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  اهداي كتاب توسط اساتيد دانشكده به كتابخانه

 

 :به كتابخانه اهدا نمودند از كتاب هاي تاليفي خود را يشرح زير تعداد برخي از اساتيد دانشكده به 1392در آذر ماه 

 ”ابعاد حقوقي جنگ عراق عليه ايران" دكتر سيد داود آقايي سه نسخه از كتابآقاي 

 ”پيامدها ماهيت زمينه ها و انقالب اسالمي،"كتاب  آقاي دكتر شفيعي فر دو نسخه از 

 :شرح زير به "حقوق تجارت بين الملل"كتابهاي موضوع  آقاي دكتر خزاعي چهارده نسخه از چهار جلد

  مشاركت تجارتي  -2     يتجارت داخلي و بين المللمقدمه علم حقوق  -1
    داوري تجارت بين المللي -4  جايگاه حقوق تجارت بين المللي و فروش بين المللي  -3

كتابخانه دانشكده ضمن تشكر و قدرداني از اساتيد فوق الذكر، از اساتيد محترمي كه قصد اهداي كتاب به كتابخانـه را دارنـد تقاضـا    * 
  .دارد ابتدا فهرست كتاب ها را به كتابخانه ارسال نمايند

  

  
  

  1392اعضاء  با  بيشترين تعداد كتاب امانت گرفته شده در آذر 

  

  1392آذر  در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت
  

  

 تعداد مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام رديف
 ٢١ کارشناسی ارشد آسيای مرکزی و قفقاز- مطالعات فرزانه  سارا ١
 ١٧ دکتری مسائل ایران- علوم سياسی سليمی برهان ٢
 ١٧ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جعفرزاده بوشهری مجيد ٣
 ١۶ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی منتظری تبار مرضيه السادات  ۴
 ١۶ کارشناسی ارشد مطالعات خاورميانه امامی ميبدی مرتضیسيد  ۵
 ١۴ کارشناسی ارشد روابط بين الملل قوچانی  بهزاد ۶
 ١۴ دکتری علوم سياسی نبی مهدوی فاطمه ٧
 ١۴ کارشناسی ارشد علوم سياسی رحيمی زنوز فرشيد ٨
 ١٣ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سهيلی فر حامد ٩
 ١٣ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سياه بيدی سعيد ١٠

تعداد امانت   عنوان  رديف
  در يك ماه

  ١۴  تحول در نظریه های روابط بين الملل  ١
  ١٠  المللینقد و بررسی تطبيقی قانون داوری تجاری بين   ٢
  ٩  حقوق بين الملل عمومی  ٣
  ٩  حقوق بين الملل خصوصی  ۴
  ٨  ٢و١نظریه های متعارض در روابط بين الملل  ۵
  ٨  سازمانهای بين المللی  ۶
  ٨  مبانی استنباط حقوق اسالمی یا اصول فقه  ٧
 ٧  الزامهای خارج از قرارداد:حقوق مدنی  ٨
 ٧  سياست جمهوری اسالمی ایران  ٩
 ٧  حاکم در داوریهای تجاری بين المللیقانون   ١٠

اخبار كتابخانه

كتابخانهآمار هاي امانت
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   1392  آذر ماه فارسي هاي كتابتازه هاي 

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

1 

2 

3

4

5

6

7

8 

9 

10 

11 

12

13

14

15 

16

17 

18

19

20

21 

22

23

24

25 

26

27

28

29

قدرت هزاره سومايران، ابر

آودتاي نوژه

مجموعه(امنيت پايدار؛ مفاهيم، رويكردها و راهبردها 
(مقاالت همايش سراسري امنيت پايدار

اسناد آنفرانس بين المللي ائتالف جهاني عليه تروريسم
براي صلح عادالنه

احزاب سياسي و گروه هاي ذي نفوذ

حقوق و اجتماع در رابطه حقوق با عوامل اجتماعي و
رواني

...مقدمه علم حقوق تجارت داخلي و بين المللي

ديه يا مجازات مالي

منتخب آراء ديوان عالي آشور پيرامون مسائل و موازين
حقوق ثبت بانضمام آراء وحدت رويه قضايي و مسائل 

