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  هچکید

دهد و این موضوع  سبت به روسیه ارایه میدر این کتاب استفن اف اسزابو شرح و آنالیزي از سیاست آلمان ن

د در راستاي منافعش است که قش جهانی خونسازد که چگونه آلمان یکپارچه در حال یافتن  را آشکار می

نویسنده در این کتاب تالش دارد تا تاثیر . با منافع آمریکا و متحدان اروپاییش همپوشانی نداردهمیشه 

دهی سیاست خارجی بیابد و به این نکته پی ببرد که چگونه سیاست  بر شکلرا نقش تجارت و امور مالی 

داده و برداشت بازیگران  این کشور را در منطقه تحت تاثیر قرارلمان در برابر روسیه سیاست خارجی آ

با در نظر گرفتن افکار  نویسنده. دریابدرا لهستان و اتحادیه اروپا ، کلیدي خارج از منطقه مانند آمریکا

1- Germany, Russia and the Rise of Geo-Economics 

Stephen F. Szabo  

London; New York: Bloomsbury Academic, 2015.  
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ها از روسیه را دریافته و این موضوع را روشن کند  کوشد تا فهم آلمانی هاي فکر می ها و اتاق رسانهعمومی، 

  .که رفتار آلمان با روسیه چگونه بر مواردي همچون ورود فساد و جرم موثر است

 ،میافکار عمو زبردن گسترده ا بهره ،گذاران سیاست ،تجاري ،هاي او با بازیگران سیاسی به دلیل مصاحبه

ها، کتاب او یکی از منابع کلیدي براي تمام کسانی است که  ها و منابع موجود در آرشیو رسانه گزارش

  .اکونومی اروپا هستند وین ژئونخواهان پی بردن به نظم 
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  چکیده 

 .ستا دستانه که نویسنده آن، اندیشمند اجتماعی مشهور، ایوان کراستف کتاب پیش رو جستاري است پیش

گرا در  رشد راست ملی .پردازد اي براي این اتحادیه می به آینده اتحادیه اروپا و نبود بالقوه آینده این کتاب

. است اروپا و برنامه پادشاهی بریتانیا براي خروج از اتحادیه اروپا منجر به آشفتگی و تردید بی سابقه شده

میلیون  3/1جرت ه ناپایداري سیاسی منتج از مهابه ویژ( کتاب به مشکالت عمده اروپا این چند فصل از 

رامپ به عنوان انتخاب ت(، رشد احزاب دست راستی پوپولیست )شمال آفریقا و جنوب آسیا نفر از خاورمیانه،

و مسایل بغرنجی که اعضاي اروپاي شرقی با آن درگیر ) بخشی از این قضیه استرییس جمهور آمریکا 

هاي  توان گفت که او به نمایاندن موضوع به طور کلی می. پردازد می) تینر پویمانند تهدید والدیم(است 

ز فروپاشی این اتحادیه در ارسد که آغ اقتصادي و آینده ژئوپولتیک این قاره به این نتیجه می ،سیاسی

  .دستان خود این اتحادیه است

2- After Europe  

Ivan Krastev 

Philadelphia, PA.: University of Pennsylvania Press, 

2017  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  

  تاریخ مالی جهان: برآمدن پول - 1  

  نیل فرگوسن  

  مترجمان شهال طهماسبی، احمد محمدي  

  1396 اختران، : تهران  

  

  

  

  

  چکیده

علمی و فنی مدرن مربوط به علم مالیه نیل فرگوسن   نهادهاي مالی و اصطالحات در جهت درك پیچیدگی

کافی  او اولین قدم را یافتن منشا این پیچیدگی ها می داند. به یاري ما آمده است» برآمدن پول«در کتاب 

به . اش پی ببرید نهاد را درك کنید تا بتوانید با سهولت بیشتر به نقش امروزي  هاي یک ست خاستگاها

روشن  ن آنمدرن به ترتیب به وجود آمد نظام مالی   دهنده اي تشکیل همین ترتیب، ماهیت اجزاي پایه

ناپدید شود و جایش را پول پیش از آن که به کلی . تاریخی نظر دارد  عمده  هر فصل به یک سوال.شود می

از شکل فلزي به شکل کاغذي درآمد؟ آیا  به ارقام در تاالرهاي بورس و دفاتر حسابداري بدهد، از چه زمان 

گیرد؟  هاي بلندمدت حکومت جهان را به دست می وام  با تعیین نرخ بهره  صحت دارد که بازار اوراق قرضه

بهترین راه براي  هام چه نقشی ایفا کردند؟ چرا بیمه لزوماًهاي مرکزي در ترقی شدید و کسادي بازار س بانک

گذاري در معامالت امالك دچار  در برابر خطرات نیست؟ آیا مردم در مورد منافع سرمایه حمایت از خود
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مالی جهان است، یا اینها همه  ؟ آیا اتکاي متقابل چین و امریکا به یکدیگر، عامل ثبات هستند  توهم و اغراق

  یال است؟وهم و خ

   

ترین  تاریخی بزرگ یک راز مالی پنهان است و مهم  فرگوسن به خوبی نشان می دهد که در پس هر پدیده

چنان رونقی در بازار هنر و معماري پدید آورد  آن ها را به تصویر می کشد تا دریابیم رنسانس به این علت 

زمین در امور مربوط  د مربوط به ریاضیات مشرق داران ایتالیایی نظیر مدیچی، با به کار گرفتن قواع که بانک

به پول، صاحب مکنت شدند و جمهوري هلند به این علت بر امپراتوري هابسبورگ تفوق یافت که براي آن، 

 .داشت جهان ارجحیت   ترین معدن نقره از نظر مالی، برخورداري از بورس اوراق بهادار مدرن به داشتن بزرگ
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  گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران: حلیل گفتمانی تاریخت -2

  فاطمه رستمی

 1397 لوگوس، : قم

  

  

  

