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  1392 ماه اسفنداعضا با بيشترين تعداد كتاب امانت گرفته شده در 

 

  

 
  1392 ماهاسفند  در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت

  
  

 دفعات  تعداد  عنوان رديف
امانت در يك 

  ماه
  ١٠  ردرآمدی بر حقوق تطبيقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاص  ١
  ٩  مختصر حقوق خانواده  ٢
  ٨  حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها  ٣
  ۶  مدنی الزامهای خارج از قراردادحقوق   ۴
  ۶  تحریر الروضه فی شرح لمعه  ۵
  ۶  فلسفه حقوق  ۶
  ۶  ما چگونه ما شدیم  ٧
 ۶  افسانه انقالبهای رنگی  ٨
 ۶  مبانی حقوق عمومی  ٩
 ۵  انسان شناسی سياسی  ١٠

  

 تعداد مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام رديف
 ۴٧ هيات علمی علوم سياسی معينی علمداری  جهانگير ١
 ١۶ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جعفرزاده شهری مجيد ٢
 ١۵ کارشناسی حقوق  خرمایی اميربهادر ٣
 ١۵ کارشناسی ارشد روابط بين الملل صالح تاش عليرضا ۴
 ١۵ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی صالحی علی ۵
 ١۴ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بهرامپوری رسول  ۶
 ١٣ دکتری علوم سياسی مظفرپور مختار ٧
 ١٢ کارشناسی ارشد حقوق عمومی اکبری بهاره پروین  ٨
 ١٢ کارشناسی ارشد علوم سياسی کشاورز هادی  ٩
 ١٢ دکتری مطالعات اروپا ثمودی عليرضا ١٠
 ١١ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سياه بيدی سعيد ١١
 ١١ دکتری علوم سياسی صدر حقيقی یاشار ١٢
 ١١ کارشناسی ارشد علوم سياسی مرادی مریم  ١٣
 ١١ کارشناسی ارشد علوم سياسی قاسمی الهام  ١۴
 ١٠ کارشناسی ارشد روابط بين الملل صالحی حامد ١۵

كتابخانهامانتآمارهاي
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1392كتاب هاي فارسي اسفند ماه   تازه 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 

ع اديانتاريخ جام

موضعگيري طبقات اجتماعي يا فرايند انحطاط يك جامعه
در قرآن

نظريه تكامل معرفت ديني:قبض و بسط تئوريك شريعت

الحلقه الثالثه: دروس في علم االصول

اوصاف پارسايان

تجسم عمل و شفاعت

درآمدي بر الزامات تحول در حوزه علميه؛ روحانيت؛
تهديدها و فرصت ها

تمان اسالمي در روابط بين المللصورت بندي گف

اذان بيداري: آاشف الغطاء

فقيهي نوگرا: محمد جواد مغنيه

المحجه البيضا في تهذيب االحيا

پاسخ به پرسشهاي جوانان

رايت اصالح: شيخ محمد عبده 

سروش وحدت; امام موسي صدر

آيت جهاد: شهيد سيد قطب 

آيت اهللا بروجردي آيت اخالص

آيت شجاعت:  شيخ محمود شلتوت

شيخ محمد غزالي، رايت اصالح

خاطرات سر ريدر ويليام بوالرد سفير: نامه هايي از تهران
آبير انگلستان در ايران نامه هاي خصوصي و گزارش هاي

محرمانه
تاجيكان در آينه تاريخ

بررسي تاريخي اختالفات مرزي ايران وعراق

ه اول ايران در دوره سلطنت قاجار، قرن سيزدهم و نيم
قرن

خاطرات جمال الدين االفغاني الحسيني ، وفيها مجمل
آرائه وافكاره ومرتئاه في اهل الشرق والغرب اخالقا

