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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

١ 

٢ 

٣

٤

٥

٦

٧ 

٨ 

٩

١٠

١١

١٢ 

١٣

١٤ 

١٥

١٦

١٧

١٨ 

١٩

٢٠

٢١

٢٢ 

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨ 

٢٩

٣٠

مسائل فلسفه ي اسالمي و نو آوريهاي مال صدرا

زبده االحکام

نصوص-اجتهادات= القضا الشرعي الجعفري

نگاهي تحليلي به عصر غيبت امام: تاريخ عصر غيبت
عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(دوازدهم )

اسالمي و معرفي چهره هايبررسي جنبشهاي 
ناشناخته روحانيت معاصر

نمود نژاد پرستي صهيونيسم: ٤٨فلسطينيان 

خاطرات سران رژيم پهلوي و خاطرات آيت اهللا هاشمي
رفسنجاني، آيت اهللا صادق خلخالي

خاطرات سياسي رجال ايران

منافقين و جنگ تحميلي

حق و چهار پرسش بنيادين

و تشريفات مال توقيف شدهشرايط: اجراي احکام مدني

آئين دادرسي کيفري

نقش رسانه ها و نهادهاي فرهنگي در ديپلماسي
عمومي آمريکا در قبال جمهوري اسالمي ايران

و معنويت گرايي در دوران معاصر) ره(امام خميني

تاثيرات انقالب اسالمي بر مسلمانان حوزه بالکان

مولفه هاي فرهنگ مقاومت در لبنان

وضعيت نوين فرهنگي، اجتماعي شيعيان عراقبررسي 

دين و انديشه غرب مدرن

تبيين رابطه اسام و توسعه در مالزي

دين در جامعه برزيل

تبيين شايستگي هاي مديران فرهنگي

رسانه ها و فرهنگ عمومي

امنيت در فضاي مجازي

نام خليج فارس در منابع تاريخي و اسناد بين المللي

مهم ترين:نظر سنجي تلفني پيرامونگزارش مقايسه اي 
مسائل و موضوعات جامعه از ديدگاه مردم شش شهر

کشور
جايگاه: نظرسنجي تلفني از متاهالن شهر تهران پيرامون

آگاهي و مطالعه والدين درباره تربيت فرزندان
گذشته، حال و آينده: اسالم و تشيع در اسپانيا

