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گشٍُ سحقیقبسی ٍ دظٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

سؼذاد صفحبر243 :
 14،580،000سَهبى

ػکس جلذ کشبة

ًبم اصلی کشبة

سیبسز خبسجی ایبالر هشحذُ آهشیکب دس خبٍسهیبًِ
ًَیسٌذُ :ثلیذاس دشیفشی

Us Foreign Policy In The Middle East

سبل اًشطبس2017 :

هسبثقِ سسلیحبسی :سٍاثط ایبالر هشحذُ ٍ سٍسیِ ٍ کٌششل
ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر288 :

سسلیحبر ّسشِ ای

 17،280،000سَهبى

ًَیسٌذُ :اسشفبى کین ثبال
سبل اًشطبس2017 :

War Games : Us-Russian Relations And
Nuclear Arms Control
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گشٍُ سحقیقبسی ٍ دظٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

سؼذاد صفحبر256 :
 15،360،000سَهبى

چشا دٍلز ّب هْن اًذ :هقذهِ ای ثش سیبسز ّبی دٍلز
ًَیسٌذُ :گشی هًَکشیف ،دَسیل اسکیَس
سبل اًشطبس2017 :

دهَکشاسی ضجکِ ای :سیبسز ّبی هحبفظِ کبسی ٍ خطًَز
ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر296 :

ػصش لیجشال

 17،760،000سَهبى

ًَیسٌذُ :جبسد گیسجشچ
سبل اًشطبس2017 :

ػکس جلذ کشبة

ًبم اصلی کشبة

Why States Matter : An Introduction To
State Politics

Network Democracy : Conservative
Politics And The Violence Of The
Liberal Age
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گشٍُ سحقیقبسی ٍ دظٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

ػلَم سیبسی

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

سؼذاد صفحبر236 :
 14،160،000سَهبى

سؼذاد صفحبر176 :
 11،616،000سَهبى

اهٌیز هلی ،ثیي الوللی ٍ اًسبًی :هقذهِ ای سطجیقی
ًَیسٌذُ :لَسا ًک
سبل اًشطبس2017 :

هٌبفغ هلی دس جبهؼِ ثیي الولل
ًَیسٌذُ :هبسسْب فیٌِ هَس
سبل اًشطبس2017 :

ػکس جلذ کشبة

ًبم اصلی کشبة

National, International, And Human
Security : A Comparative Introduction

National Interests In International
Society
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سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

هلی گشایی ػشثی :سیبسز ّبی سبسیخی ٍ فشٌّگی دس خبٍسهیبًِ
ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر296 :

هذسى

 17،760،000سَهبى

ًَیسٌذُ :دیشش ٍیي
سبل اًشطبس2017 :

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر231 :
 13،860،000سَهبى

ػکس جلذ کشبة

ًبم اصلی کشبة

Arab Nationalism : The Politics Of
History And Culture In The Modern
Middle East

هلی گشایی ٍ جٌگ
ًَیسٌذُ :جبى ّبچٌسَى
سبل اًشطبس2017 :

Nationalism And War

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دظٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

ػلَم سیبسی

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

سؼذاد صفحبر225 :
 13،500،000سَهبى

سؼذاد صفحبر203 :
 12،180،000سَهبى

دٍلز ّبی ًفشی دس خبٍسهیبًِ جذیذ :خیضش ٍ ثجبر
ًَیسٌذُ :جشیل سلَیک ،جَسى اٍالٍ اٍسیک
سبل اًشطبس2016 :

الثی اػشاة ٍ آهشیکب :ػَاهل هَفقیز ٍ ضکسز
ًَیسٌذُ :داًیب کَلیز خطیت
سبل اًشطبس2016 :

ػکس جلذ کشبة

ًبم اصلی کشبة

Oil States In The New Middle East :
B5Uprisings And Stability

The Arab Lobby And The Us : B5Factors For
Success And Failure
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سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

ػلَم سیبسی

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

سؼذاد صفحبر216 :
 12،960،000سَهبى

سؼذاد صفحبر203 :
 12،180،000سَهبى

سیبسز قذسر :چگًَِ چیي ٍ سٍسیِ جْبى سا سغییش هی دٌّذ؟
ًَیسٌذُ :ساة دی ٍیجک
سبل اًشطبس2016 :

ػکس جلذ کشبة

ًبم اصلی کشبة

Power Politics : How China And Russia
Reshape The World

دیبهذّبی ّشج ٍ هشج :ثحشاى اًسبًی سَسیِ ٍ ػذم حوبیز اص آى

The Consequences Of Chaos : Syria’S

ًَیسٌذُ :ایضاثز فشیض ،کوبل کشیسکی

Humanitarian Crisis And The Failure To

سبل اًشطبس2016 :

Protect
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گشٍُ سحقیقبسی ٍ دظٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

ػلَم سیبسی

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

سؼذاد صفحبر228 :
 13،680،000سَهبى

سؼذاد صفحبر110 :
 7،680،000سَهبى

َّیز ّبی سیبسی ٍ خیضش ّبی هشدهی دس خبٍسهیبًِ
ًَیسٌذُ :ضجٌن َّلیذی ،فیلیخ لچ
سبل اًشطبس2016 :

اًذیطِ دٍلز اسالهی(داػص)ً :قطِ ػطف ثِ سَی جٌْن
ًَیسٌذُ :سٍثشر هیي
سبل اًشطبس2016 :

ػکس جلذ کشبة

ًبم اصلی کشبة

Political Identities And Popular
Uprisings In The Middle East

The Mind Of The Islamic State :
Milestones Along The Road To Hell
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سَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشدد:
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
ػٌبٍیي ٍ هَضَػبر کشت دیطٌْبدی ػلَم سیبسی ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای سشجوِ
هَضَع گشایص

ػلَم سیبسی

ػلَم سیبسی

سؼذاد صفحبر

سشجوِ فبسسی ًبم کشبة

سؼشفِ کلیِ خذهبر

ًبم هَلف کشبة ٍ سبل اًشطبس

سؼذاد صفحبر110 :
 8،470،000سَهبى

سؼذاد صفحبر184 :
 12،144،000سَهبى

چیي دس خبٍسهیبًِ :اطدّبی هحشبط
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