وسياسه واجتماعا
آارنامه اسالم

شرح جنايات ژاپن در چين:نانكينگ

روابط ايران و چين قبل و بعد از انقالب اسالمي

فروپاشي قاجار و برآمدن پهلوي

انقالب اسالمي و چرايي و چگونگي رخداد آن

چالش ها و چشم اندازها: درياي خزر

BL80.2 .N6 

BP134 .S6R3 

BP145 .S67 

BP159.8 .S3D6 

BP193.1 .A4S6 

BP222.7 .S5T3 

BP223.8 .E8D3 

BP231 .A4S6 

BP233.6 .T33 

BP233.6 .T37 

BP247.6 .F4M6 

BP12 .M6P3 

BP233.6 .T34 

BP233.6 .T35 

BP233.6 .T36 

BP233.6  .T31 

BP233.6  .T32 

BP233 .6  .T38 

DA566.9 .B8L419 

DK927 .R3T3 

DS254.82 .J3 

DS298 .S5 1371 

DS316 .J35M3 

DS35.7 .Z3 1355 

DS796 .N3C519 

DSR139 .C5H3 

DSR1492 .B7M5 

DSR1551 .E5 

DSR2160 .K6D3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

پديدآور

حكمت ، علي اصغر

رهنورد، زهرا

سروش ، عبدالكريم

صدر، محمدباقر

سروش، عبدالكريم

شجاعي، محمد

عيسي نيا، رضا

آجيلي، هادي

سماك اماني، محمدرضا

احمدي، مهدي

فيض آاشاني، محمدبن شاه
مرتضي

محمدي نيا، اسداهللا

احمدي، مهدي

اباذري، عبدالرحيم

دي، علياحم

اباذري، عبدالرحيم

احمدي، علي

احمدي، علي

بوالرد، ريدر ويليام

رحماناف، امامعلي

جعفري ولداني ، اصغر

شميم ، علي اصغر

مخزومي ، محمدپاشا

زرين آوب ، عبدالحسين

چانگ، آيريس

حامي، ولي اهللا

ميرزا صالح، غالمحسين

پزشكي، محمد

طبرستاني(، الههآوالئي )



  خا دا––زه  زه   تا ی  خا دار اطالع رسا تا ی  انر اطالع رسا ه  ی دا یا وم  وق و ع انه  ه  ی دا یا وم  وق و ع وم  --ه  ومسال  ند   ––  ت و یکمت و یکم  مارهماره--سال  ند ا ٥  ١٣٩٢١٣٩٢        ماهماه  ا

 

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

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

56

57 

تبعيض و ناشكيبايي عليه مسلمانان در اتحاديه اروپا بعد 
از

11 المللي حقوق بشرگزارش فدراسيون بينسپتامبر
نظريه هاي نوين در مديريت و توسعه سازمان

اقتصاد، سياست وفرهنگ: نظام جهاني

داستان جنبشي آه آمريكا را: تسخير وال استريت
دگرگون آرد
پي ير بورديو

فهم نظريه هاي سياسي

شكاف هاي اجتماعي: جامعه شناسي سياسي
( يبررسي هاي مورد )

تاريخ فلسفه سياسي غرب، عصر جديد و سده نوزدهم

گفتارها

جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي

رفراندم در ايران

آارنامه نظري اجمالي بر عملكرد مجلس هفتم خرداد
هشتاد و سه تا بهمن هشتاد و شش

ريشه يابي جوادث پس از(شورش اشرافيت بر جمهوريت 
خالصه) (١٣٨٨انتخابات سال  )

حقوق بين الملل عمومي

وآالت و آانون وآالي دادگستري در نظام هاي حقوقي

مطالعه(اصول بنيادين حقوق مولف حقوق مجاور در جهان 
(تطبيقي

اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي

مباني و روش شناسي(حقوق تطبيقي  )

آليات ،): ٢و  ١(بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي 
ه ، وضعيت بيگانگان ، تعارض قوانينتابعيت ، اقامتگا

آيين دادرسي مدني

ورشكستگي و تصفيه)  ٤(حقوق تجارت

حقوق سرمايه گذاري خارجي درايران

حقوق بين الملل خصوصي

چگونه با داوري اختالفات حقوقي خود را مسالمت آميز
حل آنيم؟ به همراه قانون داوري تجاري بين المللي

