


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   ١  ١٣٩٣١٣٩٣        ماهماه      ––    ممو و     تت  مارهماره--ھارمھارمسال سال   --ر اطالع رسا

 

  فهرست مطالب

  

  2                    اخبار كتابخانه

 2          1393        ماهماه  مهرمهراعضا با بيشترين تعداد كتاب امانت گرفته شده در 

  2            1393        ماهماه  مهرمهر در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت

  3             1393        ماهماه  مهرمهرتازه هاي كتاب هاي فارسي 

  7                1393        ماهماه  مهرمهر  تازه هاي كتاب هاي التين

  9                1393        ماهماه  مهرمهرتازه هاي پايان نامه هاي 

  11                  1393        ماهماه  مهرمهرتازه هاي نشريات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ان––    زهزه 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    ٢  ٢  ١٣٩٣١٣٩٣        ماهماه      ––    ممو و   تت  مارهماره--سال 

  
  

  كتابخانه و آشنايي با شيوه هاي استفاده از پايگاه هاي اطالعات علميبرگزاري كارگاه هاي آموزشي معرفي 

به منظور آشنايي دانشجويان جديد الورود و بازآموزي اساتيد و سـاير  در ادامه برگزاري كارگاه هاي آموزشي كتابخانه، 
اسـتفاده از پايگـاه هـاي    دانشجويان دانشكده، كارگاه هاي آموزشي يكروزه معرفي كتابخانه و آشنايي بـا شـيوه هـاي    

 26در سه روز مجزا براي اساتيد، دانشجويات تحصيالت تكميلي و دانشجويان كارشناسي در روزهـاي   اطالعات علمي
خـانم نعيمـه   ( در محل سايت كارشناسي ارشد كتابخانه توسط يكي از كارشناسان ارشد كتابخانـه  1393مهر ماه  28تا 

ها كه با استقبال زيادي روبرو شد تعدادي از اساتيد و دانشجويان كارشناسي، ارشد و در اين كارگاه . برگزار شد) يگانه
  .فايل آموزشي اين كارگاه در وبسايت كتابخانه قرار داده شده است .دكتراي رشته هاي مختلف دانشكده حضور داشتند

  
  

    
  
  
  
  

  

  1393ماه  مهر  اعضاء  با  بيشترين تعداد كتاب امانت گرفته شده در
  

    1393ماه  مهر در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت
تعداد امانت   عنوان  رديف

  در يك ماه
  ١٨  تحول در نظریه های روابط بين الملل  ١
  ١٣  ما چگونه ما شديم؟  ٢
  ١١ توسعه سياسي  ٣
  ٩  چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي  ۴
  ٩  فلسفه حقوق  ۵
  ٨  حقوق آار  ۶
  ٨  فروپاشي شورويعلل اقتصادي در : گورباچف " تفكرجدي"زمينه هاي اقتصادي  ٧
 ٧  درآمدي بر ايدوئولوژي هاي سياسي  ٨
 ٧  )جلد اول(اقتصاد ،جامعه و فرهنگ :عصر اطالعات  ٩
 ٧  ...عقود ذاتي،وثيقه هاي دين:حقوق مدني  ١٠

 تعداد مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام رديف
 ٢٩ کارشناسی ارشد روابط بين الملل علی پور  عليرضا ١
 ١٨ ارشد کارشناسی علوم سياسی خليل طهماسب نوذر ٢
 ١۶ کارشناسی علوم سياسی فياضی زهرا ٣
 ١۴ کارشناسی  حقوق صفرنژآد عماد ۴
 ١۴ هيات علمی  علوم سياسی معينی جهانگير ۵
 ١٣ کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی حسنوند نسيم ۶
 ١٢ کارشناسی ارشد  آسيای مرکزی وقفقاز قزل بهروز ٧
 ١٢ کارشناسی ارشد  آسيای مرکزی و قفقاز کاویانی فر پيمان ٨
 ١٢ کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی منتظری تبار مرضيه السادات ٩
 ١٢ کارشناسی ارشد  علوم سياسی خداکرمی شهرام ١٠

