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 کشورها های برآورد کتاب
 تخفیف% قیمت )ریال( سال انتشار عناوین

 ۵۸ )ایران(آشنایی با کشورهای اسالمی 
 ۰۸۲۲۲عربی: 

 ۰۰۲۲۲انگلیسی: 
 00۲۲۲فارسی : 

۸۲ 

 ۸۲ 04۲۲۲۲ ۵۸ برآورد استراتژیک ترکیه

 ۸۲ 04۲۲۲ ۵۸ آشنایی با کشورهای اسالمی )پاکستان(

 ۸۲ ۰۰۲۲۲ ۵4 برآورد استراتژیک عربستان
آشنایی با کشورهای اسالمی عربی )مصر( 

 ۸۲ 04۲۲۲ ۵4 )چاپ دوم(

 0آذربایجانبرآورد استراتژیک 
 ۸۲ 0۲۲۲۲ ۵۰ )سرزمینی، سیاسی، فرهنگی(

 ۸۲ 00۲۲۲ ۵۰ برآورد استراتژیک پاکستان

 ۸۲ 0۰۲۲۲ ۵۰ برآورد استراتژیک ژاپن
 های تخصصی کتاب

 
سال  عناوین

 تخفیف% قیمت )ریال( انتشار

 0۲ 0۰۲۲۲۲ 0۰ 4امنیت و جنگ سایبری 

 بالکان : بازیگران تاثیر گذار
 0۲ 00۲۲۲۲ 0۰ رویکردها()اهداف منافع و 

( نگاهی به ساختار و ۰کتاب آبی )
فرآیند تصمیم سازی در نظام سیاسی 

 آمریکا
0۰ 0۸۲۲۲ 

0۲ 

 0۲ ۰۲۲۲۲ 0۰ ( ارزیابی قدرت نرم قطر۸کتاب آبی )

انقالب در کشورهای عربی: واکاوی 
 0۲ 04۸۲۲۲ 0۰ ها و عوامل ریشه

 0۲ 0۵۸۲۲۲ 0۰ ای و مدیریت امنیت های منطقه سازمان

 0۲ 0۰۸۲۲۲ 0۰ 0امنیت و جنگ سایبری 

 0۲ 04۸۲۲۲ 00 ۰امنیت و جنگ سایبری 

رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ 
 0۲ 00۲۲۲۲ 00 سرد

 4۲ 4۲۲۲۲۲ 00 ۰و0ایران و اتحادیه اروپا

 0۲ 0۲۸۲۲۲ 00 مسلمانان روسیه

 مکتب امنیتی امام خمینی)ره(
نظری امنیت ) مبادی و مبانی فرانظری و 

 در گفتمان انقالب اسالمی(
00 00۸۲۲۲ 

0۲ 

 0۲ 0۸۲۲۲ 00 0امنیت و جنگ سایبری 

 (0کتاب بیداری اسالمی )
 0۲ 00۲۲۲۲ 00 ها( )دالیل و ریشه

 (۰کتاب بیداری اسالمی )
 0۲ ۵۲۲۲۲ 00 )ویژه مطالعات موردی(

های سیاسی  رژیم اسراییل و گسست
 0۲ 0۲۸۲۲۲ 00 اجتمای آن

 0۲ ۵۸۲۲۲ 00 شناسی چاپ دوم تروریسم

دانش روابط بین الملل در چهار گوشه 
 0۲ 00۲۲۲۲ 0۲ جهان

ای  )ویژه جنگ رسانه   ۰جنگ نرم 
 0۲ ۸4۲۲۲ 00 (۰علیه جمهوری اسالمی ایران( )چاپ 

 0۲ 0۰۲۲۲ 0۲ ای در ج.ا.ایران هویت و سیاست هسته

جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس 
 0۲ 0۰۲۲۲۲ 0۲ حقوقی ( -تاریخی )پژوهشی 

