


ی––زه  زه    یر اطالع رسا انر اطالع رسا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا انتا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا م ت و ت و   مارهماره--ھارمھارمسال سال   --تا م پ ور  ––  پ داد و  ورر،  داد و   ١  ١٣٩٣١٣٩٣        ماهماه  ر، 

 

  فهرست مطالب

  

 2      1393        ماهماه  تير، مرداد و شهريورتير، مرداد و شهريوراعضا با بيشترين تعداد كتاب امانت گرفته شده در 

  2          1393        ماهماه  تير، مرداد و شهريورتير، مرداد و شهريور در امانتكتابهاي با بيشترين دفعات 

  3         1393        ماهماه  تير، مرداد و شهريورتير، مرداد و شهريورتازه هاي كتاب هاي فارسي 

  7            1393        ماهماه  تير، مرداد و شهريورتير، مرداد و شهريورتازه هاي كتاب هاي التين 

  8            1393        ماهماه  تير، مرداد و شهريورتير، مرداد و شهريورتازه هاي پايان نامه هاي 

  11              1393        ماهماه  تير، مرداد و شهريورتير، مرداد و شهريورتازه هاي نشريات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
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  ھارم  --ر اطالع رسا ھارمسال  م    مارهماره--سال  م  ت و پ داد   ––ت و پ داد ر،  ور ماه      ر،  ور ماهو  ٣  ١٣٩٣١٣٩٣        و 

 
1393    تير، مرداد و شهريور ماهتير، مرداد و شهريور ماهي كتاب هاي فارسي تازه ها

 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 

رير الوسيلة روح اهللا الموسويمباحث حقوقي تح
س(الخميني )

حقوق مالي و اقتصادي خانواده

تجسس از حريم خصوصي افراد در فقه اماميه

فقه و سياست در ايران معاصر

اسالم و بحران هاي جهان معاصر

اسالم و حقوق بين الملل بشردوستانه

نگاهي به ديدگاه هاي حقوقي اسالمي

بررسي( ي ايران مساله حجاب در جمهوري اسالم
جامعه شناختي-حقوقي )

:مسئوليت ها و وظايف ناشي از قتل از منظر فقه و قانون
بررسي تطبيقي فقه تشيع و تسنن و قانون مجازات )

١٣٧٠و  ١٣٩٢اسالمي مصوب  )
سقط درماني در حقوق آيفري پزشكي

مطالعه تطبيقي نسب و تغيير جنسيت در حقوق ايران و
فرانسه

١١الت همايش اسالم هراسي پس از مجموعه مقا
علل، روندها و راه حل ها:سپتامبر

اصول و مباني مكتب سياسي نجف

ايران، جهان اسالم و غرب: چالش هاي وهابيت 

بررسي رفتارهاي:   انفاق و آمك هاي بين المللي 
حمايت گرانه در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران

و برداشت هاي اسالمي از آن
١٩٢٢-١٩٣٧(ادي از روابط سياسي ترآيه و عراقاسن )

نظريه هاي بازتاب جهاني انقالب اسالمي ايران

ره(امنيت ملي از منظر امام خميني )

الگو و روند در سياست خارجي ايران

بررسي: الگوهاي تصميم گيري در سياست خارجي ايران
و جمهوري) ١٣۵٧ - ١٣۴٢(مقايسه اي دوران پهلوي دوم 

١٣۶٨- ١٣۵٨(ياسالم )
اقتصادي خليج -آشتي راني آارون و تحوالت سياسي

م١٩٢٠-١٨٧٠(فارس در نيمه دوم قرن سيزدهم هجري )
آمپاني هند شرقي انگليس و ايران دوره زند

