
 
 

 دانشكده علوم اجتماعيموسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي صاحب امتياز : 
 احمد نادری :مدير مسؤول

 یگانهمحمدرضا جوادی: سردبير

 پورعلي: پروین معاون سردبير

 اعضای هیئت تحریریه

 ،یخیتار یشناس)جامعه گانهییاستاد دانشگاه الزهرا(، محمدرضا جواد ،یاجتماع یهاشبکه یشناس)جامعه یسوسن باستان

 ی(، محمدجواد زاهدرازیشدانشگاه  اریدانش ،یاجتماع یهاجنبش یشناس)جامعه یزاهدزاهدان دیدسعیدانشگاه تهران(، س اریدانش

 داحمدیزن و خانواده، استاد دانشگاه الزهرا(، س یشناس)جامعه یریسف جهینور(، خدامیدانشگاه پ استادتوسعه،  یشناس)جامعه

 نیدانشگاه تهران(، حس اریتوسعه، دانش یشناس)جامعه یتوسعه، دانشگاه تهران(، غالمرضا غفار شناسی)جامعه یروزآبادیف

 ی(، اسداهلل نقدرازیدانشگاه ش استاد ن،ید یشناسموحد مجد )جامعه دیه تهران(، مجدانشگا اریدانش ،یشناستی)جمع انیمحمود

 دانشگاه تهران( اریدانش ،یمسائل اجتماع یشناس)جامعه یهاشم اءیدضیدانشگاه همدان(، س اریدانش ،یشهر یشناس)جامعه

 مؤسسه فنی چکاد: ویرایش

 زهرا استواری  :ییآرا صفحه

کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و  93/1/29مورخ  325791/31/1شماره  این فصلنامه مطابق مجوز

 فناوری، موفق به دریافت رتبه علمی ـ پژوهشی شده است.

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

 شود.( نمایه میMagiranبانک اطالعات نشریات نشریات کشور )

 داوران این شماره

مرضیه ابراهیمی )دانشگاه شهید بهشتی(، احمد نادری )دانشگاه تهران(، یعقوب احمدی )دانشگاه پیام نور(، 

و  یپژوهشکده مطالعات فرهنگفرد )دانشگاه تهران(، رضا امیدی )دانشگاه تهران(، فرهاد بیانی )سیدمهدی اعتمادی

پور )دانشگاه زاده )دانشگاه تبریز(، پروین علیزاده )دانشگاه خوارزمی(، محمد عباسسراج(، سیدحسین یاجتماع

نور(، تهران(، عبدالحسین کالنتری )دانشگاه تهران(، فاطمه گالبی )دانشگاه تبریز(، زهرا محمدی )دانشگاه پیام

 (حسینی )دانشگاه آزادمرتضی مردیها )دانشگاه شهید بهشتی(، سیدمحمود نجاتی
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 راهنماي تدوين و ارسال مقاالت
با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در در ایران مطالعات و تحقیقات اجتماعی پژوهشی  –علمی فصلنامه 

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

های نامه های تحقیقاتی و پایاناز طرحهای پژوهشی )مقاالت مستخرج  به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله

های دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری مقالهنماید. ( و مقاالت تحلیلی، میتحصیالت تکمیلی

 .تخصصی، به چاپ خواهد رسید

شود به نکات ذیل  دارند تقاضا می های خود را جهت چاپ به این نشریه ارسال می از پژوهشگران گرامی که مقاله

 توجه فرمایند:

 1222تا  5222صفحه )بین  92حداکثر در  39B Lotus فونت با  Word 2007افزاری نرم محیط در مقاله  -3

 ارسال Jisr.ut.ac.irکلمه( تایپ شود و پس از ثبت نام در سامانه الکترونیک نشریه مقاله از طریق سامانه به آدرس:

 .گردد

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

 .است الزامی مسئول نویسنده الکترونیکی پست نشانی و نویسندگان

 ود.ش توجه ذیل نکات به مقاله تدوین در -1

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

گیری همراه  ترین نتیجه از مسئله تحقیق، روش تحقیق و مهم ای کلمه( که در آن خالصه 122تا  922چکیده مقاله ) -

 .کلمه(؛ در ابتدای مقاله آورده شود 7)حداقل  با کلمات کلیدی

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

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

 توضیح  شناسی تحقیق ها تحت عنوان روش الگوی مورد استفاده، تعاریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده -

