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  فی نشریهمعر
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به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل . ستجدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده ا

از طریق پست الکترونیک  کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه
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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

این کتاب به بررسی . به خروج از اتحادیه اروپا باعث شگفتی جهان شد بریتانیا با راي 2016در ژوئن سال 

ت داخلی بریتانیا و رابطه این راي تاریخی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و تغییراتی که در سیاس

دلیل  از سویی این نوشتار به کند و کاو  و یافتن. پردازد ور با اتحادیه اروپا ایجاد شد میدار این کش پیشینه

المللی به خروج بریتانیا از  ها با نادیده گرفتن بسیاري از عوامل ملی و بین این که چرا بسیاري از بریتانیایی

اند  ي که در طول ده سال جمع آوري شدهپردازد و در این مسیر از شواهد ند میداتحادیه اروپا راي دا

 .کند استفاده می

  

  

1- Brexit: why Britain voted to leave the European 

Union 

Harold D. Clarke, Matthew Goodwin, Paul 

Whiteley 

Cambridge; New York: Cambridge University 

Press, 2017  
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  چکیده 

اي  ها در خاورمیانه و آنالیز مقابلهه معرفی متغیرهاي سیاسی، اجتماعی و اقصادي کردکتاب پیش رو ب

گیري نه تنها هنوز  کردها، یک گروه قومی و ملتی در حال شکل. پردازد ها  می ها و منافع آنبازیگران، ایده

هاي  رقابت "ه کرديخاورمیان"ها موسوم  به  هاي مورد اسکان آن رچه و متحد نیستند بلکه درسرزمینیک پا

بیشتر نوشتارهاي موجود درباره کردها به . ها و رهبري وجود دارد ها بر سر منافع، ایده بسیاري میان گروه

پردازد اما نوشتار فعلی به  ها می با آن سرزمین "ملت -  دولت"هاي ساکن از جنبه  ها در سرزمین رابطه آن

  .کند احث مطرح میان خود کردها توجه میمب

 

2- Comparative Kurdish politics in the Middle East: 

actors, ideas, and interests 

Emel Elif Tugdar, Serhun Al,  

Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018  
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  کتاب فارسیعرفی م

  

  

 

  

  افیون روشنفکران - 1  

  رمون آرون

  ترجمه پیروز ایزدي 

  1397 فرهنگ جاوید، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

کتاب . نگاشته شده است ادبیات کتابی است که هم در قلمرو فلسفه و هم در ساحت  "افیون روشنفکران"

هاي علمی  اق روشنفکرانی که از روشاتف  به  در پی کشف تناقضاتی است که باعث شده بود اکثریت قریب

جا که  از آن. هاي لیبرال حمایت کنند لحاظ سیاسی از کمونیسم شوروي در برابر دموکراسی  بریده بودند، به

دهد، ضمن نمایاندن  ها ارائه می از مارکس و مارکسیستی کتاب بر تحلیل دیالکتیکی استوار است و شناخت

 .تا با آن آزادي را با وضع موجود بسنجند استي معیاردر پی  به دست دادن موضوع، 

کند که الزامات سیاسی نباید آنان را از داوري براي تشخیص  می پیشنهادمل نیز عبه افراد اهل  این کتاب

براي استقالل  اناگر روشنفکر ترین مباحث این کتاب این است که یکی از اصلی. درست از غلط معاف دارد

، مردم نیز براي کسب آزادي و صیانت از آن، محتاج شهامت و اند اراده و توانمنديرأي و حفظ آن، نیازمند 

  .اند شکیبایی
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  وضعیت سیاسی شیعه در ایران قبل از صفویه -2

  آرانی چشم حسن خوش

 1396 مخاطب، : تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

در کند که  مییاد شیعیان به عنوان مجموعه بزرگی از مسلمانان در طول حیات خود این کتاب از 

اند و با وجود کار  هاي مختلفی چون ایران، عراق، شبه قاره هند و شمال آفریقا زندگی کرده سرزمین

هاي اجتماعی خود و توجیه تئوریکی الزم در مبانی عقیدتی شان براي ایجاد حکومت شیعی متضمن  ویژه

تالش نمودند تا اقتداري مشروع  ،نگرش مبتنی بر خاستگاه فکري شیعه مورد حمایت فقها و نخبگان شیعه

