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 10 )فرانسه ، آلمان و ایتالیا -انگلستان(سیاست و حکومت در اروپا  1

 10 نظریه ها و رویکردها: روابط بین الملل 2

 9 انقالب اسالمی ایران ماهیت، زمینه ها و پیامدها 3

 8 ایراناسالم سیاسی در  4

 8 سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 5
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 7 مدلهاي دمکراسی 9
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1396اي کتاب فارسی دي ماه تازه ه

                
        

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 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 

وق و علوم سیاسيدانشكده حق  

كانت، الكان: اخالقیات امر واقعي   

 تھديدات نرم سیاسي در قرآن كريم

در مذھب حنفي و» نكاح«احوال شخصیه اھل سنت   
 شافعي

حجر -ارث -وصیت -طالق((احوال شخصیه اھل سنت  )) 
 در مذھب شافعي و حنفي

 مواد مخدر در منابع فقھي و فتاواي مراجع تقلید عظام

در ايران معاصرفقه و سیاست   

 اسالم سیاسي مدرن در تركیه

واكاوي انديشه دكتر: كرامت انساني از منظر حقوق بشر  
 علي شريعتي

 انديشه سیاسي آيه اهللا مطھري

 عجائب احكام امیرالمومنین علي بن ابي طالب علیه
 السالم

بخش اول حیات االسالم: سیاست نامه آقانجفي قوچاني  
، بخش دوم متن كامل بخشفي احوال آيه الملك العالم  

 مشروطه كتاب سیاحت شرق
به سوي االھیات: رويكردھاي مختلف به پلورالیزم ديني   

 ناظر بر ھمه اديان
 قومیت و اقوام در فدراسیون روسیه

شرح لشكركشي عثماني به قفقاز و: تاريخ عثمان پاشا  
٩٩٣- ٩٨٦) تصرف تفلیس، شروان و تبريز(آذربايجان   

 ھجري قمري
انتفاضه بر رژيم صھیونیستي تاثیر  

چالش ھاي پیش رو: افغانستان   

خاطرات واالس اليان در: كردھا، عرب ھا و انگلیسي ھا   
١٩٤٤-١٩١٨عراق   

 قزاق ھا

١٣٢٧ - ١٣٩٩(انديشه تجدد و ترقي در عصر بحران   / 
1299 - 1288) 

١٣٢٩( سیدحسین فاطمي و تحوالت سیاسي ايران  - 
 ( .ش1332

زبيفقه و حكمراني ح  

 مقايسه كاركرد سیاسي روحانیت شیعه و روحانیت
 كاتولیك

 ھاي شیمیايي در  احقاق حقوق قربانیان كاربرد سالح
مجموعه: المللي  جنگ عراق با ايران در مراجع ملي و بین  

 مقاالت ھمايش بین المللي تھران، دانشگاه عالمه
١٣٩٣بھمن ماه  ٢٧و  ٢٦طباطبايي،   

مجموعه مقاالت(ن خلیج فارس در حديث ديگرا ) 

مجموعه مقاالت(خلیج فارس در نگاه ايرانیان  ) 

