ردیف

عنوان نقد

.1

نظریه ساختارسازی در
امنیت و ژئوپولتیک

نقدی بر نظریه انتظام ملی
دکتر اصغر افتخاری

نظریه سند راهبردی امنیت
اخالقی

.7

نظریه مدیریت بحران با
رویکرد امنیت عمومی

.9

نظریه نقد اخالق در رابطه با
امنیت و نظم

.11

نظریه فرهنگ و امنیت

دکترین انتظام و امنیت داخلی
حسین فهیمیان/نشر مهراراوان2939/

روشهای نوین در نقد
عملکرد و امنیت داخلی

.11

دکترین انتظام و امنیت داخلی
حسین حسینی/نشر ناجا2931/

خنثی سازی پدیدههای ضد
انتظام در ناجا

.8

دکترین انتظام و امنیت داخلی

امیرحسین یاوری/نشرناجی2931/
طراحی نوین دکترین امنیت
داخلی

.6

دکترین انتظام و امنیت داخلی
دکترین انتظام و امنیت داخلی

طراحی الزامات امنیت داخلی
در عصر نوین

.4
.5

غالم نصراللهی/نشربشیر2931/
مشارکت نظم اجتماعی در امنیت
داخلی

.2
.3

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

دکترین انتظام و امنیت داخلی
مایکل لی ویلیامز/نشر مطالعات
راهبردی2931/

ردیف

عنوان نقد

.12

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

مدیریت قاطع آسیب های
انتظامی

دکترین انتظام و امنیت داخلی

.13
.14

شناختشناسی منافع ملی
نظریه چارچوبی نوین در
تحلیل امنیت
مدیریت بحران های فضاهای
آلوده و نا امنی

.15

.16

نظریه درآمدی تحلیلی بر
شاخصهای امنیت ملی در
ج.ا.ا

نظریه رابطه حکومت و فرد
با امنیت

.21
.21

.22

دکترین انتظام و امنیت داخلی
سلمان خاکسار/نشر داعا2931/

روشهای تغییر دز نگاه
انتظامی ـ امنیتی

.19

دکترین انتظام و امنیت داخلی

صادقی/جوکار/نشر سمان2931/
کاهش نا امنی در سکونتگاههای
غیررسمی و مستضعف

.17
.18

الی مولور/نشر راهبردی2931/

دکترین انتظام و امنیت داخلی
شناخت شناسی منافع ملی
احمد جهان بزرگی/نشر فرهنگ و
اندیشه2933/

نظریه امنیت در نظام
سیاسی اسالم
شیوه تمرکز بازدارندگی
اجتماعی بر بروز تعارض در
نظم عمومی

دکترین انتظام و امنیت داخلی

ردیف

عنوان نقد

.23

نظریه نقش مصونیت در
بازدارندگی امنیتی از جزم

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

شهاب موسوی/نشر احسان2932/

.24

نظم مشارکتی و انتظام
همگانی

دکترین انتظام و امنیت داخلی

.25

مدلسازی رابطه همکاری و همافزایی
محیط امنیتی و امنیت محیطی

شناخت شناسی محیط امنیتی

.26

نظریه امنیتی اجتماعی
شده رویکرد اسالمی
روش توسعه نرم اقتدار امنیتی
در محیط داخلی

.27
.28

نظریه توسعه نقش صلح و
آزادی در امنیت

دکترین انتظام و امنیت داخلی
فیلیپ ولتی/نشر کتاب سرا2931/

قاعده نظم ملی در امنیت
داخلی

.29

.31

اصغر افتخاری/پژوهشکده علوم
انسانی2931/

نظریه ارزیابی کارآئی
خدمات امنیتی در نظام
مدیریت شهری

دکترین انتظام و امنیت داخلی
بهمن طارمی/نشر سازمان
جغرافیایی2931/

.31

توسعه کارآمدی بازدارنده در
نهادهای انتظامی

دکترین انتظام و امنیت داخلی

.32

شیوه بهبود شرایط ناشی از
غافلگیری امنیتی در محیط
ملی

شناخت شناسی محیط امنیتی

.33

نظریه کارآمدی ساز
سیاستهای بازدارنده با

اسماعیل منصوری/.نشر عروج
نور2931/

ردیف

عنوان نقد

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

اقتدار

.34

دفع آشوبگری فرهنگی و
مقاومت اجتماعی

دکترین انتظام و امنیت داخلی

.35

نظم مبادلهای و امنیت ساز در
اقتصاد ملی

مدیریت اقتصاد و امنیت ملی

.36

نظریه امنیت ملی و دکترین
سیاستهای دفاعی-امنیتی

مجتبی تهامی/نشر ارتش2931/
طرد بی نظمی هنجاری و
مقاومت سیاسی

.37

دکترین انتظام و امنیت داخلی

.38

دکتــرین نــوین در برقــراری مدیریت امنیت بینالمللی
امنیت محـیط ملـی در عصـر
سایبر
دیوید لیک/نشر راهبردی2932/
نظریه نظم های منطقهه ای و
امنیت سازی

