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   1397 ندیفرور لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 24 علوم سیاسی هیات علمی جوادي ارجمند محمدجعفر 1

 20 علوم سیاسی هیات علمی معینی علمداري جهانگیر 2

 15 حقوق بین الملل هیات علمی میرعباسی باقر 3

 14 حقوق خصوصی هیات علمی شکوهی زاده رضا 4

 12 علوم سیاسی هیات علمی جواد محمدجعفر 5

 10 مطالعات منطقه اي   تخصصی  دکتري عریضی میبدي  سیدمرتضی  6

 10 علوم سیاسی  تخصصی  دکتري نعمتی قاسم 7

 10 علوم سیاسی  کارشناسی مشایخی شقایق 8

 10 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی عالیی اورگانی جواد 9

 10 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی عطایی حسین 10

 10 حقوق خصوصی  تخصصی  دکتري بهرامپوري رسول 11

 9 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی بازوند فاطمه 12

 9 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی رضایی فدشکویه پریسا 13

 9 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی حسن پورمشهدي  حامد  14

 8 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی محمودي  قاسم  15

 8 علوم سیاسی  کارشناسی عطایی رضا 16

 8 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی اسحاقی  زینب  17

 8 علوم سیاسی دارش  کارشناسی محمودي  قاسم  18

 8 علوم سیاسی  کارشناسی عطایی رضا 19

 8 علوم سیاسی ارشد   کارشناسی اسحاقی  زینب  20



1397فروردین –امانت  تعدادهاي داراي بیشترین کتابه   
 تعداد دفعات   کتاب  عنوان ردیف

 ٦ سیاست و حکومت در اوراسیاي مرکزي 1

 ٥ ایران پیش ازسرمایه داري 2

 ٥ جهانی شدن، سیاست و قدرت: جامعه شناسی سیاسی معاصر 3

 ٥ )فرانسه ، آلمان و ایتالیا -انگلستان(ست و حکومت در اروپا سیا 4

 ٥ قانون حاکم در داوریهاي تجاري بین المللی 5

 ٤ جنبشهاي اسالمی معاصر 6

 ٤ چهارچوب نظري هویت ملی شهروند محور: بنیادهاي هویت ملی ایرانی 7

 ٤ نگرشی چند فرهنگی: فلسفه امروزین علوم اجتماعی  8

 ٤ مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی: ییر اجتماعی و توسعهتغ 9

 ٤ نظریه اي درباره تغییرات تحریف شده در جامعه عرب: پدرساالري جدید 10

 ٤ توسعه سیاسی 11

 ٤ تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز 12

 ٤ ،)کلیات ، تابعیت ، اقامتگاه ( حقوق بین الملل خصوصی  13

 ٤ حقوق جزاي عمومی 14

 ۳ گزینه جستارها: هرمنوتیک مدرن 15

 ۳ اسالم سیاسی در ایران 16

 ۳ )رساله والیحه درباره مشروطیت 18(رسائل مشروطیت  17

 ۳ بحران در خاورمیانهریشه هاي  18

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

 ۳ دیدگاه هاي کشورهاي جنوب درباره منطقه گرایی نو 20
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1397تازه هاي کتاب فارسی  فروردین 

                
        

 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

ديرينه شناسي علوم انساني: نظم اشیاء   

 سیماي زن در آيینه قرآن

 ) روند اسالم گرايي در كشورھاي آسیاي مركزي
ايران. ا. پیامدھا و چالش ھا براي ج ) 

 تقّیه در انديشه سیاسي شیعه

سلسله آثار در: مباني انديشه سیاسي در اسالم   
 مسیر شدن
تي و كالمي جريان حزب التحريرمباني معرف  

