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 همبستګی روز جهانی هشتم مارچ) گداشت و تکریم ازبزر منظور بهڅارنوالی ریاست حامیت از زنان لویقرار است 
 پژوهشی را در رابطه به جایگاه زنان تحت عناوین ذیل راه اندازی مناید. -رقابت مقاله نویسی علمی   نان(ز 

 ؛)جندر( در افغانستانجنسیت اجتامعی ۀبررسی  پدید 
 ؛رتسی زنان به عدالت در افغانستانعدم دسپژوهشی عوامل  -بررسی علمی 
 ؛های عینی تحقیقاتیاساس یافته رواذیت زنان در محیط کار، بگیری از آزار های پیشراه 
 ؛بررسی پژوهشی عوامل خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان 
  ی در افغانستان.یهای عدلی و قضاگذاری حضور زنان در نهادپژوهشی نقش و تأثیر بررسی 

 خود را در رابطه با موضوعات رقابت، مطابق رهنمود ذیل تنظیم کنند:  هایهمقالگرامی  گاننویسنده 
 .مقاله باید علمی و تحقیقی باشد 
 باشد واژه ۵۰۰۰و حداکرث  ۳۰۰۰ مقاله باید شامل حداقل. 
  باشد.  شدهمقاله نباید قبالً در جای دیگر ارائه و نرش 

 :زیر باشدساختار مقاله حاوی مطالب 

 کنندۀ  محتوای مقاله باشد.. عنوان: باید کوتاه، گویا، جذاب و بیان۱

 ، محتوای مقاله را بیان کند.طور فرشده و خالصه. چکیده: چکیده مقاله باید به2

که برای . واژگان کلیدی: واژگان کلیدی باید از پنج تا هفت واژه، بالفاصله پس از چکیده آورده شود؛ طوری3
 جوی برقی، نقش منایه را ایفا کند.و دسرتسی در جست یآسان

 گر اهمیت موضوع، هدف نگارش و معرفی مخترص نوشته باشد.. مقدمه: مقدمه باید بیان4
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 . منت اصلی5

 الف: بیان موضوع

 های اصلی و فرعیب: عنوان

 باشد.های نویسنده آوریها و نو گر یافتهگیری باید بیانگیری: نتیجه: نتیجه6

 . ارجاعات به صورت " پا ورقی" در هر صفحه درج شود.7

هایی باشد که نویسنده در زمان ها و کاستیها، کمیهای نویسنده باید در راستای رفع خال ها: پیشنهاد. پیشنهاد8
 نوشنت مقاله به آن آگاهی یافته است.

علمی و پژوهشی  ۀنامشان در فصلۀضمن چاپ مقال، برتر  هایهان مقالگکه برای نویسنده قابل ذکر است       
 در نظر گرفته شده است. نیز نامه و تقدیر  نفیس جوایز یا مجموعۀ مستقل، څارنوال

های این نشانیبه یکی از  خورشیدی، 1399 دلو دهمتاریخ  شان را تاهایمقاله توانندگان محرتم مینویسندهیادداشت: 
به ریاست حامیت را یا یک نسخۀ چاپی آن بفرستند  yahoo.com356lidahaidari,  Gender@gmail.com@ برقی

 .کنندتسلیم  داراالمان واقعڅارنوالی دفرت لوی  از زنان
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