
 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.

دکتر نصراهلل آقاجانی
دکتر سوسن  آل رسول
دکتر لیال سادات اسدی 

دکتر محمدعلی ایازی
دکتر عبدالعلی توجهی

دکتر احمد حاجی ده آبادی
دکتر مریم حاجی عبدالباقی

دکتر سید ابراهیم حسینی
دکتر کبری خزعلی
دکتر زهرا رضازاده
دکتر رضا زهروی

دکتر امیرحمزه زینالی
دکتر سید حسین شرف الدین

دکتر الهام شریعتی
دکتر فریده شکری

دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
دکتر اکرم صفیری

دکتر علیرضا عالی پناه
دکتر مجتبی عطارزاده

دکتر نفیسه فیاض بخش
دکتر نیره قوی 

دکتر طوبی کرمانی
دکتر محمدتقی کرمی
دکتر مرتضی محمدی

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(
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²داوران: )به ترتيب حروف الفبا(

دکتر سید طاها مرقاتی
دکتر معصومه مظاهری

دکتر حسین مهرپور
دکتر سیده زهرا میرهاشمی

دکتر فرج اهلل هدایت نیا



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  جدید  روش  یا  نظریه  پژوهشي،  جدید  یافته هاي  به  ناظر  üمقاالت 
پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و...( باشد.

üمقاالت قباًل در نشریه یا مجموعه مقاالت سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسي و چاپ 
نباشد.

üمقاله در قالب حداکثر 7 هزار کلمه و در محیط word تنظیم شده باشد.

üچکیده فارسي،  انگلیسي و عربي حداکثر در 180 کلمه و شامل موضوع مقاله، روش تحقیق 
و مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدي )8-5 کلمه( تنظیم گردد.

üمعادل التین اسامي، مفاهیم و اصطالحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

üویراستاري مقاالت به عهده مؤلف بوده و الزم است به جدیدترین روش، ویراستاري 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 الفبایي نام خانوادگي نویسنده به صورت ذیل 
تنظیم شود:

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

-مقاله: نام خانوادگي، نام. »عنوان مقاله«، نام نشریه )با قلم ایتالیک(، شماره سال، شماره مجله 
)تاریخ مجله(.

-پایان نامه: نام خانوادگي، نام، عنوان پایان نامه )مقطع پایان نامه و رشته تحصیلي(، به راهنمایي 
)نام استاد راهنما(، )شهر، نام دانشگاه، نام دانشکده، سال(. 

-منابع اینترنتي: نام خانوادگي، نام، )تاریخ اخذ مطلب(: نشاني کامل سایت

üارسال CD مقاله همراه با مشخصات مؤلف اعم از نام و نام خانوادگي، سمت علمي و رشته 
تحصیلي، آدرس، شماره تلفن، پست الکترونیک و شماره دورنگار به همراه مقاله الزامي است.

üچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران بوده و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.



فهرست مطالب

×تحول حقوق زنان و خانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی

احمد رضا توحیدی...........................................................................................................................................7 

مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسالم و فمینیسم
 ×

محمدرضا کدخدایی........................................................................................................................................53

تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض
 ×

علی توالیی/ نرگس غفوری بنادکوکی/ محمود حائری .................................................................................95

قواعد ناظر بر تکثیر موالید
 ×

معصومه مظاهری/ طیبه سترگ/ معصومه رضائیان حق................................................................................ 123

×واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت

محمدرضا علمی سوال/ اسداهلل لطفی/ علی محمدیان............................................................185

×جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ي اثبات دعاوی حوزه ي زنان در فقه و حقوق ایران

زهرا سادات میرهاشمی.........................................................................................................223

× چکیده مقاالت به عربي..............................................................................................................270

× چکیده مقاالت به انگلیسي..............................................................................................276