 گسترش تشیع در قفقاز در عصر صفويه

 جريان ھاي تصوف در آسیاي مركزي

كشف درباره خواست خدا!: فمنیسم ؛ راه يا بي راه ؟  
 براي آزادي زنان

 مسلمانان بالكان در جستجوي ھويت

نگاه جامعه شناختي: روشنفكري در افغانستان  

ننخستین ھمايش ملي مشروطه گیال  

 سفرنامه ايران و قفقاز و تركستان

تونس و(نسبت انقالب اسالمي و بیداري اسالمي   
 (مصر

 راھبردھاي سیاست خارجي ايران در افق چشم انداز
1404 

االزھر، اخوان، حاكمیت، سلفي ھا،: انقالب در مصر  
 جوانان

 تاريخ تحلیلي مغرب

 برنامه ريزي ملي و منطقه اي جھانگردي

ايرانیان'' راغت ف'' و '' كار  ''  

 مقدمه اي بر حقوق، اقتصاد و مديريت قراردادھاي نفتي

١٩١٤ - ١٩٠١تاريخ نفت ايران   

ژاپن و وارد كردن نفت: نفت ايران و نفتكش نیشومارو  
 ايران پس از ملي شدن آن

جھت گیري انسان: مدرنیته، تكثرگرايي و بحران معنا   
 مدرن

 ساختاربندي

ي حس شرم در ايرانجامعه شناس: در ستايش شرم  

 نابرابري، فقر، طرد اجتماعي

دو رساله در نقد مردمداري: (آداب مردي و تربیت نسوان  
 (مردان از دوره قاجار

تخیلي و علمي: سوسیالیسم  

مطالعه اي انتقادي: ماركس درباره جنسیت و خانواده  

ارتباطات در آينده دموكراسي: سیاست رسانه اي شده   

AZ101 .F6M619 

BP104 .Z3S2 

BP15.6 .K4R3 

BP226.5 .T6T3 

BP231 .M6M3 

BP233 .K3M3 

BP239.2 .H6G6 

BP277 .A58P3 

BT704 .P3F419 

DR27 .M6S3 

DS354 .T3R6 

DSR1432 .H3N6 

DSR1481 .F8S2 

DSR1564 .I2N4 

DSR1650 .A4R3 

DT107.87 .K5I5 

DT194 .S5T3 

G155 .A1N319 

GV127 .Q3K3 

HD9560.5 .O519 

HD9576 .I7H32 

HD9576 .I7N35 

HM1271 .B4M619 

HM511 .P3S8129 

HM665 .Q3D3 

HM821 .H3N3 

HQ1735.2 .A35 

HX273 .E5E519 

HX39.5 .B7M319 

JA85 .M419 

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 

1 

1 

 پديدآور

 فوكو، میشل

 ثقفي، سیدمحمد

 كبريايي زاده، علي

 تربتي نژاد، حسن

 حاتمي، محمدرضا

 كاشاني، سیدوحید

 حسینوف، مفتون

 پاكتچي، احمد

 پاسنو، دايان

 سلیمي، حسین

 توكل كوثري، محمدعلي

 ھمايش ملي گیالن در انقالب
رشت:  ١٣٩١(  مشروطه  ) 

 فوكوشیما، ياسوماسا

يابراھیمي كیاپي، ھاد  

 اكرمي نیا، محمد

 خسروشاھي، سیدھادي

 شھیدي پاك، محمدرضا

 عبداهللا زاده، محمود

 قاضي مرادي، حسن

 نريماني زمان آبادي، محمدرضا

 حسن نیا، محمد

 رجب زاده، ھاشم

 برگر، پیتر

 پاركر، جان

 قاضي مرادي، حسن

 حمیديان، اكرم

 باغدار دلگشا، علي

 انگلس، فريدريش

ھیثر الف  براون،   

ي نیا، مسعودآرياي  
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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 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

انروانشناسي سیاستمدار  

نگاھي به نامدنیت ھاي سیاسي و: در فضیلت مدنیت   
 اجتماعي ايران

میراث امپريالیسم و راه پیشرفت: دو جھان در شب  
 اجتماعي و فرھنگي
 انقالب و ضد انقالب

 ساختار سیاسي و حقوقي اتحاديه اروپا

 از كارزارھاي انتخاباتي تا رفتار انتخاباتي

 ساختار و رويه داوري مركز بین المللي حل و فصل
ايكسید(اختالفات سرمايه گذاري  ) 
راھبردي براي اصالحات: زواياي حقوقي ابتال به ايدز  