ن آن در تاريخ ايراننگاهي به حقوق زن و قواني

حقوق تجارت

حقوق بين الملل عمومي

آزمون زبان عمومي و تخصصي دوره آارشناسي ارشد
١٣٨١ - ١٣٧٢حقوق

D1056.2 .N9I519 

HD58.8 .D3C619 

HF1359 .A9519 

HG4572 .O319 

HM479 .J4P519 

JA66 .S6R319 

JA76 .D4P619 

JA84 .E9A4 

JC143 .M1639 

JC319 .M6J6 

JF497 .I7P3 

JQ1787.5 .K3 

JQ1789 .A4E8 

JX1308 .M57 

K126 .M6V4 

K1420.5 .C55G719 

K2400 .A23J62 

K560 .L4D719 

K7040 .S3B3 

KMH1710 .S4A35 

KMH1942 .M6H6 

KMH3202 .I4H6 

KMH480 .S31H6 

KMH1787 .A28 

KMH517.5 .R3N4 

KT1361 .K15 1349 

KZ3410 .S25H6 

LB2353 .K3A8 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

پديدآور

نيمان، آن سوفي

داير، ويليام

اآسفورد، باري

اآوان، ثمانه

جنكينز، ريچارد

رجايي ، فرهنگ

دليرپور، پرويز

عالم ، عبدالرحمن

لطفي ، محمدحسن

مجتهدزاده، پيروز

پرتوي، آتايون

مجلس شوراي اسالمي. ايران .
و روابط عمومياداره آل فرهنگي

اسماعيلي، حميدرضا

ميرعباسي ، باقر

محسني، حسن

آولومبه، آلود

موسسه مطالعات وپژوهشهاي
پژوهشكده. حقوقي شهردانش

گروه پژوهشي حقوق. حقوق
خصوصي
آندره پير,لوگراند

سلجوقي ، محمود

١٣٢٣شمس ، عبداهللا ، -

محمدزاده وادقاني، عليرضا

امام ، فرهاد

ودسلجوقي، محم

ايوبي فر، فاطمه

رسولي، محمد

آاتبي ، حسينقلي

صفدري ، محمد

آمالي، حبيب اهللا



  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  وم --ر اطالع رسا ومسال  ند   ––  ت و یکمت و یکم  مارهماره--سال  ند ا  ٦  ١٣٩٢١٣٩٢        ماهماه  ا

 

 

 تعداد ماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

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 

اعترافات

پژوهش شناسي

آتاب رجال

ه تحوالت جهانگزيد

پاآستان

دوره قاجاريه:گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني

فرهنگ تطبيقي حقوق مولف و آپي رايت

التيني-التيني، فارسي- فرهنگ اصطالحات حقوقي

قانون اساسي آشور سوئيس

طبق(مجموعه قوانين و مقررات آار و تامين اجتماعي 
(آخرين اصالحات قانوني

قحمجموعه قوانين من

مجموعه دفاتر  اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و
طالق ...

آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، مصوب
٩٠(به ضميمه قانون نحوه اجراي اصل نودم : 18/7/1378 )

قانون اساسي
مجموعه برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي

وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران ؛ همراه با واژه نامه ،
ظرات شوراي نگهبان وزيرنويسهاي راهنمان

١٣٩٢قانون مجازات اسالمي جديد

قانون حمايت خانواده

مجموعه قوانين ومقررات ثبتي همراه با آراء وحدت رويه ،
نظريات شوراي نگهبان نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه
قضائيه نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام وسايرقوانين

ومقررات الزم
قوانين بيمهمجموعه

" محشاي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب
مشتمل بر آراء وحدت رويه ديوانعالي" احياء دادسراها

به همراه... آشور، آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري 
آئين نامه اصالحي قانون تشكيل

ديدگاههاي قضات محاآم حقوقي: انديشه هاي قضائي 
دو تهران
لغت فرس

٣يت و برنامه ريزي شهريمدير

آسيا و امنيت انرژي

اقتصاد سياسي بين الملل در عصر جهاني شدن

ارتش و سياست از نظر تا عمل

PQ1996 .R6C619 

Q180.55 .R3Z4 

R BP136.74 .H791 

R D445 .G65 

R DS376.9 .P35 

R DSR1378 .I7G6 

R K1419.5 .D519 

R K52 .T35 

R KKW2064.5 1874 .S9C6 

R KMH1264 .I7M31 

R KMH15 .I7M35 

R KMH1846 .A28I7 

R KMH2516 .A28 

R KMH3197 .A29M3 

R KMH3793.8 .I7Q3 

R KMH533.8 .I7Q3 

R KMH56 .A28 1382 

R KMH998 .A28 

R KMH1588 .A28M6 

R KMH1787 .N6A5 

R PK6375 .A2 

R REF .F3P36 

R REF .S5P13 

R REF .S5P7 

UA11 .M6A7 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ها :  106

پديدآور

روسو، ژان ژاك

زراعتي رضايي، شاهين

الحلي ، حسن بن يوسف

١٣٥٢گلشن پژوه ، محمودرضا،   -
.

