
 

 

 

 فراخوان مقاله

 Iranian Review of Foreign»پژوهشی  -علمیفصلنامه المللی،  با توجه به گستردگی موضوعات و مسائل بین

Affairs » برخوردار  کاربردیسیاست خارجی ایران از اهمیت  در بپردازد کهمسائلی  به بررسی گسترده و عمیقدر نظر دارد

حائز توجه توسعه و تعمیق ادبیات و مطالعات علمی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران هستند. این امر عمدتا با هدف 

در مورد محورهای خود را انگلیسی شود مقاالت  لذا، از اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و صاحبنظران درخواست می است.

، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای تحوالت سیاسی کشورهای همسایه )افغانستان، پاکستان، سوریه، ترکیهمطالعاتی 

ای در خاورمیانه در ارتباط با  ( و پیامدهای آن برای جمهوری اسالمی ایران؛ پیامدهای تحوالت منطقهمرکزی و قفقاز

و بررسی اثرات تجزیه واحدهای سیاسی؛ و مناطق پیرامونی ایران ای در خاورمیانه  منطقه تروریسم و افراط گرایی؛ بحرانهای

های جدید  گیری المللی؛ جهت امکان سنجی همکاریهای اقتصادی در منطقه خاورمیانه؛ تحوالت در عرصه انرژی بین

و شمال آفریقا؛ و تحوالت مربوط به روسیه سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه؛ تشکیالت تاثیرگذار در آسیا، خاورمیانه 

 به آدرس الکترونیکی فصلنامه ارسال کنند. و چین، 

با توجه به سیاستهای جدید فصلنامه مقاالتی قابل بررسی و چاپ در فصلنامه هستند که دارای مشخصات زیر همچنین و 

 باشند:

لنامه قرار ندارد. هر چند که تمامی مقاالت نیازمند الملل مد نظر این فص بحثهای نظری و تکرار نظریات روابط بین. ١

تواند صرفا به بررسی مباحث نظری اختصاص  چارچوب نظری و مفهومی برای ارائه دیدگاه خود هستند اما یک مقاله نمی

  ؛داشته باشد. همچنین بخشهای نظری مطرح شده حتما باید ارتباط منطقی با موضوع اصلی مقاله داشته باشد

ه باید دارای دغدغه پژوهشی معینی باشد و نوآوری آن نسبت به دیگر آثار مشخص گردد. مقاله باید به پرسشی . مقال٢

 ؛مشخص پاسخ دهد

. مقاالتی که به کلیات و موضوعات کالن پرداخته باشند مورد توجه این فصلنامه نیستند. مقاله پژوهشی باید دارای ٣

 ؛زوایای ناشناخته یک مسئله را روشن سازدموضوعی دقیق و پژوهشی باشد و تالش کند 

 . مقاله باید دارای متنی منسجم باشد و از بکار بردن تیترهای فراوان و شکستگی در بخشهای مختلف پرهیز شود.٤



 

 

 ؛. فصلنامه از پذیرش مقاالتی که بیش از دو اسم نویسنده دارد، معذور است٥

المللی نیز  ای و بین ، هرچند که سایز موضوعات منطقهدر زمینه روابط و سیاست خارجی ایران باشند . مقاالت حتی المقدور٦

 ؛ مورد توجه قرار دارد

  ها بهره ببرند و عمدتا از منابع دسته اول استفاده شود. . مقاالت باید از آخرین و جدیدترین منابع و داده٧

سازی این مقاالت به منظور  سی و صرف زمان و هزینه مضاعف برای آماده. با توجه به حجم باالی دریافت مقاالت فار٨

 چاپ در فصلنامه، مقاالت به زبان انگلیسی در اولویت ارزیابی و چاپ قرار دارند؛
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