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 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 62 ارشد   کارشناسی حقوق پزشکی خونديآ فایزه 1

 62 هیئت علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 2

 50 هیئت علمی علوم سیاسی جواد محمدجعفر 3
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 تعداد دفعات   کتاب  عنوان ردیف

 ۲٥ افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار 1

 ۲٥ تاثیر اراده درحقوق مدنی 2

 ۲۲ تاریخ سیاسی اسالم 3

 ۱٤ متون فقه 4

 ۱۳ بین المللی قانون حاکم در داوریهاي تجاري 5

 ۱۱ نظریه هاي روابط بین الملل و مطالعات منطقه اي 6

 ۱۰ بنیان هاي نظري نظم و رژیم هاي بین المللی: نظریه هاي روابط بین الملل 7

 ۱۰ حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در مذاهب اسالمی و نظام هاي حقوقی 8

 ۹ )باره مشروطیترساله والیحه در 18(رسائل مشروطیت  9

 ۹ )به زبان ساده( روش تحقیق در علم حقوق 10

 ۹ حقوق بیمه 11

 ۸ جامعه شناسی نخبه کشی 12
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 ۸ ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابري در ایران 14
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1396تابستان    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 

وق و علوم سیاسيدانشكده حق  

٤-١٢٩٦خرداد  ٢٠) شماره ٤٠( ٤تا  ١روزنامه جنگل سال   
١٢٩٩مرداد   

 ترجمه تفسیرمجمع البیان

مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن: اصول فقه  

اصول فقه در لباسي جديد«: مباني استنباط حقوق » 

شرح تجريداالعتقاد: كشف المراد  

ايرانمباني قراردادھاي نامعین در حقوق اسالم و   : 
قانون مدني ١٠موضوع ماده   

 معامله فضولي و انتقال مال غیر

 حقوق زنداني و موارد زندان در اسالم

 عفو قصاص در نظام حقوقي اسالم و ايران

 مطالعه جامعه شناختي اسالم شیعي و مردم ساالري

بررسي( مساله حجاب در جمھوري اسالمي ايران   
جامعه شناختي -حقوقي ) 

حقوق زنان از منظر اسالم و غرب مطالعه تطبیقي  

میعادگاه كلیساي كاتولیك : شوراي واتیكان دو
 

 موانع نشانه شناختي گفتگوي تمدنھا

 زندگي و تمدن درقرون وسطي و نقش ايران درعلوم مغرب
 زمین

داستان زندگي و ثروت يك خاندان: بن الدن ھا  

اسالم،ملي گرايي و جھاني: سیاست خارجي تركیه  
 ,Turkish foreign policy : Islam, nationalism  = شدن 

and globalization 
سیاسي -مجموعه مقاالت ھمايش بررسي ابعاد حقوقي  

 جنايات در بحرين

 مجموعه مقاالت چھاردھمین ھمايش بین المللي آسیاي
فرصت: سازمان ھمكاري شانگھاي: "مركزي و قفقاز   
 "ھاي پیش رو

ريشه (ي معاصر در جھان عرب كالبدشكافي انقالب ھا
 ھا،

 جنبش ھاي اسالمي در اندونزي    

 چشم اندازھاي منطقه اي و بین المللي عراق پس از
 صدام

 تاريخ ايران دوره تیموريان

 مردم ايران

 سرزمین ايران

 تاريخ ايران

 نھضت ھاي اجتماعي عدالت خواھانه در ايران قسمت
مزدک-گئومات: اول  

AP95 .F3J3 

BP130.4 .T3219 

BP155 .N6O8 

BP163.8 .Z4M3 

BP166.14 .I53N37 

BP190 .Z3M3 

BP190.1 .B3M6 

BP195.6 .T3H6 

BP195.7 .K5A4 

BP230 .S2M6 

BP230.17 .G5M3 

BP230.172 .A9M6 

BX830 1962 .M72 

CB251 .M6M3 

CB351 .M5 

CS1129 .B5C619 

DR477 .K6T819 

DS247 .H3M3 

DS327.25 .H35 

DS63.1 .N5K3 

DS634 .H6J6 

DS79.76 .S6C5 

DSR1086 .T319 

DSR109 .M319 

DSR109 .S219 

DSR109 .T319 

DSR113 .R31N4 

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 

4 

1 

 پديدآور

 میرزا نژاد موحد، ھادي

 طبرسي ، ابوعلي فضل بن حسن

 نوبھار، رحیم

 زراعت، عباس

 شعراني ، ابوالحسن

 ذاكرصالحي ، غالمرضا

 بھرامي، بھرام

 طبسي، نجم الدين

 خانمحمدي، حشمت اهللا

 سعیدي، محمدمسعود

 غالمي، علي

 عظیم زاده اردبیلي، فائزه

١٣٢٢مصطفوي كاشاني ، لیلي ،   
- 

١٣٤٢ي ، جھانگیر، معین  - 

 میراني ، صدرالدين

 كال، استیو

 كوزه باالبان، حسن

 ھمايش بررسي ابعاد حقوقي،
 ) سیاسي جنايات در بحرين

تھران:  ١٣٩٠: نخستین  ) 
 مرادي، منوچھر

 نیاكوئي، امیر

 حسیني جبلي، سیدمیرصالح

 سلطاني نژاد، احمد

 University of دانشگاه كمبريج
Cambidge  
یام بینفیشر، ويل  

 ثابت فر، مرتضي

 يارشاطر، احسان

 رواساني، شاپور
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 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 نھضت ھاي اجتماعي عدالت خواھانه در جامعه اسالمي
( عمار بن, بھافريد: قسمت اول) دوران خلفاي عباسي  

