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 483  گراٖٗ ٍ ًگبُ کبالٖٗ بِ اًسبى بب س٘بل٘ت عشق در زًدگٖ زًبشَٖٗ رابطٔ هصرف
 چابکیالبٌیي  هٌصَرُ زارعاى، ام

 499  خبًَادگٖ زًدگٖ ٍ ازدٍاج از زًبًِ فْن خبًَادُ؛ ٍ جٌس٘ت تقبطع
 علی رباًی خَراسگاًی، خراساًی سویِ عرب، ٍحید قاسوی

هطبلعأ  ( هطبلعبت زًبى هعطَف بِ تغ٘٘رات پابراداٗوٖ جٌسا٘ت   ٌٔٗدپژٍّٖ تکَٗي رشتافر

 525   )اهرٗکبّبٕ ُ  داًشگب :هَردٕ
  ًصرت خَارزهیفاطوِ قاسوپَر، زّرُ 

 551   در اًدٗشٔ فوٌ٘٘ستٖ« هبدرٕ»تأهلٖ بر تحَل پبراداٗوٖ هسئلٔ 
  ًقیاى جاُ، ابَعلی ٍدادّیر، شیَا علی هرین رفعت

 581  ٗک تحق٘ق ک٘فٖ :استرس ٍ خشًَت ف٘سٗکٖ هرداى علِ٘ زًبى
 اقدم، ًیّر هحودپَر زادُ، هحودباقر علیسادُ فاطوِ، هحود عباس حسیي بٌی

ّابٕ   جٌس٘تٖ ٍ خَدکبرآهدٕ بر هشبرکت زًبى رٍستبٖٗ در فعبل٘تّبٕ  ًقش َّٗت، کل٘شِ

 603  اقتصبدٕ، اجتوبعٖ ٍ س٘بسٖ
 پٌاُ، کژال خدری، هعصَهِ فرٍزاًی، هسعَد برادراى هسعَد یسداى

 621   بر تَسعٔ دهَکراسٖ بررسٖ تأث٘ر تَاًوٌدسبزٕ زًبى
 زادُ اهیرآباد، عبداهلل خَشٌَدی هسعَد ًیکَقدم، هحدثِ قلی

 
  



 

 

 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 ٗالژٍژتنژ000/000/3ضوُژژچاجژهقاال ژوذٗنف ِژّٔزٌٗ .12

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

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

