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  اطالعات تحصيلي:

مقطع 

  تحصيلي

  محل تحصيل

  شهر  كشور  كلمعدل   رشته/گرايش  تاريخ شروع  محل تحصيل نام

  گلپايگان  ايران  ديپلم
نمونه دبيرستان 

  آزادگان
  ۱۱/۱۷  فيزيك -رياضي  ۱۳۷۵مهرماه 

  دانشگاه صنعتي شيراز  شيراز  ايران  كارشناسي
بهمن ماه 

۱۳۸۳  

-مهندسي برق

  كنترل
۸۷/۱۵  

كارشناسي 

  ارشد
  ۱۳۸۶مهرماه   دانشگاه يزد  يزد  ايران

 مديريت اجرايي

)EMBA(  
۹۲/۱۸  

  ۴۷/۱۸  آينده پژوهي  ۱۳۸۹مهرماه   دانشگاه تهران  تهران  ايران  دكتري
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  افتخارات آموزشي:

ورودي استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع دكتري و دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تهران در  -

 مقطع دكتري
  اولين فارغ التحصيل دكتري آينده پژوهي از دانشكده مديريت، دانشگاه تهران -

 ۱۳۹۲سال ، جوانملي جشنواره كشور در حوزه علم و فناوري ر جوان برت -
 ازنوآوري  -پژوهشي -بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشي عضو -

  ۱۳۸۹سال 
دانشگاه يزد ميان كليه دانشجويان  در  گر برتر و دانشجوي نمونه دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشدپژوهش -

        ۱۳۸۹ل در سا
  ۱۳۸۶ -۸۷كسب رتبه اول در مقطع كارشناسي ارشد در بين دانشجويان ورودي سال -

 ۱۳۸۸-۱۳۸۹مقطع كارشناسي ارشد در بين فارغ التحصيالن سال  كسب رتبه اول در -
  

  سوابق عضويت:

 فدراسيون جهاني آينده پژوهي  عضو - ۱
 عضو انجمن جهاني آموزگاران آينده -۲
 )Human Futures(عضو هيات تحريريه نشريه  -۳
 عضو انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري -۴
  جمعيت توسعه علمي ايران عضو -۵
 انجمن علوم شناختي  عضو -۶
 انجمن آينده نگاري ايران  عضو -۷

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



۳ 

 

  كاري:سوابق 

  محل خدمت  عنوان شغلي

/ گروه  شكده علوم و فناوري هاي نوينعضو هيات علمي دانمدير گروه و 

  يآينده پژوه
  دانشگاه اصفهان

  سازمان پدافند غيرعامل كشور  مشاور در حوزه آينده پژوهي

  مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان  مدير هسته كارآفريني كشاورزي شهري

در و دانشگاه اصفهان  مشترك شركت فوالد مباركه هايدفتر همكاريعضو 

  كارگروه آينده پژوهي
  دانشگاه اصفهان

  انشگاه اصفهاند  ميته ي علم سنجي و ارتقاء رتبه دانشگاه كعضو 

  عضو كارگروه پژوهشي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان
اداره كل اوقاف و امور خيريه 

  استان اصفهان

  دانشگاه اصفهان  ي ايراني پيشرفتكارگروه الگوي اسالمعضو 

 
  

 
  سوابق تدريس: 

  دانشگاه  عنوان درس

  دانشگاه اصفهان  ارشدروش تحقيق كيفي و كمي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي 

  دانشگاه اصفهان  مباني آينده پژوهي

  دانشگاه اصفهان  مطالعات علم و فناوري

  دانشگاه اصفهان  آينده پژوهي و توسعه پايدار

  دانشگاه اصفهان  تفكر سيستمي و كاربرد آن در آينده پژوهي

  دانشگاه اصفهان  آينده پژوهي و توسعه پايدار

  دانشگاه اصفهان  ريت مباني نظري سازمان و مدي

  دانشگاه اصفهان  مديريت تحول

  دانشگاه اصفهان  مديريت استراتژيك

  دانشگاه اصفهان  مديريت زمان

  دانشگاه اصفهان  مديريت تطبيقي

  دانشگاه اصفهان  استقرار كسب و كار 

  دانشگاه اصفهان  آينده پژوهي در كسب و كارها

  دانشگاه اصفهان  هاي آينده نگاريروش

  دانشگاه اصفهان  يريت راهبرديمد

  دانشگاه اصفهان  كارآفريني فناورانه
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  دانشگاه اصفهان  مباني مدل سازي

  دانشگاه اصفهان  هاي پوياتفكر سيستمي و سيستم

  دانشگاه آزاد اسالمي  دروس كارشناسي ارشد (روش تحقيق، برنامه ريزي راهبردي و ...)

