مشخصات حقوقی مؤسسه:
نوع مؤسسه :انتفاعی

شماره ثبت489 :
تاريخ ثبت49/6/72 :
آدرس مؤسسه :يزد -خیابان مطهری .پارک علم و فناوری .سالن موسسات .واحد B9
samanyaranyazd@Gmail.com
پست الكترونيك:
تلفن52735979 :

اعضاء اصلی و سهامداران مؤسسه:
نام
سيد عليرضا
سميه
فاطمه

نام خانوادگي
افشاني
فاضل نجفآبادي
مشهدی

مدرك تحصيلي
دکترا
کارشناسي ارشد
کاردانی

سمت در مؤسسه
رئيس هيأت مديره
مديرعامل
نايب رئيس

معرفی کلی مؤسسه:
آدرس :يزد ،خیابان مطهری ،پارک علم و
فناوری يزد (مرکز فناوری اقبال) ،سالن
موسسات ،واحد  ،B9موسسه آيندهپژوهی
سمنياران يزد.
تلفن372 -35273527 :
صندوق پستی6713873776 :
Email:
samanyaranyazd@gmail.com
samanyaranyazd@yahoo.com

شرکت سمن یاران ،شرکت سهامی خاص است که با هدف ارائهی خدمات مشاورهای،
آموزشی و پژوهشی به سمنهای (سازمانهای مردم نهاد) موجود و نوپا که در صدد حل
کردن عارضههای سازمانی و افزایش سودآوری مؤسسههای خود هستند ،تشکیل شده -
است.
شرکت با بهره برداری از کادر متخصص و مجرب خود ،شامل  7نفر مشاور اصلی ،و
سازماندهی آنها به بهترین نحو ممکن در ساختار سازمانی و جایگاه شغلی سعی در برآورده
کردن هر چه بهتر این هدف دارد.
در بخش مشاوره ،در زمینه تشکیل سمنها ،عضو گیری ،فعالیتها ،ارتباط با سایر سمنها،
هزینه ها و اینکه حوزه فعالیت سمن با کدام دستگاه اجرایی مرتبط است ،فعالیت انجام
میگیرد.
در بخش آموزش ،اجرای سیاستهای دولت مبنی بر توانمند سازی اعضای سمنها (در
بیشتر مواقع مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره) صورت میگیرد .در بخش پژوهش،
کارهای تحقیقاتی ( شناسایی و کاهش مسائل آسیبهای اجتماعی) در بخش دولتی و
خصوصی انجام میشود.
از آنجا که این مؤسسه تنها مؤسسهی فعال در حوزه سازمانهای مردمنهاد در استان یزد
است میتواند با گسترش فعالیتهای خود در زمینههای مختلف ،اقدامات آمورشی و
پژوهشی مفیدی در سطح استان و حتی کشور انجام دهد.

تیم مدیریتی مؤسسه:
نام

مدرك تحصيلي -محل
اخذ

سيد
عليرضا
افشاني

دکتري -دانشگاه
اصفهان

سميه
فاضل
نجفآبادي

کارشناسي ارشد-
دانشگاه دهاقان

فاطمه
مشهدی

کاردانی -آموزشکده
فنیوحرفهای دختران
کرمان

زمينه
تخصصي
مسائل
اجتماعي و
سازمانهاي
مردمنهاد
مسائل
جمعيتي و
سازمانهاي
مردمنهاد
مسائل
جمعيتي و
سازمانهاي
مردمنهاد

تجربيات

سمت در
مؤسسه

نحوه
همكاري

عضو هيأت
علمي دانشگاه
يزد و پژوهشگر
مسائل اجتماعي

رئيس
هيات
مديره

پاره
وقت

پژوهشگر

مديرعامل

تمام
وقت

پژوهشگر

نايب
رئيس

پاره
وقت

تیم پژوهشی مؤسسه:

آدرس :يزد ،خیابان مطهری ،پارک علم و
فناوری يزد (مرکز فناوری اقبال) ،سالن
موسسات ،واحد  ،B9موسسه آيندهپژوهی
سمنياران يزد.
تلفن372 -35273527 :
صندوق پستی6713873776 :

