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 سیاست و سیاست اسالمی

1. ،1382   امیر محمد حاجی یوسفی از همکاري تا منازعه ایران و رژیم صهیونیستی 

2. 1382   ناصر جمالزاده فهرستگان انمدیشمندان اسالمی 

3. 1384   اصغر افتخاريدکتر  مصلحت و سیاست، رویکردي اسالمی 

4. قرن بیست و یکم آمریکا و جهان 
  فرهاد عطایی 

  محمدرضا اقارب پرست 
 1385 

5. 1385   محمدحسن خانی سازمان بین المللی از نظریه تا عمل 

6. 1385   دکتر حمیدرضا ملک محمدي اي ترکیه و اسرائیل دو ستون جدید منطقه 

7. 1386   علی اکبر علیخانی سیاست نبوي؛ مبانی، اصول، راهبردها 

8. توسعه مبتنی بر عدالتت مجموعه مقاال 
   مرکز تحقیقات

 دانشگاه امام صادق (ع)
 1387 

9.  سپتامبر 11آینده جنبش هاي اسالمی پس از 

  رفعت سیداحمد

   عمروالشبوکی

 میثم شیروانی
 1387 

10. 
شیعیان در جهان عرب مدرن: عراق، لبنان و حوزه 

 خلیج فارس جلد دوم

   اسحاق نکاست

 قربانی شیخ نشین
 1387 

11. 
  ان در جهان عرب مدرن:عربستان سعودي شیعی

 (چاپ دوم) جلد اول

  فؤاد ابراهیم

 رضا سیمبر
 1396 

 1387   فرشاد شریعت عدالت و سیاست .12

  1387    دکتر اصغر افتخاري  ارزش و دانش (چاپ دوم) .13

 1388  لیال گاندي/مریم عالم زاده پسا استعمارگرایی .14

 مجموعه مقاالت جوانان و فرهنگ .15
  قات مرکز تحقی

 دانشگاه امام صادق (ع)
 1388 

 مجموعه مقاالت جوانان، سیاست، اقتصاد و حقوق .16
  مرکز تحقیقات 

 دانشگاه امام صادق (ع)
 1388 
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 مجموعه مقاالت جوانان و توسعه .17
  مرکز تحقیقات 

 دانشگاه امام صادق (ع)
 1388 

18. 
  حقیقت و زبان

 گروي در فلسفه سیاسی) (درآمدي بر نقد زبان
 1388   بديمهدي عا

 الملل دین و روابط بین .19
  فرددالمایر-یورگن هابرماس

 عسگرقهرمانپوربناب
 1388 

 1388  علی اکبر علیخانی روش شناسی در مطالعات سیاسی اسالم .20

 1388   علی اکبر علیخانی در آمدي بر نظریه سیاسی عدالت در اسالم .21

22. 
  اخالق و سیاست (رویکردي اسالمی و تطبیقی) 

 م)(چاپ دو
 1389   محمد رضا احمدي طباطبایی

 1389   کاووس سید امامی اخالق و محیط زیست (رهیافتی اسالمی) .23

 »گذشته و آینده« اسرائیل و خلیج فارس .24
  جودت بهجت

 علیرضا قربان پور
 1389 

 1389   محمدحسن خانی پیشینه و نقش سازمانهاي بین المللی .25

 1389   عیمحمود شفی جامعه شناسی سیاسی ایران .26

 1389   چارلزتیلی 2004-1768هاي اجتماعی  جنبش .27

 1389   دکتر مهدي ذاکریان 4خاورمیانه پژوهی بحران غزه و عراق جلد  .28

 1389   سید عبداالمیر نبوي 3خاورمیانه پژوهی جلد  .29

30. 
  دین و نظریه اجتماعی، 

 رهیافت سازنده گرایی اجتماعی

  جیمز.اي.بکفورد

 مسعود آریایی نیا
 1389 

 1389   غالمرضا خواجه سروي سی گفتار پیرامون امام و انقالب اسالمی .31

 1389   دکتر اصغر افتخاري اي ایی بین رشته سیاست؛ دین و فرهنگ مطالعه .32

 1389   دیوید دي واس طرح تحقیق در علوم اجتماعی .33

34. 
  کالبدشکافی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

 چاپ اول 
 1389   ي همامیسید حمزه صفو

 1389   جالل درخشه گفتارهایی درباره انقالب اسالمی ایران ـ چاپ دوم .35
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36. 
  شناسی تبیین مبانی و روش

