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  راهنمای تدوين و ارسال مقاالت
با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربي در در ایران مطالعات و تحقیقات اجتماعي پژوهشي  –علمي فصلنامه 

برای آن،  مليو ارائه راهکارهای عایران  جامعه مسائل اجتماعي و شناسائيحوزه علوم اجتماعي به طور عام 

های نامه های تحقیقاتي و پایاناز طرحهای پژوهشي )مقاالت مستخرج  به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله

های دریافتي پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری مقالهنماید. ( و مقاالت تحلیلي، ميتحصیالت تکمیلي

 .تخصصي، به چاپ خواهد رسید

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

 کنند:توجه 

 8000تا  7000صفحه )بین  20حداکثر در  12B Lotus فونت با  Word 2007افزاری نرم محیط در مقاله  -1

بارگذاری  Jisr.ut.ac.irه به آدرس:سامان درکلمه( تایپ شود و پس از ثبت نام در سامانه الکترونیک نشریه مقاله 
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