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   1397 بهشتدیار لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 56 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سعید محمدحسین  1

 32 هیات علمی حقوق خصوصی شکوهی زاده رضا 2

 19 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 3

 17 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی اسحاقی  زینب  4

 16 ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي فیض اللهی  عادل  5

 15 ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي نجفی  نوید  6

 14  تخصصی  دکتري اندیشه هاي سیاسی قهرمان میثم 7

 13 ارشد   کارشناسی حقوق جزا  سرگردان مغانلو زینب 8

 13 ارشد   کارشناسی حقوق تجاري بین المللی صالحمند عطیه 9

 12 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی بازوند فاطمه 10

 12 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی یوسفی محمدعقیل 11

 11  تخصصی  دکتري علوم سیاسی  عموزاده مهدیرجی حنیف 12

 11 ارشد   کارشناسی جزا حقوق  سراجی  زهرا  13

 11 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی جباري نژاد پریسا 14

 11  کارشناسی علوم سیاسی کریمی علی 15

 10 ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي پازوکی  مهدخت  16

 10  تخصصی  دکتري حقوق جزا مرتضوي سیدمسعود 17

 10  تخصصی  دکتري حقوق خصوصی اسعدي سیدحسین 18

 10 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی  عبیداهللا عبید 19

 10 ارشد  کارشناسی حقوق خصوصی بهرام وند  هیارم 20



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

 13 انقالب اسالمی ایران ماهیت، زمینه ها و پیامدها 1

 8 ایران پیش ازسرمایه داري 2

 7 قانون حاکم در داوریهاي تجاري بین المللی 3

 6 سعهاعتماد، دموکراسی و تو: سرمایه هاي اجتماعی  4

 6 تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عصر جدید و سده نوزدهم 5

 6 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل 6

 6 تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز 7

 5 اخالق پروتستان و روح سرمایه داري 8

 5 درآمدي به فلسفه علم االجتماع: تبیین در علوم اجتماعی 9

 5 )آزمونی مجدد(تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادي  10

 5 تئوري توسعه و سه جهان 11

 5 اقتصاد سیاسی جهانی درك نظم اقتصاد بین الملل 12

 5 حقوق سرمایه گذاري خارجی در پرتو قانون و قراردادهاي سرمایه گذاري 13

 5 جهانی شدن، سیاست و قدرت: جامعه شناسی سیاسی معاصر 14

 5 )فرانسه ، آلمان و ایتالیا -انگلستان(سیاست و حکومت در اروپا  15

 5 نظریه عمومی تعهدات: حقوق مدنی 16

 4 )رساله والیحه درباره مشروطیت 18(رسائل مشروطیت  17

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

 4 یات نوسازي، وابستگی و نظام جهانیمروري بر نظر: تغییر اجتماعی و توسعه 19

 4 توسعه سیاسی 20
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 1397  اردیبهشت -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 4596 
وکراسی و هویت ملی مد

 در کشور افغانستان
 محمد اکبري

سعید حاجی 

 ناصري
 سیاسیعلوم 

کارشناسی 

 ارشد
 97 اردیبهشت 1394/12/15

2 4597 

 تاثیر اقتصاد رقومی

جهانی بر  )دیجیتال(

 حقوق بین الملل کار

 پیمان دیانی
احمد مومنی 

 راد
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/11/17

3 4598 

تاثیر تغییر سیستم 

خاورمیانه بر روي 

 بازدارندگی دریا پایه ایران

 2016تا سال 

منوچهر 
 شفیعی 

 

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/06/29

4 4599 

تبیین حقوقی و جرم 

شناختی انتشار حکم 

 محکومیت در رسانه ها

 حقوق جزا  محسن برهانی کاظم جعفري
کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/07/11

5 4600 
فی جرایم تعزیري منا

 عفت در پرتو رویه قضایی

احمد 

 ابراهیمی
 حقوق جزا  محسن برهانی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/06/28

