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

  

  

    1393  ماه آبان در كتابهاي با بيشترين دفعات امانت
  

تعداد امانت   عنوان  رديف
  در يك ماه

  ١٧  تحول در نظريه هاي روابط بين الملل  ١
  ٩  ريشه يابي علل ناآامي اصالحات و نوسازي در دوره قاجار:سنت و مدرنيته  ٢
  ٨ ست تطبيقيچارچوبي نظري براي بررسي سيا  ٣
  ٨  افسانه انقالب هاي رنگي  ۴
  ٧  نظريه عمومي تعهدات:حقوق مدني  ۵
  ٧  سازمانهاي بين المللي  ۶
  ۶  ..عقود اذني،وديعه هاي ديني و :حقو مدني   ٧
 ۶  قواعد عمومي قراردادها:حقوق مدني  ٨
 ۶  جرايم عليه اشخاص  ٩
 ۶ اصول بنيادين حقوق مولف حقوق مجاور در جهان  ١٠
 ۶  فلسفه حقوق  ١١
 ۶  توسعه سياسي  ١٢
 ۶  مدلهاي دموآراسي  ١٣
 ۵  جامعه شناسي دولت  ١۴
 ۵  روش هاي تحقيق در علوم سياسي  ١۵
 ۵  درآمدي بر ايدوئولوژي سياسي  ١۶
 ۵  دوره مقدماتي حقوق مدني  ١٧
 ۵  مباني تحليل سياست بين الملل  ١٨
 ۴  تاريخ انرژي هسته اي ايران  ١٩
 ۴  ارث  ٢٠

 تعداد مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام رديف

 ١٩ دکتری روابط بين الملل مهرابی  سكينه ١
 ١٨ کارشناسی ارشد علوم سياسی خداکرمی شهرام ٢
 ١٣ هبات علمي  علوم سياسي معينی علمداری جهانگير ٣
 ١٣ آارشناسي ارشد  روابط بين الملل بدرلو احمدعلی ۴
 ١٣ کارشناسی ارشد علوم سياسي نيک بخش حميدرضا ۵
 ١٣ دکتری  حقوق خصوصي فوالدگر فریبا ۶
 ١٢ کارشناسی ارشد  روابط بين الملل پری افسای ناصر ٧
 ١٢ کارشناسی ارشد علوم سياسي صيادی محمد ٨
 ١٢ کارشناسی ارشد علوم سياسي دانش راضيه ٩
 ١١ دکتری علوم سياسي سليمی برهان ١٠
 ١١ کارشناسی ارشد  مطالعات منطقه اي صادقی امين ١١
 ١١ کارشناسی ارشد  حقوق تجاري اقتصادي چراغی مينا ١٢
 ١٠ کارشناسی ارشد  علوم سياسي رحيمی فرزین ١٣
 ١٠ دکتری  روابط بين الملل صالح تاش عليرضا ١۴
 ١٠ دکتری حقوق خصوصي اسدی زهرا ١۵
 ١٠ ارشدکارشناسی  حقوق خصوصي زارعی علی ١۶
 ١٠ کارشناسی ارشد  روابط بين الملل موالیی مریم ١٧
 ١٠ کارشناسی ارشد  روابط بين الملل رضوی حسن ١٨
 ١٠ کارشناسی ارشد روابط بين الملل تاجيک ابوالفضل ١٩
 ١٠ کارشناسی ارشد حقوق خصوصي متوسليان فرزانه ٢٠

كتابخانهآمار هاي امانت
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21 

22

23
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25

26

27 

28

بررسي آارآرد و نقش دين در حوزه قانون و; دين و قانون
قانونگذاري

حقوق رقابت در فقه اماميه، حقوق ايران و اتحاديه اروپا

بررسي معنايي، ريشه اي و واژه: تبارشناسي واژه فتنه
شناسانه فتنه

هراسي در بريتانيا پس از يازدهتاملي بر ابعاد اسالم 
سپتامبر

توسعه اجتماعي و انديشه اسالمي با تاآيد بر قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران

ايران و همگرايي در سازمان همكاري اسالمي

درباره ي اصول حاآم بر احكام الهي: اصول علم فقه 
اسالم

حقوقي-بررسي فقهي( اوراق استصناع )

