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 في نشريهمعر
 

آگاهي خوانندگان محترم از با هدف كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه « رسانياطالع»نشریه 

تر و تسهيل سي سریعبه منظور دستر جدیدترین منابع موجود در كتابخانه تخصصي تهيه و تنظيم شده است.

از طریق پست الکترونيك  پژوهشگران و كليه اعضاي محترم كتابخانه، نسخه الکترونيکي نشریهكار محققان، 

 .گرددارسال مي

 رساني كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با ذكر منبع بالمانع است.نقل و اقتباس از نشریه اطالع
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 کتاب فارسيمعرفي 

 

 

 های مالی جهان را تغییر داد: چگونه يک دهه درگیری با بحران2224سقوط اقتصادی  -4

 آدام توز

 پیروز اشرف

 4422تهران: اختران،

 

 

 چکیده

 

 پردازد.هاي آن ميطي چند دهۀ اخير و پيامد هاي دنياشدن اقتصاد سياسي كشورروند جهاني بهاین كتاب 

 ، تحوالت مالي و پولي جهان غرب بعد از جنگميالدي 1331دوران ركود بزرگ دهۀ  اشاره بهنویسنده ضمن 

هاي ایجاد به زمينه با نگاهي تفصيلي را پاشي بلوک شورويکيل بازار مشترک و اتحادیۀ اروپا و فروجهاني دوم، تش

و سير تکوین و اشکال بروز و رویارویي با آن در جهان غرب، اروپاي شرقي، روسيه و  2112بحران مالي ـ اقتصادي 

-مورد بررسي قرار مي، 2112وایل سال سال تا ا 11هاي نوظهور در طي هاي شوروي سابق، چين و اقتصادجمهوري

ها و همچنين مالحظات جغرافياي ها و ميان كشورهاي اقتصادي و سياسي درون كشور. در این كتاب تنشهدد

شود. آدام توز شدن، بررسي ميقطبيسوي چنداقتصادي پدیدآمده در جهاني با گرایش قوي بهسياسي و جغرافياي 

در این و مدیر بخش مطالعات اروپایي این دانشگاه  يویورک(استاد تاریخ اروپا در دانشگاه كلمبيا )ننگارنده كتاب و 

شده در تحوالت یك دهه پس از بحران، از هاي اتخاذو سياست هاها، تصميمبراي تحليل نقش شخصيتاثر پژوهشي 

 .هاي مالي ـ پولي و اقتصادي و نيز منابع تحليلي و خبري سود برده استاي وسيع و معتبر از دادهمجموعه
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 های معاصر وعلوم انسانیدکارت برفلسفهتاثیر  -2

 4399تهران: نشر علم، 

 جان کاتینگهام

 محمد صابریعلی 

 

 

 

 چکیده 

استاد دانشگاه همچنين و ریدینگ انگليس جان كاتينگهام دانشيار فلسفه و همچنين استاد دانشگاه 

فلسفه اصالت عقل یا  و مولفان یکي از مصنفانو نظران فلسفه معاصر از محققان و صاحبآكسفورد و 

هدف از تاليف این اثر به قول همچنين وي از دكارت شناسان برجسته معاصر است. باشد. راسيوناليسم مي

 باشد. هاي فلسفي دكارت و بيان تاثير او در فلسفه معاصر ميطرح درست افکار و اندیشه ،نویسنده

 داخته است:روص دكارت به بحث و بررسي پدر خصزیر  باشد كه پيرامون مطالبچهار فصل ميكتاب شامل 

 زندگي دكارت و عصر او؛  -1

 ؛روش دكارتي -2

 از شناخت خود به شناخت خدا و از شناخت خدا به شناخت جهان؛ -3

 جهان مادي؛ -4

 انسان دكارتي؛ -5

 وضعيت بشر. -6
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 نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر دره میرحیدرزندگی -3

 نادره جاللی 

 4399خر فرهنگی، تهران: انجمن آثار و مفا

 
 
  

 
 

 چکیده

گزاري به خدمات علمي و فرهنگي دكتر دره ميرحيدر، استاد پيشکسوت دانشگاه مجموعه حاضر به پاس ارج

كتاب در قالب از چند بخش تشکيل شده است.  افياي سياسي در ایران فراهم آمده وتهران و بنيانگذار رشته جغر

