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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    ���تان���تان    ––پ��مپ��م��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 تابستان لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 76 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 1

 48 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی جباري نژاد پریسا 2

 39 هیات علمی علوم سیاسی جواد محمدجعفر 3

 27 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی حسینی احمد 4

 25 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی مکرمی پور محمدباقر 5

 23 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سعید محمدحسین  6

 22   دکتري علوم سیاسی نوبهار منهآ 7

 20 ارشد   کارشناسی حقوق عمومی سعیدي زینب 8

 20  تخصصی  دکتري حقوق کیفري  مرتضوي سیدمسعود 9

 20 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سلیمانی مسعود 10

 20  کارشناسی علوم سیاسی عطایی رضا 11

 20 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی یوسفی محمدعقیل 12

 19 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی اسحاقی  زینب  13

 19  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی عبدلی نعیم 14

 76 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 15

 48 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی جباري نژاد پریسا 16

 39 هیات علمی علوم سیاسی جواد محمدجعفر 17

 27 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی حسینی احمد 18

 25 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی مکرمی پور محمدباقر 19

 23 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سعید محمدحسین سعید 20



9317تابستان –امانت  تعدادهای دارای بیشترین کتاب  
 تعداد دفعات   کتاب  عنوان رديف

 51 بنيان هاي نظري نظم و رژيم هاي بين المللي: نظريه هاي روابط بين الملل 1

 51 (به زبان ساده) روش تحقيق در علم حقوق 2

3 Droit International Privet 51 

 9 معاصرفقه و سياست در ايران  4

 9 فقه و سياست در ايران معاصر 5

 9 سياستگذاري عمومي 6

 8 (ش. ھ0423-0931)از نهضت سلفيه سيدجمال تا بهار عربي: سير تحول جنبش هاي اسالمي 7

 8 از انديشه تا عمل: نوسازي و اصالحات در ايران 8

 8 سياست و حكومت در اياالت متحده 9

 8 اري بين الملليقانون حاکم در داوريهاي تج 11

 7 تاريخ فلسفه 11

 7 تاريخ ايران مدرن 12

 7 تاملي درباره ايران 13

 6 راهنمايي مقدماتي بر پساساختارگرايي و پسامدرنيسم 14

 6 (0011 - 0912)ايران دوران قاجار و برآمدن رضاخان  15

 6 درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران معاصر: ايران بين دو انقالب 16

 6 دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران 17

 6 تولد زندان: مراقبت و تنبيه 18

 6 سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني 19

 6 تاريخ فلسفه سياسي غرب، عصر جديد و سده نوزدهم 21

 

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه          گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش      93193177      اتبستاناتبستان--پنجمپنجمشصت و شصت و شماره شماره --ممت ت ش ش ه ه ال ال سس  --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش
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7931تابستان  -فارسیتازه های کتاب های   

 رديف

 

 تعداد شماره راهنما

 نسخه

  عنوان

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

31 

انشكده حقوق و علوم سياسيد  

 الگوي چهار وجهي براي ارزيابي توسعه علوم انساني

مقاالتي در باب و از منظر علوم: راه و رسم منزل ها   
 انساني

از رنسانس تا جنگ جهاني اول)زمينه تاريخي مدرنيته  ) 

جستارهايي فلسفي در عصر: فلسفه به مثابه روش  
 كنوني

مقاالت و سخنرانيهامجموعه اي از : فلسفه و فرهنگ  

سياسي -رساله الهي   

 مفهوم ايدئولوژي

 رنسانس فلسفه

تعبير خواب در سرزمين هاي: خواب و رويا فراسوي مرزها   
 اسالمي

 فيزيولوژي برگشت از عقيده سياسي و شستشوي
 مغزي

 كمال گرايي و بي طرفي و آثار آن در ساختار قدرت و

 حقوق عمومي
 تاريخ انديشه هاي ديني

و روابط بين المللدين   

 دين در قرن بيست و يكم

 قرآن و مساله زن

رويارويي دو فرهنگ: مسلمانان چين   

 قاعده مصلحت در مقررات خانواده

 مسائل منطق حقوق و منطق موازنه

 قاعده هشدار در مسئوليت مدني

تئوري موازنه: فلسفه عمومي حقوق بر پايه اصالت عمل  

 حقوق جزائي اسالم

ام قضايي اسالمتعزيرات در نظ  

 جزم انديشي و خشونت مذهبي

 وهابيت در بوته نقد

 حاكميت قانون و واليت مطلقه فقيه

 چهره اسالم در اروپاي قرون مياني

 آينده اسالم

 اخالق اسالمي و شبه مدرنيته

 حقوق بين الملل در اسالم

 درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسالم

 عدالت در اسالم

AZ101 .Q3O4 

AZ103 .P3R3 

B105 .T3K5 

B21 .W519 

B29 .M6F3 

B3985 .S5T719 

B823.3 .L319 1380 

B99 .F3J3 

BF1091 .D719 

BF633 .S2B319 

BF698.35 .K3R3 

BL48 .E4H519 

BL50 .D519 

BL80.2 .F5R419 

BP104 .Z3M4 

BP16.13 .I8M819 

BP161.7 .P6Q3 

BP163.8 .J3M3 

BP169.52 .T3A4 

BP190.2 .J3F3 

BP195 .M35H6 

BP195.6 .S2T3 

BP207.6 .G5B313 

BP207.6 .K3V3 

BP223.8 .K3H3 

BP227.3 .S6W419 

BP229 .E8F819 

BP229 .V3E819 

BP230.1 .M6H6 

BP230.12 .A41D3 

BP230.12 .H3E4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 پديدآور

 قانعي راد، محمدامين

 پايا، علي

 خاتمي ، محمود

 علوي، محمدكاظم

 مجتهدي، كريم

 اسپينوزا، بنديكتوس دو

 مجيدي ، فريبرز

 جعفري لنگرودي، محمدجعفر

 مارلو، لوئيز

 سارجنت، ويليام والترز

 رحمت الهي، حسين

 الياده، ميرچا

 هابرماس، يورگن

 فيشر، مري پت

 مهريزي، مهدي

، رافائلايزرائيلي  

1348پورعبداهلل ، كبري،   - 

 جعفري لنگرودي، محمدجعفر

 اكبري، پرويز

 جعفري لنگرودي، محمد جعفر

 محمودي، عباسعلي

 سليمي، محمد

 قزويني حائري، محمدحسن

 كريم زاده، پروانه

 كدخدايي، عباسعلي

 سادرن، ريچارد ويليام

 اسپوزيتو، جان ال

 وحدت، فرزين

 موسي زاده، ابراهيم

ني، علي اكبرعليخا  

 حاتمي، محمدرضا

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                  گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش  5  79317931تان تان اتبس اتبس     --پنجمپنجمشصت وشصت و  شمارهشماره  --ممهشت هشت سال سال   --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش



 تعداد شماره راهنما رديف

 نسخه

  عنوان

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

51 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

61 

61 

62 

م سياسيدانشكده حقوق و علو  

 تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه كشورهاي
 اسالمي

حجاب"آسيب شناسي فلسفه قانوني  " 

 مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسالم و غرب

رويكردي اقتصادي و فقهي: بانكداري اسالمي  

 اسالم گرايي يا اسالم ؟

 دين و دولت در عصر مدرن

يفقه حكومت اسالمي؛ از منظر شيعه و سن  

 مباني آيين و انديشه سياسي در اسالم

نقد و بررسي نظر فقهاي شيعه: جنگ و صلح در اسالم  
 در آيينه قرآن و سنت

 مباني نظري بنيادگرايي

 وهابي و وهابيت

 وضعيت سياسي شيعه در ايران قبل از صفويه

 اخالق خانواده

 اخالق اسالمي؛ مباني و مفاهيم

ريت در عهد نامهآيين نامه حكومت و مدي: داللت دولت  
 مالك اشتر
زندگي نامه آيت اهلل سيدعلي حسيني: شرح اسم  
ش1318 -ش 1357)خامنه اي  ) 

 زندگي سياسي و اجتماعي آيت اهلل العظمي حاج سيد
 محمد تقي خوانساري

خاطرات و انديشه هايي از آيت اهلل: شوكران انديشه  
قدس سره)صالحي نجف آبادي  ) 

رآني حقوقپژوهش نامه ق: تبيان حقوق   

 قوانين موضوعه ايران در آيينه ي قرآن

رويكردي نوين)بازانديشي در قاعده هاي بنيادين حقوقي   
 (به روش شناسي شناخت قاعده هاي فقهي ـ حقوقي

لبنان و حوزه خليج فارس, عراق  

 عربستان سعودي

 بررسي تاريخ حكاياتي از تمدن هاي برجاي مانده و
 منقرض

ادگيري در عصر سياره ايانديشه پيچيده و روش ي  

 ده جستار در جنگ هاي صليبي

غرب و نوشتن تاريخ: اسطوره سفيد  

 معنا در تاريخ

 مقدمه اي بسيار كوتاه بر انقالب ها

 فاشيسم

غريبه اي در دربار انگليس: دايانا  

BP230.17 .M3T3 

BP230.17 .N3A8 

BP230.172 .A9M6 

BP230.22 .S5B3 

BP231 .A8I819 

BP231 .F4D5 

BP231 .S5F419 

BP231 .T3M31 

BP231.6 .S6J3 

BP233.3 .M3Q319 

BP238.6 .B7A319 

BP239 .K5V3 

BP247.8 .A45 

BP247.8 .A48 

BP38.09 .S9D4 

BP55.3 .B4S5 

BP55.3 .K5A8 

BP55.3 .S2S5 

BP99 .Q3T4 

BP99.6 .T3Q3 

BP169.5 .I7B3 

BP239 .N3R419 

BP239 .S5I219 

CB63 .T6S819 

D105 .M6E419 

D159 .R4D3 

D16.8 .Y6W519 

D16.9 .L6M419 

D21.3 .G6R419 

D726.5 .T4F319 

DA591 .M6D519 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 مظاهري كوهانستاني، رسول

 نظيفي، عباس

 عظيم زاده اردبيلي، فائزه

 شعباني، احمد

 عشماوي، محمدسعيد

داودفيرحي،   

 شاوي، توفيق محمد

 تقوي، سيدمحمدعلي

 سودمندي، عبدالمجيد

 موصللي، احمد

 بريجز، هارفورد جونز

 خوش چشم آراني، حسن

 آيت اللهي، زهرا

 عليزاده، مهدي

 دلشادتهراني، مصطفي

 بهبودي، هدايت اهلل

 اسدي مبرهن، شكراهلل

 صالحي نجف آبادي، نعمت اهلل

 قاسم زاده، سيدمرتضي

فهيمهتقوي مندي،   

 ايرانپور، فرهاد

 نكاش، اسحاق

 ابراهيم، فواد

 توينبي، آرنولد جوزف

 مورن، ادگار

 رضايي، سميه

 يانگ، رابرت

 لوويت، كارل

 گلدستون، جك

 تورلو، ريچارد

 مورتون، اندرو

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                  گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش  6  79317931اتبستان اتبستان     --پنجمپنجمشصت وشصت و  شمارهشماره  --ممهشت هشت سال سال   --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش



 رديف

  

 تعداد شماره راهنما

 نسخه

  عنوان

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

71 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

81 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

91 

91 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي

سيماي يك تاريخ انديش: ارنست نولته  

 زندگي قيصرها

(CIS ) كتاب كشورهاي مستقل مشترك المنافع 1)؛  ) 
 (CIS ويژه مسائل امنيتي)

 سه رساله درباره قفقاز

هوري آذربايجاننگاهي نو به تاريخنگاري جم  

 منطقه گرايي اوراسيايي سازمان همكاري شانگهاي

1981تا اواخردهه )تاريخ روماني ازديرباز تاكنون  ) 

2112الگوها، اسناد و تفاسير : سياست خارجي تركيه  - 
2001 

 مسئله حجاب در تركيه

 يهوديان و جنبش هاي سري در دوران جنگ هاي صليبي

ي محكمه العدل الدوليهفتو: الجدار العازل االسرائيلي  

 (دراسات و فصوص)
جنايتكاران حقيقي جنگ: فاتحين جهاني  

تاريخ جديد عربستان، پادشاهان،: عربستان از درون  
 نهادهاي ديني، ليبرال ها و افراطيون

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

 گزيده اسناد خليج فارس

ير تاريخافغانستان در مس  

مجموعه کشورهاي اسالمي: پاكستان  

 برآورد استراتژيك پاكستان

 مسلمانان هند بريتانيا

مجموعه کشورهاي اسالمي: مالزي  

 خطي در شن

 ريشه هاي بحران در خاورميانه

 سياست خارجي جهاني و منطقه اي چين در قرن بيست
 و يكم

 نقش خاندان كركي در تاسيس و تداوم دولت صفوي

 قزاق ها

 تاريخ ايران در عصر افشاريه

بحثي درباره گفتمانهاي: تاملي در مدرنيته ايراني   
 روشنگري و سياست مدرنيزاسيون در ايران

 مكتوبات و بيانات سياسي و اجتماعي علماي شيعه دوره
 قاجار

 ايران و قضيه ايران

DD290.24 .G4E719 

DG277 .S8V519 

DK1.5 .K42 

DK511 .Q3S4 

DK694.6 .Z6A919 

DK859.57 .A7E819 

DR217 .J47 

DR477 .S519 

DR605 .K3B319 

DS117 .A4Y319 

DS119.76 .J45 

DS149 .M3W619 

DS244.63 .L3I519 

DS275.21 .M65 

DS326.23 .G6 

DS356 .G6A4 

DS376.9 .S2P3 

DS384 .N3B3 

DS463 .H3M419 

DS592 .S2M3 

DS62 .B3L519 

DS63.1 .A3R9 

DS779.27 .S2S5 

DSR1176 .J3N3 

DSR120 .M5Q3 

DSR1259 .S5T3 

DSR1315 .M5N419 

DSR1315 .R3M3 

DSR1325 .C8P419 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 
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 پديدآور

