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   1396 آبان لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 26 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی امیري کچمی زهرا 1

 26 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 2

 23 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی حسینی احمد 3

 21 ارشد   کارشناسی اي همطالعات منطق زنگنه سمیه 4

 17 ارشد   کارشناسی اي همطالعات منطق میري سیدرضا 5

 16 هیات علمی علوم سیاسی حاجی ناصري سعید 6

 16 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سعید محمدحسین  7

 15 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی عسگري لیاقت علی 8

 15  تخصصی  دکتري علوم سیاسی نظرپور رضا 9

 15 ارشد   کارشناسی المللروابط بین عادلی  عیسی  10

 15 ارشد   کارشناسی اي همطالعات منطق نجفی  نوید  11

 15 هیات علمی المللروابط بین میرعباسی باقر 12

 15 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی حاتمی مقدم سودابه 13

 14 هیات علمی حقوق خصوصی شکوهی زاده رضا 14

 13 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی یوسفی محمدعقیل 15

 13  کارشناسی حقوق جعفري زاویه کرد طوبی 16

 12 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی دانش احمدرضا 17

 12 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی شیخی مصطفی 18

 12  کارشناسی علوم سیاسی کریمی علی 19

 11  تخصصی  دکتري علوم سیاسی پورابراهیم   محمدصادق  20



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

 10 نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی:  جامعه شناسی سیاسی 1

 8 چارچوبی نظري براي بررسی سیاست تطبیقی 2

 8 ارث -وصیت  -درسهایی از شفعه : دوره مقدماتی حقوق مدنی 3

 8 یاسی در ایراناسالم س 4

 7 افسانه انقالب هاي رنگی 5

 7 ریشه یابی علل ناکامی اصالحات و نوسازي سیاسی درا یران عصر قاجار: سنت و مدرنیته 6

 7 قانون حاکم در داوریهاي تجاري بین المللی 7

 7 قواعد عمومی قراردادها: حقوق مدنی 8

 6 سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 9

 6 نظریه در علوم سیاسی روش و 10

 6 درآمدي بر جامعه شناسی سیاسی 11

 6 بنیادهاي علم سیاست 12

 6 نظریه ها و رویکردها: روابط بین الملل 13

 5 تاریخ فلسفه 14

 5 پنجاه سال نفت ایران 15

 5 )مبانی علم سیاست نظري و تاسیسی( آموزش دانش سیاسی  16

 5 موانع توسعه سیاسی در ایران امروز 17

 5 روش شناسی علوم سیاسی 18

 5 جهانی شدن، سیاست و قدرت: جامعه شناسی سیاسی معاصر 19

 5 تاریخ اندیشه هاي سیاسی در قرن بیستم 20
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1396آبان   -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 

٣٠ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 جان ژاپني

 ھويت انديشان و میراث فكري احمد فرديد

كاربرد روانشناسي در: روانشناسي شھادت قضايي  
 شھادت قضايي

 دين و جامعه صنعتي پیشرفته

 تحلیل گفتماني اسالم ھاي سیاسي در افغانستان

 مطالعه تطبیقي حقوق زن در اديان و مكاتب، حقوق ايران
نسیون رفع تبعیض علیه زنانو كنوا  

 احكام سوء عرضه كاال در حقوق اسالمي

 فقه سیاسي

 باروري ھاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوق

 جايگاه تغییر جنسیت در نظام حقوقي ايران

با مروري بر نقش داعیان: بیداري و بین الملل اسالمي  
 قرآني در دو سده اخیر
 اسالم و محیط زيست

بط خارجي دولت اسالميصلح و منازعه در روا  

 اسالم سیاسي در ايران

 بررسي چھار دھه تحول خواھي در ايران معاصر

مباني، ريشه ھا و(درآمدي بر نھضت ھاي آزادي بخش   
 (انديشه ھا

ع(تعالیم امام محمد باقر : نخستین انديشه ھاي شیعي ) 

 حقوق اطفال و نوجوانان بررسي تطبیقي

 مفھوم فرديت در اسالم ايراني

ديشه سیاسي در گفتمان علويان  

سرگذشت زندگاني من(خاطرات شیخ ابراھیم زنجاني  ) 

