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  فی نشریهمعر

  

آگاهی خوانندگان محترم از با هدف کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه » رسانیاطالع«نشریه 

به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل . است جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده

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

  .گرددارسال می

  .رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

حال به درك منابع تغییرات جهانی که در ثرمحتواي این ا. این کتاب درباره تغییرات جهانی و پیامدهاي آن است

کشورهاي مورد . کند اقتصادي در جهان کمک می هاي سیاسی، اجتماعی و وقوع است و تطبیق آن با نظام

  .بررسی دراین کتاب عبارتند از ایالت متحده، چین، هند، روسیه، ایران و افغانستان

هاي جهانی که  هوایی را بعنوان چالش غییرات آب والملل، تکنولوژي و ت مؤلف موضوعات جمعیتی، تجارت بین

نویسنده کتاب با ارائه پیشنهاداتی به . حل آن نیازمند به مشارکت جهانی است را مورد بررسی قرار داده است

  .پردازد ارائه راهکارهایی براي مدیریت تغییرات که تعیین کننده آینده بشریت است می

 .عاون سابق رئیس بانک جهانی و وزیر اقتصاد در پاکستان بوده است، م Shahid Javed Burkiمؤلف کتاب 

  .کتاب در زمینه مسائل توسعه با تمرکز بر چین، آمریکاي التین، پاکستان و آسیاي جنوبی دارد20حدود 

1- Rising Power and Global Governances: changes and 

challenges for the world’s nations 

Shahid Javed Burki  

Palagrave, 2017 
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  ساز در تاریخ بریتانیا و اروپا تحلیلی بر تحوالت سرنوشت - 1

  زاده الدین واعظ حسام 

 1395 اطالعات، : هرانت

  

  

  

  چکیده

بسیاري از مشکالتی که ما ایرانیان طی سیصد سال گذشته در روابط با جهان و برخی کشورهاي اروپایی 

. ایم، به علت فقدان شناخت عمیق و انجام مطالعات دقیق پژوهشی، علمی، موثق و مستمر بوده است داشته

ما نیازمند یک انقالب علمی در ": یس در این زمینه، معتقد استنویسنده بعد از بیست سال تفکر و تحقیق و تدر

کارگیري محققان در امر  شناسی و روش به شناسی هستیم و باید جایگاه و ضرورت جهان زمینه جهان

  .الملل متحول شود گذاري و تنظیم روابط بین سیاست

ت و پیچیدگی مباحث، اقوال و اسناد نوشتن و پژوهش در مورد تحوالت تاریخی بریتانیا و اروپا، به سبب وسع

نویسنده تالش کرده است با انتخاب تحوالت . نگاري، از نظر علمی بسیار مشکل است متنوع و گسترده تاریخ

ساز و تاثیرگذار، و نیز تحلیل و بررسی مباحث روز تاریخی در میان مورخان بریتانیایی و غربی،  تاریخی سرنوشت

  . از این وقایع ارائه دهداي  تا حد ممکن تحلیل فشرده

الملل از دانشگاه لیدز  حسام الدین واعظ زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، داراي دکتري روابط بین

 . انگلستان، و متخصص در مطالعات اروپا و آمریکاست
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  هایی که دنیا را تغییر دادند جنگ -2

  چارلز مسنجر

  ترجمه منوچهر پزشک

 1392 ققنوس، : تهران

 

  

  

  

  چکیده

جنگ بزرگ دنیا را در این کتاب  25این کتاب نوشته یک افسر بازنشسته ارتش انگلستان است که حدود 

شوند و تا اسکندر، جنگ  پیش از میالد شروع می 341هاي مورد نظر هم از سال  جنگ. گردآوري کرده است

ها،  ح مکزیک به دست اسپانیاییهاي صلیبی، فت ها در چین، سقوط قسطنطنیه، جنگ داخلی روم، جنگ مغول

. آید پیش می... هاي استقالل آمریکا و  ساله اروپا، جنگ 30فتح هند به دست بابر، جنگ داخلی ژاپن، جنگ 

شان نوشته شده است، به ترتیب تاریخ وقوعشان مرتب شده و مطالب کتاب  هایی که در این کتاب درباره جنگ

