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 4     فهرست نویسیفعالیت های بخش خالصه نمودار     

 5     فعالیت های بخش پایان نامه ها نمودار خالصه    
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  8    3134فروردین  در دفعات امانتبیشترین  دارایهای  کتاب

  3      3134در فروردین  فارسیتازه های کتاب های 
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بخش امانتفعالیت های خالصه نمودار   
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بخش فهرست نویسیفعالیت های خالصه نمودار   
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 پایان نامه ها  بخش فعالیت های  نمودار خالصه
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  بخش نشریات  های فعالیت نمودار خالصه
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  4931در فروردین  با بیشترین کتاب امانت گرفته شده اعضاءلیست 

 

 ب امانتيتک تعداد رشته تحصیلي مقطع تحصیلي نام خانوادگي نام رديف

 22 علوم سیاسی عضو هیئت علمی معینی علمداری جهانگیر 1

 91 جزا وجرم شناسی کارشناسی ارشد دادجو مهسا 2

 91 علوم سیاسی کارشناسی ارشد پیروز مجید 3

 91 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد غالمی انبوهی حسین 4

 91 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد راضی قرخلو سپیده  5

 91 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناظری فینی معصومه 6

 92 روابط بین الملل کارشناسی ارشد احسانی فاطمه  7

 92 علوم سیاسی دکتری نصیری صدیقه 8

 92 حقوق کارشناسی نمانه زهرا 9

 99 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد بازیار متین  11

 91 علوم سیاسی دکتری حیدری علیرضا 11

 91 حقوق عمومی کارشناسی ارشد آخوندی فائزه  12

 91 حقوق جزا کارشناسی ارشد نورانی مریم  13

 91 روابط بین الملل کارشناسی ارشد موالی مریم  14

 91 علوم سیاسی کارشناسی ارشد عباسی رضا 15

 91 علوم سیاسی دکتری محسنی فریبا سادات  16

 91 حقوق بین الملل کارشناسی ارشد سلمان نوری مهسا 17

 1 علوم سیاسی کارشناسی ارشد حسینی حسین 18

 1 حقوق خصوصی دکتری نصیری مصطفی  19

 1 علوم سیاسی کارشناسی ارشد مرسلی فاطمه  21



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  4931دفعه امانت در فروردين يشترين ب داراي هاي  كتاب
 
 

 امانت در ماه دفعات  تعداد کتاب  عنوان رديف

 9 تحول در نظریه های روابط بین الملل 1

 8 قواعد فقه 2

 8 سنت و مدرنیته 3

 8 ماچگونه ما شدیم 4

 6 معامالت معوض:حقوق مدنی 5

 6 اهیت ،زمینه هام:انقالب اسالمی ایران  6

 6 معامالت معوض:حقوق مدنی  7

 5 قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی 8

 5 دوره حقوق کار 9

 5 تنبیه االمه و تنزیه االمله یا حکومت از نظر اسالم 11

بخش مدنی:قواعد فقه 11  4 

 4 قدرت ،دانش و مشروعیت 12

 4 افسانه انقالب های رنگی 13

 4 نظریه جامعه اطالعاتی 14

وضعیت و افراد:روانشناسی سیاسی 15  4 

 4 تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیسم 16

 4 اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز 17

 4 سیاست وحکومت درآسیای جنوب شرقی 18

 4 نظریه های متعارض در روابط بین الملل 19

تا عملاز تئوری :دیپلماسی در عصر جهانی شدن  21  4 
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4931فارسی فروردین  های تازه های کتاب

 تعداد شماره راهنما رديف

 نسخه

  عنوان

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

روان درمانگر، قصه گو، روان درماني و: يالوم . وين دار  
 موقعيت انساني

 دين، جهاني شدن و فرهنگ سياسي در جهان سوم

 احكام االحكام شرح عمده االحكام

 احکام االحکام شرح عمده االحکام

 مرقاه المفاتيح شرح مشكاه المصابيح

 تدوين نموداري كفايه االصول همراه با آراي اصولي امام
ينيخم  

 متون فقه

علي المختصرالمشتهر: اللباب في شرح الكتاب   
الذي صنفه االمام أبوالحسين احمدبن« الكتاب»باسم  

القدوري. محمد   
 جامع الشتات

 اسئله النسا القانونيه و اجوبه کبار المحامين عليها

 جاذبه و دافعه علي عليه السالم

طبقه بندي موضوعي آثار استاد مرتضي: انديشه مطهر  
فرهنگ و تمدن( : 51)مطهري رحمه اهلل   

