بِ ًبم آفرٗدگبر
زى در تَسعِ ٍ س٘بست

(پژٍّش زًاى)
دٍرٓ  ،16شوبرٓ  ،4زهستبى 1397

رابطٔ هصرفگراٖٗ ٍ ًگبُ کبالٖٗ بِ اًسبى بب س٘بل٘ت عشق در زًدگٖ زًبشَٖٗ

483

هٌصَرُ زارعاى ،امالبٌیي چابکی
تقبطع جٌس٘ت ٍ خبًَادُ؛ فْن زًبًِ از ازدٍاج ٍ زًدگٖ خبًَادگٖ

499

ٍحید قاسوی ،سویِ عربخراساًی ،علی رباًی خَراسگاًی
فراٌٗدپژٍّٖ تکَٗي رشتٔ هطبلعبت زًبى هعطَف بِ تغ٘٘رات پابراداٗوٖ جٌسا٘ت )هطبلعأ
هَردٕ :داًشگبُّبٕ اهرٗکب(

525

فاطوِ قاسوپَر ،زّرُ ًصرت خَارزهی
تأهلٖ بر تحَل پبراداٗوٖ هسئلٔ «هبدرٕ» در اًدٗشٔ فوٌ٘٘ستٖ

551

هرین رفعتجاُ ،ابَعلی ٍدادّیر ،شیَا علیًقیاى
استرس ٍ خشًَت ف٘سٗکٖ هرداى علِ٘ زًبىٗ :ک تحق٘ق ک٘فٖ

581

حسیي بٌیفاطوِ ،هحود عباسزادُ ،هحودباقر علیسادُاقدمً ،یّر هحودپَر
ًقش َّٗت ،کل٘شِ ّبٕ جٌس٘تٖ ٍ خَدکبرآهدٕ بر هشبرکت زًبى رٍستبٖٗ در فعبل٘تّابٕ
اقتصبدٕ ،اجتوبعٖ ٍ س٘بسٖ

603

هسعَد یسداىپٌاُ ،کژال خدری ،هعصَهِ فرٍزاًی ،هسعَد برادراى
بررسٖ تأث٘ر تَاًوٌدسبزٕ زًبى بر تَسعٔ دهَکراسٖ

هسعَد ًیکَقدم ،هحدثِ قلیزادُ اهیرآباد ،عبداهلل خَشٌَدی
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دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست
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قالة ژ
 Wordژ ژ
ًطاًٖژ:ژ http://Jwdp.ut.ac.irر ژقسوتژ خٌّوإژًَٗسٌوگاىژقنخ ژگنف ِژخست.
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