ن دانشي براي توسعه و امنيت پایدار؛ همه چيز درباره جغرافياي سياسي به مجموعه مقاالت است. مقاله اول با عنوا

اختصاص دارد. در ادامه تعدادي از مقاالت  اي اختصاصي با این بانوي فرهيخته و چهره ماندگار كشورمصاحبه

رشته  به دكتر ميرحيدر در خصوصمقاالت پایاني این مجموعه و ليفي خانم دره ميرحيدر آمده است تاپژوهشي 

 شده است. شاگردان و دوستدارانش به وي اهدا تحریر درآمده است كه از سوي 

 



7 

 

 

 0011 تیر ، پنجمپنجاه و صد و ، شماره دهمشانز تخصصی وزارت امور خارجه، سال رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 

ای ترور سردار ترور هدفمند؛ تبیین و بررسی ابعاد سیاسی حقوقی و رسانه -4

 شهید قاسم سلیمانی 

 اسداهلل افشار 

 4399تهران: سفیر اردهال ، 

  

 

 
  

 چکیده

المللي است. اي و بينت سردار سليماني به عنوان شخصيتي ملي، منطقهاین اثر گزارش اجمالي پيرامون شخصي

كند. فصل اول به اي ترور سردار شهيد سليماني را بررسي مينگارنده طي چهار فصل ابعاد سياسي، حقوقي و رسانه

تسليت از سوي  هايامپردازد كه دربردارنده پيروند شهادت سردار سليماني و بازتاب آن در داخل ایران و جهان مي

هاي مقامات رژیم هاي مقاومت و همچنين واكنشها و جنبشهاي كشورها، گروهافراد داخل و خارج از كشور، بيانيه

فصل دوم به مراسم تشييع باشکوه پيکر سردار شهيد سليماني و باشد. صهيونيستي و آمریکایي در این زمينه مي

گران داخلي و خارجي مورد م، شهادت سردار سليماني از نگاه تحليلبازتاب آن در جهان اختصاص دارد. در فصل سو

المللي آن، به موضوع حمله . فصل چهارم با عنوان سيلي ایران به آمریکا و انعکاس بيناستبررسي قرار گرفته

ختصاص هاي مربوطه در سطح جهاني نسبت به این اقدام اها و بازتاباالسد و واكنشموشکي ایران به پایگاه عين

 دارد. 
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  های آمريکا نیستايران تنها قربانی سیاست -1

  علی کسیری

 4439،  آثار فکرتهران: 

 

 

 چکیده 
تقابل چهار قدرت آمریکا، ایران، روسيه و چين در دهه و پژوهي تحوالت نظام جهاني آیندهبه دنبال این اثر 

-هاي اقتصادي، بلکه در تمام حوزهنه فقط در حوزه نگارنده معتقد است، توسعه پرشتاب چين. ميالدي است 2121

دهد كه بدون هاي استراتژیك همچون نظامي، صنعتي و تکنولوژیك خبر از ظهر ابرقدرتي بزرگ در شرق جهان مي

ها بر نظام جهاني را به چالش خواهد كشيد و جنگ سرد دیگري را به اي نزدیك سلطه آمریکایيشك در آینده

ميالدي چين را متوقف كنند، اما 2121ها بتوانند تا پایان دهه هد كرد، مگر اینکه آمریکایيآمریکا تحميل خوا

 گذرد؟ پذیر خواهد بود؟ و آیا راه شکست چين از مسير ایران و روسيه ميچگونه این امر ممکن

هاي دولتهاي رنگي در ميالدي از قبيل بروز انقالب 2111هاي آمریکا دردهه به اعتقاد نویسنده، تالش

گذاري در چين آن هم به منظور توسعه اقتصادي چين، البته به پساشوروي، محاصره نظامي ایران و افزایش سرمایه

هاي چيني را از بازگشت به مواضع ضد آمریکایي منصرف كند، همگي در شکلي كه باعث شود تا پراگماتيست

تا از این طریق سه قدرت مستقل چين، روسيه و ایران را است هاي كامالً به هم پيوسته آمریکا بودهراستاي سياست

البته افزایش تهدیدات ي را فراهم كند. وها در جهان پساشورتضعيف كند و زمينه افزایش قدرت هژمونيك آمریکایي

