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   1396 بهمن لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 ۲۲ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی محقی محمد مصطفی 1

 ۱۸ هیات علمی روابط بین الملل موالئی یوسف 2

 ۱۸ ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سعید محمدحسین  3

 ۱۸ هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 4

 ۱۷ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی اکبري عرفان 5

 ۱٥ هیات علمی حقوق بین الملل میرعباسی باقر 6

 ۱٤ هیات علمی حقوق خصوصی شکوهی زاده رضا 7

 ۱۳  کارشناسی علوم سیاسی کریمی علی 8

 ۱۲ ارشد   کارشناسی سیاسیعلوم  رئیسی مجید 9

 ۱۲ ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي پازوکی  مهدخت  10

 ۱۲ ارشد   کارشناسی علوم سیاسی بازوند فاطمه 11

 ۱۲ ارشد   کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی سراجی  زهرا  12

 ۱۲ هیات علمی حقوق خصوصی ایزانلو محسن 13

 ۱۲   دکتري علوم سیاسی پورابراهیم اهوازي  محمدصادق  14

 ۱۲ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی ترابی دانش  سعید  15

 ۱۲ ارشد   کارشناسی علوم سیاسی مکرمی پور محمدباقر 16

 ۱۱ ارشد   کارشناسی روابط بین الملل امیري جواد 17

 ۱۱ ارشد   کارشناسی علوم سیاسی تبریزي امین 18

 ۱۱ ارشد   کارشناسی روابط بین الملل عادلی  عیسی  19

 ۱۰ ارشد   کارشناسی حقوق عمومی سعیدي زینب 20



1396بهمن–امانت  تعدادهاي داراي بیشترین کتابه   
 تعداد دفعات   کتاب  عنوان ردیف

 10 نظریه ها و رویکردها: روابط بین الملل 1

 7 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل 2

 6 تاریخ فلسفه 3

 6 )یبررسی پدیده بنیادگرائی اسالم(اسالم در انقالب، جنبش هاي اسالمی در جهان عرب  4

 6 در جستجوي قالبهاي فکري بدیل: نوسازي و توسعه 5

 6 نظریه اي درباره تغییرات تحریف شده در جامعه عرب: پدرساالري جدید 6

 5 سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 7

 5 رهیافت و روش در علوم سیاسی 8

 5 دفتر نخست  ;آیین دادرسی مدنی فرانسه 9

 4 )اله والیحه درباره مشروطیترس 18(رسائل مشروطیت  10

 4 جنبشهاي اسالمی معاصر 11

 4 مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی: تغییر اجتماعی و توسعه 12

 4 اقتصاد سیاسی جهانی درك نظم اقتصاد بین الملل 13

 4 نوسازي خاورمیانه: گذر جامعه سنتی  14

 4 روش و نظریه در علوم سیاسی 15

 4 نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی:  جامعه شناسی سیاسی 16

 4 اندیشه هاي سیاسی در اسالم و ایران 17

 4 ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب 18

 4 )ویژه احزاب و جریان هاي اروپایی) (12(کتاب اروپا  19

 4 رژیم هاي بین المللی 20
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1396بهمن  –تازه هاي کتاب فارسی 

                
        

 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 

٢٨ 

٢٩ 

٣٠ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

نظام: مفھوم پردازي واقعیت در جامعه شناسي تاريخي   
 ارباب غايب در ايران

چرخش ھاي امر ديني در: جابه جايي بین دو انقالب   
 جامعه ايراني

 قرآن و مساله زن

 فقه و سیاست در ايران معاصر

 نوسلفي گري در سوريه

 تشیع در عراق در قرون نخستین

ساله در باب فتوت و اصنافچھارده ر  

 غرب چگونه غرب شد

 ديدگاه ھاي اروپايي سیاست فرھنگي

 جنبش گولن تحلیلي جامعه شناسانه از جنبشي مدني
 كه ريشه در اسالم دارد

 دگرسازي در گفتمان صھیونیسم

پیشینه و رويكردھاي كالمي و سیاسي: حوثیان يمن   

 گفت وگوھاي ايران و اروپا

١٩٨٠ج فارس در دھه اتحاد شوروي و خلی  

شمسي ١٣٥٧پیش از میالد تا  ٥٥٨از (تاريخ ارتش ايران  ) 

