بٍ وام آفرٔدگار
زن در تًسعٍ ي سٕاست

(پژيَش زوان)
ديرِ  ،16شمارِ  ،2تابستان 1377

بررسٓ تأثٕر مؤلفٍَاْ سرمأّ اجتماعٓ بر تًاومىدسازْ زوان داراْ مشاغل خااویٓ
(مطالعّ مًردْ :شُرستان رزن)

175

کریم وادری مُدیَ ،اجر يحدت مًدب
بازومأٓ تجربّ حس تىُأٓ اگسٔستاوسٕال داوشجًٔان دختار مراجعاٍکىىادٌ باٍ مرکاس
مشايرِ داوشیاٌ تبرٔس

177

علی ایمانزادٌ ،سریٍ علیپًر
تجربّ زوان تُراوٓ از بٓاعتىأٓ اجتماعٓ در ريابط َمسأیٓٔ :ک مطالعّ کٕفٓ

221

معصًمٍ اسمعیلی ،اعظم دشتی ،کًثر دَدست
ياکايْ داللتَاْ معىأٓ ازدياج وسد جًاوان (مطالعّ مًردْ جًاوان مجارد سااکه شاُر
تُران سال )1376

243

واَید حسیىی ،سید محمد سیدمیرزایی ،باقر ساريخاوی
مطالعّ کٕفٓ مصرف آب در ویاٌ زوان شُر اصفُان

271

مسعًد حاجیزادٌ میمىدی ،حسیه افراسیابی ،مریم بُارلًئی
ادراک زوان از گردشیرْ تکجىسٕتٓ کارکردَاا ،ااال َاا ي راَبردَااْ مًاجُاٍ در
خاوًادٌ

275

ودا رضًیزادٌ ،زَرا برادران کاشاوی
تًاومىدسازْ زوان سرپرست خاوًار با تأکٕد بر بروامٍَاْ اُارم ،پاىج ي ششا تًساعّ
جمًُرْ اسالمٓ أران

مىصًرٌ زارعان ،معصًمٍ زارعی ،عطیٍ َىرديست
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دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست
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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
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 .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
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*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
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 .9ژر رافتژمقالپژخزژطنرقژوار اهژن نرا ژعلمدژرخن اهژتهنخ ژ پژن اند:ژ http://Jwdp.ut.ac.irخمدا وذرنژخست.ژ ژ
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