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 های تهرانی در خانواده انداز پول کرد و پس تحلیل جنسیتی هزینه

 151 خاکپور سهیال علیرضانژاد، سحر

 ها و انگیزهها  زمینه: خشن زنان جرایمتحلیلی کیفی از 
 171 مرضیه ابراهیمی، سهیال صادقی فسایی

 مطالعة کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان شهر شیراز

 193 لیال پرنیان، زاده مهران سهراب

های جنسیتی در ترجیحات  تفاوتاختی شن جامعهخواهند: تحلیل  می زنان و مردانآنچه 

 همسریابی اینترنتی
 225 زینب شفیعی، علی شکوری

 برابری جنسیتی و باروری در ایران
 245 افشاریزهرا 

 در سازمان جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت ةسنجش رابط
 263 صادق، آرزو احمدآبادی زهرا قاسمی، ساجده ناصری زاده، قلی رضوان حسین

 آن با باروری ةبررسی ابعاد ساختار قدرت در خانواده و رابط

 شهر تهران( تأهل: زنان مة موردی)مطالع
 291  فریبا کرمی، فیروز زینب کاوه

 

 



  
  

  زن در توسعه و سياستدستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 
ــار .1 ــا رويكــرد جنســيتي ل زنــان ئمســاة مقالــه پژوهشــي و درب باشــد و در ديگــر نشــريات داخــل و خــارج  و ب

 .كشور چاپ نشده باشد

 فايلدر و ) كلمه 5000تا  4000بين ( باشد 12با فونت  A4 صفحه 15حداكثر شده و در  چينيمقاله حروف  .2
Word شدة مجله  بندي قالب(template) اين فرمت در سامانة مجله به . شده ارسال شود و در استايل تنظيم
 .ستقسمت راهنماي نويسندگان قرار گرفته ا درhttp://Jwdp.ut.ac.ir : نشاني 

آورده شود كه ) كلمه 200 -250 بين(انگليسي  ةو چكيد) كلمه 200ـ150بين (فارسي  ةدر ابتداي مقاله چكيد  .3
 .هاي كليدي باشد گيري همراه با واژه ترين نتيجهو مهم ،اي از موضوع مقاله، روش تحقيق در آن خالصه

و  ،هاي تحقيق نظري، روش تحقيق، يافتههاي مقدمه، شامل طرح مسئله، چارچوب بخش ئةارا ،چكيدهپس از   .4
 . هاي تحقيقي ضروري است تحقيق در مقاله ةگيري مرتبط با چارچوب نظري و حل مسئلنتيجه

 . نثر مقاله و شيوايي نگارش از جمله معيارهاي مهم داوري مقاله است  .5

 .معادل التين اسامي و مفاهيم مهم در پاورقي هر صفحه آورده شود  .6

: منبع در فهرست فارسي الفبايي منابع و درون قالب درج شود؛ مثال ةمنابع در داخل متن، شمار ي ارجاع بهبرا .7
]4[. 

ـ ارافهرسـت الفبـايي منـابع مـورد اسـتفاده فارسـي و انگليسـي بـه طـور جداگانـه بـه شـكل زيـر               ،در پايان مقاله .8  هئ
 :شود

، )نام و نام خانوادگي مترجم(جلد،  ة، شمارعنوان كتاب .)سال انتشار(خانوادگي، نام نام: كتاب*
  .انتشارات: چاپ، محل انتشار ةشمار

  .هاه، شماره، صفحنام نشريه، »عنوان مقاله« .)سال انتشار(خانوادگي، نام نام :مقاله*
دكترا، / ارشدكارشناسية نامنامه، پايان پايان عنوان .)سال انتشار(نام خانوادگي، نام :نامه پايان*
 .دانشكده، دانشگاهرشته، 

 .»نام گزارش«) سال انتشار( نام سازمان :گزارش*

 .نشاني كامل سايت): تاريخ اخذ مطلب(خانوادگي، نام  نام :مطلبي در اينترنت*

  . استپذير امكان http://Jwdp.ut.ac.ir : به نشاني نشريات علمي دانشگاه تهراندريافت مقاله از طريق پايگاه   .9
 .چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران است و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است  .10

  .شود گيري آن در اين فصلنامه متوقف مياي ديگر، پيمقاله به نشريه ئةدر صورت ارا .11
 .است )نويسندگان( نويسنده ةعهد ريال و بر 000/000/2شده  چاپ مقاالت پذيرفته ةهزين .12

 .است )نويسندگان( نويسندهعهده  ها برمسئوليت مطالب مندرج در مقاله. 13




