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 سى در فزٌّگ ٍ ٌّز
 )پژٍهص زًاى(

 5331 پاٗ٘ش ،3، شوارٓ 8دٍرٓ 
 
 

ت زاى دّٔ  تقس٘ن جٌس٘تٖ فعا٘ل ٌزٕ در ٗا  5381ّإّ 
 103 اعظن راٍدراد

َاى شدباً ت تصَٗز ٗا ٍٗا ضاّٖٗإ داستاًٖ  در ر زام ٘ب  ْب
 133 هرین حسیٌی، رقیه ٍهابی دریاکٌاری

َٗت جٌس٘ت جاهعِبزرسٖ رابطٔ   ّ ٕ: داًشجَٗاى دخترز داًشرهاُ پ٘رام ًرَر      ٔ)هطالع پذٗزٍٕ  هَرد
 دسفَل(

 111 رحواى باقری ،ًسب داریَش رضاپَر، حسي چٌاًی
ًٍذٕ در حواسِ ٍابط خَٗشا زاى اس دٗذگاُ اًساى هلّٖإ  تحل٘ل ر  ساختارگزا  شٌاسٖ ٗا

 143 رضا ستاری، هرضیه حقیقی، ضهرام احودی
رد ه٘ذاى پٖ ٔاساس ًظزٗ بز بزالس ٔخوسّإ  باسًواٖٗ تصَٗز سى در ًهارُ  َٗٗز َب

 133 هحودرضا حسٌی، رزیٌب صاب فاطوه ضیرازی،
ط  ٍاج در دٗي سردشتٍٖ  اسالمهطالعٔ تطب٘قٖ شزٗا  اسد

 133 ، حسیي باداهچی، پرٍیي داٍریکلثَم غضٌفری
َلذّإ سختٍ  » ٔهاٗ بزرسٖ بي  در اساط٘ز« ٘زعادٕغت

 433 خجسته الٌاز ،عالهی ذٍالفقار
لٍ  دٍم ًقشٍ  عولکزد ًواٌٗذگاى سى در دٍرُ  هجلس شَرٕا اسالهٖ ّإ ٍا

 423 سواًه اسفٌدیاری ًَرالدیي ًعوتی،
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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