
 
 

 دانشكده علوم اجتماعيموسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي صاحب امتياز : 
 احمد نادری :مدير مسؤول

 یگانهمحمدرضا جوادی: سردبير

 پور: پروین عليمعاون سردبير

 اػضبی هیئت تحریریه

 ،یریتبر یضٌبس)جبهؼِ گبًِییاستبز زاًطگبُ السّرا(، هحوسرضب جَاز ،یاجتوبػ یّبضجىِ یضٌبس)جبهؼِ یسَسي ثبستبً

(، هحوسجَاز رازیضزاًطگبُ  بریزاًط ،یاجتوبػ یّبجٌجص یضٌبس)جبهؼِ یزاّسزاّساً سیسسؼیزاًطگبُ تْراى(، س بریزاًط

زى ٍ ذبًَازُ، استبز زاًطگبُ السّرا(،  یضٌبس)جبهؼِ یریسف جِیًَر(، ذسبمیزاًطگبُ د استبزتَسؼِ،  یضٌبس)جبهؼِ یزاّس

زاًطگبُ تْراى(،  بریتَسؼِ، زاًط یضٌبس)جبهؼِ یتَسؼِ، زاًطگبُ تْراى(، غالهرضب غفبر ضٌبسی)جبهؼِ یرٍزآثبزیف ساحوسیس

(، رازیزاًطگبُ ض استبز ي،یز یضٌبسهَحس هجس )جبهؼِ سیزاًطگبُ تْراى(، هج بریزاًط ،یضٌبستی)جوؼ بىیهحوَز يیحس

 بریزاًط ،یهسبئل اجتوبػ یضٌبس)جبهؼِ یّبضو بءیسضیزاًطگبُ ّوساى(، س بریزاًط ،یضْر یضٌبس)جبهؼِ یاسساهلل ًمس

 زاًطگبُ تْراى(

 هؤسسِ فٌی چىبز: ویرایش

 حسیي رضبیی :ییآرا صفحه

ووسیَى ًطریبت ٍزارت ػلَم تحمیمبت ٍ  21/8/92هَرخ  197523/18/3ایي فصلٌبهِ هطبثك هجَز ضوبرُ 

 فٌبٍری، هَفك ثِ زریبفت رتجِ ػلوی ـ دژٍّطی ضسُ است.

( SID(، دبیگبُ اطالػبت ػلوی جْبز زاًطگبّی )ISCهمبالت ایي فصلٌبهِ زر دبیگبُ استٌبزی ػلَم جْبى اسالم )

 ضَز.ًوبیِ هی( Magiranٍ ثبًه اطالػبت ًطریبت ًطریبت وطَر )

 داوران ایه شماره

سیسػلیرضب افطبًی )زاًطگبُ یسز(، سؼیسُ اهیٌی )زاًطگبُ ػالهِ طجبطجبئی(، ػجساهلل ثیچراًلَ )زاًطگبُ تْراى(، ثْراز 

-ذَاُ )زاًطگبُ دیبمثر )زاًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى(، هجتجی حوبیترضب(، ػثوبى حسیيًژاز )زاًطگبُ اهبمحسي

هْر )زاًطگبُ سٌٌسج(، صبزق صبلحی )زاًطگبُ هبزًسراى(، فر )زاًطگبُ گیالى(، حسیي زاًصب ذَشًَر(، غالهرض

السیي لبزری )زاًطگبُ ذَارزهی(، ًَر(، هٌْبز فرّوٌس )زاًطگبُ یسز(، صالحالسبزات ػجساللْی )زاًطگبُ دیبمػظین

 فْبًی )دژٍّطگر ضْرزاری تْراى(هسؼَز وَثری )زاًطگبُ تْراى(، جوبل هحوسی )زاًطگبُ سٌٌسج(، ًصراص
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 راهنماي تدويه و ارسال مقاالت
بب هذف نشر تحقیقبت نظری و تجربی در در ایران مطبلؼبت و تحقیقبت اجتمبػی پژوهشی  –ػلمی فصلنبمه 

برای آن،  و ارائه راهکبرهبی ػملیایران  جبمؼه مسبئل اجتمبػی و شنبسبئیحوزه ػلوم اجتمبػی به طور ػبم 

هبی نبمه هبی تحقیقبتی و پبیبناز طرحهبی پژوهشی )مقبالت مستخرج  به طور خبص، مببدرت به انتشبر مقبله

هبی دریبفتی پس از تأئیذ اولیه هیأت تحریریه و مقبلهنمبیذ. ( و مقبالت تحلیلی، میتحصیالت تکمیلی

