بٍ وام آفرٔذگار
زن در تًسعٍ ي سٕاست

(پژوهش زنان)
ديرِ  ،71شمارِ  ،7بُار 7931
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راحله کاردوانی
طراحٓ ي تبٕٕه مذل پارادٔمٓ کارآفرٔىٓ اجتماعٓ با رئکرد تًاومىذسازْ زوان سرپرست خواوًار
(مطالعّ مًردْ :کمٕتّ امذاد امام خمٕىٓ (رٌ) استان فارس)

رضا زارع ،محمد صفری دشتکی
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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 ِژضوُژ3/000/000ژ
ّاژتنػْوُژًَٗسٌوُژ(ًَٗسٌوگاى) ژخست.
.13ژهسئَل٘تژهطالةژهٌو ژر ژهقالِ ژ

