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   9317 ذرآ  لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتيتک تعداد مقطع تحصیلي رشته تحصیلي نام خانوادگي نام رديف

 54 ارشد   كارشناسي مطالعات منطقه اي قرباني مهدي 1

 45  تخصصي  دكتري روابط بين الملل صلح جو ماسوله عبدالحميد 2

 72 هيات علمي علوم سياسي علمداريمعيني  جهانگير 3

 91 ارشد   كارشناسي روابط بين الملل صادقي  ايوب  4
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 94 ارشد   كارشناسي علوم سياسي ادگي نوشين 11

 97  ارشد   كارشناسي حقوق خصوصي ترابي دانش  سعيد  11

 97 هيات علمي علو م سياسي جواد محمدجعفر 12
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 91 ارشد   كارشناسي روابط بين الملل كريميان سجاد 18

 91  ارشد   كارشناسي علوم سياسي احمدي  پيام  19

 91  تخصصي  دكتري حقوق خصوصي بادكوبه هزاوه  آرش  21



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

 73 امپراتوري گسسته، طغيان ملتها در شوروي 1

 73 مسئله اقليتهاي ملي در شوروي 2
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 74 نظم جهاني و منطقه گرايي جديد 4

5 Droit International Prive 27 

 11 انقالب اسالمي ايران ماهيت، زمينه ها و پيامدها 3

 8 (فرانسه ، آلمان و ايتاليا -انگلستان)سياست و حكومت در اروپا  3
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7931 ذرآ -فارسی تازه های کتاب های   
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 تعداد شماره راهنما
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21 

21 

22 
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25 

26 

27 

28 

29 

نشكده حقوق و علوم سياسيدا  

سيره نبوي: تاريخ عرب در دوران اسالمي  

 ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه در حقوق ايران

از كاوه تا كسروي؛ تامل درباره ي دين و نقد باورهاي 
 ديني

 سياست گذاري فرهنگي مسجد در جمهوري اسالمي ايراني ها
 ايران

ر المومنينتحليل محتواي مكاتبات امي: اخالق در جنگ   
و معاويه( عليه السالم)علي   

هجري145حيات سياسي حسنيان تا سال   

 تفسير موضوعي قرآن مجيد

 تاريخ شفاهي و جايگاه آن در تاريخ نگاري معاصر ايران
 (ش 1385-1358)

 مجموعه مقاالت همايش آموزش تاريخ در مدارس ايران

 بحران، تعارض و بي ثباتي

 دوران سر مستي آدولف هيتلر

فرآيند شكل: جمهوري آن سوي ارس؛ از خيال تا واقعيت  
 گيري جمهوري آذربايجان

قره باغ و پنج مليك ارمني آن از فروپاشي: ملوك خمسه   
 صفويه تا جنگ هاي ايران و روس

 روسيه و اردوي زرين

 خروشچف و عصر او

 امپراتوري عثماني در عصر دگرگوني تنظيمات

 سياست و حكومت در بحرين

با كشورهاي جهان اسالم؛ افغانستانآشنايي   

خاطرات يك فرزند: ترانه هاي خنجر و خون  

تاريخ و جغرافياي وان: زبده الوقايع  

 محور چين ـ پاكستان؛ ژئوپليتيك نوين آسيا

روايت زني عراقي از جنگ و مقاومت: شهر زنان بيوه   

 حزب اهلل در سوريه تحول استراتژيك يا تاكتيك

به روايت شاهدان)ه اصفهان اشرف افغان در تختگا  
 (هلندي

به روايت منابع هندي)حكومت نادرشاه   ) 

از عصر ناصري تا انقالب)تاريخ نگاري نوين در ايران   
مجموعه مقاالت سومين كنگره تاريخ دانان(: اسالمي  

 ايران
دوره باستان: مجموعه مقاالت تاريخ روابط خارجي ايران  

از ورود اسالم)ايران مجموعه مقاالت تاريخ روابط خارجي   

 (تا قرن دهم هجري
دوره صفوي)مجموعه مقاالت تاريخ روابط خارجي ايران  ) 

