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 Pماهنامه بینالمللی «بانکداری مجازی» ،به عنوان نخستین مجله صنعت بانکداری کشور با هدف
گسترش علوم بانکداری مجازی بين آحاد جامعه منتشر ميشود و به اين مقوله از ديدگاه تخصصی
مينگرد .ماهنامه «بانکداری مجازی» ،در اين راه بهترين بودن را آرمان خود قرار داده و نيك ميداند

این مجله را در تلگرام به آدرس زیر دنبال کنید.

https://telegram.me/VirtualBanking

که دستيابي به چنين هدفي در گرو ارتباط متقابل با شما مخاطبان عزيز است .انتقادات ،پيشنهادها
و راهنماييهاي مخاطبین گرامي ،سرلوحه و چراغ راه نشريه خواهد بود .اميد است تا رسيدن به مرز
بهترين بودن ،ما را ياري رسانید .پذیرای توجه شما از طریق پست الکترونیکی مجله هستیم.
 Pاخبار ،مقاالت و مصاحبهها ،الزاما نظر ماهنامه بانکداری مجازی نمیبـاشد .نقل مطالب بانکداری
پیشنهادهای شما عزیزان
آماده دریافت مقاالت و

بانکداری مجازی ،
مجازی با ذکر ماخذ بالمانع است .

داند.
وارده مجاز می 
بانکداری مجازی خود را در حک و اصالح مطالب 
است .
 Pشرايط ارسال مقاله -1 :از ارسال مقاالتي كه كپي كتب و يا سايتهاي اينترنتي هستند و يا در
نشريه ديگري چاپ ش دهاند ،جدا خودداري فرماييد -2 .در مقاالت تاليفي ،منابع مورد اقتباس را ذكر
كنيد -3 .در كليه مقاالت ارسالي نام و نام خانوادگي ،ميزان تحصيالت و شغل خود را ذكر نماييد.
 -4کلیه مسووليتهای مربوط به محتواي گفتگوها و مقاالت بر عهده نگارنده و ارسال کننده آن است.
منابع مقاالت در وب سایت و دفتر مجله در دسترس است.
 Pشركتها ،بانكها ،سازمانها و موسسات مالي و اعتباري ،در صورت تمايل به درج اخبار ،مطالب
آموزشی و مصاحبه ،مقاالت و مطالب پژوهشی مورد نظر خود ،میتوانند نسبت به ارسال سريع مطالب
بديهي است اولويت درج مطالب در شمارههاي
اقدام فرمايند .
آدرس پست الکترونیکی مجله 
فوق به 

بانکداری مجازی ،وابسته به زمان ارسال ميباشد.
آينده ماهنامه 
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