نقش فرهنگ در پيشگيري از وقوع جرم

ظرفيت هاي زبان فارسي در همگرايي منطقه اي در
جهان ايراني

بررسي روابط فرهنگي ايران و آفريقا

BBR١١٢١ .F٦M٣ 

BP١٨٣٫٩ .S٦Z٦ 

BP١٩٥٫١ .B٣Q٣ 

BP٢٢٤٫٤ .P٦T٣ 

BP٢٣٣ .Y٣B٣ 

DS١٤٩ .I٨O٥١٩ 

DSR ١٤٨٥ .J٣١K٥ 

DSR ١٤٨٥  .J٣K٥  

DSR ١٦٢٧ .M٦٥ 

JA٧١ .N٣H٦ 

KMH٤٠٠٦ .R٤E٤ 

KMH٤٦١٠ .A٨٥ 

R REF .S٤٢٣ 

R REF .S٤٢٥ 

R REF .S٤٢٦ 

R REF .S٤٢٧ 

R REF .S٤٢٨ 

R REF .S٤٣١ 

R REF .S٤٤٢ 

R REF .S٤٤٣ 

R REF .S٤٤٩ 

R REF .S٤٥٠ 

R REF .S٤٥٢ 

R REF .S٤٥٩ 

R REF .S٤٦٤ 

R REF .S٤٦٨ 

R REF .S٤٦٩ 

R REF .S٤٧١ 

R REF .S٤٧٥ 

R REF .S٤٧٨ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

٢ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

٢ 

١ 

١ 

١ 

پديدآور

محمد کاظم,فرقاني

سبحاني تبريزي، جعفر

سلمان,برکات

مسعود,پور سيد آقايي

يزدي، ابراهيم

عباس,اسماعيل

جان زاده، علي

جان زاده، علي

محمود,نبويان

ولي اله,رضايي رجاني

آشوري ، محمد

ايزدي، فواد

اخوان مفرد، حميدرضا

سعيدخليل اويچ،

اسداللهي، مسعود

اکبري، حسين

نصيري، مهدي

پسران قادر، مجيد

منصور، دي مسکينوس

رودي، کميل

منتظر قائم، مهدي

عجم، محمد

مرکز افکار سنجي و رصد فرهنگي

مرکز افکار سنجي و رصد فرهنگي

خضري، سيداحمدرضا

رضوي فرد، بهزاد

امير احمديان، بهرام

بخشي، احمد
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

٣١ 

٣٢ 

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

الگوهاي فرهنگي جنگ نرم

اجتماعي مسلمانان آفريقا-وضعيت فرهنگي

وضعيت فرهنگي و اجتماعي مسلمانان دربررسي 
افغانستان

دگرگوني در):ناتو(سازمان پيمان آتالنتيك شمالي
ماموريتها و آارآردها

الگوي جنگ رواني غرب عليه جمهوري اسالمي ايران؛
رويكردي فرهنگي

نخستين اجالس بين المللي ناشران جهان اسالم

R REF .S٤٨٠ 

R REF .S٤٨٨ 

R REF .SS٤٣٩ 

UA٦٤٦٫٣ .K٦S٢ 

UB ٢٧٥ .J٣E٤ 

Z ٢٧٨ .N٣E٤ 

١ 

١ 

١ 

٣ 

١ 

١ 

 مجموع کل نسخه ها :  ٤٠

پديدآور

افتخاري، اصغر

قانع، احمدعلي

کهدويي، محمدکاظم

محمدي، محمود

افتخاري، اصغر

اجالس بين المللي ناشران جهان
تهران:  ١٣٨٩: نخستين (اسالم )
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

١ 

٢ 

٣

٤

٥ 

٦ 

The countries of north-western Europe

Politics in the Middle East

Conflicts of law and morality

Droit civil, les obligations

La vente internationale de marchandises: 
convention

Law without force :the function of politics in
international law

D٩٢٣ .M٦C٦ 

DS٦٣٫١٥ .B٥١P٦ 

K٢٣٠ .G٧٤C٦ 

KJV١٥٣٩ .W٤D٧ 

KJV٢٣٣٣ .A٩٥ 

KZ١٢٥٠ .N٥L٣ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

 مجموع کل نسخه ها :  ٦

پديدآور

Monkhouse, Francis John

Bill, James A.

Greenawalt, Kent

Weill, Alex

Audit, Bernard

Niemeyer, Gerhart
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   1392  فروردينفهرست تازه هاي پايان نامه هاي                          
  

ف
 ردي

شماره 
ثبت و 

بازیابی 
دانشکده 
 حقوق

استاد  پدیدآور عنوان پایان نامه
مقطع گرایش/ رشته  راهنما

 تاريخ دفاع تحصيلی

 تاریخ
ثبت در 

کتابخانه 
دانشکده 
 حقوق

١ 
٣٢٣٠ 

بررسی تاثير سياست گذاری 
عمومی بر جایگاه شرکت ملی نفت 

  ایران
در عرصه رقابت بين المللی  بين   

 ١٣٨٨الی  ١٣٦٨سال های 

خيراله 
 مجيدی

عباس مصلی 
 نژاد

سياست گذاری 
 عمومی 

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/٧/١٥

٢ 
٣٢٣١ 

آینده روابط ایران و تاثير انرژی بر 
 اتحادیه اروپا

فریبرز 
 مولودی

 علی صباغيان
مطالعات منطقه 

 ای
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/١١/٣٠

٣ 
٣٢٣٢ 

حضور نظامی ایاالت متحده در 
خاورميانه و تاثير آن بر امنيت ملی 
جمهوری اسالمی ایران در دوره 

