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   1396 مهر لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 ۳۱ هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی شکوهی زاده رضا 1

 ۱۹ هیات علمی علوم سیاسی جواد محمدجعفر 2

 ۱٦ ارشد   کارشناسی علوم سیاسی امیري کچمی زهرا 3

 ۱٦ هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 4

 ۱٥ هیات علمی حقوق بین الملل میرعباسی باقر 5

 ۱٤ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی حسینی احمد 6

 ۱٤ ارشد   کارشناسی روابط بین الملل عادلی  عیسی  7

 ۱٤ ارشد   کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی سرگردان مغانلو زینب 8

 ۱۳  ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی ملکی نفیسه 9

 ۱۲  تخصصی  دکتري اندیشه هاي سیاسی نوبهار امنه 10

 ۱۲  کارشناسی علوم سیاسی فریدونی مهدي 11

 ۱۲ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی رضوي  میناالسادات  12

 ۱۱ ارشد   کارشناسی علوم سیاسی مالیی مظفري امیر 13

 ۱۱  تخصصی  دکتري جامعه شناسی سیاسی عبدي زاده  سهراب  14

 ۱۱  تخصصی  دکتري روابط بین الملل عباسی خوشکار امیر 15

 ۱۰ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی اکبري عرفان 16

 ۱۰  تخصصی  دکتري جامعه شناسی سیاسی جباري محمدحسن 17

 ۱۰ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی شاهین ابوالفضل 18

 ۱۰ ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی فاروقی غزل 19

 ۱۰  تخصصی  دکتري اندیشه هاي سیاسی دومانلو طیبه 20



1396  مهر–امانت  تعدادهاي داراي بیشترین کتابهاي   
 تعداد دفعات   کتاب  عنوان ردیف

 9 حقوق بین الملل عمومی 1

 8 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل 2

 8 قواعد عمومی قراردادها: حقوق مدنی 3

 7 حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها 4

 6 اسالم سیاسی در ایران 5

 6 ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران: چگونه ما شدیم ما 6

 6 هاي بین المللیسازمان 7

 5 افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار 8

 5 روش شناسی علوم سیاسی 9

 5 نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی:  جامعه شناسی سیاسی 10

 5 بنیادهاي علم سیاست 11

 5 بایسته هاي حقوق اساسی 12

 5 مجموعه مقاالت تحزب و توسعه سیاسی 13

 5 تحوالت تاریخی و سازوکارهاي اجرایی, حقوق بشر مبانی نظري  14

 5 نهادهاي قضایی فرانسه 15

 5 ارث -وصیت  -درسهایی از شفعه : دوره مقدماتی حقوق مدنی 16

 5 قواعد عمومی قراردادها: حقوق مدنی 17

 5 عقد ضمان 18

 4 اتحاد شوروي از تکوین تا فروپاشی 19

 4 جامعه شناسی نخبه کشی 20
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1396 مهر    یتازه هاي کتاب هاي فارس

                
        

 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 

٣٠ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 زيست جھان و اھمیت آن براي نظريه ي سیاسي

 انسانگرايي در تفکر اسالمي

 بیشعوران

دوره میانه(قدرت ، دانش ومشروعیت دراسالم  ) 

 تاريخ تحول دولت در اسالم

 آستانه تجدد در شرح تنبیِه االمة و تنزيه الملة

م دراسال: انديشه سیاسي اسالم در سده ھاي جديد   
 دولت ملي مدرن

 بازيگران مسیحیت سیاسي در لبنان

ايران و كشورھاي غربي: تضاد غرب و شرق  

 تاريخنگاري و جامعه شناسي تاريخي

 باكو و انقالب مشروطه ايراني

تاثیر منطقه اي كنشگران بین: آسیاي مركزي جديد  
 المللي

 تاريخ عثماني و خاورمیانه

 انديشه يوناني، فرھنگ اسالمي

مه بن الدن و ماجراھااسا  

 تحوالت كردي

تالش براي فھم پديده انقالب: از انعطاف پذيري تا شورش  
 ھاي عربي

ابوالحسن ابتھاج و توسعه: برنامه ريزي و قدرت در ايران   
 اقتصادي تحت سلطه ي شاه

 يك سال در میان ايرانیان

 روزشمار محاصره تبريز و اعاده مشروطه بر اساس اسناد
 منتشر نشده

 فقه و حكمراني حزبي

خاطرات سیاسي يك عضو(از باغ قصر تا قصر آرزوھا   
 (سابق حزب توده

بررسي سیاست خارجي ايران: از ھاشمي تا روحاني  

 جناح ھاي سیاسي در ايران امروز

 ديپلماسي دولت اصالحات در جھان عرب در خاطرات سید
١٣٨٠سال (محمد صدر  ) 

