
 

 

 بسمه تعالی 

 پروپوزال، مقاله پژوهشی و یادداشت   فراخوان 

 

خواستگاه ادیان ابراهیمی و تالقی فرهنگی اقوام، ادیان و مذاهب، و نیز عرصه کشمکش  به عنوان    غرب آسیا

های منحصر به فرد ژئوپلیتیک،  با ویژگی  المللی،بین  ای و منطقه  هایتقابل منافع و بازیگری قدرت  تاریخی، 

های  از دیرباز موضوع مطالعه و بررسی اندیشمندان در عرصه  ،ژئواستراتژیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیکی خود

 مختلف نظری و عملی است. 

است که ریشه در  شده  های  توان قلب تمدنی جهان اسالم نیز نامید، عرصه ناآرامیاین منطقه که آن را می

های مسائل مختلف در  های مهمی که در بررسی ریشه. یکی از بحثعوامل مختلف داخلی و خارجی دارند 

  و هویتی معمول   های ساختاری، تاریخیاست. تمایزات و تفاوتها  گردد، موضوع شکافمطرح می  غرب آسیا

 .  اند شده ها در منطقه پایداری که منشا  بسیاری از تحولت، اختالفات و منازعه

  پروپوزال برای   و   پژوهشی  موسسه آینده پژوهی جهان اسالم در نظر دارد در قالب فراخوان یادداشت، مقاله

موضوع  پروژه بررسی  به  محدود،  خاورمیانه  هاشکافهای  آیندهبا    در  و  رویکرد  راهکار،    گاهد دیپژوهانه  ارائه 

 محورهای مد نظر عبارتند از:  بپردازد.  هاشکافاین برای کاهش منازعات ناشی از  حل مسئله  راهبرد و مدل 

های حل  مدل  راهکارها، راهبردها و ؛غرب آسیادر  های قومی ی شکافها، تبعات و آیندهررسی ریشهب .1

 مسئله 

آیندهریشهبررسی   .2 و  تبعات  و  های  شکافی  ها،  آسیادر    مذهبیدینی  و     ؛غرب  راهبردها  راهکارها، 

 های حل مسئله مدل

-راهکارها، راهبردها و  مدل  ؛غرب آسیادر    ملت -های دولتشکاف  یها، تبعات و آیندهبررسی ریشه .3

 های حل مسئله 

-راهکارها، راهبردها و  مدل  ؛غرب آسیادر    مدرنیته-شکاف سنت  یها، تبعات و آیندهبررسی ریشه .4

 های حل مسئله 

  حل هایمدل  و راهبردها راهکارها،  ؛غرب آسیانسلی در  شکاف  یها، تبعات و آیندهبررسی ریشه .5

 مسئله 

 

 



 

 

 های زیر باشند:در قالب د مطالب ارسالی بای، ه ذکر استلزم ب

های   .1 جهان    1200الی    800یادداشت  پژوهی  آینده  موسسه  سایت  وب  در  انتشار  برای  ای  کلمه 

آدرس   به  شوند.  info.iiwfs@gmail.com اسالم  وب  اشتیادد  ارسال  در  داوری  از  پس  ها 

 سایت موسسه منتشر خواهند شد و حق الزحمه متعارف پرداخت میگردد. 

اسالم   .2 جهان  کاربردی  و  بنیادین  مطالعات  فصلنامه  در  انتشار  برای  پژوهشی  طریق مقالت  وب    از 

آدرس   به  فصلنامه  و    Journal.iiwfs.comسایت  داوری  اولویت  در  مقالت  این  شوند.  ارسال 

   انتشار در فصلنامه  قرار خواهند گرفت. 

پژوهش  هاپروپوزال .3 و   هایبرای  آدرس   بنیادین  به  ارسال    info.iiwfs@gmail.com  کاربردی 

پروپوزال  شوند. مورد  پروژه در  اجرای  قرارداد  تایید شورای پژوهش موسسه  از  ارسالی، پس  با    های 

 قد خواهد شد.مجری منع 

 پژوهانه استقبال نموده و در اولویت پذیرش پروپوزال هستند.موسسه از تحقیقات آینده .4

 نماید.هایی که در موضوعات مطرح شده باشند حمایت محدود میها و رسالهموسسه از پایان نامه .5

 ها آزاد است.و پروپوزال ها، مقالتیادداشتموسسه در رد یا قبول  .6
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