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   1396 فروردینلیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در 

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 36 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 1

 16 ارشد   کارشناسی روابط بین الملل فومنی الحایري محمد 2

 16 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی جوهرسیاه  مهدي 3

 15 هیات علمی حقوق بین الملل میرعباسی باقر 4

 15  کارشناسی حقوق غفاري امیر 5

 12 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی موسی کاظمی  سیدمهدي 6

 11 ارشد   کارشناسی حقوق جزا  قنبري زیبا 7

 11  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی رئیسی مجید 8

 10  ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی شاهین ابوالفضل 9

 10  تخصصی  دکتري جزاحقوق  مرتضوي سیدمسعود 10

 10 هیات علمی حقوق خصوصی ایزانلو محسن 11

 10  تخصصی  دکتري اندیشه هاي سیاسی صدرحقیقی یاشار 12

 10  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی عالیی اورگانی جواد 13

 10 ارشد   کارشناسی حقوق جزا  مغانلو سرگردان زینب 14

 9 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی رجبی وندچالی هادي 15

 9 ارشد   کارشناسی روابط بین الملل فرسیابی امامه زهرا 16

 9 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی امیري کچمی زهرا 17

 8 هیات علمی روابط بین الملل موالئی یوسف 18

 8 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی برفدافنفرمان  الهه 19

 8 ارشد   کارشناسی روابط بین الملل دالور حسین 20



1396فروردین  –هاي داراي بیشترین دفعه امانت کتابهاي   
 تعداد دفعات   کتاب  عنوان ردیف

 9 انقالب اسالمی ایران ماهیت، زمینه ها و پیامدها 1

 6 تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عصر جدید و سده نوزدهم 2

 6 )به زبان ساده( روش تحقیق در علم حقوق 3

 5 جهانی شدن، سیاست و قدرت :جامعه شناسی سیاسی معاصر 4

 5 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل 5

 5 اثبات و دلیل اثبات 6

 5 حقوق مدنی 7

 5 حقوق بین الملل عمومی 8

 4 فقه و سیاست در ایران معاصر 9

 4 )دوره میانه(قدرت ، دانش ومشروعیت دراسالم  10

 4 بازتاب جهانی انقالب اسالمی 11

 4 انقالب ایران و بازتاب جهانی آن 12

 4 جامعه شناسی دولت 13

 4 رژیم هاي بین المللی 14

 4 قانون حاکم در داوریهاي تجاري بین المللی 15

 4 فلسفه مسئولیت مدنی 16

 4 حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها 17

 4 حقوق مدنی 18

 4 اسنامه دیوان کیفري بین المللیدر پرتو اس: درآمدي بر حقوق کیفري بین المللی 19

 4 امنیت ملی و دیپلماسی هسته اي 20
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 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 

٢٨ 

ه حقوق و علوم سیاسيدانشكد  

 گفتاري در باب نابرابري

تضاد -جھش -ديالكتیك طبیعت وتاريخ ، دينامیسم  

 ايده پديده شناسي

 اصول الفقه

 بايسته ھاي حكمراني در فرمان حكومتي امیرالمومنین به
 مالك اشتر

 آمريكا از نظر يك محقق يوناني

به ھنگام شده پس از سي سال: محدوديت ھاي رشد   

فقر، روابط و گفت و شنود بین كشورھاي داراكمربند   
( جنوب(با كشورھاي ندار ) شمال ) 

فزون رشدي كمونیستي و استبداد: قدرت و رونق   
 سرمايه داري

ابزارھا و روش ھاي: ھنر بانكداري و تامین مالي اسالمي   
 بانكداري مبتني بر جامعه

 سرمايه اجتماعي،اسالم و توسعه اقتصادي

ريشه يابي علل عقب ماندگي در: ما چگونه ما شديم  
 ايران

 اقتصاد جرم

مباني و اجراي كیفر سالب آزادي, كیفرشناسي تحوالت  

 چیستي، تحول و چشم انداز دولت

 تاريخ مختصر جنبش ھاي رھايي بخش در دوران بعد از
 جنگ جھاني دوم

 ترجمان جامعه و امنیت

 تاريخ آزادي فكر

یك و سیاستسايبرنت: نظريه ھاي روابط بین الملل  
 خارجي

عقود معین -نظريه عمومي : انتقال قرارداد  

وقايع حقوقي: دوره مقدماتي حقوق مدني   

 سیاست پژوھي، اليه گمشده در فرايند تصمیم گیري و
 سیاستگزاري نظام آموزش عالي

 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگھبان
(1394-1359) 

