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المللي، فصلنامه مطالعات بين ،"يرات روابط اياالت متحده و شوروي در زمان رياست جمهوري مدودوفداليل تغي"-411 

  21-11. ، صص2331،زمستان 3، شماره 21سال 

روابط خارجي، ، (نژادبا محمد سلطاني)"کنکاشی در نظريه بلوغ منازعه: اي و منازعه ايران و امريکامذاکرات هسته"-411

   39-211. صص ،2333، زمستان 11دوره ششم، شماره 

، 1، شماره 3سال  ،للالمسياست بين، (پور حضرت سعیده با) "در تونس 1144انقالب داخلی و خارجی هاي ريشه" -411

 9-31. ، صص2333تابستان 

 .صص ،2333، پایيز و زمستان 1 ، شماره9 مطالعات اوراسيای مرکزی، دوره ،"گيري جامعه مدنی در روسيهموانع شکل "-414

211-212 

 "(دوم قرن نوزدهم تا انقالب اکتبر مةين) يتزار هيورارود با سلطة روس یمناطق اشغال انيديجد يیارويروند رو" -411

 (چاپ زیر) شناسي تاریخي، ، جامعه)با فهيمه ابراهيمي)

 (زیرچاپ) ، ژئوپليتيک ،(ز گودرزیبا مهنا) ارمنستان و تاثير آن بر روابط ارمنستان با ايرانبهبود روابط ترکيه و  -411

، سال نهم، شماره پژوهش علوم سياسي، (با محمد جواد خوانساری) "در آسياي مرکزياسالمی گرايی ايران و بنياد " -411

 113-191. ، صص2333سوم، تابستان 

،  11سال علوم محيطي، (با مهدی شایسته) "حکمرانی خوب و مديريت يکپارچه مناطق ساحلی درياي خزر" -411

 966 -976  .، صص2333  ، پایيز 3شماره 

411 - “Iran and Islamic Fundamentalism in Central Asia”, (with Mohamad Javad Khansari, 

Samaneh Farzi), Hemispheres, Vol. 13, No. 1, 1121, pp. 33-12  

. ، صص2331، پایيز 3، شماره 1ت جهاني، سال ، فصلنامه سياس(سلطانی محمد با) "بحران آب در آسيای مرکزی" -415

33-9 

سال الملل، يننامه ایراني سياست ب، پژوهش(با محمد صداقت)" سودموانع همگرايی در سازمان کشورهاي مستقل هم" -411

 31-221 .صص ،2332، پاببز و زمستان 2، شماره 2

، شماره 2ال سياست جهاني، س، (اریشهيبا ماندانا ت)تانساز سازمان همکاري شانگهاي در پيرامون افغانسنقش امنيت -411

 12 -51.، صص2332، زمستان 1

411- Iran and Kazakhstan Relations, a Geopolitical Analysis, (with Ebrahimi & Shirazi) 

Iranian Journal of Foreign Affairs, Vol. 1, No. 1, winter 1121, pp. 31-19 



پژوهش های روابط بين الملل، دوره ( با حبيب رضازاده)آذربايجان و اسراييل،  يگسترش روابط جمهور نقش ايران در -414

 3-39. ، صص2331، زمستان 21نخست، شماره 

      031- “The New-Regionalism and the New Cooperation between Iran and Russia in    Eurasia”, 

(Mandana Tishehyar) Discourse, Vol. 22, No. 2&1, fall 1123, pp.  94-66 

021-“Some Notes on Human Trafficking in the South Caucasus” (with Hussein Komeili 

Esfahani), Iran and the Caucasus, Vol. 02, No. 81, 0289, pp. 818-842 

021-“The Impact of Iraq-Iran War on Social Roles of Iranian Women”, (with Afifeh Abedi), 

Middle East Critique, Vol. 02, No. 2, September 0289, pp. 022-048 

فصلنامه سياست، ( با عزیزی) "در عرصة نظر و عمل« طرفی مثبت بی»تحوالت سياست خارجی ترکمنستان؛ اصل "-411