 نقش رسانه ھا بر دين گريزي و دين پذيري در جوامع
 مختلف

 اسناد بین الملل اول

 تازه مسلمانان بريتانیا

 فرھنگ آلمان پس از جنگ

 چھار خطابه از سیسرون

 روسیه جامعه، سیاست و حكومت

عامل و تقابل اسالم و مسیحیت درمدجنان پژوھشي در ت  
 اسپانیا

 بوسني در گذر زمان

٢٠٠٠ -١٧٧٤سیاست خارجي تركیه   

B5241 .M6J319 

BBR1407 .H3H6 

BF768 .F3B6 

BL60 .B4R419 

BP11 .S5T3 

BP189 .H6M6 

BP190 .A4A4 

BP198.6 .M5F4 

BP198.6 .T3R4 

BP198.6 .T3V4 

BP229 .K51B5 

BP230.155 .K5I819 

BP231 .A7S6 

BP231 .H6I8 

BP231 .Q3B3 

BP233 .M6D3 

BP239.2 .L3E319 

BP253.4 .Z3H6 

BP287.2 .A4M3 

BP38.09 .S5A5 

BP80 .Z3A3 

BV652.95 .K3N3 

D363 .M3F519 

DA125 .M6Z419 

DD67 .M3P619 

DG260 .C519 

DK510.763 .S2R6 

DP103 .H4M3 

DR1685 .A4B6 

DR474 .H3T819 

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 

 پديدآور

 مور، چارلز الگزاندر

 ھاشمي، محمدمنصور

 بزرگمھر، امیرعباس

 .بك فورد، جیمز ا

 شفايي، امان اهللا

 حسیني مقدم، سیدعسكري

 علیزاده، مھدي

 میراحمدي، منصور

 رضانیا معلم، محمدرضا

 ويسي، اصالن

 خوش منش، ابوالفضل

 خشن، حسین احمد

 ارجیني، حسین

 حسیني زاده ، محمدعلي

ر، رحمنقھرمانپو  

 موسسه مطالعات انديشه سازان
 نور

 الالني، آرزينا

 زھروي، رضا

 احمدي، فرشته

 دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه
پژوھشگاه علوم و فرھنگ. قم   

پژوھشکده فقه و حقوق. اسالمي   
 زنجاني ، ابراھیم

 کاشاني، مجید

 ماركس، كارل

 زبیري، كیت

 مك لالند، چارلز

 سیسرو، ماركوس تولیوس

نايي، مھديس  

 ھمتي گلیان، عبداهللا

 اكبري، حسین

ويلیام ام  ھیل،   
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 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

 سرزمین عقابھا تاريخ و فرھنگ مردم آلباني

 تاثیر انتفاضه بر رژيم صھیونیستي

 تاريخ سبئوس

 تاريخ آسیاي مركزي و جاده ابريشم پیش از ظھور اسالم

 در ستايش تمدن اسالمي ـ مسیحي

مديريت منازعه در پرتو تسلیحات ھسته: ھند و پاكستان  
 اي
یاست و جامعه در ھندوستانس  

ه٦٥٦ - ١٦( در روزگار خالفت اسالمي : كرد و كردستان  / 
 (م 1258 - 637

 تاريخ سیاسي اجتماعي خاورمیانه از عصر قديم تا پس از
 عصر جديد

 تحلیلي بر سیاستگذاري امنیت ملي عراق

 جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز

  سیستاني دراجتماعي آيت اهللا -ديدگاه ھاي سیاسي 
 مسائل عراق

 حمله اسرائیل به لبنان

 بحران سوريه و بازيگران منطقه اي

 :نگاھي به روابط تاريخي و فرھنگي ايران و دانمارك
مجموعه(بزرگداشت ھشتاد سال روابط ديپلماتیک   

انگلیسي-فارسي) مقاالت  
 ارتش ايران ساساني آغاز سده سوم تا نیمه سده ھفتم

 میالدي
ه شناختي ھويت ملي در ايران با تاكید بر تكوين جامع

 دوره
از ھمزيستي تا رويارويي(تجار و دولت در عصر قاجار   ) 

مطالعه موردي ونزويال: روابط ايران و آمريكاي التین  

 انديشه سیاسي در ايران باستان

اجتماعي -احزاب سیاسي و خط مشي ھاي اقتصادي   

١٣٢٠حزب دموكرات ايران و تحوالت دھه   

تاملي درباره رابطه حزب و: احزاب سیاسي و ھويت   
 ھويت در ايران

 ھمه مردان مصدق

 اسناد، بیانیه ھا و صورتجلسات جبھه ملي دوم

يك نسل پس از آيت اهللا بروجردي: فقیھان و انقالب ايران  

 بازتابھاي انقالب اسالمي ايران

 ايده ھاي نجات بخش بشريت در انقالب ھاي بزرگ
یه و ايرانفرانسه، روس  

 ھفده سال تالش در مسیر تحقق اھداف انقالب فرھنگي
 گزارش توصیفي و موضوعي مصوبات :1363 - 1380

 شوراي عالي انقالب فرھنگي

DR910 .Z5S2 

DS119.7 .M3M419 

DS186 .S4A719 

DS329.4 .H3G419 

DS36.85 .B8C319 

DS421 .F3H4 

DS445 .T5S5 

DS59 .S4K6 

DS62 .H6T3 

DS70.6 .A7A219 

DS706 .O4J3 

DS79.76 .S519 

DS87.53 .I819 

DS98.6 .N4B6 

DSE139 .D3H3 

DSR117 .N5S319 

DSR1178 .G6T3 

DSR1314 .R3T6 

DSR139 .A4A3 

DSR140 .A4A5 

DSR1499 .S5A4 

DSR1501 .M6H4 

DSR1504.5 .N3A4 

DSR1515 .K3H3 

DSR1516 .S5A8 

DSR1563 .T3F3 

DSR1564 .B35 

DSR1564 .T3A4 

DSR1591 .S4S4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 ضیائي، علي اكبر

 مسیري، عبدالوھاب

 سبئوس، اسقف باگراتونیك

 ھوسیگ، ھانس ويلھم

ريچارد  بولت،   

 فاطمي نژاد،سیداحمد

 تیشه يار، ماندانا

 صديق توفیق، زرار

 ھوشي سادات، محمد

 عبدالزھراء، ياسر

 علمايي فر، ابوالفضل

 سیستاني، سیدعلي

 شمس دولت آبادي، محمد رضا

لينجات، سیدع  

 ھمايش بزرگداشت ھشتادمین
  سالگرد روابط ايران و دانمارك 

 (تھران : 1392)
 نیكول، ديويد

 گودرزي، حسین

 رھبري، ھادي

 آدينه وند، احمد

 احمدوند، شجاع

 شمس، عبدالحمید

 مدير شانه چي، محسن

 نظري، علي اشرف

 كديور، منوچھر

 شجاع، علي

 طباطبايي، سیدھادي

 خرمشاد، محمدباقر

اظمي، مسعوداخوان ك  

 شوراي عالي انقالب فرھنگي
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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 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 
 
