
تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

40 کتاب چرخ فلک خدیجه آسیمه:؛ ويراستار آرمان حسن زاده Hiplanner :راهنمای هدف گذاری، برنامه ریزی و کنترل 1

132 کانون اندیشه جوان بهزاد حمیدیه درآمدی بر لیبرالیسم فرهنگی و نقد آن: آزادراه فرهنگ 2

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور152 سمیه کریم زاده:؛ ويراستار زهره کریم میان:؛ ويراستار ؛ پروانه آقائی ؛ حامد نصیری سیدسروش قاضی نوری آزمایشگاه سیاستی، مفاهیم، ابزارها و کاربردها 3

دانشگاه علوم انتظامی امین 246 ایمان امینی:؛ ويراستار سعید عطازاده:؛ زيرنظر مریم پسنده آشنایی با سازمان های اطالعاتی 4

آموزشی و پژوهشی بوعلی116 الله مرادقلی آموزش علوم اقتصادی بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت اقتصادی 5

دانشگاه علوم انتظامی امین 204 یوسف کرمی:؛ ويراستار غالمرضا رضایی:؛ زيرنظر حسن رضا قیطاسی اصول و مبانی مرزبانی 6

104 راز نهان ؛ محمدرضا رفیعی دولت آبادی علیرضا زرگر (پس از فروپاشی شوروی)ایران و ثبات سیاسی در تاجیکستان  7

252 ثالث رهام برکچی زاده:؛ ويراستار سلمان صادقی زاده:؛ مترجم آلن تورن نظریه اجتماعی در جامعه پساصنعتی: بازگشت کنشگر 8

198 نسل روشن سیدعلی موسوی:؛ مترجم ؛ جان کریاکو گرت پورتر از نگاه عضو سازمان سیا از کودتای سیا تا آستانه جنگ: بحران در ایران 9

296 بیدگل مهدی نصراله زاده:؛ مترجم موریتسیو ویرولی جستاری در باب وطن پرستی و ملی گرایی: برای عشق به میهن 10

256 دانشگاه تربیت مدرس ؛ محمدجعفر حبیب زاده درید موسوی مجاب بررسی تحلیلی و تطبیقی مصونیت پارلمانی از منظر حقوق کیفری 11

352 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ زهرا جوانمردی فریبا حاجیعلی بررسی فقهی حقوقی حفظ حریم خصوصی در بستر رسانه و فضای مجازی 12

188 سخنکده اسماعیل صمیمی پور:؛ ويراستار زهرا خلیلی پیامدهای برگزیت بر روابط انگلیس و آمریکا 13

352 مهدخت علی نورزاد:؛ ويراستار ؛ سمیه گلپورچمرکوهی غالمرضا توکلی جایگاه سیاسی و اجتماعی جنبش کارگری از آغاز تا کنون 14

374 دانشگاه تربیت مدرس علی ساعی 1357 - 1398چرخش نخبگان قدرت در ایران  15

منشور صلح،موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی162 زینب صدوقی  دانشگاه و صلح 16

766 اگر هایده عبدالحسین زاده:؛ ويراستار ؛ پدرام الوندی مصطفی معین بانگ بی پژواک اصالح طلبی: 84روایت  17

254 ثالث نازنین خلیلی پور:؛ ويراستار کتایون المع زاده روزنه ای به اتاق های دربسته 18

510 کرگدن فاطمه سعیدی:؛ ويراستار محمدرضا معمارصادقی:؛ مترجم مارتین لوتر کینگ زندگی نامه خودنوشت 19

دانشگاه علوم انتظامی امین 216 مهدی ترکمان:؛ ويراستار غالمرضا کارگر:؛ زيرنظر ؛ مسعود سلطانی ؛ سیدال فعال رضا کاظمی سازمان و وظایف مرزبانی 20

موسسه چاپ و انتشارات (ع)دانشگاه جامع امام حسین 472 حامد اسفندیاری بررسی تحلیلی شروط رهبر انقالب در امضای برجام: سند صیانت 21

دانشگاه علوم انتظامی امین 182 میثم احمدی:؛ ويراستار رضا بیرانوند:؛ زيرنظر محمد عترت دوست فقه و حقوق نظارت و بازرسی 22

104 نمای علم امین صبحی مدیریت سواد رسانه ای و منابع کسب خبر 23

144 شاپرک سرخ عباس مظاهری پورکلهرودی:؛ ويراستار حمیدرضا نصریان مفاهیم، تجارب و چشم انداز: مشارکت شهروندی در شهر 24

272 بشارت فهیمه نظری:؛ ويراستار نظام اکبری خنجی بررسی نظریه های مهاجرت در ارتباط با رویکرد مهاجرت ایرانیان به امارات متحده عربی: مهاجرت 25

352 نی رامین کریمیان:؛ مترجم چارلز کرزمن ناگهان انقالب 26

104 (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2103کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته جغرافیای سیاسی  دپارتمان جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف  27

104 (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2160کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان شریفمدرسان شریف  28

84 مدیران اندیشه مهرناز بوجاری صفت:؛ ويراستار امیررضا نعمتی:؛ مترجم کسری حسین مستوفی:؛ مترجم ایملدا آرائو (کتابچه راهنما)هر آنچه که قبل از مهاجرت به پرتغال باید بدانید  29978-622-97788-3-8 580000

978-622-07-1281-7 100000

978-622-07-1316-6 100000

978-964-6073-82-1 850000

978-622-06-0324-5 960000

978-622-7747-20-1 400000

978-600-463-443-4 290000

978-964-452-738-8 1500000

978-600-363-512-8 350000

978-622-6420-87-7 1000000

978-600-363-510-4 300000

978-622-7695-02-1

978-600-405-725-7 650000

978-622-7034-25-7 650000

978-622-6801-24-9 500000

978-600-7742-71-6 350000

978-622-95352-3-3 900000

978-622-7034-16-5 550000

978-622-08-0699-8 990000

978-622-247-737-0 490000

978-622-7554-55-7 930000

978-600-8782-72-8 300000

978-600-405-726-4 625000

978-622-283-016-8 400000

978-600-363-499-2 400000

978-622-98500-3-9 400000

978-600-363-417-6 550000

978-600-8714-22-4 200000

978-600-159-375-8 250000

شابك بهاء

 


