
ینازار ناسحا 

۱۳۵۷/۱۲/۲۷ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

یکشزپریغ تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

یمالسا دازآ  هاگشناد  للملا  نیب  طباور  رایداتسا 











razani@gmai l .com

(+۹۸)۹۱۲۲۵۶۰۲۹۰

۰۲۱۷۶۸۳۲۹۰۶

www.Ehsanrazani .com

دیهش یوک  ییاباب ، دیهش  نابوتا  نارهت ،

دحاو 68 زربلا 4 ، عمتجم  نایرپهش ،

للملا نیب  تسایس  یرتکد 

تینما یژتارتسا و  تاعلاطم  شیارگ :

یزلام یلم  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۴ - ۱۳۸۷

یسایس مولع  دشرا  یسانشراک 

للملا نیب  طباور  شیارگ :

یتلود ع )  ) قداص ماما  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۸۳ - ۱۳۸۱

یسایس مولع  یسانشراک 

یتلود ع )  ) قداص ماما  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۸۱ - ۱۳۷۶

نیب طباور  یسایس و  مولع  هورگ  سیئر  یملع و  تایه  وضع 

دورهاش دحاو  یمالسا  دازآ  للملا 

دادرخ ۱۳۸۶ زا  یراکمه  زاغآ 

یملع نمجنا  ناریا ، یسایس  مولع  نمجنا  هتسویپ  وضع 

؛ ناهج تاعلاطم  یناریا  نمجنا  ناریا و  حلص  تاعلاطم 

نابآ ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

عمجم یسایس  دربهار  همانلصف  هیریرحت  تأیه  وضع 

ماظن تحلصم  صیخشت 

نابآ ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

هشیدنا یدربهار  یعافد -  همانلصف  هیریرحت  تأیه  وضع 

نیون

نابآ ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

تاعلاطم یشهوژپ  یملع  همانلصف  یسیلگنا  راتساریو 

رهشدازآ دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یسایس 

نابآ ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

تاعلاطم یملع و  یاه  شهوژپ  زکرم  نامهیم  رگشهوژپ 

هنایمرواخ کیژتارتسا 

دادرخ ۱۳۹۰ زا  یراکمه  زاغآ 

عمجم کیژتارتسا  تاقیقحت  زکرم  دشرا  رگشهوژپ 

ماظن تحلصم  صیخشت 

رذآ ۱۳۸۴ تشهبیدرا ۱۳۸۴  -

دازآ هاگشناد  للملا  نیب  طباور  هورگ  وعدم  سردم 

یزکرم نارهت  دحاو  یمالسا 

رویرهش ۱۳۹۶ رویرهش ۱۳۹۵  -

دنیآرب یعافتنا  ریغ  هاگشناد  قوقح  هورگ  وعدم  سردم 

دورهاش

دنفسا ۱۳۹۲ رهم ۱۳۹۲  -

سیلپ هاگشناد  یسایس  هیجوت  تاسلج  وعدم  سانشراک 

یماظتنا یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  و 

رهم ۱۳۸۵ زا  یراکمه  زاغآ 

صوصخم یرهشمه  هنابز  هس  همانهام  ریبدرس 

رذآ ۱۳۹۵ دنفسا ۱۳۹۴  -

یسایس تاعلاطم  همانهاگ  هیریرحت  تأیه  سیئر 

یماظتنا مولع  هاگشناد 

رهم ۱۳۸۶ رهم ۱۳۸۵  -

یگنهرف هسسوم  یلماعت ، یاه  هداد  اوتحم و  نواعم 

انبم نیرفآایوپ 

رهم ۱۳۹۸ رهم ۱۳۹۳  -

نایناریا قوقح  داینب  للملا  نیب  یمومع و  طباور  رواشم 

رهم ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

ناتسرهش یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح  تسرپرس 

دورهاش

دنفسا ۱۳۸۶ رهم ۱۳۸۵  -

تاعلاطم یسایس و  شناد  یاه  همانلصف  ریبدرس 

یماظتنا یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس 

رویرهش ۱۳۸۷ رهم ۱۳۸۵  -

کیژتارتسا یاه  یسررب  یاهتسشن  هلسلس  وعدم  سانشراک 

نارادساپ هاپس  لک  یهدنامرف  یسایس  تنواعم 

رهم ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

ایسآ قرش  رد  سراف  یرازگربخ  یزرم  نورب  دحاو  راگنربخ 

رویرهش ۱۳۹۲ رهم ۱۳۸۹  -

یزومآ شناد  یاه  هژورپ  زا  تیامح  حرط  یملع  تأیه  وضع 

ناشخرد یاهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس  داپمس ،

دنفسا ۱۳۸۴ تشهبیدرا ۱۳۸۴  -

هلاقم ناونع  اه  هد  یسیلگنا ) یبرع و   ) مجرتم فلؤم و 

اه و یرازگربخ  رد  للملا  نیب  تسایس  لئاسم  نوماریپ 

راشتنالاریثک یاه  همانزور 

رویرهش ۱۳۷۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اوتحم دیلوت  یاه  هژورپ  Qualitative Content Analysis Methodsتیریدم 

