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 : يةاليابان جمعية تاريخ العلم حولملخص 

تاريخ  الخاصة ب   بحاثنشر األو  العلمي  "تحقيق التقدمإلى    الجمعية  . وتهدفعاًما  70تاريخ يقرب لـ    لهاجمعية تاريخ العلم اليابانية   

 . همأبحاث   طويرت   من أجل  العديد من المشروعات  ذي نفوت   نطاق واسع،  ىعل  ئهانتائج أبحاث أعضا  بعرض  قوم"، وت العلوم والتكنولوجيا

  جتماعات السنوية )مثل عن عقد اجتماعات مثل ال   فضًل ،  ئهاعرض نتائج أبحاث أعضال  ىمنتد  جمعية تاريخ العلم اليابانية  وتعد 

 والتي تسمى   المجلة اليابانية  تقوم بإصدارو،  وغيرها  الفرعيةواللجان    للفروعجتماعات الدورية  المحاضرات العامة والندوات( وال

مرات    3يتم إصدارها  )"    Historia Scientiarum  "المجلة األوروبية  بالعام( و  مرات  4يتم إصدارها  " )ومأبحاث تاريخ العل"

نشرات إخبارية وهي عبارة عن    (كل شهرين  ةتاريخ العلوم" )تُصدر مر  نشراتكذلك "كاديمية ، ومجلت أوالتي تمثل  (  بالعام

 . جمعيةلأعضاء ا ىموجهة إل

تاريخ العل  ذلك، افتتاح  ىباإلضافة إل  تقدم  وم" وهي"مدرسة  تاريخ العلم  دورات تدريبية من أجل نقل  عبارة عن مدرسة  وم تعة 

  اللجنة الخاصة   بالتعاون معنتائجها  نشر  واألجنبية وأبحاث تاريخ العلوم والتكنولوجيا اليابانية  و،  نطاق أوسع  علىوتاريخ التكنولوجيا  

 بأبحاث تاريخ العلوم بمجلس العلوم الياباني. 

صلة والمعلمين وطلب  األخرى ذات الالمجالت  ريخ العلوم وتاريخ التكنولوجيا والباحثين في تاب   م اليابانيةتاريخ العلجمعية  وترحب  

 نضمام. لصفحة الخاصة بإرشادات الا ىاإلطلع عل ى. يرجإليها نضاملإل الدراسات العليا

 

 : جمعية تاريخ العلم اليابانية سيسأت

 : التالية  من المناصب جمعية تاريخ العلم اليابانيةتشكل ت 

ا واحد(  جمعيةلرئيس  أعضاء)شخص  اللجان  ،  كافة  من  ممثلين  من  المكونة  الخاصة  الحسابات  شخص(  30)   اللجنة  مراجعي   ،

ختيار الرئيس  إن خلل ذلك يتم  )العدد المطلوب(، وم  ينكلف الم  عضاءاأل،  (من األشخاص  عدد قليل)  ير التنفيذيسكرت ال)شخصين(،  

 .نتخاب كل عامينحسابات عن طريق اإلال يومراجع اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجانعضاء وأ

 : اللجان التالية جمعيةفي ال شكلتت و

 > اللجان الدائمة <

  مرات   4يتم إصدارها  بحاث تاريخ العلوم" )"أ  جمعية التي تسمىالمجلة اليابانية لل  تحرير  ىالمجلة اليابانية: تتوللجنة تحرير   ★

نشره  ىالمحتووبالعام(.   يتم  العلوم    األطروحات  عبارة عن  هو  بها  الذي  تاريخ  العلمية ومقدمة  ومذكرات األبحاث والمواد 

الفحص    عملية  نة التحرير من خلللج  على ما تحدده  ابناءً   ىالمحتو  لكذعتماد أو رفض  إيتم  ومقدمة الكتب وتقييمها وغيره.  

 .بشكل منفصل(لفاحصين ها ليتم تكليفومذكرات األبحاث،  األطروحات فيما يخص ة)خاصً 

تحرير   ★ األوروبية:لجنة  لل  تحرير  ىتتول   المجلة  األوروبية  تسمىالمجلة  التي  )Historia Scientiarum "    جمعية  يتم " 

والمواد العلمية وتقييم  الرؤية المستقبلية للجمعية  و  األطروحات   يمثل  بها  الذي يتم نشره  ىبالعام(. المحتومرات    3إصدارها  

 الفحص. عملية لحنة التحرير من خلل تحدده بناًءا على ما ىلك المحتوذإعتماد أو رفض يتم الكتب وغيره. 

