
 المللییی و بینشدۀ استادان در مجالت منطقهچاپو آثار  لست مقاالت 

 مالحظات نام مجله نام محقق عنوان مقاله 

پژوهشی غرجستان )ویژۀ حقوق و  –نامۀ علمی فصل دکتر اسداهلل رادمند گذاری خارجی در حقوق افغانستانسرمایه های ممنوعفعالیت 1

 1396جامعه شناسی( شماره سوم؛ خزان 

 

 کارشناسی ارشد 1387مرکز آموزش عالی اهل بیت؛ زمستان  دکتر اسداهلل رادمند بررسی عقد استصناع در حقوق افغانستان 2

تحقیقی کتاب آسیا؛ شماره اول؛ بهار  –نامۀ علمی فصل دکتر سید حسین حسینی نهادهای قضایی حمایت از حقوق شهروندی در افغانستان 3

1398 

 

اسداهلل حبیب زاده و سید  حضور ایاالت متحده در افغانستان و پیامدهای آن  4

 اصغر کیوان

نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین المللی مرکز فصل

تحقیقات موسسۀ تحصیالت عالی افغانستان؛ شمارۀ 

 1398دوازدهم؛ تابستان 

 

ژورنال مطالعات ستراتیژیک )ویژۀ افغانستان و همکاری  دکتر محمد طاهر تنزه یی گرایی جدید در منطقهبندرچابهار: الگوی هم 5

 1398تابستان  44و  43های منطقه( شماره 

 

پردیس  نامه علمی مطالعات علوم انسانی پژوهان؛فصل اسداهلل رادمند گذاری خارجی در افغانستانامنیت حقوقی سرمایه 6

 1392فارابی؛ دانشگاه تهران؛ شماره دوم و سوم؛ تابستان 

 

نامۀ مطالعات علوم انسانی؛ پردیس بین المللی قم؛ فصل دکتر اسداهلل رادمند خشونت علیه زنان در افغانستان 7

 1391دانشگاه تهران؛ شمارۀ یکم؛ تابستان 

 

فرهنگی؛ ارگان  –ماهنامۀ عدالت؛ تخصصی حقوقی  دکتر اسداهلل رادمند مفهوم اهلیت در حقوق مدنی 8

 1388عقرب  81نشراتی وزارت عدلیه؛ شماره 

 



فرهنگی؛ ارگان  –ماهنامۀ عدالت؛ تخصصی حقوقی  دکتر اسداهلل رادمند گر و ضمانت اجراهای آن در عقد استصناعوجایب صنعت 9

 1388حمل  74نشراتی وزارت عدلیه؛ شماره 

 

 رسالۀ دکترا Sabt.irandoc.ac.ir دکتر محمد عارف فصیحی داخلی افغانستان بر مجموعۀ امنیتی جنوب آسیاتأثیر منازعۀ  10

تخصصی(  –نامۀ مطالعات منطقه یی )علمی دوفصل ییدکتر محمد طاهر تنزه بررسی روابط بین ایران و افغانستان 11

 1393شمارۀ اول؛ بهار 

 

نامۀ کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی؛ فصل ییدکتر محمد طاهر تنزه آیندهامنیت در افغانستان؛ نگاهی به  12

 1393حمل 

 

یی؛ دکتر محمد طاهر تنزه رقابت آمریکا و روسیه در قفقاز و تأثیر آن بر امنیت منطقه 13

محسن رحماین و مریم 

 دارابی

؛ زمستان 15ترویجی قفقاز، شمارۀ  –نامۀ علمی فصل

1392 

 

پژوهشی رنا؛ شمارۀ بهار و تابستان  –نامۀ علمی فصل ییدکتر محمد طاهر تنزه بحران شرق آسیا؛ بحران دریایی جنوبی چین 14

1397 

 

   دکتر احمد معروف کبیری عرفان اسالمی؛ زمینه ساز تعمیم نوع دوستی و تساهل در جهان 15

بینبررسی منابی مشروعیت اقدامات تالفی جویانه در حقوق  16

 الملل و اسالم

   دکتر سید حسین حسینی

ای هنقش آمریکا در افغانستان در دورهیی به کرد مقایسهروی 17

آمدهای آن برای جمهوری اسالمی بوش و اوباما؛ با تأکید بر پی

 ایران

دکتر سید اصغر کیوان و 

 دکتر اسداهلل حبیب زاده

و  سومین همایش بین نظام بین الملل تحوالت منطقه یی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 



18 QURANIC FOUNDATIONS AND 

MANIFESTATIONS OF PARTICIPATORY 

CRIMINAL  

 Journal of organization Behavior دکتر وحیدی

Research cilt / vo 1.: 4 – Say1 / is.: 52 – 

yl / year: 2019 – kod / ID: 9152465  

 

گرایی افغانستان؛ از نبرد حداقلی به سوی واقع امریکا و چالش 19

 2019تا  2001اصولی 

 اسداهلل حبیب زاده
؛ 42نامۀ علمی پژوهشی سیاست جهانی؛ شماره فصل

 98خزان 

 