BP14 .A7T3 

BP193.2 .H6E2 

BP229 .M6A9 

BP261.2  .A9S5 

BP423.38 .J3A4 

BP53.7 .N3H3 

BP98 .J3T3 

D16.14 .N6T3 

D16.2 .H35 

D443 .B719 

DD247 .H5K419 

DK692.3 .D3J6 

DK699 .Q3R319 

DK90 .H3R819 

DK275 .T3K519 

DR565 .S4T319 

DS247 .B4S5 

DS351.5 .B3A8 

DS389.22 .B5S619 

DS51 .V3T3 

DS740.5 .P3S419 

DS79.76 .Z3C519 

DS87.65 .R3H4 

DSR1256 .F4A5 

DSR1265 .F4H619 

DSR1313 .C6T3 

DSR134 .A32M3 

DSR134 .A33M3 

DSR134 .A34M3 
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 پديدآور

 محمد

 حسين پور، سياوش

 مالئي تواني، عليرضا

 فرخي، ميثم

 جاني پور، محمد

 نجفيان رضوي، ليال

 جوادي آملي، عبداهلل

 نورائي، مرتضي

 فاضلي پور، طوبي

 برچر، مايكل

 كرشاو، ايان

 دشتباني، داوود

 دراستپانيان، آرا

چارلز ج  هالپرين،   

ن، ويليامتابم  

 سيددانلي اوغلو، محمد

 بيگي، عليرضا

 باقري، اسماعيل

 بوتو، فاطمه

 طباطبايي انصاري، موسي خان

 اسمال، اندرو

 زنگنه، هيفاء

 رضوي، سلمان

 فلور، ويلم ام

 فلور، ويلم ام

 كنگره تاريخ دانان ايران

 احيائي، زينب

 اماني، ميثم

 احيائي، زينب
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 مباني سياست خارجي هنجاري مطالعه موردي اتحاديه
 اروپايي

 ايران و لهستان مناسبات فرهنگي و تمدني

ه حاج محمدحسن كمپاني، امين دارالضربزندگي نام  

 تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در مجموعه اي از
1331مكاتبات تجاري حاج محمدحسين كتابفروش ،   - 

 هجري قمري 1325
تالقي( عصر مشروطيت )بنياد فلسفه سياسي در ايران   

 انديشه سياسي اسالم و ايران با غرب بانضمام دوازده
از آن عصررساله مهم سياسي   

 علما و انقالب مشروطيت ايران

از دولت موقت كرمانشاه تا كميته : خاطرات مهاجرت
 مليون
بازشناسي نقش دكتر احسان نراقي: چون اسفنج، نرم  برلن  

 در حاكميت پهلوي دوم
خاطرات علي: ايل سنجابي و مجاهدت ملي ايران  

 اكبرخان سنجابي، سردار مقتدر
بان و فرهنگ آذربايجانمطالعاتي درباره تاريخ، ز  

برادران يزدي و حزب توده ايران: جاسوسي در حزب   

 انقالب اسالمي ايران چالشي بر نظريه هاي انقالب

 ستيغ مران؛ نقش ايران در مقاومت يمن

گفت و گو با دكتر منوچهر آشتياني: پرسيدن و جنگيدن  
 درباره تاريخ معاصر و علوم انساني در ايران

رمزگشايي از زندگي و كارنامه :سوداي سكوالريسم  
 سيدمحمد خاتمي

جغرافياي ايران زمين در عصر صفوي)مختصر و مفيد  ) 

؛ ميراثي كهن و جاودان[فارس]اسناد نام خليج   

 نهضت پان ايرانيسم و رستاخيز رهايي بخش كردان آن
 سوي مرز

 بررسي تطبيقي جنبش هاي اسالمي الجزاير و تونس
( ي تاريخيتبار انديشه اي و دگرگون ) 

سياست، جامعه و فرهنگ در مغرب سده هاي: مرينيان  
 ميانه

 الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر صنعت
 توريسم

پژوهشي در فرهنگ ديني: دين زيسته و زندگي روزانه   
 مردم عادي ايران از آغاز عصر صفوي تا پايان دوره قاجاري