 219-211. ، صص2331، پایيز 3، شماره 13دوره 

-213. ، صص2333سال دهم، شماره اول، بهار  ژئوپليتيک،( سازمند با) "گرايی نوين در شرق آسيا شدن و منطقه جهانی"-411

211 

آسيای مرکزی و  العات، مط(با شکاری و احمدنيا)، "(مطالعه موردي جمهوري آذربايجان) سايبري امريکايپلماسی د" -415

 2-11.، صص2331تابستان  ،51، شماره،  قفقاز، سال

، مجله روابط خارجي، سال (با احسان تقوایي نيا) "اهداف و دستاوردهاي روسيه از ايجاد سازمان پيمان امنيت جمعی" -411

 213-293. ، صص2331 پایيز ، 15، شماره    11

213- “Regional Integration in Asia: Comparative Analysis of ECO- ASEAN”, International 

Studies Journal, Vol. 21, No. 1, fall 1123, pp. 251-113  

-52.، صص2331، تابستان 1، شماره 3سال  ک،يتي، ژئوپل(يميابراه ريام با) "و قزاقستان رانیا .ا .روابط ج يکيتيژئوپل نييتب "-211

13 

321 -335 .صص ،2331بهار  ،11شماره  ،11سال  ،راهبرد ،"ها و پيامدهاي توسعه روابط روسيه و حماسزمينه" -212  

411-"An Outlook on Energy Cooperation Approaches in the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) Region" (with Mandana Tisheyar), Geopolitics, Vol. 5 No. 1, 1123, pp. 

جلد  ،ياسالم یهاالمعارف جنبشدائره: يبحران يمرتض و يمحمدرضا حاتم :در،"يمرکز يايدر آس یاسالم يهاجنبش "-441

2332 ،يو اجتماع يپژوهشکده مطالعات فرهنگ: چهارم، تهران   

پنجم، جلد ،ياسالم یهاالمعارف جنبشدائره  : يبحران يو مرتض يمحمدرضا حاتم:  در،"ازدر قفق یاسالم يهاجنبش" -441

2332 ،يو اجتماع يپژوهشکده مطالعات فرهنگ: تهران  

441- "Religious Dimension of Iran's Foreign Policy in Central Asia", in: Islam in Asia, 

Muhammet  Savas Kafkasyali, Ankara: Turkistan, 1121, pp. 2132-2135 

، 1، مطالعات اوراسيای مرکزی، سال (با قاسم اصولي)"چگونگی تغيير روابط امنيتی شده ايران و جمهوري آذربايجان" -221

91-31. ، صص2332، پایيز و زمستان 22شماره   

، 5سال ششم، شماره  راس،ی، ا(زاده يازکو پ اریشهيبا ت) "هايی درباره روسيه به زبان پارسی در ايراننگاهی به نوشته "-221

33-13.، صص2332و زمستان  زیيپا  



سال الملل، سياست بينپژوهشنامه ایراني ، (با محمد صداقت )"سودمسازمان کشورهاي مستقل ههمگرایي در  موانع" -221

31-221 .، صص2332 پایيز و زمستان ، 2 شمارهاول،   

دوره  ،يجهان استيفصلنامه س( اریشهيبا ماندانا ت) "افغانستان رامونيدر پ يانگهاش يساز سازمان همکارتينقش امن" -223

3-11، صص 2332، زمستان 1نخست، شماره   

. ، صص2332، زمستان 1، شماره 11، سياست، سال (با مطهره حسيني ) "تاتار و روس ،یگانه تاتارها؛ اسالم سه تيهو" -223

212-213 

سال  ،حقوق و توسعه: نز فصلنامه، (یعابد فهيبا عف) ،"رانيزنان در ا یاجتماع يها بر نقش انريا -جنگ عراق  ريتاث" -221

 33-11. ، صص2332اول، شماره دوم، پایيز و زمستان 

،  سال د،مطالعات شبه قاره هن ،(زهرا پازکي زاده با) "و تاثير آن بر هويت هندي در هندوستان يپسااستعمار اتيادب"  -444

