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   1396 اردیبهشتلیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در 

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 35 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 1

 24 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی فاروقی غزل 2

 20  ارشد   کارشناسی حقوق نفت و گاز عبداللهی محمد 3

 14 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی موسی کاظمی  سیدمهدي 4

 14 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی الواري سرناوه علی 5

 14  کارشناسی حقوق غفاري امیر 6

 13 ارشد   کارشناسی روابط بین الملل قایمی مهر مهدي 7

 13 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سلیمانی مسعود 8

 13  تخصصی  دکتري حقوق بین الملل عمومی رضازاده حسین 9

 13 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سعید محمدحسین سعید 10

 12 ارشد   کارشناسی روابط بین الملل تاجیک ابوالفضل 11

 12 ارشد   کارشناسی حقوق پزشکی اخوندي فایزه 12

 12  تخصصی  دکتري علوم سیاسی اسدي کشه علی اکبر 13

 11 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی امیري کچمی زهرا 14

 11 ارشد   کارشناسی روابط بین الملل زادگان محمدرضا 15

 10  تخصصی  دکتري حقوق بین الملل عمومی محمدي عقیل 16

 10  تخصصی  دکتري علوم سیاسی نظرپور رضا 17

 10  تخصصی  دکتري آسیاي مرکزي و قفقاز حسینی عقدا سیدمحمود 18

 10 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی شاهینی محمدرضا 19

 10  تخصصی  دکتري روابط بین الملل محرابی سکینه 20



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

 15 انقالب اسالمی ایران ماهیت، زمینه ها و پیامدها 1

 9 توسعه سیاسی 2

 9 اثبات و دلیل اثبات 3

 8 کفالت ،  ودیعه ، عاریه ، وکالت، ضمان، حواله ،: وثیقه هاي دین -حقوق مدنی، عقوداذنی  4

 8 حقوق بین الملل عمومی 5

 7 رژیم هاي بین المللی 6

 7 اثبات و دلیل اثبات 7

 7 قواعد عمومی قراردادها: حقوق مدنی 8

 6 فرهنگ سیاسی ایران 9

 6 رهیافت و روش در علوم سیاسی 10

 6 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل 11

 6 سایبرنتیک و سیاست خارجی: نظریه هاي روابط بین الملل 12

 6 فلسفه مسئولیت مدنی 13

 6 )به زبان ساده( روش تحقیق در علم حقوق 14

 6 حقوق مدنی 15

 5 فقه و سیاست در ایران معاصر 16

 5 نظریه هاي بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران 17

 5 غییرات تحریف شده در جامعه عربنظریه اي درباره ت: پدرساالري جدید 18

 5 بنیان هاي نظري نظم و رژیم هاي بین المللی: نظریه هاي روابط بین الملل 19

 5 قانون حاکم در داوریهاي تجاري بین المللی 20
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1396اردیبهشت  -تازه هاي کتاب هاي فارسی

                
        

 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 

٢٩ 

نشكده حقوق و علوم سیاسيدا  

مروري بر نتايج ھرمنوتیك فلسفي: ھرمنوتیك و سیاست   
 ھانس گئورگ گادامر

ھمراه با دو گفتار درباره آزادي و حكومت: درس اين قرن  
 دمكراتیك

 آشتي واقع گرايي و سازه گرايي پس از بررسي گرايش
 ھاي نوين در فلسفه علوم اجتماعي

 نظريه پردازي

عالئم آخرزمانسیطره كمیت و   

 المنار المنیف في الصحیحح  و الضعیف بشمس الدين ابي
 عبداهللا محمد بن ابي بكر المعروف بابن قیم الجوزيه

 الجامع الصحیح

  فقھیه  علمیه  ، موسوعه الھالل  رويه  مسئله  حول  له رسا
  دخول  في  الھالل  عند رويه  ق االفا  اشتراک  لزوم  في

