
نامخدابه





مطالعاتاوراسیایمرکزی
پژوهشی(–)علمی




دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران



 مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی

 3111، پاییز و زمستان 2، شماره 31دوره 



 

 :رساند می آگاهیبه 

 
 

 شود: ای اطالعاتی زیر نمایه میهدر پایگاه« مطالعات اوراسیای مرکزی»مجله  

 http://journals.ut.ac.ir        پایگاه نشریات الکتریکی دانشگاه تهران      .1

      www.SID.ir                                  علمی جهاد دانشگاهیپایگاه اطالعات   .2

 www.magiran.com                                العات نشریات کشور بانک اط  .3

 www.srlst.com                          علوم و فناوری رسانی ای اطالع مرکز منطقه    . 4

http://normags.com                                   مجالت تخصصی نور پایگاه     .5  

                                        

 کمیسللی   از 51/51/5931 تللهر   در « رکلل   اوراسللیه   طهلعلله » فصللامه   دو

 از 12/1/5935 تلهر    در و تهلرا   دانشلاه   عامل   نشلر ه   ارتقله   و ر    برنه  

 ا تیلهز  فملهور   و تحقیقله   عا م، وزار  در کش ر عام  نشر ه  بررس  کمیسی  

 .است کرد  کسب پژوهش - عام 

 بو   (ISC) اسوم   جهوا   علوم   استنادی پایگاه ارزیابی براساس «مرکزی اوراسیای مطالعات» دوفصلنامۀ

 و بهتورین  از ای گنجینو   «هسوت   نشوریات » مجممعو  . اسو   شده معرفی پایگاه این هست  نشری  عنما 

 مومرد  معیارهوای . اسو   گرفتو   قرار دقیق محتمایی تحلیل و تجزی  ممرد مختلف ممضمعی های حمزه

 هوایی  شواص  . آنهاسو   علموی  محتومای  نظر از نشریات باالی کیفی  متضمن ارزیابی این در استفاده
  

 در همگوی  گیوری  نتیجو   شویمه  و دقیق استدالل منطقی  بحث ها  داده پذیر فهم ارائ  دقیق  شناسی روش

موردنظرهاینشریه .گیرند می قرار  انتخاب



انمتخصص طسوت علمی ایومحت ارزیابی معیارهای اساس بر هک هستند شده هنمای هاینشریه ترینیکیف



 
  ،علمو  تکیفیو  و خوانویی،   یهو  ییفتوه  ندبوو  یربرد کو  پژوهشو،   هوی   موضوو   ندبو روز به ونهمچ
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ههایمقاله پذیرشبااستشدهآنبرمرکزیاوراسیایمطالعاتپژوهشی-علمینامۀدوفصل

همهۀاز.دههدگسهررشراخهودمطالبحوزۀودامن اوراسیا،منطقۀوایرانروابطب مربوط

خودپژوهشی-علمیهایمقال شودمیدعوتعرص اینصاحبنظرانوپژوهشگراناسرادان،

 :کنندارسالمجل برایزیرمحورهایدررا

 اوراسیامنطقۀوایراناسالمیجمهوریروابطدرانرژیجایگاه- 

 اوراسیامنطقۀوایراناسالمیجمهوریروابطدرفرهنگنقش-

 اوراسیامنطقۀوایراناسالمیجمهوریروابطدرسبزسیاستوزیستمحیطجایگاه-

 اوراسیامنطقۀوایراناسالمیجمهوریروابطدرایمنطق هایسازماننقش-

 اوراسیامنطقۀوایراناسالمیجمهوریروابطدرعمومیدیپلماسیجایگاه-

 اوراسیامنطقۀدرایرانتهدیدهایوفرصرهاالمللی،بینهایتحریم-

 اوراسیامنطق وایراناسالمیجمهوریاقرصادیروابط-

 اوراسیامنطقۀوایراناسالمیجمهوریروابطتاریخیهایریش -

 اوراسیامنطقۀکشورهایوایرانتطبیقیمطالعات-



 

 

