
 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.
مقاالت فصلنامه >مطالعات راهبردی زنان< در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )SID ( قابل دسترسی است.

²داوران: )به ترتیب حروف الفبا(
دکتر محمدحسن احمدي 

دکتر شهال باقري 
دکتر محمدحسين پناهي 
دکتر زهرا پيشگاهي فرد 

دکتر فاطمه جميلي 
دکتر محمدرضا جوادي يگانه 

دکتر محمد خضري 
دکتر اعظم راودراد

دکتر امير رستگارخالد 
دکتر مريم رفعت جاه 

دکتر محمود شهابي 
دکتر رحمت اهلل صديق سروستاني 

دکتر سعيدرضا عاملي 
دکتر حسين کچوئيان 

دکتر حسين محموديان 
دکتر محمدصادق مهدوي 

دکتر شراره مهدي زاده 
دکتر قدير نصيري 

دکتر سيدضياء هاشمي 

²هیأت تحریریه:
دکتر حمیدرضاآیت اللهی )استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(

دکتر رضا داوری اردکانی )استاد دانشگاه تهران(
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی )استاد دانشگاه تهران( 

دکتر مجید معارف )استاد دانشگاه تهران(
دکتر محمدصادق مهدوی )استاد دانشگاه شهید بهشتی(

دكتر حسین مهرپور محمدآبادي )استاد دانشگاه شهید بهشتی(
دكتر محمدحسین پناهي )استاد دانشگاه عالمه طباطبایي(

دکتر شکوه نوابی نژاد )استاد دانشگاه تربیت معلم(
دکتر زهرا پیشگاهی فرد )دانشیار دانشگاه تهران(
دکتر شهال باقری )استاد یار دانشگاه تربیت معلم(

دکتر احمد حاجی ده آبادی )استادیار دانشگاه تهران(
دکتر کبری خزعلی )استاد یار دانشگاه علوم پزشکی تهران(
دکتر حسین کلباسی اشتری )استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی(

دکتر حسین کچوئیان )استادیار دانشگاه تهران(
دکتر مهدیه سادات مستقیمی )استادیار دانشگاه قم(

دکتر حسین هاشمی )استادیار دانشگاه مفید(
مهری سویزی )کارشناس ارشد عرفان(

²كارشناس اجرایي: ثریا کالنتری
²صفحه آرا: ثریا کالنتری

²حروف نگار:  فرنگیس میرزایی             
²ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگی ـ 

اجتماعی زنان.
Email: ketabezanan@yahoo.com

   Website: www. mr ـ zanan.ir  

صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان

²مدیر مسئول: دکتر طوبی کرمانی                  ²سردبیر: دکتر نهله غروی نائینی 

 آدرس: تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، روبروی 
   ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردالن، شماره 6، 

   دبیرخانه شورای فرهنگی  ـ اجتماعی زنان
   کد پستی 1583917654  ص. پ.  14185/618 

   تلفن: 4 ـ 88319891  دورنگار: 88320055           
                        



راهنماي تنظیم و ارسال مقاالت
üهدف مقاالت فصلنامه واکاوی مسائل، مطالبات، شبهات و مشکالت در حوزه مسائل زنان به 

منظور ارائه پاسخ و راهکار است.
از  )اعم  مسائل  حل  در  جدید  روش  یا  نظریه  پژوهشی،  جدید  یافته های  به  ناظر  üمقاالت 

پژوهش های بنیادی، کاربردی و...( باشد.
üمقاالت قباًل در نشریه یا مجموعه مقاالت سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ 

نباشد.
üمقاله در قالب حداکثر 7 هزار کلمه و در محیط word تنظیم شده باشد.

و  تحقیق  روش  مقاله،  موضوع  شامل  و  کلمه   180 در  حداکثر  انگلیسی  و  فارسی  üچکیده 
مهم ترین نتایج همراه با واژگان کلیدی )8 ـ 5 کلمه( تنظیم گردد.

üمعادل التین اسامی، مفاهیم و اصطالحات مهم در پاورقی هر صفحه درج شود.
انتشار: نوبت جلد، شماره  )نام مولف، سال  منابع در داخل متن به صورت  به  üبرای ارجاع 

صفحه( عمل شود.
üفهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده به صورت ذیل 

تنظیم شود:

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

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام )سال انتشار(، >عنوان مقاله<، نام نشریه، دوره )شماره(.
و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  پایان نامه<،  >عنوان  انتشار(،  )سال  نام  نام خانوادگی،  پایان نامه:  ـ 

دکترا، رشته، دانشکده، دانشگاه.
 ـ  منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام )تاریخ اخذ مطلب(: نشانی کامل سایت.

üارسال CD مقاله همراه با مشخصات مؤلف اعم از نام و نام خانوادگی، سمت علمی و رشته 
تحصیلی، آدرس، شماره تلفن، پست الکترونیک و شماره دورنگار به همراه مقاله الزامی است.
üچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران بوده و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.



فهرست مطالب

 × رسانه، جنسیت و مصرف گرایی
7         مجید موحد/ محمد تقي عباسي شوازي/ ندا مرحمتي ....................................... 

× زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها
41         احمد محمدپور/ مریم بهمنی ................................................................................... 

× قشر بندی اجتماعی و اصالح بدن / جراحي زیبایي به مثابه 
        نماد پایگاه اجتماعي

73        رسول رباني / محمود کیوان آرا / مهدي ژیانپور ............................................... 

× زیبایی و پول : آرایش و جراحی
99         اسماعیل باللی/  جواد افشارکهن ........................................................................... 

× مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی / در بین دختران 
        دانشگاه مازندران

141         احمد رضائی/ مینا اینانلو/ محمد فکری ................................................................ 

× زن و هنر 
171        حسن بلخاری .............................................................................................................. 

× تحلیل تطبیقي اثر مهاجرت در سطح دینداري و اولویت های 
      ارزشی دختران و پسران

197        وحید قاسمی/  مهری قربانیان ................................................................................ 

× چكیده مقاالت به عربي

225       سناء انصاری / مریم زیارتی  ............................................................................... 

× چكیده مقاالت به انگلیسی  

243        آمنه آیتی    .................................................................................................................... 