دفتر. وزارت امور خارجه . ايران
مطالعات سياسي و بين الملل

آورنو، ماري

طالقاني ، محمدعلي

مهديرستگاراصل ،

مجلس شوراي اسالمي. ايران .
گروه تنقيح قوانين

قوانين و احكام.ايران

قوانين و احكام.ايران

فقيري، شكوه

قوانين و احكام.ايران

قوانين و احكام.ايران

منصور، جهانگير

قوانين و احكام.ايران

باختر، احمد

نوبخت، يوسف

اسدي طوسي

صالحي اميري، سيدرضا

واعظي، محمود

سوي شفايي، مسعودمو

موسوي، ميرطيب



  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  وم  --ر اطالع رسا ومسال  ند   ––  ت و یکمت و یکم  مارهماره--سال  ند ا ٧  ١٣٩٢١٣٩٢        ماهماه  ا

 

1392تازه هاي كتاب هاي التين اسفند ماه    

 

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

1 Le Code Civil Suisse; Expose Systematique tenant
compte de la Jurisprudence du tribunal federal

R KV2337 .S5T84 1950 1 

 مجموع کل نسخه ها :  1

پديدآور

Deschenaux, Henri



 
 

 

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  وم--ر اطالع رسا ومسال  ند  ––  ت و یکمت و یکم  مارهماره--سال  ندا   ٨  ١٣٩٢١٣٩٢        ماهماه  ا

   1392  ماه  اسفندتازه 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

1 3490 

ساخت و تثبيت دیگری در روابط 
خارجی ایران از تکوین حکومت 

تا ده سال )م١۵٠٢/ق٩٠٧(صفوی
نخست تاسيس نظام جمهوری 

 )م١٩٨٩/ش١٣۶٨(اسالمی ایران

 علی منوری
فرهاد 
 عطائی

٩٢اسفند  1392/10/21 دکتری روابط بين المل  

2 3491 
تعویق مطالعه جرم شناختی 

 مجازات
ناصر باقری 
 زرین قبائی

محمود 
 مهدوی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1392/06/27  

3 3492 

رویکرد منطقه ای سياست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به 

بررسی فرصت های اقتصادی :آفریقا
و فرهنگی با کشورهای جنوب 

موزامبيک،سومالی و (شرق آفریقا
 )١٣۵٨- ١٣٩٠تانزانيا،

محمود 
 شکوهمند

محمدجعفر 
جوادي 
 ارجمند

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/11/12  

4 3493 
نقش اقدام خارجی در پيشبرد 

سياست خارجی مشترک اتحادیه 
 اروپا

 سميه نيسه
علی 
 صباغيان

 مطالعات منطقه ای
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/02/21  

5 3494 

قانون جدید امور گمرکی بررسی 
با تکيه بر آثار آن ١٣٩٠ایران مصوب 

در مساله الحاق ایران به سازمان 
 تجارت جهانی

 لعيا جنيدی نيما موثقی
حقوق تجاری و 

 اقتصادی بين المللی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/07/07  

6 3495 
تاثير روند منطقه گرایی اتحادیه 

اروپا بر شکل گيری هویت مشترک 
 اروپایی

ریحانه 
 درخشان 

علی 
 صباغيان

 مطالعات منطقه ای
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1391/11/30  

7 3496 
خيارات غير قابل اسقاط و تحليل 

 مبانی آن 

صابر خليل 
نژاد 
 کياسری

محمدعلی 
 انصاری پور

 حقوق خصوصی 
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/11/30  

8 3497 
 بررسی حقوقی نظام های اجرایی
 در طرح های پيمانکاری صنعت نفت

مهران 
 عليزاده

ولی 
 رستمی

 حقوق نفت و گاز
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/11/27  

9 3498 
مطالعه تطبيقی ادله اثبات دعوی 

 در حقوق رقابت ایران و ترکيه 
اکبر نعلی 
 نوبری

 جعفر نوری
حقوق تجاری و 

 اقتصادی بين المللی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/10/16  

10 3499 
مبانی تو سعه متعالی در اندیشه 

 آیت اهللا خامنه ای
 امين وليزاده

مصطفی 
 ملکوتيان

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/10/28  

11 3500 
رویکرد چند نهادی به پيشگيری از 
نقض قوانين و مقررات راهنمایی و 

 رانندگی

مختار 
 معروفی

محمود 
 مهدوی

جرم حقوق جزا و 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1392/07/12  



 

 

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  وم  --ر اطالع رسا ومسال  ند  ––  ت و یکمت و یکم  مارهماره--سال  ندا  ٩  ١٣٩٢١٣٩٢        ماهماه  ا

 تعهد ترک فعل 3501 12
محسن 
 کالجی

محسن 
 صفری

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1391/06/29  

13 3502 
بررسی تطبيقی اسباب تملک در 
 حقوق مدنی و نظام مالکيت فکری

مسعود 
 شهبازی

امير صادقی 
 نشاط

 حقوق مالکيت فکری
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/10/30  

14 3503 
تحليل جرم شناختی خودکشی در 

شهرستان بوئين زهرا از سال 
 ١٣٩١تا١٣٨٨

ابراهيم 
هدایتی 
 زفرقندی

محمد 
 حسينی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1392/06/25  

15 3504 
اهداف،برنامه ها و ماموریت های 
 سازمان ناتو پس از جنگ سرد 

محمد 
 رضاپور

 مطالعات منطقه ای داوود آقائي
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1390/12/24  