، مرة كل شهرين تقريبًابعقد "مدرسة تاريخ العلوم"    لجنةال  وتاريخ التكنولوجيا، تقوملجنة النشر: من أجل نشر تاريخ العلوم   ★

 تدابير التخطيط واإلدارة.  ى ، وتتولجمعيةأعضاء اليحاضر فيها 

الشئو ★ تتوللجنة  المالية:  المشروعات  ىن  لل   وضع ميزانية  الحسابات    جمعيةالمتعددة  وإدارة اإليرادات والمصروفات  وتسوية 

 وغيره.

العامة:   ★ الشئون  التتولى  لجنة  المحاسبة،جمعيةتسجيل أعضاء  الج  ، وأعمال  ب والتفاوض مع   اليابان   داخلمعيات ذات الصلة 

لتعاون مع ، باإلضافة إلى ذلك اوإصدارها  وقوائم األعضاء  نشرات تاريخ العلوم""  مثل  خبارية، وتحرير النشرات اإلهاوخارج
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الفرعية    اللجان والفروع الواللجان   إدارةب   كلفتُ و،  العامة لمشروعات  ا  تنفيذ  من خلل  جمعيةاألخرى وتولي مسئولية مهام 

  .جمعيةالمكتب التنفيذي لل

 < الخاصة اللجان> 

ظ  حف  ىتتول  يوتم تشكيلها لك التكنولوجيا،  ة بتاريخ العلوم والمتعلق  : تقوم بتجميع بيانات المراجعلجنة قاعدة بيانات المراجع ★

اليابان   لـ   البيانات  قاعدة األدب  الصلة    ي"سجل  وتاريخ  ذو  العلوم  العضو وإدارتها  "التكنولوجيابتاريخ  هو  اللجنة  رئيس   .

 . "كيموتو"

لجنة    :جمعيةل ا  وائزجختيار  الجنة   ★ ي   ىتتولهي  فيما  اإلعلن  وحتى  والفحص  العام  والجوائز  العلمية  جوائز  ال   خصالطرح 

. الربيع(  ي ف  العامة  لجنة الشئون)اإلعلن في    مرة سنويًا  الجمعية  نفذهات   يالخاصة الت   جوائزالوجوائز األطروحات و  التشجيعية

)رئيس اللجنة( ورئيس لجنة المجلة اليابانية ورئيس لجنة المجلة األوروبية    جمعيةلجنة هم رئيس الهذه ااألعضاء المشكلين ل

 ورئيس لجنة النشر ورئيس لجنة الشئون العامة.

 لجنة أخلقيات البحث  ★

  بريل أ  يف تأُسس  تيال   -  تحتفل جمعية تاريخ العلم اليابانية  2016: في عام  اعامً   75حتفالية مرور  اللجنة التحضيرية ألنشطة ا ★

 بهذه المناسبة.  حتفالالاللجنة ُشكلت لتنظيم  تأسيسها. وهذه ىعل عاًما  75ى مرور  ذكرب  – 1941 عام

 < ىخر> اللجان األ

التي تُعقد    العامة  السنوية والجتماعات  اتجتماعتحضير التتشكل من أجل  العامة السنوية:    الشئون  لجنةاللجنة التحضيرية لل  ★

  مضيفة.في مدينة  إنعقادها اللجنة يتم. وهذه وإدارتها سنويًا

اللجان    كافة  أعضاءو  جمعيةلرئيس امنصب  مثل    التي بها  المناصبإجراء إنتخابات على  ب تقوم الجمعية  لجنة إدارة اإلنتخابات:   ★

شكل لجنة إدارة النتخابات عن طريق انتخاب ت وت إدارة تلك اإلنتخابات.    ىتتول  اللجنة  حيث أن هذه،  كل عامين  والمراجعين

اإلنتخابات   إدارة  لجنة  الشئون  ب أعضاء  لبا  العامةلجنة  األسبق  تبدأ  التيالعامة    الشئون  لجنةلعام  فترة بالفترة عملها    سوف 

 .شخاص أ 5من اللجنة تتكون و .ةمقبلال

 