 كیسینجر و سیاست خارجي آمريكا

 انسان شناسان بزرگ

B2799 .Z8E819 

BP104 .J3J3 

BP189.1 .S2A4 

BP190 .A45 

BP194.2 .B3M3 

BP198.6 .O4F4 

BP231 .A4M619 

BP233.7 .S5F3 

BP237.7 .M6L3 

BP37.4 .A4A4 

BP55.3 .N3S5 

BR127 .R5T619 

DK33 .M6Q6 

DR519 .A2T313 

DS119.7 .M3M419 

DS351.5 .M6A4 

DS79.89 .L9K819 

DSR120 .M5Q3 

DSR1407 .S2A5 

DSR1486 .F3N3 

DSR1504.5 .F4F4 

DSR1563 .R6E8 

DSR1620.5 .H3E4 

DSR2134 .A5K5 

DSR2141 .A5K5 

E840.8 .K5H319 

GN20 .G6E519 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 پديدآور

 زوپانچیچ، آلنكا

 جاوري، محمدجواد

 صادقي، محمد

 میرداداشي، مھدي

 باصري، علي اكبر

 فیرحي، داود

 احمدي طباطبائي، محمدرضا

 فرجي، سیدحجت

 لك زايي، نجف

 امین، محسن

 نجفي قوچاني، محمدحسن

 ريچاردز، گلین

 مرادي، منوچھر

 ابوبكر بن عبداهللا

 مسیري، عبدالوھاب

 موسوي، رسول

ن، واالسالي  

 میرزائي، محسن

 صالحي، نصراهللا

 ناظم، رزا

 فیرحي، داوود

 عیسي نیا، رضا

 ھاي شیمیايي در  ھمايش سالح
 جنگ عراق با ايران در مراجع ملي و

١٣٩٣: نخستین ( المللي   بین  : 
 (تھران

 انوري، امیرھوشنگ

 انوري، امیرھوشنگ

يوسي ام  ھانھیماكي،   

رابرت ج  گوردون،   
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٥٤ 
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٥٦ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 سیاست طايفه اي و گذار در آسیاي مركزي

ر فرھنگ خود زيستن و به فرھنگ ھايي ديگر نگرستیند : 
ي فرھنگ سي گفتار درباره  

 مقدمه اي بر آمار در علوم اجتماعي

 منازعه سیاسي و توسعه در شرق آسیا و آمريكاي التین

 سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سايه خشونت

 تعھد به فقرزدايي در حقوق بین الملل

آسیب پذيري و تاب : انوضعیت توسعه انساني در اير
 

 جنبه ھاي حقوقي و قراردادي پروژه ھاي صنعتي

تحلیل اقتصادي مالكیت بر نفت در : نفت؛ علت يا معلول  
از منظر نظريه نھادي و رھیافت(پرتو حقوق مالكیت كارآمد   

 (نظم اجتماعي
 تجارت بین الملل و محیط زيست

 تحريم نفتي ايران از منظر حقوق بین الملل

لیل اقتصادي حقوق شركت ھاتح  

تجاري و تضمیني(حقوق اعتبارات اسنادي  ) 

 ھابرماس و روشنفكران ايراني

 صالحیت در فضاي مجازي از منظر حقوق بین الملل

 جنبش ھاي اجتماعي و دموكراتیزاسیون

 درآمدي بر مطالعات كودكي در ايران

 نظريه ھا و نظريه پردازان جرم شناسي

با(جازات در قانون مبارزه با پولشويي تدابیر پیشگیرانه و م  
 نگاھي به اسناد بین المللي؛ كنوانسیون ھاي وين،

 ((FATF)پالرمو، مريدا و توصیه ھاي فتف
سیاست، علم و دموكراسي«تراژدي علوم سیاسي   » 

در ايران سده نوزدھم: تبارشناسي حكمراني و تغییر  

 مسئولیت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي

 مسئله فساد

فروريزي : روابط بین الملل و جامعه شناسي تاريخي
 

مسائل حقوقي مرتبط: اعتمادسازي در تجارت الكترونیكي  
 با استفاده بین المللي از شیوه ھاي گواھي و امضاي

٢٠٠٩(الكترونیكي  ) 
 قراردادھاي لیسانس

 مباني فلسفي تفسیر حقوقي

 پناھندگي در حقوق بین الملل

آب اصول حقوق و مديريت  

GN487.7 .C6C419 

GR290 .B6D3 

HA29 .K8I519 

HC460.5 .P619 

HC59.7 .I519 

HC79 .F3B3 

HD5713 .M3V3 

HD69 .M6P3 

HD9576 .A9M6 

HF1379 .L6T4 

HF1586.4 .R3T3 

HF5234.2 .T6T3 

HG3746 .B3H6 

HM479 .P3H3 

HM851 .A6S2 

HM881 .G6S619 

HQ792 .I7H3 

HV6026 .M61N3 

HV8079 .P6H4 

JA71 .R5T719 

JC330 .Y3T3 

JC596 .G6M3 

JQ29.5 .A8P719 

JX1395 .H6319 

K1005 .P719 

K1530 .S2Q3 

K212 .J3M3 

K3230 .P3K3 

K3496 .C3P719 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 كالینز، كتلین

