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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  
 
  
 

  

  

  هچکید

ا به سطح پیشرفته اي از معرفی علوم سیاسی این کتاب حرکتی فراتر از رویکردهاي سنتی اصلی است که شما ر     

کتاب حاضر یک مقدمه کامل براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی نوپا در زمینه علوم سیاسی و همچنین . کشاند می

دانشجویان کارشناسی مقاطع باال به شمار می رود که درك و فهم آن ها را نسبت به موضوعات اصلی، وسیع تر و عمیق 

ف این کتاب، راهنمایی خواننده در تمامی زمینه هاي کلیدي علوم سیاسی از جمله ریشه ها، مبانی هد. سازد تر می

را با تمام مسائل مورد  کثرت گرادیدگاه بین المللی و همچنین . روش شناختی، موضوعات کلیدي و مسائل جاري است

توضیحات  در پایان هر فصل. تفاوت استبررسی قرار می دهد که در مقایسه با سایر زمینه هاي فرهنگی و تاریخی م

  . ی جهت ارزیابی خواننده آمده استمفصلی از مفاهیم اصلی به همراه مطالبی جهت مطالعه بیشتر و پرسش های

  

1- Political science: a global perspective 

Leonardo Morlino, Dirk Berg-Schlosser, Bertrand Badie 

London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2017 
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  هچکید

و اصل نظم قدرتمند در قلب  تیموفق اریشاخص مع نیا. آمار ساده است کیاز  شتریب اریبس یناخالص داخل دیتول    

ما را  ياقتصاد ستمینقاط ضعف س ،یطیمح ستیو ز یاجتماع ،ياقتصاد يبحران ها ییاما همگرا. است یقتصاد جهانا

  .نسبت به سایرین باالتر می برداز رفاه و رشد،  یرا به عنوان شاخص ید ناخالص داخلیدهد که ارزش تول ینشان م

 کیچشم انداز خود را نسبت به  یورامونتیلورنزو ف ،یاسیو الهام بخش، اقتصاددان س زیآم کیتحر دیکتاب جد نیا در

 شرفت،یپ نیگزیجا يارهایدر مع شگامیپ قاتیتحق تمرکز رويبا . کند یم انیب یناخالص داخل دیتول از جهان پس

تواند از  یکه م ارائه می دهدو مثبت  قیتحوالت عم يقانع کننده برا شنهادیپ کیاو  ،ينهاد رییو تغ حاکم ينوآور

 يکسب و کارها يبرا دینقش جد کیاز  یورامونتیف. دیبه دست آ یناخالص داخل دیتول اتوسعه پس ستمیس کی قیطر

و  نییپا بهاز اصالحات باال  یبیالملل، ترک نیو روابط ب یدموکراس کالیتحوالت راد تا یکوچک، خانواده ها و جامعه مدن

 داریجامعه عادالنه، پا جادیامکان ا و سابقه است یآن ب ریتاثدش که بنابر گفته خو ایجاد می کند به باال نییپا يفشارها

  .کند یو شاد را فراهم م

  

2- The World After GDP: Politics, Business and Society 

in the Post Growth Era 

Lorenzo Fioramonti 

Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2017 
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  الملل ني متعارض در روابط بیها هنظری -1

  رابرت فالتزگراف؛ ،دئورتی مزجی

  بزرگی دوحی ب،طی رضاعلی: مترجمان

  1396 قومس، : تهران

  
  چکیده

تامل و پژوهش  مطالعه، يمسحورکننده و مهم برا يحوزه ا يپرداز هیو نظر هینظر ،يگریزمان د از هر شیامروزه ب     

 ازین ،یدر نظام جهان رییتغ یالملل همراه با سرعت و گستردگ نیروابط ب يها هیبه رشد درباره نظر رو ينوشته ها .است

این ویراست پنجم و جدید از . سازد یدوچندان م ار دتریتر و جد یمیقد يها هیاز نظر ياریبه مرور جامع بس

همزمان با آغاز چهارمین دهه اي منتشر می شود که استادان و دانشجویان،  »هاي متعارض در روابط بین الملل نظریه«

از این کشور، از  سسات دیگر در خارجؤدر صدها دانشگاه و موسسه آموزش عالی ایاالت متحده و بسیاري دانشگاه ها و م

حوزه  این شار نوشته هاي جدید و توسعه مستمرتبه دلیل ان. اي درسی روابط بین الملل استفاده کرده اندآن در واحده

ن آن به طور کامل بازبینی و در آن تجدید نظر شده و یادداشت هاي  پایانی الفؤحاضر توسط ممطالعاتی، متن کتاب 

   .فصل ها براي آغاز هزاره سوم روزآمد و تکمیل شده اند

 هیو نو در نظر کیکالس يسازد نه تنها دوره ها یو پژوهشگران را قادر م انیاست که دانشجو یمتن گانهیاضر ح کتاب

است مرور  شیرو به افزا يمعاصر را که حجمشان با سرعت سرسام آور يبلکه نوشته ها الملل، نیدرباره روابط ب يپرداز

که در نتیجه دگرگونی نظام جهانی و پایان جنگ سرد، بین  براي آنکه این ویراست پنجم نه تنها مناظره اي را. کنند

