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 بِ ًام آفرٗدگار

 
 تَسعِ ٍ س٘استًشرٗٔ زى در 

 (پژيَش زوان)
 2131 تاىزهس ،4، شوارٓ 21 دٍرٓ

 
 
دّسوتاى  : ِهطالعو  هوَرد ) در جَاهع رٍستاٖٗ هشکالت دختراى ٍّا  چالش شٌاسٖ آس٘ب

 (شْرستاى کرهاًشاُ هاّ٘دشت
 984 ، مُىا شاَمرادی، فاطمٍ ساساویطاَرٌ ملکی ،، ماریٍ صحراییفرحىاز رستمی

 ازدٍاج هَقت زًاى گ٘رٕ ّإ شکل ک٘فٖ شراٗط ٍ زهٌِ٘ ٔهطالع
 705 یرضاو یقٍصد ،ئیفسا یصادق یالسُ، یکالوتر یهعبدالحس

 شْرٕ اٗراى ٔدر هٌطق سٌجش عَاهل جوع٘تٖ هؤثر بر هشارکت اقتصادٕ زًاى
 727 چابک سیدٌ مًوا سید مُديی، شُریار زريکی  ،علمی  زَرامیال

 زًاى کارآفرٗي در رٍستاّإ شْرستاى ه٘اًِ ّإٍکار کسبعولکرد  بر هؤثر سٌجش عَاهل
 797 ، سیدرضا سیدیه، احمد یعقًبی فراویویا غالمحسیه حسیىی

 (دختراى جَاى شْر کرهاًشاُ: ِهطالعهَرد ) ّإ ب٘ي دٍ جٌس دٍستٖ بٌدٕ سٌخ
 774 ، لیال پرویانمحسه ویازی

 گراٖٗ زًاى اٗراًٖ زٗست ش عَاهل هؤثر بر هح٘طسٌج

 755 پًر پريیه علی، امیر ملکی

 )قشن ٓرٗدراز، جس رٍستإ ش٘ب: هَرد هطالعِ( اکَتَرٗسن ٍ تَاًوٌدسازٕ زًاى رٍستاٖٗ
 745 سمیمُدیٍ قا، لیال يثًقی

هَرد ) شٌاختٖ رٍاىبر ًقش هتغ٘رّإ سازهاًٖ ٍ  تأک٘دتب٘٘ي فرسَدگٖ شغلٖ زًاى شاغل با 

 (ٍ آزاد اسالهٖ ش٘رازإ  داًشگاُ فٌٖ ٍ حرفِ: هطالعِ

 166 ، میترا یادگارمحمدحسه صیف
 

  



 

 

 زن در توسعه و سیاستدستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 

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

ژفاٗلر ژٍژ(ژكلوِژ5000تاژژ4000ت٘يژ) تاضوژ12تاژفًَتژ A4 صفحِژ15حوخكثنژضوُژٍژر ژژچٌٖ٘هقالِژحنٍفژ .2
Wordژژتٌوٕژقالةژ ژهجلِ ژخس اٗلژتٌظ٘نژ(template)ضوٓ ژر  ژخ سالژضَرژٍ ژضوُ ژتِژ. ژساهأًژهجلِ خٗيژفنهتژر 
 .قسوتژ خٌّوإژًَٗسٌوگاىژقنخ ژگنف ِژخستژر http://Jwdp.ut.ac.ir :ژًطاًٖژ

آٍ رُژضَرژكِژ(ژكلوِژ200ژ-250ژت٘ي)خً ل٘سٖژژٍٓژچد٘و(ژكلوِژ200ه150٘يژت)فا سٖژژٓر ژخت وخٕژهقالِژچد٘وژ .3
 .ّإژكل٘وٕژتاضوژگ٘نٕژّونخُژتاژٍخژُژتنٗيژً ٘جٍِژهْنژ،خٕژخزژهَضَعژهقالِ،ژ ٍشژتحق٘قژر ژآىژاالصِ

ٍژژ،ّإژتحق٘قژّإژهقوهِ،ژضاهلژطنحژهسئلِ،ژچا چَبژًظنٕ،ژ ٍشژتحق٘ق،ژٗاف ِتخصژئٔخ خژ،چد٘وُوسژخزژژ .4
 .ژّإژتحق٘قٖژضنٍ ٕژخستژتحق٘قژر ژهقالِژٔگ٘نٕژهنتثطژتاژچا چَبژًظنٕژٍژحلژهسئلً ٘جِ

 .ژًثنژهقالِژٍژضَ٘خٖٗژً ا شژخزژتولِژهؼ٘ا ّإژهْنژرخٍ ٕژهقالِژخستژ .5

 .هؼارلژالت٘يژخساهٖژٍژهفاّ٘نژهْنژر ژواٍ قٖژّنژصفحِژآٍ رُژضَرژ .6

:ژفْنستژفا سٖژخلفثاٖٗژهٌاتغژٍژر ٍىژقالبژر  ژضَر؛ژهثالژهٌثغژر ژٕٓژخ تاعژتِژهٌاتغژر ژرخالژه ي،ژضوا تنخ .7
]4[. 

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

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

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

ژًامژ:نامه پايان* ژااًَخرگٖ، ژخً طا )ًام ژواٗاىژواٗاىژػٌَخىژ.(سال ژًاهًاهِ، ژخ ضوكا ضٌاسٖٔ رك نخ،ژ/
 . ض ِ،ژرخًطدوُ،ژرخًط اُ

 .«ًامژگزخ ش»(ژخً طا سالژ)ژًامژسازهاىژ:گسارش*

 .ًطاًٖژكاهلژساٗت(:ژتا ٗخژخاذژهطلة)ااًَخرگٖ،ژًامژژًامژ:مطلبي در اينترنت*

ژخزژطنٗقژواٗ اُژژ .9 ژ.ژخستوذٗنژخهداى http://Jwdp.ut.ac.ir :ژتِژًطاًٖژًطنٗا ژػلوٖژرخًط اُژتْنخىر ٗافتژهقاِل

 .چاجژهقالِژر ژفصلٌاهِژهٌَطژتِژتأٗ٘وژرخٍ خىژخستژٍژفصلٌاهِژر ژٍٗنخٗصژهطالةژآزخرژخستژ .10

ژتِژًطنِٗژئٔر ژصَ  ژخ خ .11 ژ.ضَرژگ٘نٕژآىژر ژخٗيژفصلٌاهِژه َقفژهٖخٕژرٗ ن،ژوٖهقاِل

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

 .خستژ(ًَٗسٌوگاى)ژًَٗسٌوُػْوُژژّاژتنهطالةژهٌو  ژر ژهقالِهسئَل٘تژ.ژ13
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