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   1396 اسفند یست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده درل

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 35 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 1

2 
 20 ارشد   کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی سراجی زهرا

 18 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی مکرمی پور محمدباقر 3

 17  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سعید محمدحسین  4

 15  کارشناسی علوم سیاسی کریمی علی 5

 15 ارشد   کارشناسی اقتصادي بین المللیحقوق  اسماعیلی عبداهللا 6

 13 ارشد   کارشناسی حقوق بین الملل سعیدي مجید 7

 12 ارشد   کارشناسی سیاسیعلوم  سلیمانی مسعود 8

 12  کارشناسی علوم سیاسی مشایخی شقایق 9

 11  کارشناسی حقوق مشیري ابوالفضل 10

 11  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی مالیی مظفري امیر 11

 11  تخصصی  دکتري علوم سیاسی عبدي زاده سهراب 12

 11 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی حسینی احمد 13

 11  تخصصی  دکتري  علوم سیاسی نقی پور کمیل 14

 10  کارشناسی علوم سیاسی قلی پورخاله  محمد 15

 10 ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي احسانی حسین 16

 10  تخصصی  دکتري حقوق جزا مرتضوي سیدمسعود 17

 10  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی حسن پورمشهدي حامد 18

 10  ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی ترابی دانش سعید 19

 10 ارشد   کارشناسی حقوق جزا  حامد وحید 20



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

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

 6 جهانی شدن، سیاست و قدرت: جامعه شناسی سیاسی معاصر 2

 6 اسیتوسعه سی 3

 5 نظریه ي تاویل درفلسفه هاي شالیرماخر، دیلتاي ، هایدگر، گادامر: علم هرمنوتیک 4

 5 جنبشهاي اسالمی معاصر 5

 5 نگرشی چند فرهنگی: فلسفه امروزین علوم اجتماعی  6

 5 مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی: تغییر اجتماعی و توسعه 7

 5 مفهوم امر سیاسی 8

 5 خداوندان اندیشه سیاسی 9

 5 تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز 10

 5 رابطه سببیت در حقوق کیفري 11

 4 اصول فقه کاربردي 12

 4 اصول فقه 13

 4 تحریر الوسیله 14

 4 ایران پیش ازسرمایه داري 15

 4 میان ایرانیانیک سال در  16

 4 سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 17

 4 چهارچوب نظري هویت ملی شهروند محور: بنیادهاي هویت ملی ایرانی 18

 4 از اندیشه تا عمل: نوسازي و اصالحات در ایران 19

 4 درآمدي به فلسفه علم االجتماع: تبیین در علوم اجتماعی 20
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  1396اسفند  -یکتاب فارس يتازه ها           

                
        

 رديف

 مخزن : 

اره راھنماشم  تعداد 
 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

)مسئله ھويت و سبك زندگي: (ھويت  

 مصلحت و مجازات ھاي حدي

 منازعات گفتماني در آستانه انقالب اسالمي ايران

كثريت مظلوما(شیعیان بحرين  ) 

 علويان سوريه

 مسیر آشتي از استبداد به دموكراسي اگر فراموش كنیم،
 عدالت چه مي شود؟

 نظري گسترده بر تاريخ

 تركیه در نگاه ژيوپلیتیكي جمھوري اسالمي ايران با
 رويكردي دفاعي

تاريخ اقتصادي قوم يھود: يھوديان، جھان و پول  

جنبش الحوثي يمنتاثیر انقالب اسالمي ايران بر پیدايش   

 طالبان

 كردستان عراق و امنیت ملي جمھوري اسالمي ايران

 اوضاع نظامي ايران در روزگار صفويان

پادشاه بي رحمي كه به اسطوره مبدل: شاه عباس  
 گشت

 اوضاع نظامي ايران در دوره نادرشاه

١٨٠٧ـ١٨١١گزارشي از دربار ايران سال ھاي   

تا ١٢٨٥(ران کشاکش دموكراسي و امنیت ملي در اي  
 (.ش 1392

 نامه ھاي زنان ايراني

مقايسه حوزه مشروطه : درك شھري از مشروطه 
 خواھي

مشروطه و نفت(ايران و دو جنبش در نیم قرن    ) 

 زندگاني سیاسي خاندان اقبال

 گفت و گو با مجید مھران

 گفت و گو با عباس سالور

در تاريخ، گفتارھايي: ( تاملي در نگرش سیاسي مصدق   
 ( سیاست، و فرھنگ سیاسي در ايران