  چکیده

هر یک از این دو . شود تعامل و تقابل دو نهاد امارت و وزارت از مسایل مهم تاریخ میانه ایران محسوب می

در یک سو . اند سیاسی قدرت داشته نهاد فراخور کارکردشان درساختار حاکمیت تأثیر به سزایی درساختار

هاي آن  که از سرزمین این اقوام. شد نهاد امارت حضور داشت که غالباً توسط افراد غیر بومی ترك اداره می

اش ي دامداري و نظام خویشاوندي امرار مع سوي رود جیحون به مرزهاي ایران وارده شده بودند، به شیوه

بخشی از این اقوام در دوران خالفت معتصم . جنگاوري مهارت داشتند درامر کردند و بنا برنوع معیشت می

معتصم . آمدند شمار می یدي بهجد که بعدها براي دستگاه خالفت خطر ایگزین نیروي نظامی اعراب شدندج

پس ازآن امراي ترك درحوزه امارت که . ن جهت محدود ساختن نیروهاي معاند با خالفت بهره جستاز آنا

که برخی از این امرا  گري شان بود، به مراتب عالی دست یافتند، تاجایی جنگاوري و سپاهیمناسب روحیه 

هاي بعدي به ویژه از قرن چهارم  سده از. نظیر سبکتکین و آلبتکین به تأسیس حکومت غزنویان نائل آمدند

این گروه قوه  ترین خصیصه مهم. ي سیاسی پررنگ گردید و پنجم هجري آرام آرام حضور این اقوام درعرصه

از آنجاکه حاکمان نظامی بنا بر اقتضاي نوع زندگی معاش خود فاقد آیین کشور . گري و مبارزه بود نظامی

  .جستند داري و نهاد وزارت بودند، لذا از حضور وزراي ایرانی درجهت تحقق این امور مدد می

 

دیوان ساالران کهن ایرانی اداره  درسوي دیگر ساختار قدرت، نهاد باسابقه وزارت حضور داشت که به دست
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ساالري ید طوالیی  ي اشاعه فرهنگ و دیوان این دیوانساالران عموماً ایرانیانی بودند که درزمینه. شد می

هاي برجسته،  نمونه. عالوه بر منصب وزارت، یک دبیر و یک مورخ نیز بود، در تاریخ ایران یک وزیر. داشتند

اهللا بودند که  ه نظام الملک، عطاءالملک جوینی و خواجه رشیدالدین فضلوزرایی نظیربلعمی، بیهقی، خواج

این قبیل افراد اگرچه در آثار خود به شرح . ي وزارت و هم نویسندگی تبحر کافی داشتند هم درعرصه

گران می پرداختند، اما نگاهشان نسبت به امراي ترك توأم با مذمت و نکوهش  سیاسی و نظامی حکومت

ي ایران اسالمی به وضوح مشاهده کرد و از آنجا که  توان در متون دوره این نوع نگاه را می انعکاس. بود

ها و  توانایی ،گشت، شرح وقایع محور مزین می نگارش تاریخ با قلم وزیران و یا نمایندگان گفتمان وزارت

 آنانمواقع اقدامات منفی اي  نکات مثبت امیران در اینگونه آثار به خوبی انعکاس نیافته و چه بسا در پاره

اهل "و  "گروه اهل قلم"گران و امرایشان با نهاد وزارت در گزاره  تقابل این حکومت  .کرد تر جلوه می پررنگ

عنوان جدال میان  تحت» اهل شمشیر « و » اهل قلم « یکی از افرادي که از اصطالح . مطرح شد "شمشیر

خواجه در کتاب خود با نام اخالق ناصري با اشاره . طوسی بوداین دو نهاد استفاده کرد، خواجه نصیرالدین 

در تقسیم بندي حکومتی، جایگاه . به این مطلب، محدوده وظایف هریک از دونهاد مذکور را شرح داده است

که اهل شمشیر حکومت را  شمشیر در جایگاه دوم قرار داشتند؛ درحالی قلم بوده و اهل نخست از آنِ اهل

گري را  بدین معنی که اهل شمشیر قوه نظامی و سپاهی. ،اهل قلم وقایع را می نوشتنددادند سامان می

ترین نمودهاي عینی و عناصر حضور وزارت در  از مهم. دار فرهنگ بودند برعهده داشته و اهل قلم طالیه

فه از آنجا که وظی. داري و هنر نویسندگی بود بخش مرجعیت تکیه نهاد وزارت بر دو مولفه خرد ملک

ها در منابع غالباً یک سویه بوده  گیري قلم بود، این قبیل جهت نویسندگی و ثبت حوادث به دست گروه اهل

  .گري در جهت حمایت از گروه خویش دست به قلم نبرد است؛ زیرا در این دوره هیچ امیر و یا حکومت
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  مناظره در باره جهان پس از امریکا: رو جهان پیش - 3

  سابرینا هوكشان کالرك و 

  ترجمه علیرضا طیب

  1393 نشر نی، : تهران

  

  

  

  چکیده

این کتاب پس از . نظران حوزه سیاست جهان است هاي اندیشمندان و صاحب کتاب حاضر، شامل دیدگاه

یک مقدمه و آشنایی با ویراستاران، در پنج بخش  ،ها، به همراه یک پیشگفتار آشنایی با نویسندگان فصل

، »جنگ و صلح«، »افرازان و دیگران قامت«، »هاي قدرت جایی جابه«، »بندي مناظره بچارچو«تحت عنوان 

بینی درباره  کتاب حاضر نوعی پیش. تألیف و تدوین شده است» زیست انرژي و محیط«، »سکانداري جهان«

کتاب، این . تواند پدید آید هاي دیگر می مسائلی است که با گذار از سلطه امریکا و قد برافراشتن قدرت

اندرکاران حوزه سیاست فراهم آورده  هاي ناهمگون را از زبان دانشمندان و دست اي از استدالل مجموعه

این کتاب به دلیل . هاي نظري مختلف و متعدد هستند هاي علمی و دیدگاه است که نماینده رشته