سازمان های اطالعاتی و سیاست 
خارجی )مطالعه موردی نقش سازمان 

 سیا در سیاست خارجی آمریکا (
0۲ ۰0۲۲۲ 

0۲ 

( بررسی روابط ایران و 4کتاب آبی )
 0۲ 0۰۲۲۲ 0۲ هند

 ۸۲ ۸0۲۲۲ 0۲ ۰کتاب حقوق بشر 

)براندازی نرم 4چاپ  ۸جنگ نرم 
 0۲ 0۰۲۲۲۲ 0۲ درکشور های مدل(

)عملیات روانی و ۸چاپ  4جنگ نرم 
 فریب استراتژیک (

0۲ ۰0۲۲۲۲ 0۲ 

های غیرغربی روابط  نظریه
هایی درباره آسیا و  الملل)دیدگاه بین

 فراسوی آن(
0۲ 00۲۲۲۲ 

0۲ 

 4۲ ۵۰۲۲۲ 0۲ امپراتوری رو به مرگ

رویکردها و طرح های آمریکایی 
درباره ایران)با اصالحات و اضافات 

 کامل(
0۲ 004۲۲۲ 

0۲ 

افغانستان؛ از شهادت احمد شاه مسعود 
 4۲ ۸0۲۲۲ ۵0 تا سقوط طالبان

 ۰۲ 0۲۲۲۲ ۵0 تحول در نظریه های موازنه قوا

المللی: قدرت یا  ( نظم بین0کتاب آبی )
 0۲ 0۵۲۲۲ ۵0 عدالت

مقایسه تطبیقی مولفه های قدرت 
جمهوری اسالمی ایران  با کشورهای 

 غربی )سند چشم انداز(آسیای جنوب 
۵۵ 4۸۲۲۲ 

4۲ 

دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در 
انرژی و  وسه حوزه سیاست خارجی 

 هسته ای
۵0 44۲۲۲ 

0۲ 

 ۸۲ 4۸۲۲۲ ۵۵ (0حقوق بشر )

 0۲ ۵۲۲۲۲ ۵۵ )ویژه القاعده(4الملل  امنیت بین

 0۲ 00۲۲۲ ۵۵ مقدمه ای بر تحلیل نظام های جهانی

 0۲ ۸0۲۲۲ ۵۵ نفوذ اسراییل در آمریکا

 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵۵ )مرز ایران و روسیه(۰کتاب آبی 

اوراسیاگری روسی)ایدئولوژی 
 0۲ ۰0۲۲۲ ۵۵ امپراتوری

 0۲ 4۸۲۲۲ ۵0 ترکیه حال وآینده

 0۲ 00۲۲۲۲ ۵0 آمریکای التین سیاست حکومت توسعه

)راهنمای حقوق 0کتاب آبی
بشردرمجامع بین المللی ـ سازکار ها و 

 فرآیند ها(
۵0 ۰۲۲۲۲ 

0۲ 

 ۸۲ ۸0۲۲۲ ۵0 حقایق ناگفته از گوانتانامو

کردها و سیاست خارجی جمهوری 
 ۸۲ 44۲۲۲ ۵0 اسالمی ایران

 0۲ 4۰۲۲۲ ۵0 البی و البی گری در آمریکا

 4۲ 00۲۲۲ ۵0 (۰)چاپ 4پرونده هسته ای ایران 

)نبرد در عصر 4چاپ 0جنگ نرم 
 0۲ 00۸۲۲۲ ۵0 اطالعات (

 0۲ 04۲۲۲ ۵۰ آذر بایجانهویت قومی در جمهوری 

 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵۰ فرهنگ استراتژیک

روابط آمریکا و انگلیس  در آغاز قرن 
۰0 ۵۰ 0۲۲۲۲ 4۲ 

اصالحات سیاسی در عربستان 
سعودی)تاثیر بحران عراق بر تحوالت 

 سیاسی عربستان (
۵۰ ۰۲۲۲۲ 

0۲ 

مقدمه ای بر سیاست و حکومت در 
 0۲ ۸۸۲۲۲ ۵۰ آفریقا

)روندها و  0ایران پرونده هسته ای 
 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵۰ نظرها(

)چاپ هفتم(ویژه جنگ ۰جنگ نرم
 0۲ 04۲۲۲۲ 00 رسانه ای

 0ای ایران  پرونده هسته
 روندها و نظرها(۰)چاپ

۵۰ ۰۰۲۲۲ 
4۲ 

 0۲ ۰۸۲۲۲ ۵۸تجدید حیات امپراتوری)ردپای غرب و 



مسیر مخاطره آمیز آمریکا در 
 خاورمیانه(

ساختار دولت رژیم صهیونیستی 
 0۲ ۵۰۲۲۲ ۵۸ )دوجلدی(

 0۲ 4۰۲۲۲ ۵4 امنیت در قفقاز جنوبی

( )روندها و ۰ای ایران ) پرونده هسته
 4۲ ۰۵۲۲۲ ۵4 نظرها(

 0۲ 0۵۲۲۲ ۵4 هیدروپولیتیک رودهای مرزی

ای  ای بر قانون امنیت ملی: مقدمه دیباچه
 0۲ 0۸۲۲۲ ۵4 (0ریزی دکترین امنیت ملی ) بر طرح

 0۲ ۰4۲۲۲ ۵4 سومسیاست و توسعه در جهان 

 0۲ 04۲۲۲ ۵4 روابط ایران و انگلستان )جلد اول(

 0۲ 0۰۲۲۲ ۵4 آلمان: منافع جمهوری اسالمی ایران

 0۲ ۰0۲۲۲ ۵4 سیاست خارجی روسیه

ها، تهدیدات  )فرصت 0الملل  امنیت بین
امنیت ملی  های فراروی و چالش

 جمهوری اسالمی ایران(
۵4 ۰4۲۲۲ 

0۲ 

 0۲ ۰4۲۲۲ ۵0 عصر فراصنعتیسنجش قدرت ملی در 

ای و  آشنایی با معاهده گسترش سالح هسته
 ۸۲ ۰۲۲۲۲ ۵0 پروتکل

 ساز آلمان روزهای سرنوشت
 ۸۲ 04۲۲۲ ۵0 (0004تا  00۵0)تاریخ معاصر آلمان 

 ۸۲ 4۲۲۲۲ ۵۰ های منازعه گسل

 0۲ 0۰۲۲۲ ۵0 جنگ آمریکا و عراق

 ۸۲ 0۸۲۲۲ ۵۲ اصالحات در چین و شوروی

 0۲ ۰۲۲۲۲ ۵۲ ضد جنگ تظاهرات

 
 

 تک پژوهی
 تخفیف% قیمت )ریال( سال انتشار عناوین

 ۸۲ 00۲۲ ۵0 صهیونیسم در فرانسه

آمریکا در بافت فرا  تحول روابط ترکیه ـ
 ۸۲ ۵۸۲۲ ۵0 آتالنتیک

 ۸۲ 00۲۲ ۵0 برنامه های هسته ای خاورمیانه

 
 

 ریو یو های ایران کتاب
 تخفیف% قیمت )ریال( سال انتشار عناوین

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵0 0ریویو  ایران

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵۰ ۰ریویو  ایران

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵۰ 0ریویو  ایران

 
 