 .آید هم به این ترتیب پیش می

مقتدرترین  ،نبرد این مجموعه یعنی جنگ بزرگ پلوپونزي از این جهت اهمیت دارد که سقوط آتننخستین 

ها  مدتی ایجاد کرد، اما آن پیروزي هاي اسکندر مقدونی امپراتوري کوتاه پیروزي. دولتشهر یونان باستان را رقم زد

نبرد نهایی جهان . ت پیدا کردندشوند که اروپاییان براي نخستین بار به آسیا دس براي این مهم شمرده می

 .دباستان، جنگی داخلی است که جمهوري رم را به امپراتوري تبدیل کر

هاي  جنگ بزرگ پلوپونزي، پیروزي: هاي مختلف این کتاب عبارت است از ها و بخش به این ترتیب اسامی جنگ

  رنگونی مغول در چین به دست اسکندر، جنگ داخلی روم، مبارزه شارل مارتل با مورها، جنگ صلیبی هفتم، س
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هاي داخلی ژاپن،  دولت مینگ، قسطنطنیه، فتح مکزیک به دست اسپانیا، فتح هندوستان به دست بابر، جنگ

ساله، جنگ استقالل آمریکا، انقالب و نبردهاي ناپلئون، مبارزه آزادیخوانه بولیوار و  ساله، جنگ هفت جنگ سی

ژاپن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی  -پروس، جنگ روسیه  - فرانسه  سان مارتین، جنگ داخلی آمریکا، جنگ

  .روزه و جنگ با تروریسم دوم، جنگ داخلی چین، جنگ سرد، ویتنام، جنگ شش
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  
  
  

  . 1395 نگاه معاصر، : تهران - .سودابه کریمی] ترجمه[ویراسته جوزف رونزو؛ / اخالق دین و جامعه خوب -1

  

 - .دانشگاه تهران] براي[گل؛  پژوهش محمدباقر وثوقی، منصور صفت/ اطلس تاریخ بنادر و دریانوردي ایران - 2

  . 1395 سازمان بنادر و دریانوردي، انتشارات، : تهران

  

، محمد )قول آغاسی(، محمد رشدي )بین باشی(تالیف محمد نصراهللا / اطلس عثمانی اوایل سده بیستم - 3

) تطبیق شده با متن عثمانی(کوشش رحمی تکین، یاشار باش؛ ترجمه از ترکی استانبولی  ؛ به)مالزم(اشرف

  . 1395 پژوهشکده تاریخ اسالم، : تهران - .نصراهللا صالحی، علی کاتبی

  

  . 1395 اطالعات، : تهران -.الدین واعظزاده حسام/ ساز در تاریخ بریتانیا و اروپا تحلیلی بر تحوالت سرنوشت -4

  

 - ].و دیگران... [تقی آزادارمکی؛ با آثاري از سارا احمدي ] زیر نظر/ [، سیاست و فرهنگ در ایرانجامعه - 5

  . 1395 نشر علم، : تهران

  

سبزواري؛ با دیباچه حسین  ساسان مدرس/ الملل شدن حقوق بین جنگ تجاوزکارانه و انسانی -6

  . 1392 میزان، : تهران -.طرازکوهی شریفی

  

  . 1392 ققنوس، : تهران -.چارلز مسنجر؛ ترجمه منوچهر پزشک/ یا را تغییر دادندهایی که دن جنگ -7

  

به کوشش حسن / )1376 سال (سید محمد صدر : خاطرات سیاسی و دیپلماتیک از دولت اصالحات -8

، اداره اسناد و تاریخ ]هاي بین المللی به سفارش مرکز آموزش و پژوهش[کفاش؛  بخشی، منصوره حقیقی علی

  . 1395 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -].وزارت امورخارجه[لماسی دیپ

  

/ هاي استراتژیکی راه ابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛ نظریه چینی براي رهایی از محدودیت - 9

 المللی ابرار معاصر مولفان عباس ملکی، مجید رئوفی؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

  . 1395 ابرار معاصر تهران، : تهران - .تهران، معاونت پژوهشی
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نویسنده / روایتی جدید از رویارویی آمریکا و شوروي در ایران: 1341 تا  1320 روابط خارجی ایران از  -10

  . 1394 مخاطب، : تهران - .آبادي، حوریه دهقان دولت کریستن بلیک؛ مترجمان علی باقري

  

