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 زى در فرٌّگ ٍ ٌّر
 )پژيَش زوان(

 9396 تبثستبى ،2، ضوبرٓ 9دٍرٓ 
 
 

وَس در ضخص٘ت کْي ثبزتبة اجتوبعِٖ ٖ ِ ًبه ًوبٗصّبٕ زى  الگَٕ آً٘ ضابٗ ٕ     ّبٕ ٘ث )هطبلعأ هاَرد
 (ًذِث  ٍخبًِ  پردُّبٕ ِ ًبه ًوبٗص
 565 ، فاطمٍ اشکاوی، مُسا معىًیمحمًدی بختیاریبُريز 

راى ضٌبختٖ فرٌّگٍٖ  جبهعِ ٔهطبلع رهسگابىٍ    ) پَضبک سٌتٖ زًبى کٌبرٓ درٗبٕ جٌَة ٗا ضاْر،ّ  َث
 (خَزستبى

 585 اسیىیی سیذٌ راضیٍ
الم ثبزًوبٖٗ زًبًگٖ در سرٗبل  ّبٕ ضجکٔ هحلٖ ٗا

 902 قاسمی، صذیقٍ پیریحسه پیری، یارمحمذ 
راًٖ ثراسبس الگَٕ پرٍرش زًذگٖ خالق زًبى کالرٗسب پٌ٘کَال استس تحل٘ل ثرخٖ از افسبًِ  ّبٕ ٗا

 935 پًر، محمذجعفر یاحقی، فرزاد قائمی، شاَذخت طًماری مریم اسمعلی
ًَت کالهٖ زٗستٔ ٔتجرث َادُ زًبى از خط ٕ  هطبلعٔ) در خبً  (زًبى ضْر کبضبى هَرد

 945 فاطمٍ مىصًریان رايوذی، زادٌ مُران سُراب
راى رٍٗٔدر حقَقٍ   تعذد زٍجبت ٔهسئل ضٌبسٖ آس٘ت  قضبٖٗ ٗا

 965 سًَا زادٌ، زَرا حمیذی مُذیٍ محمذتقی
راى ثررسٖ جغراف٘بٖٗ حضَر زًبى در هجلس ضَرٕا اسالهٖ  )ثب تأک٘ذ ثر هجلس دّن( در ٗا

 925 ، مُتاب جعفریزَرٌ فریذيویان مجیذ غالمی،، پىاٌ دري یسدان کیًمرث
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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