
 
 بِ ًام آفسٗدگاز

 
 تَسعِ ٍ س٘استشى دز 

 )پژيَش زوان(
 1396 شهستاى ،4، شوازٓ 15 دٍزٓ

 
 

 447  سال 18هطالعٔ دختساى باالٕ  فسشًدٕ: فسشًداى اش تک تجسبٔ شٗستٔ تک
 بُجت یسدخًاستی، جًاد شجاعی

 477  گ٘سٕ هْاجست خاًَادگٖ بِ استاى تْساى تصو٘ن فساٌٗدبسزسٖ ًقش شًاى دز 
 الدیه محمًدیاوی سراج، حسیه محمًدیان

ّإ اقتصادٕ خاًَادگٖ کَچک ٍ هتَسط )هطالعۀٔ   باشساشٕ هعٌاٖٗ ًقش ٍ جاٗگاُ شًاى دز بٌگاُ
 499  شْس تْساى(ّإ اقتصادٕ خاًَادگٖ  هَزدٕ: بٌگاُ
 فاطمٍ، ستار محمدی تلًار، حمسٌ وًذری حسیه بىی

ّإ شٗبۀاٖٗ شًۀاى    )هطالعٔ ک٘فٖ دالٗل ٍ پ٘اهدّإ جساحٖ شٌاختٖ صٌعت بدى: هطالعٔ جاهعِ
 523  (1395ساکي شْس تْساى 

 ثی گیلًاییدحسه مح، یسری محمًدی
 549  ّإ تْساًٖ پَل شًاًِ ٍ تداٍم ح٘ات خاًَادُ: پژٍّشٖ بس خاًَادُ

 الٍُ خاکپًر مريستی، سُیال علیرضاوژاد

ٖ  ّإ گسدشگسٕ با هشازکت دز فعال٘ت ٔسٌجش زابط ٔ )هطالعۀ  بْصٗستٖ ذٌّٖ شًۀاى زٍسۀتاٗ

 569  اٍزاهاى( ٔ: هٌطقهَزدٕ
 سعدی محمدی، مرضیٍ طلعتی، ارکان محمدی

ٕ    پرٗسٕ اجتوۀایٖ شًۀاى سسپسسۀت    آس٘ب ٔهطالع  ٔسسپسسۀت دز هٌطقۀ    خۀاًَاز ٍ شًۀاى دازا

 597  آباد شْس تْساى سلطاى
 کتایًن یاری، فرشید خضری، سعید خاوی

 



 

 

 زن در توسعه و سیاستدستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 

 اشههوژشژر ژرر ههنژن ههنرا ژرخاههلژشژاهها  ژشژ ههاژ شردههنرژتيسهه  دژلژزنهها ژئمسههاۀژمقالههپژوهشي ههدژشژر  هها  .1
 ك و ژچاپژن وهژ اشو.

ژفارلر ژكلمپ(ژشژژ5000تاژژ4000)  نژ  اشوژ12 اژفونتژ A4 صفحپژ15حوخكثنژشوهژشژر ژژچ يدمقالپژحنشفژ .2
Wordژمجلپژژ يویژقالبژ ژخس ارلژتيظ مژ(template)شوۀ ژر  ژساژش ژخرنژفنمتژر  ژخ سالژشور. ژ پژشوه مانۀژمجلپ
 قسمتژ خييمایژنورسيوگا ژقنخ ژگنف پژخست.ژر http://Jwdp.ut.ac.ir :ژن اندژ

كلمپ(ژآش رهژشورژكپژژ200ژ-250ژ  نخن ل سدژ)ژۀكلمپ(ژشژچد وژ200ه150  نژ)فا سدژژۀر ژخ  وخیژمقالپژچد وژ .3
 يایژكل ویژ اشو.ژژهگ نیژيمنخهژ اژشخژتنرنژن  جپشژمهمژ،خیژخزژموضوعژمقالپ،ژ ششژتحق قژر ژآ ژاالصپ

شژژ،يایژتحق قژيایژمقومپ،ژشاملژطنحژمسئلپ،ژچا چوبژنظنی،ژ ششژتحق ق،ژراف پ خشژئۀخ خژ،چد وهوسژخزژژ .4
 يایژتحق قدژضنش یژخست.ژژتحق قژر ژمقالپژۀگ نیژمنتبطژ اژچا چوبژنظنیژشژحلژمسئلن  جپ

 نثنژمقالپژشژش وخردژن ا شژخزژتملپژمع ا يایژمهمژرخش یژمقالپژخست.ژژ .5

 معارلژالت نژخسامدژشژمفاي مژمهمژر ژواش قدژينژصفحپژآش رهژشور.ژ .6

ميبعژر ژفهنستژفا سدژخلفباردژميا عژشژر ش ژقالبژر  ژشور؛ژمثال:ژژۀیژخ تاعژ پژميا عژر ژرخالژم ن،ژشما  نخ .7
]4[. 

ژپئهژخ خفهنستژخلفبهاردژميها عژمهو رژخسه فارهژفا سهدژشژخن ل سهدژ هپژطهو ژتوخگانهپژ هپژشهدلژزرهنژژژژژژژژژژژژژژ،ر ژوارا ژمقالپ .8
 شور:

ژخن  ا (نامكتاب: * ژ)سال ژنام ژك ابژ.اانوخرگد، ژشما عيوخ  ژم نتم(،ژژۀ، ژاانوخرگد ژنام ژش ژ)نام تلو،
ژچاپ،ژمحلژخن  ا :ژخن  ا خ .ژۀشما 

ژ.ياپ،ژشما ه،ژصفحنامژن نرپ،ژ«عيوخ ژمقالپ»ژ.اانوخرگد،ژنامژ)سالژخن  ا (نامژمقاله:*

ژنامژنامه: پايان* ژخن  ا (اانوخرگد، ژ)سال ژوارا ژوارا ژعيوخ ژ.نام ژنامنامپ، ژرك نخ،ژكا شياسدۀ خ شو/
  ش پ،ژرخن دوه،ژرخن  اه.

 «.نامژگزخ ش»)سالژخن  ا (ژژنامژسازما ژگزارش:*

 مطلب(:ژن اندژكاملژسارت.اانوخرگد،ژنامژ)تا رخژخاذژژنامژمطلبي در اينترنت:*

ژ.ژخستوذرنژخمدا  http://Jwdp.ut.ac.ir  پژن اند:ژژن نرا ژعلمدژرخن  اهژتهنخ ر رافتژمقالپژخزژطنرقژوار اهژژ .9

 چاپژمقالپژر ژفصليامپژميوطژ پژتأر وژرخش خ ژخستژشژفصليامپژر ژشرنخرشژمطالبژآزخرژخست.ژ .10

ژشور.ژگ نیژآ ژر ژخرنژفصليامپژم وقفژمدخیژرر ن،ژودمقالپژ پژن نرپژئۀخ خر ژصو  ژ .11

 خست.ژ)نورسيوگا (ژنورسيوهژۀعهوژ رالژشژ نژ000/000/2شوهژژچاپژمقاال ژوذرنف پژۀيزري .12

 خست.ژ)نورسيوگا (ژنورسيوهعهوهژژياژ نمسئول تژمطالبژميو  ژر ژمقالپ.ژ13

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