مجموعه گزارشهاي تحوالت ژاپن

سياست و حكومت در اياالت متحده آمريكا

فيدل آاسترو ومذهب

بد، و اقتصاد رشد و سرمايه داري خوب، سرمايه داري
آارآفريني

چالش جنوب

جنبه هاي حقوقي مكانيزم توسعه پاك

BP183.9 .K45M3 

BP189.1 .A8H6 

BP198.6 .H3A4 

BP198.6 .O4F4 

BP229 .M6I72 

BP230.1 .I85 

BP230.1 .M6N4 

BP230.17 .G5M3 

BP195.3 .N6M3 

BP198.6 .A2S4 

BP198.6 .E4M6 

BP229.3 .H3M3 

BP231 .B4O8 

BP238.6 .H3C5 

BP250.3 .S4E5 

DR479 .D4A8 

DSR1564 .T3B3 

DSR1574.5 .A4K3 

DSR1650 .M6O4 

DSR1650 .M6O45 

DSR2175 .S2K4 

DSR1281 .R3C6 

DS885.5 .J3M3 

E839.5 .V5P619 

F1788.22 .C3B419 

HB501 .B3G619 

HC59.7 .C519 

HC79 .T6S4 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

پديدآور

خميني، روح اهللامام

اسدي، ليال سادات

علي اآبري بابوآاني، احسان

فيرحي، داود

موالنا، حميد

موسوي، سيدفضل اهللا

غالمي، علي

نوري،سيدفاضل

آبروش، هيرو

امامي، اسداهللا

١١همايش اسالم هراسي پس از 
علل، روندها و راه حل ها: سپتامبر

تهران:١٣٨٨ ) )
بشارت، مهدي

هرسيج، حسين

سيد امامي، آاووس

دهنوي، نظامعلي

برزگر، ابراهيم

آريمي، علي

متقي، ابراهيم

موسوي نيا، سيدرضا

سعيدي نيا، حبيب اهللا

رجايي، غالمعلي

سي.ج.اموايل،

بتو، فري

ويليام جبامول،

نيه رره، جوليوس آامباريچ

سفيداري، سياوش



  یا––زه  زه   وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  یار اطالع رسا وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  انر اطالع رسا ه  انی دا ه  ھارم  --ی دا ھارمسال  م    مارهماره--سال  م  ت و پ داد  ––ت و پ دادر،  ور ماه        ر،  ور ماهو   ۴  ١٣٩٣١٣٩٣        و 

 

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

29 

30 

31

32 

33 

34 

35 

36

37

38 

39 

40

41

42 

43

44 

45

46 

47 

48

49

50

51 

52

53 

54

55

نقشه راه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO)

پيرامون مباحث نظري و اجرائي  ماليات برارزشمقاالتي 
افزوده مطروحه درآنفرانس جهاني ماليات برارزش

...افزوده
تروريسم؛ آسيب شناسي، بازيگران و ساختارها

تروريسم؛ فرهنگ و رسانه

جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه آودآان در نظام
حقوقي ايران

جرم شناسي جرايم يقه سفيدان

ي بر جامعه شناسي سياسي خاورميانهدرآمد

درآمدي بر علم سياست

مقدمه اي بر ژئوپليتيك

شبه اقتدارگرايي در پوشش دموآراسي

همه حقوق بشر براي همه

عليه ليبراليسم

عدالت در جهان متحول

مجموعه مقاالت نخستين همايش بين المللي آمريكاي
ه نظام بيننقش و جايگاه آن در آيند: آمريكاي التين: التين

١٣٨۵اسفندماه ٨الملل تهران، 
بنيان هاي نظري رژيم هاي: نظريه هاي روابط بين الملل
بين المللي و منطقه اي

پژوهشي بنيادي درباره فرايند شكل : دهكده جهاني
گيري

قدرت و موازنه نرم در سياست بين الملل

شهروندي جهاني درآمدي بر

مجموعه مقاالت همايش مالکيت ادبي هنري و حقوق
مرتبط

حق اختراع نگرشي تطبيقي

داوري تجاري بين المللي تطبيقي

درآمدي بر قابليت ارجاع در داوري هاي تجاري بين المللي

تحول حقوق تجارت بين الملل در سازمان جهاني تجارت

تطبيقي در مطالعات: درس هايي از حقوق مدني تطبيقي
حقوق تعهدات

جرايم رايانه اي(حقوق آيفري فناوري اطالعات )

حمايت از حقوق مالكيت فكري در محيط اينترنتي

دوره ي بنيادين: آيين دادرسي مدني

HF1586.4 .F3N3 

HJ5711 .C619 

HV6431 .C6T4 1390 

HV6431 .C6T4 

HV6626.5 .T6J3 

HV6768 .S5C719 

JA76 .S2D3 

JA71 .P619 

JC319 .F5I519 

JC480 .O8D419 

JC571 .Z3H3 

JC574 .K4A419 

JC578 .F3J819 

JL966.7 .H3M3 

JZ1305 .G5N3 

JZ1318 .A8D4 

JZ1310 .Q3Q6 

JZ1320.4 .S5D3 

K1401 .H3M3 

K1505 .S2H3 

K2400 .L4C619 

K2400 .S4D3 

K3943 .M6T3 

K559 .Y3D3 

K564 .S5A4 

KMH1183 .S2H4 

KMH1710 .S5A9 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

پديدآور

فتحي قره گوني، يحيي

کنفرانس ماليات بر ارزش
رم: ١٣٨٣=م٢٠٠۵(افزوده )

آنفرانس بين المللي ائتالف 
جهاني

 عليه تروريسم براي صلح عادالنه 
آنفرانس بين المللي ائتالف 

جهاني
 عليه تروريسم براي صلح عادالنه 

طوقاني پور، فائزه

سالي اسسيمپسون،

سردارنيا، خليل اله

راسكين، مايكل

فلينت، آالين

اوتاوي، مارينا

ذاآريان، مهدي

آيكس، جان

فابر، سسيل

 همايش بين المللي آمريكاي التين 
تهران: ١٣٨۵:نخستين ) )

