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 64 دکتري علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 1

 28  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی فرمان برفدافن الهه 2

 26 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی دانش احمدرضا 3
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 14 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل

 11 سیاستگذاري عمومی 2

 9 نظریه عمومی تعهدات: حقوق مدنی 3

 8 )رسایل حکومت اسالمی(حقوق عمومی در اسالم  4

 8 جغرافیا و سیاست 5

 7 نظریه ها و رویکردها: بین المللروابط  6

 7 قانون حاکم در داوریهاي تجاري بین المللی 7

 7 ایقاع -قرارداد : دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی 8

 6 شخصیت، مسوولیت، مصونیت: حقوق سازمانهاي بین المللی 9

 6 76/6/26نقد و بررسی تطبیقی قانون داوري تجاري بین المللی مصوب  10

 6 تعارض قوانین 11

 6 )به زبان ساده( روش تحقیق در علم حقوق 12

 5 مدرنیسم تا پست مدرنیسم متن هایی برگزیده از 13

 5 تاریخ تحول دولت در اسالم 14

 5 ریشه یابی علل ناکامی اصالحات و نوسازي سیاسی درا یران عصر قاجار: سنت و مدرنیته 15

 5 چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران از دولت بازرگان تا دولت روحانی 16

 5 مقدمه اي بر جامعه شناسی کاربردي: آناتومی جامعه  17

 5 مجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفري 18

 5 روش و نظریه در علوم سیاسی 19

 5 )اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی( ید در سیاست روش شناسی نظریه هاي جد 20
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1395تازه هاي کتاب فارسی آذر 

                
        

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

 
 
 ١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢٠ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٩ 

٣٠ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 فايده گرايي

 مقدمه تئوري کلي و فلسفه حقوق

 فلسفه روشن انديشي

مورد ھند: دين و سیاست  

مفاھیم بنیادين يك رشته مطالعاتي نوظھور: دين و رسانه  

 حیاه االمام البروجردي و آثاره العلمیه واتھاھه في الفقه و
 الحديث و الرجال

الزنا و اللواط و السحق و القیاده كتاب الحدود في مباحث  

 تجسم و انعكاس اعمال در معارف اسالمي با رويكرد
 رسانه اي

 مباني انديشه سیاسي در اسالم

 اسالم سیاسي در ايران

 فلسفه ما، يا، بررسیھاي بنیادي درباره مكتبھاي مختلف
 فلسفي بويژه مكتب فلسفي اسالم و ماتريالیسم

 ديالكتیك ماركسیسم
فغانستان در ھندعرفاي ا  

ع(حركه التاريخ عند االمام علي  ) 

ع(درياي سخاوت؛ بسته مناسبتي ويژه امام جواد  ) 

