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  1393فروردين ماه   اعضاء  با  بيشترين تعداد كتاب امانت گرفته شده در
  

  

    1393فروردين ماه  در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت

  
تعداد امانت   عنوان  رديف

  در يك ماه
  ٧  عصر جدید و سده نوزدهم:تاریخ فلسفه سياسی غرب  ١
  ۶  الزامهای خارج از قرارداد: حقوق مدنی  ٢
  ۶  مختصر حقوق خانواده  ٣
  ۵  سنت و مدرنيته   ۴
  ۵  اندیشه و بيانآزادی   ۵
  law text  ۵گزیده متون حقوقی  ۶
  ۵  حقوق تجارت  ٧
 ۵  نقد و بررسی تطبيقی قانون داوری تجاری بين المللی  ٨
 ۵  اندیشه سياسی در اسالم معاصر  ٩
 ۵  نظریه عمومی تعهدات:حقوق مدنی   ١٠

 

 تعداد مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام رديف
 ١۴ هيات علمی علوم سياسی آقایی  سيدداوود  ١
 ١١ کارشناسی ارشد علوم سياسی پيروز مجيد ٢
 ١١ کارشناسی ارشد علوم سياسی قاسمی الهام ٣
 ١٠ کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای حاجی رضایی سميرا ۴
 ١٠ کارشناسی ارشد علوم سياسی مرادی مریم ۵
 ١٠ کارشناسی ارشد روابط بين الملل حسينی محمدداود  ۶
 ٩ کارشناسی ارشد روابط بين الملل اکبری حنانه ٧
 ٩ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عيجان نژاد نيما ٨
 ٩ کارشناسی حقوق اسرافيليان محسن  ٩
 ٨ هيات علمی علوم سياسی معينی علمداری جهانگير ١٠
 ٨ کارشناسی ارشد روابط بين الملل پویش اکبر ١١
 ٨ کارشناسی ارشد حقوق عمومی گياهی  عليرضا ١٢
 ٨ کارشناسی ارشد آسيای مرکزی و قفقاز فرزانه سارا ١٣
 ٨ کارشناسی ارشد علوم سياسی روحانی سيد صادق  ١۴
 ٧ هيات علمی علوم سياسی جوادی ارجمند محمدجعفر ١۵
 ٧ کارشناسی ارشد مرکزی و قفقاز آسيای قزل بهروز ١۶
 ٧ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سياه بيدی سعيد ١٧
 ٧ کارشناسی  حقوق عبدی محسن ١٨
 ٧ دکتری روابط بين الملل صلواتی فاطمه ١٩
 ٧ کارشناسی ارشد حقوق بين الملل خاوری قاطمه  ٢٠

كتابخانهآمار هاي امانت
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1393تازه هاي كتاب هاي فارسي فروردين ماه   

 

 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

اك، يا، تئوري شناخت در فلسفه اسالميعلم و ادر

المنطق

قبض و بسط انديشه آيفري در اديان

دراسه فقهيه مقارنه: ضمان العدوان في الفقه االسالمي
باحکام المسئوليه التقصيريه في القانون
المراه في االسالم و في الفکر الغربي

آسيب هاي اجتماعي و جرايم اخالقي در قانون مجازات
اسالمي

اسالم و مالكيت، نظر اسالم درباره: باحث اقتصاديم
مالكيت، مسئله ربا در اسالم، نظام بانكداري

بررسي همه جانبه از مفهوم و تاريخ: حكومت منهاي دين
در رويارويي با مسيحيت و) الئيك(پيدايش علمانيت 

آيا علمانيت راه گشاي مشكل لبنان هست(اسالم )
سازهزيستن در نا: آزادي و ضرورت

زنان و سه پرسش اساسي

دينداري و بزهكاري در ميان جوانان دانش آموز

تفسير موضوعي قرآن آريم بر اساس تفسير نمونه

سياست و زيباشناسي در نظريه هربرت مارآوزه

١٩٢١-١٧٨٧دوره قاجار ق: انگليسها در ميان ايرانيان 

١٣٣٢مرداد  ٢٨سه رساله تاريخ با آالبدشكافي توطئه 
س از نيم قرن سکوتپ

محيط امنيتي ايران با نگاهي به انتخابات رياست جمهوري
آمريكا

تكوين و تكون هويت ملي ايرانيان

بازخواني گفتمان و سير: چريكهاي پشيمان : نيمه پنهان
تطور سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در دو دهه

١٣۵٧ - ٨٠(گذشته )
استعمار پسامدرن

قراءه الدراسات العربيه و اللبنانيه: االجتماعي و المراه 

اوپك(سازمان آشورهاي صادر آننده نفت: چه ميدانم  )

صوره المراة بين المنظور الديني والشعيبي والعلماني

الكترونيكي -آاغذي (حقوق اسناد  )

آب، بهسازي:بهداشت محيط زندان ها ...

