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:معرفی نشریه

 جدیدترین منابع موجود درکتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه به منظور آگاهی خوانندگان محترم از»اطالع رسانی«نشریه

در دوره جدید به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي.کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است
محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال می گردد

.

.ابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع رسانی کت
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معرفی تازه هاي کتاب مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه

آمریکا و خاورمیانه)1

جواد منصوري:نویسنده

ماسیمرکز اسناد و تاریخ دیپل:ناشر

1385زمستان:چاپ اول

 نسخه1000:تعداد

. ریال34000:قیمت

نویسنده در سه بخش به بررسی و اهمیت استراتژیک و ژئواستراتژیک

منطقه خاورمیانه می پردازد و مسائل و تحوالت این منطقه و تاثیر آنها بر

. دهدروندهاي کلی و سیاست هاي جمهوري اسالمی ایران را مورد مطالعه قرار می

چشم انداز همکاري ایران و اتحادیه اروپا در تامین ثبات و امنیت در«)2

»حدود و امکانات:قفقاز جنوبی

منوچهر مرادي:نویسنده

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی:ناشر

1385زمستان:چاپ اول

 نسخه1000:تعداد

. ریال27000:قیمت

ه قفقاز جنوبی و بازیگران صحنه قفقاز می پردازد و نقش اتحادیهنویسنده در شش فصل به بررسی منطق

کتاب حاضر به اهداف و سیاست هاي ویژه.اروپا و جمهوري اسالمی ایران در منطقه را مورد بررسی قرار می دهد

.هر یک از طرفین در این منطقه می پردازد



٤

85ا در سال.ا.عناوین برگزیدة کتاب سال ج

»خی خلیج فارساطلس تاری«

.اطلس تاریخی خلیج فارس کتاب برگزیدة چهاردهمین دورة جایزه جهانی کتاب سال جمهوري اسالمی ایران شد

در این مراسم که با حضور سران دو قوة مقننه و اجرائیه و همچنین وزیر ارشاد، جمع کثیري از سفرا،
رگزیده در حوزه هاي گوناگون مطالعات ایرانی ونویسندگان و اهل قلم در تاالر وحدت برگزار شد به عناوین ب

«در این مراسم در بخش جغرافیا. سکه بهار آزادي اهداء شد50اسالمی به زبانهاي مختلف لوح تقدیر به همراه
که با همکاري مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، مؤسسه سحاب و دانشگاه تهران»اطلس تاریخی خلیج فارس

.ست جایزة جهانی کتاب سال جمهوري اسالمی ایران را به خود اختصاص دادتهیه و تدوین شده ا
:عناوین برگزیده در بخش هاي گوناگون عبارتند از

1. Musiehe d’ Iran; la tradition in question/ Jean During/ Translator: Giovanni De Zorzi/ 

Italy: Ricordi.

2. Description of the Persian manuscripts in the Scientific library of the Kazan State 

University/ Alsu Arslanova Ajratovna/ Moscow- Kazan,

3. Dialougues Between Cultures: India and Iran/ Atul Kumar Sinha

4. The Political Thought of Ayatullah Murtaa Motahhari/ Mahmood T. Davari.

5. The Reflective Heart; Discovering Spiritual Intelligence in Ibn Arabi’s Meccan 

Illumination/ James Winston Morris.

6. Early Islamic Art, 650-1100/ Oleg Grabar/ Ashgate.

7. The Origins and Evolution of Islamic Law/ Wael B. Hallaq/ Cambridge.

8. Miraj-Nameh; The Miraculous Journey of Mahomety Marie- Rose Seguy.

.علی هاشم االسري:نقله الی العربیه/؛ جامع المحامد کلها)ص(سیره سیدالنبیاء و المرسلین محمد-
.مختصر الجامع فی السیره النبویه-
.شیخ جعفر الهادي.../سیدالمرسلین؛ دراسه تحلیلیه شامله للشخصیه و السیره المحمدیه-
.عمار عبودي محمد حسین نصار/مورخین المسلمینتطور کتابه السیره النبویه عند ال-