ن یا نمونه هاي عالی به راه افتاده است نشان دهد بلکه همچنین آیینه دار شمار چشمگیر نوشته هاي  نگره ها ب
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 :تري باشد که در زمینه هاي ذیل منتشر شده اند مؤلفان این ویراست پنجم را از اساس بازبینی کرده اند جدید

هاي نوواقع گرایی، واقع گرایی ساختاري و واقع گرایی نو اصیل، نظریه صلح مردم ساالرانه، و دیگر نظریه هاي  ریهنظ

نولیبرال؛ بحث پیگیر در این باره که چرا جنگ سرد بدان گونه که شاهد بودیم پایان یافت؛ صلح طوالنی یا اینکه چرا 

وي نکشید؛ نظریه هاي ساختاري و نهادباور؛ نظریه هاي مربوط به جنگ سرد به جنگ میان ایاالت متحده و اتحاد شور

گریزي و شرایط الزم براي همکاري و همگرایی سیاسی؛ مناظره درباره روابط ساختار کنشگر در داخل و -علل اقتدار

جنگ؛ میان سطوح تحلیل؛ بازدارندگی در آغاز سده بیست و یکم؛ نظریه پسانوگرا فرارفتارگرا؛ علل و ریشه هاي 

. جغرافیا و جنگ؛ رویکردهاي برسازانه؛ و تحوالت جدید در نظریه هاي تصمیم گیري، بحران، و مهار و مدیریت بحران

از این گذشته، ویراست کنونی حاوي مطالب جدیدي درباره نظریه زن باوري، تروریسم، ستیز قومی فرامرزي، هویت و 

  . و ائتالف هاست ملت گرایی، و نظریه هاي مربوط به رفتار اتحادها
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  جاسوسی مدرن و دیپلماسی -2

  اداره کل حراست وزارت امور خارجه 

  .1385 وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، : تهران

  

  چکیده

شود؛  در جهان نانوالکترونیک امروزي که سرعت پیشرفت تکنولوژي در آن هر لحظه به سرعت نور نزدیک می    

ها و تبدیل  هاي ملی با توجه به نقش گسترده ارتباطات، اینترنت، پیدایش و گسترش ماهواره موعهبایست تمامی مج می

در چنین شرایط حساسی، تنها راه . دهندمخاطبان ملی به بین المللی، تعریف جدیدي از این ابزارهاي قدرتمند ارائه 

هاي  عات ارزشمند و کارامد در حوزهجاي نماندن از این سفینه سریع السیر پیشرفت جهانی، بدست آوردن اطال

به همان اندازه که بدست آوردن چنین اطالعات . است... گوناگون صنعتی، اقتصادي، سیاسی، نظامی، علمی و 

ویژه در عرصه سیاست خارجی است، از دست دادن چنین ه هاي گوناگون و ب ، اولین گام پیشرفت در عرصهارزشمندي

  .ت جبران ناپذیري را براي هر نظامی در پی داشته باشداطالعاتی نیز می تواند خسارا

 توان دستاوردهاي از آن می دهد و با استفاده از سوي دیگر اطالعات، راه میانبر را به سیاستمداران کشورها نشان می

-عهاي جاسوسی با هدف جم این سازماننابر ب. بسیار کوتاهتر از موعد پیش بینی شده کسب نمود یملی را در زمان

دهد، در  هاي گوناگون ارتباطات جهانی افزایش می گیري را به مراتب در عرصه آوري اطالعات سیاسی که قدرت تصمیم

تالشند تا با نفوذ به مراکز حساسی همچون وزارت امور خارجه و نمایندگی هاي وابسته به آن، به این اطالعات حساس 

وري اطالعات این جاسوسی در عصر ارتباطات و فنابی شک . ندازندو حیاتی دست یابند و امنیت ملی کشور را به خطر ا

در نتیجه باید با درنظر گرفتن تمامی راه هاي جاسوسی اطالعات، اقدامات الزم در . ر استگوناگون میس روش هاياز 

  . ها را به عمل آورد جهت خنثی نمودن به موقع این توطئه
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ه سازي حفاظتی وزارت امور خارجه تا با آگاه سازي اصولی و به موقع انتشار این کتاب تالشی است از طرف بخش آگا

گامی در جهت خنثی نمودن  ،هاي گوناگون دولتی، به ویژه سازمان حساس وزارت امور خارجه سازمان پرسنل

  .داشته شودهاي مخفی دشمنان بر فعالیت
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  
 1881 - 1879هاي  ماجراهاي مسافرت به مناطق روسی حاشیه شرقی دریاي خزر در سال: واحه مرو -1

نوري؛ پژوهش و  ادموند ادنوان؛ ترجمه حسین سعادت /هاي تکه مرو در میان ترکمن میالدي و پنج ماه اقامت
  .1396 مجمع ذخایر اسالمی، : قم -.علی فریدونی تصحیح مهدي سیدقطبی، حسن

  
مسعود فریامنش؛ مترجمین مقاالت انگلیسی فریده قاسمی، زهرا / دین و مذهب در عهد ایلخانی -2

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران - .لتهري کاظمی
  
 -.اکبر شیروانی؛ تحقیق زهره ترابی علی /پاریس به روایت مسافران دوره قاجار: پاریس از دور نمایان شد -3
  .1396 نشر اطراف، : هرانت
 
 اکبر شیروانی؛ تحقیق محمدمهدي علی /لندن به روایت مسافران دوره قاجار: بارد آسمان لندن زیاده می -4

