
 فصلنامه >مطالعات راهبردي زنان< )کتاب زنان سابق(  بر اساس نامه شماره 4411/ 3 مورخ 87/6/5 از کميسيون 
نشريات علمي کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درجه علمي ـ پژوهشي دريافت نموده است.

 حق رد يا قبول و ويراستاري مقاالت براي فصلنامه محفوظ است.
 استفاده از مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ مجاز مي باشد.

 مقاالت منتشره لزومًا بيان كننده ديدگاه هاي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده نيست.
مقاالت فصلنامه >مطالعات راهبردي زنان< در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID ( قابل دسترسي است.
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üچکیدهفارسي،انگلیسيوعربيحداکثردر180کلمهوشاملموضوعمقاله،روشتحقیق
ومهمتریننتایجهمراهباواژگانکلیدي)8-5کلمه(تنظیمگردد.
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)ناماستادراهنما(،)شهر،نامدانشگاه،نامدانشکده،سال(.
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تحصیلي،آدرس،شمارهتلفن،پستالکترونیکوشمارهدورنگاربههمراهمقالهالزامياست.

üچاپمقالهدرفصلنامهمنوطبهتأییدداورانبودهوفصلنامهدرویرایشمطالبآزاداست.
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