به ... هاي قدرتمند شیعی مانند آل بویه، مراعشه، مشعشیان، آل کیا و  هر چند حکومت. به دست آورند

 یتوسعه تفکر شیعی به لحاظ تاریخی کمک بسیاري کردند، ولی تفاوت بهوجود آمدند داراي اقتدار بودند و 

ها با صفویه در این بود که عده زیادي از علما و  این حکومتوجه تمایز . اساسی با حکومت صفویه داشتند

تا از دو منظر تاریخی و نظري علت  بر آن است کتاباز این رو، این . فقها از حکومت صفویه حمایت کردند

  . نمایدعدم گسترش مرزهاي فکري و اجتماعی شیعه در ایران قبل از صفویه را بررسی 
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  دولت –ملت  الزامات سیاست در عصر - 3

  احمد زیدآبادي

  1397 نشر نی، : تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

 ،"دولت""یا  ملتـ  دولت. گوید ملت سخن می -  کتاب حاضر از پدیده دوران مدرن یعنی دولت

 اي است که در سر ترین و تأثیرگذارترین پدیده نیز نامید مهم  کشور یا  واحد ملی توان آن را که می سرزمینی

در آغاز  .آور است و مانند هر پدیده دیگري داراي موارد الزام ر اروپا ظهور کرده استآغاز عصر مدرن د

، ملت -  پدیده دولت تا پیش از ظهور . آورد نگارنده کتاب از الگوهاي سیاسی پیشین سخن به میان می

شکلِ تجربه کرده بود که عمدتاً در سه  را هاي گوناگونی از واحدهاي سیاسی بندي عرصۀ جهانی صورت

ملت  -، پس از آن به موضوع مدرن دولتخصوص امپراتوري ظاهر شده بودند قبیله، دولت ـ شهر، و به

ملت در ایران  -و پس از آن نگارنده این پدیده را در ایران بررسی کرده و از وضعیت پدیده دولت پردازد می

  .آورد کنونی و الزامات آن سخن به میان می
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

  . 1397 کویر، : تهران -.محمد ترکمان/ "نقد احکام و آثار دنیوي": ارتداد در ترازوي نقد -1

  

رضا سراج، / هاي شبه گفتمان اعتدال تاملی بر مبانی و مولفه: گرا از مکتب نیاوران تا کابینه توسعه - 2

  . 1395 دیدمان، : تهران - .اندیشکده برهان] براي[محمدجواد اخوان؛ 

  

  .1397 فرهنگ جاوید، : تهران -.رمون آرون؛ ترجمه پیروز ایزدي/ ون روشنفکرانافی - 3

   

پیرسالمی، جواد  کوتز اولریکسن؛ ترجمه فریبرز ارغوانی کریستین/ المللی خلیج فارس اقتصاد سیاسی بین -4

  . 1396 مخاطب، : تهران - .صالحی، مهدي کشاورز

  

مخاطب، : تهران -.سودربام؛ ترجمه بهاره سازمند و همکاراننویسنده فردریک / گرایی بازاندیشی منطقه - 5

 1397 .  

  

مولفان محمدرضا دهشیري، / تحول سیاست خارجی آمریکا در آسیاي شرقی در قرن بیست و یکم -6

  . 1398 سرو اندیشه، : تهران -.شایان جوزانی کهن، شاهین جوزانی کهن

  

/ ها در جمهوري اسالمی ایران ن و کارنامه تکنوکراتمروري بر گفتما: تکنوکراسی با طعم لیبرالیسم -7

  . 1398 دیدمان، : تهران -.اندیشکده برهان] براي[به قلم محمدجواد اخوان؛ 

  

  ]. 1394 [شناسان،  جامعه: تهران -.معصومه چراغی/ توانمندي اجتماعی زنان -8

  

بول؛ ترجمه فاطمه سلیمانی  نوشته هدلی/ اي در باب نظم در سیاست جهان مطالعه: جامعه آنارشیک - 9

  . 1396 مخاطب، : تهران -.پورلک

  

  ]. 1396 [شناسان،  جامعه: تهران -.شهربانو چتري/ شناسی توسعه زنان جامعه -10

  

  . 1394 میزان، : تهران - .داود آقایی/ جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران -11
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سازمان انتشارات پژوهشگاه : تهران - .رضا بیگدلو/ )1357  -1340(ن معاصر هاي فرهنگی ایرا جریان -12