رگشهوژپ فلوم و  یمالسا   دازآ  هاگشناد  للملا  نیب  طباور  رایداتسا  یزلام )   یلم  هاگشناد   ) تینما یژتارتسا و  تاعلاطم  یارتکد 

تینما یژتارتسا و  یجراخ ، تسایس 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

زاتمم یانبم 100لدعم :  رب   86/26 لدعم : 

یانبم 100 رب   82/47 لدعم : 

یلغش قباوس 

اه تراهم 
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ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یبرع

بطاخم عانقا  هرکاذم و  نونف  لوصا و 

ناریا راک  بسک و  یلاع  سرادم  هسسوم :

نمهب ۱۳۹۴  : خیرات

یناسنا مولع  رد  قیقحت  یاهرازبا  اب  ییانشآ 

یزلام یلم  هاگشناد  هسسوم :

نمهب ۱۳۹۰  : خیرات

تیبرت میلعت و  رد  تاعالطا  یروانف  دربراک 

دازآ هاگشناد  یناسنا  یورین  شزومآ  تاعلاطم و  زکرم  هسسوم :

یمالسا

نمهب ۱۳۸۶  : خیرات

قفوم طابترا  یرارقرب  یاه  شور 

دازآ هاگشناد  یناسنا  یورین  شزومآ  تاعلاطم و  زکرم  هسسوم :

یمالسا

نابآ ۱۳۸۶  : خیرات

گالبو داجیا  شزومآ 

دازآ هاگشناد  یناسنا  یورین  شزومآ  تاعلاطم و  زکرم  هسسوم :

یمالسا

نابآ ۱۳۸۶  : خیرات

لاتیجید هناخباتک  اب  ییانشآ 

دازآ هاگشناد  یناسنا  یورین  شزومآ  تاعلاطم و  زکرم  هسسوم :

یمالسا

رویرهش ۱۳۸۶  : خیرات

اهدیدهت میهافم و  یلم ؛ تینما  باتک :  ناونع 

ناریا یمالسا  یروهمج  یماظتنا  یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یشزومآ  تنواعم  نارهت : رشان :

۱۳۸۵ : خیرات

یماظتنا مولع  هاگشناد  یشزومآ  باتک  تاحیضوت :

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  تینما  رب  قارع  رد  اکیرمآ  یماظن  روضح  یاهدمایپ  باتک :  ناونع 

ناریا یمالسا  یروهمج  یماظتنا  یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  نارهت : رشان :

۱۳۸۴ : خیرات

1384 یشهوژپ ، هنالاس  هراونشج  (ع ؛) قداص ماما  هاگشناد  یسایس  مولع  هدکشناد  رترب  فیلأت  تاحیضوت :

ات 2003 زا 1898  ناهج  رد  اکیرمآ  یماظن  تالخادم  هب  یهاگن  ناهج ؛ رد  اکیرمآ  باتک :  ناونع 

ناریا یمالسا  یروهمج  یماظتنا  یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  نارهت : رشان :

۱۳۸۳ : خیرات

1383 یشهوژپ ، هنالاس  هراونشج  (ع ،) قداص ماما  هاگشناد  ییوجشناد  ریدقت  هتسیاش  رثا  تاحیضوت :

هنایمرواخ رد  اکیرمآ  ناونع : 

ناریا یمالسا  یروهمج  یماظتنا  یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  نارهت : رشان :

۱۳۸۱ : خیرات

1382 یشهوژپ ، هنالاس  هراونشج  (ع ؛) قداص ماما  هاگشناد  یسایس  مولع  هدکشناد  رترب  فیلأت  تاحیضوت :

ینومژه رس  رب  عازن  ناتسبرع ؛ ناریا و  هلاقم :  ناونع 

هرامش 1؛ حلص ؛ همان  هژیو  ناریا ؛ حلص  تاعلاطم  یملع  نمجنا  رشان :

