
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 
 

 (زيست هحيطهجبحث )حقَق  ًبم درٍس رديف

 زثبْ ػِّٛي ٚ تشصصي 1
، ٌغو،،  (very-enough-too-such-soليٛص ٚ وٍّبت رثط، ليوٛص وّوي      اضُ ٚ أٛاع آْ،

 ٚاژگبْ تشصصي  صرن ِطٍت(

 دمٛق جساي استصبصي 2

 هب در کتت داًشگبهی: سرفصل

 جراين ػليه اشخبص:

 شبؼجرايُ ػٍيٗ تّبِي، جطّبٔي اغ 

يکتبة هذرسبى شريف:  هب در سرفصل ً لطّ، ٚا ً صَٚ ک  از فص

ى هجبزات اسالهی:  ٚ صيبتاز قبًَ ِجذث لصبؼ   ً  ک

( و لبْٔٛ اضتفطبريٗ ٔطج، ثٗ وٍّبت، ا٘بٔبت، توٛ٘يٓ ٚ   4861لبْٔٛ ضمط صرِبٔي  ِصٛة قَاًيي خبص: 

ٚ رفغ ِشوبررات جوبٔي   ( و لبْٔٛ ِجبزات سٛصصاري از وّه ثٗ ِصضِٚيٓ  4857يب ٘ته درِ،  ِصٛة 

 (  4831 ِصٛة 

 اًٌٍّ ػِّٛي  دمٛق ثيٓ 3

ٓ  دمٛق ثيٓ  تؼريف الولل هفهَم حقَق ثيي اًٌٍّ و ٔفي يوب ابجوبت دموٛق      اًٌٍّ و اصطالح دمٛق ثي

ٓ  ثيٓ ٓ  اًٌٍّ و ػٛاًِ ِؤبر صر تٛضؼٗ ٚ تذٛي دمٛق ثي اًٌٍّ و ِىتت دمٛق رجيؼي   اًٌٍّ و ِجبٔي دمٛق ثي

ٓ   گرايي و   راصٖ گرايي و  ِىتت ػيٕي يب فطري و ِىتت ا  اٌٍّوً   راثطٗ دمٛق ثيٓ اًٌٍّ ػِّٛي ثب دمٛق ثوي

سصٛصي ٚ دمٛق صاسٍي  و ِٛٔيطُ يب ٔظريٗ يگبٔگي دمٛلي و صٚئبٌيطُ يوب ٔظريوٗ صٚگوبٔگي دموٛق  و        

ظٙوٛر     صٚراْ ثبضوتبْ و   الولل در گذرر اذبري    حقَق ثيياٌٍّوً( و    آٚر ثٛصْ دمٛق ثيٓ ِجبٔي اٌساَ

٘وبي صوٍخ    وٕفورأص   ٘بي صوٍخ ه٘وٗ و    از وٕگرٖ ٚيٓ تب وٕفرأص  ضالَ و لرْٚ ٚضطي و ػصر جضيض  و   ا

       ْ ٓ   ه٘ٗ و وٕفرأص صٍخ پبريص و تئٛري ِبروطيطوُ و پيوضايع ٔشطوتيٓ ضوبزِب دموٛق    اٌٍّوً و   ٘وبي ثوي

ب٘وضات و    ػرف و راثطٗ ِيبْ ػرف ٚ ِؼب٘ضٖ و ِؼ  الولل  هٌبثغ حقَق ثيياًٌٍّ صر ػصر دبضر( و   ثيٓ

ُ   تؼريف ِؼب٘ضٖ و   ٚيٓ و 1191وٕٛأطيْٛ  ُ  ضبستبر ِؼب٘ضٖ و تمطي ثٕوضي ِؼب٘وضات    ثٕضي ِؼب٘ضات و تمطي

پبراف و اِضوبي ِؼب٘وضٖ و زثوبْ ِؼب٘وضات و تصوٛيت و توبريز ِؼب٘وضات و                صر ايراْ و أؼمبص ِؼب٘ضات و  

و تفطوير و هزَ     (Reservation)٘ب و دك غور  ثور ِؼب٘وضات      تؼريف ثرسي از اضٕبص ِٛرص لجٛي صٌٚ،

وٕٛأطيْٛ ٚيٓ( و اجراي ِؼب٘ضات و آببر ِؼب٘ضات و اصالح ٚ تجضيض ٔظر     24اهجرا غضْ ِؼب٘ضٖ  ِبصٖ 

