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 اعضای هيئت تحريريه
استاد  ،یاجتماع یهاشبکه یشناس)جامعه یسوسن باستانشناسی توسعه، دانشيار دانشگاه تهران(، جاجرمی )جامعهحسين ايمانی

 یشناس)جامعه یدانشگاه تهران(، محمدجواد زاهد اريدانش ،یخيتار یشناس)جامعه گانهيیدانشگاه الزهرا(، محمدرضا جواد
-صادق صالحی )جامعه زن و خانواده، استاد دانشگاه الزهرا(، یشناس)جامعه یريسف جهينور(، خداميدانشگاه پ استادتوسعه، 
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 دانشگاه تهران( اريدانش ،یمسائل اجتماع یشناس)جامعه یهاشم اءيدضيهمدان(، س

 معصومه پورحجازی :ءآرا صفحه         گروه انتشاراتی چکاد: ويراستار

کمسيون نشريات وزارت علوم تحقيقات و  21/8/92مورخ  197523/18/3اين فصلنامه مطابق مجوز شماره 
 فناوری، موفق به دريافت رتبه علمی ـ پژوهشی شده است.

 ود.شها استنادی کشور، نمايه می( و ديگر پايگاهISCمقاالت اين فصلنامه در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )
 داوران اين شماره

شيرين احمدنيا )دانشگاه عالمه طباطبائی(، فرهاد بيانی )موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی(، عبداله بيچرانلو 
)دانشگاه تهران(، حيدر جانعليزاده )دانشگاه مازندران(، ابراهيم حاجيانی )مجمع تشخيص مصلحت نظام(، مهدی 

گی و اجتماعی(، عباس خورشيدنام )پژوهشکده امام خمينی و انقالب زاده فرمی )موسسه مطالعات فرهنحسين
بيرزاقی نصرآبادی )موسسه مطالعات و مديريت جامع و اسالمی(، اعظم راودراد )دانشگاه تهران(، حجيه بی

آبادی )پژوهشکده امام خمينی و تخصصی جمعيت کشور(، معصومه شفعتی )دانشگاه تهران(، امير عظيمی دولت
چی )دانشگاه تهران(، زينب کاوه اقدم )دانشگاه تبريز(، محمدمهدی فتورهزادهاسالمی(، محمدباقر علیانقالب 

)دانشگاه خوارزمی(، زهرا محمدی )دانشگاه پيام نور(، سيدمهدی يوسفی )دانشگاه علم و فرهنگ(، اسداهلل نقدی 
 )دانشگاه همدان(

 88994335 -7تلفکس: ، سوم، طبقه 8ک شاهد، پال تهران: بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازی، کوچه

 Jisr@ut.ac.irپست الکترونيکی:   http: //Jisr.ut.ac.irوب سايت: 

 

 

 دانشکده علوم اجتماعی
 سسه مطالعات و تحقيقات اجتماعیوم

 در ایران فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعی
 1400زمستان  ، 4ره شمادهم،  هدور

mailto:Jisr@ut.ac.ir


  راهنمای تدوين و ارسال مقاالت
با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربي در در ایران مطالعات و تحقیقات اجتماعي پژوهشي  –علمي فصلنامه 

برای آن،  و ارائه راهکارهای عمليایران  جامعه مسائل اجتماعي و شناسائيحوزه علوم اجتماعي به طور عام 

های نامه های تحقیقاتي و پایاناز طرحهای پژوهشي )مقاالت مستخرج  به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله

های دریافتي پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری مقالهنماید. تحلیلي، مي( و مقاالت تحصیالت تکمیلي

 .تخصصي، به چاپ خواهد رسید

شود به نکات ذيل  دارند تقاضا می های خود را جهت چاپ به اين نشريه ارسال می از پژوهشگران گرامی که مقاله

 کنند:توجه 

 8000تا  7000صفحه )بين  20حداکثر در  12B Lotus فونت با  Word 2007افزاری نرم محيط در مقاله  -1

بارگذاری  Jisr.ut.ac.irسامانه به آدرس: درکلمه( تايپ شود و پس از ثبت نام در سامانه الکترونيک نشريه مقاله 

 شود.