 قراآت في فکر العالمه الفضلي

 افغانستان در روزگار تیمور شاه دراني

 (Glance at Pakistan) نگاھي به پاکستان

 انور ابراھیم و سیاست در مالزي

سرائیل در مناطق ھمويژه حضور ا) (٢(كتاب خاورمیانه   
 (جوار ايران

سیاست و حكومت در(جامعه شناسي سیاسي ايران   
 (عصر قاجاريه و پھلوي اول

 سیاست خارجي جمھوري اسالمي ايران

 روياھايي از پدرم

درآمدي به فلسفه علم االجتماع: تبیین در علوم اجتماعي  

علم اقتصادسیاسي: پويايي جامعه ازديدگاه   

 رشد اقتصادي

به علي الموازنه العامهالرقا  

 العقود البترولیه و حق الشعوب في الموارد النفطیه

 تصادفات وسايل نقلیه موتوري و علل فني آن

 اقتصاد سیاسي جھاني درك نظم اقتصاد بین الملل

تنوع فرھنگي، تضاد و: ٢٠٠٠گزارش جھاني فرھنگ   
 تكثرگرايي

B1603 .F3M519 

B65 .D359 

B802 .C319 

BL2015  .S5S5 

BL638 .S8M419 

BP153.5 .B6V3 

BP182 .M6K4 

BP222.22 .A8T3 

BP231 .H31M3 

BP231 .H6I8 

BP232.2 .S2F313 

BP278 .A4O7 

BP37.6 .S5H3 

BP48 .J3D3 

BP55.3 .F3Q3 

DS359.3 .A5A3 

DS376 .P3K5 

DS597 .I2T3 

DS63.18 .M6K4 

DSR1311 .S2J3 

DSR1650 .D4S5 

E185.97 .O2D719 

H61 .L5819 

HB71 .D6E319 

HD82 .V5E319 

HD85 .J3R4 

HD9576 .N3K5 

HE5614.5 .I7B3 

HF1359 .G5G419 

HM101 .C819 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 پديدآور

 میل، جان استوارت

 دوپاکیه، کلود

 دريابندري ، نجف

 شیخ عطار، علیرضا

دانیل ا  استاوت،   

 واعظ زاده خراساني، محمد

 منتظري، حسینعلي

 اسدعلیزاده، اكبر

 حقیقت، صادق

زاده ، محمدعلي حسیني  

 صدر، محمدباقر

 افضلي، محمداهللا

 شمس الدين، محمدمھدي

 

 الفضلي ، فواد عبدالھادي

 انصاري، فاروق

 خیل، عبدالقادر عالم

 توكلي، محمدكاظم

 مومني، میرقاسم  ، گردآورنده

 سردارنیا، خلیل اله

 دھقاني فیروزآبادي، جالل

 اوباما، باراك

 سروش ، عبدالكريم

 داويدار، محمد

 ويالرد، ھنري ھیلگارد

علي غني عباس, الجنابي  

، سعدي محمد خطیب  

 بازدار، نقي

 گیلپین، رابرت
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

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 

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٦٠ 

٦١ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

گزارش جھاني فرھنگ: فرھنگ، خالقیت و بازار  
1378/1998 

 نظريه ي انتقادي

 تاملي بر فقر تئوريك در علوم انساني ايران

 تنوع فرھنگي و زباني در جامعه اطالعاتي

 آموزش در جامعه اطالعاتي

عه اطالعاتيمسائل جنسیتي در جام  

 فناوريھاي اطالعات و ارتباطات در عرصه آموزش معلمان

 :بررسي و سنجش جوامع اطالعاتي و دانش محور
 چالشي آماري

بررسي گرايش ھا، خط مشي و: يادگیري آزاد و از راه دور  
 راھبرد

 علم در جامعه اطالعاتي

 دگرگونیھاي اجتماعي در جامعه اطالعاتي

پژوھشجامعه اطالعاتي در آينه   

 متنھاي بنیادي يونسكو درباره جامعه اطالعاتي

١ژاپن كشور شماره   

جھاني شدن،: جامعه شناسي سیاسي معاصر  
 سیاست و قدرت

 درآمدي بر جامعه شناسي سیاسي جديد

 رھیافت و روش در علوم سیاسي

 الحکومه االلكترونیة بین النظريه و التطبیق

 بايسته ھاي حقوق اساسي

مريكاسیاست حكومت در آ  

 اصول و مباني روابط بین الملل

نظريه ھا و رويكردھا: روابط بین الملل  

 روابط بین الملل

الف وب(اصول روابط بین الملل  ) 

 سازمانھاي بین المللي

لطلبه کلیه التجاره(المبادي القانونیه العامه ) 

گفتارھاي حقوقي در: حقوق؛ جانمايه بقاي اجتماع   
اهللا عراقينكوداشت استاد دكتر سیدعزت   

كلیات ، تابعیت ، اقامتگاه( حقوق بین الملل خصوصي   )، 
 (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاھھا)