.41

نظریــه امنیههت و راهبههرد در
جهان معاصر

.39

مدل دکترین اشراف نظامی

.41
.42
.43

گریک استایدر/نشر راهبردی2931/

نظریه تهدیدات و بهازیرران
جدید در امنیت

دکترین انتظام و امنیت داخلی
الکه گراهمان/نشر راهبردی2931/

شــیوه بــومی ســازی نظــم دکترین انتظام و امنیت داخلی
بازدارتده

ردیف

عنوان نقد

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

.44

نظریههههه زوال کنتههههرل در
امنیت

پل راجرز،نشر راهبردی2931/

.45

نظریـــه معمهههای امنیهههت و
چالش های جدید آن

حسههههین سههههیش زاده/نشههههر وزارت
خارجه2931/

.46

نظریه خشونتهای قهومی و
محظورات امنیتی

کهههل روی/نشهههر پژوهشهههراه علهههوم
انسانی2932/

.47

نظریه امنیت و حقوق بشر

آلیسون برسیک/نشر راهبردی2931/

.48

نظریه قدرت نرم و امنیت

رابرت سیبل/نشر امام صادق2931/

.49

نظریهه ژئوپولتیهک شهیعه و
امنیت مرزها

عزت اهلل عزتی/نشر البرز2933/

.51

نظریـــــــه امنیههههههههت و
سکونتراههای انسانی

پژمان شقامی /نشر پژواک2931/

.51

نظریه امنیت جامعه ای

قههههدیر نصری/پژوهشههههراه علههههوم
انسانی2932/

.52

نظریه ملت،دولهت و امنیهت
انسانی

مرتضی بحرانی//نشر/1تیر2931

.53

نظریه نررشی نو در امنیت و
فقر

اردشهههیر بهههزرن نیا/نشهههر سهههنگ
فرش2931/

.54

انضهههباط ملهههی و امنیهههت
اجتماعی

علی اعظم کریمانی/نشر داعا2932/

ردیف

عنوان نقد

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

.55

نظریه الروی طرح ریهزی راهبهردی
نظامی و مدیریت امنیت ملی

ابراهیم علی بخشی/نشر دافوس2933/

.56

نظریـــه روش و نظریهههه در
امنیت پژوهی

اصههغر افتخاری/پژوهشههکده مطالعههات
راهبردی2931/

.57

نظریه امنیت کشور و بخش
خصوصی

الیاس کرمی/نشر تدبیر2931/

.58

نظریههه جههرائم ضههد امنیههت
ملی

حسن عالی پور//نوروز کارگری2933/

.59

نظریه تاثیرات جهانی شدن
بر امنیت ج.ا.ا

غالمرضهههههههها محمودی/نشههههههههر
امیرکبیر2931/

.61

نظریه درآمهدی بهر بررسهی
های امنیت

پی ویلیامز/نشر امیر کبیر2931/

.61

نظریه سهرمایه اجتمهاعی و
امنیت انتظامی

غالمرضا غفاری2931/

.62

نظریــه نههو مسههلی گههری در
امنیت ج.ا.ا

بنهههی اسهههداهلل ابراهیمی/پژوهشهههکده
راهبردی2931/

.63

نظریه استانداردسازی رفتهار
پلههیو و مههاموران امنیههت
کشور

مترجم محمود علم/نشر سرایی2931/

.64

نظریـــه معمهههای امنیتهههی-
انتظامی تهران

سهههید یحیههههی صفوی/سههههازمانهای
جغرافیایی ن.م2931/

.65

نظریه هویت و امنیت ملهی
در اسالم

بخشی نهاوندی/نشر فرهنگ و اندیشه
اسالمی2931/

ردیف

عنوان نقد

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

.66

نظریه فرهنگ امنیت ملی

پیترگاتزنشتاین/پژوهشههههههههههههکده
راهبردی2932/

.67

نظریه امنیت و نظم عمومی

محمهههد منصهههور نژاد/نشهههر جهههوان
پویا2939/

.68

نظریه دولت های شهکننده و
امنیت انسانی

یهههههزدان فام/نشهههههر مطالعهههههات
راهبردی2932/

.69

نظریههه نظههم و امنیههت در
بحرانهای طبیعی

عبدالرضا امیری/نشر ناجا2931/

.71

نظریه جنه
امنیت

کهاوی مقولهه

.71

نظریه عدالت و امنیت ملی

.72

نظریه امنیتی شدن و سیاست
خارجی ج.ا.ا

.73

نظریه جامعه شناسی
سیاسی قدرت در عربستان

.74

نظریه مبانی نظریه دکترین
امنیت داخلی آمریکا

.75

نظریههه توسههعه سیاسههی و
امنیت ملی

نشر فرارید نوشته اسماعیل بابیوردی

.76

نظریههه مشههارکت و امنیههت
ملی

نشر میعاد11 /مرداد2931

محمدمهدی بیداروند/نشرهدی2932/

ردیف

عنوان نقد

