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به تفكيك ناشر )1393ارديبهشت (شده از بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تهيه كتابهاي   

 

    ردیف
 سال نشر  ناشر  نویسنده  عنوان

1 
 ٢)ویژه مطالعات موردی(کتاب بيداری اسالمی

مطالعات و موسسه فرهنگی 
تحقيقات بين المللی ابرار 

 معاصر تهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1391 

2 
 )ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)(١١(کتاب اروپا

موسسه فرهنگی مطالعات و 
تحقيقات بين المللی ابرار 

 معاصر تهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
بين المللی و تحقيقات 

 ابرارمعاصرایران
1391 

3 
 ویژه احزاب وجریان های اروپایی)١٢(کتاب اروپا

موسسه فرهنگی مطالعات 
وتحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرتهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

4 
 ویژه روابط ایران وچين)٧(کتاب اسيا 

مطالعات موسسه فرهنگی 
وتحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرتهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1390 

5 
 ویژه مسائل داخلی عربستان ٩خاورميانه 

موسسه فرهنگی مطالعات 
وتحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرتهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1391 

6 
 ویژه روابط ایران وهند)٨(کتاب اسيا

موسسه فرهنگی مطالعات و 
تحقيقات بين المللی ابرار 

 معاصر تهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

7 
 محمد خواجوئی اجتماعی ان-رژیم اسرائيل وگسست های سياسی

مطالعات موسسه فرهنگی 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1391 

8 
 ویژه سياست ها وراهبرد ها٣امنيت و جنگ سایبری 

موسسه فرهنگی مطالعات 
وتحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرتهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

9 
 جنگجویان وحمالت سایبریویژه سالح ها   ٢امنيت وجنگ سایبری 

موسسه فرهنگی مطالعات 
وتحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرتهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1391 

10 
 دکترمجيدعباسی سازمان های منطقه ای ومدیریت امنيت

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

11 
 ارزیابی قدرت نرم قطر)٥(کتاب ابی  

موسسه فرهنگی مطالعات و 
تحقيقات بين المللی ابرار 

 معاصر تهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

نگاهی به ساختار و فرایند تصميم سازی در نظام ) ٦(کتاب آبی 12
 سياسی امریکا

مطالعات و موسسه فرهنگی 
تحقيقات بين المللی ابرار 

 معاصر تهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

13 
 بهجت قرنی انقالب در کشورهای عربی واکاوی ریشه ها وعوامل

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1391 

14 
 حسن عسگری تاثير گذار اهداف  منافع ورویکردهابازیگران :بالکان

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

15 
 ویژه قوانين سایبری ٤امنيت وجنگ سایبری 

موسسه فرهنگی مطالعات 
وتحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرتهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

16 
 عباس کاردان دیپلماسی درعصر جهانی شدن ازتئوری تاعمل

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

17 
 )بيداری چهارم درخاورميانه(دومينوی سقوط درخليج فارس

موسسه فرهنگی مطالعات و 
تحقيقات بين المللی ابرار 

 معاصر تهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 
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18 
 سياست گذاری خارجی وپافشاری برخطا

موسسه فرهنگی مطالعات و 
تحقيقات بين المللی ابرار 

 معاصر تهران

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

19 
 طيبعليرضا  کتاب مرجع امنيت انرژی

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1391 

20 
 عليرضا طيب کتاب مرجع سياست نفت

موسسه فرهنگی مطالعات 
و تحقيقات بين المللی 

 ابرارمعاصرایران
1392 

21 
موسسه پژوهشی وفرهنگی  روشنای علم  مروری بربيانات رهبر معظم انقالب اسالمی

 1391 انقالب اسالمی انفالب اسالمی

جهاداقتصادی  چيستی اهداف والزامات جهاد اقتصادی بيانات  22
 رهبرمعظم انقالب اسالمی

موسسه پژوهشی وفرهنگی 
 1392 انقالب اسالمی انفالب اسالمی

23 
موسسه پژوهشی وفرهنگی  انتخابات چرا  چگونه مهم ترین توصيه های رهبرمعظم انقالب اسالمی

 1392 انقالب اسالمی انفالب اسالمی

الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت برگرفته ازبيانات رهبر معظم انقالب  24
 اسالمی

موسسه پژوهشی وفرهنگی 
 1392 انقالب اسالمی انفالب اسالمی

هویت تمدنی وچالشهای پيشرو دراندیشه حضرت (بيداری اسالمی       25
 1391 اسالمی انقالب تقی صوفی نيارکی ومقام معظم رهبری)ره(امام

26 
 1391 انقالب اسالمی بتول یوسفی مبانی نظری بيداری اسالمی

27 
 1391 انقالب اسالمی عليرضا مختارپورقهرودی معارف انقالب مروری بردیدگاه های رهبرمعظم انقالب اسالمی

28 
موسسه پژوهشی وفرهنگی  روش تحليل سياسی مجموعه بيانات مقام معظم رهبری

 1392 انقالب اسالمی انفالب اسالمی

29 
 نقشه ی نقش براب مروری بربيانات رهبرمعظم انقالب اسالمی

پایگاه اطالع رسانی دفترحفظ 
ونشراثارحضرت ایت اهللا 
 العظمی خامنه ای

 1391 انقالب اسالمی

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وقوانين ومقرررات ایثارگران  30
 1392 فرمنش رونقیوسف  درامورمنابع انسانی

31 
 1392 فرهنگ شناسی الدن تمجيدی داوری بين المللی

32 
 1386 تدریس سيامک ساالرمهر کميساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

33 
 1389 سپينود محسن برزوزاده >>مناقصه ومزایده<<قوانين ومقررات معامالت دولتی

34 
 1392 فرمنش یوسف رونق )اداری تخلفات(قوانين ومقررات تامين سالمت اداری

35 
 1391 فرهنگ شناسی صدیقه  نصری قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی

36 
 1393 دوران جهانگير منصور قانون برنامه پنجساله چنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

37 
 1390 فرهنگ شناسی مهين جوانمرد چيانه بررسی فقهی وحقوقی  جرم سياسی

38 
 سازمان بورس واوراق بهادار ومقررات بازاراوراق بهادارقوانين 

بورس وابسته به شرکت 
اطالع رسانی وخدمات 

 بورس
1391 

39 
 1391 فرمنش یوسف رونق قوانين و مقررات بازنشستگی

40 
 1393 دوران جهانگير منصور قوانين ومقررات اصناف واماکن عمومی

41 
 1392 پژوهشکده شورای نگهبان فهيم مصطفی زاده نظرات شورای نگهباندرپرتو   ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب

مجموعه نظرات شورای نگهبان درمورد مصوبات مجلس شورای  42
معاونت تدوین، تنقيح و  مرکز تحقيقات شورای نگهبان ١٣٨٧تاخرداد١٣٨٣خرداد(اسالمی دوره هفتم

 1392 انتشار قوانين ومقررات

43 
  تفکيک تقنين و اجرا

معاونت تدوین، تنقيح و 
 1391 انتشار قوانين ومقررات

مجموعه نظرات شورای نگهبان درمورد مصوبات مجلس شورای  44
معاونت تدوین، تنقيح و  مرکز تحقيقات شورای نگهبان ١٣)  ١٣٦٣تخرداد١٣٥٩خرداد(اسالمی دوره اول

 1390 انتشار قوانين ومقررات
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درپاسخ به استعالمات دیوان مجموعه نظرات فقهی شورای نگهبان  45
 1384 دادگستر مرکز تحقيقات شورای نگهبان )١٣٦١- ١٣٨٣(عدالت اداری 

46 
 1392 پژوهشکده شورای نگهبان فهيم مصطفی زاده درپرتونظرات شورای نگهبان  ٩٢قانون ایين دادرسی کيفری 

47 
مطالعات پژوهشکده  دکترحيدرعلی بلوجی مفاهيم رقيب درسياستگذاری های دفاعی

 1392 راهبردی

48 
پژوهشکده مطالعات  دکترمحمودیزدان فام بررسی متون سياست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 1392 راهبردی

49 
پژوهشکده مطالعات  مهدی شاپوری پيامدها وچشم انداز- بحران اوکراین دالیل 

 1393 راهبردی

50 
 پژوهشکده مطالعات دکترسيدحسن ميرفخرائی روسيه وناتو

 1392 راهبردی

51 
پژوهشکده مطالعات  دکترطيبه واعظی فهم اینده

 1392 راهبردی

52 
پژوهشکده مطالعات  دکترحميدرضا ملک محمدی )جلداول(مبانی سياستگذاری عمومی وتحليل سياست ها 

 1392 راهبردی

53 
پژوهشکده مطالعات  دکترحميدرضا ملک محمدی )جلددوم(مبانی سياستگذاری عمومی وتحليل سياست ها

 1392 راهبردی

54 
پژوهشکده مطالعات  فرزاد پورسعيد بيداری اسالمی درجهان عرب      مطالعات نظری وموردی

 1392 راهبردی

55 
پژوهشکده مطالعات  ابراهيمی...دکتر نبی ا نوسلفی گری وجهانی شدن امنيت خاورميانه

 1392 راهبردی

56 
پژوهشکده مطالعات  دکترداود غرایاق زندی وتحوالت تاریخیامنيت دراسالم  مبانی نظری 

 1392 راهبردی

57 
پژوهشکده مطالعات  عسگر قهرمانپور قدرت وموازنه نرم درسياست بين الملل

 1391 راهبردی

58 
-دکترمهدی ميرمحمدی سياست خارجی درجهان برساخته

 دکترعليرضاخسروی
پژوهشکده مطالعات 

 1392 راهبردی

59 
پژوهشکده مطالعات  دکترماندانا تيشه یار پژوهی درمطالعات استراتژیکاینده 

 1391 راهبردی

60 
پژوهشکده مطالعات  اکبربابایی- دکترعلی کریمی مله )ره(امنيت ملی ازمنظرامام خمينی

 1392 راهبردی

61 
پژوهشکده مطالعات  مهدی مير محمدی اطالعات به مثابه علم

 1392 راهبردی

62 
پژوهشکده مطالعات  برنت جی استيل شناختی درروابط بين المللامنيت هستی 

 1392 راهبردی

63 
پژوهشکده مطالعات  دکترمرادکاویانی راد )مجموعه مقاالت(اکولوژی سياسی  

 1392 راهبردی

64 
پژوهشکده مطالعات  دکترابوالفضل قنبری تحليلی برنابرابری های ناحيه ای درایران

 1392 راهبردی

65 
پژوهشکده مطالعات  دکترنادرزالی نگاری راهبردی  دربرنامه ریزی وتوسعه منطقه ایاینده 

