فراخوان یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بینالملل

تحوالت نوین جهانی از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل
نیمه دوم سال 1399
الف) بیان مسأله
نظام بینالملل همواره در حال تغییر و پویایی است و این ،خود هویتی منحصر به فرد به روابط
بینالملل بخشیده است .لذا ،ماهیت سیال و پویای این علم ،مطالعه و پژوهش در این حوزه را با چالشهایی
روبرو نموده که خود مستلزم تأملی جدی در نظریه ها و مفاهیم به روز و نوین این حوزه ،به منظور درک و
تحلیل تحوالت و چالشهای پیش رو است .تنوع و تکثر موضوعی در روابط بینالملل به ویژه پس از پایان
جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد همچون روند رو به رشد توجه به حقوق بشر ،دغدغه های
زیستمحیطی ،بهره برداری از منابع انرژی ،مفهوم و جایگاه توسعه در مالحظات بینالمللی ،بحرانهای ناشی از
بدهیها ،بازتوزیع منابع ثروت در جهان و مقوله فقر ،در کنار موضوعات سنتی روابط بینالملل شامل جنگ و
صلح ،دانشمندان این حوزه مطالعاتی را وا میدارد تا به رهیافتها و رویکردهای نظری نوین مطرح در این
حوزه مطالعاتی بیاندیشند.
در این میان نظریات مرتبط با اقتصاد سیاسی بینالملل به یکی از رهیافتهای نظری نافذ در سپهر
اندیشه نظریهپزداران نظام بینالملل بدل شده و در دهه  70و  80میالدی به جایگاهی معتبر در مطالعه و تحلیل
تحوالت و موضوعات نوین در بستر تعامل و تأثیر متقابل دو حوزه سیاست و اقتصاد دست یافته است .پس از
پایان جنگ سرد و ظهور جهانی شدن و تقارن آن با پیشرفت علم و فناوری به ویژه فناوری اطالعات از یکسو
و ارتقای جایگاه مسائل سیاست سفلی از سوی دیگر ،اهمیت و کاربرد این رهیافت نظری در درک و مطالعه
تحوالت و ماهیت نظام بینالملل و همچنین رفتار کنشگران این عرصه نمود بیشتری یافته است .تحوالتی که نه
می توان صرفاً از منظر اقتصادی محض و نه ضرورتاً از منظر سیاسی مطلق مورد کنکاش قرار داد ،بلکه هر دو
جنبه اقتصاد و سیاست و تأثیر پذیری و تأثیرگذاری آنها در شناخت و فهم مسائل و نهایتاً تصمیمگیری
کنشگران صحنه بینالملل را عیان می سازد.
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در این راستا ،و با عنایت به تحوالت و مسائل اخیر منطقهای و بینالمللی ،انجمن علمی ایرانی روابط بینالملل،
یازدهمین همایش سالیانه خود را به این مسأله اختصاص داده و با تمرکز بر سه محور موضوعی پراهمیت
شامل «رویکردها و روندهای توسعه در نظام بینالملل ،انرژی و سیاست بینالملل و فناوریهای نوین و روابط
بینالملل» ،از استادان ،پژوهشگران و دانشپژوهان دعوت مینماید که ضمن تبادلنظر و انجام پژوهشهایی در
موضوعات مرتبط ،زمینههای درک و تحلیل و ارائه راهکارهای متقن و معتبر بهمنظور ایجاد تعامل میان جامعه
دانشگاهی و سیاستگذاران را فراهم سازند.
امید است پژوهشهای علمی نظری و تدابیر سیاستی متناسب که در این همایش ارائه خواهد شد،
توأمان به حل چالشهای موجود و طراحی چشماندازی مطلوب از مناسبات آتی بیانجامد.