 تاريخ سجل و ثبت احوال در ايران

" شيوه توليد آسيايي"نقدي بر نظريه : ولت در ايران د
 کارل

 اقتصاد سياسي بين المللي خليج فارس مارکس

 كشورهاي خليج فارس در اقتصاد بين الملل

 منطقه گرايي در شرق آسيا

DSR139 .F7S5 

DSR139 .P6H3 

DSR1391 .M3F619 

DSR1405 .K4T3 

DSR1405 .N3B6 

DSR1413 .A4O4 

DSR1462 .S5K5 

DSR1486 .N3T3 

DSR1486 .S2E5 

DSR1511 .A9M32 

DSR1523 .Y3J3 

DSR1553 .I4E5 

DSR1656 .Y4M3 

DSR1670 .A8A8 

DSR1715 .J4S6 

DSR21 .M6M6 

DSR2138 .A4A8 

DSR65 .P31T3 

DT179.9 .B6B3 

DT319 .F3M3 

G155 .A1G5 

G81 .M6D5 

HA39 .I7M6 

HB126 .I7A4 

HC415.3 .U45G819 

HC415.3 .U4G819 

HC460.5 .D4E319 
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 پديدآور

خليل  شيرغالمي،   

 همايش مناسبات فرهنگي و
 تاريخي ايران و لهستان؛ تجربه

 پيشين و چشم انداز فرارو
 مهدوي، شيرين

 كتابفروش ، محمدحسين

 نجفي، موسي

 آجداني، لطف اهلل

 شيباني، عبدالحسين

 تبرائيان، صفاءالدين

 سنجابي، علي اكبر

 منصوري، فيروز

 يزدي، حسين

سايمان پور، عبا  

 مددي، جواد

 آشتياني، منوچهر

 جبراييلي، سيدياسر

 مستوفي بافقي، محمد مفيد بن
 محمود

 عجم، محمد

 طالع، هوشنگ

 برومند اعلم، عباس

 فرهمند، يونس

 غالمي بهنميري، محمد

 موسي پور بشلي، ابراهيم

 محمدي، امير

 امير خسروي، بابك

 اولريچسن، كريستيان

 اولريچسن، كريستيان

كريستوفر ام  دنت،  
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 اقتصاد وقف و خيريه

صادي روزگارخاستگاه هاي سياسي و اقت: دگرگوني بزرگ  
 ما

 ناگفته هايي درباره ي سياست نفتي ايران در دهه ي
 پس از ملي شدن و يادداشت هاي فواد روحاني

 نخستين دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده ي نفت)
 (اوپك)

 انرژي درياي مازندران و امنيت ملي جمهوري اسالمي
 ايران

مجموعه مقاالت»بازارهاي مالي اسالمي  » 

توسعه ها و چالشها: ار سرمايه ي اسالميمحصوالت باز  

 پااليش اجتماعي معرفت

 : برنامه ريزي و مديريت استراتژيك فرهنگي شهر تهران
 (ماتريس فرهنگي شهر تهران)

 گزارش وضعيت اقشار آسيب پذير و آسيب ديدگان
مجموعه مقاالت( 1396-1382: ) اجتماعي  

مجموعه مقاالت)مسائل اجتماعي ايران  ) 

تالش براي استيفاي حقوق: اصر زنان در مصرجنبش مع  
م1971-1911)اجتماعي  ) 

 پساماركسيسم و پساماركسيسم

تحليل انتقادي: منطق جامعه شناسان سياسي ايران  
 پژوهش هاي منتشر شده جامعه شناسي سياسي در

 ايران
ارتباط شناسي شبكه تغيير جهاني و: عمليات تغيير  

 عمليات تغيير ايران
نظريه اي ليبرالي در باب حقوق: فرهنگيشهروندي چند   

 اقليت ها
 مباني سياست تطبيقي

مردم، دولتها و اعتماد)فرسايش قدرت نرم  ) 