  . 1396 فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 

اسداله نقدي، / )نقش دوم با ظاهري زنانه؛ اشتغال ویترینی زنان: (جنسیتی شدن معکوس شهر -13

  ]. 1397 [شناسان،  جامعه: تهران -.تن محبوبه روئین

  

  . 1395 فرهنگ جاوید، : تهران -.این جونز؛ ترجمه بابک محققکرول بر/ جنگ سرد -14

  

  . 1398 کویر، : تهران - .محمد فاضلی/ سوي آزادي، امنیت و توسعه پایدار هایی به راه: دغدغه ایران -15

  

  .1397 نشر نی، : تهران - .احمد زیدآبادي/ دولت -الزامات سیاست در عصر ملت  - 16

   

  . 1396 نگاه، : تهران -.اسداهللا معطوفی/ ن، دیلمستان، استرآباد و گرگانزیدیان علوي در طبرستا -17

  

موقعیت ژئواکونومیک ایران و سیاست خارجی : امنیت انرژي و دیپلماسی انرژي: ژئواکونومی -18

  . 1397 کتاب آوا، : تهران - .مولف لقمان قنبري؛ با مقدمه بهاره سازمند/ گرا توسعه

  

  . 1394 نگارستان اندیشه، : تهران - .احمدي امیربهرام عرب/ نگاري اطرات و مردمخ: سالهاي زیمبابوه -19

  

  . 1395 سازان نور،  موسسه مطالعات اندیشه: تهران -.امیرحامد آزاد/ سایه روشن حشد شعبی - 20

  

 - .خیناصري، قربان عباسی، حسینعلی یار هاوزر؛ مترجمان سعید حاجی ویلیام کورن/ اي سیاست جامعه توده -21

  . 1397 مخاطب، : تهران

  

پژوهشکده مطالعات : تهران - .نویسنده مهدي شاپوري/ سیاست خارجی، امنیت و توسعه؛ تجربه روسیه -22

  . 1398 راهبردي، 

  

پژوهشکده : تهران -.غالمرضا ساالرکیا، مهدي میرمحمدي/ هاي اطالعاتی زدگی در سازمان سیاست -23

  . 1397 مطالعات راهبردي، 

  

  . 1390 نگاه، : تهران -.مهدي نورمحمدي/ شیخیه و بابیه در ایران - 24

  

] جمعی از پژوهشگران[نویسنده / تجارب و دستاوردهاي یک نرمش قهرمانانه: هاي برجام عبرت -25

  . 1397 دیدمان، : تهران - .اندیشکده برهان] براي[اندیشکده برهان؛ 
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356 -  319 .  

  
المللی در زمینه مقابله و پیشگیري از وقوع  بررسی تطبیقی حقوق کیفري ایران با اسناد بین  16

 - ، بهار 1398 . المللی مجله حقوقی بین -.فروشانی محسن قدیر، حسین کاظمی/ تروریسم سایبري
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  . 7  - 40: 79، شماره 21 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي - .فر عطاءاهللا مقدم
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گل،  علیرضا ابراهیم/ الملل جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین  39
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 161.   
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  . 7  -  24: 41، شماره 4 ، اردیبهشت؛ جلد 1398 . پژوهش ملل -.محمدرسول شیخی زاده
  

اعظم امینی، احسان / نامه پاریس رعایت تعهدات و اجرا در موافقتسازوکارهاي نظارت بر   64
  . 105  - 133: 60، شماره 36 تابستان؛ جلد  -، بهار 1398 . المللی مجله حقوقی بین -.دریادل

  
. الملل امنیت بین - .الیاس واحدي/ سیاست ترکیه در قبال بحران سوریه پس از خروج آمریکا  65

  . 86  - 95: 1ره ، شما1 ، دي؛ جلد 1397 
  

علی صباغیان، عباس / انداز هاي ضد تروریستی اتحادیه اروپا؛ روندها، کارآمدي و چشم سیاست  66
  . 145  -  172: 79، شماره 21 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي -.سروستانی

  
. راهبردي جهان اسالم فصلنامه مطالعات -.شعیب بهمن/ شانگهاي، دالیل تاخیر در عضویت ایران  67

  . 160  - 187: 74، شماره 19 ، تابستان؛ جلد 1397 
  

مجله حقوقی  -.آیت موالئی، حسن لطفی/ شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیري  68
  . 269  - 290: 60، شماره 36 تابستان؛ جلد  -، بهار 1398 . المللی بین

  
فرهاد قاسمی، / علیه جمهوري اسالمی ایراناي  عربستان سعودي و بازدارندگی شبکه  69

 - 160: 81، شماره 21 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي -.محمدحسین جمشیدي
 135.  