٥

عرفی کتاب هاي التینم

      Palgrave Advances in Cold war Hisroty:عنوان)1

Saki R. Dockrill & Gerainj Hughes:گردآورندگان

   .New York:Palgrave,Macmillan,2006:نشرمشخصات

D 840:شماره بازیابی .P35 2006

54030:شماره ثبت

:چکیده

»پیشرفت هاي انتشارات پالگریو در زمینه تاریخ جنگ سرد«

کتاب از لحاظ موضوعی حاوي.در این پژوهش جنگ سرد از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد

 نقش ایدئولوژي در جنگ سرد– امنیت و منابع ملی در جنگ سرد–جنگ سرد از دیدگاهی تاریخی:عناوین ذیل است

 پیمان هایی که نقش عمده اي را در جنگ سرد ایفا کرده اند از جمله پیمان ناتو،– ویژگی هاي استراتژیکی جنگ سرد–

 نقش علم وتکنولوژي– خاستگاه هاي اقتصادي جنگ سرد–پیمان جنوب شرقی آسیا و پیمان چین و شوروي سابق

 بازتاب جنگ سرد بر–عاتی در جنگ سرد نقش سازمان هاي اطال– تاریخ فرهنگی جنگ سرد–در جنگ سرد

.استعمارزدایی و امپراتوري

                     The Cambridge Dictionary of Sociology:عنوان)2

 Bayan S. Turner:سرویراستار

.New York: Cambridge University Press, 2006:شخصات نشرم

R HM 425:شماره بازیابی .C36 2006

54078:شماره ثبت

:چکیده



٦

»فرهنگ جامعه شناسی کمبریج«

این.ب و مباحث عمده اي در خصوص جامعه شناسی استپژوهش حاضر دربرگیرندة نظریات، مکات
کتاب مرجع عالوه بر بازشناسی سنت هاي جامعه شناختی از بعد تاریخی به بررسی مفاهیم و رویدادهاي

جنسیت، ژنتیک، جهانی شدن، برداشت، تکنولوژي.فرهنگ، خانواده.معاصر در زمینه جامعه شناسی می پردازد
اطات، قدرت، نژاد و قومیت، دین، علم و تکنولوژي، جامعه شناسان سنتی و معاصر ازاطالعات، مطبوعات، ارتب

.جمله عناوین مدخل هاي کتاب است

 New Treats and New Ators in:عنوان)3

international Security                                                       

                        Elke Krahmann:ورندهگردآ

    .New York: Palgrave Macmillan, 2005:مشخصات نشر

JZ 5595.5: شماره بازیابی .N49 2005

54081:شماره ثبت

:چکیده

»تهدیدهاي جدید و بازیگران جدید  در امنیت بین ا     لمللی«

طبق آمارهاي اخیر، اکثر مردم جهان به علت درگیري هاي قومی، بیماري هایی مانند ایدز و تولید و تکثیر

ر مرگ و میر در درجات بعديسالح هاي سبک جان خود را از دست می دهند و نقش جنگ هاي جهانی بین المللی د

ضمنا عوامل غیردولتی از جمله سازمان هاي غیردولتی، شرکت هاي نظامی خصوصی و رژیم هاي.اهمیت است

بین المللی به نحو چشمگیري در حال ترقی و توسعه هستند و نقش جایگزینی دولت ها را براي ایجاد امنیت  ایفا

 به عنوان یکی از مهمترین منابع ناامنی در جهان معاصر و نقش رو بهدر این کتاب نقش عوامل خصوصی.می کنند

.گسترش عوامل غیردولتی در مواجهه با این تهدیدها مورد بررسی قرار می گیرد

       EU-US relations: Reparinj the transatlantic rift:عنوان)4

D 2025.5:شماره بازیابی .U64 E9 2006

54069:شماره ثبت

:چکیده



٧

»اصالح شکاف فی مابین: آمریکا–روابط اتحادیه اروپا«

مقاالت ارائه شده حاصل گردهمایی. استمروري بر روابط آمریکا و اروپا پس از جنگ عراق موضوع این کتاب

در آن زمان کشور یونان عهده دار ریاست. است2003کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه می سال25وزراي خارجه

 تقویت و سازماندهی سیاست–بررسی مسائل و معضالت عمده روابط میان آمریکا و اروپا.اتحادیه اروپا بود

 ارائه راه حل هاي مناسب در جهت گسترش روابط میان اروپا و–ا پس از جنگ عراقخارجی مشترك اتحادیه اروپ