  (با تأکید بر اندیشه سیاسی) (چاپ دوم)
  1389    محمدحسین جمشیدي

 1389  بنیامین اسمیت/سعید میرترابی نفت توسعه دیرهنگام و انقالب .37

 و روندها) ها اتحادیه اروپا (سیاست .38
  جان مک کورمیک

 مهدي ذوالفقاري 
 1390 

 1390   ابراهیم برزگر استعاره صراط در اندیشه سیاسی سید قطب .39

 اسالم سیاست جهانی اروپا .40
  بسام طیبی

 محمود سیفی پرگو
 1390 

41. 
  بنیادهاي اجتماعی وقوع انقالب اسالمی 

 در نظریه عالمه مطهري
 1390   مهدي جمشیدي

 کمرانیاعتماد و ح .42
  چارلزتیلی

 رضا سیمبر
 1390 

43. 
  الگوي جهان گرایی اسالمی 

 در اندیشه سیاسی امام خمینی
 1390   محمود پروانه

 1390   جالل درخشه آفاق تمدنی انقالب اسالمی ایران .44

 ها آینده ارزش .45
  جرمی بند

 مهرناز پیروز نیک
 1390 

46. 
  بنیادهاي فکري القاعده

 سلفی)-(تآثیرات اندیشه هاي وهابی
 1390   محمد محمودیان

 ها) تحلیل سیاسی (باتکیه برشرایط و زمینه .47
  چالز تیلی -رابرت اي گودین 

 رضا سیمبر
 1390 

 1390   فائز دین پرست تحلیل گفتمان والیت فقیه در نظام سیاسی ایران .48

49. 
  تئوري التزام سیاسی 

 هاي اجتماعی) (عضویت، تعهد میثاق
 1390   مارگارت گیلبرت

 1390   لی جی مارتین چهره جدید امنیت خاورمیانه .50

 1390   محسن مجرد راهبرد جنگ پیش دستانه از نظریه تا واقعیت .51

 اي غرب آسیا ژئوپلیتیک افغانستان و تحوالت منطقه .52
  جعفر حق پناه

  محمد رحیمی
 1390 

53. 
هاي بین المللی حوزه سیاسی، سیاست و  سازمان

 گذاري سیاست
 1390   ریتبرگر زنگل
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 سیاست خارجی کشورهاي خاورمیانه .54
  رحمن قهرما ن پور  

 مرتضی مساح
 1390 

 1390   جی ام.شافریتز سیاست گذاري عمومی در ایاالت متحده آمریکا .55

 1390  اسماعیل آجرلو وهمکاران فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی و انقالب اسالمی .56

 1390   اب اناريمهدي نادري ب کالبد شکافی اخالق و سیاست .57

 1390   رحمان یاسی کلیات پدافند غیرعامل .58

 گفتارهایی در فقه سیاسی (حکومت، امنیت، فرهنگی) .59
  اصغر آقا مهدوي

  احمد علی قانع
 1390 

60. 
  شناسی رفتارسیاسی مراجع تقلیدشیعه  گونه

)1357-1332( 
 1390   فر سید حسن هاشمیان

 1390  بیسعید میرترا مسائل توسعه جهان اسالم .61

62. 
  مصلحت 

 مجموعه مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی
 1390   اصغر افتخاريدکتر 

