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ستاغیردولتیوتجاریغیرانتفاعی،غیرموسسه ایسومعرصه یپویشگران.

ماآرمان:

مشاوره

آموزش
پژوهش

رسانه ایخدمات

مافعالیتحوزه های:

ایراندرتأثیرگذارودموکراتیک،قدرتمندپویا،انجمنینظاماستقرار



پایهگذاری

۱۳۸۷ماه سال اسفند : تأسیس 

۲۳۸۲۹: شماره ثبت 



اعضایهیئتمدیره

۱۳۸۷ماه سال اسفند : تأسیس 

۲۳۸۲۹: شماره ثبت 

سید علیرضا سیاسی راد 
(رئیس هیئت مدیره)

علیسانس مهندسی صنایفوق

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حدادی               هادی 
(عاملعضو هیئت مدیره و مدیر )

مدیریت فوق لیسانس 
سازمان های غیردولتی

علوم و تحقیقاتدانشگاه 

سپهر برزی مهر                
(عضو هیئت مدیره)

علیسانس مهندسی صنایفوق

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا اسدی                    
(عضو هیئت مدیره)

دکترای آینده پژوهی

پژوهشگاه علوم انسانی



بازرگانیاتاقباپویشگرانهمکاریآغاز

تخصصیآموزشیدورههایاولین
تشکلهاتوانمندسازیحوزهیدر
حمایتبا91سالدومنیمهیدر
چارچوبدروتهرانبازرگانیاتاق

یاجتماعامورکمیسیونبرنامههای
.شدبرگزاراتاقتشکلهای

سازمانیرسالتچارچوبدرسومعرصهیپویشگرانمؤسسه
ومدیرانرهبران،آموزشینیازهایومشکالتدرکباخود،

یآموزشدورههایطراحیبهاقداماقتصادی،تشکلهایکارکنان
ادیاقتصتشکلهایسازماندهیومدیریتمدتکوتاهتخصصی

رسراسبازرگانیاتاقهایباراخودهمکاریراستا،ایندرونمود
.کردآغازکشور



اقتصادیتشكل های آموزش های ضرورتاهداف و 

ایراناقتصادی در راستای توانمندسازی بخش خصوصیراهبری و مدیریت تشکل های گسترش ادبیات •

ولت و نقش آن در همکاری با دتشکل گرایی آگاه سازی مدیران کسب و کار کشور در خصوص اهمیت •
تجارت خارجیتوسعه ی پیش رو و بحران های عبور از به منظور 

اقتصادیدر زمینه ی مدیریت تشکل های تربیت نیروی انسانی متخصص •

صادیاقتجایگاه تشکل های و نسبت به نقش مدیران و صاحبان کسب و کار آشنا  سازی ایجاد انگیزه و •

رسند چشم انداز کشومؤثر در راستای اهداف نقش با هدف ایفای اقتصادی تشکل های آماده سازی •





مدیریتبرنامه ریزی، سازماندهی و مشاوره ی  
سازمان های دولتی، عمومی و بخش خصوصیدر 

خدماتمشاورهمدیرواحد

علیشجاعی
فوقلیسانسمهندسیصنایع

(پلیتکنیکتهران)دانشگاهصنعتیامیرکبیر



اتاق های بازرگانی•
تشکل های اقتصادی•
بنگاه های اقتصادی•

ارزیابیورتبهبندی



خدمات رسانه ای

خدماترسانهایمدیرواحد

سیدمحمدرضابنیطبا
دکترایسیاستگذاریعمومی

دانشگاهتهران



آموزش



اساتیدبخشآموزش

محسن ایلچی
دکترای رسانه

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

علی محمد بیدار مغز

دکترای مدیریت

حمید محمدی پور

پرستابوالفضل وطن 
دانش آموخته ی پزشکی 

دانشگاه تهران

پدرام موسوی
دانش آموخته ی پزشکی 

دانشگاه تهران



پژوهش

مدیرواحدخدماتپژوهشی

علیرضااسدی
دکترایآیندهپژوهی

پژوهشگاهعلومانسانی

آینده پژوهی•
سیاست گذاری•
مطالعات فرهنگی•
توسعه ی محلی•



تولیدمحتواوانتشارات



تیمکارشناسیپویشگران



همكاران ما 

لیال عسگری وش
کارشناس واحد آموزش

سمانه معظم

کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی
دکترای جامعه  شناسی

شناس واحد پژوهشکار
سارا اسدی



مشاورانپویشگران

عباس کاظمی
دکترای جامعه شناسی

سید مصطفی رسولی منش

دکترای اقتصاد

میثم هاشم خانی



Coming together is a beginning                 

Keeping together is progress                      

Working together is success
Henry Ford