نقد و تحليل جباريت

سكهدو روي يك: دموآرات و جمهوريخواه

آموزش و پرورش: رژيم صهيونيستي

ساختار جمعيتي: رژيم صهيونيستي

اقتصاد: رژيم صهيونيستي

BBR55 .H4E4 

BC50 .M3M6 

BL65 .M6Q3 

BP192.1 .S5Z4 

BP230 .H4M4 

BP230.2 .S5A8 

BP230.3 .I8T3 

BP231 .S519 

BP219.6 .A5A9 

BP230 .D3Z3 

BP230 .T3D5 

BP98 .M3T3 

B945 .E4S5 

DSR1324 .W7E519 

DSR1519 .S4C4 

DSR1652 .Q6M6 

DSR65 .R8N4 

DSR1485 .S2C5 

HC59.7 .S4E7 

HD6053 .D35 

HD9560.1 .M55 

HQ1216 .A4S6 

HV8074 .S4H6 

HV8833 .N4W319 

JC381 .S6Z819 

JK2261 .K5D4 

JX1391 .M6H413 

JX1391 .M6M413 

JX1391 .M6N313 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

پديدآور

همتي، همايون

مظفر، محمدرضا

مطهري فر، امير

محمد احمد,سراج

فواد,حيدر

شهرجردي، حميد

١٢٨٩طالقاني ، سيد محمود،   -
8531

شمس الدين، محمدمهدي

آخوند زاهد، علي

داودي، سعيد

طالبان، محمدرضا

مكارم شيرازي، ناصر

يرهوشنگافتخاري راد، ام

رايت، دنيس

سيف زاده، حميد

طهمورث,غالمي

نشست نظريه پردازي تكوين و
١٣٨۵(  تكون هويت ملي ايرانيان   :

(تهران
صالح، محسن

سيف، احمد

دالل,البرزي

ميهايي لوويچ ، ليوبومير

افرفار، علي

سپاهي، امير

نمبريني، پير جورجو

اشپربر، مانس

خداوردي، علي

حيدر، عزيز

ري،محمودمعيا

النقيب ، فضل
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 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 

علوم و فناوري: رژيم صهيونيستي

نيروهاي مسلح: رژيم صهيونيستي

جهاني شدن

دراسه مقارنه(الموجب الطبيعي )

حقوق آيفري اختصاصي

سن مسئووليت آيفري در حقوق جزاي اسالمي و حقوق
موضوعه

دعاوي تصرف دردادسرا

حقوق بين الملل خصوصي

١٣۴٢نظرهاي مشورتي حقوقي اداره حقوقي قوه قضائيه 
١٣٨٢الي

و تدوين قوانين مجموعه نظريات جديد اداره آل حقوقي
قوه قضائيه

به انضمام قانون اصالح پاره اي از: شوراهاي حل اختالف 
قوانين دادگستري، شعب تشخيص در قانون دادگاههاي

عمومي و انقالب و آيين نامه قانون مذآور
دعاوي تصرف

حقوق اموال

آشنايي با مراجع اداري رسيدگي با: حقوق ثبت
ات ثبتياعتراضات، اختالفات و اشتباه
محاضرات في نظريه الدعوي

نظريه االثبات في اصول المحاآمات المدنيه و الجزائيه

شرکه الملک وقفا للقانون الوضعي و الشريعه
دراسه مقارنه(االسالميه )

مجموعه سوالهاي آزمون آارشناسي ارشد علوم
تا) (گرايش مطالعات منطقه اي و ديپلماسي (سياسي 

١٣٨٣سال )
غرب و(هزار سوال انديشه هاي سياسي , هزار نکته
(اسالم

جامعه شناسي سياسي: هزار نكته، هزار سوال

هزار نكته، هزار سوال جهان سوم و مسائل آن

هزار نكته، هزار سوال تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي
ايران