 استفاده دانشجویان،  قابل هه بعد،سازي و تمرکز روي این مناظره اساسی درباره آینده جهان در چند د روشن

متحده و امنیت  الملل و سیاست جهان، مسائل سیاسی امریکا، سیاست خارجی ایاالت روابط بین اساتید

 .الملل است بین
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

  

   .1397 جهان کتاب، : تهران -.محمدجواد امیدوارنیا/ گسترش تروریسم در قرن بیست و یکم: ابرتروریسم -1

کورمیک؛ مترجمان مهدي ذوالفقاري، محمدمهدي  مولف جان مک/ "ها و روندها سیاست": اتحادیه اروپا - 2

  . 1390 ، )ع(دانشگاه امام صادق : تهران - .احمدي معین

  . 1396 ، ]رضا فضلعلی: [تهران -.مولف رضا فضلعلی/ گري و خاورمیانه افراطی - 3 

  . 1397 نشر گاندي، : تهران -.القلم محمود سریع /اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوي -4 

: تهران -.فرد، جعفر حسینی، جالل دهنوي مولف پائول استیونس؛ مترجمین علی طاهري/ اقتصاد انرژي -5 

  . 1390 ، )ع(دانشگاه امام صادق 

 حسین)/ ها مجموعه مقاالت و سخنرانی: (ریزي، سیاست و فرهنگ توسعه، برنامه: اقتصاد ایران -6

  . 1391 نشر نی، : تهران -.؛ به کوشش خسرو نورمحمدي)آرانی( عظیمی

و [نویسندگان / )خالصه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران(ها  چگونگی گذر از ابرچالش: اقتصاد ایران -7

  .1396 ریزي،  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه: تهران -].و دیگران... [مسعود نیلی ] گردآورنده

 -.کروگمن، موریس اوبیسفیلد؛ ترجمه حسین صمصامی. پل آر)/ تئوري و سیاست(الملل  اقتصاد بین -8

  . - 1394 دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، ]: تهران[ -.2 ویراست 

  . 1397 نشر پیرامون، : تهران -.محمدعلی شیرخانی، بیژن پیروز/ اقتصاد سیاسی فناوري اطالعات - 9 

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران - .نژاد عباس مصلی/ اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند -10

 1394 .  
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  . 1396 انتشارات دنیاي اقتصاد، : تهران -.عباس ملکی/ امنیت انرژي -11 

میزان، : تهران - .یوسف فرزانه/ با تاکید بر نظریه مسئولیت حمایت: الملل انسانی شدن حقوق بین -12 

 1394 .  

هائی از سلطه آنها و تالش براي رهایی از آن از  جلوه: 1919  - 1922انگلستان و روسیه در ایران  -13 

  . 1386 سخن، : تهران - .مصطفی دبیري/ جمله استمداد از جامعه ملل

: تهران -.داریوش بایندر؛ ترجمه بهمن سراحیان/ بازنگري در سقوط دولت مصدق: ایران و سازمان سیا -14 

  . 1394 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 

  . 1396 نشر ثالث، : تهران - .زولی؛ ترجمه مرتضی کتبی میشل مفه/ پایان جهان غرب: آخر زمان -15

هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  برنامه: (شناسی توسعه اقتصادي در ایران آسیب - 16 

  . 1396 اختران، : تهران -.نژاد عباس مصلی/ )فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  . 1393 انتشارات دنیاي اقتصاد، : تهران -.گردآوري و تدوین جواد قربانی، بهزاد رون/ آموزش سیاسی -17

: تهران - .نیل فرگوسن؛ مترجمان  شهال طهماسبی، احمد محمدي/ تاریخ مالی جهان: برآمدن پول -18 

  . 1396 اختران، 

: تهران -.نصراهللا سلطانی/ شناسی هنجارها و پایش روندها جریان: نسیون سایبريبه سوي کنوا -19

  . - 1396 ، انتشارات سپند قلم، ]وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح[

علی : تهران -.، مرضیه ذاکري)تیرداد(ویلفرید وستفال؛ ترجمه علی رحمانی/ تاریخ استعماري آلمان - 20 

  . 1395 رحمانی، 

  . - 1390 نشر چشمه، : تهران -.ي حسن مرتضوي تایلور؛ ترجمه. سی. ویراستار سی/ ي راتلج اریخ فلسفهت -21 

لوگوس، : قم -.فاطمه رستمی/ گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران: تحلیل گفتمانی تاریخ -22 

 1397 .  
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پژوهشکده : تهران -.حیدرعلی بلوجیباري بوزان، لنه هانسن؛ ترجمه / الملل تحول مطالعات امنیت بین -23

  . 1397 مطالعات راهبردي، 

البرز : تهران - .سحر صنیعی/ شناسی فمینیستی و نتایج سیاسی آن تحول مفهوم سوژه در شناخت - 24 

  . 1397 فردانش، 

  . 1395 شرکت سهامی انتشار، : تهران - .پور فرامرز رفیع/ ایران و کشورهاي غربی: تضاد غرب و شرق -25

: تهران - .اثر دانیل یرگین؛ مترجم مهرداد صمیمی/ سازي جهان امروزي انرژي، امنیت و بهینه: تالش -26

  . 1396 اقتصاد فردا، 

اهللا  ؛ ترجمه بهرنگ صدیقی، روح]و دیگران... [مایکل بوراووي / مدار در کارزار عمل شناسی مردم جامعه -27 

  . 1397 نشر نی، : تهران -.گلمرادي

  . 1397 نگاه بینه، : تهران -.تالیف محسن قانعی/ المللی اه حق توسعه از منظر حقوق بشر بینجایگ -28 

: تهران - .چی، حسین شریعتی محسن مدیرشانه/ )مباحث نظري و تاریخی: (خواهی در ایران جمهوري -29

  . 1396 کویر، 

کالرك و سابرینا هوك؛ ترجمه ویراستاران شان / مناظره در باره جهان پس از امریکا: رو جهان پیش - 30 