 مقدمه اي برنظریه اقتصاد سیاسی اسالمی .63
  حسین پوراحمدي

  محمد شم آبادي
 1390 

 1390   محسن ردادي نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسالمی) .64

 1390   غالمرضا خواجه سروي ی ایرانسیاست و حکومت در جمهوري اسالم .65

66. 
  مصلحت

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1390    دکتر اصغر افتخاري

 1391   یوسف ترابی اجماع نظرنخبگان سیاسی و توسعه در ج.ا.ا (چاپ دوم) .67

 1391   مهدي بشارت اصول و مبانی مکتب سیاسی نجف .68

69. 
  امنیت

  سالمی)(مفاهیم بنیادین علوم انسانی ا
  1391    دکتر اصغر افتخاري

70. 
  انفاق و کمک هاي بین الملل

 )1.1(رفتار حمایت گرانه در سیاست خارجی ج.
 1391   دکتر کاووس سید امامی

 ایران و همگرایی در سازمان همکاري اسالمی .71
  رضا سیمبر 

  ارسالن قربانی 
 1391 

 1391   اردکانی اکبرکمالی علی بررسی و نقد مبانی سکوالریسم (چاپ دوم) .72
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73. 
  تاملی بر ابعاد اسالم هراسی 

 سپتامبر 11در بریتانیا پس از 

  سید محمد مهدي 

  حسینی فائق
 1391 

74. 
  تبارشناسی فتنه

 شناسانه) اي و واژه (بررسی معنایی، ریشه
 1391   احسان مقصودي

75. 
  تحلیل سیاسی تجربی 

 هاي کمی و کیفی تحقیق در علوم اي بر روش مقدمه

  بی.مانهایم و همکارانیارول 

 ضا افخمیر
 1391 

 1391   یونس نوربخش آمیز دین و همزیستی مسالمت .76

 1391   حمیدرضا اسماعیلی اي در شناخت ایدئولوژي رساله .77

78. 
  سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

 در دوران اصولگرایی

  سید جالل 

  دهقانی فیروز آبادي

  وحید نوري

 1391 

79. 
  اعی در خاورمیانهسیاست گذاري اجتم

 هاي اقتصادي و سیاسی و جنسیتی) (پویایی 

  مسعود کارشناس

  والنتاین مقدم

 علی اکبر تاج مزینانی و همکاران

 1391 

 عدالت در جهان متحول .80
  سسیل فابز

 رستم فالح
 1391 

 گذاري اجتماعی (جلد اول) کتاب مرجع سیاست .81

کارن   مارگارت می  -پیت الکاك 

  راولینگسون

   اکبر تاج مزینانی  علی

  محسن قاسمی 

 مرتضی قلیچ 

 1391 

 گذاري اجتماعی (جلد دوم) کتاب مرجع سیاست .82

   مارگارت می -پیت الکاك 

  کارن راولینگسون

  اکبر تاج مزینانی  علی

 محسن قاسمی

 1391 

 البی یهود و رئالیسم تهاجمی .83
  جان میر شایمر

 محسن محمودي
 1391 

 1391   ابراهیم حاجیانی ینده پژوهیهاي آ مبانی، اصول و روش .84

 1391   زاده جاغرق ابوالحسن حسین مدیریت بحران سیاسی درسیره امام خمینی (رحمه ا...) .85