.  ، صص2332شماره   ،   

221- “China’s Energy Security Approach in Central Asia” (with Mandana Tishehyar), in: Aijaz 

Bandy, Silk Road and Eurasia, Peace and Cooperation, India: University of Kashmir, 1121 

، 1اسالم، سال اول، شماره  خی، مطالعات تار(یسارجواد خوانمحمد با ) "در ازبکستان یاسالم يیادگرايبن يهاشهير" -213

11-95. ، صص2332تابستان   

، 11، سياست، دوره (با عليرضا نوری) "نظام کنترل تسليحات دوجانبه بين روسيه و امريکا همعماي امنيت و آيند" -215

213-211 .، صص2332، تابستان 1شماره   

و  ياسيس قاتيتحق( اریشهيبا ماندانا ت) "يدر منطقه سازمان شانگها نيچ يانرژ يهااستيس یکيتيمالحظات ژئوپل" -219

33-11 .، صص2332، بهار 21سال چهارم، شماره   ،يالمللنيب  

، 2331  ، پایيزچهارم ، شمارهسومسال المللي، ، تحقيقات سياسي و بين"اي و جهاننقش ايران در امنيت انرژي منطقه" -211

13-53. صص  

و  ايبا دکتر حافظ ن) "پس از جنگ سرد يمرکز يايآس: ي، مطالعه موردرقابت قدرتها در يیايجغراف ينقش فضا" -211

31-211. ، صص2331زیي، پا33، شماره 21سال  ،یيايجغراف ی، فصلنامه فضا(يمیکر یمهد  

-211 “Iran’s Role in Energy Security in Regional and Global Levels”, Iranian Economic 

Review, Vol. 21, No. 25, Winter 1122, pp. 31-221  

411- “Federalism in Russia, Comparative Study of Putin and Yeltsin Eras”, International 

Politics, Vol. 3, No. V2, Summer 1121, pp. 9-31  

. ، صاص 2332، بهاار  23چهارم، شماره روابط خارجي، سال ( با طيبه واعظي)تحول سياست خارجی و توسعه اقتصادي هند -411

191-119 

مطالعاات  ( حبياب رضاازاده  و  جعفار خاشا    باا )اوبامرا  « از سررگيري »بررسی روابط روسيه و آمريکا در پرتو سياست  414-

 51- 33، صص2331، پایيز و زمستان 3اوراسيای مرکزی، سال چهارم، شماره 

، 9، ساال ساوم، شاماره    ، مطالعات اوراسيای مرکزی(با حميدرضا عزیزی) يهنقش انتقال انرژي در روابط ترکمنستان با روس -211

 211-211. صص ،2353پایيز و زمستان 

پاایيز و   ،19، شاماره  22ساال  سياسات،   پاژوهش ( باا جاواد زراعات پيماا    ) سياست امنيت انرژي چين در آسياي مرکرزي  -33

    212-253 .، صص2355زمستان



 
 سالهای سياسي و بين المللي،  ، رهيافت(سازمند با دکتر) آن، تحليل تطبيقی اکو و آسه: اي در آسيا همگرايی منطقه -11

     13-53 .، صص2331، پایيز  19، شماره 2331

 دوره، پژوهش سياست نظری، (سازمند با دکتر)، گرايیهاي منطقهنظري تحول در نظريهونزمينه هاي درون و بر -11

 39-229 .، صص2331ر بها -2353، زمستان 3شماره ،جدید

اول، سال پنجم، شماره ات زنان، ، تحقيق(با ابراهيم طاهری)سازي زنان بر توسعه روستايی در ايران،تاثير توانمند -11

 11-11 .صص ،2331بهار

-111.، صاص 2331، زمساتان  1، شاماره 12دوره  ، سياسات، (با محمد رادمرد)انديشه توسعه و ترقی در روزنامه پرورش  -15

111 

-11، صص 2331زمستان ،12سال بيستم، شماره  ، راهبرد،(مرادی ...با آزاده ا)ي،سياست انرژي روسيه در آسياي مرکز -11

32     

مجله جهاني رسانه، سال  (با سيمين بهبهاني)سينما، بر تاکيد با، اسالمی انقالب از پس فرهنگی، توسعه و زنان -11

 .2331، 22چهارم، شماره 

31- “Women in the Parliament” in: (Dr. Elaheh Rostami- Povey and Tara Povey (Eds), 

Women, Power and Politics in 14st Century Iran, London: Ashgate, 1141.  

