
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

13921گولدنر، چارلزآرشناخت صنعت گردشگری1

13901دهدشتی شاهرخ، زهرهمدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری2

13821قاضی، ابوالفضلبایسته های حقوق اساسی3

13851صدر، رضامرد وفا4

13741پرواز تا بی نهایت5

13891حیاتی، علی عباسنحوه نگارش پایان نامه6

13921رنجبریان، بهرامبرنامه ریزی و سرپرستی گشتها7

13841گ.زادوخین، آسیاست خارجی روسیه خودآگاهی و منافع ملی8

13871موالنا، حمیداطالعات عالمگیر و ارتباطات جهانی9

13771پراودفوت، وینتجربه دینی10

13891شاکرین، حمیدرضاپرسش ها و پاسخ های دانشجویی11

13901بوزان، باریمردم دولت ها و هراس12

13811فالکور، ریترسازمان های اطالعاتی آلمان13

13801اسحاق، ویلیامگفتگو و هنر با هم اندیشیدن14

13841آقایی، داوودنقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی15

13871رایزن، جیمز...دولت جنگ، روایتی سری از16

13831بونی، ویلیام.سیتهدید جهانی اطالعات:جاسوسی شبکه ای17

13841تراهی، محمدجایگاه هولوکاست در پروژهی صهیونیسم18

(97خرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای رسول احمدی  



13911زائری، محمدرضانصراهلل19

13831خور، کوک پنگجهانی شدن و جنوب20

13831ساعی،احمداقتصادی جهان سوم-مسائل سیاسی 21

13801یثربی، یحییقلندر و قلعه22

13831ساعی،احمدنظریه های امپریالیسم23

13831باکری، مهدیبه مجنون گفتم زنده بمان24

13891امینی، پرویز خرداد22جامعه شناسی 25

13851نجات حسینی، محسنبرفراز خلیج فارس26

13901روزی طلب، محمدحسنتکیه گاه27

13741قرائتی، محسنپرتوی از اسرارنماز28

13891حسینیان، روح اهللنظریه فتنه29

13811موثقی، احمدجنبشهای اسالمی معاصر30

13861عبداله خانی، علیرویکردهای و طرح های آمریکائی درباره ایران31

13881رضائی شریف آبادی، مسعودورای نمودها و نمادها32

13911قاسمی، فرهاداصول روابط بین الملل33

13801فورسیت، موری و کینزنقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم34

13881نراقی، حسنجامعه شناسی خودمانی35

13931چرنوف،فردنظریه و زبر نظریه در روابط بین الملل36

13831برتران، بدیعتوسعه سیاسی37

13841صفری، مهدی...ساختار و تحوالت سیاسی در فدراسیون روسیه و38

13801بررسی ساختار و عملکرد سازمان های اطالعاتی39

13841زراعت پیشه، نجفبرآورد استراتژیک عربستان سعودی40

13771آدامز، جیمزجاسوسان نوین41



13811میخلر، ربرتجامعه شناسی احزاب سیاسی42

13881زمانی، قاسمحقوق سازمان های بین المللی شخصیت، مسئولیت، مصونیت43

413831کتاب آمریکا44

13841عالم، عبدالرحمنتاریخ فلسفه سیاسی غرب45

13841باربر، جیمزماهیت سیاستگزاری خارجی46

13871نیمروزی، رسولابر پاییزی47

13911ستاری وفایی، محمدشبیخون به خفاش48

13841بشیریه،حسینگذار به دموکراسی49

13831فیرحی،داودنظام سیاسی و دولت در اسالم50

13811دیویدای، لیکنظمهای منطقه ای؛ امنیت سازی در جهانی نوین51

13931دهقانی فیروز آبادی، جاللچرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران52

13941دهقانی فیروز آبادی، جاللسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران53

13721کاتوزیان، همایون...اقتصاد سیاسی ایران از54

13831دهشیار، حسینسیاست خارجی آمریکا بعد ازیازده سپتامبر55

13861تخصصی ره آورد سیاسی-فصلنامه علمی56

13781شادروان،مهیارمشق عشق57

13831کامو، آلبرسقوط آلبرکامو58

13951سریع القلم، محمودروش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل59

13871بشیریه،حسینگذار به مردم ساالری60

13851ترویجی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز-مجله علمی61

13851سلیمی، حسنفرهنگ گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر62

13751ضیاء آبادی، محمد...موعظه راه پیشگیری از63

13851سیف زاده، حسین(الف و ب)اصول روابط بین الملل64

13811کوهن، آلوین استانفوردتئوری های انقالب65



13921کرچنر، امیل جیسازمان های منطقهای و مدیریت امنیت66

13841قادری، حاتماندیشه های سیاسی در قرن بیستم67

13851لینکلیتر، آندروآرمان گرایی و واقع گرایی68

13801صدوقی، مرادعلیتکنولوژی و اطالعاتی و حاکمیت ملی69

13881بوزان، باریمناطق و قدرت ها70

13871قادری، حاتماندیشه های سیاسی دراسالم و ایران71

13901بوزان، بریایاالت متحده و قدرت های بزرگ72

13941فولر، گراهامقبله عالم ژئو پلیتیک ایران73

13851شاهی، عزت اهللخاطرات عزت شاهی74

13881 خرداد15فصلنامه تخصصی در حوزه تاریخ پژوهی ایران معاصر، 75

13841سریع القلم، محمودعقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران76

13881ضیائی بیگدلی،محمد رضاحقوق بین الملل عمومی77

13881بژورن، هتنهتئوری توسعه و سه جهان78

13791الرسون، توماساقتصاد سیاسی بین الملل تالش برای کسب قدرت و ثروت79

13811صالحی حاجی آبادی، نعمت اهللانسان از حشر تا دادگاه قیامت80

13941موسوی نیا، رضارئالیسم ایرانی81

13821آلیکر، اولگاگسل های منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی82

13871حسن پور، قاسم...شکنجه گران می گویند83

2813821نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک راهبرد 84

13781حجازی، جمال الدینخاطره آن شب85

13811صفا تاج، مجید...انتفاضه القصی قیام 86

13781حسنین هیکل، محمدهمشهری، گفت و گوهای سری میان اعراب و اسرائیل87

13831صالحی، ملک یحییاندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم88

13881ترور حقیقت89

13831آقایی، داوودسازمانها ی بین المللی90

13881توحیدی، فائقآشنایی با میراث فرهنگی آموزش عمومی91



1        عالم، عبدالرحمنتاریخ فلسفه سیاسی غرب92

13831موسی زاده، رضابایسته های حقوق بین الملل عمومی93

13862فن گالن، گرهارد(2-1جلد)درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی 94

13921نقیب زاده، احمدسیاست و حکومت در اروپا95

13841ساعی، احمدسیاسی جهان سوم- درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی96

13811صفاتاج، مجیدتروریسم صهیونیستی97

213841کتاب امنیت بین الملل98

13831توحید فام، محمدچرخشهای لیبرالیسم99

13861ایجاد شبکه هایی از مسلمانان میانه رو:پروژه اسالم آمریکایی100

13841ازغندی، علیرضامسائل نظامی و استراتژیک معاصر101

13841مارکس، کارلفقر فلسفه102

13821بشیریه،حسینجامعه شناسی سیاسی103

13831الهی، همایونشناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم104

13841کوالیی، الههبازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی105

13871(براندازی نرم در کشورهای مدل)5جنگ نرم106

13821توحید فام، محمددولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن107

13871آگامبن، جورجووسایل بی هدف108

613891مطالعات اوراسیای مرکزی  شماره 109