 ای های منطقه کتاب
 تخفیف% قیمت )ریال( سال انتشار عناوین

 ۸۲ 0۲۲۲۲ 0۰ )ویژه روابط ایران و هند( ۵آسیا 

 ۸۲ 0۵۲۲۲۲ 0۰ )ویژه مسایل داخلی عربستان( 0خاورمیانه 

)ویژه احزاب و جریان های   0۰اروپا
 ۸۲ 0۵۸۲۲۲ 0۰ اروپایی(

)ویژه مسایل استراتژیک اتحادیه  00اروپا 
 ۸۲ 0۲۲۲۲۲ 00 اروپا(

 ۸۲ 0۸۲۲۲ 00 )ویژه روابط ایران و چین ( 0آسیا 

 ۸۲ ۰۲۲۲۲ 0۲ )ویژه مسایل داخلی آمریکا( 00آمریکا 

 4المنافع  کشورهای مستقل مشترک
 ۸۲ ۵۲۲۲۲ 00 روسیه ()ویژه مسایل استراتژیک 

 ۸۲ 0۸۲۲۲ 0۲ )ویژه مسائل افغانستان( ۰آسیا 

)ویژه بررسی اسناد استراتژی  0۲آمریکا 
 ۸۲ 00۲۲۲ 0۲ امنیت ملی آمریکا پس ازجنگ سرد(

 ۸۲ ۸۰۲۲۲ 0۲ )ویژه پاکستان(  ۸آسیا 

 ۸۲ ۰4۲۲۲ 0۲ ۵خاورمیانه

)ویژه اسالم گرایی و بیداری اسالمی در 
 خاورمیانه(

 0۲اروپا 
 ۸۲ ۰۰۲۲۲ 0۲ (یژه روابط ایران و اتحادیه اروپا)و

 0المنافع  کشورهای مستقل مشترک
 ۸۲ 44۲۲۲ ۵0 )ویژه تحوالت روسیه و قفقاز(

 ۸۲ 40۲۲۲ ۵0 )ویژه نقض تحوالت عراق (0خاورمیانه 

 ۰خاورمیانه 
)ویژه نقض حقوق بشر در سرزمین های 

 اشغالی (
۵۵ ۰۰۲۲۲ 

۸۲ 

سیاست های امنیتی اتحادیه  ) ویژه0اروپا 
 ۸۲ ۸0۲۲۲ ۵0 اروپا (

 ۸۲ 0۵۲۲۲ ۵۰ ) ویژه مسایل انگلستان ( ۵اروپا 

)ویژه رویکردهای امنیتی  اتحادیه 0اروپا 
 ۸۲ 00۸۲۲ ۵۸ اروپا(

)ویژه اصالحات در ۸خاورمیانه 
 ۸۲ ۰0۲۲۲ ۵۸ خاورمیانه(

)ویژه دکترین امنیت ملی 0آمریکا 
 ۸۲ 00۲۲۲ ۵۸ آمریکا(

 ۸۲ ۰0۲۲۲ ۵4 )ویژه ناتو(۰اروپا 

 ۰المنافع  کشورهای مستقل مشترک
)ویژه مالحظات سیاست خارجی و امنیتی 

 روسیه(
۵4 ۰۰۲۲۲ 

۸۲ 

 ۸۲ 00۸۲۲ ۵4 )ویژه افغانستان پس از طالبان(0آسیا 

 ۸۲ ۰۸۲۲۲ ۵4 )ویژه روابط آمریکا و انگلیس ( ۸اروپا 

 ۸۲ ۰0۲۲۲ ۵4 )ویژه مسائل ترکیه( 4آسیا 

)ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا 0اروپا 
 ۸۲ ۰0۲۲۲ ۵0 (۰جلد

 ۸۲ ۰۰۸۲۲ ۵0 )ویژه روابط اروپا و آمریکا(4اروپا 

 ۸۲ 0۵۲۲۲ ۵0 های آسیا( )ویژه بحران ۰آسیا 

 0المنافع  کشورهای مستقل مشترک
 ۵0 ۰4۲۲۲ ۸۲ (CIS)ویژه مسائل امنیتی 

 ۸۲ ۰0۲۲۲ ۵۰ )ویژه مسائل امنیتی شرق آسیا(0آسیا 

 ۸۲ ۰۲۲۲۲ ۵۰ )ویژه منازعات مسلحانه(آفریقا 

)ویژه دکترین امنیت ملی بوش 0آمریکا
 ۸۲ 0۵۲۲۲ ۵۰ در خاورمیانه(

 ۸۲ 00۸۲۲ ۵۰ )ویژه روابط آمریکا ـ اسرائیل( 0آمریکا 

 ۸۲ 0۵۲۲۲ ۵۰ )ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا(  ۰اروپا

 
 

