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180 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

علیرضا محجوب

؛ محمدصادق محسنی کبیر

آشنایی با مبانی اقتصاد 1

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

آفات سیاسی 2

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ علی اصغر یادگاری

آگاهی سیاسی 3

40 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

آموزش سیاسی: آموزش 4

68 گنجور مهدی خانعلی زاده  ایاالت متحده آمریکا و 2020آینده پژوهی انتخابات ریاست جمهوری 

راهبردهای احتمالی آمریکا در قبال ایران پس از انتخابات

5

390 شیرازه کتاب ما بیانکاماریا فونتانا

محمدعلی :؛ مترجم

ابداع جمهوری مدرن 6

194 افکار جدید الیمن تاور سارجنت

محمد نصراوی:؛ مترجم

آرمانشهرباوری: اتوپیانیسم 7

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ مهرناز نصریه

اجماع سیاسی 8

280 دمان فرهنگ رجایی

حمیرا مشیرزاده:؛ مترجم

هنجار امر سیاسی اندیشه و عمل کنت و تامپسن/ اخالق  9

36 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

ارتباطات سیاسی 10

288 مبین اندیشه کابک خبیری

؛ مهسا شاه محمدی

مداخله و گسترش: استراتژی های آمریکا در قرن بیست و یکم 11

148 صفر تا صد عادل شیرازی

؛ عارف شیرازی

روابط با دیگران- افسران حفاظت حرفه ای  12

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

اقتدار سیاسی 13

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

اقتدارگرایی 14

84 یمام ماشاءاله استا اقتصادشناسی با جمالتی آسان و گویا 15

32 شهر قلم لیزبث کایزر

وحید مهمان نواز:؛ مترجم

املین پنک هرست 16

168 سنجش و دانش محمدرضا وهاب زاده گردرودباری ایدیولوژی آرمانی در حقوق بشر بین المللی 17

258 گام نو ابراهیم توفیق

؛ بابک افشار

چشم اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در : بازآرایی امپراتوری

ایران

18

536 روزگار سیدامیربرهان قافله باشی جدال سلبی میان دو سنت در ایران: بازشناخت مفهوم ایران 19

172 سنجش و دانش راضیه فرمانی بررسی روابط سیاسی ایران با الجزایر از زمان استقالل الجزایر تا کنون 20

148 شهریاس علیرضا شاطری مبارکه

؛ زهرا خانیانی

بررسی نقش بی ثباتی سیاسی در ایجاد دولت شکننده 21

202 شهر یاس سیده راضیه مختاری یوسف آباد

؛ غالمحسین حیدری

یک تحلیل جغرافیایی: بنیادگرایی در خاورمیانه 22

94 زالل سبز رضا پیرهادی

؛ زهرا پیرهادی

بهینه سازی صنایع مس 23

22 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

بی ثباتی سازی 24

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ علی اصغر یادگاری

پاسخگویی سیاسی 25

200 سروش برتر پیتر شوایستر

شمس الدین نیک منش:؛ مترجم

(سوء استفاده کنندگان قدرت توسط نخبگان امریکا)پروفایل فساد  26

160 میعاد اندیشه کالوس فون بایمه

امید ممتاز:؛ مترجم

دموکراسی-پوپولیسم جناح راستی عنصر نئو 27

142 حانون مجبتی باقریان تاثیرات سواد رسانه ای بر هوش هیجانی 28

140 الهدی سیدمحمد حسینی 1920 - 2020تاریخ روابط خارجی ایران و عربستان  29978-964-439-762-2 700000

978-622-231-536-8 300000

978-622-7482-64-5 450000

978-622-6784-65-8 120000

978-622-7593-03-7 400000

978-622-7627-32-9 300000

978-622-7480-58-0 120000

978-600-8337-30-0 500000

978-600-8337-27-0 600000

978-622-233-103-0 960000

978-622-05-1858-7 450000

978-622-05-1688-0 350000

978-964-6917-98-9 580000

978-600-8772-52-1 100000

978-600-320-804-9 240000

978-622-7480-59-7 120000

978-622-6784-85-6 120000

978-600-239-381-4 800000

978-622-6770-80-4 600000

390000

978-622-7602-14-2 230000

978-622-7542-70-7 400000

978-622-7490-19-0 120000

978-622-7484-13-7 150000

978-622-6843-04-1 600000

978-622-7490-12-1 120000

978-622-7602-56-2 350000

978-622-275-892-9 600000

978-622-7480-60-3 120000

شابك بهاء
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384 اختران اریک لیدمن - سون

