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1395تازه هاي  کتاب هاي فارسی آبان 

                
        

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢٠ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

وق و علوم سیاسيدانشكده حق  

 روايت ھاي موازي در علوم انساني

 آسیب شناسي نقادانه علوم انساني و اجتماعي در ايران

جستارھايي در فلسفه يوناني: فلسفه ارتباطات   

نخستین ترجمه گفتار در): كتاب دياكرت(حكمت ناصريه   
 روش دكارت در عصر قاجار

مقدمه اي بر پديده شناسي: تامالت دكارتي   

منطق فرھنگي سرمايه داري متاخر; مدرنیسمپست   

 بنیادھاي معرفت شناسي در غرب و تشیع

 ھرمنوتیك

و امام علي) ص(تحلیلي از زندگاني پیامبر (تاريخ اسالم   
 ((ع)

 دايره المعارف اصول فقه به روش سوالي بر مبناي نظر
 استاد مظفر شیخ انصاري و محقق خراساني با مثالھاي

دانشجويان مقطع كارشناسي فقهحقوقي براي طالب و   
 و حقوق و شركت در آزمون ھاي كارشناسي ارشد و

 دكترا
 کاربرد علم اصول در فقه و حقوق

 تقلید االعلم

اثر دکتر» فقه در ترازو«نقدي بر مقاله : فقه در محک زمانه  
 سروش

 النظريه العامه للقضاء و االثبات في التشريعه االسالمیه
( الوضعيمع مقارنات بالقانون  ) 

بحث و تحقیق در پیرامون متاجر: حقوق تجارت اسالمي  
 لمعه و شرح لمعه

بحث مقارن بین: االكراه و اثره في التصرفات الشرعیه  
 الفقه االسالمي و القانون الوضعي

١٣٨٢ - ١٣٣٨كارنامه سالھاي : پنج وقفنامه   

 حدود اختیارات حاكم در حقوق كیفري اسالم

الزنا. القتل: يي االسالميمباحث في التشريع الجنا . 
 السرقه

 أصول المحاكمات الجزائیة في القانون و االجتھاد

 الترقیع و زرع االعضاء في الفقه االسالمي

برداشت ھايي از ديدگاه: اسالم پیام آور صلح و دوستي   
 اسالم در خصوص صلح، با اشاره اي به اسناد حقوق بین

 الملل
 مباني ديني مردم ساالري

لتشريع االسالمي في السیاسه و الحکمخصائص ا  

 نظريه سیاسي شھید سیدمحمدباقر صدر

از تکوين تا تدوين(بنیاد انديشه سیاسي در اسالم  ) 

 القضاء االداري و مبدا سیاده القانون في االسالم دراسه
 مقارنه بالشرائع الوضعیه

AZ101 .M5R3 

AZ103 .P3A8 

B175 .P519 

B1848 .D4D519 

B829.5 .H819 

B831.2 .P65 

BD168 .B65 

BD241 .S4U519 

BP14 .A2T3 

BP159.8 .A4D3 

BP159.8 .M6K3 

BP167.6 .E5N5 

BP169.2 .K5F4 

BP180.978 .T3N3 

BP190 .R6H6 

BP191.7 .K5E4 

BP193.2 .A4P3 

BP195 .M3H6 

BP195 .N3M3 

BP195 .Z4O8 

BP198.6 .P4N3 

BP230.1 .M6I7 

BP230.14 .M6M3 

BP231 .D3K5 

BP231 .H3N319 

BP231 .M5B6 

BP231 .S2Q3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 میري، جواد

 پايا، علي

 وودوريس، كنستانتینوس يوئانو

 دكارت، رنه

م١٩٣٨ - ١٨٥٩ھوسرل ، ادموند،   

 جیمسون، فردريك

 رياست جمھوري، مركز پژوھش و
 اسناد

 اشمیت، الرنس كندي

 عابديني، ابوالفضل

 احمري، حسین

 مصدق، محمد

 نیازي شاھرودي، مھدي

 خسروپناه، عبدالحسین

حبیب تجکاني، محمد  

 رودباري، مجتبي

 الخالدي، حمید سلطان علي

 افشار، محمود

 مسجد سرايي، حمید

 نبھان، محمد فاروق

 الزين ، عارف زيد

 نظري، سعید

 موسوي، سیدفضل اهللا

 موسويان، ابوالفضل

 دريني ، فتحي

 حمداني، طالب

 میرموسوي، علي

 سعد، عبداهللا مرسي
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  عنوان

٢٨ 

٢٩ 

٣٠ 

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٤٠ 

٤١ 

٤٢ 

٤٣ 

٤٤ 

٤٥ 

٤٦ 

٤٧ 

٤٨ 

٤٩ 

٥٠ 

٥١ 

٥٢ 

٥٣ 

٥٤ 

٥٥ 

٥٦ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

ص(صلح در انديشه سیاسي پیامبر اکرم  ) 

ق اسالميبازخواني تاريخ فلسفه در مشر  

 مکتب ديوبند و بنیادگراي در افغانستان و پاکستان

 فتوت در كشورھاي اسالمي و ماخذ آن به ھمراه فتوت
 نامه منظوم ناصري

 االمام علي و قوانین الحرب الحديثه

زندگي،عقیده ومرگ(قره العین ) 

 جريان ھاي فكري در حوزه ي معاصر قم

٢(الھیات سیاسي ) 

 ربع آخر قرن

مقاالت سمینار بین المللي گرجستان؛ مجموعه چکیده  
١٣٨٩اسفند  ١(چشم انداز فرارو  -تجارب پیشین  ) 

 جستارھايي در فرھنگ مردمي بالروس

ارزيابي وضعیت اجتماعي و سیاسي: علويان تركیه  

يك تحلیل ماركسیستي: مسئله ي يھود  

 ارمنستان را بھتر بشناسیم

ستانبررسي ابعاد و پیامدھاي جنگ عري: شاخ شیطان   
 علیه يمن

١٩١٩اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانیا درباره قرارداد   
 ايران و انگلیس

 افغانستان در قرن نزده

 افغانستان و جھان کشورھاي امريکايي و اروپايي

 روابط بین المللي افغانستان ازنگاه حقوق عمومي بین
 الدول

 افغانستان در روزگار تیمور شاه دراني

ھارت احمدشاه مسعود تا سقوط طالبانافغانستان؛ از ش  

موافقتنامه ھا و قطعنامه: افغانستان و جامعه ي جھاني  
 ھا، استراتیژي ھا، اعالمیه ھا و بیانیه ھا و اوباما و