 .تخصصی، به چبپ خواهذ رسیذداوری 

 ضَز ثِ ًىبت شیل زارًس تمبضب هی ّبی ذَز را جْت چبح ثِ ایي ًطریِ ارسبل هی از دژٍّطگراى گراهی وِ همبلِ

 تَجِ فرهبیٌس:

 8000تب  7000صفحِ )ثیي  20حساوثر زر  12B Lotus فًَت ثب  Word 2007افساری ًرم هحیط زر همبلِ  -1

 Jisr.ut.ac.irولوِ( تبیخ ضَز ٍ دس از ثجت ًبم زر سبهبًِ الىترًٍیه ًطریِ همبلِ از طریك سبهبًِ ثِ آزرس:

 .گرزز ارسبل

 یب ٍ ًَیسٌسُ اضتغبل هحل یب ٍ هَسسِ یب زاًطگبُ ًبم ٍ ػلوی رتجِ تحصیلی، رضتِ تحصیلی، زرجِ شور  -2

 .است الساهی هسئَل ًَیسٌسُ الىترًٍیىی دست ًطبًی ٍ ًَیسٌسگبى

 َز.ض تَجِ شیل ًىبت ثِ همبلِ تسٍیي زر -3

 .ػٌَاى همبلِ ثِ ثبر هؼٌبیی هَضَع اصلی یب دیبم همبلِ اضبرُ وٌس

گیری  تریي ًتیجِ ای از هسئلِ تحمیك، رٍش تحمیك ٍ هْن وِ زر آى ذالصِولوِ(  300تب  200چىیسُ همبلِ ) -

 .ولوِ(؛ زر اثتسای همبلِ آٍرزُ ضَز 5)حسالل  ّوراُ ثب ولوبت ولیسی

 .هسئلِ هَرز ثررسی، تحت ػٌَاى همسهِ تؼریف ٍ ثِ رٍضٌی تجییي ضَز -

 .ت تحمیك ثیبى ضًَسازثیبت ًظری ٍ تجرثی تحمیك ٍ چبرچَة ًظری هَرز استفبزُ ٍ فرضیب -

 تَضیح  ضٌبسی تحمیك ّب تحت ػٌَاى رٍش الگَی هَرز استفبزُ، تؼبریف هفبّین، فٌَى گرزآٍری ٍ تحلیل زازُ -

 .ضَز زازُ

 .ّب تحت ػٌَاى هستمل ٍ ثِ طَر هٌظن ارائِ ضَز یبفتِ ّب، تجسیِ ٍ تحلیل ٍ تفسیر آى -

 .چبرچَة ًظری زر دبیبى همبلِ هطرح ضَزّب ٍ  گیری همبلِ ثر اسبس یبفتِ ثحث ٍ ًتیجِ -

 ز.فْرست هٌبثغ فبرسی ٍ اًگلیسی ثِ ترتیت حرٍف الفجب ثِ تفىیه هٌبثغ فبرسی ٍ غیرفبرسی شور ضَ -

 .چىیسُ اًگلیسی زر اًتْبی همبلِ آٍرزُ ضَز -

 ضیَُ ارجبع ٍ استٌبز -4

صبحت اثر، سبل اًتطبر: ضوبرُ صفحِ  الف( ارجبع زر هتي: دس از هطلت التجبس ضسُ ثِ صَرت )ًبم ذبًَازگی

(؛ 152: 1392یب صفحبت(. اگر هٌجغ ذبرجی ثبضس هؼبزل فبرسی ًبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ ًَضتِ ضَز. )زاّسی، 

( ثیص از زٍ هؤلف )تَسلی ٍ 12:1965)دبرسًَس ٍ ضیلس، ًفر زٍ هطترن تألیفبت هَرز زر(. 126 ،1995)گیسًس، 

 (.61:1378زیگراى،

 همبلِ دبیبى زر ارجبع( ة 

 .ًبضر: اگر ترجوِ ثبضس ًبم هترجن، هحل اًتطبر ػنوان کتبة، ،ر(بًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )سبل اًتطبذ ًبم: کتبة



 تْراى: اًتطبرات هبزیبر توسؼه و نببرابری، ،(1392) هحوسجَاز زاّسی، -

 ترجوِ هٌَچْر صجَری، تْراى: ًطر ًی. شنبسی،جبمؼه ،(1382گیسًس، آًتًَی ) -

 .ضوبرُ هجلِ: ضوبرُ صفحبت همبلِ ، ػنوان مجله،«ػٌَاى همبلِ»ذبًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )سبل اًتطبر(،  ًبم :مقبله