المھري, يزيد ... 
 نھضت ھاي اجتماعي عدالت خواھانه در جامعه اسالمي

قیام بردگان به رھبري علي بن محمد: قسمت دوم  
 برقعي

 نھضت ھاي اجتماعي عدالت خواھانه در ايران دورانسلطه
نھضت ھاي اجتماعي: دولت سربداران قسمت اول, مغول  

 عدالتخواھانه در ايران
 نھضت ھاي اجتماعي عدالت خواھانه در ايران دوران

قیام مردم -قیام مردم تبريز: صفويه قسمت پنجم  
در دوره صفويه) غريب شاه(گیالن  

 نھضت ھاي اجتماعي عدالت خواھانه در ايران دوران قاجار
مردم علیه امتیاز توتون و قیام : قسمت ششم

رژي(تنباکو ) 
 ارتش پايدار 

از صفويه تا(دگرگوني ساخت دولت در ايران پیش مدرن   
 (مشروطه

 مقدمه اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي

دوره صفويان(تاريخ ايران  ) 

 تقدير تاريخي انديشه در ايران دوره قاجار

 ايرانیان در میان انگلیسیھا

گذشته شكست خورده و مسیر آشتي: ن و امريكاايرا  

خاطرات: نگاھي از درون به انقالب مسلحانه ي جنگل   
تا ١٢٩٣(محمدحسن صبوري ديلمي از خیزش جنگ   

 (خورشیدي 1298
 تاريخ ايران

 درون انقالب ايران

مجموعه مقاالت ھمايش ايران(جنگ جھاني دوم در ايران   
 (و جنگ جھاني دوم

 خواب آشفته نفت

و) ره(مجموعه مقاالت پنجمین ھمايش امام خمیني   
نقش انفاق و رفتارھاي«سیاست خارجي با عنوان   

 «حمايت گرايانه در تنظیم روابط بین الملل
 تاملي در جنگ ايران و عراق چند مسئله راھبردي

 ( مجموعه مقاالت)
 جايگاه اتحاديه اروپايي در سیاست خارجي جمھوري

 اسالمي ايران
ان دوره مادتاريخ اير  

دوره ھخامنشیان: تاريخ ايران  

 مجموعه مقاالت يازدھمین ھمايش بین المللي آسیاي
امنیت در قفقاز جنوبي: مركزي و قفقاز  

اقتصاد و -تاريخ فرھنگ: (جغرافیاي آفريقاي جنوبي   
 (سیاست

 آفريقا و كشورھاي شمال بین جھاني شدن و به حاشیه
 رفتن

DSR113 .R32N4 

DSR113 .R33N4 

DSR113 .R34N4 

DSR113 .R35N4 

DSR113 .R36N4 

DSR116 .T4A7 

DSR1168 .D6D4 

DSR1176 .A6M6 

DSR1176 .T37 

DSR1311 .A2T3 

DSR1324 .I7W719 

DSR139 .M6I719 

DSR1471 .S2A3 

DSR1476 .T319 

DSR1501.25 .S7I519 

DSR1502.5 .H3J3 

DSR1517 .M6K5 

DSR1576..2 .H3M3 

DSR1601 .M6T3 

DSR1656 .E8A4 

DSR202 .T319 

DSR219 .T319 

DSR327.25 .H3M3 

DT1019 .H3J6 

DT30.5 .A4A419 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 پديدآور

 رواساني، شاپور

 رواساني، شاپور

 رواساني، شاپور

 رواساني، شاپور

 رواساني، شاپور

 تھراني، اكبر

 درستي، احمد

 آغاجري، سیدھاشم

 آژند، يعقوب

 آباديان، حسین

 رايت، دنیس

 موسويان، سیدحسین

 صبوري ديلمي، محمدحسن

 ايوري، پیتر

 .استمپل ، جان دي

  ھمايش ايران و جنگ جھاني دوم 
 (تھران : 1390)

 موحد، محمدعلي

و) ره(ھمايش امام خمیني   
١٣٩٠: پنجمین ( سیاست خارجي   

 (تھران :
 مختاري، مجید

 آقائي، سیدداود

 گرشويچ، ايلیا

 گرشويچ، ايلیا

 ھمايش بین المللي آسیاي مركزي
تھران: ١٣٨٢: يازدھمین (و قفقاز   ) 

 حمیدي نیا، حسین

 انگل، اولف
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان
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٥٦ 

٥٧ 

٥٨ 
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٦٠ 

٦١ 
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٧٦ 

٧٧ 

٧٨ 
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٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

تبعیض و ناشكیبايي علیه مسلمانان در اتحاديه اروپا بعد 
المللي حقوق بشر راسیون بینسپتامبر گزارش فد 11از  