 اوباما

ميثم کرمی 
 چمه

صادق 
 زیباکالم

مطالعات منطقه 
 ای

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/١١/٣٠

٤ 
٣٢٣٣ 

بررسی سياست خارجی عربستان 
سعودی در قبال عراق بعد از سقوط 

  ٢٠١٢صدام تا سال 
)٢٠١٢- ٢٠٠٣( 

 جواد محمدی
محمد صادق 
 کوشکی

مطالعات منطقه 
گرايش (اي

خاورميانه و 
 )شمال آفريقا

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/٩/٧

٥ 
 نانوفناوری ثبت اختراعات ٣٢٣٤

زهرا بهادری 
 جهرمی

 سعيد حبيبا
حقوق مالکيت 

 فکری
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩٠/٦/٣٠

٦ 
٣٢٣٥ 

نقش اقامتگاه اشخاص حقوقی در 
 حقوق مالياتی

 فرهاد ایرانپور رویا بهبودی 
حقوق تجاری 

اقتصادی 
 المللی¬بين

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/١١/٢٥

٧ 
٣٢٣٦ 

شدن اطفال و  بزه دیدگی و بزهکار
نوجوانان در        جرایم مواد مخدر 

 با تاکيد بر نقش خانواده

احسان 
 روستا

شهال 
 معظمی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٧

٨ 
٣٢٣٧ 

هسته ای شدن کره شمالی و 
گسترش روابط کره ی جنوبی با 

 نهادهای بين المللی 
 حوریه جانباز

محمد 
 عسگرخانی

 روابط بين الملل 
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/١٠/١٧

٩ 
٣٢٣٨ 

تحليل حقوقی مقررات حاکم بر 
-طراحی تأمين(قراردادهای 

 )اجرا-تجهيزات

عليرضا ملک 
 پور

 حقوق خصوصی مرتضی عادل
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٩

١٠ 
٣٢٣٩ 

اختالل سلوك و بزهكاري اطفال و 
 نوجوانان

 پدرام صادقيه
محمود 
 مهدوي

حقوق جزا و جرم 
 شناسي

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٦/٢٨//٩١
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١١ 
٣٢٤٠ 

بررسي جرم رابطه نامشروع غير زنا 
در حوزه قضايي دادگستري بروجرد 

١٣٨٠ 

شهاب 
 ابراهيمي

شهال  
 معظمي

حقوق جزا و جرم 
 شناسي

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٨٢/٧/٢١

١٢ 
٣٢٤١ 

و احياء  پاکستان - تحوالت افغانستان 
 جنبش قومی بلوچ در پاکستان

 روابط بين الملل ناصر هادیان حنيفه ریگی
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/١١/١٥

١٣ 
٣٢٤٢ 

اصول تفسير تریپس در هيأت حل 
 اختالف سازمان تجارت جهانی

نرگس 
 گلپایگانی

محسن 
 صادقی

حقوق مالکيت 
 فکری

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٠

١٤ 
٣٢٤٣ 

هاي ¬بررسي مقايسه اي مكانيسم
  نظارت بر اجراي قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران با آمريكا و 
  روسيه و تاثير آن بر 

چرخه سياستگذاري در آشورهاي 
 ياد شده

اله آرم 
رضايي مقدم 

ملك محمدي 
سياستگذاری 

 عمومی
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٧

١٥ 
٣٢٤٤ 

  مهلت قضـايي
 )مهلت عادله قضايي( 

هادي ملك 
تبار 

 فيروزجايي
 حقوق خصوصی حسن باديني

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/٦/١٩

١٦ 
٣٢٤٥ 

بررسی امنيت زیست محيطی در 
با تاکيد بر امنيت منابع (ایران .ا.ج

 )آبی

مـحمـــــد 
اصــــــــلی 
 تــمـــــــر

 علوم سياسی الهه کوالیی
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/٨/١٢