 مطالعات پسا استعماري .86
  جمعی از نویسندگان

 جالل فرزانه دهکردي
 1391 



 6  

ف
دی

ر
  

م
ج

تر
 م

ف/
ؤل

م
 



شر
ل ن

سا
 

87. Religion and Peaceful Coexistence 1392   دکتر یونس نور بخش 

88. 
ربردي براي تحقیق و تألیف مقاالت نکته کا 44

  پژوهشی
  1392    دکتر اصغر افتخاري

 1392   داوود کیانی 2001سپتامبر  11اسالم گرایی در غرب پس از  .89

 1392   دکتر مصطفی ادیب آفاق جهانی تفکر شیعه .90

 1392   عبدالمطلب عبداله تحلیل رفتار راي دهی در ایران .91

92. 
  اتحادیه اروپا  هاي سیاست خارجی ج.ا.ا و چالش

 سپتامبر 11در دوره پس از 
 1392   مجید عباسی

 1392   زاد علی مرشدي هاي فراروي جهان اسالم در فضاي مجازي ظرفیت .93

94. 
  قدرت

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1392    دکتر منصور میراحمدي

95. 
  قدرت سیاسی

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1392    هدويدکتر اصغرآقا م

 1392   جمعی از نویسندگان مفهوم شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی .96

97. 
  منطق استرتژیک و عقالنیت سیاسی

 استراتژي نظامی و کنترل سیاسی 
 1392   برادفرد لی

 هاي سیاستگذاري اجتماعی موضوعات و رهیافت .98
   پل اسپیکر

 حمید رضا ملک محمدي
 1392 

 ست گذاري عمومینظریه بازي ها و سیا .99
   راجر اي مکین

 علی بغیري شاهرودي
 1392 

100. 
  هاي وهابیت ایران، جهان اسالم و غرب چالش

 (چاپ دوم)

   حسین هرسیج

  مجتبی تویسرکانی
 1393 

 1393   محمدرضا مجیدي اسالم هراسی غربی .101

 1393   دکتر نوذر امین صارمی جامعه شناسی جنبش هاي اجتماعی .102

  1393    محمدجواد آقاباقري  (چاپ دوم) دستانه دفاع پیش .103

 1393   جالل درخشه (چاپ سوم) گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر .104

105. 
الگوهاي صدور انقالب درسیاست خارجی جمهوري 

 (چاپ دوم) اسالمی ایران

  سید جالل دهقانی فیروزآبادي

  فیروزه رادفر
 1393 
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106. 
  بنیاد گرایی و سلفیه 

 (چاپ دوم) هاي دینی) ن(بازشناسی طیفی از جریا

  حسین هوشنگی

  احمد پاکتچی 
 1393 

  1393    قدیر نصري  مناطق حیاتی خاورمیانه .107

  1394    دکتر کاووس سیدامامی  هاي سیاسی روش مصاحبه براي پژوهش .108

109. 
   هاي بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران نظریه

 (چاپ دوم)
 1394   ابراهیم برزگر

 1394   درویش زاده ازيریاضیات مقدماتی نظریه ب .110

 1394   درویش زاده نظریه انتخاب .111

 1394   درویش زاده نظریه بازي در روابط بین الملل .112

113. 
هاي اجتماعی در ج.ا.ا  شناسی سیاسی نابسامانی جامعه

 )(با تأکید بر مفهوم

ضیاءالدینی و  مهدي عبداللهی

  مسعود رحمتی
 1394 

 بسیج اسالم سیاسی در ترکیه .114

سروي دکتر  المرضا خواجهدکتر غ

  حدیث اقبال 

 حیدر شهریاري

 1394 

 1394   امید شفیعی قهفرخی رشد و آکوئیناس مقایسه نظریه دولت ابن .115

116. 
  بازتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 

 نامه شهداي دانشجو در وصیت
 1394   مجتبی باباخانی

 1394   مصطفی اسماعیلی اسالمی حکومت و جامعه .117

 1394   علی حجتی د خراسانی و نهضت مشروطهآخون .118

 1394   دکتر حسن مجیدي عقالنیت سیاسی در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس .119

