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گاه ���ان––�زه � �زه �        گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا�� ١٣٩١٣٩٧٧      �داد�داد    ––�ھارم�ھارم��ت و ��ت و   �ماره �ماره --مم�� �� � � سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۳ 

   1397 خرداد لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 17 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی یوسفی محمدعقیل 1

 15 هیات علمی حقوق بین الملل میرعباسی باقر 2

 15 علمی هیات حقوق خصوصی شکوهی زاده رضا 3

 14 هیات علمی علو م سیاسی معینی علمداري جهانگیر 4

 13 ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي پازوکی  مهدخت  5

 13 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی ترابی دانش  سعید  6

 13 هیات علمی روابط بین الملل نیکنامی رکسانا 7

 12 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی اسحاقی  زینب  8

 12 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی بامیانی سید یحیی 9

 11 ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي معدن نژاد مهدیه 10

 11 ارشد   کارشناسی حقوق پزشکی میرزاده ملکی حامد 11

 11 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی عبدلی نعیم 12

 10  ارشد   کارشناسی حقوق بشر اشرف نیا صدیقه 13

 10 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی عطایی حسین 14

 10 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سلیمانی مسعود 15

 10 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی واعظی هدي السادات 16

 10  تخصصی  دکتري حقوق بین الملل عمومی سعادتی سیده زهرا 17

 10 ارشد   کارشناسی روابط بین الملل زادگان محمدرضا 18

 10 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی حسینی احمد 19

 9 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی مکرمی پور محمدباقر 20



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

 12 تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عصر جدید و سده نوزدهم 1

 9 فرهنگ سیاسی ایران 2

 8 تئوري توسعه و سه جهان 3

 6 زمینه ها و پیامدها انقالب اسالمی ایران ماهیت، 4

 6 اقتصاد سیاسی جهانی درك نظم اقتصاد بین الملل 5

 6 )فرانسه ، آلمان و ایتالیا -انگلستان(سیاست و حکومت در اروپا  6

 5 دوره قاجاریه: موانع تاریخی رشدسرمایه داري درایران 7

 5 جنبشهاي اسالمی معاصر 8

 5 اي فکري بدیلدر جستجوي قالبه: نوسازي و توسعه 9

 5 جهان عرب در جستجوي اصالت: چالش مدرنیته 10

 5 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل 11

 5 بنیان هاي نظري نظم و رژیم هاي بین المللی: نظریه هاي روابط بین الملل 12

 5 حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها 13

 5 قرض -اجاره  -معاوضه  -بیع : معوض عقود تملیکیحقوق مدنی معامالت  14

 5 حقوق مدنی 15

 4 تاریخ فلسفه 16

 4 چهارچوب نظري هویت ملی شهروند محور: بنیادهاي هویت ملی ایرانی 17

 4 اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بین الملل 18

 4 گام به گام با اعتبارات اسنادي 19

 4 گزیده مقاالت :قانون و خشونت  20
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   1397خرداد  -تازه هاي کتاب هاي 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

 پنجاه متفكر بزرگ معاصر از ساختارگرايي تا پسامدرنیته

حكومت اسالمي"واليت فقیه  " 

شناسي حج جامعه  

 آئین دادرسي در اسالم

 دانشنامه جھاد

 مستشرقان و پیامبر اعظم صلي اهللا علیه و آله

دين و حكومت امپراتوري صفويه: تغییر مذھب در ايران   

 سه رساله درباره قفقاز

 سپید علمان ؛ بازخیزي زيديه

 تاريخ و فرھنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به
 عصر اسالمي

دولت در ايران، نقش علمأ در دوره قاجار دين و  

١٣٢٠سیري در تاريخ ارتش ايران از آغاز تا پايان شھريور  

 خوزستان و لرستان در عصر ناصري به روايت فرمانھاي
 ناصرالدين شاه، مكاتبات امیركبیر و میرزاآقاخان نوري با

 احتشام الدوله
 نخبگان و تحول فرھنگ سیاسي در ايران دوره قاجار

رسي نقش و پیامدھاي حضور آمريكا در ايران ازبر  
 مشروطه تا تسخیر النه جاسوسي

 بسیج منابع در نھضت ملي ايران

، سازمان سیا و ريشه ھاي روابط١٣٣٢كودتاي : كودتا  
 ايران و اياالت متحده در عصر جديد

