
تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور ردیف

68 200 هراز برتراند راسل

سمیه قدیری:؛ مترجم

1

246 500 منشور صلح حسن اسدی

؛ بابک شمشیری

2

372 500 مجلس شورای 

اسالمی، کتابخانه 

منوچهر نظری

مژگان مدیری:؛ ويراستار

3

248 1000 کیان دانش محمد بیگدلی

؛ اصغر رجبی ده برزویی

4

242 1100 نشر نی شانتال موفی

جواد گنجی:؛ مترجم

5

352 1100 فرهنگ نشر نو،آسیم تامس نیگل

جواد حیدری:؛ مترجم

6

430 1100 بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب پارسه

مادلین کوربل آلبرایت

علی مجتهدزاده:؛ مترجم

7

224 1000 چتر دانش سیدامیررضا محسنی طیب 8

376 1100 نی روح هللا رمضانی

روح هللا اسالمی:؛ مترجم

9

212 200 دیدمان برکلی. اچ.اف

روح هللا عبدالملکی:؛ مترجم

10

242 1000 پیام فن حسین باغداری منفرد:تدوين

یعقوب مقاتلی:؛ تدوين

11

420 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

رهبر طالعی حور

مهران غالمیان:؛ زيرنظر

12

684 500 دنیای اقتصاد دارون عاصم اوغلو

رابینسون. ؛ جیمز ای

13

280 1000 مینوی خرد موسی غنی نژاداهری 14

170 300 نگاه پیر دوران-ژان

هومن حسین زاده:؛ مترجم

15

172 100 فرهیختگان دانشگاه پیروز مجتهدزاده

علیرضا :؛ ويراستار

16

244 500 سنجش و دانش فرزانه نظام آبادی 17

140 1000 شهریاس پوریا هاشمی موحد 18

212 500 شیل الهام رضایی 19

288 200 دانشگاه جامع امام 

موسسه  (ع)حسین 

هادی تاجیک

؛ حسین حیدری

20

180 500 آرمان دانش خلیل غالمی

محمدحسن :؛ ويراستار

21

192 1000 فارسیران آرش عابدی

؛ آرین عابدی

22

714 300 سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

23

216 50 البرز فرجاد محمد رحمانی 24

178 1000 صالحیان بهنام علیپور وقاصلو 25

144 500 طالیه پرسو لئون تروتسکی

حامد شمس:؛ مترجم

26

242 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

مجید :تدوين

توسلی رکن آبادی

27

272 500 دمان هانا آرنت

فرهنگ رجایی:؛ مترجم

28

464 1000 مرکز مطالعات راد جیمیان یانگ:ويراستار

ندا خنده رو:؛ مترجم

29978-600-96324-5-9 800000 نظریه و عمل: دیپلماسی چین

978-622-6304-25-2 310000 درآمدی بر مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان در 

540000فلسفه سیاسی معاصر درس گفتارهای فلسفه ی سیاسی کانت 

(داوری)

