
 آفريدگار انم هب

 ادبيات و هنر شناسيجامعه
 فر یاعتماد یمهد یدس :مسئول مدير

 راودراد اعظم :سردبير
 زادگانتقي معصومه :داخلي مدير

 تاتار عبدالعزیز :فارسي ويراستار
 پیرحیاتي علي :انگليسي ويراستار
 گنک دژهوست آرزو :آراصفحه
 تهران دانشگاه انتشارات :ناشر

 ،(انگلسوتان  سووری  دانشگاه) الكساندر ویكتوریا ،(تهران دانشگاه استاد) ارمكي آزاد تقي :تحريريه هيئت ▪
 محمود  ،(فرانسوه  ،3پواری   سوورب،،  دانشوگاه ) پكینیوو  برونوو  ،(فرانسوه  ،2 لیوون  دانشوگاه ) باندیه نوربرت
 ،(تهوران  دانشگاه) ادراودر اعظم ،(الزهرا دانشگاه استاد) حسیني مریم ،(تهران دانشگاه دانشیار) یگانهجوادی
 دانشویار ) كوورری  مسعود ،(تهران دانشگاه استادیار) شریعتي سارا ،(مشهد دانشگاه دانشیار) زادهزنجاني هما

 (.انگلستان منچستر دانشگاه) ولف جانت ،(تهران دانشگاه
 باغبوان  ادسوج  كرمانشواه(،  )دانشگاه امیری نادر گلستان(، )دانشگاه خانيام، عیسي :شماره اين داوران ▪

 حسوی،  تهوران(،  )دانشگاه بیچرانلو عبداهلل اسالمي(، آزاد )دانشگاه بهیان شاپور هنراصفهان(، )دانشگاه ماهر
 نیوره  فرهنگوي(،  مطالعات و انساني علوم )پژوهشگاه زادگانتقي معصومه طباطبایي(، عالمه )دانشگاه پاینده
 و انساني علوم )پژوهشگاه حسیني السادات شكوه هرا(،الز )دانشگاه حسیني مریم نور(، پیام )دانشگاه توكلي
 سوههران  كوامران  تهران(، )دانشگاه راودراد اعظم بهشتي(، شهید )دانشگاه راغب محمد فرهنگي(، مطالعات
 رضوایي  عواملي  موریم  اجتمواعي(،  و فرهنگوي  مطالعوات  )پژوهشوكده  صومیم  رضوا  تهوران(،  هنر )دانشگاه
 محمدی جمال مدرس(، تربیت )دانشگاه افشار كشاورز مهدی فرهنگي(، تمطالعا و انساني علوم )پژوهشگاه
 تهوران(،  هنر )دانشگاه مریدی محمدرضا طباطبایي(، عالمه )دانشگاه محمودی بهارک كردستان(، )دانشگاه
 ارتباطات( و هنر فرهنگ، )پژوهشكده یاسیني راضیه سیده تهران(، )دانشگاه نرسیسیان  امیلیا
 .است آزاد منبع ذكر با نشریه ای، التمقا از استفاده ▪
 

 .پنجم طبقه تهران، دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده نصر، پل به نرسیده احمد، آل جالل بزرگراه :نشاني
 journals.ut.ac.ir :سایت  jsal@ut.ac.ir :الكترونیكي پست

 
 وزارت از 21/2/1333 موور   313/11/3 شوماره  ناموه  اساس بر ادبیات و هنر شناسيجامعه مجله ▪
 .است كرده دریافت پژوهشي -علمي درجه فناوری و تحقیقات علوم،
 23/4/1331 موور   ISC راهبوری  شوورای  نشسوت  ششمی، در ادبیات و هنر شناسيجامعه مجله ▪
  .باشدمي دسترس قابل www.isc.gov.ir نشاني طریق از و شده شناخته تأریر ضریب دارای
 
 «.است شده چاپ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده حمایت با مجله از شماره ای،»
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 مقاله ارسال دستورالعمل
 

 ،نشوریات  دیگر در و باشد ایران ادبیات و هنر شناسي جامعه مسایل درباره و پژوهشي مقاله 

 .باشد نشده چاپ كشور خارج و داخل

 محیط در و بوده كلمه 3666 تا 0666 بی، بایستي  مقاله Word باشد شده تنظیم. 

 (كلموه 366-266 بوی، ) انگلیسوي  و (كلمه 166 -256 بی،)فارسي چكیده مقاله ابتدای در 

 گیوری نتیجوه  توری، مهوم  و تحقیوق  روش مقالوه،  موضوع از ایخالصه آن در كه شود آورده

 .دباش كلیدی هایواژه با همراه

  هاییافته تحقیق، روش نظری، چارچوب مسئله، طرح-مقدمه هایبخش ارائه چكیده از پ 

 .است ضروری مقاله در نظری چارچوب با مرتبط گیرینتیجه و تحقیق

 است مقاله داوری مهم معیارهای جمله از نگارش شیوایي و مقاله نثر. 

 شود دهآور صفحه هر پاورقي در مهم مفاهیم و اسامي التی، معادل. 

 شیوه با منطبق بایستي مقاله در ارجاع شیوه APA باشد. 

 است آزاد مطالب ویرایش در فصلنامه و است داوران تأیید به منوط فصلنامه در مقاله چاپ. 

 شودمي متوقف فصلنامه ای، در آن پیگیری دیگر، اینشریه به مقاله ارائه صورت در. 

 است (نویسندگان) نویسنده برعهده هامقاله در مندرج مطالب مسئولیت. 
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