 ها رژیم و چنته .120
  چارلزتیلی

 زاد علی مرشدي
 1394 

 1394   مجید عباسی الملل مداخله بشردوستانه و حقوق بین .121

 1394   احسان مقصودي مبانی و کلیات فتنه .122

123. 
بررسی تحلیلی مفهوم فتنه «فتنه در گفتمان اسالمی 

 »در گفتمان تسنن و تشیع
 1394   سید محمد موسوي



 8  

ف
دی

ر
  

م
ج

تر
 م

ف/
ؤل

م
 



شر
ل ن

سا
 

124. 
چالش توسعه پرشتاب و «الگوي چینی توسعه 

 »هماهنگ سازي دو باره دولت
 1394   دکتر سعید میرترابی

 الملل قدرت اجتماعی در سیاست بین .125
  دکتر ارسالن 

  قربانی شیخ نشین
 1394 

 الملل مطلوب الملل موجود و نظام بین نظام بین .126
  دکتر ارسالن 

  قربانی شیخ نشین
 1394 

 الملل نظریه پردازي ایرانی اسالمی روابط بین .127
  دکتر ارسالن 

  قربانی شیخ نشین
 1394 

 1394   دکتر فرشاد شریعت فراسوي روشنگري .128

  1394    میدکتر رضا افخ  هاي اجتماعی نحوه استنباط علمی در پژوهش .129

 (چاپ دوم) نقدي بر خرد سیاسی .130
   توماس لمکه

 دکتر یونس نوربخش
 1395 

131. 
  پژوهش در علوم سیاسی

 وم)س(رویکردهاي اثبات گرا،تفسیري و انتقادي)(چاپ 
 1395   دکتر کاووس سید امامی

  1395    مصطفی شهیدي تبار  زبان و سیاست .132

  1395    محمدحسن خانی  پسا استعمار و نظم جهانی .133

  1395    احمد سلطانی نژاد  فناوري اطالعات و سیاست جهانی .134

  1395    پرست فائز دین  پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران .135

  1395    مهدي پیروز فر  نبرد من .136

  1395    محمدي حمیدرضا ملک  گذاري درآمدي بر علوم سیاست پیش .137

138. 
 یلاسرائ یاسیو ساختار س یهودي یادگراییبن

  )یدازگشت و تبعب یانم ی(سرگردان

  جالل درخشهدکتر 

  فائق  ینیحس یدمحمدمهديس
  1396  

139. 
  مبارزه با فساد  یبرنامه جهان

  )يحکومت علو یرهس یقی(با مطالعه تطب

  یقطب یالدم

   یلیمحسن اسماعدکتر 
  1396  

140. 
   یران؛ا یاسالم يدر جمهور یتنوع قوم

  ها یاستراهبردها و س
  1396     یهوشنگ یدحم

  یهرن در ترکمد یاسیاسالم س .141
 -یی طباطبا ياحمد یدمحمدرضاس

   یروزفرپ يمهد
  1396  
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142. 
 یچالش عمل» حفظ نظام«(ره) و مسئله ینیامام خم

