
  
  به نام آفريدگار

  
  توسعه و سياستزن در 

  )پژوهش زنان(
  1399 زمستان ،4، شمارة 18 دورة

  
 
بـا اسـتفاده از نـوآوري     هـا  سـازمان هاي جلوگيري از آزار و اذيت بانوان در برنامه يارتقا

 اي تغيير اجتماعي چهارمرحله فرايندمدل : اجتماعي
 509  اصغر سعدآباديعلي،سيد محمد محمودي،پور ندا آرامي

 و خرد هاي كالن گذاريمفهومي حق بر سالمت زنان و تحليل آن در سياستة توسع
 529  ليال بهرامي، هاجر آذري

مادران جايگزين شهر  :مطالعة موردي(دادن رحمزيستة مادران جايگزين از اجاره بررسي تجربه
  )تهران

 557  ، فريبا ميراسكندري، علي باصري، اصغر عسگري خانقاهنسترن دادخواه
ـ الملكنظامخواجهنامهسياستجايگاه زنان در تحليـل گفتمـان انتقـادي     ةبراساس نظري

  فركالف
 579  ، اكرم جودي نعمتي، غالمرضا جمشيديهامنصوره شهرياري
  سكوت و آواي سازماني بر اشتياق شغلي و سالمت سازماني زنان پرستارتأثيرتحليل ساختاري

 601  سارا محمدي
 تأهلبازسازي معنايي سالمت جنسي در ميان زنان م:اجتماعيايمسئلهةمثابسالمت جنسي به

  شهر تبريز
 642  آبادي مهناز كاتبي علي،محمدباقر عليزاده اقدم،زاده، محمد عباسهير توكل آقاياري

  )حال توسعه مطالعة كشورهاي در(سوي برابري و رشد اقتصاديهاز تبعيض جنسيتي ب
 643  زاده، منصور مهيني، زهرا نصراللهيزيداهللا زاهد

  
   



  
  

 »زن در توسعه و سياست« ةالعمل ارسال مقاله به فصلنامدستور

ل زنان و با رويكرد جنسيتي باشد و در ديگر نشريات داخـل  ئمسا ةدربارمقاله پژوهشي و . 1
  .و خارج كشور چاپ نشده باشد

، مطـابق بـا    A4صـفحه   20صـفحه و حـداكثر    16شده و در حـداقل    چيني مقاله حروف. 2
  حاشـــيه از هـــر طـــرف. تنظـــيم شــده باشـــد ، Word 2003فرمــت نشـــريه و در محـــيط  

  .در نظر گرفته شودمتر  سانتي 5/3و از پايين  متر سانتي  3
و  11چكيده : ؛ سايز قلم B Nazanin: نوع قلم: بندي و تنظيم مقاله بايد به صورت صفحه. 3
 خانوادگي نويسنده نام( :آورده شود APA متني مطابق با استاندارد ارجاعات درون. باشد 13متن 

  .)شمارة صفحه: سال نشر
د و بـين  شـو سال نشر از هيچ عالئم نگارشي اسـتفاده ن خانوادگي نويسنده و  بين نام: 1نكتة 

اسـتفاده   )به معناي شمارة صفحه» ص«بدون حرف (نشانة دونقطه صفحه از  ةسال نشر و شمار
  .شود

  .متنيِ التين بايد به انگليسي درج شوند ارجاعات درون: 2نكتة 
  )69ـ65: 1381 ايگلتون: (مثال منابع فارسي
  )Griffin & Brewer 2008: 56-59: (مثال منابع التين

طـور جداگانـه    فارسـي و انگليسـي بـه    شدة استفاده فهرست الفبايي منابع ،در پايان مقاله .4
  .ارائه شود )ابتدا منابع فارسي و بعد منابع التين(

  كتاب *
 ةشـمار ، خانوادگي مترجم نام و نام جلد، ة، شمارعنوان كتاب. )سال انتشار(خانوادگي، نام  نام
  .انتشاراتنام : ، محل انتشار)هاي دوم به بعد در چاپ( چاپ

  ـ مثال منابع فارسي
  .مركز: تهران، 3چ ترجمة عباس مخبر، ، 2ج ، نظرية ادبي). 1381(ايگلتون، تري 

  مثال منابع التينـ 
Hall, S. (2003). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 

London: Sage Publication. 
  مقاله *

  .صفحات شماره، سال،، نام نشريه ،»عنوان مقاله« .)سال انتشار(خانوادگي، نام  نام
  ـ مثال منابع فارسي

تعامـل   يبـرا  يمجـاز  يهاي فضـا  فرصت«). 1388( اعظم ،يرانشاهيا رمسعود؛يام ،يرمظاهريام
علـوم   يو پژوهشـ  يعلم ةفصلنام، »يمجاز يزنان فعال در فضا دياز د يرانيزنان ا ياجتماع
  .10ـ3، ص 20، ش 5س  ،ياجتماع



  ـ مثال منابع التين
Griffin, Kate & Brewer, John (2008). “Gender Diversity in the Boardroom and Firm 

Financial Performance”, Journal of Business Ethics, 83(3), PP 435–451. 
  نامه  پايان *

، رشـته،  يدكتـر / ارشد كارشناسي ةنام ، پايان»نامه  عنوان پايان« .)سال انتشار(نام خانوادگي،  نام
  .دانشكده، دانشگاه

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

  ياينترنت نابعم *
  .نشاني كامل سايت): تاريخ اخذ مطلب(خانوادگي، نام  نام

بــين (انگليســي  ةو چكيــد) كلمــه 200ـــ150(فارســي بــين  ةدر ابتــداي مقالــه چكيــد. 5
تـرين   اي از موضوع مقالـه، روش تحقيـق و مهـم     آورده شود كه در آن خالصه) كلمه 300ـ250
  .هاي كليدي باشد  گيري همراه با واژه  نتيجه
هـاي مقدمـه، شـامل طـرح مسـئله، چـارچوب نظـري، روش          بخـش  ئةارا ،پس از چكيده. 6

تحقيـق در   ةگيري مرتبط بـا چـارچوب نظـري و حـل مسـئل       هاي تحقيق و نتيجه تحقيق، يافته
داوري  ةدر مرحلـ  ،كه مقاله فاقـد مـوارد فـوق باشـد     صورتي در. هاي تحقيقي ضروري است  مقاله

  .پذيرفته نخواهد شد
  .معيارهاي مهم داوري مقاله است نثر مقاله و شيوايي نگارش از. 7
  .صفحه آورده شودمعادل التين اسامي و مفاهيم مهم در پاورقي هر . 8
چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران اسـت و فصـلنامه در ويـرايش مطالـب آزاد     . 9
  .است

  .شود گيري آن در اين فصلنامه متوقف مي اي ديگر، پي  مقاله به نشريه ئةدر صورت اراي. 10
  .استعلمي در قسمت نويسندگان در اين نشريه الزامي  تئحضور عضو هي. 11
 ةريال آن شامل هزينـ  000/500ريال كه  000/500/3شده  چاپ مقاالت پذيرفته ةزينه. 12

شـود و مـابقي آن در زمـان پـذيرش      بررسي اوليه است كه در هنگام دريافت مقاله دريافت مـي 
  .دريافت خواهد شد

 .است) نويسندگان(نويسنده  ةعهدها بر مسئوليت مطالب مندرج در مقاله. 13