.آمریکا در آینده از دیگر مباحث صورت گرفته است

معرفی کتاب هاي  فارسی

تسخیر النه جاسوسی آمریکا، آثار و پیامدها:انقالب دوم:عنوان)1
مدرضا شاه علیاح :نویسنده

.1385مرکز اسناد و انقالب اسالمی،:تهران:مشخصات نشر
5/1654DSR/ش2الف13858:شماره بازیابی

166213:شماره ثبت
:چکیده

اثر حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که پیامدهاي داخلی و خارجی تسخیر سفارت آمریکا چه

در البه الي سطور این کتاب خوانندگان با سؤاالت فرعی دیگري مواجه می شوند که می توان آنها را چنین.بود

تسخیر النه جاسوسی چه تاثیردر صف نیروهاي انقالبی بر جاي گذاشت؟ سهم این رخداد در:دسته بندي نمود

نه ارزیابی می شود؟ و باالخره، علل تسخیرسقوط دولت موقت چه بود؟ واکنش ایاالت متحده در برابر این اقدام چگو

النه ي جاسوسی را چه می توان دانست؟



٨

مفاهیم، مبانی و برداشت ها:حاکمیت قانون:عنوان)2
احمد مرکز مالمیري:نویسنده

.1385مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی،:تهران:مشخصات نشر
3171K/م4ح13852:شماره بازیابی

166422:شماره ثبت

:کیدهچ

کتاب حاضر یکی از معدود آثاري است که به زبان فارسی در حوزه ي حاکمیت قانون تالیف گردیده و در آن

بدین.ت متحده معرفی گرددتالش شده است تا مفهوم حاکمیت قانون در نظام حقوقی کشورهاي انگلستان و ایاال

از جمله نظام جمهوري اسالمی(ترتیب در بخش نخست اثر مفهوم، تاریخچه و سنت هاي مختلف حاکمیت قانون

برخی مباحث طرح.مورد توجه قرار می گیرد و از بخش دوم به بعد نظام آنگلو آمریکایی بررسی می گردد)ایران

.وق بشر و برابري، اصل تفکیک قوا و پیامدهاي حاکمیت قانونآزادي، حق:شده در این اثر عبارتند از

مجموعه مقاالت پیرامون راي دیوان بین المللی:عنوان)3
دعوي:                                دادگستري در قضیه سکوهاي نفتی

ه ایاالت متحده آمریکا                                 جمهوري اسالمی ایران علی
جمشید ممتاز:نویسنده

.1384مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی،:تهران:مشخصات نشر
978JX/الف13849:شماره بازیابی

166420:ماره ثبتش
:چکیده

ی را طی نمود و در نهایت منجر به صدور راییرسیدگی به پرونده سکوهاي نفتی ایران مسیر پرفراز و نشیب

بنابر این در راستاي روشن شدن اذهان دانش پژوهان و حقوق دانان، اثر.می دانند»سیاسی«گردید که برخی آنرا

برخی از مباحث مطرح شده در این.فوق به تحلیل راي دیوان بین المللی دادگستري و جنبه هاي گوناگون آن میپردازد



٩

صالحیت دیوان در رسیدگی به قضیه فوق، ادعاي آمریکا در خصوص مشروعیت استفاده از زور،:بارتند ازاثر ع

.مسئولیت بین المللی دولت ها، ادله ي اثبات دعوي و نقض آزادي تجارت

مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه:عنوان)4
تمیمحمدرضا خا:نویسنده

.1384،مجد:تهران:مشخصات نشر
497JC/ح2م13842:شماره بازیابی

163834:شماره ثبت

:چکیده

در فرهنگ ایران و غرب مورد بررسی قرار»مشروعیت«در اثر حاضر تعاریف و معناي لغوي کلمه ي

اما پس از.هل سنت و اندیشمندان غربی توجه می گرددمی گیرد و به مبانی مشروعیت حاکم از دیدگاه علماي ا

بررسی مفصل مشروعیت حکومت پیامبر و ائمه معصومین و مشروعیت حکومت در زمان غیبت، نویسنده این فرض

را تایید می کند که مشروعیت حکومت پیامبر و ائمه به نصب و نص الهی است ولی مبانی مشروعیت حکومت غیر