هزار نكته، هزار سوال مباني علم سياست

ق ثبت و مقررات دفاترمجموعه سواالت چهارگزينه اي حقو
اسناد رسمي به انضمام سواالت عمومي و اختصاصي
آزمون ورودي سردفتري اسناد رسمي، سازمان ثبت

١٣٧۴ - ١٣٧۵ -  ١٣٧۶اسناد و امالك آشور در سالهاي   -
با پاسخهاي تشريحي و تحليلي قابل ١٣٧٧و  1373

استفاده
زيباشناسي و نقاشي

ترجمه آامل Private law: خصوصيحقوق

JX1391 .M6R313 

JX1391 .M6Z313 

JZ1318 .B3J3 

K830 .A2M6 

KMH3800 .S5H6 

KMH3878 .A8S4 

KMH4234 .T3D3 

KMH480 .S31H6 

KMH1787 .I7N3 

KMH1802 .A28S2 

KMH1829 .M6S5 

KMH4234 .T3D3 

KMH500 .J31H6 

KMH56 .B3H6 

KMP207 .J3M6 

KMP470.4 .A2N3 

KRM1043 .D3S5 

LB2353 .A31M3 

LB2353 .A35H41 

LB2353 .A35J3 

LB2353 .A35J35 

LB2353 .A35T3 

LB2353 .A6H4 

LB2353 .B32M3 

ND1140 .G3A419 

PE1127 .M6T3 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

پديدآور

رئيس، نزار

محمد,زهير دياب

باستاني، سوسن

مسلم عقيل,عبده

و احكامقوانين.ايران

اصغري، عبدالرضا

طيرانيان ، غالمرضا

سلجوقي، محمود

ايراني ارباطي، بابك

قوانين و احكام.ايران

موالئي، مهدي

طيرانيان، غالمرضا

جعفري لنگرودي، محمدجعفر

باختر، احمد

خليل,جريج

ابوعيد ، الحامي الياس

علي محمد علي,دروبي

آقايي ، داود

آقايي ، داود

داودآقائي، سيد

آقائي، سيدداود

آقائي، سيدداود

آقائي، داود

بحري، فاطمه

قياسي، زهرا

مشفقي، فرهاد
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

56 

57 

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 

68 

مناظره: سياست و نظريه : مناظره هابرماس و مارآوزه 
يورگن هابرماس، هاينز لوباش اي با حضور هربرت مارآوزه،

و تلمان اشپنگر
سفينه البحار

انگليسي-واژه نامه حقوق اسالمي ، فارسي

معجم اعراب الفاظ القرآن الكريم

انگليسي به(وِاژگان اختصاصي و آاربردي مطالعات زنان 
فارسي به انگليسي -فارسي )

ساز و آارهاي نظارت بر مقررات دولتي

دوتهران/ دادگاههاي حقوقيمجموعه نظرات قضات 
١٣۶۶نسبت به مسائل حقوقي مطروحه درسال
بازنشستگي(مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي )

چگونگي تعيين خسارات وسايل نقليه زميني و حقوق
زيانديدگان

مجموعه قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري
دستورالعمل به انضمام آيين نامه اجرايي،: آارآنان دولت 

رسيدگي به تخلفات اداري
فارسي -فرهنگ نوين سوئدي 

معجم اعراب الفاظ القرآن الكريم

تحليل عمليات رواني آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران
بررسي موردي پرونده هسته اي :

PN4181 .S519 

R BP135.2 .Q778 

R BP147.2 .M5 

R BP82.8 .T31M6 

R HQ1180 .G5V3 

R KMH1442 .D5N4 

R KMH1787 .N63 

R KMH2978.4 .M38 

R KMH3443 .F3C5 

R KMH4482 .T3I7 

R PD5649 .P4Z3 

R  BP 82.8 .T3M6 

UB276 .Z6T3 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ها :  89

پديدآور

فتوره چي، نادر

القمي ، عباس بن محمدرضا

ميرمحمدصادقي ، حسين

ابوعبيه ، محمدفهيم

قدسيه، نازيال

نشست علمي ديوان عدالت اداري
تهران:  ١٣٨٨ارديبهشت : دومين )

)
نوبخت ، يوسف

سازمان تامين اجتماعي

فرشاد، رحيم

قوانين و احكام.ايران

ضاد، محمدرضا

طنطاوي، محمدسيد

ذوالفقاري، مهدي
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1393تازه هاي كتاب هاي التين فروردين ماه   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