 ھلیسنکي
 قرارداد عدم رقابت

 نقش نظام اداري و برنامه ريزي ژاپن درتوسعه اقتصادي ،
 اجتماعي اين كشور

 اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ايران

سیر شكل گیري جھان سوم: شكاف جھاني  

موانع و راھبردھا; شكوفايي علم در جھان اسالم  

 حقوق شركتھاي فراملي

فرھنگ، اقتصاد، جامعه: توسعه نظريه  

 درآمدي بر مسائل اقتصادي و سیاسي كشورھاي جھان
نظريات توسعه و توسعه نیافتگي: سوم  

بھینه سازي مصرف انرژي در ژاپن -پژوھش و توسعه   

 نقش و جايگاه صنعت پتروشیمي در ارتقاي امنیت انرژي
 كشور

 بررسي و تحقیق پیرامون شركت ھاي تضامني

تجاري بین المللي و قوه قاھره به ھمراه قراردادھاي : 
 اصول قراردادھاي تجاري

 نظريه ھاي تحريم اقتصادي

 اقتصاد سیاسي تحريم ايران

 فرصت ھاي راھبردي در روابط اقتصادي ايران و بحرين

 اقتصاد سیاسي جھاني درك نظم اقتصاد بین الملل

 جھان گرايي و منطقه گرايي نو

بین المللحقوق تامین مالي در تجارت   

 مراحل اساسي انديشه درجامعه شناسي

 نظريه علمي فرھنگ و چند مقاله ديگر

سرمايه اجتماعي و: چرخه ھاي افول اخالق و اقتصاد   
 توسعه در ايران

 دام ھاي اجتماعي و مسئله ي اعتماد

 نمادھاي اسطوره اي و روانشناسي زنان

اننگاھي به حیات اجتماعي زن: پرده نشینان عھد ناصري   
 در عھد قاجار

 شھرنشیني درخاورمیانه

 عوامل زيست شناختي و ژنتیكي رفتار بزھكارانه

 جرايم شركتي، قانون و كنترل اجتماعي

راھکارھا و چالش ھا: پیشگیري وضعي از جرايم سايبري  

 نگرش تطبیقي بر پول شويي

D1056.2 .N9I519 

HB801 .R3Q3 

HC462.9 .A44 

HC475 .E65 

HC59.7 .S8G419 

HC79 .T6A219 

HD2755.5 .L3H6 

HD75 .N4D419 

HD82 .C519 

HD9502 .J3P3 

HD9579 .P4K5 

HF1261 .S2B3 

HF1379 .H3Q3 

HF1413.5 .Z47 

HF1586.4 .A7E3 

HF1586.4 .B3F6 

HF1359 .G5G419 

HF1411 .E31G419 

HG3881 .R4H6 

HM19 .A719 

HM621 .M3S319 

HM708 .R3C5 

HM708 .R6S619 

HQ1206 .B6G619 

HQ1735.2 .K3P3 

HT178 .M5C619 

HV6026 .F3B3 

HV6768 .S5C619 

HV6773 .F3P5 

HV8079 .P6B32 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 نیمان، آن سوفي

 رھبري، ابراھیم

 علیپورتھراني ، بھزاد

 برخورداري، سجاد

 استاوريانوس، لفتن استاوروس

دالسالم، محمد سعیدعب  

 الجوردي، سیدعرفان

 ندروين پیترس، يان

 ساعي ، احمد

 وزارت امور خارجه

 خداپرست، يونس

 سماواتي، حشمت اهللا

 حافظي احمدي، علیرضا

 %سرگیو

 عرب يارمحمدي، جواد

 جعفري، محمد

 گیلپین، رابرت

 ھتنه، بیورن

 نیكبخت، حمیدرضا

 باقر، پرھام

 مالینوفسكي ، برانیسالف

 رناني، محسن

، بوروتستاين  

 بولن، جین شینودا

 كديور، پريسا

 پیران ، پرويز

 باستاني، امیر

سالي اس  سیمپسون،   

 فرھادي آالشتي، زھرا

احد, باقرزاده میانجي  

گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا�� ��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا�� ––�زه � �زه �                  گاه ���ان�ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۷  ١٣٩٦١٣٩٦  ���تان ���تان   --پ�جاه و پ��مپ�جاه و پ��م  �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --�ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

٨٣ 

٨٤ 

٨٥ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

٩٠ 

٩١ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٥ 

٩٦ 

٩٧ 

٩٨ 

٩٩ 

١٠٠ 

١٠١ 

١٠٢ 

١٠٣ 

١٠٤ 

١٠٥ 

١٠٦ 

١٠٧ 

١٠٨ 

١٠٩ 

١١٠ 

١١١ 

١١٢ 

١١٣ 

١١٤ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 عدالت كیفري كودكان و نوجوانان

 تاريخ تحوالت زندان

 فرآيند ساخت يابي نھاد زندان از مشروطه تا پايان پھلوي
 اول

 مجموعه مقاالت اولین سمینار بررسي تحول مفاھیم

انفرھنگ سیاسي اير  

 طبیعت استبداد

 بررسي روانشناختي خودكامگي

 كاربرد قدرت نرم

 چارچوبي نظري براي بررسي سیاست تطبیقي

 مطالعه تطبیقي دولت درجوامع مسیحي و در جوامع
 اسالمي

 شھروندي و دولت رفاه

 ايران و صالحیت اجباري ديوان بین المللي دادگستري

 سیاست جھاني

الملل نظريه ھاي روابط بین  

ن منطقه گرايي و روابط بین المللمیا  

از سعدآباد تا كوبورگ: ماراتن مذاكرات ھسته اي   

 میانجي گري در نظريه و عمل

 مقدمه اي بر حقوق مالكیت معنوي

 مكاتب فلسفي در حقوق بین الملل

اصول حقوقي و جايگاه: جستاري در بنیادھاي علم حقوق  
 آن در حقوق موضوعه

 شكاف ھاي جامعه ي ايراني

ق بر آموزش در حقوق بین الملل و حقوق ايرانح  

 نظام ھاي بزرگ سیاست جنايي

 نگرشي تحلیلي و نو بر اشتباه و تاثیر آن در قراردادھا

 قراردادھاي الحاقي در حقوق خصوصي

 قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رويه قضايي

 حقوق حفظ اسرار

 حمايتھاي حقوقي از پديدآورندگان نرم افزار

 حقوق بین الملل ھسته اي

در حوزه قوانین و(» حقوق، وظايف، تكالیف«كارفرما   
 (مقررات كار و تامین اجتماعي

١(آيین دادرسي مدني  ) 