978-622-214-592-7 300000 حکمرانی خوب در پرتو برنامه توسعه ملل 

978-964-5783-57-8(undp)متحد 350000 برنامه ی انتقالی : در عصر احتضار سرمایه داری

برای انقالب سوسیالیستی

978-600-02-2074-7 1440000 کاوش ها و چالش ها: حقوق شهروندی

978-600-8579-96-0 330000 جایگاه حقوقی : حقوق هسته ای ایران

فعالیت های هسته ای ایران در روابط بین الملل و 

978-622-7438-27-7 300000 حضور نظامی ایران در سوریه، علل و پیامدها

978-622-6349-41-3 400000 حقوق شهروندی

978-622-7476-01-9 375000 چالش های نظری و عملی دستگاه های نظارتی 

0-929-452-964-978مجلس شورای اسالمی 780000 نگاهی به آینده: چرخه اطالعاتی

978-622-05-1497-8 350000 جهانی شدن و ارزشهای انقالب اسالمی

500000 چالش اعتماد در مناسبات ایران و روسیه

978-622-267-066-5 310000 جامعه شناسی مارکس

978-600-235-093-0 1100000 :  جغرافیای سیاسی ایران و ژئوپولیتیک ایرانی

زیربناهای ژئوپولیتیکی سیاست خارجی و روابط 

978-600-497-087-7 ادامه پاسخ به پرسش چرا : جاده باریک آزادی

2-51-6220-600-978کشورها شکست می خورند؟ 575000 آزادی، اقتصاد و سیاست: جامعه مدنی

کارنامه دکتر سیدکمال الدین : تجلی اعتماد                    

9-245-248-622-978شهریاری نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان  820000 تحلیلی بر روابط ایران و آمریکا در گام اول انقالب

978-622-06-0293-4 5600001 تاریخ سیاسی خارجی ایران از صفویه تا پایان 

4-85-6311-622-978ش1320 تا 879پهلوی اول،  430000 تهدید قریب الوقوع فروپاشی ملی : تجزیه آمریکا

ایاالت متحده آمریکا

978-600-253-713-3 895000 دفترچه خاطرات قرن : به جهنم و جاهای دیگر

7-451-410-600-978بیست و یکم 375000  بر سیاست جنایی ایران در جرم تامین FATFتاثیر 

مالی تروریسم

978-622-06-0272-9 360000 بازگشت امر سیاسی

978-600-490-082-9 600000 برابری و جانبداری

978-600-220-304-5 500000  - 1285)اقلیت های دینی در پارلمان ایران 

9-12-7423-622-978(ش1399 400000 گذشته، حال، آینده با دو رویکرد : آمریکا- ایران 

متفاوت

                    250000 آرمان های سیاسی

978-622-6801-12-6 500000 آموزش صلح با رویکرد میان فرهنگی

شابك بهاء عنوان

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

324 1000 شاپرک سرخ احمد سروش 30

198 1000 مرکز تحقیقات 

سیاست علمی کشور

یوگین باردک

پاتاشنیک. ؛ اریک ام

31

236 200 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

وحید ذوالفقاری 32

292 100 برتراندیشان احمد ستارزاده

مژگان جوزی پور:؛ ويراستار

33

152 10 آریا دانش علی اصغر 

ستوده حاجی عباس علیخانی

34

236 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

سعید محمدپورشاهکالئی

مرتضی :؛ ويراستار

35

308 200 دانشگاه تهران الهه کوالیی

؛ حمیدرضا عزیزی

36

494 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

سال برنارد کوهن

مرتضی چشمه نور:؛ زيرنظر

37

298 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

حجت اله جهانی راده

؛ رشید خلف زاده

38

100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان علوم سیاسی 

مهرپویا مهراس

39

100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان جغرافیا مهرپویا 

مهراس

40

100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان علوم سیاسی 

مهرپویا مهراس

41

416 770 شیرازه کتاب ما ریچارد سندبروک

وحید موسوی داور:؛ مترجم

42

172 200 دانشگاه امام حسین 

، موسسه چاپ و (ع)