 مهاجرت بزرگ ايرانيان

 اصول و مباني روابط بين الملل

 قدرت نرم

 مجموعه مقاالت همايش هفتادمين سالگرد تاسيس
1394آذر  1آبان و  31سازمان ملل متحد  

قدرت نمادين و سياست امنيت بين: فرهنگ و امنيت   
 الملل

 مسئوليت مدني متصدي در قراردادهاي حمل و نقل
 دريايي بين الملل

 مسئوليت بين المللي سرمايه گذاران خارجي در قبال
 نقض موازين حقوق بشري

 استرداد مجرمين در نظام كيفري ايران و حقوق بين الملل

 صد مقاله در روش تحقيق علم حقوق

HC473 .T6E4 

HC51 .P6G719 

HD9570 .R6T3 

HD9576 .D3F3 

HG187.4 .S2B3 

HG5718 .A4I819 

HM590 .M6P3 

HM621 .H3B3 

HN670.2 .A8M6 

HN670.2 .M32 

HQ1793 .Y3J6 

HX44.5 .T3P3 

JA76 .S2M3 

JC489 .Z3A4 

JF1061 .K9M819 

JF51 .05E819 

JK1764 .W519 

JV8741 .Y4M6 

JZ1305 .D4O8 

JZ1480 .N9S619 

JZ4984 .H3M3 

JZ5588 .W5C819 

K1150 .E2M3 

K3830 .H3M3 

K5445.4 .E8B3 

K85 .J3S2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 پديدآور

 طغياني، مهدي

 پوالنيي، كارل

 تاجبخش، غالم رضا

 فتحي، محمدجواد

 صالح آبادي، علي

 علي، سلمان سيد

، عباس محمدي اصل   

، ابراهيمحاجياني  

 معيدفر، سعيد

 انجمن جامعه شناسي ايران

 ياري، ياسمن

 تاجيك، محمدرضا

 صالح آبادي، ابراهيم

 زارعي، سعداهلل

 كيمليكا، ويل

پاتريك, اونيل  

 افتخاري، اصغر

 يگانگي، اسماعيل

 دهقاني فيروزآبادي، سيدجالل

محسن, روحاني  

 همايش بين المللي هفتادمين
متحدسالگرد تاسيس سازمان ملل   

 (تهران : 1394 )
 ويليامز، مايكل چارلز

 ابراهيم پور باصر، ناصر

 حبيبيان، مسعود

 بائي الشكي، عباس

 جعفري لنگرودي، محمدجعفر،
1302 - 
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راهنما

 نسخه

  عنوان
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 دانشكده حقوق و علوم سياسي

 وقف اموال غيرمادي در حقوق ايران و فقه اماميه با
 مطالعه تطبيقي بر فقه اهل سنت و حقوق انگليس

با) توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران   
 (مالحظه قانون اجراي احكام مدني

ا مطالعه تطبيقي درب)نظريه عمومي شرط اسقاط خيارات   
 (حقوق انگلستان

در فقه: عقد اجاره كاربردي بررسي تحليلي و تطبيقي   
 ... شيعه حنبلي حنفي ، شافعي

كليات و ايران: 2و  1حقوق اداري   

 پس برجام چشم به قدرت منطقه اي ايران

 اسناد معارف كرمان از مشروطه تا پهلوي دوم

كرپنج درس در باب رهايي ف: استاد نادان   

خاطرات محمدمهدي كماليان: گفته ها و ناگفته ها  
()1376 - 1297 

 بررسي و تحليل ادبي و جامعه شناختي نمادهاي ديني
 در شعر شيعه قرن اول تا پنجم هجري

 پير پرنيان انديش

 مقدمه اي بر ديپلماسي علم و فناوري

 وقف و مطالعه آن در قوانين، دكترين حقوقي و فقه

ان هاي معاصر عراقفرهنگ رجال و خاند  

 دانش نامه قدرت نرم

بيانيه رييس: منشور حقوق شهروندي مشتمل بر  
 جمهوري اسالمي ايران؛ متن منشور حقوق شهروندي؛

... 
 مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري

مشتمل بر قانون برنامه( 1391-1394)اسالمي ايران  
نپنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرا ... 

 دانشنامه حقوق اخالق زيستي

 سال نماي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران

بررسي ابعاد فقهي حقوقي اتانازيا با رويكرد حقوق 
 كيفري

 نوسازي پزشكي و بهداشت عمومي در دوره قاجار

از تقابل تا: برنامه هسته اي ايران و حقوق بين الملل  
 توافق

قدرت: تهران مجموعه مقاالت دومين كنفرانس امنيتي  
 هاي بزرگ و امنيت منطقه اي در غرب آسيا

: مجموعه مقاالت دومين كنفرانس امنيتي تهران 
 مخاطرات

 زيست محيطي و امنيت منطقه اي در غرب آسيا

KMH526 .A5V3 

KMH683 .R6T6 

KMH810 .K5N3 

KMH880 .B3A65 

KT1332 .M68 

KZ5675 .B3P3 

LA1354 .K4R6 

LB675 .R3M319 

ML410 .K3A5 

PIR3656 .S5N3 

PIR7943 .I7E2 

Q125 .M5M6 

R BP193.2 .T6V3 

R DS70.85 .F35 

R JC330 .Q3D3 

R KMH494 .M35 

R KMH3197 .I7M3 

R R725.5 .T8H319 

R UA853 .A4S2 

R726 .R3B3 

RA533 .E2M419 

TK9007 .I7J619 

UA832 .H31M3 

UA832 .H32M3 
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 مجموع کل نسخه ها :  113