 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

ي اسالمي ايران در خاور میانهسیاست خارجي جمھور : 
٢٠١١و تحوالت عربي  ٢٠٠١سپتامبر  ١١بین حوادث   

آسیب شناسي سیاست خارجي جمھوري اسالمي 
 ايران

روابط ايران و عثماني در آستانه برافتادن: (فتحنامه ايروان          
ھجري قمري ١١٣٧ - ١١٣٢) صفويان  

سیاسي ھخامنشي تاريخ  

تاريخچه و ترجمه كامل متن: استوانه كورش بزرگ  

 تاريخچه مرز و مرزباني در ايران

 راه ابريشم جديد؛ يك كمربند، يك جاده؛ نظريه چیني براي
 رھايي از محدوديت ھاي استراتژيكي

 تمدن ايراني؛ فراسوي مرزھا

نگاھي به تاريخچه ايران شناسي: ايران شناسي در ژاپن  
شھاي ايران پژوھان ژاپنو تال  

 ھمبستگي ملي در ايران

با تاكید بر انديشه ھاي( دين، انقالب اسالمي و ھويت  
ره(امام خمیني ) ) 

 مباني ھويت ايراني

چگونگي اداره رقابت آمريكا و شوروي: طرح بازي  

 سیاست خارجي امريكا در خاورمیانه

 پايان قرن آمريكا ؟

 ھشت مقاله درباره آمريكا ستیزي

زن در تحلیل ھا و ديدگاه : ینیسم و مردم شناسيفم
 ھاي

 فھم علم اجتماعي  

 روش و نظريه در علوم اجتماعي

 مباحث اصلي در اقتصاد سیاسي جديد

 نگاھي به تجارب زنان كارآفرين در ايران

شكل گیري، عملكرد و آثار(روايت سازماني كه بود   
 (سازمان صنايع ملي ايران

فرصت ھا و تھديدات براي ايران: اييھمگرايي آسی  

بر توسعه ي) فراملي(نقش شركت ھاي چند ملیتي   
 كشورھاي در حال توسعه

 تاثیر جنسیت بر اشتغال زنان

مروري بر نظريات نوسازي،: تغییر اجتماعي و توسعه  
 وابستگي و نظام جھاني

نگاھي به استراتژي توسعه: صنايع آينده: صنايع فرھنگي  
در چھار كشور، يك ايالت و يك شھر صنايع فرھنگي  

 متفكران بزرگ توسعه

 اياالت متحده آمريكا، تكنولوژي شیل و خاورمیانه

چالش جديد سیاست خارجي اروپا: امنیت انرژي  

DSR1650 .B3S5 

DSR1656 .B3A8 

DSR1656 .T8M6 

DSR219 .D3P619 

DSR235 .R3O8 

DSR25 .Q4T3 

DSR327.8 .M3R3 

DSR63 .M3T3 

DSR64 .R3I7 

DSR65 .F3Q3 

DSR65 .K5D5 

DSR65 .N3M3 

E183.8 .R8B719 

E183.8 .T4U519 

E743 .N9I819 

E902 .A2H3 

GN365.9 .R4S419 

H61 .T7U519 

H85 .S619 

HB171 .K419 

HB615 .N45 

HC412 .A8R4 

HC412 .S5H3 

HD2932 .K5N3 

HD6053 .M3T3 

HD75 .S619 

HD8039 .K3S319 

HD87.55 .F519 

HD9502 .U5A3 

HD9502 .Y6E519 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 برزگر، كیھان

 باقري مقدم، غالمرضا

 مصطفي آغا، سلحشور كماني

 داندامايف، محمد

 رزمجو، شاھرخ

 قیطاسي، حسن رضا

 ملكي، عباس

 مقصودي، مجتبي

 رجب زاده، ھاشم

 قمري، داريوش

 خسروي، علیرضا

 نصري، قدير

 رضائیان ، مھرداد

 تري، جنیس ج

جوزف اس  ناي،   

لدينعبداللھي نژاد، محمدشمس ا  

 ريد، اولین

 تريگ، راجر

 ھاروي، ديويد

 پین، آنتوني

 انجمن زنان مدير كارآفرين

 عظیمي، میكائیل

 شريعتي نیا، محسن

 خدادادي، اشرف

 ملک زاده، فھیمه

 حبیبي مظاھري ، محمود

 سوھانیان، محمدرضا

 سايمون، ديويد

 آجیلي، ھادي

 يانگز، ريچارد

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



يفرد  

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

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 

١١٥ 

١١٦ 

١١٧ 

١١٨ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 سیري در قراردادھاي نفتي ايران

 میادين مشترك نفت و گاز كشور؛ چالش ھا، فرصت ھا و
ينده پیش روآ  

 تعھد به دريافت در قرارداد فروش و انتقال گاز

 قراردادھاي خريد و فروش ال ان جي

 آثار الحاق جمھوري اسالمي ايران به سازمان جھاني
كشتیراني(تجارت بر خدمات حمل و نقل دريايي  ) 

