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 اصالحي الهه: آراصفحه

 تهران دانشگاه انتشارات: ناشر

 ،(انگلستان سوری دانشگاه) الكساندر ويكتوريا ،(تهران دانشگاه استاد) ارمكي آزاد تقي :تحريريه هيئت▪ 

جوادی محمد ،(فرانسه ،3پاريس سوربن، دانشگاه) پكینیو برونو ،(فرانسه ،2 لیون دانشگاه) بانديه نوربرت

 هما ،(تهران انشگاهد) راودراد اعظم ،(الزهرا دانشگاه استاد) حسیني مريم ،(تهران دانشگاه دانشیار) يگانه

 دانشیار) كوثری مسعود ،(تهران دانشگاه استاديار) شريعتي سارا ،(مشهد دانشگاه دانشیار) زادهزنجاني

 (.انگلستان منچستر دانشگاه) ولف جانت ،(تهران دانشگاه

 حسیني يممر ،(تهران دانشگاه) بیچرانلو عبداهلل ،(هنرمند حرفه مجله) افسريان ايمان :شماره اين داوران▪ 

 دانشگاه) راودراد اعظم ،(ايران اسالمي جمهوری سیمای و صدا) زادحسیني سیدمجید ،(الزهرا دانشگاه)

 مسعودی شیوا ،(تهران هنر دانشگاه) مريدی محمدرضا ،(تهران هنر دانشگاه) زادهعرب جمال ،(تهران

،(اتارتباط و هنر فرهنگ، پژوهشگاه) ياسیني راضیه سیده ،(تهران دانشگاه)

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

.پنجم طبقه تهران، دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده نصر، پل به نرسیده احمد، آل جالل بزرگراه: نشاني

 journals.ut.ac.ir: سايت             jsal@ut.ac.ir: الكترونیكي پست

 علوم، وزارت از 21/2/1333 مورخ 313/11/3 شماره نامه ساسا بر ادبیات و هنر شناسيجامعه مجله▪ 

 .است كرده دريافت پژوهشي -علمي درجه فناوری و تحقیقات

 دارای 23/4/1331 مورخ ISC راهبری شورای نشست ششمین در ادبیات و هنر شناسيجامعه مجله ▪

. باشدمي دسترس قابل  www.isc.gov.ir نشاني طريق از و شده شناخته تأثیر ضريب

«.است شده چاپ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده حمايت با مجله از شماره اين»



 مقاله ارسال دستورالعمل

 ،ديگر در و باشد ايران ادبيات و هنر شناسي جامعه مسايل درباره و پژوهشي مقاله 

 .باشد نشده چاپ کشور خارج و داخل نشريات

 محيط در و بوده کلمه 0666 تا 0666 بين بايستي  مقاله Word باشد شده تنظيم. 

 ( کلمه066-066 بين) انگليسي و (کلمه 066 -056 بين)فارسي چکيده مقاله ابتداي در

 ترينمهم و تحقيق روش مقاله، موضوع از اي خالصه آن در که شود آورده

 .باشد کليدي هاي واژه با همراه گيري نتيجه

 تحقيق، روش نظري، چارچوب مسئله، طرح-مقدمه هايبخش ارائه چکيده از پس 

 .است ضروري  مقاله در نظري چارچوب با مرتبط گيرينتيجه و تحقيق هاي يافته

 است مقاله داوري مهم معيارهاي جمله از نگارش شيوايي و مقاله نثر. 

 شود آورده صفحه هر پاورقي در مهم مفاهيم و اسامي التين معادل. 

 شيوه با منطبق بايستي مقاله در ارجاع شيوه APA باشد. 

 آزاد مطالب ويرايش در فصلنامه و است داوران تأييد به منوط فصلنامه در مقاله چاپ 

 .است

 شود مي متوقف فصلنامه اين در آن پيگيري ديگر، اينشريه به مقاله ارائه صورت در. 

 است( نويسندگان) نويسنده برعهده هامقاله در مندرج مطالب مسئوليت. 
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