  قمع  في  حلیه  و مراسالت  فنیه  بحوث،  الشھور القمريه
  الخالف  ده ما

 طبیعه التیارات السلفیه و مكانتھا في الدول االسالمیه

بحرانھا، چالشھا، راه(نقدي بر قرائت رسمي از دين   
 (حلھا

 اسالم و غرب

 توسعه سیاسي از ديدگاه امام علي علیه السالم

 در آمدي بر فھم جامعه مدرن

 ١٩١٤تاريخ معاصر آلمان ( ز آلمان روزھاي سرنوشت سا
 تا
 تبھكاران تل آويو 

 انتقال علوم يوناني بعالم اسالمي

 سیاست و حكومت در خاورمیانه

نخبگان نوخاسته ي دوران صفوي: غالمان خاصه  

 سیاست و حكومت در اياالت متحده

 چالشھاي سیاست خارجي آمريكا

از چند: ريكااقتصاد سیاسي بین الملل و تغییرات قدرت آم  
 جانبه گرائي ھژمونیك تا يك جانبه گرائي افول

 سیاست در اياالت متحده ي آمريكا

از جمھوري موزي تا غیرجمھوري: اكوادور  

 عالئم بحران در اقتصاد رژيم صھیونیستي

 امنیت اجتماعي

خاورمیانه و : توسعه اقتصادي و چشم اندازھاي آن 
 شمال

 مطالعات فرھنگي، نظريه و عمل         

 انقالب يا اصالح

مطالعات زنان و پژوھش اجتماعي: روش رھايي بخش  

B3248 .G3R3 

B3318 .P56Z7 

B825 .J3A8 

B842 .T519 

BD701 .G819 

BP135 .E2M4 

BP135.1 .B6J3 

BP188.13 .H6R4 

BP207.5 .M3T3 

BP229 .M6N3 

BP229.3 .A3I819 

BP38.09 .T6A4 

CB425 .U519 

DD232 .K5U519 

DS149 .F519 

DS38.038 .04H619 

DS63.18 .A2S5 

DSR1176 .S419 

E183 .A4S5 

E661.7 .L3 

E744 .P6E3 

E839.5 .V51P619 

F3708 .K6E3 

HC415.25 .I7A4 

HD7091 .N3A4 

HD9576 .K4E319 

HM623 .B3C819 

HN18 .S8R419 

HQ1180 .D4L519 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 رھبري، مھدي

 پايا، علي

 جعفري روشن، مرجان

 حسیني، رضا

 گنون ، رنه

 ابن قیم جوزيه، محمد بن ابي بكر

 البخاري ، محمدبن اسماعیل

، طھراني  حسیني  
  سیدمحمدحسین

 عطار، سمیر

 مجتھد شبستري، محمد

 احمد، خورشید

 علیخاني ، علي اكبر

 ھال، استوارت

 كنوپ، گیدو

 فیودروف، گیورگي

 اولیري ، دلیسي ايوانز

 ابوالحسن شیرازي، حبیب اهللا

 بابايي، سوسن

 امجد، محمد

 نوراني بیدخت ، حسن

 پوراحمدي، حسین

 وايل، م

 متین، احمد

 ايرواني، محمدجواد

منیژه, نويدنیا  

 World Bank  ,بانك جھاني

 باركر، كريس

 اشتارك، فرانتس

 دوالت، مارجوري
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٣٠ 

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٤٠ 

٤١ 

٤٢ 

٤٣ 

٤٤ 

٤٥ 

٤٦ 

٤٧ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

مفاھیم، مؤلفه ھا و( در آمدي نظري بر امنیت جامعه اي   
 (نظريه ھا

مسايل امنیت مباني و(پژوھشنامه امنیت اجتماعي   
 (اجتماعي؛ رويكرد ايراني

 مجازات اعدام در اسناد جھاني و قوانین ايران

 روش تحقیق در علوم سیاسي

 پسا استعمارگرايي

 مقدمه اي بر جامعه شناسي امنیت

 اصول سیاست خارجي و سیاست بین الملل

 آشنايي با معاھدات خلع سالح و كنترل تسلیحات

