فراخوان موضوعی فصلنامه گفتمان اجتماعی انقالب اسالمی


تحلیل نظری انقالب اسالمی در ابعاد مختلف اجتماعی ،سیاسی  ،فرهنگی  ،امنیتی و اقتصادی



تبیین کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران در چهار دهه



آينده پژوهی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ايران



تحلیل نظری انقالب و تغییرات اجتماعی در منابع اسالمی(فقهی ،فلسفی و...



مبانی نظری تحقق و پايداری انقالب اسالمی( چرايی تحقق ،چگونگی ماندگاری و بالندگی)



واليت فقیه  ،الگوی علمی و عملی رهبری دين



تبیین سنت های الهی در تحقق و بقای انقالب اسالمی



مبانی و جايگاه مردم ساالری دينی



وحدت گرايی و رويکرد تقريبی



هويت دينی ،هويت ملی ،هويت تاريخی



قانون گرايی  ،اخالق مداری،



مبانی مصالح و منافع (دينی ،ملی و )...در نظام اسالمی



مصلحت ،زمان و مکان و حکم حکومتی



مبانی پیشرفت و توسعه اسالمی -ايرانی



چرايی و چگونگی دشمنی با انقالب اسالم



انواع دشمنی ها و چگونگی مواجهه با آنها



تبیین فرآيند انقالب اسالمی ،نظام اسالمی و تمدن نوين اسالمی



موقعیت اقشار مختلف در تحقق انقالب اسالمی و استقرار آن



وجوه متمايز و مزيت های نسبی انقالب اسالمی در مقايسه با( جنبش ها و انقالب های دو سده اخیر ايران ،
انقالب های بزرگ جهان)



انقالب اسالمی و درس ها و عبرت های تاريخی



مخاطبان انقالب اسالمی



راهبردهای انقالب اسالمی



سناريوهای پیش روی انقالب اسالمی



وحدت گرايی ،رويکرد تقريبی



سیره شناسی رهبری امام (ر.ه) و مقام معظم رهبری،



مؤلفه های اساسی جمهوری اسالمی (استقالل ،آزادی ،مرد م ساالری ،واليت مداری ،قانون گرايی ،عدالت،
عزت ،حکمت و)...



هويت بخشی ،خودباوری و خوداتکايی در جمهوری اسالمی



الگوی پیشرفت اسالمی ايرانی



مفهوم سازی ،گفتمان سازی ،جريان سازی ،نهادسازی



فرهنگ جهاد ،مقاومت و شهادت و انتقال فرهنگ انقالبی



پیام های امام و مقام معظم رهبری به امت اسالمی ،رهبران کشورها و جوانان ( پیام به امام گورباچف ،پیام
به مناسبت حج ابراهیمی ،پیام به جوانان اروپا و امريکا)



زنان ،هويت اسالمی و انقالبی و مشارکت اجتماعی



جبهه فرهنگی انقالب ،مواجهه با جنگ نرم ،ناتوی فرهنگی



تحلیل ايستا و پويای وضعیت فرهنگی (قوت ها ،ضعف ها ،مطالعات مقايسه ای با ديگر جوامع)



احیای سنت هاو مناسک ها و شعائر( نماز جمعه ،اعتکاف ،دعای کمیل و)...



تحول در نقش های اجتماعی و موقعیت های نخبگانی و تحرکات اجتماعی و نابرابريهای اجتماعی(شايسته
ساالری و)...



تحول در ارزش های فرهنگی -اجتماعی و امتیازات و برخورداريهای اجتماعی و عدالت اجتماعی( حمايت از
مستضعفان)... ،



امید زندگی ،محیط زيست و شاخص های سالمت



فضای مجازی ،مديريت و جهت دهی به افکار عمومی



مهاجرت پذيری و مهاجرت فرستی



چشم انداز و برنامه های پنج ساله



صدور انقالب ،ادبیات استکبارستیزی در سطح جهانی



هويت بخشی به جنبش های آزاديخواه



تشکل های مردم نهاد ،جبهه مقاومت مردمی



توسعه سیاسی ،جبهه های سیاسی ،تحزب ،ريزش ها و رويش های انقالبی



مديريت جامعه متکثر قومی و مذهبی



موقعیت ژئوپولتیک ايران  ،فرصت ها و تهديدها



واليت فقیه ،تحول در رويکرد فقه سیاسی



دفاع مقدس و حفاظت از تمامیت ارضی در مواجهه با مدعیات همسايگان



مديريت و مهار بحران ها و فتنه ها ( نقش رهبری ،مردم محوری ،بصیرت و بسیج مردمی در دفاع مقدس،
دفع فتنه ها و مشارکت در مصائب اجتماعی چون زلزله و )...