1Elements de procedure civileKJV3935.8 .D46 2005 1 

 مجموع کل نسخه ها :  1

پديدآور

De leval, George
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   1393  ماه  فروردينتازه 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

 نقض عالئم تجاری مشهور 3518 1
ابراهيم 

چاووشی 
 الهرود

 حقوق مالکيت فکری سعيد حبيبا
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/19 

فروردین 
٩٣ 

2 3519 
تصميمات و اقدامات سازمانهای بين 

اقتصادی و حاکميت -المللی تجاری
 دولتها

مجيد قاسم 
 زاده

عباسعلی 
 کدخدایی

 حقوق بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
1391/06/29 

فروردین 
٩٣ 

3 3520 
رابطه نظام سياسی و علوم 

 انسانی در ایران
 یاسر ایمانی

رحيم 
 ابوالحسنی

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/31 

فروردین 
٩٣ 

4 3521 
حمایت هوشمندانه از توليد داخلی 

یک (و پيشرقت اقتصادی ملی 
 )انتقادیمطالعه تطبيقی 

یاسر 
 جبرائيلی 

 روابط بين الملل بيژن پيروز
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/25 

فروردین 
٩٣ 

 نقد کارآمدی داوری تجاری 3522 5
مرجان 
 فاضلی

 لعيا جنيدی
حقوق تجاری 
 اقتصادی

کارشناسی 
 ارشد

1392/06/31 
فروردین 
٩٣ 

6 3523 
تعدیل قراردادهای نفتی با تاکيد بر 

 رویه داوری

ميرشجلع 
الدین 
 عقيلی

 حقوق خصوصی لعيا جنيدی
کارشناسی 

 ارشد
1391/06/29 

فروردین 
٩٣ 

7 3524 
آثار و تبعات اقتصادی ناشی از 

پيوستن لهستان به اتحادیه اروپا در 
 ٢٠٠۴- ٢٠١٢سال

عليرضا 
فتحی 
 پطرودی

 مطالعات منطقه ای داوود آقائي
کارشناسی 

 ارشد
1392/12/05

/ 
فروردین 
٩٣ 

8 3525 

بررسی تناسب کاربرد قدرت های 
سخت و نرم در سياست خارجی 
خاورميانه ای آمریکا در دوره های 

 بوش و کلينتون

مهرداد حالل 
 خور

ابومحمد 
 عسگرخانی

 روایط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
1390/06/ 

فروردین 
٩٣ 

9 3526 
نفوذ آمریکا و خروج هند از خط لوله 

 صلح
هدایت اله 
 عقدایی

ابومحمد 
 عسگرخانی

 روابط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
1392/04/17 

فروردین 
٩٣ 

10 3527 
نفوذ اسرائيل در قفقاز جنوبی و 

پيامدهای آن بر امنيت ملی 
 جمهوری اسالمی ایران

علی 
سعادت 
 قلی پور آذر

احمد 
دوست 
 محمدی

 1392/11/28 دکتری مطالعات منطقه ای
فروردین 
٩٣ 

11 3528 
شکاف های همزمان اجتماعی و 

دولت توسعه گرا در دوران جمهوری 
 اسالمی 

سهراب 
 دکالن

صادق 
 زيباآالم

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/30 

فروردین 
٩٣ 

12 3529 
تحليل حقوقی و اقتصادی اوراق 

بهادار با تکيه بر کاربرد آن هادر نظام 
 مالی اسالمی

نفيسه 
 شوشی 

محمود 
 باقری

 1392/11/29 دکتری خصوصیحقوق 
فروردین 
٩٣ 
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13 3530 
دیپلماسی انرژی و صادرات گاز 
 ایران به کشورهای آسيایی

حامد 
 مهاجرپور

محمد 
 شيرخانی

 1392/10/14 دکتری روابط بين الملل
فروردین 
٩٣ 

14 3531 
تاثير تحوالت اخير خاورميانه بر 

- ٢٠١٠(سياست خارجی ترکيه 
٢٠١٢( 

شيوا آکل 
 محصل

محمدصادق 
 کوشکی

 مطالعات منطقه ای
کارشناسی 

 ارشد
1392/10/16 

فروردین 
٩٣ 

15 3532 
روش های راستی آزمایی در 
حقوق بين الملل کنترل و خلع 
 سالح تسليحات متعارف

 رضا نجفی
عباسعلی 
 کدخدایی

 1392/06/21 دکتری حقوق بين الملل
فروردین 
٩٣ 
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  1393 ماه  فروردينتازه هاي نشريات 