 1392 راهبردی

66 
پژوهشکده مطالعات  نبی اهللا ابراهيمی جامعه شناسی سياسی قدرت درعربستان

 1393 راهبردی

67 
دکترمحمدرضاحافظ  )بانگاهی کوتاه به مرزهای ایران(مرزها وجهانی شدن

 جانپرورنياودکترمحسن 
پژوهشکده مطالعات 

 1392 راهبردی

68 
 امنيت هستی شناختی درسياست خارجی جمهوری اسالمی ایران

دکترسيدجالل 
پيمان وهاب -دهقانيفيروزابادی
 پور

پژوهشکده مطالعات 
 1392 راهبردی

69 
دکترافشين /دکترعلی ادمی بازگشت تاریخ وپایان رویاها

 زرگر
پژوهشکده مطالعات 

 1391 راهبردی

70 
پژوهشکده مطالعات  دیوید ای ليک نظم های منطقه ای

 1392 راهبردی

71 
پژوهشکده مطالعات  جفری هينس جهانی شدن و فرهنگ سياسی در جهان سوم, دین

 1392 راهبردی

72 
پژوهشکده مطالعات  باری بوزان چارچوبی تازه برای تحليل امنيت

 1392 راهبردی
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73 
 1391 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محمدحسين اسکندری قراردادگرایی وحاکميتحقوق طبيعی )١(سيری درحاکميت

74 
 1391 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محمدحسين اسکندری دین وحاکميت)٢(سيری درحاکميت

75 
 1392 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محمود علی پور گرجی کاربرد روش چشم انداز در آزادی سياسی جمهوری اسالمی ایران

توافق اراده ها شرایط متعاقدان )(جلددوم(حقوق قراردادها درفقه اماميه 76
 )وموردمعامله

- دکترسيدمصطفی محقق داماد
- دکترجليل قنواتی

دکترسيدحسن وحدتی شبيری 
 دکترابراهيم عبدی پورفرد

 1391 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جلداول )اسالم وحقوق موضوعه(مطالعه تطبيقی حقوق جزای عمومی 77
 کليات

-دکترجالل الدین قياسی
حميددهقان ودکترقدرت اهللا 

 خسروشاهی
 1391 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جلددوم )اسالم وحقوق موضوعه(مطالعه تطبيقی حقوق جزای عمومی 78
 کليات ارکان جرم

-دکترجالل الدین قياسی
دکترعادل ساریخانيودکترقدرت 

 اهللا خسروشاهی
 1391 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

79 
- محمدحسين اسکندری پيامدها وکنترل ان- منابع- پژوهشی درموضوع  قدرت انواع 

 1391 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اسماعيل دارابکالئی

80 
 1389 جاودانه- جنگل عباس بشيری مجموعه قراردادهای مدرن

81 
 1390 جاودانه- جنگل عباس بشيری )٢(مجموعه قراردادهای مدرن

82 
 1392 جاودانه- جنگل عباس بشيری )٣(قراردادهای مدرنمجموعه 

83 
 1392 جاودانه- جنگل عباس بشيری )٤(مجموعه قراردادهای مدرن

84 
 1392 جاودانه- جنگل عباس بشيری )٥(مجموعه قراردادهای مدرن

85 
وانتشارات مرکزمطبوعات  پژوهشگاه قوه قضائيه )کيفری(مجموعه ارای قضایی دادگاه های تجدید نظر 

 1392 قوه قضائيه

86 
مرکزمطبوعات وانتشارات  پژوهشگاه قوه قضائيه ٩١شهریور)کيفری(مجموعه ارای قضایی دادگاه های تجدید نظر 

 1392 قوه قضائيه

87 
مرکزمطبوعات وانتشارات  پژوهشگاه قوه قضائيه ٩١شهریور)حقوقی(مجموعه ارای قضایی دادگاه های تجدیدنظر

 1392 قوه قضائيه

88 
مرکزمطبوعات وانتشارات  پژوهشگاه قوه قضائيه ٩١مجموعه ارای قضایی شعب دیوان عدالت اداری مهر

 1392 قوه قضائيه

89 
مرکزمطبوعات وانتشارات  پژوهشگاه قوه قضائيه ٩١مجموعه ارای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ابان

 1392 قوه قضائيه

90 
مرکزمطبوعات وانتشارات  پژوهشگاه قوه قضائيه ٩١پایيز)کيفری-حقوقی(کشورمجموعه ارای قضایی دیوان عالی 

 1392 قوه قضائيه

91 
 1392 جنگل جاناتان هرینگ مبانی حقوق کيفری انگلستان

92 
 1393 جنگل محمد شمعی حقوق قراردادهای اداری

93 
 1393 جنگل حسن صدیق اصول کلی حقوق دریایی

94 
 1392 جنگل ابدالیبابک  نفقه زوجه و اقارب

قاعده خطر و تفاوت تحقق مسئوليت کارفرما با دیگر قواعد مسئوليت  95
 1392 جنگل علی شيخانی مدنی

96 
 1392 جنگل دکتریحيی جليلوند عدالت قضایی در ائينه حقوقی

97 
 1392 جنگل- جاودانه دکترمحمدمهدی توکلی حقوق اسناد  تجاری

98 
 1392 جنگل- جاودانه ابراهيم قربانی-صمدحضرتی کاراموزی قضایی

بررسی مقایسه ای مفاهيم اجبار، اکراه و اضطرار در حقوق جزای ایران  99
 1392 جنگل- جاودانه فتوت نصيری سواد کوهی و فقه اسالم
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100 
 1392 جنگل- جاودانه دکترعليرضاارش پور مسئوليت بين المللی نقض تعهدات زیست محيطی

101 
 1393 جنگل- جاودانه دکتراصغرمحمودی قراردادهای انتقال فناوریحقوق 

102 
 1393 جنگل- جاودانه محمدکاظم مهدی زاده بازداشت سرقفلی درحقوق ایران

103 
 1391 جنگل- جاودانه دکترصادق سليمی جنایات سازمان یافته فراملی

104 
 1391 جنگل- جاودانه محمدصالح نقره کار دادستان درترازوی حقوق بشروشهروندی

105 
 1391 جنگل- جاودانه تهمينه رحمانی راهنمای کاربردی تنظيم قراردادجوینت ونچرغيرشرکتی

106 
 1392 جنگل- جاودانه جوادسيدی درامدی برقابليت ارجاع درداوری های تجاری بين المللی

107 
 1392 جنگل- جاودانه مهدی صفریان نقش تقصيرعمدی درمسووليت مدنی

108 
 1392 جنگل- جاودانه سيدحسين هاشمی انحالل قراردادهادرحقوق ایران وفرانسه

109 
 1392 جنگل- جاودانه فهيمه ترابی یگانه مجامع عمومی شرکت های تعاونی

110 
 1392 جنگل مرضيه شيخ محمدی استقالل شرط داوری

111 
 1392 جنگل مرضيه شيخ محمدی استقالل شرط داوری

112 
 1392 جنگل- جاودانه نسرین خدارحمی قراردادپيش فروش اپارتمان درحقوق ایران وانگليسمطالعه تطبيقی 

113 
 1392 جنگل- جاودانه مهدی قرائتی حضانت ونگهداری اطفال براساس قانون جدید

114 
 1392 جنگل- جاودانه ابراهيم قربانی-صمدحضرتی ضابطين قوه ی قضایيه بایدها ونبایدها

115 
 1392 جنگل رسول باخترمحمد  جدول دیات

حقوق تطبيقی وعرصه بين -مرورزمان کيفری درنظام حقوقی ایران 116
 1393 جنگل- جاودانه دکتروحيدصالحی المللی

117 
 1391 جنگل- جاودانه صابردرفشه چک درحقوق کنونی

118 
 1392 جنگل- جاودانه هيروابروش سقط درمانی    درحقوق کيفری پزشکی

119 
 1392 جنگل- جاودانه مجتبی جهانيان واجرای ان درنظم حقوقی کنونیتامين خواسته 

120 
 1393 جنگل- جاودانه دکترعطا اهللا رحمانی حقوق ورشکستگی

121 
 1392 جنگل- جاودانه حسين قبادی ایين دادرسی کار

مطالعه تطبيقيسی سياست (بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی 122
 )جنایی تقنينی

دکترحسن حاجی 
 1391 جنگل- جاودانه تبارفيروزجائی

123 
 1391 جنگل- جاودانه تکتم باقری نسب فقهی وحقوقی- رحم جایگزین دردرمان ناباروری  ازدیدگاه پزشکی

124 
رضا تقی - دکترابراهيم تقی زاده گزارش اصالحی درحقوق ایران

 1391 جنگل- جاودانه زاده

125 
- دکترایت اله پرویزی فرد امریکاجرایم عليه اموال ومالکيت درحقوق جزای 

 1392 جنگل- جاودانه دکترمحسن پارسا

ایين دادرسی کيفری تطبيقی  سلب ازادی ازمتهم درحقوق ایران  126
 1391 جنگل- جاودانه دکترایت اله پرویزی فرد وانگلستان

127 
 1392 جنگل حمزه صفدریان محکوميت های مالی و موانع اجرای آن

128 
موسسه مطالعات  دکترحميدرضانيک بخت ))ایين داوری((بين المللی داوری تجاری 

 1390 وپژهشهای بازرگانی
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129 
معاونت پژوهش واموزش  حمایت ازحقوق مالکيت فکری درمحيط اینترنتی

 بازرگانی
موسسه مطالعات 
 1386 وپژهشهای بازرگانی

130 
محمدحسنزارع  کتاب شناسی سازمان جهانی  تجارت

 1386 شرکت بازرگانی وجمشيدمردانی

اثارحقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بریارانه های صادراتی  131
 بخش صنعت

معاونت پژوهشی بخش حقوق 
 اقتصادی وبازرکانی

موسسه مطالعات 
 1385 وپژهشهای بازرگانی

132 
دکتروحيدبزرگی ودکترعلی  جهانی شدن فرصتها وچالشها

 صباغيان
موسسه مطالعات 
 1384 وپژهشهای بازرگانی

معاهدات وموافقت نامه -کنوانسيون ها:سازمان جهانی مالکيت فکری 133
موسسه مطالعات  وحيدبزرگی ها

 1383 وپژهشهای بازرگانی

بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت درزمينه حقوق مالکيت  134
 فکری

اميرهوشنگ فتحی زاده و 
 وحيدبزرگی

موسسه مطالعات 
 1383 وپژهشهای بازرگانی

135 
حامدروحانی -ابوالقاسم بينات چگونگی الحاق به سازمان جهانی تجارت

 ...و
موسسه مطالعات 
 1381 وپژهشهای بازرگانی

قواعداتاق بازرگانی بين المللی برای استفاده   ٢٠١٠اینکوترمز 136
موسسه مطالعات  اتاق بازرگانی بين المللی ازاصطالحات تجاری داخلی وبين المللی