ه ھا و شرق گراييسفرنام( روسیه و ايران در بازي بزرگ ) 

 گفتارھايي درباره ھويت ملي در ايران

نگاھي به تاريخ، جغرافیا، نژاد،: سرزمین كرمانج ھا  
 مسكن اولیه، آداب و رسوم اقوام ايراني كردھا در ادوار

 گذشته تاكنون
 مقاالتي درباره تفسیر در علم اجتماعي

 مالكیت، عدالت و رشد در تحول انديشه ھاي اقتصادي

B829.5 .M6Z5 

BBR578 .A7C619 

BF724.3 .F3B5 

BP231 .F4Q6 

BP231 .F4T3 

BP231 .N3T3 

BP231 .R6I819 

BR1110 .M5B3 

CB251 .R3T3 

D13 .H519 

DK699.5 .P6B3 

DK857.7 .N419 

DR486 .S5T3 

DS36.82 .G7G819 

DS371.2 .F3O8 

DS59 .K8H4 

DS63.1 .F719 

DSR1286 .E2P419 

DSR1379 .B7Y419 

DSR1405 .T3J3 

DSR1504.5 .F4F4 

DSR1528.5 .M3A9 

DSR1650 .B3A9 

DSR1658 .M6J4 

DSR1670 .S2R6 

DSR28 .A5R819 

DSR65 .R6M5 

DSR72 .K6A8 

H61 .S5E819 

HB701 .N6M3 

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 

1 

 پديدآور

 معیني، جھانگیر

 ارکون، محمد

 فرجامي، محمود

 فیرحي ، داود

 فیرحي، داود

 فیرحي، داود

 روزنتال، اروين آيزاك ياكوب

 میرزاآقايي، محمدحسین

 رفیع پور، فرامرز

 ھملیتون، گري

 پورزماني، رسول

 كاوالسكي، امیلیان

 شیخ نوري، محمدامیر

 گوتاس، ديمیتري

 فدوي، عبدالقیوم

ايقحیدري، شق  

 آرتس، پل

Ebtehaj, Abol Hassan 

 براون، ادوارد گرانويل

 جمشیديان، سجاد

 فیرحي، داوود

 مجید فیاض، عبدالمجید

 باقري دولت آبادي، علي

 مرتجي، حجت

 روحي صفت، محسن

النا,آندري يوا  

 میرمحمدي، داود

 اسدي فر، سعید

 زيمل، گئورگ

 نوراحمدي، محمدجواد
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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 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 جايگاه اصل توسعه پايدار در تحقق حق ھاي بشري از
ظر حقوق بین المللمن  

 اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري

٢٠٠٧-٢٠٠٩مقصران بحران مالي   

ساختارھا و رويكردھاي اجراي: توسعه میادين نفت و گاز  
 پروژه

بررسي تطبیقي مسئولیت: حقوق حمل و نقل دريايي  
 متصدي حمل و نقل دريايي

جدال عقل و افسون: ماکس وبر و نظريه پست مدرن  

تامالتي درباره سرشت جنبش ھاي توده: استینمريد ر  
 وار

دسامبر: اجالس جھاني سران درباره جامعه اطالعاتي ژنو  
٢٠٠٥نوامبر : تونس - 2003  

 تحلیل جنسیت

 تاثیر مدارس دخترانه در توسعه اجتماعي زنان در ايران
(1320 شمسي١٢٨٥ـ  ) 

 تغییرات، چالش ھا و آينده خانواده ايراني

درء((ھمراه دوقاعده . م سیاسيبررسي تطبیقي جر )) 
نفي حرج((و )) 

