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 .خارجه بمور وزبر  بنتشارب : تهربن .یعم 
در  ربنیدب یبس ام یجمهور یبقتصاد یپ ماسید تیبلزبما  تقو» .(1۸۳۶فاقمه ) ،یمانیس 

 یهدامرکدز پژوهش یحقدوق _ی اسدیس یهاپژوهش م اونت .«میپساتحر طیشرب
 .یبس ام یمج س شورب

بدر  شدانیتا ت امل سازناه و مدؤثر؛ بازتدا  جهدان ییزدببز تنش» .(1۸۳۶جوبد ) ،یسور
 .1۵1-1۳1ص  .۸۱ش .ربهبرد فص نامه .«یخاتم یخارج استیس

 یهدایریگو جهت ی هن یهانایبن ن،ینظم نو» .(1۸۳۱) یم ک س یا و نیزبده، حس فیس
 یخدارج اسدتیمجموعده مقالدا  کنفدربنس س .«یخدارج اسدتیدر س یبتوس ه
 .  کیبستربتژ قا یتهربن: پژوهشکاه تحق .گربتوس ه

 محمددود دکتددر یآقددا یخددارج اسددتیس بددر لیددتح » .(1۸۳۱) میمحمددارح ،یوعددیع
 .1۸۵-1۵۳ص  .1۶ش .توس ه و ربهبرد فص نامه .«نژبدیبحما

 یجمهدور یو فرهنگد یبجتمداع ،یبرنامه پنج ساله بول تدا ششدم توسد ه بقتصداد قانون
 http://rc.majlis.ir در: یقابل دسترس .ربنیب یبس ام

 .«توسد ه در اسدتیس تیدبهم ربمدونیپ» گربتوس ه یهادولت .(1۸۳۳) انیآدر چ،یو لفت
 نگار. ین ز،یمشها: مرنا .جوبد بفشار کهنترجمه: 

 .مسدائل و بصدول ربنیدب یبسد ام یجمهدور یخارج استیس .(1۸۳۱منوچهر ) ،یمحما
 تهربن: نشر دبدگستر.

 یجمهدور یخدارج اسدتیس در بنجدام ندایفرب و مطدرح میمفاه» .(1۸۳۳) عباس ،یم ک
 .۳۱-۳۳ص . ۳ش .ربهبرد فص نامه .«ربنیب یبس ام

فصدد نامه  .«یبسدد ام یجمهددور دوره در ربنیددب یاسددیس بقتصدداد» .(1۸۳۳) بحمددا ،یمددوثق
 .۸۳۶-۸11. ص ۱1ش .دبنشگاه تهربن یاسیدبنشکاه حقو  و ع وم س

 مج ده .«توسد ه یزیردخالت دولت در بقتصداد و برنامده یبررس» .(1۸۳1بحما ) ،یموثق
 .۸1-1۳ص  .1.شتوس ه و بجتما 

در دوربن  ربنیدب بلم لنیب یاسیبقتصاد س» .(1۸۳۶) ینقا و فرزبنه مس ود ،یشفائ یموسو
 .۱1-11ص  .1۳ش .یخارج روببط فص نامه .«میپساتحر

 .«یدر دوره سدازناگ ربنیدب یخدارج اسدتیس تیدبولو» .(1۸۳۱رعدا ) ایس ا،ین یموسو
 .۳۱-۱۳. ص ۶۱ش .ربهبرد فص نامه
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