 گرليش، زيگفريد

 سوئتونيوس

 شوري، محمود

 رضاقلي بيگ، قرن

 ذوالفقارلي، محرم

 آريس، استيون

 احمدزادگان ، جعفر

 دايي اوغلو، علي

 كاواكچي، مروه

 موسسه فرهنگي و هنري آفتاب
 خرد

 قاسم، انيس مصطفي

 مارشالكو، لوئيس

 ليسي، رابرت

1291محمدي ، محمد،   - 

هوزارت امورخارج. ايران . 
 دفترمطالعات سياسي وبين

واحدنشراسناد. المللي  
 غبار، غالم محمد

 صفوي، سيدحمزه

1348نظيف كار، غزاله ،   - 

 هاردي، پيتر

 صفوي، سيدحمزه

 بار، جيمز

 احمدي، حميد

 سازمند، بهاره

 جعفريان، رسول

 ميرزائي، محسن

 شعباني، رضا

 ميرسپاسي، علي

 رجبي، محمدحسن

 كرزن، جورج ناتانيل كرزن
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

مطالعه مناسبات)جواني در سياست فقط يك كلمه است  
داران پير و جوان از مشروطه تا دهه چهلسياستم  

 (شمسي
 يك سال در ميان ايرانيان

 ايران و ظرفيت هاي فرهنگي اكو

زمانه و كارنامه( ساالر لشكر)عباس ميرزا فرمان فرماييان   
 سياسي و اجتماعي يك سال در قشون فرانسه روابط

 ناپليون و ايران
 مجموعه مقاالت خليل ملكي

اقبال زندگاني سياسي خاندان  

 مجموعه مكاتبات و اسناد، خاطرات و آثار فيروز ميرزا فيروز
 (نصرت الدوله)

خاطرات سياسي دكتر جواد صدر)نگاهي از درون  ) 

 تاريخ تجزيه ي ايران

 ريشه هاي انقالب ايران

و حقوق اساسي جمهوري اسالمي( ره)امام خميني   
 ايران

زندگي نامه امام روح اهلل موسوي: الف الم خميني  
ش1357 -ش 1281)خميني  ) 

مجموعه مقاالت دانشمندان تاجيك: رسول بيداري شرق  

 شوروي و جنگ ايران و عراق

فرصت ها، تهديدات و چالش هاي: كتاب امنيت بين الملل  
 فراروي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران

روندها و چشم اندازها: روابط ايران و آسياي مركزي  

اختالفات کشورهاي حوزه نظام بين الملل و ژئوپليتيک  
 خليج فارس

 سرگذشت درياي مازندران

گفتگوهايي در زمينه فرهنگ)درحوالي همين كوچه ها   
 (ايران امروز

امين السلطان در سفر به: اندراحواالت ايران و ايرانيان   
 اطراف و اكناف جهان

 مجموعه مقاالت همايش تخصصي نگاهي دوباره به
 وضعيت كشور هند

زندگي و خاطرات جالل طالباني: لسا 61پس از   

 تاريخ آفريقاي جنوبي

استراتژي امپرياليسم در : )سپتامبر 11جهان پس از 
 هزاره
 حقوق ورزشي با نگرش به ورزش تكواندو (سوم

 نظارت حاكميتي دولت بر آب هاي زيرزميني

 اخالق زيست محيطي

گذار از مادرساالري به پدرساالري: پدرساالري   

DSR1329 .J3J3 

DSR1379 .B7Y419 

DSR139 .N6I7 

DSR1399 .F3F3 

DSR1476 .M3M3 

DSR1485 .S5Z4 

DSR1486 .F5M3 

DSR1486 .S2A3 

DSR1501 .T3T3 

DSR1551 .K4R619 

DSR1574.5 .Q3E4 

DSR1576 .B4A4 

DSR1576 .R3R319 

DSR1604 .K3S5 

DSR1652 .F6 

DSR1656 .A8S25 

DSR2134 .S2N4 

DSR2160 .T3S2 

DSR63 .F3D3 

DSR78 .H3A5 

DS402.5 .H3M3 

DS79.66 .T3Q3 

DT1787 .B4S619 

E902 .S4G3 

G7731 .A4H6 

GB1153 .D6N4 

GE42 .P6E519 

GN487 .R419 
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 پديدآور

 جالئي پور، حميدرضا

 براون، ادوارد گرانويل

طاتپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتبا  

 فرمان فرماييان، عباس

 ملكي، خليل

 شاهدي، مظفر

 فيروز، فيروز

9731 - 1291صدر، جواد،   

 طالع، هوشنگ

 كدي، نيكي

 اصالني، فيروز

 بهبودي، هدايت اهلل

 رسوليان، قهار

 كرمي، جهانگير

1343عبداهلل خاني ، علي ،   -     . 

 سنايي، مهدي

 صادقي، شمس الدين

 تكميل همايون ، ناصر

نعمت اهلل فاضلي،  

 حديدي، مختار

 همايش تخصصي نگاهي دوباره به
1389)  وضعيت كشور هند   : 

 (تهران
 قانعي فرد، عرفان

 برگر، آيريس

 سيف، احمد

 احسني فروز، محمد

 درجي، ارسالن

 پويمان، لوئي پي

 ريد، اولين
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 نوروز در كشورهاي حوزه تمدني ايران

راهنمايي عملي: مهارت هاي نظريه پردازي و مدل سازي  
 براي پژوهشگران علوم اجتماعي

چالش توسعه پرشتاب و هماهنگ: ي چيني توسعهالگو  
 سازي دوباره ي دولت و جامعه

 رقابت هاي اقتصادي چين و ژاپن در آسياي جنوب شرقي

 مدارهاي توسعه نيافتگي دراقتصادايران

 مجموعه مقاالت اقتصاد پنهان

 بررسي وضعيت قاچاق كاال در ايران و چند كشور متناظر
( گاه هااز نظر قوانين و عملكرد دست ) 

بررسي تطبيقي قوانين مربوط به قاچاق كاال در 
 كشورهاي

 سلسله نشست هاي تخصصي اقتصاد پنهان ايران، تركيه، هند، چين و ايتاليا

 روش هاي ايجاد باور هاي پرهيز و مقابله با قاچاق كاال در
 جمعيت مرزنشين

 حقوق شركتهاي فراملي

برداري،تحليل حقوقي ساختار قراردادهاي ساخت، بهره   
 با نگاهي بر صنعت نفت و گاز (BOT) واگذاري

 آينده كار

 جامعه شناسي كار

مروري بر نظريات نوسازي،: تغيير اجتماعي و توسعه  
 وابستگي و نظام جهاني

 ارتباطات توسعه در جهان سوم

راهنماي علمي و كاربردي براي: روش هاي توسعه  
 محققان، مديران و برنامه ريزان

ذر زمانقيمت نفت در گ  

قاچاق" علل گرايش به مصرف كاالهاي خارجي   " 