ون عوارض نبوده و باعث شده تا سه قدرت متنافر و واگرا را در یك اتحاد کا عليه این سه كشور براي آنها بدآمری

است، اما توانست در تحوالت بودهسست و ناپایدار تا حدودي تاكتيکي در كنار هم قرار دهد و اگرچه این اتحاد 

 ها سلب كند. ميالدي و جنگ روسيه اختيار عمل را از آمریکایي 2111
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  های سازمان ملل متحدجايگاه حقوق بشر در قطعنامه -6

  ياشار سمندر

 9439،  شگاهانتشارات اساتید دانتهران: 

 

 

 

 چکیده 
است. فصل اول به مباني نظري اختصاص دارد و در این فصل به ساختار و كتاب از سه فصل تشکيل شدهاین 

است و منشور ملل متحد و اصالحات اساسي آن و همچنين جایگاه حقوق عملکرد سازمان ملل متحد پرداخته شده

از وظایف مهم و اساسي این سازمان این است كه در شرایط بروز الملل بررسي شده است. هاي بينبشر در نظریه

المللي، توجه كشورها را به آن هاي بينها و كنفرانسمسایل مهم و خاص، مجمع عمومي با برگزاري گردهمایي

، در فصل دومآورد. است و در مورد انتخاب اقدام الزم، اجماع جهاني براي همکاري را به دست ميموضوع جلب كرده

هاي سازمان ملل در مورد حقوق بشر بررسي شده است. بعد از تشکيل سازمان ملل، حقوق بشر جایگاه قطعنامه

المللي از طریق معاهدات مختلف تعهد هاي بيناست و كشورها و سازمانرفيعي را در جامعه جهاني به دست آورده

؛ موازیني كه بسياري از آنها از قبل از انعقاد معاهدات اندالمللي حقوق بشر اعالم نمودهخود را نسبت به موازین بين

فصل سوم كتاب به خالصه و نتایج بحث اند. آور بودهالملل نيز الزامحقوق بشري، به عنوان قواعد عرفي حقوق بين

 این اثر پژوهشي اختصاص دارد. 

 



11 

 

 

 0011 تیر ، پنجمپنجاه و صد و ، شماره دهمشانز تخصصی وزارت امور خارجه، سال رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 

  الملل حاکم بر سفرهای توريستی فضايیحقوق بین -8

 رمیسهیال کوشا، مرضیه ک

 4439،  امجدتهران: 

 

 

 

 چکیده 
، المللهاي حقوق بينالملل است كه بيشتر از سایر رشتهالملل فضایي جدیدترین شاخه حقوق بينحقوق بين

تواند از همين رو، سفرهاي توریستي فضایي زیرمداري در صورتي مي .مبتني بر احتماالت و پيشرفت فناوري است

المللي به ویژه سازمان ملل از طرفي مداخله جامعه بينهاي خودش را تامين كند. هگسترش یابد كه بتواند هزین

برداري غيرنظامي از فضا و به ویژه سفرهاي مند كردن بهرهمتحد ضروري است تا مقررات حقوقي جامعي براي قاعده

اشخاص حقيقي یا حقوقي اي و غيره آن( توسط توریستي فضایي تدوین گردد و منابع فضا )منابع طبيعي و سرمایه

رویه قرار برداري بيخصوصي)گردشگران فضایي یا متصدي سفرهاي توریسي فضایي( به تاراج نرود و مورد بهره

الملل فضایي، اصل منافع عمومي یا ميراث مشرک بشریت بودن فضا نگيرد. چون یکي از اصول بنيادین حقوق بين

 است. 

الملل فضایي و سفرهاي اول به تعریف مفاهيم بنيادین حقوق بيناین كتاب مشتمل بر سه فصل است. فصل 

و عرفي شده حاكم بر الملل فضایي و اصول بنيادین پردازد. در فصل دوم، منابع حقوق بينتوریستي فضایي مي

است. فصل سوم كتاب به موضوع مقررات حقوقي حاكم بر احراز سفرهاي توریستي فضایي مورد بررسي قرار گرفته

  ها در سفرهاي توریستي فضایي اختصاص یافته است.  وليت مدني و صالحيت كيفري دولتمسئ
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 فارسي – هاي جديد  تابک

پژوهی تحوالت نظامی جهان: تقابل چهار قدرت مريکا نیست: آيندهآهای ايران، تنها قربانی سیاست -4

 . 1332تهران: آثار فکر،  -يري.علي كس تاليف/ میالدی 2222مريکا، ايران، روسیه و چین در دهه آ

 

ح. ا.  / تاليف4422 - 4482آغازين  شناسی: مدرنیتههای مدرن جامعهبازشناسی تحلیلی  نظريه -2

 .1337]كرج؛ تهران[: دریاي تنهایي؛  بهمن برنا،  -تنهایي.