١٣٤٠ـ٦٠(تعامل جبھه ملي با جنبش اسالمي ايران  ) 

 گفت و گو با شاپور والي پور

متن كامل: مباني فقھي ـ فكري مبارزات فدائیان اسالم   
 - سخنراني شصتمین سال شھادت نواب صفوي تھران

١ ٣٩٤دي ماه  
اسالمي ايراندرآمدي بر چگونگي صورت بندي انقالب   

بیم ھا و امیدھا: آينده پژوھي انقالب اسالمي   

شھید: خاطرات مستند سیدھادي خسروشاھي درباره  
 نواب صفوي

BD236 .H65 

BP195 .R6M3 

BP233.3 .G5M6 

BP239 .A5S5 

BP53.7 .Z3A4 

BR1450 .T8N619 

D7 .N6L619 

DR477 .B6T6 

DS140.5 .A8L419 

DS247 .Y3B3 

DS371.3 .S2T3 

DS70.8 .K6K5 

DSR1176 .G5O9 

DSR1216 .B4S519 

DSR1269 .G5O9 

DSR1342 .B719 

DSR1407 .R3K4 

DSR1422.5 .B3N3 

DSR1430 .J3D3 

DSR1463 .S2I7 

DSR1485 .S5Z4 

DSR1486 .M4A5 

DSR1486 .S2A5 

DSR1515 .A9T3 

DSR1516 .B3T3 

DSR1528.5 .V3A5 

DSR1532 .K5M3 

DSR1551 .I4D3 

DSR1564 .A9D3 

DSR1568 .K51A3 

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

 طاليي، مرتضي

 رستمي نجف آبادي، حامد

 قجري، حسینعلي

 انصاري بويراحمدي، علي

 زارعان، احمد

 توتو، دزموند

 نواك، جورج ادوارد

 بوالحسني، خسرو

 آتالي، ژاك

 بیات، مرتضي

 صفاري، غالمعلي

 خاكسار، ذبیح اله

 غالمرضايي، علي

 بلو، ديويد

 غالمرضايي، علي

 بريجز، ھارفورد جونز

 رحیمي، علیرضا

 باغدار دلگشا، علي

 جعفريان، رسول

 صالحي، سھراب

 شاھدي، مظفر

 مھران، مجید

 سالور، عباس

 عظیمي، فخرالدين

 باوريان، فريده

 والي پور، شاپور

 خسروشاھي، سیدھادي

 ايماني سطوت، علي

ارابي، عليد  

 خسروشاھي، سیدھادي
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 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 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

درباره دكتر سامي، مھندس چمران،: مجموعه خاطرات  
 مھندس بازرگان، دكتر سحابي، مھندس حسیبي،

حابي، محمد نخشبمھندس س  
 خاطرات مستند سید ھادي خسروشاھي درباره دكتر

 حسن ترابي رھبر فكري حركت اسالمي سودان
انگلیسي ھا، قشقايي و جنگ دوم جھاني: نبرد سمیرم   

 گفت و گو با دكتر عبدالحسین نوايي

 نیكسون، كیسینجر، و شاه آمريكا و ايران در جنگ سرد

دھا و آثارمباني، راھبر: مديريت جھانگردي  

 سیاستگذاري جھانگردي

 سیاست

طبقه، امتیاز و آموزش،: آيا آن ھا پولدارند چون باھوشند؟  
 تحت نظام سرمايه داري

 بررسي فقھي، حقوقي و اقتصادي حمايت از تولید ملي

١٣٢٠ - ١٣٠٤(سیاست ھاي صنعتي در دوران رضا شاه  ) 

