نشـر قــومـس
تهران :خیابان انقالب ،خیابان دانشگاه ،پایین تر از چهارراه لبافی نژاد ،کوچه بهار،

علوم سیاسی  ،روابط بین الملل،جغرافیا،حقوق،تاریخ،روانشناسی

شماره  . 11تلفن و نمابر66616060 - 66107151-66107166 :

منابع کارشناسی ارشد و دکتری
علوم سیاسی و روابط بین الملل
1

آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران

مصلی نژاد ،عباس

510000

2

آینده بنیانگذاران جامعه شناسی

توسلی ،غالمعباس

510000

3

آسیب شناسی سیاستگذاری فرهنگی در ایران

جانباز  .دیان  /بیات  .مجید

70000

4

احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ

نقیب زاده .احمد

500000

5

ارتش و سیاست

ازغندی .علیرضا

500000

6

اقتصاد سیاسی بین الملل

الرسون .توماس /ساعی.احمد

580000

7

اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن

روزنا.جیمز /پوراحمدی .حسین

500000

8

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی

ساعی.احمد/سیفی.عبدالمجید

510000

9

اقتصاد سیاسی آسیای جنوب شرقی

موثقی  .احمد

000000

11

اندیشه سیاسی اسالم(در سده های میانه)

روزنتال.آروین.جی /اردستانی علی

000000

11
21

اندیشه سیاسی اسالم(در سده های جدید)

روزنتال.آروین.جی/.اردستانی.علی

080000

اندیشه های سیاسی سعدی

ازغندی ،علیرضا

00000

21

اندیشه های سیاسی غرب در دوران مدرن

اسمعیل زاد.علیرضا

000000

14

انرژی و امنیت  ،سیاست خارجی آمریکا در حوزه انرژی

برکشلی  .فریدون

500000

15
21

ایدئولوژی و روابط بین الملل

صادقی  .علی

000000

بحران در خاورمیانه

مورلی .میلتون/شریعت پناهی

500000

17

بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر

کاظمی .علی اصغر

500000

18

برخی بررسی ها در باره جهان بینیها و جنبشهای اجتماعی در ایران

طبری .احسان

000000

19

بنیادهای نظری علم سیاست

اردستانی  .علی

000000

21

پایان جمهوری خواهی در ایران

مصلی نژاد .عباس

510000

21

پایان سیاست و واپسین اسطوره

کاظمی .علی اصغر

510000

22

تئوری توسعه و سه جهان

هتنه .بژورن /موثقی .احمد

510000

23

تئوری های انقالب

کوهن.استانفورد /طیب.علیرضا

580000

24

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب

طاهری .ابوالقاسم

000000

25

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل

نقیب زاده .احمد

500000

26

تاریخ مستند روابط دوجانبه ایران و آمریکا

نانز .آلن /لطفیان  .سعیده

010000

27

تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

رجایی .فرهنگ

500000

28

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ()5570-5000

امینی.علیرضا/شیرازی.ابوالحسن

570000

29

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ()5017-5000

امینی.علیرضا/شیرازی.ابوالحسن

580000

31

توسعه سیاسی

بدیع .برتران /نقیب زاده .احمد

500000

31
11

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون درایران

عیوضی  .محمد رحیم

510000

توسعه در مکاتب متعارض

ساعی  .احمد

510000

(ویرایش جدید)