بت، نصب عام مشارع مقدس و تعیین و تشخیص مصادیق آن با رعایت ضوابط شرعی ومعصومین در دوره غی

.عقالیی با انتخاب و پذیرش مردمی به صورت توامان خواهد بود

انقالب ایران و بازتاب جهانی آن:عنوان)5
جان اسپوزتیو:نویسنده

.1382اسی اسالم و ایران، مرکز بازشن:تهران:مشخصات نشر
1654DSR/ت2الف13825:شماره بازیابی

163096:شماره ثبت

:چکیده

براي ارزیابی تاثیر انقالب اسالمی بر دیگر کشورها عالوه بر مطالعه ي تالش هاي جمهوري اسالمی ایران

ز این رو در اثر حاضر سعی شده است تا برايا.باید به وضعیت آن کشورها و شرایط منطقه نیز توجه نمود



١٠

بررسی تاثیر این رخداد عظیم، وضعیت کشورهاي خاورمیانه، آسیاي شرقی و مرکزي، آسیاي جنوب شرقی و

آفریقا با توجه به عوامل ترکیب نخبگان بومی، ماهیت گروه هاي اسالمی ، گروه هاي مخالف آن کشور و دیگر عوامل

.مهم محلی تحلیل گردد

کتاب هاي عربی

النظم السیاسیه العربیه االتجاهات الحدیثه من دراستها:عنوان)1
مسنین توفیق ابراهیم:نویسنده

.2005 مرکز دراسات الوحده العربیه،:بیروت:مشخصات نشر
1828JQ/الف2ن13846:شماره بازیابی

164035:شماره ثبت

:چکیده

مطالعه نظام هاي سیاسی عربی که داراي گرایش هاي جدید در بعضی مفاهیم از جمله کثرت گرایی سیاسی،

دموکراسی، جامعه مدنی و دولت، اقتصاد سیاسی نوین، رابطه اسالم و سیاست، نظام حکومتی و تحوالت جهانی

.هستند، ضروري به نظر می رسد

حث فوق، کتاب حاضر به مسئله دولت ملی و بحرانهاي بوجود آمده و انعکاس این بحرانها دراز میان مبا

.پیشرفت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در کشورها می پردازد

گرایش به کثرت گرایی سیاسی، دموکراسی، ویژگی هاي جامعه مدنی و:دیگر مباحث مطرح شده عبارتند از

.کراسی، جنبش هاي اسالمی در مقابل با نظام هاي حکومتیرابطه آن با دولت، اسالم و دمو
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 شنیداري–معرفی منابع دیداري

Archives of War [ VCD ]:عنوان)1

                                      Callaghan Marty:تولیدکننده

                  .U.S.A. : Majaek Productions, 1998:مشخصات تولید

8:تعداد VCD

FV5:شماره بازیابی 842 98M                      

»آرشیوهاي جنگ«:عنوان

مانند رويمجموعه مستند حاضر در بخش اول به حوادث جنگ جهانی اول و وقایع مهم بین دو جنگ جهانی

در بخش دوم چهره هاي برجسته نظامی.کارآمدن حزب نازي، جنگ داخلی اسپانیا و جنگ بین چین و ژاپن می پردازد

بخش سوم حمله آلمان به لهستان و نهایتا شکست کامل.را معرفی می کند...مانند روزولت، چرچیل، استالین و

. آمریکا و شوروي مورد بررسی قرار می گیردمتحدین اختصاص دارد و در بخش چهارم جنگ سرد بین

   The hifeand Times of Allen Ginsberg [ VCD ] :عنوان)2

                                                      Jerry Aronson:      تولید کننده

                ..U.S.A : Jerry Aronson, 1992: مشخصات تولید

                                                                        2VCD:      تعدا د

FV5:      شماره بازیابی 849 92M                                                      
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» گینزبرگزندگی و دوران آلن«:عنوان

 آثار1956از سال. در ایالت نیوجرسی متولد گردید1926آلن گینزبرگ شاعر صلحگراي آمریکایی در سال

این.از آن جمله می توان به زوزه، سقوط آمریکا، اسب آهنین و منتخب اشعار وي اشاره کرد.خویش را منتشر نمود

.نه آمریکا دستگیر و زندانی گردیدشاعر معاصر بارها به دلیل مخالفت با سیاست جنگ طلبا