 اسالم سياسي در ايران

 سازمان عمل اسالمي عراق

 حزب التحرير

 اخوان المسلمين يمن

 جنبش اسالمي سودان و تجزيه جبهه اسالمي

 اسالم گرايان ميانه رو در تركيه

 اخوان المسلمين اردن

روند شكل گيري و انديشه نهضتي: حزب دعوت اسالمي  

عراققيام مردم   

 اخوان المسلمين سوريه

ليبرال در -توسعه شبکه هاي سکوالر : استراتژي امريکا  
 جوامع اسالمي

اخالق كاربردي)آيين زندگي  ) 

 اخالق سياستمداري

بخش مدني: قواعد فقه   

5معارف اسالمي   

 امنيت اجتماعي در آموزه هاي وحياني

 اين است آيين ما

 لمعه دمشقيه

ررسي روند گسترش اسالمب: موج سوم بيداري اسالمي  
 سياسي در جهان اسالم

BF109 .J6I719 

BL65 .R419 

BP123.6 .M6O4 

BP123.6 .M6O45 

BP124.6 .Q3M4 

BP159.8 .Q6T3 

BP169 .Z4M6 

BP172 .M4A4 

BP183.9 .M57J34 

BP189 .T3A7 

BP193.1 .M67 

BP230 .S2A5 

BP231 .H6I8 

BP233 .A413 

BP233 .A4135 

BP233 .E813 

BP233 .H313 

BP233 .J4I813 

BP233 .M619 

BP233 .R3H413 

BP233 .S2E513 

BP233 .T413 

BP233.3 .U519 

BP247.8 .S5A9 

BP254.9 .B4A4 

BP69.5 .I8Q3 

BP7.7 .M6M3 

BP104 .H4A4 

BP11 .Q6A4 

BP182.3 .S5L6 

BP229 .G3M6 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 پديدآور

 حبيب، سپيده

 هينز، جف

 ابن دقيق، محمد بن علي

 ابن دقيق، محمد بن علي

 القاري، علي بن سلطان محمد

5131قلي پورگيالني ، مسلم ،   - 

 زراعت، عباس

 ميداني، عبدالغني

 رضوي ، مرتضي

عکاشه عبدالمنان, طيبي  

 مطهري، مرتضي

 سعيدي، محمدحسن

 حسيني زاده ، محمدعلي

يممحمد، ابراه  

 محمد، ابراهيم

 محمد، ابراهيم

 محمد، ابراهيم

 جنابي، سروش

 محمد، ابراهيم

 رئوف، عادل

 سعيد، عقيل

 محمد، ابراهيم

 راباسا، انجل

 شريفي، احمدحسين

 بهروزلك، غالمرضا

 اسكندريان، حسن

 موسايي افضلي، علي

 همتيان، علي اصغر

، اسداهلل افشار   

 شهيد اول، محمد بن مكي

بداهللگنجي ارجنكي، ع  
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 تعداد شماره راهنما رديف

 نسخه

  عنوان

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

 كنترل جمعيت از ديدگاه اسالم

تحوالت، رويکردها و: در خاورميانه امروزبيداري اسالمي   
ها سياست  

 انديشه سياسي شيخ مفيد و ابوالصالح حلبي

(5891 -5895) تاريخ تنش زدايي: يك بستر و دو دريا  

 تكاپوي جهاني

 چگونه امپراتوري بريتانيا به زوال گرائيد

 اتحاد شوروي از تكوين تا فروپاشي

 سياست و حكومت در فدراسيون روسيه

ن باركش كرمليناسبا  

 حزب التحرير ازبكستان

 جنبش اسالمي ازبكستان

روزه غزه11جنگ   

اهداف و پيامدها: روزه غزه 9جنگ   

ريشه ها و ديدگاه ها: جنبش حماس  

انداز تجربه حکومتي حماس؛ ارزيابي و چشم  

 پديده شهادت طلبي در صحنه معاصر فلسطين

 ديپلماسي پنهان اسرائيل در پاكستان

ريستي در راس تروريسم دولتيشارون، ترو  

(مجموعه مقاالت)رژيم صهيونيستي ؛ تروريسم و امنيت   
) 

