
 
 به نام آفریدگار

 
 توسعه و سیاستزن در 

 )پژوهش زنان(
 8311 پاییز ،3، شمارة 81 دورة

 
 

 333  سال در ارتباط با خود، دیگران و محیط مطالعۀ کیفی نقشِ گذار هویتی زنان میان
 شکرانه رهبری، معصومه اسمعیلی، عبدالباسط محمودپور

 333  ای آن در میان زنان شهر تهران انداز و پیامدهای توسعه های پس گونه
 زاده، فریبا پروینیان اهلل رستمعلی ولی

یی عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در نواحی روستایی )مطالعۀ موردی: دهستان خرقاان  شناسا

 318 شهرستان آوج( -غربی
  زاده، مریم محمدبیگی سلخوری حسن قاسملو، حسین کریم

فنااوری   و زنان روستایی )مطالعۀ موردی: پارک علام  زایی تغالشهای علم و فناوری در ا نقش پارک
 703 ستان(استان سیستان و بلوچ

  حسن افراخته، سمیه عزیزی
 738  زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه هتحلیل تجرب

 شایسته کرمخانی، عالیه شکربیگی، احسان رحمانی خلیلی

 763  الگوی کاربردی توسعۀ توانمندسازی زنان جامعۀ ایرانی: یک پژوهش ترکیبی
 فهیمه کشاورزی، بابک شمشیری

 713   ماعی ازخودبیگانگی در زنان و ارائۀ راهبردهای برای رهایی از آنمطالعۀ تجربۀ اجت
 محمد سیدمیرزاییزهرا خاوری، علیرضا محسنی تبریزی، سید

 
  



 

 

 زن در توسعه و سیاستدستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 

 اشههوژشژر ژرر ههنژن ههنرا ژرخاههلژشژاهها  ژشژ ههاژ شردههنرژتيسهه  دژلژزنهها ژئمسههاۀژمقالههپژوهشي ههدژشژر  هها  .1
 ك و ژچاپژن وهژ اشو.

ژفارلر ژكلمپ(ژشژژ1444تاژژ0444)  نژ  اشوژ12فونتژژ ا A4 صفحپژ11حوخكثنژشوهژشژر ژژچ يدمقالپژحنشفژ .2
Wordژمجلپژژ يویژقالبژ ژخس ارلژتيظ مژ(template)شوۀ ژر  ژ پژژش ژسامانۀژمجلپ ژخرنژفنمتژر  ژخ سالژشور. شوه
 قسمتژ خييمایژنورسيوگا ژقنخ ژگنف پژخست.ژر http://Jwdp.ut.ac.ir :ژن اندژ

كلمپ(ژآش رهژشورژكپژژ244ژ-214ژ  نخن ل سدژ)ژۀكلمپ(ژشژچد وژ244ه114  نژ)فا سدژژۀر ژخ  وخیژمقالپژچد وژ .3
 يایژكل ویژ اشو.ژگ نیژيمنخهژ اژشخژهژتنرنژن  جپشژمهمژ،خیژخزژموضوعژمقالپ،ژ ششژتحق قژر ژآ ژاالصپ

شژژ،يایژتحق قژيایژمقومپ،ژشاملژطنحژمسئلپ،ژچا چوبژنظنی،ژ ششژتحق ق،ژراف پ خشژئۀخ خژ،چد وهوسژخزژژ .0
 يایژتحق قدژضنش یژخست.ژژتحق قژر ژمقالپژۀنتبطژ اژچا چوبژنظنیژشژحلژمسئلگ نیژمن  جپ

 نثنژمقالپژشژش وخردژن ا شژخزژتملپژمع ا يایژمهمژرخش یژمقالپژخست.ژژ .1

 معارلژالت نژخسامدژشژمفاي مژمهمژر ژواش قدژينژصفحپژآش رهژشور.ژ .6

ميبعژر ژفهنستژفا سدژخلفباردژميا عژشژر ش ژقالبژر  ژشور؛ژمثال:ژژۀیژخ تاعژ پژميا عژر ژرخالژم ن،ژشما  نخ .7
]0[. 

ژپئهژخ خفهنستژخلفبهاردژميها عژمهو رژخسه فارهژفا سهدژشژخن ل سهدژ هپژطهو ژتوخگانهپژ هپژشهدلژزرهنژژژژژژژژژژژژژژ،ر ژوارا ژمقالپ .8
 شور:

ژخن  ا (نامكتاب: * ژ)سال ژنام ژك ابژ.اانوخرگد، ژشما عيوخ  ژم نتم(،ژژۀ، ژاانوخرگد ژنام ژش ژ)نام تلو،
ژچاپ،ژمحلژخن  ا :ژخن  ا خ .ژۀشما 

ژ.ياپ،ژشما ه،ژصفحنامژن نرپ،ژ«عيوخ ژمقالپ»ژ.اانوخرگد،ژنامژ)سالژخن  ا (نامژمقاله:*

ژنامژنامه: پايان* ژخن  ا (اانوخرگد، ژ)سال ژوارا ژوارا ژعيوخ ژ.نام ژنامنامپ، ژرك نخ،ژكا شياسدۀ خ شو/
 رخن دوه،ژرخن  اه. ش پ،ژ

 «.نامژگزخ ش»)سالژخن  ا (ژژنامژسازما ژگزارش:*

 اانوخرگد،ژنامژ)تا رخژخاذژمطلب(:ژن اندژكاملژسارت.ژنامژمطلبي در اينترنت:*

ژ.ژخستوذرنژخمدا  http://Jwdp.ut.ac.ir  پژن اند:ژژن نرا ژعلمدژرخن  اهژتهنخ ر رافتژمقالپژخزژطنرقژوار اهژژ .9

 چاپژمقالپژر ژفصليامپژميوطژ پژتأر وژرخش خ ژخستژشژفصليامپژر ژشرنخرشژمطالبژآزخرژخست.ژ .14

ژشور.ژگ نیژآ ژر ژخرنژفصليامپژم وقفژمدخیژرر ن،ژودمقالپژ پژن نرپژئۀر ژصو  ژخ خ .11

 خست.ژ)نورسيوگا (ژنورسيوهژۀعهوژ رالژشژ نژ444/444/3شوهژژچاپژمقاال ژوذرنف پژۀيزري .12

 خست.ژ)نورسيوگا (ژنورسيوهعهوهژژياژ نمسئول تژمطالبژميو  ژر ژمقالپ.ژ13

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

