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مدیر مسئول :دکتر طوبی کرمانی
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دكتر محمدحسين پناهي (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)
دکتر شکوه نوابی نژاد (استاد دانشگاه تربیت معلم)
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معاون سردبیر :اکرم حسینی مجرد
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دکتر طوبی کرمانی
دکتر مجتبی مصباح
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دکتر کبری خزعلی (استاد یار دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر حسین کلباسی اشتری (استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی)

دکتر حسین کچوئیان (استادیار دانشگاه تهران)

دکتر مهدیه سادات مستقیمی (استادیار دانشگاه قم)
دکتر حسین هاشمی (استادیار دانشگاه مفید)

آدرس :تهران ،خیابان شهید دکتر مفتح ،روبروی

ورزشگاه شهید شیرودی ،خیابان اردالن ،شماره ، 6
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تلفن 4 :ـ  88319891دورنگار88320108 :

²صفحه آرا :طاهره توکلی

²حروف نگار :فرنگیس رئیس میرزایی
²ناشر :روابط عمومی

شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.
Email: ketabezanan@yahoo.com
 zanan.irـ Email:info@ mr
 zanan.irـ Website: www. mr

 فصلنامه <مطالعات راهبردی زنان> (کتاب زنان سابق) بر اساس نامه شماره  3 /4411مورخ  87/6/5از کمیسیون
نشریات علمی کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری درجه علمی ـ پژوهشی دریافت نموده است.

 حق رد يا قبول و ويراستاري مقاالت براي فصلنامه محفوظ است.
 استفاده از مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ مجاز میباشد.
 مقاالت منتشره لزوم ًا بیان كننده دیدگاههای شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان نیست.

مقاالت فصلنامه <مطالعات راهبردی زنان> در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( ) SIDقابل دسترسی است.

راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت
üهدف مقاالت فصلنامه ،واکاوی مسائل ،مطالبات ،شبهات و مشکالت در حوزه مسائل زنان به
منظور ارائه پاسخ و راهکار است.

üمقاالت ناظر به یافتههای جدید پژوهشی ،نظریه یا روش جدید در حل مسائل (اعم از
پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و )...باشد.

üمقاالت قب ً
ال در نشریه یا مجموعه مقاالت سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ

نباشد.

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

üچکیده فارسی و انگلیسی حداکثر در  180کلمه و شامل موضوع مقاله ،روش تحقیق و
مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدی ( 8ـ  5کلمه) تنظیم گردد.

üمعادل التین اسامی ،مفاهیم و اصطالحات مهم در پاورقی هر صفحه درج شود.

üبرای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مولف ،سال انتشار :نوبت جلد ،شماره

صفحه) عمل شود.

üفهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده به صورت ذیل
تنظیم شود:

ـ کتاب :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) ،عنوان کتاب( ،نام و نام خانوادگی مترجم) نوبت چاپ،

محل انتشار ،انتشارات.

ـ مقاله :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار)< ،عنوان مقاله> ،نام نشریه ،دوره (شماره).

ـ پایاننامه :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار)< ،عنوان پایاننامه> ،پایاننامه کارشناسی ارشد و

دکترا ،رشته ،دانشکده ،دانشگاه.

ـ منابع اینترنتی :نام خانوادگی ،نام (تاریخ اخذ مطلب) :نشانی کامل سایت.

üارسال  CDمقاله همراه با مشخصات مؤلف اعم از نام و نام خانوادگی ،سمت علمی و رشته
تحصیلی ،آدرس ،شماره تلفن ،پست الکترونیک و شماره دورنگار به همراه مقاله الزامی است.

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