رهادقاسمي، ف

اسعدي، سيدحسن

قهرمانپور، عسگر

شريفي طرازآوهي، حسين

همايش مالکيت ادبي هنري و
١٣٨٩: نخستين ( حقوق مرتبط   :

(تهران
صالحي ذهابي، جمال

ليو، جوليان

سيدي، جواد

موسوي زنوز، موسي

يزدانيان، عليرضا

عالي پور، حسن

صادقي، محسن

شمس، عبداهللا



 
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  ھارم  --ر اطالع رسا ھارمسال  م    مارهماره--سال  م  ت و پ داد   ––ت و پ داد ر،  ور ماه      ر،  ور ماهو  ۵  ١٣٩٣١٣٩٣        و 

 

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

56 

57 

58

59

60 

61 

62 

63 

64

65

66 

67 

68

69

70 

71 

72

73

74

75 

76

77

78

79 

80

81 

82 

83 

84 

85 

١٣٩٢مبسوط قانون مجازات اسالمي مصوب

حقوق جزاي عمومي

حقوق جزاي اختصاصي بر اساس قانون جديد

جرايم عليه اشخاص

اربرديحقوق ثبت آ

به انضمام آرايي از ديوان: مباني نظري و عملي قولنامه
عالي آشور و حقوق تطبيقي

اندازه گيري کاستي ها و تحليل( آار شايسته در ايران
(حقوقي

آيين دادرسي آار

دادستان و امنيت اجتماعي

آارشناسي در حقوق ايران

تامين خواسته و اجراي آن در نظم حقوقي آنوني

تگيحقوق ورشكس

خريد و فروش اموال دولتي و عمومي

درآمدي بر حقوق جزاي عمومي

انحالل قراردادها در حقوق ايران و فرانسه

چك در حقوق آنوني

آنوانسيون حقوق درياها: حقوق بين الملل درياها  (
١٩٨٢مصوب )

مطالعه(اصل عدم مداخله در اسالم و حقوق بين الملل 
(تطبيقي

نمايي براي صادرآنندگان آوچك وراه: رموز مالكيت فكري 
متوسط

پرونده ها و توضيحات: قواعد آپي رايت

حقوق قراردادهاي انتقال فناوري

آزادي ديني از منظر حقوق بين الملل با نگاهي به ره
يافت

فرانسوي-الگوي ايراني:حق بر محيط زيست سالم

دائره المعارف بزرگ اسالمي

تاوردهاي وزارت نفت طي دس: انقالب، نفت، توسعه 
سال

دستاوردهاي سه دهه تالش: انقالب، نفت، توسعه 
١٣۵٧-١٣٨٧(وزارت نفت )

دستاوردهاي وزارت نفت طي : انقالب، نفت، توسعه 
سال

مجموعه قوانين مشتمل برقوانين ، تصويب نامه ها، آئين
١٣٠٧. نامه ها و بخشنامه ها -
درباره مصوبات مجلس: راي نگهبانمجموعه نظريات شو

شوراي اسالمي
مصوبات و اسناد و مدارك مجمع تشخيص مصلحت نظام

KMH3793.8 .M35 

KMH3800 .S4H61 

KMH3800 .S5H61 

KMH4049 .E4J3 

KMH56 .A8H6 

KMH869 .A8M3 

KMH1270 .A2K3 

KMH1270 .G5A9 

KMH1615 .M6D3 

KMH1626 .N6K3 

KMH1904 .J3T3 

KMH1942 .R3H6 

KMH3040.5 .G5K5 

KMH3800 .E4D3 

KMH826 .H3E5 

KMH939 .D4C5 

KZA1120 .P6H6 

KZ6368 .M5A8 

K1401 .S419 

K1420.5 .V3P719 

K1530 .M3H6 

K3258 .R3A9 

K3585 .M3H3 

R BP40 .D3 

R HD9576 .N31I7 

R HD9576 .N32I7 

R HD9576 .N3I7 

R KMH15 .I7 

R KMH15 .S4M6 

R KMH2512 .M3M6 

2 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

6 

1 

1 

2 

12 

5 

2 

پديدآور

عدالتخواه، مرتضي

شامبياتي، هوشنگ

شامبياتي، هوشنگ

الهي منش، محمدرضا

اصغرزاده بناب، مصطفي

اشراقي، مرتضي

ابدي، سعيدرضا

قبادي، حسين

محمدبيكي خورتابي، عليرضا

اهللانوروزي فيروز، رحمت 

پاسبان، محمدرضا

رحماني، عطااهللا

قاسمي، داود

الهام، غالمحسين

هاشمي، سيدحسين

درفشه، صابر

پورنوري، منصور

ميرمحمدي، مصطفي

طارم سري، مسعود

ديويور،

محمودي، اصغر

رهائي، سعيد

مشهدي، علي

موسوي بجنوردي، آاظم

وزارت نفت.ايران

وزارت نفت.ايران

نفتوزارت.ايران

روزنامه رسمي آشورشاهنشاهي
ايران

.شوراي نگهبان قانون اساسي
مرآز تحقيقات

مجمع تشخيص مصلحت نظام



  یا––زه  زه   وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  یار اطالع رسا وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  انر اطالع رسا ه  انی دا ه  ھارم  --ی دا ھارمسال  م    مارهماره--سال  م  ت و پ داد  ––ت و پ دادر،  ور ماه        ر،  ور ماهو   ۶  ١٣٩٣١٣٩٣        و 