نوزايي امپراتوري ايراني: ايران صفوي  

عصر(روابط جمھوري اسالمي ايران و فدراسیون روسیه   
 (نوين ھمكاري ھا

 انقالب مشروطه ايران

مشاھدات و خاطرات : از رضا شاه تا محمدرضا پھلوي
 میرزا

 مظفر بقايي به روايت اسناد ساواك     

 گفت و گو با حسین مكي

نامه ھا و اسناد: مدرس و مجلس   

 گفت و گو با احمد نفیسي

 گفت و گو با دكتر حسین خطیبي

ديپلماسي تنش زدايي: سیاست خارجي دولت خاتمي   
١٣٨٤ - ١٣٧٦(و گفتگوي تمدن ھا  ) 

يرانديپلماسي عمومي جمھوري اسالمي ا  

 فرھنگ و ديپلماسي در آيینه ديپلماسي فرھنگي اتحاديه
ايران. ا. اروپا در قبال ج  

خروج از«: يادداشت ھاي ديپلماتیك از دوران اصالحات  
١٣٧٧، خاطرات سید محمد صدر، سال »انزوا  

تبارشناسي: سیاست بین المللي در خلیج فارس  
 فرھنگي

 تعیین و سنجش مؤلفه ھاي ھويت ايراني

BD175 .A2C619 

BL60 .N3J3 

BP104 .Z3M4 

BP198.6 .O4F4 

BP207.5 .N4N6 

BP239 .M3T3 

BP294 .C58 

CB245 .Z5G5 

D1055 .G6E819 

DR603 .E2G819 

DS149 .A4D4 

DS247 .Y4T3 

DS321.53 .G6 

DS326 .S2S619 

DSR116 .A4T3 

DSR1176 .N4S319 

DSR139 .K3R3 

DSR1407 .I719 

DSR1486 .A4A9 

DSR1486 .B3M6 

DSR1486 .M3A5 

DSR1486 .M6 

DSR1486 .N31A5 

DSR1568 .K5G6 

DSR1650 .S6S5 

DSR1650 .Y3D5 

DSR1656 .K4H3 

DSR1670 .S2A3 

DSR2134 .A3I519 

DSR65 .A2T3 

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 

1 

1 

 پديدآور

 عبداللھیان، حمید

 نجف زاده، مھدي

 مھريزي، مھدي

 فیرحي، داود

 نجات، علي

 ملك مكان، حمید

 افشاري، مھران

 زيباكالم، صادق

 گوردون ، كريستوفر

 ايبو، ھلن رز فوكس

 احمدي، وحیده

 طباطبايي فر، سیدمحمد

 رحماني ، علي

 سیوتس ، كارول

 علي بابائي ، غالمرضا

اندرو ج  نیومن،   

مي، جھانگیركر  

 فتاحي ولي اليي، محمد ابراھیم

 عامري، جواد

 

 مكي، حسین

 موسسه پژوھش و مطالعات
 فرھنگي

 نفیسي، احمد

 خطیبي، حسین

 سلیماني، رضا

 يزدانفام، محمود

 حقیقي، رضا

 صدر، محمد

 اديب مقدم، آرشین

 ابوالحسني، سیدرحیم
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 رديف

 مخزن : 

