
 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 کننده 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.

دکتر سوسن آل رسول
دکتر مسعود اخوان فرد 

دکتر باقر انصاری
دکتر سيد محمد علی ايازی

دکتر شهال باقری
دکتر فاطمه بداغی

دکتر خيراله پروين 
دکتر احمد رضا توحيدی
دکتر  محمد جواد جاويد

دکتر احمد حاجی ده آبادی
دکتر جواد حبيبی تبار

دکتر هاله حسينی
دکتر سيد علی حسينی زاده

دکتر کبری خزعلی
دکتر نيکو ديالمه

دکتر زهرا رضازاده عسگری
دکتر رضا زهروی
دکتر الهام شريعتی
دکتر اکرم صفيری

دکتر عليرضا عالی پناه
دکتر سيد محمد مهدی غمامی

دکتر محمد رضا کدخدايی اليادرانی
دکتر محمد تقی کرمی قهی

²هيئت 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 حسين کلباسي اشتري )استاد  دانشگاه عالمه طباطبايي(

دکتر زهرا پيشگاهي فرد )دانشيار دانشگاه تهران(

دکتر شهال باقري )دانشيار دانشگاه تربيت معلم(

دکتر احمد حاجي ده آبادي )استاديار دانشگاه تهران(

دکتر کبري خزعلي )استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران(

دکتر حسين کچوئيان )استاديار دانشگاه تهران(

دکتر مهديه سادات مستقيمي )استاديار دانشگاه قم(

دکتر سيد حسين هاشمي )استاديار دانشگاه مفيد(

²معاون سردبير: اکرم حسينی مجرد
²مدير داخلی: شهربانو پاپی نژاد

²صفحه آرا: طاهره توکلي
²حروف نگار:  فرنگيس رئيس ميرزايی

²ناشر: روابط عمومي 
شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده.

Email: ketabezanan@gmail.com

Website: www. mr ـ zanan.ir  

²صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

²مدیر مسئول: دکتر کبری خزعلی                         ²سر دبیر: دکتر طوبی کرمانی                         

 

 آدرس: تهران، خيابان انقالب اسالمي، خيابان فلسطين 
ــوراي عالي انقالب  ــماره 309، دبيرخانه ش شمالی، ش

فرهنگي، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
 کد پستي 1583917654 صندوق پستی: 14185/618 

   تلفن: 66468271-5  

²داوران: )به ترتيب حروف الفبا(
دکتر محمد امين کيخافرزانه

دکتر اسداله لطفی
دکتر سيد محمد طه مرقاتی

دکتر معصومه مظاهری
دکتر داوود مهدوی زادگان

دکتر زهرا سادات ميرهاشمی
دکتر عمران نعيمی



راهنماي تنظیم و ارسال مقاالت
üهدف مقاالت فصلنامه واکاوي مسائل، مطالبات، شبهات و مشکالت در حوزه مسائل زنان به 

منظور ارائه پاسخ و راهکار است.

از  )اعم  مسائل  حل  در  جديد  روش  يا  نظريه  پژوهشي،  جديد  يافته هاي  به  ناظر  üمقاالت 
پژوهش هاي بنيادي، کاربردي و...( باشد.

üمقاالت قباًل در نشريه يا مجموعه مقاالت سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ 
نباشد.

üمقاله در قالب حداکثر 7 هزار کلمه و در محيط word تنظيم شده باشد.

üچکيده فارسي،  انگليسي و عربي حداکثر در 180 کلمه و شامل موضوع مقاله، روش تحقيق 
و مهمترين نتايج همراه با واژگان کليدي )8-5 کلمه( تنظيم گردد.

üمعادل التين اسامي، مفاهيم و اصطالحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

üويراستاري مقاالت به عهده مؤلف بوده و الزم است به جديدترين روش، ويراستاري گردد.

üبراي ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مولف سال انتشار: شماره صفحه( عمل شود.

üفهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نام خانوادگي نويسنده به صورت ذيل 
تنظيم شود:

-کتاب: نام خانوادگي، نام، سال انتشار. عنوان کتاب )با قلم ايتاليک(، نام و نام خانوادگي مترجم، 
محل نشر، ناشر، تعداد جلد، احيانًا شماره جلد مورد استناد.

-مقاله: نام خانوادگي، نام. »عنوان مقاله«، نام نشريه )با قلم ايتاليک(، شماره سال، شماره مجله 
)تاريخ مجله(.

-پايان نامه: نام خانوادگي، نام، عنوان پايان نامه )مقطع پايان نامه و رشته تحصيلي(، به راهنمايي 
)نام استاد راهنما(، )شهر، نام دانشگاه، نام دانشکده، سال(. 

-منابع اينترنتي: نام خانوادگي، نام، )تاريخ اخذ مطلب(: نشاني کامل سايت

üارسال 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.

üچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.
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