 بلوكباشي، علي

 كورتز، نورمن آر

 بويد، ريچارد

داگالس سسیل نورث،  

 بشیري موسوي، مھشید

 مدني، سعید

 پاكدامن، رضا

 مومني پور، الھام

 لندن، كارولین

 رشیدي، مھناز

 طوسي، عباس

 بناء نیاسري، ماشاء اله

 پايا، علي

 عقیقي، نگار

 گودوين، جف

 ) ھمايش ملي كودكي در ايران
تھران:   ١٣٩٤  : نخستین   ) 

 محمدنسل، غالمرضا

 ھمتي، محمدباقر

ديويد ام  ي، ريچ  

 ياور، مجتبي

 گودرزي، فرشید

 عطاس، حسین

، مترجم  - ١٣٢٦زنگنه ، جمشید،   

 زركالم، ستار

 صابري، روح اهللا

 جعفري تبار، حسن

 كازروني، سیدمصطفي

 كاپونرا، دانته اوگوستو
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 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 
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٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

٧٠ 

٧١ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

٧٨ 

٧٩ 

٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٤ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

میادين مشترك و پیشنھاد الگوي: حقوق نفت و گاز  
 مطلوب

 مسئولیت بین المللي دولت ھا در پیشگیري و جبران
 خسارات ناشي از فعالیت ھاي صلح آمیز ھسته اي

اكم بر تجارت بین الملل كاالھا و موادنظام حقوقي ح  
 ھسته اي

بررسي: حقوق حمل و نقل بین الملل جاده اي  
آر و تیر. ام. كنوانسیون ھاي سي  
 حقوق بین المللي پول

حقوق اساسي: تحلیل اقتصادي حقوق  

 ارزيابي شیوه نظارت در كنوانسیون مبارزه با فساد

آن دركنوانسیون بین المللي حقوق معلولین و اجراي   
 ايران

 شیوه ھاي حل تعارض قواعد در حقوق بین الملل در پرتو
 سلسله مراتب ھنجاري

مطالعه تطبیقي در: نظريه جھت در حقوق قراردادھا  
ژومني و كامن ال-حقوق ايران، اسالم، رومي  

 متدلوژي حقوق

 مسوولیت ناشي از عیب طراحي و ساخت در قراردادھاي
 EPC كلید در دست و

 نظام حقوقي بین المللي مسئولیت مدني در قبال
 خسارت ھسته اي

 اتحاديه اروپا و حمايت قضايي از محیط زيست

ھمراه با تحلیل قانون تجارت: حقوق تجارت الكترونیك  
 الكترونیكي ايران

 جلوه ھايي از حقوق كیفري فرانسه مجموعه مقاالت و
 سخنراني ھاي استاد میشل مسه و خانم دكتر برنادت

 اوبر
 تحلیل اقتصادي مسئولیت مدني پزشك

 حقوق تطبیقي جرايم علیه میراث فرھنگي در حقوق ايران
 و اسناد بین المللي

 ويژگي ھاي رسیدگي به جرايم مطبوعاتي

 حق اطالع از سرنوشت متھم؛ با تاكید بر حقوق كیفري
 ايران و اسناد بین المللي حقوق بشر

 خودكشي در حقوق جنايي

عمومي از ديدگاه كیفري در نظام حقوقي تخريب اموال  
 ايران و انگلستان

 آيین دادرسي كیفري

 نقض حسن نیت در مذاكرات پیش قراردادي

با تاكید بر رويه(محكومیت ھاي مالي و موانع اجراي آن   
مطابق با قانون حمايت خانواده) قضايي ايران  

 خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگي

مدني و حقوق ورزشيمسئولیت   

 تعھدات اولیه و ثانويه در عقود تملیكي و اذني

K3915 .J3H6 

K3990 .R4M3 

K3990.4 .H3N4 

K4015 .J3H6 

K4431 .T3H6 

K487 .A5T3 

K5261 .G6A7 

K637 .M6K6 

K7040 .H6S5 

K845 .J3R3 

K85 .J3M4 

K891 .S2S2 

K950 .A4 1977 .A32 

KJE6242 .F3E8 

KJV2199 .L5H619 

KJV7974 .R3J4 

KMH3100.5 .S5T3 

KMH3183 .N3H6 

KMH3500 .A4V5 

KMH3794 .J3H6 

KMH3800 .K5K5 

KMH4230 .F3T3 

KMH4610 .K4A9 

KMH471 .H6O4 

KMH811 .S3M3 

KMH834 .S2K5 

KMH848 .A5M3 

KMH858 .P5T3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 جاللیان، عسكر

 رضايي پیش رباط، صالح

 ھاشم پور، ارحام

 جباري، منصور

 طیبي فرد، امیرحسین

 آقايي طوق، مسلم

 گرگیج، سارا

 مرادزاده، حسن

 حسیني اكبرنژاد، حوريه

 ره پیك، حسن

 جعفري، امین

 صابري، روح اهللا

 رضايي پیش رباط، صالح

 فرخي، رحمت اله

 لینان دو بلفون، زويه

 رضوي فرد، بھزاد

یدعلیرضاشكوھیان، س  

 نقدي نژاد، مجتبي

 علي بخشي، زھرا

 جاويدزاده، حمیدرضا

 كیخا، حسن

 فريد علي آباد، محمدامین

 خالقي، علي

 اوالدي، مريم

 صفدريان، حمزه

 صادقي كرمانشاھي، سارا

محمدعلي, انیسي  

 پیرھادي، محمدرضا

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۷  ١٣٩٦١٣٩٦    دی ماهدی ماه--پ�جاه و ��مپ�جاه و ��م  �ماره�ماره    --مم��� ��� سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٨٥ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

٩٠ 

٩١ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٥ 

٩٦ 

٩٧ 

٩٨ 

٩٩ 

١٠٠ 

١٠١ 

١٠٢ 

١٠٣ 

١٠٤ 

١٠٥ 

١٠٦ 

١٠٧ 

١٠٨ 

١٠٩ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 حقوق بین الملل عمومي معاصر

 ايران و معاھدات بین المللي

 ابعاد حقوقي شناسايي و تعامل دولت ھا با رژيم ھاي
مورد كاوي لیبي و سوريه: دوفاكتو  

ايده آلیسم در: در آيینه حقوق بین الملل. آي.اس.پي  
 گفتار، ريالیسم در كردار به ضمیمه قطعنامه ھاي شوراي

 امنیت در مورد پرونده ھسته اي ايران
٢٢٣١و قطعنامه ) برجام(برنامه جامع اقدام مشترك   

 شوراي امنیت
يك جانبه: تحريم ھاي اقتصادي بر مبناي حقوق بین الملل  

نبه گرايي، مشروعیت و پیامدھاگرايي، چندجا  
 تعامل حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل
 بشردوستانه در مورد ممنوعیت تبلیغات جنگي

 حقوق بین المللي كیفري در رويه قضايي

 حقوق بین الملل فضا

 اصول قراردادھاي تجاري بین المللي

ويژه: حقوق مالكیت فكري انگلستان ويژه دانشجويان  
حقوق، فقه ودانشجويان   ... 

 English Contract Law =  حقوق قراردادھاي انگلستان
 ....ويژه دانشجويان حقوق، فقه

 الگوي نوگرايي روسي و چالش ھاي ھويتي

 مطبوعات ايراني

مجموعه مقاالت سمینار بین المللي:   زن در تاريخ اسالم   
از قرن ھفتم تا سیزدھم ھجري( زن در تاريخ اسالم  ) 

ول حقوق بین الملل در برابر تغییرات اقلیمي درجايگاه اص  
 جامعه جھاني

 موسوعه الفقه االسالمي طبقا لمذھب اھل البیت علیه
 السالم

١٠٤٤(روزنامه سفر سلطان مراد چھارم به ايروان و تبريز   - 
ق.ھ 1045 ) 

ش١٢٩٤ - ١٣٠٠(گاه شمار نھضت جنگل  .) 