 کتاب ادب القضا الدرر المنظومات في االقضیه و الحکومات

 حقوق مدني حقوق تعھدات قواعد عمومي مسئولیت
 مدني با مطالعه تطبیقي در حقوق فرانسه

و النظام الدستوريالتنظیم السیاسي   

HM101 .W619 

HM480 .B7C719 

HM606 .M5T3 

HM851 .I7C819 

HM851 .I7E419 

HM851 .I7G419 

HM851 .I7I519 

HM851 .I7M419 

HM851 .I7O619 

HM851 .I7S319 

HM851 .I7S619 

HM851 .I7S819 

HM851 .I7U519 

HN723.5 .V6J319 

JA76 .N3C619 

JA76 .S3D3 

JA86  .M3R3 

JF1525 .M6H6 

JF56 .P4G481 1375 

JK275 .T5P619 

JZ1305 .D4O8 

JZ1305 .G3R4 

JZ1305 .W5I519 

JZ1306 .S4O8 

JZ4839 .A35S3 

K230 .S6M3 

K235 .A7H6 

K7040 .N3 1381 

KD627.2 .E2K4 

KMH839 .Y3H6 

KMM1760 .A4T3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

رپديدآو  

كمیسیون ملي يونسكو. ايران  . 
 مركز انتشارات

 برونر، استیون اريك

 میري، جواد

 ايپكچي، محمدحسن

 كاظمي پور، ابراھیم

كمیسیون ملي يونسكو. ايران  

 شمس، محمدشھاب

كمیسیون ملي يونسكو. ايران  

 طبابي عقدايي، داود

 يزدان پور، اسماعیل

كمیسیون ملي يونسكو. ايران  

ي يونسكوكمیسیون مل. ايران  

كمیسیون ملي يونسكو. ايران  

 وگل، ازرا

 ناش، كیت

 سردارنیا، خلیل اله

 منوچھري، عباس

اسامه احمد, مناعسه  

١٣٧٧ - ١٣١٠قاضي ، ابوالفضل ،   

 علوي، پرويز

 دھقاني فیروزآبادي، سیدجالل

 قوام ، عبدالعلي

 ويلكینسون، پل

 سیف زاده ، حسین

١٣٣٣آقائي ، داوود،   - 

انور, سلطان  

نجبريان، امیرحسینر  

 نصیري، محمد

 ابن ابي الدم ، ابراھیم بن عبداهللا

 يزدانیان، علیرضا

مصطفي صالح, العماوي  
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

٧٠ 

٧١ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

٧٨ 

٧٩ 

٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٤ 

قوق و علوم سیاسيدانشكده ح  

درآمدي برحقوق بین الملل عمومي: حقوق میان ملتھا  

ويژه رشته علوم سیاسي(جامعه شناسي سیاسي ) 
 کارشناسي ارشد

علوم سیاسي با ٨١ـ  ٩١مجموعه سواالت آزمون ھاي   
 پاسخ تشريحي كارشناسي ارشد

ويژه رشته علوم سیاسي گرايش(مباني علم سیاست   
رشدکارشناسي ا) علوم سیاسي  

 اصول روابط بین الملل و سیاست خارجي مجموعه علوم
 سیاسي

مجموعه علوم: انديشه ھاي سیاسي غرب و اسالم  
 سیاسي

مجموعه علوم سیاسي: جھان سوم و مسايل آن  

مجموعه علوم سیاسي: سازمانھاي بین المللي   

 زبان تخصصي كارشناسي ارشد مجموعه علوم سیاسي

 تفكرات تنھايي

مديريت ترافیك كاربرد آمار در  

 مجموعه قیمت گذاري و توزيع كاال و خدمات به انضمام
 قانون نظام صنفي و قانون تعزيرات حكومتي

ترجمه: قانون اساسي فدراسیون روسیه مشتمل بر  
 ...;قانون اساسي فدراسیون روسیه؛ متن فرانسوي

مشتمل برقوانین و مقررات: مجموعه سازمانھاي دولتي  
 معتبر

مشتمل برقوانین: و اختیارات دولت مجموعه وظايف  
ھمراه با فھرست موضوعي ١٣٧٥معتبرتا پايان سال   