  .1396 نشر اطراف، : تهران -.پرچکوهی
  
جیمزدوئرتی، رابرت فالتزگراف؛  مترجمان علیرضا طیب، وحید / الملل هاي متعارض در روابط بین نظریه -5

  .1396 قومس، : تهران -].2 ویراست[ - .یبزرگ
  
: کرج -.افشین زرگر، سمانه پوریعقوبی /اي اي جمهوري اسالمی ایران و پرونده هسته دیپلماسی رسانه -6

  .1396 مهاتما گاندي، 
  
   .1396 گیوا، : تهران -.سجاد رضازاده/ الملل روزه اسرائیل و لبنان از منظر حقوق بین 33 جنگ  -7
 
نوام چامسکی؛ گفتگو توسط دیوید بارزامیان؛ ویرایش آرتور نایمن؛ ترجمه پروین / کند جهان چگونه کار می -8

   .1396 ، ]ایران جام: [تهران -.دانشور
 
 -    .زهرا اینان ن، فاطمهسردار پاالبئیئک؛ مترجمان وحید پیما مصطفی/ ها و ارامنه ترك: 1915 فهم حوادث  -9

   .1397 فروغ آزادي، : تبریز
 

 -.آبادي تیم اندرسون؛ مترجم علی شمس/ واشینگتن، تغییر رژیم و مقاومت: جنگ کثیف علیه سوریه -10
   .1396 تایماز، : تهران
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نشور آذین، م: تهران - .پروین دانشور] مترجم[کاپالن؛ . مورتون ا/ الملل سیستم و پردازش درسیاست بین -11
 1396.   

 
وزارت امور خارجه، : تهران -.گردآورنده اداره کل حراست وزارت امور خارجه/ جاسوسی مدرن و دیپلماسی -12

  .1385 ت، مرکز چاپ و انتشارا
  

    .موسوي  مهدي علیزاده/ هاي تکفیري با تاکید بر داعش نقد و بررسی مبانی فکري جریان: وارونگی -13
   .1396 ، )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(موسسه بوستان کتاب : قم -
 

 -    .محمود جوادي، ؛ مترجمان علی صباغیان]و دیگران... [مایلس کیلر / گرایی جدید نظم جهانی و منطقه -14
  .1396 خرسندي، : تهران

  
مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات (موسسه بوستان کتاب : قم -.زاده محمدهادي فالح/ تاریخ تشیع در مصر -15

  .1396 ، )اسالمی حوزه علمیه قم
  

تهیه و تدوین موسسه / هاي مختلف اندازي از فرهنگ چشم: ها راهبردهاي مبارزه با فساد دولت -16
موسسه : تهران -.؛ مترجم ابوالفضل عباسی]ونگ، سیسیلیا الوناویراستاران جانگ یاه[تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ 

  . 1396 تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 
 

   .1396 اختران، : تهران -.شهرضایی به کوشش رضا آذري/ ت خلیل ملکیمجموعه مقاال -17
 

به سفارش مرکز مطالعات [عباس نادري؛ / 1357 تاریخ روابط ایران و اتریش از آغاز تا : پنج قرن تعامل -18
وزارت امور خارجه، : تهران -].وزارت امورخارجه[اریخ روابط خارجی ، اداره مطالعات اسناد و ت]المللی سیاسی و بین

   .1397 اداره نشر، 
 

ترجمه )/ پزشک مخصوص مائو(سویی رات دکتر لی جیخاط: زندگی خصوصی مائو تسه تونگ -19
   .1396 جهان کتاب، : تهران -.محمدجواد امیدوارنیا

 
درخت : تهران - .تالیف مهدي کاردوست/ تبیین روابط هند و پاکستان در چارچوب رئالیسم تهاجمی -20

  . 1396 زندگی، 
 

درخت : تهران - .تالیف مهدي کاردوست /سیاست خارجی پاکستان با نگاه به روابط این کشور با هند -21
  . 1396 زندگی، 



12 
 

 
  1397، آبان  هشتمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  
  التین –هاي جدید    کتاب

  
  
  

 
1- The Silk Road: Central Asia, Afghanistan and Iran: a travel companion/ 
Jonathan Tucker; introduction by Paul Theroux.- London; New York: I. B. Tauris, 
2015. 
 
2- The Oxford handbook of political psychology/ edited by Leonie Huddy, David O. 
Sears, and Jack S. Levy.- 2nd ed.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2013.   
 
3- Sasun: the history of an 1890s Armenian revolt/ Justin McCarthy, Omer Turan, 
and Cemalettin Taskiran.- Salt Lake City: University of Utah Press, 2014. 
 
4- Turkey, power and the west: gendered international relations and foreign 
policy/ Ali Bilgic.- London; New York: I. B. Tauris, 2016 . 
Shadow wars: the secret struggle for the Middle East/ Christopher Davidson.- 
London: Oneworld, 2016 . 
 
5- Understanding Trump/ Newt Gingrich.- New York: Center Street, 2017 . 
 
6- Soft war: the ethics of unarmed conflict/ edited by Michael L. Gross and Tamar 
Meisels.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2017 .  
 
7- Dialectics in world politics/ edited by Shannon Brincat.- London; New York: 
Routledge, 2015 .  
 
8- China's challenge to US supremacy: economic superpower versus rising star/ 
John G. Glenn.- London: Palgrave Macmillan, 2016 . 
 