 The War at home [ VCD ]:عنوان)3

                           Barry Alexander Brown: و کارگردانتولیدکننده

                  U.S.A. : Wisconsin Educational:مشخصات تولید

Communications, 1980.                                                               

2تعداد VCD                                                                                    

FV5:شماره بازیابی 847 80M                                         

»جنگ در خانه«:عنوان

 جنگ1970 و اوایل دهه1960در دهه.مستند حاضر به تظاهرات مردم آمریکا علیه جنگ ویتنام می پردازد

طوالنی ویتنام و دخالت نظامی آمریکا در این کشور، احساسات ضد جنگ دانشجویان دانشگاههاي سراسر آمریکا و

.ت و زمینه تغییرات زیادي در سیاست خارجی آمریکا را فراهم ساختسپس مردم را برانگیخ

                                   Behind Kremlin Walls[ VCD ]:عنوان)4

                                                      Marc Rosenwasser:نویسنده

Kyle Gibson, Maryanne:تولید کنندگان Grabavoy                    

                                                         Roger Goodman:کارگردان

                                 Diane Sawyer, Sam Donaldson:گوینده

,U.S.A: ABC News Productions:شخصات تولیدم 1995.

FV5:شماره بازیابی 830 90M                                                    
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»فراسوي دیوارهاي کرملین«:عنوان

روسیه در مورد تاریخچه کاخ کرملین به عنوان مقر زمامدارانABC مستند حاضر گزارش خبرگزاري

در لغت، کرملین به. ( یعنی دوره زمامداري گورباچف  را دربرمی گیرد1990شوري از ابتداي ساخت آن تا سال

.)دژي گفته می شود که  با دیوارهاي سنگی بلند در داخل شهري بسازند و ادارات دولتی داخل آن قرار گیرد

      The Clinton Inaugural Commemorative[ VCD ]:عنوان)5

                              Mark Nelson, C. Scott Willis:تولید کنندگان

                                               Tony Barrett:کارگردان

.U.S.A: ABC News Productions, 1993:شخصات تولیدم

2VCD:تعداد

FV5:شماره بازیابی 832 93C                                                    

»ینتونمراسم شروع به کار بیل کل«:عنوان

 ساعت همراه با بیل کلینتون، چهل و دومین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، پیش از شروع به کار72

.رسمی وي موضوع این فیلم مستند می باشد
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تازه هاي نشریات التین
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معرفی پایگاه هاي اینترنتی

»سه مطالعات روسیه، آسیاي مرکزي و قفقازموس«)1

موسسه مطالعاتی ایراس، اولین موسسه مطالعاتی غیردولتی است که در حوزه

 اقتصادي و اجتماعی روسیه، آسیاي مرکزي و قفقاز فعالیت– سیاسی–مسائل فرهنگی

.می کند

 تحلیلی و پژوهشی–ایراس به عنوان یک پایگاه اطالع رسانی منطقه اي، یک سایت خبري

این سایت عالوه بر.است که به بررسی زبان روسی، انگلیسی و فارسی ارائه می شود

ir.iras.www»بانک مقاالت و گزارش ها«،»ایران شناسی«:قسمت تحلیل و خبر داراي بخش هایی مانند

.نیز می باشد
:از جمله اهداف این مؤسسه عبارتند از

.افزایش شناخت نخبگان و مردم ایران و کشورهاي منطقه اي
 گسترش تعامالت علمی و پژوهشی با موسسات و نهادهاي علمی و دانشگاهی مناطق مذکور جهت تفاهم و

.وند هر چه بیشترپی
. قفقاز و روسیه–گسترش مناسبات فرهنگی و تمدنی میان ایران و کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي

.تربیت پژوهشگران متخصص در حوزه مسائل منطقه
: پژوهشی است و از دامنه وسیعی برخوردار است از جمله–به طور کلی موضوع فعالیت این موسسه فرهنگی

.هبردي و کاربردي در موضوعات متناسب با اهداف موسسهانجام پژوهش هاي را
. انگلیسی– فارسی– تالیف و انتشار کتاب، متون و مقاالت به زبان روسی-ترجمه

.گردآوري و ارائه مقاالت برتر در زمینه ایران شناسی و ایران پژوهی
. ارائه خدمات مشاورهاي به نهادها و سازمان هاي دولتی و غیردولتی

