
 

 

 

 
 

 دانشكده علوم اجتماعيموسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي صاحب امتياز : 
 جاجرميحسين ایماني :مدير مسؤول

 یگانهمحمدرضا جوادی: سردبير

 تحریریهاػضبی هیئت 

استبز  ،یاجتوبػ یّبضجىِ یضٌبس)جبهؼِ یزاًطگبُ تْراى(، سَسي ثبستبً بریتَسؼِ، زاًط ضٌبسی)جبهؼِ جبجرهییوبًیا يیحس

 یضٌبس)جبهؼِ یزاّسزاّساً سیسسؼیزاًطگبُ تْراى(، س بریزاًط ،یریتبر یضٌبس)جبهؼِ گبًِییزاًطگبُ السّرا(، هحوسرضب جَاز

 جِیًَر(، ذسبمیزاًطگبُ د بریتَسؼِ، زاًط یضٌبس)جبهؼِ ی(، هحوسجَاز زاّسرازیضزاًطگبُ  بریزاًط ،یاجتوبػ یّبجٌجص

تَسؼِ، زاًطگبُ تْراى(،  ضٌبسی)جبهؼِ یرٍزآثبزیف ساحوسیزى ٍ ذبًَازُ، استبز زاًطگبُ السّرا(، س یضٌبس)جبهؼِ یریسف

زاًطگبُ تْراى(،  بریزاًط ،یضٌبستی)جوؼ بىیهحوَز يیزاًطگبُ تْراى(، حس بریتَسؼِ، زاًط یضٌبس)جبهؼِ یغالهرضب غفبر

زاًطگبُ ّوساى(،  بریزاًط ،یضْر یضٌبس)جبهؼِ ی(، اسساهلل ًمسرازیزاًطگبُ ض بریزاًط ي،یز یضٌبسهَحس هجس )جبهؼِ سیهج

 زاًطگبُ تْراى( بریزاًط ،یهسبئل اجتوبػ یضٌبس)جبهؼِ یّبضو بءیسضیس

 دَردرٍیي ػلی :مذیر داخلیدستیبر سردبیر و 

 هؤسسۀ فٌی چىبز :ییآرا صفحهویرایش و 

ووسیَى ًطریبت ٍزارت ػلَم تحمیمبت ٍ  21/8/92هَرخ  197523/18/3ایي فصلٌبهِ هطبثك هجَز ضوبرُ 

 هَفك ثِ زریبفت هجَز رتجِ ػلوی ـ دژٍّطی ضسُ است. 91فٌبٍری، از دبئیس 

( ٍ SID(، دبیگبُ اطالػبت ػلوی جْبز زاًطگبّی )ISCستٌبزی ػلَم جْبى اسالم )همبالت ایي فصلٌبهِ زر دبیگبُ ا

 ضَز.( ًوبیِ هیMagiranثبًه اطالػبت ًطریبت ًطریبت وطَر )

 داوران ایه شماره

فرز )زاًطگبُ تْراى(، سؼیسُ اهیٌی )زاًطگبُ ػالهِ هرضیِ اثراّیوی )زاًطگبُ ذَارزهی(، سیسهْسی اػتوبزی

یگبًِ )زاًطگبُ تْراى(، اهیر رستگبرذبلس )زاًطگبُ ػجساهلل ثیچراًلَ )زاًطگبُ تْراى(، هحوسرضب جَازیطجبطجبئی(، 

ًَر(، رسَل صبزلی )زاًطگبُ تْراى(، صبزق صبلحی )زاًطگبُ هبزًسراى(، ضبّس(، هحوسجَاز زاّسی )زاًطگبُ دیبم

تْراى(، فبطوِ گالثی )زاًطگبُ تجریس(، سؼیس  دَر )زاًطگبُ تْراى(، ػجسالحسیي والًتری )زاًطگبُضْال وبظوی

 هؼیسفر )زاًطگبُ تْراى(
 88994335 -7تلفىس: ، سَم، طجمِ 8ن تْراى: ثلَار وطبٍرز، ذیبثبى ٍصبل ضیرازی، وَچِ ضبّس، دال

 Jisr@ut.ac.irدست الىترًٍیىی:   http: //Jisr.ut.ac.irٍة سبیت: 

 

 

 سسه مطالعات و تحقيقات اجتماعيوم

 در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي فصلنامه
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 راهنماي تدوين و ارسال مقاالت
بب هذف نشر تحقیقبت نظری و تجربی در در ایران مطبلؼبت و تحقیقبت اجتمبػی پژوهشی  –ػلمی فصلنبمه 

