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دانشگاه تهران
مرز طوالنی جمهوری اسالمی ایران با جمهوریهای بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی ،اهمیت شناخت دقیق و بررسی مسایل جاری فدراسیون روسیه ،آسیای
مرکزی و قفقاز همراه با تحوالت بلندمدت و چشماندازهای رشد ،توسعه و امنیت در این منطقۀ ویژه را بهخوبی روشن میکند .در پاسخ به نیازهای گوناگون
کشور برای شناخت بهتر فدراسیون روسیه ،آسیای مرکزی و قفقاز ،مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی در سال  ۱۳۸۳در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران برپا شد.
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی برای تعمیق ادبیات این حوزه ،انتشار مجله علمی -پژوهشی «مطالعات اوراسیای مرکزی» را از سال  ۱۳۸6آغاز کرد .مجله
«مطالعات اوراسیای مرکزی» ،تنها مجلۀ تخصصی دانشگاهی در حوزۀ مطالعات اوراسیای مرکزی است که در تاریخ  ۱۳9۱/2/27از سوی کمیسیون برنامهریزی
و ارتقای نشریات علمی دانشگاه تهران ،اعتبار علمی -پژوهشی دریافت کرده است .الزم به ذکر است که نسخۀ الکترونیکی مقالههای به چاپ رسیده در سامانه
مجله برای عموم قابل دسترسی است .
صاحب امتیاز مجله ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سردبیر مجله دکتر الهه کوالیی استاد دانشگاه تهران و رییس مرکز مطالعات اوراسیای
مرکزی است .دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی از پاییز و زمستان  ۱۳۸7تا کنون  ۱2دوره منتشر کرده است.

دوره  ،12شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1398صفحات 273-540
 .1تأثیر سیاست شناسایی بر گفتمان سیاست خارجی روسیه با تمرکز بر خاورمیانه (آرمینا آرم؛ کیهان برزگر ،صفحات
)273-289
 .2رویکرد چین به سازمان همکاری شانگهای در پرتو سیاست خارجی نوین این کشور (سالهای  2013تا )2018
(سید داود آقایی؛ محمدجواد قهرمانی ،صفحات )307-291
 .3حفظ قلمرو نفوذ :تبیینی بر سیاست خارجی روسیه در برابر بحران سوریه (محمدرضا تخشید؛ مرتضی شجاع،
صفحات )309-325
 .4تأثیر تعارض در روابط چین و روسیه بر احیای سنت غربگرایی در روسیه (محمدرضا دهشیری؛ بهنام سعدآبادی،
صفحات )327-343
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سنجش وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سالهای  2001تا ( 2017وحید سینائی؛ ناصر
یوسف زهی ،صفحات )345-363

 .6دیپلماسی علم و فناوری آمریکا در آسیای مرکزی (ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسماعیلی ،صفحات )365-380
 .7انگیزههای همکاری امنیتی ایران و روسیه در آسیای مرکزی (حمیدرضا عزیزی؛ حمیدرضا حمیدفر ،صفحات (-398
)381
 .8نظریۀ بازیها و فرازونشیب روابط روسیه و اتحادیۀ اروپا در هزارۀ جدید (سعید عطار؛ مرضیه تاجمیری ،صفحات
)399-417
 .9نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران (مرتضی علویان؛ لیال حسن نیا رمی ،صفحات )419-434
 .10تالش روسیه برای خنثیسازی اثرات سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا (حشمت اهلل فالحت پیشه؛ حمید
درج ،صفحات )435-457
 .11پانترکیسم :برساختن هویت و شکلگیری جمهوری آذربایجان ( 1890تا ( )1920الهه کوالیی؛ مریم نظامی ،صفحات
)459-478
 .12بررسی مقایسهای روابط روسیه با ایران و عربستان سعودی در دوران ریاست جمهوری مدودیف ،سالهای  2008تا
( 2012سعیده لطفیان؛ سیکا سعدالدین ،صفحات )479-496
 .13توسعهطلبی روسیۀ تزاری و تغییر ژئوپلیتیک جایگاه دریای خزر از چشمانداز نظام جهانی مدرن ( 1550تا)1800
(جواد مرشدلو ،صفحات )497-518
 .14تأثیر اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا بر موقعیت ژئواکونومیک جمهوری اسالمی ایران (حجت مهکویی؛ مهناز گودرزی،
صفحات )519-538

