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   1396 ذرآ لیست اعضاء با بیشترین کتاب امانت گرفته شده در

 ب امانتیتک تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 43 هیات علمی علوم سیاسی معینی علمداري جهانگیر 1

 27 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی امیري کچمی زهرا 2

 17 ارشد   کارشناسی اروپامطالعات  اراده شاهی  مهدي 3

 17  تخصصی  دکتري اندیشه سیاسی نظرپور رضا 4

 15 هیات علمی حقوق بین الملل میرعباسی باقر 5

 14 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی سلیمانی مسعود 6

 13 ارشد   کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی رامخو فایزه 7

 12 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی میرزاده   ناهید  8

 12 ارشد   کارشناسی آسیاي مرکزي و قفقاز زنگنه سمیه 9

 12  تخصصی  دکتري حقوق خصوصی راضی  سپیده  10

 12  تخصصی  دکتري جامعه شناسی سیاسی جباري محمدحسن 11

 12  تخصصی  دکتري حقوق خصوصی بهروز  جواد  12

 11 ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی بهشتی پور زینب 13

 11  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی رئیسی مجید 14

 11  ارشد   کارشناسی حقوق خصوصی نصیري آسایش  مریم  15

 11  کارشناسی حقوق غفاري امیر 16

 11  تخصصی  دکتري روابط بین الملل افتخاري غالمرضا 17

 11  ارشد   کارشناسی علوم سیاسی دانش احمدرضا 18

 11  ارشد   کارشناسی مطالعات منطقه اي پازوکی  مهدخت  19

 11 ارشد   کارشناسی علوم سیاسی رضایی فدشکویه پریسا 20



1396آذر–امانت  تعدادهاي داراي بیشترین کتابه   
 تعداد دفعات   کتاب  عنوان ردیف

 10 تحول در نظریه هاي روابط بین الملل 1

 9 اسالم سیاسی در ایران 2

 8 مدلهاي دمکراسی 3

 8 نظریه ها و رویکردها: روابط بین الملل 4

 7 قانون حاکم در داوریهاي تجاري بین المللی 5

 6 2جلد - اریخ جهان در قرن بیستمت 6

 6 افسانه انقالب هاي رنگی 7

 6 سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 8

 6 نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی:  جامعه شناسی سیاسی 9

 6 بنیان هاي نظري نظم و رژیم هاي بین المللی: نظریه هاي روابط بین الملل 10

 6 نهادهاي قضایی فرانسه 11

 6 آیین دادرسی مدنی دوره ي پیشرفته 12

 6 ودیعه ، عاریه ، وکالت، ضمان، حواله ، کفالت : وثیقه هاي دین -حقوق مدنی، عقوداذنی  13

 6 پزشکی قانونی براي دانشجویان رشته حقوق 14

 5 تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران 15

 5 )نظري و عملی(روش تحقیق در علوم اجتماعی  16

 5 تولد زندان: مراقبت و تنبیه 17

 5 تاریخ فلسفه سیاسی غرب از آغاز تا پایان سده هاي میانه 18

 5 مفاهیم کلیدي در علم سیاست 19

 5 26جلد - جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم 20
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1396آذر   -تازه هاي کتاب هاي فارسی

                
        

 رديف

 مخزن : 

 تعداد شماره راھنما
 نسخه

  عنوان

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 دانشكده حقوق و علوم سیاسي

تركیهبسیج اسالم سیاسي در   

از تروا تا ويتنام: خردي تاريخ بي  

بررسي مدارك مورد) : مبالغه مستعار(ھیاھو بر سر ھیچ   
 استناد شیوخ در ادعا بر جزاير تنب كوچك، تنب بزرگ،

 ابوموسي
كشور١٠مطالعه موردي (جغرافیاي فرھنگي جھان اسالم   

 (اسالمي منتخب
 پیش در آمدي بر علوم سیاست گذاري

ملي كردن و غرامت: ري ھاي نفتي درس ھايي از داو  

مشروعیت سنجي حقوقي: تحلیل انتقادي تحريم ھا   
 تحريم ھاي اقتصادي يكجانبه آمريكا علیه ايران

 نگاھي به صندوق توسعه ملي و حساب ذخیره ارزي در
 برنامه ھاي سوم تا پنجم توسعه

 اقتصاد و جامعه

لعهمطا( سیاست جنايي ايران در قبال جرايم رايانه اي   
 (تطبیقي با اسناد بین المللي