لین مارکوس؛ ترجمه محمود . ان مایشاك، ام/ اقدام مسئوالنه اجتماعی: ژوهیپ هاي سیاست روش -11

  . 1396 دفتر پژوهشهاي فرهنگی، : تهران - .زاده عبداهللا

  

؛ تهیه شده در موسسه ]و دیگران... [ پور  نویسندگان مرتضی ابراهیم/ زادگاه تروریسم؛ با اسناد معتبر -12

 -.هاي افراطی و تکفیري اري دبیرخانه دائمی کنگره جهانی مقابله با جریانالبیت؛ با همک داراالعالم لمدرسه اهل

  . 1395 موسسه داراالعالم لمدرسه اهل البیت علیهم السالم،، : قم

  

  . 1395 خرسندي، : تهران -.مهدي ذاکریان/ هاي حقوق بشر در خاورمیانه گذاري سیاست -13

  

 . 1396 نشر نی، : تهران -.زیزياحمد ع/ هاي خاطرات سیاسی برگه: شتاي عمر -14

  

به سعی و اهتمام سولماز صدقی، محمد فرازمند، علی موجانی؛ زیرنظر / فرهنگ رجال معاصر بحرین -15

  . 1390 عظام، : تهران -.محمدصادق خرازي

  

  . 1395 اختران، : تهران - .ماریو آگوسته بونگه؛ ترجمه علیرضا امیرقاسمی/ فرهنگنامه فلسفی - 16

  

  . 1395 کتاب آوا، : تهران -.زاده حمید شاکري، محمد قربان/ نون اساسی ایران از مشروطه تا کنونقا -17

  

 -.محمدجواد جاوید/ حقوق اساسی و حقوق سیاسی در قرآن کریم: مبانی حقوق عمومی در اسالم -18

  . 1394 مخاطب، : تهران

  

  . 1396 سیب کال، ]: اهواز[ - .تدوین محمد حري/ مدیریت غیرنظامی در دوران دفاع مقدس -19

  

سرآرنولد ویلسون؛ مترجم فریور / هاي روزانه یک افسر دیپلمات در جنوب غرب ایران یادداشت - 20

  . 1396 پیام امروز، : تهران -.موثق جوانبخت
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1- Asia's latent nuclear powers: Japan, South Korea and Taiwan/ Mark 

Fitzpatrick.- London; New York: Routledge for the International Institute for 

Strategic Studies, 2016.  

 

2- Border politics: defining spaces of governance and forms of transgressions/ 

Cengiz Gunay, Nina Witjes, editors.- Cham, Switzerland: Springer, 2017.  

 

3- Breaking Sudan: the search for peace/ Jok Madut Jok.- London: Oneworld, 

2017.  

 

4- Clientelism and implementing social security programmes in post-conflict 
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local level/ Robert M. Clark, Simon Hakim, editors.- Switzerland: Springer, 2017.  
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Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2016.  
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Hurst & Co., 2015.  

 

16- The Politics of international economic law/ edited by Tomer Broude, Marc L. 

Busch, Amelia Porges.- New York: Cambridge University Press, 2011.  
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  مقاالت فارسی معرفی
  

  

  

  

  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان     ردیف

؛ 1390 . مطالعات استراتژیک -.پینار بیلگین؛ محمد حنیف علیرضایی/ ابعاد فردي و اجتماعی امنیت    1

  . 67 -88: 23-24شماره 

  

 -.علی اشرف نظري/ تدقیق بنیان هاي آینده نگرانه: ارائه تحلیل و سناریو براي پدیده داعش    2

  . 18 -21: 21، شماره 2 ، آذر؛ جلد 1396 . نامه هویت

  

  . 92 -96: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .رسول نقوي نیا/ از دارالکفر تا دارالتعامل    3

  

. نامه هویت -.رضا گرشاسبی/ چیستی، چگونگی و چرایی ها: استراتژي ترامپ در برابر ایران    4

  . 32 -36: 21، شماره 2 ، آذر؛ جلد 1396 

  

: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .محمدناصر تقوي/ اسالم اروپایی نه اسالم در اروپا    5

105- 101 .  