ره راھنماشما  تعداد 
 نسخه

  عنوان

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٤٠ 

٤١ 

٤٢ 

٤٣ 

٤٤ 

٤٥ 

٤٦ 

٤٧ 

٤٨ 

٤٩ 

٥٠ 

٥١ 

٥٢ 

٥٣ 

٥٤ 

٥٥ 

٥٦ 

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٦٠ 

٦١ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

مردان در دوران مادرساالري: برادرساالري   

قراردادھاي( : حقوق نفت و گاز در اياالت متحده آمريكا  
 (اجاره نفت و گاز

چگونه تجارت جھاني انرژي از دست آمريكا: جنگ سردتر   
 خارج مي شود؟

تئوري ھا، روش ھا، مطالعات موردي(حاشیه نشیني  ) 

 نظريه علمي فرھنگ و چند مقاله ديگر

 مجموعه مقاالت مديريت و برنامه ريزي فرھنگي

 درآمدي بر نظريه فرھنگي

 گونه شناسي روشنفکران ايراني

 پسامدرنیته

جتماعي و مدرنیتهتغییر ا  

نظريه ھا و: جنبش اجتماعي و اعتراض سیاسي  
 رويكردھا

تاريخ دو قرن فمینیسم: از جنبش تا نظريه اجتماعي  

آيا سرنوشت زن را: فمینیسم و جنبش ماركسیستي  
 ساختار بدنش تعیین مي كند؟

 زنان و نظريه اجتماعي وسیاسي

مجموعه مقاالت(دگرگوني در نقش زنان  ) 

 رفاه

ده و نقش آن در ترتیبات منطقه ايالقاع  

 جرم شناسي عمومي

 روش و نظريه در علوم سیاسي

 مفھوم امر سیاسي

 مفھوم امر سیاسي

 قدرت

از ماكیاولي تا پس از فوكو: سوژه، قدرت و سیاست  

 حال و روز دموکراسي

 پوپولیسم

 دمكراسي

 فاشیسم

 پوپولیسم در گفتگو با عماد افروغ، علیرضا شجاعي زند،
فیرحي، منصور میراحمديداود   

تبیین نظم و بي: تراژدي منطقه گرايي در خاورمیانه  
 نظمي در سیاست بین الملل خاورمیانه

 انتخابات، ثبات سیاسي و امنیت ملي در جمھوري
 اسالمي ايران

 احزاب سیاسي لبنان

GN320 .R419 

HD9566 .A8H6 

HD9575 .R8K319 

HM1136 .N3H3 

HM621 .M3S319 

HM621 .S3M3 

HM621 .S4C819 

HM728 .B3G6 

HM73 .L919 

HM831 .S619 

HM881 .O5T519 

HQ1154 .M6A9 

HQ1154 .W3F419 

HQ1190 .M3F419 

HQ1735.2 .A9D4 

HV51 .B3W419 

HV6432.5 .A4B3 

HV6026 .M6J6 

JA71 .M3719 

JA74 .S3B419 

JA74 .S3C619 

JC330 .D6P619 

JC330 .N3S6 

JC423 .D419 

JC423 .T3P619 

JC432 .A7D419 

JC481 .N4F319 

JC423 .F6P6 

JF197 .R6T4 

JQ1789 .B3E5 

JQ1828 .A58H319 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 ريد، اولین

 اصغريان، مجتبي

 كاتوسا، مارين

 نقدي، اسداهللا

 مالینوفسكي ، برانیسالف

 صالحي امیري، سیدرضا

، فیلیپ دانیلاسمیت  

 بھرامي كمیل، نظام

١٩٤٨الين ، ديويد،   - 

نیل ج  اسملسر،   

ديتر-اوپ، كارل  

 مشبرزاده، حمیرا

آلیس-واترز، مري  

 مك الفلین، جانیس

 اعزازي، شھال

 بري، نورمن پي

 بھمني جاللي، ابراھیم

 محمدنسل، غالمرضا

 حاجي يوسفي، امیرمحمد

 اشمیت، كارل

 اشمیت، كارل

 دودينگ ، كیت

 نظري، علي اشرف

 گل محمدي، مجتبي

 تاگارت، پل

 آربالستر، آنتوني

 نئوكلئوس، مارك

 فراتي، عبدالوھاب

 روحي، مجید

 بني ھاشمي، میرقاسم

 حشیشو، نھاد
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

٧٠ 

٧١ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

٧٨ 

٧٩ 

٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٤ 

٨٥ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 مفاھیم كلیدي در روابط بین الملل

