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 زى در فرهنگ و هنر
 )پژٍّص زًاى(

 5931 زهستاى ،4، شوارة 8دورة 
 
 

اتل سنن  و  قاز ت یتا تورکس تر داغ ننگ ناش و تانو دیهحوو یقاآهشترک  یزندگ لنیگفتواى ف لیتحل
 یتههدرن

 444 الفقرایی، هسعَد کیاًپَر خادمهَْش 
 تا رویکرد تیناهتنی  هطالعۀ تطثیقی دو نقاشی از زناى در دورة قاجار

 454 باضی الِْ پٌجِ
)هطالعۀ هوردی: دانشجویاى دختنر دانشنها     ن اجتواعی اعتیاد ته اینترن  تررسی راتطۀ عواهل روانی

 یسد(
 474 آباد، اکرم هیرهٌگرُ ی، سویِ ٍکیلی قاسنوٌذیهزادُ  هسعَد حاجی

 پدیدارشناسی توصیفی تا رویکرد ساز تأخیر در ازدواج دختراى هطالعۀ تسترهای زهینه
 494 ، ًرهیي ًیکذلزادُ عباسهحوذ 

 کنردة  ازدواج  گراى تناز   )تجرتۀ زیستۀ کنش هطالعۀ پدیدارشناسانۀ عشق ازدواجی در دوراى آشنایی
 از آشنایی تا لحظۀ عقد( شهر اصفهاى
 517 احساى آقابابایی، هسعَد کیاًپَر، زّرا هختاری

 زى اجتواعی قرآنی در اتعاد حضور گفتواى

 549 هحوذ آّی
 جهانهشا خیتاردر  یو هغول یرانیغالة و هغلوب زناى ا  یتقاتل گفتواى هو

 557 فرضتِ هیالدی، هرزباى هلکًسریي فقیِ 
 5934تررسی عواهل هؤثر تر هشارک  سیاسی زناى شهرستاى سنندج در سال 

 574 الذیي کریوی، ایَب ًافعی ٍریا ضیخ رکریایی، اهیذ هحوذی، صالح
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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