 اقتصاد سیاسي بین الملل

 ماھیت حقوقي اوراق بھادار

اختار فدرالي اياالتنظام ھاي بودجه ريزي دولتي در س  
 متحده امريكا

بررسي: به سوي سیاستھاي ارتباطي واقع بینانه   
 تحلیلي از گرايشھا و انديشه ھاي نوين در زمینه ارتباطات

... 
رساله اي در روانشناسي: پیرامون خودمداري ايرانیان   

 اجتماعي مردم ايران
روان شناسي ھمیاري ھاي: دوراھي ھاي اجتماعي  

 اجتماعي
تباطات و سلطه فرھنگيار  

 جامعه شناسان بزرگ عصر تكوين

 جامعه شناسي تاريخي

با مقدمه زيگفريد كراكاور(گزيده مقاالت : گئوگورگ زيمل  ) 

 نوسازي، تغییر فرھنگي و دموكراسي با مقدمه مولفان
 براي ترجمه فارسي كتاب
 آثار حقوقي فضاي مجازي

 فضاي مجازي و تحوالت ھويتي در ايران

و نظم ھاي اجتماعيخشونت   

زن در گستره ي تاريخ تكامل: مادر ساالري  

مسايل، تحلیلھا و ديدگاھھا: آزادي زنان   

 آرايش، مد و بھره كشي از زنان

 ايران و ظرفیت ھاي فرھنگي زنان در جھان اسالم؛
 مطالعه موردي مالزي و اندونزي

از پدران ابژه تا مادران میل: سوبژكتیويته بدون سوژه ھا  
 ورز

تبعیض جنسي و افسانه ي فرصت ھاي: زنان و تبعیض   
 برابر

درباره ي آزادي زنان: معیار يگانه  

 مواد مخدر در ايران به روايت اسناد

مباني و كاركردھا: اعالم عمومي مجرم  

 مجموعه مقاالت جامعه شناختي درباره جرم، مجرم و
 مجازات در ايران

HD9576 .I7F35 1393 

HD9576 .I7K5 

HD9581 .I7M6 

HD9581 .Y3A9 

HE5212 .F3A8 

HF1359 .T3E5 

HG5720.2 .S5M3 

HJ2051 .L4P819 

HM1013 .L4T619 

HM1023 .Q3P5 

HM1111 .S619 

HM1206 .S3C619 

HM447 .F519 

HM487 .A2H519 

HM51 .S51I519 

HM831 .I5M6 

HM851 .F3A8 

HM851 .M5F3 

HM886 .N6V519 

HQ1121 .R4W419 

HQ1122 .R4P719 

HQ1154 .H3C619 

HQ1170 .S2I7 

HQ1190 .O4S819 

HQ1237.5 .F5B419 

HQ1426 .H3S519 

HV5801 .M6M3 

HV6005 .M6E4 

HV6026 .F3A2 

1 

1 

1 

6 

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

 فرشادگھر، ناصر

 خداپرست، يونس

 موسوي، سیده میترا

 يحیي زاده گنجي، حسن

 فتحي زاده، امیرھوشنگ

 تقوي، مھدي

 شوشي نسب، نفیسه

 لي، رابرت دي

 لي، جان

 قاضي مرادي، حسن

ون. ام. النگ، پل ا  

 شیلر، ھربرت

 اسكات، جان

 آبرامز، فیلیپ

 زيمل، گئورگ

 اينگلھارت، رونالد

ي، منصورهفصیح رامند  

 میرمحمدي، داوود

 نورث، داگالس سسیل

 ريد، اولین

 ريد، اولین

 ھنسن، جوزف

 صالحي، صغري

 اولیور، كلي

 فیگز، كیت

 ھريس، جانت

 محمدي، آيت اهللا

 مرتاضي، احمد

 عبدي، عباس

 ۸  ١٣٩٦١٣٩٦  آبان آبان   --مم��� ��� پ�جاه و پ�جاه و   �ماره�ماره  --مم��� ��� سال سال   --گاه ���انگاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا�� ��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا�� ––�زه � �زه �                 



 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

١١٩ 

١٢٠ 

١٢١ 

١٢٢ 

١٢٣ 

١٢٤ 

١٢٥ 

١٢٦ 

١٢٧ 

١٢٨ 

١٢٩ 

١٣٠ 

١٣١ 

١٣٢ 

١٣٣ 

١٣٤ 

١٣٥ 

١٣٦ 

١٣٧ 

١٣٨ 

١٣٩ 

١٤٠ 

١٤١ 

١٤٢ 

١٤٣ 

١٤٤ 

١٤٥ 

١٤٦ 

١٤٧ 

١٤٨ 

١٤٩ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 روانشناسي جنايي

 روانشناسي جوامع در شكل گیري تروريسم

١(داعش ) 

 جنسیت و خشونت

نقشهبررسي روش ھاي مختلف تھیه، تحلیل و كاربرد   
مجموعه مقاالت«ھاي جغرافیايي جرم  » 

 پول شويي و روش ھاي مبارزه با آن

فرآيند پاسخ دھي به( حقوق كیفري كودكان و نوجوانان   
 ( بزه كاري كودكان و نوجوانان