. سمینارها و کنفرانس ها–ري نشست هاي علمیبرگزا

»رساله ها و  پایان نامه هاي دیجیتال«)2

این سایت شامل مجموعه اي گسترده و جهانی از رساله هاي دکتري و

وب مدار بهکارشناسی ارشد است که با فراهم آوردن امکان دسترسی پایان نامه هاي

صفحه ابتدایی منابع، حداکثر دسترسی به آنها را فراهم می سازد24واستنادات، چکیده ها

 میلیون1/9 میلیون سند ارائه میشود که از این تعداد2/3در این مجموعه بیش از

dissertations/com.umi.wwwlib://httpهستند)با پرداخت هزینه(سند به فرم تمام متن قابل دسترسی
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:معرفی قسمت هاي مختلف وب سایت

 می توان به قسمت هاي دیگرContinue صفحه شروع کننده جستجو است که با کلیک کردن بر روي قسمت-1

ر اساس وجود دارد که به کاربر اجازه می دهد تا بBrowseدر این صفحه همچنین گزینه اي تحت عنوان.رفت

.موضوعات طبقه بندي شده در میان پایان نامه ها و رساله ها به تورق بپرداد

 تعیین نوع عملگر-1

 تایپ کلید واژه مورد نظر-2 جستجوي ساده-الف

Search-Basics   

 مشخص کردن فیلد مورد جستجو-3

 در نظر گرفتن محدودیت زمانی براي نتایج مورد بازیابی-4

  Query box– جعبه درخواست-1روشهاي جستجو

Search History- تاریخچه حستجو-2پیشرفته جستجوي– ب

Search - Advanced                                      

Subject Tree ٍ– موضوعی درخت-3

School Index– نمایه دانشگاه-4

  نتایج بازیابی شده را می توان در صفحه نتایج بازیابی شده مشاهده کرد، که از این قسمت ها تشکیل شده-2
:است

Citation + Abstract:در این قسمت می توان اطالعات کتاب شناختی مربوط به منبع بازیابی شده و
.چکیده اي از آن را مشاهده کرد

24 Page Preview:صفحه ابتدایی هر پایان نامه را مشاهده کرد24در این قسمت .

 فارسی–کتاب هاي جدید

.ل  قالب ، در مخازن قابل دسترسی می باشدکتاب هاي مورد نظر از طریق شماره داخ-

. عدد درج شده انتهاي هر عنوان شماره ثبت کتاب می باشد-

166516-)حسین اکبري(-).بالکان90بحران دهه(آمریکا از واقعیت تا حقیقت-1
]1313DR/د3الف13859[
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166521-)یتا مک کال؛ ترجمه عباس مخبرهنر(-.اسطوره هاي بین النهرینی، ایرانی، چینی):2(جهان اسطوره ها-2
]312BL/ج13849[

166520-)لوسیال برن؛ ترجمه عباس مخبر(-.اسطوره هاي یونانی، رومی، اسکاندیناوي، مصري، سلتی:جهان اسطوره ها-3
]312BL/ج138592[

166522-)ایرج گلدوزیان(-.تجرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوي، اموال و مالکی:حقوق جزاي اختصاصی-4
]3800KMH/گ8ح13857[

166518-)امل سعد غریب؛ مترجم غالمرضا تهامی(-.دین و سیاست در حزب اهللا-5
]5/87DS/س7د13859041[

166517-)رمون بودون، فرانسوا بوریکو؛ ترجمه عبدالحسین نیک گهر(-.فرهنگ جامعه شناسی انتقادي-6
] م425HM/ب9ف13854[

166519-)عبداهللا نصري(-.تقریرات استاد مهدي حائري یزدي:فلسفه تحلیلی و نظریه شناخت در فلسفه اسالمی-7
]1347BBR/ف138584[

166456-)علی مرادخانی(-.هگل و فلسفه مدرن-8
]2948B/م4هـ13848[

 التین–کتاب هاي جدید

1- A Handbook of globalisation and environmental policy.-(edited by Frank Wijen, Kees Zoeteman, Jan Pieters)-54056

]200536H5E.79R HC [ 

2- Beyond Eurocentrism and anarchy: memories of international.-(Siba N. Grovogui)-5407
]200676G.1251JZ [ 

