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راهنمای نگارش مقاالت ،برای انتشار در مجلهی علمی– پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ايران
مجلهی علمی-پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ايران ،نشريهای تخصصی در حوزهی مسائل ،آسيبها و مشکالت
اجتماعی است که با تأکيد بر ضرورت حفظ و تقويت معيارهای فعاليت علمی-پژوهشی اولويت ارزيابی ،داوری و
انتشار را به مقاالتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بيشتری با حوزهی تخصصی مزبور
برخوردار باشند .نويسندگان مقاالت موظف به رعايت استانداردهای اجتماع علمی در نگارش مقاالت خود و متعهد
به لحاظ حداکثری گرايشهای پژوهشی مطلوب و مدنظر نشريه هستند.
نکات کليدی:
 در نگارش مقاالت ،قواعد علمی متعارف ،در پژوهشهای کمی و کيفی را رعايت کنيد.
 دست کم پنج واژه را در فهرست واژگان کليدی مقالهی خود ذکر کنيد.
 حداکثر تعداد کلمات چکيدهی مقاالت ،سيصد کلمه است .مجله مخير است ،چکيدههای حاوی تعداد
کلمات بيشتر از اين ميزان را با تشخيص داوران خود به اندازهی استاندارد تغيير دهد.
« هدف مقاله ،چارچوب نظری ،روش کار و مهمترين يافتهها» ،اجزاء کليدی چکيدههای فارسی و
انگليسی مقاالت هستند.
 مجلهی بررسی مسائل اجتماعی ايران از انتشار مقاالت چاپ شده يا در حال ارزيابی در ساير مجالت،
جلوگيری میکند.
 تا مرحلهی تأييد نهايی مقالهی خود ،از ارائهی مجدد نسخههای چاپی خودداری کرده و روند ارزيابی
اوليه و داوریهای علمی را از طريق پست الکترونيک ،پیگيری کنيد.
 متن فارسی مقاالت خود را با قلم  ،BLotus 12و با حاشيههای  5.4سانتيمتر از هر طرف و با فاصله يک
سانتيمتر پيشفرض نرم افزار  Microsoft word 2007, 2003در اندازهی صفحهی  A4ارائه کنيد.
 حداکثر تعداد صفحات مقاالت قابل ارزيابی 54 ،صفحه ،با مشخصات فوق الذکر است .مقاالت با تعداد
صفحات بيشتر ،از دستور کار ارزيابی مجله خارج خواهند شد.
 مجله نسخهی واصلهی مقاالت را عودت نمیدهد.
 منابع مورد استفاده را به ترتيب الفبای نام خانوادگی فهرست و دستهبندی کنيد.
 مراجع مورد استفاده بايد از الگوی زير تبعيت کند:
علوی ،حسن ( .)5454جامعهشناسی در ايران .تهران :انتشارات بزرگ.
ميهنی ،ايران و علوی ،حسن ( .)5454جامعهشتاسی در ايران .تهران :انتشارات بزرگ.
پارسنز ،تالکوت ( .)5454جامعهشناسی در آمريکا .ترجمه :ايران ميهنی .تهران :انتشارات بزرگ.
علوی ،حسن ( .)5454دربارهی ايران .مجله پژوهشنامه ايران ،سال  ،4شمارهی .5
علوی ،حسن ( .)5431توسعه روستايی در خوزستان .رساله دکتری .دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
علوی ،حسن ( .)5431مناقشات قومی در کابل .گزارش چاپ نشده ،وزارت فوائد عامه ،افغانستان.




علوی ،حسن و همکاران ( )5431مردم تهران ،تهران :نشر ديروز/ .کتاب با بیش از چهار مولف.
"امر مقدس از مسائل مورد عالقهی دورکيم است( ".حسينی / .)35-34 :5454نقل مستقیم در متن مقاله
پارسنز ( )31-35 :5835بر آن است که دورکيم از موسسان جامعه شناسی دين است/ .نقل غیر مستقیم در مقاله

مراجع التين نيز بايد بر طبق قواعد گفته شده ارائه شوند.
مولف بايد معادل التين نامهای خارجی و اصطالحات مورد استفاده را در پايين صفحه بنويسد.
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