 1392 وپژهشهای بازرگانی

137 
موسسه مطالعات  رضاپاک دامن مجموعه قوانين ومقررات ناظربرفعاليت اقتصادی خارجيان درایران

 1386 وپژهشهای بازرگانی

138 
موسسه مطالعات  حمداله پيشرو مجموعه قوانين ومقررات مرتبط بافعاليت های صنفی

 1387 وپژهشهای بازرگانی

139 
موسسه مطالعات  مرجان مظفری اشنایی باامضای الکترونيکی

 1390 وپژهشهای بازرگانی

140 
موسسه مطالعات  عليرضامقدسی سازمان و وظایف گمرک   جمهوری اسالمی ایران

 1391 وپژهشهای بازرگانی

141 
دکترمحمدرحيم اسفيدانی  استانداردهای تجارت الکترونيکی

 وهمکاران
موسسه مطالعات 
 1389 وپژهشهای بازرگانی

142 
محمدرحيم اسفيدانی  کاربرد های تجارت الکترونيکی

 وهمکاران
موسسه مطالعات 
 1391 وپژهشهای بازرگانی

143 
سيف اهللا صادقی یارندی  رموزمالکيت فکری   راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک ومتوسط

 ومسعودطارم سری
موسسه مطالعات 
 1389 وپژهشهای بازرگانی

144 
موسسه مطالعات  یحيی فتحی وهمکاران )WTO(نقشه راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

 1389 وپژهشهای بازرگانی

اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه  145
موسسه مطالعات  )wTO(سازمان جهانی تجارت دوراروگوئه

 1392 وپژوهش های بازرگانی

146 
 1393 خرسندی دکترحسين نواده توپجی بين الملل فضا حقوق

147 
 1391 خرسندی دکترمجتبی اصغریان )قراردادهای اجاره نفت وگاز(حقوق نفت وگاز درایاالت متحده امریکا

148 
 1392 خرسندی حسين باقری زرین قبایی ضمانت های کيفری زیست محيطی درنظام حقوقی ایران وانگلستان

149 
 1391 خرسندی کاترین روش حقوق محيط زیست بایسته های

150 
 1391 خرسندی محبوبه عبدالهی دليل الکترونيکی درنظام ادله اثبات دعوا

151 
 1393 خرسندی دکترحسن عالی پور )جرایم رایانه ای(حقوق کيفری فناوری اطالعات 

152 
دکترمهدی حاتمی ومنيره  حق براموزش وتعهدات دولت ها

 1392 خرسندی زاهدیگلوگاهی

153 
حسين -دکترمحسن محبی مجموعه مقررات جدیدانسيترال درباره داوری بين المللی

 1393 خرسندی کاویار

154 
 1392 خرسندی دکترسيدفضل اهللا موسوی نگاهی به دیدگاههای حقوقی اسالمی

155 
RELIGION AND PEACEFUL  COEXISTENCE 1391 )ع(دانشگاه امام صادق یونس نوربخش 

رفتارهای حمایت گرانه درسياست (انفاق وکمک های بين المللی   156
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترکاووس سيدامامی )خارجی جمهوری اسالمی ایران
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157 
 1391 دانشگاه امام صادق دکتریونس نوربخش دین وهمزیستی مسالمت اميز

158 
 1391 )ع(امام صادقدانشگاه  مهدی بشارت اصول ومبانی  مکتب سياسی نجف

-المان-فرانسه- امریکا ٢٠٠١سپتامبر ١١اسالم گرایی درغرب پس از 159
 1392 دانشگاه امام صادق دکترداوودکيانی انگليس وروسيه

160 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق سيدمهدی حسينی فائق تاملی برابعاداسالم هراسی دربریتانيا   پس ازیازده سپتامبر

شهروندان تهرانی :مطالعه موردی(رفتاررای دهی درایران تحليل  161
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترعبدالمطلب عبداهللا )١٣٨٧- ١٣٨٨درانتخابات سال

162 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق احسان مقصودی ریشه ای و واژه شناسانه فتنه-تبارشناسی واژه فتنه  بررسی معنایی 

163 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق حميدرضااسماعيلی ایدئولوژیرساله ای درشناخت 

164 
دکترسيدجالل  سياست خارجی جمهوری اسالمی ایران دردوران اصول گرایی

 1391 )ع(دانشگاه امام صادق وحيدنوری-دهقانيفيروزابادی

سياسی - سياست گذاری اجتماعی درخاورميانه پویایی های اقتصادی 165
 وجنسيتی

ووالنتاین مسعودکارشناس 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق مقدم

166 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترقدرت اهللا رحمانی نظریه یگانگی  جرایم سياسی ومطبوعاتی

167 
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق حجت مبين )درمبانی مسئوليت مدنی(نظریه قابليت استناد 

درفقه مذاهب اسالمی بامطالعه تطبيقی )مسئوليت مدنی(ضمان قهری 168
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترحميدبهرامی احمدی ونظام های حقوقی

169 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترمحسن اسماعيلی )بررسی کارکرد ونقش دین درحوزه قانون وقانونگذاری(دین وقانون   

بامطالعه (دعوای تصرف عدوانی درقانون ائين دادرسی مدنی ایران   170
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق حامد هادی )تطبيقی درفقه اماميه وحقوق فرانسه

171 
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق علی زمانيان جهرمی حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها

172 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق ليال سادات اسدی حقوق مالی واقتصادی خانواده

جمهوری .باتاکيدبرقانون اساسی(اجتماعی واندیشه اسالمی  توسعه  173
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق اسماعيل اجرلو )اسالمی

174 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق احسان علی اکبری بابوکانی )درفقه اماميه(تجسس  ازحریم خصوصی افراد 

175 
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق دکترمهدی رشوندبوکانی حقوق رقابت درفقه اماميه حقوق ایران واتحادیه اروپا

176 
 دولت وجوانان-حقوق عمومی

مرکزتحقيقات ميان رشته ای 
علوم انسانی واسالمی 
 دانشگاه امام صادق

 1390 )ع(دانشگاه امام صادق

177 
 1392 دانشگاه امام صادق جودت بهجت )امنيت انرژی  رویکرد ميان رشته ای

مقدمه ای برروش های کمی وکيفی تحقيق (تجربی   تحليل سياسی  178
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکتررضا افخمی درعلوم سياسی

چالش های سياست خارجی جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در  179
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق دکترمجيدعباسی ٢٠٠١سپتامبر  ١١دوره پس از 

180 
مجتبی -دکترحسين هرسيج  جهان اسالم وغرب- ایرانچالش های وهابيت   

 1392 دانشگاه امام صادق تویسرکانی

181 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکتریوسف ترابی اجماع نظرنخبگان سياسی وتوسعه درجمهوری اسالمی ایران

182 
 1392 )ع(صادقدانشگاه امام  دکترعلی مرشدی زاده ظرفيت های فراوی جهان اسالم درفضای مجازی

183 
 1391 دانشگاه امام صادق دکتراحمد پاکتچی مجموعه درس گفتارهایی درباره  نقدمتن

184 
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق دکتراصغرافتخاری نکته کاربردی برای تحقيق وتاليف مقاالت پژوهشی٤٤



  ان––زه  زه   ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  انر اطالع رسا ه  ی دا یا وم  وق و ع ه  خا دا تا ی  ھارم  --ر اطالع رسا ھارمسال  ھارم  مارهماره--سال  ھارمت و  ٩  ١٣٩٣١٣٩٣        ماهماه  داد داد   ––  ت و 

185 
ایت اهللا سيدحسن سعادت  مجموعه درس گفتارهایی درباره مکاسب

 1392 دانشگاه امام صادق مصطفوی

186 
دکترليالسادات اسدی  درسنامه  ایين دادرسی مدنی ویژه امورودعاوی خانوادگی

 1391 دانشگاه امام صادق ودکترفریده شکری

187 
سيدبشيرحسينی  انگليس وامریکا- حقوق مخاطب دربرابررسانه های جمعی ایران

 1391 دانشگاه امام صادق اسفيدواجانی

188 
 1392 دانشگاه امام صادق فائزه طوقانی پور والدین وسرپرستان قانونی عليه کودکان      درنظام حقوقی ایرانجرایم 

درفقه اماميه وحقوق <<جایگاه ومحدوده حقوق جنسی زوجين  189
 1392 دانشگاه امام صادق رقيه السادات مومن >>ایران

190 
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق  ایزدیدکترنرگس  تعهدات وکيل)١(تجلی فقه درقانون مدنی

191 
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق  احسان بازوکار حقوقی-اوراق استصناع   بررسی فقهی

192 
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق دکترسعيدرجحان اصول علم فقه درباره اصول حاکم براحکام الهی اسالم

193 
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق ایزدیدکترفواد  دیپلماسی عمومی امریکا درقبال ایران

بررسی مقایسه ای سياست ایاالت متحده امریکا -دیپلماسی اجباری  194
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق ناصراسدی )١٩٩٠-٢٠٠٣(ليبی وایران-درقبال عراق 

195 
 1393 )ع(صادق دانشگاه امام  مهدی ذوالفقاری سپتامبر١١دیلماسی عمومی وارتباطات استراتژیک امریکا پس از

196 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق مجتبی عزیزی بساطی دیپلماسی عمومی امریکا درخاورميانه

197 
 1390 )ع(دانشگاه امام صادق پيتردمنت جهان اسالم ونظام بينالملل,بنيادگرایی

198 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترعارف خليل ابوعيد روابط بين الملل درفقه اسالمی

مجموعه درس گفتارهایی درباره روش تحقيق عمومی بارویکرد علوم  199
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکتراحمد پاکتچی اسالمی-انسانی

جامعه -بررسی حقوقی (مساله حجاب درجمهوری اسالمی ایران 200
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترعلی غالمی شناختی

201 
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق پل اسپيکر گذاری اجتماعیموضوعات ورهيافت های سياست 

202 
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق مکين.راجر ای نظریه بازی ها و سياستگذاری عمومی

203 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترابراهيم برزگر نظریه های بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران

204 
دهکردی و رامين  جالل فرزانه مطالعات پسا استعماری

 1391 )ع(دانشگاه امام صادق فرهادی

205 
 1392 )ع(دانشگاه امام صادق دکتراصغرافتخاری مفهوم شناسی سياسی دراندیشه امام خمينی رحمه اهللا

استراتژی نظامی وکنترل (منطق استراتژیک وعقالنيت سياسی 206
 1392 دانشگاه امام صادق عبدالرسول دیوساالر )سياسی