  . 1393 نشر نی، : تهران -.علیرضا طیب

اي از ریشارد کاپوشچینسکی؛ ترجمه  ادوارد بئر؛ با مقدمه/ ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ: چائوشسکو -31

  . 1397 نشر ثالث، : تهران - .بیژن اشتري

وین دیویس؛ ترجمه موسسه خط  ریلنوشته ضیاءالدین سردار، م/ چرا مردم از امریکا متنفر هستند؟ -32 

  . 1390 امیرکبیر، : تهران - .ممتد اندیشه

  . 1395 یار،  انتشارات قانون: تهران - .تالیف علی مرادي/ الملل بشر حق سالمت انسان در حقوق بین -33 

کوستاس دوزیناس؛ ترجمه علی / گرایی وطن فلسفه سیاسی جهان: حقوق بشر و امپراتوري - 34 

  . 1396 ترجمان علوم انسانی، : تهران -.ئیتوال صابري
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جنگل، : تهران -.مجنده ؛ مترجم محمد حبیبی]ودیگران... [سون . لویی بی/ الملل دریاها حقوق بین -35 

  . 1390 جاودانه، 

کوشک؛ با نظارت و  تالیف حمید مسعودي/ حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه -36

  . 1396 گنج دانش، : تهران -.کريدیباچه پوریا عس

تالیف ایمان / المللی حمایت بشردوستانه از زنان در مخاصمات مسلحانه به همراه اسناد بین -37 

  . 1397 جنگل، جاودانه، : تهران - .پور پور، علی کمیلی ژیان

  . 1392 میزان، : تهران - .اله سردارنیا خلیل/ شناسی سیاسی خاورمیانه درآمدي بر جامعه -38 

ویراستار انگلیسی شیرین آکینر؛ ترجمه و تحقیق مرتضی / دریاي خزر؛ سیاست، انرژي و امنیت -39 

  . 1393 خرسندي، : تهران - ..اسفاد نجفی

 -.سادات نویسنده محمد هوشی/ تاریخ تحلیلی روابط خارجی ایران در خاورمیانه: دیالکتیک ایرانی - 40 

  . 1396 رات، دانشگاه تهران، موسسه انتشا: تهران

  . 1396 نشر نی، : تهران -.وحید بزرگی/ از اهداف تا ابزارها: دیپلماسی  تجاري -41 

نویسنده نسیم / بررسی تطبیقی نسبت میان دین و مدرنیزاسیون در ایران و مالزي: دین و نوسازي - 42 

  . 1397 نقد فرهنگ، : تهران -.زاده؛ با مقدمه و زیر نظر حسن محدثی گیلوائی نعمتی

 -.مرکز رصد روانشناسی اسالمی] براي[فرد؛  راد، لیال صابري محمدحسن فاطمی/ روانشناسی در سیاست -43

  . -  1396 وانیا، : تهران

ثالث، : تهران - .احسان نراقی/ چگونگی تحوالت سیاسی ـ اجتماعی در جهان معاصر: رویاي شیفتگان - 44

 1395 .  

اهللا رشنو؛  با گفتاري از محمدرضا  مولف نبی/ اسالمی ایرانژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوري  - 45

  . 1394 گستر،  آواي دانش: تهران -.حافظنیا

فرهنگ معاصر، : تهران - .لوپس؛ ترجمه و تحقیق حامد رضیئی فیلیپ سبی/ هاي جهانی نفت ژئوپلیتیک -46 

 1395 .  
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به (المللی دادگستري  ي دیوان بینمتحده به سکوهاي نفتی در ترازو حمله ایاالت: سکوهاي نفتی -47

  . 1395 خرسندي، : تهران - .صابر نیاورانی)/ انضمام ترجمه آراء دیوان

  . 1397 آگه، : تهران -.ي حمیدرضا مصیبی مایکل نیومن؛ ترجمه/ درآمدي کوتاه: سوسیالیسم -48 

ان، موسسه انتشارات، دانشگاه تهر: تهران -.نژاد عباس مصلی/ سیاستگذاري ساختار قدرت در ایران - 49

 1392 .  

سامان یوسفوند، / )شناسی الریش بک میراث جامعه: (ي در معرض تهدید طبیعت بحرانی و جامعه - 50 

  . 1397 آذین،  گل: تهران - .نژاد زینب مرادي

دانشگاه امام صادق : تهران -.حسن مجیدي/ عقالنیت سیاسی در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس -51 

  . 1394 ، )ع(

  . 1391 نگاه، : تهران - .ترجمه و تالیف پرویز بابایی/ فرهنگ اصطالحات و مکتبهاي سیاسی -52 

هاي تاریخی دوره قاجار موجود در آرشیو اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور  گزیده عکس -53 

جامی؛ با  پاك دامنکاظم شریف کاظمی، نسرین ترابی؛ زیر نظر مرتضی : گروه اجرایی و پژوهشی طرح/ خارجه

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.مقدمه داریوش رحمانیان

  . 1395 میزان، : تهران -.نظري تام بروکس؛ ترجمه محمدعلی کاظم/ مجازات - 54 

آرمان / المللی هاي روز بین الملل با تکیه بر چالش هاي حقوق و روابط بین مجموع مطالعاتی در حوزه -55

  . 1392 بهنامی، : تهران -.شناسی؛ با مقدمه حسن امین مودیان؛ با نظارت دائرةالمعارف ایرانمح

  . -  1395 نور علم، : تهران -.تحقیق و تدوین مهدي مهرپور، میثم مهرپور/ هاي اقتصاد ایران محرمانه -56

)/ 1332 تا دي  1331 از دي (اسناد سیاسی سفارت آمریکا در تهران : مذاکرات ایران و آمریکا -57

سامپسون؛ ترجمه محمد آقاجري؛ ویرایش و . ریتر، چارلز اس. گلنون؛ ویراستاران کارل ان. سرویراستار جان پی

  . 1397 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران -.اصفهانی مقدمه رضا مختاري

جاودانه، جنگل، : هرانت -.پور مولف علیرضا آرش/ محیطی المللی نقض تعهدات زیست مسئولیت بین -58

 1392 .  
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بهنامی، : تهران -.مولف علیرضا میالنی/ المللی کیفري اي بر اصول و مفاهیم کلی حقوق بین مقدمه -59 

 1395 .  