سعید مقدم:؛ مترجم

تاریخ عقاید سیاسی از افالطون تا هابرماس 30

40 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ علی اصغر یادگاری

تبلیغات سیاسی 31

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

تحلیل سیاسی 32

116 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

وحید کریمی

؛ رحیم مسیبی ملک خیلی 

تحلیلی بر موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران 33

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ علیرضا رضایی

تحمل سیاسی 34

178 اساتید دانشگاه فاطمه محمدی تخلفات انتظامی قضات و اشخاص وابسته به دادگستری 35

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

توسعه ی مردمی 36

262 دانشگاهی فرهمند حامد زندیان

؛ تلما ظهریان مقدم

جایگاه هدفمندسازی یارانه ها در عدالت در سالمت 37

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

جریان های سیاسی 38

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

جغرافیای سیاسی 39

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

(کلیات)جهانی شدن  40

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

جهانی شدن و مطالبات مردم 41

148 آشیان ریچارد ج برنستاین

حمید قانعی:؛ مترجم

چرا هانا آرنت را باید امروز خواند 42

128 موسسه فرهنگی 

هنری قدر والیت

حرم در انتظار ما موسسه فرهنگی قدر والیت 43

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ علی اصغر یادگاری

حریم خصوصی 44

224 استاد شهریار اکرم حمیدپور

؛ افشین جعفری

حکمرانی شایسته در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 45

464 طرح نو دیوید وایز

راس. ؛ تامس بی

CIAدستگاه جاسوسی ایاالت متحده و : حکومت نامرئی 46

154 قلم نوآور سودابه جلیلی خط مشی گذاری، اجرا و ارزیابی خط مشی 47

196 شیرازه کتاب ما هیرشمن. آلبرت او

محمد مالجو:؛ مترجم

انحراف، بیهودگی، مخاطره: خطابه ارتجاع 48

248 نشر نی ویلیام هاویت

آقاصوفی هندی:؛ مترجم

نخستین رساله فارسی در شناخت : دام صیادان یا عبرت ایرانیان

استعمار انگلیس در شبه قاره هند

49

460 صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی 

آلفرددبلیو مکوی

روح هللا عبدالملکی:؛ مترجم

ظهور و افول قدرت جهانی آمریکا: در سایه قرن آمریکایی 50

272 اختران حسن قاضی مرادی نگاهی به نامدنیت های سیاسی و اجتماعی در : در فضیلت مدنیت

ایران

51

192 اندیشه احسان حسین ابوالحسن تنهائی تفسیرگرایی آلمانی: دستگاه نظری مارکس 52

560 اختران مایکل پرنتی

خلیل شهابی:؛ مترجم

دموکراسی برای شماری چند 53

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

دولت اقتدارگرا 54

144 کانون اندیشه جوان مجید بهستانی جستاری در منافع ملی ایران: دیپلماسی بی کراوات 55

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

دیپلماسی فرهنگی 56

328 حکمت شادان فرانک دیکوتر

مهرداد موالیی:؛ مترجم

کیش شخصیت دیکتاتورها در قرن بیستم: ذهن پیشوا 57

236 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

محسن بیوک (در محیط پسابرجام)راهبردهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران  58

978-622-96860-8-9 690000

978-600-8828-54-9 200000

978-600-159-365-9 230000

978-622-7480-54-2 120000

978-964-207-183-8 1100000

978-622-7480-36-8 120000

978-964-207-141-8 550000

978-622-7303-21-6 570000

978-622-06-0330-6 580000

978-964-12-1792-3 1000000

978-622-99621-7-6 700000

978-600-8514-95-4 300000

978-622-6487-18-4 1100000

978-964-489-116-8 980000

978-964-495-650-8 200000

978-622-6784-23-8 120000

978-622-7480-32-0 120000

978-600-7293-59-1 280000

978-622-7480-67-2 170000

978-622-7480-31-3 120000

978-622-7315-19-6 800000

978-622-6784-63-4 120000

978-622-7661-18-7 750000

978-622-7602-97-5 170000

978-622-7287-20-2 320000

978-622-7490-71-8 60000

978-622-7602-26-5 320000

978-622-7490-70-1 120000

978-964-7514-00-2 650000
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24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

رشد سیاسی 59

22 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

رفتار سیاسی 60

32 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

رفتارشناسی سیاسی 61

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ علیرضا رضایی

رقابت سیاسی 62

150 سرو اندیشه مریم دولت رفتارحقیقی طاهریان، صفاریان، سامانیان و : روابط سیاسی دولت های متقارن