207 
محسن -علی اکبرتاج مزینانی )جلددوم(کتاب مرجع سياست گذاری اجتماعی 

 1391 دانشگاه امام صادق مرتضی قليچ-قاسمی

208 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق محسن محمودی )مچموعه مقاالتی ازجان ميرشایمر(البی یهود  ورئاليسم تهاجمی  

209 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق دکترابراهيم حاجيانی اصول و روش های اینده پژوهی- مبانی 

210 
 1391 )ع(دانشگاه امام صادق ابوالحسن حسين زاده جاغرق مدیریت بحران سياسی درسيره  امام خمينی رحمه اهللا

211 
 1391 دانشگاه عالمه طباطبایی دکترشجاع احمدوند تحول گفتار قدرت  دراسرائيل

212 
 1390 دانشگاه مفيد ابراهيم متقی خارجی ایرانالگو و روند در سياست 

213 
 1392 دانشگاه مفيد دکترسيدرضاموسوی نيا الگوهای تصميم گيری  درسياست خارجی ایران
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214 
 1388 دانشگاه مفيد سيدعبدالقيوم سجادی گفتمان جهانی شدن واسالم سياسی درافغانستان پساطالبان

215 
 1392 دانشگاه مفيد دکترمحمدنقی نظرپور استصناع دربازارهای مالی اسالمیکاربردهای -عقدواوراق استصناع

216 
 1393 دانشگاه مفيد دکترسعيدرهائی ازادی دینی ازمنظرحقوق بين الملل با نگاهی به ره یافت اسالمی

217 
 1390 دانشگاه مفيد دکترابراهيم دلشاد فرض های حقوقی پژوهشی ازچشم اندازتاریخ وفلسفه حقوق

218 
 1391 دانشگاه مفيد دکترمحمدحبيبی مجنده داوری تجاری بين المللی تطبيقی

219 
 1391 دانشگاه مفيد دکترسيدمصطفی ميرمحمدی )مطالعه تطبيقی(اصل عدم مداخله دراسالم وحقوق بين الملل

220 
مرکزدایره المعارف بزرگ  کاظم موسوی بجنوردی تفسيرنعمانی- دایره المعارف بزرگ اسالمی جلدپانزدهم تربيت 

 1387 اسالمی

221 
مرکزدایره المعارف بزرگ  کاظم موسوی بجنوردی ثابت بن قره-دایره المعارف بزرگ اسالمی جلد شانزدهم تفليس

 1387 اسالمی

222 
مرکزدایره المعارف بزرگ  کاظم موسوی بجنوردی جوینی-دایره المعارف بزرگ اسالمی جلدهجدهم جزء الیتخبری

 1389 اسالمی

223 
مرکزدایره المعارف بزرگ  کاظم موسوی بجنوردی حافظ-ابوالمظفر-دایره المعارف بزرگ اسالمی جلدنوزدهم جوینی

 1390 اسالمی

224 
مرکزدایره المعارف بزرگ  کاظم موسوی بجنوردی امام)ع(حسين- دایره المعارف بزرگ اسالمی  جلدبيستم   حافظ ابراهيم

 1391 اسالمی

225 
مرکزدایره المعارف بزرگ  کاظم موسوی بجنوردی خانقاه-دایره المعارف بزرگ اسالمی جلدبيست ویکم حسين طه

 1392 اسالمی

226 
اداره وحدت رویه دیوان عالی  ١٣٨٧مذاکرات واراء هيات عمومی دیوان عالی کشور سال

 کشور
اداره وحدت رویه دیوان 

 1390 عالی کشور

227 
 1392 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلداول١٣٩١ومقررات سال مجموعه قوانين 

228 
 1391 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلددوم١٣٩٠مجموعه قوانين ومقررات سال

229 
 1389 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلددوم١٣٨٨مجموعه قوانين ومقررات سال

230 
 1388 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلداول١٣٨٧سالمجموعه قوانين ومقررات 

231 
 1387 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلداول١٣٨٦مجموعه قوانين ومقررات  سال

232 
 1389 روزنامه رسمی کشور غالمرضاجوادی مصوبات واسنادومدارک مجمع تشخيص مصلحت نظام

233 
 1390 روزنامه رسمی کشور قوه قضائيه جلداول١٣٨٩سالمجموعه قوانين ومقررات 

234 
 1391 سهامی انتشار دکتر عبداهللا خدابخشی جبران خسارت کارگران درنظام مسووليت مدنی

235 
 1392 سهامی انتشار دکترعبداهللا خدابخشی حقوق اداری ودعاوی مربوط به ان در رویه قضایی

236 
 1392 سهامی انتشار دکترعبداهللا خدابخشی حقوقی- حقوق دعاوی تحليل فقهی

237 
 1392 سهامی انتشار دکترعبداهللا خدابخشی حقوق دعاوی قواعد عمومی دعاوی

238 
 1392 سهامی انتشار دکترحسن محسنی وکالت وکانون وکالی دادگستری درنظام های حقوقی

239 
 1392 شرکت سهامی انتشار دکترسيدخليل خليليان )متن کامل(دیوان بين الملل کيفری دریک نگاه واساسنامه ان  

240 
 1388 شرکت سهامی انتشار دکترجمال صالحی ذهابی حق اختراع نگرشی تطبيقی

241 
 1392 شرکت سهامی انتشار سياوش سفيداری جنبه های حقوقی مکانيزم توسعه پاک

242 
 1392 علمی وفرهنگی پروفسورحميدموالنا اسالم وبحران های جهان معاصر
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درامدی برسياست خارجی دکتراحمدی نژاد  گرایش های ساختاری  243
 1390 علمی وفرهنگی دکترمحمدرضا دهشيری وعناصرمتحول سياست خارجی جمهوری اسالمی ایران

244 
 1386 علمی وفرهنگی نعمت اهللا مظفرپور )جمهوری اسالمی ایران وایاالت متحدامریکا(رویارویی ارمان شهرگرایان

245 
 1391 علمی وفرهنگی علی اصغرپورعزت امنيت- رفاه-عدالت حق مدار    اگاهی

246 
 1392 علمی وفرهنگی جان کيکس عليه ليبراليسم

اقتصادی خليج فارس درنيمه دوم -کارون کشتی رانی وتحوالت سياسی 247
 2*139 علمی وفرهنگی حبيب اهللا سعيدی نيا قرن سيزدهم هجری

248 
 1391 علمی وفرهنگی محمدعلی زهره ای مدیریت جهانی

249 
 1391 علمی وفرهنگی اندروهيوود مفاهيم کليدی درعلم سياست

250 
 1386 علمی وفرهنگی یان ارت شولت نگاهی موشکافانه برپدیده   جهانی شدن

251 
 1393 قومس علی اردستانی درامدی بر علم سياست

252 
 1391 قومس دکترسعيدميرترابی ایراندرامدی براقتصادسياسی نفت ومسائل نفت 

253 
 1376 قومس ژوليوس نایرره چالش جنوب  گزارش کميسيون جنوب

254 
 1392 قومس دیویدباالم مایکل وست درامدی براقتصادسياسی بين المللی

255 
 1386 قومس مارینااوتادی گذاربه دموکراسی یاشبه اقتدارگرایی

256 
 1390 قومس فلينتکالين  مقدمه ای برژئوپليتيک

257 
 1378 قومس دکترفریدون برکشلی نفت وسياست درخاورميانه

توسعه ودگرگونی سياسی   درنظم - پانزده مدل رقيب وبدیل نوسازی 258
 1392 قومس دکترسيدحسين سيف زاده جهانی شده- بومی- حقوق بشری فردی

259 
 1393 قومس علی اردستانی بنيادهای نظری علم سياست

260 
 1393 قومس علی اردستانی بنيادهای نظری علم سياست

261 
 1390 قومس دکترعبدالعلی قوام چالشهای توسعه سياسی

262 
 1393 قومس دیویدپاتریک هاوتن افرادومصادیق- روان شناسی  سياسی موقعيت ها

263 
 1390 قومس دکترقربانعلی گنجی سياست وحکومت درایاالت متحده امریکا

264 
 1389 قومس دکتروحيدبزرگی برسازمان تجارت جهانی والحاق ایراندرامدی 

اسيب شناسی مبانی وفرایند سياست گذاری فرهنگی درجمهوری  265
 1390 قومس مجيدبيات ودیان جانباز اسالميایران

266 
 1391 قومس دکترعليرضا ازغندی اندیشه های سياسی سعدی

جمهوری اسالمی چارچوب ها وجهت گيری های سياست خارجی  267
 1391 قومس عليرضاازغندی ایران

268 
 1392 قومس دکتررضاشيبانی مميزات تاریخ نگاری درایران

269 
موسسه فرهنگی هنری  بنياددایره المعارف اسالمی )٩(جران العود-ج  ث - دانشنامه جهان اسالم ث

 1384 کتاب مرجع

270 
موسسه فرهنگی هنری  بنياددایره المعارف اسالمی )١٠(جنبه -جراید -دانشنامه جهان اسالم ج

 1385 کتاب مرجع

271 
موسسه فرهنگی هنری  بنياددایره المعارف اسالمی )١٣(حلبچه -حماد- حرانی-دانشنامه جهان اسالم ح

 1388 کتاب مرجع
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272 
فرهنگی هنری  موسسه بنياددایره المعارف اسالمی )١٤(خانواده  - ابوالصالح-خ حلبی-دانشنامه جهان اسالم ح

 1389 کتاب مرجع

273 
موسسه فرهنگی هنری  بنياددایره المعارف اسالمی )١٥(خلعت -خانه -دانشنامه جهان اسالم  خ

 1390 کتاب مرجع

274 
موسسه فرهنگی هنری  بنياددایره المعارف اسالمی )١٦(داعی -د خلعت پوشان-دانشنامه جهان اسالم خ

 1390 کتاب مرجع

275 
موسسه فرهنگی هنری  بنياددایره المعارف اسالمی )١٧(دکان - داعی احمدبن ابراهيم- جهان اسالم  د دانشنامه 

 1391 کتاب مرجع

276 
 1392 مجد دکترهوشنگ شامبياتی حقوق جزای عمومی  جلداول

277 
 1392 مجد دکترهوشنگ شامبياتی حقوق جزای عمومی  جلد دوم

278 
 1392 مجد دکترهوشنگ شامبياتی حقوق جزای عمومی  جلدسوم

279 
 1393 مجد دکترهوشنگ شامبياتی حقوق جزای اختصاصی جرایم  عليه اشخاص جلداول

280 
 1393 مجد دکترهوشنگ شامبياتی حقوق جزای اختصاصی جرایم عليه اموال ومالکيت جلددوم