كتابخانهآمار هاي امانت

كتابخانهاخبار
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1393  ماهماه  مهرمهرتازه هاي كتاب هاي فارسي 

 

 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 

آميزدين و هم زيستي مسالمت

الروضه البهيه في شرح(مباحث حقوقي شرح لمعه 
شهيد(زين الدين الجبعي العاملي ) اللمعه الدمشقيه 

ثاني )
مكاسب: درس گفتارهايي درباره

تعهدات وآيل):١(تجلي فقه در قانون مدني 

علم قاضي

بنيادگرايي، جهان اسالم و نظام بين الملل

العه در سياستمط: (از اخالق حسنه تا امنيت اخالقي
(جنايي جمهوري اسالمي ايران و فقه اماميه

آگاهي، رفاه، امنيت: عدالت حق مدار

رحم جايگزين در درمان ناباروري از ديدگاه پزشكي، فقهي
و حقوقي

مطالعه تطبيقي نسب و تغيير جنسيت در حقوق ايران و
فرانسه

واليت فقيه در آالم سياسي شيعه

فاهيممباني و م(اخالق اسالمي  )

جايگاه و محدوده حقوق جنسي زوجين در فقه اماميه و
حقوق ايران

رهنموني در آاوش براي صلح و: جزاير تنب و ابوموسي
همكاري در خليج فارس

مجموعه مقاالت شانزدهمين همايش بين المللي آسياي
ريشه ها، ابعاد و: مرآزي و قفقاز رويارويي در قفقاز

١٣٨٧آبان ماه  ٧-٨پيامدها
ميثاق الشعب= پيمان ملت 

ره(مديريت بحران سياسي در سيره امام خميني )

آنفرانس ملي چشم انداز بيست ساله و الزامات
سياست خارجي توسعه گرا

جمهوري اسالمي ايران و: رويارويي آرمان شهرگرايان
اياالت متحد امريكا

گرايش: درآمدي بر سياست خارجي دآتر احمدي نژاد
عناصر متحول سياست خارجي  هاي ساختاري و

جمهوري
روابط جمهوري اسالمي ايران و امارات متحده عربي در

سير نزول و صعود اقتصاد و سياست
محاآمه رئيس شهرباني: محاآمه رضا شاه در برابر تاريخ

جلسه و ٤٤رضا شاه و ساير متهمين شهرباني شامل 
وآيل مدافع 25

گفتارهايي درباره: نتهاي افق امام خميني؛ مردي در ا
انديشه، سلوك و رفتار سياسي امام خميني

چارچوب ها و جهت گيري هاي سياست خارجي جمهوري
اسالمي ايران

سوريه سرزمين شگفتي ها

بررسي انتقادي سياست خارجي آمريكا

BL65 .N6D5 

BP182.3 .S4L6 

BP190.1 .S2D3 

BP192.4 .I9T3 

BP195.1 .K4E4 

BP229 .D4I819 

BP230 .G5A9 

BP230.12 .P6E4 

BP198.6 .B3R3 

BP198.6 .E4M6 

BP223.8 .B4V4 

BP247.8 .D3A5 

BP258.5 .M6J3 

DS326.3 .A29M619 

DS327.25 .H3M3 

DS709 .S6P4 

DSR1574.5 .M6H6 

DSR1650 .C65 

DSR1654 .M6R6 

DSR1720 .D4D3 

DSR139 .F3R3 

DSR1486 .M6M6 

DSR1576 .T3I4 

DSR1650 .A9C5 

DS93 .D4S8 

E183.7 .Z3B3 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

پديدآور

نوربخش، يونس

١٣٤٠لطفي ، اسداهللا ،   -     ،
شارح

سعادت مصطفوي، سيدحسن

ايزدي، نرگس

١٣١٤خامنه اي، محمد، -

پيتر آرديمنت،

غالمي، علي

پورعزت، علي اصغر

نسب، تكتمباقري

امامي، اسداهللا

بهروزلك، غالمرضا

داودي، محمد

مومن، رقيه السادات

ملك محمدي نوري ، حميدرضا

همايش بين المللي آسياي مرآزي
١٣٨٧: شانزدهمين ( و قفقاز   :
تهران )