 افغانستان
 سیاست خارجي افغانستان در آستانه ي قرن بیست و

 يک
موانع و چالشھا: توسعه سیاسي در افغانستان  

١٩٦٠-١٩٩٠(فغانستان نظامیان و سیاست در ا ) 

 (Glance at Pakistan) نگاھي به پاکستان

 كردھا و سیاست خارجي جمھوري اسالمي ايران

 :چکیده مقاالت دومین ھمايش بین المللي فلسطین
 چشم انداز تحوالت فلسطین و رژيم صھیونیستي؛ فرصت

١٣٨٩مھر  ٢٥و  ٢٤تھران (ھا و چالش ھا  ) 
 كردھا در سوريه

BP231.6 .S2S6 

BP233.7 .J3B3 

BP236.4 .A4M3 

BP294 .G6F619 

BP37.35 .T4I4 

BP395 .N6Q6 

BP47.7 .T3J3 

BR115 .S4P619 

D849 .F6I419 

DK672.3 .S4M3 

DK807 .B4J3 

DR438.3 .V3A4 

DS141 .A2J419 

DS175 .M6A7 

DS247 .S55 

DS315.28 .E5319 

DS356 .R3A4 

DS357.5 .A35 

DS357.5 .M3R3 

DS359.3 .A5A3 

DS371 .A4S6 

DS371.3 .A7A3 

DS371.3 .A7S5 

DS371.3 .A7T6 

DS371.3 .D6N4 

DS376 .P3K5 

DS59 .K6H3 

DS62.8 .H3C5 

DS94.8 .T4S919 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 سلیم، عبدالرحمن

 باغستاني، اسماعیل

 امان، سھیال

 گولپینارلي، عبدالباقي

 طي، محمد

 نورمحمدي، مھدي

 طباطبايي فر، محسن

 اشمیت، كارل

١٩٢١فونتن ، آندره ،   - 

 سمینار بین المللي گرجستان

جواد, جاللي کیاسري  

 واحدي، الیاس

 رھنما، حمید

 مراديانس، رافي

شه سازانموسسه مطالعات اندي  
 نور

 شیخ االسالمي ، جواد

 رشتیا، قاسم

 مرکز مطالعات استراتژيک وزارت
 امور خارجه افغانستان
 مصئون ، غالم سخي

 انصاري، فاروق

 سروري، محمدعارف

 آرزو، عبدالغفور

 آرزو، عبدالغفور

 عارفي، محمداکرم

 دولتي، معاذاهللا

 خیل، عبدالقادر عالم

 حق پناه، جعفر

فلسطین ھمايش بین المللي  

 تژه، ژوردي
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٦٠ 

٦١ 

٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

٧٠ 

٧١ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

٧٨ 

٧٩ 

٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٤ 

٨٥ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

صت ھاچالش ھا و فر: مناسبات امروز ايران و روسیه  

 پیوند سیاست با شعر عصر مشروطه

 انديشه ھاي سیاسي در عصر مشروطیت ايران

بررسي سمت گیري ھاي سیاسي مجلس: پارلمان ملي  
 اول شوراي ملي ايران

سفارت.) ق .ه١٢٥٥ - ١٢٥٦(م ١٨٣٩ - ١٨٤٠ايران در   
 فوق العاده کنت دوسرسي

آثار سید محمد حسین رحمتي: قم در انقالب اسالمي  

سه تطبیقي مؤلفه ھاي قدرت جمھوري اسالميمقاي  
سند چشم انداز(ايران با كشورھاي آسیاي جنوب غربي  ) 

  خمیني  م از منظر اما  ي اسالمي ھا  جنبش  لت رسا

فرصت ھا، تھديدات و چالش ھاي: كتاب امنیت بین الملل  
 فراروي امنیت ملي جمھوري اسالمي ايران

ره ايرانرويكردھا و طرح ھاي آمريكايي دربا  

 مقدمه اي بر استراتژي جمھوري اسالمي ايران در
 افغانستان

خاطرات آيت اهللا منتظري"نقد درون ساختاري   ": 
 پاسداشت حقیقت

يادداشت ھا و مکاتبات انجمن ايالتي آذربايجان در 
 سالھاي

 سیري در تاريخ سیاسي كردھاي خلخال    

ستان تا انقالباز دوران با( نگاشته ھايي تاريخي  
 (مشروطیت

اروپا مرکزي و ديگري سازي, استثنا گرايي آمريکايي  
 مسلمانان

 نگاھي تطبیقي به سیاست خارجي قدرت ھاي بزرگ
 (تاثیرات داخلي و بین المللي بر رفتار دولت)

سپتامبر ١١سیاست خارجي آمريكا پس از   

 حقوق بین الملل ورزش و فوتبال

كردھا و روش شناسي ھا درنگاھي كثرت گرايانه به روي  
 علوم اجتماعي

 اروپا مداري نظريه فرھنگي سرمايه داري مدرن

 به سوي ھمکاري ھاي موثر در جنوب آسیا

سال فعالیت ١٥نگاھي به (آرمانھايي براي توسعه  
 (سازمان ملل متحددر مسیر تحقیق اھداف توسعه ھزاره

 بررسي تراست در حقوق انگلیس و فقه امامیه

رانت جويي و, نظارت : ي در مالزيخصوصي ساز  
 شکست سیاستي

راھبردسازي در دوران: راھنماي برنامه ريزي سناريويي   
 عدم قطعیت

ارزيابي ھزينه ھا و فرصت? خصوصي سازي آري يا خیر  
 ھاي خصوصي سازي

میادين مشترك(اقتصاد نفت و گاز  ) 

 ھويت و سیاست ھسته اي در جمھوري اسالمي ايران

DSR139 .S5M6 

DSR1407 .A2P4 

DSR1407 .A4A5 

DSR1425 .M3N4 

DSR1460 .D4819 

DSR1560 .Q6R3 

DSR1570 .Z3M6 

DSR1577 .N6R4 

DSR1652 .F6 

DSR1654 .A2R6 

DSR1656 .A4M6 

DSR1670 .M6R4 

DSR2001 .Y6Y3 

DSR2085 .S2S4 

DSR4 .I9N4 

E169.1 .A4E8 

E876 .F619 

E902 .G6S5 

GV731 .S2H6 

H62 .N419 

HC240 .A4E819 

HC430.6 .D4T619 

HC79 .M6A7 

HD2758.5 .S2B3 

HD2850 .T3P719 

HD38.28 .R3S319 

HD3850 .M3P719 

HD9576 .S4E7 

HD9698 .R3H6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 شوراي امور بین الملل روسیه

 عبداله، عبدالمطلب

 آجداني، لطف اهللا

 نژدنجفیان، محمدامین

 دوسرسي

 رحمتي، محمد حسین

 زرقاني، سیدھادي

 نوروزي، نورمحمد

١٣٤٣عبداهللا خاني ، علي ،   -     . 

