
 
 «شناسی ايران استتحقيقات اجتماعی و انجمن جامعهاين نشريه حاصل فعاليت مشترک موسسه مطالعات و »

 
 موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعيصاحب امتياز : 

 دکتر غالمرضا جمشيدیها :لئومدير مس

 دکتر غالمرضا غفاری: سردبير

 پور: دکتر پروین عليمعاون سردبير
 

 اعضای هيئت تحريريه
استاد  ،یاجتماع یهاشبکه یشناس)جامعه یسوسن باستانشناسی توسعه، دانشيار دانشگاه تهران(، جاجرمی )جامعهحسين ايمانی
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-صادق صالحی )جامعه زن و خانواده، استاد دانشگاه الزهرا(، یشناس)جامعه یريسف جهينور(، خداميدانشگاه پ استادتوسعه، 

 شناسی مسائل اجتماعی، استاد دانشگاه تبريز(،زاده )جامعهشناسی محيط زيست، دانشيار دانشگاه مازندران(، محمد عباس
، استاد دانشگاه توسعه و یاقتصادشناسی وحيد قاسمی )جامعهدانشگاه تهران(،  اريتوسعه، دانش یشناس)جامعه یغالمرضا غفار

دانشگاه  اريدانش ،یشهر یشناس)جامعه ی(، اسداهلل نقدرازيدانشگاه ش استاد ن،يد یشناسموحدمجد )جامعه ديمجاصفهان(، 
 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.
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پناه )دانشگاه خواه )دانشگاه پيام نور(، اکرم حميديان )دانشگاه پيام نور(، کمال خالقتبريز(، مجتبی حمايت
عبداللهی )دانشگاه السادات پور )دانشگاه عالمه(، عظيمهکردستان(، علی روحانی )دانشگاه يزد(، اسماعيل سعدی
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