
 

:هاي پژوهشيطرح   

 
-9314علوم سیاسي، دانشگاه تهران،  دانشكده حقوق و ،یمرکز یایبرنامه اوراس علل دگرگوني در آیین نظامي روسیه، -27

9313 

علوم سیاسي، دانشگاه تهران،  دانشكده حقوق و ،یمرکز یایبرنامه اوراس، ایران و ترکیه و امنیت اوراسیاي مرکزي -22 

9313-9312  

دانشكده حقوق وعلوم  ،یمرکز یایبرنامه اوراس  ،يمرکز يایدر آس ياسالم یيادگراینب و رانیا ياسالم يجمهور -25 

9312-9313سیاسي، دانشگاه تهران،   

علوم سیاسي، دانشگاه تهران،  دانشكده حقوق و ،یمرکز یایبرنامه اوراس، جامعه مدني در روسیه پس از یلتسین -24 

9313-9312  

علوم  دانشكده حقوق و ،یمرکز یایبرنامه اوراسري آذربایجان و اسراییل، علل و پیامدهاي توسعه روابط جمهو -32 

9319-9312ي، دانشگاه تهران، سیاس  

قوق وعلوم دانشكده ح ،یمرکز یایاوراس برنامه ،يرانیزنان ا ياجتماع يهاو عراق بر نقش رانیا جنگ ریتاث -33 

9311-9319 سیاسي، دانشگاه تهران،  

9331علوم سیاسي، دانشگاه تهران،  دانشكده حقوق وبرنامه اوراسیای مرکزی، ، اسروسیه و حمعلل توسعه  –12   

 یمرکز یایاوراس برنامه،  يمرکز يایآس يانرژ ش سازمان شانگهاي در تامین امنیتنق -32

9331 ،و علوم سیاسي، دانشگاه تهران دانشكده حقوق  

 دانشكده حقوق و، برنامه اوراسیای مرکزین و پوتین، تحول در نظام فدرال روسیه، مطالعه تطبیقي دوران یلتسی -91

9311علوم سیاسي، دانشگاه تهران،   

9331دانشكده حقوق وعلوم سیاسي، دانشگاه تهران، ، برنامه اوراسیای مرکزیسیاست انرژي روسیه در آسیاي مرکزي،  -91  

 -9331ده حقوق وعلوم سیاسي، دانشگاه تهران، برنامه اوراسیای مرکزی، دانشكاي، هاي مطالعات منطقهنظریهتحول در  -97

9333  

، برنامه اوراسیای مرکزی، دانشكده حقوق وعلوم سیاسي، ایران مسیر آسیاي مرکزي به شرق آسیا از انتقال انرژي از -92

   9333 -9331دانشگاه تهران، 

  9311یاسي، دانشگاه تهران، ، برنامه اوراسیای مرکزی، دانشكده حقوق وعلوم سکتابشناسي اوراسیاي مرکزي-95

-9332، برنامه اوراسیای مرکزی، دانشكده حقوق وعلوم سیاسي ،دانشگاه تهران،سیاست خارجي ژاپن در آسیاي مرکزي -94

9335 

-9332دانشكده حقوق وعلوم سیاسي، دانشگاه تهران، ، برنامه اوراسیای مرکزی،هاي قفقاز جنوبيجمهوري ایران و.ا.ج -93

9335 

، برنامه اوراسیای مرکزی، دانشكده حقوق وعلوم سیاسي، دانشگاه زیابي عملكرد سازمان همكاري اقتصاديار -92

9334-9335تهران  

(دانشگاه تهران 9213طرح کاربردي برگزیده سال )  



های آسیای مرکزی و سازمان همكاری اقتصادی، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسي، جمهوری -99  

9334-9335، برنامه اوراسیای مرکزی، دانشكده حقوق وعلوم سیاسي، دانشگاه تهران، آسیاي مرکزيقاچاق انسان در-91   

.9332-33مشارکت زنان، ، مرکز تحقیقات زنان دانشگاه تهران، مرکز امورتوسعه کشورهاي اسالمي نقش زنان در -1  

.9332-33تهران ،دانشكده حقوق وعلوم سیاسي دانشگاه گسترش ناتو و امنیت آسیاي مرکزي،  -3  

.9333 ، دانشكده حقوق وعلوم سیاسي دانشگاه تهران،اسراییل –علل و پیامدهاي توسعه روابط روسیه  -7  

.9373-71المللي وزارت امورخارجه، ، دفتر مطالعات سیاسي وبینهمگرایي و واگرایي در فدراسیون روسیه -2  

.9375-72 اسالمي،، مرکز اسناد انقالب اتحاد شوروي و انقالب اسالمي -5  

.9375-72خارجه ، المللي وزارت اموربین ، دفتر مطالعات سیاسي واي روسیهخاورمیانه سیاست خارجي تحول در -4  

.9373-74ستاد  ، دانشكده فرماندهي وبرآورد تهدید از مرزهاي شمالي جمهوري اسالمي ایران -3  

.9372-74، مرکز مطالعات خاورمیانه،اياکو و همگرایي منطقه -2  

،9371-74وم سیاسي دانشگاه تهران،، دانشكده حقوق وعلهاي اقتصادي تفكر نوین گورباچفریشه -9  

(دانشگاه تهران 9231طرح قابل تقدیر در سال )   

 