 پديدآور

 آقاسي، محسن

 روديجاني، محمدمجتبي

 خناري نژاد، امير

1338بهرامي ، بهرام ،   - 

 موسي زاده ، رضا

 باباجاني، مصطفي

 روح االميني، فاطمه بيگم

 رانسير، ژاك

 كماليان، محمدمهدي

 ناعمي، زهره

 ابتهاج، هوشنگ

 ميرعمادي، طاهره

يمترابي، ابراه  

 موجاني، سيدعلي

 قهرمانپور، عسگر

 ايران

 رياست جمهوري، معاونت پژوهش،
 تدوين و تنقيح قوانين و مقررات

 كشور، اداره چاپ و انتشار
جيمز بي  تابز،   

 پژوهشكده مطالعات راهبردي

 رحيمي، محمدمهدي

 ابراهيم نژاد، هرمز

 جوينر، دانيل

 همايش بين المللي نظم امنيتي
دومين) آسيا منطقه اي در غرب   : 

 (تهران : 1396
 همايش بين المللي نظم امنيتي

دومين) منطقه اي در غرب آسيا   : 
 (تهران : 1396
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 9317 رذآ -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 4764 

قابلیت پیش بینی وضع 

خاص زیاندیده در 

 مسئولیت مدنی

ابوالفضل 

 آقاخانی
 حقوق خصوصی مجید غمامی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1392/12/11

 دعوای تقابل در داوری 4765 2
مهیار بهرام 

 وند
 حقوق خصوصی لعیا جنیدی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397

3 4766 

انقالب اسالمی صدور 

پالش ها و مسایل فراروی 

 آن

 مهدی جوهر
مصطفی 

 ملکوتیان 
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/26

4 4767 

الگوی کنش سیاسی 

عشایر جنوب بین سالهای 

0231-0231 

 سجاد شعبانی
مصطفی 

 ملکوتیان 
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/27

5 4768 

همجنسی شناسایی و 

اجرای آرای داوری 

تجاری و سرمایه گذاری 

با تاکید بر )بین المللی 

 (نظام حقوقی ایران

احسان 

 هرسینی
 باقر میرعباسی

حقوق بین الملل 

 عمومی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/31

6 4769 

حقوقی میان چالش های 

تعهدات انفرادی و متقابل 

دول عضو اتحادیه اروپایی در 

با )قبال پناهندگان و مهاجران

تاکید بر بحران پناهجویان 

 (3102سوری

 ثریا رستمی
عباس 

 کدخدایی
 79 آذر 1396/11/28 دکتری حقوق عمومی

7 4770 

و واگرایی اتحادیه همگرایی 

اروپا و آمریکا در قبال 

جمهوری اسالمی 

 (3109-0770)ایران

عزیزاهلل حاتم 

 زاده

محمدرضا 

 تخشید
 79 آذر 1397/06/20 دکتری روابط بین الملل
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8 4771 

پیامدهای تجزیه طلبی 

کردستان عراق بر امنیت 

 منطقه ای

حسین 

 احسانی
 جعفر حق پناه

     مطالعات

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/26

9 4772 

تحلیل حقوقی اصول و قواعد 

نظارت دولت در امر فرهنگ 

در نظام جمهوری اسالمی 

 ایران

مصطفی 

 یوسفی
 79 آذر 1396/08/08 دکتری حقوق عمومی فیروز اصالنی

11 4773 

دولت های ایاالت مسئولیت 

متحده و ایران در معاهدات 

فروش نظامی خارجی و تاثیر 

در دیوان  0-آن بر دعوی ب

 داوری ایران و امریکا

رضا عرب 

 چادگانی

عباسعلی 

 کدخدایی
 79 آذر 1397/06/27 دکتری حقوق بین الملل

11 4774 
بازنمائی ذهنیت ها،توسعه و 

 انقالب اسالمی ایران

صادق ظفری 

 حاتم خانی

سعید حاجی 

 ناصری
 79 آذر 1397/07/11 دکتری علوم سیاسی

12 4775 
تاملی در روح :بازار در ایران

 و اخالق

جواد عالیی 

 آورگانی
 علوم سیاسی ابراهیم متقی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/26