6 4601 
تاثیر فرهنگ بر هژمونی 

 منطقه اي روسیه
 شیوا 

 علی زاده
 97اردیبهشت  1396/11/16 دکتري مطالعات منطقه اي اکبر ولی زاده

7 4602 

نظام حقوقی حاکم بر 

ان جی با تاکید  قرارداد ال

بر جایگاه آن در زنجیره 

 قراردادي

 کیمیا دانایی
نصراله 

 ابراهیمی

حقوق نفت و 

 گاز
 97اردیبهشت  1396/07/01 دکتري

8 4603 

نظام حقوقی حل وفصل 

اختالفات بانکی با تاکید 

 بر رویه ي داوري 

 محمود باقري نگار دادور

حقوق تجاري 

اقتصادي بین 

 الملل

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/06/29
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9 4604 

مطالعه اي بر تعامل میراث 

فرهنگی و حقوق مالکیت 

 فکري

یاسمن 

 جعفرپور
 زهرا شاکري

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/06/27

10 4605 

نظریه هرمنوتیکی قصد 

مولف و امکان اعمال آن 

 در نظام حقوقی ایران

 خصوصی حقوق محسن صفري عباس فدایی
کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/07/10

11 4606 

سیاست خارجی حزب 

عدالت و توسعه ترکیه در 

جمهوري 

 )2002-2012(آذربایجان

 مطالعات منطقه اي الهه کوالیی نهگسمیه زن
کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1394/06/30

12 4607 

تغییر در الگوي نظم 

جهانی و راهبرد امنیتی 

المی ایران در جمهوري اس

 موضوع بازدارندگی

پوریا سلطانی 

 مقیم
 روابط بین الملل اردشیر نوریان

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/07/05

13 4608 

حقوق ارزشگذاري 

گمرکی در سازمان جهانی 

 تجارت و حقوق ایران

وحیده 

 رحمانی
 محسن صادقی

حقوق تجاري 

اقتصادي بین 

 المللی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1392/07/13

14 4609 

بررسی سیاستگذاري 

صادرات گاز جمهوري 

اسالمی ایران با توجه به 

 مولفه هاي امنیت انرژي

امیرحسین 

 چیت ساززاده
 علوم سیاسی سعیده لطفیان

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/11/29

15 4610 

نوسازي و تمایزات 

ساختاري در ایران از 

تعارض ارزش ها تا 

-1357(نامتوازن توسعه

1304( 

 علوم سیاسی سجاد ستاري الهام مباشري
کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/06/26

16 4611 

دین،زیست جهان 

ایرانی،گفتمان انقالب 

 اسالمی

 علوم سیاسی احمد خالقی عطیه کریمی
کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1395/07/06
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17 4612 

ایاالت متحده امریکا و 

زینشی برخوردهاي گ

حقوق بشري در 

خاورمیانه مطالعه 

 ایران و عربستان:موردي

 روابط بین الملل نسرین مصفا امید دوك بر
کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/11/30

18 4613 

پدرساالري عربی و کم 

 :توسعه یافتگی سیاسی

پژوهشی در جامعه 

شناسی سیاسی جهان 

 معاصر عرب

شهرام 

 خداکرم
 یاسیعلوم س سجاد ستاري

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1395/06/28

19 4614 
هویت و هویت ایرانی در 

 اندیشه داریوش شایگان
 میثم نظري

حبیب اهللا 

 فاضلی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/10/25

20 4615 

اخالق سنتی،عقل مذکر و 

مشکله نوسازي در 

 افغانستان معاصر

 م سیاسیعلو سجاد ستاري راضیه دانش
کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1393/11/29

21 4616 

سیستم هاي بین المللی 

پیچیده و راهبرد دفاعی 

مطالعه  بازدارندگی؛

 ابران.ا.ج : موردي

ایرج 

اسماعیلی 

 فرزین

 97اردیبهشت  1396/11/30 دکتري روابط بین الملل فرهاد قاسمی

22 4617 

تحلیل و نقد رابطه ي 

یک "شزیعت و قانون در 

 "کلمه

زینب 

 محمدي پور
 حقوق عمومی فیروز اصالنی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/11/29

23 4618 
تعهد ایمنی در قراردادهاي 

 کار

مهدیه 

 درویش وند
 حسن بادینی

حقوق تجاري 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/07/02

 4619 

ایسه اجراي احکام مق

خارجی و آراي داوري 

 خارجی

روشنک 

 دارابی قاسمی
 لعیا جنیدي

حقوق تجاري 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/07/11
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 4620 