 ای جهانشهگزیده پژوه
قیمت  انتشارسال  عناوین

 )ریال(
 تخفیف%

 ۸های جهان  گزیده پژوهش
)جهانی شدن و ماهیت جنگ ـ پشت پرده: روابط 
اسرائیل و پاکستان ـ تحول دکترین نظامی روسیه ـ 

 اتحادیه اروپا و بحران در خاورمیانه(

۵۰ 0۲۲۲۲ 

0۲ 

 4های جهان  گزیده پژوهش
)مبارزه با تروریزم ـ بازسازی عراق ـ منازعات 

ـ امنیت ملی روسیه ـ امنیت پس  ۰0ای قرن  هسته
 سپتامبر و ....( 00از 

۵۰ 0۰۲۲۲ 

0۲ 

 0های جهان  گزیده پژوهش
ـ پارادوکس  ۰0)تحول مفاهیم امنیت ملی در قرن 

قدرت آمریکا ـ چارچوبی برای تدوین استراتژی ـ 
 مشارکت فرار ـ آینده امنیت منطقه فرا خزر(

۵0 ۰0۲۲۲ 

0۲ 

 ۰های جهان  پژوهشگزیده 
های  )ساختار امنیتی آینده در خاورمیانه ـ سالح

ـ پیامدهای امنیتی خیزش چین  ۰0ای در قرن  هسته
سال آینده ـ برآورد  ۸۲در آسیا ـ سیاست در 

 استراتژیک اوراسیای مرکزی(

۵0 00۸۲۲ 

0۲ 

 0های جهان  گزیده پژوهش

)سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی ـ دریای 
انقالب اطالعاتی در ابعاد جهانی ـ خشونت خزر ـ 

 سیاسی و ثبات(

۵0 ۰0۲۲۲ 

0۲ 

 
 پژوهش و تحقیق



 تخفیف% قیمت )ریال( سال انتشار عناوین

نفت و گاز شیل آمریکا و 
 پیامدهای ژئوپلیتیکی آن

00 0۰۲۲۲ 
4۲ 

 ٬نگاهی به رویکرد مهمترین مراکزمطالعاتی 
رسانه ها و کارشناسان روس درباره ج ا 

 ایران
0۰ 4۲۲۲۲ 

4۲ 

نگاهی به مهمترین محورهای سند دفاع 
 0۲ 0۰۲۲۲ 0۰ و امنیت ملی فرانسه

    