 عبداهللا خاني، علي

 مرکز مطالعات نقسا

 رضائي شريف آبادي، مسعود

 يوسفي نیا، راضیه

 صمدزاده كلستان، حسن

 ايزدي، سیروش

 عاملي، سعیدرضا

 بیسلي، رايان ك

 گوھري مقدم، ابوذر

 ساعدوكیل، امیر

 دالپورتا، دوناتال

 امین، سمیر

 دلینیک، تامیسال

 محمدي، محمد حسین

 ساماني، احسان

 صفار، محمد

 رالستن، بیل

محمد, صفار   

 سیف، اله مراد

 رسولي ثاني آبادي، الھام
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان
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 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

جدال بر سر تجربه مصدق: اقتصاد تحريم نفت  

دوده ي جامعه شناسي ھنروادبیاتگستره و مح  

 ماكس وبر و كارل ماركس

 به سوي جوامع دانش محور

 بنیادھاي نظري در جامعه شناسي جنبشھاي اجتماعي

 دو جستار درباره فلسفه سیاسي فمینیسم

 زمینه جرم شناسي

دراسة تحلیلیة و صفیة: اصول علم األجرام و علم العقاب  
 موجزة

آموزه ھاي فقه جعفري و جرم انگاري تروريسم از منظر  
 حنفي

 ھمكاري ھاي بین المللي پلیس

يك زندگي قرن نوزدھمي: كارل ماركس   

اثبات( روش شناسي نظريه ھاي جديد در سیاست   
 (گرايي و فرا اثبات گرايي
 بنیادھاي علم سیاست

 ماركس در حاشیه ھا

چھار گفتار در باب حاكمیت( الھیات سیاسي  ) 

و فرھنگ توسعه ھا و چالش حقوق بشر در علم، آموزش  
 ھاي حقوقي

 احترام جھاني

 حق الحريه في العالم

 مباني نظري بازاريابي و تبلیغات سیاسي در غرب

 سیا و جنگ ھاي ساختگي در غرب آسیا

 مجلس امید

 جايگاه رئیس قوه مقننه در نظام حقوقي ايران، بريتانیا و
 فرانسه

ي باسیاست جنايي ايران در خصوص جرايم انتخابات  
 نگاھي به حقوق فرانسه

تقابل حقوق دولت و فرد; حمايت ديپلماتیک  

 تحول در نظريه ھاي روابط بین الملل

مجموعه مقاالت سمینار : فرھنگ در روابط بین الملل
 نقش

 دانش روابط بین الملل در چھارگوشه جھان     

 تحول در نظريه ھاي موازنه قوا

صل مسالمت آمیز اختالفات بین الملليروش ھاي حل و ف  

 حقوق مالكیت فكري و حمايت از صنايع دستي در نظام
 بین الملل

HF1359 .R3A319 

HM39 .S5 

HM479 .L6M319 

HM651 .T619 

HM881 .K4H319 

HQ1122 .M319 

HV6018 .N66 

HV6026 .N3O8 

HV6431 .N3J6 

HV7921 .L4I519 

HX39.5 .S6K319 

JA71 .M6R3 

JA81 .A43B6 

JC233 .A5M319 

JC327 .S4P619 

JC571 .H8219 

JC571 .L6G419 

JC585 .Z6H3 

JF2112 .M6M3 

JK468 .R5S819 

JQ1787.5 .M35 

JQ1787.5 .M6J3 

JQ1789 .S5S5 

JX4367 .S4H4 

JZ1242 .M6T3 

JZ125 .S4F3 

JZ1251 .I519 

JZ1313 .L5B319 

JZ6045 .S5I519 

K1401 .G5H6 
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 رجبي، بھرنگ

 شیروانلو، فیروز

 لوويت، كارل

 سعیدآبادي، محمدرضا

 كالندر مانز، برت

 مھديان، نیلوفر

 نوربھا، رضا

 نجم، محمدصبحي

 نبوي، محمدھادي

 بھربر، سروش

 اسپربر، جاناتان

١٣٤٢معیني ، جھانگیر،   - 

 عالم ، عبدالرحمن

 اندرسن، كوين

 چمن خواه، لیال

 دوندرس، ايوونه

ي اھري، احمدمعال  

  ، وھبه زحیلي

 محمديان، محمود

 ريزن، جیمز

  اسالمي  فجر انقالب  د فرھنگي ستا

 مھاجري، محمد

 شاھین پور، احسان

راحله, سید مرتضي حسیني  

 مشیرزاده ، حمیرا

 سمینار علمي فرھنگ در روابط بین
 الملل

آرلن بي  تیكنر،   

 لیتل، ريچارد

 شاو، مالكوم ناتان

هغالم حسین، نیر  
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 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

انسیونھا، معاھدات وكنو: سازمان جھاني مالكیت فكري  
 موافقت نامه ھا

تعامل ھا و تعارض ھا; حقوق مالکیت فکري و حقوق بشر  

 قلمرو عمومي در حقوق مولف

 احتكار اختراع

 وقف عقد العمل و تطبیقاته

 بازانديشي در روش شناسي و شناخت شناسي حقوقي

 المدخل الي علم القانون

  ن االنسا  و حقوق  نون القا  فلسفه

زيست در اسالم و حقوق بین المللمحیط   

 ابحاث في القانون العام

 مباني حقوق عمومي

تحلیل عملكرد دولت و وقايع: حقوقي سازي سیاست   
 سیاسي روز از ديدگاه حقوق عمومي

 حمايت و ارتقاي حقوق بشر در جمھوري اسالمي ايران

 درآمدي بر حقوق بین المللي بشر

اسي مدرنقدرت مؤسس كاوشي در مباني حقوق اس  

به: ؟؟ !! قبل از طلوع ) اعدام(چرايي؛ سلب حیات   
 انضمام قوانین مرتبط و كاربردي و نمونه اجراي آراي

 اصداري
 حقوق تطبیقي

دراسه مقارنه: الحمايه الجنائیه للبیئه  

 در حقوق تجارت الكترونیكي (ISP) مسئولیت مدني رسا

 راھبردھاي حقوق مالكیت فكري جمھوري اسالمي ايران

 صالحیت ديوان عدالت اداري در آراي ديوان عالي كشور

 حقوق غیرايرانیان در جمھوري اسالمي ايران

نظريه اي ملھم از(درجه بندي كردن عنصر رواني در قتل   
 (منطقه فازي

بر اساس سر فصل دوره(حقوق كیفري مواد مخدر   
 (كارشناسي رشته حقوق

ھکارھاچالش ھا و را, بنیان ھا: آيین دادرسي کیفري : 
 :مجموعه مقاالت ھمايش قانون آيین دادرسي کیفري

