حق عضىیت:

شرایط عضىیت:


عضویت پیوسته:

ػضَیت دس جوؼیت تَسؼِ ػلوی ایشاى
( ثِ غیش اص ػضَیت افتخبسی)  ،ثب تکویل
فشم هشثَطِ ٍ اسسبل هذاسک ٍ پشداخت
هجلغ حق ػضَیت ثِ ششح صیش طوَس
هیپزیشد:
ػضَیت پیَستِ  500000سیبل
ػضَیت ٍاثستِ  250000سیبل
ػضَیت داًشجَیی  150000سیبل

هؤسسبى جوؼیت ٍ کلیِ افشادی کِ داسای دسجِ دکتشا دس
سشتِ ّبی ػلَم ٍ فٌبٍسی ٍ داسای سَاثق تَسؼِ ػولوووی
ّستٌذ.
تجظشُ :افشادی کِ داسای دسجِ کبسشٌبسی اسشذ ٍ سبثوقوِ
فؼبلیت طَالًی دس سشتِّبی ػلَم ٍ فٌبٍسی ٍ سشتِ ّوبی
ٍاثستِ ّستٌذ ثب تظَیت ّیأ هذیشُ هوی توَاًوٌوذ ثوِ
ػضَیت پیَستِ دسآیٌذ.


عضویت وابسته:
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اشخبطی کِ داسای دسجِ کبسشٌبسی ّستٌذ ٍ هوذ
سبل ثِ ًحَی دس یکی اص سشتِّبی هشتجط شبغل ثبشٌذ.
ػضَیت داًشجَیی:
کلیِ داًشجَیبًی کِ دس سشتِ ّبی ػلَم ٍ فوٌوبٍسی ثوِ
تحظیل اشتغبل داسًذ.


عضویت افتخاری:

شخظیت ّبی ایشاًی ٍ خبسجی کِ هقبم ػلووی آًوبى دس
صهیٌِ ّبی تخظظی ٍ تَسؼِ ػلوی ٍ فٌبٍسی حبئض اّویت
خبص ثبشذ ،یب دس پیشجشد اّذاف جوؼیت کوک ّبی هؤثش
ٍ اسصًذُای ًوَدُ ثبشٌذ.


اعضای حقوقی

سبصهبى ّبیی کِ دس صهیٌِّبی ػلوی ٍ پظٍّشی هوشثوَ
فؼبلیت داسًذ هیتَاًٌذ ثِ ػضَیت جوؼیت دسآیٌذ.
* الصم ثِ رکش است کِ ّش یک اص اػضب سبالًِ هجلغی سا کِ
هیضاى آى تَسط هجوغ ػوَهی تؼییي هیگشدد ثِ ػٌوَاى
حق ػضَیت پشداخت خَاّذ کشد.

نشانی دبیرخانه جمعیت:
تْشاى ،خیبثبى کبسگش شوبلی ،ثلَاس فبطوی
غشثی ،خیبثبى شْیذ اػتوبدصادُ ،خیبثبى گشد
آفشیذ( سٍثشٍی دطثبى استش) ،پالک  ،18طجقِ
سَم
کذ پستی1411845531 :
تلفن021-66576738 :
نمابر021-66945366 :
وب سایتٌwww.iasd.ir :
پست الکترونیکی:
iascidev@gmail.com
:

Iranian association for
scientific development

معرفی جمعیت تىسعه علمی ایران

جوؼیت تَسؼِ ػلوی ایشاى هؤسسِای غیشاًوتوعوبػوی
است ٍ اص تبسیخ ثجت (  ٍ 17/2/1384شوووبسُ ثوجوت
 )18063داسای شخظیت حقَقی است ٍ سئیس ّیأ
هذیشُ آى ًوبیٌذُ قبًًَی جوؼیت هیثبشذ .ایي اًجوي
دس گشٍُ تخظظی ثیي سشتِ ایی ٍ صیش ًظش کویسیوَى
اًجويّبی ػلوی ایشاى فؼبلیت هیکٌذ.
اهداف:

جوؼیت تَسؼِ ػلوی ایشاى ثِ هٌظوَس توَسوؼوِ ٍ
استقبی ػلوی کشَس ٍ تَسؼوِ کویوعوی ًویوشٍّوبی
هتخظض ٍ ثْجَد ثخشیذى ثوِ اهوَس آهوَصشوی ٍ
پظٍّشی دس صهیٌِ ّبی هشثَ  ،ثب اّذاف صیش تشکیول
شذُ است:
* هطبلؼِ ٍ ًقذ شبخضّبی آهَصشی ،پوظٍّشوی ٍ
فٌبٍسی کشَس ٍ ّوکبسی دس اسصیبثی سطو ػولوووی
کشَس

