
 
 بٍ وبم آفزٔدگبر

 
 تًسعٍ ي سٕبستسن در 

 )پژٍّش زًاى(
 1397 پبٕٔش ،3، ضمبرِ 16 ديرِ

 
 

حجببٓ در ديرِ پُلوًْ   بزرسٓ يضعٕت تصًٔز بٓ حجببٓ اجببرْ حجببٓ ي بٓ عصز تصًٔز بٓ
 339  ديم

 طیبِ ًجفی، ًیک هحودرضا قائوی

سبسْ فزَىگٓ اسدياج ي فزسودآيرْ در مٕبن سووبن ضوُز تُوزان: بوب رئ وزد       بزرسٓ مفًُم

 359  ضىبختٓ و ضىبسٓ سببوٓ جبمعٍ
 اردبیلی لیال، فیاض ابراّین، اهیلیا ًرسسیاًس

ٔو  بزرسوٓ    1046وو 1396عزصوّ سٕبسوت   سىبرًَٔبْ پٕص ريْ حضًر سوبن أزاووٓ در  

 379   پژيَبوٍ آٔىدٌ
 زّرُ ّوتی، تالًی فرّاد درٍیشی سِ

سوبسْ   بىدْ مًاوع ارتقبْ مدٔزٔتٓ سوبن در وظبم آمًسش ي پزيرش مبتىٓ بز مدل ضىبسبٔٓ ي سطح
 397   سبختبرْ تفسٕزْ

 هیوٌت عابدیٌی بلترک، سیرٍس هٌصَری
 015    1390و1385َبْ  طٓ سبل يمٕز در أزان الگًْ تفبيت جىسٓ مزگ

 پَر، هجید کَششی، اردشیر خسرٍی عباس عسکری ًدٍشي، هحود ساساًی

َبْ  ضًاَدْ اس ضزکت ،ضعف کىتزل داخلٓي  مدٔزٌ حضًر سوبن در َٕئت هٕارتببط ببزرسٓ 

 039  ضدٌ در بًرس ايراق بُبدار تُزان پذٔزفتٍ
 هحسٌی ًَئی، خدیجِ یاسر رضائی پیتِ

 057   پذٔزْ سوبن در سًاوح طبٕعٓ: ٔ  بزسبختّ اجتمبعٓ آسٕب
 پَر گتابی کرم حبیب

 
  



 

 

 توسعه و سیاستزن در دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 

تاضههوژٍژر ژرٗ ههنژًطههنٗا ژرخاههلژٍژاهها  ژٍژتههاژ ٍٗدههنرژتٌسهه٘ ٖژلژزًههاىژئهسههآژهقالههِژوهٍّطههٖژٍژر تهها  .1
 كطَ ژچاجژًطوُژتاضو.

ژفاٗلر ژكلوِ(ژٍژژ5000تاژژ4000)ت٘يژ تاضوژ12تاژفًَتژ A4 صفحِژ15حوخكثنژضوُژٍژر ژژچٌٖ٘هقالِژحنٍفژ .2
Wordژهجلِژژتٌوٕژقالةژ ژخس اٗلژتٌظ٘نژ(template)ضوٓ ژر  ژتِژژٍ ژساهأًژهجلِ ژخٗيژفنهتژر  ژخ سالژضَر. ضوُ
 قسوتژ خٌّوإژًَٗسٌوگاىژقنخ ژگنف ِژخست.ژر http://Jwdp.ut.ac.ir :ژًطاًٖژ

كلوِ(ژآٍ رُژضَرژكِژژ200ژ-250ژت٘يخً ل٘سٖژ)ژٓكلوِ(ژٍژچد٘وژ200ه150ت٘يژ)فا سٖژژٓر ژخت وخٕژهقالِژچد٘وژ .3
 ّإژكل٘وٕژتاضو.ژگ٘نٕژّونخُژتاژٍخژُژتنٗيژً ٘جٍِژهْنژ،لِ،ژ ٍشژتحق٘قخٕژخزژهَضَعژهقاژر ژآىژاالصِ