مصوبات و مباني نظرات شوراي نگھبان در خصوص  
برگرفته از مشروح(  ١٣٩٢استفساريه ھاي سال   

 (مذاكرات شوراي نگھبان
 قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي

١٣٨٤-١٣٨٩(جمھوري اسالمي ايران ) 
 گزيده مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوري

 اسالمي ايران
ھمراه)  ١/٢/١٣٩٢( قانون جديد مجازات اسالمي مصوب   

تاريخچه تدوين و تصويب قانون مجازات اسالمي: با ... 
، توضیح و١٣٧٥مجموعه محشاي قانون تعزيرات مصوب   

 تفسیر مواد  بر مبناي آراء وحدت رويه و شعب ديوان عالي
 ...كشور و نظريه ھاي مشورتي اداره حقوقي

B2132 .R6D519 

B809.7 .X3 

B829.5 .H8C319 

BP156 .U8A71 

BP38.042 .K3B3 

E178 .T5E819 

HC59 .M4L519 

HC59.7 .A7K3 

HD87 .O4G6 

HG3368 .A2A719 

HM708 .D3S2 

HN670.2 .A8Z53 

HV6030 .W5E319 

HV8669 .S25K43 

JC11 .G6C5 

JC328.5 .H58 

JC328.6 .T319 

JC597 .B819 

JZ1305 .G51N3 

K840 .S5E5 

KMH500 .K3D6 

Q127 .J3S5 

R KMH2064.5 1368 .I7F3 

R KMH2512 .S5M35 

R KMH3197 .A281M3 

R KMH3197 .A28G6 

R KMH3793.8 .I71Q3 

R KMH3800 .K4M3 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 روسو، ژان ژاك

 خامنه اي ، انور

 ھوسرل، ادموند

 اراكي ، محمدعلي

 كعبي، عباس

جرج, تئوتوکاس  

 مدوز، دانال اچ

 اردالن، علیقلي

 اولسون ، مانكر

 عبدالرحمن، يحیي

 دادگر، يداهللا

 زيباكالم ، صادق

 وينتر، ھرولد

علي, صفاري   

 گل محمدي، احمد

 مانفرد، آلبرت زاخاروويچ

رضاطیب، علی  

 نیرنوري، حمید

 قاسمي، فرھاد

 شعاريان، ابراھیم

١٣٠٦کاتوزيان ، ناصر،   - 

 جاوداني، حمید

 فتحي، محمد

 شوراي نگھبان

قوانین و احكام. ايران  

 موسسه عالي آموزش و پژوھش
 مديريت و برنامه ريزي

قوانین و احكام. ايران  

 كشاورز، بھمن

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۵  ١٣٩٦١٣٩٦  رد�ن رد�ن �و�و    --پ�جاه و دومپ�جاه و دوم  �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٢٩ 

٣٠ 

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني

فروردين تا(بخش اول : مشروح مذاكرات شوراي نگھبان   
١٣٩٢شھريور  ) 

اياالت متحده -گزارش آراي ديوان داوري دعاوي ايران  

امنیتي محیط پیراموني جمھوريسال نماي دفاعي ـ   
 اسالمي ايران

 دومین كنگره بین المللي اخالق پزشكي ايران

 سیاست دفاعي

 عصر اقیانوس آرام

R KMH914 .I7Q3 

R KMH2512 .S5M3 

R KZ238 .G65 

R UA853 .I7S2 

R724.65 .C65 

UA10 .Z6S5 

 HD2930 .W5L619 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  ٤٣

آورپديد  

 حاتمي ، علي

 شوراي نگھبان

 ماروسي، علي

 وحیدي، احمد

 کنگره بین المللي اخالق پزشکي
تھران:١٣٨٧:دومین(ايران ) 

 زھدي، يعقوب

 وينكلر، جیمز
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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 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

Memoir of a friend, Louis Massignon 

Christian uniqueness reconsidered :the myth of a 
pluralistic theology of religions 
Transforming mission :paradigm shifts in theology 
of 

 An introduction to contemporary history 

World questions: a study guide 

The dynamic twentieth century 

Petite histoire de la grande guerre ...Suivie d'un 
atlas de la guerre grave specialement: 12 cartes 
militaires--7 cartes politiques 
The first and the last: the rise and fall of the 
German fighter forces, 1938-1945 
Western Europe since 1945:a short political history 

