
 فصلنامه جهان معاصرسردبیر محترم 

 و احترامسالم  با 

  ،.............................................................................................................................................. بب عٌَاى ایهمبلِ (word) بِ پیَست فبیل الکتشًٍیکی 

ِ  آى دس چاب   بشای ،است شذُ تٌظین ٍ ْیِتبب تَجِ بِ اصَل هٌذسج دس ساٌّوبی تذٍیي ٍ اسسبل همبلِ کِ  َ  اسسابل های   ًشاشی  ًَیساٌذابى ًَیسٌذُ/ د.شا

ًششیِ بِ هجلِ آى ٍ تب پبیبى اعالم ًظش ًْبیی  ای اعن اص داخلی ٍ خبسجی هٌتشش ًشذُ است بخشی اص آى دس ّیچ ًششیِمبلِ یب ایي ه ًذشَ هی/دشَ هیهتعْذ 

لببال پشداخات   )بش اسبس صهابى اعاالم اًصاشاف     ، ّضیٌِ داٍسی حسب اعالم دفتش هجلِ دس صَست اًصشاف اص اًتشبسّوچٌیي  .دیگشی اسائِ ًخَاّذ شذ

 .دخَاّذ بَ

ًَیسٌذابى جْت اًجبم کلیاِ اهاَس هاشتبا باب      ًوبیٌذُ تبم االختیبسبِ عٌَاى ًَیسٌذُ هسئَل،  ..............................................شَد آلب/خبًن  م هیضوٌبً اعال

 ببشذ.هی ًششیِآى ًضد  )بِ ٍیژُ اًجبم اصالحبت احتوبلی  ایي همبلِ

 )هَسساِ هابلعابت جْابى هعبصاش      ًششیِآى  بِ سا همبلِ ایي اًتشبس بِ هشبَط ٍ هعٌَی هبدی حمَق کلیِ کبهل، آابّی ٍ اختیبس بب ًَیسٌذابىًَیسٌذُ/

 هابدی  هٌابف   ٍ داسد تبم اختیبس داخلی ٍ الوللی بیي ّبیًوبیِ فششدُ، لَح ،بشخا ،چبپی صَست بِ همبلِ اًتشبس دس ًششیِ ٍ ًوبیٌذ هیًوبیذ/ هی ٍاازاس

ِ  اص ًَیساٌذابى ًَیسٌذُ/ اًصاشاف  یاب  ًششیِ دس همبلِ اًتشبس سد بب تٌْب حك ایي .است ٍ  ًبشش ًششیِ بِ هتعلك احتوبلی  تعیایي  اص لبال  تاب  ّوکابسی  اداها

 .شذ خَاّذ سلب همبلِ لاعی تکلیف

تغییش ّب لببلآى تشتیب، اسبهی ٍ کِ تعذاد ًَیسٌذابى هٌذسج دس جذٍل ریل است ّوِ ّبی پژٍّشیایي همبلِ دس ًتیجِ فعبلیت شَد اعالم هیبذیي ٍسیلِ 

ِ   .سعبیت شذُ است ،ٍ حمَق ّوِ افشاد بِ تشتیب هیضاى هشبسکت ٍ ّوکبسی ًخَاّذ بَد ای هاشتبا باب هَضاَ     ّوچٌیي اصَل اخالق پژٍّشای ٍ حشفا

چٌبًچِ دس ّش هما  صهبًی خالف هَاسد فاَق اببات    .لفیي ٍ هصٌفیي هشاعبت اشدیذُ استّب ٍ ًیض هؤّب، سبصهبىتحمیك اص جولِ سعبیت حمَق آصهَدًی

 .ًَیسٌذابى خَاّذ بَدًَیسٌذُ/بش عْذُ عَالب ًبشی اص آى  شَد

ایاي  ًوبیٌاذ  ًوبیاذ/هی  های ًَیسٌذُ/ًَیساٌذابى اعاالم    :ایي بخش تکویال شاَد  ًْبد یب سبصهبًی اًجبم شذُ است، هبلی  وبیتحکِ پژٍّش بب  یدس صَست

 جلب شذُ است.دس آى ًششیِ  یج پژٍّشبشذُ ٍ سضبیت حبهی هبلی جْت چب  ًتاًجبم . .......................................................بب حوبیت هبلی پژٍّش 
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