3-Changing France.-(edited by Pepper D. Culpepper, Peter A. Hall, Bruno Palier)-54068
]200643C.425.5HN [ 

4-Contentious politics.-(Charles Tilly and Sidney Tarrow)-54101
]200755T.881HM [ 
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5-Conversations in Tehran.-(Jean-Daniel Lafond, Fred A. Reed)-54080

] 200634L.318.9I DS [ 

6-EU-US relations: repairing the transatlantic rift.-(edited by Nikos Kotzias and Petros Liacouras)-54069
]20069E64U.2025.5D [ 

7-Evaluating the effectiveness of international refugee law: the protection of Iraqi refugees.-(M.. R. Alborzi)-54083

]200643A.5306KZ [ 

8-Globalization and conflict: national security in a ‘new’ strategic era.-(edited by Robert G. Patman)-54053
]2006563G.5588JZ [ 

9-Hard power, soft power and the future of transatlantic.-(edited by Thomas L. Ilgen)-54049
]200637H5U.1065D [ 

10-History of Western political thought: a thematic introduction.-(John Morrow)-54042
]200567M.81JA [ 

11-Humanity, terrorism, terrorist war: Palestine, 9/11, Iraq, 7/7 ….-(Ted Honderich)-54044
]200666H.6431HV [ 

12-Integrating Islam.-(Jonathan Laurence, Justin Vaisse)-54102
]200638L87M.34.5DC [ 

13-Islam and the moral economy: the challenge of capitalism.-(Charles Tripp)-54093
]200675T.173.75BP [ 

14-Israeli politics and the first Palestinian Intifada.-(Eitan Y. Alimi)-54064
]200745A.119.75S D[ 

15-Le Chene qu’on releve.-(Michele Alliot-Marie)-54058
]200545A.417DC [ 

16-Modeling bilateral international relations: the case of U.S.-China interactions.-(Xinsheng Liu)-54073
]200658L.1305JZ 

17-My year in Iraq: the struggle to build a future of hope.-(L. Paul Bremer)-54106
]200674B.79.769DS [ 

18-New threats and new actors in international security.-(edited by Elke Krahmann)-54081

]200549N.5595.5JZ [ 

19-Palgrave advances in Cold War history.-(edited by Saki R. Dockrill, Geraint Hughes)-54030

]200635P.840D [ 

20-Palgrave advances in intellectual history.-(edited by Richard Whatmore and Brian Young)-

54027

]200635P.210D [ 
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21-Political economy and information capitalism in India.-(edited by Govindan Parayil)-54055

]200665P55I.410HC [ 

22-Research handbook on corporate legal responsibility.-(edited by Stephen Tully)-54066

]200547R.1329.5R K [ 

23-Security and international relations.-(Edward A. Kolodziej)-54043
]200565K.5588JZ [ 

24-The Cambridge dictionary of sociology.-(general editor Bryan S. Turner)-54078

]200636C.425R HM [ 

25-The Neoconservative revolution: Jewish intellectuals and the shaping of public policy.-(Murray Friedman)- 54104

]200575F64P.184.36E [ 

26-The Political economy of transition in Eurasia.-(edited by Norman A. Graham and Folke Lindahi)-54094

]200665P91A.96JN [ 

27-The Politics of the Palestinian authority: from Oslo to Al-Aqsa.-(Nigel Parsons)-54082

]200537P.119.76DS [ 

تازه هاي مقاالت فارسی

.نیلوفر قدیري/تشدید مشکالت ارتش آمریکا در مقابله با ناآرامی هاي عراق: تضاد استراتژیک1-9

.43-42:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.والنتین باریسویچ باگاتیرف/گسست ها و مشکالت امنیتی: آسیاي مرکزي-2

.18-16:، ص1385 مهر- شهریور،139، شمارهایراس

.رحمن قهرمانپور/پیامدهاي پیروزي دموکرات ها در انتخابات کنگره: آغز چند جانبه گرایی-3

.17-16:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.تاتول هاکوپیان/ ارمنستان؛ دموکراسی شکننده یا حاکمیت اقتدارگر-4

.15-13:، ص1385 مهر- شهریور،139، شمارهراسای

.محمد توحیدفام/افول دولت بزرگ رفاهی-5

.15-1:، ص3،1385، شمارهتخصصی علوم سیاسیمهفصلنا
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.محمدرضا دهشیري/پیروزي رافائل کورئا در انتخابات ریاست جمهوري اکوادور:انقالب بولیواري-6

