
فصلنامه علمی - تخصصی

ارزیابی تـأثیرات اجتماعی 
شماره سوم، تابستان 1399

 صاحب امتیاز: 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول   ایرج فیضی
هادی برغمدی سردبیر  
ویراستار ادبی   وحید تقی نژاد

مترجم   فرید ناهید 
مدیر اجرایی   مریم بایه

منصور ندیری طراح و حروف چین 

این نشریه به استناد مجوز 19091 مورخ 1398/4/3 امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی 

دارای درجه علمی - تخصصی است.

 این فصلنامه در پایگاه
 ،)www.sid.ir( اطالعات علمی جهاددانشگاهی 

 ،)www.magiran.com( بانک اطالعات نشریات کشور 
 ،)www.civilica.com( بانک اطالعات نشریات سیویلیکا
 )www.noormags.com( پایگاه مجالت تخصصی نور 

و برخی پایگاه های دیگر نمایه می شود.

 نشــانی: تهران، خیابــان انقالب اســالمی، خیابــان ابوریحان،
خیابان شهید وحید نظری، شماره 47

صندوق پستی: 1316 ـ 13145
کدپستی: 1315686151 

تلفن: 2 ـ66497561 
نمابر: 66492129 

sia.ihss.ac.ir پایگاه اینترنتی:  
sia.ihss.acecr@gmail.com رایانامه: 

فرایند چــاپ: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعی 
جهاددانشگاهی

قیمت: 300.000 ریال
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ــی  ــرات اجتماع ــی تاثی ــی ارزیاب ــی و تخصص ــه علم فصلنام

بــه عنــوان تنهــا نشــریه فعــال حــال حاضــر در زمینــه 

ــته  ــور وابس ــی در کش ــرات اجتماع ــی تاثی ــات ارزیاب مطالع

بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد 

ــرات  ــی تاثی ــی ارزیاب ــی و تخصص ــز علم ــگاهی )مرک دانش

اجتماعــی( بــا هــدف کمــک بــه ارتقــاء ســطح علمــی فعــاالن 

ــتای  ــت در راس ــود و حرک ــش موج ــال دان ــوزه، انتق ــن ح ای

مدیریــت دانــش در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، 

ــان  ــگران و متخصص ــان پژوهش ــی می ــاط علم ــاد ارتب ایج

ــن رشــته ای  ــل بی ــی، ایجــاد تعام ــرات اجتماع ــی تاثی ارزیاب

بــه عنــوان یکــی از ضرورت هــای مطالعــات ارزیابــی تاثیــرات، 

ــای  ــی و فعالیت ه ــای علم ــن فعالیت ه ــل بی ــاد تعام ایج

ــم و صنعــت(، ایجــاد شــبکه اجتماعــی  ــد عل ــردی )پیون کارب

میــان پژوهشــگران، متخصصــان و عالقــه منــدان بــه ارزیابــی 

تاثیــرات اجتماعــی، آمادگــی خــود را جهــت دریافــت 

و چــاپ مقــاالت در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

ــوده  ــالم نم ــا اع ــا و پروژه ه ــا، طرح ه ــت ها، برنامه ه سیاس

و از پژوهشــگران، متخصصــان، کارشناســان و عالقمنــدان 

قالــب شــرایط  در  را  خــود  مقــاالت  می نمایــد  دعــوت 

ــه ــه رایانام ــه ب ــن فصلنام ــرای ای ــن و ب ــده تدوی ــان ش  بی

sia.ihss.acecr@gmail.com ارسال نمایند.

معرفی فصلنامه



راهنمای تدوین مقاالت 
فصلنامه علمی - تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

مطالب مورد پذیرش در فصلنامه را می توان به چنددسته تقسیم نمود.
1. مقاالت علمی حاصل از پژوهش

ایــن دســت از مقــاالت می توانــد حاصــل یــک طــرح پژوهشــی در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی باشــد 
کــه بــه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی یــک سیاســت، برنامــه، طــرح یــا پــروژه اقــدام نمــوده اســت. در ایــن نــوع 
از مقــاالت ســاختار کلــی شــباهت فراوانــی بــه مقــاالت علمــی )پژوهشــی و یــا ترویجــی( داشــته و بنابراین بر 

اســاس شــرایط زیــر بایــد تدویــن گــردد:
شرایط ارسال مقاله:

* مقاله به زبان فارسی بوده و قبال در نشریه دیگری پذیرش یا چاپ نشده باشد.
ــکاری  ــب هم ــخص و ترتی ــئول مش ــنده مس ــنده دارد، نویس ــک نویس ــش از ی ــه بی ــی ک * مقاالت

ــود. ــن ش ــندگان تعیی نویس
* مســئولیت صحــت مندرجــات مقالــه بــه عهــده نویســنده یا نویســندگان به طــور عموم و نویســنده 

مســئول به طــور خــاص اســت.
* مرکز نشریات پژوهشگاه در ویرایش مقاالت آزاد است.

نحوه ارائه مقاله:
* مقالــه علمــی - تخصصــی شــامل عنــوان، چکیــده مقالــه، واژه هــای کلیــدی، مقدمــه، ادبیــات 

ــت.  ــی اس ــده انگلیس ــع و چکی ــری، مناب ــا، نتیجه گی ــش، یافته ه ــری، روش پژوه نظ
* چکیــده مقالــه شــرح مختصــر و جامعــی از محتــوای مقالــه شــامل بیــان مســئله، هــدف، ماهیت و 
چگونگــی پژوهــش، یافته هــای مهــم، نتیجــه و بحــث اســت. تعــداد کلمات چکیــده بیــن 250ـ150 

و واژه هــای کلیــدی )5 واژه( از کلــی بــه جزئــی مرتــب شــوند.
* مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت و هدف های پژوهش است. 