 كارل ماركس و جامعه شناسي شناخت

 مفھوم امر سیاسي

 رفتار انتخاباتي مردم ايران

 متفكرين سیاسي معاصر

یاسي در اسالم و ايرانانديشه ھاي س  

 درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سیاسي درايران

 جھاني شدن و تنوع فرھنگي

 اسطوره ي دولت

واقعیت ھاي سیاسي ساخته: سیاه، سفید، خاكستري   
 مي شوند؟

 ملیت

 نظريه ھاي ناسیونالیسم

 قدرت نرم و سیاست خارجي جمھوري اسالمي ايران

، دموكراسي ،  توسعه: درآمدي بر حكمراني خوب 
 جھاني

 ماھیت تعھدات حقوق بشري در نظام بین المللي 

چشم اندازي از: راھبردھاي مبارزه با فساد دولت ھا  
 فرھنگ ھاي مختلف

 دانشنامه سیاست حزبي

مطالعه تطبیقي قواعد حاكم بر(نظام حقوقي كابینه   
 ( انتخاب اعضاي كابینه درايران ،آمريكا و انگلستان

آسیب شناسانه در نظام انتخابات كند و كاوي  

 احزاب اسالمي و چشم انداز الئیسیته در تركیه

 توسعه و تحول حقوق پناھندگان

رويكردھاي متعارض به: (نظريه ھاي روابط بین الملل   
 (سیاست جھاني

 كلیات روابط بین الملل

 اصول و مباني روابط بین الملل

 نظريه ھاي روابط بین الملل

HV6080 .S6R3 

HV6431 .M3R3 

HV6432.5 .D3H4 

HV6558 .M6J4 

HV7936 .J3B3 

HV8079 .P6T3 

HV9076 .N5H6 

HX39.5 .A8K3 

JA74 .S3C619 

JA75.7 .S5R3 

JA83 .P3C6169 

JA84 .Q3A5 

JA84 .T3 

JA85 .N6C619 

JC241 .C38 

JC273 .T3S5 

JC311 .M5O519 

JC311 .O9T519 

JC330 .P6Q6 

JC49 .M6D3 

JC571 .H6M3 

JF1081 .G6219 

JF2051 .H319 

JQ1786 .R3N4 

JQ1789 .M6K3 

JQ1809 .E8A4 

JX4292 .S24 

JZ1242 .L3T519 

JZ1305 .D4K6 

JZ1305 .D4O8 

JZ1310 .T5219 

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 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 سوري، احمد

 منشوري، مسعود

 حیدري، شقايق

 محمدي اصل، عباس

عفريان، محمدحسنج  

 تذھیبي، فريده

 نیاز پور، امیر حسن

 آشتیاني، منوچھر

 اشمیت، كارل

 شريف زاده، محسن

 پارخ، بیخو

حاتم, قادري  

 طباطبائي ، جواد

 نوريس، پیپا

 كاسیرر، ارنست

 تاجیك، محمدرضا

 میلر، ديويد، م

 اوزكريملي، اوموت

 پوراحمدي، حسین

 مقدري، مھدي

 حسیني اكبرنژاد، ھاله

گ، ياھونگجان  

 بھشتي شیرازي، علیرضا

 رحیمي مقدم  ، حسین

 مشفق، محمدعلي

 اعتضادالسلطنه، نوژن

 صفائي ، جواد

 الوسن، استفاني

 دھقاني فیروزآبادي، سیدجالل

 دھقاني فیروزآبادي، سیدجالل

 میرفخرايي، حسن

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

نوانع   

١٥٠ 

١٥١ 

١٥٢ 

١٥٣ 

١٥٤ 

١٥٥ 

١٥٦ 

١٥٧ 

١٥٨ 

١٥٩ 

١٦٠ 

١٦١ 

١٦٢ 

١٦٣ 

١٦٤ 

١٦٥ 

١٦٦ 

١٦٧ 

١٦٨ 

١٦٩ 

١٧٠ 

١٧١ 

١٧٢ 

١٧٣ 

١٧٤ 

١٧٥ 

١٧٦ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 آينده اديان در روند جھاني شدن

 ديپلماسي دو جانبه

حقوق شوراي امنیت: حقوق سازمان ھاي بین المللي  

ھمكاري ھاي اجتماعي،سازمان ملل متحد و حصول   
 فرھنگي بین المللي

تحريم و حقوق بشر: شوراي امنیت سازمان ملل متحد  

 قراردادھاي ھمسان پیمانكاري، مشاوره، سرمايه گذاري
( بین المللي -فراملي -ملي ) 

 حقوق بیع بین المللي شرح كنوانسیون بیع بین الملل كاال
با اسنادمطالعه تطبیقي ( در پرتو دكترين و رويه قضايي   

 (بین المللي و حقوق ايران
 حقوق بیمه

 جرم سازمان يافته در قلمروي حقوق مالكیت فكري

 حمايت حقوقي از بانک ھاي اطالعاتي

مفاھیم فلسفي(مباحثي از فلسفه حقوق معاصر   - 
 (جامعه شناختي

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

 تابعیت در ايران و ساير كشورھا

مجموعه كامل اسناد: اسناد بین المللي حقوق بشر  
٢٠١٥تا  ١٩٢٤جھاني از   

 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي دعاوي، آموزه
 ھا، تفاسیر

 حمايت از مھاجران غیرقانوني در حقوق بین الملل

قانون حاكم: درس ھايي از داوريھاي نفتي   

واپیماييحقوق امنیت ھ  

مجموعه: (حقوق اقتصادي در سیاست گذاري عمومي   
 مقاالت نخستین ھمايش نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج

١٣٩٥ارديبھشت ٢١) ساله از منظر حقوق اقتصادي  

 حقوق مديريت جھاني علم

 تاثیر مستي بر مسئولیت كیفري ص در حقوق ايران و
 « انگلستان

 (Aut dedere aut judicare) تعھد به استرداد يا محاكمه
 در حقوق بین الملل كیفري

 تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل خصوصي

مطالعه تطبیقي(استفاده بالجھت  ) 

شرح قانون برگزاري مناقصات: حقوق صنعت احداث  

 میراث ھاي طبیعي جھاني در نظام حقوق بین المللي و
 داخلي

 : بايسته ھاي قانون نحوه اجراي محكومیت ھاي مالي
« ١٣٩٤شرح و نقد قانون  » 

JZ1318 .R4A9 

JZ1405 .R3B519 

JZ4839 .M6H6 

JZ4839 .M6S2 

JZ5006.7 .F3S5 

K1024 .H3Q3 

K1028 .S5H6 

K1241 .J3H6 

K1401 .M6J6 

K1443 .P3D419 

K230 .A7M3 

K235 .A7H6 

K3224 .A4T3 

K3240 .A5A8 

K3240.4 .J6I519 

K3275 .S5H4 

K3915 .M6D3 

K4100 .A2A919 

K487 .E6H3 

K487 .S3R819 

K5079 .S5T3 

K5445 .M5T3 

K7128 .R6T3 

K920 .R3E8 

KMH2754 .I8H6 

KMH3129 .R6M5 

KMH3525 .B3B3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 پديدآور

 رضايي، مھران

كیشان اس  رانا،   

 موسي زاده، رضا

 مصفا، نسرين

 فالح اسدي، مھداد

، جوادحداد  

 شعاريان، ابراھیم

 جباري، غالمحسین

 معظمي، شھال

 دركلي، استل

 آرين، شھرام

 رنجبريان، امیرحسین

 آل كجباف، حسین

 انصاري، باقر

 جوزف، سارا

 شھبازي، آرامش

 موحد، محمدعلي

 آبیراتنه ، رووانتیسا ايندرانات رامیا،
 م      - 1951

 ھمايش ملي نقد و تحلیل قوانین
له از منظر حقوقبرنامه پنج سا  

  :   ١٣٩٥  : نخستین ( اقتصادي 
 ( تھران

 روفرت، ماتیاس

 شاھرخ شھركي، عبدالكريم

 اردبیلي، محمدعلي

 رستمي نژاد، امید

 رحیمي، حبیب اهللا

 اسماعیلي ھريسي، ابراھیم

 رستمي، مرتضي

 بھرامي، بھرام

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



 رديف

 مخزن : 

ماشماره راھن  تعداد 
 نسخه

  عنوان

١٧٧ 

١٧٨ 

١٧٩ 

١٨٠ 

١٨١ 

١٨٢ 

١٨٣ 

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٨٧ 

١٨٨ 

١٨٩ 

١٩٠ 

١٩١ 

١٩٢ 

١٩٣ 

١٩٤ 

١٩٥ 

١٩٦ 

١٩٧ 

١٩٨ 

١٩٩ 

٢٠٠ 

٢٠١ 

٢٠٢ 

٢٠٣ 

٢٠٤ 

٢٠٥ 

٢٠٦ 

٢٠٧ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 آشنايي با حقوق اختراعات و اكتشافات نظامي

 حقوق جنین با تکیه بر سالمت جسمي و روحي او

 ماھیت حقوقي تصرف عدواني در قوانین ايران

 آيین دادرسي كیفري

 فروش اقساطي در حقوق بانكي

در حقوق ايران و مصر(معامله عین مرھونه  ) 

 اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري

بخش اختالفات( حقوق بازار اوراق بھادار  ) 

 بررسي مسائل كیفري و حقوقي چك

 حقوق ملت ھا

قواعد عمومي(لمللي حقوق مسئولیت بین ا ) 

 بحران ھسته اي در ايران؛ ناگفته ھاي يک ديپلمات

 حقوق بین المللي بشر دوستانه عرفي

 جنگ سايبري و حقوق جنگ

 حقوق دريايي تطبیقي

 ايده دانشگاه

 ھويت و ھمبستگي ملي در نظام آموزشي ايران

واكاوي فضاي جنسیتي(ديگري در اندروني  ) 

سیاسي به مثابه يك برامر ( تحلیل گفتمان سیاسي   
 (ساخت گفتماني

 تحلیل محتوي در علوم اجتماعي و انساني

 فصل ھاي تاريكي جنگ ھاي روس با ايران در شعر
 فارسي

 جغرافیاي سیاسي در شاھنامه فردوسي

 بازخواني خشونت پذيري زن ھاي ايراني؛ با تحلیل انسان
كلیدر"شناختي رمان  " 

