
  راهنماي نگارش و تدوین مقاالت

  فرهنگی - اجتماعیي مطالعات توسعه يفصلنامه

  

ي  هاي مرتبط با توسعه رشته يمحور در کلیه مند و مسأله و نشر نتایج پژوهش نظامي پژوهش  هدف توسعهبا  فرهنگی -ي اجتماعی ي مطالعات توسعهفصلنامه

. پژوهشی است -کمیسیون نشریات وزارت علوم داراي امتیاز علمی 10/04/91مورخ  77650/3بر اساس مجوز شماره این نشریه . شود منتشر میفرهنگی  –اجتماعی 

الزم است در تدوین و تنظیم مقاله به  فرهنگی بفرستند  –ي اجتماعی ي مطالعات توسعهفصلنامهخود را براي چاپ به  ينویسندگان محترمی که قصد دارند مقاله

  .موارد زیر توجه داشته باشند

  محتواي مقاله

نیز علمی ـ پژوهشی ي مقاله. کند ، منتشر میي اجتماعی و فرهنگی مرتبط باشد توسعهرا که به  عامعلوم اجتماعی  ياین مجله فقط مقاالت علمی ـ پژوهشی در حوزه

را ارزشمند  اي که اجتماع علمی آن دستاورد نظري یا تجربیدر ضمن، . باشداین مسأله بررسی شده علمی هاي  ته باشد و با روشو سؤال داش ألهاي است که مس مقاله

 .داشته باشدبداند 

  مقالهي ارائه ينحوه

 :به نشانیتایپ شود و  10ي شماره  Times New Romanو متن التین با قلم 13 با قلم لوتوس 2007یا  2003ورد   در برنامهمتن فارسی  �

  scds.journal@sabz.ac.ir  ایمیل براي دفتر مجله فرستاده شوداز طریق .  

 .تر باشدکلمه بیش 8000حجم مقاله نباید از  �

 ساختار مقاله 

  .انگلیسی باشد يها، منابع، ضمایم و چکیده یادداشت، متن، ي کلیديها عنوان، چکیده، واژهي مقاله به ترتیب شامل صفحه �

اي چند  چه مقالهچنان). نویسندگانیا ( دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده تلفن، ،نشانی ،)علمی يرتبه( نام و نام خانوادگی، عنوان :عنوان، نام و نشانی �

همچنین اعالم ترتیب درج نویسندگان در اولین  .لیت مقاله را به عهده داردؤواي انجام شود که مس نویسنده از سوي باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات بایدداشته نویسنده 

 .مقاله، ضروري است ي صفحه

.ي مقاله باشد نما و فشرده ي تمام و آیینه) کلمه 170حداکثر(سطر  12و حداکثر  8حداقل  :چکیده �

 .باشد در جستجوي الکترونیک آسان سازينقش نمایه و فهرست به منظور  ي کلمه و ایفاکننده 6تا  4بین  :هاي کلیدي واژه �

 .تحقیق و اهمیت و ضرورت آن باشد يهألشامل طرح موضوع یا مس  :مقدمه �

 .گیري باشد ث و نتیجهها، و بح تجربی، روش تحقیق، یافته يههاي پژوهشی تجربی شامل چارچوب نظري و پیشین در مقاله :متن مقاله �

ها باید روشن  مندرجات جدول. ها در متن اصلی مشخص شود المقدور جاي آن باید تا حد امکان به صورت آماده براي چاپ ارائه شوند و حتی :ها نمودارها و شکل �

 .آید ها نیز به ترتیبی باشد که در متن می گذاري جدول و آشکار باشد و شماره

 .هاي خارجی در پاورقی آورده شود هاي خاص و واژه نام  :انگلیسیمعادل  �

 .اصل در نگارش فارسی بر جدانویسی است �

 .ها آورده شوداگر توضیحی براي متن در پاورقی نیاز است، پس از پایان مقاله در بخش یادداشت �

  نویسی منبع

 : شناسی به صورت زیر معرفی شوند منابع و مآخذ بر اساس الگوي متداول در جامعه

  ).صفحه يشماره: خانوادگی نویسنده، سال انتشار نام( :تمام ارجاعات باید در داخل متن به این صورت بیاید: جاعاتار

 :شوندبه صورت زیر معرفی باید منابع مورد استفاده در فهرست منابع 

 .ناشر: ، نام مترجم یا مصحح، محل نشرنام کتاب) تاریخ انتشار(نام   نام خانوادگی، :کتاب �

� Richardson, C. (1957) An Introduction to Sociology of War, London: Polity Press. 

 .ابتدا و انتهاي مقالهي صفحه: ، دوره، شمارهنام نشریه، »عنوان مقاله«) تاریخ انتشار(ام خانوادگی، نام ن :مقاله از مجالت �

� Griffin, Andy. (1993) «The analysis of historical data»,Sociological Research and Methods, 89: 120-134. 

ي ه، شمارناشر: مجموعه، محل نشر يکننده خانوادگی تدوین ، نام و ناممجموعه یا کتاب نام، »عنوان مقاله«تاریخ انتشار، نام خانوادگی، نام،  :ها مقاله از مجموعه �

 .صفحه ابتدا و انتهاي مقاله

� Mahoney, James. (1998) «The Historical Method in Sociology and Political Sciences», In Richard Altbach (ed) Sociological Research and Methods: 

An Intoduction, pp. 234-278. London: Sage Publication. 

 .، نام دانشکده، نام دانشگاه)ارشد یا دکتريکارشناسی (، مقطع رساله »عنوان رساله«) تاریخ دفاع(نام خانوادگی، نام، : ي تحصیلیرساله �

� Ronaldo, C. (2004) «Sport Subcultures and Identity Formation», Ph.D Dissertation, Department of Sociology, Yale University. 

 .نام و نشانی پایگاه اینترنتی، »وان موضوععن«) تاریخ آخرین بازنگري در پایگاه(خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  نام :اینترنتیهاي  پایگاه �

   سایر نکات

 .تحریریه، در صورت تأیید، به نوبت چاپ خواهد شد أتداوران و هی از سوي مقاالت پس از بررسی و ارزیابی علمی �

  .است) نویسندگان(ي نویسنده مسؤولیت صحت یا سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده �

 .شود برگردانده نمی فرستاده شدهمقاالت  �

  .آزاد استمجله در تلخیص و ویرایش مقاالت رسیده  �
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