قراردادھاي بین: قراردادھاي بین المللي نفت و گاز  
لمللي خدماتيا  

 مقررات گذاري بانكي

نظريه و: مالحظاتي در ابزارھاي تامین مالي در اسالم  
 عمل

 پلورالیسم

 بررسي و نقد انديشه ھاي جامعه شناسي تاريخي ايران

 گفت و گو با علي اكبر كوثري

 ساختار اجتماعي

 ھويت بريكوالژ و فرھنگ مصرف

 فمینیسم

 طبقه

 جامعه شناسي كارتن خوابي

ر ترازوي حقوق بین المللداعش د  

 داعش نوستالژي خالفت

 سازمان ھاي بین المللي و قاعده مندسازي فضاي
 سايبري

 تاثیر زندان بر زنداني آسیب شناسي اجتماعي

 پساکمونیسم

 روش شناسي علوم سیاسي

 ايده ئولوژي

 حقوق انسان

DSR1568 .K52A3 

DSR1568 .K5A3 

DSR69 .B3N3 

DSR98 .N3G6 

E183.8 .A4N519 

G155 .A1D619 

G155 .H3T619 

H97 .C6P619 

HC103 .B3A719 

HC473 .H3B3 

HD3616 .I7S2 

HD9560.5 .A8Q3 

HG3270.2 .A6G6 

HG3368 .A6M519 

HM276 .M3P419 

HM487 .A2B3 

HM621 .K6G6 

HM706 .L6S619 

HM753 .H3H6 

HQ1154 .F7F419 

HT609 .S3C419 

HV4592.56 .T4A4 

HV6432.5 .D3T3 

HV6432.5 .I2D3 

HV6773 .T3S2 

HV9192.56 .A2T3 

HX44.5 .S3P619 

JA71 .H3R3 

JA83 .M3I419 

JC177 .P3R519 

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

 خسروشاھي، سیدھادي

 خسروشاھي، سیدھادي

 بیات، كاوه

 نوائي، عبدالحسین

روھامالوندي،   

 داس ول، راجر

 ھال، كالین مايكل

ھال كي  كولبچ،   

 بارنز، جك

 ھمايش مباني فقھي حقوقي
 ) اقتصادي حمايت از تولید ملي

 (تھران : 1392
 صادقي، زھرا

 اصغريان، مجتبي

 گرجي ازندرياني، علي اكبر

 میلز، پل

 مك لنان، گرگور

 عابديني، مھدي

 كوثري، علي اكبر

 لوپز، خوزه

سیدعلي ھاشمیان فر،  

 فريدمن، جین

 اسكیز، ريچارد

 علیوردي نیا، اكبر

 طلعت، آرمین

 ابراھیم، فواد

 نژندي منش، ھیبت اهللا

 عبدي، عباس

 ساكوا، ريچارد

 حقیقت، صادق

 مك لالن، ديويد

 پین، تامس
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٦١ 

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

ملي گرايي(م ناسیونالیس ) 

 تاملي در مناسبات دولت و شھروند، گذار از دولت مطلقه
 به دولت مشروطه

 امپريالیسم در قرن بیست و يكم

 لیبرالیسم و محدوديت ھاي عدالت

 مباني حكومت ھاي مردم ساالر تحلیلي بر شكل گیري
 نظام ھاي دموكراتیك

 بايسته ھاي حقوقي براي استانداران

بین الملل نظريه اجتماعي سیاست  

 ايران و جھاني شدن چالشھا و راه حلھا

 :پیوند حمايت كنسولي از اتباع و حق بر دادرسي عادالنه
 رھیافتي انساني در پرتو رويه قضايي بین المللي

 سازمان ھاي بین المللي و تحول مفھوم حاكمیت ملي

 چالش ھاي حقوقي در معامالت بازرگاني بین المللي

ي تجاري بر پايه رويه قضاييفنون تنظیم قراردادھا  

 نقشه راه مالكیت فكري اتاق بازرگاني بین المللي

 مباني فلسفه حقوق

 ديوانھاي داوري نقصان يافته

١شماره  -سال اول(سالنامه ايراني داوري ) 

 حقوق بشر و نظام عدالت كیفري

الگوي غیراروپايي دادرسي: دادگاه ھاي قانون اساسي   
 اساسي

یط زيست و مالكیت فكريدرآمدي بر حقوق مح  

 حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگي ھاي
 زيست محیطي

 حمايت از میراث فرھنگي در زمان مخاصمات مسلحانه

 منابع نفت و گاز در پرتو حقوق بین الملل

رھنمون ھاي سازمان ھمكاري و: قیمت گذاري انتقاالت  
سازمانتوسعه اقتصادي براي موسسات چند ملیتي و   

 ھاي مالیاتي
 :بنیادھاي نظري حقوق كیفري در نظامھاي عرفي

 (گفتارھايي در فلسفه حقوق كیفري)
 شوراي امنیت سازمان ملل متحد و حمايت از كودكان در