فرايندھاي تاثیرگذاري و(روابط با آمريكا و ايران : چین  
 (تاثیرپذيري

 پسااستعمار و نظم جھاني

 حمايت از حقوق فرھنگي اقلیت ھاي قومي در حقوق بین
با نگاھي به وضعیت كردھا در تركیه: الملل  

 نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف

 تملك اراضي اشخاص در طرح ھاي عمومي و عمراني
 شھرداري ھا و دولت در نظم حقوق كنوني مشتمل بر

 نكاتي كاربردي از اليحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي
 حقوق نفت و گاز در نروژ و ايران

 فلسفه حقوق بین الملل

 جامعه شناسي نخبه پروري

BP231 .E4M619 

D210 .T8M319 

DSR2143 .M6H3 

GF671 .A4J6 

H97 .L3P719 

HD9560.5 .M6D3 

HF1586.4 .E8T3 

HG177.5 .N45 

HM590 .W6W519 

HV6773 .P6S5 

JQ1080 .S5C5 

JV51 .K5P3 

K3242 .F3H4 

K3661 .T3N4 

KMH3041.5 .M6T3 

KNN3366 .S4H6 

KZ3410 .S5F3 

LB1062 .N3J3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مجموع کل نسخه ھا :  19

 پديدآور

 الیگور، بانو

 تاكمن ، باربارا ورتھايم

 موحد، محمدعلي

 احمدي، علي

 السول، ھارولد دوايت

 موحد، محمدعلي

 اسالمي گیالني، محمدصادق

 صندوق توسعه ملي

 وبر، ماكس

 پورقھرماني كلتپه، بابك

 دانشگاه تھران

 خاني، محمدحسن

 فضائلي، مصطفي

 تديني، سیدعباس

 محمدي، امید

سیدمحمدتقيسیف،   

 شھبازي، آرامش

 ناظري، مھرداد
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 1396  ذرآ-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 4478 

تحلیل مبانی تحدید 

حقوق ملت در قانون 

اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران و فرانسه 

اسداله علی 

 زاده
 96آذر 1396/07/17 دکتري حقوق عمومی خیراله پروین

2 4479 
بررسی حق مسکن زوجه 

 و شرایط آن
 مریم صادقی

محمدعلی 

 انصاري پور
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/25

3 4480 

بررسی اصول و قواعد 

تضمین امنیت قضایی در 

نظام حقوقی ایران و اسناد 

 ق بشربین المللی حقو

جواد 

غالمزاده 

 دهنوي

 حقوق بشر ولی رستمی
کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/26

4 4481 

بستر حقوقی قرارداهاي 

توسعه اي زیرساخت هاي 

 حمل و نقل هوایی

فاطمه 

عبدالهی 

 الشکی

 حقوق هوایی مجید غمامی
کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/07/04

5 4482 
کاربرد منطق فازي در 

 حقوق  

مصطفی 

 طباطبائی

حسن جعفري 

 تبار
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1387/12/12

6 4483 

حقوقی -بررسی فقهی

امتناع یا اعسار از پرداخت 

 مهریه

 مریم احمدي
محمدعلی 

 انصاري پور
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/07/03

7 4484 

شیوه تامین مالی بخش 

باالدستی صنعت نفت 

بزارهاي ایران از طریق ا

 )صکوك(مالی اسالمی

مرضیه حسین 

 جانی
 ولی رستمی

حقوق نفت و 

 گاز

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/20

8 4485 

تحلیل حقوقی قرارداد 

مدیریت بهره برداري و 

 محضنگهداري خدماتی 

سیده آمنه 

 قیامی تکلیمی

محمد 

 طباطبائی نژاد 

حقوق تجاري 

 بین المللی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1395/12/02
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9 4486 

برسی مقایسه اي 

دیپلماسی عمومی ترکیه و 

عربستان سعودي در حوزه 

شیعی پیرامونی ایران با 

هدف رویکردسازي براي 

 جمهوري اسالمی ایران

رضا بهزادیان 

 نژاد
 علوم سیاسی ابراهیم متقی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1395/07/12