، 1سوم، شماره ، روابط خارجي، سال (یارماندانا تيشه  با)انرژي هند در آسياي مرکزي، بررسی نظري رهيافت امنيت -14

 211-252.، صص2331تابستان 

 ،(با حسن شکوه) (4111-4111)نقش تحوالت اقتصادي و اجتماعی در سياست خارجی جمهوري اسالمی ايران   -11

  91-59.، صص2331، تابستان 1، شماره 12سياست، دوره 

، 2353زمستان ، 1، شماره11سياست، دوره  ،(مرادی.. بافتح ا) پيامدهاي امنيتی سازمان شانگهاي درآسياي مرکزي   -11

  129-131. صص

، 9، شماره 3مطالعات اوراسيای مرکزی، سال  ،(حميد رضا عزیزی با)  روسيه نقش انتقال انرژي در روابط ترکمنستان با -11 

. 211 -211. ، صص2353زمستان  پایيز و  
، صص 2353شماره چهارم، پایيز المللي،  فصلنامه تحقيقات سياسي و بيننقش ايران در امنيت انرژي در منطقه و جهان،  -59
53 - 13 
 .صص ،2353 ، پایيز11 ، شماره23راهبرد، سال تحول در فدراليسم روسی، مطالعه تطبيقی دوره يلتسين و پوتين،  -51

411-411 

15- China and Japan's Energy Security Approaches in the Central Asia: A 

Comparative Study, (With Mandana Tishehyar), China Report, 1113, Vol. 11, No. 1, pp. 119- 153 

                                          

، پایيز 92، مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز، شماره (مطهره حسينيبا)زندگی در مرز خشونت : رويارويی روسيه با چچن -11

219- 233.،  صص2353  

، شماره 11، دوره فصلنامه سياست ،(با عليرضا نوری)سياست خارجی روسيه  ردهاير رويکگرايی پوتين و تغيير د عمل -11

13-39، صص 2353، تابستان 1  



51- Islamic Republic of Iran and the South Caucasus (with Mohammad Hossein Hafezian), 

Iranian Studies, Vol. 13, No. 3, 1121, pp. 332- 111 

52- India's Energy Security Strategy towards the Caspian Sea, (with Masud Imani) China and 

Eurasia Forum Quarterly, Vol. 5, No.2, spring 1121, pp. 31-221                                             

51-211.، صص2353، بهار29 ، شماره1سال  ژئوپليتيک،جمهوري اسالمی ايران و ژئوپليتيک قفقاز جنوبی،  -11  

93- Iranian Women from the Private Sphere to the Public Sphere, with Focus on the 

Parliament, Iran and the Caucasus, Vol. 23 , No. 1, 1113, pp. 112- 121            

های جغرافيای پژوهش ،(یاربا ماندانا تيشه) هاي امنيت انرژي چين و ژاپن در آسياي مرکزيمطالعه تطبيقی سياست -11

  219 -211.، صص2353، بهار 92، شماره 11انساني، دوره 

،(با مهناز گودرزی)محيطی در درياي مازندران و نقش کنوانسيون تهران در مقابله با آنزيست تهديدهاي -99 علوم  

13-31. ، صص2355، پایيز 2، شماره 9محيطي، سال   

91- Iran- Russia under Khatami, Discourse, 1113       

119-111.، صص2355، زمستان1، شماره 33سياست، دوره  ،گرايیروشنفکري در روسيه و جريان اسالوبحران  -91  

- 11.،  صص2355، پایيز 3، شماره ول، روابط خارجي، سال ا(با محمد مودب) نقش ايران در معادالت انرژي منطقه اکو  -91