   
 - .محمد جمشیدي، محمد نصرتی/ 21 علل تحول جامعه اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا در قرن   70

  . 167  - 188: 83، شماره 22  ، بهار؛ جلد1398 . فصلنامه مطالعات راهبردي
  

پژوهش  -.دستگردي میالد یاري، حمید امیرخانی/ الملل فرهنگ، بخش جدایی ناپذیر روابط بین  71
  . 29  - 45: 44، شماره 4 ، مرداد؛ جلد 1398 . ملل

  
هاي تروریستی؛ بررسی ماهیت  قرار گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان  72

  . 72  - 82: 6، شماره 2 ، خرداد؛ جلد 1398 . الملل امنیت بین -.نجمیه پوراسمعیلی/ اتو تبع
  

، زمستان 1397 -98. اقتصادي - اطالعات سیاسی  -.فهیمه سردشتی/ کارایی عدالت انتقالی در لیبی  73
  . 100  - 109: 310 - 311، شماره 33 بهار؛ جلد  -

  
 -.اي آن براي جمهوري اسالمی ایران پیامدهاي منطقهتحوالت لیبی و : گزارش نشست ماه  74

  . 92  - 103: 6، شماره 2 ، خرداد؛ جلد 1398 . الملل امنیت بین
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 - .موسسه ابرار معاصر/ گزارش نشست ماه؛ بررسی تحوالت اخیر در کابینه عربستان سعودي  75
  . 96  - 109: 1، شماره 1 ، دي؛ جلد 1397 . الملل امنیت بین

  
عابد / هاي اقتصادي آمریکا از منظر کارشناسان اروپایی هاي ایران در برابر تحریم ینهگز  76

  . 31  - 39: 6، شماره 2 ، خرداد؛ جلد 1398 . الملل امنیت بین -.اکبري
  

 - .ستار مشایخی، حمیدرضا آدابی/ هاي قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی گستره و ویژگی  77
  . 69  -  88: 40، شماره 4 ین؛ جلد ، فرورد1398 . پژوهش ملل

  
 - .علیرضا رحیمی/ )1396 تا  1392 (گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوري اسالمی ایران   78

  . 33  - 71: 83، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1398 . فصلنامه مطالعات راهبردي
  

ماسی دولت هاي ترامپ مقایسه دیپل: اي ایران هاي مربوط به برنامه هسته مبناي نظري تحریم  79
 - 100: 80، شماره 21 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي -.عبداله قنبرلو/ و اوباما

 75 .  
مجله  - .اله موسوي بهزاد رضوي فرد، نعمت/ ها و راهبردهاي صالحیت در جرایم سایبري محدودیت  80

  . 83  -  102: 98، شماره 81 ، تابستان؛ جلد 1396 . حقوقی دادگستري
  

با تاکید بر : گرایی و نقض تعهدات حقوق بشري المللی دولت آمریکا در یکجانبه مسئولیت بین  81
، 1398 . الملل امنیت بین - .محمودرضا گلشن پژوه/ حق بر سالمتی، حق بر توسعه و حق بر غذا

  . 14  - 20: 6، شماره 2 خرداد؛ جلد 
  

داود / سیاسی غیرقابل تعلیق اتباع - به حقوق مدنی المللی دولت نسبت  مسئولیت بین  82
  . 113  -  124: 44، شماره 4 ، مرداد؛ جلد 1398 . پژوهش ملل - .مصطفایی

  
مجله حقوقی  -.وند، حسام فرید محسنی، ابراهیم/ مسئولیت کیفري احزاب سیاسی در حقوق ایران  83

  . 201  -  226: 98، شماره 81 ، تابستان؛ جلد 1396 . دادگستري
  

: 44، شماره 4 ، مرداد؛ جلد 1398 . پژوهش ملل - .هادي داچک/ مسئولیت کیفري ناشی از فعل غیر  84
66  -  47 .  