 اًٌٍّ( اصٛي وٍي دمٛلي و ِٕبثغ فرػي دمٛق ثيٓ  ِؼب٘ضات و استتبَ ِؼب٘ضات و

 اصاريدمٛق  4

ٚ   هجبًی ٍ کليبت حقَق اداری اصوٛي ثٕيوبصيٓ دموٛق اصاري، ِٕوبثغ       ِفب٘يُ دموٛق اصاري، ِجوبٔي 

 اصوٛي دموٛلي دوبکُ ثور      هذبی اداری  اشذخبص حقذَق اداری يذب سذبزهبى     -دمٛق اصاري(

 ِمبِوبت ػوبٌي    هذبی اداری هتورکذس در ايذراى    سذبزهبى  -٘بي اصاري( ٘بي اصاري، ٔظبَ ضبزِبْ

کػوٛري ٚ  ضبزِبْ اصاري کػوٛر، کٕتوري ضٍطوٗ ِراتجوي ٚ ٚاگوااري استيوبرات، ٚادوض٘بي تمطويّبت         

 ِمضِبت آْ، ٔٙبص٘بي غٛرايي صر ضبزِبْ ِرکسي اصارٖ(

 

 1آزهَى 



 

 

 
 (زيست هحيطهجبحث )حقَق  ًبم درٍس رديف

 ، ٌغ،، ٚاژگبْ تشصصي  صرن ِطٍت(٘ب ضّبير، رثط صٚ جٍّٗ، تطبثك فبػً ٚ فؼً، زِبْ زثبْ ػِّٛي ٚ تشصصي 1

 دمٛق جساي استصبصي 2

 هب در کتت داًشگبهی: سرفصل

 اوبهيت هؼٌَی اشخبص )سبير جراين ػليه اشخبص(ٍ  حذٍد  جراين ػليه

ٛا  دض زٔب و  :هجحث حذٍد هشتول ثر طىرو   دضٌ  صرفِ  ٗ و دضِ  طبدم ذبرٗث و  دض تفشيا و دضِ  و دض ضرل، وِ 

 اهرض و ثغي افطبص في

 کً لطّ، صَٚ از فصً صَٚ ٚ کً فصً اٚيکتبة هذرسبى شريف: هب در  سرفصل

 ِجبدث صيبت ٚ دضٚص هی: از قبًَى هجبزات اسال

 قَاًيي خبص

 اًٌٍّ ػِّٛي  دمٛق ثيٓ 3

پيوضايع    ٘وب و   صٌٚو،   ٘ب صر لجوبي تػوىيً جبِؼوٗ جٙوبٔي و      ي صٌٚ،  ٚظيفٗ الولل هب در حقَق ثيي دٍلت

٘وب و گگوٛٔگي     غورايط غٕبضوبيي دىِٛو،     غٕبضبيي و ِب٘ي، دمٛلي غٕبضبيي و    اًٌٍّ و  صٌٚ، صر دمٛق ثيٓ

اٌٍٍّي و غرايط ثٛجٛص آِضْ   ِجٕب ٚ ِٕػبء ِطئٌٛي، ثيٓ  ٘ب و  جبٔػيٕي صٌٚ،  دمٛلي غٕبضبيي و  غٕبضبيي  و آببر 

ٓ     اٌٍٍّوي و   ِطئٌٛي، ثيٓ ٚظوبيف وػوٛر٘ب صر لجوبي اػّوبي اغوشبؼ        ٘وب و   اٌٍٍّوي صٌٚو،   اجوراي ِطوئٌٛي، ثوي

٘وبي ر٘وبيي    عغٕبضوبيي جٕوج    ٘ب صر ٕ٘گبَ ِشبصّبت ِطٍذبٔٗ غيور ثويٓ اٌٍٍّوي و     ٚظبيف صٌٚ،  سصٛصي و 

ٓ  ِٛججبت رافغ ِطئٌٛي، ثيٓ  ثشع و  هب  سبزهبى٘بي ججراْ سطبرت(  اٌٍٍّي و رٚظ  اٌٍٍّي و آببر ِطئٌٛي، ثي

ٓ   صالدي، ضبزِبْالولل  در حقَق ثيي ْ     ٘بي ثوي ٓ   اٌٍٍّوي و ػضوٛي، صر ضوبزِب اٌٍٍّوي  و ِٕوبثغ     ٘وبي ثوي

