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 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 صادق آيينه وند، دکتر مسعود اميد، 

دکتر محسين ايمانی، دکتر رسول جعفريان، 
دکتر حميدرضا حسنی، دکتر محمدرضا 
رضوی، دکتر مهدی سمائی،  دکتر حسين 

سوزنچی، دکتر عليرضا قائمی نيا، دکتر 
مرتضی مرديها، دکتر محمد منصور نژاد 

دکتر عزت السادات ميرخانی 

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)
سمانه اسالملو، 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. mr ـ zanan.ir
Email: ketabezanan@yahoo.com

   Email:info@ mr ـ zanan.ir

صاحب امتياز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سردبير: دکتر نهله غروی نائينی  مدير مسئول: دکتر طوبی کرمانی                  
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