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 هب انم خدا 
 

  بنیان پویا پژوه اندیشهموسسه  انتشار با تفاهم نامه

 « Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics » نشریهانتشار موضوع: 
 

 از رسمی مجوز دارای) انديشه پژوه پويا بنیان مؤسسهشورای دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی و  میان توافقنامه اين
 022227002102 اقتصادی شماره 20440242443 ملی شناسه 3322 ثبت شماره به (اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

آموزش زبان، ادبیات و زبان " دوفصلنامه انتشار در همكاری برای ،72پالک ،22 جاويد ،27 کريمی بنیاد، قم، نشانی به
به آدرس ، 2033-3207: الكترونیكی شاپابه  " Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics شناسی 
)اين مجله با همكاری اعضای هیات تحريريه داخلی و خارجی و انتشارات آثار  گرددمی منعقد ""jltll.ierf.irسامانه 

 -.داشته است(قطر، هند، عراق و ... طین، کره جنوبی، بین المللی از کشورهايی همچون: آمريكا، عمان، مالزی، فلس
 -.بود خواهد انديشه پژوه پويا بنیان مؤسسه آن امتیاز صاحب و شود می منتشر شماره دو سال هر مجله 2
 -. شود می منتشر است آمده سامانه انتشار مجله، در که اهدافی تحقق برای مجله 3
 -. ندک می اداره شوند می تعیین انديشه پژوه پويا بنیان مؤسسه موافقت با که تحريريه هیأت را مجله علمی امور 2
 - .استسید محمد رضی مصطفوی نیا  دکتر مجله سردبیر و احمد رضا حیدريان شهری دکتر مجله مسئول مدير 0
 -. کند می فعالیت و زبان شناسی ادبیات ،زبان تخصصی حوزه در مجله سردبیر 7
 -.شود می اداره علمی مجالت انتشار دستورالعمل مطابق مجله و بود خواهد دفتر موسسه در مجله دفتر 2
 -. بود خواهد مجله دفتر مجله، به مربوط مكاتبات کلیه آدرس 0
 -. شود می آورده انديشه پژوه پويا بنیان مؤسسه آرم مكاتباتی، های نامه سربرگ در 3
 پژوه پويا بنیان مؤسسه با تفاهم نامه مجله اين»شود  می آورده جمله اين مجله، های شماره حقوقی صفحه در 1

 -« منتشر می شود انديشه
 -. شد خواهد چاپ مجله جلد روی انديشه پژوه پويا بنیان مؤسسه آرم 24
 -. بود خواهد مطابق با آيین نامه نشريات علمی مجله انتشار و سازی آماده های هزينه 22
 هريك .باشند همكاری توقف و فسخ به مايل قرارداد طرفین از يكی که است هنگامی تا توافقنامه اين اعتبار زمان 23
 -.دهد اطالع مقابل طرف به کتباً قبل ماه يك حداقل همكاری توقف درباره را خود تصمیم بايد طرفین از

احمد  دکتر آقايان توسط 2210/  40/  40 - تاريخ در و شده تنظیم نسخه دو و ماده دوازده در توافقنامه اين 22
 -.است رسیده امضاء به موسسه هیات امنایو  محمدی نژاد پاشاکی
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