غزنویان

63

410 دانشگاه جامع امام 

موسسه  (ع)حسین 

آکان مالیجی

واکر. ؛ استیون جی

روان شناسی رابطه ایران و آمریکا 64

148 سنجش و دانش باری ریچاردز

سغری مرادی:؛ مترجم

روانشناسی سیاست 65

48 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ میثم حیدری

روش تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی 66

304 میزان مجید وحید

؛ رنو پایر

زمان سیاست و سیاست گذاری عمومی در جمهوری اسالمی ایران، 

جمهوری فرانسه و ایاالت متحده آمریکا

67

304 سرایش تیم مارشال

علی مطیفی فرد:؛ مترجم

مروری بر ده نقشه گوناگون که آنچه برای درک : زندانیان جغرافیا

سیاست جهانی نیاز داریم

68

208 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

محسن عزیززاده

؛ داود رضائی سکه روانی

ژئوپلیتیک و تحوالت تاریخی معاصر ایران 69

86 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

احمد ساالری

؛ جواد شاپوری

سطح دانش سیاسی و تاثیر آن بر قدرت دفاعی 70

44 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ میثم حیدری

سواد رسانه ای و کارکردها 71

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

سیاست خارجی توسعه گرا 72

238 آرون یوسف محمدی

مجید بزرگمهری:؛ مقدمه

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر پایه نظریه واقع گرایی 

(1357 - 1394)

73

118 مرکز تحقیقات 

سیاست علمی کشور

امیرهوشنگ حیدری

؛ حسن بشیری

سیاست گذاری آینده محور علم و فناوری در حوزه مدیریت منابع آب 74

300 تیرگان حسن بن علی نظام الملک

؛ سمائه دلیرکوهی

به همراه شرح کامل دشواری ها: سیاست نامه 75

300 صانعی شهمیرزادی حمید رخی باغسنگانی شبیه سازی عددی مسائل غیر  خطی در مهندسی با استفاده از 

LS-DYNAنرم افزار 

76

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

صلح و امنیت 77

162 استاد شهریار میالد فاتحی

؛ افشین جعفری

عدالت انتقالی و صلح و امنیت بین المللی 78

64 بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب پارسه

جورج اورول

سودابه قیصری:؛ مترجم

فاشیسم و دموکراسی 79

72 طالیه پرسو لئون تروتسکی

محمد رادمنش:؛ مترجم

چیست و چگونه می شود با آن مبارزه کرد؟: فاشیسم 80

280 ژرف جورج لوکاچ

حسین اقبال طالقانی:؛ مترجم

فرآیند دموکراتیزاسیون 81

400 ساواالن ایگیدلری  داوانوربو

بیژن اسدی مقدم:؛ مترجم

فرهنگ و سیاست های ناسیونالیستی در جهان سوم 82

494 موسسه فرهنگی، 

هنری و انتشارات 

نمایندگی های : تهیه و تنظیم

فرهنگی جمهوری اسالمی 

فعالیت های فرهنگی کشورها در عرصه بین الملل 83

292 سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

آرتور جی رینرسون

آزاده :؛ مترجم

قانون نویسی گام به گام 84

308 شیرازه کتاب ما ریچارد الکمن

وحید موسوی داور:؛ مترجم

قدرت دولت ها 85

120 حزب اراده ملت ایران کورش الماسی

؛ افشین فرهانچی

مجموعه مقاالت: لزوم اجماع بر سر منافع ملی 86

356 گنجور سیداسدهللا اطهری مریان

؛ حسن شمسینی غیاثوند

مبانی مشروعیت سیاسی در اندیشه شهید مطهری 87978-622-7484-49-6 320000

978-622-7489-59-0 650000

978-622-95357-9-0 250000

978-964-439-813-1 1500000

978-600-02-2217-8 330000

978-964-8925-09-8 580000

                    950000

978-600-253-755-3 190000

978-964-5783-58-5 150000

978-622-7480-30-6 120000

978-622-6487-69-6 950000

978-600-324-486-3 700000

                    530000

978-964-231-982-4 750000

978-622-95495-8-2 300000

978-622-7602-31-9 320000

978-622-7480-38-2 120000

978-622-7287-05-9 520000

978-622-7287-11-0 220000

978-622-212-151-8 600000

978-964-92035-0-8 650000

978-622-05-1741-2 450000

978-622-7602-17-3 420000

978-622-97502-2-3 350000

978-964-452-999-3 1050000

978-622-7602-18-0 170000

978-622-7490-75-6 120000

978-622-7480-68-9 120000

978-622-7490-73-2 120000
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944 اندیشه ارشد علی صفیارپور

؛ محمدصادق آروین

طراحی : مجموعه تست های طبقه بندی شده اصول روابط بین الملل

پاسخنامه کامال تشریحی -  منبع اصلی 11 تست مفهومی از 4000

88

736 اندیشه ارشد آموزش و پرورش تطبیقی آموزش : مجموعه نکته و تست علوم تربیتی گروه مولفین انتشارات ارشد

و پرورش ابتدایی، پیش دبستانی نکات کلیدی و طالیی همراه با 

89

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ علی اصغر یادگاری

مدلهای تصمیم گیری در سیاست 90

140 نخبگان اسماعیل محمدی

؛ مهدی صادقی ماهی آبادی

مدیر موفق شهری 91

28 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

مدیریت انتخابات 92

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

مردم و انتخابات 93

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

؛ حسین مصلحتی کوچصفهانی

مردم مداری 94

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی
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