 اصالح ساختار شوراي امنیت زمینه ھا و ضرورت ھا

مجموعه نظرات شوراي: تامالتي در بیع بین المللي  
سازمان ملل ١٩٨٠مشورتي كنوانسیون بیع بین المللي   

 متحد
زه ھاي حقوق اساسيالزامات و آمو  

 حقوق بین الملل انرژي

 جرايم بدون بزه ديده

 مطالعه تطبیقي شناسايي و اجراي احكام خارجي در
 حقوق ايران و آمريكا ھمراه با رويه قضايي
 انتقال تعھد از منظر حقوق ايران و كامن ال

درس گفتارھا و: اصول دادرسي منصفانه، از نظر تا عمل  
ادان حقوق جزايي ايراندرس نوشتارھايي از است  

در نظام حقوقي اتحاديه اروپايي با نگاھي(اصل تناسب   
 (به آراي ديوان عدالت اداري

 نقش حقوق اسالمي در تفسیر قوانین و مقررات

 مسوولیت پزشك در فقه و حقوق كیفري ايران بر اساس
١٣٩٢اصالحیه قانون مجازات اسالمي سال   
 چارچوب حقوقي حمايت از طب سنتي

ول دادرسي منصفانه در فرايند رسیدگي به تخلفاتاص  
 انتظامي اعضاي ھیات علمي دانشگاه ھا

 مسئولیت كیفري بدون تقصیر در نظام ھاي حقوقي ايران
 و انگلستان

 جرائم قابل گذشت از ديدگاه حقوق كیفري اسالم ، ايران
 و برخي از كشور ھاي اسالمي

 تمايز بنیادين حقوق مدني و حقوق كیفري

ھا نظريه ھا و رويه(الملل معاصر  وق بینحق ) 

 برجام؛ سیاست ھا، دستاوردھا و الزامات

 گفتمان ھاي ھسته اي در سیاست خارجي جمھوري
 اسالمي ايران

 اقدامات متقابل و مسوولیت بین المللي ناشي از منافع
 جمعي

 مفاھیم سیاسي و اجتماعي در شعر مشروطیت

رشعر عراق معاص: باقي مانده ي وطنم  

 فرھنگ حقوقي نھج البالغه

سازمان كشورھاي صادركننده نفت( اوپك  ) 

 فرھنگ اصطالحات فقھي

قانون: مجموعه قوانین و مقررات ھمراه مديران مشتمل بر  
 ... مديريت خدمات کشوري

قانون آيین: مجموعه آئین دادرسي مدني ؛ مشتمل بر  
 ...دادرسي دادگاھھاي عمومي وانقالب درامورمدني ، 

JZ1242 .D5K419 

JZ500.6 .S5E8 

K1028.3 1980 .T35 

K3165 .P3E4 

K3981 .S2H6 

K5284 .R3J3 

K7680 .E7M6 

K830 .A4E5 

KMH1572 .O85 

KMH1787 .M6A8 

KMH2220 .T6N3 

KMH3100.5 .N4M3 

KMH3103 .P4G5 

KMH3152 .L6O8 

KMH3878 .A2M3 

KMH3946 .E8J3 

KMH500 .K5T3 

KZ3410 .S2H6 

KZ5675 .B38 

KZ5675 .D4G6 

KZ6362 .E2E7 

PIR3791 .A8M3 

PJA2587 .F419 

R BP38.09 .I2F3 

R HD9560.5 .O75 

R KD600.23 .M66 

R KMH1263.8 .I72M3 

R KMH1704 .I7R3 

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 

2 

2 

 پديدآور

 ديتس، توماس

 شھرياري، عبدالنعیم

 علومي يزدي، حمیدرضا

وين، خیراهللاپر  

 سلیمي تركماني، حجت

 رھامي، محسن

 عرفاني، سیما

 علي گل تبار، محسن

 میرمحمد صادقي، حسین

 مرادي برلیان، مھدي

١٣٥٦توحیدي، احمدرضا،   - 

 نجاتي، مھدي

 غالم دخت، سمیرا

 لطفي، محمد

 عبدالھي، اسماعیل

 اسرافیلیان، رحیم

 دروديان، حسنعلي

 ساعد، نادر

 

