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 زن در فرهنگ و هنر
 )پژوهش زنان(

 1395 بهار ،1، شمارة 8دورة 
 
 

 نویسان زن معاصر در داستان های عامیانه عناصر فرهنگ و کنش
 1 ، عبدالحسین فرزادملیحه شریلو

 4های بازرگانی آقای فرش شناسی آگهی با تکیه بر نشانه در تبلیغات تلویزیون ایرانتغییرات نقش زنان 
 کر کشی هوم و نحوة شرکت در قرعه

 23 فر، رضا عباسی زاده، طاهره یوسفی مهران سهراب
 شناختی یونگ براساس نظریۀ روان های ملی ایران در حماسه« مادرمثالی»الگوی  تجلی کهن

 45 معصومه محمودی، حقیقیمرضیه ، رضا ستاری

 زن در تصوف اسالمی یالعقال مجانین
 67 راد الهام روستایی، مریم حسینی

 امریکابازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و  ةشیو
 83 فروغ محمدی ،اعظم راودراد 

 های جنسیتی در نگرش به فرزند بررسی تفاوت

 101 خالد، ساجده مقدمیامیر رستگار
 های خانوادگی و شغلی از ایفای مسئولیت دانشگاه علمی هیئتزنان عضو  ۀتجرب ۀمطالع

 117 حسینی شیما سادات، شهال باقری

 ..ق.ه 7ـ2نگاه جاهلی به زن در متون تاریخی و رواییِ قرون  اجتماعی ـ های سیاسی شاخصه
 135 شماعی پروین سهیل ،حانیه عسکری، خدیجه عالمی

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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