
 سخن سردبیر
 

 -با بهاری روح افزا در راه است: ما دست اندرکاران تهیهه فلهلنامه مل هی    5931رسد و طلیعه سال چندروز دیگر به پایان می 5931سال 

پژوهشی ملوم زمین از فرصت استفاده ن وده و پیشاپیش فرارسیدن حلول سال نهو را بهه ه هه ههن وطنهان مزیهز بهه ویهژه اسهاتید  دانهش           

ههای  و و دانش جویان ملوم زمین که مخاطبان اصلی ما هستند تبریک گفته و برای ه گی سالی پر برکت و توام با موفقیهت  آموختگان

های بعد از آن با ه یهاری مه ا دوسهتان مزیهز      آرزومندین و امیدوارین در سال آینده و سال "حول حالنا الی احسن الحال"روزافزون و 

ای آبرومند و در خور مأن این رمته از ملوم پایه به مهده دارین به نحهو احسهن انمهام دههین و     تهیه نشریه بتوانین رسالتی را که در زمینه

 رضایت خاطر م ا مزیزان را فراهن آورین.

 ین:بعد از تعارف مع ول الزم می دانین خاطر دوستان و یاران مزیز را به چند نکته زیر جلب ن ای

تواند توسط یک یا چند مؤلف تهیه مده بامد که باید نام تهیه کننده و یا اسامی ت هامی  میه انگونه که آگاه هستید هر مقاله  -5

تهیه کنندگان با ذکر آدرس ت اس امالم مود. کن و زیاد مدن یا حذف بعضی اسهامی فقهط لبهز از داوری و پهذیرا مقالهه      

 ژه در اسامی داده نخواهد مد.پذیر است و به مبارت دیگر پس از پذیرا مقاله هیچگونه تغییری به ویامکان

هرگونه مسئولیتی در تهیه  تنظین و تحویز مقاله به مهده تهیه کننده اول آن می بامهد و فهرد مسهئول مؤاهف اسهت اسهامی و        -2

 امضای تهیه کنندگان را به درستی امالم دارد  در غیر این صورت مقاله بدون هر گونه تشریفاتی مردود امالم خواهد مد.

ها  ن ودارها یا اسامی تهیه کننهدگان بعهد از پهذیرا و چهاا مقالهه مهورد لبهول فلهلنامه         یری امن از متن  پیکرههیچگونه تغی -9

 نخواهد بود.

حذف یا اضافه ن ودن اسن یا اسامی فرد یا افرادی فقط لبز از پذیرا مقاله با ارائه دلیز یا دالیز لابز لبول بها امضهای ت هامی     -4

 است.پذیر نویسندگان مقاله امکان

 

 برایتان سالمتی و مادکامی و سالی سرمار از موفقیت آرزومندین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