 حقوقي و سیاستگذاري
ھمراه با: مباحثي تحقیقي در حقوق بین الملل اقتصادي  

 گزيده اي از اسناد بین المللي مربوطه
آورده ھاي غیر نقدي در رويكرد نظام حقوقي ايران به  

 شركت ھاي تجاري
مطالعه تطبیقي طرح اصالحي حقوق: حقوق تعھدات   

 تعھدات فرانسه با حقوق ايران و اسناد بین المللي
 گذري بر تاثیر تحريم ھاي اقتصادي بر بیمه دريايي و الزام

 شوراي امنیت به رعايت اصول حقوق بشر
اسناد بیندر آيینه : قاچاق انسان و نقض حقوق بشر  

 المللي و منطقه اي
 تاريخ آموزش و پرورش در ايران

 دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

الگويي براي: فرھنگ میان رشته اي در آموزش عالي   
 شكل گیري، استحكام بخشي و تداوم

 آگاھي زنان از حقوق شھروندي

 تحلیل محتوا با رويكرد كتب درسي

فرھنگي ومسائل : نوشتار دانشجويان در دانشگاه   
 معرفت شناختي

 تاكتیك ھا، سالح ھا و تكنیك ھاي جنگجويان و
 سلحشوران ايراني در شاھنامه

 فرھنگ اصطالحات و مفاھیم رجالي

به انضمام قوانین و(راھنماي حقوقي شركتھاي تعاوني   
 مقررات ناظر بر شركتھاي تعاوني مصرف، تولید، توزيع،

 (اعتبار، مسكن، عدالت و مرزنشینان
وعه محشاي قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسميمجم  

 كاله برداري، اختالس و ارتشا در آراي ديوان عالي كشور

 فرھنگ اصطالحات دوره قاجار، قشون و نظمیه

سرگذشت بزرگترين جاسوس شوروي در: وارطانیان  
 ايران

 در آمدي بر تاريخ برنامه ريزي فرھنگي در ايران معاصر
 (رسانه كتاب)

JC330.3 .S5W419 

JC336 .Q3D3 

JC359 .B3D6 

JC491 .C3R4219 

JN30 .T3S2 

JQ1789 .A5D4 

K2400 .S6S2 

K3575 .I4L419 

K3830 .S5M3 

KMH1043 .R6R6 

KMH810 .S5H6 

KMH985 .M5G6 

KZ7155 .N3Q3 

LA1351 .M3T3 

LB2331.65 .I7M3 

LB2361.5 .K4C719 

LB2837 .K5A4 

P93 .R3T3 

PE1405 .S819 

PIR4497 .M6T3 

R BP136.4 .M6F3 

R KMH1120 .A28R3 

R KMH1846 .A28 

R KMH440 .B31K6 

R U24 .M6F3 

UB271 .D6V319 

Z450 .A5D3 

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

 واينبرگ، اشلي

 قاضي مرادي، حسن

 بارنز، جك

 كالورت، پیتر

 طاھري موسوي، سیدمحمدسعید

یددھقاني، حم  

 سلطانزاده، سجاد

 گیبل، النس

 شمسايي، محمد

 رستمي، محمد

 شعاريان، ابراھیم

 میر عباسي، باقر

 ناظمي، نازآفرين

 ملك، حسن

 مرديھا، مرتضي

 كالين، جولي تامپسون

 خوشبخت، عشرت

 رسولي، مھستي

 جونز، كريس

 مشتاق خراساني، منوچھر

 مختاري مازندراني ، محمد حسین

 پاكدامن، رضا

مودمحبي، مح  

 بازگیر، يداهللا

 مدرسي، يحیي

م. ن  دولگوپولف،   

 اكبري، محمدعلي
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 1397 روردینف -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 4582 
آثار بزه دیدگی جرم 