ثبتي
و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و نظريات

آالهبرداري درحقوق ايران

آالهبرداري ، خيانت درامانت[ئم عليه اموال و مالكيت جرا
[، سرقت ، صدورچك پرداخت نشدني

رويه قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي جزايي

رويه قضايي ايران در ارتباط با مراجع حقوقي

رويه قضايي ايران در ارتباط با وظايف شغلي دادستان

قانون جديد دادرسيمطابق با ) (١(آيين دادرسي آيفري 
دعوي عمومي و خصوصي)آيفري

آئين دادرسي کيفري

آئين دادرسي آيفري

گام به گام با حقوق خانواده

مجموعه مشاور مثبتي خود باشيد

ضرر و زيان ناشي از جرم

شرآت هاي تجارتي

حقوق تجارت

حقوق تجارت بين الملل

مصونيت قضايي دولت در حقوق بين الملل

لميزانترجمه تفسير ا

راهنماي طراحي نظام آمار عدالت آيفري

کنوانسيون بين المللي مسوليت مدني ناشي از خسارت
و کنوانسيون تاسيس يک صندوق  (CLC) آلودگي نفتي
بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (FUND)

در ارتباط با کنوانسيون بين المللي خط ١٩٨٨پروتکل 
١٩۶۶شاهين،

م دادخواست هاي حقوقيراهنماي تنظي

AC127 .A4I7 

DSR1591 .K6K6 

DSR1652 .R6A4 

HV6431 .C6A8 

JF2051 .N3A4 

K371 .S35 

K3943 .K5M6 

KD634 .S25 1376 

KMH1587 .B3M6 

KMH364 .S95H3 

KMH4230 .M5J3 1370 

KMH440 .I7J3 

KMH440 .I7M31 

KMH440 .I7V32 

KMH4610 .T6A9 

KMH4610 .Z37 

KMH4610 .Z4A9 

KMH533.5 .H3G3 

KMH56 .A4M3 

KMH828 .D4Z3 

KMH920 .E4S5 

KMH920 .E71H6 

KMH920 .K4H6 

KZ4012 .A2M3 

R BP98 .T3T3 

R HV7412.4 .M319 

R K3588 .C6C619 

R K4170 .C6P719 

R KMH1666 .A38R3 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

20 

1 

3 

3 

1 

پديدآور

محمدرضاميرزا اميني،

روحي، نبي اهللا

آنفرانس بين المللي ائتالف 
جهاني

نقيب زاده، احمد

صانعي ، پرويز

خزاعي، حسين

صالحي ، فاضل

بازگير، يداهللا

حبيب زاده ، محمدجعفر

ميرمحمدصادقي ، حسين

معاونت آموزش.قوه قضائيه.ايران

معاونت آموزش.قوه قضاييه.ايران

معاونت آموزش.قوه قضائيه.ايران

ترابي، احمد

ضرابي ، غالمرضا

زراعت، عباس

حبيبي تبار، جواد

احمدي، فريبرز

درخشان نيا، حميد

١٣٠٩افتخاري ، جواد، -

عرفاني ، محمود

خزاعي ، حسين

عبداللهي ، محسن

طباطبائي، سيدمحمدحسين

منفرد، محبوبه

داره کل سازمانهاي تخصصي و ا
بين

اداره کل سازمانهاي تخصصي و 
بين

اخالقي، غالمرضا
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

30 

31 

32

33

34

35

36

37

38

39

مجموعه آامل حقوق شهرسازي و معماري

آل آشور ١٣٩٢قانون بودجه سال 

راهنماي دعاوي خانواده

همراه با:مجموعه قوانين و مقررات ثبت اسناد و امالك 
بخشنامه هاي  ثبتي ،آراي وحدت رويه و اصراري ديوان

