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اعالم ، به شرح ذیل 9911 سال دانشگاه تهران در مرکزی اوراسیای مطالعات مرکز عملكرد گزارش خالصه

 :گرددمی

 

 

 مرکز ارتقاء 

 ؛4831: مرکزی اوراسیای مطالعات برنامه اندازیراه 

 ؛4831: مرکزی اوراسیای پژوهشی گروه به ءارتقا 

 ؛4831 تهران دانشگاه امنای تأهی تصویب با: مرکزی اوراسیای مطالعات مرکز به ءارتقا 

 ؛41/13/4833: مرکز گذاریسیاست شورای در کتابدار یک و کارشناس سه با مرکز تشکیالت تصویب 

 ؛84/14/4833: مرکز گذاریسیاست شورای در اجرایی و علمی معاونان تصویب با تشکیالت ارتقاء 

 4833 اسفند: دانشگاه سوی از مرکز کارشناسان شفاهی و کتبی آزمون. 

 

 

 هافصلنامه 
 مطالعات اوراسیای مرکزی»فصلنامه علمی و پژوهشی دو» 

 هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نشریۀ -

 : فارسی با خالصه انگلیسیزبان           

  4833 زمستان و زییپا، 4شماره  – بهار و تابستان ،4شماره ،48انتشار دوره            
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 پژوهشیهای طرح 
  

-ه مقاله مستخرج در مجلهو نُ می یا مالی یافتندعل رکز مطالعات اوراسیای مرکزی پایانطرح م یازده، 4833در سال 

 از: که عبارت است چاپ شد پژوهشی -های علمی
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 افتهیانیپا 

 
 هانتیجه مسئول طرح نام طرح

های روسیه به طرح سپر تبیینی بر واکنش

 دفاع موشکی آمریکا و ناتو

زاده و دکتر اکبر ولی

 دکتر مرتضی شجاع

 پذیرش مقاله
 

مریکا: مهار و بازدارندگی در روابط روسیه و آ

 پیامدها برای ایران

، "مهار و بازدارندگی در روابط روسیه و آمریکا: پیامدها برای ایرانطرح " چاپ مقاله دکتر علیرضا نوری

 4833سیاست جهانی،دورة هشتم، شمارة دوم، تابستان  پژوهشی -فصلنامه علمی

تبیین جایگاه ایران در اقتصاد ترکمنستان : 

 هافرصتموانع، 

نواختی  دکتر امین

و دکتر قاسم  مقدم

 اصولی

 مقاله پذیرش

سیاستهای هیبریدی روسیه در قبال اتحادیه 

 اروپا

دکتر علیرضا  /هیبریدی روسیه در قبال اتحادیه اروپا هایسیاستطرح  چاپ مقاله دکتر علیرضا ثمودی

 4833پاییز  33فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ، ثمودی

وابط ایران و نقش دیپلماسی عمومی در ر

 جمهوری آذربایجان

نقش دیپلماسی عمومی در روابط ایران و جمهوری آذربایجانطرح  مقالهچاپ  زادهدکتر شیوا علی

جستارهای  ،آباد(زاده )و دکتر سید مهدی حسینی تقیدکتر شیوا علی/  

 4833سیاسی معاصر، سال دهم، شماره چهارم، زمستان 

و احزاب راست  روابط میان فدراسیون روسیه

 ها و پیامدهاافراطی پوپولیستی: ریشه

طی پوپولیستی: روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطرح  مقاله چاپ دکتر علیرضا ثمودی

فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،  الهه کوالیی،دکتر  ها و پیامدها، با نظارتریشه