 پول شويي، چالش ھا و آسیب شناسي آن

 عدالت ترمیمي

 جماعت ھاي تصويري

 مجموعه مقاالت اولین كنگره علمي انجمن ژئوپلیتیك ايران

مرزھاي در عمق و: شناخت زندگي در سرزمینھاي مرزي  
 حرکت

 پويايي دموكراسي سازي نخبگان، جامعه ي مدني و
 فرايندگذار

جامعه شناسي تاريخي تحوالت دموكراتیك: دموكراسي   

مسائل جھان وطني(شھروندي فرھنگي  ) 

 نقش پارلمان ھا در سیاست خارجي اروپا

 قراردادھاي تجاري بین المللي انتقال فناوري

 راھنماي شوراي بین المللي داوري تجاري براي تفسیر
كتابچه ي قضات: نیويورك ١٩٥٨پیمان   
رويارويي حاكمیت دولت با حقوق بشر: لیت حمايتمسئو  

 حقوق نفت و گاز

 گفتارھايي در حقوق رسانه

 تامالتي در حقوق تطبیقي

بررسي: مسئولیت مدني ارايه كنندگان خدمات اينترنتي  
 مباني، اركان و اسباب

 حقوق ورشكستگي

HC480 .M5J3 

HC480 .T3M6 

HD3717 .D3F519 

HD9576 .K3T6 

HE571 .T3H6 

HM449 .B4M319 

HM716 .H6T719 

HM851 .M6E4 

HQ1075 .M6T3 

HQ1735.2 .M5T3 

HQ666.4 .A4T3 

HV6254 .A86 

HV8079 .P6A4 

HV8688 .S5E3 

JC311 .A5I519 

JC319 .M35 

JC323 .Z3U519 

JC421 .G5D919 

JC423 .T5D419 

JF801 .S8C819 

JN38 .S5E819 

K1530 .M3Q3 

K2400 .I319 

K3240 .H3M3 

K3915 .S5H6 

K4240 .E8G6 

K561 .T35 

K563 .M5M3 

KMH1942 .K3H6 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 میرعباسي، سیدباقر

 مومني، فرشاد

 ديويس، ھوارد

 كاشاني، صادق

 تقي زاده، ابراھیم

 گین، نیكالس

 ھوفر، اريك

 معتمدنژاد، كاظم

، عباس محمدي اصل   

 میرھادي، منیرالسادات

 آزاده ارمكي، تقي

 اصغري ، محمد

، اسداهللا افشار   

 شیري، عباس

 اندرسن، بنديكت ريچارد اوگورمن

ئوپلیتیك ايرانانجمن ژ  

ويلیام. زارتمن، آي  

گريم ج  گیل،   

 تیلي، چارلز

 استیونسون، نیك

 سمینار اجالس كاري شبكه
 پژوھشي و آموزشي سیاست

 خارجي اروپا
 ماندگار، مصطفي

 عابديان، میرحسین

 حسن وند، محسن

 شیروي، عبدالحسین

 اسماعیلي، محسن

 کريمي، عباس

حمید  میري،   

 كاوياني، كورش
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 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

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

 نظام حقوقي اراضي ملي شده با اصالحات و اضافات

طبیقي اسنادمطالعه ت: حقوق كیفري میراث فرھنگي   
 بین المللي، فقه امامیه و حقوق كیفري ايران جرايم علیه

فرھنگي -اموال تاريخي  
 حقوق مدني تطبیقي

 بحثي تطبیقي و انتقادي درباره ازدواج و واليت بر تزويج

 حقوق تجارت

 توافقي شدن آيین دادرسي كیفري

 حقوق كیفري بازار اوراق بھادار

 حمايت كیفري از محیط زيست

جايگاه حقوق بشر: مراتب در حقوق بین الملل سلسله  

قواعد عمومي(حقوق مسئولیت بین المللي  ) 

سیاست خارجي و ديپلماسي ھسته اي ايران؛ از تقابل 
 تا
تاملي بر تاثیر رسانه ھاي جديد بر: تصوير، صدا، سیاست   

 فضاي سیاسي ايران در دھه ھشتاد خورشیدي
ازمبارزات ارتش جمھوري خواه ژوئیه ، داستاني ١٣لندن ،   

 ايرلند
جستاري از فرايند غلو در فرھنگ: (انگاره ھاي گزافه  

 (عمومي
 جلوه ھاي حقوقي كلیدر نوشته ي محمود دولت آبادي

 ساختار انقالبھاي علمي

 اسناد تصويري كالت نادري و سرخس

 اطلس نقشه ھاي منتخب دوره قاجار

فرھنگ: لیسي راھنماي تنظیم قراردادھا به زبان انگ  
 اصالحات قراردادي و و بازرگاني بین المللي