     :جمعية تاريخ العلم اليابانيةتاريخ 

تاريخ  ماأق  جمعية  اليابانيةت  ال  العلم  يوم  حفل  وفيبقاعة    1941  عام  بريلأ  22فتتاح  كاندا،  منطقة  في  نفسه   العام  الخريجين 

 "أبحاث تاريخ العلوم".  أصدرت

من  ، تمكنت  1947  عام  نتهاء الحرب في نوفمبرا، ولكن بعد  الحرببسبب ظروف  إضطرت إلى إيقاف أنشطتها    1945فى عام   

قاعة أطباء  ب ألول مرة بعد الحرب )صة بها االخ ةالعام لجنةالتمكنت من عقد  1948 عام بريلأوفي ، هاالدوري لجتماع اإل استئناف

 . فروعهاأنشطة ب  استطاعات القياماليابان( وكذلك 

جمعية    نضمتاو  اللجان الدائمة بمجلس العلوم الياباني،  ى تاريخ العلوم كإحدالتصالت ألبحاث    تم تشكيل لجنة  1950عام    يوف 

ذلك قامت بتشكيل العديد من اللجان الفرعية    ىعل  ةمجلس العلوم، علوً   لي من خللالعلوم الدوتاريخ  مؤتمر    ىإل  تاريخ العلم اليابانية 

وقامت بتطوير أنشطة البحث  (،  1954حياء )عام  ( واللجنة الفرعية لتاريخ علم األ1951مثل اللجنة الفرعية لتاريخ التكنولوجيا )عام  

العلوم"، وفي عام    1956الفعالة. وفي عام   تاريخ  "نشرات  انتخابات    1958أصدرت  إعادة  الجديدة،    اوفقً   عضاءاألتم  للشروط 

 .الهيكل التنظيمي الحالي تقريبًاتكون و

تم تغيير   1980، وفي عام " Japanese Studies in the History of Science"  المجلة األوروبية صدارتم إ 1962في عام  

قامت جمعية تاريخ العلم   1972عام  حتى    1964. منذ عام  أعداد متعددة"، وتم إصدار    Historia Scientiarum"    ىسمها إل ا

 (. ةمنفصل اتمجلد، مجلد 25"موجز تاريخ علوم وتكنولوجيا اليابان" )إجمالي  اليابانية بإصدار
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عام    ة منذلك، بداًي   ى. باإلضافة إلحاد العلمي الدوليالذي ينظمه اإلت   مؤتمر تاريخ العلوم الدولي  اليابان  استضافت  1974  في عام 

  ت ، وأصبح في المتحف الوطني للعلوم بشكل أساسي  ةشعبي دورات تمهيدية ودورات متخصصة ودورات    تقريبًا، تم تنظيم  1975

 ."مدرسة تاريخ العلوم"( 1988عام منذ دورات الشعبية" ، وال" 1986عام منذ )  يعقد بشكل دورتُ 

  ، بجامعة تشو أوو(  ي حتفالت سوروجاداقاعة الب محاضرات )عقدت تأسيسها،  ىعل عاًما 50مرور  بمناسبة  1991 عام  ريلأب في  

)او المناسبة  هيتوب حتفالية  بجامعة  جوسوي  كاندا(،    يوباش تسقاعة   ى عل   عاًما  60مرور  ب   احتفلت  2001  عام  بريلأفي  وبمنطقة 

 لمناسبة. هذه احتفالية لتأسيسها، وعقدت ندوة وا

 

 :جمعية على مر التاريخال رؤساء

 ( 1887-1945) ( Ayao Kuwaki) أياو كواكي
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 1944حتى العام المالي  1941

 ( 1885-1962) (Kinnosuke Ogura) أوجورا وسوكين  كين
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 1959حتى العام المالي  1948

 ( 1892-1963) (Hiroto Saigusa)سايجوسا هيروتو 
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 1964حتى العام المالي  1960

 ( 1899-1977) ( Giichi Kamo)كامو تشي إي  جي
في   الجمعية  المالي  ترأس  العام  منذ  الفترة 

 1968حتى العام المالي  1965

 ( 1909-2005) (Mitsutomo Yuasa) يواسا وميتسوتوم
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 1980حتى العام المالي  1969

 ( 1910-1993) (Yutaka Hirata) يوتاكا هيراتا
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 1982حتى العام المالي  1981