ْ   دمٛلي ِسايب ٚ ِصٛٔي، ٓ   ٘وبي ضوبزِب ِ   اٌٍٍّوي و   ٘وبي ثوي ْ  أوٛاع  ٓ   صوٛٔي، ضوبزِب اٌٍٍّوي و ِسايوبي     ٘وبي ثوي

ْ  ثٕضي ضبزِبْ رجمٗ  اٌٍٍّي و  ٘بي ثيٓ ضبزِبْ ٘بي جٙبٔي و اروبْ جبِؼٗ ًٍِ و ضوبزِبْ ٍِوً ِتذوض و        ٘ب و ضبزِب

  ِجّوغ ػّوِٛي و     اصٛي ضبزِبْ ًٍِ ِتذض و ارووبْ اصوٍي ضوبزِبْ ٍِوً ِتذوض و         ا٘ضاف ضبزِبْ ًٍِ ِتذض و 

  ( و فؼبٌيو، آژأوص و  صثيرسبٔوٗ و      Ecosoceغوٛراي التصوبصي ٚ اجتّوبػي       و  اٌٍٍّوي صاصگطوتري   صيٛاْ ثيٓ

اروبْ فرػوي    اروبْ فرػي ضبزِبْ ًٍِ ِتذض و اروبْ فرػي غٛراي التصبصي ٚ اجتّبػي و    غٛراي  ليِّٛ، و 

   ْ ٗ   غٛراي إِيو، و ضوبزِب ْ   اي و  ٘وبي ِٕطمو ٗ   ضوبزِب اشذخبص خصَيذی در حقذَق    اي(  ٘وبي فرإِطمو

٘بي فراٍِوي يوب گٕوض     غرو،  ٘بي آزاصي ثشع ٍِي و  ٔٙض،  اػالِيٗ جٙبٔي دمٛق ثػر و   فراص و  االولل  ثيي

پٕبٕ٘وضگبْ ٚ آٚارگوبْ و دّبيو،       و وػوٛر تذو، اٌذّبيوٗ و      (NGO)اٌٍٍّوي غيرصٌٚتوي    ضبزِبْ ثيٓ  ٍِيتي و 

ٓ     صيپٍّبتيوه از اغوشبؼ و    ٓ    اٌٍٍّوي اغوشبؼ و    آبوبر ِطوئٌٛي، ثوي ٗ   اٌٍٍّوي و   جورايُ ثوي ٚ ِجوبزات   ِذبوّو

 اٌٍٍّي( ثيٓ

 اصاريدمٛق  4
ِذٍي، ضبزِبْ  ٘بي غير ِتّرکس ِذٍي يب غٛرا٘بي  ضبزِبْ هبی اداری غير هتورکس در ايراى سبزهبى

٘بي ػّوِٛي، سوضِبت ػّوِٛي ٚ      اِٛاي ٚ برٚت اػوبل حقَق اداری -٘بي غير ِتّرکس فٕي يب اصاري(

 ي صٚ جبٔجٗ(پٍيص اصاري، اػّبي اصاري يک جبٔجٗ ٚ اػّبي اصار

 کٌذ.  هب ثرای داٍطلجبى کفبيت هی پَشبًی دارًذ ٍ اٌهب خَاًذى يکی از آى هجبحث هطرٍحه در کتت داًشگبهی ٍ کتبة هذرسبى شريف هن* اَجه: 
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 2ٚ1٘بي  ِجّٛع ِجبدث آزِْٛ
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 (زيست هحيطهجبحث )حقَق  ًبم درٍس رديف

 زثبْ ػِّٛي ٚ تشصصي 1
(، ِؼٍَٛ ٚ ِجٙٛي، جّالت ِروت وٛتبٖ، ٔمً لٛي ِطتميُ ٚ غير ِطتميُ، ٌغو،، ٚاژگوبْ   modalافؼبي  

 تشصصي  صرن ِطٍت(

 دمٛق جساي استصبصي 2

 هب در کتت داًشگبهی: سرفصل

 جراين ػليه اهَالٍ  هبلکيت
ٛاثوغ و صوضٚر گوه پرصاسو،              ٚ ت ر سوبؼ آْ و ضورل،  ٚ صٛو و،  ٔب و، صر ِا ٚ صٛر سبؼ آْ و سئب ٘جرصاري  وال