١٣٩٤ -چالش ھا و راھکارھا آذر ماه, بنیان ھا  
 شرح قانون مدني

 دوره مقدماتي حقوق مدني

٢حقوق مدني (اموال و مالکیت  ) 

 النظريه العامه للموسسات العامه في الفقه و
دراسه مقارنه(االجتھاد ) 

K1401 .W6W619 

K1404 .H3H6 

K1420.5 .H6M6 

K1505 .H3E4 

K1704.4 .V5V3 

K212 .I7B3 

K230 .D3M35 

K230 .K5F3 

K2585 .D3M6 

K3150 .A8A2 

K3150 .P3M3 

K3165 .G6H6 

K3240 .H45 

K3240 .N3D3 

K3290 .D3Q6 

K5104 .A9C5 

K559 .S5H6 

K559 .Z6H4 

K564 .R3M3 

KMH1155 .F3R3 

KMH1587 .S25 

KMH2430 .H4H6 

KMH3867 .N3D3 

KMH4404 .Z4H6 

KMH4610 .H3A9 

KMH494 .H3S5 

KMH500 .S3D6 

KMH500 .V3H6 

KMP379.5 .Q3N3 
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 حبیبي مجنده، محمد

 محمدي، پژمان

 حاجي زاده، سارا

رشید الويسي، صبا نعمان  

 ايرانپور، فرھاد

 داودي، غالب علي

، سعدي محمد خطیب  

محمدحسن, دستغیب  

بر جا  ء عبداهللا االسدي، ضیا  

 پروين، خیراهللا

 گرجي ازندرياني، علي اكبر

 غريب آبادي، كاظم

ھیبت اهللا, نژدي منش  

 دبیرنیا، علیرضا

 عزيزي، ايرج

 شیروي، عبدالحسین

 الزبیدي، نوار دھام مطر

يرحماني، ھاد  

 فتحي زاده، امیرھوشنگ

 نجابت خواه، مرتضي

 ھدايت نیا، فرج اهللا

 نبي پور، محمد

 زراعت، عباس

 ھمايش قانون آيین دادرسي
چالش ھا و, بنیان ھا: کیفري  

تھران: ١٣٩٤: نخستین(راھکارھا ) 
 حائري شاھباغ ، علي

١٣١٢صفايي ، حسین ،   - 

 وفادار، علي

عبداللطیف, قطیش  
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 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 مجموعه مقاالت ھمايش مصونیت در حقوق بین الملل

 تاريخچه و اھداف پادمان ھسته اي

روندھا و نظرھا: ده ھسته اي ايرانپرون  

 مجموعه مقاالت ھمايش نقش مجمع عمومي سازمان
 ملل متحد در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بین الملل

 تحريم و اقدامات ھدفمند براي حل تعارضات

ھوشمند"ھوشمندتر کردن تحريم ھاي  " 

 بررسي تجربه کشورھا در تحريم ھاي مالي ھدفمند
( ي ھدفمند سازمان مللسمینار تخصصي مال ) 

 آيا تحريم ھاي اقتصادي اثربخش ھستند؟ آموزه ھايي از
 و ساير رژيم ھاي تحريمي اياالت متحده ( ILSA) ايلسا

( ايزنشتات. اي. استوارت ) 
آيا معیارھا و ارزش ھاي: ھوشمندتر کردن تحريم ھا  

 انساني در موفقیت تحريم نقش اساسي دارند؟
ز طريق روش ھاي صحیحتقويت تحريم ھاي ھدفمند ا  

 نگاھي به نقش اتحاديه اروپا در اعمال تحريم ھا

 نقش شرکت ھاي چندملیتي در اجراي تحريم ھاي
 اقتصادي موثر

 بررسي روند تحريم ھاي فراتر از قطعنامه ھاي سازمان
 ملل علیه ايران

 بررسي رويکردھا و اثرات قطعنامه سوم تحريم ايران و راه
 ھاي مقابله با آن

رش مقدماتي موسسه واتسون درباره تحريم ھايگزا  
 ھدفمند

پتانسیل پاداش و تمايز ھدف: تحريم ھاي مثبت  

 العقوبات االقتصاديه الدولیه المتخذه من مجلس االمن و
 انعکاسات تطبیقھا علي حقوق االنسان

 آشنايي با حقوق بشردوستانه بین المللي به انضمام
اي الحاقيقراردادھاي چھارگانه ژنو و پروتكلھ  

 کارکردھاي تشکل ھاي دانشجويي دانشگاه تھران

مباني علم سیاست: ھزار نكته، ھزار سوال  

 مجموعه آزمون ھاي كارشناسي ارشد علوم سیاسي

حقوق) موضوعي(مجموعه سئواالت طبقه بندي شده   
شامل سواالت تالیفي) سوال ١٠٥٠(جزاي اختصاصي   

 آزمونھاي كارشناسي ارشدسراسري ودانشگاه
 آزاداسالمي مشاغل قضايي ، دفاتراسنادرسمي وكانون

 وكال
آيین) موضوعي(مجموعه سواالت طبقه بندي شده   

سوال شامل سواالت تالیفي ٧٧١دادرسي مدني ،   
 ... آزمونھاي كارشناسي ارشدسراسري

KZ4012 .H3M3 

KZ5670 .M6T3 

KZ5675 .P3G6 

KZ6275 .H3M35 

KZ6373 .M6 V.1 

KZ6373 .M6 V.10 

KZ6373 .M6 V.11 

KZ6373 .M6 V.12 

KZ6373 .M6 V.2 

KZ6373 .M6 V.3 

KZ6373 .M6 V.4 

KZ6373 .M6 V.5 

KZ6373 .M6 V.6 

KZ6373 .M6 V.7 

KZ6373 .M6 V.8 

KZ6373 .M6 V.9 

KZ6373 .Y6O6 

KZ6464.21949 .Z4 1381 

LA1351 .A2K3 

LB2353 .A6H4 

LB2353 .A8M3 

LB2353 .C7S56 

LB2353 .P7A13 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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 ھمايش بین المللي مصونیت در
١٣٩١: نخستین( حقوق بین الملل : 

 (تھران
 مقدم، جعفر

 گلشن پژوه، محمودرضا

 ھمايش نقش مجمع عمومي
 سازمان ملل متحد در تدوين و

 توسعه تدريجي حقوق بین
تھران:١٣٨٩(الملل ) 