9- Political science: a global perspective/ Leonardo Morlino, Dirk Berg-Schlosser, 
Bertrand Badie.- London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2017 .  



13 
 

 
  1397، آبان  هشتمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

10- Syria: the hegemonic flashpoint between Iran and Saudi Arabia/ Paul 
Antonopoulos and Drew Cottle.- New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd, 2017 . 
 
11- The History of transnational Armenian terrorism in the twentieth century: a 
historico-criminological study/ Oleg Kuznetsov; editor: Center for Strategic Studies 
under the President of Azerbaijan (SAM), Baku.- Berlin: Verlag Dr. Koster, 2016 . 
 
12- Competition policy for the new era: insights from the BRICS countries/ edited 
by Tembinkosi Bonakele, Eleanor M Fox, and Liberty Mncube.- Oxford; New York: 
Oxford University Press, 2017 . 
 
13- The World after GDP: economics, politics and international relations in the 
post-growth era/ Lorenzo Fioramonti.- Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2017 . 
 
14- Teaching common sense: the Grand Strategy program at Yale University/ 
Linda Kulman; foreward by Henry Kissinger.- Westport, CT: Prospecta Press, 2016.   
 



14 
 

 
  1397، آبان  هشتمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  
  

  مقاالت فارسی معرفی
  

  مأخذ -پدیدآور  -عنوان   ردیف
  .76  - 77: 42، مهر؛ شماره 1397 . ایران فردا -.رضا فانی یزدي/ ترامپ؛ مذاکره یا براندازي  1
  .62  -  63: 42، مهر؛ شماره 1397 . ایران فردا - .بایزید مردوخی/ تاخیر در توسعه استان هاي مرزي  2
  .21  - 22: 42، مهر؛ شماره 1397 . ایران فردا -.مصطفی تنها/ م در لباس رادیکالیسمفاشیس  3
، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.مهدي رحیمی/ تاثیر فناوري اطالعات و سیستم هاي اطالعاتی بر رفتار سازمانی  4

32 :192  -  181.  
: 32، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.میترا حاجیان/ ادله حرمت ملزومات استفاده از تسلیحات هسته اي بر مبناي  5

148  -  133.  
  .115  - 132: 32، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.محمد شهیدي/ مسئله والیت فقیه در طول تاریخ غیبت  6
 - 114: 32، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.علیرضا دادمان/ چالشها و فرصتهاي روابط فیمابین ایران و گرجستان  7

 95.  
 - 66: 32، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.حمید جهان آرا/ ایران در خلیج فارس. ا. بررسی سیاستهاي امنیتی ج  8

 45.  
، 1397 . پژوهش ملل -.نه وندحسن آئی/ تبیین سیاست هاي ضد هژمونیک چین و روسیه در قبال آمریکا در منطقه اوراسیا  9

  .67  - 94: 32، شماره 3 مرداد؛ جلد 
محسن / )با تاکید بر انقالب اسالمی(ایران با نگاه به خطبه هاي نهج البالغه . ا. بررسی مقوله امنیت در سیاست خارجی ج  10

  .7  -  28: 32، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.اسالمی، محمدعلی جمالی پور
 - 44: 32، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .فاتح مرادي/ ایران؛ میان تنازع هژمونی و سلطه. ا. اقلیم کردستان و ج  11

 29.  
: 31، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.نسترن زرگري/ چالش هاي فراروي قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادي  12

179  -  167.  
، 3 ، تیر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.اسرین عبداله نژاد/ ررسی عملکرد دولت محلی و تمرکز زدایی از دیدگاه حقوق عمومیب  13

  .139  - 152: 31شماره 
محمدعلی بادامی، / )نگرشی از فمنیسم تا کرامت انسانی(بررسی مبناي حقوق زن از منظر نظام حقوقی اسالم و غرب   14

  .125  -  137: 31، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . ژوهش مللپ -.محمدمهدي بادامی
  .109  - 124: 31، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.امیر حایري/ بررسی مفهوم کودك سرباز در حقوق بین الملل  15
، 1397 . مللپژوهش  - .کبري جعفري هرندي/ آسیب شناسی تحریم هاي اقتصادي سازمان ملل متحد از منظر حقوق بشر  16

  .95  -  108: 31، شماره 3 تیر؛ جلد 
، 3 ، تیر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.مهران محمدي/ حمله موشکی ایاالت متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل  17

  .79  - 94: 31شماره 
: 31، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . للپژوهش م -.رضا فرمانی جامع/ بررسی نقش ضابطین در احقاق حقوق عمومی و شهروندي  18

77 -  61.  
  .35  - 60: 31، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .بختیار وطنی اجیرلو/ نقش قوانین ثبتی در رفع دعاوي مالکیت  19
. ژوهش مللپ - .شهرام خداکرمی، رضا الیق/ از تکوین تا تداوم: زمینه هاي نظري، اجتماعی و تاریخی پدرساالري عربی  20

  .7  - 34: 31، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 
. پژوهش ملل - .سامان سعیدي/ مطالعه تطبیقی تدابیر واکنشی و پیشگیري از جرم قاچاق کاال در حقوق ایران و آمریکا  21

  .149  -  162: 32، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 
، 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .روحاله ترکی/ وایات اسالمیاتحاد ملی و انسجام اسالمی از منظر آیات، احادیث و ر  22