و ... [نگارندگان حیدر لطفی / مورد ایران) فرا صنعتی(هاي قدرت ملی در عصر جهانی شدن  مولفه -60

  . 1395 آریاداد، : تهران -.رشد قشمالمللی  ؛ به سفارش مرکز بین]دیگران

نویسنده امیل دورکیم؛ مترجمان یونس اکبري، مسعود / شناسی پیشگامان جامعه: مونتسکیو و روسو - 61 

  . 1397 نشر تیسا، : تهران - .مقدم زمانی

فرشاد / واکاوي تفسیرهایی که به برجام انجامید: سازي اورانیوم در ایران نبرد تفسیرها و غنی  -62

  . 1397 انتشارات دنیاي اقتصاد، : تهران -.اشانی؛ با مقدمه هانس بلیکسک

اهللا  ؛ ترجمه حمیرا مشیرزاده، روح]و دیگران... [نویسندگان اسکات برچیل / الملل هاي روابط بین نظریه -63

  . 1391 میزان، : تهران -.آرانی طالبی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران -.عیاومبرتو آویال؛ ترجمه علی شجا/ ي اصول حقوقی نظریه -64 

  . 1397 تحقیق و توسعه علوم انسانی، ]مرکز[، پژوهشکده)سمت(انسانی دانشگاهها 
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  . 1393 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران - .نژاد تالیف عباس مصلی/ شدن نهادگرایی و جهانی -66 

   .1397 نشر چشمه، : تهران -.معین فرخی/ 96 انتخابات : یک روایت غیرسیاسی از یک اتفاق سیاسی - 67 
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  . 147  - 154: 80، آذر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.میراحمدي
  

، 1396 . علوم سیاسیفصلنامه  - .علیرضا پیروزمند/ انقالبی گري، هویت ساز حوزه و روحانیت    6
  . 7  - 24: 80، شماره 20 زمستان؛ جلد 

  
عذرا عباجیچ / پیشینه ي دویست ساله و وضعیت کنونی: ایرانشناسی در جمهوري کرواسی    7

  . 332  - 349: 128، شماره 22 دي؛ جلد  -، آذر 1397 . بخارا - .نوایی
  

، دي؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.مسعود مالئی/ آخرین تحوالت مربوط به مناقشه قره باغ    8
  . 57  -  60: 320، شماره 32 

  
، آبان؛ 1397 . پژوهش ملل - .قاسم رمضانی/ آسیب شناسی فصل ششم قانون اساسی؛ قوه مقننه    9

  . 55  - 82: 35، شماره 3 جلد 
  

الرضا  یموس/ آموزش هاي نوین مهارت محور الزمه دبپلماسی کارآمد در قرن بیست و یک    10
  . 38  -  46: 320، شماره 32 ، دي؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.وحیدي

  
، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی - .مهدي ذاکریان/ آموزه هاي اسالمی و حقوق بشر    11

  . 1  - 19: 2، شماره 15 
  

 -.محمدرضا رئوف شیبانی/ اي ایران آینده تحوالت سیاسی سوریه و تاثیر آن بر رویکرد منطقه    12
  . 141  - 146: 80، آذر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی

  
غالمعلی قاسمی، / بازاندیشی ساز و کارهاي حقوق بین الملل در محاکمه دزدان دریایی نوین    13

  . 133  - 152: 3، شماره 32 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی -.محمد ستایش پور
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. دیده بان امنیت ملی -.فرزاد پورسعید/ بایسته هاي تحقق کارآمدي در نظام جمهوري اسالمی    14
  . 43  - 49: 80، آذر؛ شماره 1397 

  
دیده بان امنیت  -.مهدي میرزاده کوهشاهی/ بحران یمن، کنشگران دخیل و چشم انداز تحوالت    15

  . 121  -  128: 80، آذر؛ شماره 1397 . ملی
  

 - 33: 54، شماره 7 ، آبان؛ جلد 1397 . اندیشه پویا -.ست کراپسی/ برخورد تمدن ها یا زوال تمدن ها    16
 31 .  

  
سعید دهدشتی / بررسی اهلیت حقوقی سازمان هاي بین المللی و اثر وضعی آن بر دولت ها    17

  . 55  - 68: 36، شماره 3 ، آذر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.اردکانی
  

 - .منصوره شریفی صدر/ رسی دوره اي جهانی شوراي حقوق بشر و وضعیت زنان در ایرانبر    18
  . 43  - 68: 2، شماره 15 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی

  
، پاییز؛ جلد 1397 . رسانه -.محمد موسوي/ بررسی رابطه اینترنت و فرهنگ سیاسی دانشجویان    19

  . 19  - 34: 3، شماره 29 
  

علیرضا / بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی دفاعی جمهوري اسالمی ایران در حوزه خلیج فارس    20
   .5  -  27: 173، شماره 19 ، پاییز؛ جلد 1397 . ماهنامه خلیج فارس و امنیت -.قاسمی

  
/ بهره برداري اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت ها و ساز و کارهاي مرتبط    21

، 35 زمستان؛ جلد  -، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی - .ن اسماعیلی، علی اصغر رحیمیمحس
  . 119  - 142: 59شماره 

  
مجله  -.عباسعلی کدخدایی، امیر مقامی/ پیامدهاي خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل    22

  . 7  -  38: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد  -، پاییز 1397 . حقوقی بین المللی
  