الزامات قانونی و قراردادي 

استفاده حداکثري از توان 

داخلی در صنعت 

 باالدستی نفت و گاز 

سعیده قاسمی 

 مقدم

سید نصراهللا 

 یمیابراه

حقوق نفت و 

 گاز
 97اردیبهشت  1396/11/12 دکتري

 4621 

جنگ هاي داخلی و تغییر 

در نظم هاي منطقه اي 

مطالعه موردي منطقه 

 اروپا و غرب آسیا

محمدرضا 

 جاللی
 روابط بین الملل فرهاد قاسمی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/06/27

 4622 

رقابت هاي اقتصادي چین 

جنوب  و ژاپن در آسیاي

 نهادگرایی جدید :شرقی

احمد 

 رمضانی
 مطالعات منطقه اي بهاره سازمند

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/10/17

 4623 
ماهیت و : مقدمه قرارداد 

 آثار حقوقی 
 حقوق خصوصی مرتضی عادل مریم فارسی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/06/06

 4624 

شرط تضمن مسئولیت در 

تجاري بین  قراردادهاي

 المللی

ابوالفضل 

 شاهین
 حقوق خصوصی محسن ایزانلو

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/07/25

 4625 

راهبرد امنیتی ایاالت 

متحده در برخورد با 

 -پویایی هاي آسیا

پاسفیک و جایگاه 

 جمهوري اسالمی ایران

مهدي 

 عظیمی

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1396/07/03

 4626 

انتقادي مکتب  مطالعه

حقوق طبیعی با نظر به 

 آراءعلماي معاصر شیعه

پروین نوري 

 مقدم
 حقوق بشر بیژن عباسی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1395/07/13

 4627 

شیوه هاي مبارزات امام 

در چارچوب )ره(خمینی

 نظریه قدرت نرم

فریدون 

 فایضی نیا

محمد شفیعی 

 فر
 لوم سیاسیع

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1392/06/30

 4628 

صالحیت دادگاه ها نسبت به 

جرایم ارتکابی در هواپیماها 

و توسط پهبادها از منظر 

حقوق بین الملل و حقوق 

 ایران

 علی خالقی الهام شیرازي
حقوق جزا و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 97اردیبهشت  1392/06/30
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 1397ردیبهشت ا  نشریاتتازه هاي 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1392-1396/  21-18و 16-6و 4-3شماره پژوهش حقوق خصوصی  فصلنامه 1

 پژوهش حقوق عمومی  فصلنامه 2
پاییز و / 53-52شماره / سال هجدهم

 1395زمستان 

 پژوهش هاي حفاظتی و امنیتی فصلنامه 3
، 19-15،17-11،13-9، 7-5، 4-1شماره 
 1395-1391سال 

 تحقیقات سیاسی بین المللی فصلنامه 4
پاییز / 31و  28شماره / سال هشتم و نهم

 1396و تابستان 1395

 توسعه سازمانی پلیس فصلنامه 5
/ 59-60شماره / سال سیزدهم و چهاردهم

 1396و بهار 1395زمستان 
 1395زمستان / پیاپی پنجم/ سال دوم جستارهاي فقهی و اصولی فصلنامه 6

 1395زمستان / 53شماره / سال هجدهم حقوق عمومی فصلنامه 7
 1396تابستان  -بهار / 2-1شماره / سال اول  دانش امنیتی فصلنامه 8

 دفاع مقدس فصلنامه 9
پاییز و / 2-1پیاپی / 2-1شماره / سال اول
 1395زمستان 

 دولت پژوهی فصلنامه 10
 زمستان  -بهار/ 8-4شماره / سال دوم

1394-1395 

 سیاست دفاعی فصلنامه 11
زمستان / 98و97پیاپی / 2و1شماره /25سال 
 1396و بهار 1395

 فقه  فصلنامه 12
/ 86پیاپی /شماره چهارم/ سال بیست و دوم

 94زمستان 
 1396تابستان /2شماره /47دوره  مطالعات حقوق عمومی  فصلنامه 13

 1394پاییز /3شماره /45دوره  عمومی  مطالعات حقوق فصلنامه 14

 مطالعات راهبردي جهان اسالم فصلنامه 15
تابستان / سال هجدهم/ 70پیاپی / 2شماره 
1396 

 