 

 

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

86 

87 

88 

89 

90

91

پاسخ به: مجموعه نظريات فقهي شوراي نگهبان 
١٣٨١-١٣۶١(استعالمات ديوان عدالت اداري )

عزيرات در نظم حقوق آنوني مطابق با قانونقانون ت
١٣٩٢مجازات اسالمي مصوب 
يشمل المفردات و: عربي -المعجم الذهبي فارسي

التراآيب الفارسي المفصيح منها و العامي، الشرق منها و
الغربي، المفرد منها والمرآب، و االدبي العلمي و الفني
فهرست آتب خطي آتابخانه مرآزي آستان قدس رضوي

معاني و بيان :
فهرست آتب خطي آتابخانه آيه اهللا جليلي آرمانشاه

بررسي ابعاد حقوقي مالكيت معنوي گونه هاي گياهي
از منظر حقوق بين الملل و داخلي( آشاورزي )

R KMH2770 .S4M3 

R KMH3800 .B3Q3 

R PJ6636 .A7T6 

R Z6621 .F4G5 

R Z6621 .F4V3 

S123.5 .M3B3 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

 مجموع کل نسخه ها :  178

پديدآور

شوراي نگهبان قانون اساسي
مرآز تحقيقات.
بابالوئي، محمود

تونجي، محمد

سازمان آتابخانه ها، موزه ها و
مراآز اسناد آستان قدس رضوي
سازمان آتابخانه ها، موزه ها و
مراآز اسناد آستان قدس رضوي

مرداني، نادر



  ی––زه  زه   یر اطالع رسا انر اطالع رسا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا انتا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا م ت وت و  مارهماره--ھارمھارمسال سال   --تا م پ ور  ––  پ داد و  ورر،  داد و    ٢  ٢  ١٣٩٣١٣٩٣        ماهماه  ر، 

  

    
  

  
  1393   ماه تير، مرداد و شهريور  اعضاء  با  بيشترين تعداد كتاب امانت گرفته شده در

  

  

    1393  ماه تير، مرداد و شهريور در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت
  

تعداد امانت   عنوان  رديف
  در يك ماه

  ٢٧  تحول در نظريه هاي روابط بين الملل  ١
  ١۵  حقوق بين الملل عمومي  ٢
  ١۴ از مشروطيت تا پايان دوره پهلوي:اقتصاد سياسي ايران  ٣
  ١٣  شرآتهاي تجاري:قوق تجارتح  ۴
  ١٢  شروط ضمن عقد  ۵
  ١٢  روش شناسي نظريه هاي جديد در سياست  ۶
  ١٢  مردم ،دولت و هراس  ٧
 ١١  فلسفه حقوق  ٨
 ١٠  ....برات ،سفته و:حقوق تجارت  ٩
 ١٠  الزامهاي خارج از قراردادها:دوره حقوق مدني   ١٠
  ١٠  رهيافت و روش در علوم سياسي  ١١
  ١٠  روش و نظريه در علوم سياسي  ١٢
  ١٠  قدرت تحليل جديد جامعه  ١٣
  ١٠  چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي  ١۴
١۵  Reforms and revolution in modern Iran ٩  
١۶  Iran between two revolution ٩  
  ٩  مختصر حقوق خانواده  ١٧
  ٩  خسارت معنوي در حقوق ايران  ١٨
  ٨  تجارتساده ساز حقوق   ١٩
  ٨  چهره جديد امنيت در خاورميانه  ٢٠

 تعداد مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام رديف

 ٧۴ هيات علمي علوم سياسي معيني علمداري  جهانگير ١
 ٣١ هيات علمي حقوق خصوصي نوري جعفر ٢
 ٣١ آارشناسي ارشد  حقوق آيفري آيخسروي آزاده ٣
 ٣٠ آارشناسي ارشد  حقوق خصوصي عارفي فرزانه ۴
 ٣٠ آارشناسي ارشد  وابط بين المللر غفوري شعار علي اصغر ۵
 ٢٨ دآتري  علوم سياسي نبي مهدوي فاطمه ۶
 ٢٨ آارشناسي ارشد  علوم سياسي خردپيشه سيده آسيه ٧
 ٢٧ آارشناسي ارشد  علوم سياسي صابري محمد ٨
 ٢٧ دآتري  علوم سياسي جنيدي مريم ٩
 ٢٧ آارشناسي ارشد  حقوق عمومي صادقي محمدحسين ١٠
 ٢۵ آارشناسي  علوم سياسي اضيفي زهرا ١١
 ٢۴ آارشناسي ارشد  حقوق خصوصي جعفرزاده وحيد ١٢
 ٢۴ آارشناسي ارشد  علوم سياسي باشدجهرمي هادي ١٣
 ٢۴ هيات علمي  حقوق رضايي زاده محمدجواد ١۴
 ٢۴ آارشناسي ارشد  علوم سياسي پيروز مجيد ١۵
 ٢۴ دآتري  حقوق جزا و جرم شناسي واعظ فائزه ١۶
 ٢٣ دآتري  روابط بين الملل علومي ابراهيم ١٧
 ٢٢ آارشناسي ارشد  روابط بين الملل مواليي مريم ١٨
 ٢٢ آارشناسي  علوم سياسي آذرگشب زينب ١٩
 ٢٠ آارشناسي ارشد روابط بين الملل فرهادي زينب ٢٠

