فصلنامه سیاست جهانی
دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن
راهنمای پذیرش و شیوة نگارش مقاالت
شرایط پذیرش:
زمینههای پذیرش مقاله عبارت اند از :نظریههای روابط بینالملل ،تاریخ روابط بینالملل ،سیاست بینالملل ،سیاست خارجی ،روابط خارجی
ایران ،اقتصاد سیاسی بینالملل ،امنیت بینالملل و مسائل نظامیاستراتژیک ،مسائل سیاسی کشورهای جهان اسالم ،مسائل سیاسی اقتصادی
کشورهای در حال توسعه ،جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ،مطالعات منطقهای.


فصلنامه سیاست جهانی برای مقالههایی که به تبیین مسئلههایی میپردازند که اهمیت بیشتری برای ایران دارند الویت قائل است.



عنوان مقاله باید گویا ،واضح ،متناسب با متن حداکثر در ده واژه و بیانگر اهمیت ،ضرورت و تازگی موضوع پژوهش باشد.



عنوان باید بطور بسیار سادهای قابل درك باشد .در عنوان از واژههایی همچون بررسی و مطالعه استفاده نكنید.



در عنوان مخفف به کار نبرید و از نامهای متداول استفاده کنید.



مقدمه شامل طرح مسئله پژوهش ،متغیرها ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف پژوهش باشد.



مسئله پژوهش ،متغیرها ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف پژوهش را به وضوح طرح کنید ،به گونهایكه به وضوح مشخص شود
که پژوهش در صدد یافتن چیست؟



روش پژوهش متناسب با مسئله پژوهش انتخاب شود .این مجله برای پژوهشهایی که به روش تبیینی انجام میشوند الویت
قائل است و پژوهشهایی که با روش توصیفی در صدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند مورد نظر مجله نخواهند بود.



مقاله باید شامل مرور دقیق ادبیات تحقیق حول پرسش پژوهش باشد .بررسی ادبیات تحقیق به نویسنده کمک میکند که ضرورت
و اهمیت بررسی مسئله پژوهش را برای خوانندگان بیان کند.



محتوای متن به دقت حول ارتباط یا پیوند متغیرها پردازش شود.



در پردازش متن ،شواهد و دادهها برای رد یا اثبات فرضیه ،متناسب و منصفانه بكار گرفته شوند.



دادهها و شواهدی که در پردازش متن بكار گرفته میشوند باید مستند به منابع معتبر باشند.



محتوای متن مقاله باید به گونهای پردازش شود که منسجم بوده و فاقد گسست باشد.



در پردازش متن ،واژهها و مفاهیم را با دقت بكار ببرید.



در نتیجهگیری مقاله ،یافتههای اصلی را بیان کنید به گونهایكه بیانگر برآورده شدن هدف پژوهش باشند .یافتهها باید بیانگر دانش
افزایی مقاله و هم افزایی بر ادبیات تحقیق باشند .هرنتیجهگیری مفیدی بر اساس یافتهها ،داللتی بر بازبینی در یک رویه عملی یا
نظری در زمینه موضوع پژوهش دارد.



از لحاظ شكلی ،مقاله باید شامل چكیده ،مقدمه ،رهیافت نظری ،ادبیات پژوهش ،بحث ،نتیجهگیری و منابع باشد.



چكیده در  051الی  051کلمه ،از جمله شامل یافتههای اصلی ،روش پژوهش و سه الی پنچ کلید واژه است ،چكیده به دو زبان
فارسی و انگلیسی و به گونهای پردازش شود که بیانگر تصویری کوچک از مقاله باشد.



در نوشتن چكیده فعلهای جملهها با زمان گذشته نوشته شود.



واژههای کلیدی باید تداعیکننده نوآوری و بداعت پژوهش باشند.



نوشتار مقاله باید به فارسی روان و ساده و براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی )(www.persianacademy.ir

نوشته شود .رعایت دستور زبان ،نگارش صحیح و صریح جمالت الزامی است.


بخشهای مختلف کلمات چندقسمتی ،به ویژه «می» مضارع (مانند «میشود») و «ها»ی جمع (مانند «کتابها») با نیمفاصله از
هم جدا شوند .برای این کار میتوانید از فشار دادن همزمان کلیدهای  Ctrlو – استفاده کنید.



مقاله نباید هم زمان در فرایند ارزیابی توسط مجله یا بنگاه انتشاراتی دیگری بوده یا قبالً انتشار یافته باشد.



مقاله توسط هیئت تحریریه مجله و با همكاری کارشناسان داوری شده و در صورت تأیید طبق سیاستهای مجله منتشر خواهد
شد.



مجله در رد یا قبول ،جرح و تعدیل و ویرایش مقالهها مختار است.



مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی ،سمت و درجه علمی ،محل خدمت و آدرس پست الكترونیكی
ترجیحا بر اساس استاندارد موسسه آموزشی نویسنده ،به دو زبان فارسی و انگلیسی به چكیده فارسی و انگلیسی اضافه شود.



در صورتی که مقاله مستخرج از رساله دکترا یا از پایاننامه کارشناسی ارشد باشد ،نام اساتید راهنما و مشاور در پانویس صفحه
اول قید خواهد شد .در صورتی که مقاله ب ه صورت مشترك نگاشته شده باشد ،ارائه تأییدیه استاد مشاور و یا راهنما مبنی بر
مشترك بودن مقاله الزم است.



ارجاعات و فهرست منابع به صورت درونمتنی و طبق شیوهنامه ارائه شده توسط ( APAانجمن روانشناسی آمریكا) نوشته
شوند.
برای مثال ،ارجاع به یک کتاب در درون متن چنین خواهد بود( :روزنا.)58-55 :0831 ،
همین منبع در فهرست منابع به صورت زیر (به ترتیب کتاب و مقاله) خواهد آمد:
روزنا ،جیمز ( ،)0831آشوب در سیاست جهان :نظریهای دربارة دگرگونی و پیوستگی ،ترجمة علیرضا طیب ،تهران :انتشارات
روزنه.
طباطبایی ،علی (« ،)0835البی یهود ،کارگزار تحریم ایران» ،فصلنامه سیاست خارجی ،سال بیستم ،شماره  ،0صص .88-35



در رفرنسدهی در درون متن از همان یا  Ibidاستفاده نكنید بلكه رفرنسها را تكرار کنید.



معادلهای غیرفارسی ،اصطالحات و توضیحات ضروری که در متن آورده نمیشوند ،به صورت پانوشت ذکر شوند.



تعداد کلمات مقاله شامل پانوشتها و منابع ،بین هشت الی ده هزار واژه باشد.



مقاله باید با استفاده از نرمافزار  Wordتهیه و از طریق سامانه مجله ارسال شود .منابع و واژههای التین با فونت Times New

 Roman10نوشته شوند.


فصلنامه از پذیرش مقاالتی که از نظر شكلی و ساختاری با شیوهنامة این مجله همخوانی نداشته باشند ،معذور است.



مطالب مندرج در فصلنامه الزاماً مبین نظر دانشگاه گیالن یا انجمن نیست .بنابراین مسئولیت محتوا به عهده نویسندگان است.