 انقالب اسالمي ايران و بیداري اسالمي در منطقه؛
 نگاھي آسیب شناسانه

ھا در آسیاي مركزي پس از جنگ سرد رقابت قدرت  

از طريق حاكمیت شركتي در: پیشگیري از جرايم بانكي  
 بانك ھا

 نقش حقوق شركت ھا و بازار بورس در موفقیت خصوصي
 سازي

 حقوق سرمايه گذاري خارجي در پرتو قانون و قراردادھاي
 سرمايه گذاري
تاريخ مختصري از تیوري انسان شناختي: (قدرت فرھنگ   

اره ي فرھنگ و قدرتدرب ) 
 تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطیت

 تحوالت فرھنگي در ايران

 توانمندي اجتماعي زنان

 طالق در ايران

 جامعه شناسي جنايي

 مشروعیت سیاسي كیفر

 جامعه شناسي زندان زنان

B804 .L4F519 

BP173.6 .X6 

BP188.8 .H4J3 

BP195 .S2A9 

BP196 .Q3D3 

BP22.9 .A2M6 

BP239.2 .A2C619 

DK511 .Q3S4 

DS247 .Y3Z3 

DS275.21 .M65 

DS299 .A4519 

DSR119 .Y4S4 

DSR1383 .E4K5 

DSR1410 .Q4N6 

DSR1501 .K3B3 

DSR1515 .Y6B3 

DSR1519 .A2C6219 

DSR1564 .T3Z6 

F1436.8 .H3R4 

HD2741 .A4P5 

HD3850 .F3B3 

HG5720.2 .A3H3 

HM621 .S4P619 

HN670.2 .A81N6 

HN670.2 .A85A2 

HQ1390 .C5T3 

HQ922.56 .K3T3 

HV6026 .M5J3 

HV8708 .Y4M3 

HV8738 .M6J3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 لچت، جان

 خمیني ، روح اهللا

 حیدري، صدرالدين

 سنگلجي، محمد

 قرضاوي، يوسف

 عبدالمحمدي، حسین

 ابي صعب، روال جوردي

 رضاقلي بیگ، قرن

 زارعي، سعداهللا

١٢٩٠محمدي ، محمد،   - 

 الگار، حامد

 يكرنگیان، حسین

 احتشامي، منوچھر

نوراهللا, قیصري  

 کريمي پور، داوود

واديوسفیان آراني، ج  

 آبراھامیان، يرواند

 ذوالفقاري، مھدي

 حافظ نیا، محمدرضا

 عاقلي نژاد، محمد امین

 باقري، محمود

 حاتمي، علي

 شون ماكرز، ھانس

 نوذري، عزت اله

 عبدي، عباس

 چراغي، معصومه

 كالنتري، عبدالحسین

 میرزائي، سارا

 يكرنگي، محمد

 مشیر، زھراسادات

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۵  ١٣٩٧١٣٩٧  �داد �داد   --�ھارم�ھارم  ��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

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٤٠ 

٤١ 

٤٢ 

٤٣ 

٤٤ 

٤٥ 

٤٦ 

٤٧ 

٤٨ 

٤٩ 

٥٠ 

٥١ 

٥٢ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 بايسته ھاي حقوق اساسي

 روش ھاي پژوھش در روابط بین الملل

گزيده انديشه ھاي حقوقي: مامن قافله دل و دانش   
 تقديمي به استاد فرزانه جناب آقاي دكتر حسنعلي

 دروديان
 اخالق و حقوق كیفري

ھا، تجار و اسنادقرارداد(حقوق تجارت براي مديران   
 (تجاري

 شرايط مسئولیت مدني پلیس در حقوق ايران و انگلیس

نگاھي: ( رويكردي نوين به حقوق آفرينش ھاي فكري  
 (فلسفي و رھكاوي اثباتي در حقوق بین الملل خصوصي

 فقه استداللي ؛ ترجمه تحرير الروضه في شرح اللمعه

 تحرير الروضه في شرح اللمعه

ابالغ و مواعد: ین دادرسي مدنينكته ھاي كلیدي آئ  

دوره ي بنیادين: آيین دادرسي مدني  

 آشنايي با قانون اساسي

 نظام حقوقي اراضي ملي شده با اصالحات و اضافات

 نیابت در روابط تجاري و مدني

 دستور در محاكم حقوقي

آثار و نوشته ھا( داريوش قاسمیان دستجردي  ) 