 ( 1913-1991) ( Takao Kuroda) تاكاو كورودا
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

   1988حتى العام المالي  1983



4 

 

 ( 1916-1994) (Toshio Yamazaki) يتوشيو يامازاك
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 1992حتى العام المالي  1989

 ( -1925) ( Toshiyoshi Kikuchi) كيكوتشي  يوشي توشي
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 2000حتى العام المالي  1993

 ( -1930) (Shuntaro Ito) إيتو شونتارو
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 2008حتى العام المالي  2001

 ( -1928) ( Tatsumasa Doke) يدوك وماساستات 
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

 2012حتى العام المالي  2009

 ( -1930) (Kiyonobu Itakura) إيتاكوراكيونوبو 
المالي   العام  منذ  الفترة  في  الجمعية  ترأس 

2013 

 

 : اليابانيةجمعية تاريخ العلم  وائحل

 العامة: الفصل األول: القواعد

 ى الجمعية بـ "جمعية تاريخ العلم اليابانية". : تُسمىالمادة األول 

 التكنولوجيا.بحاث الخاصة بتاريخ العلوم ونشر األتعمل على وعلمي تحقيق تقدم  ىهدف إلت المادة الثانية:  

 بالمادة السابقة. المذكورةاألنشطة التالية من أجل تحقيق األهداف  ىتولتالمادة الثالثة: 

 للجان الفرعية. ةالدوري  اتجتماعوال جتماعات الدورية للفروععات السنوية والجتماعقد اللقاءات العلمية مثل ال .1

ا .2 مناإلصدار  لكل  اليابانية  لدوري  تسمى  المجلة  والتي  العلوم"  تاريخ  تسمى   األوروبيةالمجلة  "أبحاث   Historia"    التي 

Scientiarum  ." 

 ".ومالعل تاريخ "نشرات اإلصدار الدوري للنشرة اإلخبارية .3

 التواصل والتعاون مع الجمعيات العلمية ذات الصلة المحلية واألجنبية.   .4

 عقد المحاضرات العامة ومعارض السجلت التاريخية وغيره. .5

 الشرح والترجمة. وفيرة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، وت الكتب القديمشر مثل إعادة طباعة التحرير والن  .6

 .  األهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية رها من المشروعات اللزمة لتحقيقوغي  .7

 طوكيو.  حافظةبميوجد المكتب التنفيذي المادة الرابعة: 

وائح  لتبعًا لما تنص عليه  ع  و فرال  وتُدار.  كل منطقة  على حسب  فروعها  مواقعتحديد  ب   تقوم جمعية تاريخ العلم اليابانيةالمادة الخامسة:  

 الجمعية. 

http://historyofscience.jp/about/itakura
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 تكوين لجان فرعية تتعلق بمجالت بحث محددة.  جمعيةيمكن للالمادة السادسة: 

المكونة من ممثلين من   الخاصة  اللجنةمن خلل قرارات  الجمعية    بيق أحكامد اللئحة التفصيلية اللزمة لتطي حديتم ت المادة السابعة:  

    .    كافة اللجان

 الدعم والمستشارين: عضاءأو ،الفصل الثاني: األعضاء 

الثامنة:   أنواعنضمام  بالاألعضاء  يقوم  المادة  ثلث  ال  يحصلون علىأعضاء    :بشكل فردي، وهم  وأعضاء طلبة   عاديةالعضوية 

طلب الدراسات العليا وطلب  قل من  األ  في المرحلة  الذين همطلب المدارس  هم األعضاء من  األعضاء الطلبة    وأعضاء شرف.

  ى ل تاريخ العلوم، باإلضافة إ  وأما يتعلق بأبحاث تاريخ التكنولوجيا  الشرف هم من لهم إنجازات بارزة في   . أعضاءكليات الجامعات

 . العامة الشئون لجنةقرار بواسطة بهم ىفهم من يوص لذلك ، جمعيةبشدة في تحقيق أهداف ال اساهمو األشخاص الذينذلك 

  . جمعية أعضاء داعمين لل  يمكنهم أن يصبحواتها  نشطأل  وتقدم الدعمالجمعية    أهداف  تي تتفق معالجماعات ال  المادة التاسعة: األفراد أو

  مجلت اليحصلون على  ن، وي   10000  من أموال الدعم، تبلغ قيمة كل دفعة  ا سنوًي   أكثر  دفعات أو  3  ن بدفعواء الداعميقوم األعض 