كتابخانهآمار هاي امانت
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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

1 3566 
بررسی نوآوری الیحه قانونی 
حمایت و تاثير آن بر استحکام 

 خانواده

مرتضی 
 بهرامی

محمدعلی 
 انصاری پور

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
1392/12/14 

تابستان 
٩٣ 

2 3567 
گفتمان حقوق بشر جهانی و 
 بازتوليد گفتمان ليبراليسم

 روابط بين الملل نسرین مصفا وحيد قربانی
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/20 

تابستان 
٩٣ 

3 3568 

تکليف دولت مبنی بر ایجاد محيط 
مساعد جهت رشد فضيلتها با 
نگاهی به اصل سوم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
 اسناد بين المللی

سکينه 
سرباز زرگ 

 آباد
 حقوق بشر فيروز اصالنی

کارشناسی 
 ارشد

1392/06/26 
تابستان 
٩٣ 

 ادغام در حقوق رقابت 4 3569
محسن نيک 

 بين
محسن 
 صادقی

حقوق تجاری 
اقتصادی بين 

 الملل

کارشناسی 
 ارشد

1392/12/07 
تابستان 
٩٣ 

5 3570 
ریشه های فکری دولت مدرن در 
 قرون دوازده تا چهارده ميالدی

ميالد 
کاشفی پور 

حميرا 
 مشيرزاده

 روابط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
1390/07/11 

تابستان 
٩٣ 

6 3571 
شناسایی و اجرای احکام خارجی 
صادره در دعاوی خانوادگی اتباع 

 ایرانی در ایران

سميه 
 قدیری

حسن جعفري 
 تبار

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
1391/11/30 

تابستان 
٩٣ 

7 3572 

اسالم و دمکراسی در مصر 
مطالعه موردی جنبش اخوان (

المسلمين از انتخابات 
 )٢٠١١تا٢٠٠۵

یاسمين 
 رضایی

 ابراهيم متقي
مطالعات منطقه 

 ای
کارشناسی 

 ارشد
1392/09/11 

تابستان 
٩٣ 

8 3573 
تحليل حقوق منع تداول ثروت در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی 
 ایران

 حقوق عمومی فيروز اصالنی مرتضی کيا
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/31 

تابستان 
٩٣ 

9 3574 

بررسی شکل گيری حاکيمن دینی 
در فرآیند انقالب اسالمی و تاثير آن 
در تداوم نظام جمهوری اسالمی 

 ایران بر اساس نظریه آشوب 

خدیجه 
 حجتی

سعيد حاجی 
 ناصری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1392/12/12 

تابستان 
٩٣ 

10 3575 
مقایسه جنبش همبستگی 

لهستان با آشوبهای پس انتخابات 
 ایران١٣٨٨جمهوری ریاست 

اکرم 
 محمدی 

سعيد حاجی 
 ناصری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1392/07/06 

تابستان 
٩٣ 

11 3576 
سو استفاده از ضعيت اضطراری 

طرف قرارداد با مطالعه تطبيقی در 
 حقوق انگلستان

رضا توکلی 
 نهاد

 حقوق خصوصی مرتضی عادل
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/24 

تابستان 
٩٣ 

12 3577 
قانون و زیست سياست در ایران 

 عصر رضا شاه
 طاهر خدیو

احمد خالقي 
 دامغاني

 1392/12/07 دکتری علوم سياسی
تابستان 
٩٣ 
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13 3578 
جرم شناسی و تغيير پارادایم 