* ادبیــات نظــری می توانــد شــامل پیشــینه پژوهــش، بســط مفاهیــم مرتبــط و بیــان نظریه هــای 
مرتبــط و بــه کار رفتــه در مقالــه باشــد.

* روش پژوهــش بیانگــر چگونگــی و فراینــد انجــام کار اســت. رویکــرد پژوهش، روش هــای گردآوری 
اطالعــات، جامعــه آمــاری و روش هــای نمونه گیــری و...

* داده هــا و نتیجه هــای بــه دســت آمــده بــه گونــه ای منطقــی و مفیــد ارائــه شــود و بــه ایــن منظــور 
می تــوان از دیگــر راه هــای ارائــه ماننــد جــدول، نمــودار و تصویــر بــه صــورت ســیاه و ســفید و در 

ابعــاد مناســب نشــریه اســتفاده نمــود. 
* فهرســت منابــع بــه ترتیــب الفبایــی نــام افــراد تنظیــم شــود. ابتــدا منابــع فارســی و ســپس منابــع 

غیرفارســی درج گــردد. 
* فایل های مقاله در دو قالب Word و PDF تهیه و ارسال شود.

* قلم مطالب B Nazanin و اندازه آن 13 باشد.



نحوه تنظیم فایل های ارسالی مقاله:
* مقاالت ارسالی بین 6000 تا 8000 واژه باشد. 

* در ترکیبات، فعل ها یا کلمات چندجزئی فاصله بین حروف با نیم فاصله باشد.
* قبــل از عالئــم نگارشــی ماننــد نقطــه، ویرگــول و... از فاصلــه اســتفاده نشــود. پــس از عالئــم مذکــور 

یــک فاصلــه مــورد نیــاز اســت.
* در متــن مقــاالت تنهــا معــادل انگلیســی اصطالحــات در پاورقــی درج و نــکات توضیحــی دیگــر در 

ــود. ــه آورده ش ــای مقال پی نوشــت انته
* منحنی ها، شکل ها و جدول  ها همراه با عناوین آن وسط چین و به ترتیب شماره گذاری شود.

* عنوان منحنی ها، شکل ها و جدول ها در باالی آن و مآخذ آن ها در پایین آن ها ذکر شود.
* ارجاعــات متــن مقالــه داخــل کمــان و بــه ایــن شــیوه تهیــه شــود: )زرین کــوب، 1377: 35(. شــیوه 
ارجــاع بــه منابعــی کــه بیــش از دو نفــر نویســنده دارنــد نیــز بــه ایــن صــورت خواهــد بــود: )زریــن کــوب 

.)Jacson, 2019: 31( در منابــع انگلیســی نیــز اینگونــه بیایــد .)و ناصــری، 1393: 25
* در فهرست منابع پایان مقاله به شیوه زیر عمل شود:

مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام )ســال انتشــار(. نــام مقالــه. نــام مترجــم. نــام نشــریه، دوره یــا ســال، شــماره، 
صفحــه شــروع و پایــان مقالــه در نشــریه.

کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام )ســال انتشــار(. عنــوان کتــاب. نــام مترجــم. شــماره مجلــد. محــل انتشــار: 
نــام ناشــر، نوبــت چــاپ.

ارجــاع اینترنتــی: نــام خانوادگــی، نــام )ماه و ســال برداشــت از اینترنــت(. عنوان ســند. نام پایــگاه اینترنتی. 
تاریخ ســند. نشــانی اینترنتی.

2. مالحظات نظری و روشی
ایــن نــوع از مقــاالت می توانــد حاصــل مطالعــات اســنادی، تحلیــل و یــا کشــف روش هــا، فنــون و ابتکاراتــی 
باشــد کــه یــک پژوهشــگردر فرآینــد انجــام مطالعــات مربوط بــه ارزیابــی تاثیــرات به آن ها رســیده اســت و به 
اشــتراک گذاری آن بــا ســایر پژوهشــگران و عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه می توانــد بــر دانــش آن هــا بیفزایــد و 
یــا در مــوارد مشــابه بــه آن هــا کمــک نمایــد. در ایــن نــوع مقــاالت محدودیــت تعــداد صفحــه وجــود نداشــته 

و تنهــا رعایــت نــکات صوری)قلــم و انــدازه و...( کفایــت خواهــد نمــود.

3. ترجمه
بــا توجــه بــه آنکــه یکــی از هدف هــای اصلــی فصلنامــه ترویــج مفاهیــم مرتبط بــا ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی 
و آشــنایی بــا آخریــن روش هــا و مالحظــات نظــری ایــن حــوزه از علــوم اجتماعی اســت، نشــریه آمادگــی دارد تا 
ترجمه هــای صــورت گرفتــه از مقــاالت مرتبــط بــا حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی را نیــز در فصلنامــه به چاپ 

برســاند. مترجمــان گرامــی عــالوه بــر ارســال ترجمــه، اصــل مقالــه را نیز بایــد بــرای فصلنامه ارســال نمایند. 