های دموکراسی در کشورهای ایران و ها و چالشتحلیل فرصت 20

 افغانستان

عتیق اهلل قناعی و اسداهلل 

 حبیب زاده

نامۀ دیپلوماسی و مطالعات بین المللی  موسسۀ فصل

 تحصیالت عالی افغانستان

 

طالبان در رهبر ناکامی دولت در افغانستان پساتبیین عوامل موثر  21

 یینمود نظریه مجموعه امنیتی منطقه

مرتضی نورمحمدی و محمد 

 عارف فصیحی دولتشاهی

،  نامۀ علمی جامعه شناسی سیاسی جهان اسالمدوفصل

 1398شماره یکم؛ بهار و تابستان 

 

یی در تحلیل مسایل و یی امنیتی منطقهکاربست نظریه مجموعه 22

 الگوهای روابط در جنوب آسیا

مرتضی نورمحمدی و محمد 

 عارف فصیحی دولتشاهی

  1397های سیاست بین الملل، تاریخ تأیید جدی یافتره

23 A STUDY OF FACTORS AFFECTING 

ENTREPRENEURSHIP AND ORGANIZATION 

DEVELOPMENT 

 IJRAR E – ISSN 2348 – 1269, P – ISSN شبانه صدیقیان

2349 - 5138 
 

  شهر ولگاگراد روسیه 15شفاخانۀ نمبر انجام یافته در  داکتر سید عظیم فقیری ارزیابی اهمیت الپراسکوپی در تشخیص اپندیسیت حاد 24

25 GLOBALIZATION THEORY OF FOREIGN 

COMPANIES REGARDING AFGHANISTAN LAW 

Canadian center of  www.ccsenet.org دکتر اهلل رادمند

science and education 

 

26 The impact of security and regional 

integration on poverty reduction in 

Afghanistan  

 Scientific papers journal of دکتر فریداحمد فرزام

international studies 

 

http://www.ccsenet.org/


27 OPTIMAL RESOURCES FOR CHILDERNS 

SURGICAL CARE: EXECUTIVE SUMMARY .  
 GLOBAL INITIATIVE FOR CHILDREN S دکتور محمد رفیع فضلی

SURGERY  

Published online: 6 feb. 2019 

 

28 Arthroscopic assisted ankle arthrodesis دکتور طارق عزیزی Vaishya R, Azizi AT, Agarwal AK, Vijay V. 

Arthroscopic assisted ankle arthrodesis: A 

J Clin Orthop  cases. 32retrospective study of 

. 58-54):1(8;2017. Trauma

2016.12.002/j.jcot.10.1016doi: 

 

29 Osgood Schlatter Disease دکتور طارق عزیزی Vaishya R, Azizi AT, Agarwal AK, Vijay V. 

-Apophysitis of the Tibial Tuberosity (Osgood

. Cureus Schlatter Disease): A Review.

. 13Sep  2016. Published 780e):9(8;2016

780/cureus.10.7759doi: 

 

30 Haglund’s Syndrome دکتور طارق عزیزی Vaishya R, Agarwal AK, Azizi AT, Vijay V. 

Haglund's Syndrome: A Commonly Seen 

. Cureus Mysterious Condition.

. 7Oct  2016. Published 820e):10(8;2016

820/cureus.10.7759doi: 

 

31 Anti-proliferative activity and mitochondria – 

dependent apoptosis induced by almond and 

walnut by product in bone tumor cells 

استاد آمنه خانی و آزاده 

 مشکینی

Waste and biomass valorization  

ISSN 1877 – 2641 

Waste biomass valor: DOI 10. 

1007/s12649-020-01072-8 

 

32 Protective effects of Carvacrol on brain tissue 

inflammation and oxidative stress as well as 

as learning and memory in lipopolysaccharide 

– challenged rats  

  Authors proof زهرا حکیمی و دیگران

Neurotoxicity Research  

-019-12640/s1007. 10https://doi.org/

00144-5 

 

https://doi.org/10


33 Toward defining the surgical workforce for 

children: a geospatial analysis in brazil  

 GLOBAL INITIATIVE FOR CHILDREN S دکتر محمد رفیع فضلی

SURGERY  

Accepted 17 feb 2020 

 

34 Global initiative for children s surgery: a 

model of global collaboration to advance the 

surgical care of children 

 GLOBAL INITIATIVE FOR CHILDREN S دکتر محمد رفیع فضلی

SURGERY  

Published online: 8 jan2019 

-018-00268/s1007. 10https://doi.org/

04887-8 

 

35 Reliability and validity of the dari version of 

the world health organization quality of life 

(WHOQOL-BREF) 

دکتر نثاراحمد شایان و احمد 

 نیازی

RESEARCH SQUARE 

-.rs3-/rs10.21203. 10https://doi.org/ 

7038/v1 

احمد نیازی محصل 

 طب

 

https://doi.org/10
https://doi.org/10