 )تحليل پارادایمی جرم شناسی(ها
محمد 
 امينی زاده

فيروز  
 محمودی

حقوق کيفری و 
 جرمشناسی

 1393/04/17 دکتری
تابستان 
٩٣ 

14 3579 

رویکرد ایاالت متحده آمریکا و 
انگلستان به نقش و جایگاه 

علمی و فرهنگی ,سازمان آموزش 
 ملل متحد در تعامالت بين المللی

مریم یاری 
 اصطهباناتی

محمدرضا 
 مجيدي

مطالعات منطقه 
 ای

کارشناسی 
 ارشد

1392/09/18 
تابستان 
٩٣ 

15 3580 

بررسی جرم شناختی پدیده 
عليه دانش آموزان خشونت معلمان 

مقطع متوسطه اول شهرستان 
 مرودشت

محمدرضا 
 نجابت

فيروز محمودی 
 جانکی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

1393/04/31 
تابستان 
٩٣ 

16 3581 
قدرت نرم و دیپلماسی عمومی 

مطالعه :جمهوری اسالمی ایران
 موردی لبنان

روح االمين 
 سعيدی

 1393/03/13 دکتری المللروابط بين  ناصر هادیان
تابستان 
٩٣ 

17 3582 
مفهوم اقليت و دموکراسی سوژه و 

هویت در فرهنگ سياسی 
 دموکراتيک

محمودرضا 
 مقدم شاد

جهانگير 
معينی 
 علمداری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1390/06/27 

تابستان 
٩٣ 

18 3583 
مسئوليت مدنی در بازار بورس 

 اوراق بهادار
 1393/04/02 دکتری حقوق خصوصی ایزانلومحسن  حجت مبين

تابستان 
٩٣ 

19 3584 
بررسی سياست قضایی ایران در 

 قبال حجاب شرعی بانوان
نازنين ثقفی 

 پور
محسن 
 برهانی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

1392/06/31 
تابستان 
٩٣ 

20 3585 
تعامل گرایی ضد سلطه ؛دکترین 
 سياست خارجی آیت اهللا خامنه ای

ناصر اسدس 
 نظری

 1392/06/30 دکتری علو م سياسی ابراهيم متقی
تابستان 
٩٣ 

21 3586 
تاثی خاستگاه اجتماعی در 

مطالعه موردی (مشارکت سياسی 
 )شهر تهران

 فراز قلعه دار
رحيم 

 ابوالحسنی
 علوم سياسی

کارشناسی 
 ارشد

1392/06/31 
تابستان 
٩٣ 

22 3587 
سيدجواد طباطبائی و روشنفکری 

 ایران
محمدعلی 
 هوشين

 علوم سياسی احمد خالقي 
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/27 

تابستان 
٩٣ 

23 3588 

بررسی وضعيت حقوق بشر در 
کشورهای عربی شمال آفریقا 

قبل و پس از )ليبی و تونس,مصر(
 ٢٠١١انقالب های سال 

عليرضا 
 کيندو

علی سادات 
 اخوی 

 روابط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
1393/04/14 

تابستان 
٩٣ 

24 3589 
نقش ارتش در تحوالت سياسی 

 مصر ٢٠١٢و٢٠١١
محمدحسي
 ن دهش ود

 ابراهيم متقی
مطالعات منطقه 

 ای
کارشناسی 

 ارشد
1393/03/26 

تابستان 
٩٣ 

25 3590 
نقش و عملکرد دبيرخانه و دبير کل 
سازمان ملل متحد در حمایت بين 

 المللی از حقوق بشر

عبدالقادر 
 آزادمنش

 حقوق بشر پروینخيراله 
کارشناسی 

 ارشد
1393/04/02 

تابستان 
٩٣ 

26 3591 
مبانی الزام دولت در دخالت در 

 حریم خصوصی اشخاص
 سوده مکارم

محمدجواد 
 جاوید

 حقوق بشر
کارشناسی 

 ارشد
1392/07/01 

تابستان 
٩٣ 

27 3592 
بررسی مسائل حقوقی حاکم بر 
سرمایه گذاری خارجی در بازار 

 اوراق بهادار

عبدالرشيد 
 آخوندی

 مجيد غمامی
حقوق تجاری 
اقتصادی بين 

 الملل

کارشناسی 
 ارشد

1393/03/12 
تابستان 
٩٣ 
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28 3593 
اصل برابری سالح ها در آیين 

 دادرسی کيفری
افشين 
 موسوی

 علی خالقی
حقوق جزا و 
 جرمشناسی

 1392/12/21 دکتری
تابستان 
٩٣ 

 ماليات بر اموال فکری 29 3594
مهدیه دره 
 شيری

 سعيد حبيبا
حقوق مالکيت 

 فکری
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/30 

تابستان 
٩٣ 

30 3595 
بررسی و انطباق پيش نویس الیحه 

جامع انتخابات با قانون اساسی 
 جمهوری اسالمی ایران

قاسم 
محمدی 
 بلبان آباد

ابراهيم 
 موسی زاده

 حقوق عمومی
کارشناسی 

 ارشد
1392/12/04 

تابستان 
٩٣ 

31 3596 
بر نظریات بيانی و ارتباطی درآمدی 

 مجازات
محمد گنج 
 عليشاهی

محسن 
 برهانی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

1392/06/21 
تابستان 
٩٣ 

32 3597 
چين؛ابرقدرت شدن و چالش های 

 پيش رو
گلناز 
 نریمانی

 روابط بين الملل بهاره سازمند
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/26 

