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 زن در فرهنگ و هنر
 )پژوهش زنان(

 1394بهار  ،1، شمارة 7دورة 

 شناختی هویت جنسیتی در تلویزیون تحلیل نشانه
 1 سید محمد مهدیزاده ،ثریا احمدی، سید وحید عقیلی

 ،لیالهای  )تحلیل گفتمان موردی فیلم سینمای ایران گفتمانیِ فضایزن در  ةواکاوی سوژ
 (جدایی نادر از سیمینو  دو زن

 17 امین نباتی شاغل ،یخواهعل ینفرد ،ییاحمد بخارا
 نامه بانوگشسبشناختیِ جایگاه زن در  ای و روان نقدِ اسطوره

 37 پور آالشتی، مرضیه حقیقی رضا ستاری، حسین حسن

 شهر یزد متأهلزنان بین  ی زناشوییمند رضایتو  محور سالمتسبک زندگی 
 61 چناری مریم دهقان ،زاده میمندی مسعود حاجی

 در عصر مشروطه های شعر زنانه مایه دروننقدی ـ  بررسی تحلیلی
 77 لی محمدیکمالابراهیمی، محمودرضا تو عزت

نشنیان غرب  در میان کوچ شناسی جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستان
 زاگرس مرکزی

 99 نوراللهی، حسن طالیی، بهمن فیروزمندی یعل
 فردوسیشاهنامة براساس  همسری در ایران باستان برونهای  زمینه

 123 حسن افراسیابی، نسرین بهمنی

 1389ـ1374های  شده طی سال های انجام مستحکم ایرانی: مرور پژوهش ةخانوادهای  ویژگی

 137 امیری صالحی غفاری، رضا مقدم، غالمرضا حاجیان فاطمه
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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