 لکتیزان، ديويد

ه تحقیقاتي تدبیر اقتصادموسس  

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

قیقاتي تدبیر اقتصادموسسه تح  

 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد

 يوسف ، خولة محیي الدين

 جمعیت ھالل احمرجمھوري
كمیته ملي حقوق. اسالمي ايران  
 بشردوستانه
رحیم, ابوالحسني  

 آقائي، داود

 عسگريان، محسن

 شكري، رضا

١٣٤٦ابھري ، حمید،   - 
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 رديف

 مخزن : 

راھنماشماره   تعداد 
 نسخه

  عنوان

١٦٨ 

١٦٩ 

١٧٠ 

١٧١ 

١٧٢ 

١٧٣ 

١٧٤ 

١٧٥ 

١٧٦ 

١٧٧ 

١٧٨ 

١٧٩ 

١٨٠ 

١٨١ 

١٨٢ 

١٨٣ 

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٨٧ 

١٨٨ 

١٨٩ 

١٩٠ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

سواالت: شامل) سوال١١٠٠(حقوق جزاي عمومي   
 تالیفي آزمونھاي كارشناسي ارشدسراسري ودانشگاه

دام قضات ، كانونآزاداسالمي ، آزمونھاي استخ  
 وكالودفاتراسنادرسمي

 حقوق بین الملل عمومي

 مجموعه آزمون ھاي حقوق بین الملل عمومي

حقوق) موضوعي(مجموعه سواالت طبقه بندي شده   
سواالت تالیفي آزمونھاي كارشناسي: مدني شامل  

 ... ارشد سراسري و
فاصله ھاي بي فاصله(جغرافیاي سیاسي اطالعات  ) 

سطورهنمادشناسي و ا  

 راھنماي كامل انگلیسي براي دانشجويان رشته حقوق
حقوق قراردادھا) ١(متون حقوقي  

 مجموعه آزمون ھاي طبقه بندي شده كارشناسي ارشد
آزمون زبان: مجموعه علوم سیاسي و روابط بین الملل  

 تخصصي مشتمل بر سوالھاي آزمون كارشناسي ارشد
نشگاه آزاددا... دانشگاھھاي دولتي با ترجمه و پاسخ   

 اسالمي با ترجمه و پاسخ
 مجموعه مقاالت چھارمین سمینار بررسي مسائل

 مطبوعات ايران
ھجري ١٤٠٤چشم انداز جمھوري اسالمي ايران در افق   

 شمسي
 آئین نامه دادسراھا و دادگاھھاي ويژه روحانیت مصوب

و الحاق ١٣٨٤و اصالحیه مصوب آذر ماه  ١٣٦٩مرداد ماه   
آئین نامه دادسراھا و دادگاھھاي ويژه ٦ه يک تبصره به ماد  

١٣٩٠روحانیت مصوب آبان ماه   
١٣٩٢/١٠/٣قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب   

 قانون مجازات اسالمي مشتمل بر قانون مجازات اسالمي
١/٢/١٣٩٢مصوب   

كیفري(مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عالي كشور  ) 

ت اداريمجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدال  

 قانون احترام به آزاديھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي
١٥و دستورالعمل اجرايي بند   

 حقوق در قضا، قاضي در قضا

 آشنايي با اصطالحات حقوقي

 مجموعه آراي قضايي دادگاه ھاي تجديد نظر استان تھران
 (كیفري)

 اساسنامه ديوان كیفري بین المللي و سند نھائي
٢٦/٤/٧٧رم كنفرانس ديپلماتیك   

عربي-فارسي و لغات فارسي-لغات عربي(فرھنگ بیان  ) 

 بررسي اسناد راھبردي دفاعي کشورھاي جھان در سال
2015 

 نشانه ھا و فرايند تصاعد بحران عربستان در مواجھه با
ايران. ا.ج  

LB2353 .P8S56 

LB2353 .V38H6 

LB2353 .V38M3 

LB2353 .Z3H6 

P95.8 .A8J6 

P99 .P5N3 

PE1127 .M6R3 

PE1127 .N5M3 

PN5449 .S4M3 

R DSR1586 .S25 

R KMH1588.4 .A9 

R KMH3695 .A28Q35 

R KMH3793.8 .Q36 

R KMH440 .M33 

R KMH440 .R3M3 

R KMH493.55 .Q35 

R KMH7 .S5H6 

R KMH72 .N3A5 

R KMH440 .M38 

R KZ6310 .A85 

R PJ6636 .P4J3 

R REF .N337 

R REF .N338 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 پديدآور

 شكري ، رضا

 وكیل، امیرساعد

 وكیل، امیرساعد

 ضرابي، میترا

 اشرفي ريزي، حسن

 پیرحیاتي، محمد

 مرادي، بديع

 نیكنام ، جواد

 سمینار بررسي مسايل مطبوعات
تھران:  ١٣٩١: چھارمین ( ايران  ) 

 روزنامه رسمي كشور

 روزنامه رسمي كشور

مي كشورروزنامه رس  

 رياست جمھوري، معاونت پژوھش،
 تدوين و تنقیح قوانین و مقررات

 كشور، اداره چاپ و انتشار
معاونت آموزش و. قوه قضايیه   

 تحقیقات
 قوه قضائیه، مركز مطبوعات و

 انتشارات
 روزنامه رسمي كشور

 ستوده جھرمي، سروش

 نصیري سوادكوھي، فتوت

 

 قوه قضائیه جمھوري اسالمي
ر امور بین المللايران، دفت  

 جھانبخش، ولي اهللا

احمد, وحیدي  

احمد, وحیدي  
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

١٩١ 

١٩٢ 

١٩٣ 

١٩٤ 

١٩٥ 

١٩٦ 

١٩٧ 

١٩٨ 

١٩٩ 

٢٠٠ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 سلفي گري و انديشه ھاي آن در جھان اسالم

 مديريت جھادي

 حقوق فرھنگ

شناسي مردم شناسي كتاب  

 ماخذشناسي توصیفي فقھي، اصولي و حقوقي امام
 خمیني

 بررسي سالمت روان و بھزيستي روانشناختي
 دانشجويان ايراني ساكن در كشور بالروس با توجه به

 فرايند فرھنگ پذيري
 آشنايي با علوم ھسته اي

تحوالت جديد در پرتو دولت دوم بوش: امنیت ملي آمريکا  

روش ھا و تاکتیک: (امنیت در اسرائیل معماي گمشده  
 (ھا

 مجموعه مقاالت ھمايش جنگ رواني

R REF .N340 

R REF .N341 

R REF .S481 

R Z5115 .K3K4 

R Z8249 .Z3M3 

RA776 .B419 

TK9145 .P6A8 

UA23 .S2U519 

UA853 .H3L6 

UB275 .J3H3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  232

 پديدآور

احمد, ديوحی  

احمد, وحیدي  

 رضوي فرد، بھزاد

 كرباسي، محمدعلي

 زماني جباري، افسانه

 گلي، زھرا

 پورشمسي، رضا

 سالمه، معتز

 حاجیان، محمدرضا

 :  نخستین (   ھمايش جنگ رواني 
تھران:    1372 ) 
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 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 

وق و علوم سیاسيدانشكده حق  

Global jihadism :theory and practice 

Commerce in Islam 

Nagasaki August 9, 1945: Telling the Story of 
Nagasaki Seventy Summers Later 
Turkey's Kurds :a theoretical analysis of the PKK 
and 

  Stratejik derinlik :Turkiye'nin uluslararasi konumu /. 