٢(آيین دادرسي مدني  ) 

HV9076.5 .M4E4 

HV9192.56 .A5G6 

HV9192.56 .A5K5 

JA35 .S45 

JA75.7 .M6F3 

JC381 .K3T3 

JC381 .S6Z819 

JC423 .B319 

JF51 .A5719 

JF51 .B3D419 

JF801 .R5S519 

JX1971.6 .M9 

JZ1310 .H9G419 

JZ1310 .T519 

JZ1320.7 .I519 

JZ5675 .E5I719 

JZ6045 .V2M5 

K1401 .M55M6 

K230 .B3M3 

K230 .S3J6 

K255 .R4S5 

K3259.5 .F3H3 

K5015.4 .D4N419 

K560 .Z3N4 

K845 .R3Q3 

KD1554 .A3Q319 

KD1956 .S8L3 

KF3024 .Z3H4 

KJC6858 .S2H6 

KMH1270 .H6K3 

KMH1710 .H3A91 

KMH1710 .H3A92 

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 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 مھرا، نسرين

 گودرزي، محمدرضا

 خزايي، يعقوب

 قادري ، علي

 مصلي نژاد،عباس

 كواكبي، عبدالرحمن

 اشپربر، مانس

 افتخاري، اصغر

ابريلآلموند، گ  

 بديع، برتران

 رايلي، دنیس

 میرزائي نیگحه ، سعید

 ھیوود، اندرو

 برچیل، اسکات

 ھنگي، ھاينر

 انتصار، نادر

 واعظي، محمود

 میرحسیني ، حسن

 باقري، محمود

 صادقي ، محسن

 رضايي، محمد

 فلسفي، نصرت اهللا

مارتي ، میري -دلماس   

 ذاكري، رضا

 رمضان زاده ام البنین

 راف، آنه

پلاستنلي،   

 زركالم، ستار

 سلیمي تركماني، حجت

 حسیني، علیرضا

 حیاتي، علي عباس

 حیاتي، علي عباس

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۸  ١٣٩٦١٣٩٦  ���تان ���تان   --پ�جاه و پ��مپ�جاه و پ��م  �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

١١٥ 

١١٦ 

١١٧ 

١١٨ 

١١٩ 

١٢٠ 

١٢١ 

١٢٢ 

١٢٣ 

١٢٤ 

١٢٥ 

١٢٦ 

١٢٧ 

١٢٨ 

١٢٩ 

١٣٠ 

١٣١ 

١٣٢ 

١٣٣ 

١٣٤ 

١٣٥ 

١٣٦ 

١٣٧ 

١٣٨ 

١٣٩ 

١٤٠ 

١٤١ 

١٤٢ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

٣(آيین دادرسي مدني  ) 

 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني

 درآمدي بر حقوق جزاي عمومي

 نداي انصاف و عدالت در رسیدگي، صدور حكم و نحوه
مجموعه مقاالت مولف به زبانھاي(اجراي آن شامل   

 (فارسي و فرانسه
حقوقي واكنش -قھي بررسي ف: حقوق جزاي عمومي   

 علیه جرم
 مواد مخدر و روان گردان از ديدگاه علوم جنايي و حقوق

 بین الملل
 طبقه بندي مواعد قانوني

 الزام ھا و مسئولیت مدني بدون قرارداد

 دوره مقدماتي حقوق مدني

 مجموعه سخنراني ھاي ھمايش ملي چشم انداز حقوق
 كودك در جمھوري اسالمي ايران

ازدواج، طالق، فرزندان: حقوق خانواده   

اموال و مالكیت تاثیر زمان و مكان بر قانون: حقوق مدني  
 مدني

با تاكید بر(كارايي دعواي جمعي در دسترسي به عدالت   
 (نظام حقوقي ايران

ھمراه با رويه قضايي(حق زارعانه در حقوق ايران  ) 

 حقوق حريم خصوصي

٣(حقوق مدني : كلیات عقود و قراردادھا ) 

قرارداد استصناع در حقوق ايران ماھیت  

 حقوق شركت ھاي تجارتي

١حقوق تجارت : مقدمه حقوق تجارت  

 حقوق بانكي

 حقوق بازار سرمايه

مجموعه مقاالت: گامي به سوي عدالت  

 ديدگاھھاي جديد در مسائل حقوقي

 جھاني شدن حقوق چالش ھاي سه گانه

 شناخت حقوق نرم در نظام حقوق بین الملل

متن و شرح مواد كمیسیون: المللي دولت مسوولیت بین  
 حقوق بین الملل

 تدوين و توسعه حقوق بین الملل، مسوولیت بین المللي
طرح ھاي مواد تدوين شده از: دولت و حمايت سیاسي  

 سوي كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد
 جنگ تجاوزكارانه و انساني شدن حقوق بین الملل

