بِ ًام آفرٗذگار
زى در فرٌّگ ٍ ٌّر

(پژٍّش زًاى)
دٍرٓ  ،01ضوارٓ  ،3پاٗ٘س 0379

زى بِهثابٔ ضخص آًذرٍشى در دٍ ف٘لن از سٌ٘وإ اٗراى :بررسٖ ف٘لنّاإ رٍسارٕ آباٖ ٍ
300
کافِتراًسٗت

بْرٍز هحوَدی بختیاری ،اًیس ًاصری
تحل٘ل ًطاًِضٌاختٖ رٍاٗت اقل٘ت دٍچٌذاى در ٌّر لَرًا س٘وپسَى

333

صذرالذیي طاّری
سبک فرزًذپرٍرٕ ٍ احساس تحق٘رضذگٖ هطالعٔ زًاى باالٕ  01سال سااکي در هٌاا د دُگاًأ
ضْر تبرٗس
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فاطوِ گالبی ،هحوذباقر علیسادُ اقذم ،لیال زارعزادُ اردشیر
اسطَرُسٌدٖ در پٌح ًواٗصًاهٔ هٌتخب از ًغوِ ثوٌٖ٘ براساس رٍش شٗلبر دٍراى
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هرین حسیٌی ،هرین ًَری
بررسٖ احساس اهٌ٘ت باًَاى در پارک باًَاى ضْر سٌْذ تبرٗس با تأک٘اذ بار ارزش ّاإ فرٌّاگ
377
اسالهٖ

احوذ حاهی ،الْام فْام ،هحوذ هْذٍی
ًقذ ًابرابرّٕإ خٌس٘تٖ در اضعار زىًگار هٌذرج در رٍزًاهٔ ًاهٔ باًَاى (0977ا)0311
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علی باغذار دلگشاّ ،وا زًجاًیزادُ
بررسٖ ضخص٘تپردازٕ زًاى در آثار ّارٍلذ پٌ٘تر با تورکس بر بازگطت بِ خاًِ

هرین دادخَاُ تْراًی
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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.