 شرح تفصیلي وظايف و تكالیف قانوني مديران دفاتر و
 ... ساير كارمندان دفتري دادگاه ھاي بدوي و تجديدنظر و

 آيین دادرسي مدني در نظم حقوقي كنوني

 قوانین ومقررات ويژه زنان درجمھوري اسالمي ايران

با آخرين... ديات -قصاص  -حدود: يقانون مجازات اسالم  
ھمراه با قانون تعزيرات... اصالحیه ھا والحاقات و  

 ...حكومتي
 قواعد حقوقي حاكم بر معامالت در بورس ھاي كااليي

 حفاظت از محیط زيست در مخاصمات مسلحانه بین
 المللي

 جستاري فلسفي در اينترنت

KMH3056 .T6N4 

KMH3183 .N6H6 

KMH500 .H65 

KMH542 .O4B3 

KMH920 .A2H6 

KMH4610 .N5T3 

KMH937 .M5H6 

KT1358 .E5Q38 

KZ1266 .D4H519 

KZ4080 .C7S819 

KZ5675 .Q3S5 

P95.82 .I7S6 

PB1399 .R419 

PIR4009 .H3E5 

PIR8047 .M3J4 

Q175 .K8S819 

R DSR 2115 .A85 

R DSR77 .A85 

R K1024 .R31R3 

R KMH1576 .A8S5 

R KMH1710 .H3A9 

R KMH2467 .W65 

R KMH3794.3 .A52M3 

R KMH920 .S5Q3 

TD195 .W12B3 

TK5105.875 .G7I519 

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 

 مجموع کل نسخه ھا :  ٨٦

 پديدآور

 طلوع شمس، احمد

 نوروزي، پیمان

 سازمان مطالعات و تدوين كتب
سمت(علوم انساني دانشگاھھا ) 

 امیدي، جلیل

 عبدي پور فرد، ابراھیم

 نیاز پور، امیر حسن

 میرزايي منفرد، غالمعلي

 قوام ، میرعظیم

 د وت، اريكا

 كرافورد، جیمز

 قھرمانپور، رحمن

 سھراب زاده، عباس

 رشايز، كته

 حاج سیدجوادي، سیدكمال

 محمودي، جواد

 كوھن، تامس ساموئل

 نظرآھاري، رضا

 دامن پاك جامي، مرتضي

 رحمت، محمدرضا

زاده بناب، مصطفياصغر  

 حیاتي، علي عباس

 آرتیدار، طیبه

 منصور، جھانگیر، گردآورنده

 شھیدي، سیدمرتضي

 بختیاري اصل ، فريبرز

 گراھام، گوردون
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 1396  مهرتازه هاي پایان نامه 

 
 

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 4414 

رهیافت عدم خشونت 
در سیاست خارجی 
ایران پس از انقالب 

 اسالمی

 96مهر  1396/06/26 دکتري علوم سیاسی متقیابراهیم  عباس تاجیک

2 4415 

بررسی تطبیقی اندیشه 
هاي هانس کلسن و 

هربرت هارت در حوزه 
مفهوم شناسی حقوق با 

 رویکرد بین المللی

محمدصادق 

 طبائی نیا

عباسعلی 

 کدخدایی
 96مهر  1396/03/29 دکتري حقوق بین الملل

3 4416 

حقوق مردم بومی نسبت 
دارایی به زمین ها و 

هاي سنتی فرهنگی در 
 صنعت نفت و گاز

 جعفر نوري زهره تیموري
حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/03/23

4 4417 

بررسی نقش دین در 
دموکراسی بر اساس ایده 

معقولیت در فلسفه 
 سیاسی جان رالز

 جعفر محسنی
عبدالرحمن 

 عالم
 96مهر  1395/11/20 دکتري علوم سیاسی

5 4418 

اوراسیاگرایی و سیاست 
خارجی روسیه در 

 پرونده هسته اي ایران

 96مهر  1395/12/23 دکتري روابط بین الملل ناصر هادیان هادي زرگر

6 4419 

تحلیل میزان توجیه 
پذیري موانع قانونی 

انعقاد قراردادهاي 
مشارکت در تولید در 

 صنعت نفت

 رضا طجرلو بهنام حیدري
حقوق نفت و 

 گاز

ی کارشناس

 ارشد
 96مهر  1395/07/13

7 4420 

نسبت حقوق شهروندي 
و اقدامات نیروي 

انتظامی در جمهوري 
 اسالمی ایران

 مهدي همزه
محمدجواد 

 جاوید
 حقوق بشر

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1395/12/07
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8 4421 