33   

پایيز و زمستان  ،1، مطالعات اوراسيای مرکزی، شماره (با احمد رشيدی)اي براي تغيير اجتماعیی، انديشهگرايواسال -11

    223 - 231 .، صص2355

، فصلنامه پژوهش سياست، شماره (با جواد زراعت پيما)مرکزي  و نگاه اين کشور به منطقه آسياي امنيت انرژي چين -11

. ، صص2355، تابستان 11  

 2355تابستان ، 12سال هجدهم، شماره ، راهبرد( ترجمه با ایرج همتي)دمکراسی، نابرابري و بازسازي سياست، -14

  133-331.صص

-111. ، صص2355، بهار 2، شماره 33سياست، دوره ، (ابوالحسن بنی صدر) زمينه هاي سقوط اولين رييس جمهور -11

112  

و بهار 2359، زمستان 1پژوهش علوم سياسي، شماره  ،(یاربا ماندانا تيشه)اپنسازوکارهاي دگرگونی در روابط ايران و ژ -11

  .، صص2355

15- Contemporary China - Central Asia Relations, Eurasian Report, Vol. 1, No. 1, winter 1115, 

pp. 19- 91                                                             

، 2359، زمستان 2علوم سياسي و روابط بين الملل، دوره دوم، شماره  ،ات روسيه در ايران، تداوم يا تغييرمطالع -11

    13-91.صص

   19-91. ، صص2351-59بهار   ، زمستان و2مطالعات اوراسيای مرکزی، شماره ژئوپليتيک انتقال انرژي از قفقاز،  -11

  2359ه، تابستان مجله فرزانزنان ايرانی پس از اصالحات،  -15
 - 

، تابستان 1، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره (با ماندانا تيشه یار) سياست خارجی ژاپن در آسياي مرکزي -11

2359 



2351، زمستان 91مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي،شماره  ،قاچاق انسان در آسياي مرکزي -13  

60- The Prospects of Democracy: Women Reformist in the Iranian Parliament, in: Freshteh 

Nouraie-Simone, On Shifting Ground Muslim Women in the Global Era, USA: Feminist Press, 

0222  

 ، ژئوپليتيک،(با ماندانا تيشه یار) ساختار و کارکرد ناتو، دگرگونی در ماموريت ژئوپليتيکی در جهان و هايدگرگونی -14

2351، تابستان 9شماره   

، تابستان 3فصلنامه حقوق و علوم سياسي، شماره ، (با عليرضا نوری) تحول در سياست خارجی روسيه در دوران پوتين -11

2351 

2351، زمستان 25های اقتصادی، شماره مجله بررسياي، تجارت منطقه اکو و -13  

13-11 .صص 2351پایيز  ،1و 3سياسي، شماره های  پژوهش علوم سازمان شانگهاي و امنيت آسياي مرکزي، -19  

2351، زمستان 1آیين ،شماره شدن، آمريکا و خاورميانه،جهانی -11  

139-111 .، صص2351پایيز ، 93شماره ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، نقش زنان در ترويج فرهنگ صلح -11   

2351بهار  ،2شماره ایراس، روابط ايران و شوروي، تداوم يا تغيير؟،  -11   

13 - Women in Public Sphere, Discourse, an Iranian Quarterly, Vol.   , No.   , 0229 

2351، بهار 21، مجله پژوهش زنان، شماره (حسين حافظيانبا دکتر محمد)نقش زنان در توسعه کشورهاي اسالمی -11  

2351، تابستان 3، شماره 21 ، مجله علوم انساني، دورهناتو و امنيت آسياي مرکزي -12  

و قفقاز،  یمرکز یايفصلنامه مطالعات آس، يشورو یبازمانده از فروپاش هاي يدر جمهور یرنگ هاي انقالب هايشهير -11

    19-11صفحات . 2351 زیي، پا12 ۀچهارم، شمار ۀسال چهاردهم، دور

(انگليسي)، مجله گفتگو مردم ساالري دينی شدن وجهانی -13  

      2353، پایيز3،آیين، شمارهگاهی به فروپاشی اتحاد شوروين -15

-111، صص2351، بهار19علوم سياسي،ش  ، مجله دانشکده حقوق وآسياي مرکزي هاي بنيادگرايی اسالمی درزمينه -19