  

، 1396 . عصر اندیشه -.محمدجواد کاشی/ اسالم سیاسی و سه گانه قدرت، عدالت و خلق معنا    6

  . 88 -91: 15، شماره 3 آبان؛ جلد 

  

نامه  -.فائزه قاسمی/ ائتالف هاي شکل گرفته در سوریه و تقش آنها در آزادسازي رقه ودیرالزور    7

  . 22 - 26: 21، شماره 2 ، آذر؛ جلد 1396 . هویت

  

. ان اسالممطالعات راهبردي جه -.سعداهللا زارعی/ نقطه آغاز در روابط راهبردي: ایران و روسیه    8

  . 191 -208: 70، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 

  

، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.اسکات توماس/ بازخیرش دین در آخرین قرن مدرن    9

15 :62- 58 .  
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  1396 اسفند ،و یکم  صد و بیست، شماره دهمدوازرجه، سال صی وزارت امور خاخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

، آبان؛ 1396 . عصر اندیشه -.مهدي جمشیدي/ بازسازي اوضاع انقالبی قیام عاشورا براي اکنون    10

  . 151 - 153: 15شماره  ،3 جلد 

  

، آذر؛ 1396 . نامه هویت - .مسعوده میرمسعودي/ بحران کاتالونیا و آینده پژوهی حوادث پیش رو    11

  . 37 -40: 21، شماره 2 جلد 

  

فصلنامه مطالعاتی  -.ساناز گودرزي/ بررسی تاثیر تحریم هاي غرب بر حقوق بشر و حقوق زنان    12

  . 128 - 150: 9، شماره 3 پاییز؛ جلد  ،1396 . صیانت از حقوق زنان

  

و مصوبات سازمان ملل متحد و آژانس انرژي اتمی ) تروریسم هسته اي(بررسی تروریسم     13

فصلنامه مطالعاتی  -.اعظم ایلزکی/ سپتامبر در ارتباط با تروریسم 11 قبل و بعد از حادثه 

  . 133 -202: 6، شماره 2 ، زمستان؛ جلد 1395 . صیانت از حقوق زنان

  

فصلنامه مطالعاتی صیانت  - .بهار اخوان/ بررسی طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر    14

  . 37 -58: 9، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1396 . از حقوق زنان

  

. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان - .صالحه خدادادي/ بررسی فقهی حقوقی قاچاق زنان    15

  . 183 -195: 5، شماره 2 جلد ، پاییز؛ 1395 

  

 -.شیوا علیمحمدي/ بررسی مشروعیت حضور نظامی ایران در مخاصمه مسلحانه سوریه    16

  . 161 - 190: 70، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 . مطالعات راهبردي جهان اسالم

  

، شماره 3 ان؛ جلد ، آب1396 . عصر اندیشه -.امیر قاسم زاده/ بستري براي دستیابی به رشد علمی    17

15 :28- 27 .  

  

، آذر؛ جلد 1396 . نامه هویت -.نوذر خلیل طهماسبی/ پایان ریاست مسعود بارزانی و آینده اقلیم    18

  . 27 -31: 21، شماره 2 

  

 - .محمدمهدي الشریف، حمید آرایی/ پلورالیسم استدالل حقوقی در پرتو تفسیرهاي متعارض    19

  . 3 -26: 107، شماره 13 ر و تابستان؛ جلد ، بها1396 . حقوق تطبیقی

  

فصلنامه مطالعاتی  - .منیره اخوان/ پناهندگی سیاسی، مفهومی بشردوستانه یا ابزاري سیاسی    20

  . 65 -86: 3، شماره 1 ، بهار؛ جلد 1395 . صیانت از حقوق زنان
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  1396 اسفند ،و یکم  صد و بیست، شماره دهمدوازرجه، سال صی وزارت امور خاخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

فصلنامه مطالعاتی  -.زکی اعظم ایل/ تاثیر برنامه هاي ماهواره اي بر سبک زندگی و حقوق بشر    21

  . 163 - 182: 5، شماره 2 ، پاییز؛ جلد 1395 . صیانت از حقوق زنان

  

فصلنامه مطالعاتی صیانت از  -.مهدیه شادمانی/ تبین اندیشه امام خمینی ره در باب حقوق بشر    22

  . 9 -22: 1، شماره 1 ، تابستان؛ جلد 1394 . حقوق زنان

  

 -.فرزانه سریر/ وت ارث میان زن و مرد از منظر ملل و ادیان الهیتبین جایگاه حقوقی تفا    23

  . 87 -120: 4، شماره 2 ، تابستان؛ جلد 1395 . فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

  

: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.حامد کاشانی/ تحریف تاریخ براي دفاع از برجام    24

139- 136 .  