اسالم گرايان

رساله اي در شناخت ايدئولوژي

مباني، اصول و روش هاي آينده پژوهي

اهداف، منافع و رويكردها(بازيگران تاثيرگذار :بالكان )

چالش هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و
سپتامبر١١اتحاديه اروپا در دوره پس از 

اجماع نظر نخبگان سياسي و توسعه در جمهوري
اسالمي ايران

خارجي جمهوري اسالمي ايران در دوران اصول سياست
گرايي

تحول گفتار قدرت در اسراييل

ديپلماسي عمومي آمريكا در خاورميانه

ديپلماسي عمومي امريكا در قبال ايران

بررسي مقايسه اي سياست اياالت: ديپلماسي اجبار
١٩٩٠-٢٠٠٣(متحده آمريكا در قبال عراق، ليبي و ايران )

رئاليسم تهاجميالبي يهود و 

:راهنماي آاربردي تنظيم قرارداد جوينت ونچر شرآتي
حاوي (گروه اقتصادي حقوقي يا مشارآت حقوقي

اطالعات
ظرفيتهاي فراروي جهان اسالم در فضاي مجازي

پويايي هاي: سياست گذاري اجتماعي در خاورميانه
جنسيتي اقتصادي، سياسي و

تروريسم و مقابله با آن

جنايت سازمان يافته فراملي

تروريسم؛ فرهنگ و رسانه

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

درس هايي از پنج: عوام گرايي آيفري و افكار عمومي
آشور

BL65 .E8D5 

BP198.6 .R3H6 

BP225.4 .M3T3 

BP229.3 .H6T3 

BP230 .A4T6 

BP3 .S2Q6 

BP169 .R6O7 

BP190 .B3O7 

BP231 .N319 

B823.3 .E8R4 

CB158 .H3M3 

DR48.6 .A8B3 

DSR1656 .K4A2 

DSR1658 .T6E3 

DSR1650 .D4S5 

DS149 .A4T3 

E839.5 .A9D5 

E839.5 .I9D5 

E888 .A8D5 

E183.8 .M4J419 

HD62.47 .R3R3 

HM851 .M6Z3 

HN656 .A8S519 

HV6431 .K3T4 

HV6252 .S3J4 

HV6431 .C61T4 

HV8073.5 .S2D3 

HV8708 .R6P419 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

پديدآور

اسماعيلي، محسن

رشوندبوآاني، مهدي

مقصودي، احسان

حسيني فايق، سيد محمدمهدي

آجرلو، اسماعيل

قرباني شيخ نشين، ارسالن

رجحان، سعيد

بازوآار، احسان

نافع، بشير موسي

اسماعيلي، حميدرضا

حاجياني، ابراهيم

عسگري، حسن

عباسي، مجيد

ترابي، يوسف

دهقاني فيروزآبادي، سيدجالل

احمدوند، شجاع

عزيزي بساطي، مجتبي

ايزدي، فواد

اسدي، ناصر

جان جميرشايمر،

رحماني، تهمينه

مرشدي زاد، علي

مسعودآارشناس،

آدخدايي، عباسعلي

سليمي، صادق

آنفرانس بين المللي ائتالف 
جهاني

 عليه تروريسم براي صلح عادالنه 
صفاري، علي

جوليان ويرابرتس،
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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 

مقدمه اي بر روش هاي آمي و: تحليل سياسي تجربي
آيفي تحقيق در علوم سياسي

روش هاي مطالعه و يادگيري و آاربرد اينترنت در علوم
سياسي

آاربرد روش چشم انداز در آزادي سياسي جمهوري
اسالمي ايران

زمينه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندي

صالحيت تقنيني درتحليل مرزهاي : تفكيك تقنين و اجراء
روابط قواي مقننه و مجريه

ويژه احزاب و جريان هاي اروپايي) (١٢(آتاب اروپا  )

مطالعه موردي: (تحليل رفتار راي دهي در ايران 
١٣٨٧-١٣٨٨شهروندان تهراني در انتخابات سال )

