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9-33
سود (با محمد صداقت) ،پژوهشنامه ایراني سياست بينالملل ،سال
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 ،1زمستان  ،2332صص12 -51.
)411- Iran and Kazakhstan Relations, a Geopolitical Analysis, (with Ebrahimi & Shirazi
Iranian Journal of Foreign Affairs, Vol. 1, No. 1, winter 1121, pp. 31-19
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021-“Some Notes on Human Trafficking in the South Caucasus” (with Hussein Komeili
Esfahani), Iran and the Caucasus, Vol. 02, No. 81, 0289, pp. 818-842
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"،در :محمدرضا حاتمي و مرتضي بحراني :دائرهالمعارف جنبشهای اسالمي ،جلد
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" (با زهرا پازکي زاده) ،مطالعات شبه قاره هند ،سال ،
" -444ادبيات پسااستعماري در هندوستان و تاثير آن بر هويت هندي
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تابستان  ،2331صص211-252.
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 -11نقش انتقال انرژي در روابط ترکمنستان با روسيه (با حميد رضا عزیزی) ،مطالعات اوراسيای مرکزی ،سال  ،3شماره ،9
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 -11رويارويی روسيه با چچن :زندگی در مرز خشونت (بامطهره حسيني) ،مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،92پایيز
 ،2353صص219- 233.
 -11عملگرايی پوتين و تغيير در رويکردهاي سياست خارجی روسيه (با عليرضا نوری) ،فصلنامه سياست ،دوره  ،11شماره
 ،1تابستان  ،2353صص 13-39

51- Islamic Republic of Iran and the South Caucasus (with Mohammad Hossein Hafezian),
Iranian Studies, Vol. 13, No. 3, 1121, pp. 332- 111
52- India's Energy Security Strategy towards the Caspian Sea, (with Masud Imani) China and
Eurasia Forum Quarterly, Vol. 5, No.2, spring 1121, pp. 31-221
 -11جمهوري اسالمی ايران و ژئوپليتيک قفقاز جنوبی ،ژئوپليتيک ،سال  ،1شماره  ،29بهار ،2353صص51-211.
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 -11مطالعه تطبيقی سياستهاي امنيت انرژي چين و ژاپن در آسياي مرکزي (با ماندانا تيشهیار) ،پژوهشهای جغرافيای
انساني ،دوره  ،11شماره  ،92بهار  ،2353صص219 -211.
علوم  -99تهديدهاي زيستمحيطی در درياي مازندران و نقش کنوانسيون تهران در مقابله با آن(با مهناز گودرزی)،
محيطي ،سال  ،9شماره  ،2پایيز  ،2355صص13-31 .
91- Iran- Russia under Khatami, Discourse, 1113
 -91بحران روشنفکري در روسيه و جريان اسالوگرايی ،سياست ،دوره  ،33شماره  ،1زمستان ،2355صص119-111.
 -91نقش ايران در معادالت انرژي منطقه اکو (با محمد مودب) ،روابط خارجي ،سال اول ،شماره  ،3پایيز  ،2355صص- 11.
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 -11اسالوگرايی ،انديشهاي براي تغيير اجتماعی(با احمد رشيدی) ،مطالعات اوراسيای مرکزی ،شماره  ،1پایيز و زمستان
 ،2355صص223 - 231 .
 -11امنيت انرژي چين و نگاه اين کشور به منطقه آسياي مرکزي (با جواد زراعت پيما) ،فصلنامه پژوهش سياست ،شماره
 ،11تابستان  ،2355صص.
-14دمکراسی ،نابرابري و بازسازي سياست( ،ترجمه با ایرج همتي) راهبرد ،سال هجدهم ،شماره  ،12تابستان 2355
صص133-331.
 -11زمينه هاي سقوط اولين رييس جمهور (ابوالحسن بنی صدر) ،سياست ،دوره  ،33شماره  ،2بهار  ،2355صص-111 .
112
 -11سازوکارهاي دگرگونی در روابط ايران و ژاپن(با ماندانا تيشهیار) ،پژوهش علوم سياسي ،شماره  ،1زمستان 2359و بهار
 ،2355صص.
15- Contemporary China - Central Asia Relations, Eurasian Report, Vol. 1, No. 1, winter 1115,
pp. 19- 91
 -11مطالعات روسيه در ايران ،تداوم يا تغيير ،علوم سياسي و روابط بين الملل ،دوره دوم ،شماره  ،2زمستان ،2359
صص13-91.
 -11ژئوپليتيک انتقال انرژي از قفقاز ،مطالعات اوراسيای مرکزی ،شماره  ،2زمستان و بهار  ،2351-59صص19-91 .
 -15زنان ايرانی پس از اصالحات ،مجله فرزانه ،تابستان 2359
 -11سياست خارجی ژاپن در آسياي مرکزي (با ماندانا تيشه یار) ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي ،شماره  ،1تابستان
2359

 -13قاچاق انسان در آسياي مرکزي ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي،شماره  ،91زمستان 2351
60- The Prospects of Democracy: Women Reformist in the Iranian Parliament, in: Freshteh
Nouraie-Simone, On Shifting Ground Muslim Women in the Global Era, USA: Feminist Press,
0222
 -14دگرگونیهاي ژئوپليتيکی در جهان و دگرگونی در ماموريت ،ساختار و کارکرد ناتو (با ماندانا تيشه یار) ،ژئوپليتيک،
شماره  ،9تابستان 2351
 -11تحول در سياست خارجی روسيه در دوران پوتين( با عليرضا نوری) ،فصلنامه حقوق و علوم سياسي ،شماره  ،3تابستان
2351
 -13اکو و تجارت منطقهاي ،مجله بررسيهای اقتصادی ،شماره  ،25زمستان 2351
 -19سازمان شانگهاي و امنيت آسياي مرکزي ،پژوهش علوم سياسي ،شماره های  3و ،1پایيز  2351صص13-11 .
 -11جهانیشدن ،آمريکا و خاورميانه،آیين ،شماره  ،1زمستان 2351
 -11نقش زنان در ترويج فرهنگ صلح ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي ،شماره  ،93پایيز  ،2351صص139-111 .
 -11روابط ايران و شوروي ،تداوم يا تغيير؟ ،ایراس ،شماره  ،2بهار 2351
13 - Women in Public Sphere, Discourse, an Iranian Quarterly, Vol. , No. , 0229
 -11نقش زنان در توسعه کشورهاي اسالمی(با دکتر محمدحسين حافظيان) ،مجله پژوهش زنان ،شماره  ،21بهار 2351
 -12ناتو و امنيت آسياي مرکزي ،مجله علوم انساني ،دوره  ،21شماره  ،3تابستان 2351
 -11ريشههاي انقالب هاي رنگی در جمهوري هاي بازمانده از فروپاشی شوروي ،فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز،
سال چهاردهم ،دورۀ چهارم ،شمارۀ  ،12پایيز  .2351صفحات 19-11
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شماره  ، 1پایيز  ،2392صص 19.-93
 -1بازتاب پرسترويکا وگالس نوست در ارتش شوروي ،سياست خارجي ،سال ششم ،شماره  ،1زمستان ،2392صص 13.-52
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