281 
 1393 مجد شامبياتیدکترهوشنگ  حقوق جزای اختصاصی جرایم عليه اسایش عمومی جلدسوم

282 
دکترمحمدرضا الهی منش  جرایم عليه اشخاص)ا(حقوق کيفری اختصاصی

 1392 مجد ومحسن مرادی اوجقاز

283 
 1393 مجد سيدفاضل نوری مسئوليت هاووظایف ناشی از قتل ازمنظرفقه وقانون

مطابق باقانون مجازات - مجموعه قانون تعزیرات درنظم حقوقی کنونی   284
 1393 مجد محمودبابالوئی ١٣٩٢مصوب اسالمی

کتاب نخست حقوق جزای ١٣٩٢مبسوط قانون مجازات اسالمی  مصوب 285
 1393 مجد محمدرضاعدالتخواه عمومی

286 
 1393 مجد عليرضا نوبهاری طهرانی تعرضات جنسی درنظام کيفری ایران وانگلستان

287 
 1391 مجد ندامحتشمی نظریه تعامل گرایی درجرم شناسی وسياست جنایی

نظریات وروش تحليل - بنيادهای پژوهشی(درامدی برجغرافيای جنایی  288
 )فضایی جرم

دکترعلی صفاری وسلمان 
 1392 مجد کونانی

289 
حميدرضادانش ناری وازاده  جرم شناسی جرایم یقه سفيدان

 1392 مجد صادقی

جمهوری پيشگيری ازجرم درموفقت نامه های همکاری امنيتی  290
 1393 مجد عباس کرمی پورسيار اسالمی ایران

291 
 1393 مجد جعفرموحدی معکوس کردن بار اثبات دليل درایين دادرسی کيفری

حقوق ثبت کاربردی جلددوم دعاوی واعتراضات ثبتی مربوط به  292
 1392 مجد مصطفی اصغرزاده بناب اسنادوایين رسيدگی به ان ها

293 
کریم /دکترمنصورعطاشنه )مطالعه ی تطبيقی(مستثنيات دین  

 1392 مجد ابوالفضل فرشيدی راد/ایمانی

294 
 1392 مجد دکتررحيم مختاری ارزیابی قضایی ادله اثبات دعوا

295 
 )ره(مباحث حقوقی تحریر الوسيله  حضرت امام خمينی

ایت اهللا سيدمحمدموسوی 
دکترسيدعباس /بجنوردی

 حسينی نيک
 1392 مجد

296 
 1392 نشرنی داودفيرحی فقه سياسی وفقه مشروطه*وسياست درایران معاصر   فقه

297 
 1386 وزارت امورخارجه نظامعلی دهنوی )١٩٢٢-١٩٣٧(اسنادی ازروابط سياسی ترکيه وعراق

مجموعه مقاالت شانزدهمين همایش بين المللی اسيای مرکزی وقفقاز   298
 1388 وزارت امورخارجه منوچهرمرادی واميررمضانی وپيامدهاابعاد - ریشه ها:رویارویی درقفقاز-

299 
 1390 وزارت امورخارجه دکترمحمدباقروثوقی پرتغالی ها درخليج فارس
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300 
 1390 وزارت امورخارجه حسن قشقاوی )١٣٥٧ازاغاز تابهمن(تاریخ روابط ایران وسوئد  

301 
 1390 وزارت امورخارجه دکترغالمعلی رجائی کمپانی هندشرقی انگليس وایران دوره زند

302 
حميدرضاانوری ومرتضی  چشم اندازی به سوی جهان چندقطبی- سازمان همکاری شانگهای

 1388 وزارت امورخارجه رحمانی موحد

303 
 1389 وزارت امورخارجه سفارت جمهوری اسالمی ایران پژوهش وتوسعه  بهينه سازی مصرف انرژی درژاپن

مقایسه منطقه گرایی ٥-کتاب های منطقه گرایی نو مجموعه 304
 نتایجی برای توسعه جهان:ها

اندراش اینوتای -بيوردن هتنه
 1391 وزارت امورخارجه واوزوالدوسونکل

منطقه گرایی نوواینده امنيت  ٤-مجموعه کتاب های منطقه گرایی نو 305
 وتوسعه

اندراش اینوتای -بيوردن هتنه
 1391 امورخارجهوزارت  واوزوالدوسونکل

306 
اندراش اینوتای -بيوردن هتنه جهان گرایی ومنطقه گرایی نو١-مجموعه کتاب های منطقه گرایی نو

 1391 وزارت امورخارجه واوزوالدوسونکل

دیدگاه های کشورهای جنوب ٣-مجموعه کتاب های منطقه گرایی نو 307
 درباره منطقه گرایی نو

اندراش اینوتای -بيوردن هتنه
 1391 وزارت امورخارجه واوزوالدوسونکل

دیدگاه های کشورهای شمال ٢-مجموعه کتاب های منطقه گرایی نو 308
 درباره منطقه کرایی

اندراش اینوتای -بيوردن هتنه
 1391 وزارت امورخارجه واوزوالدوسونکل

309 
 1392 وزارت امورخارجه سيداحمدفاطمی نژاد روابط بين الملل وچالش استيالجویی امریکا-جهان نامتوازن

جزایرتنب وابوموسی رهنمونی درکاوش برای صلح وهمکاری درخليج  310
 1375 وزارت امورخارجه دکترپيروزمجتهدزاده فارس

311 
 1392 وزارت امورخارجه مصطفی زهرائی بررسی انتقادی سياست خارجی امریکا

312 
 1391 وزارت امورخارجه حسين عبدی خارج ازکشورراهنمای انجام امورکنسولی ایرانيان -ایراتی وکنسولی  

313 
 ميثاق الشعب/پيمان ملت 

-دکترهادی سليمان پور 
سيدعلی موجانی وشيخ 
اميرشریف محمدحسين 

 کاششف الغطاء

 1391 وزارت امورخارجه

314 
 1391 وزارت امورخارجه عباداهللا موالیی پدیدار شناسی هویت بين المللی اتحادیه اروپایی

315 
 1391 وزارت امورخارجه بشيرموسی نافع اسالم گرایان

-جغرافيایی-جایگاه طبيعی -جزیره بوموسی وجزایرتنب بزرگ وکوچک  316
 1386 وزارت امورخارجه )سيستانی(ایرج افشار اجتماعی واقتصادی-سياسی-تاریخی

317 
علی /دکترمجتبی خالصی  سرمایهداری بد واقتصادرشدوکارافرینی-سرمایه داری خوب

 1388 وزارت امورخارجه حبيبی

مجموعه مقاالت نخستين همایش بين المللی امریکای التين  امریکای  318
 1387 وزارت امورخارجه زهرا پورپشنگ نقش وجایکاه ان دراینده نظام بين المللی:التين

319 
دفترمطالعات سياسی وبين  امارات عربی متحده

 1390 وزارت امورخارجه المللی

320 
دفترمطالعات سياسی وبين  افریقای جنوبی

 1392 وزارت امورخارجه المللی

321 
دفترمطالعات سياسی وبين  شيلی

 1392 وزارت امورخارجه المللی

322 
دفترمطالعات سياسی وبين  نيکاراگوئه

 1392 وزارت امورخارجه المللی

323 
دفترمطالعات سياسی وبين  پرو

 1392 وزارت امورخارجه المللی

324 
دفترمطالعات سياسی وبين  ژاپن

 1392 وزارت امورخارجه المللی

325 
دفترمطالعات سياسی وبين  نيوزیلند

 1392 وزارت امورخارجه المللی

326 
دفترمطالعات سياسی وبين  سنگاپور

 1392 وزارت امورخارجه المللی

327 
دفترمطالعات سياسی وبين  کومور

 1392 وزارت امورخارجه المللی
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328 
دفترمطالعات سياسی وبين  ایرلند

 1392 وزارت امورخارجه المللی

329 
نگين شفعی بافتی  ابعادحقوقی بين المللی  مخاصمه مسلحانه غيربين المللی

 1392 ميزان ودکترسيدعلی هنجنی

330 
 1392 ميزان مرکزمطالعات تطبيقی اسالم اسالم وحقوق بين الملل بشردوستانه

331 
 1392 ميزان دکترنادرمردانی وعليرزم خواه مالکيت معنوی گونه های گياهی کشاورزیبررسی ابعادحقوقی 

332 
 1392 ميزان سيدرضاحسينی بررسی علمی وکاربردی مقررات به کارگيری سالح

333 
 1392 ميزان تعدادزیاد تازه های علوم جنایی  مجموعه مقاله ها

334 
 1392 ميزان دکترناصرقربان نيا تحول درحقوق.تامل درفقه 

335 
 1392 ميزان دکترموسی موسوی زنوز تحول حقوق تجارت بين المل درسازمان جهانی تجارت

336 
 1392 ميزان دکترمجتبی جعفری جامعه شناسی حقوق کيفری رویکردانتقادی به حقوق کيفری

337 
 1392 ميزان دکترخليل اهللا سردارنيا درامدی برجامعه شناسی سياسی خاورميانه

338 
 1392 ميزان دکترغالمرضا محمدنسل حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای درایران

339 
 1392 ميزان دکترعلی مشهدی )فرانسوی- الگوی ایرانی(حق برمحيط زیست سالم

340 
 1392 ميزان عبداهللا احمدی حقوق بيمه گمرکی

341 
 1392 ميزان دکتراميرصادقی نشاط )تجارواسنادتجاری-قراردادهای تجاری(حقوق تجارت برای مدیران

342 
 1392 ميزان دکترحسين غالمی تطبيقی-حقوق جزای نظامی 

343 
 1392 ميزان دکترحسين شریفی ترازکوهی ابعادواثار   حقوق شهروندی- زمينه ها

344 
 1392 ميزان دکتربهزادرضوی فرد کيفر- حقوق کيفری بين المللی عمومی جلدنخست مسئوليت کيفری

345 
 1392 ميزان دکترحسن مرادی حقوق محيط زیست بين الملل  جلد دوم

346 
 1392 ميزان راویه ذکریایی/دکترداودقاسمی خریدوفروش اموال دولتی وعمومی

347 
 1392 ميزان عليرضامحمدبيکی خورتایی دادستان وامنيت اجتماعی

348 
الهام دکترغالمحسين  درامدی برحقوق جزای عمومی واکنش دربرابرجرم

 1392 ميزان ودکترمحسن برهانی

349 
 1392 ميزان دکترحسين شریفی ترازکوهی درامدی بر شهروندی جهانی

350 
دکترسيدحسن اسعدی  دهکده  جهانی

 1392 ميزان ودکترسيده نگاراسعدی

351 
 1392 ميزان دکترمحمودواعظی متون اسالمی تبليغی)  ١(زبان انگليسی  تخصصی

352 
 1392 ميزان دکترمحمودواعظی متون اسالمی  تبليغی)٢(تخصصیزبان انگليسی 

جالش هاورهيافت های مبارزه :سياست جنایی سازمان ملل متحد 353
 1392 ميزان دکترحميدرضا جاویدزاده بانسل زدایی

