باسمه تعالی
فرم اشتراک فصلنامه مدیریت جهادی
خواننده گرامی! با سالم و احترام؛
در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه مدیریت جهادی ،برگه زیر را با دقت تکمیل و هزینه اشتراک مربوطه را به شماره شبا
 IR550700058300113194092001یا شماره کارت ( 5041721026548652بانک رسالت) به نام حسن سعدآبادی واریز و اصل فیش
واریزی یا رسید الکترونیکی را از طریق نمابر یا پست الکترونیکی به دفتر فصلنامه ارسال فرمایید .لطفاً:
 -1فرم اشتراک با دقت و خوانا تکمیل نمایید و کد پستی ده رقمی را حتما ذکر بفرمایید.
 -2در صورت تغییر نشانی ،حتما امور مشترکان فصلنامه را مطلع نمایید.
 -3در صورتی که شامل اشتراک ویژه فصلنامه میشوید ،حتما مستندات مربوطه را همراه با فرم اشتراک برای ما ارسال فرمایید .این
ارتباط ،برای ما مغتنم و باعث افتخار است .اشتراک ویژه شامل هر یک از گروه های زیر میشود:
 صاحبان اثر علمی در حوزه مدیریت جهادی؛ اعم از یادداشت علمی (بیش از دو یادداشت) ،مقاله (حداقل دو مقاله) یا کتاب باشند
 با فصلنامه رابطه تعاملی داشته و نسبت به بررسی و نقد مطالب یا نگارش مطلب مطابق با اصول و اهداف فصلنامه اقدام نمایند.
 به نوعی یک فعالیت جهادی را انجام میدهند و آن را به صورت مختصر ،برای فصلنامه تجربه نگاری کرده باشند.
مشترکین حقیقی

مشترکین حقوقی

نام و نام خانوادگی............................................... :
رشته تحصیلی..................................................... :
میزان تحصیالت................................................. :
شغل.................................................................... :

نام موسسه................................................................................................................ :
نام فرد متقاضی .................................................... :سمت........................................ :
زمینه فعالیت............................................................................................................. :
....................................................................................................................................

نشانی............................................................................................................................................................................................................:
تلفن ................................... :کدپستی/صندوق پستی ................................................... :رایانامه................................................................ :

درخواست اشتراک جدید 
تمدید اشــــتراک قبلی 

درخواست تک شماره برای شماره .................. :فصل  .....................سال ....................

شماره اشتراک...................... :

درخواست اشتراک یکساله :از شماره ................ :تا شماره ............... :تعداد.................. :

انواع اشـــــــتراک
اشتراک شش ماهه (دو شماره)  8000 :تومان
اشتراک یکساله (چهار شماره) 15000 :تومان
اشتراک ویژه فعاالن مدیریت جهادی (یکساله) 8000 :تومان
نوع پرداخت هزینه

شماره فیش ................................. :تاریخ ................................ :مبلغ ................................... :بانک....................................... :
فیش
استان ........................... :شهر ....................................... :نام واریز کننده............................................................................. :
بانکی
پرداخت شماره پیگیری تراکنش ............................................ :مبلغ .......................................... :تاریخ....................................... :
الکترونیکی چهار رقم آخر کارت/حساب مبدأ ....................................... :نام واریز کننده......................................................................... :
امضاء/تاریخ
تلفـــــکس | 88590027 :امور مشـــترکان |09109984816 :رایانامهjihadimag@gmail.com :
تهران ،بزرگراه شهید چمران ،پل مدیریت ،دانشگاه امام صادق  ،مرکز رشد ،هسته مدیریت جهادی