آسیب شناسی مناسبات اخیر ایران و 
 0۲ 0۲۲۲۲ 00 جمهوری آذربایجان

نگاهی تحلیلی به کنفرانس های صلح 
 0۲ 0۲۲۲۲ 0۲ مربوط به افغانستان

پدیده اسالم هراسی )مصادیق روندها و 
 4۲ ۰۸۲۲۲ 0۲ ریشه ها(

نگاهی به روابط روبه رشد ایران و 
 0۲ 0۰۲۲۲ 0۲ ترکیه در سالهای اخیر

سازمان های غیر دولتی و موضوع 
حقوق بشر )مطالعه موردی گزارش 

 بان حقوق بشر( دیده۰۲0۲سال 
۵0 ۰۸۲۲۲ 

0۲ 

 4۲ ۰0۲۲۲ ۵0 لیکس آشنایی با ویکی

بررسی روابط سیاسی ایران و عراق در 
دوران ریاست جمهوری آقای 

 نژاد احمدی
۵0 0۰۲۲۲ 

0۲ 

الگوی استراتژیک ترکیه و منافع 
 0۲ ۰4۲۲۲ ۵0 جمهوری اسالمی ایران

نگاهی به جنبش ضد جنگ و حامی 
 0۲ ۰4۲۲۲ ۵0 صلح

های  تحلیل مواضع رهبران و دیدگاه
 0۲ 00۲۲۲ ۵0 کارشناسان روس در قبال ایران

 0۲ 0۲۲۲۲۲ ۵۵ درباب دیپلماسی انرژی ایران

 0۲ ۰4۲۲۲ ۵0 اسالمگرایان غزه

روابط روسیه و آمریکا در جهان پس 
 0۲ 0۸۲۲۲ ۵۰ از جنگ سرد

 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵0 نفت عراق )تحوالت و چالش ها (

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵۰ هندوستان و منافع آسیای مرکزی

 4۲ 0۰۲۲۲ ۵۰ مسلمانان در انگلیس

انگلستان واتحادیه اروپا)تقابل 
 0۲ 0۰۲۲۲ ۵۰ یاهمکاری(

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵۰ صهیونیسم در انگلیس (

 0۲ ۰۵۲۲۲ ۵۰ نگاهی به البی ارامنه در ایاالت متحده

نگاهی به احزاب عمده و موثر در 
 0۲ 0۲۲۲۲ ۵۰ سیستم حکومتی انگلستان (

 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵۰ براندازی نرم )مطالعه موردی لتونی (

 0۲ ۰۸۲۲۲ ۵۰ براندازی نرم )جمهوری شیلی (

 0۲ ۰۲۲۲۲ ۵۰ براندازی نرم )جمهوری گرجستان(

برآورد استراتژیک انگلستان 
 0۲ ۰۲۲۲۲ ۵۸ سیاسی( -)سرزمینی

بررسی پروژه احداث جزایر مصنوعی 
 0۲ ۰0۲۲۲ ۵۸ امارات عربی متحده در خلیج فارس

همیلتون: نگاهی عمیق  -گزارش بیکر
 0۲ ۰4۲۲۲ ۵۸ آمریکا در عراقبه وضعیت 

بررسی اختالفات سرزمینی در دیوان 
بین المللی دادگستری :مطالعه موردی 

 ادعای امارات بر جزایر سه گانه
۵۸ ۸۲۲۲۲ 

4۲ 

 0۲ 0۸۲۲۲ ۵۸ جورج سوروس و انقالبهای مخملین

مدیریت تصاویر ذهنی در ادبیات 
سفید درمورد جمهوری اسالمی  کاخ

 ایران
۵4 0۵۲۲۲ 

0۲ 

مراکز فکری تاثیر گذار در سیاست 
 0۲ ۰0۸۲۲ ۵4 خارجی و امنیتی انگلیس

های مؤسسات  نگاهی به پژوهش
تحقیقاتی )سیاست و روابط خارجی، 

 ای، امنیتی و استراتژیک( مسائل منطقه
۵4 0۸۲۲۲ 

0۲ 

المللی دادگستری در  نظر مشورتی دیوان بین
 0۲ 0۸۲۲۲ ۵0قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین 

 اشغالی فلسطین

 
 