 چپ در ايران به روايت اسناد ساواك

 روابط هند و اسرائيل و بازتاب هاي آن بر امنيت ملي
 اعراب

تاريخ سياسي پس از جنگ جهاني اول: خاورميانه معاصر   

 دين و سياست در حزب اهلل

ي ناپديدشدن امام موسي صدر درماجرا: آخرين سفر  
 سفر رسمي به ليبي

اهداف و پيامدها: روزه 11جنگ   

 چالش سنت و مدرنيته در لبنان و سوريه

 سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران

 ايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي

 انقالب اسالمي ايران ماهيت، زمينه ها و پيامدها

شه امام خمينيدر اندي( جنگ تحميلي)دفاع مقدس   
 (س)

 زندگي و مبارزات حجت االسالم سيد علي اكبر ابوترابي

BP230.17 .N3C6 

BP233.3 .B55 

BP55.2 .K5A5 

D843 .F6S419 

D849 .S4D419 

DA30 .C7W519 

DK266 .K66 

DK510.763 .K6S5 

DK63.3 .A85 

DK985.74 .V4H4 

DK985.74 .V4J6 

DS110 .G3D6 

DS110 .S5J3 

DS119.75 .A2H313 

DS119.75 .R3T3 

DS119.76 .D3Z313 

DS119.8 .P3K819 

DS126.6 .S513 

DS149 .A4Z519 

DS319.3 .L45 

DS450 .I8J319 

DS62.8 .K3M619 

DS87 .S2H519 

DS87.2 .S2H313 

DS87.65 .M6T413 

DS94.6 .M5C5 

DSR1480 .A92 

DSR1502.3 .I7T3 

DSR1553 .S5I5 

DSR1574.5 .K51D4 

DSR1670 .A4Z4 

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 

2 

1 

1 

 پديدآور

 نادري، فرج اهلل

 

 خالقي، علي

5815فونتن ، آندره ،   - 

 سروان شرايبر، ژان ژاك

 كراس، كالين

 كوالئي ، الهه

5111، (طبرستاني )كوالئي ، الهه   
- 
 

 وصالي مزين، يوسف

 وصالي مزين، يوسف

 دوستي، محمدمهدي

 شهيدي، فرزان

 ابوسمر، محمد

  ان م ل ، س وي رض

 دجاني، احمد صدقي

اراسوامي، مكوم  

بيروت)مركز باحث للدراسات   ) 

 الوندي، محمدجواد، گردآورنده

مركزبررسي. وزارت اطالعات. ايران  
 اسنادتاريخي

 جاسور، ناظم عبدالواحد

 كامروا، مهران

غريب، امل -سعد   

 مركز االمام الصدر لالبحاث و
 الدراسات

 شمس ، علي

 ميرعلي، محمدعلي

5111ازغندي، عليرضا،   - 

ر، محمد تقيتقي پو  

 شفيعي فر، محمد

 خميني، روح اهلل، رهبر انقالب و
 بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران

 عاملي، جواد
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  عنوان

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 
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73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

 پرسش و پاسخ هايي درباره؛ تاريخ، فرهنگ و زبان
 آذربايجان

تاريخ ايران پيش از اسالم: سقوط امپراطوري ايران   

با تاكيد بر سال) 5111تا  5111: گزيده تاريخ معاصر ايران   
1343) 

5111 - 5111ايران )غرور و سقوط  ) 

 چريك هاي فدايي خلق از نخستين كنش ها تا بهمن
1357 
تاريخي پيرامون انقالب -لي جامعه شناختي تحلي  

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران)اسالمي ايران   
 (معاصر

مجموعه)امنيت پايدار؛ مفاهيم، رويكردها و راهبردها   
 (مقاالت همايش سراسري امنيت پايدار

قطعه از بيانات مقام معظم رهبري 99:   نقشه ي راه   
99درباره نقش بصيرت در فتنه   

 التنمية السياسية التنمية االقتصادية واالمن

5193 - 5119) سياست خارجي دولت خاتمي ) 

 تداوم و تغيير در سياست امنيتي اسرائيل

 عراق كانون تاثيرگذار

رهبر جنبش حزب: « سيدحسن نصراهلل»رهبري انقالبي   
 اهلل لبنان

هويت و فرهنگ پيروزي)پيروزي مقاومت  ) 