 ٔػضٔي

ً فصً ضَٛکتبة هذرسبى شريف: هب در  سرفصل  ک

ى هجبزات اسالهی: ْ     قبًَ ٚ از لوبٛٔ ْ صضٚر گوک  ٚ لبٛٔ ٚ ارتػبء  ٘جرصاري و استالش  جبزات کال ْ تػضيضِ  لبٛٔ

ٛاص  رتجط 458ٚ  374، 451ِجبزات اضالِيِ   ِ ٔٓي ٛا  ٚ ل

جبزات اسالي قَاًيي خبص:  ِْ ٗ      لبٛٔ ر  اصوالدي َ التصوبصي وػٛو ظوب ْ صرٔ  جوبزات     4861گرا ْ تػوضيضِ  ( و لوبٛٔ

٘جرصاري  ِصٛة  ٚ وال ٓ ارتػبء ،  استالش  ي    4845ِرتىجي ٖ ثوب پٛو ِجبرز  ْ ْ جضيض صضٚر گه  و لبٛٔ ٛيي   ( و لبٛٔ غو

ْ جراُي رايب4864ٔٗ ِصٛة  ردٍٗ  4866اي  ِصٛة  ( و لبٛٔ ِجبدث آزِِْٛ  رتجط ثب  ٛاصِ   (1وِ 

 اًٌٍّ ػِّٛي  دمٛق ثيٓ 3

غويىبگٛ و لٍّورٚ صريوب و ٔذوٖٛ تؼيويٓ         1144 لٍّرٚ سػىي و  لٍّرٚ ٘وٛا ٚ فضوب و وٕٛأطويْٛ       قلورٍ دٍل

َ   ِٕبرك ِشتٍوف صريوبيي و     دضٚص ِٕبرك صريبيي و ٘وبي صاسٍوي و صوالدي، لضوبيي وػوٛر        دموٛلي آة   ٔظوب

٘بي صاسٍي و صالدي، صٌٚ، ضبدٍي صر لجبي جرايُ ارتىبثي و صريبي ضرزِيٕي و ٔظبَ دمٛلي     ةضبدٍي ثر آ

  ِب٘ي، دموٛلي صريوبي ضورزِيٕي و ػورض صريوبي ضورزِيٕي و صوالدي، صٌٚو،            دبوُ ثر صريبي ضرزِيٕي و 

ُ ضبدٍي صر صريبي ضرزِيٕي و ٔذٖٛ اػّوبي صوالدي، لضوبيي صر صريوبي ضورزِيٕي و  ِٕطموٗ ِجوبٚر و  رژيو           

دموٛق ٚ تىوبٌيف وػوٛر٘بي      دمٛلي ِٕطمٗ ِجبٚر و ِٕطمٗ أذصوبري التصوبصي و دموٛق وػوٛر ضوبدٍي و        

غيرضبدٍي و فالت لبرٖ و دمٛق وػٛر٘بي ضبدٍي و دمٛق وػوٛر٘بي غيرضوبدٍي و تفوبٚت فوالت لوبرٖ ثوب           

ريوبيي و   ِٕطمٗ أذصبري التصبصي و صريوبي آزاص و لبػوضٖ پورگُ ِصوٍذتي و لبػوضٖ تؼميوت فوٛري و صزصي ص           

ٗ  ٘بي ثيٖٓ  آثرا  اػّبق صريب٘ب و  ٗ  ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي و رٚصسبٔ ٓ   اٌٍٍّي و تٕگ ضورر و ػجوٛر     اٌٍٍّوي و ػجوٛر ثوي     ٘وبي ثوي

 ٓ ٓ    ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي و رژيُ دمٛلي وبٔبي  ترأسيتي و وبٔبي ثي حقذَق   اٌٍٍّوي دموٛق صريب٘وب(    اٌٍٍّي و صيوٛاْ ثوي

ثرلوراري رٚاثوط صيپٍّبتيوه و ٚظوبيف ِونِٛراْ        ترتيوت ّٔبيٕوضگبْ و غورٚ       ديپلوبايذ  ٍ کٌسذَلی  

٘وبي صيپٍّبتيوه و ػٍوً      ي اػساَ ٚ ِؼبرفٗ ٘ينت ٔذٖٛ  صيپٍّبتيه و ِصٛٔي، صيپٍّبتيه و ِسايبي صيپٍّبتيه و