 .التي تصدرها الجمعية

 ت حال الفي    اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجان  اتقرار  من خلل  نتعيين مستشاري جمعية  يمكن للالمادة العاشرة:  

 ا.مشروعاته سييرلت  لزمةال

الحادية   في أن  عشر:  المادة  يرغب  المن  العضوية  وفقًا  ةالداعم  أو  عاديةيحصل على  العضوية  يقدم طلب  أن  لإلجراءات   يجب 

  . من اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجان  موافقة يتم الحصول على    المنصوص عليها باللئحة التفصيلية، ويجب أن

 . تدفع مرة واحدة فقط عند اإلنضمام كرسومين  3000 سداديقوم ب عضويته  تُقبل

أعضاء الشرف من رسوم   ىف. ويُعالئحة ُمسبقً لحق لمالجدول الرسوم العضوية المدونة ب   سدادالعضو    ىالمادة الثانية عشر: يجب عل

 العضوية.

      :الحقوق التالية ىعل األعضاءالمادة الثالثة عشر: يحصل 

 عضوية. ال لرسوم اوفقً  محددة تصدرها الجمعيةمجلت   ىالحصول عل .1

 .بها التي الكتب، وتصفح ي تقيمها الجمعيةت العلمية الت شتراك في اللقاءااإل .2

 . جمعيةالكتابة بمجلت ال .3

 قتراحات.تقديم الو ي، وإبداء الرأجمعيةشتراك في إدارة الاإل .4

اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من  إخطارعن طريق شتراك  الداعمين إلغاء اليُمكن لألعضاء أو األعضاء المادة الرابعة عشر: 

 . كافة اللجان

المتخلفين عن   الخامسة عشر: األعضاء  لهم الحصول عل  سدادالمادة  يتعين  العضوية ل  الثالثة   ىرسوم  بالمادة  المذكورة  الحقوق 

 . اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجانللفصل من  ينمعرض  ونذلك يكون  ىعشر، باإلضافة إل

 ورسوم العضوية المدفوعة.   لتحاقسترداد رسوم الاراك، ل يمكن شت المادة السادسة عشر: في حالة إلغاء ال

 واللجان: رة أعضاء مجلس اإلدا الفصل الثالث: 

 جمعية: بال التاليةالوظائف  حددت المادة السابعة عشر: 

 ( شخص واحد)جمعية رئيس ال 

 شخص(   30) المكونة من ممثلين من كافة اللجان الخاصة اللجنةأعضاء  

 ن( ا)شخص  الحسابات ومراجع 

   (من األشخاص )عدد قليل السكرتير التنفيذي 

من    الحسابات  ومراجعو  اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجان  وأعضاء  جمعيةيتم إنتخاب رئيس الالمادة الثامنة عشر:  

بناًءا   بين   ىعل  بناًءا  جمعيةعين السكرتير التنفيذي من قبل رئيس اليُ األحكام المنصوص عليها باللئحة التفصيلية.    ىعل  األعضاء 
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 بين كافة اللجان. التي تتم التشاورعملية 

 .  . ول مانع من إعادة التعيينناعام أعضاء مجلس اإلدارة عشر: مدة تعيين المادة التاسعة

اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة  العامة و  لجنة، ويقوم بدعوة التهادارإ  ى، ويتولالرئيس الجمعيةيُمثل  المادة العشرون:  

 .اللجان

اقشة  ، ومن اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجانوأعضاء اللجان بتشكيل    الجمعية  يقوم رئيسالمادة الحادية والعشرون:  

بحضور أكثر من    اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجانتكتمل  .  جمعيةالعامة وإدارة ال  الشئون  لجنةالبنود المقترحة لل

 .  بالتفويض يُسمح ي ألعضاء اللجان. لكنلنصف العدد اإلجما

عمال يتعلق باأل  فيما  اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجانبمساعدة    التنفيذي  لثانية والعشرون: يقوم السكرتيرالمادة ا

 اإلدارية.