ید ۱۳۹۷  : خیرات

pdf.۱- همان - هر \Downloads\Documents هطوبرم :  کنیل 

اکیرمآ - ناتسناغفا یتینما  همانقفاوت ی  هب  یهاگن  هلاقم :  ناونع 

نییبت یدربهار  هدکشیدنا  رشان :

نابآ ۱۳۹۳  : خیرات

tabyincenter.ir/14376 هطوبرم :  کنیل 

یگنهرف یگناگیبدوخ  زا  یا و  هراوهام  یاه  هناسر  هلاقم :  ناونع 

هرامش 1 هداوناخ ؛ هناسر و  همانلصف  امیس ؛ ادص و  نامزاس  یاه  شهوژپ  زکرم  رشان :

نمهب ۱۳۹۰  : خیرات

یتعیرش زورهش  راکمه : هدنسیون  تاحیضوت :

noo.rs/7hsmd هطوبرم :  کنیل 

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

http://downloads/Documents/%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1.pdf
http://tabyincenter.ir/14376
http://noo.rs/7hsmd


درس گنج  زا  سپ  یزکرم  یایسآ  یاه  یروهمج  اب  نیچ  یتینما  تابسانم  هلاقم :  ناونع 

هرامش 70 زاقفق ؛ یزکرم و  یایسآ  همانلصف  هجراخروما ؛ ترازو  یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  رشان :

ریت ۱۳۸۹  : خیرات

Downloads\Documents\20120329161800-5095-96.pdf هطوبرم :  کنیل 

یلم تردق  عفانم و  فادها ، اب  یلم  تینما  یموهفم  لماعت  هلاقم :  ناونع 

ناگرامش 2 و 3 یسایس ؛ تاعلاطم  همانلصف  یماظتنا ؛ یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  رشان :

دنفسا ۱۳۸۶  : خیرات

یلم تینما  هندب  رب  یعامتجا  یاه  یریذپ  بیسآ  تادیدهت و  ریثأت  هلاقم :  ناونع 

هرامش 1 یسایس ؛ شناد  همانلصف  یماظتنا ؛ یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  رشان :

رذآ ۱۳۸۵  : خیرات

زونه ات  هتشذگ  زا  ییاکیرمآ ؛ مسیراتیلیم  هلاقم :  ناونع 

هرامش 1 یسایس ؛ تاعلاطم  همانهاگ  یماظتنا ؛ مولع  هاگشناد  رشان :

رویرهش ۱۳۸۵  : خیرات

تیعقاو ای  هناسفا  یعیش ؛ لاله  هلاقم :  ناونع 

هرامش 2 یسایس ؛ تاعلاطم  همانهاگ  یماظتنا ؛ مولع  هاگشناد  رشان :

دادرخ ۱۳۸۵  : خیرات

ربماتپس مهدزای  ثداوح  مسیرورت و  نانبل ، هللا  بزح  هلاقم :  ناونع 

هرامش 2 هنایمرواخ ؛ تاعلاطم  همانلصف  هنایمرواخ ؛ کیژتارتسا  یتاعلاطم  یملع و  یاه  شهوژپ  زکرم  رشان :

رویرهش ۱۳۸۳  : خیرات

noo.rs/3lDmK هطوبرم :  کنیل 

نیتال یاکیرمآ  یاه  شبنج  ناریا و  بالقنا  رد  بهذم  شقن  یواکمه  هلاقم :  ناونع 

هرامش 31 دربهار ؛ یشهوژپ  یملع  همانلصف  ماظن ؛ تحلصم  صیخشت  عمجم  کیژتارتسا  تاقیقحتزکرم  رشان :

دادرخ ۱۳۸۳  : خیرات

ensani.ir/fa/article/journal-number/18402/31 هطوبرم :  کنیل 

هنایمرواخ یارب  دیدهت  نیرت  مهم  لیئارسا ؛ هلاقم :  ناونع 

هرامش 105 یسایس ؛ تالوحت  همانلصف  یماظتنا ؛ یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  رشان :

دنفسا ۱۳۸۲  : خیرات

اکیرمآ یروتارپما  هرطیس  حرط  اب  هلباقم  هار  هلاقم :  ناونع 

هرامش 103 یسایس ؛ تالوحت  همانلصف  یماظتنا ؛ یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  رشان :

رویرهش ۱۳۸۲  : خیرات

تیعقاو ای  هناسفا  قارع ؛ یعمج  راتشک  یاهحالس  هلاقم :  ناونع 

هرامش 102 یسایس ؛ تالوحت  همانلصف  یماظتنا ؛ یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تنواعم  رشان :