 اقتصاد سياسي جهاني درك نظم اقتصاد بين الملل

تصميم گيري و مذاكره در روابط: ديپلماسي اقتصادي نوين  
 اقتصادي بين المللي

 : مجموعه مقاالت سيزدهمين سمينار بيمه و توسعه
1385بيمه هاي خرد آ ذر   

و اصالت گرايي فرهنگي در درآمدي تطبيقي بر مدرنيت  
 روسيه و ايران

 جامعه شناسي علم مناقشه برانگيز در ايران

 جامعه شناسي فرهنگ

 گفت و گو با علي اكبر كوثري

مجموعه)درآمدي بر روش شناسي مطالعات فرهنگي   
 (مقاالت

 مطالعات فرهنگي، نظريه و عملکرد

 جامعه شناسي بدن

GT4784 .S2N6 

H62 .J3T519 

HC427.95 .U7R419 

HC441 .R3R4 

HC473 .A95 

HD2341 .I7M3 

HD2346 .I7M6 

HD2346 .I7M61 

HD2346 .I7S4 

HD2346 .I7Y3 

HD2755.5 .L3H6 

HD3871 .T3T3 

HD4904 .R6F819 

HD6955 .G7S619 

HD75 .S619 

HD76 .M4C619 

HD77 .M5M419 

HD9560.4 .C3O519 

HF1040.9 .I7H6 

HF1359 .G5G419 

HF1359 .N419 

HG8071 .S4M3 

HM487 .R3D3 

HM606 .F3A9 

HM606 .F3A92 

HM621 .K6G5 

HM621 .M5D3 

HM623 .B3C819 

HM636 .L4S619 
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 پديدآور

 سازمند، بهاره

 جاكارد، جيمز

 اوريو، پائولو

 رمضاني، احمد

 عظيمي ، حسين

 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و
 ارز

 مجتهد، داود

 مجتهد، داود

 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و
 ارز

 يعقوبي، داريوش

 الجوردي، سيدعرفان

 تنها، حامد

 رابرتسون، جيمز

 گرينت، كيت

ي ، محمودحبيبي مظاهر  

سرينيواس آر ملکوت،   

 ميكلسن، بريتا

 كارولو، سالواتوره

 حسيني، حسن

 گيلپين، رابرت

 بين، نيكالس

 ) سمينار بيمه و توسعه
تهران:  1385: سيزدهمين  ) 

 رشيدي، احمد

 آزاد ارمكي، تقي

 آزاد ارمكي، تقي

 كوثري، علي اكبر

 ميرزايي، حسين

 باركر، كريس

 لوبرتون، داويد
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

مطالعه اي در باب: انسان اخالقي و جامعه غير اخالقي   
الق، سياست و عدالتاخ  

 عدالت در انديشه و عمل دولت هاي جمهوري اسالمي
 ايران

 كند و كاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي

يك نسل پس از عبدالكريم)حديث نوانديشان ديني   
 (سروش

 مجموعه مقاالت همايش سراسري زنان، مسائل
اجتماعي و جهاني سازي -فرهنگي  

تايلند -سيماي زن درجهان   

مروري بر:  اجتماعي ايران -ان در تاريخ سياسي زن  
 زندگي، انديشه و عملكرد زنان فعال سياسي معاصر ايران

 در مواجهه با غرب و مدرنيته
 حقوق سياسي و اجتماعي زنان

 دانشگاه، هويت و سياست زندگي زنان

 جامعه شناسي تاريخي ازدواج

جابجايي نقش هاي: زنان شاغل، مردان خانه دار  
دگي درآمريكاخانوا  

 کميته ي بين المللي صليب سرخ را بشناسيم

 در پيشگيري از بزهكاري (NA) نقش انجمن معتادان گمنام

مجموعه)« مباني و مسايل»جرم و سياست جنايي   
 (مقاالت

 نظريه ها و نظريه پردازان جرم شناسي

مجموعه مقاله هاي تازه هاي)دايره المعارف علوم جنايي   
 (علوم جنايي

شناسي جرايم يقه سفيدهاجرم   

تولد زندان: مراقبت و تنبيه  

ارزيابي آنچه كه براي بزه ديدگان: عدالت ترميمي در عمل  
 و بزهكاران نتيجه بخش است

 رويارويي با بيماري ايدز در گستره حقوق بين الملل با
 نگاهي بر نظام داخلي

 بزهكاري كودكان و نوجوانان

 روش شناسي علوم سياسي

در علوم سياسي و روابط بين المللروش تحقيق   

 قدرت سياسي و ماشين دولتي

چگونه دولت ها و جوامع يكديگر را متحول: دولت در جامعه  
 ساخته و شكل مي دهند؟

چهار فصل در باب حاكميت: االهيات سياسي  

مجموعه مقاالت)جامعه مدني و انديشه ديني  ) 

 فدراليسم در جهان سوم

HM665 .N5M619 

HM671 .J3E3 

HM726 .K35 

HM728 .T3H3 

HQ1106 .H65 

HQ1220 .T5P5 

HQ1236.5 .I7R3 

HQ1735.2 .M3H6 

HQ1735.2 .T3D3 

HQ743 .L3J3 

HQ756.6 .S4D319 

HV568 .I519 

HV5825 .A9N3 

HV6018 .M6J6 

HV6026 .M65N3 

HV6028 .N3D3 

HV6768 .Q6J6 

HV8666 .F619 

HV8688 .S5R4 

HV8838 .S5R6 

HV9076 .M6B4 

JA71 .H3R3 

JA71 .S3 1380 

JC11 .B619 

JC11 .M5S819 

JC327 .S3P619 

JC336 .H3J3 

JC355 .K5F4 
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 پديدآور

 نيبور، راينهولد

 جباري، محمدحسن

 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
 گروه پژوهشي مطالعات جوانان و .

 مناسبات نسلي
 طباطبايي، سيدهادي

كورش, گوهريان  

 شاهسوندبغدادي ، پريچهره

 رمضان نرگسي، رضا

1345ملك زاده ، فهيمه ،   - 

 طيبي نيا، مهري

 لبيبي، محمد مهدي

 اسميت، جرمي آدام

 مرادي فارساني، ايمان

 ايوبي يزدي، سعيد

 محمدنسل، غالمرضا

 محمدنسل، غالمرضا

 نجفي ابرندآبادي، علي حسين

، مجيدقورچي بيگي  

1342جهانديده ، افشين ،   -     ، 
 مترجم

 شاپلند، جوآنا

محسن  سيرغاني،   

 معظمي، شهال

 حقيقت، صادق

1338سريع القلم ، محمود،   - 

 بورالتسكي، فيودر

 ميگدال، جوئل

 اشميت، كارل

 همايش جامعه مدني و انديشه
شيراز: 1376: نخستين)ديني  ) 

 خوبروي پاك، محمدرضا
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 دموكراسي و جرم انگاري

ني شدنتكوين حقوق بشر در عصر جها  

سازمان هاي غير دولتي بين المللي حقوق بشري و 
 نقض

 نقد مباني فلسفي حقوق بشر حقوق بشر در كشورهاي غربي

خاستگاه هنجارهاي اخالقي: فربه و نحيف  

افول قانون اساسي و صعود دولت سايه)دولت پنهان  ) 

فرمانروايان و فرمانبرداران در اتحاد: غصب حاكميت   
ليستيجماهير شوروي سوسيا  

 حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران

 توسعه فناوري اداري

 پسا استعمارگرايي

 نظريه اجتماعي سياست بين الملل

 نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل

 فلسفه علم در روابط بين الملل

 آموزش و پژوهش روابط بين الملل در ايران

 جهاني شدن، ناسيوناليسم و توسعه

روابط بين الملل ميان منطقه گرايي و  

 نقش سازمان فائو در تامين امنيت غذايي جهان

 فلسفه اعلي در علم حقوق

مقاالتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و: حق و مصلحت  
2فلسفه ارزش   

