
 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

  نامهتفاهم

علمیی مطالعیات اوان انجمن و  (موسسه متقاضی) مهرمرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانفی مابين  نامهتفاهماين 

 در زميناه سیجج  و ژیهوه  دا مویاواا کیاا رد باا نناوا   نشريهو به منظور همکاری در ادامه انتشار   دامانی ایران

   گردد.نعقد میم حوزا مواواا و اوانوجاسی کاا رد ت مطالعات و تحقیقا

مرکا  ماالعااو و )نشاريه  امتيازصااح شاود. منتشار می فااسیی و انللییییزبا  شماره و به  4هر سال حداقل  نشريه ا1 

ور، کما  باه ايدااد ارتباا  و و اهداف آ  نبارتند از: گسترش و ارتقاء پژوهش در ساا  کشا بوده (مهرايرا تحقيقاو اجتمانی 

 نلمی. هایپژوهشانتشار نتايج  وهمکاری نلمی بين محققين اين زمينه 

و مسائولي  تماام  شاودمینهايی مدير مسئول نشريه اندام  تائيدبا نظارو سردبير و  تحريريه هيأو توسط نشريه امور نلمی ا2 

 امور حقوقی بر نهده مدير مسئول نشريه خواهد بود. 

اندمن با رتبه نلمای نلمی  هيأوانضای تحريريه را از  انضای هيأودو نفر از  حداقلشود که متعهد می نشريه متقاضی: 1 تبصره

تعيين انتباراو نشرياو نلمی کشور از ظرفي  تعياين شاده جها  همکااری باا نشارياو  نامهآييندانشيار و باالتر که ماابق با 

 .  نمايدانتخاب برخوردار باشند، 

 ئا يهانضاای  و نظر مدير مسئول نشريه و باا همااهن ی رياسا  اندمان خواهاد باود بر اساستعيين سردبير نشريه : 2 تبصره

رئيس مرک  ماالعااو و توسط  هاآ انتخاب خواهند شد و حکم  رتعيين انتبار نشرياو نلمی کشو نامهآيينتحريريه ني  ماابق با 

 .  گرددمیصادر  مهرتحقيقاو اجتمانی ايرا 
گاروه  ینلما ئا يه یانضاا نياز با مهارمرک  ماالعاو و تحقيقاو اجتمانی ايرا  اس يبا حکم ر هيمسئول نشر ريمد: 3تبصره 

   .شودمیانتخاب و منصوب  روانشناسی و مشاوره اين مرک 

 مدير مسائولخواهد بود و با مسئولي  ( مهرمرک  ماالعاو و تحقيقاو اجتمانی ايرا )نشريه  موسسه متقاضیدر  نشريه دفتر ا3

 شد. اداره خواهدنشريه 

مطالعیات اوان  یعلمیانجمن آرم  ،مهرمرک  ماالعاو و تحقيقاو اجتمانی ايرا های مکاتباتی نالوه بر آرم نامه در سربرگ ا4

 شد. ني  اضافه خواهد  رانیا یدامان

مرکیز مطالعیات و حاصال فعاليا  مشاتر   نشاريهاين »ه شود ، اين جمله آوردنشريههای در صفحه حقوقی تمامی شماره ا5

 .«اس   رانیا یمطالعات اوان دامان یعلمانجمن و  مهرتحقیقات اجتماعی ایران

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

با اندازه يکسا   نشريهبر روی جلد   را يا یماالعاو روا  درمان ینلمو  مهرمرک  ماالعاو و تحقيقاو اجتمانی ايرا آرم  ا6

 شد. چاپ خواهد

 خواهد بود. رمهرا يا یاجتمان قاويمرک  ماالعاو و تحق بر نهده نشريههای آماده سازی کليه ه ينه ا7

 خواهد بود.  رمهرا يا یاجتمان قاويمرک  ماالعاو و تحقآدرس کليه مکاتباو مربو  به نشريه در  -8

مقابال  اطالع طارف ماه زودتر کتباً به ود را حداقل ششباشد بايستی تصميم خ طرفين قرارداد مايل به فسخ آ  هرگاه يکی از ا9

دبيرخانه کميسيو  نشرياو  بهنشريه ا مديرمسئول ي اندمن ريدبفسخ توافقنامه، نتيده توسط  صورو توافق طرفين به در برساند.

   .خواهد شد کشور انالم نلمی

 میاحی دیسیدکتیر توساط  51/55/5445گرديد و در تاريخ تنظيم  سال 3در دو نسخه به مدو و بند  11اين قرارداد در  ا11

ماالعااو روا   یاندمان نلمايس ئ)ر  دکتر محمد حاتمی و (مهرماالعاو و تحقيقاو اجتمانی ايرا  مرک رئيس ) ا والحیجی

 به امضاء رسيد. (را يا یدرمان

 سال نباشد. 2مدو قرارداد کمتر از  تذکر:

 

 

 

 

 

 

 ابوالحسنی ميرح ديسدکتر                                     دکتر محمد حاتمی             

 مهررئيس مرک  ماالعاو و تحقيقاو اجتمانی ايرا                        را يا یماالعاو روا  درمان ینلماندمن  سيرئ

 