فصلنامه  - .محمدحسن شیخ االسالمی، حسین شاه مرادي/ پیامدهاي راهبردي وحدت دو کره    23
  . 67  - 100: 3، شماره 32 ، پاییز؛ جلد 1397 . سیاست خارجی

  
فرشته / تاثیر ایجاد مناطق آزاد تجاري بر ساختار قشر بندي اجتماعی مناطق همجوار    24

   .89  - 102: 173، شماره 19 ، پاییز؛ جلد 1397 . فارس و امنیت ماهنامه خلیج -.پارکابیان
  

)/ اکوادور، ایران، نیجریه(تاثیر بیماري هلندي بر توزیع در آمد در کشورهاي صادر کننده نفت     25
   .134  - 159: 55، پاییز؛ شماره 1397 . راهبرد توسعه - .پروانه سالطین، محمدرضا فرهنگ

  
دیده بان  -.محسن مرادیان/ ت خرید مردم بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایرانتاثیر کاهش قدر    26

  . 37  -  42: 80، آذر؛ شماره 1397 . امنیت ملی
  

هادي آجیلی، مهدي )/ 2016  -  1982(تاثیر نولیبرالیسم بر الگوهاي اقتصادي دولت در آرژانتین     27
  . 80  -  110: 55، پاییز؛ شماره 1397 . راهبرد توسعه -.رضایی

  
دیده  - .عطااهللا مقدم فر/ تاملی بر جریان ایران شناسی؛ مرجعیت از آن داخل یا خارج از کشور؟    28

  . 107  - 113: 80، آذر؛ شماره 1397 . بان امنیت ملی
  

، 1397 . دیده بان امنیت ملی -.گروه مطالعات ایران/ تاملی در تحوالت کالن حوزه امنیت سالمت    29
  . 21  - 27: 80آذر؛ شماره 
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با تاکید بر انتخابات دوره دهم ( تبیین رفتار راي دهی مردم تهران در انتخابات هاي اخیر    30
، 20 ، زمستان؛ جلد 1396 . فصلنامه علوم سیاسی - .رسول زارع زاده)/ مجلس شوراي اسالمی

  . 149  - 176: 80شماره 
  

امین / ي کاهش یا اجتناب از درگیري مسلحانهنیرویی مثبت و یا منفی برا: تجزیه چاره ساز    31
  . 21  - 40: 35، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .حبیبی، شهریار رحیم لی

  
، آذر؛ 1397 . دیده بان امنیت ملی - .محمود یزدان فام/ تاثیرگذاري و چشم انداز: تحریم هاي آمریکا    32

  . 73  - 80: 80شماره 
  

 - .حسین منادي/ ر پیمان آي ان اف و مواضع جمهوري چک در قبال آینده آنتحوالت اخیر د    33
  . 53  -  56: 320، شماره 32 ، دي؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها

  
، 1397 . دیده بان امنیت ملی -.امین پرتو/ تحوالت سوریه در آئینه کنفرانس چهارجانبه استانبول    34

  . 129  -  134: 80آذر؛ شماره 
  

عاطفه / تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفري بین المللی و شوراي امنیت    35
، شماره 35 زمستان؛ جلد  -، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی -.امینی نیا، عبدالحسین برزگرزاده

59 :274 -  249 .  
  

مجله حقوقی بین  - .، اعظم انصارينگار روخ چکاو/ تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کاال    36
  . 309  - 342: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد  -، پاییز 1397 . المللی

  
، 3 ، پاییز؛ جلد 1397 . سیاست نامه -.تام بوتومور؛ ترجمه مهدي نیکوئی/ تفریق مارکس از مارکسیسم    37

  . 162  - 170: 10شماره 
  

 -.صابر نیاورانی، اکبر ایزدي/ نظام بین المللی حقوق بشرجایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در     38
  . 171  - 204: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد  -، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی

  
جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی در دیوان بین المللی کیفري براي بزه دیده     39

، شماره 3 ، آذر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .زانه جداري فروغیصادق سلیمی، فر/ در پرتو آرا صادره
36 :36  -  21 .  

  
، پاییز؛ 1397 . سیاست نامه - .استفان کورتوا؛ ترجمه حسین ماشین چیان/ جنایت و مکافات کمونیسم    40

  . 140  - 161: 10، شماره 3 جلد 
  

 -.زرین دخت کاظمی)/ 1988  -  1980در دوران دفاع مقدس (جنگ نفتکش ها در خلیج فارس     41
  . 43  - 58: 173، شماره 19 ، پاییز؛ جلد 1397 . ماهنامه خلیج فارس و امنیت

  
علی امیري، / چالشها و راهکارهاي تعامل در پرتو مقررات توسل به زور: جنگ هاي سایبري    42

  . 153  - 182: 3، شماره 32 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی - .مهدي حیدري فرد
  

حجت خدایی / چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوري بازي در حقوق بین الملل    43
 308: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد  - ، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی - .فام، علیرضا آرش پور

-  275 .  
  

دیده  -.مهدي شاپوري/ یه ایرانچالش هاي روابط قدرت هاي بزرگ و تاثیر آن بر تحریم ها عل    44
  . 81  - 87: 80، آذر؛ شماره 1397 . بان امنیت ملی
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، 7 ، آبان؛ جلد 1397 . اندیشه پویا - .یووال نوح هراري/ چرا تکنولوژي به نفع استبداد پیش می رود؟    45
  . 26  - 29: 54شماره 

  
نیتی خاورمیانه با تاکید بر امنیت چشم انداز جایگاه سازمان همکاري شانگهاي در ترتیبات ام    46

  . 37  - 54: 36، شماره 3 ، آذر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.پیمان علی محمدي/ ملی ایران
  

رویدادها و  -.علی محقق/ چهارمین همایش ساالنه ایرانشناسان و استادان زبان فارسی در مسکو    47
   .22  - 30: 320، شماره 32 ، دي؛ جلد 1397 . تحلیل ها

