲مقاله در  ارایه 

 کتاب علمی ـ دانشگاهی ۱۴ویرایش 

 رسانی نیروهای مسلحنگارش مقاله برتر در نخستین همایش اطالع

 پژوهیکارگاه آینده ۴۰برگزاری 

 کارگاه ترجمه پیشرفته  ۷برگزاری 

 نگاشت ترویجیمقاله و تک ۶۷نگارش 

 سمینار خارجی با ارایه مقاله ۱۱شرکت در 

 دانشگاه، سازمان و مرکز تحقیقاتی ۷نگاری برای انداز و آیندهنگاشت چشم

 


