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محمد توكل )استاد  ،(شناسی دانشگاه شهید بهشتیاستاد جامعه) سیدمحمدصادق مهدویتحريريه:  اعضاي هيأت

 استادشناسی دانشگاه تهران(، محمود قاضی طباطبایی )جامعه استادشناسی دانشگاه تهران(، علیرضا محسنی تبریزی )جامعه
شناسی شیار جامعهشناسی دانشگاه تهران(، ابوعلی ودادهیر )دانشناسی دانشگاه تهران(، الهه حجازی )دانشیار روانگروه جمعیت

بنی فاطمه )استاد جامعه شناسی  شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا(، میرحسیندانشگاه تهران(، مهناز اخوان تفتی )دانشیار روان
شناسی زاده )دانشیار جامعه، نسرین امیدوار )استاد علوم تغذیه و بهداشت دانشگاه شهید بهشتی(، هما زنجانیدانشگاه تبریز(

ر بهزیستی و توانبخشی(، مریم قاضی نژاد)دانشیامدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم ردوسی مشهد(، ستاره فروزان )دانشگاه ف
 دانشگاه تهران(،  شناسیجامعه شناسی دانشگاه الزهرا(، هوشنگ نایبی )دانشیار جامعه

شناسی جامعه استادعلیرضا محسنی تبریزی )، (شناسی دانشگاه تهرانجامعه استاد) محمد توكلداوران اين شماره: 

شناسی دانشگاه دانشیار جامعه) هوشنگ نایبی(، شناسی دانشگاه تهراندانشیار جامعهیی )فسا یصادق الیسه(، دانشگاه تهران
شناسی زاده )دانشیار جامعههما زنجانی .(یآموزش عال یزیرموسسه پژوهش و برنامهاستادیار )ی مرجائ یهاددیس(، تهران

 دانشگاه فردوسی مشهد(
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 ايران اجتماعی مسائل بررسی پژوهشی –علمی یمجله در انتشاری برا مقاالت، نگارش راهنمای

 
 مشکالت و هاآسيب مسائل، یحوزه در تخصصی اینشريه ايران، اجتماعی مسائل بررسی پژوهشی-علمی یمجله

 داوری و ارزيابی، اولويت پژوهشی-علمی فعاليت معيارهای تقويت و حفظ ضرورت بر تأکيد با که است اجتماعی
 مزبور تخصصی یحوزه با بيشتری مفهومی و موضوعی قرابت از که داد خواهد اختصاص مقاالتی به را انتشار

 متعهد خود و مقاالت نگارش در علمی اجتماع استانداردهای رعايت به موظف مقاالت نويسندگان. باشند برخوردار
 . هستند نشريه مدنظر و مطلوب پژوهشیی هاگرايش حداکثری لحاظ به
 

 :کليدی نکات
 کنيد رعايت را کيفی و کمیی هاپژوهش در متعارف، علمی قواعد مقاالت، نگارش در. 
 کنيد ذکر خود یمقاله کليدی واژگان فهرست در را واژه پنج کم دست. 
 تعداد حاوی هایچکيده است، مخير مجله. است کلمه سيصد مقاالت، یچکيده کلمات تعداد حداکثر 

 . دهد تغيير استاندارد یاندازه به خود داوران تشخيص با را ميزان اين از بيشتر کلمات
 «و فارسی هایچکيده کليدی اجزاء ،«هايافته ترينمهم و کار روش نظری، چارچوب مقاله، هدف 

 .هستند مقاالت انگليسی

 مجالت، ساير در ارزيابی حال در يا شده چاپ مقاالت انتشار از ايران اجتماعی مسائل بررسی یمجله 
 .کندمی جلوگيری

 ارزيابی روند و کرده خودداری چاپیی هانسخه مجدد یارائه از خود، یمقاله نهايی تأييد یمرحله تا 
 .کنيد گيریپی الکترونيک، پست طريق از را علمیی هاداوری و اوليه

 قلم با را خود مقاالت فارسی متن BLotus 12، با فاصله يک  و سانتيمتر از هر طرف 5.4های حاشيه با و
 . کنيد ارائه A4 یصفحه یاندازه در Microsoft word 2007, 2003 افزار نرم پيشفرض سانتيمتر

 تعداد با مقاالت. است الذکر فوق مشخصات با صفحه، 54 ارزيابی، قابل مقاالت صفحات تعداد حداکثر 
 . شد خواهند خارج مجله ارزيابی کار دستور از بيشتر، صفحات

 دهدینم عودت را مقاالت یواصله ینسخه مجله. 

 کنيد بندیدسته و فهرست خانوادگی نام الفبای ترتيب به را استفاده مورد منابع. 

 کند تيتبع ريزی الگو از ديبا استفاده مورد مراجع: 
 بزرگ.  انتشارات: تهران .رانيا دری شناسجامعه .(5454) حسن ،یعلو

 بزرگ. انتشارات: تهران .رانيا دری شتاسجامعه .(5454) حسن ،یعلو و رانيا ،یهنيم
 .بزرگ انتشارات: تهران .یهنيم رانيا ترجمه: .کايآمر دری شناسجامعه .(5454) تالکوت پارسنز،

 . 5 یشماره ،4 سال ،رانيا مجله پژوهشنامه ران.يا یدرباره .(5454) حسن ،یعلو
 تهران. دانشگاه دانشکده علوم اجتماعی، .یدکتر رساله .خوزستان دريی روستا توسعه. (5431) حسن ،یعلو
 .افغانستان عامه، فوائد وزارت نشده، چاپ . گزارشکابل دری قوم مناقشات. (5431) حسن ،یعلو

 .مولف چهار از شیب با کتاب. /روزيد نشر: تهران تهران، مردم( 5431) همکاران و حسن ،یعلو
 مقاله متن در میمستق نقل(. /35-34: 5454ی نيحس) ".است ميدورکی عالقه مورد مسائل از مقدس امر"

 مقاله در میمستق ریغ نقل/ .است نيدی شناس جامعه موسسان از ميدورک که است آن بر( 31-35: 5835) پارسنز
 شوند ارائه شده گفته قواعد طبق بر ديبا زين نيالت مراجع. 

 سديبنو صفحه نييپا در را استفاده مورد اصطالحات وی خارجی هانام نيالت معادل ديبا مولف. 
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