
 
 به نام آفریدگار

 
 توسعه و سیاستزن در 

 )پژوهش زنان(
 1395 بهار ،1، شمارة 14 دورة

 
 

 داری و مادری زنان، دین
 1 امیر رستگار خالد

 خاموشهای  گروه ۀمثاب زنان باردار بهسازی  فضاهای مجازی و توانمند
 33 نیری، عاطفه آقایی، محدثه ضیاچی علیرضا دهقان

 در شهرستان سلسله شده توانمندسازی و فقرزدایی از زنان مطلقه و همسرفوت
 51 مهدی سلیمانی، حسین راغفر

 های عمومی اهواز خانه کتابتفکیک جنسیتی شغلی در میان کارکنان نهاد 
 69 عبداهلل فاضلی، مریم مختاری

گری متغیر جنسیت بر قصد استفادة دانشجویان از شبکۀ اجتمااعی تلرارام در    اثر تعدیل
 دانشراه فردوسی مشهد( :)مطالعۀ موردی های آموزشی فعالیت

 85 منصوره ادیبی  لیال صفا،

 فرهنری زنان و ساختار توزیع قدرت در خانواده ۀسرمای

 ز(شهر شیرا :)مطالعۀ موردی
 105 دالور لیال بهمنی، مریم ساداتمجید کافی، 

 آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر با تابخودشیءانراری  ۀرابط

 (سبزوار دانشراه آزاد اسالمی :ۀ موردیمطالع)
 125 محمد ناعمی علی

 
  



 

 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

كلمپ(ژآشهرلژشورژكپژژ200ژ-250ژ  نكلمپ(ژشژچد ولژخ  ل ندژ)ژ150ژ-200)ژ  نرهژخ  وخیژمقالپژچد ولژفاهسدژژ .3
 يایژكل ویژ اشو.ژگ نیژيمنخلژ اژشخژلژتن نژ   جپالپ،ژهششژتحق قژشژمهمخیژخ ژموضوعژمقژرهژآ ژاالصپ

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

 خ دژ  اهشژخ ژتملپژمع اهيایژمهمژرخشهیژمقالپژخست.ژ ثنژمقالپژشژش وژ .5

 معارلژالت نژخسامدژشژمفاي مژمهمژرهژواشهقدژينژصفحپژآشهرلژشور.ژ .6

 .]4[ نخیژخهتاعژ پژميا عژرهژرخا ژم ن،ژشماهلژميبعژرهژفهنستژفاهسدژخلفبا دژميا عژشژرهش ژقالبژره ژشور؛ژمثال:ژ .7

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

ژ امكتاب: * ژخ   اه( ژ)سال ژ ام ژك اباا وخرگد، ژم نتم(،ژعيوخ  ژاا وخرگد ژ ام ژش ژ) ام ژتلو، ژشماهل ،
ژشماهلژچاپ،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، ژرك نخ،ژ امپ خهشو/
 هش پ،ژرخ  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/