مطالعات پسااستعماري

گفتمان جهاني شدن و اسالم سياسي در افغانستان
پساطالبان

بر صلح عادالنهحق

ديپلماسي عمومي و ارتباطات استراتژيك آمريكا پس از 
١١

چارچوبي تازه براي تحليل امنيت

نتايج مذاآرات: اسناد حقوقي سازمان جهاني تجارت
تجاري چند جانبه دور اروگوئه

بايسته هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت در زمينه
مالكيت فكري

و جوانانحقوق عمومي، دولت 

دعواي تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني ايران
با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و حقوق فرانسه :

نظريه يگانگي جرايم سياسي و مطبوعاتي

نظريه قابليت استناد در مباني مسئوليت مدني

با مطالعه تطبيقي در) (مسئوليت مدني(ضمان قهري 
حقوقيفقه مذاهب اسالمي و نظامهاي )

بررسي مقايسه اي مفاهيم اجبار، اآراه، اضطرار در
ويرايش دوم با( حقوق جزاي ايران و فقه اسالمي

(اصالحات مطابق قانون مجازات اسالمي جديد
دريايي- دايرةالمعارف جامع بندري

آتابشناسي سازمان جهاني تجارت

قوانين و مقررات بازنشستگي مشمولين صندوق
بازنشستگي آشوري

آتاب: (ارزيابي ارتكاب به جرم مراجعان سوء مصرف مواد
، نگاهي بر ارزيابي پيشرفت و تغيير)راهنما

JA86 .E519 

JA71 .N3R3 

JC599 .A4K3 

JC571 .S5Z3 

JF251 .T35 

JN30 .A4K42 

JQ1789 .A2T3 

JV51 .F3M6 

JZ1318 .S3G6 

JZ5538 .H3 

JZ1480 .Z3B319 

JZ5588  .B8S419 

K4603 .A4L419 

KMH1155 .F3B3 

KMH1542 .H6 

KMH4234 .H3D3 

KMH4415 .R3N3 

KMH810 .M6N3 

KMH839 .B3Z4 

KMH3800 .N3B3 

R GC9 .D35 

R JZ5185 .N3K4 

R KMH2974.4 .R6Q3 

RC564 .W3P719 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ها :  77

پديدآور

يارولمانهايم،

نظري، علي اشرف

عليپور گرجي، محمود

شريفي طرازآوهي، حسين

فالح زاده، علي محمد

احمدي لفورآي، بهزاد

عبداله، عبدالمطلب

فرزانه دهكردي، جالل

سجادي، عبدالقيوم

ساعد، نادر

زهرانا، روندا

بوزان، باري

طارم سري، مسعود

وحيد,بزرگي

هادي، حامد

رحماني، قدرت اهللا

مبين، حجت

بهرامي احمدي، حميد

نصيري سوادآوهي، فتوت

طاهري مطلق، علي

نهاونديان، محمد

رونق، يوسف

آنت دبليوونبرگ،
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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

1 3627 
بررسی وضعيت حکمرانی شبکه 

ای نانو تکنولوژی در جمهوری 
 اسالمی ایران

علی خواجه 
 نایينی

کيومرث 
 اشتریان

سياستگذاری 
 عمومی

٩٣آبان  1392/02/21 دکتری  

 دوستی و سياست 2 3628
مصطفی 
 اسحاقی

 علوم سياسی داود فيرحی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/06/31  

3 3629 
راهکارهای مقابله  دزدی دریایی و

 با آن در حقوق بين الملل و ایران
سيدسجاد 
 کاظمی

 علی خالقی
حقوق جزا و 
 جرمشناسی

٩٣آبان  1393/06/29 دکتری  

4 3630 

ابعاد و چگونگی حمایت از زنان بزه 
دیده جرایم جنسی در نظام عدالت 

مطالعه ميدانی در (کيفری ایران 
 )شهر اهواز

مائده 
 افشارنوری

محمودی فيروز 
 جانکی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٣آبان  1390/07/11  

5 3631 
بررسی تحول در اندیشه سياسی 
جان راولز در گذار از نظریه در باب 
 عدالت به ليبراليسم سياسی

سعيد 
 ماخانی

جهانگير 
معينی 
 علمداری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/06/17  