مبانی سیاست عمومی 
عقل یا :در ایران

افسون؟درباره ناکامی 
سیاست رفاه اجتماعی 

ان سالهاي در ایران می
1392-1394 

 بهزاد عطارزاده
 احمد

 نقیب زاده 
 96مهر  1395/12/14 دکتري علوم سیاسی

9 4422 

دادرسی عادالنه در رویه 
قضایی هیات عمومی 

 دیوان عدالت اداري

پروین اکبري 

 بهاره
 حقوق عمومی ولی رستمی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1395/06/13

10 4423 

نقش موج جدید پناه 
بر گسترش جویان 

جریان راست افراطی در 
 اروپا

سامان اسماعیل 

 پور
 داوود آقایی

مطالعات منطقه 

 اروپا/اي

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1395/07/10

11 4424 

ناسیونالیسم و توسعه 
 مقایسه ایران و ژاپن

حکومت میجی و (
 )صدارت امیرکبیر

 علوم سیاسی احمد موثقی سمیرا مشعوف
کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/21

12 4425 

بررسی موارد خاتمه و 
تعلیق در شرایط عمومی 

پیمان و تطبیق آن با 
نمونه قرارداد اتحادیه 
بین المللی مهندسان 

 )فیدیک(مشاور

 حقوق عمومی ولی رستمی طاهره خوشرو
کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1395/07/12

13 4426 

تاثیر ایاالت متحده 
امریکا بر روابط اتحادیه 

و جمهوري  اروپا
 اسالمی ایران 

 روابط بین الملل فرهاد عطایی وحید دانشی
کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/20

14 4427 

سنجش نظري نقاط 
گسست و پیوست اسالم 

 شیعی و دموکراسی

مطالعه ي تطبیقی (
آراءعبداهللا جوادي آملی 

 )و آلکسی دوتوکویل

محمد مختاري 

 هیر

مهدي فدایی 

 مهربانی
 یعلوم سیاس

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/26

15 4428 

رقابت جمهوري اسالمی 
ایران و عربستان سعودي 

 در منطقه غرب آسیا

علیرضا علیپور 

 بادي

محمدرضا 

 تخشید
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1395/11/30



 
 
 

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

16 4429 

دولت و قومیت در 
ماهیت،ساختار (افغانستان

 )و نحوه کار دولت

 محمدعلی

 حسینی

مصطفی 

 ملکوتیان 
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/26

17 4430 

رایطه ي روش شناسی و 
مفهوم شناسی و مفهوم 
زنانگی؛داللت هاي آن 

-براي دانش سیاسی
 اجتماعی

سیده آمنه 

 میرخوشخو

جهانگیر معینی 

 علمداري
 96مهر  1395/11/04 دکتري علوم سیاسی

18 4431 

یت جایگاه مشروع
تحصیل دلیل در امور 

کیفري در رویه قضایی 
 ایران

خسرو حسین 

 پور

محمدمهدي 

 سافیان

حقوق جزا و 

 جرم شناسی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/29

19 4432 

آثار حقوقی الحاق 
افغانستان به سازمان 

تجارت جهانی در حوزه 
سرمایه گذاري خارجی 
 با نگاهی به حقوق ایران

برادربخت 

 بربري
 سن صادقیمح

حقوق تجاري 

        اقتصادي

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/26

20 4433 
نفت و دموکراسی در 

 اقلیم کردستان عراق
 علوم سیاسی احمد موثقی مامند قادري

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/27

21 4434 

-پیشاروایت اخالقی
انسانی داوطلبان جنگ 
 تحمیلی عرلق و ایران

حمید پاشاپور 

 یواالري

کیومرث 

 اشتریان
 96مهر  1396/06/21 دکتري علوم سیاسی

22 4435 

 -تحلیل حقوقی
قراردادي سند ارزیابی 

پیامدهاي زیست 
 اجتماعی،، محیطی

ایمنی،امنیتی و 
 )ESHIA(بهداشتی

 صنعت نفت و گاز

مونا 

 آقاسیدجعفر

 کشفی

نصراله 

 ابراهیمی

حقوق نفت و 

 گاز
 96مهر  1396/06/28 دکتري
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23 4436 