  
پژوهش  -.نیکبود معصوم زاده/ هاي روش شناسانه تا گفتمان امنیتی مکتب انگلیسی؛ از پویش  85

  . 7  - 36: 43، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1398 . ملل
  

/ اي روسیه؛ پیامدها بر امنیت و منافع ایران دوسطحی در سیاست خاورمیانه موازنه و ثبات  86
  . 73  - 97: 83، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1398 . فصلنامه مطالعات راهبردي -.علیرضا نوري

  
، 1398 . الملل امنیت بین -.کامران کرمی/ ناتوي عربی و ایران؛ روند تحوالت و ارزیابی مخاطرات  87

  . 61  - 71: 6، شماره 2 خرداد؛ جلد 
  

، دي؛ 1397 . الملل امنیت بین - .وند یاسر نورعلی/ نشست ورشو و تاثیر آن بر روابط ایران و اروپا  88
  . 25  -  36: 1، شماره 1 جلد 

  
 - .هاشمی نوراله نورانی، میرقاسم بنی/ نظریه آشوب و الزامات تبیین در فرایند تحلیل امنیت  89

  . 7  - 32: 83، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1398 . هبرديفصلنامه مطالعات را
  

فاطمه / نظریه نظم اجتماعی تالکوت پارسونز و تطابق آن با نظم در سیره مدیریتی پیامبر اکرم  90
  . 37  - 58: 43، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1398 . پژوهش ملل -.متوسلی
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بیگدلی، حسن  محمدرضا ضیائی/ ر اقناعالملل از منظ ها از حقوق بین هاي متابعت دولت نظریه  91
  . 7  - 34: 60، شماره 36 تابستان؛ جلد  -، بهار 1398 . المللی مجله حقوقی بین -.باقرزاده

  
. فصلنامه مطالعات راهبردي -.حامد موسوي/ گیري اسرائیل نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیم  92

  . 99  - 121: 83، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1398 
  

مهدي شهال، لیال / المللی در حقوق ایران و فرانسه هاي ملی در داوري تجاري بین نقش دادگاه  93
  . 35  - 68: 60، شماره 36 تابستان؛ جلد  -، بهار 1398 . المللی مجله حقوقی بین -.بشارتی

  
وهش پژ -.سحر صنیعی، فاطمه نادري/ نگرش شاهنامه به نقش اجتماعی و هویت فاخر زن ایرانی  94

  . 103  - 112: 44، شماره 4 ، مرداد؛ جلد 1398 . ملل
  

 -.افشین شامیري شگفتی، بهزاد شاهنده/ نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین  95
  . 69  - 91: 79، شماره 21 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي

  
حسین / ت احتمالی آن براي محور مقاومتواکاوي تحوالت جدید طرح معامله قرن و مخاطرا  96

  . 51  -60: 6، شماره 2 ، خرداد؛ جلد 1398 . الملل امنیت بین -.آجورلو
  

محسن / هرمنوتیک رهایی بخش؛ راه برون رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی شدن  97
: 80، شماره 21 جلد  ، تابستان؛1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي - .حسینی جعفري، علی علی رضایی

54 -  33 .  
  

سیرعقل در  "نگاهی تحلیلی به کتاب : الملل هفت اقلیم عقل در روش شناسی حقوق بین  98
 -، بهار 1398 . المللی مجله حقوقی بین - .گودرز افتخارجهرمی/ "الملل  منظومه حقوق بین

  . 383  - 405: 60، شماره 36 تابستان؛ جلد 
  

/ ی فراآتالنتیکی در امنیتی سازي جمهوري اسالمی ایران؛ روندها و الگوهاهمگرایی و واگرای  99
، شماره 21 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات راهبردي -.محمدرضا تخشید، عزیزاهللا حاتم زاده

79 :143 -  121 .  
  