KMH1710 .H3A93 

KMH3429 .N3N3 

KMH3800 .E4D3 

KMH3800 .G6N4 

KMH3800 .H4H6 

KMH4404 .S2M3 

KMH471 .Z3T3 

KMH500 .Q31H6 

KMH500 .S3D6 

KMH515.5 .H3M3 

KMH540 .S5H6 

KMH646 .S6H6 

KMH675 .K3K3 

KMH78 .K4A4 

KMH843 .A5H6 

KMH858 .B3K6 

KMH858.5 .M3M3 

KMH920 .K31H6 

KMH920 .K3M6 

KMH940 .S6H6 

KMH962 .S6H6 

KT1321 .K37G3 

KT1331 .M4 

KZ1268 .D4J3 

KZ3410 .S5S5 

KZ4080 .D319 

KZ4080 .T319 

KZ6369 .M6J3 
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1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 پديدآور

 حیاتي، علي عباس

 نقیبي، حسین

 الھام، غالمحسین

 گلدوزيان، ايرج

 حیدري، علیمراد

 ساكي، محمدرضا

 قوه قضائیه

سم زاده، سیدمرتضيقا  

١٣١٢صفايي ، حسین ،   - 

 ھمايش ملي چشم انداز حقوق
 كودك در جمھوري اسالمي ايران

 (تھران : 1393)
 شیروي، عبدالحسین

 سلطانیان، صحبت اهللا

 كاشاني، جواد

 عموزاده مھديرجي، قدرت

 انصاري، باقر

 بھرامي احمدي، حمید

 منصوري آراني، سعید

 كاوياني ، كورش

ورشكاوياني، ك  

 سلطاني، محمد

 سلطاني، محمد

 کاتوزيان ، ناصر

 مھرپور، حسین

مارتي، میري-دلماس   

 شاكريان، شاھرخ

 ابراھیم گل، علیرضا

 حلمي، نصرت اهللا

 مدرس سبزواري، ساسان

گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا��ر� �طالع رسا�ی �تا––�زه � �زه �                  گاه ���ان�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۹  ١٣٩٦١٣٩٦  ���تان ���تان   --پ�جاه و پ��مپ�جاه و پ��م  �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

١٤٣ 

١٤٤ 

١٤٥ 

١٤٦ 

١٤٧ 

١٤٨ 

١٤٩ 

١٥٠ 

١٥١ 

١٥٢ 

١٥٣ 

١٥٤ 

١٥٥ 

١٥٦ 

١٥٧ 

١٥٨ 

١٥٩ 

١٦٠ 

١٦١ 

١٦٢ 

١٦٣ 

١٦٤ 

١٦٥ 

١٦٦ 

١٦٧ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

رسیدگي به جرايم: مبحثي از حقوق جزايي بین المللي  
 ارتكابي در سرزمینھاي اشغال شده

با تاكید بر نظريه: انساني شدن حقوق بین الملل  
 مسیولیت حمايت

پاسخ به سواالت شما(ستانه حقوق بین الملل بشر دو ) 

 حقوق حمل ونقل بین الملل ھوايي

 حقوق ھوايي بین المللي عمومي

 فرھنگ و نظام آموزشي پاكستان

تستھاي طبقه بندي) كتاب دوم(آيین دادرسي كیفري   
نمودار(شده موضوعي به ھمراه پاسخھاي تشريحي   

 (پراكندگي سئواالت
طبقه بنديتستھاي ) كتاب دوم(حقوق جزاي اختصاصي   

نمودار(شده موضوعي به ھمراه پاسخھاي تشريحي   
 (پراكندگي سواالت

شرح درس، نكات) كتاب اول(حقوق جزاي اختصاصي   
 كلیدي، تثبیت مطالب و تستھاي طبقه بندي شده

 موضوعي به ھمراه نمودار پراكندگي سواالت
شرح درس، نكات(كتاب اول : حقوق جزاي عمومي  

تستھاي طبقه بندي شدهكلیدي، تثبیت مطالب و   
 ( موضوعي به ھمراه نمودار پراكندگي سئواالت

تستھاي طبقه بندي) : كتاب دوم(حقوق جزاي عمومي   
 شده موضوعي به ھمراه پاسخھاي تشريحي و نمودار

 تطبیقي پراكندگي سواالت
شرح درس، نكات): (كتاب اول(آيین دادرسي كیفري  

ي شدهكلیدي، تثبیت مطالب و تستھاي طبقه بند  
 (موضوعي به ھمراه نمودار پراکندگي سئواالت

روشنفكران روسیه در دوره وحشت: امید علیه امید  
 استالیني

تلفیق حوزه علوم(زنان شاھنامه و پايگاه اجتماعي شان   
 (اجتماعي و ادبیات

 برگزيده ي نوشته ھاي فرھنگي آنتونیو گرامشي

 دائره المعارف بزرگ اسالمي

مدانشنامه جھان اسال  

 دايره المعارف جھان نوين اسالم

 تاريخ جامع ايران

 فرھنگ جامعه شناسي

اقتصادي، عربي -بازرگاني: فرھنگ اصطالحات حقوقي - 
فارسي -انگلیسي  

درباب معامالت(فرھنگ اصطالحات فقه اسالمي  ) 

 قانون بازرگاني فرانسه

 نظرھاي اداره حقوقي قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفري
١٣٧١تا سال  ١٣٥٨از سال   

آبرساني،: مجموعه قوانین، مقررات و رويه قضايي آب  
 آبیاري، مخازن، تاسیسات آبي طرح ھاي حفاظت و بھره