حسین تاج / چیستی فلسفه شکل گیري داعش و تاثیر آن بر امنیت جمهوري اسالمی ایران    48
  . 7  - 19: 36، شماره 3 ، آذر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.آبادي، محمدحیدري

  
، 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .حمید زنگنه/ الملل چیستی و چگونگی اعتماد سازي در روابط بین    49

  . 47  - 52: 320، شماره 32 دي؛ جلد 
  

مجید )/ 1357  -  1366(حزب تراز اسالمی؛ بررسی کارنامه و عملکرد حزب جمهوري اسالمی     50
  . 7  - 40: 78، دي؛ شماره 1397 . گفتگو -.پیروز

  
. گفتگو - .محمدحسین خسروپناه/ محافظه کاري در پوشش اصالح طلبی: حزب دموکرات ایران    51

  . 89  - 122: 78 ، دي؛ شماره1397 
  

جمال سیفی، / حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاري اعضا؛ با تاکید بر پیمان لیسبون    52
  . 39  - 61: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد  - ، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی - .علی حسنخانی

  
. دیده بان امنیت ملی -.ی جقهسعید صادق/ حکمرانی مردم ساالرانه شهري؛ فرصت یا چالش؟    53

  . 51  - 57: 80، آذر؛ شماره 1397 
  

منصور / حکومت داري در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تاثیر آن بر اسالم گرایی معاصر ترکیه    54
 148: 80، شماره 20 ، زمستان؛ جلد 1396 . فصلنامه علوم سیاسی -.میراحمدي، محمد هادي احمدي

-  125.   
  

، 20 ، زمستان؛ جلد 1396 . فصلنامه علوم سیاسی /بی و صدور فرهنگ انقالب اسالمیانقالحوزه     55
  . 101  - 124: 80شماره 

  
سپیده  -.ابراهیم برزگر)/ قسمت دوم(خواجه تاجدار؛ تحلیل روان شناختی آقامحمدخان قاجار     56

  . 143  - 153: 123 -  124، شماره 11 دي؛ جلد  -، آذر 1397 . دانایی
  

دي؛ جلد  - ، آذر 1397 . بخارا -.علی معظمی: علی قیصري؛ ترجمه/ دیالکتیک روشنگري در ایران    57
   .99  -  140: 128، شماره 22 

  
، شماره 7 ، آبان؛ جلد 1397 . اندیشه پویا - .مجتبی مهدوي/ دین و دولت در عصر پسااسالم گرایی    58

54 :64  -  63 .  
  

، 32 ، دي؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.فرهاد شهابی/ ا کارت سوریهراشاگیت و بازي ترامپ ب    59
  . 34  - 37: 320شماره 

  
رضا سیمبر، دانیال / راهبرد جمهوري اسالمی ایران در قبال بحران امنیتی در آسیاي مرکزي    60

   .39  - 66: 3، شماره 32 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی -.رضاپور
  

/ راهبرد ژئوپلیتیکی ترامپ در خلیج فارس با تاکید بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران    61
   .29  -  42: 173، شماره 19 ، پاییز؛ جلد 1397 . ماهنامه خلیج فارس وامنیت -.داللت، مراد
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  1398اردیبهشت  ، مدوسی و صد و ، شماره همچهاردصی وزارت امور خارجه، سال خصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

بهنام غالمحسین بیایانی، / رسانه ها ابزاري براي ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی     62
  . 85  - 105: 3، شماره 29 ، پاییز؛ جلد 1397 . رسانه - .ذوقی

  
، دي؛ شماره 1397 . گفتگو -.مراد ثقفی/ رستاخیزي که نبود؛ همه کارکردهاي یک حزب حکومتی    63

78 :88  -  41.  
   

رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه از سوي روبات نظامی خودفرمان و مسئولیت ناشی از     64
 -، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی -.امیرحسین رنجبریان، وحید بذار/ امات آن هااقد

  .63  - 84: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد 
   

  
، شماره 7 ، آبان؛ جلد 1397 . اندیشه پویا -.احمد صدري/ روشنفکري دینی و اصالحگري حداکثري    65

54 :62  -  60 .  
  

، 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.فهیمه قربانی/ اروپا؛ اولویت ها و چالش هارومانی و ریاست اتحادیه     66
  . 8  - 12: 320، شماره 32 دي؛ جلد 

  
ماهنامه  -.ابراهیم ضرغامی/ رویکرد اقیانوس نگري ضرورتی ناگزیر براي حفظ امنیت خلیج فارس    67

  . 59  - 72: 173، شماره 19 ، پاییز؛ جلد 1397 . خلیج فارس و امنیت
  

جمال بیگی، الناز / رویکرد دیوان کیفري بین المللی به خسارت معنوي قربانیان تعرضات جنسی    68
  . 21  - 42: 2، شماره 15 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی -.کتانچی

  
است فصلنامه سی - .موسی الرضا وحیدي/ ابزار مهم دیپلماسی عمومی جدید: زبان دیپلماتیک    69

  . 5  -  38: 3، شماره 32 ، پاییز؛ جلد 1397 . خارجی
  

دیده بان  -.وحیده احمدي/ سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان؛ هشدارها و الزامات    70
  . 95  - 102: 80، آذر؛ شماره 1397 . امنیت ملی

  
. ها دها و تحلیلرویدا - .حسین رضوانی/ سومین نشست مقدماتی کنفرانس وزراي روند بوداپست    71

  . 13  - 16: 320، شماره 32 ، دي؛ جلد 1397 
  

محمدرضا دهشیري، محمدحسین نشاسته / سیاست خارجی برزیل و دیپلماسی علم و فناوري    72
  . 101  - 132: 3، شماره 32 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی -.سازان

  
، 1397 . پژوهش ملل - .میالد زبردست/ محور مقاومتسیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در قبال     73

  . 105  - 124: 35، شماره 3 آبان؛ جلد 
  

حسام / امنیتی روسیه و آمریکا و تاثیر آن بر آینده نظام بین الملل - سیاست هاي نظامی     74
  . 83  - 104: 35، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.خاتمی

  
، شماره 19 ، پاییز؛ جلد 1397 . ماهنامه خلیج فارس و امنیت -.زینب بهاروندي/ یخسیراف در آیینه تار    75

173 :87 -  73 .  
  

