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 تعالیباسمه

 

 

 توصیه های مهم خرید کتاب:

 . پیشنهاد میشود کتبی خریداری شود که مرجعیت داشته باشند.1

 . شناخت گرایش در خرید کتاب مهم است.2

 . از خرید بدون قاعده کتاب خودداری کنید.3

 لذا نیازی به خرید این کتب نیست. ؛. برخی کتب را باید یکبار خواند4

 در نمایشگاه مراجعه کنید. ناشرین مهم هر حوزه حتماً. بهتر است به 5

قبل از مراجعه به نمایشگاه میتوانید آدرس و محل استقرار ناشرین را در سامانه نمایشگاه جستجو و یادداشت . 6

 نمایید.

 میتوان به این لیست مواردی ،و حسب موضوع . فهرست زیر حداقلی انتخاب شده است. هنگام ضرورت تهیه کتاب7

د به عبارت بهتر، هدفمن اقدام به خرید کتاب نمایید. ،توصیه نمیکنم بدون دلیل و نیاز مشخصرا اضافه نمود. 

 کتاب بخوانید و اگر الزم بود بخرید!

 

  :المللروابط بین کتببرخی  فهرست

 

 رنینش: تهران طیب، علیرضا ترجمه ،جهان سیاست و المللبین روابط دانشنامه مارتین، گریفیتس .1

1388. 

 و طیب علیرضا ترجمه.  المللبین روابط در متعارض هاینظریه. رابرت فالتزگرف، و جیمز دوئرتی،  .2

 . 1376 ، قومس نشر:  تهران. برزگر وحید

 1384 سمت، تهران ،رویکردها و  الملل نظریه هاابط بینرو عبدالعلی، قوام،   .3

 خانی، ابرار معاصر تهران،  عبداهللهای امنیتنظریه  .4

 جلد( ترجمه رضیئی 3انتشارات امیرکبیر ) ،المللتاریخ روابط بین .5

 سمت: ناشر   المللبین روابط هاینظریه در تحول    مشیرزاده حمیرا .6

 میزان: طالبی    ناشر مشیرزاده،: مترجم   الملل بین روابط های نظریه .7

 سمت انتشارات      ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست فیروزآبادی، دهقانی .8
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 قومس: ناشر  ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست هایگیریجهت و هاچارچوب  ازغندی علیرضا .9

 صادق امام دانشگاه انتشارات      سیاسی علوم در پژوهش امامی، سید دکتر .10

 اصطالحات روابط بین الملل، انتشارات تیساالهام رسولی ثانی ابادی، درامدی بر مهمترین مفاهیم و   .11

 نشرنی   مهدی نوروزی خیابانی، فرهنگ لغات و اصطالحات سیاسی .12

 یالملل  نشر نبین روابط بزرگ متفکر سولومون، پنجاه اسکات/ روچ استیون/ گریفیتس مارتین .13

 1394(، انشارات سمت 1دهقانی فیروزآبادی، اصول و مبانی روابط بین الملل ) .14

 1394(، انشارات سمت 2فیروزآبادی، اصول و مبانی روابط بین الملل )دهقانی   .15

 

 توصیه میشود انتشارات زیر را ببینید. الملل و علوم سیاسیرات مهم در حوزه روابط بینانتشا

 نشر نی 

 قومس 

 ابرار معاصر تهران 

 پژوهشکده مطالعات راهبردی 

 انتشارات سمت 

 دفتر مطالعات وزارت خارجه 

 امیر کبیر 

 میزان 

 مرکز اسناد انقالب اسالمی 

 دانشگاه مفید 

 دانشگاه عالی دفاع ملی 

 اندیشه سازان نور 

 نشر مرکز 

 

کنند. میتوان از سامانه جستجوی نمایشگاه به این کتب متفرقه نیز کتب خوبی منتشر می: گاهی ناشرین نکته

 دست یافت.

 


