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ــا الکســاندر )دانشــگاه ســوري انگلســتان(،  ▪هيئــت تحريريــه: تقــي آزاد ارمکــي )اســتاد دانشــگاه تهــران(، ويکتوري
ــد  ــه(، محم ــس3، فرانس ــوربن، پاري ــگاه س ــو )دانش ــو پکيني ــه(، برون ــون 2، فرانس ــگاه لي ــه )دانش ــرت باندي نورب
جوادی يگانــه )دانشــيار دانشــگاه تهــران(، مريــم حســيني )دانشــيار دانشــگاه الزهــرا(، اعظــم راودراد )دانشــگاه تهــران(، 
همــا زنجانــي زاده )دانشــيار دانشــگاه مشــهد(، ســارا شــريعتي )اســتاديار دانشــگاه تهــران(، مســعود كوثــري )دانشــيار 

ــف )دانشــگاه منچســتر انگلســتان(. ــت ول دانشــگاه تهــران(، جان
▪ داوران ايــن شــماره: ايمــان افســريان )مجلــه حرفــه هنرمنــد(، عبــداهلل بيچرانلــو )دانشــگاه تهــران(، مريم حســينی 
ــگاه  ــم راودراد )دانش ــران(، اعظ ــالمی اي ــوری اس ــيمای جمه ــدا و س ــينی زاد )ص ــيدمجيد حس ــرا(، س ــگاه الزه )دانش
تهــران(، مينــا صــدری )دانشــگاه تهــران(، جمــال عــرب زاده )دانشــگاه هنــر تهــران(، خشــايار قاضــی زاده )دانشــگاه 
ــينی  ــه ياس ــيده راضي ــران(، س ــيوا مســعودی )دانشــگاه ته ــران(، ش ــر ته ــدی )دانشــگاه هن ــاهد(، محمدرضــا مري ش

ــر و ارتباطــات(، )پژوهشــگاه فرهنــگ، هن
▪ استفاده از مقاالت اين نشريه با ذكر منبع آزاد است.

نشاني: بزرگراه جالل آل احمد، نرسيده به پل نصر، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، طبقه پنجم.
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ــوم،  ــورخ 1388/2/21 از وزارت عل ــماره 3/11/318 م ــه ش ــاس نام ــر اس ــات ب ــر و ادبي ــی هن ــه جامعه شناس ▪ مجل
ــت. ــرده اس ــت ك ــي- پژوهشــي درياف ــه علم ــاوري درج ــات و فن تحقيق

▪ مجلــه جامعه شناســی هنــر و ادبيــات در ششــمين نشســت شــورای راهبــری ISC مــورخ 1389/4/23 دارای ضريــب 
تأثيــر شــناخته شــده و از طريــق نشــانی www.isc.gov.ir  قابــل دســترس می باشــد. 
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