 های ویژه بولتن
 

المللی در سال  آینده تعامالت بین
4102 

00 0۰۲۲۲ 
0۲ 

سوی باتالق: سیاست ناکام ترکیه درقبال  به
 0۲ 0۰۲۲۲ 0۰ سوریه

 0۲ ۸0۲۲۲ 0۰ اندیشکده های سیاست خارجی چین

 0۲ 4۲۲۲۲ 0۰ چرا تحریم های اقتصادی کارآمد نیست

 0۲ ۰۸۲۲۲ 0۰ بهبود عملکرد اندیشکده ها گام هایی برای

نگاهی به رقابت های قدرت های بزرگ در 
 0۲ 0۰۲۲۲ 0۰ آفریقا

نگاهی به رویکرد مهم ترین مراکز مطالعاتی 
و کارشناسان روس رسانه ها  –

 درباره ج .ا.ایران
0۰ 4۲۲۲۲ 

0۲ 

 اسالم هراسی در اروپا
 0۲ ۰۸۲۲۲ 00 )مطالعه موردی پنج کشور هدف(

 0۲ 4۸۲۲۲ 00 نگاهی به وضعیت مسلمانان در آمریکا

 آینده محتمل روسیه
 0۲ 0۵۲۲۲ 0۲ )انتخابات ریاست جمهوری و فراتر از آن (

 0۲ 0۰۲۲۲ 0۲ بولتن ویژه چالش های امنیتی پاکستان

 0۲ ۰0۲۲۲ 0۲ سند دفاع و امنیت ملی فرانسه

اهمیت راهبردی نفت عراق از دیدگاه 
 0۲ ۰4۲۲۲ ۵0 آمریکا

 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵0 ۰۲۸۲نظم جهانی در سال 

 0۲ 00۲۲۲ ۵0 بررسی بحران مالی اروپا

 0۲ 0۲۲۲۲۲ ۵0 (0ها ) جنگ نرم: رویدادها و تحلیل

 0۲ 0۲۲۲۲۲ ۵0 (4ها ) جنگ نرم: رویدادها و تحلیل

حضور اسراییل در کشورهای آسیای میانه و 
بازتابهای آن در روابط کشورها با 

 کشورهای عرب
۵0 0۵۲۲۲ 

0۲ 

آمریکا و شبکه سازی از عناصر میانه رو : 
 0۲ ۰0۲۲۲ ۵۵ تجربه جنگ سرد

 پس از ملک عبداله :
 0۲ ۸0۲۲۲ ۵۵ جانشینی در عربستان سعودی

جنگ آمریکا علیه عراق پیروزی نظامی 
 0۲ 0۵۲۲۲ ۵۵ سریع و دالیل آن

سازمان همکاری شانگهای :فرصت ها و 
 0۲ ۰۲۲۲۲ ۵0 تهدیدهابرای ترکیه

 0۲ ۰۵۲۲۲ ۵0 فساد در طبقه سیاسی اسرایل

پاکستان : وضعیت  –روابط ایاالت متحده 
 0۲ 00۲۲۲ ۵0 حال و چشم انداز آتی

روسیه و ناتو:مدیریت بحران ها یا افزایش 
 0۲ 0۵۲۲۲ ۵0 تنش ها

 0۲ 0۰۲۲۲ ۵0 ملی گرایی بلوچ و ژئوپلیتیک منابع انرژی

 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵0 شوک نفتی قریب الوقوع

نظر سنجی درباره افکار عمومی ایران و 
 0۲ ۰0۲۲۲ ۵0 آمریکا

 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵۰ دیپلماسی عمومی: گذشته حال و آینده

 0۲ 4۰۲۲۲ ۵۰ تصوف در آسیای مرکزی

 0۲ 0۰۲۲۲ ۵۰ البی و البی گر در ایاالت متحده

 0۲ 0۵۲۲۲ ۵۰ بازدارندگی )کلید حل مسئله هسته ای ایران

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵۸ در بریتانیاحضور نومحافظه کاران 

 0۲ ۰0۲۲۲ ۵۸ ترکیه: مسیری برای ترانزیت انرژی(

دروازه ترکیه : ترانزیت انرزی و مسایل 
 0۲ ۰۸۲۲۲ ۵0 امنیتی

 0۲ 4۰۲۲۲ ۵۸ ۰۲۲۰استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 

 0۲ 00۸۲۲ ۵۸ تا قراردادژنو(004حق بازگشت )از قطعنامه

خان در  ویژه اسماعیل بهساالران  تحلیل نقش جنگ
 0۲ ۰0۲۲۲ ۵4 افغانستان و ارتباط آن با ایران و آمریکا



