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 فصلنامه <مطالعات راهبردي زنان> (کتاب زنان سابق)  بر اساس نامه شماره  3 /4411مورخ  87/6/5از 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 ميباشد.
مقاالت منتشره لزوم ًا بيان كننده ديدگاههاي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان نيست.

مقاالت فصلنامه <مطالعات راهبردي زنان> در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ( ) SIDقابل دسترسي است.

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

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

üمقاالت قب ً
ال در نشريه يا مجموعه مقاالت سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ نباشد.
üمقاله در قالب حداکثر  7هزار کلمه و در محيط  wordتنظيم شده باشد.
üچکيده فارسي و انگليسي حداکثر در  180کلمه و شامل موضوع مقاله ،روش تحقيق و مهمترين نتايج همراه
با واژگان کليدي ( 8ـ  5کلمه) تنظيم گردد.

üمعادل التين اسامي ،مفاهيم و اصطالحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.
üبراي 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 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 پاياننامه :نام خانوادگي ،نام (سال انتشار) ،عنوان پاياننامه ،پاياننامه کارشناسي ارشد و دکترا ،رشته ،دانشکده،
دانشگاه.

ـ  منابع اينترنتي :نام خانوادگي ،نام (تاريخ اخذ مطلب) :نشاني کامل سايت.
üارسال  CDمقاله 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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