دنفسا ۱۳۸۱  : خیرات

The Silk Road Economic Belt: Chinese Open-Source Initiative هلاقم :  ناونع 

China.org.cn; the authorized Chinese government portal site, the China International Publishing Group (CIPG); February 2016 رشان :

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.china.org.cn/opinion/2016-02/06/content_37745796.htm هطوبرم :  کنیل 

Toward New Sino-Iranian Relations; Common Interests, Mutual Needs هلاقم :  ناونع 

China.org.cn; the authorized Chinese government portal site, the China International Publishing Group (CIPG); January 2016 رشان :

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.china.org.cn/opinion/2016-01/23/content_37640379.htm هطوبرم :  کنیل 

Rouhani’s Foreign Policy: the Second Phase of the Constructive Engagement هلاقم :  ناونع 

.Shanghai Institutes for International Studies (SIIS); January 2016 رشان :

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.siis.org.cn/404.aspx?aspxerrorpath=/Research/EnInfo/2234 هطوبرم :  کنیل 

http://downloads/Documents/20120329161800-5095-96.pdf
http://noo.rs/3lDmK
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/18402/31
http://www.china.org.cn/opinion/2016-02/06/content_37745796.htm
http://www.china.org.cn/opinion/2016-01/23/content_37640379.htm
http://www.siis.org.cn/404.aspx?aspxerrorpath=/Research/EnInfo/2234


China and Changing Middle East Politics هلاقم :  ناونع 

China.org.cn; the authorized Chinese government portal site, the China International Publishing Group (CIPG); November رشان :

2015

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.china.org.cn/opinion/2015-11/11/content_37036291.htm هطوبرم :  کنیل 

Global Governance, Power Transition, and the G20 هلاقم :  ناونع 

China.org.cn; the authorized Chinese government portal site, the China International Publishing Group (CIPG); November رشان :

2015

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.china.org.cn/opinion/2015-11/17/content_37082915.htm هطوبرم :  کنیل 

Future of Iran-China Relations هلاقم :  ناونع 

China.org.cn; the authorized Chinese government portal site, the China International Publishing Group (CIPG); October 2015 رشان :

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.china.org.cn/opinion/2015-10/23/content_36872151_2.htm هطوبرم :  کنیل 

Iran's Foreign Policy after the Nuclear Deal هلاقم :  ناونع 

China.org.cn; the authorized Chinese government portal site, the China International Publishing Group (CIPG); August 2015 رشان :

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.china.org.cn/opinion/2015-08/12/content_36284436_2.htm هطوبرم :  کنیل 

The New Geopolitics of West Asia: Strategic Ambiguity and Surprise هلاقم :  ناونع 

China.org.cn; the authorized Chinese government portal site, the China International Publishing Group (CIPG); May 2015 رشان :

Co-Author: Mohsen Shariatinia تاحیضوت :

www.china.org.cn/opinion/2015-05/21/content_35623787.htm هطوبرم :  کنیل 

The Shah’s China Policy: From Hostility to Rapprochement هلاقم :  ناونع 

e-BANGI; electronic journal of the Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSK); University Kebangsaan Malaysia رشان :

(UKM); Special Issue 1; 2015

Co-Author: Nor Azizan Idris تاحیضوت :

journalarticle.ukm.my/9344/1/009-022_SHAs_CHINA_POLICY-Ehsan.pdf هطوبرم :  کنیل 

Iran’s Missile and Conventional Military Cooperation with China under Hashemi (1989- هلاقم :  ناونع 

(1997

Academic Research International; Volume 5, Issue 3; 2014; 22-3 رشان :

Co-Author: Nor Azizan Idris تاحیضوت :

Downloads\Documents\2014(5.3-22)_2.pdf هطوبرم :  کنیل 

Iran's China Policy; a Neglected Theme in the Field of Iranian Foreign Policy هلاقم :  ناونع 

Discourse: An Iranian Quarterly; Center for Scientific and Middle East Strategic Studies; Volume 11, Issue 1-2; 2014; 137- رشان :

153

Co-Author: Nor Azizan Idris تاحیضوت :

(Iran's Conventional Military Relations with China under Ahmadinejad (2005-2013 هلاقم :  ناونع 

International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science (IJASHSS); Volume 3, Issue 1; 2014; 1-8 رشان :