  ینید ینبا مواز یحفظ نظام اسالم
  1396    رحیم کازرونی سعدي

143. 
  بازخوانی مکتب انتقادي در حوزه علوم اجتماعی

 (چاپ دوم)
 1396  دکتر اصغر افتخاري

144. 
  تفسیري در حوزه علوم اجتماعیبازخوانی مکتب 

 (چاپ دوم)
 1396  دکتر اصغر افتخاري

 1396   مهدي ذاکریان (چاپ دوم) 1خاورمیانه پژوهی جلد  .145

 1396   مهدي ذاکریان (چاپ دوم) 2خاورمیانه پژوهی جلد  .146

  1396    پرویز قاسمی  المللی داعش تهدیدي براي امنیت بین .147

148. 
در اندیشه امام  شمول حکمرانی اسالمی الگوي جهان

  خمینی (ره) با تکیه بر نظریه اعتباریات

  پناه محمدصادق نصرت

  مسعود بخشی
  1397  

149. 
هاي اخالقی، سیاسی، مدنی و کالمی  گزیده آموزه

  الصفا و خالن الوفا اخوان

دکتر محمدرضا احمدي طباطبایی 

  جبار شجاعی -
  1397  

  1397    زاده عباس عیسی  هاي غربی هراسی در رسانه اسالم .150

151. 
  عربستان سعودي

  هاي داخلی سیاست خارجی در سایه بحران
  1397    داریوش درویشی

  1397    علیرضا بیگی  سیاست و حکومت در بحرین .152

153. 
  جهاد یا تروریسم

  پژوهشی کالمی و فقهی در مکتب امامیه

  محمدحسین جمشیدي

  کوثر طوسی
  1397  

154. 
  کرامت انسانی و فلسفه حقوق بشر

  اطبایی)(در اندیشه عالمه طب

  پناه محمدصادق نصرت

  محمدمهدي سیفی
  1397  

155. 
سازمان داعش، بحران سنی و نبر بر سر جهادگرایی 

  جهانی
  1398    دکتر حسن بشیر و همکاران

  1398    علیرضا بیگی  سیاست و حکومت در یمن .156

  سیاست

 (بیداري اسالمی)

 1391  دکتر اصغر افتخاري عملی بیداري اسالمی -ابعاد نظري  .157

158. 
  داري اسالمی در گستره سیاست جهانی بی

 (درآمدي تحلیلی براسالم سیاسی)
 1391   غالمرضا خواجه سروي
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 1391  دکتر اصغر افتخاري بیداري اسالمی در نظر و عمل .159

 1391   دکتر اصغر افتخاري بیداري اسالمی مالحظات ایرانی و غربی .160

 1391   سعید میرترابیدکتر  بیداري اسالمی و اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه .161

 1391   اصغر افتخاريدکتر  اي بیداري اسالمی و تحوالت منطقه .162

 1391   مهدي ذوالفقاري بیداري اسالمی، مبانی فلسفی و عملگرایی اسالمی .163

 1391  اصغر افتخاريدکتر  جامعه شناسی سیاسی بیداري اسالمی .164

 1391   ديحمید احمدکتر  هاي اسالمی جامعه شناسی سیاسی جنبش .165

 1392   دکتر محمد عماره بیداري اسالمی انقالب مصر .166

 1392  دکتر احمد ریسونی بازنگري در فقه سیاسی اسالمی فقه انقالب: .167

 1392   میثم آقادادي گفتگوهایی در بیداري اسالمی .168

169. 
 و )ره(مبانی نظري بیداري اسالمی از نگاه امام خمینی 

 اي آیت اله خامنه
 1392   حسن بشیر

 1393   جمعی از نویسندگان اسالم سیاسی در تونس .170

 بیداري اسالمی عوامل مسایل و چشم انداز .171
  نشین ارسالن قربانی شیخ

  رضاسیمبر
 1393 

 بیداري اسالمی، بیداري براي بیداري .172
  عبدالکریم بکار

 وحید مرادي
 1393 

  گفتگوهاي پس از انقالب .173
  پور مهدي عوض

  مصطفی اسماعیلی
  1393  

 تعامل دین و سیاست .174
  عمر حمزاوي - ناتان براون

 پور مهدي عوض
 1393 

175. 
  هاي عربی  فروپاشی نظام

 اي بر نظام نوین اسالمی مقدمه
 1394   مصطفی اسماعیلی

176. 

  هاي اسالمی  سیر تحول جنبش

  (از نهضت سلفیه سید جمال تا بیداري اسالمی)

 (چاپ دوم)

 1395   حمید احمديدکتر 

 1397    دکتر جبار شجاعی  عربی و بیداري اسالمیاسناد بهار  .177

  سیاست
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 (دیپلماسی)