      تاثیر بازدارندگی
هسته اي بر الگوي 

تعارضات منطقه اي 
 خاورمیانه:مطالعه موردي

سیده مریم 

 موسوي

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1395/06/29

24 4437 

بررسی سیاست خارجی 
شوراي همکاري خلیج 

فارس در قبال برنامه 
ي هسته اي جمهور

اسالمی ایران 
 2016تا2006از

فرشید مددي 

 جابري
 حامد موسوي

    مطالعات 

 منطقه اي

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/07/10

25 4438 

تحول در جنگهاي نیابتی 
در دوران پسا جنگ 

و )1991-2015(سرد
مدلوالت آن براي رشته 

 روابط بین الملل

 حسین رضوي
حمیرا 

 مشیرزاده
 روابط بین الملل

اسی کارشن

 ارشد
 96مهر  1395/11/24

26 4439 

تسري قواعد سازمان 
جهانی تجارت به جریان 
منابع تجدیدپذیر با تاکید 

 بر مسائل اوپک

 حقوق بین الملل باقر میرعباسی حسین قدیانی
کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/28

27 4440 
و امنیت  FATFپذیرش

 ملی ایران
 علی قربانی

ابومحمد 

 عسگرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/07/12

28 4441 

حقوق اقلیتهاي ملی در 
اسناد بین المللی وقوانین 

داخلی جمهوري 
 گرجستان

کامران 

 محمداف

محمدجواد 

 جاوید
 حقوق بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/02/16

29 4442 

بررسی رویکرد عمومی 
جامعه ایرانی به آرمان 

و واقع گرایی با گرایی 
تحلیل مضمون برنامه 

هاي تلویزیونی سه 
کاندیداي انتخابات 

یازدهمین دوره ریاست 
            جمهوري

 امیرعلی آزادي
محمدمهدي 

 اسماعیلی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/26

30 4443 

تاثیر ژئوپلتیک دریا بر 
مطالعه ( امنیت ملی کشورها

می موردي جمهوري اسال
 )ایران

    عاطفه 

 حمزه ئی
 روابط بین الملل فرهاد قاسمی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/07/03
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31 4444 

تغییر پارادایم در سیاست 
طراحی  گذاري سالمت؛
الگوي مفهومی 

حکمرانی براي سالمت 
 ایران.ا.در ج

ولی اله 

 وحدانی نیا

حمیدرضا 

 ملک محمدي

سیاستگذاري 

 عمومی
 96مهر  139/07/12 دکتري

32 4445 

نظامیان و نوسازي در 
 )1299-1258(ایران

بررسی نقش دیوزیون (
قزاق در فرایند نوسازي 

 )در ایران

فرزاد مرتضی 

 زاده

حبیب اهللا 

 فاضلی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1395/11/18

33 4446 

بررسی زمینه ها و عوامل 
جامعه شناسی شکل 
گیري و قدرت یابی 

تکفیري -جریان سلفی
گري در عراق؛مطالعه 

-2014(موردي داعش
2003( 

 حسین بهمنش
محمدصادق 

 کوشکی

مطالعات منطقه 

 خاورمیانه/اي
 96مهر  1396/07/03 دکتري

34 4447 

الگوي رفتاري آمریکا و 
روسیه در مدیریت 
بحران هاي منطقه 

اي؛مطالعه موردي بحران 
 سوریه

محمدعلی 

 آقامالیی

ابومحمد 

 عسگرخانی
 بین المللروابط 

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/07/05

35 4448 

اثر قهقرایی اراده در 
تعهد به نفع شخص 

 ثالث

مجید مهدوي 

 جویباري

رضا شکوهی 

 زاده
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/07/03

36 4449 

رمان هاي اجتماعی و 
تصویر حکومت در ایران 

 )1300-1357(معاصر

محمودرضا 

 مقدم شاد
 96مهر  1396/07/03 دکتري علوم سیاسی ود فیرحیدا

37 4450 
سیاست خارجی آمریکا 

 و روابط ایران و آلمان

محمد نجفی 

 قدوسی

محمدرضا 

 تخشید
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/27

38 4451 

تحول تهدیدات و 
قدرت در سیستم هاي 

بین المللی پیچیده و 
 :بازدارندگی منطقه اي

 امریکا-یرانا

  جواد جوزي

 ده سفید
 روابط بین الملل فرهاد قاسمی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/27
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39 4452 