354 
 1392 ميزان ...رابرتز و.وی.جوليان درس هایی ازپنج کشور:عوام گرایی کيفری وافکارعمومی

355 
دکترمشتاق زرگوش  )محتواونارسایی ها- قلمرو- ماهيت-مبانی(حقوق  حق ها   فلسفه 

 1392 ميزان ودکترمجتبی همتی

356 
علی -دکترسيدعرفان الجوردی قراردادهای صنعتی

 1392 ميزان حيدری
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357 
 1392 ميزان دیویدویور قواعدکپی رایت پرونده ها وتوضيحات

358 
 1392 ميزان اشراقیمرتضی  مبانی نظری وعملی   قولنامه

359 
 1392 ميزان دکترسعيدرضاابدی )اندازه گيری کاستی ها وتحليل حقوقی(کارشایسته درایران

360 
 1392 ميزان رحمت اهللا نوروزی فيروز کارشناسی درحقوق ایران

درس هایی ازحقوق مدنی تطبيقی مطالعات تطبيقی درحقوق تعهدات   361
 1392 ميزان دکترعليرضا یزدانيان جلداول

362 
 1392 ميزان دکترعلی اشرف نظری روش های مطالعه ویادگيری وکاربرداینترنت درعلوم سياسی

363 
 1392 ميزان دکتراسداهللا امامی مطالعه تطبيقی نسب وتغييرجنسيت درحقوق ایران وفرانسه

بنيانهای نظری نظم ورژیم های بين - نظریه های روابط بين الملل   364
 1392 ميزان دکترفرهادقاسمی المللی

365 
 1392 ميزان عسگر قهرمانپور نگاهی نوبه سياست خارجی مقایسه ای

366 
 1392 ميزان دکترمهدی ذاکریان همه حقوق بشربرای همه

367 
 1387 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلددوم١٣٨٦مجموعه قوانين و مقررات  سال 

368 
 1388 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلددوم١٣٨٧مقررات سال مجموعه قوانين  و 

369 
 1389 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلداول١٣٨٨مجموعه قوانين  و مقررات سال 

370 
 1390 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلددوم١٣٨٩مجموعه  قوانين ومقررات  سال

371 
 1391 روزنامه رسمی کشور روزنامه رسمی کشور جلداول١٣٩٠مقررات  سال مجموعه قوانين و 
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  1393ماه  خرداد  كتاب امانت گرفته شده دراعضاء  با  بيشترين تعداد 
  

  

    1393ماه  خرداد در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت

  
تعداد امانت   عنوان  رديف

  در يك ماه
  ١٧  حقوق بين الملل عمومی  ١
  ١٢  درآمدی بر  حقوق تطبيقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر  ٢
  ١٠  تحول در نظریه های بين الملل  ٣
  ٨  روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دومتاریخ   ۴
  ۶  حقوق بين الملل خصوصی  ۵
  ۵  بایسته های حقوق اساسی  ۶
  ۵  مقدمه ای بر انقالب اسالمی  ٧
 ۵  حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران  ٨
 ۴  کالبدشکافی سياست خارجی  ٩
 ۴ در هوای حق و حقيقت  ١٠

 

 تعداد مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام رديف
 ٢٣ هيات علمی علوم سياسی جوادی  محمد جعفر ١
 ١۶ کارشناسی ارشد علوم سياسی رحيمی زنوز فرزین ٢
 ١۴ دکتری روابط بين الملل صلواتی طرقی فاطمه ٣
 ١٣ کارشناسی ارشد مطالعات روسيه سليمان پور عادله ۴
 ١٣ کارشناسی ارشد علوم سياسی ایزدی دستگردی رویا ۵
 ١٣ کارشناسی ارشد روابط بين الملل حسينی محمدداود ۶
 ١٢ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سهيلی فر حامد ٧
 ١١ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رستمی اميد ٨
 ١١ کارشناسی ارشد علوم سياسی آهنی عارف ٩
 ١١ دکتری علوم سياسی جنيدی مریم ١٠
 ١١ دکتری روابط بين الملل عباسی خوشکار امير ١١
 ١٠ کارشناسی ارشد روابط بين الملل قاسمی مهدی ١٢
 ١٠ هيات علمی علوم سياسی ابوالحسنی سيدرحيم ١٣
 ١٠ کارشناسی ارشد روابط بين الملل بستام عباس ١۴
 ١٠ دکتری حقوق خصوصی لطفی احسان ١۵
 ١٠ کارشناسی ارشد علوم سياسی کشاورز هادی ١۶
 ١٠ دکتری علوم سياسی ابراهيمی محمدتقی ١٧
 ١٠ کارشناسی ارشد علوم سياسی پيروز مجيد ١٨
 ١٠ دکتری علوم سياسی خورشيدوند روح اهللا ١٩
 ١٠ دکتری علوم سياسی نبی مهدوی فاطمه ٢٠

كتابخانهآمار هاي امانت
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1393تازه هاي كتاب هاي فارسي خرداد ماه 

  

 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

1 

2 

3

4

5

6

7

8 

9 

10

11

12 

13 

14

15

16 

17 

18

19 

20

21 

22 

23 

24 

25

26

27

28

حاشيه مال عبداهللا علي التهذيب

دين، جهاني شدن و فرهنگ سياسي در جهان سوم

آاربردهاي استصناع در بازارهاي: عقد و اوراق استصناع
مالي اسالمي

اياالت(  ٢٠٠١سپتامبر  ١١اسالم گرايي در غرب پس از 
فرانسه، آلمان، انگليس و روسيهمتحده آمريكا،  )

در) هويت تمدني و چالش هاي پيش رو(بيداري اسالمي 
مدظله(و مقام معظم رهبري ) ره(انديشه ي حضرت امام 

(العالي
تامل در فقه؛ تحول در حقوق

بررسي فقهي و حقوقي جرم سياسي

مباني نظري و تحوالت تاريخي: امنيت در اسالم

استراتژيك آينده پژوهي در مطالعات

آينده نگاري راهبردي در برنامه ريزي و توسعه منطقه اي

بازگشت تاريخ و پايان روياها

زمينه ها، بازيگران و پيامدها: بحران اآراين 

اهداف، منافع و رويكردها(بازيگران تاثيرگذار :بالكان )

ويژه روابط ايران و چين) (٧(آتاب آسيا  )

ايران و هندويژه روابط) ( ٨(آتاب آسيا  )

انقالب اسالمي ايران ماهيت، زمينه ها و پيامدها

ره(امنيت ملي از منظر امام خميني )

امنيت هستي شناختي در سياست خارجي جمهوري
اسالمي ايران
مروري بر ديدگاههاي حضرت آيت اهللا: معارف انقالب 

رهبر معظم) مدظله العالي(العظمي سيدعلي خامنه اي 
درباره انقالب اسالميانقالب اسالمي 

گزيده بيانات حضرت آيت اهللا: زن و بازيابي هويت حقيقي 
رهبر معظم) مدظله العالي(العظمي سيد علي خامنه اي

انقالب اسالمي
مجموعه بيانات حضرت آيت اهللا: روش تحليل سياسي

درباره ي مهارتها و) مدظله العالي(العظمي خامنه اي 
فنون تحليل سياسي

پيشرفت از منظر رهبر معظم - اسالمي ايراني الگوي 
انقالب اسالمي

١٣۵٧از آغاز تا بهمن(تاريخ روابط ايران و سوئد  )

پرتغالي ها در خليج فارس

مفهوم شناسي سياسي در انديشه امام خميني رحمه
اهللا

آسيب شناسي مباني و فرايند سياست گذاري فرهنگي
در جمهوري اسالمي ايران

روايت همسر شهيددوران به

بررسي متون سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران

BC66 .H6H3 

BL65 .R419 

BP190 .N3A6 

BP229.3 .K5I5 

BP231.45 .S6H3 

BP189 .G5T3 

BP195 .J3B3 

BP230 .A55 

CB158 .T5A9 

CB158 .Z3A9 

D860 .K3R419 

DK508.848 .S5B6 

DR48.6 .A8B3 

DSR139 .C5A8 

DSR139 .H4A8 

DSR1553 .S5I5 

DSR1574.5 .A4K3 

DSR1652 .D4A4 

DSR1692 .I5M3 

DSR1692 .K5Z3 

DSR1692 .O4R3 

DSR1692 .T4K5 

DSR139 .S6Q3 

DSR139 .V6P6 

DSR1574.5 .E4M3 

DSR1586 .B3A8 

DSR1626 .M6D6 

DSR1650 .Y3B3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

پديدآور

حسيني دشتي، مصطفي

هينز، جف

نظرپور، محمدنقي

آياني، داوود

صوفي نيارآي، تقي

قربان نيا، ناصر

جوانمرد، مهين

غراياق زندي، داود

تيشه يار، ماندانا

زالي، نادر

آاگان، رابرت

شاپوري، مهدي

عسگري، حسن

عسگريان، حسين

عسگريان، حسين

شفيعي فر، محمد

آريمي، علي

فيروزآبادي، جاللدهقاني

مختارپور قهرودي، عليرضا

خامنه اي ، علي

پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و
نشر آثار حضرت آيت اهللا خامنه اي

خامنه اي، علي

قشقاوي، حسن

وثوقي، محمدباقر

افتخاري، اصغر

بيات، مجيد

مشتاق، زهرا

يزدانفام، محمود
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

29 

30 

31

32

33

34 

35 

36

37

38 

39

40 

41 

42

43 

44

45

46 

47 

48

49

50 

51 

52

53 

54 

55

مروري بر بيانات حضرت آيت اهللا: بر آب  نقشه ي نقش
رهبر معظم) مدظله العالي(العظمي سيدعلي خامنه اي 

٨٨انقالب اسالمي پيرامون فتنه سال
مروري بر بيانات حضرت آيت اهللا خامنه اي: روشناي علم 

رهبر معظم انقالب اسالمي پيرامون دانش و توليد علم
توصيه هاي انتخاباتيمهم ترين : انتخابات چرا؟ چگونه؟ 

حضرت آيت اهللا العظمي سيدعلي خامنه اي رهبر معظم
انقالب اسالمي

جهاد اقتصادي چيستي، اهداف و الزامات جهاد اقتصادي
مدظله(در بيانات حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي 