  

/ نگارش س گرفت؟های اقتصادی اين کشور درتوان از سیاستبهبود استثنايی اقتصاد آلمان: آيا می -3

تهران: دانشگاه تهران، موسسه  -درو، مجيد غالمي.پناه]صحيح: ویراستار[ داليا مارین؛ ترجمه كيومرث یزدان

 . 1332انتشارات، 

 

 .1337تهران: كویر،  -كيومرث آریا.تاليف / پول، ارز و بانکداری، اهمیت سیاست مستقل پولی و ارزی -4

  

تهران: انتشارات  -محمدباقر عباسي.تاليف / ران بر جنبش شیعی در بحرينتاثیر انقالب اسالمی اي -1

 . 1333پشتيبان، 

 

محمد جان كاتينگهام؛ شرح و ترجمه عليتاليف / علوم انسانی های معاصر وفلسفه تاثیر دکارت بر -6

 . 1333تهران: نشر علم،  -صابري.

 

/ ای ترور سردار شهید قاسم سلیمانیو رسانهترور هدفمند: تبیین و بررسی ابعاد سیاسی حقوقی  -8

 . 1333تهران: سفير اردهال،  -اسداهلل افشار.تاليف 
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تهران: انتشارات اساتيد  -یاشار سمندر. تاليف/ های سازمان ملل متحدجايگاه حقوق بشر در قطعنامه -4

 . 1333دانشگاه، 

 

محمدرضا  :مترجمان، مایکل اربشلو تاليف/ هايی برابر برای همههای اجتماعی: سالحجنگ رسانه -9

 . 1332تهران: موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنایع دفاعي،  -قهرودي، ندا انعامي.كریمي

 

/ پدیدآورنده دموکراسی -شدن جهانی -ترور  -هايی برای سیاست و علم اخالق: اخالق چالش -42

 . 1337تهران: گستره،  -وبه شمشادیان.محب ركز علم اخالق و پایداري؛ ترجمه]صحيح: ویراستار[ م

 

تهران: امجد،  -سهيال كوشا، مرضيه كرمي. تاليف/ الملل حاکم بر سفرهای توريستی فضايیحقوق بین -44

1333 . 

 

اصفهاني؛ تصحيح ميرهاشم قزویني/ تاليف محمدیوسف والهباس(عامیه و بنیخلد برين )در تاريخ بنی -42

 . 1333ثار و مفاخر فرهنگي، تهران: انجمن آ -محدث.

 

پور، رضا اكبر اسمعيل ترجمه/ تاليف ]صحيح: ویراستار[ لسلي بتل؛ دانشنامه تاريخ آمريکای التین -43

 [. - 1333تهران: فرهيختگان دانشگاه، ] -شفيعي، سجاد رضازاده.طباطبائي

 

انجمن آثار و مفاخر  :ده و صاحب اثر/ پدیدآورننامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر دره میرحیدرزندگی -44

 . 1333تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،  -فرهنگي؛ تهيه و تنظيم مقاالت نادره جاللي.
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آدام توز؛ تاليف / های مالی جهان را تغییر داد: چگونه يک دهه درگیری با بحران2224سقوط اقتصادی  -41

 . 1411تهران: اختران، -ترجمه پيروز اشرف.

فرد، بهزاد رضوي تاليف المللی کیفری در مقابله با نقض حقوق بشردوستانه/ضمانت اجرای ديوان بین -16

 . 1333تهران: مجد،  -ميثم نوروزي.

 

به كوشش منصوره اتحادیه )نظام  الدوله: مجموعه مکاتبات، اسناد و خاطرات فیروزمیرزا فیروز/نصرت -17

 . 1336تهران: نشر تاریخ ایران،  -[.2] ویراست -مافي(، سعاد پيرا.