 مخاصمات مسلحانه
 سازكارھاي حمايت از حقوق مكتسبه اشخاص حقیقي در

با تاكید بر حقوق مكتسبه تامین اجتماعي،(كشور بیگانه   
 (اموال و احوال شخصیه

 مباني حقوق عمومي فرانسه و اتحاديه اروپا

ورشكستگي و تصفیه)  ٤(حقوق تجارت  

 اجراي احكام مدني

JC311 .C3N319 

JC330 .R3T3 

JC359 .A419 

JC578 .S3L519 

JF1051 .M3P719 

JQ1786 .F3B3 

JZ1251 .W4S619 

JZ1318 .S7I7 

JZ1405 .S5P4 

JZ4839 .A8S2 

K1005 .D3C5 

K1005 .R5C619 

K1401 .I319 

K230 .C5E819 

K2300 .R3D5 

K2400 .S25 

K3240 .A8H819 

K3370 .G6D3 

K3585 .M3D3 

K3585 .P3H6 

K3791 .O4P719 

K3981 .P3I5219 

K4542 .O419 

K5018 .M6B6 

K639 .A5S5 

K7040 .R6S2 

KJV4050 .T7D719 

KMH1942 .M6H6 

KMH2795 .J3E4 

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

 كالھون، كريگ ج

 رحمت الھي، حسین

 اسمیت، جان

 ساندل، مايكل ج

 مانن، برنار

 فنازاد، رضا

١٣٤١مشیرزاده ، حمیرا،   -  ، 
 مترجم

 سريع القلم ، محمود

 شھسواري، احسان

 اشرافي، داريوش

 داراب پور، مھراب

رابرت ا  ريبئیرو،   

ازتوسلي، سان  

اوستین ام  چینھنگو،   

 رضوي طوسي، لیال

 محبي، محسن

 اماترودو، آنتوني

 گرجي ازندرياني، علي اكبر

 مشھدي، علي

 پژومان، سیدھادي

 اوكیف، راجر

پاتريشیا دي  پارك،   

 لرزاده، محمدرضا

 مصطفي زاده، فھیم

 آقازاده خوئي، جواد

 رستمي، مرتضي

 تروشه، ديديه

 محمدزاده وادقاني، علیرضا

اللي، سید مھديج  

گاه ���ان––�زه � �زه �                              گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۷  ١٣٩٦١٣٩٦  ا���د ا���د   --�م�می ی ��ت و ��ت 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

٩٠ 

٩١ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٥ 

٩٦ 

٩٧ 

٩٨ 

٩٩ 

١٠٠ 

١٠١ 

١٠٢ 

١٠٣ 

١٠٤ 

١٠٥ 

١٠٦ 

١٠٧ 

١٠٨ 

١٠٩ 

١١٠ 

١١١ 

١١٢ 

١١٣ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 دعاوي ناشي از شرايط عمومي پیمان به انضمام متن
 كامل موافقت نامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي

 پیمان و دستورالعمل مربوطه
بررسي: نظريه ھا و رويه ھا در حقوق جزاي عمومي   

قانون مجازات اسالمي به ھمراه) كلیات(مواد كتاب اول  : 
 آراي وحدت رويه ھیات عمومي ديوان عالي كشور، آراي

جرم شناختي اصل -تحلیل حقوقي : عدالت بدون دادگاه  
 حاكمیت قضايي دولت

 تجزيه و تحلیل قانوني جرم انتقال مال غیر

 آشنايي با آيین دادرسي كیفري

ايسته ھاي تعارض قوانین بهحقوق بین الملل خصوصي ب  
 زبان ساده

 قانون جديد حمايت از آمران به معروف و ناھیان از منكر در
 بوته نقد

 حقوق اطالعات ثبتي

 چالش ھاي حقوقي در مسوولیت ھاي مدني داخلي و
 بین المللي و راھكارھاي توسل به ورشكستگي بین

 المللي
 درس گفتارھايي در حقوق قراردادھا مباحث تكمیلي

 تطبیقي
 حقوق تجارت

 سوريه در آئینه حقوق بین الملل توسل به زور

 قواعد مشترك دادرسي ھاي بین المللي

 ديوان بین المللي دادگستري و توسعه حقوق سازماني
 سازمان ملل متحد

حقوق مخاصمات(ايران و چالش ھاي حقوقي بین المللي   
 (و تروريسم

 نظريه ھاي ارتباطات

قصيتاريخ مجموعه مسجداال  

 اصول تنظیم قراردادھاي پیمانكاري

 قانون تشكیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداري در
 نظم حقوقي كنوني