الثالثة والعشرون:   الدائمة؛المادة  اللجان  العامة و  تُشكل  الشئون  المجلة األوروبية لجنة  تحرير  اليابانية ولجنة  المجلة  تحرير  لجنة 

. كما يمكن تشكيل لجان خاصة  اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجانحت إشراف  ولجنة الشئون المالية ولجنة النشر ت 

 شكيلها. عند ت والمحددة بها  عضاءاألترة تكليف  نتهاء فاب  اللجان الخاصة للضرورة بإقرار كافة اللجان. تُحلوفقًا 

إجراء انتخابات أعضاء لجنة الشئون العامة وأعضاء لجنة تحرير المجلة اليابانية وأعضاء تحرير المجلة  المادة الرابعة والعشرون:

وكذلك الخاصة  اللجان  وأعضاء  النشر  لجنة  وأعضاء  المالية  الشئون  لجنة  وأعضاء  ب   األوروبية  منها  كل  الخاصة رؤساء  اللجنة 

  اللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة اللجان  في حالة إقرارف. ومع ذلك،  بعضالمع بعضهم    المكونة من ممثلين من كافة اللجان

 األصل. ها في ب أعضاء  م يكونواالذين ل المختلفة  األخرى اللجان من أعضاء عيين، يمكن ت إلى تعيين أعضاء آخرين بالحاجة

 العامة:لجنة الشئون الفصل الرابع: 

الخ الشئونامسة والعشرون:  المادة  تعد  لجنة  القرار  لهيئة    ىأعل  العامة  إذاولكن.  ، وتُعقد مرة سنويًاجمعيةبالصنع  طلب ُعشر   ، 

في    ،نعقادهااإلى    بالحاجة  اللجاناللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة  إقرار  عند  ، أو  نعقادهاا  أو أكثر  إجمالي عدد األعضاء

         .     غير عادية امةع لجنةم عقد يلز هذه الحالة

 :التالية بمناقشة األمور العامة الشئون  جنةلوم المادة السادسة والعشرون: تق

 والميزانية  عاتروخطط المش  .1

 الميزانيةتسوية الحسابات المقررة في وتقارير المشروعات  .2

 لمراجعة تقارير ا .3

 العامة  الشئون جنةل اقرهلتي ت ااألمور األخرى  .4

 لتفويض.. ومع ذلك، يُسمح باأو أكثر العامة بحضور ُعشر إجمالي عدد األعضاء لجنة الشئونالمادة السابعة والعشرون: تتكون 

ب يتم إقرارها بتصويت أغلبية األعضاء  العامة    لجنة الشئونالمادة الثامنة والعشرون: أجندة   ستثناء حالة المادة واحد االحاضرين 

 وثلثون.

 الفصل الخامس: الحسابات:  

 والتبرعات.  من رسوم العضوية وإيرادات المشروعاتيتم تدبيرها  جمعيةالالمادة التاسعة والعشرون: مصروفات 

 مارس من العام التالي.   31، وينتهي في  بريلأ 1كل عام في   يبدأجمعية لالمادة الثلثون: العام المالي لحسابات ا

 حة: ير الالئالفصل السادس: تغي 

  العامة. لجنةبال أو أكثر موافقة من ثُلثي عدد الحاضرين ىتعديل هذه اللئحة، يجب الحصول علما يخص في المادة واحد وثلثون: 

 الالئحة الملحقة:
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 الجدول الملحق  .  2010 عام بريلأ 1منذ   جمعيةيتم تطبيق لئحة ال

 
 عادية العضوية ال أصحاب عضاءاأل األعضاء الطلبة 

 ين 6000رسوم العضوية )أ( 
 

 ين 9000رسوم العضوية )أ( 

 ين  9000رسوم العضوية )ب(
 

 ين  14500رسوم العضوية )ب( 

 المجلة اليابانية.  ىعل العضو رسوم العضوية )أ(: يحصل عند سداد 

 المجلة اليابانية والمجلة األوروبية. ىعل العضو رسوم العضوية )ب(: يحصلعند سداد 

 .2010  ماليال عامالرسوم العضوية هذه منذ شروط يتم تطبيق 

 ألعضاء المقيمين بالخارج. ولكنبالنسبة ل كل عضوية  ىين للمبالغ المذكورة أعاله عل 1000يتم إضافة مبلغ   ذلك، ىعل ةوعالوً  

  وأالمجلة اليابانية  الحصول على ختيار ما بينيقومون بدفع رسوم العضوية )أ( يمكنهم ال ألعضاء المقيمين بالخارج الذين بالنسبة ل

