
صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

مدیر مسئول: دکتر کبری خزعلی       سر دبیر: دکتر طوبی کرمانی 

 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 کننده 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.

داوران: )به ترتيب حروف الفبا(
دکتر مسعود اخوان فرد

دکتر ليال سادات اسدی

دکتر سوسن آل رسول

دکتر فاطمه بداغی

دکتر کبری پورعبداهلل

دکتر احمد رضا توحيدی

دکتر سيد ابراهيم حسينی 

دکتر منيره خدادادپور

دکتر کبری خزعلی

دکتر نيکو ديالمه

دکتر رضا زهروی

دکتر امير حمزه زينالی

دکتر مونس سياح

دکتر فريده شکری

دکتر عليرضا عالی پناه

دکتر فائزه عظيم زاده اردبيلی

هيئت 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 )دانشيار 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(

معاون سردبير و مدير اجرايی: شهربانو پاپی نژاد
کارشناس حقوقی و ويراستار: زهره احدی يار

صفحه آرا: طاهره توکلي
حروف نگار:  فرنگيس رئيس ميرزايی

ناشر: روابط عمومي 

شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده.
Email: ketabezanan@gmail.com
Website: http://jwss.ir  
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دکتر سلمان عمرانی
دکتر اسداله لطفی

دکتر محمد مهدی مقدادی
دکتر سيد ابوالقاسم نقيبی



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.

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

üمقاالت قباًل در نشريه يا مجموعه مقاالت سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ 
نباشد.

üمقاله در قالب حداکثر 7 هزار کلمه و در محيط word تنظيم شده باشد.

üچکيده فارسي،  انگليسي و عربي حداکثر در 180 کلمه و شامل موضوع مقاله، روش تحقيق 
و مهمترين نتايج همراه با واژگان کليدي )8-5 کلمه( تنظيم گردد.

üمعادل التين اسامي، مفاهيم و اصطالحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

üويراستاري مقاالت به عهده مؤلف بوده و الزم است به جديدترين روش، ويراستاري 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 الفبايي نام خانوادگي نويسنده به صورت ذيل 
تنظيم شود:

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

-مقاله: نام خانوادگي، نام. »عنوان مقاله«، نام نشريه )با قلم ايتاليک(، شماره سال، شماره مجله 
)تاريخ مجله(.

-پايان نامه: نام خانوادگي، نام، عنوان پايان نامه )مقطع پايان نامه و رشته تحصيلي(، به راهنمايي 
)نام استاد راهنما(، )شهر، نام دانشگاه، نام دانشکده، سال(. 

-منابع اينترنتي: نام خانوادگي، نام، )تاريخ اخذ مطلب(: نشاني کامل سايت

üچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.



پژوهشی پيرامون ماده 1103 قانون مدنی »تکليف زوجين نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر«
 ×

مصطفی رفسنجانی مقدم/ علی محمديان........................................................................................................7

تحليل سيستمی تأثير مفهوم آزادی در نگاه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در مؤلفه های 
 ×

حيات خانوادگی

نرگس جدا/ نفيسه اخوان نيلچی..............................................................................................................47

نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391
 ×

بيژن حاجی عزيزی/ محمد مولودی/راضيه حسنخانی.............................................................................93

بررسی روایات نقصان عقل زنان  و تطبيق با روایت متخالف این معنا در بستر مطالعات جنسيت
 ×

ميثم قمشيان...................................................................................................................................141

نقش فرعی مهریه در ماهيت نکاح
 ×

مرتضی حاجی پور.........................................................................................................................169

تن نمایی زنان در فضای مجازی  با نگاهی به آموزه های فقه اماميه و حقوق ایران
 ×

رضا زهروی/ رسول احمدزاده.....................................................................................................199

چکيده مقاالت عربی ..............................................................................................................242
 ×

چکيده مقاالت انگليسی ........................................................................................................248
 ×

فهرست مطالب


