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 زى در فرٌّگ ٍ ٌّر
 )پژيهص زوان(

 5931 تاتستاى ،2، شوارٓ 8دٍرٓ 
 
 

ٕ: ) ّإ اصغر فرّادٕ جْاى هدرى در ف٘لن ًحَٓ تازًواٖٗ زى در زٗست رد ٌِثهطالعٔ َه ْارش ٕ  چ ، سوَر
ٓ اٖل ًادر از س٘و٘يٍ  درتار  ٖ  (جدٗا

 741 ضیًا پريائیسهیال صادقی فسائی، 
ٍاتط تازًواٖٗ ًٍٖ ر َادُ در راى 5981 دّٔ درپٌج ف٘لن سٌ٘وإ خاً  ٗا

 717 الفقرایی احسان آقابابایی، مهًش خادم

ٌٖ اعت٘اد ِت شثکِ پ٘ش  داًشجَٗاى دختردر ّإ اجتواعٖ تراساس احساس تٌْاٍٖٗ  عست ًفس  ٘ت
 791 وعامی، ضهرام وًری ثمریهعبذالسهرا 

ي هَقع٘ت هحلٍِ  احساس اهٌ٘ت اجتواعٖ زًاى ًٍو ٍ      تررسٖ راتطٔ ٘ت )هقاٗسٔ تطث٘قوٖ دٍ هحلؤ 
 سرآس٘اب(

 502 وژاد، آرزي صادقی يلىی آزادٌ، مریم قاضی مىصًرٌ اعظم
ٔ  ٖٗتازًوا د تاستاى تا٘آًاّاْل َّا  شٌاختٖ در ش

 552 ویا زادٌ، سیذ مهذی حسیىی بهريز افخمی، صبا فرج

شْر(شْر : هَردٕ)هطالعٔ  ٍضع٘ت تأّلتأث٘ر سرهاٗٔ اقتصادٕ تر   ْت

 549 لیالالسادات فىذرسی ،میثم مًسائی

 حثش زٌٗة اشعاراًتقادٕ  گفتواى تحل٘ل
 562 عست مالابراهیمی، محیا ابیاری قمصری

َاى  ٕ:   ٔ)هطالعو  ِت خرٗد ٍ هصرف پاٗودار پَشواک   کردُ تحص٘لتررسٖ آگاّٖ ٍ درک زًاى ج هوَرد
 ٌّر داًشگاُ السّرا)س(( ٓداًشکد

 587 پًر، ابًالقاسم دادير، رضا افهمی فریذٌ طالب، ريضىک دايری
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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