يحقوق كار در جوامع سوسیالیست  

 كلیات و مقدمه ي علم حقوق

 روش پژوھش در دانش حقوق

 دستور در محاكم حقوقي

 نشانه شناسي رسانه ھا

 بھره وري در نیروھاي مسلح

 حقوق و امنیت در فضاي سايبر

 ژئواستراتژي

 جنگ اطالعات و امنیت

 در جستجوي امنیت ملي

HV6419 .N3D3 

HV8242.56 .A2E4 

HV8694 .K5M6 

JA86 .T3 1380 

JV51 .G3P619 

JZ1251 .M3S419 

JZ1305 .Q39 

JZ5588 .G5A8 

K1721 .S419 

K230 .A3K6 

K85 .A2R3 

KN397 .M75 

P96 .D3U519 

R REF .N343 

TK5105.875 .I7H3 

U162 .E9G4 

U163 .D4I519 

UA23 .A1B7 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  49

 پديدآور

 نصري، قدير

ري، اصغرافتخا  

 كیال، مھرنوش

 طاھري ، ابوالقاسم

 گاندي، لیال

 مك سويیني، بیل

 قوام ، عبدالعلي

 غريب آبادي، كاظم

 سمولیرچاك ، واسیلي ايوانوويچ

 افشاري، فريدون

 عباسي الھیجي، بیژن

 مصدق، محمد

 دانسي، مارسل

 وحیدي، احمد

١٣٣٦حسن بیگي ، ابراھیم ،   - 

 عزتي ، عزت اهللا

الیزابت رابلینگ دنینگ، دراوتي  

 خلیلي نجف آبادي ، ابراھیم
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 1396اردیبهشت  -تازه هاي کتاب هاي التین                     

                
        

 

 مخزن :  

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

The strategy of conflict 

Religion :an introduction 

Les schismes dans l`islam; introduction a une rtude 
de la religion musulmane 
The achievement of love 

In the name of sanity 

Imagining the Middle East 

The history of Herodotus 

Hitler's plot to kill the Big Three 

Modern history of the arab countries 

Sahara 

Capitalism and equality in the Third World 

The third wave 

The urban prospect 

Anti-Duhring :Herr Eugen Duhring's revolution in 
science 
Basic writings on politics and philosophy 

The third wave: democratization in the late 
twentieth century 
Marxism, communism and Western Society; a 
comparative encyclopedia 

BF637 .N4S3 

BL48 .H3R4 

BP191 .L3S3 

BP289.9 .I6A3 

CB425 .M8I5 

D34 .M5H4 

D58 .H4H5 

D734 .H3H5 

DS62 .L9 

DT333 .V4S3 

HB501 .C35 

HN17.5 .T6T5 

HT151 .M8U7 

HX276 .E5A5 

HX39.5 .M3B3 

JC421 .H8T5 

R AE5 .M35 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  17

 پديدآور

Schelling, KThomas C. 

Hall, T. William 

Laoust, henri 

Iqbal, Muhammad 

Mumford, Lewis 

Hentsch, Thierry 

Herodotus 

Havas, Laslo 

Lutsky, V. 

Vergnaud, Francois 

Berger, Peter L. 

Toffler, Alvin 

Mumford, Lewis 

Engels, Friedrich 

Marx, Karl 

Huntington, Samuel P. 

Kernig, Claus Dieter 
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 1396 اردیبهشت  تازه هاي پایان نامه هاي

 
 