  سبتّوٗ ِنِٛريو، صيپٍّبتيوه و ِونِٛراْ وٕطوٌٛي و ِٕوبثغ دموٛق وٕطوٌٛي و ٚظوبيف ِونِٛراْ وٕطوٌٛي و                 

 ٘بي وٕطٌٛي و ػًٍ سبتّٗ ِنِٛري، وٕطٌٛي( ب ٚ ِصٛٔي،ثٕضي ِنِٛراْ وٕطٌٛي و ِساي رجمٗ

 دمٛق اصاري  4

 صايرٖ غّٛي لبْٔٛ ِضيري، سضِبت کػٛري، غٛرا٘بي پيع ثيٕي غوضٖ صر سصوٛؼ    حقَق استخذاهی

اِٛر اصاري ٚ اضتشضاِي، ِب٘ي، ٚ اصٛي دوبکُ ثور اضوتشضاِي صٌٚتوي، ِفوب٘يُ اضوتشضاَ ٚ أوٛاع اضوتشضاَ،         

 ِطوئٌٛي، ِوضٔي صٌٚو، ٚ کبرکٕوبْ      هسئَليت دٍلت ٍ کبرکٌبى آى -صٌٚتوي(  غرايط ٚرٚص ثٗ سضِ،

٘وبي رضويضگي ثوٗ     آْ، ِطئٌٛي، اصاري کبرِٕضاْ، رضويضگي ثوٗ تشٍفوبت اصاري کبرِٕوضاْ صر لبٌوت ٘يوبت      

 تشٍفبت اصاري(

 

 کٌذ.  هب ثرای داٍطلجبى کفبيت هی از آى پَشبًی دارًذ ٍ اٌهب خَاًذى يکی هجبحث هطرٍحه در کتت داًشگبهی ٍ کتبة هذرسبى شريف هن* اَجه: 
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 (زيست هحيطهجبحث )حقَق  ًبم درٍس رديف

 تشصصيػِّٛي ٚ زثبْ  1
اي، ٌغ،، ٚاژگبْ تشصصي  جٍّٗ پيچيضٖ، وبرثرص فؼً صَٚ، ػجبرت ٚصفي، درٚف اضبفٗ، افؼبي صٚ وٍّٗ

  صرن ِطٍت(

 دمٛق جساي استصبصي 2

 هب در کتت داًشگبهی: سرفصل

 ػٍيٗ إِي، ٚ آضبيع ػِّٛي  جرايُ 

 جرايُ ِتفرلٗ  

 3ٚ  1کً فصً کتبة هذرسبى شريف: هب در  سرفصل

ٛاص از قبًَى هجبزات اسالهی:  ْ تؼسيرات 965تب  957ِ  ٚ لبٛٔ

ُ * اَجه:  ٛٔي ثب ِجبدث لجٍي ٘و ٛاص لبٔ ي ِطبٌوت صر ايوٓ ضرفصوً     پٛغوبٔي صارٔوض ٚ تٕٙوب ثوراي صٚرٖ     ثرسي از ِ

 گٕجبٔضٖ غضٖ اض،.

ْ جورايُ ٔيرٚ٘وبي ِطوٍخ  ِصوٛة      يي خبص: قَاً ْ ثىوبرگيري ضوالح تٛضوط ِوبِٛريٓ        4869لوبٛٔ ( و لوبٛٔ

ٛارص ضرٚري  ِصٛة  ْ  راجغ ثٗ ِجبزات اسوالي  4858ٔيرٚ٘بي ِطٍخ صر ِ گوراْ صر صوٕبيغ ٔفو، ايوراْ      ( و لبٛٔ

ْ جراُي رايبٗٔ( و 4884 ِصٛة  ردٍٗ  4866اي  ِصٛة  لبٛٔ ِجبدث آزِِْٛ  رتجط ثب  ٛاصِ   (3وِ 

 اًٌٍّ ػِّٛي  دمٛق ثيٓ 3

تؼريوف     ضبزِبْ ًٍِ ِتذض و ِٕػٛر ًٍِ ِتذض ٚ جٕو  و    الولل جٌگ ٍ اػوبل زٍر در حقَق ثيي