6 3632 
انتقال فرهنگی بر بزهکاری تاثير 

کودکان و نوجوانان در حاشيه شهر 
 تهران

زینب 
 شعبانی

 عباس شيری
حقوق جزا و جرم 

 شناسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/07/29  

7 3633 

نقش بازارهای مالی و نهادهای 
پولی در سياست خارجی امریکا 

یررسی ظرفيت ها و محدودیت ها (
با تاکيد بر سياست ضد 

 )٢٠١٣تا١٩٧٩ایرانياز

سهيل 
خسروی 
 دهقی

 روابط بين الملل بيژن پيروز
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/04/09  

8 3634 
روش های حقوقی تخصيص ریسک 

 در قراردادهای بی او تی 
 مجيد غمامی ليدا اسدی

حقوق تجاری 
اقتصادی بين 
 المللی

کارشناسی 
 ارشد

٩٣آبان  1392/06/19  

9 3635 
حاکم بر قراردادهای رژیم حقوقی 

 پژوهش و توسعه

سيداحمرضا 
علوی 
 دهکردی

 حقوق خصوصی لعيا جنيدی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/02/14  

10 3636 

مذهب و سياست خارجی 
تحليل :جمهوری اسالمی ایران

نقش باورهای دینی در تصميم 
گيری رهبران سياسی مطالعه 

بررسی تصميم گيری امام :موردی
 سياست خارجیدر )ره(خمينی 

غالمعلی 
 سليمانی

٩٣آبان  1393/07/22 دکتری علوم سياسی ابراهيم متقی  

11 3637 
تحليل سيمای جنایی شهرستان 

 ملکشاهی
دولتيار 
 ارجمند

 شهال معظمی
حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٣آبان  1393/07/05  
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12 3638 

نظریه واقع گرایی نو کالسيک 
شکل گيری تدافعی مطالعه موردی 

ایاالت متحده -روابط امنيتی ژاپن 
به طور خاص در قالب (امریکا 

معاهده امنيتی - دکترین یوشيدا
١٩۵١( 

مهدی 
 حکيمی پور

ابومحمد 
 عسگرخانی

 روابط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/07/07  

13 3639 
بررسی رشد اخالقی نوجوانان 
بزهکار در زندان های شيراز بر 

 نظریه کولبرگاساس 

مریم 
 سلطانيان

 شهال معظمی
حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٣آبان  1393/07/05  

 بررسی انشعابات نهضت آزادی 14 3640
عباس علی 
 قلی طایفه

 علوم سياسی احمد خالقی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/06/24  

15 3641 
بنيان های معرفت شناسی در 

 اندیشه سياسی شهيد مطهری 
مرتضی 
 نوری

سيدمهدی 
 ساداتی نژاد

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/07/19  

16 3642 

مقایسه فلسفه اجتماعی شهيد 
با تطبيق دو (مطهری و آنتونی گيدنز
اصالت فرد و ,نظریه اصالت جامعه 

 )ساخت یابی

سبحان عرب 
 زاده جعفری

سعيد حاجی 
 ناصری

 علوم سياسی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/07/02  

17 3643 

نقش سياستگذاری های عمومی و 
شرایط بين الملل بر تورم اقتصادی 

مقایسه دولتهای هاشمی و :ایران
 احمدی نژاد

زینب 
 عشقی

محمد 
 شيرخانی

 روابط بين الملل
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/06/31  

18 3644 
تطبيقی مقررات ایران و بررسی 

سازمان جهانی تجارت در حوزه ی 
 بورس اوراق بهادار

سميرا 
 سليمانزاده

محسن 
 صادقی

 حقوق خصوصی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/06/24  

 شهال معظمی مرضيه تاثری رابطه هوش و بزهکاری 19 3645
حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 ارشد

٩٣آبان  1389  

20 3646 
مبانی حقوق عمومی در اصول و 

 اندیشه فارابی
عليرضا 
 گياهی

ابراهيم 
 موسی زاده

 حقوق عمومی
کارشناسی 

 ارشد
٩٣آبان  1393/08/17  

21 3647 
مطالعه (جهانی شدن و امنيت

امنيتی سازی ایران در :موردی
 )سياست خارجی آمریکا

مریم جوان 
 شهرکی

سعيده 
 لطفيان

٩٣آبان  1391/12/09 دکتری علوم سياسی  
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 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریهمجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