 اعمال قواعد امري در داوري تجاري بين المللي

 مباني، كليات و تحوالت تاريخ حقوق عمومي

جديدموضوعات و تحوالت )حقوق نفت و گاز  ) 

 مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران

 حقوق بين الملل تطبيقي ارتباطات

حقوق)حق بر مشاركت و استماع در تصميم هاي اداري   
 (عمومي

 حقوق محيط زيست و توسعه پايدار صنعت نفت و گاز

 راهنماي مذاكره در موافقتنامه هاي چندجانبه زيست
 محيطي

ي دولت هاريزگردها و الزامات حقوق  

 مسئوليت مدني ناشي از زيانهاي فناوري نانو

 قابليت پيش بيني ضرر در مسووليت مدني

JC423 .S6D4 

JC571 .C619 

JC571 .G6S2 

JC571 .J31N3 

JC575 .W3T519 

JK1726 .L6D419 

JN6531 .C3P619 

JQ1782 1359 .A6H3 

JQ1785 .E8T6 

JV51 .G3P619 

JZ1251 .W4S619 

JZ1305 .D6C619 

JZ1305 .J3C619 

JZ1310 .H3A4 

JZ1318 .M61J3 

JZ1320.7 .I519 

JZ5180 .M6N3 

K230 .J3F3 

K230 .R3H3 

K2400 .H6A4 

K3150 .M6M3 

K3195 .J3H6 

K320 .K3M62 

K3255 .S2H6 

K3400 .R4H3 

K3585 .A5H6 

K3585 .B3R3 

K3585 .G3R5 

K4122 .B6M3 

K579 .G3Q3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 سلطاني، اميد

 ذاكريان، مهدي

 گلشن پژوه، محمودرضا

 جاويد، محمدجواد

 والتسر، مايكل

 الفگرن، مايك

 كارردانكوس ، هلن

 هاشمي ، محمد

 سازمان مديريت و برنامه ريزي
 کشور

 گاندي، ليال

1341مشيرزاده ، حميرا،   -  ، 

 مترجم
 بزرگي ، وحيد

پاتريك تاديوسجكسون،   

 همايش آموزش و پژوهش روابط
 :بين الملل در ايران

 
 موثقي، احمد

 هنگي، هاينر

1343مالئي، حسين ،   - 

 جعفري لنگرودي،  محمدجعفر

 راسخ، محمد

 حسيني مقدم، سيدحسن

 موسي زاده، ابراهيم

 جاويد، محمدجواد

 کاتوزيان ، ناصر

 سعيدي، رحمان

 رضائي، حسين

ناآقاسيدجعفر كشفي، مو  

 برمكي، جعفر

 گنجعلي نژاد، منيژه

 برومند، حامد

1346غمامي ، مجيد،   - 
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217 

218 

219 

211 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

221 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

231 

231 

232 

233 

234 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 گزيده ي اسناد بين المللي حقوق كودك

نگاهي: ) رويكردي نوين به حقوق آفرينش هاي فكري  
 (فلسفي و رهكاوي اثباتي در حقوق بين الملل خصوصي

 طلب مشترك

 مباحثي از اصول فقه

 حقوق قراردادهاي بين المللي در اسالم

 آيين دادرسي مدني فرانسه

قواعد داوري موسسه ي: حقوقي آلمان  داوري در نظام  
 آلماني داوري و قانون داوري آلمان

 حقوق اداري

 حمايت كيفري از منابع آبي در حقوق آب ايران

 نظام حقوقي حاكم بر حق بهره برداري اشخاص از منابع
مطالعه تطبيقي حقوق آب در ايران و اياالت: ) آب شيرين  

 (متحده آمريكا
رت دولت بر منابع آب هايسامانه هاي حقوقي نظا  

 زيرزميني در حقوق آب ايران
 مسئوليت پزشك در نظام حقوقي ايران و فرانسه

 بررسي تطبيقي استقالل قضات و دادرسي عادالنه در
 حقوق ايران و اسناد بين المللي

تكمله پيمان: حقوق مهندسي  

بايسته هاي حقوق نظام : حقوق مالي و محاسباتي
 ماليه

جرائم عليه تماميت جسماني ،: حقوق جزاي اختصاصي عمومي در ايران  
 شخصيت معنوي، اموال و مالكيت ، امنيت و آسايش

كاربردي -علمي "عمومي  " 
 رابطه عليت در حقوق كيفري ايران و انگلستان

جايگزين تعقيب در حقوق كيفري ايران: ترك تعقيب   

حقوق تعهدات: دوره حقوق مدني   

ام حقوقي ايرانتاريخ تحوالت سن رشد در نظ  

 بررسي حقوقي اجاره رحم در ايران و مطالعه تطبيقي آن
 با ايالت متحده آمريكا

مطالعه: نظام كيفري آب هاي سطحي در حقوق آب ايران  
 موردي جرايم مرتبط با درياچه اروميه

نظريه عمومي تعهدات: حقوق مدني  

 قرارداد با عوض شناور

 شرح تفصيلي پيمان

 حقوق تجارت

ارتحقوق تج  

 مجموعه مقاالت و سخنراني هاي همايش ملي
 شناسايي قوانين و مقررات زمينه ساز و تسهيل كننده

 جرايم و اختالفات حقوقي

K639 .A35G6 

K7550 .I7R6 

K830 .M3T3 

KD620 .M643 1379 

KD639 .A99 

KJV3935.8 .C6P719 

KK4030 .H4D3 

KMH2720 .A2H6 

KMH3046 .M3H4 

KMH3046 .M3N4 

KMH3046 .M3S2 

KMH3100.5 .K3M3 

KMH3251 .S2B3 

KMH3520 .E8H6 

KMH3526 .R6H6 

KMH3800 .G6H6 

KMH3851 .T3R3 

KMH4642 .P5T3 

KMH500 .J3D6 

KMH500 .J3T3 

KMH587 .J3B3 

KMH698 .M3N4 

KMH810 .K3H6 

KMH858 .T3Q3 

KMH893 .E8S5 

KMH914 .F3H6 

KMH920 .S6H61 

KMH3799 .H3M3 
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1 
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1 

1 
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 پديدآور

 هدايتي، وحيد

 ايرانپور، فرهاد

 ملكوتي، رسول

1324محقق داماد، مصطفي ،   - 

 عظيمي شوشتري ، عباسعلي

 كوشه، ژرار

 هدايتي، وحيد

بيژن, عباسي الهيجي  

 مدنيان، غالمرضا

 مدنيان، غالمرضا

 مدنيان، غالمرضا

 كريمي نيا، مريم

، فيض اهللصالحي  

 اسماعيلي هريسي، ابراهيم

 رستمي، ولي

 گلدوزيان، ايرج

 طاهري نسب، يزداله

 پيرپايي، موسي

 جعفري لنگردوي ، محمدجعفر

 جاللي، محمدرضا

 جالليان، محمدتقي

 مدنيان، غالمرضا

 کاتوزيان ، ناصر

 طاهر خاني، حسين

 اسماعيلي هريسي، ابراهيم

 فخاري، اميرحسين

 ستوده تهراني ، حسن

 همايش ملي شناسايي قوانين و
 مقررات زمينه ساز و تسهيل كننده

1393)  جرايم و اختالفات حقوقي   : 
 (كرج
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود

 مباني حقوق جزاي بين الملل ايران

 محيط زيست درياي خزر؛ الزامات كنوانسيون تهران،
 دستاوردها و چالش ها

بررسي تحليلي قوانين و مقررات; سلب مصونيت دولت  
ده آمريكا در سلب مصونيت از جمهورياياالت متح  

 اسالمي ايران نزد محاكم اين كشور
 سياست اروپايي و برنامه هسته اي ايران

 حل اختالفات رژيم حقوقي درياي خزر

نگاهي انتقادي به فرهنگ: بسته شدن ذهن امريکايي  
 دانشگاهي

 رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت

ه ملي دانشگاهها و جوامع در حالآموزش عالي و توسع  
 گذار

 پژوهش در آموزش عالي

 ويژگي هاي اساتيد برتر

 فرهنگ و دانشگاه

مباني نظري، گونه: گفتمان ميان رشته اي دانش  
 شناسي و خط مشي هايي براي عمل در آموزش عالي

 ميان رشته اي و موقعيت هاي يادگيري

برايالگويي : فرهنگ ميان رشته اي در آموزش عالي   
 شكل گيري، استحكام بخشي و تداوم

 تشكلهاي صنفي دانشجويي

 استقالل، آموزش و تفكر انتقادي

 سواد در نظريه و عمل

 چالش ها و مباحث زنان در آموزش عالي

 هويت هاي متغير در آموزش عالي

 جامعه شناسي آموزش عالي

 آموزش و اجتماع

 مدرنيسم

درباره ي يادداشت هاي اوسينكو كنسول روسيه در رشت  
ميالدي 1917تا  1919رويدادهاي گيالن از   

 ادبيات سياسي ايران در عصر مشروطيت

 مقاالت حسن تقي زاده

 قضا و غذا

 سال جاسوسي در اسرائيل 20

گفتمان و روش شناسي پژوهش: فرهنگ و متن  
 اجتماعي و مطالعات فرهنگي

KT1332.66 .G49 

KZ3410 .M6M3 

KZ3598 .A37D3 

KZ4012 .K3S2 

KZ5675 .S2S5 

KZA1687.5 .K5S5 

LA227.3 .B4D619 

LB1028 .B3R6 

LB2322.2 .A4H519 

LB2322.2 .H519 

LB2331 .B3W519 

LB2331.65 .F3F3 

LB2361 .K5G6 

LB2361 .V3I519 

LB2361.5 .K4C719 

LB3640 .T35 

LB41 .W5E419 

LC149 .S8L5 

LC1567 .C519 

LC191.9 .C519 

LC191.9 .S619 

LC215 .G4E419 

NX454.5 .C5M619 

PG3390 .O819 

PIR3525 .Z3A3 

PIR7994 .T3M3 

PIR8358 .K4Q3 

PJ7862 .S219 

P40.3 .C819 

1 

1 

1 

1 
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1 
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4 

18 

1 

1 
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 پديدآور

 غمامي ، مجيد

 مومني،  مهدي

 . مجمع تشخيص مصلحت نظام
 مركز تحقيقات استراتژيك

عليكدخدايي، عباس  

 ثمودي پيله رود، عليرضا

 شاحيدر،عبدالكريم

 بلوم، آلن

 باقري، خسرو

 بريجز، ديويد

 تايت، مالكوم

 بين، كن

 فاضلي، نعمت اهلل

 خورسندي طاسكوه، علي

 والزان، آنتونيو

 كالين، جولي تامپسون

 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و
 اجتماعي

 وينچ، كريستوفر

برايان وي استريت،   

 كاتريل، پامال

اهك، سجادي  

پاتريشيا ج  گامپورت،   

 جرلوك، دايان

 چايلدز، پيتر

 اوفسينكوف، لئو آلكسيوويچ

 ذاكرحسين، عبدالرحيم

 تقي زاده،سيدحسن

 كشوري، عيسي

صالح مرصي, صالح  

 لي، آليسون
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

نظريه ها، تجربيات و مدل: شبكه سياستي علم و فناوري  
 مفهومي

نظريه و فرآيند: پژوهش ميان رشته اي  

 اصول مدل سازي معادالت ساختاري

و آلمان گزيده اسناد روابط ايران  

 گزيده اسناد روابط ايران و آمريكا

 اسنادمعاهدات دوجانبه ايران با سايردول

 راهنما و مشخصات معاهدات دوجانبه ايران با سايردول
( هجري شمسي 1185-1357( موجوددروزارت امورخارجه  
مهدنامه ها موافقت نامه ها،: ميالدي شامل 1807-1979  

راردادها، پروتكلها، مقاوله نامه ها، تفاهم نامه ها، ق
 صورت

دوره قاجاريه: گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني مجلسها، برنامه هاي مبادله وبرنامه هاي متبادل  

 واژه نامه اقتصاد پنهان

 گزارش اهم اقدامات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از
 كشور

مشتمل برواژه: انگليسي -فرهنگ لغات حقوقي فارسي   
صطالحات التينهاي اسالمي وا  

 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در
 نظم حقوقي كنوني

 ... مجموعه قوانين و مقررات سالهاي

قانون, مجموعه قوانين صبا مشتمل بر قانون اساسي  
قانون تجارت, مدني , ... 

 آيين دادرسي مدني در نظم تطبيقي

 مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با خودرو

ه توافق هاي حقوقي تشريفاتي چند جانبه حقوقمجموع  
توافق هاي حقوق تشريفاتي: جنگ مشتمل بر ... 

71-79سالهاي )اسناد و پرونده هاي مطبوعاتي ايران  ) 

 توسعه تكنولوژي در كشورهاي در حال رشد

 مطالعات اجتماعي فناوري؛ تامالتي نظري و ميان رشته
مجموعه مقاالت)اي  ) 

تخلفات رانندگيپيشگيري از جرائم و   

هند و پاكستان) بازدارندگي هسته اي در آسيا  ) 

رويكردي اسالمي: تهديد نرم  

 راهنماي نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر و
 حقوق بين الملل بشر دوستانه
واكنش به حزب التحرير: اسالم راديكال در آسياي ميانه   

 سلوك بين المللي دولت اسالمي

برآمدن ، گسترش و: ماركسيسم جريان هاي اصلي در  
 فروپاشي آن

Q127 .Q3S5 

Q180.55 .R4I519 

QA278.3 .M3B319 

R DS274.5 .Z34 

R DS299.36 .U5M65 

R DS316.2 .A8 

R DSR133 .I7R3 

R DSR1378 .I7G6 

R HD2341 .V35 

R JQ1786 .R5G6 

R K52 .K37 

R KMH1442 .D5D4 

R KMH15 .A9 

R KMH15 .I71M3 

R KMH1710 .F3A9 

R KMH3443 .A28K5 

R KZ6385 .I7M3 

R PN5449 .I7F3 

T173.8 .C5K319 

T185 .S2M6 

TL152.55 .A9J3 

U264.5 .B3B3 

UB275 .E45T3 

UH535 .R35 

BP15 .R319 

BP230.1 .H3M819 

HX36 .K6J3 
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 پديدآور

 قانعي راد، محمدامين

آلن اف  پكو،ر  

جفري ام  ماروياما،   

 ظهيرنژادارشادي ، مينا

 موجاني، علي

وزارت امورخارجه ،. ايران  
 دفترمطالعات سياسي وبين المللي

 ، واحدنشراسناد
وزارت امورخارجه. ايران . 

 دفترمطالعات سياسي وبين المللي

 وزارت امورخارجه ، دفترمطالعات
 سياسي وبين المللي

با قاچاق كاال و ستاد مركزي مبارزه  
 ارز

 رياست جمهوري، شوراي عالي
 امور ايرانيان خارج از كشور

 كريمي ، اسداهلل

 دالوري، محمدرضا

قوانين و احكام. ايران  

 بيگ زاده آروق، صفر

 فالح، علي

 خدابخشي پالندي، حسن

قوانين و احكام. ايران  

 فراهاني ، عذرا

 چوي، هيونگ ساپ

 صميم، رضا

 جاني پور، كرم

ي، محمدعليبصير  

 افتخاري، اصغر

 جمعيت هالل احمر جمهوري
 اسالمي ايران

 تاليف گروه بحران بين المللي

1324محقق داماد، مصطفي ،   - 

 كوالفسكي ، لشك

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                  گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش  01  79317931اتبستان اتبستان     --پنجمپنجمشصت وشصت و  شمارهشماره  --ممهشت هشت سال سال   --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش



 
 
 

7931تابستان  -تازه های کتاب های التین  

 

 تعداد شماره راهنما

 نسخه

  عنوان

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي

Christians and Jews under Islam 

Ideas and men; the story of Western thought 

A history of England 

An essay on the principle of population :a view of its 
past and present effects on human happiness: with 
an inquiry into our prospects respecting the future 

removal or mitigation of the evils which it occasions 
Lectures on modern Japanese economic history: 

1926-1994 
The dimensions of diplomacy 

Judgments of Pakistan prison discipline 

English for students of political scinece 2 

English for the students of private law 

Science, technology and society in contemporary 

Japan 
A Handbook of Korea 

Yearbook of the International law Commission 

Practice manual for the Maryland lawyer 

BP172 .C6C5 

CB245 .B7I3 

DA32 .O5H5 

HB861 .E7M3 

HC462.8 .T3L4 

JX1664 .J6 

KPL4824 .P3J8 

PE1127 .P6D31 

PE1127 .P7M6 

Q175.52 .J3L6 

R DS901 .H32 

R JX24 .U5 

R KFM1268 .P73 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 مجموع کل نسخه ها :  14

 پديدآور

Courbage, Youssef 

Brinton, Crane 

Oman, Charles 

Malthus, T. R. 

Takafusa, Nakamura 

Johnson, Edgar Augustus 
Jerome 

Pakistan 

Davarpanah, Hormoz 

 مشفقي، فرهاد

Low, Morris 

Korea (South). 

United Nations. International 
Law Commission yearbook 

Maryland State Bar Association 
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 9317  تابستان  -تازه های پایان نامه 

 

 

شماره 

ثبت و 

بازیابی 

در 

 دانشکده 

 پدید آور عنوان پایان نامه
استاد 

 راهنما
 

 گرایش/ رشته

 

مقطع 

 تحصیلی

 
 تاریخ دفاع

تاریخ ثبت 

در کتابخانه 

 دانشکده

1 4651 

ریشه ها،آثار و پیامدهای 

رویارویی اتحادیه 

اروپا،ایاالت متحده امریکا 

وسیه در بحران و ر

 (4102)اوکراین

سهیل 

 اعتصامی
 مطالعات  داود آقایی

 قه ایطمن

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1397/02/31

2 4652 

تحلیل ابعاد فقهی و 

حقوقی انتخاب جنسیت 

 جنسن یا مطالعه تطبیقی

 محسن فرخی
محسن صادقی 

 مقدم
 79تیر 1395/12/15 دکتری حقوق خصوصی

3 4653 
تحلیل اقتصادی حقوق 

 عالئم تجاری 

سونیا 

 محمدخانی

امیر صادقی 

 نشاط

حقوق مالکیت 

 فکری

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1392/06/26

4 4654 

نحوه ی سیاسی شدن 

مفهوم مستضعفین در 

 اندیشه شریعتی

مهدی 

 مالرستمی

احمد خالقی 

 دامغانی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/11/30

5 4655 

مطالعه تطبیقی جرایم 

اتی در نظام حقوقی مالی

ایران و ایاالت متحده 

 آمریکا

فرزانه فالح 

 علی آبادی
 حمید بهره مند

حقوق جزا و 

 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 79تبر 1396/07/04

6 4656 

تاثیرات فکری و سیاسی 

حزب توده ایران بر حزب 

 دمکرات کردستان ایران

صالح الدین 

 خدیو
 علوم سیاسی حبیب فاضلی

کارشناسی 

 دارش
 79تیر 1396/11/29

7 4657 

عدم (مقابله با)آیین

پایبندی در معاهدات بین 

 المللی محیط زیست،

 حقوق بشر و خلع سالح

عقیل 

 محمدی
 79تیر 1397/1029 دکتری حقوق بین الملل باقر میرعباسی
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8 4658 

تحلیل حقوقی امکان وثیقه 

گذاری درآمدهای آتی در 

قراردادهای اخذ تسهیالت 

موردی امکان  بررسی:مالی

وثیقه گذاری عواید آتی 

فروش نفت "قراردادهای

خام،میعانات گازی و 

 "فرآورده های نفتی

زهرا 

 گودرزی
 محمود باقری

حقوق نفت و 

 گاز
 79تیر 1396/03/28 دکتری

9 4659 
رابطه ی کردها با حکومت 

 0221تا0241مرکزی از 

محمد منیه 

 خیاط
 علوم سیاسی داود فیرحی

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/07/10

11 4660 

های  نقد و بررسی دیدگاه

مختلف درباره جهانی 

 شدن حقوق اداری

محمد 

وارسته 

 بازقلعه

 حقوق عمومی ولی رستمی
کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/11/18

11 4661 

همکاری متهم با مقامات 

عدالت کیفری در نظام 

 حقوقی ایران

 علی خالقی زیبا قنبری
حقوق جزا و 

 اسیشن جرم

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/07/12

12 4662 

بحران مشروعیت و 

حکومت )ناکارآمدی

 (وحدت ملی افغانستان

سیدیحیی 

 بامیانی
 علوم سیاسی احمد موثقی

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/11/17

13 4663 

بررسی ابعاد حقوقی 

مقررات کنوانسیون 

و ضمایم آن  0722شیکاگو

با مطالعه تطبیقی در 

 ایرانحقوق 

علیرضا 

 اکبریان میمند
 حقوق هوایی مرتضی عادل

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1397/02/30

14 4664 
قواعد حقوقی حاکم بر 

 اتالف جنین آزمایشگاهی
 حقوق پزشکی محسن صفری پرنیان ادهمی

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/06/25

15 4665 
مفارقت جسمانی با مطالعه 

 تطبیقی حقوق انگلیس

سودابه 

 اتمی مقدمح

محمدعلی 

 انصاری مقدم
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/11/29

16 4666 

حقوق و تعهدات دولت مقر 

سازمان ملل در خصوص 

 نمایندگان دولت ها

احسان 

 امیربیک

حمید الهویی 

 نظری
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/06/25
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17 4667 

