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صفحهآرایی :حسیي رضبیی
ایي فصلٌبهِ هطبثق هجَز ضوبرُ  3/18/197523هَرخ  92/8/21کوسیَى ًطریبت ٍزارت ػلَم تحقیقبت ٍ
فٌبٍری ،هَفق ثِ زریبفت رتجِ ػلوی ـ دژٍّطی ضسُ است.
هقبالت ایي فصلٌبهِ زر دبیگبُ استٌبزی ػلَم جْبى اسالم ( ،)ISCدبیگبُ اطالػبت ػلوی جْبز زاًطگبّی ()SID
ٍ ثبًک اطالػبت ًطریبت ًطریبت کطَر (ً )Magiranوبیِ هیضَز.
داوران ایه شماره

اػظن آٌّگر (زاًطگبُ تْراى)  ،سؼیسُ اهیٌی (زاًطگبُ ػالهِ طجبطجبئی) ،ػجسالِ ثیچراًلَ (زاًطگبُ تْراى)،
هحوسرضب جَازییگبًِ (زاًطگبُ تْراى) ،غالهرضب ذَشفر (زاًطگبُ تْراى)ً ،بزر رزاقی (زاًطگبُ هبزًسراى) ،دَیب
ػالءالسیٌی (زاًطگبُ تْراى) ،هجیس فَالزیبى (زاًطگبُ فرزٍسی) ،افطبر کجیری (زاًطگبُ ارٍهیِ) ،فبطوِ گالثی
(زاًطگبُ تجریس) ،هحوس هحوسی (زاًطگبُ ػلَمثْسیستی) ،حسیي هیرزائی (زاًطگبُ تْراى) ،اسساهلل ًقسی (زاًطگبُ
ّوساى)
تْراى :ثلَار کطبٍرز ،ذیبثبى ٍصبل ضیرازی ،کَچِ ضبّس ،دالک  ،8طجقِ سَم ،تلفکس88994335 -7 :
ٍة سبیت http: //Jisr.ut.ac.ir :دست الکترًٍیکیJisr@ut.ac.ir :

راهنماي تدويه و ارسال مقاالت
فصلنبمه ػلمی – پژوهشی مطبلؼبت و تحقیقبت اجتمبػی در ایران بب هذف نشر تحقیقبت نظری و تجربی در
حوزه ػلوم اجتمبػی به طور ػبم و شنبسبئی مسبئل اجتمبػی جبمؼه ایران و ارائه راهکبرهبی ػملی برای آن،
به طور خبص ،مببدرت به انتشبر مقبلههبی پژوهشی (مقبالت مستخرج از طرحهبی تحقیقبتی و پبیبننبمههبی
تحصیالت تکمیلی) و مقبالت تحلیلی ،مینمبیذ .مقبله هبی دریبفتی پس از تأئیذ اولیه هیأت تحریریه و
داوری تخصصی ،به چبپ خواهذ رسیذ.
از دژٍّطگراى گراهی کِ هقبلِّبی ذَز را جْت چبح ثِ ایي ًطریِ ارسبل هیزارًس تقبضب هیضَز ثِ ًکبت شیل
تَجِ فرهبیٌس:
 -1هقبلِ زر هحیط ًرم افساری Word 2007ثب فًَت  B Lotus12حساکثر زر  20صفحِ (ثیي  7000تب 8000
کلوِ) تبیخ ضَز ٍ دس از ثجت ًبم زر سبهبًِ الکترًٍیک ًطریِ هقبلِ از طریق سبهبًِ ثِ آزرسJisr.ut.ac.ir:

ارسبل گرزز.
 -2شکر زرجِ تحصیلی ،رضتِ تحصیلی ،رتجِ ػلوی ٍ ًبم زاًطگبُ یب هَسسِ ٍ یب هحل اضتغبل ًَیسٌسُ ٍ یب
ًَیسٌسگبى ٍ ًطبًی دست الکترًٍیکی ًَیسٌسُ هسئَل الساهی است.
 -3زر تسٍیي هقبلِ ثِ ًکبت شیل تَجِ ضَز.
ػٌَاى هقبلِ ثِ ثبر هؼٌبیی هَضَع اصلی یب دیبم هقبلِ اضبرُ کٌس.
 چکیسُ هقبلِ ( 200تب  300کلوِ) کِ زر آى ذالصِای از هسئلِ تحقیق ،رٍش تحقیق ٍ هْنتریي ًتیجِگیریّوراُ ثب کلوبت کلیسی (حساقل  5کلوِ)؛ زر اثتسای هقبلِ آٍرزُ ضَز.
 هسئلِ هَرز ثررسی ،تحت ػٌَاى هقسهِ تؼریف ٍ ثِ رٍضٌی تجییي ضَز. ازثیبت ًظری ٍ تجرثی تحقیق ٍ چبرچَة ًظری هَرز استفبزُ ٍ فرضیبت تحقیق ثیبى ضًَس. الگَی هَرز استفبزُ ،تؼبریف هفبّین ،فٌَى گرزآٍری ٍ تحلیل زازُّب تحت ػٌَاى رٍشضٌبسی تحقیق تَضیحزازُ ضَز.
 یبفتِ ّب ،تجسیِ ٍ تحلیل ٍ تفسیر آىّب تحت ػٌَاى هستقل ٍ ثِ طَر هٌظن ارائِ ضَز. ثحث ٍ ًتیجِگیری هقبلِ ثر اسبس یبفتِّب ٍ چبرچَة ًظری زر دبیبى هقبلِ هطرح ضَز. فْرست هٌبثغ فبرسی ٍ اًگلیسی ثِ ترتیت حرٍف الفجب ثِ تفکیک هٌبثغ فبرسی ٍ غیرفبرسی شکر ضَز. چکیسُ اًگلیسی زر اًتْبی هقبلِ آٍرزُ ضَز. -4ضیَُ ارجبع ٍ استٌبز
الف) ارجبع زر هتي :دس از هطلت اقتجبس ضسُ ثِ صَرت (ًبم ذبًَازگی صبحت اثر ،سبل اًتطبر :ضوبرُ صفحِ
یب صفحبت) .اگر هٌجغ ذبرجی ثبضس هؼبزل فبرسی ًبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ ًَضتِ ضَز( .زاّسی)152 :1392 ،؛
(گیسًس .)126 ،1995 ،زر هَرز تألیفبت هطترک زٍ ًفر (دبرسًَس ٍ ضیلس )12:1965،ثیص از زٍ هؤلف (تَسلی ٍ
زیگراى.)61:1378،
ة) ارجبع زر دبیبى هقبلِ
کتبةً :بمذبًَازگی ًَیسٌسًُ ،بم (سبل اًتطبر) ،ػنوان کتبة ،اگر ترجوِ ثبضس ًبم هترجن ،هحل اًتطبرً :بضر.