33

جامعه شناسی دولت

بدیع .برتران /نقیب زاده احمد

500000

34

جامعه شناسی احزاب سیاسی

میخلز.روبرت /نقیب زاده.احمد

500000

35

جمهوری خواهی درایران

مصلی نژاد .عباس

510000

36

جنگ سرد ،صلح سرد

عزتی .عزت اهلل/بیات .محبوبه

000000

37

جهانی شدن فرهنگ و سیاست

کاظمی .علی اصغر

510000

38

جهانی شدن و جنوب

خور .مارتین /ساعی .احمد

500000

39

خلیج فارس و مسایل آن

الهی .همایون

070000

41

چالش های توسعه سیاسی

قوام .عبدالعلی

500000

41

خاورمیانه معاصر

کامروا ،مهران /قالیباف ،پورموسوی

010000

42

درآمدی بر علم سیاست

راسکین  .مایکل  /اردستانی  .علی

000000

43

درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران

میرترابی .سعید

000000

44

درآمدی برسازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

بزرگی  .وحید

500000

45

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران

ازغندی  .علیرضا

510000

46

دولت و توسعه اقتصادی در ایران

مصلی نژاد .عباس

510000

47

دریای خزر ،منافع روسیه ،امنیت ایران

امیراحمدیان /گودرزی

510000

48

درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل

ساعی .احمد /سیفی.عبدالحمید

30000

49

روابط بین الملل در تئوری و عمل

کاظمی .علی اصغر

070000

51
12

روابط خارجی ایران از  5000تا 5017

ازغندی .علیرضا

000000

روانشناسی سیاسی

هاوتن.دیوید/نظری  ،مفتوح.شهرزاد

570000

52

روانشناسی سیاستمداران

واینبرگ.اشلی/مفتوح.شهرزاد

500000

53

روش تحقیق در علوم سیاسی

طاهری .ابوالقاسم

500000

54

روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل

سنجابی .علیرضا

010000

55

ساختارو ماهیت روش شناسی در علم سیاست

اردستانی .علی

510000

56

سازمان های بین المللی و روابط بین الملل

صراف .صبری

510000

ازغندی  .علیرضا

510000
000000

(ویرایش)5030

57

سیاست خارجی جهوری اسالمی

58

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی

مجیدی /.شیرازی

59

سیاست و حکومت جدید

بال.آلن /عالم .عبدالرحمن

000000

61

سیاست جهانی

هیوود.اندرو /عالم.عبدالرحمن

010000

61

سیاست و حکومت در امریکا

گنجی .قربانعلی

000000

ایران (ویرایش جدید)

5030

06151017515

62

سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ

وگلی  .توماس/سیفی  .مفتوح

580000

63

سیری در نظریه های انقالب

ملکوتیان .مصطفی

500000

64

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

الهی .همایون

080000

65

کارتل های چند ملیتی و توسعه نیافتگی

الهی .همایون

500000

66
16

کمك خارجی و توسعه نیافتگی

الهی .همایون

500000

گذار از بحران جانشینی

احتشامی.انوشیروان/متقی.ابراهیم

500000

16

گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی

اوتاوی .مارینا/میرترابی .سعید

000000

16

ماراتن مذاکرات هسته ای

انتصار.افراسیابی/جعفری.فقیهی

570000

67

ماهیت سیاستگزاری خارجی

سیف زاده .حسین

500000

62

مبانی دیپلماسی

ویك لین .جك /قوام عبدالعلی

500000

61

مبانی سیاست تطبیقی

اونیل .پاتریك /میرترابی سعید

000000

61

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

شعبانی .رضا

500000

67

ممیزات تاریخ نگاری در ایران

شعبانی .رضا

550000

61

مسائل جهان سوم

برنل  .پیتر /میرترابی.،ساعی

000000

61

متدولوژی حقوق بین الملل

کاظمی .علی اصغر

500000

66

مقدمه ای بر ژئوپلیتیك

فلینت .کالین  /قالیباف  .پوینده

510000

66

مقدمه نظریه سیاسی

هیوود.اندرو /عالم .عبدالرحمن

580000

66

منافع ملی و امنیت ملی

قامت  .جعفر

500000

67

نظریه سیستمها وتغییر پارادایم در جامعه شناسی

لومان.نیکالس/اردستانی.علی

500000

62

نظریه های امپریالیسم

ساعی .احمد

500000

61

نظریه های متعارض در روابط بین الملل

فالتزگراف ،دوئرتی /طیب ،بزرگی

100000

61

نظریه های روابط بین الملل (پیشینه و چشم انداز )

دکترقوام ،فاطمی نژاد  ،شکوهی

000000

67

نظریه بازی ها و کاربرد آن در تصمیم گیری استراتژیک

دکتر روشندل  /علیرضا طیب

70000

61

نوسازی و اصالحات در ایران

موثقی  .احمد

000000

61

نفت،سیاست و دموکراسی

میرترابی  .سعید

580000

87

نوسازی و توسعه

دیوب.اس.سی  /موثقی ،احمد

500000

88

نوسازی ،توسعه و دگرگونی سیاسی

سیف زاده .حسین

500000

89
67

فرهنگ علوم سیاسی و روابط بین الملل

طیب  .علیرضا  /بزرگی  .وحید

زیرچاپ

سیاست خارجی ژاپن() 0050-5301

مفتوح.شهرزاد

زیر چاپ

62

دولت – ملت سازی و منافع ملی در ایران معاصر

ازغندی  .علیرضا

زیر چاپ

61

سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

پریفتی  /سیفی

زیر چاپ

61

اقتصاد سیاسی نفت و توسعه

میرترابی  .سعید

زیر چاپ

2

آب و هواشناسی عملی

خالدی .شهریار

500000

1

اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

مهدوی .مسعود

510000

1

اصول و مبانی جغرافیای شهری

خمر .غالمعلی

000000

7

اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

خمر .غالمعلی

500000

1

اکوسیستم های آبی ایران در خلیج فارس

کردوانی .پرویز

500000

1

اکوسیستم های آبی ایران در دریای مازندران

کردوانی .پرویز

500000

6

تغییر اقلیم

عزیزی .قاسم

500000

6

جغرافیای توسعه در جهان و ایران

هودر  .راپرت /خانی .فضیله

500000

6

روش تحقیق در جغرافیای طبیعی

محمودی .فرج اهلل /مقیمی.ابراهیم

500000

27

روششناسی وتکنیك های تحقیق علمیدر جغرافیا

آسایش .حسین /مشیری .رحیم

530000

22

مبانی زمین شناسی

عالیی طالقانی  .محمود

500000

21

ژئومورفولوژی ایران

عالیی طالقانی .محمود

580000

21

تحلیلی بر پراکندگی جغرافیایی ایالت و عشایر همدان

آقامحمدی  .مهدی  /شرفی  .حسین

500000

27

کاربرد آمار در علوم جغرافیایی

پورطاهری/مهدی

000000

21

کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین

رجایی .عبدالحمید

500000

21

کارتوگرافی کامپیوتری

فرجی .حسنعلی

500000

26

کلیات قاره ها

مشیری .رحیم

500000

26

برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

رضوانی .محمدرضا

500000

(ویرایش جدید)