 

المللی با تطمیع و های بیننقض حقوق بشر در عربستان: سکوت کشورها، مراجع و شخصیت -12

 .1332تهران: موسسه صيانت از حقوق زنان،  -آوري اعظم سپياني.جمع تهديد/

  

ن: دانشگاه علوم قضایي و خدمات تهرا -نگارنده محسن قانعي. المللی حقوق بشر/نهادهای نظارتی بین -13

 . 1335اداري، 

 

زاده با همکاري سعيد اهلل آقاسيتاليف فتح ها/ها و چالشهفتاد سال برنامه ريزی توسعه در ايران: آسیب -21

 .1333نگري، هاي توسعه و آیندهتهران: سازمان برنامه و بودجه، مركز پژوهش -اميري.نتاجغالمي

  

اردكاني؛ نظارت و اجرا گردآوري و تدوین عابد اكبري، علي اسمعيلي الملل/يی و حقوق بینگرايکجانبه -21

تهران: ابرار معاصر تهران،  -المللي ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشي.موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين

1332. 
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 معرفي مقاالت فارسي

 
 
 

 مأخذ -پديدآور  -عنوان  رديف
 
4 

 
، بهار؛ 1333فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ عماد اصالني مناره بازاري.ای حضور و خروج آمريکا از عراقمعم

 . 5-25: 21جلد بيست و یکم، شماره 
 

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ محمد صداقت.نامه صلح بین آمريکا و طالبانماهیت و پیامدهای توافق 2
 . 27-61: 21، شماره 21ار؛ جلد ، به1333

 
-21: 21، شماره 21، بهار؛ جلد 1333فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ شعيب بهمن.سطح و اندازه مقاومت چین 3

62 . 
 

ه مطالعات فصلنام -/ عفيفه عابدي.نقش و تأثیر همکاری راهبردی ايران و چین بر شرايط و جايگاه محور مقاومت 4
 . 21-32: 21، شماره 21، بهار؛ جلد 3133هبردي جهان اسالم. را

 
فصلنامه مطالعات  -/ سجاد طایري.المللیبحرانی در کنار، بحرانی بر کنار بحران يمن و بحران لیبی از منظر بین 1

 . 33-121: 21، شماره 21، بهار؛ جلد 1333راهبردي جهان اسالم. 
 

/ محمدحسين ربستان و کوزوو! به کام آمريکا و رژيم صهیونیستی!صنامه واشنگتن به نام ابعاد پیدا و پنهان توافق 6
 . 121-142: 21، شماره 21، بهار؛ جلد 1333فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -ولدي.عباسي

 
مجله حقوقي  -.بیقیالمللی و حقوق تطآمیز بودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بینمبنا و تحول نظريه مخاطره 8

 . 7-22: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333المللي. بين
 

المللي. مجله حقوقي بين -بيگدلي./ محمدرضا ضيائيالمللیتوزيع جبران خسارت در وضعیت مسئولیت مشترک بین 4
 . 23-51: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333

 
مجله حقوقي  -نيا./ مرتضي شهبازيی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داورامکان اعتراض به رأ 9

 . 51-71: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333المللي. بين
 

/ المللیگذاری بینهای تجاری و سرمايههای آن در تحصیل دلیل در داوریاصل حاکمیت اراده و محدوديت 42
 . 73-111: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333المللي. مجله حقوقي بين -محمدعلي بهمني.

 
المللي. مجله حقوقي بين -/ محمدجعفر قنبري جهرمي.المللالمللی دولتی و خأل در نظام حقوق بیناوراق بدهی بین 44

 . 111-132: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333
 

مجله حقوقي  -آبادي./ محمدحسين رمضاني قوامحفاظت از محیط زيست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا 42
 . 133-171: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333المللي. بين

 
، 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333المللي. مجله حقوقي بين -/ محسن عبدالهي.موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور 43

 . 171-132: 63شماره 
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های سنگاپور، های شورای امنیت در مورد ايران: مطالعه آرای دادگاههای داخلی پیرامون تحريمرهیافت دادگاه 44
 . 133-236: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333المللي. مجله حقوقي بين -زاده./ سيامك كرمبريتانیا و هلند

