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 اعضای هیئت تحریریه

، تاریخیشناسی جامعه)یگانه محمدرضا جوادی ،(های اجتماعی، دانشیار دانشگاه الزهراشناسی شبکهجامعه)سوسن باستانی 

، محمدجواد زاهدی (های اجتماعی، دانشیار دانشگاه شیرازشناسی جنبشجامعه)زاهدانی سیدسعید زاهد ،(دانشیار دانشگاه تهران

، سیدرضا (الزهرا شناسی زن و خانواده، استاد دانشگاهجامعه)خدیجه سفیری  ،(شناسی توسعه، دانشیار دانشگاه پیام نورجامعه)

، (شناسی توسعه، دانشیار دانشگاه تهرانجامعه)موسی عنبری  ،(شناسی ارتباطات، استاد دانشگاه تهرانجامعه)رنانی عاملی

، (شناسی، دانشیار دانشگاه تهرانجمعیت) ، حسین محمودیان(شناسی توسعه، دانشیار دانشگاه تهرانجامعه)غالمرضا غفاری 

، (شناسی شهری، دانشیار دانشگاه همدانجامعه)اسداهلل نقدی ،(شناسی دین، دانشیار دانشگاه شیرازمعهجا)مجید موحد مجد 

 (شناسی مسائل اجتماعی، استادیار دانشگاه تهرانجامعه)سیدضیاء هاشمی 

 
 پورپروین علی :مدیر داخلی

 معصومه پورحجازی :آرا صفحه

 

کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و  93/1/29ورخ م 325791/31/1 شمارةاین فصلنامه مطابق مجوز 

 .موفق به دریافت مجوز رتبه علمی ـ پژوهشی شده است 23فناوری، از پائیز 

( SID)و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( ISC)مقاالت این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 .نمایه می شود
 هشمارداوران این 

، محمد (دانشگاه الزهرا) ، خدیجه سفیری(دانشگاه خوارزمی) ،  حسن سراج زاده(دانشگاه تهران) یحبیب جبار

دانشگاه ) ، جمال محمدی(دانشگاه همدان) ، محمد گنجی(دانشگاه تهران) ، مهدی قربانی(دانشگاه تبریز) زادهعباس

 (دانشگاه آزاد اسالمی)دمحمود نجاتی حسینی، سی(دانشگاه تهران)، مهری بهار(دانشگاه پیام نور)، امیر ملکی(سنندج
 11229117 -5: تلفکس، سوم، طبقه 6بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پالک : تهران

 Jisr@ut.ac.ir: پست الکترونیکی  http: //Jisr.ut.ac.ir: وب سایت

 

 سسه مطالعات و تحقيقات اجتماعيوم 
 در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي

 2332پاييز  ، 3  شمارة ، 2 هدور

 اکرم دژهوست گنگویراستار: 

 دانشگاه تهرانناشر: 
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 راهنماي تدوين و ارسال مقاالت
با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در در ایران مطالعات و تحقیقات اجتماعی پژوهشی  ـعلمی فصلنامه 

برای آن،  و ارائه راهکارهای عملیایران  جامعه مسائل اجتماعی و شناسائیحوزه علوم اجتماعی به طور عام 

های نامه های تحقیقاتی و پایانحاز طرمقاالت مستخرج )های پژوهشی  به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله

های دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری مقاله. و مقاالت تحلیلی، می نماید( تحصیالت تکمیلی

 .تخصصی، به چاپ خواهد رسید

تقاضا  کنند های خود را جهت چاپ به این نشریه ارسال میاز کلیه اساتید و پژوهشگران گرامی که مقاله

 :ود به نکات ذیل توجه فرمایندشمی

 تا 5222 نیب) صفحه 92 در حداکثر 39B Lotus فونت با  Word 2007یافزار نرم طیمح در مقاله -3

به  مقاله از طریقه سامانه پس از ثبت نام در سامانه الکترونیک نشریه و شود پیتا( کلمه 1222

 .ارسال گردد  Jisr.ut.ac.ir:آدرس

صیلی، رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه و یا محل اشتغال نویسنده و ذکر درجه تحصیلی، رشته تح -9

 .یا نویسندگان و نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول الزامی است

 . در تدوین مقاله به نکات ذیل توجه شود -1

 عنوان مقاله به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند. 

  ترین ای از مسئله تحقیق، روش تحقیق و مهمکه در آن خالصه (کلمه 122تا  922)چکیده مقاله

 .؛ در ابتدای مقاله آورده شود(کلمه 7حداقل )های کلیدی واژهگیری همراه با نتیجه

 مسئله مورد بررسی، تحت عنوان مقدمه تعریف و به روشنی تبیین شود. 

 تحقیق بیان شوند ادبیات نظری و تجربی تحقیق و چارچوب نظری مورد استفاده و فرضیات. 

 شناسی ها تحت عنوان روشالگوی مورد استفاده، تعاریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده

 .تحقیق  توضیح داده شود

 ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شودیافته ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن. 

 ی در پایان مقاله مطرح شودها و چارچوب نظرگیری مقاله بر اساس یافتهبحث و نتیجه. 

 فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود. 

 شیوه ارجاع و استناد  -9

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

عنبری، . )خارجی باشد معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شوداگر منبع (. صفحه یا صفحات

بیش از ( 39:3267پارسونز و شیلز،)در مورد تألیفات مشترک دو نفر (. 396 ،3227 گیدنز،)؛ (379: 3112

 (.63:3111و دیگران، پورعلی)دو مؤلف 

 



 ارجاع در پایان مقاله( ب

 محل مترجم، نام باشد ترجمه اگر ،کتاب عنوان ،(تشاران سال) نام سنده،ینوی خانوادگنام: کتاب 

 .ناشر: انتشار

انتشارات : تهران ،های غیردولتی در توسعه پایدارهای سازماننقش ،(3111) محمدجواد ،زاهدی -

 .مازیار

 .ین نشر: تهران ،یصبور منوچهر ترجمه ،یشناسجامعه ،(3119)ی آنتون دنز،یگ -

- American Human's National Center (2010), Family Group Decicion – Making Webinor 
Series, The Free Press, New York.   

 شمارة: مجله شمارة، عنوان مجله، «عنوان مقاله»، (سال انتشار)خانوادگی نویسنده، نام نام: مقاله 

 .صفحات مقاله

 زنان، مطالعات ،«مانکر شهرستانی هاخانواده در قدرت ساختاری بررس» ،(3115) دهیسع ،یگروس -

 .97-5: 9شمارة

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

 .صفحات شمارة: ، محل انتشار، ناشرمجموع مقاالت

 در ،«اسالم جهانی برا شدنی جهانی دهایتهدی بررس: محدودی ناامن» ٬(3112) اصغر ٬یافتخار -

 .991-992:معاصر شهیاند انتشارات تهران، ،(2)یسازیجهان وی شمولجهان مقاالت مجموعه

  مقطع تحصیلی، دانشگاهعنوان رساله، (سال)خانوادگی، نام نام: تحصیلی هرسال ،. 

  نامه، پایانای بر روی هویت اجتماعی جوانانآثار و پیامدهای جامعه شبکه، (3119)مجتبی  ٬قادری  -

 شناسی، دانشگاه اصفهانامعهکارشناسی ارشد ج

 نشانی سایت اینترنتیعنوان اثر، (تاریخ انتشار در سایت)خانوادگی نویسنده، نام نام: منابع اینترنتی ،. 

 http://socialsciences.ir، سنجش اعتماد اجتماعی، (3122)رحیمی، محمد 
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