 قانون آيین دادرسي كیفري نیروھاي مسلح ايران و
 فرانسه

 قانون تخلفات اداري در نظم حقوقي كنوني به انضمام

 :مجموعه قانون آيین دادرسي كیفري و مقررات مربوط
قانون آيین دادرسي كیفري مصوب مشتمل بر  

1392/12/4 ... 
متن كامل و شرح: الگوھاي تنظیم قراردادھاي تجاري  

 قراردادھاي نمونه خريد، اجاره، پیمانكاري، بانكي،)
 (...خدمات اقتصادي

شرح و متن كامل(آئین تنظیم قراردادھاي بین المللي   
 قراردادھاي نمونه صنعتي، مھندسي، مالي، خريد، اجاره

 (و مشاركت و ضمانتنامه ھا

KMH3200 .Q3D3 

KMH3800 .H6N3 

KMH3800 .Z4E3 

KMH4234 .S2T3 

KMH4603.8 .A45 

KMH480 .H3H6 

KMH500 .M3Q3 

KMH56 .H31H6 

KMH834 .D3C5 

KMH858 .P5D3 

KMH920 .A2H6 

KMU48.3 .Z3S6 

KZ6250 .B7C619 

KZ6275 .A4D519 

KZ6385 .H3I7 

P90 .C619 

R DS109.32 .M3G519 

R K1024 .A2O8 

R KMH1442 .D5M35 

R KMH3758 .A28I7 

R KMH4482 .A3T3 

R KMH4610 .I7M38 

R KMH869 .A28 

R KZ4080 .P3A9 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 قھرماني، نصراهللا

 حسیني، سیدمحمد

 زينالي، امیرحمزه

یررضاسادات باريكاني، ام  

 ناجي زواره، مرتضي

 حبیب زاده، سیدطاھر

 مظھري، محمد

 رجبي ، عبداله

 داراب پور، مھراب

 پیرھادي، محمدرضا

 عبدي پور فرد، ابراھیم

 زماني، سیدقاسم

 براون، چستر

 اسلون، جیمز

 ھمايش ملي ايران و چالش ھاي
١٣٩٣(  حقوقي بین المللي   : 

 (مراغه
 كوبلي ، پل

داودغوشه، محمدھاشم موسي   

 اباذري فومشي، منصور

 مشھدي، علي

 تدين، عباس

 باقري زرين قبايي، حسین

معاونت. رياست جمھوري . ايران   
 تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و

 مقررات كشور
 پاكدامن، رضا

 پاكدامن، رضا

گا––�زه � �زه �                              گا��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۸  ١٣٩٦١٣٩٦  ا���د ا���د   --�م�می ی ��ت و ��ت و �ماره �ماره   --مم��� ��� سال سال   --ه ���انه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

١١٤ 

١١٥ 

١١٦ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 طبقه بندي پتنت بر اساس سیستم طبقه بندي بین
 (CPC و IPC) المللي

زمین ودر دفاع از : سرمايه داري و تخريب محیط زيست  
 كار

 دكترين جنگ پیشگیرانه امريكا در مناطق پیراموني
 جمھوري اسالمي ايران

T255 .S5A8 

TD170 .B3S819 

U162.6 .D65 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  120

 پديدآور

 عطاپور، مھدي

 بارنز، جك

یدفاع مل یدانشگاه عال  

گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� ��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� ––�زه � �زه �                              گاه ���اندا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۹  ١٣٩٦١٣٩٦  ا���د ا���د   --�م�می ی ��ت و ��ت و �ماره �ماره   --مم��� ��� سال سال   --دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 
 
 

گاه ���ا––�زه � �زه �                                گاه ���ا��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۰  ١٣٩٦١٣٩٦      ���د���داا  --�ت و ی�م�ت و ی�م� �     �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --نن��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 1396  سفندا-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 4554 
اسالم گرایان و ،نظامیان

