بٍ وبم آفزٔدگبر
سن در تًسعٍ ي سٕبست

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

عصز تصًٔز بٓحجببٓ ي بٓحجببٓ اجببرْ بزرسٓ يضعٕت تصًٔز بٓحجببٓ در ديرِ پُلوًْ
339
ديم

هحودرضا قائویًیک ،طیبِ ًجفی
بزرسٓ مفًُمسبسْ فزَىگٓ اسدياج ي فزسودآيرْ در مٕبن سووبن ضوُز تُوزان :بوب رئ وزد
359

جبمعٍضىبسٓ سببوٓو ضىبختٓ

اهیلیا ًرسسیاًس ،ابراّین فیاض ،لیال اردبیلی
سىبرًَٔبْ پٕص ريْ حضًر سوبن أزاووٓ در عزصوّ سٕبسوت 1396وؤ 1046و
آٔىدٌپژيَبوٍ

بزرسوٓ
379

فرّاد درٍیشی سِتالًی ،زّرُ ّوتی
ضىبسبٔٓ ي سطحبىدْ مًاوع ارتقبْ مدٔزٔتٓ سوبن در وظبم آمًسش ي پزيرش مبتىٓ بز مدلسوبسْ
397
سبختبرْ تفسٕزْ

هیوٌت عابدیٌی بلترک ،سیرٍس هٌصَری
الگًْ تفبيت جىسٓ مزگيمٕز در أزان طٓ سبلَبْ 1385و1390

015

عباس عسکری ًدٍشي ،هحود ساساًیپَر ،هجید کَششی ،اردشیر خسرٍی
بزرسٓ ارتببط بٕه حضًر سوبن در َٕئتمدٔزٌ ي ضعف کىتزل داخلٓ ،ضًاَدْ اس ضزکتَبْ
039

پذٔزفتٍضدٌ در بًرس ايراق بُبدار تُزان

یاسر رضائی پیتًَِئی ،خدیجِ هحسٌی
آسٕبپذٔزْ سوبن در سًاوح طبٕعٓٔ :

