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 تحصیلیاطالعات 

 
o های مکاتب ؛ با تأکید بر دیدگاه«امنیت»و « توسعه»پیوند  نامۀ کارشناسی ارشد:عنوان پایان

 قابل دسترسی در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی: ؛پژوهیامنیت
prod/bibliographic/3005755-http://opac.nlai.ir/opac 

 
o :(9617-9621المللی نظام تحریم علیه ایران)پیامدهای داخلی و بین عنوان رسالۀ دکتری 

 اساتید راهنما: دکتر حسین سلیمی و دکتر محمدکاظم سجادپور
 زاده و دکتر هادی آجیلیاتید مشاور: دکتر غالمعلی چگنیاس

 
 هامهارت

 
  و طراحی سایت اینهی رایاهامهارت  زبان انگلیسی

  برگزاری همایش و جلسۀ سخنرانی  نویسیمقالهروش پژوهش و اصول 
 

 عالیق آموزشی و پژوهشی
 

ای ایران و مذاکرات دیپلماتیک، الملل، مسألۀ هستهها، امنیت ملی، امنیت بینالملل، بحث تحریماقتصاد بین
الملل، های امپریالیزم، اصول روابط بینمسایل جهان سوم، تئوریروابط ایران و روسیه، سیاست خارجی ایران، 

 قفقازمطالعات حوزۀ غرب آسیا، مطالعات اوراسیا و آسیای مرکزی و 
 

 دانشگاه عالمه طباطبائی تهران علوم سیاسی کارشناسی
خ شروع: یتار
29/92/9671 

 69/24/9626ان: یخ پایتار

 دانشگاه دولتی مازندران، بابلسر علوم سیاسی کارشناسی ارشد
خ شروع: یتار

29/27/9622 
 98/99/9612ان: یخ پایتار

 طباطبائی تهراندانشگاه عالمه  المللروابط بین دکتری تخصصی
خ شروع: یتار

29/92/9616 
 در حال نگارش رساله

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3005755
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 هاکتاب |پیشینۀ پژوهشی 
 
؛ تهران: نشر راشدین، پژوهیاز دیدگاه مکاتب مطالعاتی امنیت« امنیت»و « توسعه»پیوند ( تألیف: 9

 آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:   .9618بهار 
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3214633 
 

های فرآیند انتخابات مجلس شورای اسالمی در بوته بازنگری )با تاکید بر مؤلفه( ویراستاری علمی: 8
آدرس ثابت   .9616؛ همکاری علمی با خانم سوده رضایی استخروئیه، تهران: جاوید علم، سرمایه اجتماعی(

 سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی: اثر در
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3488751 
 

مهدی ، همکاری علمی با َآقای (۱۰۲۲ - ۱۰۰۲ای رویاروی ایران )تهدیدات منطقه( ویراستاری علمی: 6
آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و   .9616اقبالی مهدی آبادی )مدرس دانشگاه(، تهران: جاوید علم، 

 کتابخانه ملی ایران به نشانی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3483316 

 

-۱۰۲۰نقش تغییر تحوالت توسعه سیاسی ترکیه در رشد اقتصادی این کشور )استاری علمی: ( ویر4
آدرس   .9616؛ همکاری علمی با َآقای مهدی اقبالی مهدی آبادی )مدرس دانشگاه(، تهران: جاوید علم، ( ۲۸۹۱

 ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3490636 

 

 ،هایی از انستیتو مطالعات صلح آمریکاآموختهجنسیت، ستیزه و ایجاد صلح: درس( ترجمه به فارسی: 1
 عنوان اصلی کتاب:

Gender, conflict, and peacebuilding: 
state of the field and lessons learned from USIP grantmaking 

، و باشگاه پژوهشهای علمی ساداکو نوشتۀ کیمبرلی تیدن، کلی فنسی، الیزابت موری؛ تهران: انتشارات با من
 آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:  .9614

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3964466 
 

با  ؛ تهران: انتشاراتالمللهای روابط بیناستیو اسمیت و دیسیپلین کتاب ( ترجمه به فارسی و ویراست:6
آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران     .9614، باشگاه پژوهشهای علمی ساداکو ،من

 به نشانی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3941889 

 

؛ مولفین سالم هللا علیها لزهراءای از زندگی سیاسی حضرت فاطمه افدک الزهراء؛ گوشه( تالیف کتاب: 7
 .   9611 ،و باشگاه پژوهشهای علمی ساداکو : نشر گیواتهراننژاد، هللا تقیفریبا شمسی و روح

 آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4309724 

 

؛ مشاور پژوهشی صادق کرمی ]ودیگران[ ؛ریزی استراتژیک در مدیریتبرنامه( مشاوره پژوهشی کتاب: 2
   .9611، نژاد، تهران: نشرگیواهللا تقیروح

 آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4231754 
 

اهتمام بهزاد پارساجلودارلو، ؛ به دولت الکترونیک و حکمرانی خوب سازمانی( مشاوره پژوهشی کتاب: 1
آدرس ثابت اثر . 9611، نژاد، تهران: نشر گیوا و باشگاه پژوهشهای علمی ساداکوهللا تقیمشاور پژوهشی روح

 در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4302490 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3214633
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3488751
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3483316
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3490636
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3964466
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3941889
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4309724
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4231754
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4302490
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احمد ساقر ]و ؛ مصطفیفارس در آستانه عصر مدرن کرانه جنوبی خلیج( مشاوره پژوهشی کتاب: 92
آدرس ثابت    .9611، پژوهشی ساداکوو  نژاد، تهران: گیوا، باشگاه علمیهللا تقیدیگران[، مشاور پژوهشی روح

 ازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:اثر در سایت س
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4499855 

 

وند، جلیل؛ گردآورندگان حسین مدرنیسم و سینمای پیتر گرینویباروک، پست( مشاوره پژوهشی کتاب: 99
    .9611، پژوهشی ساداکونژاد، تهران: گیوا، باشگاه علمیهللا تقیوحید رجبی، مشاور پژوهشی روح

 آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4585359 

 

شی کتاب: 98 شاوره پژوه سی چند کد روی حلقه( م شی روحهابرر شاور پژوه صفری، م شتۀ هنا  هللا ؛ نگا
 پژوهو  نژاد، تهران: گیوا، باشگاه علمیتقی

 ی:آدرس ثابت اثر در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشان   .9611، شی ساداکو
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4235552 

 
 مقاالت |پیشینۀ پژوهشی 

 
؛ با اچه مازندرانیای درهای برجستتتتته در مجموعه امنیتی منطقهها و بازدارندهانگیزه( عنوان مقاله: 9

همکاری دکتر حسییین رفی) )رییس گروه علوم سیییاسییی دانشییگاه مازندران( و امیر دریادار پیمان جعفری تهرانی 
نوشییهر و ارشیید نظامی اسییتانهای شییمالی و جانشییین  ره)فرماندهی وقت دانشییگاه علوم دریایی امام خمینی 

، )تاریخ «شتتی راهبرد دفاعیفصتتلنامۀ علمی و پژوه»چاپ شییده در  فرماندهی کل نیروی دریایی ارتش(،
، از  61، شییماره   1(، دوره  9612تاریخ چاپ: زمسییتان  – 28/98/9612تاریخ پذیرش:  – 91/92/9612ارسییال: 

 قابل دسترسی و بازبینی در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی:     . 924تا صفحه  946صفحه 
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=154448 
 

تا اقتضتتتتائات « پایهفناوری»های روابط آینده ایران و روستتتتیه، از الزامات هستتتتتبای( عنوان مقاله: 8
هیات علمی و مدیر پژوهشی دانشکدۀ حقوق و علوم اکبر جعفری )عضو ؛ با همکاری دکتر علی«محورانرژی»

، )تاریخ «فصلنامۀ علمی و پژوهشی آسیای مرکزی و قفقاز»چاپ شده در  سیاسی دانشگاه مازندران(،
، از  22، شییماره   92(، دوره  9619تاریخ چاپ: زمسییتان  – 96/99/9619تاریخ پذیرش:  – 81/21/9619ارسییال: 

 ی و بازبینی در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی:قابل دسترس    . 26تا  17صفحه 
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=243604 

 

 هاهمایش |پیشینۀ پژوهشی 
 
  های غرب تا بحران سوریه،های روابط ایران و روسیه؛ معلّق میان تحریمبایسته عنوان مقاله:( 9

ای و سیاست خارجی جمهوری الملل، تحوالت منطقهالمللی نظام بینارائه شده در سومین همایش بین
 اسالمی ایران

  9611اه به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائی در مورخۀ یکم و دوم آذر م برگزار کنندۀ همایش:
   http://irfp.atu.ac.irنشانی تارنمای همایش:      . پوستربصورت پذیرش و ارائه  نتیجۀ داوری:

 http://irfp.atu.ac.ir/paper  : به آدرس شانزدهم(داوری شده )مقالۀ ردیف  نشانی اعالم نتایج

 
  های قدرت نرم و نفوذ ایران در منطقۀ غرب آسیا،بررسی ریشه  عنوان مقاله:( 8

ای و سیاست خارجی جمهوری الملل، تحوالت منطقهالمللی نظام بینارائه شده در پنجمین همایش بین
 اسالمی ایران

  9612ماه به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائی در دی برگزار کنندۀ همایش:
 http://irfp5.atu.ac.irنشانی تارنمای همایش:       شفاهیسخنرانی و ارائۀ  پذیرش وری:نتیجۀ دا
 aperhttp://irfp.atu.ac.ir/p  : آدرس به( چهاردهم ردیف مقالۀ) شده داوری نتایج اعالم نشانی
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