
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور ردیف

978-622-7452-32-7 650000 120 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

بهار اخوان

احمد بینا:؛ زيرنظر

1

978-622-7532-95-1 2950000 768 اندیشه ارشد علی صفیارپور

؛ صبا احمدوندکاریزی

2

978-600-7446-85-0 900000 292 آماره جان لیچ

مرجان دامن کشیده:؛ مترجم

3

978-622-7452-28-0 550000 70 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

ساناز گودرزی

احمد بینا:؛ زيرنظر

4

978-622-7220-32-2 750000 210 حقوق یار زهرا کیانی پژوه 5

1700000 576 اگر دیویدآی کرتز

محمود قلی پور:؛ مترجم

6

978-600-278-393-6 736 ققنوس مک ویلیامز. وین سی

؛ هری پیوتروفسکی

7

978-622-7504-49-1 400000 172 دافوس مهدی نجاتی پور

؛ رضا مختاری

8

978-600-435-163-8 950000 358 اطالعات علی اکبر صالحی

عاطفه قدرتی:؛ ويراستار

9

978-622-08-2115-1 750000 198 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

ارسالن کمائی 10

978-622-7926-15-6 500000 78 مانیان مجید جاللی مهر 11

978-622-7926-87-3 500000 88 مانیان مجید جاللی مهر

ماندانا ابوالفتحی:؛ ويراستار

12

978-600-8920-68-7 570000 252 مشق شب محمود باقری 13

978-964-14-0847-5 440000 256 دانشگاه پیام نور احمد شوهانی

؛ نادر شوهانی

14

978-964-511-519-5 280000 672 میزان حسین سرتیپی

؛ علیرضا حجت زاده

15

978-600-8656-81-4 500000 152 آموزش برتر سیده پریسا جلیلی 16

978-622-7543-26-1 1230000 404 خوب آنجالایوان دیویس

مینا پاکدل:؛ مترجم

17

978-622-7871-75-3 122 سها حسام سعیدی

ناهید گنجی:؛ ويراستار

18

978-600-6719-24-5 350000 194 مرکز آموزش مدیریت 

دولتی

اعظم میرزمانی

؛ محمد اسحاقی

19

978-622-223-237-5 1509000 502 تیسا علی باقری دولت آبادی

؛ محسن شفیعی سیف آبادی

20

978-622-7926-88-0 500000 112 مانیان مجید جاللی مهر

ماندانا ابوالفتحی:؛ ويراستار

21

978-622-98454-5-5 380000 138 نارنگی نیکولو ماکیاولی

محمود محمود:؛ مترجم

22

978-600-8043-38-6 400000 192 عقاب طالیی سیدشجاع الدین موسوی 23

978-600-180-186-0 1200000 517 پازینه مصطفی کواکبیان 24

978-622-7452-25-9 700000 104 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

بهار اخوان

احمد بینا:؛ زيرنظر

25

978-600-497-125-6 450000 108 دنیای اقتصاد والتر اندل

اصغر ادبی:؛ مترجم

26

978-964-14-0867-3 610000 359 دانشگاه پیام نور محمدرضا حاتمی

قاسم فرج الهی:؛ ويراستار

27

978-622-286-052-3 1480000 538 دانشگاه جامع امام 

موسسه  (ع)حسین 

محمدرضا آهنی:مترجم

مایکل والر.ج:؛ تدوين

28

978-622-7220-35-3 750000 254 حقوق یار ساسان کریمی پیرامون سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای ایران: نقض عهد29

نظریه های جدید در علم سیاست

(دیپلماسی عمومی، ضد تبلیغات و جنگ سیاسی)نفوذ راهبردی 

گور حقوق بشر در پرتوی منشور حقوق و آزادی های کانادا

: نخستین دانستنی های مالی و سرمایه گذاری برای کودکان

درس های پولی که کودکان و نوجوانان نباید از دست بدهند

عقالنیت مدرن و عدالت سیستماتیک

عیار اصطالح طلبی در خانه ملت

سیاست های معاصر ایران

شهریار

راهنمای عملی تهیه پیش نویس برنامه های ملی با تاکید بر بهبود 

سیاست خارجی ایراناجرا

زندگی نامه خودنوشت انجال دیویس: در اسارت زنجیرها و خوک ها

درآمدی بر نهاد تقنینی در ایران و جایگاه آن در راستای امنیت 

اجتماعی

بررسی رویکرد نظام عدم اشاعه )حقوق امنیت هسته ای 

حل اختالف در سرمایه گذاری با رویکرد داوری(هسته ای

جرم انگاری، مبانی و )جرم انگاری در حوزه حقوق شهروندی 

رشته علوم )جغرافیای سیاسی و مناطق راهبردی جهان (چالش ها

(سیاسی

بررسی مهم ترین بحران های : 21جدل های سیاسی قرن 

 2011سیاست های آمریکا در جنگ : 21جدل های سیاسی قرن سیاسی جهان

سوریه

گزارش یک ماموریت در مواجهه با بحران برنامه : تندباد حوادث

جایگاه حقوق بشر در روابط متقابل ایران و سازمان  ملل متحدصلح آمیز هسته ای ایران

تاریخ جهان بعد از جنگ جهانی دوم

تحلیل ژئوپلتیکی روابط ایران و اروپا

بررسی مقایسه ای تحریم های یکجانبه دولت آمریکا و تحریم های 

تاریخ پنهان پاپ پیوس یازدهم و ظهور : پاپ و موسولینیسازمان ملل متحد علیه جمهوری اسالمی ایران

فاشیسم در اروپا

اقتصاد بخش عمومی

اقدامات ضد بشری علیه انرژی هسته ای جمهوری اسالمی ایران

Human rights interred in shadow of canadian charter of 

rights and freedomsمجموعه : آزمون یار دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل

همراه با پاسخ های کامال  (1400 تا 90)سواالت آزمون دکتری 

عنوان

 



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوانردیف

978-964-511-466-2 300000 160 نشر میزان مهدی ذاکریان 30

978-622-7452-27-3 500000 68 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

بهار اخوان

احمد بینا:؛ زيرنظر

31

978-964-14-0921-2 500000 294 دانشگاه پیام نور پرویز دلیرپور

داریوش قنبری:؛ ويراستار

32

978-964-14-0912-0 360000 218 دانشگاه پیام نور پرویز دلیرپور

احمد شوهانی:؛ ويراستار

کلیات مطالعات منطقه ای33

واقعیت تلخ هلند، پشت ویترین حقوق بشر

کاربرد نظریه های سیاسی در قرن بیستم

همه حقوق بشر برای همه

 


