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 نشریة زن در فرهنگ و هنر
 )پژوهش زنان(

 1393 زمستان ،4، شمارة 6دورة 
 

 مطالعة تأثیر زنان در عرصة هنر موسیقی دوران میانی اسالم بر اساس نقوش سفالی
 427 کاظمی شریف محمدابراهیم زارعی، خدیجه

 نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان:  از نگاه  قرآن و روایات
 445 فرزانه روحانی مشهدی

 (ایالمشهر زنان )مطالعة موردی:  دسترسی زنان به فضاهای شهری

 461 اسدهلل نقدی، سارا دارابی

روابط عاشقانة دخترران   برساخت اجتماعی عشق در تجربة زیستة زنان:  بررسی کیفی مسائل و تبعات
 مجرد تهرانی
 471 زاده، عطیه حمامی مهران سهراب

 شناسی و جوی ردپای زنان مادی در منابع تاریخی و بقایای باستان در جست
 489 بهمن فیروزمندی، ایرج رضائی

 نقش زن در احکام مبادلة مادیان هزاردستان
 505 زهرا حسینی، مهشید میرفخرایی

قاتل ، الطریقالطویلهای  های نجیب کیالنی )مطالعة  موردی: رمان بررسی و تحلیل شخصیت زن در رمان
 (الرجل الذی آمنو  حمزه

 517 ور ابراهیمی، فهیمه یگانه دیزج عزت مال
 طهماسبی بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویرشده در شاهنامة بایسنقری و شاه

 531 پیام مریم انصاری یکتا، رضوان احمدی

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  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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