کرم حبیبپَر گتابی

بزسبختّ اجتمبعٓ

057

دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست
 .1هقالههِژوهٍّطههٖژٍژر تهها ٓژهسههائلژزًههاىژٍژتههاژ ٍٗدههنرژتٌسهه٘ ٖژتاضههوژٍژر ژرٗ ههنژًطههنٗا ژرخاههلژٍژاهها ژ
كطَ ژچاجژًطوُژتاضو.
چٌٖ٘ضوُژٍژر ژحوخكثنژ 15ژصفحِ  A4تاژفًَتژ 12ژتاضو (ت٘يژ 4000ژتاژ 5000ژكلوِ)ژٍژر ژفاٗلژ
 .2ژهقالِژحنٍف ژ
تٌوٕضوٓژهجلِژ) (templateژٍژر ژخس اٗلژتٌظ٘نژضوُژخ سالژضَر.ژخٗيژفنهتژر ژساهأًژهجلِژتِژ
قالة ژ
 Wordژ ژ
ًطاًٖژ:ژ http://Jwdp.ut.ac.irر ژقسوتژ خٌّوإژًَٗسٌوگاىژقنخ ژگنف ِژخست.
 .3ژر ژخت وخٕژهقالِژچد٘وٓژفا سٖژ(ت٘يژ150ه200ژكلوِ)ژٍژچد٘وٓژخً ل٘سٖژ(ت٘يژ-250ژ200ژكلوِ)ژآٍ رُژضَرژكِژ
گ٘نٕژّونخُژتاژٍخژُّإژكل٘وٕژتاضو.
ژ
ر ژآىژاالصِژخٕژخزژهَضَعژهقالِ،ژ ٍشژتحق٘ق،ژٍژهْنتنٗيژً ٘جِژ
 .4ژوسژخزژچد٘وُ،ژخ خئٔژتخصّإژهقوهِ،ژضاهلژطنحژهسئلِ،ژچا چَبژًظنٕ،ژ ٍشژتحق٘ق،ژٗاف ِژّإژتحق٘ق،ژٍژ
ً ٘جِگ٘نٕژهنتثطژتاژچا چَبژًظنٕژٍژحلژهسئلٔژتحق٘قژر ژهقالِژّإژتحق٘قٖژضنٍ ٕژخست.ژ
 .5ژًثنژهقالِژٍژضَ٘خٖٗژً ا شژخزژتولِژهؼ٘ا ّإژهْنژرخٍ ٕژهقالِژخست.ژ
 .6ژهؼارلژالت٘يژخساهٖژٍژهفاّ٘نژهْنژر ژواٍ قٖژّنژصفحِژآٍ رُژضَر.
 .7تنخٕژخ تاعژتِژهٌاتغژر ژرخالژه ي،ژضوا ٓژهٌثغژر ژفْنستژفا سٖژخلفثاٖٗژهٌاتغژٍژر ٍىژقالبژر ژضَر؛ژهثال:ژ
].[4
 .8ر ژواٗاىژهقالِ،ژ فْنستژخلفثهاٖٗژهٌهاتغژههَ رژخسه فارُژفا سهٖژٍژخً ل٘سهٖژتهِژطهَ ژتوخگاًهِژتهِژضهدلژزٗهنژخ خئهژِژ
ضَر:
*كتابً :امااًَخرگٖ ،ژًام ژ(سال ژخً طا ) .ژػٌَخى ژك اب ،ژضوا ٓ ژتلو ،ژ(ًام ژٍ ژًام ژااًَخرگٖ ژه نتن)،ژ
ضوا ٓژچاج،ژهحلژخً طا :ژخً طا خ  .ژ
*مقاله:ژًامااًَخرگٖ،ژًامژ(سالژخً طا ).ژ«ػٌَخىژهقالِ»،ژًامژًطنِٗ،ژضوا ُ،ژصفحِّا .ژ
واٗاىًاهِ ،ژواٗاىًاهٔ ژكا ضٌاسٖخ ضو /ژرك نخ،ژ
*پاياننامه :ژًامااًَخرگٖ ،ژًام ژ(سال ژخً طا ) .ژػٌَخى ژ ژ
ض ِ،ژرخًطدوُ،ژرخًط اُ.
*گسارش:ژًامژسازهاىژ(سالژخً طا )ژ«ًامژگزخ ش».
ًامااًَخرگٖ،ژًامژ(تا ٗخژخاذژهطلة):ژًطاًٖژكاهلژساٗت.
*مطلبي در اينترنت:ژ ژ
 .9ژر ٗافتژهقالِژخزژطنٗقژواٗ اُژًطنٗا ژػلوٖژرخًط اُژتْنخىژتِژًطاًٖ:ژ http://Jwdp.ut.ac.irخهداىوذٗنژخست.ژ ژ
 .10ژچاجژهقالِژر ژفصلٌاهِژهٌَطژتِژتأٗ٘وژرخٍ خىژخستژٍژفصلٌاهِژر ژٍٗنخٗصژهطالةژآزخرژخست.
 .11ر ژصَ ژخ خئٔژهقالِژتِژًطنِٗخٕژرٗ ن،ژوٖگ٘نٕژآىژر ژخٗيژفصلٌاهِژه َقفژهٖژضَر .ژ
ٗالژٍژتنػْوٓژًَٗسٌوُژ(ًَٗسٌوگاى)ژخست.
ژ
ّ .12زٌٗٔژچاجژهقاال ژوذٗنف ِژضوُژ2/000/000ژ
ّاژتنػْوُژًَٗسٌوُژ(ًَٗسٌوگاى) ژخست.
.13ژهسئَل٘تژهطالةژهٌو ژر ژهقالِ ژ