برای آن،  و ارائه راهکبرهبی ػملیایران  جبمؼه مسبئل اجتمبػی و شنبسبئیحوزه ػلوم اجتمبػی به طور ػبم 

هبی نبمه هبی تحقیقبتی و پبیبناز طرحپژوهشی )مقبالت مستخرج  هبی به طور خبص، مببدرت به انتشبر مقبله

هبی دریبفتی پس از تأئیذ اولیه هیأت تحریریه و داوری مقبلهنمبیذ. ( و مقبالت تحلیلی، میتحصیالت تکمیلی

 .تخصصی، به چبپ خواهذ رسیذ

ضَز ثِ ًىبت شیل  زارًس تمبضب هی هیّبی ذَز را جْت چبح ثِ ایي ًطریِ ارسبل  از دژٍّطگراى گراهی وِ همبلِ

 تَجِ فرهبیٌس:

 8000تب  7000صفحِ )ثیي  20حساوثر زر  12B Lotus فًَت ثب  Word 2007افساری ًرم هحیط زر همبلِ  -1

 ارسبل Jisr.ut.ac.irولوِ( تبیخ ضَز ٍ دس از ثجت ًبم زر سبهبًِ الىترًٍیه ًطریِ همبلِ از طریك سبهبًِ ثِ آزرس:

 .گرزز

 یب ٍ ًَیسٌسُ اضتغبل هحل یب ٍ هَسسِ یب زاًطگبُ ًبم ٍ ػلوی رتجِ تحصیلی، رضتِ تحصیلی، زرجِ شور  -2

 .است الساهی هسئَل ًَیسٌسُ الىترًٍیىی دست ًطبًی ٍ ًَیسٌسگبى

 َز.ض تَجِ شیل ًىبت ثِ همبلِ تسٍیي زر -3

 .ػٌَاى همبلِ ثِ ثبر هؼٌبیی هَضَع اصلی یب دیبم همبلِ اضبرُ وٌس

گیری ّوراُ  تریي ًتیجِ ای از هسئلِ تحمیك، رٍش تحمیك ٍ هْن ولوِ( وِ زر آى ذالصِ 300تب  200چىیسُ همبلِ ) -

 .ولوِ(؛ زر اثتسای همبلِ آٍرزُ ضَز 5)حسالل  ثب ولوبت ولیسی

 .هسئلِ هَرز ثررسی، تحت ػٌَاى همسهِ تؼریف ٍ ثِ رٍضٌی تجییي ضَز -

 .رچَة ًظری هَرز استفبزُ ٍ فرضیبت تحمیك ثیبى ضًَسازثیبت ًظری ٍ تجرثی تحمیك ٍ چب -

 تَضیح  ضٌبسی تحمیك ّب تحت ػٌَاى رٍش الگَی هَرز استفبزُ، تؼبریف هفبّین، فٌَى گرزآٍری ٍ تحلیل زازُ -

 .ضَز زازُ

 .ّب تحت ػٌَاى هستمل ٍ ثِ طَر هٌظن ارائِ ضَز یبفتِ ّب، تجسیِ ٍ تحلیل ٍ تفسیر آى -

 .ّب ٍ چبرچَة ًظری زر دبیبى همبلِ هطرح ضَز گیری همبلِ ثر اسبس یبفتِ ًتیجِثحث ٍ  -

 ز.فْرست هٌبثغ فبرسی ٍ اًگلیسی ثِ ترتیت حرٍف الفجب ثِ تفىیه هٌبثغ فبرسی ٍ غیرفبرسی شور ضَ -

 .چىیسُ اًگلیسی زر اًتْبی همبلِ آٍرزُ ضَز -

 ضیَُ ارجبع ٍ استٌبز -4

طلت التجبس ضسُ ثِ صَرت )ًبم ذبًَازگی صبحت اثر، سبل اًتطبر: ضوبرُ صفحِ یب الف( ارجبع زر هتي: دس از ه

(؛ )گیسًس، 152: 1392صفحبت(. اگر هٌجغ ذبرجی ثبضس هؼبزل فبرسی ًبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ ًَضتِ ضَز. )زاّسی، 

َسلی ٍ ( ثیص از زٍ هؤلف )ت12:1965)دبرسًَس ٍ ضیلس، ًفر زٍ هطترن تألیفبت هَرز زر(. 126 ،1995