 برداري آب

KZ6429 .V3 

KZ6471 .F3E5 

KZ6471 .H619 

KZD1145 .J3H62 

KZD1145 .K3H6 

LA1156 .A5F3 

LB2353 .B3A92 

LB2353 .B3H65 

LB2353 .B3H66 

LB2353 .B3H67 

LB2353 .B3H68 

LB2353 .B3H93 

PG3476 .M3V619 

PIR4496 .B3Z3 

PQ4039 .G7S419 

R BP40 .D3 

R BP40 .D37 

R BP5.5 .O919 

R DSR109 .T35 

R HM425 .M3D519 

R K1004.6 .T4F3 

R KD602 .J32 

R KJV2199 .Q319 

R KMH1802 .S5N3 

R KMH3046 .A28M3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

١٣١٨واحدي، قدرت اهللا ،   - 

 فرزانه، يوسف

 سیاه رستمي ، ھاجر، مترجم

 جباري، منصور

 كاظمي، حمید

 امیري، كیومرث

 باري، مجتبي

 باري، مجتبي

 باري، مجتبي

 باري، مجتبي

 باري، مجتبي

 باري، مجتبي

 ماندلشتام، نادژدا

 بخشنده زحمتي، سمیه

 گرامشي، آنتونیو

جنوردي، كاظمموسوي ب  

 بنیاددايره المعارف اسالمي

 دشتي، محمد

 موسوي بجنوردي، محمدكاظم

 مارشال، گوردون

 تیموري، محمدصادق

 جابري عربلو، محسن

 فردپارسا، محمدرضا

١٣١١شھري ، غالمرضا،   - 

 بشیري، عباس

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۰  ١٣٩٦١٣٩٦  ���تان ���تان   --پ�جاه و پ��مپ�جاه و پ��م  �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

١٦٨ 

١٦٩ 

١٧٠ 

١٧١ 

١٧٢ 

١٧٣ 

١٧٤ 

١٧٥ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 مجموعه منقح قانون معادن و آيین نامه اجرايي آن با
 آخرين اصالحات و الحاقات به ھمراه ديگر قوانین کاربردي

 قانون مجازات جرايم نیروھاي مسلح در نظم حقوقي
 كنوني

 دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيین دادرسي

ختمان ھمراه با آيین نامه،قانون پیش فروش سا  
 دستورالعمل اجرايي و مقررات داوري

 آراء و نظريات مشورتي ديوان بین المللي دادگستري

 حمايت حقوقي از نوآوري ھاي زيست فناوري

تمدني -مجموعه مقاالت اولین ھمايش روابط فرھنگي   
 Proceeding of the first seminar on the= ايران و آفريقا

cultural - civilizational relations between Iran & 
Africa 

 حقوق اسناد تجارتي

R KMH3344 .A28M32 

R KMH3758 .Y3Q3 

R KMH4610 .I7D3 

R KMH689 .A28 

R KZ6275 .S2A7 

TP248.23 .H3H4 

 DSR١٣٩ .A٣٢H٣ 

 KMH ٩٢٠  .K٣H٦ 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  218

 پديدآور

ن و احكامقوانی. ايران  

 يزدانیان، محمدرضا

معاونت آموزش. قوه قضائیه. ايران  

قوانین و احكام. ايران  

 سازمان ملل متحد

 حبیبا، سعید

تمدني -ھمايش روابط فرھنگي   
١٣٨٠: نخستین (ايران و آفريقا  : 

 ( تھران

 كاوياني ، كورش

گاه ���ان��ر� �طال��ر� �طال––�زه � �زه �                  گاه ���انع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۱  ١٣٩٦١٣٩٦  ���تان ���تان   --پ�جاه و پ��مپ�جاه و پ��م  �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --ع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��



 
 
 

گاه ���ان  ��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و––�زه � �زه �                                گاه ���انع�وم �یا�ی دا��  ۱۲  ١٣٩١٣٩٦٦    ���تان ���تان     --پ��مپ��م  وو  پ�جاهپ�جاه    �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --ع�وم �یا�ی دا��

 1396 تابستان   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 4376 

کارکردهاي امر به 

معروف و نهی از منکر 

در پیشگیري اجتماعی از 

 جرم 

 حقوق جزا  محمود مهدوي قهرمانی زهرا
کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1393/06/29

2 4377 

بررسی اهداف اتحادیه 

اروپا از شکل گیري 

-نشست مشترك آسیا

 )آسم(اروپا

 علی صباغیان ایمان کاظمی
  مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1395/11/23

3 4378 

بررسی آثار سعدي با 

دقت در روش شناسی 

نوتیکی هرم

رواداري و مدارا (گادامر

 )در افق معنایی مفسر

شهریار 

 تیموري

حبیب اهللا 

 فاضلی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1395/11/06

4 4379 
حقوقی -بررسی تطبیقی

 نظام مالی احزاب سیاسی

مقصود عبادي 

 بشیر
 96تیر 1396/03/27 دکتري حقوق عمومی بیژن عباسی

5 4380 

نظام  رویکرد روسیه به

امنیتی اروپا با تاکید بر 

پیشنهاد معماري نوین 

 اروپا 

محمدرضا 

 ربیعی
 الهه کوالئی

 مطالعات 

 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1396/02/26

6 4381 

مبارزه با دهشت 

در )تروریسم(افکنی

افغانستان در پرتو 

قطعنامه هاي شوراي 

 امنیت

 فاطمه خاوري
احمد مومنی 

 راد
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1395/11/30
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7 4382 