16 3505 
تحليل و بررسی جرم شناختی 

 جرایم یقه سفيدها

مجيد 
قورچی 
 بيگی

محمد 
 حسينی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

٩٢اسفند  1392/07/01 دکتری  

 سيمای جنائی شهرستان کوار 3506 17
قاسم 

محمدی 
 اکبر آبادی

 محمود
 مهدوی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1392/11/26  

18 3507 
بررسی حقوقی و جرم شناختی 

 اخذ پورسانت
فاطمه 
 خليليان 

عباس 
 شيری

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1392/06/27  

19 3508 
اصول اجباری دادرسی در داوری 

 تجاری بين المللی
 صالح خدری

ربيعا 
 اسکينی

٩٢اسفند  1392/06/25 دکتری حقوق خصوصی  

20 3509 
راهکارهای پيشگيرانه و حل و فصل 
غير قضایی اختالفات در پروژههای 

 نفت و گاز

نغمه 
 جوادپور

نصراهللا 
 ابراهيمی

حقوق تجاری و 
 اقتصادی بين المللی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1392/06/24  

21 3510 
هدفمندی یارانه بررسی تاثير قانون 

 ها بر عدالت تو زیعی در دولت دهم

محمدرضا 
یزدانی 
 زازرانی

عباس 
 مصلی نژاد

سياستگذاری 
 عمومی

٩٢اسفند  1392/11/29 دکتری  

22 3511 
بررسی نقش اخبار سيمای 

جمهوری اسالمی ایران در تعميق و 
 گسترش پوپوليسم در جامعه

ابتسام 
 حميد

رحيم 
 ابوالحسنی

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1390/07/13  

23 3512 
نقش سازمان های مردم نهاد بر 
فرآیند حقوق بين الملل محيط 
 زیست ،از سياستگذاری تا اجرا

مریم عبيدی 
 نيا

الهام امين 
 زاده

 حقوق بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/06/30  

24 3513 
بررسی سيمای جنایی شهر کرج 

با تاکيد بر (١٣٨٩-١٣٩٠در سالهای 
 )جرایم عليه اشخاص

سوسن 
 کاراندیش

شهال 
 معظمی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1391/06/28  

25 3514 
بررسی حقوقی آثار تحریم های 

بين المللی بر مبادالت نفتی 
 ایران با تاکيد بر حق توسعه .ا.ج

منصور 
 منافی 

الهام امين 
 زاده

 المللحقوق بين 
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1391/10/27  



 
 

 

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  وم--ر اطالع رسا ومسال  ند  ––  ت و یکمت و یکم  مارهماره--سال  ندا   ١٠  ١٣٩٢١٣٩٢        ماهماه  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 3515 
بایسته ها و آثار حقوقی شکل 

گيری نظام پارلمانی در جمهوری 
 اسالمی ایران

علی اصغر 
 ميکائيلی

فيروز 
 اصالنی

٩٢اسفند  1392/07/08 دکتری حقوق عمومی  

27 3516 
مقایسه نهادی مشروطه ایران و 

 مشروطه انگلستان
مجيد چهره 

 راضی 

جهانگير 
معينی 
 علمداری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٢اسفند  1392/12/12  

28 3517 
اهانت به مقدسات دینی از دیدگاه 
اسناد حقوق بين الملل و حقوق 

 اسالمی

محمد 
مهدی 

 حميدیان 

احمد 
 مومنی راد

حقوق بين الملل 
 عمومی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1391/11/28  

29 3490 

دیگری در روابط ساخت و تثبيت 
خارجی ایران از تکوین حکومت 

تا ده سال )م١۵٠٢/ق٩٠٧(صفوی
نخست تاسيس نظام جمهوری 

 )م١٩٨٩/ش١٣۶٨(اسالمی ایران

 علی منوری
فرهاد 
 عطائی

٩٢اسفند  1392/10/21 دکتری روابط بين المل  

 3491 
مطالعه جرم شناختی تعویق 

 مجازات
ناصر باقری 
 زرین قبائی

محمود 
 مهدوی

جزا و جرم  حقوق
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٢اسفند  1392/06/27  



 

 

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  وم  --ر اطالع رسا ومسال  ند  ––  ت و یکمت و یکم  مارهماره--سال  ندا ١١  ١٣٩٢١٣٩٢        ماهماه  ا

  1392 ماه  اسفندتازه هاي نشريات 
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