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 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
 نگليسي يا فرانسه(.)گان( کامل باشد) فارسي، ا خانوادگي نويسنده  . نام و نام1
 . ميزان تحصيالت، 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.  15حداکثر . مقاله 1
 . عنوان مقاله کوتاه و گويا باشد) فارسي، انگليسي يا فرانسه(.2
 . مقاله پيشتر جايي چاپ نشده يا براي چاپ به جايي فرستاده نشده باشد.3
و از سامانه نشريات الکترونيکي دانشگاه تايپ  Blotus 12و با فونت  Wordافزاري  محيط نرم. مقاله در 4

 ان فرستاده شود.تهر

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

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

( شماره صفحه مورد استفاده و 3اثر،  ( سال انتشار2خانوادگي نويسنده اثر،  ( نام1غيرمستقيم، فقط با آوردن 
شوند؛ نمونه:  هر سه داخل پرانتز معرفي

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،

 صورت پررنگ، دوره مجله، صفحات 

 منابع 

اول تا آخر مقاله در مجله.

 آورده شوند. ارجي نيز، با ترتيب باالبه زبان خ

 .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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 زادٌ زادٌ، شیًا علی اکبر يلی