  .163  - 180: 32شماره 
 166: 31، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .منصوره کاشانی دوست/ جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران  23

-  153.  
  .128 : 111، شهریور و مهر؛ شماره 1397 . چشم انداز ایران -.حسین پورخصالیان/ عربی و ناکارامدي آن-پیمان نظامی ناتو  24



15 
 

 
  1397، آبان  هشتمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  .99  - 101: 111، شهریور و مهر؛ شماره 1397 . چشم انداز ایران -.اکبر ثبوت/ گرایش هاي مذهبی مردم در حکومت ساسانیان  25
، شهریور و مهر؛ شماره 1397 . چشم انداز ایران -.دیانحسین آبا/ 1358 تا مهر  1357 روابط سیاسی ایران و آمریکا از دي   26

111 :91  -  86.  
، شهریور و 1397 . چشم انداز ایران -.جمال الدین شاعري/ بنیان هاي نظري حقوق بین الملل بشر در پرتو اندیشه هاي کانت  27

  .41  - 46: 111مهر؛ شماره 
 24: 111، شهریور و مهر؛ شماره 1397 . چشم انداز ایران - .ئزه حسنیفا/ نشست قزاقستان و سهم بالسویه کشورهاي ساحلی  28

-  22.  
، شهریور و مهر؛ شماره 1397 . چشم انداز ایران -.سعید عدالت جو/ آیا جنگ ایران و عراق با دیپلماسی اجتناب پذیر بود؟  29

111 :21  -  18.  
دیده بان امنیت  -.مهدي نوید ادهم/ سی و اجتماعی کشورآسیب شناسی نهاد آموزش و پرورش و تاثیر آن بر ثبات سیا  30

  .113  - 120: 78، مهر؛ شماره 1397 . ملی
  .105  - 111: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.طیبه واعظی/ تحوالت همسایگان شرقی ایران  31
  .97  - 104: 78، مهر؛ شماره 1397 . ان امنیت ملیدیده ب -.امین پرتو/ تحوالت سوریه در آیینه نشست هاي تهران و سوچی  32
 - 96: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.جعفر حق پناه/ مناسبات ایران و عراق و فرایند شکل گیري دولت جدید  33

 89.  
 88: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .محمود یزدان فام/ فرصت ها و چشم انداز: شکاف در هیئت حاکمه آمریکا  34

-  81.  
  .73  -  80: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .یاسر نورعلی وند/ اروپا و سناریوهاي حفظ برجام  35
، 1397 . دیده بان امنیت ملی - .عطاءاهللا مقدم فر/ ایران 90 در سینماي دهه  60 بازنمایی هجوآمیز و معارض سبک زندگی دهه   36

  .63  - 72: 78هر؛ شماره م
، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.سعید صادقی جقه/ چالش ها و فرصت ها: صنعت گردشگري در دوره تحریم ها  37

78 :62  -  55.  
. دیده بان امنیت ملی -.علیرضا رحیمی/ تدبیرهاي توازن بخش: رشد نقدینگی و سطح رفاه دهک هاي پایین اقتصادي  38

  .47  - 54: 78، مهر؛ شماره 1397 
  .39  -  45: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .گروه مطالعات ایران/ آموزش و پرورش و بازآفرینی اعتماد اجتماعی  39
  .31  - 37: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.حسن عالی پور/ رویارویی با فساد؛ ناهماهنگی تدبیرها  40
  .23  - 30: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.وحیده احمدي/ آسیب هاي اجتماعی؛ هشدارها و بایسته ها  41
  .17  - 29: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .فرزاد پورسعید/ حمله تروریستی در اهواز؛ ابعاد و اهداف  42
  .121  - 128: 78، مهر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.مه میراحمديفاط/ مسیر هسته اي پسا برجام ایران  43
: 72-73اردیبهشت؛ شماره  -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی -.محسن مرادیان/ 1397 چالش هاي امنیتی ایران در سال   44

126 - 119.  
: 72-73اردیبهشت؛ شماره  - ، فروردین1397 . امنیت ملیدیده بان  -.محسن شریعتی نیا/ نوبت دیپلماسی؟: بحران کره شمالی  45

118- 115.  
اردیبهشت؛  -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .طیبه واعظی/ افغانستان تالش براي مذاکره و صلح در سایه بی اعتمادي  46

  .109 -114: 72-73شماره 
 - ، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .امین پرتو/ رجیآغاز هشتمین سال جنگ داخلی سوریه و اوج گرفتن مداخله خا  47

  .103 -108: 72-73اردیبهشت؛ شماره 
 -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .مهدي میرزاد کوهشاهی/ تکاپو براي تغییرات کنترل شده: عربستان سعودي  48

  .95 -102: 72-73اردیبهشت؛ شماره 
اردیبهشت؛ شماره  - ، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .مهدي شاپوري/ اي راهبردي آنرقابت قدرتهاي بزرگ و پیامده  49

73-72 :94 - 87.  
: 72-73اردیبهشت؛ شماره  -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .محمود یزدان قام/ گزینه ها و راهبردها: آمریکا و برجام  50

86- 75.  
. دیده بان امنیت ملی -.یاسر نورعلی وند/ از آسیاي مرکزي تا آمریکاي جنوبی: ي ایراندیپلماسی منطقه اي و فرامنطقه ا  51

