بِ ًام آفزٗذگار
سى در تَسعِ ٍ س٘است

(پژٍّص زًاى)
دٍرٓ  ،16شوارٓ  ،1بْار 1179

سهٌِّ٘ا ٍ حَسُّإ تصو٘نگ٘زٕ سًاى؛ باسساسٕ هعٌاٖٗ تجزبِ ٍ درن سًاى شْز سٌٌذج 1

اهید قادرزادُ ،پریَش حسیٌی
ٍاوإٍ ًمش خ٘زِّٗا در تَل٘ذ ٍ تذاٍم فمز سًاًِ

79

هْری بْار ،هرین فرٍغی
شٌاساٖٗ سهٌِّ٘إ طزاحٖ هذل باسپذٗزٕ اجتواعٖ هَفك سًاى هجزم؛ تبٌٖ٘٘ دادُبٌ٘اد

11

زّرا هیرحسیٌی ،هْسا الریجاًی
تذٍٗي استزاتژّٕإ تَاًوٌذساسٕ رٍاىشٌاختٖ سًاى رٍستاٖٗ با استفادُ اس ابشارّإ هدذٗزٗت
97
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هرین قاسوی ،لیدا علیسادُ ،الْام قٌدّاری
ٍاوإٍ و٘فٖ لاچاق هَاد هخذر اس هٌظز سًاى لاچالچٖ سًذاى هزوشٕ شْز وزهاى

111

اهیر سلطاًیًژاد ،ادیبِ برضاى ،اهیر صدراسدی ،هرین بلَردی ،علی سادیی
بزرسٖ عَاهل اجتواعٖ هؤثز بز ّوسزآسارٕ با تأو٘ذ بز ًمش ًظام هزدساالرٕ در خاًَادُ

111

هٌیژُ ًَیدًیا ،ابراّین ضاهلَ
تعاًٍّٖإ سًاى رٍستاٖٗ ،پتاًس٘لٖ بزإ وارآفزٌٖٗ اجتواعٖ (هطالعٔ هدَردٕ تعداًٍٖ سًداى
رٍستاٖٗ هْزآفزٗي ارمد شْزستاى پاوذشت)

سید احود فیرٍزآبادی ،حسیي ایواًی جاجرهی ،حویدُ دباغی
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دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست
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قالب ژ
 Wordژ ژ
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