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

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

 مقاالت منتشره لزومًا بیان كننده دیدگاه های شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان نیست.
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دکتر مهدیه سادات مستقیمی )استادیار دانشگاه قم(

مهری سویزی )کارشناس ارشد عرفان(
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