شماره 

ثبت و 

بازیابی 

در 

 دانشکده 

  استاد راهنما پدید آور عنوان پایان نامه
 گرایش/ رشته

 
مقطع 

 تحصیلی

 
 تاریخ دفاع

تاریخ ثبت 

در کتابخانه 

 دانشکده

1 4337 

چارچوب حقوقی 
نظام بودجه ریزي 

شهرداري ها در 
 ایران و فرانسه

معصومه 

 ريعام
 1394/10/06 دکتري حقوق عمومی ولی رستمی

اردیبهشت 

96 

2 4338 

 انسان شناسی
نظریه هاي امنیت  

به )روح(؛تیموس
مثابه بعد مغفول 
 نظریه هاي امنیتی

حسن 

 خدادي

سعید 

حاجی 

 ناصري

 1395/10/12 دکتري علوم سیاسی
اردیبهشت 

96 

3 4339 

الحاق شبه جزیره 

کریمه به فدراسیون 

دگاه روسیه از دی

 حقوق بین الملل

علی پاشا 

 غفاري

سیدعلی 

سادات 

 اخوي

 روابط

 بین الملل 

کارشناسی 

 ارشد
1395/12/23 

اردیبهشت 

96 

4 4340 

صعود قدرت چین 

و هراس هژمونی 

 اوراسیاي روسیه

احمدعلی 

 بدرلو

ابومحمد 

 عسگرخانی

 روابط 

 بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
1395/07/12 

اردیبهشت 

96 

5 4341 

نهاد پسینگ  بررسی
آف در نظام کامن ال 

و تطبیق با حقوق 
 ایران

فاطمه 

سادات 

 صادقی

 سعید حبیبا
حقوق 

 مالکیت فکري

کارشناسی 

 ارشد
1395/07/10 

اردیبهشت 

96 

6 4342 

نقد و بررسی قانون 
حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از 

 منکر 

ارغوان 
 خدائی 

 حقوق عمومی بیژن عباسی
کارشناسی 

 1395/11/18 ارشد
اردیبهشت 

96 
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7 4343 

بررسی تطبیقی حل 
اختالف و تنظیم قو 

در نظام حقوقی 
 ایران و فرانسه

مصطفی 
 نظري

فیروز 
 اصالنی

 حقوق عمومی
کارشناسی 

 1395/11/25 ارشد
اردیبهشت 

96 

8 4344 

حقوق مکتسبه 
دارندگان حقوق 

مالکیت صنعتی در 
 نظام حقوق ایران

 علی رفیعی
محسن 
 صادقی

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 
 1393/12/16 ارشد

اردیبهشت 
96 

 قراردادهاي ناقص 4345 9
 حامد 

 سهیلی فر

محمدعلی 
 انصاري پور

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 
 1395/11/26 ارشد

اردیبهشت 
96 

10 4346 

تحلیل تروریسم و 
 خشونت سیاسی؛

مطالعه کنش هاي 
 خشونت بار داعش

 شهره پیرانی
علی اشرف 

 نظري
   تريدک علوم سیاسی

اردیبهشت 
96 

11 4347 

استثناي استفاده 
شخصی در حقوق 

مالکیت فکري با 
تاکید بر رویه 

 قضایی 

اعظم 
 محمدي

محسن 
 صادقی

حقوق 
 مالکیت فکري

کارشناسی 
 1395/07/13 ارشد

اردیبهشت 
96 

12 4348 

بررسی مقایسه اي 
روابط خارجی ایران 

و اتحادیه اروپا در 
دوران ریاست 

جمهوري محمد 
تمی و محمود خا

احمدي نژاد و نتایج 
 حاصل از آن

 علی
 عابدین زاده 

 داود آقایی
مطالعات 
  منطقه اي

کارشناسی 
 1394/12/09 ارشد

اردیبهشت 
96 

13 4349 

عضویت ایران در 
سازمان همکاري 

فرصت  شانگهاي،
 ها و پیامدها

 جمیل میناز
نسرین 
 مصفا

 روابط
 بین الملل 

کارشناسی 
 1395/12/23 ارشد

دیبهشت ار
96 

14 4350 
جامعه شناسی تطبیقی 

مجازات در جامعه 
 اسالمی و غیر دینی

امید رستمی 
 غازانی

سیدمحمد 
 حسینی

 1395/11/26 دکتري حقوق جزا 
اردیبهشت 

96 
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15 4351 

بررسی موانع 
گسترش روابط 

اقتصادي ایران و 
 جمهوري ازبکستان

سیداحمد 
 مرتضوي

اکبر ولی 
 زاده

مطالعات 
 منطقه اي

رشناسی کا
 1395/12/10 ارشد

اردیبهشت 
96 

16 4352 

راهکارهاي حقوقی 
حفظ کارآمدي 

 اعتبارات اسنادي