ب) محورها و پانلهای علمی
الف) نظم بینالملل ،صعود و افول قدرتهای بزرگ و جایگاه منطقهای ایران

 بنیانهای اقتصادی خیزش قدرتهای نوظهور و تأثیر آن بر تحوالت نظم بینالملل نهادها و گروه بندیهای اقتصادی-سیاسي تأثیرگذار بر نظم بینالملل (گروه هفت ،گروه بیستو )....
 همكاری و رقابت قدرتهای بزرگ و نوظهور و تاثیر آن بر آيندۀ نظم بینالملل ( آمريكا-چین ،آمريكا-روسیه ،هند-چین ،روسیه-چین ،آمريكا-اتحاديه اروپا ،روسیه-اتحاديه اروپا،
چین-اتحاديه اروپا و )....
 نقش و آيندۀ ايران در تحوالت نظم بینالمللب) فناوریهای نوین ،جامعه پساصنعتی و تحول سرمایهداری جهانی

 گذار از سرمايهداری بینالمللي به سرمايهداری جهاني و تاثیر آن بر نظم بینالملل عصر پساصنعتي ،جامعۀ ريسك ( )Risk Societyو جنبشهای اجتماعي تجارت الكترونیك ،پول اينترنتي ،اقتصاد سايبری و پیامدهای امنیتي آن برای دولتهاج) چالشهای توسعه و حکمرانی در عصر جهانیشدن

 فقر ،نابرابری و شكافهای اقتصادی داخلي و بینالمللي ضعف حكمراني ،ناكارآمدی دولتها و ناآراميهای اجتماعي2

 توسعه ناموزون ،مهاجرت و تروريسم سازمان ملل ،نهادهای بینالمللي و چالش توسعهد) انرژی ،محیط زیست و امنیت انسانی

 ديپلماسي و اقتصاد انرژی و تحول در نظم بینالملل اقتصاد رشدمحور ،تخريب محیط زيست و امنیت انساني سرمايهداری ،شكاف شمال-جنوب و ناامني جهاني -انرژیهای نو ،تحول در ماهیت قدرت و آيندۀ نظم بینالملل

ج) فرمت نگارش مقاالت
.۱

ارسال مقاله بایستی به زبان فارسی روان و با استفاده از نرمافزار( 2007-2003 Wordبا فونت

 ، BZAR ۱۴فاصله سطرها  )2تهیه و ارسال شود.
.2

مقاله بایستی دارای عنوان ،مشخصات نویسنده و یا نویسندگان و چکیده فارسی و انگلیسی

همراه با واژههای کلیدی (حداقل  3تا  ۵واژه) و نیز مقدمه ،بخشهاى فرعی ،نتیجه و فهرست منابع باشد.
.3

مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل :نام و نام خانوادگی ،سمت و درجه علمی ،محل

خدمت و نشانی پست الکترونیک(ترجیحاً سازمانی) ذکر شود.
.۴
.۵

عنوان مقاله حداکثر در ده کلمه بازتاب دهنده محتوای مقاله باشد.
چکیده مقاله(فارسی و انگلیسی) حداکثر در  300کلمه باید دارای بیان مسأله ،پرسش اصلی،

فرضیه ،روششناسی ،چارچوب نظری و نتایج باشد.
.۶
.7

مقاله بایستی دارای مقدمهای شامل :تعریف موضوع ،بیان مسأله و بیان اهداف باشد.
مقاله بایستی دارای پیشینه تحقیق شامل :موضوع و چارچوب نظری ،طرح پرسشها و

فرضیههای تحقیق ،روش تحقیق ،یافتهها و تفسیرآنها توأم با نتیجه نهایى ارائه شود.
.8

شیوه تقسیمبندی بخشهای مقاله با «شماره» اصلی و فرعی و فرعی تر باشد و از عناوینی چون

گفتار ،باب و  ...استفاده نشود.
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.۹

نحوه ارجاع و رفرنس دهی در اصل مقاالت باید به شکل درون متنی و در پایان مقاله در سه

بخش فارسی ـ التین ـ عربی و بر اساس حروف الفباء تنظیم شده باشد.
 .۱0معادل واژههای غیر فارسی ،اصطالحات و توضیحات ضروری که در متن آورده نمیشوند ،به
صورت پانوشت ذکر شوند.
 .۱۱تعداد کلمات کل مقاله (شامل پانوشت ها و منابع) حداکثر  8000کلمه باشد.

د)تاریخهای مهم
آخرین فرصت ارسال چکیده مقاالت 31 :شهریورماه 1399
اعالم نتایج داوری چکیده مقاالت 10 :مهرماه 1399
آخرین فرصت ارسال مقاله کامل  15 :آذرماه 1399
برگزاری همایش  :نیمه دوم سال 1399
پست الکترونیک برای دریافت مقاالتiisa.centraloffice@gmail.com :

دبیرخانه همايش
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