.112  

، 2351پایيز،  12علوم سياسي، شماره  ، مجله دانشکده حقوق وعرصه عمومی، مورد جمهوري اسالمی ايران زنان در -11

.129-135صص  



 ،علوم سياسي ، مجله دانشکده حقوق و(جمهوری اسالمي ایران تاکيد بر با)اسرائيل توسعه روابط فدراسيون روسيه و -11

.22-11، صص2352، پایيز 19شماره   

.53-215ص، ص2352، تابستان35قفقاز، شماره  ، مطالعات آسيای مرکزی وتاجيکستان پيوندهاي امنيتی افغانستان و -11  

.99-31، صص 2351، زمستان31قفقاز ،شماره و ، مطالعات آسيای مرکزی هم تکميلی فرهنگی در دو سوي جيحون-13  

.9-13، صص2351، زمستان15شماره مطالعات خاورميانه، ،هايی براي خاورميانه درس: ميزگرد  دوره انتقالی اسپانيا -11  

-121، صص2352همشهری،: آینده آن، تهران مشروعيت اصالحات و: عه مقاالت اصالحات در ایران و اتحاد شوروی، درمجمو -12

231. 

.213-231، صص2351، زمستان11، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شمارهيهوديان روسيه -11  

.92-221، صص2351، پایيز19، مطالعات خاورميانه، شمارهروابط شوروي واسرائيل -33  

.331-335، صص2351، بهار23راهبرد، شماره ،شوروي تجربه اصالحات در -35  

.1-12، صص2393، پایيز13، مطالعات خاورميانه، شماره (ميزگرد) شدن وتاثيرآن برجمهوري اسالمی ايرانجهانی -39  

.211 -31، صص2393، تابستان 15، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره هاي همگرايینظريه تحول در -31  

فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و  ،منابع منطقه برداري ازها در بهرهمحدوديت مرکزي، امکانات و روسيه وآسياي -31

.12-32، صص2393، بهار13قفقاز، شماره   

.132-312، صص2395، تابستان 2، سياست خارجي، ویژه اروپاروسيه، ناتو و امنيت اروپا -31  

 .3-21، صص2399، زمستان 11رکزی و قفقاز ، ش ، فصلنامه مطالعات آسيای مCIS چالش همگرايی در -33

، 12علوم سياسي، شماره  حقوق ودانشکده  ، مجلههاي جهانیهاي طوالنی در سياستنظريه چرخه برداشتی کوتاه از -31

213-291، صص 2399پایيز  

، 2399، تابستان 11ش ، ز، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و قفقاعوامل توسعه روابط ايران، ارمنستان، روسيه، علل و -32

.22-25صص  

.2399، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي،آذرانقالب اسالمی ايران تحليل شوروي از -31  

.111-111، صص2399، بهار33، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره آسياي مرکزي روند نوگرايی اسالمی در -13  

  111 -111، صص2391، زمستان 1ك، فصلنامه خاورميانه، شمارههاپکر پيتر:"بازي بزرگ"بررسی و نقد کتاب  -

، 2391تابستان و پایيز 3و1، فصلنامه خاورميانه، شماره اکو واگرايی و همگرايی در ميان اعضايبررسی زمينه هاي   -15

.33-21صص  

، 2391شهریور و، مرداد 223-211اقتصادی، شماره های  -، اطالعات سياسيتاجيکستان نفوذ روسيه در نقش و -19

.31-213صص  

. 23-31، صص2391، تابستان 23، راهبرد، شمارهنفت درياي خزر برداري ازپيامدهاي ژئوپليتيکی بهره -11  

.193-31، صص2391، تابستان 25قفقاز، شماره  فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و، (ترجمه)قانون اساسی قزاقستان -11  

، 2391، تابستان 25قفقاز، شماره ، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی واي روسيهتحول درسياست خارجی خاورميانه -11

.232-215صص  

11.13 -11.، صص2319، زمستان 21قفقاز، شماره  ، مطالعات آسيای مرکزی وموانع همگرايی در اکو -  

 -15، صص2319، پایيز21ره قفقاز، شما ، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی وها واميدهااسدار صلح روسيه، بيمنيروهاي پ -11

121 .  