 مزاحمت علیه زنان
 حقوق جزا  عباس شیري مهدیه عابدي

کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1396/11/29

2 4583 

نفت و سیاست گذاري 

تاثیر (صنعتی در ایران

درآمدهاي نفتی بر جایگاه 

سیاست گذاري صنعتی در 

برنامه هاي توسعه 

اقتصادي،اجتماعی، و فرهنگی 

 )جمهوري اسالمی ایران

مسعود 

 درودي

عباس مصلی 

 نژاد

سیاستگذاري 

 عمومی
 97روردین ف 1396/07/12 دکتري

3 4584 

شناسایی و ارزیابی ریسک 

هاي حقوقی در 

قراردادهاي نفتی بر اساس 

 مدل تفسل

مجید فرزانه 

 کلورزي

سید نصراهللا 

 ابراهیمی

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1395/07/13

4 4585 

سیاست گذاري تنوعات 

هویتی در ایران 

 )جمهوري اسالمی(معاصر

افشین 

 ترکارانی
 97روردین ف 1396/11/25 دکتري علوم سیاسی نوراله قیصري

5 4586 

بررسی حذف رابطع مالی 

در قراردادهاي بین پزشک 

و بیمار با تاکید به حق بر 

 سالمت

طاهره 

 محمدرحیمی

محمدحسن  

 صادقی مقدم
 حقوق پزشکی

کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1396/11/30

6 4587 

قوم گرایی با رابطه 

بنیادگرایی مذهبی در 

افغانستان،نمونه گروه 

 طالبان 

 علوم سیاسی حجت کاظمی زهرا خاوري
کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1396/07/12

7 4588 
حمایت حقوقی از روش 

 هاي کسب و کار

علی حاجی 

 حسینی
 زهرا شاکري

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1396/11/29
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8 4589 
ایجاد نظام جبران خسارت 

 ناشی از حوادث پزشکی

مهسا خوش 

 اخالق
 حقوق پزشکی محمود کاظمی

کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1396/11/29

9 4590 
آینده پژوهی انقالب 

 اسالمی ایران

نجف شیخ 

 سرایی

سعید حاجی 

 ناصري
 97روردین ف 1396/11/15 دکتري علوم سیاسی

10 4591 

نخبگان در نقش 

رونددولت سازي 

دموکراتیک و ملت سازي 

انسجام یافته در عراق 

 )2003-15(نوین

 97روردین ف 1396/10/17 دکتري علوم سیاسی صادق کوشکی محمد الغبان

11 4592 

بررسی تطبیقی مبانی 

اصول تغییر ناپذیر قانون 

اساسی و حق حاکمیت 

 ملی

عبدالمجید 

 رحمانیان
 97روردین ف 1396/11/30 دکتري عمومیحقوق  خیراله پروین

12 4593 
فساد در داوري تجاري 

 بین المللی و آثار آن

مهدیس ملک 

 زاده
 لعیا جنیدي

اقتصادي حقوق 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1396/07/10

13 4594 
تحلیل اقتصادي نظریه 

 عمومی خیارات
 جواد شیخ

محمدحسن 

 صادقی مقدم
 97روردین ف 1396/07/10 دکتري حقوق خصوصی

14 4595 
فلسفه تکنولوژي و اهمیت 

 آن براي فلسفه سیاسی

روح اهللا 

 بیگدلی
 علوم سیاسی احمد خالقی

کارشناسی 

 ارشد
 97روردین ف 1396/11/30
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 1397 روردینف تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1395بهار / شماره چهارم/ سال سوم اسالم و مطالعات اجتماعی فصلنامه 1

 پژوهشهاي قرآنی فصلنامه 2
/ 77پیاپی / شماره چهارم/ بیستم سال

 1394زمستان 
 1397-1396اسفند و فرودین / 108پیاپی  چشم انداز ایران دو ماهنامه 3

 1396اسفند / سال هفتاد و یکم دیده بان امنیت مهاماه ن 5

 راي فصلنامه 6
پاییز و / شماره هشتم و نهم/ سال سوم
 1393زمستان 

 )ع(فقه اهل بیت  فصلنامه 7
بهار و / 82-81شماره / سال بیست و یکم

 1394تابستان 
 1396اسفند / 119 شماره /سال دوازدهم مدرسه حقوق ماهنامه 8

 