تابستان 
٩٣ 

33 3598 
حقوقی تبعيض مثبت در مفهوم 

نظام حقوق بشر با تاکيد بر معلوالن 
 و ایثارگران

محمدرضا 
 آفتاب

 بيژن عباسی
حقوق بين الملل 

 عمومی
کارشناسی 

 ارشد
1393/04/02 

تابستان 
٩٣ 

باز آفرینی :تحول در مفهوم سوژه 34 3599
 سياست هویت

احسان 
 کاظمی

جهانگير 
معينی 
 علمداری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1393/06/10 

تابستان 
٩٣ 

35 3600 

موانع همکاری دولت ها در زمينه 
حفاظت از آب های سطحی 

مشترک و راهکارهای حقوق بين 
 الملل

مریم 
 جفرودی

امير حسين 
 رنجبریان 

حقوق بين الملل 
 عمومی

کارشناسی 
 ارشد

 
1392/11/09 

تابستان 
٩٣ 

36 3601 
بررسی مقایسه ای گفتمان 

دوران ,ایرانسياست خارجی 
ریاست جمهوری آقایان خاتمی و 

 احمدی نژاد

سمانه 
 جوانزاد

 روابط بين الملل فرهاد عطایی
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/28 

تابستان 
٩٣ 

37 3602 
ابعاد حقوقی تامين خدمات عمومی 

 از طریق فناوری اطالعات
سهرورد 
 زرشکيان 

محمدجواد 
 رضایی زاده

 حقوق عمومی
کارشناسی 

 ارشد
1392/10/25 

تابستان 
٩٣ 

38 3603 
نقد و بررسی ساختار شورای 
 امنيت و الگوهای جایگزین

حسن 
 شيروانی

احمد مومنی 
 راد

حقوق بين الملل 
 عمومی

کارشناسی 
 ارشد

1393/06/15 
تابستان 
٩٣ 

موانع توسعه و دموکراسی در  39 3604
 کردستان عراق

احمد امين 
 کریم

سعيد حاجی 
 ناصری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/28 

تابستان 
٩٣ 

40 3605 
موضوع شناسی عرفی در حقوق 

 کيفری ایران
عطيه 
 پارسایيان

محسن 
 برهانی

حقوق کيفری و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

1393/06/01 
تابستان 
٩٣ 

مقررات حاکم بر افشای اطالعات در  41 3606
 بازار سرمایه 

عليرضا 
 صمدی 

 محمود باقری
تجاری حقوق 

 اقتصادی
کارشناسی 

 ارشد
1393/06/23 

تابستان 
٩٣ 



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  ھارم  --ر اطالع رسا ھارمسال  م    مارهماره--سال  م  ت و پ داد  ––ت و پ دادر،  ور ماه      ر،  ور ماهو   ١١  ١٣٩٣١٣٩٣        و 

    1393      تير، مرداد و شهريور ماهتير، مرداد و شهريور ماهتازه هاي نشريات 
  

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریهمجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

ماهنامه فرهنگی  1
 -خرداد/ ١٠١ -٩٨پياپی /  ۶- ٣شماره / سال نهم اطالعات حکمت و معرفت دانشجویی اجتماعی

 ١٣٩٣شهریور ماه 

 ٩٢آذر و دی / ١١٩شماره / سال یازدهم اطالعات راهبردی دو ماهنامه 2

 ٩٢تابستان / ٢شماره / سال هچدهم برنامه ریزی و بودجه فصلنامه 3

 ١٣٩و ١٣۶پياپی / ٩٣اردیبهشت و مرداد  پرسمان ماهنامه 4

و دوره  /  ٩٣و بهار  ٩٢زسمتان  ۴و ١شمار ه  ١٩دوره  پزشکی قانونی فصلنامه 5
 ٩٣تابستان / ٢شماره /  ٢٠

 ٩٢پایيز ) ٨١پياپی (٣شماره / ١٧دوره  پژوهش های حقوق تطبيقی فصلنامه 6

 ٩٢پایيز /شماره سوم/ سال اول پژوهش های سياست اسالمی فصلنامه 7

 ١شماره ٩٢نيمسال اول  پژوهشهای حقوق خصوصی دو فصلنامه 8

 ٩٢-٩٠- سال /  ٢۴و ٢٣-٢١-٢٠شماره  حقوقی پژوهشهای دو فصلنامه 9

شماره / ٩٢تابستان / شماره دوم/ سال چهاردهم تاریخ اسالم فصلنامه 10
 ۵۴پياپی 

دانشگاه آزاد -تحقيقات سياسی و بين المللی فصلنامه 11
 ١٣٩٠تابستان /   ٧شماره /سال سوم اسالمی

