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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ زن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ
 .1ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ و درﺑــﺎرة ﻣﺴــﺎﺋﻞ زﻧــﺎن و ﺑــﺎ روﻳﻜــﺮد ﺟﻨﺴــﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷــﺪ و در دﻳﮕــﺮ ﻧﺸــﺮﻳﺎت داﺧــﻞ و ﺧــﺎرج
ﻛﺸﻮر ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺮوفﭼﻴﻨﻲﺷﺪه و در ﺣﺪاﻛﺜﺮ  15ﺻﻔﺤﻪ  A4ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ  12ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻴﻦ  4000ﺗﺎ  5000ﻛﻠﻤﻪ( و در ﻓﺎﻳﻞ
 Wordﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪيﺷﺪة ﻣﺠﻠﻪ ) (templateو در اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢﺷﺪه ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻲ  http://Jwdp.ut.ac.ir :در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .3در اﺑﺘﺪاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻜﻴﺪة ﻓﺎرﺳﻲ )ﺑﻴﻦ 150ـ 200ﻛﻠﻤﻪ( و ﭼﻜﻴﺪة اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﺑﻴﻦ  200 - 250ﻛﻠﻤﻪ( آورده ﺷﻮد ﻛﻪ
در آن ﺧﻼﺻﻪاي از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﭘﺲ از ﭼﻜﻴﺪه ،اراﺋﺔ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ،روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ،و
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 .5ﻧﺜﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﻧﮕﺎرش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ داوري ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 .6ﻣﻌﺎدل ﻻﺗﻴﻦ اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ در ﭘﺎورﻗﻲ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ آورده ﺷﻮد.
 .7ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ،ﺷﻤﺎرة ﻣﻨﺒﻊ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺎرﺳﻲ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و درون ﻗﻼب درج ﺷﻮد؛ ﻣﺜﺎل:
].[4
 .8در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻟﻔﺒـﺎﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﺎرﺳـﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ اراﺋـﻪ
ﺷﻮد:
*ﻛﺘﺎب :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ،ﺷﻤﺎرة ﺟﻠﺪ) ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺘﺮﺟﻢ(،
ﺷﻤﺎرة ﭼﺎپ ،ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر :اﻧﺘﺸﺎرات.
*ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر(» .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ« ،ﻧﺎم ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺷﻤﺎره ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ.
*ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ /دﻛﺘﺮا،
رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﻜﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه.
*ﮔﺰارش :ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( »ﻧﺎم ﮔﺰارش«.
*ﻣﻄﻠﺒﻲ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺬ ﻣﻄﻠﺐ( :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ.
 .9درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ http://Jwdp.ut.ac.ir :اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
 .10ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ داوران اﺳﺖ و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ آزاد اﺳﺖ.
 .11در ﺻﻮرت اراﺋﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪاي دﻳﮕﺮ ،ﭘﻲﮔﻴﺮي آن در اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد.
 .12ﻫﺰﻳﻨﺔ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه  2/000/000رﻳﺎل و ﺑﺮﻋﻬﺪة ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( اﺳﺖ.
 .13ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( اﺳﺖ.