بوف: ( موردي شخصیت زن در رمان ھاي ايراني مطالعه   
 (كور، زني كه مردش را گم كرد، كلیدر و جاي خالي سلوچ

 حقوق پديدآورندگان نرم افزارھاي كامپیوتري

 قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران در نظم حقوقي
 کنوني

 مجموعه كامل و تفصیلي قانون اساسي جمھوري
 اسالمي ايران

تاريخي-تطبیقي-علمي(مجموعه محشي قانون مدني  ) 

سعه پايدار و محیط زيستتو  

JF56 .P4G481 

JZ1234 .L3R419 

K235 .J6M3 

K247.6 .B6A5 

K3943 .S2H6 

K579 .K5S5 

K7550 .I7R6 

KD616 .S42S419 

KD616 .S42S42 

KMH1710 .N62 

KMH1710 .S5A9 

KMH2070 .S2A5 

KMH3056 .T6N4 

KMH861 .A4N5 

KN397 .M72 

PIR3405 .Q3D3 

PIR4009 .Z3M6 

QA76.76 .N3S2 

R KMH2064.5 1358 .I7 

R KMH2064.5 1368 .M35 

R KMH500 .I7M6 

R REF .P3T6 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  62

 پديدآور

 قاضي ، ابوالفضل

كريستوفر كي  المونت،   

 جنیدي، لعیا

 برھاني، محسن

 صادقي نشاط، امیر

 خیاطي گرگري، ماھديس

انپور، فرھاداير  

 دادمرزي ، علیرضا

 شھیدثاني ، زين الدين بن علي

 معاونت آموزش قوه قضايیه

 شمس، عبداهللا

 صادقي نشاط، امیر

 طلوع شمس، احمد

١٣٢٤امیر معزي، احمد،   - 

 مصدق، محمد

 قاسمیان دستجردي، داريوش

 مختارزاده، مريم

 صادقي نشاط، امیر

 وكیل، امیرساعد

 تیال، پروانه

رودي ، محمدجعفر،جعفري لنگ  
1302- 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام،
 مركز تحقیقات استراتژيك

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۶  ١٣٩٧١٣٩٧  �داد�داد  --�ھارم�ھارم  ��ت و��ت و  �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 
 

 

1397خرداد  –تازه هاي کتاب هاي التین   

                
        

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

1 

2 

3 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

Cours de droit civil francais 

The International Legal Order: Current Needs and 
Possible Responses 

Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law.- V. 1 
(1994)- 

KV1195 .B561 

KZ3410 .I59 

R KMC3.2 .Y31 

1 

2 

2 

 مجموع کل نسخه ھا :  5

 پديدآور

Beudant, Robert 

Crawford, James 

Cotran, Eugene 

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۷  ١٣٩٧١٣٩٧  �داد�داد  --مم�ھار�ھار��ت و ��ت و   �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 
 
 

گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم � ��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم � ––�زه � �زه �                                گاه ���انیا�ی دا��  ۸  ١٣٩١٣٩٧٧      �داد�داد  --��ت و �وم��ت و �وم    �ماره�ماره--�م�م� � سال � سال �   --یا�ی دا��

 1397  خرداد -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 4629 

بررسی علل شکنندگی 

-2005(دولت در عراق

2015( 

 زهرا بازدار 
محمدصادق 

 کوشکی
 لعات منطقه ايمطا

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/11/29

2 4630 

احکام خاص مسوولیت 

مدنی در قراردادهاي بهره 

برداري از نرم افزارهاي 

 رایانه اي

 امیر محمدي
امیر صادقی 

 نشاط

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/07/05

3 4631 

سیاستگذاري توسعه در 

 آسیب(اقلیم کردستان 

شناسی توسعه ي اقتصادي 

از منظر حکمرانی 

 )2005-2018خوب

محمد 

 کاکحمد

حمیدرضا 

 ملک محمدي
 97خرداد  1397/02/01 دکتري علوم سیاسی

4 4632 

هستی شناسی شدن نزد 

مالصدرا و ژیل دلوز و 

پیامدهاي آن براي نظریه 

 سیاسی

محسن 

 جمشیدي
 97خرداد  1396/10/17 دکتري علوم سیاسی احمد خالقی

5 4633 

شبکه هاي اجتماعی 

مجازي و آنومی هاي 

 نوظهور

 علوم سیاسی سجاد ستاري محمد رهبري
کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/07/04