نام

مدرك تحصيلي -محل
اخذ

زمينه
تخصصي

تجربيات

سمت در نحوه
مؤسسه همكاري

الهه حدت

کارشناسی ارشد-
دانشگاه يزد

مسائل
اجتماعی

پژوهشگر

همکار

تمام
وقت

ندا
جواهرچيان

دانشجوی دکتری-
دانشگاه آزاد اصفهان

مسائل
اجتماعی

پژوهشگر

همکار

پاره
وقت

مهدی
راستی

کارشناسی ارشد-
دانشگاه شيخ مفيد قم

مسائل
اجتماعی

پژوهشگر

همکار

پاره
وقت

Email:
samanyaranyazd@gmail.com
samanyaranyazd@yahoo.com

مشاورین مؤسسه:
نام مشاور
محمد علی طالبی
عباس عسكري
ندوشن

زمينه مشاوره
سازمانهاي مردمنهاد و
شوراها
سازمانهاي مردمنهاد و
شوراها

مرتبه علمي
دکتری
استاديار

تجربيات
مشغول به کار در
استانداری يزد
عضو هيأت علمي
دانشگاه يزد

دستاوردهای مؤسسه:
 تنها شرکت فعال در حوزه سازمان های مردم نهاد در استان
 کسب مجوز واحد فناوری از پارک علم و فناوری استان یزد
 پژوهشگر شایسته تقدیر ،اداره کل ارشاد اسالمی یزد (یزد :پاییز )2547
خالصهای از پروژههای انجام شده موسسه آینده پژوهی سمنیاران یزد:
ردیف
1
2
3
4
5
6
آدرس :يزد ،خیابان مطهری ،پارک علم و
فناوری يزد (مرکز فناوری اقبال) ،سالن
موسسات ،واحد  ،B9موسسه آيندهپژوهی
سمنياران يزد.
تلفن372 -35273527 :
صندوق پستی6713873776 :
Email:
samanyaranyazd@gmail.com
samanyaranyazd@yahoo.com

7

8
9

11

11

12

13
14

عنوان

کارفرما

بررسی تأثير محيط زندان بر رفتار کارکنان آن
تدوين برنامه راهبردی ارتقاء نشاط اجتماعی در
استان يزد

اداره کل زندانهای استان
دفتر امور اجتماعی
استانداری يزد
دفتر امور اجتماعی
استانداری يزد

طرح تقويت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد
بررسی و شناسايی مناطق جرم خير (اطلس
جغرافيايی) استان يزد
بررسی راهکارهای توانمندسازی خانوارهای تحت
پوشش با تاکيد بر زنان سرپرست خانوار
پژوهش نام ها و چرايی نقاط جعرافيا استان
بررسی علل اختالف زناشويی زوج های جوان در
شروع زندگی و راهکارهای کاهش آن در شهر
يزد
مطالعه تطبيقی گرايش مردم يزد به ارزشهای
سنتی و مدرن
ارائه خدمات مشاورهای در خصوص موضوعات
مربوط به ستاد صيانت از حقوق شهروندی و حريم
امنيت عمومی
بررسی و شناسايی آسيب های اولويت دار جوانان
استان يزد ،عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای
پيشگيرانه
بررسی ظرفيت های واگذاری تصدی ها و پروژه
های دولتی به سازمان های مردم نهاد در استان
يزد
ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص موضوعات
مربوط به صيانت از حقوق شهروندی
انجام طرحهای پژوهشی مورد تصويب و اعالم
سازمان
طرح سنجش رضايت ذینفعان شرکت گاز

اداره کل زندانهای استان
کميته امداد امام خمينی
(ره)
دفتر امور اجتماعی
استانداری يزد
سازمان ورزش و جوانان
سازمان صدا و سيما
دفتر امور سياسی،
امنيتی ،اجتماعی
استانداری يزد
سازمان ورزش و جوانان
دفتر امور سياسی،
امنيتی ،اجتماعی
استانداری يزد
دفتر امور سياسی،
امنيتی ،اجتماعی
استانداری يزد
سازمان بهزيستی استان
يزد
شرکت گاز

