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 بسمه تعالی
 

 مابینهمکاری فی نامهتفاهم

 معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داراییو  اقتصاد اسالمی ایران علمی انجمن 

 

 

 سیاستگذاری معاونت و، دکتر میثم موسائی )رییس انجمن(آقای ، به نمایندگی علمی اقتصاد اسالمی ایرانمابین انجمن فی نامهتفاهماین 

منظور همکاری در ادامه انتشار و به ،(تراوز تاقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نمایندگی آقای دکتر محمدهادی سبحانیان )معاون

 گردد. منعقد می "های مالی و اقتصادیسیاست"ه علمی نشری

 

، هر است معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داراییکه صاحب امتیاز آن  های مالی و اقتصادیسیاستفصلنامه  .1ماده 

ود و ب اقتصاد اسالمی ایران خواهد میعل سال مورد حمایت انجمن 2شود و به مدت منتشر می فارسیشماره و به زبان  4 در سال حداقل

ه معنوی و ارائ از حمایت در این بند، حمایت ادنامه قابل تمدید خواهد بود. مردر صورت توافق طرفین، این تفاهم بعد از اتمام این دوره،

 های علمی است.رهمشاو

  شوند، انجام خواهند داد.می تعیینأت مدیره انجمن اعضای آن توسط هی سومعلمی نشریه را هیأت تحریریه، که حداقل یک  امور .2ماده 

تخاب نماید و شرایط خاص ها انشود که اعضای هیأت تحریریه پیشنهادی را از اعضای هیأت علمی دانشگاه: انجمن متعهد می1تبصره

 ر داشته باشد.را مد نظ علوم، تحقیقات و فناوری نامه نشریات ابالغی از وزارتاعضای هیأت تحریریه بر اساس آیین

به عنوان سردبیر نشریه  و تأیید هیأت مدیره انجمننشریه  : یکی از اعضای هیأت تحریریه با پیشنهاد باالترین مقام صاحب امتیاز2تبصره 

نامه انتخاب سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مطابق با آیین شد. تعیین و با حکم باالترین مقام صاحب امتیاز به این سمت منصوب خواهد

 تعیین اعتبار نشریات علمی کشور صورت خواهد پذیرفت. 

 شود.قرار داده می بررسی در اولویتهای مالی و اقتصادی سیاست فصلنامهدر  ت با محوریت اقتصاد اسالمی،نشر مقاال. 3ماده 

 .نمایدهمکاری دی های مالی و اقتصاسیاست فصلنامهبا ، انجمن در داوری مقاالت با موضوع اقتصاد اسالمی. 4ماده 

 شد. خواهد بود و با مسئولیت مدیر مسئول اداره خواهد وزارت امور اقتصادی و داراییدفتر نشریه در  .5ماده 

معاونت سیاستگذاری اقتصادی این نشریه حاصل فعالیت »های نشریه، این جمله آورده شود در صفحه شناسنامه تمامی شماره .6ماده 

 «.اقتصاد اسالمی ایران است علمی و انجمنرایی وزارت امور اقتصادی و دا

 درج خواهند شد.های مالی و اقتصادی سیاست وب سایت نشریه صفحه اصلی اقتصاد اسالمی ایران درعلمی انجمن  لوگوی .7ماده 

 خواهد بود. و دارایی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادیبرعهده  سازی و انتشار نشریههای آمادهکلیه هزینه .8ماده 

نامه، به عضویت حقوقی انجمن علمی اقتصادی با امضای این تفاهممعاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  .9ماده 

 شود.اسالمی ایران پذیرفته می