 
، 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333/ عليرضا رنجبرالملل حاکم بر حمالت سايبریموانع بنیادين فراروی تدوين حقوق بین 41

 . 237-264: 63شماره 
 

های بانکی و فروش المللی دولت کانادا به واسطه نقض مصونیت دولت ايران در نتیجه توقیف حسابمسئولیت بین 46
زمستان؛  -، پایيز 1333المللي. مجله حقوقي بين -/ وحيد بذار.های آمريکااجرای آرای دادگاه اموال ايران به منظور

 . 265-222: 63، شماره 37جلد 
 

المللی حقوق آزادی درياهای آزاد در تقابل با اعمال صالحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراستار در ديوان بین 48
 . 223-312: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333المللي. حقوقي بين مجله -/ جواد صالحي.درياها

 
 -، پایيز 1333المللي. مجله حقوقي بين -/ علي مشهدي.های حوضچه هريرود در احداث تاسیسات آبیتعهدات دولت 44

 . 313-342: 63، شماره 37زمستان؛ جلد 
 

المللي. مجله حقوقي بين -/ محمدمجد كابري.ها در حقوق ايرانالمللی دادگاهسنجی توافق بر سلب صالحیت بینامکان 49
 . 343-371: 63، شماره 37زمستان؛ جلد  -، پایيز 1333

 
، 1333فصلنامه راهبرد توسعه.  -/ احسان معصومي.شناسی اجتماعیشناسی توسعه روستايی از ديدگاه روانآسیب 22

 . 34-51: 63، شماره 16پایيز؛ جلد 
 

بنیان؛ مطالعه موردی: مقايسه ايران و کره بسترسازی برای کسب دانش ضمنی در راستای تحقق اقتصاد دانش 24
 . 51-77: 63، شماره 16، پایيز؛ جلد 1333فصلنامه راهبرد توسعه.  -/ سيدمحمدباقر نجفي.جنوبی

 
فصلنامه راهبرد  -.در حال توسعه و اقتصاد ايران يافته واثر مخارج نظامی بر فساد در کشورهای منتخب توسعه 22

 . 72-112: 63، شماره 16، پایيز؛ جلد 1333توسعه. 
 

/ تأثیر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و شهرنشینی بر وقوع جرم در کشورهای اروپايی )مطالعه موردی: قتل عمد( 23
 . 113-127: 63، شماره 16د ، پایيز؛ جل1333فصلنامه راهبرد توسعه.  -فر.ایمان دانائي

 
ربايجان غربی، التحصیالن کشاورزی )مطالعه موردی: استان آذبر نقش کارآفرينی فارغ تبیین عوامل مؤثر 24

 . 122-142: 63، شماره 16، پایيز؛ جلد 1333فصلنامه راهبرد توسعه.  -/ محمد جانبالغي.شهرستان بوکان(
 

های جنوب غربی دريای خزر )مطالعه ه بومگردی با تأکید بر محیط زيست در کرانهارائه راهبردهايی برای توسع 21
 . 143-174: 63، شماره 16، پایيز؛ جلد 1333فصلنامه راهبرد توسعه.  -/ مهدي حسام.موردی: استان گیالن(

 
های هشترود و بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی جوانان روستايی)مورد مطالعه شهرستان 26

 . 175-216: 63، شماره 16، پایيز؛ جلد 1333فصلنامه راهبرد توسعه.  -زاده.اله رستمعلي/ ولياسکو(
 

پژوهشنامه  -/ محمدرضا دهشيري.ایها، روندها، پیامدها و پیشنهادهای رسانهجنبش جلیقه زردها در فرانسه؛ زمینه 28
 . 11-41: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. رسانه بين

 
/ مجيد ها و ارائه راهبردهای تبلیغیتبعیض نژادی در آمريکا در دوره رياست جمهوری ترامپ؛ علل، زمینه 24

 . 43-67: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. پژوهشنامه رسانه بين -دهبنه.روحي
 

الملل. پژوهشنامه رسانه بين -/ محمدقلي مياوند.ی زبانای میان کشورهای فارسهای همکاری مطلوب رسانهباسته 29
 .63-22: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332
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 -/ مهدي هدایتي شهيداني.ایها و ارائه رويکردهای رسانهاستفاده ابزاری آمريکا از دالر: اهداف، پیامدها، واکنش 32
 . 23-114: 4ه ، شمار4، زمستان؛ جلد 1332الملل. پژوهشنامه رسانه بين