 اطلس  خلیج فارس در آينه اسناد

٩٠٧لوايح تحديد حدود ايران و عثماني  مجموعه رسائل و - 
 ھجري قمري 1309

 اطلس شیعه

قراردادي صنعت نفت، گاز و پتروشیمي -واژگان تخصصي  : 
 به انضمام تقويم جامع رويدادھاي حقوقي صنعت نفت 

1243 - 1359 
 مجموعه كامل آرا وحدت رويه ھیات عمومي ديوانعالي

مواد قانونيھمراه با ) ١٣٩٥تا  ١٣٢٣از سال ( كشور   
 مربوط به ھر راي به انضمام بخشنامه يکنواخت سازي

قوه قضايیه ١٣٩٥ھزينه دادرسي مصوب چھارم خرداد ماه   
قوانین و مقررات،: محشاي قانون ثبت احوال شامل  

 دستورالعمل ھاي ثبتي، آراء وحدت رويه ھیات عمومي
 ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و نظريات

 مشورتي

KZ1267 .N3H6 

KZ1301 .R3I7 

KZ3410 .R3A2 

KZ3410 .S5P5 

KZ5675 .B35 

KZ6373 .T35 

KZ6385 .A2T3 

KZ7000 .N3H6 

KZD1145 .M6H6 

K7350 .A55A519 

PE1127 .H3H6 

PE1127 .Q3H3 

PG3015.5 .K6O4 

PN5449 .I7Q32 

Q1735.2 .S4Z3 

QC911.8 .E5M3 

R BP5.1 .M6 

R DR519 .R613 

R DSR1471 .Y6G3 

R DSR2134 .K5N3 

R DSR25 .N3M3 

R G5680 .J3A8 

R HD9560.5 .P3V3 

R KMH1587 .A49M3 

R KMH1856 .A28A8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 نژندي منش، ھیبت اهللا

 رحماني، قدرت اهللا

 رئیسي، شھزاد

 شھبازي، آرامش

 موسسه مطالعات و پژوھشھاي
دانشحقوقي شھر   

 ماروسي، علي

 عباسي، مھسا

 نژندي منش، ھیبت اهللا

 مومني راد، احمد

 اخالقي، بھروز

 حبیب زاده، سیدطاھر

 حبیب زاده، سیدطاھر

طبرستاني(، الھه  كوالئي   ) 

 قاسمي، سیدفريد

 سمینار بین المللي زن در تاريخ
تھران:  ١٣٨٦(اسالم  ) 

 محمودي، محمدباقر

 موسسه دايره المعارف فقه
مياسال  

 زيرك، يونس

 يوسفدھي، ھومن

 نامي، محمدحسن

 ناظم الملك، سید محبعلي بن
 محمد تقي

 جعفريان، رسول

 پاكدامن، رضا

 ديوان عالي كشور

 اعاليي، محمدمھدي

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۸  ١٣٩٦١٣٩٦  دی ماه دی ماه --مم�� �� پ�جاه و پ�جاه و   �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

١١٠ 

١١١ 

١١٢ 

١١٣ 

١١٤ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

اسي جمھوري اسالمي ايرانمحشاي قانون اس  

 ITT انتقال تكنولوژي در نظام بین الملل

 كنفرانس بین المللي محیط زيست درريو

 مقدمه اي بر جغرافیاي نظامي ايران

چالش ھا و راھبردھا: سازمان ھاي اطالعاتي اسرائیل  

R KMH2064.5 1368 .I7M6 

T174.3 .S5E5 

TD174 .L39 

UA995 .I7S2 

UB251 .E9A419 

1 

1 

1 

5 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  121

 پديدآور

 نقیبي مفرد، حسام

 شمسايي، محمد

 كنفرانس بین المللي محیط زيست
١٩٩٢ژوئن  ١٤-٣، ريودوژانیرو،   

 صفوي، سیديحیي

 اون، شموئیل

گاه � ––�زه � �زه �                  گاه � ��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۹  ١٣٩٦١٣٩٦  دی ماه دی ماه --مم�� �� پ�جاه و پ�جاه و   �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --��ان��ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 
 