دو ماهنامه سياسی  12
 ٨۶شماره پياپی / ٩٣مرداد تير و  چشم انداز ایران راهبردی

 ١٧و ١۶شماره پياپی / ٩٢پایيز  - تابستان / سال پنجم حکمت آیين فصلنامه 13

 ١٣٩٢پایيز / شماره سوم/ سال هجدهم حکومت اسالمی فصلنامه 14

 ٩٣تير و مرداد / سال دوازدهم/ ٨٢شماره  خواندنی ماهنامه 15

بهارو / شماره اول و سوم / شانزدهمسال پانزدهم و  دانش انتظامی فصلنامه 16
 ۶٢و  ۶٠پياپی / ٩٣پایيز 

17 
 

کتاب مجله ) اروپای دوم(دیپلماتيک خراسان 
 ٩٢بهار / ١شماره  سياست خارجی و امور بين الملل

 ١٣٩٣شهریور -تيرماه /  ٢٩-٢٧شماره  دیده بان امنيت ملی ماه نگار 18

 ٣٧شماره / ٩٣بهار  )راهبرد یاس سابق(راهبرد توسعه  فصلنامه 19

 ٩٣بهار / شماره چهل و پنجم/ سال دوازدهم راهبرد دفاعی فصلنامه 20

پایيز و /  سال ششم / ٢٣ -٢۴شماره پياپی  راهبرد فرهنگ فصلنامه 21
 ٩٢زمستان

 ١٣٩٢زمستان /۴شماره/سال پنجم روابط خارجی فصلنامه 22

خرداد و مرداد / ۶١ -۶٠شماره / سال دهم و یازدهم روند اقتصادی مجله 23
١٣٩٣ 

 ١٣٩٢تابستان / شماره دم / دوره دوم ۴سياست جهانی  فصلنامه 24

 ١٣٩٢بهار / ۶١شماره / سال شانزدهم )دانشگاه امام صادق(علوم سياسی  فصلنامه 25

ماهنامه حقوقی کانون  26
 ١٣٧-١٣٢شمار / ١٣٩١بهمن   -شهریور کانون سردفتران و دفتریاران

 ٩٢بهار /٧٧شماره / سال بيستم و یکم  مجلس و راهبرد فصلنامه 27

 ۴٨شماره / سال سی ام  مجله حقوقی بين المللی مجله 28

خبرنامه کانون وکالی  29
 ١٣٩٣خرداد / ٨٨شماره  مدرسه حقوق دادگستری اصفهان

پليس پيشگيری  -فصلنامه 30
 ٩٢بهار و تابستان / ٢٧-٢۶شماره / سال  هشتم مطالعات پيشگيری از جرم نيروی انتظامی

فروغ (مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی  فصلنامه 31
 دوره جدید/ سال نهم/ ٩٢زمستان / ٣۴شماره  )وحدت

 ١٣٩٣بهار/ شماره  اول/دوره ششم مطالعات حقوقی پژوهشی - مجله علمی 32



 
 

ی ––زه  زه   ی ر اطالع رسا انر اطالع رسا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا انتا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا م ت وت و  مارهماره--ھارمھارمسال سال   --تا م پ ور  ––  پ داد و  ورر،  داد و    ١٢  ١٣٩٣١٣٩٣        ماهماه  ر، 

  
  

  

  

تابستان و زمستان  ۶١و  ۵٩شماره / سال شانزدهم مطالعات راهبردی بسيج فصل نامه 33
١٣٩٢ 

 ١٣٩٢زمستان / ٣٨شماره / سال دهم )عمليات روانی(مطالعات علميات روانی  فصلنامه 34

 ٩٢بهار و تابستان / شماره دهم/ سال چهارم مطالعات قدرت نرم دو فصلنامه 35

 ١٣٩٢پایيز /شماره سوم / سال هشتم  مطالعات مدیریت انتظامی فصلنامه 36

 ٩٣اردیبهشت ماه / شماره دوم / سال بيست و سوم معرفت ماهنامه 37

 ١٠پياپی / ٩٢شماره دو پایيز و زمستان / سال پنجم معرفت سياسی دو فصل 38

 ٩٢زمستان / ٧٨شماره / سال هشتم مهندسی فرهنگی نشریه 39

 ٩٢زمستان / ٢٢سال / ٨۶شماره پياپی  ميقات حج فصلنامه  40

حقوق و علوم سياسی نشریه دانشکده  فصلنامه 41
 ٩٢زمستان / ۴شماره / ۴٣دروه  )فصلنامه حقوق(

نشریه دانشکده حقوق و علوم سياسی  فصلنامه 42
 ٩٢پاایيز /٣شماره / ۴٣دروه  )فصلنامه سياست(

 ٩٣بهار / ١٠١شماره / ٢٣سال  نگاه نو فصلنامه 43

زمستان پایيز و / شماره دهم و یازدهم / سال سوم وکيل مدافع فصلنامه 44
١٣٩٢ 

45 
 Opec bulletion 2014/6 

46 
 perceptions : Journal of int. affairs vol. xviii, No. 4/ winter 2013 

47 
 Reve hellenique de droit international 66eme annee 2/2013 