  سازمان مديريت صنعتي  مديريت تغيير

  

 رگاه هاي برگزار شده:كا
 برگزاري دوره آموزشي خالقيت و نوآوري و كارگاه حل خالقانه مسئله  -۱
 آفريني و توسعه كسب و كارهاي جديد برگزاري كارگاه كار -۲
 برگزاري كارگاه ايده هايي نو براي كسب و كارهاي آينده -۳
 ، دانشگاه بقيه اهللا، و...شهيد بهشتي، دانشگاه اصفهان هاي در دانشگاه برگزاري كارگاه آينده پژوهي -۴
 ، در استانداري استان و بلوچستاني منطقه ايبرگزاري كارگاه آينده پژوهي با رويكرد توسعه -۵
 ها در توسعه كسب و كار در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهانكارگاه جايگاه اپليكيشن -۶
 ، سازمان پدافندغيرعامل و ...خابرات ايرانبرگزاري كارگاه روش هاي آينده پژوهي در مركز تحقيقات م -۷
 برگزاري كارگاه هاي آينده پژوهي در شهرداري اصفهان -۸
 آموزش و پرورش استان اصفهانبرگزاري كارگاه آينده پژوهي در سازمان  -۹

 برگزاري كارگاه آينده پژوهي در شركت گاز منطقه اي مازندران -۱۰
 شيراز لي آزاد مادبرگزاري كارگاه آينده پژوهي در موسسه آموزش عا -۱۱
 برگزاري كارگاه آينده پژوهي در شركت گاز منطقه اي استان اصفهان -۱۲
 برگزاري كارگاه آينده پژوهي در جهاد دانشگاهي واحد استان اصفهان -۱۳
 برگزاري كارگاه آينده پژوهي در آموزش و پرورش استان البرز -۱۴
 برگزاري كارگاه آينده پژوهي در شركت برق منطقه اي يزد -۱۵
 كارگاه آينده پژوهي در دانشگاه هنر اصفهان برگزاري -۱۶
 دنبرگزاري كارگاه آينده پژوهي در دانشگاه بيرج -۱۷
اي به مطالعات آينده در حوزه علم و فناوري ويژه اعضاء هيات علمي در دانشگاه برگزاري كارگاه دريچه -۱۸

 اصفهان
 اصفهاناستان برگزاري كارگاه آينده پژوهي در شركت گاز  -۱۹
 ينده پژوهي در سازمان مديريت صنعتيبرگزاري كارگاه آ -۲۰
 برگزاري كارگاه آينده پژوهي در پارك علم و فناوري كرمانشاه -۲۱
 هاي متعدد در حوزه آينده پژوهي سخنراني -۲۲
كارگاه با موضوع ترويج تفكر معطوف به آينده در مدارس شهر اصفهان با سه عنوان  ۳۰برگزاري بيش از  -۲۳

 . نقاشي و نگارش۳و  Woop. ۲. شوراي موجودات، ۱ :كارگاه
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  ي دكتري:عنوان رساله

  كرده كشور ي ايراني در ذهن جوانان تحصيلبررسي تحليلي تصاوير آينده جامعه

 )CLAاي علّي (بر اساس روش تحليل اليه
  

  در حوزه آينده پژوهي برخي مقاالت علمي منتشر شده

- Taheri Demneh, Mohsen; Morgan, Dennis (2018), Destination Identity: Futures Images as 
Social Identity, futures studies journal, vol.22, No. 3.  