13 4776 

میان داوری های تعامل 

-دولت و دولت-دولت

سرمایه گذار در حل و فصل 

اختالفات ناشی از معاهدات 

 سرمایه گذاری

حمیدرضا 

 سیاوش پور
 باقر میرعباسی

حقوق بین الملل 

 عمومی
 79 آذر 1397/03/30 دکتری

14 4777 

بین المللی سرمایه جریان 

انسانی و توسعه 

مطالعه مقایسه ای :اقتصادی

 ایران و ترکیه

رحیم 

 بایزیدی

محمدعلی 

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

15 4778 

الگوهای ارتباطی میان 

توسعه -سیاست های امنیت

 (0211-0272)در ایران

عبدالرسول 

 دیوساالر
 79 آذر 1397/09/06 دکتری سیاسی علوم ابراهیم متقی

16 4779 

حقوق و تعهدات جمهوری 

اسالمی ایران ناشی از پیوستن 

 3102به توافقنامه پاریس

 یگانه استرابی
فضل اله 

 موسوی
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/18
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17 4780 

شدن و چالشهای جهانی 

فرایند دموکراسی سازی 

در خاورمیانه با تاکید بر 

 کشور مصر

 علوم سیاسی احمد موثقی صالح نصیری
کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/20

18 4781 

 ینقش کنشگران غیردولت

در تهدید علیه صلح و 

امنیت بین المللی با تاکید 

 3100-3102بر خاورمیانه 

مریم رضایی 

 نیا
 روابط بین الملل نسرین مصفا

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1395/07/12

19 4782 
تروریسم کشاورزی و 

 امنیت غذایی 

بهاره تیموری 

 ارشاد
 روابط بین لملل بیژن پیروز

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1395/07/13

21 4783 

عوامل موثر بر بررسی 

تبدیل رفتار انتخاباتی به 

اجتماعی -جنبش سیاسی

با تاکید بر حوادث دهمین 

دوره انتخابات ریاست 

 جمهوری ایران

 محسن صادق
رحیم 

 ابوالحسنی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1391/06/27

21 4784 

قرارداد و مطالبه فسخ 

خسارت به عنوان ضمانت 

اجرای نقض قراردادی 

 ایران و افغانستان

 حقوق خصوصی محمود کاظمی احمد حسینی
کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/24

22 4785 
جایگاه اضرار در جرم 

 انگاری جرایم تعزیری
 79 آذر 1397/06/26 دکتری    حقوق جزا محمد حسینی مهدی رجبی

23 4786 

حدود والیت پدر در 

نکاح دختر با تاکید بر 

 رویه قضایی

شمسیا صادق 

 پور

محمدعلی 

 انصاری پور
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/07/07

24 4787 

سیاست امریکا نسبت به 

 3100تحوالت سوریه از 

 3101تا 

 امجد الشیخ
احمد دوست 

 محمدی

     مطالعات

  منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/17

25 4788 

الزامات قانون گذاری اسالمی 

در قانون اساسی کشورهای 

اسالمی در راستای تحقق 

 امت اسالمی

اسماعیل 

 آجرلو
 79 آذر 1397/06/31 دکتری حقوق عمومی خیراله پروین
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26 4789 

مالیاتی شرکت مسائل 

های فراملی در کشور 

مقصد از دیدگاه حقوق 

بین الملل سرمایه گذاری 

 و رویه دولت ها

فاطمه زهرا 

 سلیمانی
 باقر میرعباسی

حقوق بین الملل 

 عمومی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/06/24

27 4790 

مسئولیت مدنی متصدی 

داروخانه نسبت به زیان 

 های ناشی از مصرف دارو

امیرعباس 

 حبشی
 حقوق پزشکی محمود کاظمی

کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1397/07/08

28 4791 

دادرسی افتزاقی جرایم 

علیه امنیت در قانون آیین 

دادرسی کیفری مصوب 

0273 

    حقوق جزا علی خالقی آرزو باالزاده
کارشناسی 

 ارشد
 79 آذر 1396/07/12
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