استحکام ساخت قدرت درونی با توسعه دانش و صنايع دفاعی ،انرژی هسته ای  ،نانو تکنولوژی ،علوم انسانی
اسالمی ،دانش سلول های بنیادی و...




جبهه مقاومت ،دفاع از مظلومان ،مبارزه با استکبار
تهديدها ،تحريم ها و ناامن سازی منطقه و طرح خاورمیانه جديد و تشکیل ائتالف بهره گیری از ظرفیت
سارمانهای بین المللی علیه ايران( تولید طالبان ،القاعده ،داعش و حقوق بشر)



تحوالت تاريخی ،بیداری اسالمی



نقش آفرينی در صحنه بین الملل ،استقالل سیاسی و عدم وابستگی



جايگاه ايران در روابط و مناسبات منطقه ای و بین المللی



تحوالت منطقه ای و نظم و ثبات بخشی



مواجهه با تروريسم بین المللی



مواجهه با اسالم هراسی و ايران هراسی

راهنمای تنظیم مقاالت


درج نام و نام خانوادگی ،میزان تحصیالت ،رتبه علمی ،نشانی ،پست الکترونیکی و شماره تلفن پژوهشگر ضروری است.



حجم مقاالت حداقل  15و حداکثر  25صفحه  300کلمهای (حداقل  4500و حداکثر  7500کلمه باشد



نوشتار بايد پژوهشی و گويای نوآوری در تاريخ گستره علم ،دارای فرضیه و استداللی باشد .ضمن اينکه در آن از منابع اصلی بهرهگیری شود و با
ساختار زير ارائه گردد:



عنوان :بیانگر مسئله مقاله؛



چکیده :آئینه تمام نمای مقاله ،فشرده بحث (شامل سؤال پژوهش ،فرضیه و روش تحقیق) و در حجمی با حداکثر  150کلمه؛



واژگان کلیدی :ايفاکننده نقش نمايه و فهرست مقاله بهمنظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی است و بین  3تا  7کلمه؛



طرح مسئله :شرح روشن و متمايز مسئله ،روش پژوهش همراه با بیان پیشینه تحقیق و نوآوری تحقیق؛



بدنه اصلی مقاله :متن نوشتار با جهتگیری انتقادی ،تحلیل مستند و مستدل؛



نتیجه؛



 .کتابشناسی :با ترتیب الفبايی چنین شکل میگیرد:



الف) کتاب :مطهری ،مرتضی ،1389 ،پیرامون انقالب اسالمی ،تهران ،صدرا.



ب) مقاله :ايزدیفرد ،علیاکبر« ،1382 ،رشوه غیر مالی» ،مقاالت و بررسیها،



.ارجاعات درون متن قرار میگیرند( .نام مؤلف ،سال نشر :جلد  /صفحه



.عبارات التین به صورت پاورقی میآيد .از توضیحات طوالنی در پاورقی خودداری کنید.



.به منابع دست اول ارجاع دهید.



شیوه بررسی و چاپ مقاالت



مقاالت دريافتی ،نخست توسط هیئت تحريريه بررسی و در صورت تناسب موضوع با فصلنامه ،برای ارزيابی به دو نفر از داوران صاحبنظر ارسال
میشود.



هیئت تحريريه در رد يا قبول و نیز اصالح مقاالت آزاد است.



مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهده نويسنده است.



حق چاپ پس از پذيرش برای فصلنامه محفوظ است.

راههای ارتباط جهت ارسال مقاله :
ايمیل  info@issr.iau.ir :و sb.iau2015@gmail.com
تلفن  47916758:و 47916764