  

، پاییز؛ جلد 1396 . فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان -.یل و بررسی خشونت علیه زنانتحل    25

  . 9 ، شماره 3 

  

  . 119 -122: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.هادي دیباوند/ تعدیل ساختاري    26

  

. حقوق تطبیقی -.محمد عیسایی تفرشی/ تعدیل وجه التزام در قراردادهاي پیمانکاري بین المللی    27

  . 27 -50: 107، شماره 13 ، بهار و تابستان؛ جلد 1396 

  

، 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.محمد صحتی سردرودي/ تفکیک اسالم امامتی و خالفتی    28

  . 149 - 150: 15شماره 

  

-58: 23-24؛ شماره 1390 . راتژیکمطالعات است - .محمد داود قیومی/ توسعه فرهنگ و امنیت ملی    29

 51 .  

  

حقوق  -.مصطفی میرمحمدي/ جایگاه نظام حقوقی اسالم در رویه دیوان بین المللی دادگستري    30

  . 127 - 152: 107، شماره 13 ، بهار و تابستان؛ جلد 1396 . تطبیقی

  

: 15، شماره 3 آبان؛ جلد  ،1396 . عصر اندیشه -.ابراهیم محسنی آهویی/ جایگاه وقف دانش در غرب    31

26- 24 .  

  

-86: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.رضوان السید/ چالش تعامل با جهان سکوالر    32

 82 .  
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  1396 اسفند ،و یکم  صد و بیست، شماره دهمدوازرجه، سال صی وزارت امور خاخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

فصلنامه مطالعاتی صیانت از  -.سهیال کوشا/ چالش هاي اخالقی، مذهبی، شرعی و حقوقی اتانازي    33

  . 74 - 120: 5شماره  ،2 ، پاییز؛ جلد 1395 . حقوق زنان

  

. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان -.سودابه درویش/ چالش هاي حقوق بشر و فضاي سایبر    34

  . 23 -30: 1، شماره 1 ، تابستان؛ جلد 1394 

  

فصلنامه مطالعاتی صیانت از  - .سهیال کوشا/ چالش هاي حقوقی گزارش دبیر کل سازمان ملل    35

  . 19 -72: 2، شماره 1 زمستان؛ جلد ، 1394 . حقوق زنان

  

، آبان؛ 1396 . عصر اندیشه -.شمس اهللا مریجی/ چرایی امتناع سیدالشهدا از قیام در زمان معاویه    36

  . 145 - 148: 15، شماره 3 جلد 

  

مطالعات  -.امیرحامد آزاد/ چشم انداز اقدامات تکفیري ها پس از شکست نظامی در عراق    37

  . 1 - 33: 70، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 . سالمراهبردي جهان ا

  

؛ شماره 1390 . مطالعات استراتژیک -.جالت خان زاهد فیض/ چشم انداز روابط افغانستان با روسیه    38

24-23 :176- 161 .  

  

. مطالعات استراتژیک -.موسی جعفري/ حضور افغانستان در مجموعه امنیتی منطقه جنوب آسیا    39

  . 133 -150: 23-24ماره ؛ ش1390 

  

فصلنامه مطالعاتی  -.منیره اخوان/ حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و جمهوري اسالمی ایران    40

  . 47 - 70: 4، شماره 2 ، تابستان؛ جلد 1395 . صیانت از حقوق زنان

  

، پاییز؛ جلد 1395 . فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان -.حقوق شهروندي از منظر امام خمینی    41

  . 9 -22: 5، شماره 2 

  

  . 16 -19: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .سمیه کرمی/ حلقه نوین وین    42

  

مطالعات راهبردي جهان  -.احمد احمدي/ بیانه؛ استراتژي یا تاکتیک: حماس در فشار تغییر    43

  . 97 -120: 70، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 . اسالم

  