 دموکراسی در مصر نوین

صادق ظفري 

 حاتم خانی
 علوم سیاسی حمید احمدي

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1392/06/19

2 4555 

آسیب شناسی سیاست 

گذاري رفاه در ایران از 

منظر مدل پنجره 

 )1383-1392(سیاستگذاري

سیدابوتراب 

 فاضل

حمیدرضا 

 ملک محمدي

سیاستگذاري 

 عمومی
 96اسفند  1395/11/30 دکتري

3 4556 
شبکه منطقه اي افغانستان 

 و امنیت پایدار آن
 جواد امیري

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/11/30

4 4557 

حقوقی راهکارهاي 

حفاظت از اموال عمومی 

 محلی در حقوق ایران

محمدصادق 

 فراهانی
 حقوق عمومی ولی رستمی

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/11/30

5 4558 
جرم تدلیس در ازدواج در 

 رویه قضایی ایران

جواد حسن 

 بیکی
 حقوق جزا  حمید بهره مند

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/06/28

6 4559 

بررسی مواضع عربستان 

سعودي در قبال جنبش 

انصار اهللا یمن از سال 

 میالدي2016تا  2004

سیدشهاب 

 الدین اسدي

محمدصادق 

 کوشکی
 مطالعات منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/10/04

7 4560 

عوامل موثر بر سیاست 

خارجی عربستان در قبال 

 2016تا  2001ایران از 

 رضا نجابت
محمدصادق 

 کوشکی
 مطالعات منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/09/13

8 4561 

محدودیت آزادي 

قراردادي در حقوق 

 مصرف 

 مختار نعم
حسن جعفري 

 تبار
 96اسفند  1394/11/28 دکتري حقوق خصوصی



 
 
 

گاه ���ا––�زه � �زه �                                گاه ���ا��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۱  ١٣٩٦١٣٩٦      ���د���داا  --�ت و ی�م�ت و ی�م� �     �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --نن��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

9 4562 

ابعاد حقوقی انتقال بررسی 

تکنولوژي در حقوق بین 

الملل با تکیه بر قرارداد 

 )IPC(جدید نفتی

 حقوق بین الملل باقر میرعباسی پریناز توفیقی
کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/06/26

10 4563 

بررسی جرم شناختی 

قاچاق کاال در استان 

 هرمزگان

سیدسجاد 

 محمدي
  حقوق جزا محمود مهدوي

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/07/12

11 4564 

بررسی مقایسه 

رویکردهاي دو جریان 

تجددگراي اسالمی معاصر 

در ایران و اندونزي به 

ملزومات و جلوه هاي 

 نوین زندگی اجتماعی جدید 

 سیتی فاطمه
صادق زیبا 

 کالم
 96اسفند  1396/11/29 دکتري علوم سیاسی

12 4565 

هاي هویتی،تحول منظره 

نگرش روسیه به منطقه 

گرایی اوراسیایی و آثار و 

پیامدهاي آن براي 

 جمهوري اسالمی ایران

حسین 

 صوراناري
 96اسفند  1396/11/02 دکتري مطالعات منطقه اي بهاره سازمند

 حمایت از عالئم تاییدي 4566 13
پریسا 

 محمدخانی
 زهرا شاکري

مالکیت حقوق 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/06/14

14 4567 

بررسی جامعه شناختی 

الزامات تحقق حکمرانی 

اب در حل چالش هاي 

مطالعه (بحران آب در ایران

 )دریاچه ارومیه:موردي

عبدالحمید 

 افسري

سعید حاجی 

 ناصري
 96اسفند  1396/11/29 دکتري علوم سیاسی

15 4568 

و عوامل روس زمینه ها 

ستیزي در ملی گرایی 

 )1991-2008(گرجی

 اي مطالعات منطقه الهه کوالئی سعیده شیري
کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1394/12/15

16 4569 

آرمانهاي جهادي و نهادینگی 

قدرت؛گرایشات گرو هاي 

 مجاهدین اسالمی افغانستان

 علوم سیاسی حمید احمدي رضا رمضانی
کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/07/12
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17 4570 