Afghanistan in 2010: a survey of the Afghan people 

The Middle East in China's foreign policy, 1949-1977 

A Glimpse of Islamic Republic of Iran 

60 the Anniversary of Thai-Iranian Diplomatic 
Relations  

The growth of the American Republic 

International economic relations 

Investing in cultural diversity and intercultural 
dialogue. 
After the Taliban: life and security in rural 
Afghanistan 
Environmental Injustice in occupied palestinian 
territory: problems and prospects 
Democracy without democrats? :the renewal of 
politics in the Muslim world 
Intellectual property needs and expectations of 
traditional knowledge holders: WIPO report on fact- 
finding missions on intellectual property and 
traditional knowledge (1998-1999) 
A Sourcebook on international human right 

 
Water for one people only: Discriminatory access 
and 'Water-apartheid' in the OPT 
Briefcase on contract law 

State control over private military and security 
companies in armed conflict 
Chaos: making a new science 

The international relations dictionary 

Yearbook of the International law Commission 

Handbook for armed private security contractors in 
contingency operations 
Global security and the War on Terror: elite power 
and the illusion of control 
Security force assistance in Afghanistan: identifying 
lessons for future efforts 
Betraying our troops: the destructive results of 

privatizing war 

BP182 .B7G4 

BP190 .E7C6 

D767.25 .S6N3 

DR435 .K8O9 

DR477 .D3S8 

DS371.4 .T3A3 

DS63.2 .C5S5 

DSR10 .F3G4 

DSR1656 .T3S5 

E178, .M85 1950 

HF1411 .M8I5 

HM1271 .I55 

HN670.6 .A8N6 

JQ1825 .P3P6 

JQ1850 .A9D4 

K1401 .W6I5 

K3240 .S4S6 

K3496 .W32 

KD1554 .S3B7 

KZ6418.5 .M4T6 

Q172.5 .G4C5 

R JX1226 .P55 1988 

R JX24 .U5 

R KZ6418.5 .H35 

UA10.5 .R6G4 

UA853 .A3K4 

UC23 .R3B4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

Brachman, Jarret 

Erfani , Mahmoud 

Soka Gakkai Nagasaki Peace 
Committee 
Ozcan, Ali Kemal 

Davutoglu, Ahmet, 

Tariq, Mohammed Osman 

Shichor, Yitzhak 

Fallahzadeh, Mohammad Hadi 

Iran. Embassy Thailand 

Morison, Samuel Eliot 

Murthy, Gautam 

Unesco 

Nojumi, Neamatollah 

Pontin, Benjamin 

Salamah, Ghassan 

World Intellectual Property 
Organization 

Smagadi, Aphrodite 

Koek, Elisabeth 

Salzedo, Simon 

Tonkin, Hannah 

Gleick, James 

Plano, Jack C. 

United Nations. International 
Law Commission yearbook 
 

Rogers, Paul 

Kelly, Terrence K. 

Rasor, Dina 
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 1395آبان   تازه هاي پایان نامه هاي

 
 

شماره 
ثبت و 

بازیابی 
در 

 دانشکده 

استاد  پدید آور عنوان پایان نامه
 راھنما

 
 گرایش/ رشته

 
مقطع 

 تحصیلی

 
 تاریخ دفاع

تاریخ 
ثبت در 

کتابخانه 
 دانشکده

١ 
4145 

استفاده منصفانه از عالمت 

 تجاري

 سمانه 

 محبی فرد

سعید 

 حبیبا
 حقوق

 فکريمالکیت  

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1393/06/31

٢ 
4146 

حمایت از اطالعات 

پس از (آزمایشگاهی داروها

 )اختراع

شهرزاد 

 ناصري نیک

سعید 

 حبیبا
 حقوق 

 مالکیت فکري

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1393/06/31

٣ 
4147 

جایگاه و اهمیت سین کیانگ 

در سیاست خارجی چین در 

 قبال آسیاي مرکزي

بابک 

 جعفري

بهاره 

 سازمند
 مطالعات 

 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/13

٤ 
4148 

بررسی مقایسه اي سیاست 

هاي خانواده در سه کشور 

 آلمان،بریتانیا و فرانسه 

 مریم نمازي
علی 

 صباغیان
 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/29

٥ 
4149 

همراه سازي بخشی در 

ی ایران،رابطه جمهوري اسالم

دولت و طبقات اجتماعی در 

ایران اجتماعی در ایران پس از 

 انقالب

حسینعلی 

یارخی 

 جوشقانی

سعید 

حاجی 

 ناصري

 95آبان  1395/07/04 دکتري علوم سیاسی

٦ 
4150 

بررسی دالیل عدم دادخواهی 

شهر :بزه دیدگان،مطالعه موردي

 )1395-1390(تهران

رامین 

 پورعلی

عباس 

 شیري

ا و حقوق جز

 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/06

٧ 
4151 

ساختار سیستم بین الملل و 

 -سیاست هاي ایاالت متحده 

اسرائیل در خاورمیانه پس از 

 دوره جنگ سرد

 امید آسیابان
ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/29
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٨ 
4152 