، سیدجاللدھقاني فیروزآبادي  

 ابراھیم گل، علیرضا

 اصیل، حجت اهللا

 محمد، صادق

١٣٤٥ابراھیمي ، علیرضا،   - 

دفتر. وزارت امور خارجه. ايران  
 .مطالعات سیاسي و بین المللي

 گروه پايه
 مختاري ، محمدحسین

قوانین و احكام. ايران  

اداره كل. رياست جمھوري. ايران  
 تدوين وتنقیح قوانین ومقررات
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٩٠ 

٩١ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٥ 

٩٦ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 قانون مجازات اسالمي مشتمل بر قانون مجازات اسالمي
١٣٩٢/٢/١مصوب   .... 

١٣٧٨تا  ١٣٢٨آرا وحدت رويه قضايي از سال   

 قانون آيین دادرسي كیفري در نظم حقوقي كنوني مصوب
٢٤/٣/١٣٩٤با اصالحات  4/12/1392  

 مجموعه قانون مدني مشتمل برقانون مدني ، نظريات
 شوراي نگھبان ، آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي

 ...كشور
 مجموعه توافق ھاي حقوقي تشريفاتي چند جانبه حقوق

 ...ديپلماتیک مشتمل بر

خاطرات يك افسر سابق موساد: از راه خدعه  

ي ايران از پھلوي تا انقالبتاريخ نیروي ھواي  

R KMH3793.8 .Q36 

R KMH440 .F3A7 

R KMH4610 .V4Q3 

R KMH494 .I7Q2 

R KZ6385 .M35 

UB281 .O8B919 

UG635 .I7A4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  101

 پديدآور

 رياست جمھوري، معاونت پژوھش،
 تدوين و تنقیح قوانین و مقررات

انتشار كشور، اداره چاپ و  
قوانین و احكام. ايران  

 وروايي، اكبر

اداره كل. رياست جمھوري. ايران  
 تدوين وتنقیح قوانین ومقررات كشور

 رياست جمھوري، معاونت پژوھش،
 تدوين و تنقیح قوانین و مقررات

 كشور، اداره چاپ و انتشار
 استروفسكي ، ويكتور

 علي بابايي، غالمرضا
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 1396 بهمن -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 4524 

حزب اتحادیه میهنی 

کردستان از اندیشه 

مارکسیستی تا سوسیال 

 دمکراسی

تحسین طه 

 مانوس
 علوم سیاسی احمد خالقی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/10/26

2 4525 

بررسی علل تحول جامعه 

اطالعاتی ایاالت متحده 

 21آمریکا در قرن 

 حامد نصرتی
محمد 

 جمشیدي
 96بهمن  1396/07/10 دکتري مطالعات منطقه اي

3 4526 

دوران پسا برجام و تحریم 

سناریوهاي (هاي اقتصادي

 )برجام

ود مسع

 مهرابی

مصطفی 

 ملکوتیان 
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/09/27

4 4527 

تعامل هنجار حقوقی 

کیفري و هنجار اجتماعی 

 در ایران

مریم اژدري 

 کوشا

سیدمحمد 

 حسینی
 حقوق جزا 

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/07/02

5 4528 

مسئولیت هاي مشترك 

بین المللی در قلمرو هاي 

 حیطی مشتركزیست م

شیما عرب 

 اسدي

امیرحسین 

 رنجبریان
 96بهمن  1395/11/23 دکتري حقوق بین الملل

6 4529 
مسلمان در -شکاف قطبی

 مصر نوین

کمال ایرانی 

 دوست
 96بهمن  1396/07/10 دکتري مطالعات منطقه اي الهه کوالیی

7 4530 

تاثیر انقالب و جنگ بر 

روند دولت سازي در 

 ایران

سیدمهدي 

ی موس

 کاظمی

 علوم سیاسی حجت کاظمی
کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/11/01