هاي سازنده ي تصاوير آينده، مطالعات )، تحليلي آينده پژوهانه در بن مايه۱۳۹۷طاهري دمنه، محسن ( -

 .۶۵تا  ۴۵، صفحات: ۲۹، شماره ۸راهبردي سياست گذاري عمومي، دوره 

اي كيفي در تصاوير )، تمايل به مهاجرت در بين جوانان؛ مطالعه۱۳۹۷سن؛ كاظمي، معصومه (طاهري دمنه، مح -

   . ۷۸تا  ۵۳صفحات:  )،۴(۱۰اي در علوم انساني، آينده، فصلنامه مطالعات ميان رشته

ابه تاملي در مفهوم تصاوير آينده به مث)، ۱۳۹۴طاهري دمنه، محسن؛ پورعزت، علي اصغر؛ ذوالفقارزاده، محمد ( -

 .۷۶تا  ۶۱، صفحات: ۴سال شانزدهم، شماره ، ساخت هويت اجتماعي در بين جوانان، فصلنامه مطالعات ملي

)، آينده نگاري منابع انساني در نيروي انتظامي ۱۳۹۳طاهري دمنه، محسن؛ نادري خورشيدي، عليرضا ( -

، ۳۶ات متقاطع، سال نهم، شماره جمهوري اسالمي ايران با استفاده از روش تلفيقي سناريوپردازي و تحليل اثر

 .۴۹تا  ۲۹صفحات: 

)، تاملي در نقش و جايگاه وقف و نيكوكاري در علم و ۱۳۹۷طاهري دمنه، محسن؛ حيدري داراني، زهرا ( -

 . ۴۸تا  ۳۹، صفحات ۱، شماره ۸فناوري، سياست نامه علم و فناوري، دوره 

ت انرژي به مثابه رويكردي در مديريت انرژي در )، اينترن۱۳۹۷طاهري دمنه، محسن؛ حيدري داراني، زهرا ( -

آينده، چهارمين كنگره ساالنه بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران، دانشگاه 

 هنر اسالمي تبريز.

ي كشاورزي، ي شهر، آينده)، كشاورزي شهري؛ آينده۱۳۹۶طاهري دمنه، محسن؛ طايفه هاشمي، شيدا ( -

 ش آينده پژوهي در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست خراسان جنوبي، دانشگاه بيرجند. هماي

محيطي بر آينده كودكان؛ از بررسي اثرات تغييرات زيست)، ۱۳۹۷طاهري دمنه، محسن؛ حيدري داراني، زهرا ( -

ين المللي جامعه ، كنفرانس بمحيطي با تأكيد بر ساخت تصاوير آيندهكنشگري اجتماعي تا رهبري اجتماعي زيست

 و محيط زيست، دانشگاه تهران
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  كتاب:ترجمه 

  ناشر  تاريخ چاپ  هنويسند  عنوان فارسي  كتابعنوان 

All that matters future  
آينده: تمام آنچه اهميت 

 دارد
Ziauddin 

sardar  2014 انتشارات آينده پژوه 

The third wave 
An entrepreneurs vision of the 

future 

  موج سوم

چشم انداز يك كارآفرين 

  از آينده 

Steve 
Case 2016 در حال داوري  

 The Industries of future صنايع آينده Alec Ross 2016  دست ترجمهدر  
  

  طرح هاي پژوهشي:

  عنوان طرح پژوهشي
سمت در 

  پروژه

تاريخ 

  شروع

تاريخ 

  اتمام

بر روي مدل كسب و كار شركت شناسايي كالن روندهاي آينده و بررسي اثر آنها 

  فوالد مباركه
  ۱۳۹۷ماه تير  مجري 

بهمن ماه 

۱۳۹۷  

  مجري   آينده نگاري منابع انساني نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
دي ماه 

۱۳۹۰  

مهرماه 

۱۳۹۲  

ارائه مدلي جهت ارزيابي بهره وري نيروي انساني در استانداري سيستان و 

  بلوچستان
  ۱۳۹۵تيرماه   ۱۳۹۴مهرماه   مجري 

 اولويت تعيين و يزد اي منطقه برق شركت در پژوهي آينده دانش سازي نهادينه

  نگاري آينده رويكرد با شركت آتي پژوهشي هاي
  مجري 

فروردين ماه 

۱۳۹۶  
  ادامه دارد. 

  مجري   عملياتي شهر و شهرداري مجلسي –تدوين برنامه راهبردي 
فروردين ماه 

۱۳۹۶  
  ادامه دارد. 