مهدي / همه پرسی استقالل اقلیم کردستان و پدیداري موازنه تهدید در روابط ایران و ترکیه  100
  . 25  - 42: 41، شماره 4 ، اردیبهشت؛ جلد 1398 . پژوهش ملل -.پادروند، لیال زنگنه
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  پایان نامه فارسی معرفی
  

  

  

  

  

  مشخصات - پدیدآور  -عنوان   ردیف

  
1  

  
به راهنمایی  -.ناصر خورشیدي/ )2001  - 2017(الگوي رفتاري ناتو در قبال تروریسم : اتحاد نرم

الملل  دانشکده روابط بین(پایان نامه کارشناسی ارشد  -.با مشاوره زهرانی، مصطفیرحمانی، منصور 
  .1397 ؛ ) المللی وزارت امورخارجه، رشته دیپلماسی و سازمان هاي بین

  
به  - .مسعود جوادي راد/ )2000  -  2016(ارزیابی طرح خاورمیانه بزرگ در سیاست خارجی آمریکا   2

دانشکده روابط (پایان نامه کارشناسی ارشد  -.مشاوره امینیان، بهادر راهنمایی اسالمی، مسعود با
  .1397 ؛ ) المللی الملل وزارت امور خارجه، رشته دیپلماسی و سازمان هاي بین بین

  
ارزیابی عملکرد اتحادیه اروپا و اعضاي آن در زمینه حقوق آزادي تردد در پرتو قواعد حقوق   3

پایان نامه  -.به راهنمایی موسی زاده، رضا با مشاوره اصالنی، جبار -.محمد فرهنگیان/ الملل بین
؛ ) الملل الملل وزارت امور خارجه، رشته دیپلماسی و حقوق بین دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد 

 1397.  
  

به  -.محسن ابراهیمی/ تاثیر رقابت تسلیحاتی هند و پاکستان بر موازنه قدرت در جنوب آسیا  4
دانشکده روابط (پایان نامه کارشناسی ارشد  -.دهشیري، محمدرضا با مشاوره امینیان، بهادر راهنمایی

  .1397 ؛ ) بین الملل وزارت امور خارجه، رشته مطالعات شبه قاره هند
  

تاثیرات امنیتی رژیم ضد تروریسم شوراي امنیت سازمان ملل متحد بر امنیت ملی جمهوري   5
پایان نامه  -.به راهنمایی امینیان، بهادر با مشاوره قریبی، حسین -.روندانیساالر نامدا/ اسالمی ایران

  .1397 ؛ ) الملل الملل وزارت امور خارجه، رشته روابط بین دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد 
  

 - 2017(تعامالت رژیم صهیونیستی و هند و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران   6
پایان نامه  - .به راهنمایی دهشیري، محمدرضا با مشاوره محمودي، علی -.پورلندي ن ولیحس/ ) 2000 

الملل وزارت امورخارجه، رشته مطالعات خاورمیانه و شمال  دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد 
  .1397 ؛ ) آفریقا

  
زآبادي، جالل با فیرو به راهنمایی دهقانی - .مرتضی دامن پاك جامی/ جایکاه دیپلماسی اقتصادي  7

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (پایان نامه دکتري  -.مشاوره چگنی زاده، غالمعلی؛ آجیلی، هادي
  .1397 ؛ ) الملل عالمه طباطبائی، رشته روابط بین

  
/ هاي سازمان تجارت جهانی چگونگی استانداردسازي قوانین ملی ایران بر اساس موافقت نامه  8

پایان  -.راهنمایی سجادپور، محمدکاظم با مشاوره سادات میدانی، حسینبه  -.امیرمحمد شهریاري
الملل وزارت امور خارجه، رشته دیپلماسی و سازمان هاي  دانشکده روابط بین(نامه کارشناسی ارشد 

  .1397 ؛ ) المللی بین
  

: سیاست ها و اقدامات عربستان سعودي در زمینه ائتالف سازي علیه جمهوري اسالمی ایران  9
به راهنمایی امینیان، بهادر با مشاوره رحمانی،  - .میثم باباخانی/ ) 2010  - 2017(دالیل و پیامدها 

الملل وزارت امورخارجه، رشته روابط  دانشکده روابط بین(پایان نامه کارشناسی ارشد  -.منصور
  .1397 ؛ ) الملل بین
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 - 2018(ترکیه در قبال کردهاي سوریه  مطالعه تطبیقی رویکرد ایاالت متحده آمریکا، روسیه و  10

پایان نامه  - .به راهنمایی دهشیري، محمدرضا با مشاوره زهرانی، مصطفی -.بهمن محمودي نیا/ )2011 
  .1397 ؛ ) الملل وزارت امورخارجه، رشته روابط بین الملل دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد 
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