وھشي در ساحتپژ: دھخدا در افق روشنفكري ايران  
 ھاي گوناگون انديشه دھخدا

 طنزھاي نفتي برگرفته از صفحات خواندني تاريخ سیاسي
 نفت ايران

 نمايش مصرف در سینماي ايران

 فرھنگ و امپريالیسم

 فرھنگ اصطالحات وقف

 فرھنگنامه تاريخ حوادث و رجال عصر پھلوي

 خلیج فارس و خوزستان

 سازمان ھمکاري شانگھاي

KMH3686 .P5A5 

KMH4070 .M6H6 

KMH4234 .S2M3 

KMH4610 .K5A9 

KMH689 .G6F6 

KMH718 .S4M6 

KMH920 .S5O7 

KMH937 .M5H6 

KMH939 .Q3B3 

KZ3410 .A7H6 

KZ4080 .C7S819 

KZ5675 .M6B6 

KZ6471 .C819 

KZ6718 .H3C919 

KZA1120 .M3H6 

LB2321 .J3I319 

LC71 .M3H6 

NA2543 .Z3B3 

P302.77 .R4T3 

P93 .H6C619 

PIR3796 .J3T3 

PIR4497 .J6K3 

PIR8047 .F3B3 

PIR8054 .A8D4 

PIR8058 .R3T3 

PN1995.9 .S6N3 

PN761 .S2C819 

R BP193.2 .A8M619 

R DSR1476 .F35 

R DSR2134 .S6K5 

R JZ5333 .S28 

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 

1 

3 

1 

1 

 پديدآور

 پیلوار، رحیم

مھدي ,مظفري   

 سلطاني، شھرام

 خالقي، علي

 گلشني، عصمت

 صدقي، غالمعلي

 شريفي، علیرضا

 میرزايي منفرد، غالمعلي

 قائم مقام فراھاني، محمدحسین

 اردالن، اسعد

 كرافورد، جیمز

 موسويان، سیدحسین

 آلورمن، كارولین

 ھريسون دينیس ، ھیثر

 معصومیان، پروين

 ياسپرس، كارل

 مقصودي، مجتبي

ند، مرضیهبھرامي بروم  

 رضايي پناه، امیر

 ھالستي، اوله

 طاھري خسروشاھي، محمد

 كاوندي كاتب، ابوالفضل

 فرھنگي، حسن

 اصیل، حجت اهللا

 راسخي لنگرودي، احمد

 سلطاني گردفرامرزي، مھدي

 سعید، ادوارد

 عتیقي، محمد كل عبیداهللا

 رضايي، حسن

 سلطاني، سلطانعلي

دفتر. وزارت امور خارجه. ايران  
سیاسي و بین المللي مطالعات . 
 گروه پايه

گاه ���ان––�زه � �زه �                  گاه ���ان��ر� �طالع رسا�ی �تا�خا� دا���ده �قوق و ع�وم �یا�ی دا��  ۱۱  ١٣٩٦١٣٩٦  آبان آبان   --مم��� ��� پ�جاه و پ�جاه و   �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

٢٠٨ 

٢٠٩ 

٢١٠ 

٢١١ 

٢١٢ 

٢١٣ 

٢١٤ 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

 گزيده آراء داوري مركز داوري اتاق ايران

 قانون آيین دادرسي كیفري در نظم حقوقي كنوني مصوب
٢٤/٣/١٣٩٤با اصالحات  4/12/1392  

 اساسنامه ديوان كیفري بین المللي و سند نھائي
٢٦/٤/٧٧كنفرانس ديپلماتیك رم   

 سال نماي امنیت ملي جمھوري اسالمي ايران

ديرينه شناسي ادراك پزشكي: پیدايش كلینیك  

 بررسي اجمالي قوانین و مقررات استانداردھاي صنعتي

 حفاظت محیط زيست از ديدگاه اخالقي، فقھي و حقوقي

R KMH1829 .K3G6 

R KMH4610 .V4Q3 

R KZ6310 .A85 

R UA853 .A4S2 

R133 .F6B719 

T59.2 .S2B3 

TD170 .B6H4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  234

 پديدآور

 كاكاوند، محمد

 وروايي، اكبر

 قوه قضائیه جمھوري اسالمي
 ايران، دفتر امور بین الملل

 پژوھشكده مطالعات راھبردي

میشلفوكو،   

 صفركوھپايه، كورش

 بلوچیان طرقي، مريم
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1396آبان   -التین تازه هاي کتاب هاي

                
        

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

1 

2 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

Iran, dictatorship and development 

Regional powers and security orders:a theoretical 
framework 

DS318 .H24 1979 

JZ5588 .S7R4 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  2

 پديدآور

Halliday, Fred 

Stewart-Ingersoll, Robert. 
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 1396  آبان-تازه 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 4452 

تحلیل تعارض مقررات 

آیین دادرسی کیفري 

با قانون  1392مصوب 

اساسی و سیاست هاي 

 لی ابالغیک

 سینا رستمی
غالمحسین 

 الهام
 حقوق جزا 

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/28

2 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
 96آبان  1396/06/29

3 4454 

نقش عنصر آگاهی و 

تحول در اندیشه ي 

سیاسی در رقم زدن 

تحول و تغییر عینی در 

سیاست درایران پس از 

 انقالب اسالمی

 96آبان  1395/07/12 دکتري علوم سیاسی احمد موثقی امین پرتو

4 4455 
قواعد عمومی حاکم بر 

تضمینات در معامالت 

 دولتی

 حقوق خصوصی ن ایزانلومحس رامین حیدري
کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1395/07/12

5 4456 

نقش زیست جهان و 

التفاتمندي ذهن عربی 

در به قدرت رسیدن 

 خلفاء راشدین

 سامان رحمانی
مهدي فدایی 

 مهربانی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/29

6 4457 

بررسی علل تغییر الگوي 

مصرف مواد مخدر با 

د بر نقش خرده تاکی

 فرهنگ ها

 حقوق جزا  عباس شیري فاطمه اسدي
کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1395/07/13
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توابع قراردادهاي  درمان  4458 7

 ناباروري
 حقوق خصوصی محسن صفري زهرا براتی

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/27

8 4459 
بررسی حقوقی چالش 

ها و عملکردهاي بنیاد 

 گرانشهید و امور ایثار

 حقوق عمومی فیروز اصالنی فاطمه اصحابی
کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/26

