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صاحب امتیاز :بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
سردبیر :علی اکبر موسوی موحدی
مدیر مسئول :عباسعلی زالی
مدیر اجرایی :ابوالفضل کیانی بختیاری

هیات تحریریه:

حسین احمدي نوبري ،محسن بهرامی ،مهدی بهزاد ،جعفر توفیقی ،غالمرضا حبیبی،
عباس��علی زالی ،محمد علی زلفی گل ،س��عید س��هراب پور ،عباس شفیعی ،عباس
ش��کروی ،مجتبی شمسی پور ،علی اکبر صبوری ،نصرت ا ...ضرغام ،محمد رضا
عارف ،کیوان کوشا ،مهدی محقق ،عباس مصلی نژاد ،رضا ملک زاده ،حمید میرزاده،
جعفر مهراد ،صادق واعظ زاده ،بهمن یزدی صمدی.
نش�ریه نش�اء علم ،بر اساس مجوز شماره  124995مورخ  91/6/15وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از نخستین شماره دارای
اعتبار علمی  -ترویجی است.
* فصلنامه " نشاء علم" توسط بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران منتشر می شود.
* هدف از انتشار این فصلنامه ،فرهنگ سازی و کمک در راستای سیاست گذاری علم ،پژوهش و فناوری ،اطالع رسانی ،ترویج
علم ،کمک به مدیران مراکز تصمیم س��از و تصمیم گیر علمی و همچنین جهت دهی به نخبگان ،پژوهشگران و عالقه مندان به
نوآوری های علمی ،پژوهشی و فنآوری در کشور می باشد.
ً
* آرا و نقطه نظرهای مندرج در مقاالت و گزارش های منتشر شده در این فصلنامه ،لزوما بازگو کننده رای و نظر بنیاد پیشبرد
علم و فنآوری در ایران نمی باشد.
* فصلنامه در ویرایش و حذف مطالب آزاد است و مقاله های فرستاده شده به دفتر نشریه ،برگردانده نمی شود.
* نشريه نشاء علم از حمايت هاي معنوي و مادي بنیاد فرهنگی مصلی نژاد سپاسگزار است.
* نشريه نشاء علم از حمايت هاي معنوي و مادي صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران كشور تقدير و تشكر مي نمايد.
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