10 4487 
تبیین مقتضاي ذات نکاح 

 نو معیار تشخیص آ

سعید 

 خداویسی

محمدعلی 

 انصاري پور
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/21

11 4488 

سیاست جنایی کارآمد 

جهت سالم سازي فضاي 

سایبر از محتواي مجرمانه 

 و کاربري آن

زهراسادات 

علیزاده 

 طباطبایی

 محمد حسینی
حقوق جزا و 

 شناسی جرم
 96آذر 1395/12/08 دکتري

12 4489 
ت خسارت توسط بازیاف

 نقل بیمه گر در بیمه هاي حمل و

مهصومه 

 ناظري فینی

امیر صادقی 

 نشاط
 حقوق خصوصی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/28

13 4490 

مزاحمت براي زنان و 

اطفال در اماکن عمومی و 

معابر در حقوق کیفري 

 ایران و انگلستان

مهدیه 

 مرزبانی
 علی خالقی

حقوق جزا و 

 شناسی جرم

ناسی کارش

 ارشد
 96آذر 1395/07/13

14 4491 

جرائم مدیران و بازرسان 

شرکت هاي تجارتی در 

الیحه تجارت،مصوب 

کمیسیون قضایی و 

 حقوقی مجلس

سیده مریم 

 برش نورد
 حمید بهره مند

و  احقوق جز

 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/26

15 4492 

جرم شناسی تحلیل 

تخریب جنگل و تصرف 

استان  (منابع طبیعی

 )کهکیلویه و بویر احمد

رحیم 

عسکري 

 کمهري

فیروز 

محمودي 

 جانکی

حقوق جزا و 

 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/28

16 4493 

تضمین آزادي هاي فردي 

و اجتماعی در پرتو 

آراءهیات عمومی دیوان 

 عدالت اداري

 حقوق عمومی پروینخیراله  شهاب اقبال
کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/25



 
 
 

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

17 4494 

بررسی تطبیقی سیاست 

هاي زیست محیطی در 

تا سال  1376ایران از سال

مطالعه  1392

مشکل بحران آب :موردي

 در اصفهان

 مجید وحید سعید اخوان
سیاستگذاري 

 عمومی
 96آذر 1396/06/28 دکتري

18 4495 

الگوي مطلوب دادرسی 

ر اساس الزامات اساسی ب

و ظرفیت هاي مقرر در 

حقوق اساسی جمهوري 

 اسالمی ایران

میثم درویش 

 متولی
 96آذر 1396/04/17 دکتري حقوق عمومی فیروز اصالنی

19 4496 

کمال گرایی کیفري و 

بازتاب آن در نظام حقوقی 

 کنونی ایران

بشري 

 محمدي فرد
 محسن برهانی

حقوق جزا و 

 شناسی جرم
 96آذر 1396/06/12 دکتري

20 4497 

الزامات حقوقی سیاست 

هاي کلی انتخابات در 

 جمهوري اسالمی ایران

هادي نعمتی 

 هابیل
 حقوق عمومی بیژن عباسی

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/07/03

21 4498 
دیه غیرمسلمان در حقوق 

 کیفري
 محمد نیازي

غالمحسین 

 الهام

حقوق جزا و 

 شناسی جرم

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/06/28

22 4499 

بررسی حقوقی بدرفتاري 

با خویشتن و ارتباط با 

 حق بر زندگی 

مهدي 

 عسگري

محمدجواد 

 جاوید
 حقوق بشر

کارشناسی 

 ارشد
 96آذر 1396/07/03

23 4500 

شکل گیري نظام امنیت 

دسته جمعی در دریاي 

 موانع؛ ضرورت ها؛:خزر

 راهکارها

 مطالعات منطقه اي حمزه صفوي زینب ریحانی
شناسی کار

 ارشد
 96آذر 1396/06/27



 
 
 

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

 1396 ذرآ تازه هاي نشریات 

 آخرین شماره دریافتی عنوان نشریه مجله/فصلنامه/ماهنامه ردیف

 1395زمستان / 59شماره / سال سیزدهم توسعه سازمانی پلیس فصلنامه 1
 1395زمستان / پیاپی پنجمشماره / سال دوم جستارهاي فقهی و اصولی  فصلنامه 2

 حکومت اسالمی نامهفصل 3
شماره /84پیاپی شماره / سال بیست و دوم 

 1396تابستان / دوم

زمستان / شماره چهارم/ سال بیست و دوم )کاوشی نو در فقه(فقه  فصلنامه 4
1394 

 فصلنامه 5
اریخ شفاهی دفاع ت(الماس ایران 

 )مقدس
 1396تابستان / شماره پنجم/ سال دوم

 1396تابستان / 2شماره /47دوره  ومیمطالعات حقوق عم فصلنامه  6

تابستان / 70پیاپی شماره /هجدهمسال  مطالعات راهبردي جهان اسالم  فصلنامه 7
1396 

 