  مجري   نگاري منابع انساني در شهرداري اصفهانآينده 
ماه  خرداد

۱۳۹۶  

آبان ماه 

۱۳۹۷  

تدوين سند راهبردي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان در حوزه 

  فرهنگي
  ادامه دارد.   ۱۳۹۶ماه  ذرآ  مجري 

  ۱۳۹۶ماه  رذآ  مجري  رويكرد سناريونگاري تدوين سند آينده پژوهي در شركت گاز استان اصفهان با
دي ماه 

۱۳۹۷ 

  برنامه ريزي راهبردي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
مشاور حوزه  

  استراتژي

بهمن ماه 

۱۳۹۴  

خردادماه 

۱۳۹۶  

  همكار اصلي  طراحي و استقرار سيستم پايش نيازهاي كاركنان شركت برق توزيع استان يزد
آبان ماه 

۱۳۸۸  

ارديبهشت 

  ۱۳۸۹ماه 

  سازي مديريت دانش در اي براي پيادهل زمينهبررسي و ارزيابي عوام

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
  همكار اصلي

اسفندماه 

۱۳۹۰  
  ۱۳۹۲آذرماه 

  ارائه مدل طراحي خدمات آموزشي اثربخش با رويكرد سروكوال و كانو

  (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان)
  همكار اصلي

اسفندماه 

۱۳۹۰  

دي ماه 

۱۳۹۲  
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  همكاري هاي علمي

 ۱۳۹۶در سال گرامي داشت روز جهاني آينده در دانشگاه اصفهان  دبير اجرايي كنفرانس •

 اي در علوم انسانيداور مقاالت حوزه آينده پژوهي در فصلنامه مطالعات ميان رشته •

 سياست علم و فناوريداور مقاالت حوزه آينده پژوهي در فصلنامه  •

 پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعيپژوهي در داور مقاالت حوزه آينده  •

 فصلنامه مديريت اطالعات سالمتداور مقاالت حوزه آينده پژوهي در  •

 همكاري به عنوان نويسنده در حوزه آينده پژوهي با موسسه مطالعات ملي •

 همكاري در برگزاري ميزهاي آينده پژوهي در مركز تحقيقات راهبردي دفاعي •

  

   افزاري هاي نرمتوانايي

 Microsoft officeنرم افزارهاي مجموعه  -۱
 Spssنرم افزار آماري  -۲
 Matlabنرم افزار  -۳
 عالي اينترنت -۴
 متقاطع)(تحليل اثرات  Micmacنرم افزار  -۵
 scenario wizardنر م افزار  -۶
 آشنايي با پايگاه هاي اطالعاتي علمي، نشريات علمي و پژوهشگاه هاي فعال در حوزه آينده پژوهي -۷

  

 

  ها:تخصص

  ترويج مطالعات آينده  آينده پژوهي

 خالقيت، نوآوري و ايده پردازي آينده پژوهي تحوالت اجتماعي و موضوعات توسعه
 مديريت تكنولوژي تصويرسازي آينده
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  هاي در دست راهنماييبرخي عناوين پايان نامه

  
 آينده نگاري حمل و نقل شهري در شهر اصفهان .۱
رهگيري نيروهاي پيشران در حوزه استراتژي هاي شركت آب و فاضالب استان اصفهان با استفاده از  .۲

 ي استراتژيكرويكردهاي آينده نگار
  برنامه ريزي سناريو محور در تدوين استراتژي يكپارچه سازي عالئم ضعيف تغيير و .۳
 هاي با فناوري سطح باال از نوآوري؛ يك مطالعه كيفيبررسي تحليلي درك مديران شركت .۴
 تدوين استراتژي پا برجا در موسسات آموزشي با استفاده از رويكرد برنامه ريزي فرض بنياد .۵
 نت اشيا در حوزه هوشمندسازي شهرينگاشت فناوري اينتر تدوين ره  .۶
 CLAشناسايي عوامل موثر بر تمايل دانش آموزان استعدادهاي درخشان به مهاجرت با استفاده از رويكرد  .۷
 شناسايي و تحليل كالن روندهاي موثر بر آينده خدمات بهداشتي در يك افق بيست ساله .۸
 يكسب و كارها ياستان اصفهان برا يتيهرم جمع رييتغ يهافرصت ياكتشاف يو بررس يسالمند ينگار ندهيآ .۹

 نوپا
  هاي پوشيدنيآينده نگاري صنعت بيمه با تاكيد بر ظهور فناوري .۱۰

 
 و چندين عنوان ديگر...