Co-Author: Nor Azizan Idris تاحیضوت :

www.ijashss.com/article_83545_ce34f684b75a289cbf9ab6bce0bb8701.pdf هطوبرم :  کنیل 

Iran’s China Policy at the Time of Ayatollah Khomeini’s Leadership: From Distrust to هلاقم :  ناونع 

Partnership

International Journal of Management and Humanity Sciences; Volume 2, Issue 8; 2013; 733-740 رشان :

Co-Author: Nor Azizan Idris تاحیضوت :

(Iran's China Policy in the Post-Cold War Era (1990-2013 همان :  نایاپ  ناونع 

Faculty of Social Sciences and تاحیضوت :

Humanities; University Kebangsaan Malaysia (UKM);

2015

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  تینما  رب  قارع  رد  اکیرمآ  یماظن  روضح  یاهدمایپ  همان :  نایاپ  ناونع 

ید ۱۳۸۳  : خیرات

هورگ رد  روشک  ییوجشناد  رترب  همان  نایاپ  یانبم 100 ؛ رب  هرمن 99  اب  یلاع  هبتر  یسایس ؛ مولع  دشرا  یسانشراک  همان  نایاپ  تاحیضوت :

http://www.china.org.cn/opinion/2015-11/11/content_37036291.htm
http://www.china.org.cn/opinion/2015-11/17/content_37082915.htm
http://www.china.org.cn/opinion/2015-10/23/content_36872151_2.htm
http://www.china.org.cn/opinion/2015-08/12/content_36284436_2.htm
http://www.china.org.cn/opinion/2015-05/21/content_35623787.htm
http://journalarticle.ukm.my/9344/1/009-022_SHAs_CHINA_POLICY-Ehsan.pdf
http://downloads/Documents/2014(5.3-22)_2.pdf
http://www.ijashss.com/article_83545_ce34f684b75a289cbf9ab6bce0bb8701.pdf


لاس 1384 یسایس  مولع  قوقح و 

یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو  للملا ؛ نیب  طباور  یصصخت  یرتکد  عطقم  جراخ ، هب  مازعا  هیسروب  زاتمم  یوجشناد 

رذآ ۱۳۸۷  : خیرات

؛ یسایس مولع  قوقح و  هورگ  روشک ، ییوجشناد  لاس  همان  نایاپ  باختنا  هراونشج  هرود  نیمهن  تسخن  ناونع  بسک 

یهاگشناد داهج  نامزاس  یمالسا و  داشرا  گنهرف و  ترازو 

ریت ۱۳۸۴  : خیرات

هاگشناد لماع ؛ ریغ  دنفادپ  درکیور  اب  یژرنا  تینما  رادیاپ و  نیمات  تیریدم  یشهوژپ  - یملع شیامه  رد  هدش  ریدقت 

ناریا تعنص  ملع و 

ید ۱۳۹۴  : خیرات

ناریا یمالسا  یروهمج  ترافس  یگنهرف  ینزیار  یسراف ؛ نابز  شرتسگ  شزومآ و  یشیدنا  مه  نیلوا  رد  هدش  ریدقت 

یزلام رد 

دنفسا ۱۳۹۰  : خیرات

ناتسا ناریا ؛ یمالسا  یروهمج  یماظتنا  یورین  اهدمایپ ؛ اه ، بیسآ  یزاجم ؛ یاهاضف  شیامه  رد  هدش  ریدقت 

نانمس

دنفسا ۱۳۸۷  : خیرات

نانمس ناتسا  یرادناتسا  هناسر ؛ هداوناخ و  شیامه  رد  هدش  ریدقت 

رذآ ۱۳۸۹  : خیرات

یزلام یلم  هاگشناد  یللملا ؛ نیب  ناگتخومآ  شناد  یگنهرف  لاویتسف  رد  هدش  ریدقت 

دادرم ۱۳۸۸  : خیرات

روما ديهش و  داينب  رگراثیا ؛ دهاش و  نارکتبم  نادمآرس و  ناگبخن ، یروشک  ییامهدرگ  نیتسخن  رد  هدش  ریدقت 

نارگراثيا

رهم ۱۳۸۷  : خیرات

نانمس ناتسا  ناگبخن  داینب  نانمس ؛ ناتسا  ناگبخن  تشادگرزب  شیامه  نیتسخن  رد  هدش  ریدقت 

دنفسا ۱۳۹۳  : خیرات

1382-1384 (ع ،) قداص ماما  هاگشناد  یشهوژپ  هراونشج   یلاوتم  هرود  هس  هدیزگرب 
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