فهرست تعدادی از مراکز مطالعاتی و پژوهشی
گروه علوم سیاسی  -تابستان 5931
جدول شماره « ،1انجمنهای علمی»
ردیف

عنوان

آدرس وبسایت

1

انجمن علوم سیاسی ایران

www.ipsa.ir

2

انجمن ایرانی روابط بینالملل

www.iisa.ir

3

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل

www.unstudies.ir

4

انجمن ژئوپولتیک ایران

www.iag.ir

5

انجمن مطالعات صلح

www.ipsan.ir

6

انجمن ایرانی مطالعات زنان

www.iraws.ir

7

انجمن ایرانی مطالعات جهان

www.iwsa.ir

شماره « ،2پایگاههای دانلود مقاله»
ردیف

عنوان

آدرس وبسایت

وضعیت

1

پُرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir

رایگان

2

مرجع دانش

www.civilika.com

پولی

3

بانک اطالعات نشریات کشور

www.magiran.com

پولی

4

پایگاه مجالت تخصصی نور

www.noormags.com

پولی

5

کتابخانه دیجیتالی دید

www.did.ir

پولی

6

بانک نشریات فارسی ایران

http://fa.journals.sid.ir

رایگان  /پولی

7

جویشگر علمی فارسی

www.Elmnet.ir

رایگان
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فهرست تعدادی از مراکز مطالعاتی و پژوهشی
شماره « ،3مراکز مطالعاتی و پژوهشی»
ردیف

عنوان

آدرس وبسایت

1

خانه اندیشمندان علوم انسانی

www.ihht.ir

2

مرکز پژوهشهای استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

www.csr.ir

3

مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش

www.qporsesh.com

4

مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری

www.css.ir

5

مؤسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران

www.tisri.org

6

پژوهشکده مطالعات راهبردی

www.risstudies.org

7

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

www.majlis.ir

8

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقالب دانشگاه آزاد اسالمی

تلفن47214256 :

2

مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)

www.iras.ir

11

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir

11

مرکز جهاد دانشگاهی

www.isba.ir

12

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی

www.bpj.ir

13

دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه

www.ipis.ir

14

مؤسسه تحقیقات و مطالعات زنان

www.iwsr.org

15

مؤسسه مطالعات آمریکا

www.asins.ir

16

مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

http://inaes.ut.ac.ir/rtl/Default2.aspx

17

مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی

www.iies.ac.ir

18

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

www.iichs.org

12

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

http://cpt.isca.ac.ir/Portal/Home

21

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

www.ir-psri.com

21

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir

22

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

http://www.ivaf.ir/index.php?slang=farsi&lang=fa

23

مرکز بینالمللی مطالعات صلح

www.peace-ipsc.org

24

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

www.rcu.isu.ac.ir
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فهرست تعدادی از مراکز مطالعاتی و پژوهشی
شماره  ،4ادامه «مراکز مطالعاتی و پژوهشی»
ردیف

عنوان

آدرس وبسایت

25

مرکز مطالعات ژاپن

www.japanstudies.ir

26

مرکز مطالعات شیعه

www.shiitecenter.com

27

مرکز ملّی مطالعات جهانی شدن

www.globalization.ir

28

مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما

www.irc.ir

22

مرکز تحقیقات صدا و سیما

www.rcirib.ir

31

مرکز اسناد انقالب اسالمی

www.irdc.org

31

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

www.iki.ac.ir

32

مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی

www.ispet.ir

33

مؤسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی تهران

www.did.ir

34

مؤسسه مطالعات اسالمی

www.islamic-studies.org

35

مرکز جهاد دانشگاهی

www.isba.ir

36

شبکه علمی کشور

www.iranscience.net

37

مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

http://fa.cmess.ir

38

کتابخانه ملّی ایران

www.nli.ir

32

مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی آفران (آفریقا و ایران)

www.afran.ir

41

مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم

www.iiwfs.com

41

مؤسسه بینالمللی مطالعات اسالمی

www.iiis.ir/fa

42

مؤسسه بینالمللی مطالعات دریای خزر

www.iikss.com

43

مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه

www.tsrc.ir

44

پژوهشکده مطالعات منطقهای  -دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Res/RegionalStudies

45

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

www.bro.ir

46

مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس (دانشگاه شیراز)

http://cpg.shirazu.ac.ir

47

مرکز مطالعات خلیج فارس

www.persiangulfstudies.com

48

مؤسسه ایرانی مطالعات اروپا و آمریکا

www.eurica.ir
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