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 بٍ وام آفرٔدگار

 
 تًسعٍ ي سٕاستوشرّٔ زن در 

 (پژيَش زوان)
 2333 پإٔس ،3، شمارِ 21 ديرِ

 

 
 خاوًادٌ در زوان براْ پًل مفًُم شىاختٓ بررسٓ جامعٍ

 

 523 ویا ، يحید کشافیجُاوگیر جُاوگیری

 شىاختٓ ريأت زوان از زودان، پس از آزادْ تحلٕل جامعٍ
 543 ، زَرا میرحسیىیسُیال صادقی فسایی

 محًر کارگران خدماتٓ زن زْ مُارتتًاومىدسا
 اْ کٕفٓ در مراکس اقامتٓ شُر مشُد مطالعٍ

 565 احمدرضا اصغرپًر ماسًلٍ، مُدی کرماوی، زَرا برادران کاشاوی، بُمىی محسه وًغاوی دخت

 وقش تعدٔلگرْ جىسٕت :رابطّ بٕه خًدکارآمدْ کارآفرٔىاوٍ با قصد کارآفرٔىاوٍ
 583 الٍ رضائی ريح

 َاْ معىأٓ احساس واامىٓ زوان در فضاَاْ عمًمٓ کٕفٓ داللت ّمطالع

 403 ، سارا خساییامید قادرزادٌ

 خاوًادگٓ زوان سرپرست خاوًار/ بررسٓ تعارض شغلٓ

 423 ، َاجر عظیمیامیر رستگار خالد

 جمعٕتٓ افسأش سه ازدياج ـ َاْ اجتماعٓ کىىدٌ تعٕٕه

 )تُرانَاْ  داوشگاٌ داوشجًٔان زن تحصٕالت تکمٕلٓ)

 444 ، مرتضی روجبرپًر ، شُال کاظمیزیىب کايٌ فیريز

 شىاختٓ زوان در خدمات اطالعاتٓ ي داوشٓ ريانشىاسأٓ ي تبٕٕه عًامل مؤثر بر تًاومىدسازْ 
 464 محمدرضا اسمعیلی گیًی  ،سماوٍ رحیمیان  ،امریم واخد

 
  

مطالعۀ موردی: زنان متأهل شهر تبریز()

 

()

 



 

 

 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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