 

گاه ���ان��ر� �طالع رس��ر� �طالع رس––�زه � �زه �                                گاه ���انا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۰  ١٣٩٦١٣٩٦    دیدی  --��م��مپ�جاه و پ�جاه و     �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --ا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 1396 دي -تازه هاي پایان نامه 

 
 

شماره 

ثبت و 

بازیابی 

در 

 دانشکده 

  استاد راهنما پدید آور عنوان پایان نامه
 گرایش/ رشته

 
مقطع 

 تحصیلی

 
 تاریخ دفاع

تاریخ ثبت 

در کتابخانه 

 دانشکده

1 4501 

مطالعه تطبیقی سلب 

مالکیت براي منافع 

عمومی در حقوق ایران و 

 فرانسه

محمدجواد 

 نیکیا
 حقوق خصوصی عباس کریمی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/06

2 4502 

مشروعیت و ماهیت 

قضاوت سیاسی ناشی از 

مسئولیت کیفري و فرآیند 

آن در نظام هاي حقوقی 

ایران،فرانسه و ایاالت 

 متحده آمریکا

عبداهللا عباسی 

 فیروزجاه
 حقوق عمومی بیژن عباسی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/26

3 4503 
نفت و وابستگی متقابل 

 چین در خلیج فارس
 مریم موالیی

محمدعلی 

 شیرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1394/07/13

 ذینفع در قرارداد بیمه عمر 4504 4
رضا رشیدي 

 نسب

رضا شکوهی 

 زاده
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/28

5 4505 

تغییر کاربري اراضی 

ی و باغی در حقوق زراع

کیفري ایران با تاکید بر 

 رویه قضایی

 حقوق جزا  محسن برهانی ناصر قنبریان
کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/20

6 4506 
پیوندي شدن فرهنگی و 

 فرهنگ عامه در ایران
 علوم سیاسی سجاد ستاري فرهاد رستمی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1395/11/04

 حقوق جرا  محسن برهانی عید عاملیس جنایت بر زیبایی 4507 7
کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/29

8 4508 

ماهیت قانون و منطق دست 

یابی به آن در نظام حقوقی 

 اسالم

محمدحسین 

 کاظمینی

عباسعلی 

 کدخدایی
 96دي  1396/06/26 دکتري حقوق عمومی



 
 
 

گاه ���ان��ر� �طالع رس��ر� �طالع رس––�زه � �زه �                                گاه ���انا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۱  ١٣٩٦١٣٩٦    دیدی  --��م��مپ�جاه و پ�جاه و     �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --ا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

9 4509 

بررسی و نقد حقوقی 

مجریه ساختار نظارتی قوه 

منظور مبارزه با مفاسد  به

اقتصادي در نظام حقوقی 

 جمهوري اسالمی ایران

 حقوق عمومی فیروز اصالنی علی صفري
کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/27

10 4510 

فضاي دیجیتال،سیاست 

شبکه اي شده و جنبش 

نمونه موردي (اجتماعی

جنبش روشنایی در 

 )افغانستان

لیاقت علی 

 عسگري
 اسیعلوم سی حجت کاظمی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/10/10

