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 زن در فرهنگ و هنر
 )پژوهش زنان(

 1394 پاییز ،3، شمارة 7دورة 

 پنجاه سال اخیر سینمای ایران  های پرفروش بازنمایی جنسیت در پوستر فیلم
 295 احسان آقابابایی، داوود زهرانی

 با تکیه بر آرای یونگ کرمانهای  نمونة مادرمثالی در افسانه مظاهر مجازی کهن
 313 حسین خسروی، سید حسن روحانی سراجی

 (نامة بانوان ةبر نشری تأکید)با  در مطبوعات عصر قاجار بررسی مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان
 327 محسن پرویش، سرشت محسن بهشتی

اجتماعی آن بر کشور بر مبنای  مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهایبررسی ازدواج مردان 
 اجتماعیهای  جغرافیای جرم و آسیب

 343 پناه درو کیومرث یزدان
 فقه سنّی به بازنگری «سم اسالمیفمنی»انداز جریان موسوم به  چشم

 ه الحبری و کشیا علیهای عزیز کاوش تطبیقی دیدگاه
 359 طوبی شاکری گلپایگانی، السادات میرخانی عزت، محسن بدره

 بررسی واژگان زنانه در غزلیات عرفانی حافظ شیرازی

 379 عزت مالابراهیمی، الهه علیخانی
 و عرفانیای  محاوره های از زبان زدایی جنسیتخالقیت و نوگرایی در 

 389 حمیدی، پردیس عامری فریده

 نفقه و نیازهای درمانی زوجه
 405 محمدحسن صادقی مقدم، امین امیرحسینی

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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