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   9317 مهر  لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتيتک تعداد مقطع تحصیلي رشته تحصیلي نام خانوادگي نام رديف

 15 هيات علمي علوم سياسي معيني علمداري جهانگير 1

 42  تخصصي  دكتري حقوق خصوصي شريعتي نسب صادق 2

 51 ارشد   كارشناسي خصوصيحقوق  اردالن چهچه اميرمحمد 3

 52  تخصصي  دكتري روابط بين الملل صلح جو ماسوله عبدالحميد 4

 52  ارشد   كارشناسي علوم سياسي مكرمي پور محمدباقر 5

 52  تخصصي  دكتري روابط بين الملل عين الهي معصوم بهرام 6

 51 ارشد   كارشناسي علوم سياسي كديور محمدرضا 7

 51  كارشناسي علوم سياسي حاجي صادقي  مجتبي 8

 54 ارشد   كارشناسي علوم سياسي اسحاقي  زينب  9

 54 ارشد   كارشناسي حقوق جزا  سراجي  زهرا  11

 54 ارشد   كارشناسي روابط بين الملل كريميان سجاد 11

 55  كارشناسي علوم سياسي دادگستر سيدمحمدرضا 12

 51  تخصصي  دكتري سياسيعلوم  صدرحقيقي ياشار 13

 51  ارشد   كارشناسي مطالعات منطقه اي  بني نژاد يوسف 14

 51 ارشد   كارشناسي حقوق خصوصي غفاري امير 15

 9 ارشد   كارشناسي حقوق عمومي فيروزي مهديه 16

 9  تخصصي  دكتري حقوق خصوصي عسكري  اميرعباس  17

 9 ارشد   كارشناسي علوم سياسي فاطمي نيا زينب 18

 9  ارشد   كارشناسي علوم سياسي نوري پور  علي  19

 8 ارشد   كارشناسي علوم سياسي نيك نامي  حجت  21



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

1 Droit International Prive 14 

 41 روش و نظريه در علوم سياسي 2

 41 (به زبان ساده) روش تحقيق در علم حقوق 3

 8 نظريه عمومي تعهدات: حقوق مدني 4

 7 بات گرا، تفسيري و انتقاديرويكردهاي اث: پژوهش در علوم سياسي 5

 6 سياست و حكومت در اياالت متحده آمريكا 6

 6 توسعه سياسي 7

 6 (فرانسه ، آلمان و ايتاليا -انگلستان)سياست و حكومت در اروپا  8

 6 تاريخ ديپلماسي و روابط بين الملل از پيمان وستفالي تا امروز 9

 6 اثبات و دليل اثبات 11

 6 صرفات المريض مرض الموت في القانون المصري وفي القوانين االجنبيهالوصيه ، وت 11

12 Les successions et les liberalites 6 

 6 حقوق بين الملل عمومي 13

 5 جهان بينيهاي متعارض: اقتصاد سياسي بين الملل 14

 5 رهيافت و روش در علوم سياسي 15

 5 مباني تحليل سياست بين الملل 16

 5 تحول در نظريه هاي روابط بين الملل 17

 5 نظريه ها و رويكردها: روابط بين الملل 18

19 Cours de doroit civil les successions les liberalites 5 

 5 دوره مقدماتي حقوق مدني 21
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7931 مهر -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  11793793  مهرمهر    --ششمششمشصت 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  17931793اتبستان 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 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

3 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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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 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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1 

1 
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1 
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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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 نسخه

  عنوان

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 

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 

1 

1 

 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

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                  گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش 01  17931793اتبستان اتبستان     --پنجمپنجمشصت وشصت و  شمارهشماره  --ممهشت هشت سال سال   --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش

5 



 تعداد شماره راهنما رديف

 نسخه

  عنوان

235 

236 

237 

238 

239 

241 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

251 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

261 

261 

262 

263 

 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 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

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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1 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 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
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7931 مهر -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 

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                  گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش  51  79317931  مهرمهر    --ممشش شش شصت وشصت و  شمارهشماره  --ممهشت هشت سال سال   --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش



 
 
 

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                                گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش  61  79317931      مهرمهر  --ممشش شش شصت و شصت و     شمارهشماره--سال هشتمسال هشتم  --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش

 9317 مهر -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 4687 

تعیین الزامات حقوقی و  

فنی پلیس راهور ناجا در 

نقش ضابط دادگستری با 

امتیازات پلیس نگاهی به 

 آمریکا

علی اکبر 

 فاطمی نیا
 حقوق بشر امیرساعد وکیل

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/19

2 4688 

درآمدی بر فراز و فرود 

کالم سیاسی شیعه؛از 

 تکوین تا عالمه حلی

مهدی 

 موحدی نیا

مهدی فدایی 

 مهربانی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/19

3 4689 

ول حاکم بر تحلیل اص

تهیه و تصویب بودجه در 

 نظام حقوقی ایران

فریدون 

 حسین پناهی
 حقوق عمومی ولی رستمی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1389/07/18

4 4690 

نقش نهادهای مدنی در 

شکل گیری و نهادینه 

سازی حکمرانی خوب در 

 (5991-5971)ایران

 خسرو قبادی
رحیم 

 ابوالحسنی
 79مهر  1397/04/25 دکتری علوم سیاسی

5 4691 

بررسی تطبیقی سیاست 

خارجه ایران و ترکیه در 

قبال بحران سوریه از سال 

 0251تا0252

عبدالسالم 

 تقی

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1395/11/25

6 4692 
حق بشری دسترسی به 

 انرژی پاک
 مهناز حمیدی

فضل اله 

 موسوی
 حقوق بشر

کارشناسی 

 شدار
 79مهر  1394/06/25

7 4693 

تاثیر خصوصی سازی بر 

روابط کار با تاکید بر 

 عدالت اجتماعی

امیرعلی 

 دهقانی
 حقوق عمومی خیراله پروین

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/19
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8 4694 
تاثیر بحران آب بر روابط 

 0222-0202ترکیه و عراق

معصومه 

 ابوهارون

محمدصادق 

 کوشکی

 مطالعات 

 ایمنطقه 

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/03/28

9 4695 

اقتصادی  -تحلیل حقوقی

انتشار سهام با حق رای 

 چندگانه

 محسن صادقی اشکان رجبی

حقوق تجاری 

       اقتصادی

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/00

11 4696 

تعدیل در قراردادهای 

باالدستی گاز با تاکید بر 

 پارس جنوبی

 جفیاندلنیا ن
سیدمحمد 

 طباطبایی نژاد

 حقوق 

 نفت و گاز

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/13

11 4697 

اختالفات و روش های 

حل وفصل غیر قضایی 

 آنها در پروژه های ساخت

 لعیا جنیدی میثم رضائی

حقوق تجاری 

        اقتصادی

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/07/11

12 4698 

نونی و چالش های قا

عملی دستیابی به متهم در 

 فرآیند کیفری

حسین موقر 

 سراجی
 حقوق جزا  علی خالقی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/11/30

13 4699 

محدودسازی شبکه های 

اجتماعی بر خط از دیدگاه 

 حقوق بشر

امید سلیمی 

 بنی

نادر میرزاده 

 کوهشاهی
 حقوق بشر

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/04/02

14 4700 

دولت متزلزل و 

سیاستگذاری توسعه 

زمینه جامعه )سیاسی

شناختی تاخیر توسعه 

سیاسی در عراق 

 (0259-0251جدید

عبدالعظیم 

 السیمری
 سجاد ستاری

سیاستگذاری 

 عمومی
 79مهر  1397/05/16 دکتری

15 4701 
عوامل بقا یا فروپاشی نظام 

 منع گسترش سالح هسته ای

علی کربالئی 

 حسینی

امیرحسین 

 نجبریانر

حقوق بین الملل 

 عمومی
 79مهر  1396/11/29 دکتری

16 4702 
قواعد حقوقی بررسی 

 سوانح هوایی
 میالد صادقی

حسن جعفری 

 تبار
 حقوق هوایی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/07/03
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17 4703 

ناپایداری احزاب در 

جمهوری اسالمی 

 ایران؛رویکرد نهادگرایی 

 حسن اعمائی
علی اشرف 

 نظری
 م سیاسیعلو

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/06/27

18 4704 

بررسی مسئله ی امتناع 

تجدد در ایران با 

رویکردی انتقادی به طرح 

 تحقیقاتی جواد طباطبایی

لیال صنایعی 

 احمر

علی اشرف 

 نظری
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1391/07/05

19 4705 

سیاست دفاعی و خارجی 

دولت ایاالت متحده 

ریکا در قبال بحران آم

 (0251-0255)سوریه

 امین پرهیزکار
محمد 

 جمشیدی

 مطالعات

 منطقه ای 

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/07/12

21 4706 

تاثیر کثرت گرایی ارزشی 

در رسیدن به مصالحه 

 های سیاسی

امیر مالئی 

 مظفری

عبدالرحمن 

 عالم
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/10

21 4707 

نقش ساختارهای سیاسی 

و اجتماعی در توسعه 

عداالت اجتماعی مطالعه 

 وردی اقلیم کردستان

محمدحسین 

 سعید

علی اشرف 

 نظری
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/06

22 4708 

جامعه شناسی سیاسی 

مطالعه )بحران آب در ایران

موردی،حوضه آبریز 

 (زاینده رود

محمدصالح 

 فتاحی
 علوم سیاسی قیاحمد خال

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/07/12

23 4709 
مسئولیت ناشی از منع از 

 کار

امیرعباس 

 عسکری
 حقوق خصوصی محسن صفری

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/06/20

24 4710 
جایگاه دلیل عقلی در 

 تفسیر گزاره های حقوقی

آرش بادکوبه 

 هزاوه
 حقوق خصوصی محسن صفری

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/06/20
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25 4711 

برنامه های عمرانی و 

سیاسیت صنعتی شدن در 

 ایران دوره ی پهلوی اول

 رامین سهرابی
سعید حاجی 

 ناصری
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/11/30

26 4712 

اقتصادی -بررسی حقوقی

انتشار سهام بدون حق 

 رای

 محسن صادقی امیر محمدی

حقوق تجاری 

ن اقتصادی بی

 المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/04/00

27 4713 

جریان های سیاسی 

اسرائیل و نقش آن ها در 

شکل گیری سیاست 

خارجی این رژیم نسبت 

ملت -به موضوع دولت

 فلسطین

میالد 

 یاراحمدی

سیدحامد 

 موسوی

 مطالعات

 منطقه ای 

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/04/31

28 4714 
نوردی تعهد به قابلیت دریا

 در حقوق دریایی

سمیراسادات 

 حسینی
 جعفر نوری

حقوق تجاری و 

 اقتصادی

 بین المللی 

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/07/11

29 4715 

سیاست امنیتی ترکیه در 

قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر 

 جمهوری اسالمی

 اکبر ولی زاده منصور ماجد
     مطالعات

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79هر م 1397/03/21

31 4716 

مقایسه هویت از منظر 

سازه انگاری الکساندر 

ونت و گفتمان امام 

 (ره)خمینی

محمدحسین 

 اخوان قربانی

علیرضا 

 خسروی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/04/31

31 4717 

نهاد حامی پروری در 

و  5970تا  5990ایران از

 مسئله اعتماد اجتماعی

هادی رجبی 

 وندچالی

حبیب اهلل 

 فاضلی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/21

32 4718 

دگرگونی روابط دولت و 

جامعه در انقالب اسالمی 

؛پیامدهای کارکردی 

حاکمیتی شدن ظرفیت 

 های مدنی جامعه شیعی

امیر کاظم 

 زاده

مهدی فدایی 

 مهربانی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/06/29

33 4719 
قش دولت در تاسیس و فعالیت ن

 های باشگاه های ورزشی
 حقوق عمومی بیژن عباسی ابوذر نظریان

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/31
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34 4720 

رابطه مهار خشونت و 

توسعه در دولت پساطالبان 

بر اساس الگوی داگالس 

 نورث

محمدعقیل 

 یوسفی

عبدالرحمن 

 عالم
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/19

35 4721 

ایدئولوژی و صلح در 

بازخوانی )خاورمیانه

سیاست خارجی ایران و 

تا  0229ایاالت متحده از 

0252) 

(شفق)صنوبر

 پرستش

سیدحامد 

 موسوی

     مطالعات

  منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/04/13

36 4722 

بررسی روش های نظارت 

مجلس بر قراردادهای 

 نفتی

سجاد 

 مهربانی
 ولی رستمی

        حقوق 

 نفت و گاز

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/07/01

37 4723 

ترویج اسالم وهابی در 

ر آن بر تاثیمالزی و 

گسترش و نفوذ گروه های 

 تروریستی در این کشور

محمدرضا 

 یوسفی
 بهاره سازمند

      مطالعات 

  منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/26

38 4724 

های قراردادهای  بایسته

الحاقی در پرتو حقوق و 

 آزادی ها

محمود 

پوررضائی 

 فشخامی

 حقوق عمومی بیژن عباسی
کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/25

39 4725 

ساخت فرهنگی و توسعه 

سیاسی تحلیل تعارضات 

فرهنگی سیاسی نخبگان 

 در ایران 

مجتبی 

محمدی 

 کرارودی

علی اشرف 

 نظری
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/11/01

41 4726 

چالش ها و ابهامات 

قضایی در مواجهه با 

 بیماران روانی

 حقوق جزا  علی خالقی وحید حامد
کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/07/11

 ایراد رد دادرس 4727 41
علی 

 صمدزادگان
 حقوق خصوصی حسن محسنی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/11/25

42 4728 

قی خرید دین در مطالعه تطبی

حقوق ایران با نهاد 

      فاکتورینگ در تجارت

 بین الملل

حسین امین 

 الرعایا
 محمود کاظمی

حقوق تجاری 

بین  اقتصادی 

 المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/07/11
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43 4729 

مسئله جانشینی در 

کشورهای آسیای مرکزی 

با :در دوران پسا شوروی

بررسی مقایسه ای 

 ازبکستان ترکمنستان و

ابوالفضل 

 جعفری
 الهه کوالئی

     مطالعات 

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/24

44 4730 

بررسی تطبیقی مالکیت بر 

معادن و بهره برداری از 

آن در فقه امامیه و حقوق 

 ایران و آمریکا

 محمد بهنام
ابراهیم موسی 

 زاده

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 79ر مه 1397/06/24

45 4731 

واکاوی تاثیر توسعه 

اقتصادی دولت های 

رانتیری منطقه خاورمیانه 

مطالعه )بر توسعه سیاسی

 (موردی عربستان وقطر

 حمزه صفوی لیال آدم زاد
      مطالعات

  منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/02/24

46 4732 

سیننمای ایران در دو 

بررسی "سوی انقالب 

الت نقش توده در تحو

سیاسی و اجتماعی پیش 

در آینه  5919از انقالب 

 "سینما

فرید حسینی 

 مرام
 79مهر  1396/11/28 دکتری علوم سیاسی احمد خالقی

47 4733 

انسان شناسی و 

سیاستگذاری 

تربیتی؛بررسی سند تحول 

 بنیادین آموزش و پرورش

محمدامین 

 عظیم زادگان
 علوم سیاسی نوراله قیصری

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/24

48 4734 

تاسیس و تحول ساست 

های تامین اجتماعی در 

 5921-5991ایران،

 مجید وحید امیر لطفی
سیاستگذاری 

 عمومی
 79مهر  1397/04/16 دکتری

49 4735 

ورشکستگی بانک ها و 

راهکارهای حقوقی 

 پیشگیری از آن

سعیده 

 سادات باقری
 حقوق خصوصی جعفر نوری

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/07/05

51 4736 

پدیدارشناسی مفاهیم مدرن سیاسی در 

زندگی روزمره با استفاده از متون 

 سینمایی

سیمین 

 بهبهانی

عبدالرحمن 

 عالم
 79مهر  1395/11/27 دکتری علوم سیاسی
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51 4737 

بررسی عوامل تحول 

سیاست های مهاجرتی 

ایاالت متحده 

 (0251-5759)امریکا

 زهرا عازمی
محمد 

 جمشیدی

      مطالعات

  منطقه ای
 79مهر  1397/04/16 دکتری

52 4738 

اقتصاد سیاسی توسعه در 

تا 5919)ایران معاصر

5970) 

زینب 

 آذرگشب
 علوم سیاسی احمد خالقی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/31

53 4739 

تحریم های اقتصادی علیه 

ایران و تاثیر آن بر اقتصاد 

 (0251-0221)ترکیه

 روابط بین الملل بیژن پیروز محمت اوزوم
کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/07/11

54 4740 

بررسی ابعاد حقوقی 

استفاده از روش 

هیدروفرکینگ در صنعت 

 نفت و گاز

 جعفر نوری وحید سلیمی
حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/11/23

55 4741 
نقش رویه بعدی در تفسیر 

 معاهدات بین المللی

 احسان

 شهسواری

عباسعلی 

 کدخدایی
 79مهر  1397/06/25 دکتری حقوق بین الملل

56 4742 

نظم امنیتی دریاپایه و 

منطقه گرایی اقتصادی در 

 شرق آسیا

فاطمه 

 محروق

محمدعلی 

 شیرخانی
 79مهر  1397/06/31 دکتری روابط بین الملل

57 4743 

اقتصاد سیاسی بهره 

برداری از منابع 

رسی بر:تجدیدپذیر انرژی

 مقایسه ای ایران و ترکیه

بنیامین 

 تانگونر
 روابط بین الملل بیژن پیروز

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/04/09

58 4744 

سیاست ها و اقدامات 

حقوقی دولت جمهوری 

اسالمی ایران در راستای 

حمایت از خانواده با تاکید 

 قانون اساسی 52بر اصل 

حامد 

 عبدالهی
 حقوق عمومی خیراله پروین

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/31

59 4745 

بررسی علل تحول در 

سیاست خارجی روسیه در 

تا  0250خاورمیانه از سال 

0252 

مجتبی 

 حیدری فرد
 اکبر ولی زاده

    مطالعات 

   منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/06/31
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61 4746 

تاثیر همکاری عملیات 

صلح سازمان ملل و 

قه ای در سازمان های منط

حل بحران های داخلی 

 سودان:مطالعه موردی

علی اصغر 

 غفوری شعار
 روابط بین الملل نسرین مصفا

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/06/31

61 4747 

فرصت ها و چالش های 

کشورهای جنوب در 

سازمان جهانی 

تجارت؛ارزیابی مذاکرات 

دور دوحه در بخش 

 (0251-0225)کشاورزی

مهدی قائمی 

 مهر

سین ح

 نوروزی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1397/04/10

62 4748 

نفد فرض انتخاب منطقی 

از منظر حقوق اقتصاد 

رفتاری با تاکید بر حقوق 

 مصرف کننده

 حسن بادینی سحر شفیعی

حقوق تجاری 

       اقتصادی

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79مهر  1396/07/05

63 4749 
مشارکت قواعد حاکم بر 

 عمومی و خصوصی

محسن 

 علیجانی
 79مهر  1397/06/26 دکتری حقوق خصوصی لعیا جنیدی
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 9317 مهر  نشریاتتازه های 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

مرداد و / شماره سوم / سال بیست و نهم  پژوهش آئینه دو ماهنامه 1

 5979 شهریور

 5979 مهر و آبان/  91 و 91شماره  ملل پژوهش امهماهن 2

 5979 پاییز/ 91شماره  های حقوقی پژوهش فصلنامه 3

 5979 آبان/ 97شماره  امنیت ملی بان دیده امهماهن 4

 5971 پاییز  / 51شماره    / سال پنجم  یرأ فصلنامه 5

 5979 بهار/ 501پیاپی  /سال سی و دوم خارجی سیاست فصلنامه 6

 