...عالي آشور
يآراي شورا:به انضمام :مجموعه بخشنامه هاي ثبتي

عالي ثبت،آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور،آراي وحدت
رويه کانون سردفتران وسردفترياران،نظريات مشورتي اداره
حقوقي دادگستراي،مجموعه نشستهاي قضايي در رابطه

با مسائل ثبت
مجموعه قوانين ، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي آب و

برق
ي اختياريمجموعه قوانين و مقررات راجع به بيمه ها

ادامه بيمه به صورت اختياري، حرف و مشاغل آزاد و بينه)
(قاليباقان

راهنماي محاآم و دادسراهاي تهران به انضمام آانون
هاي وآالي ايران، مراآز انتظامي و واحدهاي ثبتي تهران

آتاب شناسي موضوعي فلسطين

فهرست الفبايي عناوين آيفري و حقوقي

R KMH3402 .S4 

R KMH3528 .A27 1392 

R KMH540 .M6R35 

R KMH56 .A28I7 

R KMH56 .I7M3 

R KMH698 .A29 

R KMH988 .I7M3 

R KMH1580 .M6R3 

R Z3476 .M6 

R Z6464 .C6M6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ها :  84

پديدآور

١٣٣۵سيدصدر، ابوالقاسم ،  -

ايران

موسوي مقدم، محمد

قوانين و احكام.ايران

قوانين و احكام.ايران

دفترحقوقي.وزارت نيرو.ايران

معاونت حقوقي و امور مجلس
دفتر(سازمان تامين اجتماعي

(قوانين و مقررات
مصطفايي، محمد

موسوي ، رسول

قوانين و احكام.ايران
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

1 

2 

3

4

5

6 

7 

8 

9

Iran in the service of world peace

Directory of the European Commission.

Empirical political analysis; research in political
science

Democracy adn revolution

On immigration and refugees

Understanding contract law

Cases and materials on constitutional and
administrative law

The international relations dictionary

Black`s law dictionary; definitions of the terms and
phrases of American and English Jurisprudence,

ancient and modern

DS274 .D38 

HC240.A1 C624a 

JA86 .M35 

JC421 .N65 

JV6271 .D86 2001 

KB197 .A3 

KD3930 .A7A37 

R JX1226 .P55 1988 

R KF156 .B56 1968 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ها :  9

پديدآور

Davidian, Zaven

European Commission.

Rich, Richard C.

Novack, George

Dummett, Michael A. E.

Adams, John N.

Allen, M. J.

Plano, Jack C.

Black, Henry Campbell
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   1392  ماه آذرتازه 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 
در ثبت 

کتابخانه 
دانشکده 
 حقوق

1 
3416 

رويكرد اسالم گرايي حكومت ژترال 
عمرالبشير و سياست خارجي 

 )٢٠١١-١٩٨٩(آمريكا در قبال سودان

معتصم 
صديق 
 عبداهللا

محمدرضا 
 تخشيد

٩٢آذر  1392/06/30 دآتري روابط بين الملل  

2 
3417 

سينماي سوم؛رابطه ي سينما و 
لوئي ايدئواوژي با توجه به آراء 
 آلتوسر و تري ايگلتون

 دلير بايت گل
جهانگير 
معيني 
 علمداري

 علوم سياسي
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1391/07/05  

3 
3418 

اختالفات ايران و امارات بر سر جزاير 
سه گانه و سردي روابط ايران و 
 شوراي همكاري خليج فارس

علي جاللي 
 مهر

سيد علي 
 سادات اخوي

 روابط بين الملل
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1392/06/25  

4 

3419 

نقش جناح هاي سياسي داخل 
امريكا در تدوين سياست خارجي در 
قبال ايران در دوره رياست جمهوري 