محيط راهبردي جديد در :جنگ اسرائيل عليه لبنان  
 خاورميانه

كنش هاي: سياست خارجي امريكا و چين در سودان  
 مخالف

 ليبي پس از قذافي

 راهبردهاي سياست خارجي امريكا

از ظهور تا پس از) قدرت نرم در سياست خارجي امريكا   
 ( سپتامبر 11

آخرين روزهاي جمهوري آمريكايي: مكافات   

در سياست خارجيسالهاي بحراني )انتخاب دشوار   

 (آمريكا
 درسهايي درباره اتحاديه اروپا

 كمك خارجي و توسعه نيافتگي

 اصالحات اقتصادي در عراق

 كارتلهاي چندمليتي و توسعه نيافتگي

 تحليل اقتصادي و فني معامالت هواپيما

ويژه داوطلبان: مجموعه سواالت آزمون هاي توجيهي  
 شركت در آزمون هاي استخدامي

 ماليه عمومي

مباني، عملكرد و چشم انداز)افراط گرايي در پاكستان  ) 

DSR72 .A9R3 

DSR140 .M5S6 

DSR1501 .M6G6 

DSR1502.3 .P3P719 

DSR1541 .N3C5 

DSR1551 .S2T3 

DSR1652 .R6A4 

DSR1692 .N35 

DSR1714 .K5T3 

DSR1716 .S4S5 

DS126.5 .H4C619 

DS79.65 .A9I7 

DS87.2 .B4R3 

DS87.65 .E519 

DS87.65 .T6J3 

DT157.9 .Z3S5 

DT236 .A4L5 

E183.7 .S819 

E183.7 .K4Q6 

E840 .J6N419 

E872 .V3H319 

HC241.2 .F6E919 

HC60 .E4K6 

HC415.4 .A5E819 

HD2755.5 .E4C3 

HD9711 .M3T3 

HF5549.5 .R3M3 

HJ131 .R6M3 

HN670.3 .P3J3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

 پديدآور

 رباني، محمدرضا

 ميرشفيعي، سيدعباس

 مقدم، كاظم

 پارسونز، آنتوني

 نادري، محمود

 صحرايي، عليرضا

 روحي، نبي اهلل

 كوثري، محمدمهدي

 طائي، سرمد

 صدقي، ابوالفضل

 هلر، مارك

 آيتي، عليرضا

 بيدقي قره باغ، آزيتا

 روستايي، صغري

 توركماني، عمادحسن

 زرگري، هادي

 اكبري، حسين

 اياالت متحده

 كيوان حسيني، اصغر

چالمرز  جانسون،   

 ونس، سايرس رابرتس

 فونتن، پاسكال

5115الهي ، همايون ،   - 

 عنبكي، عبدالحسين محمد

5115الهي ، همايون ،   - 

 مشكوري نجفي، محمدعلي

 رستگاري مقدم، خدايار

 رستمي، ولي

 جمالي، جواد
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  عنوان

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

 زنان و انقالب كوبا

زنان در افغانستان، فرصت ها،»مجموعه مقاالت همايش   
 «چالش ها و راه كارها

فرصتها، چالشها و راهكارها)نستان زنان در افغا ) 

 قانون الزواج اليستغني عنه طالب الزواج و المتزوجود اكبر

 كتاب عربي يحتوي علي نواميس الزواج الطبيعيه و
 ...شروطه الصحيه و الفيسيولوجيه و

ژنوسيد" كشتار جمعي   " 

 تروريسم و حقوق بين الملل

عه مورديمطال)تروريسم در ايران معاصر; مجموعه مقاالت  
 (پس از انقالب

 آناركوسنديكاليسم

 ماهيت و ساختار روش شناسي در علم سياست

از هراكليت تا هابز: بنياد فلسفه سياسي در غرب  

 درآمدي بر علم سياست

 پانزده مدل رقيب و بديل نوسازي، توسعه و دگرگوني
بومي جهاني -سياسي در نظم حقوق بشري فردي   

 شده
نگرشي راديكال: قدرت  

روايتي سري از عملكرد سيا و دولت بوش: ولت جنگ د  

تالشي در جهت تحقق شعار: رسيدگي به شكايات مردم  
 مردم ساالري ديني

با استفاده از آيات و روايات) انتخابات حماسه سبز حضور   
 (و قانون اساسي

5199مجموعه اعترافات فتنه   

 سياست ترانسفر يا كوچ اجباري فلسطينيان در خدمت
وصول به اسرائيل بزرگ راهبرد  

 چهل گفتار براي گفتمان صلح عادالنه

 سازمانهاي اقتصادي بين المللي

قانون; المطول في القانون المدني باشراف جاك غستان  
 التامينات العينيه العام

 عدالت معاوضي در حقوق موضوعه و رويه قضايي

 قراردادهاي ساخت و ساز بين المللي به همراه تفسير
هاي طراحي و ساخت فيديك فرم  

 Law texts نكات مهم

 حقوق شركتهاي تجاري

مجموعه نظريات مشورتي حقوقي: استعالمات حقوقي  
 مرتبط با شهرداري ها، دهياري ها و شوراها مستند با آراء