، فصلنامه مطالعات ايدر مسير تحکيم صلح و امنيت منطقهگامی  ،ن شورای کشورهای ساحلي دریای خزرفعال کرد -12

.153-31، صص2391، تابستان 21آسيای مرکزی و قفقاز، شماره   

.91-31، صص2391زمستان ، 21، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز، شمارهروسيه، غرب، ايران -11  

2391ه تهران،موسس: تهران کتاب امنيت بين الملل،،روسيهها در روابط ايران و فرصت ها تهديدها و چالش -23    

، 2391،آذر و دی  33 و211، شماره های اقتصادي -اطالعات سياسی، (ترجمه)نقش ایران در برداشت های اتحاد شوروی -25

. 51 -32صص  

. 213-251، صص2391، تابستان 9، راهبرد، شماره (ترجمه)روابط ايران و شوروي هاي  اسطوره -29  

، 2391،  تابستان 21، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی وقفقاز، شماره سی ونهادهاي سياسی درآسياي مرکزيحقوق اسا -21

.33-11صص  

.293-251، صص2391ر ، بها1، فصلنامه خاورميانه، شماره نقش نفت درتحوالت سياسی آذربايجان -21  

.211 -293، صص2393، پایيز 1، شماره ،راهبردگرجستان، تداوم يا تغيير؟ الگوي رفتاري روسيه در -21  

، زمستان 33علوم سياسي، شماره  ، مجله دانشکده حقوق وهاي اقتصاديرهاي آسياي مرکزي وسازمان همکاريکشو-23

.212-219، صص2393  

.353-111، صص2393خارجي، پایيز ، سياستگورباچف "تفکر جديد"گيري  در شکل نقش عوامل اقتصادي -21  

، 2393، بهار1شماره قفقاز،  توسعه اقتصادي آسياي مرکزي، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و نقش اکو در -22

.331-312ص  

فروردین و اردیبهشت  ،5و 9 هایمارهاقتصادی، ش اطالعات سياسي ، در روسيه گرايانهاحيا و گسترش احساسات ملی -21

.15-91، صص2393  

قفقاز، سال دوم، شماره چهارم،  ، مطالعات آسيای مرکزی و(ترجمه)چين همکاري اقتصادي منطقه اي ميان اعضاي اکو و -3

.113-111، صص2393بهار  

.211 -213، صص2391، پایيز1قفقاز، سال دوم، شماره  ، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و(ترجمه)صادرات اسلحه روسيه -5  

، 239، دی  31، مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسي، شماره فرضيات درعلوم سياسی نظريه پردازي، مفاهيم و -9

.113-115صص  

، 2391، تابستان 2، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی وقفقاز، سال دوم، شماره (ترجمه) اهميت استراتژيکی آسياي مرکزي -1

.251-231صص  

، فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی وقفقاز، سال اول، (ترجمه )ياي مرکزي پس از فروپاشی امپراطوري سياست درآس -1

.19-93، صص 2392، پایيز  1شماره   

.13-52، صص 2392، زمستان1، سياست خارجي، سال ششم، شماره بازتاب پرسترويکا وگالس نوست در ارتش شوروي -1  

-395، صص2313، دی 11، مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسي، شماره (ترجمه )تفکر نوين شوروي و روابط شرق وغرب -3

312. 

.99-212، صص2313سفير،: ، تهراناستراتژي شوروي درجهان سوم :درکتاب مجموعه مقاالت پيرامون جهان سوم ،  -1  

، 2313و شهریور، تير 1، سياست خارجي، سال سوم، شماره (ترجمه)تفکر جديد درباره امنيت و روابط شرق وغرب -2

.119-113صص  



 

 
 