6 4634 

صیانت از حقوق ملت در 

آراء و نظریات شوراي 

 94تا  86نگهبان از سال

 حقوق عمومی فیروز اصالنی وحید زارع
کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1395/07/13

7 4635 

گونه شناسی رویکردهاي 

معطوف به ایدئواوژي در 

نظریه پردازي انقالب اسالمی 

 1357ایران 

 مرضیه بقیري
سعید حاجی 

 ناصري
 97خرداد  1396/11/15 دکتري علوم سیاسی
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8 4636 

قرارداهاي توزیع انرژي 

در حقوق ایران و اتحادیه 

 اروپا

سعید 

 امیرخانی

نصراله 

 ابراهیمی

حقوق تجاري 

اقتصادي بین 

 المللی

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/07/03

9 4637 

ارزیابی تطبیقی ساختار و 

کارکرد تنظیم مقررات 

 انرژي 

سیده لیال 

 مقیمی
 ولی رستمی

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1397/03/07

10 4638 

بررسی جنگ هاي بین 

مسلمانان از نظر حقوق 

 بین الملل اسالم

 البداويجنان 
محمدجواد 

 جاوید
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/06/25

11 4639 
تاثیر آزادسازي اقتصادي 

 بر توسعه صنعتی ویتنام

نورالدین 

 ییالقی
 مطالعات منطقه اي علی صباغیان

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/11/29

 عقل،اسطوره،و امر سیاسی 4640 12
محسن عباس 

 الیزاده مرزب

جهانگیر معینی 

 علمداري
 97خرداد  1393/04/14 دکتري علوم سیاسی

13 4641 

وضعیت معامالت تاجر 

ورشکسته در نظام حقوقی 

افغانستان با نگاهی به 

 حقوق ایران

عبداهللا 

 اسماعیلی

علیرضا 

 محمدزاده

حقوق اقتصادي 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/11/30

14 4642 

ر سیاست نقش زبان د

نقش سخن :مطالعه موردي

در پیروزي )ره(امام خمینی

 انقالب اسالمی

 مریم طاهري
صادق زیبا 

 کالم
 97خرداد  1396/11/30 دکتري علوم سیاسی

15 4643 
حقوق بشر در نظریه 

 عدالت جان رالز

شاهرخ 

 صحرایی

محمدجواد 

 جاوید
 حقوق بشر

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1391/07/01

16 4644 

ر خانم تاچر بر رویکرد تاثی

بریتانیا به عضویت در 

 اتحادیه اروپا

 مطالعات منطقه اي علی صباغیان آیالر امبري
کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/06/27
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17 4645 

اسباب ضمان قهري در 

فقه اهل سنت و حقوق 

افغانستان با مطالعه تطبیقی 

در حقوق مدنی ایران و 

 مصر

یحیی 

 مجددي
 حقوق خصوصی محسن صفري

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/11/29

18 4646 

بررسی تاثیر شکل گیري 

اتحادیه اروپا بر روابط دو 

جانبه آلمان با جمهوري 

 اسالمی ایران

فرزانه 

مصطفی 

 جوکار

 مطالعات منطقه اي علی صباغیان
کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/06/26

19 4647 
دکترین اوباما و تحول در 

 منیتی خاورمیانهنظم ا

مهدیه معدن 

 نژاد 

محمد 

 جمشیدي
 مطالعات منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/11/30

20 4648 

بررسی علل بی ثباتی 

-1357سیاسی در ایران 

1285 

سیدحامد 

 بهشتی
 97خرداد  1396/09/21 دکتري علوم سیاسی حمید احمدي

21 4649 
وظایف نهاد سردفتري در 

 رانسهحقوق ایران و ف

معصومه 

ابراهیمی 

 رهنما

 مرتضی عادل
حقوق ثبت اسناد 

 وامالك

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1392/11/28

22 4650 

بررسی نقش جریانات 

سلفی در تحوالت سیاسی 

 2014تا2010مصر از سال 

تورج افشاري 

 بدرلو

محمدصادق 

 کوشکی
 مطالعات منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 97خرداد  1396/11/24
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 1397 خرداد  نشریاتزه هاي تا