 اوراسیای مرکسی ۀپژوهشی در حوز -های آموزشی از فعالیتحمایت 

ساماوّ  اودازْاقدام بٍ راٌ مطالعات ايراسٕاْ مرکسْ داوشگاٌ تُرانمرکس 

تألٕف ي  َاْ پژيَشٓ،طرحاوجام  پٕشىُاد درٔافت بٍ مىظًرَاْ پژيَشٓ  طرح

براْ  سْ،مطالعات ايراسٕاْ مرک ِعالقمىدان حًز .کردٌ است ترجمّ کتاب

سٕاسٓ، فرَىگٓ، آثار خًد در مًرد مسائل اقتصادْ، آگآَ از فرأىد ارسال 

مٓ تًاوىد  ريابط خارجٓ ي... در کشًرَاْ أه مىطقٍ گستردٌ، اجتماعٓ، امىٕتٓ،

در صًرت تإٔد پٕشىُادَاْ ارسالٓ مراجعٍ کىىد.   /http://cces.ir بٍ آدرس

شًراْ علمٓ  کس مطالعات ايراسٕاْ مرکسْ قابل اجرا خًاَد بًد.مر دايران

براْ  در جُت کمک بٍ تأمٕه َر چٍ بُتر مىافع ملٓ ي رفع وٕازَاْ کشًر مرکس

ر زمٕىّ ريابط أران با کشًرَاْ ايراسٕاْ ئژٌ دبٍ ،َاْ کاربردْپژيَش

مرکس مطالعات ايراسٕاْ مرکسْ  ،عاليٌ بر أهايلًٔت قائل است.  مرکسْ

َاْ دکترْ در مًرد َاْ داوشجًٔان کارشىاسٓ ارشد ي رسالٍوامٍحمأت از پأان

 . ٌ استقرار داد خًددر دستًر کار وٕس را  ْ مرکسْمسائل ايراسٕا

http://cces.ir/


 راهنماي تدوين مقاله
شوند که افزون بر داشتن  هايي پذيرفته مي پژوهشي، فقط مقاله -جايگاه علمي  حفظاين مجله براي در 

 هاي شکلي زير نيز نوشته شده باشند: محتواي علمي به تشخيص داوران متخصص، با رعايت ضابطه

 هاي نويسنده ضابطه -الف
) فارسي، ا خانوادگي نويسنده  . نام و نام1  نگليسي (.)گان( کامل باشد

 . رتبه علمي، گروه آموزشي، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه.2
 . نويسنده مسئول مقاله معرفي شود. 3
 . پست الکترونيکي نوشته شود. 4

 هاي مقاله ب. ضابطه
 صفحه داشته باشد.  حداکثر . مقاله 1
) فارسي، انگليسي (.2  . عنوان مقاله کوتاه و گويا باشد
 . مقاله پيشتر جايي چاپ نشده يا براي چاپ به جايي فرستاده نشده باشد.3
 ان فرستاده شود.تهرو از سامانه نشريات الکترونيکي دانشگاه تايپ   Wordافزاري  محيط نرم. مقاله در 4

واژگان تخصصي و نام7  هاي اشخاص در پاورقي آورده شود.  . 
 پذيرد.  جمه شده نمي. اين مجله مقاله تر8

 هاي استناد پ. ضابطه
 منابع، پس از نقل قول مستقيم يا  .کند پيروي مي« درون متني»مجله از روش استناد . اين 1

 فقط با آوردن 
غيرمستقيم،

( شماره صفحه مورد استفاده و 3اثر،  ( سال انتشار2خانوادگي نويسنده اثر،  ( نام1
پرانتز معرفي

هر سه داخل 
شوند؛ نمونه:  

ها  صورت تعدد منابع از يک نويسنده در يک سال، با افزودن الف و ب در کنار سال انتشار، نوشته. در 2
شوند؛ نمونه: مشخص مي

ي، نام خانوادگي نويسنده )و اگر يک اثر چند نويسنده داشته ترتيب الفباي . منابع مورد استفاده در پايان مقاله به3
 شوند.  باشد، ترتيب الفبايي نويسنده اول(، تنظيم و معرفي مي

خانوادگي نويسنده، نام نويسنده )سال انتشار کتاب(، عنوان   . ترتيب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه: نام4

 به

کتاب

 محل نشر کتاب: نام ناشر. ترتيب نوشتن صورت پررنگ، نام مترجم، تعداد جلدها،  

 چنين است: نام

مقاله منبع در کتابنامه

خانوادگي نويسنده، نام نويسنده )تاريخ انتشار مجله(، عنوان مقاله در   

 نام مجله به

داخل گيومه، نام مترجم،

اول تا آخر مقاله در مجله. صورت پررنگ، دوره مجله، صفحات 

 .کلمه باشد 052تعداد واژگان چکیده مقاله حدود . 5
 واژه و به ترتیب الفبایی نوشته شوند. 7تا  5کلیدواژگان حدود . 6

 
 

 (.52: 9431عنایت، )

 (.921)ب(:  9431عنایت، )، (93)الف(:  9431عنایت، )
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