
 
 به نام آفریدگار

 
 
 

 زن در فرهنگ و هنر
 )پژوهش زنان(

 1394 تابستان ،2، شمارة 7دورة 

 
 (یستر یپیلوتیبر آثار پ ای )مطالعه الکانی روانکاو یکردرویدئوآرت با زنانه در و یتمفهوم هو یبررس

 157 خبیری، علی شیخ مهدیفروغ 

 (ش 1357ـ1304) پهلوی دوران نقاش زنانهای  بر فعالیت مؤثر فرهنگی و اجتماعیهای  زمینه
 171 پور هریس، ابوالقاسم دادور آزاده علی

 شاهی پیکرنگاری فتحعلی ةشیوحرمسرا بر  تأثیر
 187 علیرضا طاهری، بتول معاذالهی

 جنسیتی در سینمای ایران پادقدرتقدرت و 
 اعتماد مقایسة تطبیقی آثار تهمینه میالنی و رخشان بنی

 207 مژگان فراهانی، هادی خانیکی
 چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات

 223 انگیز کراچی روح
 اشتغال زنان دهه پژوهش در موضوعچهار فراتحلیل 

 243 عاطفه خادمی، سهیال صادقی فسایی
 در شهرستان سرباز مطالعة سالمت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری

 257 محمد آسکانی نعیما محمدی، خان

 در ارتباط با مسائل زنان های آل احمد و منفلوطی نقد اجتماعی و فرهنگی دیدگاه
 269 نرگس انصاری ،معصومه نعمتی قزوینی

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  زن در فرهنگ و هنر ارسال مقاله به فصلنامة دستورالعمل
مقاله پژوهشي و دربارة مسائل زنان و با رويكرد جنسيتي باشد و در ديگـر نشـريات داخـل و خـارج      .1

  .كشور چاپ نشده باشد
شـدة مجلـه    بنـدي  قالـب  wordو صـرفاً در فايـل    A4 صـفحه  16شده و در حـداكثر   مقاله تايپ  .2
)template (شده در سـامانة مجلـه بـه نشـاني      بندي اين فايلِ قالب. شده ارسال شود و در استايل تنظيم

jwica.ut.ac.ir در قسمت راهنماي نويسندگان قرار گرفته است. 
اي  آورده شود كه در آن خالصه) كلمه 250تا  200بين (ي و انگليسي در ابتداي مقاله، چكيدة فارس  .3

 .هاي كليدي باشد گيري همراه واژه ترين نتيجه از موضوع مقاله، روش تحقيق، و مهم
هاي  هاي مقدمه شامل طرح مسئله، چارچوب نظري، روش تحقيق، يافته پس از چكيده، ارائة بخش  .4

 .هاي تحقيقي ضروري است نظري و حل مسئله تحقيق در مقاله گيري مرتبط با چارچوب تحقيق و نتيجه
 .نثر مقاله و شيوايي نگارش از جمله معيارهاي مهم داوري مقاله است  .5
 .شود منابع با درج شمارنده و در فارسي به ترتيب الفبايي درج مي .6
ب درج براي ارجاع به منابع در داخـل مـتن، شـمارة منبـع در فهرسـت الفبـايي منـابع و درون قـال         .7

 .4: شود؛ مثال مي
طور جداگانه، به شكل زيـر   در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع مورد استفادة فارسي و انگليسي، به .8

 :ارائه شود
، شـمارة چـاپ،   )خانوادگي متـرجم  نام و نام(، شمارة جلد، عنوان كتاب). سال انتشار(خانوادگي، نام  نام: كتاب*

 .نام انتشارات: محل انتشار
  .، شمارة مجله، صفحاتنام نشريه، »عنوان مقاله«). سال انتشار(خانوادگي، نام  نام: مقاله*
دكتـري، رشـته،   / نامـة كارشناسـي ارشـد    نامه، پايـان  عنوان پايان). سال انتشار(خانوادگي، نام  نام: نامه پايان*

  .دانشكده، دانشگاه
 .»نام گزارش«) سال انتشار(نام سازمان  :گزارش*
 .نشاني كامل سايت): تاريخ اخذ مطلب(خانوادگي، نام  نام: منابع اينترنتي*

 .چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران است و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است .9
 .شود گيري آن در اين فصلنامه متوقف مي اي ديگر، پي در صورت ارائة مقاله به نشريه .10
 .است) نويسندگان(ريال و برعهدة نويسنده  000/000/2ه شد هزينة چاپ مقاالت پذيرفته .11
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