تحلیل حقوقی سازمان 

جمعی در  های مدیریت

 حوزه ی آثار سینمایی

 محسن صادقی سامان بیگدلی 
حقوق مالکیت 

 فکری

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1395/07/13

18 4668 

فضای مجازی و امنیت سایبر 

حمالت )در حقوق بین الملل

سایبری در پرتو حقوق عدم 

بشردوستانه  توسل به زور،

 (بین المللی و مسئولیت

 رضا رحمتی
سیدعلی 

 یسادات اخو
 79تیر 1396/11/30 دکتری روابط بین الملل

19 4669 

عوامل و چالش های 

حقوقی جهانشمولی نظام 

 حقوق مالکیت فکری

محمد معین 

 اسالم
 79تیر 1397/04/04 دکتری حقوق خصوصی سعید حبیبا

21 4670 

ماهیت،شرایط و آثار 

قراردادهای نگهداری و 

 انتقال سلول های بنیادی 

 حقوق پزشکی فریمحسن ص کوثر فریور
کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/06/29

21 4671 

بررسی رویکرد شورای 

نگهبان در تفسیر قانون 

اساسی با نگرشی بر 

 مکاتب تفسیری قانون 

 حقوق عمومی خیراله پروین بهنام مبصری
کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/06/27

22 4672 

حضور بازیگران اروپایی 

در خاورمیانه و تاثیر آن 

بر امنیت ملی جمهوری 

اسالمی ایران ؛مطالعه 

-4102)موردی فرانسه

4104) 

 مهرداد نجفی
محمد 

 جمشیدی

 مطالعات

 منطقه ای  

کارشناسی 

 ارشد
 79تیر 1396/07/04

23 4673 

معیارهای تمایز ریسکهای 

سیاسی از ریسک های 

غیرسیاسی در بیمه های 

 سرمایه گذاری خارجی

 سیدمحمد

 امین حسینی
 میمجید غما

حقوق تجاری 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79مرداد 1397/02/25
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24 4674 

خشونت ساختاری و 

تروریسم تکفیری با تمرکز 

 بر داعش

سیده مریم 

 طاهری
 علوم سیاسی داود فیرحی

کارشناسی 

 ارشد
 79مرداد 1396/11/23

25 4675 

آثار و احکام تغییر و 

تطبیق جنس در افراد 

دارای مالل جنسیتی در 

 حقوق ایران

 جعفر خانی
حسن جعفری 

 تبار
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 79مرداد 1396/06/29

26 4676 

رژیم حقوقی حاکم بر 

مدیریت شرکت های 

 گروه 

 لعیا جنیدی صفورا فرجی
حقوق تجاری 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79مرداد 1396/06/29

27 4677 

نفقش کمیسیون مستقل 

 حقوق بشر افغانستان در

حمایت و ارتقاءحقوق 

بشر و آزادی های اساسی 

 این کشور

 یلدا یوسفی
سیدعلی 

 سادات اخوی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 79مرداد 1397/04/12

28 4678 
تاثیر برجام بر روابط 

 اتحادیه اروپا با ایران

سیدمصطفی 

 واقفی
 مطالعات  علی صباغیان

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79دمردا 1396/11/30

29 4679 

ابعاد حقوقی بیمه در 

تامین مالی پروژه های 

 صنعت نفت و گاز

نگار اورک 

 سرکانی

نصر اهلل 

 ابراهیمی

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 79مرداد 1396/07/03

31 4680 

تاثیر تحوالت سیاسی و 

اجتماعی بر استحکام 

ساختار درونی قدرت 

جمهوری اسالمی 

 (0239-79)ایران

سیدحمیدر

 ضا سیدی
 79مرداد 1397/04/23 دکتری علوم سیاسی ابراهیم متقی

31 4681 

اقتصاد سیاسی بین المللی 

و روابط خارجی ایران و 

کره جنوبی در سال های 

4109-0797 

 79مرداد 1397/05/08 دکتری علوم سیاسی ابراهیم متقی اجانگ کیم

32 4682 
دولت و هویت ملی در عراق 

 از تاسیس تا بازسازی 

احمد مجید 

 عبداهلل البومجید
 79مرداد 1397/05/09 دکتری علوم سیاسی نوراله قیصری
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33 4683 

رژیم حقوقی حاکم بر 

ضمانت نامه های 

عندالمطالبه و تضمین نامه 

ها در حقوق تجارت 

داخلی و بین المللی در 

 پرتو مقررات بانک مرکزی

 جعفر نوری نرگس دیبایی
حقوق تجاری 

 بین المللی

سی کارشنا

 ارشد
 79مرداد 1395/07/12

34 4684 

سیاست و سبک زندگی 

اسالمی بر اساس آموزه 

 های نهج البالغه 

علی رجب 

 زاده

سید مهدی 

 ساداتی نژاد
 79مرداد 1397/05/15 دکتری علوم سیاسی

35 4685 

شناسائی و بیمه 

توسعه (ریسک)مخاطرات

و بهره برداری میادین 

نفت و گاز فراساحلی با 

چارچوب تکیه بر 

 قراردادی

 محمود باقری عطیه صفری
حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 79مرداد 1395/07/05

36 4686 

تاثیر شبکه های اجتماعی 

بر انتخابات ریاست 

جمهوری دوره دوازدهم 

مطالعه موردی رقتار رای )

دهی دانشجویان دانشگاه 

 (بیرجند

ایمان مهدی 

 آبادی
 علوم سیاسی نوراله قیصری

اسی کارشن

 ارشد
 79مرداد 1397/06/26
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 5933پاییز و زمستان / شماره چهارم/ دوره دوم رویه قضایی  دو فصلنامه 28

 5933بهار و تابستان / شماره سوم/ دوه دوم رویه قضایی  دو فصلنامه 29

 5933پاییز / 94شماره / سال هشتم  فرهنگ زیارت فصلنامه 31

 5933بهار و تابستان / 50-3شماره / سال سوم فقه و حقوق  فصلنامه  31

 5931بهار و تابستان / 35شماره / سال بیست و سوم فقه و حقوق خانواده  دو فصلنامه 32

 الماس ایر ان فصلنامه 33
/ شماره هفتم و هشتم/ سال دوم و سوم

 5931و بهار  5933زمستان 

 5931بهار و تابستان / 15شماره / سال سی و پنجم ی بین المللیمجله حقوق دوفصلنامه 34

 5931خرداد / 540پیاپی / سال سیزدهم مدرسه حقوق ماهنامه 35

  5931بهار / 5شماره / 41دوره  مطالعات حقوق عمومی فصلنامه  36

 5931بهار / شماره اول/ دوره دهم مطالعات حقوقی فصلنامه  37

 5933تابستان / 55پیاپی / سال بیست و چهارم ورمیانهمطالعات خا فصلنامه 38

 5931بهار / 19پیاپی / سال نوزدهم مطالعات راهبردی جهان اسالم فصلنامه 39

 5931/ 9شماره / 11شماره / سال نوزدهم مطالعات ملی فصلنامه 41

 میقات حج فصلنامه 41
پاییز / 504-505شماره / سال بیست و ششم

 5933و زمستان 

 5931مرداد /54شماره / سال نهم نسیم بیداری ماه نامه  42

 