 
المللی کیفری )با تأکید بر رسالت آفرينی ديوان بینالمللی  عربستان سعودی در يمن و چگونگی نقشجنايات بین 34

 . 115-151: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. پژوهشنامه رسانه بين -/ احمد كاظمي.مرزی(های برونرسانه
 

 -/ محمود ترابي اقدم.مرزی صدا و سیماالمللی در بروننمايشی برای مخاطبان بینراهبردهای مطلوب تولیدات  32
 . 151-177: 4، شماره 4؛ جلد 1332الملل. پژوهشنامه رسانه بين

 
/ عباس ناصري های پرس تی وی و سی ان انسايتمقايسه نحوه پوشش اخبار خروج آمريکا از برجام در وب 33

 . 173-213: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. ه بينپژوهشنامه رسان -طاهري.
 

الملل. پژوهشنامه رسانه بين -/ عباس مثنوي.ایالملل محیط زيست و پیشنهادهای رسانهپ به حقوق بینمرويکرد ترا 34
 . .215-233: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332

 
آمريکا )با تأکید بر رويکردهای  2222ترامپ تا انتخابات  انداز مذاکرات آمريکا و کره شمالی در دورهچشم 31

 . 235-256: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. پژوهشنامه رسانه بين -/ بهنام خسروي.ای(رسانه
 

پژوهشنامه  -/ مهدي طاهري.های برون مرزی در پیشبرد ديپلماسی گردشگری جمهوری اسالمی ايراننقش رسانه 36
 . 257-276: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. بينرسانه 

 
/ ایهايی برای پوشش رسانهای و توصیههای منطقه آزاد چابهار در ايجاد همگرايی منطقهکارکردها و چالش 38

 . 277-232: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. پژوهشنامه رسانه بين -ضياءالدین صبوري.
 

ارگران جنوب شرق آسیا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس )با تأکید بر راهبردهای وضعیت ک 34
 . 233-321: 4، شماره 4، زمستان؛ جلد 1332الملل. پژوهشنامه رسانه بين -/ سيدرضي عمادي.ای(رسانه

 
نامه )ویژه هارویدادها و تحليل -ه./ محمدي، مژدهـ. ق(4334-4493تاريخچه نهاد وزارت امور خارجه؛ دوره قاجاريه ) 39

-11: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
2 . 

 
نامه نقاط عطف و )ویژه هارویدادها و تحليل -/ مرتضي درزي رامندي.تأسیس دارالفنون و نقش آن در روابط ديپلماتیک 42

 . 11-21: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -/ نسرین حکيمي.هرات از تیموريان تا معاهده پاريس 44
 . 22-32: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -/ سيدعالءالدین وحيد غروي.هرات و معاهده پاريس 42

 . 23-37: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

 هارویدادها و تحليل -زاده./ الهام ملكين شاه؛ پیامدها و دستاوردهای سیاست خارجیسفرهای اروپايی ناصرالد 43
، شماره 34؛ جلد بهمن، 1333نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. )ویژه
343 :44-32 . 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم )ویژه هارویدادها و تحليل -ور.پ/ هومن زالتاريخچه بريگاد و ديويزيون قزاق در ايران 44

 . 45-52: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

ست و نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سيا)ویژه هارویدادها و تحليل -/ سيدعالءالدین وحيد غروي.قرارداد تالبوت 41
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 . 53-53: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
نامه نقاط عطف و )ویژه هارویدادها و تحليل -/ ميثم اماني.واقعه رژی و پیامدهای آن در سیاست خارجی قاجاريه 46

 . 61-62: 343، شماره 34د ، بهمن؛ جل1333رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي )ویژه هارویدادها و تحليل -زاده./ الهام ملكقرارداد دارسی 48
 . 63-75: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333در دو قرن گذشته(. 

 
نامه نقاط )ویژه هارویدادها و تحليل -یزدي./ غالمعلي رجبيه مللامتیاز دارسی؛ شکايت انگلستان و مذاکرات در جامع 44

 . 76-22: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 1333عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
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