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180 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

ساناز گودرزی

احمد بینا:؛ زيرنظر

1

44 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

احمد بینا

بهار اخوان:؛ تهیه و تنظیم

2

46 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

ساناز گودرزی

؛ بهار اخوان

3

74 موسسه تحقیقاتی 

تدبیر اقتصاد

نسیبه زارعی 4

206 سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

حاتم قادری 5

568 سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

سیمورمارتین لیپست

علیرضا :؛ مقدمه

6

400 شرکت سهامی 

انتشار

اس نای.جوزف

مجتبی امیری وحید:؛ مترجم

7

158 دانش  پژوهان شریف یار معصومه رمضانی 8

242 صالحیان داود افسری

؛ لیال شهریاری

9

344 دافوس مجید کریمی 10

194 حانون راحیل فریمانه 11

268 سنجش و دانش علیرضا خردفالح 12

110 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

اعظم سپیانی

احمد بینا:؛ زيرنظر

13

176 میزان حمید زنگنه 14

364 نارون دانش علیرضا آقاحسینی

؛ سیدمحمدجواد میرخلیلی

15

112 مانز فرزاد آزادی

؛ مریم مرادی

16

344 اشجع محمدرضا جواهری 17

240 دیدمان  سازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی

18

244 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

عبدالرحمن حسنی فر

سیاوش صفری:؛ ويراستار

19

330 میزان بهزاد عطارزاده 20

46 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

بهار اخوان

؛ اعظم سپیانی

21

150 استاد شهریار مینا جعفرپوراوجقاز 22

280 حقوقی محمود عباسی

؛ آرین پتفت

23

240 حقوقی  جمعی از نویسندگان

محمود عباسی:؛ مقدمه

24

548 چشمه تونی جات

محمد رضاییان:؛ زيرنظر

25

84 رشد فرهنگ راضیه خوری صالح آبادو 26

204 شرکت سهامی 

انتشار

آزاده عبدهللا زاده شهربابکی 27

148 کرگدن الیمن تاور سرجنت

امیر یداله پور:؛ مترجم

28

182 صالحیان مهدی مظلومی 29

184 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

ساناز گودرزی

احمد بینا:؛ زيرنظر

30

84 گنجور بهمن شهزادی 31

194 نشر مرکز وندی براون

سهند ستاری:؛ مترجم

32

شابك بهاء عنوان

978-622-7452-19-8 650000 human rights achievements of the Islamic Republic of Iran... 

978-622-7452-21-1 400000 The performance of the special rapporteur on Iran

978-622-7452-24-2 500000 The situation of human rights in Iceland

978-600-8083-87-0 400000 امکان سنجی تامین کاالهای اساسی از طریق کشورهای اتحادیه اوراسیا

978-964-459-434-2 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

978-600-02-2226-0 630000 مبانی اجتماعی علم سیاست: انسان سیاسی

978-964-325-590-9 800000 اهمیت اخالق؟ روسای جمهور و سیاست خارجی آمریکا از فرانگلین روزولت تا ترامپ

978-622-7623-07-9 600000 ایران و اتهام نقض حقوق بشر

978-622-214-766-2 400000 ایران، عربستان چالش های خاورمیانه

978-622-6780-62-9 850000 (پیکو- پیکو و پساسایکس - سایکس )بازرسم مرزهای جدید غرب آسیا و پیامدهای آن 

978-622-7482-80-5 600000 بررسی تطبیقی دولت حداکثر با دولت حداقل با محوریت قانون و آزادی

978-622-05-2144-0 250000 2019 تا 2000بررسی تطبیقی دیپلماسی عمومی هند و ایران در قبال پاکستان از 

978-622-7452-22-8 600000 بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور سوئد

978-622-212-200-3 450000 (دو زبانه)پانصد گفتار در باب دیپلماسی 

978-622-7318-61-6 500000 پساصهیونیسم و ناامنی هستی شناختی اسراییل

978-600-8452-10-2 تاثیر تهدیدات نظامی آینده بر تئوری بازی جنگ

978-622-6461-16-0 700000 (از عهد باستان تا قرن هجدهم)تاریخ فلسفه سیاسی غرب در یک نگاه 

                    730000 گزارش سازمان همکاری و توسعه : تشدید نابرابری و تضعیف طبقه متوسط در غرب

3-01-7689-622-978از وضعیت پیش روی طبقه متوسط در کشورهای غربی (OECD)اقتصادی  530000 (فراسوی نقد آرای همایون کاتوزیان)جامعه و سیاست در ایران 

978-622-212-172-3 800000 جستاری درباره مطالعات سیاست عمومی و علم سیاست

978-622-7452-23-5 450000 حقوق بشر در ایسلند

978-622-7577-25-9 980000 حقوق شهروندی در امور بین الملل

978-622-97610-7-6 650000 حقوق شهروندی؛ از اسناد بین المللی تا پاسخ ملی به اچ آی وی

