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دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست
 .1مقالههپژوهشي ههدژشژره ههاهلژمنهها ژ هها ژشژ ههاژهش دههنرژتين ه دژ اشههوژشژرهژر ههنژ ههن ا ژرخا ه ژشژاههاه ژ
ك وهژچاپژ ولژ اشو.
 .2ژمقالپژحنشفچ يدژشولژشژرهژحوخكثنژ 15ژصفحپ  A4اژفو تژ 12ژ اشو ( نژ 4000ژتاژ 5000ژكلمپ)ژشژرهژفا ژ
 Wordژقالبژ يویژشولژمجلپژ) (templateژشژرهژخس ا ژتيظ مژشولژخهسالژشور.ژخ نژفنمتژرهژساما پژمجلپژ پژ
ا دژ:ژ http://Jwdp.ut.ac.irرهژقنمتژهخييمایژ و نيوگا ژقنخهژگنف پژخست.
 .3ژرهژخ وخیژمقالپژچد ولژفاهسدژ نژ(-200ژ150ژكلمپ)ژشژچد ولژخ ل ندژ( نژ-250ژ200ژكلمپ)ژآشهرلژشورژكپژ
رهژآ ژاالصپژخیژخ ژموضوعژمقالپ،ژهششژتحق قژشژمهمتن نژ جپژگ نیژيمنخلژ اژشخژلژيایژكل ویژ اشو.
 .4ژوسژخ ژچد ولژخهخ پژ خشيایژمقومپ،ژشام ژطنحژمنئلپ،ژچاهچوبژ ظنی،ژهششژتحق ق،ژ اف پژيایژتحق قژشژ
جپگ نیژمنتبطژ اژچاهچوبژ ظنیژشژح ژمنئلپژتحق قژرهژمقالپژيایژتحق قدژضنشهیژخست.ژ
 .5ژ ثنژمقالپژشژش وخ دژ اهشژخ ژتملپژمع اهيایژمهمژرخشهیژمقالپژخست.ژ
 .6ژمعارلژالت نژخسامدژشژمفاي مژمهمژرهژواشهقدژينژصفحپژآشهرلژشور.
 .7نخیژخهتاعژ پژميا عژرهژرخا ژم ن،ژشماهلژميبعژرهژفهنستژفاهسدژخلفبا دژميا عژشژرهش ژقالبژره ژشور؛ژمثال:ژ].[4
 .8رهژوا ا ژمقالپژفهنسهتژخلفبها دژميها عژمهوهرژخسه فارلژفاهسهدژشژخ ل نهدژ هپژطهوهژتوخگا هپژ هپژشهد ژ هنژخهخ هپژژ
شور:
*كتاب :اماا وخرگد ،ژ ام ژ(سال ژخ اه) ژعيوخ ژك اب ،ژشماهل ژتلو ،ژ( ام ژش ژ ام ژاا وخرگد ژم نتم)،ژ
شماهلژچاپ،ژمح ژخ اه:ژخ اهخ  .ژ
*مقاله:ژ اماا وخرگد،ژ امژ(سالژخ اه)ژ«عيوخ ژمقالپ»،ژ امژ ن پ،ژشماهل،ژصفحپيا .ژ
*پاياننامه :ژ اماا وخرگد ،ژ ام ژ(سال ژخ اه) ژعيوخ ژوا ا ژ امپ ،ژوا ا امپ ژكاهشياسدخهشو /ژرك نخ،ژ
هش پ،ژرخ دول،ژرخ ال.
*گزارش:ژ امژسا ما ژ(سالژخ اه)ژ« امژگزخهش».
*مطلبي در اينترنت:ژ امژاا وخرگد،ژ امژ(تاه خژخاذژمطلب):ژ ا دژكام ژسا ت.
 .9ژره افتژمقالپژخ ژطن قژوا الژ ن ا ژعلمدژرخ

الژتهنخ ژ پژ ا د:ژ http://Jwdp.ut.ac.irخمدا وذ نژمدژ اشو.ژ ژ

 .10ژچاپژمقالپژرهژفصليامپژميوطژ پژتأ وژرخشهخ ژخستژشژفصليامپژرهژش نخ شژمطالبژآ خرژخست.
 .11رهژصوه ژخهخ پژمقالپژ پژ ن پخیژر ن،ژودگ نیژآ ژرهژخ نژفصليامپژم وقفژمدژشور .ژ
 .12يز يپژچاپژمقاال ژوذ نف پژشولژ3/000/000ژه الژشژ نژعهولژ و نيولژ( و نيوگا )ژخست.
 .13منئول تژمطالبژميوه ژرهژمقالپياژ نژعهولژ و نيولژ( و نيوگا )ژخست .ژ