 (.61:1378زیگراى،

 همبلِ دبیبى زر ارجبع( ة 

 .ًبضر: اگر ترجوِ ثبضس ًبم هترجن، هحل اًتطبر ػنوان کتبة، ،ر(بًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )سبل اًتطبذ ًبم: کتبة

 تْراى: اًتطبرات هبزیبر توسؼه و نببرابری، ،(1392) هحوسجَاز زاّسی، -



 ترجوِ هٌَچْر صجَری، تْراى: ًطر ًی. شنبسی،جبمؼه ،(1382گیسًس، آًتًَی ) -

 .ضوبرُ هجلِ: ضوبرُ صفحبت همبلِ ، ػنوان مجله،«ػٌَاى همبلِ»ذبًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )سبل اًتطبر(،  ًبم :مقبله

، «هطبلؼِ ػَاهل هرتجط ثب احسبس آًَهی فرزی زر هیبى زاًطجَیبى» ،(1392دَر، درٍیي )زاًص، درٍاًِ ٍ ػلی  -

 .224-203: 2ضوبرُ تحقیقبت اجتمبػی در ایران،مطبلؼبت و 

ػنوان کتبة مجموع  ،«ػٌَاى همبلِ»ذبًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )سبل اًتطبر هجوَػِ(،  ًبم :مجموػه مقبالت 

 .هحل اًتطبر، ًبضر: ضوبرُ صفحبت ،مقبالت

در مجموػه  ،«اسالم جْبى ثرای ضسى جْبًی تْسیسّبی ثررسی: هحسٍز ًباهٌی» ٬(1380) اصغر ،افتربری -

 .243-220تْراى، اًتطبرات اًسیطِ هؼبصر: (،2سبزی) شمولی و جهبنی مقبالت جهبن

 .، همطغ تحصیلی، زاًطگبُػنوان رسبله ،ل(ذبًَازگی، ًبم )سب ًبم ی:تحصیلرسبله 

 بررسی جبمؼه شنبختی ػوامل موثر بر ػملکرد شوراهبی اسالمی شهر در (،1384جبجرهی، حسیي )ایوبًی -

 رسبلِ زوتری، زاًطىسُ ػلَم اجتوبػی زاًطگبُ تْراى. توسؼه محلی،

 .ًطبًی سبیت ایٌترًتی ، ػنوان اثر،(ذبًَازگی ًَیسٌسُ، ًبم )تبرید اًتطبر زر سبیت می: نبمنببغ اینترنت

 http://socialsciences.ir سنجش اػتمبد اجتمبػی، (،1390رحیوی، هحوس ) -
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 831-871  5831ي  5831های  های داخلی ایران در سرشماری تحلیل علل مهاجرت

  حسیي هحوَدیاى / رضا ًَبخت/  علی قاسوی اردهایی

رابطۀ  نن بۀا مفۀر     شۀهرداری تهۀران ي    53بررسی يضعیت سًاد اورژی در بیه شهريودان مىطقۀ   

 813-835  کاالهای فرهىگی

  ههذی ضهبازی/  ابراهین ضیرعلی/  احوذ ًادری

 881-813  تهران-زهرا های مرگ در بهشت مثاب  یک پدیدۀ بًريکراتیک نییه تدفیه به

  هاجر قرباًی/  جبار رحواًی

ی سیوای جوهَری اسالهی ایراى بر ٍ  های گفت های برًاهه ضعف َاىگَهحَر دٌی  811-885 هبٌای خًَاص هخاطباى ج

  زهرا ترکاضًَذ/  سیاٍش صلَاتیاى

 878-817  بررسی الگًی مردمحًر کار دهیاری در میان دهیاران زن در استان اصفهان 

  حسیي ایواًی جاجرهی/  لیال عرب سرخی

 838-871  های اضتراکی با هوسر ٍ رابطۀ آى با پایذاری زًذگی زًاضَیی فعالیت یبررس

  فاطوه هذیری

 414-594   سٌجص هیساى هوبستگی هلی در هیاى اقَام آرری ٍ ترکوي

  اهلل فاضلی ًژاد/ ابراهین حاجیاًی/ سیذرضا صالحی اهیری/ ًعوت ًذا خجسته

 111-157  ضذى بر خاًَادۀ زًذاًیاى پیاهذهای زًذاًی

  عوادالذیي باقی / هیرطاهر هَسَی