الزامات حقوقی سالم سازي 

دستگاه هاي اداري در پرتو 

 سیاست هاي کلی نظام اداري

شقایق 

 شکري پور

بیژن 

 عباسی
 حفوق عمومی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/17

٩ 
4153 

مطالعه تطبیقی حمایت کیفري 

از مالکیت فکري در 

چالش :ایران،انگلیس و فرانسه

 ها و راهکارها

مریم 

 محمدي

سعید 

 حبیبا
 حقوق 

 مالکیت فکري

شناسی کار

 ارشد
 95آبان  1394/07/15

١٠ 
4154 

فلسفه سیاسی فارابی از منظر 

 لئواشتراوس

کیوان 

 خسروي

داود 

 فیرحی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/20

١١ 4155 

 فرهنگ و سرمایه اجتماعی

 بین المللی ایران 

نسیم 

سادات 

 واسعی زاده

حمیرا 

 مشیرزاده
 95آبان  1394/06/31 دکتري روابط بین الملل

١٢ 4156 
مسئولیت اجتماعی شرکت در 

 اروپا

آیدا امام 

ویردي 

 خمسه

احمد 

 موثقی
 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 

1393/06/31 
 95آبان 

١٣ 4157 

بررسی تهدیدهاي نرم و تاثیر 

آن بر امنیت ملی جمهوري 

اسالمی ایران پس از جنگ 

 سرد

محمد 

 خواجوئی

سعیده 

 لطفیان
 ات مطالع

 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1388/12/03

١٤ 4158 

راهبرد موازنه ایاالت متحده 

آمریکا در خاورمیانه پس از 

جنبش هاي موسوم به بهار 

 عربی

مهدي 

 سعیدي

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/15

١٥ 4159 

جان کنت گالبریت در برابر 

بررسی مقایسه اي :تآدام اسمی

انتقادي قدرت تشریح دو 

مکتب نهادگرایی و بازار آزاد 

در اقتصاد سیاسی بین الملل 

همراه با مطالعه موردي دو 

فائزه 

 اکبرشاهی
 روابط بین الملل بیژن پیروز

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/12



 
 

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱٦  ١٣٩٥١٣٩٥آبانآبان      --���م���م��ل  و��ل  و    �ماره�ماره--سال ش�مسال ش�م  --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

مکتب یاد شده در بازار جهانی 

 2014تا1900دخانیات از 

١٦ 4160 

یل جایگاه و رسالت تحل

مجلس و نمایندگان در منظومه 

 فکر مقام معظم رهبري

مازیار 

احمدي 

 کرمچیان

ابراهیم 

 موسی زاده
 حقوق عمومی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1391/10/25

١٧ 4161 

نقش حقوقی و قراردادي 

عوامل سه گانه مسئولیت،شرط 

جبران /پذیري مسئولیت

خسارت و انتقال آن به شرکت 

مه اي و تعامل آنها با هاي بی

یکدیگر در تخصیص 

 ):ریسک خطرپذیري

موردکاوي قراردادهاي باال 

دستی بیع متقابل در صنعت 

نفت و گاز ایران و قراردادهاي 

 امتیازي نفتی انگلستان

عادل 

ابراهیم پور 

 اسنجان

محمود 

 باقري

 حقوق

 نفت و گاز 
 95آبان  1395/06/15 دکتري

١٨ 4162 
یل دولت تحوالت عناصر تشک

 با تکیه بر موضوع فلسطین

مهسا فرح 

 زاد

امیرحسین 

 رنجبریان
 95آبان  1392/09/06 دکتري حقوق بین الملل

١٩ 4163 

مطالعه جرم شناسی تاثیر اتباع 

مطالعه (بیگانه در وقوع جرم

موردي شهرستان زاهدان در 

 )1394تا1389سالهاي 

فضل اهللا 

 خوش انس

محمود 

 مهدوي

حقوق جزا و 

 سیجرمشنا

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1394/11/27

٢٠ 4164 

نظریه بازي ها در مدیریت 

جامع و یکپارچه تفسلی 

 قراردادهاي نفتی

مجید زمانی 

 کوه پنجی

سید نصراله 

 ابراهیمی

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/16

٢١ 4165 

تحلیل جرمشناسی خشونت در 

ورزش از سوي ورزشکاران در 

 یط هاي ورزشیمح

علیرضا 

 جهانگیري 

فیروز 

محمودي 

 جانکی

حقوق جزا و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/13

 95آبان  1394/07/13کارشناسی  حقوق بین المللسید فضل سمیرا حمایت از آبزیان در اسناد و  4166 ٢٢



 
 

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۷  ١٣٩٥١٣٩٥آبانآبان      --���م���م��ل  و��ل  و    �ماره�ماره--سال ش�مسال ش�م  --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 ارشد اله موسوي سلیمی رویه ي قضایی بین المللی

٢٣ 4167 

ي حمایت از خریدار شیوه ها

با حسن نیت در معامه ي 

 فضولی

 سینا حبیبی
محسن 

 ایزانلو
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/29

٢٤ 4168 

زمینه :دوکراسی اخوانی

مطالعه (ها،امکانات و چالش ها

موردي ریاست جمهوري 

 )محمد مرسی

 محمد آقایی
داود 

 فیرحی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/20

٢٥ 4169 
روح،آگاهی و بازسازي در 

 فهم رفرمهاي ایرانی:تاریخ

سجاد 

 امیدپور

سجاد 

 ستاري
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1394/06/23

٢٦ 4170 

بررسی تاثیر بحران داعش در 

سوریه و عراق بر امنیت ملی 

با (جمهوري اسالمی ایران

 )تاکید بر مناطق مرزي

امین صادقی 

 انیبکی

حمزه 

 صفوي
 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/12

٢٧ 4171 
علم قاضی در صدور احکام 

 کیفري در رویه قضایی

مریم 

السادات 

 حقانیان

غالمحسین 

 الهام

حقوق جزا و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/12

٢٨ 4172 

بررسی تطبیقی نقش روساي 

ر در شکل گیري قوانین جمهو

 مصر-فرانسه-امریکا-ایران

 شیوا امیریان
ابراهیم 

 موسی زاده
 حقوق عمومی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/28

٢٩ 4173 

تحلیل گفتمانی سیاست 

گذاري فرهنگی دولت نهم و 

دهم جمهوري اسالمی ایران 

 در حوزه آموزش عالی

سعید 

 پورعلی

داود 

 فیرحی
 95آبان  1395/07/06 دکتري علوم سیاسی

٣٠ 4174 
انتقال اعتبار اسنادي و شرایط 

 و آثار آن

حجت اله 

 اسماعیلی
 حقوق خصوصی لعیا جنیدي

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1394/06/30

٣١ 4175 
بررسی ماهیت حقوقی گزارش 

اصالحی و آثار و احکام آن،با 

سمانه 

 رحمان زاده

محمود 

 کاظمی
 وصیحقوق خص

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/21



 
 

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۸  ١٣٩٥١٣٩٥آبانآبان      --���م���م��ل  و��ل  و    �ماره�ماره--سال ش�مسال ش�م  --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 تاکید بر رویه قضایی

