
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

130 99/05/11 500 320.011 1 نگارستان اندیشه سعید ماخانی:نويسنده

152 99/05/15 100 327.174709

55

1 بانژ محمدجواد یافتیان:نويسنده

264محبوبه مرادی:؛ نويسنده 99/05/01 1000 328.272820

955

1 دانشگاه امام صادق 

(ع)

روح هللا کهن هوش نژاد:نويسنده

508داوود منظور:؛ مقدمه 99/05/15 1000 322.501 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

جرارد لوسیون:نويسنده

342سباستین ریتنس:؛ نويسنده 99/05/15 1000 320 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

محمدابراهیم سقزچی:نويسنده

420معصومه مهدوی پور:؛ ويراستار 99/05/04 200 327.127300

92

1 قطره ادواردج اسنودن:نويسنده

198میرجواد سیدحسینی:؛ مترجم 99/05/14 1000 327.55 1 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

محسن بیوک:نويسنده

282سیدحمید :؛ نويسنده 99/05/14 1000 327.470171

3

1 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

بابک بوذری:نويسنده

224احمد براری:؛ ويراستار 99/05/01 1000 320.23 1 دانشگاه امام صادق 

،موسسه (ع)

سیداحمد :گردآورنده

66موسوی صمدی 99/05/19 1000 327.648 1 فراروان شناسی احمد عالمه فلسفی:نويسنده

224 99/05/12 1100 323 1 هزار رنگ حامد خانی:نويسنده

232 99/05/05 200 327.2 1 سازمان جهاد 

دانشگاهی تهران

امیرهوشنگ :نويسنده

240میرکوشش 99/05/14 500 320.60955 1 شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

کیومرث اشتریان:نويسنده

406فاطمه زهرا :؛ ويراستار 99/05/15 1000 327.55054 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

حامد عسگری کرمانی:نويسنده

278مرتضی چشمه نور:؛ زيرنظر 99/05/15 1000 327.17 1 دیبادخت رضا قلی زاده شمس:نويسنده

244اکبر آزادی:؛ نويسنده 99/05/15 1000 327.174 1 دیبادخت حسین سوری:نويسنده

512مرضیه حضرتی:؛ ويراستار 99/05/06 300 327.41 1 هرمس مارک گارنت:نويسنده

448سایمون مبون:؛ نويسنده 99/05/05 1000 327.55 1 دانشگاه امام صادق 

(ع)

حسین محمدی سیرت:نويسنده

256 99/05/15 1000 320.60113 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

رابرت لمپرت:نويسنده

88استیون دبلیو پوپر:؛ نويسنده 99/05/04 10 330 1 البرز فردانش مسعود صفری:نويسنده

98حدیث صیحه ای:؛ نويسنده 99/05/01 500 327.117 1 دانشکده علوم و فنون 

فارابی

محمدحسین صنیعی:نويسنده

76حمیدرضا شفاعت:؛ ويراستار 99/05/19 1000 321.8 1 سروش برتر سعید فخرواعظی:گردآورنده

140 99/05/19 1000 327.101 1 فراروان شناسی احمد عالمه فلسفی:نويسنده

100 99/05/06 1000 320 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم : گردآورنده

104سیاسی مدرسان شریف 99/05/06 1000 320 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم : گردآورنده

124سیاسی مدرسان شریف 99/05/06 500 320.85 1 آسو سهراب مقصودی:نويسنده

192 99/05/01 500 320.954 1 دانشکده علوم و فنون 

فارابی

رضا خلیلی:نويسنده

104محمد کرمی پرزانی:؛ ويراستار 99/05/04 500 323.0953 1 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

اعظم سپیانی:گردآورنده

194زهره پونکی:؛ ويراستار 99/05/13 1000 324.955 1 فانوس دنیا سیدامین میرزایی:نويسنده

1112حامد گومه ای:؛ نويسنده 99/05/08 500 328.55092 1 کتابخانه، موزه و مرکز 

اسناد مجلس شورای 

حسن سبحانی:نويسنده

7652 99/05/08 500 328.55092 1 کتابخانه، موزه و مرکز 

اسناد مجلس شورای 

حسن سبحانی:نويسنده

374 99/05/15 400 327.550469 1 بنیاد ایران شناسی محمد بهرام زاده:به اهتمام

حمیدرضا زیبایی:؛ مترجم

978-600-220-255-0  (اجالسیه چهارم- مجلس ششم )وکالت ایرانی 

1382/3/7 - 1383/3/6978-964-8776-33-1 930000 کشور پرتغال، خلیج فارس و ایران صفوی 

(اکتاایرانیکا)

978-622-6097-85-7 450000 نگرشی بر قوانین انتخابات در نظام حقوقی ایران

978-600-220-246-8  (اجالسیه دوم- مجلس پنجم )وکالت ایرانی 

1376/3/7 - 1377/3/6

                    380000 نظام سیاسی و ساختار امنیتی هند

978-622-96459-8-7 250000 سکوت کشورها، : نقض حقوق بشر در عربستان

مراجع و شخصیت های بین المللی با تطمیع و 

978-964-11-9141-4 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

6-87-7228-600-978علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی  180000 مدیر شهری موفق

978-622-6095-57-0 200000  Principles of= مبانی روابط بین الملل 

international relations978-964-11-9303-6 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی 

                    100000 فرآیند تهدیدشناسی

978-622-6291-36-1 فرصت ها و تهدیدهای نظام پارلمانی

978-622-248-169-8 500000 روش های جدید : شکل دادن به صد سال آینده

8-695-202-600-978برای تحلیل کمی رویکردهای بلندمدت 1000000 (اقتصاد تحریف شده)علم اقتصاد 

978-600-456-184-6 1100000 1945سیاست خارجی بریتانیا از سال 

978-600-214-815-5 675000 منافع )سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 

(ملی و اصول اسالمی

                    580000 رویارویی فرهنگ اسالمی و فرهنگ جهانی سازی

                    500000 سناریو الگوی خلع سالح هسته ای لیبی در ایران 

و ارائه راهکارهای مقابله

978-964-468-683-2 380000 راهنمای برنامه ریزی دولتی و سیاست گذاری 

9-175-248-622-978عمومی 800000 روابط ایران و هند مجموعه های امنیتی منطقه ای 

آسیا و چشم انداز پیش رو

978-600-8847-57-1 350000 تحلیل مولفه ها: دکترین امنیت انسانی

978-600-133-452-8 400000 دیپلماسی عمومی در تئوری و عمل

978-600-214-787-5 400000 جستارهایی در آموزش سواد رسانه ای

978-622-6095-75-4 120000 جمهوری دمکراتیک عربی صحرا

978-600-8828-55-6 210000 جابجایی قدرت از نیم کره غربی به نیم کره شرقی 

1-63-8828-600-978و تاثیر آن بر وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی  300000 جدال اقتصادی روسیه با غرب

978-622-248-146-9 660000 - تعیین کرسی های نظریه پردازی در حوزه دفاعی 

3-844-201-622-978امنیتی 550000 ثبت دائمی

978-600-214-819-3 380000 بهینه سازی قراردادهای نفتی ایران

978-622-248-043-1 1000000 نظامری در فرایند صلح- تعامل موثر غیرنظامی 

978-622-6607-30-8 220000 اندیشه ی سیاسی جان راولز از نظریه ای در باب 

2-8-98135-600-978عدالت به لیبرالیسم سیاسی 350000 برجام و دیپلماسی رسانه

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
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