8 4531 

کارکردهاي شبکه هاي اجتماعی 

مجازي بر سمت گیري هاي 

فرهنگ سیاسی کاربران دانشگاهی 

 )مطالعه وایبر و تلگرام(در ایران

 96بهمن  1396/09/13 دکتري علوم سیاسی ناصر هادیان مهدي بیگدلو
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9 4532 

جتماعی و ماهیت منازعه ا

-1392دولت در ایران

1357 

حسین 

 اصبغی

صادق زیبا 

 کالم
 96بهمن  1396/10/25 دکتري علوم سیاسی

10 4533 

بررسی تطبیقی نقش و 

شیوه هاي اثرگذاري 

بازیگران دینی به عنوان 

گروه هاي فشار در فرآیند 

هاي سیاستگذاري در 

 ترکیه و پاکستان

 نادر گنجی
کیومرث 

 اشتریان

تگذاري سیاس

 عمومی
 96بهمن  1396/10/25 دکتري

11 4534 
برندینگ و تصویرسازي 

 ملی؛دوره معاصر ایران

آرش بیداهللا 

 خانی
 96بهمن  1396/08/03 دکتري علوم سیاسی حمید احمدي

12 4535 

فرهنگ فقر در 

ارزیابی انتقادي :ایران

 نظریه اسکار لوییس

 الهه فرمان بر
جهانگیر معینی 

 علمداري
 یاسیعلوم س

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/11/08

13 4536 

تعهدات بیمه گذاران و 

بیمه گران در بیمه آلودگی 

 هاي نفتی

 ساناز یوسفی
امیر صادقی 

 نشاط

حقوق تجاري 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1394/06/29

 حقوق خصوصی محمود کاظمی شاهین سیفی ابعاد حقوقی عمل انسان 4537 14
سی کارشنا

 ارشد
 96بهمن  1396/06/29

15 4538 
بدنمندي و بنیان استعالیی 

 سیاست

حمید ملک 

 زاده

جهانگیر معینی 

 علمداري
 96بهمن  1396/10/27 دکتري علوم سیاسی

16 4539 

مسئولیت مدنی ناشی از 

بهره کشی جنسی در 

 روابط حرفه اي

محمدهادي 

 معماري

حسن جعفري 

 تبار
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/06/29

17 4540 

رابطه دولت و طبقات 

اجتماعی در دولت هاي 

رانتی و توسعه گرا در 

مقایسه 0فرآیند توسعه

 )ایران و کره جنوبی

زهرا امیري 

 کچمی
 علوم سیاسی احمد موثقی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/10/03
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18 4541 
اقتضائات انتقال سیاست 

 هاي کیفري
 نگار شبان

فیروز 

 حموديم
 حقوق جزا 

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1395/07/11

19 4542 
تبارشناسی خشونت در 

 رفتار طالبان

احمدرضا 

 دانش

عبدالرحمن 

 عالم
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/11/10

20 4543 

تحول سیاست آمریکا در 

قبال گروه هاي سنی در 

 2003-2016عراق 

میالد حسنی 

 جلیلیان

محمدرضا 

 تخشید
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/06/28

21 4544 

حکمرانی شخص 

مدار،استقالل نهادي ارتش 

و انقالب مقایسه عملکرد 

ارتش در جریان انقالب 

اسالمی ایران و انقالب 

 مصر

علیرضا صالح 

 نیا
 علوم سیاسی حجت کاظمی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/10/11

