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  )نگارانهمطالعة مردم(ها  اجتماعي شركتيتاز مسئولعسلويهمنطقةزناندرك معنايي
1  مهتا بذرافكن، محمدتقي ايمان

  هياروم شهرزنانيازهاينبايشهريعموميفضاهاانطباقزانيم يبررس
23  بين رضا جهان،پوالد احمدي،پخشان خضرنژاد،محمدرضا پورمحمدي

مطالعة (معتاد آوري زنان داراي همسر تابسالمت روان وبرمحوراثربخشي آموزش خانواده
  )سبزوار: موردي

 41  محمد ناعمي علي
  )اي ارائة يك نظرية زمينه(پذيري سياسي دانشجويان دخترهاي جامعه چالش
53  محمدرضا محمدجاني،محمدصادق مهدوي سيد
  شناختي ميانجي سبك نقش:گرايش كارآفرينانة دانشجويان دخترهوش هيجاني بر تأثير

73  نژاداسماعيل شعبانياحمدرضا قاسمي،آصف كريمي،
هاي  با تأكيد بر عضويت در گروه(رشتة علوم اجتماعيسهم علمي زنان دانشگاهي سنجش

  )ـ پژوهشي علمي علمي و نشريات
93  مهدي عليزاده،زادهحيدر جانعلي، نادر رازقي

  در استان همدانكارآفرينشخصيتي بر موفقيت زنان روستاييهاي ويژگي تأثير
113  عطيه سليماني،احمد يعقوبي فراني

 يشهردار 6 ةمنطق: مطالعة موردي(زناندسازيتوانمني برشهروندآموزشسنجش تأثير
  )تهران
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  زن در توسعه و سياستدستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 
ــار .1 ــا رويكــرد جنســيتي ل زنــان ئمســاة مقالــه پژوهشــي و درب باشــد و در ديگــر نشــريات داخــل و خــارج  و ب

 .كشور چاپ نشده باشد

 فايلدر و ) كلمه 5000تا  4000بين ( باشد 12با فونت  A4 صفحه 15حداكثر شده و در  چينيمقاله حروف  .2
Word شدة مجله  بندي قالب(template) اين فرمت در سامانة مجله به . شده ارسال شود و در استايل تنظيم
 .ستقسمت راهنماي نويسندگان قرار گرفته ا درhttp://Jwdp.ut.ac.ir : نشاني 

آورده شود كه ) كلمه 200 -250 بين(انگليسي  ةو چكيد) كلمه 200ـ150بين (فارسي  ةدر ابتداي مقاله چكيد  .3
 .هاي كليدي باشد گيري همراه با واژه ترين نتيجهو مهم ،اي از موضوع مقاله، روش تحقيق در آن خالصه

و  ،هاي تحقيق نظري، روش تحقيق، يافتههاي مقدمه، شامل طرح مسئله، چارچوب بخش ئةارا ،چكيدهپس از   .4
 . هاي تحقيقي ضروري است تحقيق در مقاله ةگيري مرتبط با چارچوب نظري و حل مسئلنتيجه

 . نثر مقاله و شيوايي نگارش از جمله معيارهاي مهم داوري مقاله است  .5

 .معادل التين اسامي و مفاهيم مهم در پاورقي هر صفحه آورده شود  .6

: منبع در فهرست فارسي الفبايي منابع و درون قالب درج شود؛ مثال ةمنابع در داخل متن، شمار ي ارجاع بهبرا .7
]4[. 

ـ ارافهرسـت الفبـايي منـابع مـورد اسـتفاده فارسـي و انگليسـي بـه طـور جداگانـه بـه شـكل زيـر               ،در پايان مقاله .8  هئ
 :شود

، )نام و نام خانوادگي مترجم(جلد،  ة، شمارعنوان كتاب .)سال انتشار(خانوادگي، نام نام: كتاب*
  .انتشارات: چاپ، محل انتشار ةشمار

  .هاه، شماره، صفحنام نشريه، »عنوان مقاله« .)سال انتشار(خانوادگي، نام نام :مقاله*
دكترا، / ارشدكارشناسية نامنامه، پايان پايان عنوان .)سال انتشار(نام خانوادگي، نام :نامه پايان*
 .دانشكده، دانشگاهرشته، 

 .»نام گزارش«) سال انتشار( نام سازمان :گزارش*

 .نشاني كامل سايت): تاريخ اخذ مطلب(خانوادگي، نام  نام :مطلبي در اينترنت*

  . استپذير امكان http://Jwdp.ut.ac.ir : به نشاني نشريات علمي دانشگاه تهراندريافت مقاله از طريق پايگاه   .9
 .چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران است و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است  .10

  .شود گيري آن در اين فصلنامه متوقف مياي ديگر، پيمقاله به نشريه ئةدر صورت ارا .11
 .است )نويسندگان( نويسنده ةعهد ريال و بر 000/000/2شده  چاپ مقاالت پذيرفته ةهزين .12

 .است )نويسندگان( نويسندهعهده  ها برمسئوليت مطالب مندرج در مقاله. 13




