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سالٌاهِ آهاسي استاى خَصستاى 4931
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پیشگفتاس
يكي اص ًیاصّاي اساسي جاهعِ اسالهي ها شٌاخت كوي ٍ كیفي پذيذُ ّائي است كِ تا آى سٍتشٍست .تا
دستیاتي تِ ايي شٌاخت ٍ اّویت سششاس آى دس سٍاتط اقتصادي ٍ اجتواعي هي تَاى تش هشكالت فائق آهذ .تْیِ
آهاسّاي هَسد ًیاص شٌاخت فعالیتْاي اسگاًْا ٍ ًْاد ّاي اًقالب اسالهي ٍ سايش هؤسسات ٍاتستِ تِ دٍلت هي
تَاًذ تشًاهِ سيضاى سا دس تْیِ تشًاهِ اي جاهع ياسي ًوَدُ ٍ دس شٌاسائي ٍ سفع كوثَدّا ٍ سسیذى تِ جاهعِ اي
تْتش هؤثش ٍاقع شَد.
هعاًٍت آهاس ٍ اطالعات ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي استاى خَصستاى اهیذٍاس است كِ تا ياسي حق تعالي
ٍ ّوكاسي دستگاّْا ٍ ًْادّاي اًقالب اسالهـي تـا اسائـِ آهاسّاي صحیح ٍ تٌْگام ٍظیفِ خَيش سا دس
پیشثـشد تشًاهِ ّاي اقتصادي ٍ اجتواعي استاى تیش اص پیش تِ اًجام سساًیذُ ٍ سْن كَچكي اص ديي خَد سا
ادا ًوايذ.
اسقام هَجَد دس ايي ًششيِ تشسسي ٍ حتي االهكاى تا هشَست ساصهاًْاي ريشتط دس سفع ًَاقص آى تْیِ
گشديذُ است تا ٍجَد ايي ًام هٌثع اسائِ دٌّذُ آهاس تعٌَاى هأخز ريل جذاٍل قیذ گشديذُ تا دس صَست لضٍم قاتل
هشاجعِ تاشذ.
تِ ّش حال ايي هجوَعِ حاصل ّوكاسي اكثش ساصهاًْاي اداسي ٍ ًْادّاي اًقالب اسالهي تَدُ كِ تا استفادُ
اص كاهپیَتش ،طشاحي ٍ تذٍيي شذُ است ،شايستِ است اص كلیِ دستگاّْائي كِ دس تْیِ ٍ اسسال سشيع جذاٍل
تٌظیوي ها سا ياسي ًوَدُ تشكش ٍ سپاسگضاسي ًوَدُ ٍ اص اداساتي ّن كِ تِ ًحَي اص اسسال ٍ يـا عذم اسسال
جذاٍل هضايقِ داشتِ ٍ هَجة تأخیش اًتشـاس سالٌاهـِ گشديـذُ اًذ تقاضا داسين كِ دس آيٌذُ ّوكاسي الصم
هثزٍل فشهايٌذ تا تتَاًین تصَيش كاهلي اص استاى سا تِ عالقوٌذاى ٍ هتخصصیي ٍ تشًاهِ سيضاى تقذين ًوائین.
ضوٌاً تِ هٌظَس تكاهل تخشیذى تِ سالٌاهِ استاى آهادُ دسيافت كلیِ ًظشات ،پیشٌْادات ،اًتقادات ٍ ساٌّوائیْاي
صاحثٌظشاى هي تاشذ تا تا ياسي خذاًٍذ هتعال تتَاًذ گاهْاي هؤثشي دس ايي ساُ تشداسد.
عالٍُ تشايي هجلذسالٌاهِ آهاسي استاى اصطشيق ساهاًِ الكتشًٍیكي تِ آدسس http://salnameh.sci.org.ir
تذٍى سهض ٍكاستشي اص طشيق هٌَّا ٍّوچٌیي اصطشيق آدسس ٍ www.mpo-kz.irاص طشيق دسگاُ هلي آهاس تا
ًشاًي  www.amar.org.irقاتل دستشسي هي تاشذ.
دس خاتوِ اص ّوكاس گشاهي خاًن ّا سیوا آسيي ًژاد ٍ ًادياًیسي ٍفشصاًِ تلَک حیذسي كِ دس تْیِ ٍ تذٍيي
سالٌاهِ آهـاسي سـال  4931استـاى خَصستاى كوال ّوكاسي سا داشتِ اًذ قذسداًي هي گشدد.
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