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 دانشگاه تربيت مدرسنامه بين انجمن ژئوپليتيک ایران و فقوات
 

و ياه منواو   انجمن ژئوپلیتیک ایررا انجمن و  مدرس تیدانشگاه تربموسسه متقاضی فی مااينن  نامهفقواتاين 

علمای منققا   د  زمنناه همکاا ی فضا یاسیس شیآماپژوهشی( يا عنوان -همکا ی د  ادامه انتشا  نشريه )علمی

 . گرددمی

ينا  دانشاااه تر شود. صاحب امتنااز نشاريه نتشر میم زيان فا سیشما ه و يه  ها چسال ح اقل نشريه هر  .1

 ويوده و اه اف آن عبا تن  از: گسترش و ا تقاء پژوهش د  سطح کشاو   کماب ياه اي ااد ا تباا  م  س 

 های علمی.شا  نتايج پژوهشه د  ايران  انتهمکا ی علمی ينن محققنن اين زمنن

 ان ام خواهن  داد.علمی نشريه  ا هنأت تحريريه   امو  .2

 ش . خواه  يود و يا مسئولن  م ير مسئول ادا ه خواه    دانشااه ترين  م  سددفتر نشريه د   .3

  ئوپلنتنب همکا ی نماي .ژمادگی  ا دا د که د  انتشا  مقاالت اعضای محترم ان من آشريه اين ن  .4

ماادگی ان من آتوانمن ی های ا زن ه  ن ت ا ب وژئوپلنتنب ايران و همچننيا توجه يه ظرفن  علمی ان من  .5

 ا ائه مشو ت ها و همکا ی های الزم  ا دا د.

حمه ويراستا  م اری  الزق ی  حهای داوهای آماده سازی نشريه تا قبل از لنتوگرافی اعم از هزينهکلنه هزينه .6

 امو  دفتری  پس  و مخايرات  تايپ ... يرعه ه موسسه متقاضی خواه  يود.

 های لنتوگرافی و چاپ نشريه )فنلم و زينگ  کاغذ  چاپ نشاريه و جلا   صاحافی( يرعها ه موسساههزينه .7

 متقاضی خواه  يود.

 ماه زودتار کتبااب ياهياش  يايستی تصمنم خود  ا ح اقل شاش يه فسخ آنهرگاه يکی از طرفنن قرا داد مايل   .8

  نتن ه توسط دينران من يا م يرمسئول نامهفقواتفسخ مقايل يرسان . د  صو ت توافق طرفنن يه اطالع طرف 

شش مااه از تاا يخ  يه م تکشو  اعالم شود. موسسه متقاضی ح اکثر  دينرخانه کمنسنون نشريات علمی يه

فرص  دا د تا يا تکمنل م ا ک و ا سال سه شاما ه آخار از نشاريه ياه دينرخاناه کمنسانون  نامهفقواتفسخ 

 نشريات علمی کشو   تقاضای اعتبا  مستقل نماي  تا مراحل ا زيايی نشريه صو ت گنرد.

 مسائولريم وسط ت 1400/10/15و د  تا يخ سال تنونم گردي  4ين  د  دو نسخه يه م ت  8اين قرا داد د    .9

 ء  سن .( يه امضا) ئنس ان من هادی اعومیدکتر ياالترين مقام صاحب امتناز( و ) نان وم مندکتر ايراه
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