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Mehdi Mohsenian Rad
The Impacts of Global Inequality in Social Networks: Examined in Three Major Theories

 89-102محترم و پژوهشــگران فرهیخته میرســاند ،نخســتین شــماره فصلنامه مطالعات
به آگاهی اســاتید
.
فضای مجازی (  )Journal of Cyberspace Policy Studiesبا مشــارکت
سیاســت های
103-118
119-139داخلی و خارجی منتشــر گردید .شــماره دوم فصلنامه نیز با هدف شناخت
اســاتید برجسـ.ـته
حوزههای بالقوه تحقیق در زمینه سیاســت های فضای مجازی منتشــر خواهد شــد .مرکز پژوهش
هــای فضای مجازی و کرســی یونســکو در فرهنگ و فضای مجــازی قصد دارد با دریافت مقاالت
مرتبط و چاپ آنها در این فصلنامه ،دســتاوردهای علمی محققان را به منظور آشــنایی بیشــتر در
جهــت پیــدا نمــودن راهکارها و سیاســت هــای عملی در زمینه فضای مجــازی را در اختیار افراد
عالقــه منــد در این حوزه قرار دهد .بر این اســاس از اســاتید و پژوهشــگران متخصص دعوت
میگــردد تا با ارســال مقــاالت خود در این زمینه مشــارکت نمایند.
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آدرس ذیل قابل دسترسی می باشند:
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رویکــرد کلــی فصلنامه ،مباحث مرتبط با فرهنگ ،فضای مجازی و سیاســت گذاریهای این حوزه
میباشــد .عالوه بر این ،محورهای پیشــنهادی برای شــمارههای آتی فصلنامه شامل موارد ذیل
میباشند:
دو فضایی شدن فرهنگ و تغییر در الگوهای سالمت و سبک زندگی
فرهنگ سایبری و تغییرات در نحوه تعامل بینفردی و بینفرهنگی افراد با یکدیگر در فضای مجازی
توسعه اینترنت و فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی ،شکاف دیجیتال و سواد رسانهای
دوفضاییشدنسبکزندگیوچالشهایمرتبطباسالمتانسان،محیطزیستوارتباطاتاجتماعی
فضای مجازی ،سبک زندگی و چالشهای اجتماعی و اخالقی در روابط دوستی و خانوادگی
رسانههای اجتماعی و تغییر و تحوالت جدید در کشورهای اسالمی
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فصلنامه به زبان انگلیسی می باشد .بر این اساس مقالههای پژوهشی که قبال در مجالت داخلی و خارجی
چاپ یا ارائه نشده باشد قابل قبول هستند .مقاالت پس از دریافت و انجام مراحل ارزیابی توسط حداقل
دو داور قابل قبول جهت چاپ در فصلنامه می باشند.
حق چاپ مقاله پس از پذیرش ،برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله ،مجاز به چاپ آن در جای
دیگر نیست.
فصلنامه جهت چاپ مقاالت از نویسندگان وجهی دریافت نمیکند.
تعداد کلمات هرمقاله بین  6000تا  9000کلمه (با احتساب جداول ،منابع و ضمائم) می باشد.
چکیده  150تا  250کلمهای برای هر مقاله ضروری است.
تعداد کلمات کلیدی بین  4تا  6مورد میباشد.

راهنمای کامل برای نویسندگان محترم در وبسایت نشریه به آدرس زیر قابل دسترسی میباشد:
https://jcpolicy.ut.ac.ir/journal/authors.note

