
 فراخوان چاپ مقاله در فصلنامه تحقیقات رسانه

با مشارکت تحقیقات رسانه رساند، فصلنامه یم ختهیمحترم و پژوهشگران فره دیاسات اطالع به 

. فصلنامه می شودمنتشر  یسیو انگل یفارس زبان به دو  یو خارج یبرجسته داخل دیاسات

 یدرصدد است به بررس هینشر نیدر حوزه ارتباطات  و رسانه است، ا  یاهیرسانه نشر قاتیتحق

 .گوناگون مرتبط با رسانه و ارتباطات بپردازد یموضوعات و محورها

 یریو بکارگ لیجهت شناخت، تحل دیجد یکردهایها و روروش ی، بررسرسانه قاتیاز تحق هدف

 پژوهش است. یهاافتهی نینو

موضوعات و تحوالت حوزه رسانه  یبه بررس یارشته انیم یکردیرسانه با رو قاتیتحق فصلنامه

مقاالت  میکنیم دعوتپژوهشگران از هدف، ما  نیبه ا لیبه منظور ن پردازد.یو ارتباطات م

 .ندیارسال نما هینشر نیچاپ به ا یمعتبر و چاپ نشده خود را برا
 

 رسانه تحقیقات فصلنامه حوزه محورهای

 رسانه و فرهنگی مطالعات 

 رسانه و اقتصادی علوم 

 رسانه و جغرافیا 

 ،رسانه و دین اخالق 

 رسانه و حقوق 

 رسانه و ، فلسفهتاریخ 

 ،رسانه و تعارض جنگ 

 آموزش، پرورش و رسانه 

 رسانه و ارتباطات های حوزه دیگر 

 

 رسانه و توسعه 

 رسانه و سرگرمی  

 رسانه و تبلیغات 

 رسانه و هنر 

 رسانه و مدیریت  

 رسانه و علوم اجتماعی 

 رسانه و روانشناسی 

 رسانه و شناسی زبان 

 و ارتباطات جدید های رسانه 

 مقاله پذیرش شرایط

 در قبال که پژوهشی هایمقاله اساس این بر. باشد می انگلیسی و فارسی  زبان دو به فصلنامه 

 .هستند قبول قابل باشد نشده ارائه یا چاپ خارجی و داخلی مجالت

  در چاپ جهت قبول قابل داور دو حداقل توسط ارزیابی مراحل انجام و دریافت از پس مقاالت 

 .باشند می فصلنامه

 و انتشار   چاپ به مجاز مقاله، ۀ ویسندن و است محفوظ نشریه برای پذیرش، از پس مقاله چاپ حق

 .نیست دیگر جای در آن

 مقاله تدوین کوتاه راهنمای

 باشدمی( ضمائم و منابع جداول، احتساب با) صفحه 15 تا 10 بین مقاله هر صفحات تعداد. 

 هم انگلیسی چکیده باید فارسی مقاالت. است ضروری مقاله هر برای ای کلمه ۲50 تا 150 چکیده 

 .باشند داشته

 باشدمی ۶ تا ۴ بین کلیدی کلمات تعداد. 

 .به مجله سایت وب به مقاالت، ارسال و مجله در چاپ و داوری برای نگارش نامهآیین دریافت برای 

 .ماییدفر مراجعه  http://mediaresearch.ir نشانی

 

 

 فصلنامه
 تحقیقات رسانه

 ۲588-5۴7۲:چاپی شاپای شماره

 ۲588-۶59۲:الکترونیکی شاپای شماره

این نشریه در پایگاههای معتبر داخلی و 

 شودخارجی نمایه می

  محققی اختر مهدی :مدیرمسئول

 فرهنگی اکبر علی پروفسور :سردبیر

 غیاثیان علی :اجرایی مدیر

 :الفباء ترتیب به تحریریه هیئت
 کاشانی اخضریان محمدرضا دکتر

 تهران دانشگاه علمی هیئت عضو

 سبحانی عبدالرضا دکتر

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو

 فر سلطانی محمد دکتر

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو

 علیشیری بهرام دکتر

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو

 فرهنگی اکبر علی پروفسور

 تهران دانشگاه علمی هیئت عضو

 کامران فریدون دکتر

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو

 نصراللهی اکبر دکتر

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو

 اینترنتی پایگاه

www.mediaresearch.ir                     

 الکترونیک پست

info@ mediaresearch.ir 

 