رهبر معظم انقالب اسالمي)العالي
ويژه مسايل داخلي عربستان) (٩(آتاب خاورميانه  )

واآاوي ريشه ها و عوامل:انقالب در آشورهاي عربي

بيداري اسالمي در جهان عرب؛ مطالعات نظري و موردي

مباني سياستگذاري عمومي و تحليل سياست ها

اصول علم اقتصاد

ويژه مطالعات موردي(آتاب بيداري اسالمي  )

مجامع عمومي شرآت هاي تعاوني

تامين تجهيزات،قرارداد طراحي، : قراردادهاي صنعتي
با رويكرد تطبيقي ايران و Epc /Turnkey ساخت مدل

فيديك(اتحاديه ي بين المللي مهندسان مشاور )
آتاب مرجع سياست نفت

بازشناسي روندهاي موثر بر تصميم گيري: فهم آينده 
بهتر، مديريت عدم اطمينان و بهره گيري از تغيير

آتاب مرجع امنيت انرژي

د سياسي بين المللدرآمدي بر اقتصا

آاربردهاي تجارت الكترونيكي

رژيم اسرائيل و گسست هاي سياسي ـ اجتماعي آن

انسان تك ساحتي در جامعه طبقاتي: نقد مارآوزه 

تحليلي بر نابرابري هاي ناحيه اي در ايران

آتاب مرجع سياست گذاري اجتماعي

انواع، منابع، پيامدها و آنترل: پژوهشي در موضوع قدرت
آن

مجموعه مقاالت اآولوژي سياسي

نگاهي به ساختار و فرايند تصميم سازي در نظام
سياسي آمريكا

فلسفه سياسي، تطبيقي، تحليلي،: سيري در حاآميت
انتقادي

سيري در نظريه هاي انقالب

مباني، ماهيت، قلمرو، محتوا و(حق ها : فلسفه حقوق
(نارسايي ها

DSR1692 .F4N3 

DSR1692 .K55 

DSR1692 .K5E5 

DSR1692 .K5J3 

DS227 .A7K3 

DS63.1 .C519 

DS63.1 .P6B5 

H97 .P3P319 

HB171.5 .S2E319 

HC498 .K419 

HD3532.56 .A4T6 

HD69 .M6L3 

HD9560.6 .H319 

HD30.27 .G6F819 

HD9502 .R619 

HF1359 .B3I519 

HF5548.32 .K35 

HM1121 .A2T319 

HM621 .M3C719 

HM821 .Q3T3 

HN390 .S819 

HN49 .Q6E8 

JA75.8 .K3M3 

JA84 .S2N4 

JC327 .E8S4 

JC491 .M36 

JC571 .J6R519 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

پديدآور

پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و
نشر آثار حضرت آيت اهللا خامنه اي

موسسه فرهنگي حديث لوح و قلم

اي، عليخامنه

خامنه اي، علي

آمالي، حميدرضا

قرني، بهجت

پورسعيد، فرزاد

دبليو.پارسونز،دي

ساموئلسن، پل آنتوني

موسسه فرهنگي مطالعات و
تحقيقات بين المللي ابرار معاصر

تهران
ترابي يگانه، فهيمه

الجوردي، سيدعرفان

لوني، رابرت

گوردون، آدام

بنجامين آيسوواآول،

بلعام، ديويد

اسفيداني، محمدرحيم

عبدالعالي، عبدالقادر

متيك، پل

قنبري، ابوالفضل

آلكاك، پيتر

اسكندري، محمدحسين

آاوياني راد، مراد

صالحي، عليرضا

اسكندري، محمدحسين

ملكوتيان ، مصطفي

جونز، پيتر
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

56 

57 

58 

59 

60 

61

62

63

64

65 

66 

67

68

69

70

71 

72 

73 

74

75 

76

77

78

79

80

81 

82 

83

با نگاهي آوتاه به مرزهاي ايران(  : مرزها و جهاني شدن 
)

ارزيابي قدرت نرم قطر

آاربرد روش چشم انداز در آزادي سياسي جمهوري
اسالمي ايران

مطالعات درآمدي آينده پژوهانه بر(اطالعات به مثابه علم 
(اطالعاتي

ويژه مسائل استراتژيك اتحاديه اروپا) (١١(آتاب اروپا  )

جامعه شناسي سياسي قدرت در عربستان

بيداري چهارم در: دومينوي سقوط در خليج فارس 
خاورميانه

نگاهي نو به سياست خارجي مقايسه اي

سياست خارجي در جهان برساخته

متحد و نقش آميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل
آن در ارتقاء و حمايت از حقوق بشر همراه با ضمائم

انگليسي و فارسي منشور سازمان ملل متحد،
اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، قطعنامه

مجمع عمومي 141/48
سازمان هاي منطقه اي و مديريت امنيت

سياست گذاري خارجي و پافشاري بر خطا

از تئوري تا عملديپلماسي در عصر جهاني شدن

بنيان هاي نظري رژيم هاي: نظريه هاي روابط بين الملل 
بين المللي و منطقه اي

امنيت هستي شناختي در روابط بين الملل

امنيت سازي در يك جهاني نوين: نظم هاي منطقه اي 

قواعد اتاق بازرگاني بين المللي براي: ٢٠١٠اينكوترمز 
داخلي و بين المللياستفاده از اصطالحات تجاري

تطبيقي - حقوق جزاي نظامي

مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي اسالم و حقوق
موضوعه

مطالعه تطبيقي(بزه ديده شناسي حمايتي افتراقي 
(سياست جنايي تقنيني

مباني حقوقي آيفري انگلستان

بايدها و نبايدها«ضابطين قوه ي قضاييه  »

در حقوق) (شرايط مباني، آثار و(استقالل شرط داوري 
(ايران و انگليس

حقوق قراردادهاي اداري

نقش تقصير عمدي در مسؤوليت مدني

جايگاه مرور زمان آيفري در نظام حقوقي ايران، حقوق
تطبيقي و عرصه بين المللي

نفقه زوجه و اقارب و مسايل پيرامون آن

حقوق قراردادها در فقه اماميه

JC323 .H3M3 

JC330 .A8A7 

JC599 .A4K3 

JF1525 .M5E8 

JN30 .A4K43 

JQ1814 .S8R419 

JQ1840 .D3A419 

JZ1234 .B7F619 

JZ1242 .F619 

JZ5008.5 .S2K6 

JZ5330 .A4K519 

JZ1253 .W519 

JZ1305 .D519 

JZ1305 / 1391 6 ن 2 ق 

JZ1316 .S8O519 

JZ5330 .L3R419 

K1029.6 .I519 

K4740 .G5H6 

K5015 .G4M6 

K5284 .H3B4 

KD7869 .H4C719 

KMH1624 .H3Z3 

KMH1829 .E8S45 

KMH2720 .S45H6 

KMH3878 .S2N3 

KMH4038 .S2J3 

KMH4192 .E2N3 

KMH500 .H68 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

پديدآور

حافظ نيا، محمدرضا

اصغري ثاني، حسين

عليپور گرجي، محمود

مهديميرمحمدي،

احمدي لفورآي، بهزاد

استنسلي، استيگ

ديويدسن، آريستوفر مايكل

برونينگ، ماريكه

ويآوبالكووا،

ساالر مهر، سيامك

آرشنر، اميل جوزف

طيب، عليرضا

آر، پولين

قاسمي، فرهاد

برنت جاستيل،

ليك، ديويد

طارم سري، مسعود

غالمي ، حسين

قياسي، جالل الدين

فيروزجائي، حسنحاجي تبار

هرينگ، جاناتان

حضرتي شاهين دژ، صمد

شيخ محمدي، مرضيه

شمعي، محمد

صفريان، مهدي

صالحي، وحيد

ابدالي، بابك

وحدتي شبيري، حسن
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

84 

85 

86 

87 

88

89

90

91

92

93 

94

95

96

97

98 

99 

100

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108

109

110

حضانت و نگهداري اطفال بر اساس قانون جديد

مطالعه تطبيقي قرارداد پيش فروش آپارتمان در حقوق
ايران و انگليس

با تاآيد بر رويه(محكوميت هاي مالي و موانع اجراي آن 
(قضايي ايران

ارزيابي قضايي ادله اثبات دعوا

بررسي تحليلي مباني فقهي: آفالت  ضمان، حواله،
قانون مدني

درسنامه آيين دادرسي ويژه امور و دعاوي خانوادگي

ابعاد حقوقي بين المللي مخاصمه مسلحانه غير بين
المللي

اصول آلي حقوق دريايي

داوري بين المللي

قراردادهاي دولتي انتقال تكنولوژي

آئين اخالقي دانشجويان

تبليغي -متون اسالمي ) ١(زبان انگليسي تخصصي  :
همراه با فايل هاي صوتي تصويري، قرائت متون

تبليغي-متون اسالمي):٢(زبان انگليسي تخصصي 

درس گفتارهايي درباره نقد متن

دانشنامه جهان اسالم

راهنماي انجام امور آنسولي ايرانيان: ايراني و آنسولي 
خارج از آشور

آار و بيمه با آخرينمجموعه آامل قوانين و مقررات 
اصالحات و الحاقات

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قوانين و مقررات
ايثارگران در امور منابع انساني

مذاکرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي آشور

=  » مناقصه و مزايده«قوانين و مقررات معامالت دولتي 
State trading regulations

پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالميقانون برنامه 
ايران

نظام صنفي: قوانين و مقررات اصناف و اماآن عمومي
اماآن - نظام صنفي آشاورزي -جرايم و تخلفات -آشور

...-عمومي
در پرتو نظرات ١٣٩٢قانون مجازات اسالمي مصوب 

شوراي نگهبان
همراه با» طبقه بندي موضوعي الفبايي«جدول ديات  :

...مباحث قانوني ديه، 
تخلفات اداري(قوانين و مقررات تامين سالمت اداري  )

قانون تخلفات اداري و مقررات آن با آخرين اصالحات
در پرتو نظرات ١٣٩٢قانون آيين دادرسي آيفري مصوب 