 1390   فؤاد ایزدي دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران .178

 1391   ناصر اسدي دیپلماسی اجبار .179

 کتاب مرجع دیپلماسی عمومی .180
   فیلیپ ام تیلور -نانسی اسنو 

 اهللا طالبی آرانی روح
 1391 

 1392   مجتبی عزیزي بساطی ا در خاورمیانهدیپلماسی عمومی آمریک .181

 1393   امیر فاطمی صدر (لبنان) دیپلماسی عمومی جمهوري اسالمی ایران .182

183. 
  آمریکا  استراتژیک دیپلماسی عمومی و ارتباطات

 سپتامبر 11پس از 
 1393   محمد مهدي ذوالفقار زاده

 1394   بشیر دکتر حسن هاي جهانی ها و برنامه دیپلماسی عمومی ، سیاست .184

  سیاست

 الملل) (روابط بین

 اسالم و روابط بین الملل .185
  حسین پوراحمدي

  محمد شم آبادي
 1389 

 1389  رضا سیمبر ـ ارسالن قربانی الملل گرایی در نظام بین اسالم .186

 1389   شموئل -جاناتان فاکس دین در روابط بین الملل .187

 1389   ک اوهانسوناری دین و سیاست در نظام بین الملل معاصر .188

 1389   هادي آجیلی صورت بندي گفتمان اسالمی در روابط بین الملل .189

 1390   وحید مرادي-امانی صالح روابط بین الملل (رویکردي دینی و تمدنی) .190

 1390   مهدي ذاکریان اخالق و روابط بین الملل .191

 اخالق و سیاست خارجی ( چاپ دوم ) .192
ن دیوید بی مک دانلد جی پاتم

 مسون پاکر/ مهدي ذاکریان
 1390 

 اسالم در سیاست بین الملل (چاپ دوم) .193
نلی الهود/رضا  -آنتونی اچ جانز

 سیمبر
 1390 

 روابط بین الملل در فقه اسالمی .194
  عارف خلیل ابوعید

 سید عدنان محقق
 1391 

 الملل بنیادگرایی، جهان اسالم و نظام بین .195
  پیتر دمنت

 محمود سیفی پرگو
 1391 
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  سیاست

 (عملیات روانی)

196. 
الگوي جنگ روانی غرب علیه جمهوري اسالمی ایران 

 رویکردي فرهنگی
 1391   دکتر اصغر افتخاري

197. 
  تحلیل عملیات روانی آمریکا علیه ج.ا.ا 

 اي) (بررسی موردي پرونده هسته
 1391   مهدي ذوالفقاري

 1392   اريمهدي ذوالفق یکژعملیات روانی: جنگ اطالعاتی و فریب استرات .198

  سیاست

 (قدرت نرم)

199. 
  قدرت نرم، فرهنگ و امنیت (مطالعه موردي بسیج) 

 (چاپ سوم)
  1387   اصغر افتخاري

200. 
  قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران

  ي موردي لبنان)  (مطالعه 
  1388   مهدي بیکی

  کاربرد قدرت نرم  .201
  الکساندر تی.جی.لنون

 سیدمحسن روحانی
 1388  

202. 
  ی ، فرهنگ عامه و قدرت نرم آموزش عال

 متحده) ایاالت (مطالعه موردي ژاپن و

  یاسوشی و مک کانل

 سیدمحسن روحانی
 1389  

 دیپلماسی عمومی قدرت نرم در روابط بین الملل .203
  ژان میلسن

 رضا کلهر
 1389  

204. 
  دیپلماسی عمومی جامعه مدنی و قدرت نرم

 (مطالعه موردي ژاپن وایاالت متحده)

  کانل یاسوشی و مک

 سیدمحسن روحانی
 1389  

 (چاپ دوم) فرسایش قدرت نرم .205
  جوزف ناي

 سعید میرترابی
 1389  

206. 
  قدرت نرم حزب اهللا پیامدهاي سیاسی و امنیتی 

 روزه 33جنگ 
  1389   میثم شیروانی

207. 
  قدرت نرم و امنیت نرم 

 ها و راهکارهاي فراروي جهان اسالم) (چالش

  حمید حلمی زاده

 میثم شیروانی
 1389  

208. 
  قدرت نرم و انقالب رنگی،انقالب رنگی 

 به مثابه تهدید جمهوري اسالمی ایران
  1389   حامد عبدوس

209. 
قدرت نرم و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردي بسیج) 