 وحدت رويه ديوان عدالت اداري
جرايم عليه امنيت و آسايش( 1)حقوق جزاي اختصاصي   

مطالعه تطبيقي)عمومي  ) 

HQ1508 .C3W619 

HQ1735.6 .M35 

HQ1735.6 .M6Z3 

HQ743 .G5Q3 

HV6322 .M6K6 

HV6431 .A713 

HV6431 .E8T4 

HX833 .R6A519 

JA71 .A7M3 

JA82 .A5 1377 

JA71 .P619 

JA71 .S4P3 

JC330 .L6P619 

JK468 .R5S719 

JQ1785 .A55C6 

JQ1789 .M6E5 

JQ1789 .A9M3 

JV8749 .H3S519 

JZ5574 .C48 

JZ4839 .W4I519 

K7305 .M5T714 

K840 .K5E4 

K891 .S2G619 

K94 .R3L3 1382 

KMH1040 .P3H6 

KMH2943 .E85 

KMH4305 .A28 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
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 پديدآور

 كاسترو، فيدل

 جامعة المصطفي العالميه

 محسني، محمدآصف

 الغضبان ، الياس

ختمحاسب، مهين د  

 موسسه مطالعات انديشه سازان
 نور

 اسماعيلي، حميدرضا

 روكر، رودلف

 اردستاني، علي

 عنايت ، حميد

 راسكين، مايكل

 سيف زاده، حسين

 افروغ ، عماد

 رايزن، جيمز

 جليليان ، محمدرضا

 موحدي نژاد، محمد

 علوي نيك، سلمان

 حسن ، عبداهلل

 

 وبر، آلبرشت

 بيو، مارک

 خاكباز، محمد

ليامگادوين، وي  

 رمضاني نوري، محمود

 پاسبان، محمدرضا

 سازمان شهرداريها و دهياريهاي
 كشور

5111ميرمحمدصادقي ، حسين ،   
- 
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  عنوان

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

قرارداد: دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي  - 
 ايقاع

 مباني ديني قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 حق دادخواهي در برخي از مصوبات بين المللي و قوانين
 ايران

 مهندسي مجدد مميزي اطالعات امالك، اصناف و معابر

افتحقوق جزاي اختصاصي ، جرايم مربوط به حيثيت وشر  
 اشخاص

اي  هاي هسته حقوق بين الملل و نظام گسترش سالح  

 آثار راهبردي حقوق بين الملل هوا و دريا

 حقوق بين الملل فضا

متون فقه( موضوعي)مجموعه سواالت طبقه بندي شده   
شامل سواالت تاليفي آزمونهاي(: سوال 120)  

مشاغل قضايي وكانون وكال... كارشناسي ارشد  
كنكور كارشناسي ارشد حقوق قابل مجموعه سوال هاي  

دانشجويان و داوطلبان آزمون كارشناسي: استفاده ي  
مجموعه سوالهاي كنكور: ارشد رشته حقوق شامل  

به همراه پاسخ تشريحي 99تا  91سراسري سال هاي   
 و ارائه ي منابع كنكور سراسري و آزاد

تا5199سوال هاي سال ) 1حقوق خصوصي : حقوق  
اسري و آزاددانشگاه سر 1391 ) 

حقوق بين( موضوعي)مجموعه سؤاالت طبقه بندي شده   
سؤاالت تاليفي: شامل( سوال 931)الملل خصوصي  

 ...آزمونهاي كارشناسي ارشد
591مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقي موضوع ماه   

5193تا  5191قانون برنامه سوم توسعه   
آزمون( 1)مجموعه آزمون هاي طبقه بندي شده حقوق   

شامل دروس( 93تا سال  11از سال )آموزي وكالت كار : 
همراه با پاسخ هاي تشريحي و...حقوق مدني -1  

