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 7  کىىذگان لًازم آرأشٓ لًکس: تحلٕلٓ بر رفتار زوان أراوٓ ارائّ مذل رفتار اوتخابٓ مصرف
 امیر خانلری، مسعود کیماسی، محمدصالح ترکستانی، ایمان یعقوبیان

 71  7931دارْ ي رفتار پرخطر در زوذگٓ مجردْ؛ مطالعّ پٕمأشٓ زوان شُر ٔسد  رابطّ بٕه دٔه
 نژاد حمید حجازی، الهام مرادی احمد کالته ساداتی،

ْ ( اْ برساخت معىأٓ تأخٕر سه ازدياج براساس وظرّٔ زمٕىٍ داوشوجًٔان دختور    :مطالعّ موًرد

 39  )شُر مشُذ
  شهال باقری، جواد مداحی، طاهره لطفی خاچکی

 17   اْ ارائّ مذل رفتار مىحرفاوّ جىسٓ وًجًاوان دختر: تأملٓ بر رئکرد زمٕىٍ
  شریفیراد، سعید  نفیسه فقیهی مقدس، فهیمه مؤمنی

 31  َاْ ازدياج مجذد زوان با حضًر فرزوذ: پژيَشٓ کٕفٓ چالش
 رزگار محمدی، زهرا محمدی

 777  َاْ مراقبت از کًدک در أران: مطالعّ پذٔذارشىاختٓ تجارب مادران شاغل از سٕاست
 راحله کاردوانی

خواوًار  طراحٓ ي تبٕٕه مذل پارادٔمٓ کارآفرٔىٓ اجتماعٓ با رئکرد تًاومىذسازْ زوان سرپرست 

 731   )مطالعّ مًردْ: کمٕتّ امذاد امام خمٕىٓ )رٌ( استان فارس(
 رضا زارع، محمد صفری دشتکی

 
  



 

 

 زن در توسعه و سیاستدستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه 

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

ژفاٗلر ژكلوِ(ژٍژژ5000تاژژ4000)ت٘يژ تاضوژ12تاژفًَتژ A4 صفحِژ15حوخكثنژضوُژٍژر ژژچٌٖ٘هقالِژحنٍفژ .2
Wordژهجلِژژتٌوٕژقالةژ ژخس اٗلژتٌظ٘نژ(template)ضوٓ ژر  ژتِژژٍ ژساهأًژهجلِ ژخٗيژفنهتژر  ژخ سالژضَر. ضوُ
 ست.قسوتژ خٌّوإژًَٗسٌوگاىژقنخ ژگنف ِژخژر http://Jwdp.ut.ac.ir :ژًطاًٖژ

كلوِ(ژآٍ رُژضَرژكِژژ200ژ-250ژت٘يخً ل٘سٖژ)ژٓكلوِ(ژٍژچد٘وژ200ه150ت٘يژ)فا سٖژژٓر ژخت وخٕژهقالِژچد٘وژ .3
 ّإژكل٘وٕژتاضو.ژگ٘نٕژّونخُژتاژٍخژُژتنٗيژً ٘جٍِژهْنژ،خٕژخزژهَضَعژهقالِ،ژ ٍشژتحق٘قژر ژآىژاالصِ

ٍژژ،ّإژتحق٘قژًظنٕ،ژ ٍشژتحق٘ق،ژٗاف ِّإژهقوهِ،ژضاهلژطنحژهسئلِ،ژچا چَبژتخصژئٔخ خژ،چد٘وُوسژخزژژ .4
 ّإژتحق٘قٖژضنٍ ٕژخست.ژژتحق٘قژر ژهقالِژٔگ٘نٕژهنتثطژتاژچا چَبژًظنٕژٍژحلژهسئلً ٘جِ

 ًثنژهقالِژٍژضَ٘خٖٗژً ا شژخزژتولِژهؼ٘ا ّإژهْنژرخٍ ٕژهقالِژخست.ژژ .5

 هؼارلژالت٘يژخساهٖژٍژهفاّ٘نژهْنژر ژواٍ قٖژّنژصفحِژآٍ رُژضَر.ژ .6

هٌثغژر ژفْنستژفا سٖژخلفثاٖٗژهٌاتغژٍژر ٍىژقالبژر  ژضَر؛ژهثال:ژژٓهٌاتغژر ژرخالژه ي،ژضوا ژٕژخ تاعژتِتنخ .7
]4[. 

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

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

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

ژًامژنامه: پايان* ژخً طا (ااًَخرگٖ، ژ)سال ژواٗاىژواٗاىژػٌَخىژ.ًام ژًاهًاهِ، ژرك نخ،ژكا ضٌاسٖٔ خ ضو/
 رخًطدوُ،ژرخًط اُ. ض ِ،ژ

 «.ًامژگزخ ش»)سالژخً طا (ژژًامژسازهاىژگسارش:*

 ااًَخرگٖ،ژًامژ)تا ٗخژخاذژهطلة(:ژًطاًٖژكاهلژساٗت.ژًامژمطلبي در اينترنت:*

ٖ:ژژًطنٗا ژػلوٖژرخًط اُژتْنخىر ٗافتژهقالِژخزژطنٗقژواٗ اُژژ .9 ژ.ژخستوذٗنژخهداى http://Jwdp.ut.ac.ir تِژًطاً

 چاجژهقالِژر ژفصلٌاهِژهٌَطژتِژتأٗ٘وژرخٍ خىژخستژٍژفصلٌاهِژر ژٍٗنخٗصژهطالةژآزخرژخست.ژ .10

ژرٗ ن،ژوٖهقالِژتِژًطنِٗژئٔر ژصَ  ژخ خ .11 يژفصلٌاهِژه َقفژهٖٕخ ژضَر.ژگ٘نٕژآىژر ژٗخ

 خست.ژ)ًَٗسٌوگاى(ژًَٗسٌوُژٓػْوژ ٗالژٍژتنژ000/000/3ضوُژژچاجژهقاال ژوذٗنف ِژّٔزٌٗ .12

تژهطالةژهٌو  ژر ژهقالِ.ژ13 َ٘ل  خست.ژ)ًَٗسٌوگاى(ژًَٗسٌوُػْوُژژّاژتنهسئ

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

