
 

:كتاب  

  
(شدن ییدر حال نها: ترجمه) های آسیای مركزیارتش -92  

  (شدندرحال نهایی )گرایی و راهبرد گسترش طلبی،اوراسیا- 92

(با گروهی از نویسندگان )حقوقی كشورهای ساحلی دریای خزر -رویکردهای سیاسی -92  

(با گروهی از نویسندگان )، ركزی و قفقازآسیای م جستارهایی در مورد اقتصاد  -92  

4921دانشگاه تهران، : تهران( سینیبا مهدی ح)كتابشناسی اوراسیای مركزی،  -92  

  4929وزارت امور خارجه، : تهران(با محمدکاظم شجاعی)گرایی،منطقهمیان -91

4929میزان، : تهران (با مهناز گودرزی)،اندازهاها و چشمدریای خزر، چالش -99  

4924میزان، : ، تهران(یاربا ماندانا تیشه)نگاه ایرانی، : هایی از توسعه در هندجلوه -99  

  4924 ،ینشر ن: تهران ،(ینیو اسما مع ینیمطهره حس دهیبا س )،های هویتی و امنیتیسیاست ،هیاسالم در روس -94

  4929سمت، : وم، تهرانس، چاپ سیاست و حکومت در اوراسیای مركزی -92

4922، نشرعلم :، تهران(مد کاظم شجاعیبا مح) و آزادی جوی خداودر جستجنبش اسالمی در قفقاز شمالی،  -91  

4922، چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: تهران( کاظم شجاعیبا محمد)ایران و روسیه در بازی بزرگ،  -91  

 :، به سه زبان  4922دانشگاه تهران،  :، تهران(دببا محمد مو) سازمان همکاری اقتصادی، دستاوردها وچشم اندازها -91

.   فارسی ، روسی، انگلیسی  

، (و محمود محمدی یاربا ماندانا تیشه) ،كاركردهاالی، دگرگونی در ساختار، ماموریت و سازمان پیمان آتالنتیك شم -42

4922انتشارات دانشگاه تهران،: تهران  

4922دانشگاه تهران،: ، تهران(حسین حافظیاندکتر محمد با)نقش زنان در توسعه كشورهای اسالمی -42  

4922چاپ دوم  ،4922انتشارات وزارت امور خارجه، : ، تهرانبازی بزرگ جدید در آسیای مركزی-41  

.4924، چاپ دوم یزانم: ، تهرانهای رنگی افسانه انقالب -49  

.4929حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ، دانشكده: ، تهراناسرائیل –علل و پیامدهای توسعه روابط روسیه  -49  

اری محمد تقی دلفروز، رسول ، با همكبررسی زمینه های نظری و تاریخی همگرایی و  واگرایی در فدراسیون روسیه -44

.4922چاپ دوم بین المللی وزارت امورخارجه ،دفتر مطالعات سیاسی و: تهرانچاپ دوم،  ،افضلی  

  4922یزان، م: تهران، چاپ دوم، (ترجمه()داود آقاییو دکتر سید تر ابراهیم متقیبا دک) ،نه غربی -نه شرقی -42

.4922، مرکز مطالعات خاورمیانه: ان ، تهرای اكو و همگرایی منطقه -2  

  4922دفتر مطالعات وزارت امورخارجه،: ،تهرانكتاب سبز فدراسیون روسیه-2

.4922 ،نشر علم :، تهرانچاپ دوم ،اتحاد شوروی و انقالب اسالمی -2  

4929دانشگاه تهران، : ، چاپ دوم، تهرانهای اقتصادی فروپاشی اتحاد شورویزمینه -2  

(.ترجمه) 4922دادگستر ،: ، تهرانهای آسیای مركزیین اساسی فدراسیون روسیه وجمهوریمجموعه قوان -2  

4922. یزانم: تهران ،چاپ دوم ،استالینیسم وحزب توده ایران -1  



 چاپ سوم ،4922چاپ دوم  4922دفتر مطالعات سیاسی وبین الملل ،:، تهرانحکومت در فدراسیون روسیه سیاست و -9

4929.  

  4929 سمت،: تهران م،چاپ پنج ،حکومت درآسیای مركزی سیاست و -9

.4929 ،چاپ چهارم خارجه، وزارت امور: ، تهران تکوین تا فروپاشی اتحاد شوروی از -4  

 
 