 جعفر دنیایی مریم دنیایی

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 
 1395/07/12 ارشد

اردیبهشت 
96 

17 4353 

بررسی ابعاد حقوق 
بشري و توسعه 

پایدار با تکیه بر بعد 
 حقوق اجتماعی 

 متین تلخابی
سیدباقر 

 یرعباسیم
 حقوق 
 بین الملل

کارشناسی 
 1395/11/27 ارشد

اردیبهشت 
96 

18 4354 

اهداف و عوامل 
موثر بر روابط میان 
منطقه اي اتحادیه 
 اروپا با مرکوسور

خسرو 
 سواره

علی 
 صباغیان

مطالعات 
 منطقه اي

کارشناسی 
 1395/12/07 ارشد

اردیبهشت 
96 

19 4355 

کاربرد منطق فازي 
در حقوق کیفري 

 ایران

مهرنوش 
 ابوذري

عباس 
 شیري

 1395/11/12 دکتري حقوق جزا 
اردیبهشت 

96 

20 4356 

تحوالت چرخه 
جهانی قدرت و 

سیاست هاي امنیتی 
جمهوري اسالمی 

ایران در منطقه غري 
 آسیا

محمد 
 درخشان

اردشیر 
 نوریان

 روابط 
 بین الملل

کارشناسی 
 1395/09/15 ارشد

اردیبهشت 
96 

21 4357 

طالق ضرري در 
فقه اهل سنت و 

 رویه قضایی ایران

مریم 
 میرعرب

محمدعلی 
 انصاري پور

حقوق 
 خصوصی

کارشناسی 
 1395/12/02 ارشد

اردیبهشت 
96 

22 4358 
پاسخ به قرائن ظنی 

 در قتل

روح اله 
رحیمی 
 بادالنی

محسن 
 برهانی

حقوق جزا و 
 جرمشناسی

کارشناسی 
 1392/07/22 ارشد

اردیبهشت 
96 
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 1396 اردیبهشت تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 اطالعات حکمت و معرفت ماهنامه 1
/ 133پیاپی /2شماره / سال دوازدهم

 1396اردیبهشت 

 159-158شماره  پرسمان ماهنامه 2

 پژوهش  ملل  ماهنامه 3
اسفند  -بهمن / 16-14 شماره/ دوره دوم

 1396و فروردین 95

 پژوهش نامه حقوق اسالمی  دو فصلنامه 4
پیاپی / شماره اول و دوم/ سال پانزدهم

 1393زمستان  -بهار / 39-40

 دو فصلنامه 5
زا و جرم جپژوهشهاي حقوق 

 شناسی
 1395/ 8شماره / نیسمال دوم 

 96شت و خرداد اردیبه/ 103پیاپی  چشم انداز ایران دو ماهنامه 6

 حقوق اسالمی فصلنامه 7
پاییز و / 51-50شماره / سال سیزدهم

 95زمستان 

 1395زمستان / 6شماره  حقوق بشر فصلنامه 8

 راهبرد فصلنامه 9
زمستان / 81شماره / سال بیست و پنجم

1395 

 1395پاییز / 62پیاپی / سال شانزدهم رفاه اجتماعی فصلنامه 10

 ارجیروابط خ فصلنامه 11
پاییز و / 33-31پیاپی و نهم سال هشتم

 1396بهار و  1395زمستان 

 1393تابستان / 6شماره / سال دوم سازمان هاي بین المللی فصلنامه 12

 1395پاییز / 75شماره / سال نوزدهم علوم سیاسی فصلنامه 13

 95پاییز / 60شماره / سال شانزدهم  فرهنگستان علوم خبرنامه 14

 فقه و حقوق خانواده امهدو فصلن 15
پاییز و زمستان / 65پیاپی / سال بیست و یکم

1395 
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 مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز فصلنامه 16
/ 1395بهار و تابستان / 94 -93شماره 
 1396بهار  97شماره 

 مطالعات خاورمیانه فصلنامه 17
پیاپی / سال بیست و سوم -سال هجدهم

 1395تابستان -1390بهار / 64-84

 مطالعات خلیج فارس فصلنامه 18
/ 7-5پیاپی / سوم -شماره اول/ سال دوم
 1395پاییز  -بهار بهار 

 مطالعات راهبردي جهان اسالم فصلنامه 19
پاییز / 3شماره / 67پیاپی / سال هفدهم

1395 

 1395بهار / 17شماره / سال پنجم مطالعات سیاسی جهان اسالم فصلنامه 20

 فصلنامه 21
اسرائیل  -منطقه اي مطالعات 
 امریکا شناسی -شناسی 

پاییز / 62پیاپی / 3شماره / سال هفدهم
1395 

 1395زمستان / 6شماره /سال دوم  صیانت از حقوق زنان  فصلنامه 22

 

 

 

 

 

 