، «هطبلؼِ ػَاهل هرتجط ثب احسبس آًَهی فرزی زر هیبى زاًطجَیبى» ،(1392دَر، درٍیي )زاًص، درٍاًِ ٍ ػلی  -

 .224-203: 2ضوبرُ مطبلؼبت و تحقیقبت اجتمبػی در ایران،

ػنوان کتبة مجموع  ،«ػٌَاى همبلِ»ذبًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )سبل اًتطبر هجوَػِ(،  ًبم :مجموػه مقبالت 

 .هحل اًتطبر، ًبضر: ضوبرُ صفحبت ،مقبالت

در مجموػه  ،«اسالم جْبى ثرای ضسى جْبًی تْسیسّبی ثررسی: هحسٍز ًباهٌی» ٬(1380) اصغر ،افتربری -

 .243-220تْراى، اًتطبرات اًسیطِ هؼبصر: (،2سبزی) جهبنیشمولی و  مقبالت جهبن

 .، همطغ تحصیلی، زاًطگبُػنوان رسبله ،ل(ذبًَازگی، ًبم )سب ًبم ی:تحصیلرسبله 

بررسی جبمؼه شنبختی ػوامل موثر بر ػملکرد شوراهبی اسالمی شهر در  (،1384جبجرهی، حسیي )ایوبًی -

 اجتوبػی زاًطگبُ تْراى. رسبلِ زوتری، زاًطىسُ ػلَم توسؼه محلی،

 .ًطبًی سبیت ایٌترًتی ، ػنوان اثر،(ذبًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )تبرید اًتطبر زر سبیت می: نبمنببغ اینترنت

 http://socialsciences.ir سنجش اػتمبد اجتمبػی، (،1390رحیوی، هحوس ) -

 

 

 



 

 

 1938 بهار، 1 ةشمار ،8 ةدور / اریان رد اجتماعي تحقيقات و مطالعات
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 ّدرٔاچ بٍ زاب ريدخاوٍ آب اوتقال طرحاز  محلٓ مذخالن رْ ي وخبگان معىأٓ درک  ٍ  ؛اريمٕه
 23-1  بىٕاد دادٌ مذل ّارائ

 کریمی علیرضا/  رش احمد رضید/  مهر داوص حسیه

 ٍ75-22  ْ مجازْ، گسٔىص عقالوٓ ي مطارکت سٕاسٓ آوالٔهَا ضبک 

 پًر یعلپريیه /  یعقًب احمدی

  ٓأٍْه وظر ْسً بلًچ: بٍ داوطجًٔان انٕدر م اجتماعٓ تٔبرساخت ًَ َاْىذٔفراکايش کٕف 
 57-75  ْا ىٍٕزم

 یعیطث مىصًر/  یاحمد ةیحث/  وسة یغفار اریاسفىد/  یکارياو فیعثدالط

 مطالعه َها  آن ضذنٓ اباوٕعًامل مرتبط با خي  ٓاباوٕخٓ کًدکان اجتماع-ٓتٕجمع َْآ ژگٔي :ّ 
 111-55  در کرماوطاٌ ٕتيضع ٔعسر ٓابٔارز

 یمريئه يامق/  فرجی یاترد/  یآرزي مهرات/  ريضىفکر یامپ/  یافساوه قاسم

  کايضٓ کٕفٓ از چگًوگٓ ابراز خهًد در مٕهان    ٓ در فضاْ مجازْ؛خًدرَابخطپريبلماتٕک
 112-117  مٕکريأىفلًئىسرَاْ أىستاگرامٓ ضُر ٔسد

 مىصًر حقیقتیان/  ودا جًاهرچیان/  افطاوی رضایعل دیس

  ٓ152-117   جىسٓ خًاَان لٔتبذِ جىسٕت بر زوذگٓ اجتماعٓ طرٕسبررس 

 تًسلی افساوه/  امامی فاطمه

 ضُر ريَاْ پٕادٌ: مًردْ مطالعّ) جًاوان اجتماعٓ حٕات بر ضُرْ ريَاْ پٕادٌ فضاْ تأثٕر 
 155-157  (آمل

 پًر ضارع محمًد/  یمحمد تهطته

 ٌصذراْ مُر مسکه ساکىان زٔستّ تجربّ) ٓاجتماع وابرابرْ بازتًلٕذ ي جذٔذ َْا سکًوتگا 
 333-155  (ضٕراز

 مهدی مسعًدیان/  حسیه ایماوی جاجرمی


