
فصلنامه علمیـ  پژوهشی  شوراي فرهنگيـ   اجتماعي زنان

Women’s  Socio  ـ   Cultural  Council  Quarterly

ISSN   2008   2827  ـ 
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 مقاالت منتشره لزومًا بیان كننده دیدگاه های شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیست.
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مقدادي، دكتر داود مهدوي زادگان 
دكتر عزت السادات میرخاني

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(
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