 تحليلي
حقوق( موضوعي)مجموعه سواالت طبقه بندي شده   

سواالت تاليفي آزمونهاي كارشناسي: مدني شامل  
 ... ارشد سراسري و

 Steps to= مراحل درك و يادگيري متون انگليسي
understanding 

مجموعه قصه)الف دموكراسي خ ) 

شهيد مهدي رجب بيگي) كتاب زندگي  ) 

ادبي؛ اجتماعي؛: دريچه اي بر انديشه هاي زالل  
 تاريخي،سياسي و اقتصادي ؛فلسفي

تحول فرهنگ سياسي در سينماي پرمخاطب : تن دال  
5181-5111)ايران  ) 

درآمدي برمكاتب علم شناسي فلسفي: چيستي علم  

بر اساس: ي واژه هاي نهج البالغهفرهنگ برابرهاي فارس  
 پانزده ترجمه معتبر

 گزيده تحوالت جهان

 گزيده اسناد روابط خارجي ايران و مصر

KMH858 .A24K32 

KMH2064.5 1368 .I7M3 

KMH511 .M6H3 

KMH683 .Q3M6 

KT1333 .R3 

KZ5675 .S3H6 

KZD1145 .N3A8 

KZD1145 .N6H6 

LB2353 .F4L68 

LB2353 .M39 

LB2353 .M4H6 

LB2353 .O4M3 

LB2353 .O4M35 

LB2353 .S2M3 

LB2353 .Z3H6 

PE1130 .H5S719 

PIR7992 .A4K5 

PIR7953 .O8K4 

PIR8339 .J3D3 

PN1993.5 .I7H6 

Q175 .C4819 

R BP38.06 .K5F3 

R D445 .G65 

R DS299.36 .A93 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 پديدآور

5119ان ، ناصر، کاتوزي  - 

 ملك زاده، محمد

 محاسب، مهين دخت

 قهقائي، رضا

 رامين راد، علي

 ساعد، نادر

 نواده توپچي، حسين

 نواده توپچي، حسين

5131لطفي ، اسداهلل ،   - 

 آرتا، فرناز

 مهريزي ثاني، محمد

رحمان, عمرواني  

 عمرواني، رحمان

 صبري، نورمحمد

 ضرابي، ميترا

 هيل، لسلي الگزاندر

5111ي زاده ، فرخنده ، حاج  - 

 استاد حسن معمار، اصغر

 جهانگرد، نسرين

 حسيني، سيد مجيد

 زيباكالم ، سعيد

 خاتمي، احمد

5111گلشن پژوه ، محمودرضا،   - 
 . 

 عظيمي ، رقيه السادات
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  عنوان

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

 فرهنگ توصيفي اصطالحات تجارت بين الملل و سازمان
 WTO جهاني تجارت

فارسي -انگليسي )فرهنگ و اصطالحات حقوقي  ) 

 قانون اساسي جمهوري تاجيكستان

با تصويب نامه ها، قانون كار، قانون بيمه بيكاري همراه  

 آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها
اتوبوسراني -تاكسيراني: قوانين و مقررات حمل و نقل - 

 پايانه هاي عمومي
اجراي احكام: قوانين و مقررات مربوط به اجراي احكام  

 - مدني اجراي احكام جزائي اجراي محكوميت هاي مالي
 ...اجراي اسناد اعسار همراه با

وانين و مقررات تجارت الكترونيكيق  

 قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني

 مقررات مربوط به حقوق تجارت

 گزيده قوانين و مقررات تحصيل اراضي، اموال غيرمنقول و
 مستندسازي

 :قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري
و( 5191مصوب )قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي   