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1396مرداد / 136پیاپی / 5شماره / سال دوازدهم اطالعات حکمت و معرفت ماهنامه 1

 1394-1390/ 8،9، 2،4،6شماره  آموزه هاي حقوق کیفري دو فصلنامه 2

 1395-1391/  14و 11، 9-7، 5-4شماره  آموزه هاي فقه مدنی دو فصلنامه 3
 1396بهار و تابستان / شماره یازدهم/ سال پنجم پژوهش سیاست اسالمی دو فصلنامه 4

 1396تابستان  -بهار /  75-74پیاپی / وزدهمنسال  پژوهش هاي دانش انتظامی فصلنامه 5

 1395پاییز / 13شماره  پژوهش هاي منطقه اي فصلنامه 6

 تعالی حقوق فصلنامه 7
بهار / 17و14شماره / سال هشتم دوره جدید

 1395و زمستان 
 1396تابستان / 19شماره / جدیدسال نهم دوره  تعالی حقوق فصلنامه 8

 )نامه مفید(حقوق تطبیقی  دو فصلنامه 9
و 1395پاییز و زمستان / 107-106شماره 

 1396بهار و تابستان 
 92زمستان / 64شماره / سال هجدهم دیدگاههاي حقوق قضایی فصلنامه 10
 93بهار / 66شماره / نوزدهمسال  دیدگاههاي حقوق قضایی فصلنامه 11

 94زمستان / 72شماره / سال بیستم دیدگاههاي حقوق قضایی فصلنامه 12

 دیدگاههاي حقوق قضایی فصلنامه 13
 -بهار/ 76-73شماره / سال بیست و یکم

 1395زمستان 
 1396بهار / 49شماره پیاپی راهبرد توسعه فصلنامه 14

 1396بهار و پاییز /  39و 37شماره  /سال چهاردهم راهور فصلنامه 15

 رأي فصلنامه 16
 -پاییز  /13-8شماره / سال سوم و چهارم

 1394-1393زمستان 
 1395پاییز و زمستان / شماره دوم/ دوره اول  رویه قضایی  دو فصلنامه 17

 1394زمستان /14پیاپی / دوره چهارم سیاست جهانی  فصلنامه 18

 سیاست خارجی فصلنامه 19
-121پیاپی / 4-1شماره / سال سی و یکم

 1396زمستان  -بهار/ 124

پاییز و زمستان / 88شماره / سال بیست و سوم فقه  دو فصلنامه 20
1395 
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 فقه  دو فصلنامه 21
تابستان / 86-84شماره / سال بیست و دوم

 1394زمستان   -

 فقه دو فصلنامه 22
بهار و / 90-89شماره / سال بیست و چهارم

 1396تابستان 

 )ع(فقه اهل بیت  فصلنامه 23
 - 80شماره / بیست و دوم –سال بیستم 

 1395زمستان  -1393زمستان / 86
 1395زمستان / 164-162شماره / دوره دوم کانون   ماهنامه 24
 1396خرداد / 115شماره / سال دوازدهم مدرسه حقوق ماهنامه 25

 مدیریت و پژوهش هاي دفاعی فصلنامه 26
-73و71شماره / پانزدهم -سال دوازدهم 

 1392-1395سال / 83و 81-80و 78
 1396زمستان -تابستان / 100-98شماره  مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز فصلنامه 27

 1396بهار و پاییز /  22و 20شماره / سال ششم مطالعات پژوهشی راهور فصلنامه 28

 1396بهار و تابستان / 2-1شماره / 47دوره  مطالعات حقوق عمومی فصلنامه 29

 مطالعات خاورمیانه فصلنامه 30
/ 85پیاپی /شماره سوم/ سال بیست وسوم

 1395پاییز 
 1395-1392/ 35 -28شماره  مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق فصلنامهدو  31
 1396بهار/ شماره اول/ سال بیست و دوم )االهیات فلسفه و(نظر  نقد و فصلنامه 32

 