  .69 - 74: 72-73اردیبهشت؛ شماره  - ، فروردین1397 
: 72-73اردیبهشت؛ شماره  -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی -.گروه مطالعات ایران/ الزامات راهبردي: سفر و گردشگري  52



16 
 

 
  1397، آبان  هشتمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

68- 61.  
اردیبهشت؛  -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی -.مراد کاویانی راد/ بایسته ها و درنگ ها: یرین سازي آب دریاي عمانش  53

  .55 -60: 72-73شماره 
  .45 - 54: 72-73اردیبهشت؛ شماره  - ، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .سعید صادقی جقه/ تحوالت فضاي مجازي  54
 -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی -.وحیده احمدي/ وضعیت موجود، زمینه ها و راهکارها: اعیآسیب هاي اجتم  55

  .35 -44: 72-73اردیبهشت؛ شماره 
 -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .میرقاسم بنی هاشمی/ زمینه ها، پیامدها و چشم انداز: ناآرامی هاي خوزستان  56

  .27 -34: 72-73اردیبهشت؛ شماره 
 -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .فرزاد پورسعید/ دغدغه ها و الزامات: جمهوري اسالمی ایران در آستانه دهه پنجم  57

  .19 -26: 72-73اردیبهشت؛ شماره 
  .13 -18: 72-73 اردیبهشت؛ شماره -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی - .عبداله قنبرلو/ ریشه ها و آثار: شوك ارزي اخیر  58
 -، فروردین1397 . دیده بان امنیت ملی -.علیرضا رحیمی/ بایسته ها، بازدارنده ها و راهکارها: حمایت از کاالي ایرانی  59

  .5 -12: 72-73اردیبهشت؛ شماره 
  .79 -82: 74؛ شماره ، خرداد1397 . دیده بان امنیت ملی -.پژوهشکده مطالعات راهبردي/ موانع و راه کارها: کارآمدي نظام  60
  .75 -78: 74، خرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .طیبه واعظی/ دیپلماسی مخفی ترامپ در کره شمالی  61
، خرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.امین پرتو/ جنگ داخلی سوریه در سایه تشدید مداخالت رژیم صهیونیستی  62

74 :74- 71.  
، خرداد؛ 1397 . دیده بان امنیت ملی -.مسعود موسوي/ تاثیر آن بر سیاست منطقه اي ایران: ت پارلمانی لبنان و عراقانتخابا  63

  .65 -70: 74شماره 
. دیده بان امنیت ملی -.وحیده احمدي/ فرصت ها و چالش هاي رژیم صهیونیستی در احیاي راهبرد امنیتی سازي ایران  64

  .57 - 64: 74، خرداد؛ شماره 1397 
  .49 - 56: 74، خرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.یاسر نورعلی وند/ اروپا و برجام منهاي آمریکا  65
  .41 - 48: 74، خرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .فرزاد پورسعید/ گزینه ها و راهبردها: برجام بدون آمریکا  66
  .29 -34: 74، خرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .مراد کاویانی راد/ مدهاروندها و پیا: وضعیت آبی کشورها  67
-28: 74، خرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.سعید صادقی جقه/ تهدیدها و فرصت ها: مشارکت اجتماعی و سیاسی  68

 23.  
  .19 - 22: 74، خرداد؛ شماره 1397 . ن امنیت ملیدیده با -.عبدالمحمود محمدي لرد/ تاملی بر ناآرامی هاي کازرون  69
، خرداد؛ 1397 . دیده بان امنیت ملی - .علیرضا رحیمی/ پارادوکس هاي امنیتی و اقتصادي: کولبري و حمایت از کاالي داخلی  70

  .7 -12: 74شماره 
، خرداد؛ 1397 . بان امنیت ملی دیده - .حسن عالی پور/ چالش هاي فرهنگی و کاستی هاي قانونی: خشونت بر ضد کودکان  71

  .13 -18: 74شماره 
، 1397 . دیده بان امنیت ملی -.جواد شقاقی/ محکی براي مدیریت صنعت گردشگردي در ایران: 2018 رویداد تبریز و همدان   72

  .3 -6: 74خرداد؛ شماره 
 27: 315، مرداد؛ شماره 1397 . ها و تحلیل هارویداد -.محمدرضا رئوف شیبانی/ نشست اردن با عنوان ستون هاي امت اسالمی  73

-  25.  
  .28  - 32: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.علی محقق/ سخنرانی آقاي دکتر والیتی در اندیشکده والداي  74
  .33  -  38: 315مرداد؛ شماره ، 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.داود رضایی اسکندري/ همایش ایران و نظام بین الملل در وین  75
  .39  -  44: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.مسلم چناري/ کنفرانس مبارزه با تروریسم در بخارست  76
داد؛ ، مر1397 . رویدادها و تحلیل ها -.نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در مونیخ/ سمینار بنیاد هانس زایدل آلمان درباره ایران  77

  .45  - 47: 315شماره 
 51: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.اسداهللا کاوه/ پاسفیک-جمهوري اسالمی ایران و تحوالت منطقه هندو  78

-  49.  
، مرداد؛ 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.علی محقق/ دیدگاه هاي روسیه و چین: طرح اوراسیاي بزرگتر، ابعاد و چشم اندازها  79

  .52  - 55: 315شماره 
  .56  - 60: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.رضا حقیقی/ نشست سران ناتو در بروکسل  80