١٧ 
٣٢٤٦ 

تحليل جرم شناختی جرایم ارتکابی 
توسط زندانيان در زندان های استان 

 فارس

حمزه علی 
 پور

سيد محمد 
 حسينی

حقوق جزا و 
 شناسی جرم

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٦

١٨ 
٣٢٤٧ 

راهکارهای حقوقی مدیریت خطر در 
 قراردادهای بانکی

سيد وحيد 
 بهشتی

 حقوق خصوصی  محمود باقری
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/١٠/٢٤

١٩ 
٣٢٤٨ 

نقش خانواده در پيشگيری از اعتياد 
  سال ١٨افراد کمتر از 

 در شهر کرمانشاه 

فرهام 
 شریفی جم

محمود 
 مهدوی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/١١/٢٩

٢٠ 
٣٢٤٩ 

بررسی شرط مذاکره مجدد در 
گذاری  سرمایهقراردادهای 
 المللی بين

فریده 
شعبانی 
 جهرمی

عبدالحسين 
 شيروی

حقوق تجاری 
اقتصادی بين 

 الملل

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٠

٢١ 
٣٢٥٠ 

آاربست مدل های متفاوت توسعه 
  اقتصادی

  و رشد متفاوت اقتصادی
  در

آشورهای اسكاندیناوی و جمهوری 
  اسالمی ایران

)١٣٧٦ - ١٣٨٦) ١٩٩٥ - ٢٠٠٧ 

مهرداد 
چشمه 
 اعالیی

دکترمحمد 
 شيرخانی

 ٩٢فروردين ٨٩/١١/١٧ دکتری  روابط بين الملل

٢٢ 
٣٢٥١ 

جواز فروش و تبدیل مال موقوفه از 
منظر فقه و حقوق موضوعه با 

 مطالعه تطبيقی

حسن 
رضوانی 
 دهاقانی

محمود 
 کاظمی

 حقوق خصوصی 
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٩
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٢٣ 
٣٢٥٢ 

اخالق در روابط بين الملل معنویت و 
 از منظر اسالم

 اميد وقوفی
احمد دوست 
 محمدی

 روابط بين الملل 
کارشناسی 

 ارشد
 ٩٢فروردين ٩١/٦/٢٨

٢٤ 
٣٢٥٣ 

قراردادهای مبتنی بر مکانيسم 
 توسعه ی پاک

سياوش 
 سفيداری

 مجيد غمامی
حقوق تجاری 
اقتصادی بين 

 الملل

کارشناسی 
 ارشد

 ٩٢فروردين ٩١/١٠/١١
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 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

١ Opec bulltetin   No. ١/١٣ 

 ١٣٩١بهمن و اسفند  - ٨٧ -٨٨شماره  اخبار شيعان ماهنامه ٢

 ١٣٩١اسفند / ٨٣شماره  معرفتاطالعات حکمت و  ماهنامه ٣

 ١٣٩١دی  - مهر - ١١٢ - ١١٣شماره   - سال دهم  اطالعات راهبردی مجله دو ماهنامه ٤

/  ١٣٩١پایيز / سال بيست و هفتم - دوره جدید اقتصادی-اطالعات سياسی فصلنامه پژوهشی ٥
 ٢٨٩پياپی 

-١١٥پياپی شماره /  ١٣٩١و بهار ١٣٩٠زمستان  برنامه ریزی بودجه فصلنامه ٦
١١٦ 

پياپی /  ١٣٩٢و فروردین  ١٣٩١بهمن  و اسفند  پرسمان ماهنامه ٧
١٢٣- ١٢١ 

 ١٣٩١بهار / ١٤شماره  پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمی )ع(فصلنامه دانشگاه امام حسين  ٨

 ١٣٩١اسفند  پيک تقریب دو هفته نامه ٩

/  ١٣٩١تابستان / شماره دوم / سال سيزدهم تاریخ اسالم فصلنامه ١٠
 ٥٠شماره مسلسل 

 ١٣٩٢و فروردین  ١٣٩١اسفند / ٧٧شماره  چشم انداز ایران راهبردی-دو ماهنامه سياسی ١١

پژوهشی،ادبی،تاریخی،حقوقی و  ١٢
 ٩٩شماره  -١٣٩١آذر و دی  حافظ )ماهنامه(سياسی

 ١٣٩١بهمن و اسفند  -١٠٠شماره  حافظ ماهنامه ١٣

/  ١٣٩١تابستان / شماره دوم/ سال هفدهم حکومت اسالمی پژوهشی-فصلنامه علمی ١٤
 ٦٤شماره پياپی 