22 4545 

بررسی الزامات اجرایی 

حاکم بر سرمایه گذاري 

خارجی در حوزه نفت و 

 گاز

بیژن محمدي 

 جیحونی
 حقوق بین الملل الهام امین زاده

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/07/10

23 4546 

بررسی تاثیر اندیشه 

خالفت لر شکل گیري 

داعش در عراق و سوریه 

 2016تا  2014از 

نقی رجب 

 زاده

محمدصادق 

 شکیکو
 مطالعات منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/11/16

24 4547 

سیاست زیبایی 

واکاوي رابطه شعر :شناسی

و سیاست در عصر 

 مشروطه

جواد 

 خوانساري

احمد خالقی 

 دامغانی
 96بهمن  1396/11/14 دکتري علوم سیاسی
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25 4548 

چالش هاي حقوقی و 

سیاسی اجراي اصل 

مسئولیت مشترك اما 

کشورها در  متفاوت

حقوق محیط زیست و 

 روابط بین الملل

ابولفضل 

 تاجیک
 روابط بین الملل یوسف موالئی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/11/30

26 4549 
جایگاه اصول حقوقی در 

 حقوق کیفري ایران

رسول 

 احمدزاده
 حقوق جزا  محسن برهانی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/06/27

27 4550 

ردم نهاد در سازمان هاي م

جمهوري اسالمی 

الگوي سازمان هاي :ایران

مردم نهاد ایثارگر با تمرکز 

بر فعالیت هاي خانه نور 

 ایرانیان بصیر

حمید 

 جعفري

محمدجعفر 

جوادي 

 ارجمند

 96بهمن  1396/10/18 دکتري علوم سیاسی

28 4551 

بررسی جرمشناختی 

روانشناختی طرحواره 

هاي ناسازگار اولیه و 

ر زنان عزت نفس د

بزهکار و مقایسه آن با 

 زنان غیر بزهکار

فاطمه 

 چیتگري
 حقوق جزا  شهال معظمی

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/07/12

29 4552 
تعدیل در شرایط قرارداد 

 کار
 حقوق عمومی ولی رستمی محمد علویان

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/11/23

30 4553 
بررسی جنبش فتح اهللا 

 مرکزي گولن در آسیاي

معصومه 

قالبی 

 حاجیوند

محمدرضا 

 مجیدي
 مطالعات منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 96بهمن  1396/11/03
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 1396 بهمن تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 پانزده خرداد فصلنامه 1
پیاپی / چهاردهمسیزدهم و سال / دوره سوم

 1395-1394 / زمستان  –ییز پا/ 50 -46

 پژوهش هاي فقه و حقوق اسالمی فصلنامه 2
/ 47-44شماره / سال سیزدهم و چهاردهم

 1395 -96بهار   -تابستان 
 1396تابستان / 80شماره  پیمان فصلنامه  3

 تاریخ معاصر فصلنامه 4
پاییز و / 67-70شماره / 18 -17سال 

 1392زمستان 

 یحکومت اسالم فصلنامه 5
/ 85پیاپی / شماره سوم/ سال بیست و دوم

 1396پاییز 
 1396بهار / 9شماره / سال سوم دولت پژوهی فصلنامه 6
 1396پاییز / 64شماره / سال هفدهم فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران خبرنامه 7
 1396تان پاییز و زمس/ 67پیاپی / سال بیست و دوم )نداي صادق(فقه و حقوق خانواده  فصلنامه 8
 1395بهار و تابستان / 1شماره / دومدوره  مطالعات حقوق انرژي فصلنامه 9
 1394زمستان  -بهار / 2-1شماره / اولدوره  مطالعات حقوق انرژي فصلنامه 10
 1394پاییز / 3شماره / چهل و پنجدوره  مطالعات حقوق عمومی فصلنامه 11
 1396پاییز / شماره سوم/ نهمدوره  مطالعات حقوقی فصلنامه 12
 1395پاییز / 72شماره / سال نوزدهم مطالعات راهبردي بسیج فصلنامه 13

 




