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 هدف مقاالت فصلنامه واکاوي مسائل ،مطالبات ،شبهات و مشکالت در حوزه مسائل
زنان به منظور ارائه پاسخ و راهکار است.
 مقاالت ناظر به يافتههاي جديد پژوهشي ،نظريه يا روش جديد در حل مسائل (اعم از
پژوهشهاي بنيادي ،کاربردي و )...باشد.
 مقاالت قب ً
ال در نشريه يا مجموعه مقاالت سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و
چاپ نباشد.
مقاله در قالب حداکثر  7هزار کلمه و در محيط  wordتنظيم شده باشد.
 چکيده فارسي  ،انگليسي و عربي حداکثر در  180کلمه و شامل موضوع مقاله ،روش
تحقيق و مهمترين نتايج همراه با واژگان کليدي ( 5-8کلمه) تنظيم گردد.
معادل التين اسامي ،مفاهيم و اصطالحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت

 ويراستاري مقاالت به عهده مؤلف بوده و الزم است به جديدترين روش ،ويراستاري
گردد.
 براي ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مولف سال انتشار :شماره صفحه)
عمل شود.
 فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نام خانوادگي نويسنده به صورت
ذيل تنظيم شود:
 کتاب :نام خانوادگي ،نام ،سال انتشار .عنوان کتاب (با قلم ايتاليک) ،نام و نام خانوادگي
مترجم ،محل نشر ،ناشر ،تعداد جلد ،احياناً شماره جلد مورد استناد.
 مقاله :نام خانوادگي ،نام« .عنوان مقاله» ،نام نشريه (با قلم ايتاليک) ،شماره سال،
شماره مجله (تاريخ مجله).
 پاياننامه :نام خانوادگي ،نام ،عنوان پاياننامه (مقطع پاياننامه و رشته تحصيلي) ،به
راهنمايي (نام استاد راهنما)( ،شهر ،نام دانشگاه ،نام دانشکده ،سال).
منابع اينترنتي :نام خانوادگي ،نام( ،تاريخ اخذ مطلب) :نشاني کامل سايت
 چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد
است.
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