 تاريخي وقوانین منسوخ
 مجموعه قوانین و مقررات نظامھاي حرفه اي

كیفري(مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عالي كشور  ) 

 مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري

 مسوولیت مدني رسانه ھاي ھمگاني

ھنماي مراكز مطالعاتي جھانرا  

 مديريت جھادي

مشتمل بر قانون پولي و بانكي: مجموعه پولي و بانكي  
 كشور و آيین نامه ھاي مربوط، قوانین و مقررات مربوط به

فھرست تاريخي ، موضوعي و قوانین منسوخ ،... پول   
 ...زيرنويسھاي راھنما و

يرويكردي اقتصاد( درياچه خزر در قرن بیست و يكم   - 
 ( حقوقي

KZ3185 .V5219 

LB2353 .H6J3 

LB2353 .M35 

LB2353 .M6M3 

LB2353 .M6O7 

LB2353 .N6A5 

LB2353 .N6J3 

LB2353 .S5S2 

LB2353 .S5Z3 

PQ2000 .R6R419 

QA276 .P3K3 

R HF5416.5 .F44 

R KLB2064 .R8Q3 

R KMH2600 .A28 

R KMH2600 .A28M3 

R KMH3515 .A28N4 

R KMH440 .M33 

R KMH440 .R3M3 

R KMH878 .I7M3 

R Q179.98  .A35R3 

R REF .N341 

R  KMH9400 .A28 

DSR 2160   .N6D3 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  116

 پديدآور

 آقايي ، داود

منیره, حضوري  

 رضايي، پريسا

مھدي, محمدنیا  

 موسوي، سیدمحمدحسین

ني، محمدامیننوروزي چگی  

 نوروزي چگیني، محمدامین

 شكري گلدره، مرتضي

 شكوھي، سعید

 روسو، ژان ژاك

 پاك گوھر، علیرضا

 قاضي زاھدي ، منظر

 

اداره كل. رياست جمھوري. ايران  
 تدوين وتنقیح قوانین ومقررات كشور

 منتصراسدي، فاطمه

قوانین و احكام. ايران  

معاونت آموزش و. قوه قضايیه   
 تحقیقات

ه قضائیه، مركز مطبوعات وقو  
 انتشارات

معاونت. رياست جمھوري. ايران  
 پژوھش ، تدوين وتنقیح قوانین

 ومقررات
١٣٥٥احمدي لفوركي ، بھزاد،   - 

 ، گردآورنده
احمد, وحیدي  

قوانین و احكام. ايران  

 نوبخت، محمدباقر
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Muslim extremism in Egypt :the prophet and 
pharaoh 
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The foreign policies of the Powers;edited by F. S. 
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Documents concerning German-Polish relations and 
the outbreak of hostilities between Great Britain and 
Germany on September 3, 1939 
International politics in the atomic age 

A history of war and peace, 1939-1945 

Facing the dictators; the Eden memoirs 
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The Soviet Union 

Three who made a revolution :a biographical history 

Heretics and renegades; and other essays 

Khrushchev remembers 

Official documents concerning Polish-German and 
Polish-Soviet relations, 1933-1939 
Zionist colonialism in Palestine 

Iran in the 1980s 
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The political thought of Woodrow Wilson.. 
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The Samoa reader: anthropologists take stock 

Theorie economique et impulsion keynesienne 
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The Soviet economy: An introduction 
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Public control of economic enterprise 
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Our modern banking and monetary system 
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The governing of men 
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Western political thought 
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interpretation 
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HD9546 .R4 
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Barrere, Alain 

Samuelson, Paul A. 
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Foreign policy in the sixties:the issues and the 
instruments; essays in honor of Arnold Wolfers,. 
UN: the first ten years 

Faute, risque et lien de causalite dans la 
responsabilite civile 
L'Ecole de droit de la Sorbonne dans la cite 