  

  

/فصلنامه/ماهنامه ردیف
 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله

 ٩٢مهر و آبان / ١١٨شماره / سال یازدهم اطالعات راهبردی ماهنامه 1
 ٩٢بهار  ١و شماره ٩١زمستان  ۴شماره / ١٩دوره  پزشکی قانونی  فصلنامه  2

-دو ماهنامه سياسی 3
 ٨۴شماره / ٩٣و فروردین ٩٢اسفند  چشم انداز ایران راهبردی

و فروردین  ٩٢بهمن و اسفند / سال دوزادهم / ٨٠-٧٩سال  خواندنی ماهنامه  4
٩٣  

ا راهبردی یاس  ٣١از شماره (راهبرد توسعه  نشریه 5
 ٣۶شماره / ٩٢زمستان  )به توسعه تبدیل شده

 ٩٢زمستان / ۴۴شماره / سال یازدهم راهبرد دفاعی  فصلنامه  6

 ٩٢پایيز / ٣شماره  -سال اول  )٣(سازمان های بين المللی  فصلنامه 7

 ٩١زمستان / ۴شماره / ٢۶سال   سياست خارجی فصلنامه 8
 ١٣٩٢پایيز / ٣٧شماره / سال دهم عمليات روانی فصلنامه 9
 ٩٢تابستان و پایيز / ٨و٧شماره / ٢سال  فصل تحول فصلنامه 10

مقاالت و (فقه  و مبانی حقوق اسالمی  مجله علمی 11
 ٩١پایيز و زمستان / سال چهل و پنجم/ شماره دوم )بررسيها

 ١٣٩٢بهار / ٧٣شماره / سال نوزدهم  فقه اهل بيت فصلنامه تخصصی 12
 ٩٢پایيز و زمستان / سال هجدهم نداری(فقه و حقوق خانواده دو فصلنامه 13

14 
ماهنامه آموزش 

دادگستری استان 
 تهران

 ٧٨پياپی / ٩١مهر و آبان و آذر / سال یازدهم قضاوت

پایيز و زمستان / شماره پانزدهم و شانزدهم/ سال چهارم قفقاز فصلنامه 15
٩٢ 

 ١٣١شماره / ١٣٩١مرداد  کانون ماهنامه 16
 ٩٢تابستان / ٢٢١پياپی / ۵٢شماره / دوره جدید کانون وکالی دادگستری مرکز مجله 17
 ٩٢بهمن / دوره جدید/ سال هفدهم/ ٧١شماره )علوم اجتماعی (کتاب ماه  ماهنامه 18

19 
ماهنامه 

اقتصادی،اجتماعی،
 سياسی

 ٢۵۵پياپی / ١٣٩٢بهمن / سال بيست و سوم گزارش

 ٩٢پایيز / ۵٧شماره / سال بيستم مجلس و راهبرد  فصلنامه 20

 - مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسی  فصلنامه 21
 ١٣٩٢پایيز  /٣شماره/۴٣دوره فصلنامه حقوق

خبرنامه کانون وکالی  22
 ٨۴شماره / ٩٢بهمن  مدرسه حقوق دادگستری اصفهان

 ٩١زمستان / ۵٧شماره/ سال پانزدهم مطالعات راهبردی بسيج فصلنامه 23
 سال پانزدهم/ پایيز ١٣٩١/ ۵٧شماره  مطالعات راهبردی زنان فصلنامه 24

اسالمی و علوم مطالعات معارف  دو فصلنامه 25
 ٩٢پایيز و زمستان / سال اول )دانشگاه امام صادق(تربيتی

 - ماهنامه علمی 26
 پياپی١٩٣/ ١٣٩٢دی /شماره دهم/سال بيست و دوم معرفت ترویجی

 ٩٢بهار و تابستان / شماره دوم/ سال دوم معرفت حقوقی فصلنامه 27
 ٩٢پایيز / ٧٧شماره / سال هشتم  مهندسی فرهنگی نشریه 28
 ٩٢زمستان / ٢شماره / ٩جلد )حقوق تطبيقی(نامه مفيد مجله علمی 29
 ١٠٠پياپی / ١٣٩٢زمستان / ٢٣سال   نگاه نو فصلنامه 30
 ٩٢بهار و تابستان / ٩و٨شماره / سال سوم وکيل مدافع فصلنامه 31


