
 استاد ارجمند و فرهیخته گرامی

 با سالم و احترام

 ودر راستای فراهم نمودن زمینه تأثیرگذاری جامعه علمی  "دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی"به استحضار می رساند 

ای هبا همکاری دستگاه را "ایراناجتماعی در  گذاریسیاستهمایش ملی "در کشور،  اجتماعیبر فرایند سیاست گذاری  دانشگاهی

ماه سال جاری برگزار اسفنددر  کشور اجتماعی و همچنین، نهادهای علمی و دانشگاهی گذاریهای هدف سیاستها و گروهحوزهمرتبط با  مختلف
مایش غنای این ه برافزودن می نماید. بر این اساس، به پیوست پوستر همایش را تقدیم حضور نموده و امیدواریم از همکاری علمی شما در جهت 

ا در ربط، ما رهای اجتماعی و علمی ذیتر در شبکههمچنین، موجب امتنان است اگر با انتشار این فراخوان در سطحی گسترده بهره مند گردیم.
 دستیابی به مخاطبان بیشتر یاری فرمایید.

 با تجدید احترام

  ایراناجتماعی در  گذاریسیاستهمایش ملی دبیرخانه 
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