فصلنامه مطالعاتی صیانت از  -.الهام آخوندان/ حمایت ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل    44

  . 29 -64: 3، شماره 1 ، بهار؛ جلد 1395 . حقوق زنان
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  1396 اسفند ،و یکم  صد و بیست، شماره دهمدوازرجه، سال صی وزارت امور خاخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  . 63 - 67: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.اسکات توماس/ خداي جهانی شده    45

  

نگاهی به قانون کاهش ساعات کار بانوان : حقوق زنان و اعمال تبعیض روادر مسیر ارتقا     46

فصلنامه مطالعاتی صیانت از  -.علی رضایی/ 1395 /2/6شاغل داراي شرایط خاص، مصوب 

  . 103 - 131: 6، شماره 2 ، زمستان؛ جلد 1395 . حقوق زنان

  

فصلنامه مطالعاتی صیانت  -.مانیمهدیه شاد/ درآمدي بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح    47

  . 71 -86: 4، شماره 2 ، تابستان؛ جلد 1395 . از حقوق زنان

  

، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.الیزابت شاکمن هرد/ دیالتیک سکوالریسم و دین گرایی    48

15 :70- 68 .  

  

فصلنامه  -.رم فضلی خانیاک/ دیدگاه مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل حقوق بشري    49

  . 7 -18: 2، شماره 1 ، زمستان؛ جلد 1394 . مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

  

-24؛ شماره 1390 . مطالعات استراتژیک -.محمد خیرخواه/ دیدگاه هاي مبتنی بر منازعه و جنگ    50

23 :104- 97 .  

  

فصلنامه مطالعاتی صیانت از  - .انمنیره اخو/ راهبرد شبکه بی بی سی با تاکید بر مسئله حجاب    51

  . 95 -122: 2، شماره 1 ، زمستان؛ جلد 1394 . حقوق زنان

  

، 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.حنیف غفاري/ رجعت به حمایت گرایی در روزگار ترامپ    52

  . 44 -46: 15شماره 

  

، 1395 . انت از حقوق زنانفصلنامه مطالعاتی صی - .رژیم صهیونیستی اسرائیل ناقض حقوق بشر    53

  . 23 - 72: 5، شماره 2 پاییز؛ جلد 

  

فصلنامه مطالعاتی  -.منیره اخوان/ روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادي تفاوت آري، تبعیض نه    54

  . 75 -102: 6، شماره 2 ، زمستان؛ جلد 1395 . صیانت از حقوق زنان

  

مطالعات  -.شعیب بهمن/ بطه با تهران و تل آویوتعارض را... روسیه و نقش آفرینی منطقه اي     55

  . 31 -56: 70، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 . راهبردي جهان اسالم

  

، شماره 2 ، پاییز؛ جلد 1395 . فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان - .محسن قانعی/ رویه هاي ویژه    56

5 :144- 121 .  
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  1396 اسفند ،و یکم  صد و بیست، شماره دهمدوازرجه، سال صی وزارت امور خاخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق  -.محمد موسوي/ حقوق زنانسازمان ملل و اسناد بین المللی     57

  . 9 -28: 3، شماره 1 ، بهار؛ جلد 1395 . زنان

  

، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.حمیدرضا مقصودي/ سرمایه بر، پیچیده و کالن مقیاس    58

15 :129- 126 .  

  

  . 73 - 77: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . شهعصر اندی -.ندا شاهنوري/ سکوالرهاي توبه کار    59

  

، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .الیزابت شاکمن هرد/ سکوالریسم به مثابه یک برساخته اجتماعی    60

  . 71 -72: 15، شماره 3 

  

، 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .جالل دهقانی فیروز آبادي/ سکوالریسم خود یک مذهب است    61

  . 78 -81: 15ره شما

  

، شماره 2 ، آذر؛ جلد 1396 . نامه هویت -.موسسه مطالعات ملی/ ایالم: سنجش هویت جمعی ایرانیان    62

21 :13- 4 .  

  

: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.محمد عطریانفر/ سیاست هاشمی یک توقع ملی بود    63

109- 108 .  