 مجلس اعیان بریتانیا 

محمدمهدی :؛ مترجم

43

196 200 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

فردریک بوزو

هادی دولت آبادی:؛ مترجم

44

418 1000 نشر شهر مارکوس ویکس

سعید ماخانی:؛ مترجم

45

418 1000 فرهنگ معاصر حسن بن علی نظام الملک

محمد استعالمی:؛ مصحح

46

118 1000 شهریاس آرزو زارع عسکری

؛ نفیسه واعظ  شهرستانی

47

372 1000 مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، موسسه 

مصطفی جوان 48

344 1000 وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای 

نادر ساعد

؛ قاسم علی دوستی

49

396 1000 نسل روشن دانیل گلدن

سیدعلی موسوی:؛ مترجم

50

294 100 شریف زاده گیورگیس عیسی نژاددریایی 51

454 1000 وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای 

نادر ساعد

؛ قاسم علی دوستی

52

528 1000 سوره سبز بابک نبی زاده 53

216 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

پگاه مصلح 54

254 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

سیدحسین :تدوين

میرجلیلی

55

124 1000 دانش پژوهان شریف 

یار

محمود رشنواز 56

204 1000 پادینا پائوال بالزر

آیه پاینده فر:؛ مترجم

57

13304 500 کتابخانه، موزه و مرکز 

اسناد مجلس شورای 

حسن سبحانی 58

978-622-7488-28-9 400000 از : واژگانی که باید به فرزندان خویش بیاموزیم

7-269-220-600-978شخصیت و اعتماد به نفس تا بردباری و صلح  (اجالسیه چهارم- مجلس هفتم )وکالت ایرانی 

1387/3/6 - 1386/3/7بخش دوم 

978-964-426-986-8 260000 (3)نقدنامه اقتصاد 

978-622-7478-24-2 400000 نقض حقوق بشر توسط کشور متخاصم عربستان 

علیه دولت مظلوم یمن

978-600-8020-78-3 800000 ایران، همسایه ها همسایه ها، ! معرفی می کنم

0-32-6304-622-978ایران 280000 مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی

978-622-7449-29-7 400000 مدیریت حقوق شهروندی

978-964-04-5928-7 80000 معاهدات دفاعی و تعامالت نظامی

80000 محشای معاهدات خلع سالح و کنترل تسلیحات

978-622-247-404-1 850000 ا .آی.چگونه سازمان سی: مدارس جاسوسی

(CIA)آی .بی.، اف(FBI) و سازمان های ،

978-600-8337-17-1 500000 متغیرهای اثرگذار بر روابط خارجی جمهوری 

1-998-419-964-978اسالمی ایران و آلمان در دوره آنجال مرکل 520000 مجلس شورای اسالمی دوره ی هفتم

978-600-439-401-7 330000 سیاست در چند دقیقه

978-600-105-152-4 750000 سیرالملوک

978-964-452-937-5 4700000 سیاست خارجی بریتانیا در نظم جهانی در حال 

2-0015-03-964-978گزارش مجلس اعیان بریتانیا منتشر شده : تغییر 350000 1945سیاست خارجی فرانسه از 

978-600-05-3340-3 60000 سوال و پاسخ بخش ششم رشته علوم 

7-18-7489-622-97978سیاسی کارشناسی ارشد  700000 : سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی

خاستگاه ها، چالش ها و چشم اندازها

978-600-05-3276-5 60000 سوال و پاسخ بخش پنجم رشته علوم سیاسی 

2-3321-05-600-97978کارشناسی ارشد  60000 سوال و پاسخ بخش ششم رشته جغرافیا 

97کارشناسی ارشد 

978-622-248-259-6 930000 ژئوپلیتیک، جغرافیای امور بین الملل

978-622-248-221-3 580000 ، همگرایی (SCO)سازان همکاری شانگهای 

منطقه ای و جایگاه جمهوری اسالمی ایران

978-622-248-220-6 460000 روابط و مناسبات جمهوری اسالمی ایران با کشور 

6-0059-03-964-978بررسی تاریخی سه دهه عملکرد ایران )سودان  700000 زمینه ها، عامل ها و پیامدهای تحول در سیاست 

(مجموعه مقاله ها)خاورمیانه ای روسیه 

978-622-7329-19-3 400000 رقابت های ایران و عربستان در جنوب غرب آسیا

978-622-6866-33-0 320000 روابط هند و ایاالت متحده در عصر پسا جنگ سرد

978-622-95495-4-4 420000 مسیر : راهنمای کاربردی تحلیل سیاست گذاری

3-7457-03-964-978هشت گانه ای برای اثربخشی بیشتر حل مشکالت 450000 رفتارشناسی احزاب سیاسی در دموکراسی 

پیشرفته

978-600-463-357-4 850000 دیپلماسی عمومی عربستان سعودی در تونس و 

(2018 - 2011)مغرب 

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب


