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   9317 آبان  لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتيتک تعداد مقطع تحصیلي رشته تحصیلي نام خانوادگي نام رديف

 35 ارشد   كارشناسي علوم سياسي نوري پور  علي  1

 82 هيات علمي علوم سياسي معيني علمداري جهانگير 2

 91 ارشد   كارشناسي علوم سياسي اسحاقي  زينب  3

 91  ارشد   كارشناسي علوم سياسي نيك نامي  حجت  4

 93 ارشد   كارشناسي حقوق خصوصي غفاري امير 5

 91 ارشد   كارشناسي حقوق عمومي عديل محمد علم 6

 95 ارشد   كارشناسي روابط بين الملل فريدوني مهدي 7

 95 ارشد   كارشناسي حقوق خصوصي ملكي نفيسه 8

 95  ارشد   كارشناسي روابط بين الملل شفاهي علي مرتضي 9

 98  كارشناسي علوم سياسي رستمي كيميا 11

 99  تخصصي  دكتري روابط بين الملل صلح جو ماسوله عبدالحميد 11

 99 ارشد   كارشناسي حقوق خصوصي قاسم زاده  عارفه 12

 99  تخصصي  دكتري علوم سياسي عبدي زاده  سهراب  13

 99 ارشد   كارشناسي حقوق خصوصي الواري سرناوه علي 14

 91 ارشد   كارشناسي حقوق خصوصي محقي محمد مصطفي 15

 91 ارشد   كارشناسي روابط بين الملل احدي مقدم طهمورث 16

 91  تخصصي  دكتري روابط بين الملل عين الهي معصوم بهرام 17

 91  ارشد   كارشناسي علوم سياسي كديور محمدرضا 18

 91 ارشد   كارشناسي روابط بين الملل عادلي  عيسي  19

 91 ارشد   كارشناسي علوم سياسي مكرمي پور محمدباقر 21



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

 11 فقه و سياست در ايران معاصر 1

 11 تحول در نظريه هاي روابط بين الملل 1

 9 (فرانسه ، آلمان و ايتاليا -انگلستان)سياست و حكومت در اروپا  3

 9 اي نظري نظم و رژيم هاي بين الملليبنيان ه: نظريه هاي روابط بين الملل 4

 8 جهان بينيهاي متعارض: اقتصاد سياسي بين الملل 5

 8 رساله اي درباره حكومت 6

 8 چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي 7

 6 افسانه انقالب هاي رنگي 8

 6 روابط بين المللي خاورميانه 9

 6 سياست خارجي امريكا در خاورميانه 11

 6 سياست خارجي آمريكا در خاور ميانه 11

 5 فقه و سياست در ايران معاصر 11

 5 فقه و عقل 13

 5 جهاني شدن، سياست و قدرت: جامعه شناسي سياسي معاصر 14

 5 نظريه ها و رويكردها: روابط بين الملل 15

 5 نظريه هاي روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي 16

17 Droit International Prive 
5 

 5 اثبات و دليل اثبات 18

 5 (اسرائيل  -ويژه روابط آمريكا ) 3كتاب آمريكا  19

11 Idealism, politics and history; sources of Hegelian thought 
4 
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7931 آبان -فارسیتازه های کتاب های   

 رديف

 مخزن : 

 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 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 مجموعه مقاالت همايش تخصصي جامعه شناسي
 معرفت

 جامعه شناسي دين

 تفسير موضوعي قرآن مجيد

گزارشهاي مسافرت و ماموريت: سفارتنامه هاي ايران  
 سفيران عثماني در ايران

 جستارهايي از تاريخ اجتماعي مردم ايران

و بنياد آموزشنگاهي به تحوالت مشروطه : ايام پرتالطم  
 نوين در اصفهان

 خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلي رزم آرا

 درآمدي بر جامعه شناسي احساس امنيت سياسي در
 جمهوري اسالمي ايران

 هاله هسته اي

 خليج خوكها، داستانهاي ناگفته

مطالعه تطبيقي: جهانگردي؛ ارتباطي ميان فرهنگي  

 الگوي غربي معاصر و الگوي اسالمي
جامعه شناسي انتقادي در ورزش نظريه هاي  

از چشم انداز سده بيست و يكم: زايش سرمايه داري  

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

از آغاز تا: نگاهي تازه به شيوه توليد زمين داري در ايران  
 دوران مغوالن

تا سال 1341نگاهي به اقتصاد سياسي ايران از دهه ي   
1395 

: طراحي قراردادهاي اكتشاف و توليد نفت و گاز 
  استراتژي

ها  هاي نحوه اعطا و مسائل طراحي آن  نظريه پردازي درباره ارتباطات ميان فرهنگي 

 پي ير بورديو

 معنا، فرهنگ و زندگي اجتماعي

 سرمايه داري، خانواده و زندگي شخصي

جهاني شدن،: جامعه شناسي سياسي معاصر  
ياست و قدرتس  

 نظم و زوال سياسي

 شهريار

الملل نظريه هاي روابط بين  

 مقدمه عمومي علم حقوق

قانون مردسفيدپوست: سرزمين مردسرخپوست  

 حقوق عمومي تطبيقي لبنان

 درياي آزاد

 اصول قراردادهاي تجاري بين المللي

BD175 .H3M3 

BL60 .W4S619 

BP98 .J3T3 

DSR1167 .R5S4 

DSR1375 .F4J619 

DSR1453 .J4A9 

DSR1486 .R3R3 

DSR1652 .O7D3 

DSR1670 .A2A3 

F1788 .W319 

G155 .A1H6 

GV706.5 .G5S619 

HB501 .H4B519 

HC427.95 .U7R419 

HC475 .R35N4 

HC475 .R3N4 

HD9560.5 .T6P419 

HM1211 .T419 

HM479 .J4P519 

HN17.5 .H3R419 

HQ518 .Z3C319 

JA76 .N319 1380 

JC11 .F8P619 

JC143 .M14P7 

JZ1310 .T519 

KB40 .J3 

KF8205 .W319 

KMP200 .G5H6 

KZA1348 .G7M319 

K7350 .A55A519 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 همايش تخصصي جامعه شناسي
1381: تهران: معرفت  

 وبر، ماكس

 جوادي آملي، عبداهلل

 رياحي، محمدامين

 فلور، ويلم

 جناب، ضياء الدين

 رزم آرا، كامبيز

 عرف، جمال

 ابطحي، سيدمحمدعلي

غالمعلي ممقدم ،   

 همايون، محمدهادي

 جوليانوتي، ريچارد

 هلر، هنري

 اوريو، پائولو

 رحمان زاده هروي، محمد

 رحمان زاده، محمد

 تاردو، سيلوانا

 گوديكانست، ويليام

 جنكينز، ريچارد

 هال، استوارت

 زارتسكي، ايالي

 دلفروز، محمدتقي ، مترجم

 فوكوياما، فرانسيس

 محمود، محمود

 برچيل، اسکات

ي لنگرودي ، محمدجعفرجعفر  

 بهار، خشايار

 غمامي، سيدمحمدمهدي

 گروتيوس، هوگو

 اخالقي، بهروز
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راهنما

 نسخه

  عنوان

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

41 

42 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي

طالعات در دانشگاه هاي ايرانتكنولوژي ا  

 داستانهايي اززندگاني اميركبير

 عشاق پاريس با مقدمه مفصلي بر تاريخ ترجمه در طول
 تاريخ قاجار

دوره كامل روزنامه ربيع االخر: آذربايجان جزء الينفك ايران  - 
م1918مارس  -ق، ژانويه .ه 1336جمادي االخر   

يالد مسيح تاپيش از م 11762: جهان نماي تاريخ ايران  
پيش از هجرت پيامبر از مكه به 11383ميالدي،  1970  

خورشيدي 1349مدينه تا   
 اطلس عثماني اوايل سده بيستم

 دايره المعارف زن ايراني

 وسيط در ترمينولوژي حقوق

 مجموعه قوانين و مقررات فرودگاهي و هواپيمايي

با تكيه براسناد و)تاريخ مستند عكاسي دوره ناصري   
آرشيوي مدارك ) 

 قهوه پسامدرن و تفكر كافي شاپي

 حقوق بين الملل عمومي

LB2329.8 .F3T4 

PK6558 .A315D3 

PQ2254 .D819 

R DSR1311 .R3A9 

R DSR140 .T3J3 

R GA1077 .T8N319 

R HQ1115 .D3 

R K50 .J3V3 

R KMH3467 .A28 

TR107 .A2T3 

TX945 .N3Q3 

jx178 .s2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

جموع کل نسخه هام :  47  

 پديدآور

 فاضلي، رضا

 حكيمي ، محمود

 دوما، آلكساندر

 رئيس نيا، رحيم

 طالع، هوشنگ

 نصراهلل، محمد

1333اجتهادي، مصطفي ،   -     . 