978-622-96824-6-3 550000 مجموعه مقاالت: حقوق شهروندی؛ از حق بر سالمت تا پاندمی کرونا

978-622-01-0640-1 در گفت وگو با تیموتی اسنایدر: در باب قرن بیستم

978-622-205-367-3 260000 درآمدی بر سواد رسانه ای

978-964-325-595-4 400000 درآمدی بر کیفیت قانون

400000 درآمدی کوتاه بر آرمان شهرگرایی

978-622-214-770-9 300000 درماندگی مالی

978-622-7452-18-1 650000 1399 - 1398راز ماندگاری : دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران

978-622-7621-77-8 200000 دموکراسی در ینگه دنیا

978-964-213-494-6 658000 افول حاکمیت: دولت و دیوار



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

416 پیله آدریان لفت ویچ

جواد افشارکهن:؛ مترجم

33

136 اساتید دانشگاه یاسر میرزایی 34

222 شهر یاس،اندیشکده 

روابط بین الملل

منصور باقدم

زهرا خانیانی:؛ ويراستار

35

236 تایماز سجاد مصطفی پور 36

80 مهر راوش احسان 

اقبال سعیدی ابواسحقی

37

450 مهراندیشان سپهر محمد مقدم

هادی شفیعی:؛ ويراستار

38

192 موسسه نشر و 

تحقیقات ذکر

محمدمهدی سیدناصری 39

192 حقوقی محمود عباسی

؛ آرین قاسمی

40

256 نارون دانش محمدباقر حسین پور

؛ محمدمهدی سلیمانی

41

480 وابسته به )نهادگرا 

موسسه غیرانتفاعی 

حسین درودیان 42

118 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

داود متقیان 43

110 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

اعظم سپینانی

احمد بینا:؛ زيرنظر

44

104 مدرسان شریف  دپارتمان علوم سیاسی 

مدرسان شریف

45

104 مدرسان شریف  دپارتمان علوم سیاسی 

مدرسان شریف

46

104 مدرسان شریف  دپارتمان علوم سیاسی 

مدرسان شریف

47

104 مدرسان شریف  دپارتمان علوم سیاسی 

مدرسان شریف

48

104 مدرسان شریف  دپارتمان علوم سیاسی 

مدرسان شریف

49

104 مدرسان شریف  دپارتمان علوم سیاسی 

مدرسان شریف

50

410 نگارستان اندیشه مهدی عباسی

عباس منوچهری:؛ زيرنظر

51

78 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

امین طاهریان نیک 52

492 امیرکبیر مرتضی احمدی 53

978-622-7620-05-4 1296000 پیرامون اهمیت سیاست در توسعه: دولت های توسعه گرا

978-622-7661-43-9 550000 رویکرد جهادی در مدیریت پروژه های شهری

978-600-8337-34-8 800000 با استفاده از مکتب امنیتی )سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و تروریسم تکفیری 

2-089-403-600-978(کپنهاگ 200000 سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران

978-600-7119-90-7 300000 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

978-622-7272-29-1 95000 امتداد عدالت تا ابد: عدالت ابدی

978-622-237-176-0 420000 را بهتر بشناسیم (FATF)= گروه ویژه ی اقدام مالی 

978-622-97610-3-8 550000 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی : مشارکت کودکان در پارلمان ها بانضمام

8-12-7318-622-978های الحاقی آن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل 420000 (2016 - 2001)مطالعه تطبیقی قدرت نرم آمریکا در عراق و افغانستان 

978-622-98064-0-1 790000 روایتی نو از نقش بانک ها در خلق پول امروز به همراه تحلیلی جامع از : معماران پول

0-738-275-622-978تحوالت پولی کشور 380000 مقایسه دیدگاه اندیشمندان درخصوص انقالب ها

978-622-7452-17-4 500000  بر اساس معاهدات بین المللی و حقوق 2020نقض حقوق بشر در انتخابات آمریکا 

8-9747-11-964-978بشری 100000 نمونه سوال و پاسخ بخش اول مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللی 

9-0015-07-622-98978کارشناسی ارشد  100000 نمونه سوال و پاسخ بخش پنجم مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللی 

1-9944-11-964-98978کارشناسی ارشد  100000 نمونه سوال و پاسخ بخش چهارم مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللی 

4-9815-11-964-98978کارشناسی ارشد  100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش دوم مجموعه علوم سیاسی کارشناسی ارشد 

978-964-11-9881-9 100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش سوم مجموعه علوم سیاسی کارشناسی ارشد 

978-622-07-0095-1 100000 نمونه سوال و پاسخ بخش ششم مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللی 

98کارشناسی ارشد 

978-964-00-2150-7 1040000 شرح مذاکرات برجام: کمیسیون برجام

                    750000 مموعه مقاالت: هویت ملی و جهانی شدن

978-622-08-0439-0 700000 مقننه، مجریه، قضائیه: وظایف و اختیارات قوای سه گانه