 .المجلة األوروبية

 

 أخالقيات البحث:

 أخالقيات البحث: جوهر

في   ةمتخصص   جمعية علمية  ابوصفه  جتماعيةالمسئولية التحملت  و  علميةال  ةمساهمال  منذ تأسيسها  قت جمعية تاريخ العلم اليابانيةحق 

،  التكنولوجيا التطور لتاريخ العلوم و تحقيق مزيد من من أجل المساهمة فيوليابان. الذي يمثل ا تاريخ العلوم والتكنولوجيا في البحث

عتماد القاعدة األساسية التي ينبغي ال " بوصفهايةعلم اليابانالتاريخ  جمية"جوهر أخالقيات البحث ب  مايسمى بـ بوضع مت الجمعيةقا

    .جمعيةلتاريخ العلوم وتاريخ التكنولوجيا وإدارة ا ودراسات في أبحاثعليها 

السعي إليجاد بيئة تحترم حقوق  ، وكذلك القيام ب ئهاعضا ضمان األبحاث النزيهة واألنشطة التربوية أل  ىالعمل علب   جمعيةال  قيام -

 اإلنسان.

  مي على تقي من خاللها  حصلت بإدارة منظمة الجمعية  ، تقومأعضاء الجمعية أنشطةحترام األبحاث واب  جمعيةالقيام إلى جانب  -

 . بطريقة بناءة نتقَدت  و عادل

 . تفعيلهاو جمعيةجتماعية ألنشطة اللية اإلمسئو الالتكنولوجيا وافية ألبحاث تاريخ العلوم وهمية الثقألل جمعيةالك دراإ -

 

 اإلعالن المتعلق بأخالقيات البحث:  

في  ا جمعية متخصصة جتماعية بوصفهالمسئولية اإلتحملت مية والمساهمة العل في  امنذ تأسيسه ت جمعية تاريخ العلم اليابانية نجح 

م  علالتاريخ جمعية ب  اللجاناللجنة الخاصة المكونة من ممثلين من كافة أعلنت  ليابان. الذي يمثل اتاريخ العلوم والبحث األكاديمي 

وضع تشريع للجوهر المتعلق بأخالقيات    ىتعمل عل، كما اتأسيسه ىعاًما عل 70النقاط التالية بمناسبة مرور   2011في عام   يةاليابان

 لكي تقدم مزيد من التطور ألبحاث تاريخ العلوم وتاريخ التكنولوجيا.  في أسرع وقتالبحث 
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، وكذلك القيام بالسعي إليجاد بيئة تحترم حقوق  ئهاضمان األبحاث النزيهة واألنشطة التربوية ألعضا   ىبالعمل علالجمعية  قيام   -

 اإلنسان.

م عادل  ي على تقي من خاللها حصل ت إدارة منظمة ، تقوم ب أعضاء الجمعية باحترام األبحاث وأنشطة يةإلى جانب قيام الجمع -

 نتقَد بطريقة بناءة. ت  و

 وتفعيلها.جمعية جتماعية ألنشطة اللمسئولية اإلاهمية الثقافية ألبحاث تاريخ العلوم والتكنولوجيا وألل يةك الجمعارإد -

 

 

 

 لتحاق بجمعية تاريخ العلم اليابانية ستمارة اإلإ

 

ا

ل

 سم 

)التقويم   باألبجدية اإلنجليزية  الميلد  تاريخ 

 الميلدى( 

الشهر         السنة      

 اليوم  

 ذكر   اليابانية  بالحروف

 ى أنث

 @لكتروني                                                        البريد اإل

الم

نز

 ل

 العنوان        الرقم البريدي 

 

 هاتفرقم ال

مك 

ان  

الع

 مل

 الوظيفي  ىسملما التخصص( برجاء ذكر كافة البيانات حتىسم  )ال

 العنوان        الرقم البريدي 

 الهاتفرقم 

 جمعية تاريخ العلم اليابانية تنتسب اليها بخلف التى  العلمية األخرى  جمعياتاسم ال

 

 األخيرة الخلفية األكاديمية

مجال 

  ت

هتما اإل

 م

)ل 

يتعدى  

14  
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 (احرفً 

،     مكان العمل ،  المنزل العنوان البريدي     )أ(    العضوية   رسوم  تصنيف 

 )ب(

 

 