Les Grands arrets de la Jurisprudence criminelle 

Principles of criminal law 

Palestine and Human Rights: Review of 
International Instruments 
Economic sanctions and international enforcement 

The evolution of international organizations 

Legal texts 1`contract law`: a textbook for law 
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The breast of the Earth: a survey of the history, 
culture, and literature of Africa south of the Sahara 
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Aristotle dictionary 

JZ1242 .H5F6 

JZ4935 .E5U5 

KB200 .A4 

KJV166 .S6A2 

KJV2195.5 .P8G7 

KM500 .A83 

KMM246 .Z5P3 

KZ1251 .D6E3 
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Hilsman, Roger 
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 1395 آبان  تازه هاي پایان نامه هاي

 
 

شماره 
ثبت و 

بازیابی 
در 

 دانشکده 

استاد  پدید آور عنوان پایان نامه
 راھنما

 
/ رشته

 گرایش

 
مقطع 

 تحصیلی

 
 تاریخ دفاع

تاریخ 
ثبت در 

کتابخانه 
 دانشکده

١ 
4191 

تحلیل راي داوري 
صادره در پرونده 

 یوکاس علیه روسیه

غزال 
 کشاورزي

 يلعیا جنید
حقوق 
 تجاري 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/07/05

٢ 
4192 

فلسفه ي استعالئی 
کانت و تاثیر آن در 

 مارکس

حمیدرضا 
 گروسی

عبدالرحمن 
 عالم

 علوم سیاسی
کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1394/7/19 

٣ 
4193 

مفهوم توقف تاجر در 
آراء فقها و رویه قضائی 

 ایران

 بهنام بیگدلو
علیرضا 

 حمدزادهم

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1393/06/30

٤ 
4194 

آثار قرارداد داوري در 
 رابطه میان دعوي و داور

 زهرا 

 میرشاه پناه

مجید 
 غمامی

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1393/06/29

٥ 
4195 

دیپلماسی زیست 
محیطی ایران در دریاي 

 خزر

 علی

 امامی فر 

بهاره 
 سازمند

ت مطالعا
 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/07/05

٦ 
4196 

بررسی و تحلیل ریشه 
هاي تضادها و همگرایی 

هاي گفتمان هاي 
 1332-57سیاسی ایران؛

 مجید پیروز
رحیم 

 ابوالحسنی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/06/14

٧ 
4197 

ماهیت جرم و توجیه 
کیفر در فلسفه ي 

 افالطون

حمیدرضا 
 میاثی

محسن 
 برهانی

حقوق جزا و 
 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/07/11
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٨ 
4198 

مسئولیت مدنی 
کارشناس رسمی 

 دادگستري

سپیده 
راضی 
 قرخلو

حسن 
 بادینی

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/06/17

٩ 
4199 

اعتبار احکام کیفري 
دادگاههاي بیگانه در 

 قلمرو ایران

مائده 
میرشمس 

 شهانیشه

 علی خالقی
حقوق جزا و 

 شناسی جرم
 95آذر  1392/07/02 دکتري

١٠ 
4200 

مدیریت حقوقی 
مذاکرات قراردادهاي 
بین المللی باالدستی 

صنعت نفت و گاز بر 
 اساس مدل نفسل 

سیدمصطفی 
 هاشمی

سیدنصراهللا 
 ابراهیمی

حقوق 
 خصوصی

 95آذر  1394/12/08 دکتري

١١ 4201 

نقش سیاست هاي 
لت بر توسعه عمومی دو

کالن شهرها در 
ارائه یک مدل :ایران

کاربردي،مطالعه 
 کالن شهر کرمان:موردي

یوسف 
مسلمی 

 مهنی

کیامرث 
 جهانگیر

سیاستگذاري 
 عمومی

 95آذر  1395/07/10 دکتري

١٢ 4202 

انقالب اسالمی و توسعه 
متوازن؛بررسی برنامه 
پنج ساله توسعه در 

 جمهوري اسالمی ایران

سعید 
 محمدي

د محم
 شفیعی فر

 علوم سیاسی
کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1394/11/17

١٣ 4203 

منابع اقتصادي و 
استراتژیک چین و 

سیاست خارجی این 
کشور نسبت به 

خاورمیانه پس از جنگ 
مطالعه موردي (سرد
 )ایران

سرور 
 سوري

محمدعلی 
 شیرخانی

 روابط

 بین الملل 

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1392/03/18
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١٤ 4204 