 يا و نويسنده اشتغال محل يا و موسسه يا دانشگاه نام و علمی رتبه تحصيلی، رشته تحصيلی، درجه ذکر  -2

 .است الزامی مسئول نويسنده الکترونيکی پست نشانی و نويسندگان

 ود.ش توجه ذيل نکات به مقاله تدوين در -3

 .عنوان مقاله به بار معنايی موضوع اصلی يا پيام مقاله اشاره کند -

ترين  ای از مسئله تحقيق، روش تحقيق و مهم کلمه( که در آن خالصه 600تا  4500مقاله ) خالصه مفصل انگليسی -

 .کلمه(؛ در ابتدای مقاله آورده شود 5)حداقل  کليدی واژگانگيری همراه با  نتيجه

 ( bibliographyی )وگرافيبليب -

ترين  ای از مسئله تحقيق، روش تحقيق و مهم کلمه( که در آن خالصه 300تا  200مقاله ) فارسی چکيده -

 .کلمه( 5)حداقل  کليدی واژگانگيری همراه با  نتيجه

 .مسئله مورد بررسی، تحت عنوان مقدمه تعريف و به روشنی تبيين شود -

 .تحقيق بيان شوند ادبيات نظری و تجربی تحقيق و چارچوب نظری مورد استفاده و فرضيات -

 توضيح  شناسی تحقيق ها تحت عنوان روش الگوی مورد استفاده، تعاريف مفاهيم، فنون گردآوری و تحليل داده -

 .شود داده

 .ها، تجزيه و تحليل و تفسير آنها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شوديافته -

 .ب نظری در پايان مقاله مطرح شودها و چارچو گيری مقاله بر اساس يافته بحث و نتيجه -

 د.فهرست منابع فارسی و انگليسی به ترتيب حروف الفبا به تفکيک منابع فارسی و غيرفارسی ذکر شو -

 شيوه ارجاع و استناد -4

الف( ارجاع در متن: پس از مطلب اقتباس شده به صورت )نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه يا 

(؛ )گيدنز، 152: 1392منبع خارجی باشد معادل فارسی نام خانوادگی نويسنده نوشته شود. )زاهدی،  صفحات(. اگر

( بيش از دو مؤلف )توسلی و 12:1965)پارسونز و شيلز، نفر دو مشترک تأليفات مورد در(. 126 ،1995

 (.61:1378ديگران،

 مقاله پايان در ارجاع( ب 



 .ناشر: اگر ترجمه باشد نام مترجم، محل انتشار عنوان کتاب، ،ر(ل انتشاانوادگی نويسنده، نام )ساخ نام: کتاب

 تهران: انتشارات مازيار توسعه و نابرابری، ،(1392) محمدجواد زاهدی، -

 ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. شناسي،جامعه ،(1382گيدنز، آنتونی ) -

 .شماره مجله: شماره صفحات مقاله ، عنوان مجله،«عنوان مقاله»خانوادگی نويسنده، نام )سال انتشار(،  نام :مقاله

، «مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در ميان دانشجويان» ،(1392پور، پروين )دانش، پروانه و علی  -

 .224-203: 2شماره مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران،

عنوان کتاب مجموع  ،«عنوان مقاله»)سال انتشار مجموعه(، خانوادگی نويسنده، نام  نام :مجموعه مقاالت 

 .محل انتشار، ناشر: شماره صفحات ،مقاالت

در مجموعه  ،«اسالم جهان برای شدن جهانی تهديدهای بررسی: محدود ناامنی» ٬(1380) اصغر ،افتخاری -

 .243-220تهران، انتشارات انديشه معاصر: (،2سازی) شمولي و جهاني مقاالت جهان

 .، مقطع تحصيلی، دانشگاهعنوان رساله ،ل(خانوادگی، نام )سا نام ي:تحصیلرساله 

بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسالمي شهر در  (،1384جاجرمی، حسين )ايمانی -

 رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. توسعه محلي،

 .نشانی سايت اينترنتی ، عنوان اثر،(نويسنده، نام )تاريخ انتشار در سايت خانوادگی مي: نامنابع اینترنت

 http://socialsciences.ir سنجش اعتماد اجتماعي، (،1390رحيمی، محمد ) -
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