بررسی تحلیلی و تاریخی سیاست بریتانیا در 
 0۲ ۰0۲۲۲ ۵4 قبال اسرائیل

 0۲ ۰0۲۲۲ ۵4 «ها عصر دودستگی»دیپلماسی عمومی بریتانیا در 

 0۲ ۰0۲۲۲ ۵4 انرژی و نانوتکنولوژی: استراتژی برای آینده

گیری و  سازمان همکاری شانگهای شکل
 0۲ ۰۲۲۲۲ ۵4 دورنمای توسعه

ای  های واقعی برای حل بحران هسته حل راه
 0۲ ۰۰۲۲۲ ۵4 ایران

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵4 دیدگاه ترکیه دربارة اوراسیا

های  متحده: گام روابط پاکستان ـ ایاالت
 0۲ ۰0۲۲۲ ۵4 بعدی

 0۲ 0۰۲۲۲ ۵4 وگوی استراتژیک آمریکا و هندوستان گفت

ثبات سیاسی در کشورهای عربی: معضالت 
 0۲ 0۲۲۲۲ ۵4 اقتصادی

ها: پایان همکاری  جایی شن جابه
 0۲ 0۲۲۲۲ ۵4 متحدة آمریکا ـ عربستان سعودی ایاالت

ـ ایاالت ها،  متحده: تحلیلی بر سیاست روابط ایران 
 0۲ ۰0۸۲۲ ۵4 قوانین و مقررات

شرقی؛ الملل در آسیای مرکزی ـ  روابط بین
انداز  های ژئوپلیتیک و چشم چالش

 های سیاسی همکاری
۵4 ۰۸۲۲۲ 

0۲ 

فهم تصوف و نقش بالقوه آن در سیاست 
 0۲ ۰۸۲۲۲ ۵4 خارجی آمریکا

ایاالت متحده، ایران و روابط فراآتالنتیک؛ 
 0۲ 0۸۲۲۲ ۵4 به سوی بحران؟

 0۲ 0۸۲۲۲ ۵0 ای محافظت از تسلیحات و مواد هسته

 0۲ 0۸۲۲۲ ۵0 ضد موشک آرواسرائیل و موشک 

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵0 عملگرایی در اوضاع سیاسی ایران

های  ای ایران و روسیه و گزینه روابط هسته
 0۲ 0۸۲۲۲ ۵0 سیاسی آمریکا

 0۲ 0۲۲۲۲ ۵0 نگاهی تحلیلی به روابط هند و اسرائیل

 0۲ 4۲۲۲۲ ۵0 های ایران و آمریکا بمب اتمی ایران: دیدگاه

 0۲ ۵۲۲۲۲ ۵0 امنیتی اسرائیلتحوالت سیاسی و 

 0۲ 4۲۲۲۲ ۵0 گفتگوهایی درباره عراق

سیاست خارجی دولت جدید ایاالت متحده 
)نحوه تأثیر نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری ایاالت متحده بر ژئوپلیتیک و 
 ادراکات جهانی(

۵0 ۰۲۲۲۲ 

0۲ 

آمیز: ایاالت  پشت صحنه یک رابطه جنجال
 0۲ ۰۲۲۲۲ ۵0 متحده و ایران

های مردم عراق درباره اشغال این  دیدگاه
 0۲ 0۲۲۲۲ ۵0 کشور و آینده آن

 0۲ 4۸۲۲۲ ۵۰ شناسی راهنمای مراکز ایران

رو: سیاست ایاالت متحده در برابر  های پیش گزینه
 0۲ 4۲۲۲۲ ۵۰ ای ایران برنامه هسته

های  های کشتار جمعی )یافته کنترل سالح
 0۲ 4۲۲۲۲ ۵۰ پروژه پژوهشی( 00

نگاهی به تحوالت جهان )شش ماهه نخست 
 0۲۲۲۲ ۵۰ (00۵۰سال 

0۲ 
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