ی جنبه هاي بررس
حقوقی ابزارهاي مالی 

 مشتقه

سیدمصطفی 
 هاشمی

محمود 
 باقري

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1386/06/28

١٥ 4205 

بازنمایی رسانه اي جرم 
و اثرات آن مطالعه 

 )1393تا1383(موردي

سمیه 
 عزیزي

عباس 
 شیري

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/06/23

١٦ 4206 

تاثیر جریان هاي صوفی 
بر حیات سیاسی در 

آسیاي مرکزي؛با تاکید 
 بر دوران پس از استقالل

ایوب 
کالته 
 شوري

اکبر ولی 
 زاده

مطالعات 
 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/06/29

١٧ 4207 

دیدگاه روشنفکران 
ایرانی درباره ي جهانی 

با تاکید بر اندیشه (شدن
هاي سریع القلم و 

 )کچوئیان

زانیار 
 ابراهیمی

سعید 
حاجی 
 ناصري

 علوم سیاسی
کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1393/06/31

١٨ 4208 

نوآوري هاي قانون 
مجازات اسالمی در 

 مبحث حدود و مبانی آن

ملیکا 
 گرجی

محسن 
 برهانی

حقوق جزا و 
 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/06/31

١٩ 4209 

قانون سازي بین المللی 
بر مشارکت  با تاکید

مراجع قضایی بین 
 المللی؛از نظر تا عمل

رضوان 
 باقرزاده

امیرحسین 
 رنجبریان

 حقوق

 بین الملل 
 95آذر  1395/07/12 دکتري

 اصول دادرسی در اسالم 4210 ٢٠
علی اکبر 

 باقري

حسن 
 محسنی

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1394/12/10

٢١ 4211 

حمایت از اسرار تجاري 
یکی در حقوق الکترون

 ایران

 زهرا رجبی
 حمید 

 بهره مند

حقوق جزا و 
 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/07/05
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 1395آذر  تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1395تابستان / 2شماره / 22دوره  پزشکی قانونی ایران فصلنامه 1

 1393تابستان / 4شماره  پژوهش هاي منطقه اي فصلنامه 2

 1395شهریور / شماره اول پیام آموزش  مجله 3

 1394بهار /1شماره / 46دوره   فصلنامه سیاست فصلنامه 4

 1394-1392/  92-82شماره / 79-77سال  ه حقوقی دادگستريلمج فصلنامه 5

 1393اسفند  -مهر /  5-3شماره  مدرسه اسالمی علوم سیاسی ماهنامه 6

 1395بهار و تابستان / 1شماره / 12جلد  )حقوق تطبیقی( نامه مفید  دو فصلنامه 7

 1395آذر / 74شماره / سال هشتم نسیم بیداري ماهنامه 8

 

٢٢ 4212 

نقض قرارداد به عنوان 
منبع میئولیت 

مدنی؛مطالعه تطبیقی در 
 حقوق اسالم و فرانسه

 علی زارعی
محمود 
 کاظمی

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/06/27

٢٣ 4213 

سئولیت بین المللی م
دولت در قبال سرمایه 

گذاري خارجی در پرتو 
اصل رفتار عادالنه و 

 منصفانه

میثاق 
 محمدي

احمد 
 مومنی راد

 حقوق 

 بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/06/28

٢٤ 4214 

روند همگرایی در 
اوراسیاي مرکزي با 

تاکید بر اتحادیه گمرکی 
 اوراسیا

 علی محقق
بهاره 

 سازمند

مطالعات 
 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 95آذر  1395/09/15