بررسی تطبیقی نقش و 

جایگاه نهاد ارتش در 

انقالب اسالمی 

و انقالب )1979(ایران

 )2011(مصر

ریحانه 

پورمومن 

 اعرابی

صادق زیبا 

 کالم

 مطالعات 

 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1394/12/09

8 4383 
شرط انحصار کتبی 

 قرارداد
 ایزانلو محسن مینا چراغی

حقوق تجاري 

 اقتصادي 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1395/11/26

9 4384 

قدرت نرم و دیپلماسی 

عمومی جمهوري 

نوآوري از :اسالمی ایران

طریق آموزش هاي 

مهارتی در ایران پس از 

 انقالب

 رضا براتی
ابومحمد 

 عسگرخانی
 96تیر 1395/12/07 دکتري روابط بین الملل

10 4385 

رسی نقش هژمونی بر

آمریکا در امنیت اروپا 

پس از جنگ جهانی 

 )1945-2012(دوم

 مجید یگانگی
محمد 

 جمشیدي
 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 96تیر 1394/06/31

11 4386 

رهبران اصالحات و 

تحزب؛بررسی تطبیقی 

 ماندال،خاتمیو گورباچف

محمد علی 

 حسینی

سعید حاجی 

 ناصري
 علوم سیاسی

ی کارشناس

 ارشد
 96تیر 1394/06/24

12 4387 

بررسی مسئولیت ناشی 

از دموراژ در حقوق 

 حمل و نقل دریایی

 قربان دشتی
امیر  صادقی 

 نشاط

حقوق تجاري 

 اقتصادي

 بین الملل 

کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1392/12/19

13 4388 

تخلف از شرط مقدار و 

ضمانت اجراي  آن در 

حقوق ایران،انگلیس و 

بیع بین کنوانسیون 

 وین1980المللی کاال 

 حقوق خصوصی محمود کاظمی بهزاد فرجام
کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1396/04/26

14 4389 
تحلیل حقوقی تعارض 

 منافع در مناقصات نفتی
 حقوق خصوصی جعفر نوري متین بازیار

کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1396/03/29
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15 4390 
ایران (مسجد و سیاست

 )معاصر

ی داود خضرای

 وژده صادقی
 علوم سیاسی علیرضا صدرا

کارشناسی 

 ارشد
1395/07/12 

 

16 4391 

نقش کنگره ایاالت 

متحده آمریکا در پرونده 

هسته اي و تحریم 

 اقتصادي ایران

 ایمان اسدي
ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1395/06/29

17 4392 

روابط چین و روسیه در 

 2000کزي ازآسیاي مر

 2016تا 

حسین گوهري 

 بهجت آبادي
 حمزه صفوي

 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1395/12/11

18 4393 

اصول استقالل و بی 

طرفی مراجع رسیدگی 

به تخلفات انتظامی 

 وابستگان امور پزشکی

 حقوق پزشکی حسن محسنی وحید ملکی
کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1395/12/11

19 4394 
آیرونی و اتوریته در 

 سیاست روزمره
 علوم سیاسی سجاد ستاري امیر خسروپور

کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1395/07/04

20 4395 

نقش و جایگاه رهبر 

انقالب اسالمی در روند 

شکل گیري و اجراي 

-1392فروردین(برجام

 )1396خرداد

محمد فومنی 

 الحائري

علیرضا 

 خسروي
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 رشدا
 96مرداد 1395/05/16

21 4396 

کارکرد حقوق بشري امر 

به نهی از منکر در تاریخ 

 اسالم و جوامع اسالمی

 حقوق بشر خیراله پروین فرهاد شیویاري
کارشناسی 

 ارشد
 96مرداد 1395/07/13

22 4397 
آگاهی و دولت  تجدد،

 در ایران معاصر 
 96شهریور  1392/11/27 دکتري علوم سیاسی داود فیرحی حمید یحیوي
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23 4398 

بررسی موانع گسترش 

روابط جمهوري اسالمی 

 ایران و گرجستان

بهزاد 

نوشیروانی 

 تهرانی

 اکبر ولی زاده
 مطالعات 

  منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1395/12/07

24 4399 

درآمدي جامعه شناخت 

شناسانه برشکل گیري و 

زایش نظریه سیاسی 

 جدید در ایران معاصر

 مین پرتوا
جهانگیر معینی 

 علمداري
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1389/06/30

25 4400 

روابط فرا آتالنتیکی و 

سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا در قبال جمهوري 

 اسالمی ایران 

مهدي 

 احمدبیگی
 علی صباغیان

 مطالعات

 منطقه اي 
 96شهریور  1396/05/16 دکتري

26 4401 

مدیریت حقوقی 

خطرهاي سرمایه گذاري 

خارجی در پرتو 

تحوالت اخیر حقوق بی 

 الملل

کسري 

 پورمیکائیل
 حقوق بین الملل الهام امین زاده

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1395/12/15

27 4402 

تحلیل رفتارشناسی 

سیاسی انتخابات ریاست 

بر  1396جمهوري سال 

اساس تکنیک 

مطالعه سناریوسازي 

دانشجویان (موردي

 )دانشکده هاي تهران

 شهرام آرمون
علی اشرف 

 نظري
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1396/03/20

28 4403 

روش هاي قیمت 

گذاري در قراردادهاي 

خرید و فروش نفت و 

 گاز و آثار حقوقی آن

مرضیه 

 افتخاري

سیدنصراهللا 

 ابراهیمی

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1395/07/13

29 4404 

رویه هاي متقلبانه براي 

جلب حمایت معاهدات 

 سرمایه گذاري

ریحانه صدیقی 

 هشتچین
 مجید غمامی

حقوق تجاري 

 اقتصادي 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1394/07/15

30 4405 
دادرسی منصفانه در نظام 

 عدالت کیفري افغانستان 

محمدعارف 

 احمدي
 خالقیعلی 

حقوق جزا و 

 جرمشناسی
 96شهریور  1395/07/13 دکتري
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31 4406 