انحالل قراردادهاي  4460 9

 باروري آزمایشگاهی

محمدرضا 

 شاهینی
 حقوق خصوصی محسن صفري

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/27

10 4461 

سیستم توزیع کرسی ها 

در انتخابات پارلمان سال 

آن  عراق و نسبت2014

 با دموکراسی

محمدصالح 

 عطار
 حمزه صفوي

 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/29

11 4462 
یررسی تاثیر فقهی نفی 

سبیل بر قراردادهاي 

 نفتی ایران

یعقوب پناهی 

 مهر

ابراهیم موسی 

 زاده

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/28

12 4463 

مقامات حق دستیابی به 

عالی سیاسی در نظام 

جمهوري اسالمی 

رهبري ریاست (ایران

جمهوري نمایندگی 

مجلس خبرگان مجلس 

 )شوراي اسالمی

صائب دست 

 پیمان
 حقوق عمومی ولی رستمی

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/25

13 4464 
نظارت حقوقی بر 

بازارهاي سرمایه غیر 

 متشکل 

عباس 

 احضاري
 محمود باقري

جاري ق ت.حقو

 اقتصادي 

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/22

14 4465 

طراحی الگویی عملی 

براي توسعه پیدار 

اقتصادي ایران با توجه 

به شرایط اقتصادي 

 سیاسی کشور

محمدمهدي 

 احمدي معین

عباس مصلی 

 نژاد
 96آبان  1396/06/29 دکتري علوم سیاسی

15 4466 

زمینه هاي اجتماعی 

شکل گیري 

 حشد"حرکت

  در عراق"الشعبی

2013-2015 

 مهند حامد
محمدصادق 

 کوشکی

 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/07/03
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16 4467 

صورتبندي نظریات 

مشروعیت در جمهوري 

 اسالمی ایران

حامد فالحی 

 اصل
 علوم سیاسی داود فیرحی

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/13

17 4468 

اقتصاد سیاسی توسعه در 

برزیل و آرژانتین،از 

 به بعد1990

سیدرضا تقوي 

 نژاد

محمدعلی 

 شیرخانی
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/27

18 4469 

نقش گفتمان در 

سیاستگذاري جامعه 

مطالعه (پذیري فرهنگی

شهروندان  :موردي

 )جمهوري اسالمی ایران

 محمد ربانی
کیومرث 

 ناشتریا

سیاستگذاري 

 عمومی
 96آبان  1396/07/04 دکتري

19 4470 
زمینه هاي تاریخی و 

فرهنگی جنبش استقالل 

 طلبی در ولز

 کامبیز رحیمی
حسین 

 زحمتکش

 مطالعات

 منطقه اي 

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1395/03/30

20 4471 

قواعد مشترك معافیت از 

مسئولیت مدنی در 

حقوق ایران،فقه امامیه و 

 انگلیسحقوق 

 رضا علیخانی
محمسن 

 صفري
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/20

21 4472 

تبیین رفتار سیاست 

خارجی ایران در قبال 

رژیم صهیونیستی در دو 

دوره قبل و بعد از 

 انقالب

 امین معینی

محمدجعفر 

جوادي 

 ارجمند

 علوم سیاسی
کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1395/06/27

22 4473 

ایش جنگ و تحول فرس

در رفتار سیاست 

خارجی ایارن از صدور 

 598تا پذیرش قطعنامه 

 96آبان  1391/11/25 دکتري علوم سیاسی ابراهیم متقی ایرج همتی
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23 4474 

بررسی نظریه تقنینی 

نظام حکومتی مبتنی بر 

 والیت مطلقه فقیه

محمد جواهري 

 طهرانی

عباسعلی 

 کدخدایی
 96آبان  1396/03/30 دکتري حقوق عمومی

24 4475 

مشروعیت بخشی به 

سیاست هاي ایاالت 

متحده در آسیاي 

 ):2001-2016(غربی

 رویکردي گفتمانی

 حسین رجایی
حمیرا 

 مشیرزاده
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/06/27

25 4476 

بررسی آینده روابط ایران 

و عربستان؛ارائه 

راهکارهایی براي برون 

 موجود رفت از وضع

علی اکبر 

 فهیمی

محمدمهدي 

 اسماعیلی
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1396/07/26

26 4477 

فرهنگ کنفوسیوسی و 

سیاست خارجی چین در 

دوران دودمان 

 )1644-1911(جینگ

 صدرا اشکانی
حمیرا 

 مشیرزاده
 روابط بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 96آبان  1395/07/13
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 1396 آبان ریات تازه هاي نش

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1396آذر  -آبان ،106شماره  چشم انداز ایران  نامه دو ماه 1
 1396آذر  -آبان ، 68-67شماره  دیده بان امنیت ملی ماهنامه 2
 96بهار و تابستان  ،17شماره  راه وکالت دو فصلنامه 3
 93زمستان ، 9شماره  ي رأ فصلنامه 4
 1394بهار و تابستان   ،82-81شماره   فقه اهل بیت دو فصلنامه 5
 1396مرداد  -تیر ،117-116شماره  مدرسه حقوق ماهنامه 6
 1395زمستان  ،4شماره  ،86پیاپی  مطالعات خاورمیانه فصلنامه 7
 1396تابستان  ،2شماره  ،76پیاپی  مطالعات راهبردي فصلنامه 8

 