17 
 

 
  1397، آبان  هشتمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  .61  - 65: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.کاظم شریف کاظمی/ تاریخ، ضرورتی براي یک دیپلمات  81
  .66  - 68: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.عبدالصمد ساکی/ عراق و سه امت  82
  .69  - 71: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.آسیه عباسی/ اندونزي، عضو غیر دائم شوراي امنیت  83
  .72  - 74: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.علی بابایی/ اسپانیا و چشم انداز آینده برگزیت  84
  .75  - 81: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .مسعود همیانی/ رصد اندیشکده هاي منتخب هند  85
  .82  - 85: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.بهرام طاهري/ رصد اندیشکده هاي منتخب بلژیک  86
  .86  - 88: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .مهرداد کیایی/ اي منتخب ایتالیارصد اندیشکده ه  87
، مرداد؛ 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .منصوره حقیقی/ )تحوالت روسیه(جلسات علمی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی  88

  .6  - 10: 315، شماره 32 جلد 
، 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.پریسا شاه محمدي/ )تحوالت پاکستان(ت سیاسی و بین المللیجلسات علمی مرکز مطالعا  89

  .11  - 16: 315مرداد؛ شماره 
  .17  - 21: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .طاهره محمدي/ تحوالت پاکستان پس از انتخابات  90
  .22  -  24: 315، مرداد؛ شماره 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.رزم جوییطوبی / دومین نشست مجمع تمدن هاي کهن  91
، تابستان؛ 1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی - .مهدي آقاجانلو/ نگرش اقتصادي، اجتماعی حقوق بشر به مثابه اقتصاد استوار  92

  .1  - 28: 57، شماره 15 جلد 
فصلنامه  -.اریک بالدوین/ ارك، تجارب آمریکایی و تجربیات فلسفی و انتقاديپیشگامان حقوقی براي دانم: ممنوعیت برقع  93

  .157  - 206: 57، شماره 15 ، تابستان؛ جلد 1397 . مطالعات بین المللی
 -.آنجا ماتویکیو، برونیک ماتویکیو/ درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارك: روابط بین الملل در خانه آغاز می شود  94

  .103  -  156: 57، شماره 15 ، تابستان؛ جلد 1397 . ه مطالعات بین المللیفصلنام
فصلنامه مطالعات بین  -.الهه کوالیی، یوسف مزارعی/ مطالعه موردي دولت هاشمی رفسنجانی: نوسازي و احزاب سیاسی  95

  .81  - 102: 57، شماره 15 ، تابستان؛ جلد 1397 . المللی
 -.آنجا ماتویکیو، برونیک ماتویکیو/ پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی: دانمارك 2018 ال ممنوعیت حجاب برقع در س  96

  .55  - 80: 57، شماره 15 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی
 54: 57، شماره 15 ان؛ جلد ، تابست1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی -.علیرضا دلخوش/ برجام؛ اعضاي آن و حقوق بین الملل  97

-  29.  
، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.تورج افشون/ عراق 2018 آموزه هاي انتخابات پارلمانی   98

73 :108  -  77.  
 - 76: 73، شماره 19 ار؛ جلد ، به1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.علی مخدومی/ توانمندي هاي ذهنی پوتین  99

 53.  
، 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.نورالدین اکبري/ طرح ناتوي عربی در منطقه غرب آسیا؛ موانع و چالش ها  100

  .21  - 52: 73، شماره 19 بهار؛ جلد 
، 19 ، بهار؛ جلد 1397 . عات راهبردي جهان اسالمفصلنامه مطال -.علیرضا زارعی/ ریشه ها و نتایج اختالفات عربستان و قطر  101

  .109  - 138: 73شماره 
فصلنامه مطالعات راهبردي  -.غالمحسین یوسفی/ مهاجران هیسپنیک و چشم انداز فروپاشی اجتماعی ایاالت متحده آمریکا  102

  .139  - 171: 73، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1397 . جهان اسالم
، بهار؛ 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم - .صبري انوشه/ شیوه هاي نوین در جهاد و مبارزه مکتب عماد مغنیه؛  103

  .5  - 20: 73، شماره 19 جلد 
مجله  -.محسن محبی، اسماعیل سماوي/ نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویاي معاهدات حقوق بشري  104

  .7  - 30: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -، بهار1397 . حقوقی بین المللی
محمدحسین رمضانی قوام / مشروعیت مداخله نیروهاي ائتالف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل  105

  .215  - 238: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد - ، بهار1397 . مجله حقوقی بین المللی -.آبادي، حیدر پیري
، 1397 . مجله حقوقی بین المللی -.همایون مافی، حسام کدیور/ در تفسیر قرارداد در داوري تجاري بین المللیجایگاه منطق   106

  .185  -  214: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -بهار
پوریا عسکري، حمید مسعودي / تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهاي مقابله با آن در حقوق بین الملل  107

  .153  - 184: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -، بهار1397 . مجله حقوقی بین المللی -.شککو
رضا موسی زاده، حامد گلیجانی / مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل با واکاوي اقدام دولت بحرین  108



18 
 

 
  1397، آبان  هشتمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  .115  - 152: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -، بهار1397 . مجله حقوقی بین المللی -.مقدم
نگرشی تحلیلی و انتقادي به اسناد بین المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی هاي نفتی ناشی از حمل و   109

: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -، بهار1397 . مجله حقوقی بین المللی -.حسن بادینی، محمود جعفري چالشتري/ نقل دریایی
113  -  89.  

