به نام آفریدگار

زن در فرهنگ و هنر

(پژوهش زنان)
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بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئوآرت با رویکرد روانکاوی الکان (مطالعهای بر آثار پیپیلوتی ریست)

فروغ خبیری ،علی شیخ مهدی

157

زمینههای اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیتهای زنان نقاش دوران پهلوی (1304ـ1357ش)

آزاده علیپور هریس ،ابوالقاسم دادور

171

تأثیر حرمسرا بر شیوة پیکرنگاری فتحعلیشاهی

علیرضا طاهری ،بتول معاذالهی

187

قدرت و پادقدرت جنسیتی در سینمای ایران
مقایسة تطبیقی آثار تهمینه میالنی و رخشان بنیاعتماد

هادی خانیکی ،مژگان فراهانی

207

چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات

روحانگیز کراچی

223

فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان

سهیال صادقی فسایی ،عاطفه خادمی

243

مطالعة سالمت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز

نعیما محمدی ،خانمحمد آسکانی

257

نقد اجتماعی و فرهنگی دیدگاههای آل احمد و منفلوطی در ارتباط با مسائل زنان

معصومه نعمتی قزوینی ،نرگس انصاری

269

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.