ماهنامه فرهنگی  1
 ١٣٩٣مهرماه / ١٠٢پياپی /  ٧شماره / سال نهم اطالعات حکمت و معرفت دانشجویی اجتماعی

 ٩٢اسفند  بهمن و/ ١٢٠شماره / سال یازدهم اطالعات راهبردی دو ماهنامه 2

  - تير/ ١۴٧و  ١۴۶پياپی / شماره  دوم و سوم / ٢۵سال  آینه پژوهش دو ماهنامه 3
 ٩٣شهریور 

 ١۴١و ١۴٠شماره / ٩٣شهریور و مهر  پرسمان ماهنامه 4

دانشگاه عالمه (پژوهش حقوق خصوصی فصلنامه 5
 ٩٢پایيز / ۴شماره / سال دوم  )طباطبائی 

 ٩٢پایيز / ۴٠شماره / سال پانزدهم )دانشگاه عالمه(عمومیپژوهش حقوق  فصلنامه 6

 ٩٢بهار و تابستان / ٣شماره / سال دوم )دانشگاه عالمه(پژوهش حقوق کيفری فصلنامه 7

دانشگاه (پژوهش های راهبردی سياست فصلنامه 8
 ٩٢تابستان / ۵شماره / سال دوم عالمه

 ٩٣بهار و تابستان / شماره پنجم/ سال دوم پژوهش های سياست اسالمی دو فصلنامه 9

دو ماهنامه سياسی  10
 ٨٧شماره پياپی / ٩٣شهریور و مهر  چشم انداز ایران راهبردی

 ٣٧-٣۶شماره / سال دهم / ٩٢تابستان  -بهار  حقوق اسالمی فصلنامه 11

 ٩٢زمستان / سال سی ام / ١٧٠شماره  حوزه فصلنامه 12

 ٩٣سال  ١٠۵-١٠۴/ سال هجدهم دادرسی ماهنامه 13

 ٢٠١۴اگوس  - جوالی / ٢٨جلد / ٣شماره  دورنمای هند مجله 14

 /٣٨شماره / ٩٣تابستان  )راهبرد یاس سابق(راهبرد توسعه  فصلنامه 15

 ٩٣تابستان /شماره چهل و ششم/ سال دوازدهم راهبرد دفاعی فصلنامه 16

 دومشماره  - سال دوم / ٩٣تابستان  -بهار  عدليه فصلنامه 17

 ٩٢پایيز / ٧٧شماره  )کاوشی نو در فقه اسالمی(فقه  فصلنامه 18

 ٩٣تابستان / ١٨- ١٧شماره / سال پنجم قفقاز فصلنامه 19

ماهنامه حقوقی کانون  20
 ١٣٩-١٣۶شماره / ٩٣و فروردین ٩٢اسفند  -دی کانون سردفتران و دفتریاران

 ٩٣تابستان /٧٨ شماره/ سال بيستم و یکم  مجلس و راهبرد فصلنامه 21

 ٩٢پایيز و زمسنان / ۴٩شماره / سال سی ام  مجله حقوقی بين المللی فصلنامه 22

مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسی  فصلنامه 23
 ٩٢زمستان / ۴شماره / ۴٣دوره  )فصلنامه سياست(

 ٩٣بهار / شماره اول/ سال اول  مطالعات اقتصاد سياسی بين الملل فصلنامه 24

 ١٣٩٢پایيز  / ۶٠شماره / سال شانزدهم مطالعات راهبردی بسيج نامهفصل  25

 ٩٣بهار / ٣٩شماره / سال دهم مطالعات عمليات روانی فصلنامه 26

 ٩٣بهار و تابستان / ٢٢سال /  ٨٨-٧٨شماره  ميقات حج فصلنامه 27

 ۶٩پياپی / ٩٢شماره اول بهار / سال هجدهم )فلسفه و االهيات(نقد و نظر  فصلنامه 28