٣٢ 4176 

آثار حقوقی الحاق ایران یه 

سازمان تجارت جهانی بر 

 خدمات حمل و نقل دریایی 

ابوالفضل 

 انباربویی

محسن 

 صادقی

حقوق تجاري 

 اقتصادي

 بین المللی 

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/12

٣٣ 4177 

بررسی شیوه رفتار با مدافعان 

ر ملت فلسطین از حقوق بش

 منظر اسناد بین المللی

 مرضیه فالح
خیراله 

 پروین
 حقوق بشر

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1393/06/25

٣٤ 4178 

ناثیر میزان تحصیالت و 

وضعیت اشتغال بر میزان 

مشارکت در انتخابات 

شوراي :نمونه موردي(شوراها

 )شهرستان بیرجند

محمدحسین 

 افشارنسب

حمید 

 احمدي
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/04/05

٣٥ 4179 

تحلیل کیفی موانع حقوقی 

عملکرد شوراهاي اسالمی 

 شهر در ایران

حسن 

 کریمی فرد

کیومرث 

 اشتریان

سیاستگذاري 

 عمومی
 95آبان  1395/06/16 دکتري

٣٦ 4180 

عوامل تضعیف رابطه ي ویژه 

آمریکا در دوران پسا -بریتانیا

 بلر

حافظ 

 رستمی

علی 

 اغیانصب

 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/24

٣٧ 4181 

پیشگیري از شکنجه و 

سوءرفتار در حقوق بین 

به منظور حمایت از (الملل

 )افراد تحت بازداشت

 مژگان قطان
امیرحسین 

 رنجبریان

حقوق جزا و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1388/07/13

٣٨ 4182 

اي امنیت بررسی عملکرد شور

در حفظ و تحکیم صلح در 

 آفریقا با تاکید بر ساحل عاج

مجید 

 ابوترابی

امیرحسین 

 رنجبریان
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1391/07/09

٣٩ 4183 
مطالعه ي تطبیقی اشتباه در 

 حقوق کیفري ایران و فرانسه

محمدحسن 

خویشتن 

 دار

 علی خالقی
حقوق جزا و 

 جرمشناسی

ی کارشناس

 ارشد
 95آبان  1392/07/10



 
 

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۹  ١٣٩٥١٣٩٥آبانآبان      --���م���م��ل  و��ل  و    �ماره�ماره--سال ش�مسال ش�م  --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 

 

 

 

 

٤٠ 4184 
مبانی و منابع حقوق بازرگانی 

 فراملی

فرزین 

 دهدار

فرهاد 

 ایرانپور
 95آبان  1392/06/24 دکتري حقوق خصوصی

٤١ 4185 

ژئوپلتیک آب هاي مشترك 

افغانستان و آسیاي مرکزي و 

 تاثیر آن بر امنیت منطقه

سیدعلیرضا 

 کوثري

اکبر ولی 

 زاده
 مطالعات

 قه ايمنط 

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/29

٤٢ 4186 

مبانی اعطاي حق انتخاب 

مجازات به مجرم و آثار آن در 

 حقوق کیفري ایران

الهه لطفعلی 

 زاده

محسن 

 برهانی

حقوق جزا و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/28

٤٣ 4187 
نقش رکن روانی در رابطه 

 سببیت

محمدمهدي 

خسروي 

 سلیم

باس ع

 شیري

حقوق جزا و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/06

٤٤ 4188 

بررسی حقوقی مساله 

نمایندگی در نهادهاي مالی 

 فعال در بازار سرمایه

سپهر حسن 

 خان پور

محسن 

 صادقی

-حقوق تجاري

 اقتصادي

 بین المللی 

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/11

٤٥ 4189 

 تحلیل و بررسی دکترین

استیفاي حق در حوزه ي 

عالئم تجاري با تاکید بر 

 حقوق مصرف کننده

محبت 

 مظفري 

سعید 

 حبیبا

-حقوق تجاري

 اقتصادي 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/06/28

٤٦ 4190 

شوراي حقوق بشر و وضعیت 

حقوق بشر در ایاالت متحده 

 امریکا

زینب نیک 

 دانش

علی 

سادات 

 اخوي 

 للروابط بین الم
کارشناسی 

 ارشد
 95آبان  1395/07/13



 
 

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۲۰  ١٣٩٥١٣٩٥آبانآبان      --���م���م��ل  و��ل  و    �ماره�ماره--سال ش�مسال ش�م  --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 1395 آبان  تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1395مهر / 126پیاپی / 7شماره / سال یازدهم اطالعات حکمت و معرفت نامه ماه ۱

۲ 
اردیبهشت  -فروردین  /133شماره / سال چهاردهم اطالعات راهبردي نامه دو ماه

95 
 95تابستان / 304پیاپی / سال سی ام  -دوره جدید اقتصادي -اطالعات سیاسی  فصلنامه ۳
 95مهر  -شهریور/ 10-9شماره / دوره اول  پژوهش ملل تخصصی -مجله علمی  ٤
 95تیر تا مهر / 111-110شماره / سال بیست و دوم پیام صادق نامه ماه ٥
 1395بهار / سال بیستم پیمان ارمنیان فصلنامه فرهنگی ٦
 95شهریور و مهر / 99پیاپی  چشم انداز ایران دو ماهنامه ۷
 1395تیر /   118-117پیاپی /سال بیستم دادرسی ماهنامه ۸
 95تابستان / 79شماره /سال بیست و پنجم راهبرد فصلنامه ۹
 1392/ 5-2شماره  )مطالعات آراي قضایی(راي فصلنامه ۱۰
 95تابستان / 61پیاپی / سال شانزدهم رفاه اجتماعی فصلنامه ۱۱

 1395تابستان / 30پیاپی / 2شماره / سال هشتم روابط خارجی فصلنامه ۱۲
۱۳ 

 1393بهار / شماره پنجم/ سال دوم سازمان هاي بین المللی فصلنامه

۱٤ 
 سیاست خارجی فصلنامه

زمستان / 116پیاپی / 4شماره / سال بیست و نهم
95 

۱٥ 
 1395بهار/ 5شماره / سال دوم فقه و حقوق فصلنامه 

 مدت نامه دو ماه ۱٦
تابستان   -خرداد -اردیبهشت / 110-109شماره 

95 
۱۷ 

 95شهریور / 106پیاپی /سال یازدهم مدرسه حقوق  ماهنامه 
۱۸ 

 1393زمستان / 39شماره / سال یازدهم مطالعات انقالب اسالمی فصلنامه
۱۹ 

 1395پاییز / 2شماره / سال سیزدهم العات بین المللیمط فصلنامه
۲۰ 

 1395بهار / 1شماره / 46دوره  مطالعات حقوق عمومی فصلنامه
۲۱ 

 1395بهار / شماره اول / سال یازدهم مطالعات مدیریت انتظامی فصلنامه
۲۲ 

 1395تابستان / 2شماره / 1دوره  هدایت و بازپروري فصلنامه

 

 




