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هیات تحریریه:

• The Critical Size of Research Groups and it’s Study in Iran
• The Role of Lifestyles in Diabetes Adjustment
• The Industrial Policy in Some Countries and Iran
• The Criteria of Environmental Technology
• Publish or Perish, but not at any Cost
• Bio-industry, Green Engineering and Economy
• Biochemical Basis for the Benefits of Fasting
• Apple therapy
• A New Biology for the 21st Century
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نشریه علمی -ترویجی

صاحب امتیاز :بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
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• اندازه بحرانی گروههای پژوهشی و بررسی
آن در ایران
• نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت
• سیاستگذاریهای صنعتی در برخی از
کشورهای جهان و ایران
• ردهبندی و معیارهای فنآوری زیست محیطی
• منتشر کن یا نابود شو ،اما نه به هر قیمتی
• بررسی جو سیاره زهره
• صنعت زیستی ،مهندسی و اقتصاد سبز
• اساس بیوشیمیایی فوائد روزه
• درمان با سیب
• زیست شناسی جدید برای قرن 21
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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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