 (چاپ سوم)
  1389   دکتر اصغر افتخاري
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210. 
  قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا 

 1991در جنگ علیه عراق طی سالهاي

  لدترزا رینو

 مجید رسولی
 1389  

 قدرت نرم و نبرد نامتقارن (چاپ دوم) .211
  اصغر افتخاري 

  ناصر شعبانی 
 1389  

 استراتژي نرم (مبانی اقدام عاري از خشونت) .212
  رابرت هلوي

 حامد عبدوس
 1390  

  1390   محمود عسگري جنگ نرم در عرصه دفاع ملی .213

214. 
دیپلماسی عمومی راهبردي و سیاست خارجی 

 ا(چاپ سوم)آمریک

  مارول بی. مانهایم

  حسام الدین آشنا

 محمدصادق اسماعیلی

 1390  

  1390   ضیاء الدین صبوري قدرت نرم آمریکا در حوزه سیاست خارجی  و امنیتی .215

216. 
  قدرت نرم چین

 (استراتژي چین در حال ظهور در سیاست بین الملل) 

  مینگ جینگ لی

 عسگرقهرمانپوربناب
 1390  

  1390  محمد جواد هراتی برابر قدرت سخت قدرت نرم در .217

 قدرت نرم و تهدید سخت .218

و  جاند. نگرو پونته 

  همکاران

  محمد عباسی

 سید حمید رضا سیدي 

 1390  

 قدرت نرم و عدم خشونت .219
  جین شارپ

 سید رضا مرزانی
 1390  

  1390   محسن ردادي منابع قدرت نرم سرمایه اجتماعی در اسالم .220

221. 
  عملیات روانیاصول و مبانی 

 ها) (درآمدي براهداف، ابزارها و روش 
  1391   مهدي ذوالفقاري

  1391   اعظم امامی هاي انقالب نرم تحلیلی بردیدگاه .222

  1391   میشل سی ویلیامز جنگ نرم فرهنگی درآمدي بر نسبت امنیت و فرهنگ .223

  1391   پور محمد جانی دفاع مقدس و قدرت نرم .224

225. 
ي اسالمی ایران مطالعه موردي نرم جمهور  قدرت

 )1387-1381فلسطین (
  1391   جواد یوسفی

226. 
  قدرت نرم در سیاست خارجی

 (باتأکید برفضاي جهانی اطالعات) 

  آلن چونگ

 مهدي ذوالفقاري
 1391  
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227. 
هاي نظري،  ه قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا دیدگا

 تاریخی و جدید

  ایندر جیت پارمر

  میشل کاکس

 رپو جواد علی
 1391  

228. 
  نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا 

 در قبال ایران
  1391  پور جواد علی

  1392   ناصر جمالزاده قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران .229

  1392   علیرضا کوهکن نرم، دین و امنیت قدرت .230

 مطالعات موردي قدرت نرم .231

جکوئیز هایمنز و 

  دیگران

 سیدمحسن روحانی

 1392  

  1393   دکتر اصغر افتخاري نامه قدرت نرمدانش  .232

233. 
  الملل)  قدرت نرم (ابزارهاي موفقیت در سیاست بین

 پنجمچاپ  

  جوزف ناي

   سیدمحسن روحانی

 مهدي ذوالفقاري

 1393  

 نرم، آموزش عالی و تولید علم قدرت .234

ارسالن قربانی 

نشین، مهدي  شیخ

    خضریان

  پناه مهدي پزدان

 1394  

   1395    مهدي ذوالفقاري  یتفرهنگ و امن .235

 