  

بحث تطبیقی در فقه وحقوق ایران و فرانسه و اسناد : محیطیضرر در خسارت هاي زیست     64

- 126: 107، شماره 13 ، بهار و تابستان؛ جلد 1396 . حقوق تطبیقی -.عزیزاله فهیمی/ بین المللی

 111 .  

  

: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .زهیر بلندقامت پور/ عاشورا، قیام سلبی یا ایجابی    65

135- 130.   

  

-23: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.ابراهیم محسنی آهویی/ علوم انسانی قاره اي    66

 20 .  

  

فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق  -.یاسمن عبدلی/ فرانسه از مهد دموکراسی تا نقض حقوق بشر    67

  . 42 - 54: 1، شماره 1 ، تابستان؛ جلد 1394 . زنان

  

؛ شماره 1390 . مطالعات استراتژیک -.احمد شکیب منتظري/ بحران امنیت در افغانستانفرهنگ و     68

24-23 :160- 151 .  
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  1396 اسفند ،و یکم  صد و بیست، شماره دهمدوازرجه، سال صی وزارت امور خاخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

فصلنامه  -.امین امیریان فارسانی، مژده رئیسی/ قاچاق سازمان یافته زنان و پیامدهاي ناشی از آن    69

  . 52 -74: 6، شماره 2 ، زمستان؛ جلد 1395 . مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

  

فصلنامه  - .فریبا حیدري/ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در چشم انداز حکمرانی خوب    70

  . 145 -162: 5، شماره 2 ، پاییز؛ جلد 1395 . مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

  

-24؛ شماره 1390 . مطالعات استراتژیک - .لیاقت علی امیري/ تاریخی امنیت/ قبض و بسط تئوریک    71

23 :21- 1 .  

  

  . 47 -57: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.رضا سیمبر/ کابوس برگزیت و ترامپیسم    72

  

: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.جواد ورعی/ مذاکره و مبارزه با هم منافاتی ندارند    73

144- 142 .  

  

حقوق  - .زینب پورخاقان شاهرضایی/ ر آب و هواییمسولیت بین المللی خسارات ناشی از تغیی    74

  . 91 - 110: 107، شماره 13 ، بهار و تابستان؛ جلد 1396 . تطبیقی

  

؛ شماره 1390 . مطالعات استراتژیک - .تیو فارل؛ مترجم فرامرز تمنا/ مطالعات امنیتی سازه انگارانه    75

24-23 :40- 27 .  

  

فصلنامه  -.محمد موسوي/ ر اسالم و مجامع بین المللیمطالعه تطبیقی حق و تکلیف از منظ    76

  . 27 -46: 4، شماره 2 ، تابستان؛ جلد 1395 . مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

  

صالح / مطالعه تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا    77

  . 191 - 210: 107، شماره 13 بستان؛ جلد ، بهار و تا1396 . حقوق تطبیقی -.یمرلی، عباس کریمی

  

، 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.حامد منتظري مقدم/ مغالطات امکان مذاکره با دشمن در کربال    78

  . 140 - 141: 15شماره 

  

فصلنامه  -.محمد موسوي/ مقایسه تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی هاي غربی و اسالم    79

  . 9 -46: 6، شماره 2 ، زمستان؛ جلد 1395 . وق زنانمطالعاتی صیانت از حق

  

، 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .غالمحسین کرباسچی/ منتقدان هاشمی موافقان او شدند    80

  . 112 - 113: 15شماره 
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  1396 اسفند ،و یکم  صد و بیست، شماره دهمدوازرجه، سال صی وزارت امور خاخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

. مطالعات استراتژیک - .داود مرادیان/ موانع صعب العبور تحکیم استقالل افغانستان و راه حل    81

  . 5 -18: 21-22شماره  ؛1389 

  

. مطالعات راهبردي جهان اسالم - .غالمحسین یوسفی/ میراث برژینسکی در عرصه حکمرانی    82

  . 57 - 96: 70، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 

  

  . 123 -125: 15، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.علی اصغر قائمی نیا/ ناسازگار با واقعیات    83

، 1395 . فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان -.فریبا حیدري/ نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی    84

  . 87 - 110: 3، شماره 1 بهار؛ جلد 

  

مطالعات راهبردي جهان  -.تورج افشون/ نقش رژیم سعودي در بحران هاي منطقه اي غرب آسیا    85
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