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مطالعه جامعهشناختی ادراک عدالت جنسیتی زنان با تأکید بر عامل قومیت
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صمد عابدینی ،صمد رسولزاده اقدم ،پرویز صبوری کزج
زنانگی ،ایدئولوژی و مقاومت در برابر فرودستی تحلیل گفتمان فرودستی زناان در ساینمای
ایران با تکیه بر نظریه خودمداری

281

منصور طبیعی ،رعنا محمدتقینژاد اصفهانی
بازتاب کهنالگوهای روان زنانه و روان مردانه از دیدگاه یونگ در خانههای سنتی فالت مرکزی
ایران

121

محبوبه شعبانی جفرودی ،سیده مامک صلواتیان ،علیرضا نکویی ،سامره اسدی مجره
بررسی تصویری زن در قالیهای عشایری نقش «نُه زن» با تأکید بر مؤلفاه اجتمااعی پوشاش زناان
112
عشایری

اکرم نوری ،هما موسینژاد خبیصی ،مهدی کشاورز افشار
باستانشناسی و تاریخ :تصویر زنان در نگارههای مکتب تبریز و متون دوره صفوی

162

مهتاب دادخواه ،کریم حاجیزاده ،بهروز افخمی ،حبیب شهبازی شیران
مطالعه تطبیقی پیکره زن در کاشیکاری بناهای «باغ ارم» و «خانه زینتالملوک» با تأکید بار
نظریه ریختشناسی پراپ
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الهه پنجهباشی ،فاطمه دوالب
الماس مؤنث :رویکردی پسافمنیستی به تجلی زنان در نقش سایاه در دوران پاا از انقاالب
اسالمی

بهروز محمودی بختیاری ،زهرا شیروانی سعادتآبادی ،احد خالقی بلبلوئی
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ زن در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ
 .1ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و درﺑﺎرة ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در دﻳﮕـﺮ ﻧﺸـﺮﻳﺎت داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج
ﻛﺸﻮر ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﻳﭗﺷﺪه و در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  16ﺻـﻔﺤﻪ  A4و ﺻـﺮﻓﺎً در ﻓﺎﻳـﻞ  wordﻗﺎﻟـﺐﺑﻨـﺪيﺷـﺪة ﻣﺠﻠـﻪ
) (templateو در اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢﺷﺪه ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞِ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪيﺷﺪه در ﺳـﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ
 jwica.ut.ac.irدر ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .3در اﺑﺘﺪاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﻜﻴﺪة ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﺑﻴﻦ  200ﺗﺎ  250ﻛﻠﻤﻪ( آورده ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺧﻼﺻﻪاي
از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﭘﺲ از ﭼﻜﻴﺪه ،اراﺋﺔ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ،روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 .5ﻧﺜﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﻧﮕﺎرش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ داوري ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 .6ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ درج ﺷﻤﺎرﻧﺪه و در ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ درج ﻣﻲﺷﻮد.
 .7ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ،ﺷـﻤﺎرة ﻣﻨﺒـﻊ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻟﻔﺒـﺎﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و درون ﻗـﻼب درج
ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺜﺎل.4 :
 .8در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳـﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد:
*ﻛﺘﺎب :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ،ﺷﻤﺎرة ﺟﻠﺪ) ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺘـﺮﺟﻢ( ،ﺷـﻤﺎرة ﭼـﺎپ،
ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر :ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎرات.
*ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر(» .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ« ،ﻧﺎم ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺷﻤﺎرة ﻣﺠﻠﻪ ،ﺻﻔﺤﺎت.
*ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺎﻳـﺎنﻧﺎﻣـﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ /دﻛﺘـﺮي ،رﺷـﺘﻪ،
داﻧﺸﻜﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه.
*ﮔﺰارش :ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( »ﻧﺎم ﮔﺰارش«.
*ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺬ ﻣﻄﻠﺐ( :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ.
 .9ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ داوران اﺳﺖ و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ آزاد اﺳﺖ.
 .10در ﺻﻮرت اراﺋﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪاي دﻳﮕﺮ ،ﭘﻲﮔﻴﺮي آن در اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد.
 .11ﻫﺰﻳﻨﺔ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه  2/000/000رﻳﺎل و ﺑﺮﻋﻬﺪة ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( اﺳﺖ.