* ّوکبسی دس سیبستگزاسی ّب ٍ ثشًبهِسیوضی ّوبی
کالى تَسؼِ کوی ٍ کیعی ػلَم ٍ فٌبٍسی
* ثحث ٍ تجبدل ًظش هستوش هیبى داًشوووٌوذاى ٍ
هسئَالى ثِ هٌظَس پیشجشد سیبست ّوب ٍ اّوذاف
تَسؼِ ػلوی ایشاى
* ثشسسی ٍ کوک ثِ اطالح سبختبس ػلَم ٍ فٌوبٍسی
ایشاى
* سطذ کشدى هستوش جبیگبُ ػلوی ایشاى دس سوطو
هٌطقِای ٍ ثیيالوللی
* اسائِ ساّکبسّبی تقَیت تؼبهل داًشگبُ ٍ طٌؼت ٍ
ثِ طَس کلی داًشگبُ ،دٍلت ٍ جبهؼِ
* ثشسسی ٍ ّوکبسی دس صهیٌِ جوزة ٍ پوشٍس
استؼذادّبی دسخشبى ٍ داًشوٌذاى جَاى
وظایف و فعالیتها:

* اسائِ خذهب آهَصشی ٍ پظٍّشی ٍ فٌی.
* تؼبهل ٍ استجب هستوش ثب دیگش اًجويّب ٍ جوؼیتّبی
ػلوی ٍ فشٌّگستبىّبی ػلَم دس جْت تَسؼِ ػلن
* جوغ آٍسی ًظشا کبسشٌبسی داًشوٌوذاى ٍ فوؼوبالى
تَسؼِ ػلوی کشَس ٍ سبصهبى دّی آًْب دس قبلوت هوتوَى
هٌسجن ٍ اسائِ آًْب ثِ ثذًِ سیبستگزاسی ػلوی کشَس
* ثشگضاسی گشدّوبییّب ٍ کبسگبُ ّبی ػلوی ٍ تخظوظوی
دس سط هلی ،هٌطقِای ٍ ثیيالوللی
* اًتشبس کتت ٍ ًششیب ػلوی
اعضای هیات مدیره دوره چهارم
جمعیت تىسعه علمی ایران

دکتش جؼعش تَفیقی -رئیس
دکتش یؼقَة اًتظبسی -دبیرکل

جوؼیت تَسؼِ ػلوی ایشاى دس ساسوتوبی توحوقوق
اّذاف خَد ثِ اًجبم فؼبلیت ّبیی ثوِ شوشح صیوش
هیپشداصد:
* اًجبم تحقیقب ػلوی ٍ فشٌّگی دس سط هلی ٍ
ثیيالوللی ثب هحققبى ٍ هتخظظبًی کِ ثِ گًَوِ ای
ثب تَسؼِ ػلوی سش ٍ کبس داسًذ .
* ّوکبسی ثب ًْبدّبی اجشایی ،ػلوی ٍ پظٍّشی ٍ
فٌبٍسی دس صهیٌِ تذٍیي اّوذاف ٍ ساّوجوشدّوبی
تَسؼِ ػلَم ٍفٌبٍسی ،اسصیبثی ٍ ثبصًگشی ٍ اجوشای
طشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی هشثَ ثوِ اهوَس آهوَص ٍ
پظٍّش ٍ فٌبٍسی دس صهیٌِ ػلوی هَضَع فؼبلویوت
جوؼیت .

دکتش سضب هکٌَى -خسانه دار
دکتش هحوذ تَکل -عضو
دکتش یَسف ثجَتی -عضو
دکتش ػجبسؼلی صالی -عضو
دکتش هسؼَد شعیؼی -عضو
دکتش طذیقِ طبئویبى -عضو
دکتش حویذسضب آساستِ -عضو
دکتش اهیشًبطش اخَاى  -عضو علی البذل هیات مذیره
دکتش اکجش فشجی اسهکی  -عضو علی البذل هیات مذیره
دکتش حسیي ساغعش  -بازرس اصلی
دکتش هحسي غعَسی آشتیبًی– بازرس علی البذل