امه هاي اجرايي مربوطآئين ن  
 : نگرشي بر مقررات حقوقي و كيفري چك در ايران

 ...براساس آخرين اصالحات قانون صدور چك همراه با
1تروريسم و امنيت بين الملل   

   3تروريسم و امنيت بين الملل

 خلع سالح ليبي از آغاز تا انجام

 امنيت بين الملل و تروريسم

 امنيت بين الملل و تروريسم

سالحخلع   

 سازمانهااي بين المللي

 توسعه پايدار و محيط زيست

 خلع سالح

 سازمانهاي بين المللي

 تروريسم و امنيت بين الملل

5181دي : كتابشناسي ماه  

5181مرداد : كتابشناسي ماه  

5181شهريور : كتابشناسي ماه  

5181مهر : كتابشناسي ماه  

5181آبان : كتابشناسي ماه  

R HF1373 .S2F3 

R K52 .H34 

R KLT207 .A28 

R KMH1264 .M3 

R KMH3440 .A28 

R KMH3794.3 .A52Q32 

R KMH913.8 .B3Q3 

R KMH914 .I7Q33 

R KMH920 .Z3M6 

R KMH683 .G65 

R KMH888 .A28 

R KMH939 .A28Q3 

R REF .B4P45 

R REF .B4P46 

R REF .K45 

R REF .P31A4 

R REF .P3A4 

R REF .P3K5 

R REF .P3S2 

R REF .P3T6 

R REF .R3K5 

R REF .R3S2 

R REF .R3T4 

R Z3366 .K410 

R Z3366 .K45 

R Z3366 .K46 

R Z3366 .K47 

R Z3366 .K48 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 
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1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 پديدآور

 صادقي يارندي، سيف اهلل

 حقيقي ، محمدعلي

 

 منصور، جهانگير

قوانين و احكام. ايران  

قوانين و احكام. يرانا  

 زاهدي، عاطفه

قوانين و احكام. ايران  

 زاهدي، عاطفه

 

 شيرمحمدي، وحيد

 قوامي، بهنام

 خبيري، كابك

 خبيري، كابك

 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام،
 مركز تحقيقات استراتژيك

 مجمع تشخيص مصلحت نظام،
 مركز تحقيقات استراتژيك

 مجمع تشخيص مصلحت نظام،
تژيكمركز تحقيقات استرا  

 مجمع تشخيص مصلحت نظام،
 مركز تحقيقات استراتژيك

 مجمع تشخيص مصلحت نظام،
 مركز تحقيقات استراتژيك

 مجمع تشخيص مصلحت نظام،
 مركز تحقيقات استراتژيك

 . مجمع تشخيص مصلحت نظام
 مركز تحقيقات استراتژيك

 

 قاسمي، فريد

 قاسمي، فريد

 قاسمي، فريد

 قاسمي، فريد

 قاسمي، فريد
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  عنوان
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5181آذر : كتابشناسي ماه  

درك نظم اقتصادي بين المللي: اقتصاد سياسي جهاني  

 جهاني شدن و ماليه

 جهاني شدن و جنبش هاي اجتماعي

المللي جهاني کردن اقتصاد سياسي بين  

 بازي پاياني جهاني شدن

 اقتصاد سياسي جهاني

مقدمه اي بر مفاهيم، سيستمها و: انرژي هسته اي  
 كاربردهاي فرايندهاي هسته اي

 درياي خزر، امنيت روسيه و منافع ملي ايران

 اسرائيل و تسليحات موجود در منطقه

 اسرائيل در ناتو يا ناتو در اسرائيل

(نيكاراگوا) عمليات رواني در جنگ چريكي  

داستان ناگفته تهديد هسته اي ايران: بحران ساختگي  

 مجموعه مقررات ملي براي پياده سازي كنوانسيون

 سوالس
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Reference39 

Reference4 

Reference40 

Reference5 

Refrence11 

Refrence14 

TK9145 .M8N819 

UA853 .A4A4 
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 پديدآور

 قاسمي، فريد

 

 پورتر، توني

 

 

نيل, اسميت  

روبرت, اوبرين  

 موراي، ريموندلروي

 اميراحمديان، بهرام

 عبدالكريم، ابراهيم خالد

 خادمي، غالمرضا

 تاياكان

 پورتر، گرت
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  عنوان
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Lenin on politics and revolution;selected writings.. 

Iran review (2): special on Iran- EU Relations 

The European Community: a superpower in the 
making 
Operationalization of Iranian insurance industry 

reform plan : Proceeding of the 15th national and 
2nd international conference on insurance and 
development 
Some articles on the United Nation's systems 

Understanding contract law 

Learning English: through political text 

Code civil 

Oxford elementary learners dictionary 

DK254 .L4L4 

DSR1656 .I75 

HC241.2 .G18 

HG8017 .H35 
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 مجموع کل نسخه ها :  10

 پديدآور

Lenin, Vladimir I 

 

Galtung, Johan 

همايش بين المللي بيمه و دومين 

 توسعه 
( تهران: 7831   ) 

 آرين، شهرام

Adams, John N. 