ٍژژ،ّإژتحق٘قژّإژهقوهِ،ژضاهلژطنحژهسئلِ،ژچا چَبژًظنٕ،ژ ٍشژتحق٘ق،ژٗاف ِتخصژئٔخ خژ،چد٘وُوسژخزژژ .4
 ّإژتحق٘قٖژضنٍ ٕژخست.ژژتحق٘قژر ژهقالِژٔگ٘نٕژهنتثطژتاژچا چَبژًظنٕژٍژحلژهسئلً ٘جِ

 ًثنژهقالِژٍژضَ٘خٖٗژً ا شژخزژتولِژهؼ٘ا ّإژهْنژرخٍ ٕژهقالِژخست.ژژ .5

 هؼارلژالت٘يژخساهٖژٍژهفاّ٘نژهْنژر ژواٍ قٖژّنژصفحِژآٍ رُژضَر.ژ .6

هٌثغژر ژفْنستژفا سٖژخلفثاٖٗژهٌاتغژٍژر ٍىژقالبژر  ژضَر؛ژهثال:ژژٕٓژخ تاعژتِژهٌاتغژر ژرخالژه ي،ژضوا تنخ .7
]4[. 

ژِئهژخ خفْنستژخلفثهاٖٗژهٌهاتغژههَ رژخسه فارُژفا سهٖژٍژًخ ل٘سهٖژتهِژطهَ ژتوخگاًهِژتهِژضهدلژزٗهنژژژژژژژژژژژژژژ،ر ژواٗاىژهقالِ .8
 ضَر:

ژخً طا (ًامكتاب: * ژ)سال ژًام ژك ابژ.ااًَخرگٖ، ژضوا ػٌَخى ژه نتن(،ژژٓ، ژااًَخرگٖ ژًام ژٍ ژ)ًام تلو،
ژچاج،ژهحلژخً طا :ژخً طا خ .ژٓضوا 

ژ.ّاِ،ژضوا ُ،ژصفحًامژًطنِٗ،ژ«ػٌَخىژهقالِ»ژ.ااًَخرگٖ،ژًامژ)سالژخً طا (ًامژمقاله:*

ژًامژنامه: پايان* ژخً طا (ااًَخرگٖ، ژ)سال ژواٗاىژواٗاىژػٌَخىژ.ًام ژًاهًاهِ، ژرك نخ،ژكا ضٌاسٖٔ خ ضو/
  ض ِ،ژرخًطدوُ،ژرخًط اُ.

 «.ًامژگزخ ش»)سالژخً طا (ژژًامژسازهاىژگسارش:*

 هطلة(:ژًطاًٖژكاهلژساٗت.ااًَخرگٖ،ژًامژ)تا ٗخژخاذژژًامژمطلبي در اينترنت:*

ٖ:ژژًطنٗا ژػلوٖژرخًط اُژتْنخىر ٗافتژهقالِژخزژطنٗقژواٗ اُژژ .9 ژ.ژخستوذٗنژخهداى http://Jwdp.ut.ac.ir تِژًطاً

 چاجژهقالِژر ژفصلٌاهِژهٌَطژتِژتأٗ٘وژرخٍ خىژخستژٍژفصلٌاهِژر ژٍٗنخٗصژهطالةژآزخرژخست.ژ .10

ژرٗ ن،ژوٖهقالِژتِژًطنِٗژئٔخ خر ژصَ  ژ .11 يژفصلٌاهِژه َقفژهٖٕخ ژضَر.ژگ٘نٕژآىژر ژٗخ

 خست.ژ)ًَٗسٌوگاى(ژًَٗسٌوُژٓػْوژ ٗالژٍژتنژ000/000/2ضوُژژچاجژهقاال ژوذٗنف ِژّٔزٌٗ .12

تژهطالةژهٌو  ژر ژهقالِ.ژ13 َ٘ل  خست.ژ)ًَٗسٌوگاى(ژًَٗسٌوُػْوُژژّاژتنهسئ

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