ماهنامه حقوقی ، فرهنگی و  ١٥
 ١٣٩١اذر و دی / ٩٥شماره /  سال شانزدهم دادرسی اجتماعی

/ ٦٠شماره پياپی/دوره جدید/سال هفدهم دیدگاه های حقوق قضایی فصلنامه ١٦
 ١٣٩١زمستان 

 ٩٢و فروردین  ٩١اسفند / ٧٨-٧٧شماره  ذکر ١٧

 ١٣٩١زمستان / شماره چهلم/ سال دهم راهبرد دفاعی فصلنامه ١٨

 ١٣٩١زمستان /  ٢٠شماره / سال پنجم راهبرد فرهنگ فصلنامه ١٩

 ١٣٩١بهارو تابستان / ٣٠-٢٩شماره رهيافت های سياسی و بين المللی پژوهشی-فصلنامه علمی ٢٠

 ١٧پياپی /  ١٣٩٢بهار / ١ شماره/ سال پنجم روابط خارجی فصلنامه ٢١

 ١٣٩١آبان وآدر  -٢٦٨شماره  رویدادها و تحليل ها ماهنامه ٢٢

 ١٣٩١پایيز / ول ١شماره / سال اول  سياست کالن فصلنامه ٢٣

 ١٣٩١پایيز / ٣٩شماره / سال دهم شيعه شناسی فصلنامه ٢٤

 ١٣٩١پایيز و زمستان  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده  دو فصلنامه ٢٥

ماهنامه حقوقی کانون سردفتران  ٢٦
 ١٢٩- ١٢٨شماره /  ١٣٩١اردیبهشت و خرداد  کانون و دفتریاران

 ١٣٩١آذر ماه / ٥٧شماره پياپی / سال شانزدهم  )علوم اجتماعی (کتاب ماه  دو فصلنامه ٢٧

ماهنامه  ٢٨
سال بيست و /  ٢٤٥ -٢٣٨و ٢٣٦شماره  گزارش اقتصادی،اجتماعی،سياسی

 ١٣٩٢و فروردین  ١٣٩١اسفند  -اردیبهشت/یکم

 ١٣٩١زمستان / ٧٨شماره / ٧٦سال  مجله حقوقی دادگستری مجله ٢٩

 ٩٠شماره / ١٣٩١پایيز  مطالعات اسالمی فقه و اصول فصلنامه ٣٠

 ١٣٩٢بهار / ٣٦شماره  مطالعات بين المللی فصلنامه ٣١



  ان––زه زه  ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  انر اطالع رسا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  ن      ––دوازدھمدوازدھممارهماره--ر اطالع رسا نورد   ٨  ١٣٩٢١٣٩٢ورد

 ١٣٩١بهار و تابستان / ١شماره / ٣دوره  مطالعات حقوق تطبيقی مجله ٣٢

 ١٣٩١پایيز و زمستان / شماره دوم/ دوره چهارم )دانشگاه شيراز(مطالعات حقوقی  مجله علمی پژوهشی ٣٣

 ١٧شماره پياپی / ١٣٩١تابستان  مطالعات فلسطين فصلنامه ٣٤

/  ١٣٩١/ شماره سوم و چهارم/ سال سيزدهم مطالعات ملی پژوهشی -فصلنامه علمی  ٣٥
 ٥٢ -٥١شماره 

 ١٣٩١بهار و تابستان / شماره اول/ سال چهارم معرفت سياسی دو فصل نامه ٣٦

 ٢-١شماره /  ٨جلد /  ١٣٩١تابستان و زمستان  )حقوق تطبيقی( نامه مفيد مجله علمی ٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  