 جعفري لنگرودي،  محمدجعفر

 مظفري ، احمد

 ابوالفتحي، مهدخت

 ناظري، مهرداد
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7931 آبان -تازه های کتاب های التین  
 

 

 تعداد شماره راهنما

 نسخه

  عنوان

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

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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گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                                گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش  8  79317931    آبانآبان  --ممهفت هفت شصت و شصت و     شمارهشماره--سال هشتمسال هشتم  --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش

 9317 آبان -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 4750 
آیین حل وفصل اختالفات 

 در رشته ورزشی فوتبال
 حقوق خصوصی حسن محسنی امید عسکری

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/04/01

2 4751 

جنگ خای هیبریدی و 

جایگاه آن در نظم های 

مطالعه موردی )منطقه ای

 (خاورمیانه

 احمد عمرانی
ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/06/19

3 4752 

مطالعه تطبیقی مدل جدید 

قراردادهای نفتی ایران و 

 عراق

معصومه 

 موسوی
 حقوق خصوصی فرهاد ایرانپور

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/06/24

4 4753 

اثر مثبت اعتبارات امر 

قضاوت شده در دعوای 

 مدنی

سیدمهدی 

 مطهری
 حقوق خصوصی مجید غمامی

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/06/24

5 4754 

ابعاد حقوقی منع توسل 

به زور در بحران سوریه 

و  توسط بازیگران دولتی

 غیردولتی

حسین 

 ساجدی
 روابط بین الملل یوسف موالئی

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/07/02

6 4755 

سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی ایران در قبال 

عراق پس از سقوط 

 (6931-6971)صدام

 79آبان 1397/06/25 دکتری روابط بین الملل ناصر هادیان ایوب منتی

7 4756 
شرایط صحت قراردادهای 

 روری آزمایشگاهی با

مرضیه شبانی 

 خوراسگانی
 حقوق پزشکی محسن صفری

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1396/11/29

8 4757 

جایگاه هویت بین المللی 

 تاتحادیه اروپا در سیاس

 خارجی و امنیتی مشترک

ناصر حکمت 

 نژاد
 داود آقایی

    مطالعات 

 منطقه ای
 79آبان 1397/06/20 دکتری
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9 4758 

فکری و زمینه های 

تشکیالتی تغییر 

ایدئولوژی در سازمان 

مجاهدین خلق 

ایران؛تبارشناسی 

 6931رخداد

 علوم سیاسی داود فیرحی جواد هاشمی
کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/06/31

11 4759 

تحول در ابزارهای 

سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا در قبال جمهوری 

اسالمی ایران با تاکید بر 

 قدرت نرم

 حامد موسوی مجید کبیری
     مطالعات 

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/07/16

11 4760 

انتقادی -بررسی تحلیلی

صالحیت دیوان عالی 

کشور در صدور رای 

 وحدت رویه

علی نهادی 

 کاشانی

رضا شکوهی 

 زاده
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/06/24

12 4761 

اعتبار ادله ی اثبات در 

ری از جهت امور کیف

 استمرار و عدم آن

میالد 

محمدپور 

 افشار

    حقوق جزا محمد حسینی
کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/06/21

13 4762 

تحلیل حقوقی موانع 

استفاده از اعتبار اسنادی 

در حقوق ایران با تاکید 

 بر برجام 

زهرا اسدی 

 رازی

محمدعلی 

 انصاری پور

حقوق تجاری 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1397/06/26

14 4763 

مسئولیت ناشی از 

هواپیماربایی با مطالعه 

 تطبیقی

علی اسدیان 

 فریور
 حقوق هوایی حسن بادینی

کارشناسی 

 ارشد
 79آبان 1396/11/02



 
 
 

گاه تهران––اتزه اه اتزه اه                                گاه تهراننشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش  01  79317931    آبانآبان  --ممهفت هفت شصت و شصت و     شمارهشماره--سال هشتمسال هشتم  --نشرهي اطالع رساني كتابخاهن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش

 9317 آبان  نشریاتتازه های 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 6979 بهار و تابستان/ 6۰1 -6۰6شماره  یای مرکزی و قفقازمطالعات آس فصلنامه 1

 مطالعات خاورمیانه فصلنامه 2
بهار و / 71-76شماره / سال بیست و پنجم 

 6979 تابستان

 مجله 3
 آرای شهروندی در  حقوق همایش نامه ویژه

 دیوان عدالت اداری
 6979 تابستان/ 61شماره 
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