 4833، تابستان  441شماره 

ن در جهت ای اکو و آ سه آهمقایسه فعالیت

یافته فراملی)با مقابله با جرایم سازمان

 محوریت قاچاق مواد مخدر(

و دکتر بهاره سازمند 

 محمدیناجی شاه

های اکو و آ سه آن در جهت مقابله با جرایم مقایسه فعالیتطرح  مقاله چاپ

، 48ل مطالعات سیاسی, سا/ (سازمان یافته فراملی)با محوریت قاچاق مواد مخدر

 4833؛ پاییز 13شماره 

آثار و پیامدهای تحول نگرش روسیه به 

گرایی اوراسیایی بر جمهوری اسالمی منطقه

 ایران

دکتر بهاره سازمند و 

 دکتر حسین صوراناری

وراسیایی بر گرایی اآثار و پیامدهای تحول نگرش روسیه به منطقهطرح  چاپ مقاله

بهار و  ،4، شماره 44ای مرکزی، دوره مطالعات اوراسی، جمهوری اسالمی ایران

 4833تابستان 

سیاست مشارکت شرقی و تاثیر آن بر »

 گسترش روابط اتحادیه اروپا و مولداوی

ن بر توسعۀ سیاسی جمهوری مولداوی، سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آ مقاله چاپ دکتر رکسانا نیکنامی

 4111، بهار 4، شماره 14سیاست، دوره 

 هایجنبشان فرهنگی روس به نگاه نخبگ

انقالبی ایران در نیمه نخست قرن بیستم 

)مطالعه موردی: خلبنیکوف و جنبش 

 گیالن(

و دکتر الهه کوالیی 

 مشهدی رفیع فرشته

علوم  هایپژوهشی انقالب گیالن در آثار خلبنیکف، ابازتاب رویداده چاپ مقاله

 4833،  تابستان 44تاریخی، شماره 

ت خارجی: کاوشی در قلمروسازی و سیاس

 مداخله روسیه در بحران سوریه

دکتر محمدرضا 

تخشید و دکتر مرتضی 

 شجاع

رجی روسیه در برابر بحران احفظ قلمرو نفوذ: تبیینی بر سیاست خ چاپ مقاله

، پاییز و زمستان 4شماره  -دوره دوازدهم  ،مطالعات اوراسیای مرکزی ،سوریه

4833 
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 حال انجامدر های طرح 

 

 

 و ترجمه( فیچاپ و انتشار کتاب )تال 

 وضعیت مسئول تالیف
الملل علوم سیاسی و روابط بین هایفرهنگ واژگان و اصطالح» 

 «روسی -فارسی و فارسی -روسی
 زیرچاپ لتاجدینیناهید عبدا دکتر

 هایان همکاری شانگهای در توسعۀ تعاملنقش و جایگاه سازم

 المللیای و بینمنطقه
 زیرچاپ دکتر سید داوود آقایی

 زیرچاپ: در حال انتشار دکتر فرهاد عطایی میراث فرهنگی اتحاد شوروی در آسیای مرکزی
 زیرچاپ دکتر مریم نظامی (4341-4311) گیری جمهوری آذربایجانترکیسم و شکلپان

امنیتی  ۀامنیتی روسیه و آمریکا در مجموع هایستبررسی سیا

 جنوبیقفقاز
 زیر چاپ دکتر قاسم اصولی

 در حال انجام یاردکتر الهه کوالیی و دکتر ماندانا تیشه های ناتو در آسیای مرکزیسیاست
 

 

 مسئول و مجری عنوان

 و دکتر ناهید کیانی زادهدکتر اکبر ولی 4144اقتصادی روسیه و عربستان سعودی از سال  -روابط سیاسی

 نائینی امیندکتر الهه کوالیی و  (4141-4144ای ایران)تاثیر روابط روسیه و آمریکا بر جایگاه منطقه

 رادمان رسولی مهربانیدکتر  نشین کریمهزبان فارسی در قلمرو اردوی زرین و خان

ای بر آسیای مرکزی و بازنمایی توران در نظم و نثر فارسی از برآمدن سامانیان تا سقوط قاجاریه )مقدمه

 پژوهی سیاسی در ادبیات فارسی(دیگری

 دکتر علی منوری

 دکتر زهرا محمدی ینمدیریت فرهنگی و نظارت سیاسی در سینمای شوروی: مطالعه موردی سرگئی آیزنشتا

