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ناشر :انتشارات دانشگاه تهران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

▪هيئــت تحريريــه :تقــي آزاد ارمكــي (اســتاد دانشــگاه تهــران) ،ويكتوريــا الكســاندر (دانشــگاه ســوري انگلســتان)،

نوربــرت بانديــه (دانشــگاه ليــون  ،2فرانســه) ،برونــو پكينيــو (دانشــگاه ســوربن ،پاريــس ،3فرانســه) ،محمــد

جوادییگانــه (دانشــیار دانشــگاه تهــران) ،مريــم حســيني (دانشــيار دانشــگاه الزهــرا) ،اعظــم راودراد (دانشــگاه تهــران)،

همــا زنجان ـيزاده (دانشــيار دانشــگاه مشــهد) ،ســارا شــريعتي (اســتاديار دانشــگاه تهــران) ،مســعود كوثــري (دانشــیار

دانشــگاه تهــران) ،جانــت ولــف (دانشــگاه منچســتر انگلســتان).

▪ داوران ايــن شــماره :ایمــان افســریان (مجلــه حرفــه هنرمنــد) ،عبــداهلل بیچرانلــو (دانشــگاه تهــران) ،مریم حســینی

(دانشــگاه الزهــرا) ،ســیدمجید حســینیزاد (صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران) ،اعظــم راودراد (دانشــگاه

تهــران) ،مینــا صــدری (دانشــگاه تهــران) ،جمــال عــربزاده (دانشــگاه هنــر تهــران) ،خشــایار قاض ـیزاده (دانشــگاه
شــاهد) ،محمدرضــا مریــدی (دانشــگاه هنــر تهــران) ،شــیوا مســعودی (دانشــگاه تهــران) ،ســیده راضیــه یاســینی

(پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات)،

▪ استفاده از مقاالت اين نشريه با ذكر منبع آزاد است.

نشاني :بزرگراه جالل آل احمد ،نرسيده به پل نصر ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،طبقه پنجم.
پست الكترونيكيjsal@ut.ac.ir :

سايتjournals.ut.ac.ir :

▪ مجلــه جامعهشناســی هنــر و ادبیــات بــر اســاس نامــه شــماره  3/11/318مــورخ  1388/2/21از وزارت علــوم،

تحقيقــات و فنــاوري درجــه علمــي -پژوهشــي دريافــت كــرده اســت.

▪ مجلــه جامعهشناســی هنــر و ادبیــات در ششــمین نشســت شــورای راهبــری  ISCمــورخ  1389/4/23دارای ضریــب

تأثیــر شــناخته شــده و از طریــق نشــانی  www.isc.gov.irقابــل دســترس میباشــد.

دستورالعمل ارسال مقاله
 yyمقالــه ،پژوهشــی و دربــاره مســایل جامعــه شناســی هنــر و ادبیــات ایــران باشــد و در
دیگــر نشــریات داخــل و خــارج کشــور چــاپ نشــده باشــد.
 yyمقالــه  بایســتی بیــن  6000تــا  8000کلمــه بــوده و در محیــط  Wordتنظیــم شــده
باشــد.
 yyدر ابتــدای مقالــه چکیــده فارســی(بین  100 -250کلمــه) و انگلیســی (بیــن -200
300کلمــه) آورده شــود کــه در آن خالصــهای از موضــوع مقالــه ،روش تحقیــق و
مهمتریــن نتیجهگیــری همــراه بــا واژههــای کلیــدی باشــد.
 yyپــس از چکیــده ارائــه بخشهــای مقدمه-طــرح مســئله ،چارچــوب نظــری ،روش
تحقیــق ،یافتههــای تحقیــق و نتیجهگیــری مرتبــط بــا چارچــوب نظــری در مقالــه 
ضــروری اســت.
 yyنثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
 yyمعادل التین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
 yyشیوه ارجاع در مقاله بایستی منطبق با شیوه  APAباشد.
 yyچــاپ مقالــه در فصلنامــه منــوط بــه تأییــد داوران اســت و فصلنامــه در ویرایــش مطالــب
آزاد اســت.
 yyدر صــورت ارائــه مقالــه بــه نشــریهای دیگــر ،پیگیــری آن در ایــن فصلنامــه متوقــف
میشــود.
 yyمسئولیت مطالب مندرج در مقالهها برعهده نویسنده (نویسندگان) است.
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