 اوباما

مرضيه 
 ابراهيمي

 ابراهيم متقي
مطالعات منطقه 

 اي
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1391/06/27  

5 
3420 

صالحيت داداگاههاي ايران نسبت به 
 ارتكابي در فضاي سايبر جرايم

نجمه غفاري 
الهي 
 آاشاني

 علي خالقي
حقوق جزا و 
 جرمشناسي

آارشناسي 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/10  

6 
3421 

الهام بخشي و رهبري منطقه اي 
جمهوري اسالمي ايران در اسناد 

 فرادستي
٩٢آذر  1392/06/23 دآتري علوم سياسي ابراهيم متقي هما رحمتي  

7 3422 
جايگاه حقوقي پيام هاي ماهيت و 

 نوروزي مقام معظم رهبري
علي اسداله 

 زاده
ابراهيم 
 موسي زاده

 حقوق عمومي
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1392/06/25  

8 
3423 

راهبرد روسيه در قبال حضور ناتو در 
 آسياي مرآزي

پريسا شاه 
 محمدي

 الهه آواليي
مطالعات منطقه 

 اي
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1392/07/17  

 مطالعه حقوقي توافقات پيوندي 9 3424
نادر صحرائي 

 موانه
 حقوق خصوصي عباس آريمي

آارشناسي 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/24  

10 
3425 

بررسي تحوالت مسئوليت دولت در 
قيال نقض حقوق بنيادين شهروندان 

 با تاآيد بر نظام حقوقي ايران

مريم 
 فرشادي پناه

محمدجواد 
 رضایی زاده

 حقوق عمومي
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1391/06/26  

11 
3426 

نقش دولت در توسعه اقتصادي 
 مقايسه ايران و مالزي

فائزه مرادي 
 حقيقي

 علوم سياسي احمد موثقي
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1391/11/13  

12 

3427 

بررسي مسئوليت مشترك سازمان 
هاي بين المللي و اعضاء در قبال 
اعمال خالف حقوق بين الملل با 

  RQ.170تكيه بر مورد

عبدالحسين 
 بربري

فضل اهللا 
 موسوي

حقوق بين الملل 
 عمومي

آارشناسي 
 ارشد

٩٢آذر  1391/11/24  
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13 
 سيماي جنايي جنوب شرق تهران 3428

جعفر 
 خورشاهيان

فيروز 
 محمودي

حقوق جزا و 
 جرمشناسي

آارشناسي 
 ارشد

٩٢آذر  1390/07/30  

14 
3429 

حق آموزش زنان در اسناد بين 
المللي حقوق بشر و اسالم با تاآيد 

 بر افغانستان

محمدعلي 
 حيدري

 حقوق بشر خيراله پروين
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1392/07/20  

15 
3430 

چگونگي صورتبندي مفهوم شهادت 
در ميان داوطلبين اعزام به جبهه در 

 دوران دفاع مقدس

مصطفي 
 آريمي

 علوم سياسي ابراهيم متقي
آارشناسي 

 ارشد
٩٢آذر  1391/12/07  

16 

3431 

بررسی صالحيت فقهای شورای 
نگهبان از حيث تشخيص عدم 

مغایرت یا مطابقت قوانين با موازین 
 اسالم

ميثم درویش 
 متولی

 حقوق عمومی فيروز اصالنی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/06/25  

17 

3432 

بررسی نظام حقوقی حاکم بر نحوه 
وصول مطالبات دولت و اشخاص 
حقوقی حقوق عمومی و اجرای 
 احکام مدنی له آنها در ایران

