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 3 پدافند غیر عامل 1

 چهار گفتار درباب پدافند غیر عامل*

عامل  ریپدافند غ ینظر یمبان یمقدمه ا*

 دیجد داتیتهد کردیبا رو
 دکتر غالمرضا جاللی

انتشارات سازمان پدافند غیر 

 ودانشگاه امام حسین)ع( عامل

 بوستان حمید حمید اسکندری ملرعایپدافند غ یها یدانستن

 انتشارات دانشگاه مالک اشتر جعفر موحدی نیا عامل ریپدافند غ یاصول ومبان



 
 

 2 امنیت ملی 2

 دانشکده فارابی دکتر مرادیان مبانی امنیت ملی

 یپژوهشکده مطالعات راهبرد ادوارد آذر این چوک امنیت ملی در جهان سوم

 یپژوهشکده مطالعات راهبرد دزندیداو امنیت ملی دراسالم
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اطالعات وحفاظت 

 اطالعات
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 ادوارد والتز جنگ اطالعات واصول وعملیات
 یقاتیوتحق یموسسه آموزش

 یدفاع عیصنا

سازمان های اطالعاتی چارچوبی 

 برای تحلیل
 ابرار معاصر دکتر میر محمدی

 راهبردی پژوهشکده مطالعات دانیال پت گزیده ای ازعصر اطالعات

 1 نظریه های مدیریت 4

 برای مدیریت
رهنمودهای مقام معظم 

 رهبری

پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 
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 سروش دکتر سید مهدی الوانی مدیریت عمومی

 مدیریت در اسالم
جمعی از مولفان زیر 

 نظر دکتر مهدی الوانی
 نشر نی

 2 مدیریت بحران 5
 1379نو اندیشان آریا کهن  دکتر شهرام علمداری جامعه آماده

 1387موسسه نشرشهر  دکتر مازیار حسینی مدیریت بحران
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زبان عمومی وتخصصی 

 انگلیسی
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Passive defense دانشکده فارابی مهندس علی اعتمادی 

An Overview Of Passive 

Defense 
 یدانشکده فاراب دکترمصلی نژاد
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