11 4511 

بازداشت افراد توسط 

گروه هاي مسلح 

غیردولتی در حقوق بین 

 الملل بشر دوستانه

 مهسا مخیران
حمید الهویی 

 نظري
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1395/11/12

12 4512 

انتقال فناوري انرژي هاي 

تجدیدپذیر به کشورهاي 

 هدر حال توسع

صنم 

 رحمانپور

سیدنصراهللا 

 ابراهیمی

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1395/11/25

13 4513 

فرآیند تصمیم سازي در 

اتحادیه اروپا پس از 

 معاهده لیسبون

احسان 

 محمدي منیع
 مطالعات منطقه اي حمزه صفوي

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/27

14 4514 
تحلیل اقتصادي حق 

 لکیت در مکتب شیکاگوما
 حقوق خصوصی محمود باقري جواد شیخ

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1389/06/28

15 4515 
بیماري مدرنیته از دیدگاه 

 جامعه شناسان کالسیک

سجاد 

 احمدیان

سعید حاجی 

 ناصري
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1393/06/17

16 4516 

مفهوم سرمایه بررسی 

گذار خارجی در 

چارچوب حقوق بین 

 المللی سرمایه گذاري

فهیمه 

 یادگاري
 مجید غمامی

اقتصادي حقوق 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/26



 
 
 

گاه ���ان��ر� �طالع رس��ر� �طالع رس––�زه � �زه �                                گاه ���انا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۲  ١٣٩٦١٣٩٦    دیدی  --��م��مپ�جاه و پ�جاه و     �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --ا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 

 

17 4517 

تحلیل حقوقی تخصیص 

ریسک ناشی از بازگشت 

موضوع -تحریم

در  -برجام)37(ماده

قردادهاي باالدستی نفت و 

 رانگاز ای

حسین 

 صبحی
 فرهاد ایرانپور

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/12

18 4518 
    و  )RMA(دکترین

 جنگ هاي نامتقارن

لیلی سعیدي 

 منش

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1393/02/09

19 4519 

تاثیر روش جنگ آمریکا 

بر رویکرد دفاعی ناتو پس 

 امبرسپت 11از 

زهرا رحیمی 

 درآباد

محمد 

 جمشیدي
 مطالعات منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1395/07/12

20 4520 
فلسفه تحریم ربا در 

 حقوق اسالم

سیامیررسول 

معین زاده 

 میرحسینی

محمدعلی 

 انصاري پور
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/22

21 4521 

ابعاد حقوقی و قراردادي 

ت هاي حفاري فرا فعالی

 ساحلی

فریده شعبانی 

 جهرمی

عبدالحسین 

 شیروي

حقوق نفت و 

 گاز
 96دي  1396/06/28 دکتري

22 4522 

سیاست خارجی روسیه 

در قبال بحران 

 )2011-2016(سوریه

مرتضی 

 شجاع

محمدرضا 

 تخشید
 96دي  1396/07/12 دکتري روابط بین الملل

23 4523 
آزادي بیان و حقوق 

 مالکیت فکري

حسین باقري 

 نیا

حسن جعفري 

 تبار

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 96دي  1396/06/19



 
 
 

گاه ���ان��ر� �طالع رس��ر� �طالع رس––�زه � �زه �                                گاه ���انا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۳  ١٣٩٦١٣٩٦    دیدی  --��م��مپ�جاه و پ�جاه و     �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --ا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 1396 دي تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 آینه پژوهش دو ماهنامه 1
مهر و / شماره چهارم/ سال بیست و هشتم

 1396آبان 
 1396تابستان  -1393بهار/  23-24شماره  پژوهش هاي روابط بین الملل فصلنامه 2

 تاریخ معاصر ایران فصلنامه 3
پاییز و / 68و 67شماره / فدهمهسال 

 1392زمستان 
 1394پاییز / 83شماره / سال بیست و یکم )ع(فقه اهل بیت  فصلنامه 4

 1396بهار / 236پیاپی / سال شصت و نهم )دادگستري مرکز( کانون وکال فصلنامه 5

 )دادگستري مرکز( کانون وکال فصلنامه 6
زمستان / 235 ییپیا/ سال شصت و هشتم 

1395 

 )دادگستري مرکز( کانون وکال فصلنامه 7
پاییز / 234 پیاپی/ سال شصت و هشتم 

1395 

 مطالعات سیاسی جهان اسالم فصلنامه 
زمستان . شماره شانزدهم/ و پنجم مسال چهار

 1395جدهم تابستان شماره ه/ 1394

 معرفت سیاسی دو فصل نامه 
بهار و . شماره اول / 17پیاپی / سال نهم
 1396تابستان 

 