شوراي نگهبان
قانون روابط موجر و مستاجر در نظم حقوقي آنوني به

هاي مرتبط و نمونه هاي اجارهانضمام قوانين و آيين نامه 
نامه محلهاي مسكوني و تجاري

KMH515.5 .G45H4 

KMH689 .K45M6 

KMH811 .S2M3 

KMH1780 .M6A7 

KMH500 .B3Z4 

KMH540 .A2D3 

KZ6358 .S45A2 

KZA1120 .S4O8 

KZ6115 .T3D3 

K1530 .N3Q3 

LB3609 .R4A9 

PE1127 .E5V3 

PE1127 .E5V35 

PN81 .P3D3 

R BP40 .D37 

R JZ1405 .A2I7 

R KMH1263.8 .I7M3 

R KMH1540 .A28 

R KMH1587 .A28 

R KMH2754 .A28M6 

R KMH3197 .A28Q3 

R KMH3429 .A28 

R KMH3793.8 .S45 

R KMH3980 .D5A3 

R KMH4482 .T35 

R KMH4603.8 .Q35 

R KMH880 .A2Q3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

7 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

پديدآور

قرائتي، مهدي

خدارحمي، نسرين

صفدريان، حمزه

مختاري، رحيم

باقري، احمد

اسدي، ليال سادات

شفيعي بافتي، نگين

صديق، حسن

تمجيدي، الدن

نصري، صديقه

رضوان طلب، محمدرضا

واعظي، محمود

واعظي، محمود

پاآتچي، احمد

بنياددايره المعارف اسالمي

عبدي، حسين

حجتي اشرفي

يوسفرونق،

ديوان عالي آشور. ايران .
دفترمطالعات وتحقيقات

برزوزاده، محسن

منصور، جهانگير

منصور، جهانگير

مصطفي زاده، فهيم

باختر، سيدمحمدرسول

رونق، يوسف

مصطفي زاده، فهيم

اباذري فومشي، منصور
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

111 

112 

113

114 

115 

116

117

118

119

120 

121 

122

123

124

125

مجموعه آامل قوانين و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري
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   1393  ماه  خردادتازه هاي پايان نامه هاي                          
  

ف
 ردي

شماره 
ثبت و 

بازیابی 
دانشکده 
 حقوق

استاد  پدیدآور عنوان پایان نامه
مقطع  گرایش/ رشته  راهنما

 تاريخ دفاع تحصيلی

تاریخ 
ثبت در 

کتابخانه 
دانشکده 
 حقوق

 مطالعه ی جرم شناختی ارتشا 3541 1
الهام جعفر 
 پور صادق

عباس 
 شيری

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

1392/06/31 
خرداد 
١٣٩٣ 

2 3542 
بيداری اسالمی و تاثير آن بر روابط 
 ج ا ایران و عربستان سعودی

ایوب 
موسوی 
 منور

احمد 
دوست 
 محمدی

 مطالعات منطقه ای
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/31 

خرداد 
١٣٩٣ 

3 3543 
قلمرو مکانی اجرای قوانين جزایی 
 در قانون جدید مجازات اسالمی

محمدهادی 
 خوش اندام

 علی خالقی
حقوق جزا و جرم 

 شناسی
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/20 

خرداد 
١٣٩٣ 

4 3544 
نظام حقوقی حاکم بر توليد فيلم و 

 جمهوری اسالمی ایرانسينما در 
 مجتبی بيات

بيژن 
 عباسی

 حقوق بشر
کارشناسی 

 ارشد
1392/07/08 

خرداد 
١٣٩٣ 

5 3545 
حدود آزادی قراردادی در حمل و 

 نقل دریایی کاال
نسرین رزم 

 دیده
محسن 
 ایزانلو

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
1391/06/27 

خرداد 
١٣٩٣ 

6 3546 
علل گرایش جوانان و نوجوانان 

شهرستان محالت به مواد مخدر و 
 راهکار های مقابله با آن

سعيد 
 راستينه

محمود 
 مهدوی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

1392/11/29 
خرداد 
١٣٩٣ 

7 3547 
صدور اسناد مالکيت بر مبنای 

 تصرف
غالمحسين 
 روشنایی 

حسن 
 محسنی 

حقوق ثبت اسناد و 
 امالک

کارشناسی 
 ارشد

1392/06/27 
خرداد 
١٣٩٣ 

8 3548 
جایگاه تحریم ایران در سياست 

 خارجی اتحادیه اروپا 

جعفر 
جعفری 
 سيریزی

علی 
 صباغيان

 مطالعات منطقه ای
کارشناسی 

 ارشد
1392/12/04 

خرداد 
١٣٩٣ 

9 3549 

موانع توسعه همه جانبه در کشور 
با :های خاورميانه و شمال آفریقا

تاکيد بر تحوالت سياسی اجتماعی 
در دو کشور مصر و عربستان 

 سعودی 

محمود 
 حسينی

 مطالعات منطقه ای داوود آقائي
کارشناسی 

 ارشد
1393/02/06 

خرداد 
١٣٩٣ 

10 3550 

بررسی عملکرد شرکتهای امنيتی 
افغانستان از خصوصی آمریکایی در 

با استفاده از  ٢٠١١تا٢٠٠١سال 
 نظریه آشوب

اسماعيل 
 رحيمی

ابو محمد 
عسگر 
 خاني

 مطالعات منطقه ای
کارشناسی 

 ارشد
1392/07/21 

خرداد 
١٣٩٣ 

 بررسی نظریه نقض کارآمد قرارداد 3551 11
فرشته 
 قمبری

محسن 
 صفری

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/31 

خرداد 
١٣٩٣ 

12 3552 
احکام وضعی کودکان حاصل از 

 جنين آزمایشگاهی

محمد 
موحدی 
 ساوجی

محمد 
حسن 
صادقی 
 مقدم

 1392/12/25 دکتری حقوق خصوصی
خرداد 
١٣٩٣ 
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 اشتباه در الزامات خارج از قرارداد 3553 13
سعيده 
کاظمی 
 نسب 

محسن 
 صفری

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/29 

خرداد 
١٣٩٣ 

 مروارید فيض مالکيت بر عالیم تجارتیزوال حق  3554 14
محمود 
 باقری

 حقوق مالکيت فکری
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/25 

خرداد 
١٣٩٣ 

15 3555 
قلمرو اعتبار شروط داوری در 
 اساسنامه شرکتهای تجاری

محسن 
 خيری

 حقوق خصوصی لعيا جنيدی
کارشناسی 

 ارشد
1392/06/24 

خرداد 
١٣٩٣ 

16 3556 
دولت هفتم اقتصاد سياسی ظهور 

 در جمهوری اسالمی ایران

عليرضا 
غفاری 
 سياوشانی

سعيد 
حاجی 
 ناصری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
1393/02/13 

خرداد 
١٣٩٣ 

17 3557 
استفاده صلح آميز از انفجارهای 

 هسته ای
الکساندر 
 ژیووتنکوف

 روابط بين الملل بيژن پيروز
کارشناسی 

 ارشد
1393/02/14 

خرداد 
١٣٩٣ 

18 3558 
بررسی اصول حقوقی حاکم بر وضع 
و اجرای مالياتها در حقوق مالياتی 

 ایران

محمد 
 سعيدی

ولی 
 رستمی

 حقوق عمومی
کارشناسی 

 ارشد
1388/7/14 

خرداد 
١٣٩٣ 

19 3559 

اجراپژوهشی در سياستگذاری 
طراحی مدلی برای تبيين :عمومی

عوامل موثر بر اجرای برنامه های 
چهارم و پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه فرهنگ و 

 بهداشت

سمانه 
کشوردوس

 ت

کيومرث 
 اشتریان

سياستگذاری 
 عمومی

 1392/06/30 دکتری
خرداد 
١٣٩٣ 

20 3560 
بررسی علل جرم شناختی قاچاق 

 کاال در استان بوشهر 
 ليال دانشور

شهال 
 معظمی

حقوق جزا و جرم 
 شناسی

کارشناسی 
 ارشد

1392/11/14 
خرداد 
١٣٩٣ 

21 3561 

بررسی تطبيقی شرایط عمومی 
وزارت نفت با نمونه EPCقراردادهای 

با  EJCDCو  FIDICهای بين الملی 
 تاکيد بر ریسک های قراردادی

 صادق عبدی
الهام امين 

 زاده
 حقوق نفت و گاز

کارشناسی 
 ارشد

1393/02/29 
خرداد 
١٣٩٣ 

22 3562 
اخالق به عنوان نيروی سازنده 

 حقوق 
 واحد زمانی

 اميرناصر
 کاتوزیان

 1392/12/12 دکتری حقوق خصوصی
خرداد 
١٣٩٣ 

23 3563 

حقوق بين الملل عرفی خط مبدا 
با نگاه ویژه به خط :مناطق دریایی

مبدا ایران در خليج فارس و دریای 
 عمان

ساسان 
 صيرفی

امير حسين 
 رنجبریان 

 1392/11/27 دکتری حقوق بين الملل
خرداد 
١٣٩٣ 

24 3564 
قاعده من له الغنم (ضررتقابل نفع و 
به عنوان مسئوليت ) فعليه الغرم

 مدنی
 سارا نوایی

محسن 
 صفری

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/29 

خرداد 
١٣٩٣ 

25 3565 
دفع زباله های هسته ای از منظر 
 حقوق بين الملل محيط زیست

علی اکبر 
 ساالری

علی بابایی 
 مهر

 حقوق بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
1392/11/27 

خرداد 
١٣٩٣ 
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 ١٣٩٣اردیبهشت و خرداد / دوازدهمسال / ٨١شماره  خواندنی ماهنامه 11

تابستان و زمستان / شماره دوم و چهارم / ١۵سال  دانش انتظامی فصلنامه 12
٩٢ 

دانش و (دانشنامه حقوق اقتصادی  دو فصلنامه 13
 )توسعه سابق

بهار و تابستان / دوره جدید/ سال بيستم / ٣شماره 
١٣٩٢ 

روزنامه ویژه نامه (دیپلماتيک خراسان  فصلنامه 14
 ١٣٩٢بهار / ١شماره  )خراسان

 ١٣٩٢تابستان / ٩١پياپی / ٢شماره / ٢۴سال  رسانه فصلنامه 15
 ١٣٩٢پایيز / ٢٢٢پياپی  کانون وکال فصلنامه 16

) ضميمه روزنامه خراسان (گفتمان الگو  دو ماهنامه 17
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 ٩٢زمستان / ٧۶شماره / بيستم سال مجلس و راهبرد فصلنامه 18
 ١٣٩١پایيز و زمستان / ۴٧شماره / سال بيست و نهم مجله حقوقی بين المللی مجله 19
 ١٣٩٢پایيزو زمستان / ٢شماره / ۶دوره  مطالعات اوراسيای مرکزی فصلنامه 20
 ٢٢- ٢٠شماره پياپی / ١٣٩٢زمستان   - بهار مطالعات فلسطين فصلنامه 21
 ١٣٩٢تابستان / شماره دوم / سال هشتم  مطالعات مدیریت انتظامی فصلنامه 22

23 
فصلنامه معاونت 

حقوق  و امور 
 مجلس

 ٩٢پایيز و زمستان  - ٨و٧شماره  معاضدت


