
 فصلنامه «مطالعات راهبردي زنان» (کتاب زنان سابق)  بر اساس نامه شماره ٣ /٤٤١١ مورخ ٥/٦/٨٧ 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 نيست.
مقاالت فصلنامه «مطالعات راهبردي زنان» در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي (SID ) قابل دسترسي است.

داوران: (به ترتيب حروف الفبا)
دکتر محمود آخوندي 

دکتر ليال سادات اسدي 
دکتر فاطمه بداغي 

دکتر احمد حاجي  ده  آبادي 
دکتر محمود حکمت  نيا 

دکتر فرحناز خسروشاهي 
دکتر اميرحمزه زينالي 

دکتر عبدالحسين شيروي خوزاني 
دکتر فريده شکري 

دکتر سيد سعيدعاملي 
دکتر محمدتقي کرمي
دکتر عباس محمدي
دکتر مرتضي محمدي
دکتر سيد طه مرقاقي 

دکتر سيدرضا نقيب  السادات 
دکتر سيدحسين هاشمي 

دکتر عباس ويشته

هيأت تحريريه:
دکتر حميدرضاآيت اللهي (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)

دکتر رضا داوري اردکاني (استاد دانشگاه تهران)
دکتر عبدالحسين شيروي خوزاني (استاد دانشگاه تهران) 

دکتر مجيد معارف (استاد دانشگاه تهران)
دکتر محمدصادق مهدوي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)

دكتر حسين مهرپور محمدآبادي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)
دكتر محمدحسين پناهي (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)

دکتر شکوه نوابي نژاد (استاد دانشگاه تربيت معلم)
دکتر زهرا پيشگاهي فرد (دانشيار دانشگاه تهران)
دکتر شهال باقري (استاد يار دانشگاه تربيت معلم)

دکتر احمد حاجي ده آبادي (استاديار دانشگاه تهران)
دکتر کبري خزعلي (استاد يار دانشگاه علوم پزشکي تهران)
دکتر حسين کلباسي اشتري (استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي)

دکتر حسين کچوئيان (استاديار دانشگاه تهران)
دکتر مهديه سادات مستقيمي (استاديار دانشگاه قم)

دکتر حسين هاشمي (استاديار دانشگاه مفيد)
مهري سويزي (کارشناس ارشد عرفان)

كارشناس اجرايي: ثريا کالنتري
صفحه آرا: ثريا کالنتري

حروف نگار:  فرنگيس ميرزايي             
ناشر: روابط عمومي شوراي فرهنگي ـ 

اجتماعي زنان.
Email: ketabezanan@yahoo.com

   Website: www. mr ـ zanan.ir  

صاحب امتياز: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
سردبير: دکتر نهله غروي نائيني  مدير مسئول: دکتر طوبي کرماني                  

 آدرس: تهران، خيابان شهيد دکتر مفتح، روبروي 
   ورزشگاه شهيد شيرودي، خيابان اردالن، شماره ۶، 

   دبيرخانه شوراي فرهنگي  ـ اجتماعي زنان
   کد پستي ۱۵۸۳۹۱۷۶۵۴  ص. پ.  ۶۱۸/۱۴۱۸۵ 

   تلفن: ۴ ـ ۸۸۳۱۹۸۹۱  دورنگار: ۸۸۳۲۰۰۵۵                                   

همکاران علمي: 
زهره احدي يار, شهربانو پاپي نژاد
ناهيدي معصومه  حسيني,  اکرم 



راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت
هدف مقاالت فصلنامه واکاوي مسائل، مطالبات، شبهات و مشکالت در حوزه مسائل زنان به 

منظور ارائه پاسخ و راه کار است.
از  (اعم  مسائل  حل  در  جديد  روش  يا  نظريه  پژوهشي،  جديد  يافته هاي  به  ناظر  مقاالت 

پژوهش هاي بنيادي، کاربردي و...) باشد.
مقاالت قبًال در نشريه يا مجموعه مقاالت سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ 

نباشد.
مقاله در قالب حداکثر ۷ هزار کلمه و در محيط word تنظيم شده باشد.

و  تحقيق  روش  مقاله،  موضوع  شامل  و  کلمه   ۱۸۰ در  حداکثر  انگليسي  و  فارسي  چکيده 
مهم ترين نتايج همراه با واژگان کليدي (۸ ـ ۵ کلمه) تنظيم گردد.

معادل التين اسامي، مفاهيم و اصطالحات مهم در پاورقي هر صفحه درج شود.
شماره  جلد،  نوبت  انتشار:  سال  مولف،  (نام  صورت  به  متن  داخل  در  منابع  به  ارجاع  براي 

صفحه) عمل شود.
فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نام خانوادگي نويسنده به صورت ذيل 

تنظيم شود:
ـ کتاب: نام خانوادگي، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، (نام و نام خانوادگي مترجم) نوبت چاپ، 

محل انتشار، انتشارات.
ـ مقاله: نام خانوادگي، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره (شماره).

ـ پايان نامه: نام خانوادگي، نام (سال انتشار)، «عنوان پايان نامه»، پايان نامه کارشناسي ارشد و دکترا، 
رشته، دانشکده، دانشگاه.

 ـ  منابع اينترنتي: نام خانوادگي، نام (تاريخ اخذ مطلب): نشاني کامل سايت.
ارسال CD مقاله همراه با مشخصات مؤلف اعم از نام و نام خانوادگي، سمت علمي و رشته 

تحصيلي، آدرس، شماره تلفن، پست الکترونيک و شماره دورنگار به همراه مقاله الزامي است.
چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.



ت مطالب
فهرس

  مقررات کيفري اليحه ي حمايت از خانواده در بوته ي نقد

۷ احمد حاجي  ده  آبادي ................................................................................................. 

 تصميمات نهايي دادگاه در طالق و آثار ناشي از آن
۵۳         ليال سادات اسدي   ..................................................................................................... 

 نقد و بررسي ماده ي ٢٣ اليحه ي حمايت از خانواده
۸۵   محمدتقي کرمي/ مهدي سجادي امين ...................................................................... 

 نقد و بررسي ماده ي ٢٣ اليحه ي حمايت از خانواده 
۱۳۳         محمدتقي رفيعي  .........................................................................................................  

 نقد و بررسي مهريه در اليحه ي حمايت از خا نواده
۱۸۳        سيد مهدي جاللي ....................................................................................................... 

 لزوم جرم انگاري نشوز زوج
۲۱۹        عبدالعلي توجهي  ....................................................................................................... 

   نقش پديده شناسي ازدواج در اذن ولي به نکاح دوشيزه ي رشيده
۲۵۳        ابوالقاسم عليدوست .................................................................................................. 

 بازنمايي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي 
۲۹۴        سوسن صفاوردي ...................................................................................................... 

۳۴۱  چكيده مقاالت به عربي  ....................................................................................... 

۳۶۰    چكيده مقاالت به انگليسي  .................................................................................. 