.67-66:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.علی اکبر رضایی/پارادایم رفتار و رابطه:ایران، اروپا و آمریکا-7

.360-337:، ص3،1385و2شماره،20جلد، سیاست خارجیمهفصلنا

.مترجم نیلوفر قدیري/شخصیت ها و استراتژي هاي پیروز انتخابات کنگره در آمریکا:بازیگران جدید-8

.15-14:، ص9،15/91385، شماره1، جلدپلماتیکهمشهري دی

.رسول موسوي/رودررویی ایران و آمریکا در منطقه:بازي نهایی-9

.41:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.وضیمحمدرحیم عی)/رابطه امنیت ملی و عملکرد جامعه شناختی سیاسی(بحثی در نظریه پردازي امنیت ملی-10

.123-105:، ص27،1385، شماره7، جلدمطالعات دفاعی استراتژیکمهفصلنا

.معصومه سیف افجه اي/بررسی تحوالت کنگره بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه-11

.13-10:، ص1385آبان،202، شماره20، جلدرویدادها و تحلیل ها

.حمید مکارم/پاپ درباره اسالمبررسی ریشه ها و پیامدهاي اظهارات اخیر-12

.16-14:، ص1385آبان،202، شماره20، جلدرویدادها و تحلیل ها

.محمدحسین مالئک/ایران و انتخابات میان دوره اي کنگره آمریکا:بی تفاوتی-13

.33-32:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.زیبا فرزین نیا/ا چینپویایی پیچیده روابط پاکستان ب-14

.555-517:، ص3،1385و2شماره،20جلد، سیاست خارجیمهفصلنا

. نادر ساعد/فرصت ها و موانع محیط بین المللی:پیشرفت هاي اخیر فناوري موشکی و دکترین دفاعی جمهوري اسالمی ایران-15
.13-5:، ص1385 آبان،42، شماره4، جلدت راهبرديالعاطانامهماه

.محمود دهقانی/ تاثیرات منطقه اي درگیري هاي لبنان-16

.19-9:، ص1385،پیش شمارهشماره،1جلد،دانش سیاسی،

.ابراهیم متقی/تاثیر انتخابات کنگره بر سیاست خارجی ایاالت متحده:تداوم مداخله گرایی-17

.11-10:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.محمود واعظی/تاثیرات متقابل سیاست خارجی و انتخابات آمریکا: تضعیف بوش-18

.9-8:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک
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.علی اصغر محمدي/تاثیر نتایج انتخابات کنگره بر سیاست خاورمیانه اي ایاالت متحده:تغییر در روش ها-19

.29-28:، ص9،15/91385، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.اصغر افتخاري/تهدید اجتماعی شده، رویکردي تازه در تهدیدشناسی-20

.103-79:، ص27،1385، شماره7، جلدمطالعات دفاعی استراتژیکمهفصلنا

.حسین عصاریان نژاد؛ علی عبداله خانی/تهدید در نظریه هاي امنیت-21

.144-125:، ص27،1385، شماره7، جلدکمطالعات دفاعی استراتژیمهفصلنا

.محمدرحیم عیوضی/جامعه شناسی و دغدغه پایندگی-22

.108-95:، ص3،1385، شمارهتخصصی علوم سیاسیمهفصلنا

.مراد عنادي/حزب دموکرات آمریکا و جمهوري اسالمی ایران-23

.336-293:، ص3،1385و2شماره،20جلد، سیاست خارجیمهفصلنا

.محسن عراقی/ کمیسیون فرعی حقوق بشر58حقوق بشر و حاکمیت دولت ها در اجالس-24

.77-69:، ص1385آبان،202، شماره20، جلدرویدادها و تحلیل ها

.حسین سپهر/ حقوق حاکم بر مخامصات مسلحانه بین المللی و تهاجم اسرائیل به لبنان-25

.47-20:، ص1385،هپیش شمارشماره،1جلد،دانش سیاسی،

.علی اکبر رستمی)/2(رویایی دست نیافتنی:حمله نظامی به ایران-26

.30-4:، ص1385آبان،72 شماره،7جلد،ماهنامه خلیج فارس و امنیت
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