
 
 به نام آفریدگار

 
 توسعه و سیاستنشریة زن در 

 )پژوهش زنان(
 1394 زمستان ،4، شمارة 13 دورة

 
 

 های جنسیتی کارانه و شکاف های محافظه رابطة نگرش

 (اصفهان های دانشگاه )مطالعة موردی: دانشجویان
 455 محمودرضا رهبرقاضی، حسین مسعودنیا، زهرا صادقی نقدعلی

 گیری جنسیتی های درسی دورة ابتدایی از منظر جهت تحلیل محتوای کیفی کتاب

 469 اله مرزوقی، سیروس منصوری رحمت

 (شرقو ایران ، کیهانهای  )روزنامه های سراسری بازنمایی زنان در روزنامه
 487 قشمیاحمد نادری، علی 

 تدوین چارچوبی نظری :بازنمایی ماهیت قدرت در میان مدیران آموزشی زن
 507 خلیل غالمی، ناصر شیربگی، دلسوز حسینی

اجتماعی با احساا  تنهاایی: میایساة زناان      های فرهنگی و سنجش رابطة دینداری و سرمایه

 شاغل و غیرشاغل
 525 پارسا مریم سروش، پگاه ادیبی

 در پرورش طیور محلی عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه
 549 علی شمس، حلیمه رزمی، محمدحسین شهیر

 شناختی معلمان زن متأهل و مجرد شهرستان بوکان سرمایة روانمیایسة اضطراب اجتماعی و 
 567 پور لقمان احمدی  پور، چیمن مصطفی ،سید علی آزادمنش

 



 

 زن در توسعه و سیاستدستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 

 اشههوژشژرهژر  ههنژ  ههن ا ژرخاهه ژشژاههاه ژشژ ههاژهش دههنرژتينهه  دژمقالههپژوهشي ههدژشژره ههاهلژمنهها  ژ  هها ژ .1
 ك وهژچاپژ  ولژ اشو.

ژفا  رهژكلمپ(ژشژژ5000تاژژ4000)  نژ  اشوژ12 اژفو تژ A4 صفحپژ15حوخكثنژشولژشژرهژژچ يدمقالپژحنشفژ .2
Wordقالبژ يویژشولژمجلپژژ(template)شژرهژخس ا  ژتيظ مژشولژخهسالژشور.ژخ نژفنمتژرهژساما پژمجلپژ پژژ
 قنمتژهخييمایژ و نيوگا ژقنخهژگنف پژخست.ژرهhttp://Jwdp.ut.ac.ir :ژ  ا دژ

ورژكپژكلمپ(ژآشهرلژشژ200ژ-250ژ  نخ  ل ندژ)چد ولژشژكلمپ(ژژ150ژ-200)ژ  نرهژخ  وخیژمقالپژچد ولژفاهسدژژ .3
 يایژكل ویژ اشو.ژگ نیژيمنخلژ اژشخژلژتن نژ   جپخیژخ ژموضوعژمقالپ،ژهششژتحق قژشژمهمژرهژآ ژاالصپ

يایژتحق قژشژژيایژمقومپ،ژشام ژطنحژمنئلپ،ژچاهچوبژ ظنی،ژهششژتحق ق،ژ اف پچد ولژخهخ پژ خشوسژخ ژژ .4
  قدژضنشهیژخست.ژيایژتحقژگ نیژمنتبطژ اژچاهچوبژ ظنیژشژح ژمنئلپژتحق قژرهژمقالپ   جپ

  ثنژمقالپژشژش وخ دژ  اهشژخ ژتملپژمع اهيایژمهمژرخشهیژمقالپژخست.ژژ .5

 معارلژالت نژخسامدژشژمفاي مژمهمژرهژواشهقدژينژصفحپژآشهرلژشور.ژ .6

یژخهتاعژ پژميا عژرهژرخا ژم ن،ژشماهلژميبعژرهژفهنستژفاهسدژخلفبا دژميا عژشژرهش ژقالبژره ژشور؛ژمثال:ژ نخ .7

]4[. 

ژخهخ هپژرهژوا ا ژمقالپژفهنسهتژخلفبها دژميها عژمهوهرژخسه فارلژفاهسهدژشژخ  ل نهدژ هپژطهوهژتوخگا هپژ هپژشهد ژ  هنژژژژژژژژژژژژژژ .8
 شور:

ژ امكتاب: * ژ امژ)سالژخ   اه( ژشماهلژعيوخ ژك اباا وخرگد، ژ امژاا وخرگدژم نتم(، ژ) امژش ژتلو، ژشماهل ،

ژچاپ،ژمح ژخ   اه:ژخ   اهخ .

ژ.ياپ،ژشماهل،ژصفح امژ  ن پ،ژ«عيوخ ژمقالپ»  اه(ژاا وخرگد،ژ امژ)سالژخ  امژمقاله:*

ژ امژنامه: پايان* ژاا وخرگد، ژخ   اه( ژ)سال ژوا ا ژوا ا ژعيوخ  ام ژكاهشياسد امپ، ژهش پ،ژ امپ ژرك نخ، خهشو/

 رخ  دول،ژرخ   ال.

 «. امژگزخهش»)سالژخ   اه(ژژ امژسا ما ژگزارش:*

 خاذژمطلب(:ژ  ا دژكام ژسا ت. امژاا وخرگد،ژ امژ)تاه خژژمطلبي در اينترنت:*

ژ اشو.ژژوذ نژمدخمدا  http://Jwdp.ut.ac.ir  پژ  ا د:ژژ  ن ا ژعلمدژرخ   الژتهنخ ره افتژمقالپژخ ژطن قژوا  الژژ .9

 چاپژمقالپژرهژفصليامپژميوطژ پژتأ  وژرخشهخ ژخستژشژفصليامپژرهژش نخ شژمطالبژآ خرژخست.ژ .10

ژشور.ژگ نیژآ ژرهژخ نژفصليامپژم وقفژمدخیژر  ن،ژودپژمقالپژ پژ  ن پ رهژصوه ژخهخ .11

 خست.ژ) و نيوگا (ژه الژشژ نژعهولژ و نيولژ000/000/3يز يپژچاپژمقاال ژوذ نف پژشولژ .12

ژخست.ژ) و نيوگا (ژ و نيولياژ نژعهولژمنئول تژمطالبژميوه ژرهژمقالپ .13

 

http://jwdp.ut.ac.ir/