جغـــرافیـــا

26

نظریه های جدید جغرافیای سیاسی

عزتی  .عزت اله

500000

17

گردشگری بین المللی و برنامه ریزی

لطفی .حیدر  /سلطانی .ناصر

510000

12

جغرافیای زیستی

خالدی .شهریار

510000

متفــرقــــه
2

حقوق بین الملل عمومی(آشنایی با)...

تقی زاده انصاری .مصطفی

510000

1

حقوق بین الملل عمومی(تاریخچه)

تقی زاده انصاری .مصطفی

510000

1

بهداشت روانی

میالنی فر .بهروز

510000

7

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی

میالنی فر .بهروز

000000

1

انگلیسی حسابداری و مدیریت
Basic English

شریعت پناهی .حسن

500000

شریعت پناهی ،حسن

550000

1

www.ghoomes.com

@ghomes
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GHOOMES

منابع کارشناسیارشد علوم سیاسی ،روابط بینالملل ،مطالعات منطقهای ،اندیشه سیاسی ،دیپلماسی و سازمان های بین المللی

مبانی علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی
ردیف

5
0
0
0
1
0
5
0
0
0
1
5
0
0
0
5
0
0
5
0
0
0
1
5
0
0
0
1
0
7
8
3
50

عنوان

نویسنده -مترجم
دکتر احمد نقیبزاده
دکتر علیرضا ازغندی
دکتر احمد نقیبزاده
دکتر عبدالرحمن عالم
دکتر عبدالرحمن عالم
دکتر احمد نقیبزاده

جامعه شناسی احزاب سیاسی
ارتش و سیاست
جامعه شناسی دولت
سیاست و حکومت جدید
مقدمه نظریه سیاسی
احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ
تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران
دکتر احمد موثقی
نوسازی و اصالحات در ایران
دکتر علیرضا ازغندی
نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب
دکتر علیرضا ازغندی
روابط خارجی ایران از سال 5017ـ5000
دکتر علیرضا ازغندی
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران
دکتر علیرضا ازغندی
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (چارچوب ها و جهت گیری ها)
نظامهای سیاسی تطبیقی
دکتر عبدالعلی قوام
چالشهای توسعه سیاسی
دکتر احمد نقیبزاده
توسعه سیاسی
دکتر حسین سیف زاده
نوسازی ،توسعه و دگرگونی سیاسی
دکتر سعید میرترابی
مبانی سیاست تطبیقی
اندیشههای سیاسی
دکتر فرهنگ رجایی
تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان
دکتر ابوالقاسم طاهری
تاریخ اندیشههای سیاسی در غرب
دکتر علیرضا اسمعیل زاد
اندیشه سیاسی غرب در دوران مدرن
اصول سیاست خارجی و روابط بینالملل
فالتزگراف ــ دوئرتی
نظریه های متعارض در روابط بین الملل
دکتر عبدالعلی قوام
نظریه روابط بین الملل (پیشینه و چشم انداز)
دکتر عبدالرحمن عالم
سیاست جهانی
دکتر احمد نقیب زاده
تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل
دکتر علی اصغر کاظمی
روابط بینالملل در تئوری و عمل
مسایل جهان سوم
دکتر همایون الهی
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
دکتر ساعی،دکتر سیفی
اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی(مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم)
دکتر احمد ساعی ،دکتر تقوی
اقتصاد سیاسی بینالملل ،تالش برای کسب قدرت و ثروت
دکتر احمد ساعی
نظریههای امپریالیسم
دکتر احمد ساعی
جهانی شدن و جنوب
دکتر احمد ساعی
توسعه در مکاتب متعارض
دکتر احمد موثقی
تئوری توسعه و سه جهان
دکتر همایون الهی
کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی
دکتر ساعی ،دکتر میرترابی
مسائل جهان سوم
دکتر ساعی ،دکتر سیفی
درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل
عالقمندان میتوانند کتاب های مورد نظر خود را از کتابفروشی های مقابل دانشگاه تهران تهیه نموده و یا با
شماره تلفن و نمابر 03010800151 - 00070510 - 00300737 - 00070500 :تماس بگیرند و یا به نشانی :تهران خیابان انقالب،
خیابان دانشگاه پایین تر از چهارراه لبافی نژاد کوچه بهار شماره  55و یا صندوق پستی 5035ـ 50501مکاتبه نمایند.

www.ghoomes.com