مجله حقوقی  -.محمد حبیبی مجنده، ساناز کامیار راد/ ازي در دیوان بین المللی دادگستري از مجراي تفسیر پویاقاعده س  110
  .65  - 88: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -، بهار1397 . بین المللی

. قی بین المللیمجله حقو -.محمدعلی بهمئی،حسنی شیخ عطار/ قابلیت داوري دعاوي حقوق مالکیت فکري نیازمند ثبت  111
  .31  -  64: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -، بهار1397 

-، بهار1397 . مجله حقوقی بین المللی - .بیژن حاجی عزیزي، بیژن بیات/ ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کاال  112
  .299  - 328: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد 

، 1397 . مجله حقوقی بین المللی - .زهرا محمودي کردي/ ي آن در حقوق بین المللماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردها  113
  .329  - 364: 58، شماره 35 تابستان؛ جلد -بهار

. مجله حقوقی بین المللی - .مصطفی بختیاروند، میترا احمدي/ انواع راي در داوري تجاري بین المللی با تاکید بر حقوق ایران  114
  .273  - 298: 58، شماره 35 ؛ جلد تابستان-، بهار1397 

تابستان؛ -، بهار1397 . مجله حقوقی بین المللی -.علی رضائی/ تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوري هاي سرمایه گذاري  115
  .239  - 272: 58، شماره 35 جلد 

. مطالعات خاورمیانه -.صالحی، مظفر حسنوندجواد / )2013 -2005(تاثیر برنامه هسته اي ایران بر نظم منطقه اي خاورمیانه  116
  .11  - 39: 89، شماره 24 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1397 

، پاییز و 1397 . مطالعات خاورمیانه - .حسین دهشیار، اسماعیل محمدپور/ مصر 2011 تحلیل نقش مطبوعات در انقالب ژانویه   117
  .41  - 67: 89، شماره 24 زمستان؛ جلد 

محمدرضا موسوي، / )بررسی موردي منطقه خاورمیانه(پویش هاي سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیهبررسی   118
  .69  - 93: 89، شماره 24 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1397 . مطالعات خاورمیانه - .طاهر حسن پور، عارف بیژن

. مطالعات خاورمیانه -.ترابی، کاوه غالمیقاسم / دخالت نظامی عربستان سعودي در یمن از منظر امنیت هستی شناسی  119
  .95  - 113: 89، شماره 24 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1397 

، شماره 24 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1397 . مطالعات خاورمیانه -.علی نجات/ بازتاب انقالب اسالمی ایران بر جنبش انصاراهللا یمن  120
89 :139  -  115.  

. مطالعات خاورمیانه - .محمد بختیاري، مسعود رضا اسکندري/ فکري جریان هاي افراطی با خوارجبررسی تطبیقی ساختار   121
  .141  -  160: 89، شماره 24 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1397 

علی / )رویکردهاي جدید جنبش هاي اسالمی(نگاهی به بحران اجتماعی جنبش سلفی گري در مصر و چالش هاي آن  122
  .161  -  185: 89، شماره 24 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1397 . مطالعات خاورمیانه - .کشاورزغالمی دهقی، زهرا 

. مطالعات خاورمیانه -.رضا اختیاري امیري، احمد هاشمی/ توان نظامی موشکی حزب اهللا و بازدارندگی در قبال اسراییل  123
  .187  - 215: 89، شماره 24 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1397 

  .4  -  9: 30، شهریور؛ شماره 1397 . نامه هویت -.فائزه قاسمی/ الت پسابرجام و تاثیر آن بر همبستگی ملی ایرانتحو  124
، شهریور؛ 1397 . نامه هویت -.داود میرمحمدي/ جایگاه پسابرجامی بندر چابهار در توسعه استان سیستان و بلوچستان  125

  .10  -  16: 30شماره 
  .17  - 23: 30، شهریور؛ شماره 1397 . نامه هویت - .صدیقه نصري/ ضه آبریز جنوب غرب ایرانتنش هاي آبی در حو  126
  .24  -  28: 30، شهریور؛ شماره 1397 . نامه هویت -.فائزه قاسمی/ داعش؛ بازسازي و تالش براي بازگشت دوباره به صحنه  127
 - 32: 30، شهریور؛ شماره 1397 . نامه هویت - .عباس اسدي/ ضرورت توجه به مفاخر ایرانی و نقش آن در تقویت هویت ملی  128

 29.  
: 30، شهریور؛ شماره 1397 . نامه هویت - .محمدمهدي شهیدي/ نگاهی به پرونده گزارشگران ویژه حقوق بشر در مورد ایران  129

37 -  33.  
  .38  -  43: 30، شهریور؛ شماره 1397 . نامه هویت -.علیرضا امیري/ تحوالت جدید ناتوي عربی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران  130
  .48  - 52: 30، شهریور؛ شماره 1397 . نامه هویت -.عباس اسدي/ جنگ رسانه اي سعودي علیه ایران  131
 ، شهریور؛ شماره1397 . نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ ناکامی سیاست هاي ترامپ علیه ایران از نگاه کارشناسان غربی 132

30 :47 -  44.  
 