دکتر محمدرضا تخشید و دکتر مرتضی  تحلیلی بر سپر موشکی روسیه

 شجاع

 دکتر علی صباغیان کننده روابط اتحادیه اروپا با قفقاز جنوبیتحول سازوکارهای تنظیم

زاده و سمیه دکتر علی دکتر الهه کوالیی، بر روند همگرایی اوراسیای مرکزیتأثیر قدرت نرم روسیه 

 زنگنه

 دکتر فرهاد عطایی (4143-4341وضعیت زنان در ارمنستان و گرجستان )

 آینده ساختار قدرت در کالن منطقه اورآسیا با تاکید بر راهبرد سیاست خارجی چین، روسیه و هند: »

 «پیش روی ایران  هایچالش و  هافرصت

 دکتر ابراهیم طاهری

 دکتر سیروس فیضی قابت پیچیدهاالت متحد و روسیه: رای

های امنیتی الگوی مجتمعگری اتحادیه اروپا در حل منازعه ورانیستریا بر مبنای عوامل موثر بر کنش

 ایمنطقه

 نیکنامیرکسانا دکتر 

 دکتر آرش رییسی نژاد ، آسیای مرکزی و راه ابریشم نوینایران

 دکتر فهیمه ابراهیمی و پیامدها علل ه.41تا  41م./41 تا 41ود طی قرن حکمرانی فرار چالش مرکزگریزی در
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 وضعیت مسئول ترجمه
 زیر چاپ زادهزی و دکتر شیوا علیر حمیدرضا عزیدکت روسیه در برابر دیگران: بحران پساجنگ سردی نظم جهانی

 در حال انجام الدینسعد سیکاو دکتر  دکتر الهه کوالیی گردآوری و ترجمه سندهای نظامی و امنیتی فدراسیون روسیه
 در حال انجام پوررضوانعلی و دکتر  دکتر مهدی ذاکریان «4141-4141گرایی و هویت روسیه قبل و بعد از کریمه: ملی

 در حال انجام زادهدکتر اکبر ولی هایه به تحریمپاسخ روس
The Russian Military in Contemporary Perspective 

 ارتش روسیه در چشم انداز معاصر
 در حال انجام دکتر الهه کوالیی و دکتر علیرضا ثمودی

 

 هامجموعه مقاله 
 شدهچاپ های همایشمجموعه مقاله بیالمللی صلح و امنیت در قفقاز جنوهای همایش بینکتاب مقاله

 شدهچاپ های سمینارمجموعه سخنرانی های رژیم حقوقی دریای خزرکتاب سلسله نشست

 

 های دانشجویاننامهها و پایانحمایت از رساله 
 ز:عبارت است ا 4833سال  های مورد حمایت دررساله

 

 یدکتر هایرساله 

 

 

 

 

 ارشد یکارشناس         

 

 

 

 

 

 

 

 المللیهای بینبرگزاری همایش 
 از: عبارت است 4833های سال همایش

 ؛(4833المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا )آبان نخستین همایش بین •

 .(4833المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان )اسفند همایش بین •

 

 

شناسانه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در آسیای تحلیل آسیبهان، اصف دانشگاه زاده،صالح سالورزی

 ریزی استراتژیک سیاست خارجینامهمرکزی و ارائه راهکارهایی برای بر

 سه .آن ای نقش زنان در توسعه فرهنگی اکو و آ.دانشگاه تهران، مطالعه مقایسه،  مژگان گلچین

 امنیتی میان ایران و روسیه-تصادیتحریم و پویش واهمگرایی اقفردین افتخاری، دانشگاه تهران، 

 خارجی ج .ا . ایران در آسیای مرکزی ایرانی و سیاست -میراث مشترک اسالمیقت، محمد صدا

وعه امنیتی آسیای تعامل امنیتی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در مجم، دانشگاه تهران، زانا فاتحی

 4148غانستان از سال  مرکزی و اف

ی در جمهوری تطبیقی نقش منابع هیدروکربنی در روند توسعه اقتصاد بنیامین آخوندی، دانشگاه تهران، مطالعۀ