موانع ساختاري سیاست 

اسالمی در نظام سیاسی 

جمهوري اسالمی 

ایران؛نسبت فرهنگ 

سیاسی و ساختار نظام 

 سیاسی

یاسر فرج 

 زاده

سعید حاجی 

 ناصري
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1395/07/13

18 4571 

عقب ماندگی در قومیت و 

تحقیقی (افغانستان معاصر

در ساختار آگاهی قومی و 

 )بازماندگی تاریخی ما

عبدالواحد 

 نوري
 علوم سیاسی سجاد ستاري

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/07/12

19 4572 

نظام پاسخ گوئی در 

جمهوري اسالمی 

با تاکید بر سیاست (ایران

هاي اقتصادي دولت هاي 

 )نهم و دهم

سعیده 

سادات 

 گرامیان

 مجید وحید
سیاستگذاري 

 عمومی
 96اسفند  1396/09/20 دکتري

20 4573 

تحلیل موافقتنامه هاي 

 عملیات مشترك

)JOA( باالدستی صنعت

از و امکات بهره نفت و گ

 برداري از آن در

قراردادهاي باالدستی نفت 

 و گاز ایران

جابر هوشمند 

 کوچی

نصراله 

 ابراهیمی

و حقوق نفت 

 گاز
 96اسفند  1396/11/17 دکتري

21 4574 

بررسی قابلیت جبران 

خسارت ناشی از فرصت 

از دست رفته در معالجات 

 پزشکی

 حقوق پزشکی حسن بادینی کریم ایمانی
کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/07/12

22 4575 

سیاست ها و رویکرد هاي 

دولت هاي اروپایی در 

 قبال تروریسم بومی

 هدیه رهبري
محمد 

 جمشیدي
 مطالعات منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/06/26

23 4576 
جنگ عادالنه در نظریه 

 غربی و اسالمی معاصر

محمد 

 فکوري

حمیرا 

 مشیرزاده
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1395/12/10
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24 4577 

حقوقی حفظ و مبانی 

افشاي اطالعات بانکی 

 مشتریان توسط بانک ها

 محمود باقري رویا رحمانی
اقتصادي حقوق 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/07/04

25 4578 
نقش مقررات گمرکی در 

 حمایت از مالکین فکري

مریم جعفري 

 پناه
 محمود باقري

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/06/07

26 4579 

تغییر و تداوم فرهنگ 

راهبردي در ایران 

 )1299-1394(معاصر

 مجید کافی
حمیرا 

 مشیرزاده
 96اسفند  1396/11/28 دکتري روابط بین الملل

27 4580 

تحلیل و ارائه ي الگوي 

مطلوب براي ساختار 

قراردادهاي بهره برداري از 

گاز میادین مشترك نفت و 

 با تاکید بر امنیت انرژي کشور

محمد 

 عبدالهی
 الهام امین زاده

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/11/29

28 4581 

چگونگی کنش ترکیه در 

تا  2001افغانستان از سال

2014 

فردین 

 مجیدي
 مطالعات منطقه اي حمزه صفوي

کارشناسی 

 ارشد
 96اسفند  1396/11/28
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 1396 سفندا تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1395پاییز و زمستان / شماره بیستم ،دوره جدید پژوهش سیاست نظري دوفصلنامه 1
 1396-1395بهار و زمستان /  81-80شماره مسلسل  مالیاتپژوهشنامه  فصلنامه 2
 1396بهار / 52شماره / سال چهاردهم حقوق اسالمی فصلنامه 3
 1396بهار و تابستان / 1شماره / 13جلد / 107شماره  حقوق تطبیقی دو فصلنامه 4
 1396اسفند / شماره هفتاد ویکم بان امنیتدیده  امهنماه  5

 راه وکالت دو فصلنامه 6
بهار  و /  17شماره پیاپی / شماره هفدهم/سال نهم
 1396تابستان 

 راهبرد فصلنامه 7
بهار و تابستان / 83 -82شماره / سال بیست و ششم 

1396 
 1396زمستان / 52شماره  راهبرد توسعه فصلنامه 8
 1396بهار /  33شماره مسلسل / 1شماره / سال نهم روابط خارجی فصلنامه 9
 1393پاییز / 7شماره / سال دوم سازمان هاي  بین المللی فصلنامه 10
 1396بهار و تابستان / 56شماره / سال سی و چهارم له حقوقی بین المللیجم دو فصلنامه 11
 1396مرداد و آذر -تیر/ 118-116شماره / سال دوازدهم مدرسه حقوق ماهنامه 12
 1397بهار / 56پیاپی / 4شماره / سال چهاردهم مطالعات بین المللی فصلنامه 13
 1396بهار  -1394زمستان / 4شماره / 47-45دوره  مطالعات حقوق خصوصی فصلنامه 14
 1396تابستان /  76پیاپی / شماره دوم/ سال بیستم  مطالعات راهبردي فصلنامه 15
 1396بهار / 69پیاپی / 1شماره / سال هجدهم مطالعات راهبردي جهان اسالم فصلنامه 16
 1395زمستان / 63پیاپی / 1شماره / سال هجدهم مطالعات منطقه اي فصلنامه 17

 