 .شود داده

 .ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود یافته ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن -

 .مقاله مطرح شود ها و چارچوب نظری در پایان گیری مقاله بر اساس یافته بحث و نتیجه -

 د.فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شو -

 .چکیده انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود -

 شیوه ارجاع و استناد -9

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

(؛ )گیدنز، 379: 3129صفحات(. اگر منبع خارجی باشد معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شود. )زاهدی، 

( بیش از دو مؤلف )توسلی و 39:3217)پارسونز و شیلز، نفر دو مشترک تألیفات مورد در(. 391 ،3227

 (.13:3151دیگران،

 مقاله پایان در ارجاع( ب 

 .ناشر: اگر ترجمه باشد نام مترجم، محل انتشار عنوان کتاب، ،ر(انوادگی نویسنده، نام )سال انتشاخ نام: کتاب

 تهران: انتشارات مازیار توسعه و نابرابری، ،(3129) محمدجواد زاهدی، -



 ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. شناسی،جامعه ،(3119گیدنز، آنتونی ) -

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

، «مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان» ،(3129پور، پروین )دانش، پروانه و علی  -

 .999-921: 9شماره مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،

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

 .محل انتشار، ناشر: شماره صفحات ،مقاالت

در مجموعه  ،«اسالم جهان برای شدن جهانی تهدیدهای بررسی: محدود ناامنی» ٬(3112) اصغر ،افتخاری -

 .991-992انتشارات اندیشه معاصر:تهران،  (،2سازی) شمولی و جهانی مقاالت جهان

 .، مقطع تحصیلی، دانشگاهعنوان رساله ،ل(خانوادگی، نام )سا نام ی:تحصیلرساله 

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسالمی شهر در  (،3119جاجرمی، حسین )ایمانی -

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

 .نشانی سایت اینترنتی ، عنوان اثر،(خانوادگی نویسنده، نام )تاریخ انتشار در سایت می: نامنابع اینترنت

 http://socialsciences.ir سنجش اعتماد اجتماعی، (،3122رحیمی، محمد ) -
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 666-666  ایران امروز جامعة در اعتکاف کارکرد شناختی جامعه بررسی 
 صارمی ریحانه/  شریعتی مزینانی سارا

 666-666  اسالمی انقالب از پس دینی سینمای های گفتمان در دینی ةسوژ برساخت 

 ربانی یعل/  رضایی محمد/  آقابابایی احسان/  قاسمی وحید/  پور حسن آرش

  677-666  ی اجتماعی شهر سنندجها نسلتحلیل روند دگرگونی فرهنگ سیاسی 
 یمقصود یمجتب/  یسجاد بیغر

 667-677  نخبگان جوان با بوروکراسی بنیاد ملی نخبگان رویاروییای از  زمینه یةارائة نظر 

 مسعود انبارلو/  سعید کشاورزی/  علی روحانی

 667-667  یانتقاد سمیو رئال نید یشناس جامعه بخش، صلهیآزمون ف 

 محمدرضا طالبان

 868-667   (ترکیبینظری مدل یک  ةارائ) انوادهاجتماعی خ تغییرات پژوهی آینده 

 زاده واعظ ساجده/  باللی اسماعیل/  افشارکهن جواد

 مرورد  ) دکترری  مقطع در تحصیل بر تقاضای اجتماعی برای مؤثرعوامل  شناختی تحلیل جامعه
 876-866  های تهران( دانشجویان دکتری دانشگاه :مطالعه

 سید ضیاء هاشمی/  زاده منصوره مهدی

 867-876  کیفی رویکرد با دانشجویان میان در ییگرا خرافه ةمطالع 

 بوداقی علی/  اوزی انصاری نسرین/  زاده عباس محمد

 866-867  بوردیو پیر تکوینی ساختارگرایی شناسی روش تصریح 

 یمحمدفردین 

  مرورد  ) بازنشسرتگی بر رضایت سالمندان از خدمات رفراهی   مؤثرعوامل اجتماعی و فرهنگی
 668-866  (بازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران: مطالعه

 رضا مهدی/  گلیآمنه صدیقیان بید/  رضا صمیم/  مصطفی منتظرالمهدی


