
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-245-604- 480000 252 آفتاب گیتی سیدفرامرز قرآنی (MBA)اقتصاد برای مدیران اجرایی  1

978-600-367-733- 2400000 912 نیماژ جان قزوینیان 2020 تا 1720از :  ایران و آمریکا تاریخ یک رابطه 2

978-600-253-797- 1490000 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه464 سیدحسین موسویان نگاهی از درون گذشته ای شکست خورده و مسیری به سوی مصالحه: ایران و ایاالت متحده 3

978-622-98008-2- 1480000 344 نیشا سیارا تورس اسپلیسی بازاریابی سیاسی و برندهای سیاسی 4

978-622-05-2643- 250000 204 سنجش و دانش مهدی پورکیانی PALERMO و FATFپیامدهای عضویت ایران در  5

978-622-05-2291- 250000 130 سنجش و دانش حسین بیگ میری تقالی هژمونی 6

978-622-7543-34- 730000 358 خوب دیویدامانوئل هافمن داستانی واقعی از توطئه و خیانت در جنگ سرد: جاسوس میلیارد دالری 7

978-600-8945-83- 980000 154 استاد شهریار طالب ابراهیمی جمهوری اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی 8

978-600-8945-56- 950000 192 استاد شهریار حمید سرمدی جهانی شدن و حاکمیت دولت ها از دیدگاه نئورئالیسم 9

978-964-495-661- 250000 موسسه فرهنگی هنری قدر والیت، کتابهای گل آبی108 محسن بغالنی (ویژه نوجوان)چه کسی ماشه را چکاند؟  10

978-600-367-732- 356 نیماژ ارنستو الکالئو در باب عقل پوپولیستی 11

978-964-8925-02- 230000 80 ژرف لوئی آلتوسر دیالکتیک تاریخ به همراه یک مصاحبه با لویی آلتوسر 12

978-600-282-181- 450000 208 دادگستر جیران عاصمی رابطه حاکمیت و تابعیت 13

978-600-97656-2- 260000 پژوهشکده مطالعات راهبردی200 علیرضا خسروی روش شناسی تحلیل ریسک و سناریوهای ثبات سیاسی 14

978-622-08-1089- 900000 آموزشی تالیفی ارشدان300 اشلوسر-دیرک برگ  اصول و کاربردها: روش های ترکیبی در سیاست مقایسه ای 15

978-622-07-0694- 100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2103کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته جغرافیای سیاسی  دپارتمان جغرافیا مدرسان  16

978-622-07-0747- 100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2160کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان  17

978-622-08-0683- 350000 آموزشی تالیفی ارشدان130 سیدمهدی موسوی حاجی سیاست خارجی اسرائیل در قبال بحران سوریه 18

978-600-7119-94- 700000 284 مهرراوش حسین محمدی سیر تحوالت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 19

978-622-7020-33- 1900000 688 کهکشان علم کریم اسمعیلی فرجام آمریکا در تایتانیک 20

978-622-07-0999- 100000 104 مدرسان شریف  (مرحله اول) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان  21

978-622-07-1331- 100000 104 مدرسان شریف  (مرحله چهارم) 1399 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان  22

978-622-07-1053- 100000 104 مدرسان شریف  (مرحله دوم) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان  23

978-622-07-1148- 100000 104 مدرسان شریف  (مرحله سوم) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان  24

978-622-6700-12- 1000000 440 پگاه روزگار نو ترنس بال نظریه سیاسی و پراکسیس 25



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-07-1095- 100000 104 مدرسان شریف  1399دکتری سال  (مرحله اول) (2103کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته جغرافیای سیاسی  دپارتمان جغرافیا مدرسان  26

978-622-07-1155- 100000 104 مدرسان شریف  (مرحله اول) 1399دکتری سال  (2160کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان  27

978-600-05-3941- 100000 104 مهرپویا مهراس 98نمونه سوال و پاسخ رشته اقتصاد بخش هشتم ارشد  دپارتمان اقتصاد مهرپویا مهراس 28

978-600-07-2792- 100000 104 مدرسان برتر 99 بخش سوم دکتری 2103نمونه سوال و پاسخ رشته جغرافیای سیاسی کد  دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر 29

978-600-05-3974- 100000 104 مهرپویا مهراس 98نمونه سوال و پاسخ رشته علوم سیاسی بخش هشتم کارشناسی ارشد  دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا  30

978-600-07-2815- 100000 104 مدرسان برتر 99 بخش سوم دکتری 2160نمونه سوال و پاسخ رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل کد  دپارتمان علوم سیاسی مدرسان  31

978-600-456-246- 860000 320 هرمس مایکل آرتور لدین هزیمت یا شکست رسوای امریکا در ایران 32

978-622-97426-1- 390000 204 حداد محمدرضا حدادپورجهرمی کارتابل 33


