تٍ وام آفرٔدگار
زن در تًسعٍ ي سٕاست

(پژيَش زوان)
ديرِ  ،15شمارِ  ،3پإٔس 1396

طرد اجتماعٓ در زودگٓ زوان فقٕر شُرْ (مطالعّ مًردْ :زوان فقٕر شُرْ تحتت
291

پًشش کمٕتّ امداد شُرستان اريمٍٕ)

محمدجًاد زاَدی ،پرياوٍ داوش ،فیريز راد ،رضا مجرب قًشچی
311

تحلٕل ارتثاط مٕان ورخ اشتغال زوان ي مٕسان تاريرْ (مطالعّ مًردْ :أران)

محمد حسه فطرس ،مریم وجمی ،عباس معمارزادٌ
امام خمٕىٓ(رٌ) ي ترساخت ًَٔت زواوٍ در اوقالب اسالمٓ
چگًوگٓ ياسازْ گفتمان پُلًْ ديم ي َژمًوٓ معىأٓ امام خمٕىٓ(رٌ)

327

مسعًد کًثری ،امیرعلی تفرشی ،معصًمٍ سادات علًیوکً
تررسٓ وقش اشتغال ي تحصٕالت زوان تر رشد اقتصادْ أران

359

احمد اسدزادٌ ،ویىا میراوی ،فريغ قاضیخاوی ،وجمٍ اسمعیلدرجاوی ،عطیٍ َىرديست
مطالعّ تأثٕر تحًالت جمعٕتٓ تر تراترْ جىستٕتٓ در أتران (تتا تأکٕتد تتر ترکٕتة
جمعٕت)

383

تًکل آقایاری َیر ،فاطمٍ گالبی ،مُدی شفیعی زازلی
تازسازْ معىأٓ تجرتّ زٔستّ دختران از تجرد

403

امید قادرزادٌ ،فاطمٍ غالمی ،الٍُ غالمی
اقدام تٍ خًدکشٓ تٕه زوان آتداوان :اوگٕسٌَا ي شرأط

اکبر زارع شاٌآبادی ،مجتبی شفیعیوژاد ،جًاد مداحی

427

دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست
 .1مقالههپژوهشي ههدژشژر هها ۀژمسههائلژزنهها ژشژ ههاژ شردههنرژتيس ه دژ اشههوژشژر ژرر ههنژن ههنرا ژرخاههلژشژاهها ژ
ك و ژچاپژن وهژ اشو.
 .2ژمقالپژحنشفچ يدژشوهژشژر ژحوخكثنژ 15ژصفحپ  A4اژفونتژ 12ژ اشو ( نژ 4000ژتاژ 5000ژكلمپ)ژشژر ژفارلژ
يویشوۀژمجلپژ) (templateژشژر ژخس ارلژتيظ مژشوهژخ سالژشور.ژخرنژفنمتژر ژسامانۀژمجلپژ پژ
قالب ژ
 Wordژ ژ
ن اندژ:ژ http://Jwdp.ut.ac.irر ژقسمتژ خييمایژنورسيوگا ژقنخ ژگنف پژخست.
 .3ژر ژخ وخیژمقالپژچد وۀژفا سدژ( نژ150ه200ژكلمپ)ژشژچد وۀژخن ل سدژ( نژ-250ژ200ژكلمپ)ژآش رهژشورژكپژ
ژهيایژكل ویژ اشو.
ر ژآ ژاالصپژخیژخزژموضوعژمقالپ،ژ ششژتحق ق،ژشژمهمتنرنژن جپژگ نیژيمنخهژ اژشخ ژ
 .4ژوسژخزژچد وه،ژخ خئۀژ خشيایژمقومپ،ژشاملژطنحژمسئلپ،ژچا چوبژنظنی،ژ ششژتحق ق،ژراف پژيایژتحق ق،ژشژ
ن جپگ نیژمنتبطژ اژچا چوبژنظنیژشژحلژمسئلۀژتحق قژر ژمقالپژيایژتحق قدژضنش یژخست.ژ
 .5ژنثنژمقالپژشژش وخردژن ا شژخزژتملپژمع ا يایژمهمژرخش یژمقالپژخست.ژ
 .6ژمعارلژالت نژخسامدژشژمفاي مژمهمژر ژواش قدژينژصفحپژآش رهژشور.
 .7نخیژخ تاعژ پژميا عژر ژرخالژم ن،ژشما ۀژميبعژر ژفهنستژفا سدژخلفباردژميا عژشژر ش ژقالبژر ژشور؛ژمثال:ژ
].[4
 .8ر ژوارا ژمقالپ،ژ فهنستژخلفبهاردژميها عژمهو رژخسه فارهژفا سهدژشژخن ل سهدژ هپژطهو ژتوخگانهپژ هپژشهدلژزرهنژخ خئهژپژ
شور:
*كتاب :ناماانوخرگد ،ژنام ژ(سال ژخن ا ) .ژعيوخ ژك اب ،ژشما ۀ ژتلو ،ژ(نام ژش ژنام ژاانوخرگد ژم نتم)،ژ
شما ۀژچاپ،ژمحلژخن ا :ژخن ا خ  .ژ
*مقاله:ژناماانوخرگد،ژنامژ(سالژخن ا ).ژ«عيوخ ژمقالپ»،ژنامژن نرپ،ژشما ه،ژصفحپيا .ژ
*پاياننامه :ژناماانوخرگد ،ژنام ژ(سال ژخن ا ) .ژعيوخ ژوارا ژنامپ ،ژوارا نامۀ ژكا شياسدخ شو /ژرك نخ،ژ
ش پ،ژرخن دوه،ژرخن اه.
*گزارش:ژنامژسازما ژ(سالژخن ا )ژ«نامژگزخ ش».
ناماانوخرگد،ژنامژ(تا رخژخاذژمطلب):ژن اندژكاملژسارت.
*مطلبي در اينترنت:ژ ژ
 .9ژر رافتژمقالپژخزژطنرقژوار اهژن نرا ژعلمدژرخن اهژتهنخ ژ پژن اند:ژ http://Jwdp.ut.ac.irخمدا وذرنژخست.ژ ژ
 .10ژچاپژمقالپژر ژفصليامپژميوطژ پژتأر وژرخش خ ژخستژشژفصليامپژر ژشرنخرشژمطالبژآزخرژخست.
 .11ر ژصو ژخ خئۀژمقالپژ پژن نرپخیژرر ن،ژودگ نیژآ ژر ژخرنژفصليامپژم وقفژمدژشور .ژ
 .12يزريۀژچاپژمقاال ژوذرنف پژشوهژ2/000/000ژ رالژشژ نژعهوۀژنورسيوهژ(نورسيوگا )ژخست.
.13ژمسئول تژمطالبژميو ژر ژمقالپياژ نژعهوهژنورسيوهژ(نورسيوگا ) ژخست.