عضویت ایران در 

ی لسازمان شانگهاي؛عام

در موازنه نرم در روابط 

 با ایاالت متحده آمریکا

 روابط بین الملل نسرین مصفا حسین دالور
کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1396/03/08

32 4407 

بررسی تطبیقی چگونگی 

ن میان اصول ایجاد تواز

کارایی و حمایت از 

مصرف کننده در حقوق 

 رقابت ایران و آمریکا

محمدعلی 

 کرباسیون
 96شهریور  1396/03/17 دکتري حقوق عمومی رضا طجرلو

33 4408 

بررسی تطبیقی شروط 

زیست محیطی در 

قراردادهاي باالدستی 

 نفتی ایران و امریکا

 جعفر نوري آزاده امیرخانی
حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1396/03/17

34 4409 

نظریه پیچیدگی و 

آشوب و تحول در 

راهبردهاي گذار در 

چرخه ثدرن سیستم بین 

 )1989پس از (المل

سیده بنت الهدا 

 هاشمی
 روابط بین الملل فرهاد قاسمی

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1395/06/29

35 4410 

شیوه مطلوب احراز 

 نقض حق اختراع در

حقوق ایران با نگاهی به 

 دکترین معادل ها

زهرا بهادري 

 جهرمی
 96شهریور  1395/12/14 دکتري حقوق خصوصی سعید حبیبا

36 4411 

 شبکه هاي اجتماعی،

شهروندان شبکه اي و 

-تحوالت سیاسی

 2011اجتماعی 

 کشورهاي عربی 

حسن فارسی 

 جوکار

مصطفی 

 ملکوتیان 
 96یور شهر 1395/11/09 دکتري علوم سیاسی

37 4412 

راهکار ارتقاء امنیت 

انرژي با تاکید بر 

 موقعیت ژئوپلتیک آن

 مریم پیک آذر
محمد علی 

 شیرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96شهریور  1395/06/29

38 4413 
اصل احتیاط در سازمان 

 جهانی تجارت
 اسماء ساالري

عباسعلی 

 کدخدایی
 96شهریور  1396/06/11 دکتري حقوق بین الملل
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 1396 تابستان تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

مرداد / 136پیاپی / 5شماره / سال دوازدهم اطالعات حکمت و معرفت  ماهنامه  1
1396 

/ 306پیاپی / سال سی و یک/ دوره جدید اقتصادي  -اطالعات سیاسی  فصلنامه  2
 1395 زمستان

 96، بهار 2، شماره 23دوره  پزشکی قانونی ایران  فصلنامه  3
  95و زمستان  پاییز/ شماره بیستم / دوره جدید  پژوهش سیاست نظري دو فصلنامه 4

شماره /  شماره اول و دوم/ سال نوزدهم پژوهش هاي دانش انتظامی فصلنامه  5
 1396بهار و تابستان /  75و 74مسلسل 

تابستان /  47-44شماره / سال دوازدهم پژوهش هاي فقه و حقوق اسالمی فصلنامه  6
 96بهار  -95

/ 17و 14شماره / دوره جدید/ سال هشتم  تعالی حقوق فصلنامه  7
 95و زمسنان 95بهار 

 1395تابستان / پیاپی سوم/ سال دوم جستارهاي فقهی و اصولی  فصلنامه  8
 1396تیر و مرداد  / 104پی پیا چشم انداز ایران  دو ماهنامه 9

/  65-64شماره / سال هجدهم و نوزدهم دیدگاه هاي حقوق قضایی  فصلنامه  10
 1393و بهار 92زمستان 

 96تابستان  -بهار / 83-82شماره /سال بیست و ششم  راهبرد فصلنامه 11

 1396بهار/ 49شماره پیاپی )راهبرد یاس سابق( راهبرد توسعه فصلنامه  12

 1396بهار / 37شماره / سال چهاردهم راهور صلنامهف 13

 1396بهار / 33پیاپی / 1شماره / سال نهم روابط خارجی فصلنامه  14

 95پاییز و زمستان / شماره دوم/ دوره اول )حقوق کیفري(رویه قضایی  دو فصلنامه 15

 93پاییز / 7شماره / سال دوم سازمان هاي بین المللی فصلنامه  16

زمستان / 4شماره / 14پیاپی /دوره چهارم سیاست جهانی نامه فصل 17
1394 

تابستان / شماره دوم/ سال بیست و دوم )کاوشی نو در فقه( فقه  فصلنامه  18
1394 



 
 
 

گاه ���ان  ��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و––�زه � �زه �                                گاه ���انع�وم �یا�ی دا��  ۱۸  ١٣٩١٣٩٦٦    ���تان ���تان     --پ��مپ��م  وو  پ�جاهپ�جاه    �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --ع�وم �یا�ی دا��

  95زمستان /  164و 163شماره  سردفتران و دفتریاران کانون ماهنامه  19

 96بهارو تابستان / 56 شماره/ سال سی وچهارم مجله حقوقی بین المللی فصلنامه 20

 1396بهار / شماره اول/ دورنهم مطالعات حقوقی فصلنامه  21

 1396بهار / شماره اول/ سال بیست و دوم نقد و نظر فصلنامه 22

 