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

.77

نظریه ناهنجاریهها و امنیهت
اجتماعی

علی اصغر فضیلت پیک ریحان

.78

نظریههه ترجمههان جامعههه و
امنیت

نظریه "امار و چپلد"پژوهشهراه علهوم
انسانی و مطالعات فرهنری

.79

نظریه جرائم علیه امنیهت و
آسایش عمومی

سعید مرتضوی نشر مجد خرداد31

.81

نظریه ژئوپولتیک فرهنری و
مسئله امنیت ملی

سید محمدصنعی نشر شما2931

.81

جامعهههه شناسهههی فسهههاد و
امنیت

محمد فراهانی-نشر پرسمان2931-

.82

نظریههه امنیههت اخالقههی از
دیدگاه رهبری

مجتبی جاویدی/نشر مجلهو شهورای
اسالمی2932/

.83

نظریه سیاست های تهدید و
امنیت سایبری

میریههام داون طاولتی،نشههریه مرکههز
شهید صیاد2933/

.84

نظریه اصالحات آمریکایی

محمد باقرذوالقدر/نشر وثوق2931/

.85

نظریه درآمهدی بهر امنیهت
انتظامی

رضاکلهر/نشر ناجا2939/

.86

نظریه رویکهردی بهومی بهه
امنیت ملی

شاهین زراعتی/نشر ایده سبز2932/

.87

نظریههه امنیههت اجتمههاعی و
راهکارهای توسعه

نشر قوه قضاییه2931/

ردیف

.88

عنوان نقد

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

نظریه دکترین امنیت ملهی
اوباما در خاورمیانه

.89

قــوانین بازدارنــده در امنیــت
سایبر عمومی

.91

ضد فسادها در نظم اجتماعی

.91

شیوه نوین مدیریت تعارض در
امنیت بینالملل

.92

کاهش زمان در شرایط بهبـود
و بازگشــــــت ربــــــات در
بحرانهای امنیتی
نظریه راهبر آینده

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو –
12مهر2931،

.94

نظریه سند تکمیلی راهبهرد
آینده

سههتاد ویههژه توسههعه فنههاوری نههانو-
12مهر2931،

.95

نظریه راهبرد

علهههی افخمهههی راد ،سهههید حمیهههد
عسرریانی

.96

نظریه خلق راهبرد کسه و
کار با تمرکز بر منابع انسانی

حسههین محمههدی ،میههخم افتخههاری
(مترجم) ،محمدحسهن امهامی مهرداد
2932

.97

نظریه بهترین راهبرد بهرای
کس و کار

مریم محمدی خواه ،غالمرضا ملک زاده
(مترجم) ،جهان فردا مرداد 2931

.98

نظریهههه راهبهههرد مهههدیریت
راهبردی

محمهههد آهن هههی ،شهههرکت تعهههاونی
کارآفرینان فرهنگ و هنر-اردیبهشهت

.93

ردیف

عنوان نقد

فعالیت منبع و حوزه

عنوان نوآوری

2931
.99

نظریه راهبهرد امنیهت ملهی
آمریکایی

محمههههود یزدانفام(بههههه اهتمههههام)،
پژوهشکده مطالعات راهبردی

.111

نظریههه الرههوی طههرحریههزی
راهبههرد نظههامی و مههدیریت
امنیت ملی

ابراهیم علیبخشهی ،دافهوس 29 -دی
2933

 .111نظریههه راهبههرد آمریکهها در
خلیج فارس

سههایمون هندرسههن ،احمههد عظیمههی
بلوریان مترجم ،رسا  11آبان 2931

.112

نظریه راهبرد اهل سنت بهه
مسئله امامت

محمههههدعلی کرمانشههههاهی ،وحیههههد
بهبههههانی(محقق) /عالمهههه بهبههههانی
1آبان 31

.113

نظریهههه پایبنهههدی جههههان
شمول به پیشهنهاد راهبهرد
امنیت هستهای آمریکا

جهههورج پرکهههوویج ،افشهههار امیهههری
(متههرجم) ،سههعید خزایههی (متههرجم)/
خرسندی  21تیر 33

 .114نظریههه رویکههردی نههو بههه
راهبههرد امنیههت غههرایی در
ایران
راهبرد ملی ایران در حفاظـت
.115
از زیرساختها و منابع کلیدی

علی مبینی دهکردی ،دانشهراه عهالی
دفاع ملی 1 ،آذر 2931

 .116نظریه طراحی الروی تدوین
راهبهههرد فنهههاوری دفهههاعی
جمهوری اسالمی ایران

رضا حسنوی ،محسن یادبروقی ،محمد
مهدی نژادوری ،علی نوری (ویراستار)
دانشراه صنعتی مالهک اشهتر  21دی
2931

ردیف

.117

عنوان نقد

نظریه امنیت بین الملل

عنوان نوآوری

فعالیت منبع و حوزه

مایکهههل شهههیهان ،سهههید جهههالل دهقهههانی
فیروزآبادی(مترجم) ،پژوهشکده مطالعات