تحلیل تعارض مقررات 
آیین دادرسی کیفري 

با قانون  1392مصوب 
اساسی و سیاست هاي 

 کلی ابالغی

 سینا رستمی
غالمحسین 

 الهام

حقوق جزا و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/28

40 4453 

تعارض رژیم هاي 
حقوقی مالکیت فکري و 

معاهدات سرمایه 
مطالعه موردي :گذاري

مجوزهاي اجباري و 
 سلب مالکیت خزنده

محسن اهالی 

 آباده

نصراله 

 ابراهیمی

حقوق مالکیت 

 فکري

کارشناسی 

 ارشد
 96مهر  1396/06/29



 
 
 

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱٤  ١٣٩٦١٣٩٦���   ���     --پ�جاه و ش�مپ�جاه و ش�م    �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 1396مهر  تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/لنامهفص/ماهنامه ردیف

تابستان 1390پاییز / 9-8، 6-4،  2دوره  آموزه هاي حقوق کیفري دو فصلنامه 1
1394 

 -1390پاییز / 11،14، 9-7، 5-4شماره  آموزه هاي فقه مدنی دو فصلنامه 2
 1395زمستان 

اپی پی/ شماره سوم/ سال بیست و هشتم  آینه پژوهش دو ماهنامه 3
 1396مرداد و شهریور / 165

 95پاییز / 13شماره  پژهش هاي منطقه اي فصلنامه 4
 1396تابستان /48شماره / سال سیزدهم پژوهش هاي فقه و حقوق اسالمی فصلنامه 5

6 
شماره سی / دوره جدید سال بیست و چهارم پژوهشنامه مالیات فصلنامه

 -زمستان / 81 -80شماره مسلسل/ و دوم
 1396-95بهار 

 96بهار / 52شماره / سال چهارم حقوق اسالمی فصلنامه 7

بهار و / 1شماره / 13جلد / 107شماره  حقوق تطبیقی دو فصلنامه 8
 1396تابستان 

مهر / شماره شصت و ششم ؛ شصت و هفتم  دیده بان امنیت ملی  امهماه ن 9
 1396و آبان 

زمستان  -بهار / 4-1شماره / سال سی ام  سیاست خارجی فصلنامه 10
95 

 1396بهار / 1شماره / 47دوره  )مطالعات حقوق خصوصی( فصلنامه حقوق فصلنامه 11
 1396بهار / 1شماره / 47دروه  فصلنامه سیاست فصلنامه 12

/ 85پیاپی / / شماره سوم/ سال بیست و دوم )کاوشی نو در فقه( فقه  فصلنامه 13
 1394پاییز 

 1393زمستان / 80شماره / سال بیستم  )ع( فقه اهل بیت فصلنامه 14
 1396خرداد -اردیبهشت/ سال دوازدهم مدرسه حقوق  ماهنامه 15
 96بهار / / 97شماره / سال بیست و سوم مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز فصلنامه 16

پاییز /54پیاپی / 2شماره / سال چهاردهم مطالعات بین المللی فصلنامه 17
1396 



 
 
 

گاه ���ان––�زه � �زه �                                گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱٥  ١٣٩٦١٣٩٦���   ���     --پ�جاه و ش�مپ�جاه و ش�م    �ماره�ماره--مم��� ��� سال سال   --��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��

 مطالعات حقوق عمومی فصلنامه 18
 1396بهار / 1شماره / 47دوره 

 مطالعات حقوقی فصلنامه 19
 1396تابستان /شماره دوم/ دوره نهم

/ 85پیاپی / شماره سوم /سال بیست و سوم  مطالعات خاورمیانه فصلنامه 20
 1395پاییز 

هار ب/ 69پیاپی / سال هجدهم/ 1شماره مطالعات راهبردي جهان اسالم  فصلنامه 21
1396 

اسرائیل  -مطالعات منطقه اي  فصلنامه 22
 امریکا شناسی -شناسی 

زمستان / 1شماره / 63پیاپی / سال هجدهم
1395 

 




