
 فصلنامه <مطالعات راهبردی زنان> (کتاب زنان)  بر اساس نامه شماره ٤٤١١/ ٣ مورخ ٨٧/٦/٥ از کميسيون نشريات 
علمی کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری درجه علمی ـ پژوهشی دريافت نموده است.

 حق رد يا قبول و ويراستاري مقاالت براي فصلنامه محفوظ است.
 استفاده از مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ مجاز می باشد.

 مقاالت منتشره لزومًا بيان كننده ديدگاه های شورای فرهنگی اجتماعی زنان نيست.

داوران: (به ترتيب حروف الفبا)
دکتر منصوره اعظم آزاده،دکتر اسماعيل باللی 
دکتر محمد سعيد ذکايی، دکتر اعظم راودراد 
دکتر اميررستگار خالد، دکتر محمود شهابی 
دکتر ابوتراب طالبی، دکتر حسين کچوئيان 
دکتر حسين محموديان، دکتر يعقوب موسوی 
دکتر سيدرضا نقيب السادات، دکتر منصوره 

نيکوگفتار، دکتر سيد جالل يونسی

هيأت تحريريه:
دکتر حميدرضاآيت اللهی (استاد دانشگاه عالمه طباطبايی)

دکتر رضا داوری اردکانی (استاد دانشگاه تهران)

دکتر عبدالحسين شيروی خوزانی (استاد دانشگاه تهران) 

دکتر مجيد معارف (استاد دانشگاه تهران)

دکتر محمدصادق مهدوی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر شکوه نوابی نژاد (استاد دانشگاه تربيت معلم)

دکتر زهرا پيشگاهی فرد (دانشيار دانشگاه تهران)

دكتر خديجه سفيري(دانشيار دانشگاه الزهراء)

دکتر شهال باقری (استاد يار دانشگاه تربيت معلم)

دکتر کبری خزعلی (استاد يار دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر حسين کلباسی اشتری (استاديار دانشگاه عالمه طباطبايی)

دکتر حسين کچوئيان (استاديار دانشگاه تهران)

دکتر مهديه سادات مستقيمی (استاديار دانشگاه قم)

مهری سويزی (کارشناس ارشد عرفان)

همکاران علمی:(به ترتيب حروف الفبا)
ملوک السادات بهشتی، زهرا شوشتری، حميده عامری، 
وحيده عامری، فاطمه سادات علمدار، نفيسه کاظمی، 

سيده فاطمه محبی

مدير اجرايی: زهرا شوشتری
صفحه آرا: ثريا کالنتری

حروف نگار: طاهره توکلی، فرنگيس ميرزايی
ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگی ـ 

اجتماعی زنان.
آدرس: تهران، خيابان شهيد دکتر مفتح، 

روبروی ورزشگاه شهيد شيرودی، خيابان 
اردالن، شماره ۶ ، دبيرخانه شورای فرهنگی  
ـ اجتماعی زنان، کد پستی ۱۵۸۳۹۱۷۶۵۴

ص. پ.  ۱۴۱۸۵/۶۱۸
تلفن: ۴ ـ ۸۸۳۱۹۸۹۱ دورنگار: ۸۸۳۲۰۰۵۵

انتشارات: قم، چاپ زيتون ۶۶۶۲۰۵۸

Website: www. ketabezanan.com
   Email: ketabezanan@yahoo.com
   Email:info@ mr-zanan.ir

صاحب امتياز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سردبير: دکتر نهله غروی نائينی  مدير مسئول: دکتر طوبی کرمانی                  
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راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت
هدف مقاالت فصلنامه واکاوی 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  پژوهشی،  جديد  يافته های  به  ناظر  مقاالت 

پژوهش های بنيادی، کاربردی و...) باشد.
مقاالت قبًال در نشريه يا مجموعه مقاالت سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسی 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  انگليسی  و  فارسی  چکيده 
مهمترين نتايج همراه با واژگان کليدی (۸ ـ ۵ کلمه) تنظيم گردد.

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

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

تنظيم شود:

نوبت  مترجم)  خانوادگی  نام  و  کتاب»، (نام  انتشار) «عنوان  نام (سال  خانوادگی،  نام  کتاب:  ـ 
چاپ، محل انتشار، انتشارات.

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره (شماره).
و  ارشد  کارشناسی  پايان نامه  پايان نامه»،  «عنوان  انتشار)  (سال  نام  خانوادگی،  نام  پايان نامه:  ـ 

دکترا، رشته، دانشکده، دانشگاه.
 ـ  منابع اينترنتی: نام خانوادگی، نام (تاريخ اخذ مطلب): نشانی کامل سايت.

ارسال CD مقاله همراه با مشخصات مؤلف اعم از نام و نام خانوادگی، سمت علمی و رشته 
تحصيلی، آدرس، شماره تلفن، پست الکترونيک و شماره دورنگار به همراه مقاله الزامی است.
چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.

مؤلفين محترم می توانند جهت اطالع از موضوع شماره های آتی و نگارش  مقاالت با دفتر فصلنامه تماس بگيرند. 