The background to current affairs 

British foreign policy, 1945-56 

The politics of culture; with The socialism that came 
in from the cold 
La Revolution francaise 

Les generaux allemands avec Hitler et sans lui 

The rise and fall of the Third Reich;a history of Nazi 
Germany 
Oeuvres choisies 

Stalin and eternal Russia 

L'Ame de l'Iran 

Some facts concerning the dispute between Iran 
and Iraq over the Shatt-al-Arab 

BP49.5 .M3M4 

BR127 .C55 

BV2063 .B6T7 

D421 .B3I5 

D421 .H4W6 

D445 .M6D9 

D521 .V3P4 

D787 .G3F5 

D840 .U7W4 

D843 .C7B3 

DA588 .B75 

DB200.5 .L513 

DC148 .S6R4 

DD256.5 .B4G4 

DD256.5 .S5R5 

DK254 .L3A414 

DK267 .K6S8 

DS252.4 .A75 

DS274.2 .I7A7 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

D'Costa, Gavin 

Bosch, David Jacobus 

Barraclough, Geoffrey 

Henderson, James Lewis 

Momdzhin, Kh. N. 

Vast, Henri 

Galland, Adolf 

Urwin, Derek W. 

Crowley, Desmond W. 

Dockrill, M. L. 

Liehm, Antonin J. 

Soboul, Albert 

Bezymenskii, L. 

Shirer, William L. 

Lenin, Vladimir Ilich 

Kolarz, Walter 

Contenau, G. 

Iran 

Mason, Herbert 
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

The texts of the revolution: murtaza mutahhari and 
hannah arendt 
L`evolution politique de l`Iran 

Ballot box and bayonet; people and government in 
emergent Asian countries 
A new trend in the realm of Arab thought 

India's freedom; [essays, letters, and speeches] 

Gandhi 

The lost ship of Noah :in search of the Ark at Ararat 

Britain's moment in the Middle East, 1914-1956 

A dying colonialism 

Africa's quest for order 

The rape of a noble ideology :U.S.A. in perspective, 
1783-1985 
Back where we belong: selected speeches 

Conversations with Claude Levi-Strauss 

La politique etrangere et ses fondements 

The idea of a social science and its relation to 
philosophy 
Dependence and underdevelopment: Latin 
America's 

  Lumpenbourgeoisie: lumpendevelopment; 
dependence, class, and politics in Latin America 
Histoire des faits economiqes des origines au XXe 
siecle 
La coexistence pacifique 

Industrialisation of developing countries 

Coalition formations in international oil and their 
implications for decision- making in O.P.E.C 
La Monnaie et ses mecanismes 

Beyond greed 

Zur Situation iranischer Intellektueller: 
Beobachtungen im Exil und in Iran 
Black sociologists :historical and contemporary 
perspectives 
Jurgen Habermas 

Beyond the crisis 

A time for truth 

Becoming modern :individual change in six 
developing countries 

DS316.3 .Y6T4 

DS318 .N3E8 

DS35 .T5B3 

DS36.88 .S5N4 

DS480.45 .N4I5 

DS481 .G35 

DS51 .A7B4 

DS63.2 .G7M6 

DT282 .F35 

DT352 .B8A4 

E183 .M8R3 

E185 .F3B3 

GN21 .A5C5 

H31 .F7A8 

H61 .W5I4 

HC125 .C6D4 

HC125 .F7L8 

HC21 .M3H5 

HC59 .P4C6 

HC59.7 .P713 

HD9560 .O7M6 

HG255 .P4M6 

HG305 .F3B4 

HM213 .M3S5 

HM22 .B45 

HM22 .G3H3 

HN17 .B47 

HN65 .S5T5 

HN980 .I5B4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

Yoshida, Atsuo 

Nakhai, M. 

Tinker, Hugh 

Shirakawa, Tsutomu 

Nehru, Jawaharlal 

Vaillant, Andhree 

Berlitz, Charles 

Monroe, Elizabeth 

Fanon, Frantz 

Burke, Fred G. 

Munjee, Aslam 

Farrakhan, Louis 

Weightman, John 

Association francaise de science 
politique 
Winch, peter 

Cockcroft, James D. 

Frank, Andre Gunder 

Maillet, J. 

Perroux, Francois 

Tiagunenko, V. L. 

Mohammadi, Manoochehr 

Plihon, Dominique 

Fay, Stephen 

Mahrad, Ahmad 

Blackwell, James Edward 

Pusey, Michael 

Birnbaum, Norman 

Simon, William E. 
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