محسن 
دهقان 
 منشادی

 حقوق عمومی ولی رستمی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/09/04  

18 3433 
بررسی علل و پيامدهای امنيتی 

مداخله قدرت های خارجی در ليبی 
حسين 
 نورانی

سعيده 
 لطفيان

مطالعات منطقه 
 ای

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/25  

19 
3434 

بررسی ویژگی های سياست 
مطالعه (فرهنگی اتحادیه اروپا 

 )موردی کشور فرانسه

فاطمه 
 مفيدی

 داود آقايي
مطالعات منطقه 

 ای
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/06/25  

20 
3435 

راهکارهای فراقضایی در حل و فصل 
 دعاوی کيفری خانوادگی

 مریم نانکلی
محمد 
 حسينی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/19  

21 
3436 

رابطه نظریه و عمل به عنوان مبنای 
بررسی موردی ناصر :کار روشنفکری

 خسرو قبادی

علی تدین 
 موغاری

جهانگير 
معيني 
 علمداري

 علوم سياسي
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/06/25  

22 
3437 

نظامی شدن دریای خزر و تمهيدات 
 امنيت منطقه ای 

ابراهيم 
 کریمی

 مهدی سنایی
مطالعات منطقه 

 ای
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/07/08  

23 

3438 

- استراتژی بازدارندگی نامتقارن
ضعيف -دولت"نامتعارف برای یک

تجدیدنظر طلب جویای تسليحات 
 "هسته ای

علی 
 اسکروچی

 المللروابط بين  ناصر هادیان
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/07/30  

24 
3439 

تحول نهاد دولت (نهاد دولت در ایران
-١٣٩٠:و اثر آن بر توسعه در ایران

١٣٠٠( 

تيمور بشير 
 گنبدی

محمدجعفر 
جوادي 
 ارجمند

٩٢آذر  1392/04/18 دکتری علوم سياسی  

25 
3440 

علل و ;پست سکوالریسم در غرب
 پيامدها

٩٢آذر  1392/06/26 دکتری علوم سياسی فيرحیداود  آرمان زارعی  

26 

3441 

آسيب شناسی فرآیند سياست 
های نظارت قضایی بر دستگاههای 
اداری جمهوری اسالمی ایران بر 

اساس مدل چرخه ای 
 ارائه الگوی سياستی;سياستگذاری

 وحيد آرایی
حميدرضا ملک 

 محمدی
سياستگذاری 

 عمومی
٩٢آذر  1392/06/30 دکتری  
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27 
3442 

بررسی وظایف و اختيارات ضابطين 
دادگستری در پرتو حقوق شهروندی 

محمدمهدی 
 برغی

غالمحسين 
 الهام

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/25  

28 
3443 

راهبرد اسرائيل در آسيای مرکزی و 
تاثير آن بر منافع ملی جمهوری 

 اسالمی

مهدی 
 خدابخشی

جهانگير 
 کرمی

مطالعات منطقه 
 ای

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/31  

29 

3444 

اتاق های فکر و سياسيت خارجی 
-٢٠١٢(امریکا در قبال ایران 

مطالعه موردی موسسه )٢٠٠٨
 بروکينگز و شورای روابط خارجی

محمد 
شمس الدین 

عبداللهی 
 نژاد

محمدرضا 
 تخشيد

 روابط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/06/25  

30 
3445 

ستيز،وفاق و مسئله سياسی در 
مرداد  ٢٨ایران معاصر از مشروطه تا 

١٣٣٢ 

حجت 
 کاظمی

احمد نقيب 
 زاده

٩٢آذر  1392/06/31 دکتری علوم سياسی  

31 
3446 

توسعه اقتصادی و افزایش قدرت 
 )١٩٩٠-٢٠١٣(چين نسبت به آمریکا

 رحيم بایزیدی
محمدعلی 
 شيرخانی

 روابط بين الملل
 کارشناسی
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/25  

