
 بیوگرافی:

1337متولد   

شناسی همگانی )دانشگاه تهران دکترای زبان ) 

 

:وابق علمیس   

ی  ها مقاله علم تألیف ده   

های سیاسی و اجتماعی  ها کتاب در حوزه ترجمه ده   

های سیاسی و اجتماعی ترجمه صدها مقاله علمی در حوزه   

 

 کتب 

 ( 1391ایران در سیاست خارجی فرانسه)  

 

 

 

 مقاالت 

 :(1387از رؤیا تا واقعیت )اسفند  سیاست خارجي و امنیتي مشترك 

  (1387نگاه فرانسه به سیاست خارجي و امنیتي مشترك اروپا )اسفند 

  (1387معاهده لیسبون: گامي دیگر در وحدت اروپا )تیر 

 (1384دن )مهر هاي وابستگي و جهاني ش هاي استقالل ما از دیدگاه نظریه چالش 

 

 

 

 گزارش های راهبردی 

  (1394برخی مالحظات درباره پیامدهای سیاسی موج حمالت تروریستی اخیر در فرانسه )آذر 

 (1394های فرانسه در سوریه )آبان  ناکامی سیاست 

 (1394ای ایران )خرداد  فرانسه و مذاکرات هسته 

  (1394یونان در برابر لحظه سرنوشت )اردیبهشت 

http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=08&&depid=44&&semid=257
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44&&semid=1729
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44&&semid=1731
http://oldweb.csr.ir/center.aspx?lng=fa&abtid=04&&semid=36
http://oldweb.csr.ir/center.aspx?lng=fa&abtid=04&&semid=472
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=3043
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=3036
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2965
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2938


 (1393تحادیه اروپا )اسفند تحوالت جدید در اواکرین و موضع ا 

  (1392رویکرد فرانسه در قبال بحران سوریه )آبان 

  (1390اروپا و بهار عربی )دی 

  (1390دورنمای بحران مالی اروپا )مهر 

  (1390های رویکرد تهاجمی فرانسه به لیبی و ساحل عاج )خرداد  انگیزهاهداف و 

 (1389ها و نتایج )آبان  بحران اجتماعی در فرانسه: ریشه 

 (1389های اتحادیه اروپا علیه ایران: ابعاد، دالیل و پیامدها )مرداد  تحریم 

 (1388ها )شهریور  یل و انگیزهسیاست فرانسه در قبال ایران در دوره سارکوزی: دال 

 (1387ای جدید فرانسه )بهمن  سیاست خاورمیانه 

 (1387گرایی )دی  انداز چندجانبه اروپا، آمریکا و چشم 

  (1387دکترین نظامی جدید فرانسه )دی 

  (1387فرانسه و هویت دفاعی اروپا )اردیبهشت 

 (1387)اردیبهشت  انداز سیاست خارجی آتی فرانسه چشم 

  (1387معاهده لیسبون و پیامدهای آن برای اتحادیه اروپا )فروردین 

  (1386سیاست خارجی فرانسه: تداوم یا تغییر )شهریور 

  (1386انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و پیامدهای آن برای ایران )اردیبهشت 

 

 

 

 پژوهشنامه ها 

  (1389( )مهر 25اسالم در اتحادیه اروپا )شماره 

 (1387( )اسفند 18دیه اروپا )شماره سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحا 

 

http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2921
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2756
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2436
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2389
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2335
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2239
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=2189
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=1976
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=1581
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=1582
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=1557
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=1143
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=1142
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=1088
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=855
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=715
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=05&&depid=50&&semid=459
http://oldweb.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=05&&depid=50&&semid=318