 زاّسی ،هحوسجَاز ( ،)1392توسؼه و نببرابری ،تْراى :اًتطبرات هبزیبر گیسًس ،آًتًَی ( ،)1382جبمؼهشنبسی ،ترجوِ هٌَچْر صجَری ،تْراىً :طر ًی.مقبلهً :بمذبًَازگی ًَیسٌسًُ ،بم (سبل اًتطبر)« ،ػٌَاى هقبلِ» ،ػنوان مجله ،ضوبرُ هجلِ :ضوبرُ صفحبت هقبلِ.
 زاًص ،درٍاًِ ٍ ػلیدَر ،درٍیي (« ،)1392هطبلؼِ ػَاهل هرتجط ثب احسبس آًَهی فرزی زر هیبى زاًطجَیبى»،مطبلؼبت و تحقیقبت اجتمبػی در ایران ،ضوبرُ.224-203 :2
مجموػه مقبالتً :بمذبًَازگی ًَیسٌسًُ ،بم (سبل اًتطبر هجوَػِ)« ،ػٌَاى هقبلِ» ،ػنوان کتبة مجموع
مقبالت ،هحل اًتطبرً ،بضر :ضوبرُ صفحبت.
 افتربری ،اصغر (ً« ٬)1380باهٌی هحسٍز :ثررسی تْسیسّبی جْبًی ضسى ثرای جْبى اسالم» ،در مجموػهمقبالت جهبنشمولی و جهبنیسبزی( ،)2تْراى ،اًتطبرات اًسیطِ هؼبصر.243-220:
رسبله تحصیلیً :بمذبًَازگیً ،بم (سبل) ،ػنوان رسبله ،هقطغ تحصیلی ،زاًطگبُ.
 ایوبًیجبجرهی ،حسیي ( ،)1384بررسی جبمؼه شنبختی ػوامل موثر بر ػملکرد شوراهبی اسالمی شهر درتوسؼه محلی ،رسبلِ زکتری ،زاًطکسُ ػلَم اجتوبػی زاًطگبُ تْراى.
منببغ اینترنتی :نبم ذبًَازگی ًَیسٌسًُ ،بم (تبرید اًتطبر زر سبیت) ،ػنوان اثرً ،طبًی سبیت ایٌترًتی.
 -رحیوی ،هحوس ( ،)1390سنجش اػتمبد اجتمبػیhttp://socialsciences.ir ،
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فهرست
 دٔىدازْ ي زضأت اش شودگٓ دز أسان

648-627
آرش وصراصفُاوی  /محمد ريزخًش  /پًیا دریس

 ياکايْ معىأٓ سٕس شودگٓ شوان تحت دزمان متادين (اش آغاش تا زَأٓ)

675-649

مُسا الریجاوی  /زَرا میرحسیىی
 مطالعّ کٕفٓ مصسف وشاوٍَا دز فضاَاْ شُسْ (مًرد مطالعٍ :شُر سىىدج)

777-677

جمال محمدی  /اًَن رحیمی
 سسمأٍگرازان ياسطٍ اْ ي سًداگسْ حسفٍ اْ دز باشاز مسکه مشُد ،تحلٕل جامعلٍشلىاتتٓ
729-777

پدٔدٌاْ اقتصادْ

مسعًد چاری صادق  /احمدرضا اصغرپًر ماسًلٍ  /غالمرضا صدیك ايرعی  /مُدی کرماوی  /مُدی فیضی
 ساتتاز قشسبىدْ اجتماعٓ ي تًشٍبىدْ فسَىگٓ-اجتماعٓ محلٍَاْ شُس تُسان

767-737

صالحالدیه لادری
 تحلٕ جامعٍشىاتتٓ گًوٍَاْ مدگسأٓ دز مٕان شُسيودان استان آذزبأجان غسبٓ

789-763

افشار کبیری  /ایًب مىًچُری  /رسًل بابازادٌ
 تأملٓ دزبازِ چسأٓ شکىىدگٓ شٔست مشسيطّ ديم دز جامعّ أسان ()7329-7327

878-797

سارا شریعتی  /ورگس سًری
 پدٔدِ ازث ،فسسأىدٌ ٔا مقًم سسمأّ اجتماعٓ تاوًادٌ

847-879
مُرداد تًکلی راد  /غالمرضا غفاری