سليمانپور، هادي

حسين زاده جاغرق، ابوالحسن

آنفرانس ملي چشم انداز بيست
رجيساله و الزامات سياست خا

تهران: ١٣٨٦(توسعه گرا )
مظفر پور، نعمت اهللا

دهشيري، محمدرضا

فرهاديان، محمدحسين

جهانگير,موسوي زاده

توآلي، يعقوب

ازغندي، سيد عليرضا

دلدم، اسكندر

زهراني، مصطفي
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

27 

28 

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

نظريه بازي ها و سياست گذاري عمومي

بهينه سازي مصرف انرژي در ژاپن -پژوهش و توسعه 

قراردادهاي( : حقوق نفت و گاز در اياالت متحده آمريكا
(اجاره نفت و گاز

ندرآمدي بر اقتصاد سياسي نفت و مسائل نفت ايرا

درآمدي بر سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران

آاربردي-علمي(اصول تنظيم و آنترل بودجه دولتي )

تروريسم؛ آسيب شناسي، بازيگران و ساختارها

پيشگيري از جرم در موافقت نامه هاي همكاري امنيتي
جمهوري اسالمي ايران
مجموعه مقاله ها: تازه هاي علوم جنايي

ليسيجهاني شدن امور پ

جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه آودآان در نظام
حقوقي ايران

پيشگيري از جرم و امنيت جامعه

بنيادهاي پژوهشي، نظريات(درآمدي بر جغرافياي جنايي 
(و روش تحليل فضايي جرم

چالش هاي توسعه سياسي

موقعيت ها، افراد و مصاديق: روان شناسي سياسي

استمفاهيم آليدي درعلم سي

تاملي بر رابطه علم و: بنيادهاي نظري علم سياست 
دموآراسي

پانزده مدل رقيب و بديل نوسازي، توسعه و دگرگوني
بومي جهاني - سياسي در نظم حقوق بشري فردي 

شده
تحليلي مبتني بر: نظريه نسبيت در حقوق شهروندي

اطالق در حقوق طبيعي
گاه هايدغدغه ها و ديد: حقوق بشر در جهان معاصر 

حقوقدانان و فقهاي ايراني همزمان با شصتمين سالگرد
تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر

حقوق نظارت قدرت عمومي بر شهرداريها

مباني تحليل سياست بين الملل

سير روابط و حقوق بين الملل تا عصر حاضر

سازمان همكاري شانگهاي؛ چشم اندازي به سوي جهان
چندقطبي

ه بر پديده جهاني شدننگاهي موشكافان

مديريت جهاني

چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت

وآالت و آانون وآالي دادگستري در نظام هاي حقوقي

HB144 .M3G319 

HD9502 .J3P3 

HD9566 .A8H6 

HD9576 .I7M52 

HF1385 .B6D3 

HJ2009 .A9O7 

HV6431 .C6T4 1390 

HV7431 .K3P5 

HV6028 .N3T3 

HV6252 .A5P619 

HV6626.5 .T6J3 

HV7431 .S2C719 

HV8073.5 .S2D3 

JA71 .G4C4 

JA74.5 .H6P619 

JA66 .H4K419 

JA71 .A7B6 

JA71 .S4P3 

JC571 .J3N3 

JC571 .H65 

JS7463 .A2Z3 

JX1305 .H619 

JX1305 .M88 

JZ5333.5 .S2A5 

JZ1318 .S3G419 

JZ1318 .Z6M6 

JZ5185 .A319 

K126 .M6V4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

پديدآور

راجر امكين،

اصغريان، مجتبي

ميرترابي، سعيد

بزرگي، وحيد

عزيزي، غالمرضا

آنفرانس بين المللي ائتالف 
جهاني

 عليه تروريسم براي صلح عادالنه 
آرمي پورسيار، عباس

رندآبادي، علي حسيننجفي اب

آندرياس، پيتر

طوقاني پور، فائزه

ساگان، والري

صفاري، علي

١٣٢٤قوام ، عبدالعلي ،   -

هوتون، ديويد پاتريك

هيوود، اندرو

اردستاني، علي

سيف زاده، حسين

جاويد، محمدجواد

آميسيون حقوق بشر اسالمي

زمانيان جهرمي، علي

طارم سري ، مسعود

١٣٥٠ -  ١٢٧٧، متين دفتري ، احمد

انوري، حميدرضا

شولت، جان آرت

زهره اي محقق، محمدعلي

بنيات، ابولقاسم

محسني، حسن
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 تعداد شماره راهنمارديف
 نسخه

  عنوان

55 

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 

ل الكترونيكي در نظام ادله اثبات دعوادلي

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

حق بر آموزش و تعهدات دولت ها

بايسته هاي حقوق محيط زيست

حقوق آيفري بين المللي عمومي

رويكرد انتقادي به حقوق: جامعه شناسي حقوق آيفري
آيفري

نظر اجتماعي، تاريخي ودادرسي ويژه نوجوانان از م
حقوقي

معكوس آردن بار اثبات دليل در آيين دادرسي آيفري

ضمانتهاي آيفري زيست محيطي در نظام حقوقي ايران و
انگلستان به انضمام آليات مربوط به حقوق حفاظت محيط

زيست و حفاظت آيفري از محيط زيست در عرصه بين
المللي

ارگيري سالحبررسي علمي و آاربردي مقررات به آ

مطالعه ي تطبيقي: مستثنيات دين

نظري، آاربردي، براي شرآت هاي(حقوق بيمه گمرآي 
(بيمه

تعرضات جنسي در نظام آيفري ايران و انگلستان

آارآموزي قضايي

بررسي گزارش اصالحي در حقوق ايران

حقوق بين الملل عمومي

حقوق بين الملل فضا

ت هاي خصوصيحقوق بين الملل بشردوستانه و شرآ
نظامي-امنيتي

پژوهشي از چشم انداز تاريخ و: فرض هاي حقوقي
فلسفه حقوق

حقوق محيط زيست بين الملل

قراردادها، تجار و اسناد(حقوق تجارت براي مديران 
(تجاري

اصول و قواعد آيين دادرسي مدني فراملي

انديشه هاي سياسي سعدي

يق عمومي باروش تحق: مجموعه درس گفتارهايي درباره
اسالمي -رويكرد علوم انساني 

آشنايي با امضاي الكترونيكي

امارات عربي متحده

آفريقاي جنوبي

نيكاراگوئه

شيلي

K2269 .A4D3 

K230 .R3 

K3259.5 .H3H3 

K3585 .R6E819 

K5000 .R3H6 

K5015.4 .J3J3 

KF9779 .E4J819 

KMH1780 .M6M3 

KMH3127 .B3Z4 

KMH3745 .H6B3 

KMH4006 .A8M6 

KMH998 .A4H6 

KMH4200 .N6T3 

KMH4610 .H3K3 

KMH500 .T3G6 

KZ1267 .P4Z5 1384 

KZD1145 .N6H6 

KZ6471 .Y3H6 

K230 .D4F3 

K3585 .M6H6 

K3943 .S2H6 

K7040   .P719 

PIR5217 .A9A5 

Q180 .A1P3 

QA76.9 .C6M6 

R DS247 .U55 

R DT1787 .D6S6 

R F1523 .B3N5 

R F3058 .R4C5 
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