²داوران( :به ترتيب حروف الفبا)
لیال سادات اسدی
فاطمه بداغی
حسین جاور
محمدجواد حبیبی تبار

²هيئت تحريريه:
حميدرضاآيت اللهي (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)
رضا داوري اردکاني (استاد دانشگاه تهران)
عبدالحسين شيروي خوزاني (استاد دانشگاه تهران)
مجيد معارف (استاد دانشگاه تهران)
محمدصادق مهدوي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)
حسين مهرپور محمدآبادي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)
محمدحسين پناهي (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)
شکوه نوابي نژاد (استاد دانشگاه تربيت معلم)
حسين کلباسي اشتري (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)
زهرا پيشگاهي فرد (دانشيار دانشگاه تهران)
شهال باقري (دانشیار دانشگاه تربيت معلم)
احمد حاجي دهآبادي (دانشیار دانشگاه تهران)
کبري خزعلي (استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران)
حسين کچوئيان (استاديار دانشگاه تهران)
مهديه سادات مستقيمي (استاديار دانشگاه قم)
سيد حسين هاشمي (استاديار دانشگاه مفيد)

محمدعلی حجازی
سید ابراهیم حسینی
منیره حق خواه
نیکو دیالمه
زهرا راستی کاشانی
الهام شریعتی
رضازاده عسگریزاده
محمد عشایری منفرد
فائزه عظیم زاده اردبیلی
نهله غروی
علی نمازی

 هدف مقاالت فصلنامه واکاوي مسائل ،مطالبات ،شبهات و مشکالت در حوزه مسائل
زنان به منظور ارائه پاسخ و راهکار است.
 مقاالت ناظر به يافتههاي جديد پژوهشي ،نظريه يا روش جديد در حل مسائل (اعم از
پژوهشهاي بنيادي ،کاربردي و )...باشد.
 مقاالت قب ً
ال در نشريه يا مجموعه مقاالت سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و
چاپ نباشد.
مقاله در قالب حداکثر  7هزار کلمه و در محيط  wordتنظيم شده باشد.
 چکيده فارسي  ،انگليسي و عربي حداکثر در  180کلمه و شامل موضوع مقاله ،روش
تحقيق و مهمترين نتايج همراه با واژگان کليدي ( 5-8کلمه) تنظيم گردد.
معادل التين اسامي ،مفاهيم و اصطالحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت

 ويراستاري مقاالت به عهده مؤلف بوده و الزم است به جديدترين روش ،ويراستاري
گردد.
 براي ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مولف سال انتشار :شماره صفحه)
عمل شود.
 فهرست 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 ،احياناً شماره جلد مورد استناد.
 مقاله :نام خانوادگي ،نام« .عنوان مقاله» ،نام نشريه (با قلم ايتاليک) ،شماره سال،
شماره مجله (تاريخ مجله).
 پاياننامه :نام خانوادگي ،نام ،عنوان پاياننامه (مقطع پاياننامه 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
 چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد
است.

فهرست مطالب
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تأکید بر مادهی
بهداشت یدرزن
درمانی و
نفقه بر
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شهر(باتهران
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هزینهزیست
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شمولاکاوی
انتخابی و
ارین
 سز
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فاطمهقانون
1107
زینب هاشمیخواه/
جواهری/

29

 واکاوی رشایط زمینهساز قصد و رفتار تک فرزندی درتهران
شیوههای مقابله با جنگ روانی در سیرهی حضرت زهرا ()
حسن رس
اللهاهانی/
آبادییفر
فریده خلج
ایی/خزاعی
محبوبه
حسومی/
خاکپور /ول
حسین

51

فعالیت زن
عواملآزادی
حدود

وهابیت بدن در میان زنان شهر کاشان
دیدگاه مدیریت
فرهنگیازمؤثر در
اجتامعی -

67

مدیریت تعارضهای زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاورهی خانواده
 بررس��ی عوامل اجتامعی مرتبط با طالق عاطفی (مطالعهی موردی متأهلین ش��هر
و اسالم
شیراز)

احمد مرتاضی /حسین حاجی حسینی

فاطمهرضائی
میرعلی /اعظم
محمدعلی
منصوریان راوندی/نفیسه ذوالفقاری/
بابایی فرد/
اسداله

مریم فاتحیزاده /نجمه بارباز اصفهانی /اعظم پرچم

مسعود حاجی زاده میمندی /جواد مداحی  /یزدان کریمی /الهه حدت  /ملینا غروری

93

عوامل آرامش خانواده در سبک زندگی امام علی ( )و حضرت فاطمه ()
احس��اس امنیت زنان و عوامل مؤث��ر در آن (مطالعهی موردی زنان
معارف/میزان
مجیدبررس��ی

احمدقماشچی
رسپرست خانوار تحت پوشش ادارهی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز)

125

محمدیان پستکان  /شهال سهرابی صمیره
/هاشم
جعفر
عقد نکاح
کردزنگنه در
تعلیق مهریه
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اصغر زیرکباروقی

 بررس��ی تفاوتهای جنس�� ّیتی در رسمایهی اجتامعی دانش��جویان (مورد مطالعه:
یاسوج)
دانشگاهبه عربی
دانشجویانمقاالت
 چکیده
اصغر میرفردی  /عبدالله ولینژاد
 چکیده مقاالت به انگلیسی
 چکیده مقاالت به عربی
 چکیده مقاالت به انگلیسی