32 
3447 

امکان حمایت از نوآوری های مرتبط 
 با توالی ژن های انسانی

ساحل 
 رمضانی تبار 

محسن 
 صادقی

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/05/06  

33 
3448 

تحول مفهوم امنيت و حاکميت در 
سازمان پيمان آتالنتيک شمالی و 

 ایرانامنيت ملی جمهوری اسالمی 
 مجيد غالمی

یوسف 
 موالئی

 روابط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
٩٢آذر  1392/06/26  

34 
3449 

بنيانهای الهياتی و مابعدالطبيعی 
 فلسفه سياسی اسپينوزا

رضا نجف 
 زاده

جهانگير 
معينی 
 علمداری

٩٢آذر  1392/03/20 دکتری علوم سياسی  

35 
3450 

حمایت های قانونی در مقابله با 
کودک آزاری در ایران و پدیده 

 انگلستان
 حقوق بشر ولی رستمی پروین کيامهر

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1392/04/12  

36 
 آزادی اراده در مکاتب جرم شناسی 3451

نعيمه 
سادات فتاح 
 قره باغ

 عباس شيری
حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1390/07/30  

37 
3452 

موردی در مبانی ارجاع به داوری 
قراردادهای باالدستی نفت و گاز 

 ایران

حميدرضا 
 رفيعی نصب

نصراهللا 
 ابراهيمی

حقوق تجاري و 
 اقتصادي

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/25  

38 

3453 

بررسی تاثير آزاردیدگی دوران 
کودکی بر کودک آزاری در بزرگسالی 

مطالعه (و راهکارهای پيشگری از آن
 )موردی شهر تهران

زهرا 
 محمدنسل

شهال 
 معظمی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢آذر  1392/06/31  
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  1392 ماه  آذرتازه هاي نشريات 

  

  

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

1 
  ٩٢آبان و آدر / ٩٧- ٩۶شماره / سال نهم  اخبار شيعيان   ماهنامه 

 ٩شماره / سال هشتم /  ٩٢آذر / ٩٢پياپی  اطالعات حکمت و معرفت  ماهنامه  2

 ٩٢مرداد و شهریور / ١١٧شماره  اطالعات راهبردی دو ماهنامه  3

4 
  ١٣٩٠پایيز و زمستان / ٢٧شماره / سال هشتم  بانوان شيعه  دو فصلنامه 

  ٩٢آبان و اذر / ١٣١-١٣٠شماره   پرسمان   ماهنامه  5

  ١٣٩١تابستان و پایيز /  ٣و ٢شماره / ١٨دوره   پزشکی قانونی   فصلنامه  6

7 
  ٩١پایيز / ٧٧پياپی / ٣شماره / ١۶دوره  پژوهش های حقوق تطبيقی فصلنامه 

 ٩٢بهار / ٢و شماره  ٩١زمستان -١شماره / سال هشتم  پژوهشنامه علوم سياسی  فصلنامه  8

   ٩٢آبان و آدر / ٨٢پياپی   چشم انداز ایران   دو ماهنامه  9

  ٩٢شهریور و مهر / ١٠۶و ١٠۵پياپی  حافظ ماهنامه  10

 ٩٢بهار  –شماره اول / سال هجدهم حکومت اسالمی  فصلنامه  11

12 
 ١٣٩٢بهار و تابستان / شماره اول / سال نهم دانش سياسی  دو فصلنامه 

 ١٣٩٢تابستان  -۶٢شماره / سال هجدهم دیدگاههای حقوق قضائی  فصلنامه  13

  ٩٢آذر / شماره بيستم  دیده بان امنيت ملی  ماه نگار راهبردی 14

  ٩٢تابستان / ٢٢شماره / سال ششم راهبرد فرهنگ  فصلنامه  15

 ٩١پایيز و زمستان / ٣٢-٣١شماره  رهيافت های سياسی و بين المللی  فصلنامه  16

17 
  ٩٢تابستان / ۴شماره / سال پنجم سياست  علم و فناوری فصلنامه 

18 
  ٩٢بهار / ۴١شماره / سال یازدهم شيعه شناسی فصلنامه 

   ٩٢تابستان / ٣۶شماره / سال نهم  عمليات روانی   فصلنامه  19

مجله کانون وکالی دادگستری  20
 مرکز

 ٢٢٠شماره پياپی / ۵١شماره / دوره جدید کانون و کال

 ٩٢آبان / و سومسال بيست  گزارش ماهنامه  21

 ٩٢بهار / ٧٣شماره / سال بيستم  مجلس و راهبرد فصلنامه  22

خبرنامه کانون وکالی  23
 دادگستری استان اصفهان 

  ٩٢آذر / ٨٢پياپی  مدرسه حقوق 

  ١٩پياپی / ٩١زمستان  مطالعات فلسطين  فصلنامه  24

شماره ششم و هفتم  شهریور و مهر / سال بيست و دوم  معرفت ماهنامه  25
  ١٩٠ – ١٨٩پياپی / ٩٢
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