دیدگاه هاي : ضرورت یا عدم ضرورت پایبندي به الزامات کفایت سرمایه در بانکداري بدون ربا    76
  . 187  -  218: 55 ، پاییز؛ شماره1397 . راهبرد توسعه -.ابوالقاسم توحیدي نیا، حمید نصیري/ رقیب

  
، 29 ، پاییز؛ جلد 1397 . رسانه -.علی پاکباز خسرو شاهی/ طراحی الگوي مدیریت بحران در رسانه    77

  . 125  - 145: 3شماره 
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عباس پورهاشمی، سبحان / راهبردها و رهیافت ها: طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست    78
  . 107  - 130: 2، شماره 15 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی - .طیبی

  
/ عصر جهانی شدن و تاثیر گرایش هاي قومی بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران    79

  . 41  - 54: 35، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .محمدحسین الهی منش، شهریار برقی
  

فصلنامه  - .کاظم سیدباقري/ برون رفت از آنعوامل سیاست زدگی در میان حوزویان و راه هاي     80
  . 25  - 48: 80، شماره 20 ، زمستان؛ جلد 1396 . علوم سیاسی

  
محمدمهدي / فضاي مجازي احیاگر روزنامه نگاري آرمانی براي تحقق جامعه مدنی در ایران    81

  . 5  - 18: 3، شماره 29 ، پاییز؛ جلد 1397 . رسانه - .فرقانی؛ علیرضا نظري
  
  

شهرام زرنشان، حسین / قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفري بین المللی    82
  . 205  -  224: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد  - ، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی -.میرجعفري

  
، 1397 . مللیمجله حقوقی بین ال - .مرتضی عادل/ قانون حاکم در دعاوي بین المللی مالکیت فکري    83

  . 343  -372: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد  - پاییز 
  

، 1397 . پژوهش ملل -.محمود باقري، فهیمه یادگاري/ امکان همگرایی جهانی: قوانین ضد پولشویی    84
  . 7  - 20: 35، شماره 3 آبان؛ جلد 

  
. دیده بان امنیت ملی -.المللی گروه مطالعات بین/ کنفرانس داووس صحرا در سایه قتل خاشقجی    85

  . 115  - 119: 80، آذر؛ شماره 1397 
  

رویدادها و تحلیل  - .مریم بستان پیرا/ 2017 گردشگري جمهوري اسالمی ایران بر اساس آمار سال     86
  . 61  - 66: 320، شماره 32 ، دي؛ جلد 1397 . ها

  
مسعود / هزینه ها و فرصت ها الیحه اعطاي تابعیت به فرزندان ایرانی داراي همسر خارجی؛    87

  . 65  - 71: 80، آذر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.موسوي
  

دیده بان  -.یاسر نورعلی وند/ لزوم هوشیاري در برابر توطئه هاي تنش زا در روابط ایران و اروپا    88
  . 89  -  94: 80، آذر؛ شماره 1397 . امنیت ملی

  
. دیده بان امنیت ملی - .عفر حق پناهج/ ران در همایش هاي منطقه ايمباحث مطروحه درباره ای    89

  . 103  - 106: 80، آذر؛ شماره 1397 
  

مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل     90
 - ، پاییز 1397  .مجله حقوقی بین المللی -.محمدعلی صلح چی، شهریار نصیري/ بشر؛ حذف یا ابقا

  . 143  - 170: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد 
  

ریحانه دروگري، پیمان حکیم / مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیت هاي ارتش هاي خصوصی    91
  . 69  - 106: 2، شماره 15 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات بین المللی -.زاده خوئی

  
 244: 10، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1397 . سیاست نامه -.سجاد صداقت /مصلحت اندیشان علم سیاست    92

-  234 .  
  

/ معیار معقول بودن در اساسنامه دیوان کیفري بین المللی و تبیین آن از سوي شعب مقدماتی    93
، شماره 35 زمستان؛ جلد  -، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی -.ابوالفتح خالقی، زهرا ساعدي

59 :248 -  225 .  
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 - .حسنعلی شوقی/ مهمترین عوامل موثر در اتخاذ نقش مداخله گر روسیه در منطقه خاورمیانه    94
  . 125  - 141: 35، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1397 . پژوهش ملل

  
المللی و بنیاد  المللی، موسسه ایتالیایی امور بین میزگرد مشترك مرکز مطالعات سیاسی و بین    95

، شماره 32 ، دي؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.فهیمه قربانی/ رفته اروپاییمطالعات پیش
320 :21 -  17 .  

  
 -.علیرضا رحیمی/ ریشه ها و چاره ها: ناکارآمدگی کارگزاران حکومتی و چالش هاي امنیت ملی    96

  . 59  - 64: 80، آذر؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی
  

 -.آسیه عباسی/ ت خارجی اندونزي تحت عنوان نقطه عطفی ژئوپلتیکنشست انجمن سیاس    97
  . 31  - 32: 320، شماره 32 ، دي؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها

  
، 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.حسین جواهریان/ نقش آیین هاي مذهبی و دینی در جامعه ژاپن    98

   .67  - 71: 320، شماره 32 دي؛ جلد 
شرط فراگیر در حل و فصل اختالفات سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه  نقش    99

 - ، پاییز 1397 . مجله حقوقی بین المللی - .توکل حبیب زاده، عفیفه غالمی/ داوري ایکسید
  . 85  - 118: 59، شماره 35 زمستان؛ جلد 

  
، دي؛ 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .همحمد نیکخوا/ همایش گفتگو هاي فرهنگی ایران و آفریقا    100

  . 6  - 7: 320، شماره 32 جلد 
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