 جعفري، جالل

France. laws, statutes, etc 

Crawley, Anglea 
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 4931 فروردین تازه های پایان نامه های

 
 

شماره 
ثبت و 

بازیابی در 
 دانشکده 

 پدید آور عنوان پایان نامه
استاد 
 راهنما

 
/ رشته

 گرایش

 
مقطع 

 تحصیلی

 
 تاریخ دفاع

تاریخ ثبت 
در 

کتابخانه 
 دانشکده 
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3761 

گفتمان پیشرفت در تاریخ ایران 

مقایسه موردی دوره ی )معاصر

انقالب سفید و عصر سازندگی بار 

تحلیل گفتمان  3002کاربرد نسخه 

 (نورمن کالف

محسن 

 میرزازاده
حمید 

 احمدی

علوم 

 سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/07/05

2 
3762 

تغییر دیدگاهها وعملکرد سیاسی 

سرنگونی حسنی  سلفی ها بعد از

 مبارک

مجاهد تقی 

 داود آقایی پور
مطالعات 

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/11/06

3 
3763 

مقایسه حیازت و قاعده 

 (RULE OF CATURE)تصرف

در منابع نفت وگاز از منظر 

 حقوق ایران و آمریکا,فقه

سیدجعفر 

 موسوی
محسن 

 صفری

حقوق نفت 

 و گاز

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/12/23

4 
3764 

نقش احزاب شیعه در تثبیت 

-3003)وضعیت سیاسی عراق

3002) 

ابواالفضل 

 محبوبی
محمدصادق 

 کوشکی

مطالعات 

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/10/29

5 
3765 

مسئولیت بین المللی دولت ها در 

کمک به گروه های شورشی در 

 سوریه

علی احمد 

 خمیس

حمید 

الهویی 

 نظری

 حقوق 

 بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/06/26

6 
3766 

تاثیر مناسبات دین و دولت بر 

حقوق کیفری ایران در دوره ی 

 مشروطه

فیروز  فائزه منطقی

 محمودی

 حقوق جزا 

 و 

 جرمشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/05/11

7 
3767 

نظریه نقش در روابط بین الملل و 

مطالعه :تحول سیاست خارجی

 موردی مصر

فاطمه صلواتی 

 طرقی
حمیرا 

 مشیرزاده

 روابط

 بین الملل 

 49فروردین 1394/01/17 دکتری
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 39خرداد / شماره نهم/ سال نهم (پردیس فارابی دانشگاه تهران)میزان  فصلنامه 1

 39اسفند / 39شماره  چشم انداز ایران دو ماهنامه  2

 آینه پزوهش دو ماهنامه 3
/ 929و 943پیاپی /  شماره  پنجم و ششم/ 52سال 
 39اسفند  -آذر 

 سال بیست و سوم/ 19شماره / 39تابستان  راهبرد فصلنامه 4

 39زمستان /  59 -93شماره / سال پنجم قفقاز فصلنامه 5

 39پاییز / شماره بیست و هفتم/ سال هفتم راهبرد فرهنگ فصلنامه 6

 39زمستان / 994شماره  نگاه نو فصلنامه 7

  39پاییز / سال بیست و سوم میقات حج فصلنامه 8

8 
3768 

نقد و بررسی امکان سنجی 

قراردادهای امتیازی نوین در 

صنعت نفت و گاز ایران با تتاکید 

 بر حاکمیت و مالکیت

 ولی رستمی میثم لشگری
حقوق نفت 

 و گاز

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/07/07

9 
3769 

بررسی تحوالت روابط ایران و 

ترکیه در دوره حاکمیت حزب 

 (3003-3009)عدالت و توسعه

صادق زیبا  رویا رسولی

 کالم

مطالعات 

 منطقه ای

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1393/06/29

10 
3770 

تفسیر و اجرای قطعنامه های 

مورد تحریمی شورای امنیت در 

 ایران

عبداهلل 

 عابدینی
امیر حسین 

 رنجبریان 

 حقوق

 بین الملل 

 49فروردین 1393/11/25 دکتری

11 
3771 

نظریه مجموعه امنیتی و تداوم 

مطالعه _بحران در خاورمیانه

 (موردی مناقشه اعراب و اسرائیل

فرزانه 

 طهماسبی
بهاره 

 سازمند

 روابط 

 بین الملل

کارشناسی 

 ارشد
 49فروردین 1392/04/31

12 
3772 

شکاف شمال و جنوب و تاثیر آن 

 بر روند همگرایی اتحادیه اروپا

رکسانا 

 نیکنامی
سید داوود 

 آقایی

مطالعات 

 منطقه ای

 49فروردین 1393/11/27 دکتری
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