 آذربایجان و گرجستان

 یاوسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسطرح یک کمربند یک راه چین و تاثیر آن بر هژمونی ر، هاجر جرست
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 کارشناسی-های علمینشست  

 

 

 ی آموزشیهابرگزاری کارگاه 

 برگزار شده است:آموزشی سه کارگاه  4833در سال 

 

 

 

 

 عنوان تاریخ سخنرانان

 روابط آمریکا و روسیه در دوره ترامپ 4833تیر  41 دکتر سیروس فیضی

 دکتر الهه کوالیی

 دکتر مرتضی شجاع

 سیاست روسیه در بحران سوریه 4833تیر   84

 4833مرداد  41 دکتر ساسان صیرفی
 

محیطی ون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیستخطوط لوله نفت و گاز از منظر کنوانسی

 کنوانسیون تهران

 دکتر علیرضا بیکدلی

 دکتر قاسم اصولی

 باغ با نگاهی به تحوالت کنونیداز حل پایدار بحران قرهانچشم 4833مهر  48

 ایران و روسیه و معادالت در قفقاز جنوبی 4833آبان  1 دکتر مهدی سنایی

 مت فورکان اوزیاکارآخ

 مینهدکتر رحمت حاجی

 ای در آسیای مرکزیهای منطقهدرتنقش ق 4833آبان  1

 گرایی تا رقابت راهبردی جهانی: از مداخله4141آستانه انتخابات روسیه و امریکا در  4833آبان  48 دکتر جهانگیر کرمی

 حامد موسویدکتر سید

 دکتر محمد جمشیدی

 پیامدهای انتخابات آمریکا برای ایران 4833آبان  41

 احمدیاندکتر بهرام امیر

 آقای سید محمدرضا دماوندی

 باغ برای ایرانایروان پیرامون قره-باکو-پیامدهای توافق جدید مسکو 4833آذر  1

 آقای علی مجتبی روزبهانی

 گر کالجیدکتر ولی کوزه

 جنوب در تحوالت سیاسی جمهوری قرقیزستان-شکاف شمال 4833آذر  41

 چولوخادزهالکساندر دکتر 

 دکتر حسین احمدی

 های درسی گرجستانایران در کتاب 33ن بهم 44

 دکتر بهرام امیراحمدیان

 دکتر جهانگیر کرمی

 مفهوم اوراسیای مرکزی 4833اسفند  43

 عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس

(المللس ارشد روابط بین)کارشنا اعظم مرادی تبریزی  

 ویراستار مجله مطالعات اوراسیای مرکزی و کتابهای مرکز

4833خرداد  44  

43تا  41  

های کاربردی در کارگاه مهارت

4برنامه ورد    

(المللشد روابط بیناعظم مرادی تبریزی )کارشناس ار 4833آبان  43   

43تا  41  

های کاربردی در کارگاه مهارت

 4  برنامه ورد

(المللشد روابط بیناعظم مرادی تبریزی )کارشناس ار 4833آذر  41   

43تا  41  

های کاربردی در مهارتکارگاه 

8برنامه ورد   
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 نامهتفاهم  
عبارت  4833سال  نامههای دیگر امضاشده، تفاهممطالعات اوراسیای مرکزی و موسسه مرکز نامه در میانتاکنون پنج تفاهم

 از: است

 انتشارات دانشگاه تهران مرکزی از سوی هایکتابچاپ و انتشار نامه تفاهم. 

 

 

 های فعالوب سایت 
  هاها و همایشیدادها و گزارش کامل نشسترو مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، انتشار خبرسایت 

cces.ut.ac.ir 

 ؛سامانه پژوهشی مرکز 

 ؛الیف و ترجمههای طرح پژوهشی، تسامانه دریافت طرحنامه 

New.cces.ir 
 ؛دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی 

Jcep.ut.ac.ir 
 ؛دوفصلنامه انگلیسی ایران و اوراسیا 

Jices.ut.ac.ir 
 ؛کانال تلگرامی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی 

https://t.me/ccesofficial 
 العات اوراسیای مرکزی )اسکایپ(تاالر مجازی دائمی مرکز مط. 
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