       ٖ ي ِٕوغ اضوتفبصٖ از زٚر و     ِتجبٚز و الضاِبت لٙري غيرٔظبِي و الضاِبت لٙري ٔظوبِي و اضوتإبئبت ثور لبػوض

ِ   ػٛاًِ تٛجيٗ وٕٕضٖ و   1141اٚت  12٘بي گٙبرگبٔوٗ ژٔوٛ ِوٛرر    ٗ ي صفبع ِػرٚع و دمٛق جٕ  و ػٙضٔب

٘بي گٛٔبگْٛ دمٛق ثػر و وّيتٗ دموٛق     ٔطً حقَق ثشر دمٛق دبوُ ثر ِشبصّبت ِطٍذبٔٗ صاسٍي(

ثػر و وّيطبريبي ػبٌي دمٛق ثػر و وّيطيْٛ دمٛق ثػر و الضاِبت ضبزِبْ ٍِوً ِتذوض صر زِيٕوٗ دموٛق        

 ٓ جٙبٔي دمٛق ثػر و صوضٚر اػالِيوٗ دموٛق ثػور صر ضوطخ       اٌٍٍّي و اػالِيٗ   ثػر و صيٛاْ صائّي ويفري ثي

حذل ٍ فصذل هسذبلوت آهيذس اختالفذبت      اي و دموٛق ثػور صر ارتجوب  ثوب زٔوبْ ٚ وٛصووبْ(         ِٕطمٗ

اٌٍٍّي و ِػبٚرٖ يوب ٔظرسوٛا٘ي و ِطوبػي       ٘بي غيردمٛلي  صيپٍّبتيک( دً استالفبت ثيٓ  راٖ الوللی ثيي

ٖ     جّيٍٗ يب پبيّرصي و ِيبٔجيگري يب ٚضبر، و   ٘وبي دموٛلي دوً ٚ  فصوً      تذميك ٚ ثررضوي و ضووبزظ و را

ٓ  ِطبٌّ، آِيس استالفبت ثيٓ  (PCIJ)و صيٛاْ صائّي صاصگطتري   (Arbitrage)اٌٍٍّي اٌٍٍّي و صاٚري ثي

ٓ   (ICJ)اٌٍٍّي صاصگطتري ه٘ٗ  و صيٛاْ ثيٓ اٌٍٍّي صاصگطتري  و لبضي استصبصي و  ٚجٖٛ تفبٚت صيٛاْ ثي

ٓ ٚ صيٛاْ صائّي صاصگطت ٘وبي آراي صيوٛاْ ثويٓ     اٌٍٍّوي صاصگطوتري و ٚييگوي     ري و آييٓ صاصرضي صيٛاْ ثي

 اٌٍٍّي صاصگطتري و اجراي ادىبَ صيٛاْ ثيٓ اٌٍٍّي صاصگطتري(

 دمٛق اصاري 4
 غوبًِ ِجبدوث صيوٛاْ ػوضاٌ، اصاري ٚ ضوبزِبْ       هبی اداری در ايذراى  ًظبرت ٍ کٌترل سبزهبى

 ثبزرضي کً کػٛر(
 

 5آزهَى 



 

 

 
 

 

 

 (زيست هحيطق هجبحث )حقَ

 5ٍ 4 هبی  هجوَع هجبحث آزهَى

 کٌذ.  هب ثرای داٍطلجبى کفبيت هی پَشبًی دارًذ ٍ اٌهب خَاًذى يکی از آى هجبحث هطرٍحه در کتت داًشگبهی ٍ کتبة هذرسبى شريف هن* اَجه: 
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 : تخصصي و عمومي زبان   
  ـ كتبة مذرسبن ضريف1   
 ترجمٍ اسمبعيل صغيري )وطر ميسان(، Law made simpleـ 2   
 محمذ تمي رفيعي )اوتطبرات مجذ(، ترجمٍ A level and AS level law ـ3   
 ، دكتر گًدرز افتخبر جُرميLaw textsـ 4   
 Oxford's law dictionaryـ 5   
 words 504ـ 6   
  Essential words for Toeflـ 7   
 كىذ. ي زثبن تخصصي مطبلعٍ َريك از كتت فًق كفبيت مي * جُت مطبلعٍ   

 حقوق جزاي اختصاصي:   
 ـ كتبة مذرسبن ضريف1   

 (: جرائم عليٍ اضخبظ )دكتر ميرمحمذ صبدلي(1حمًق جساي اختصبصي ) ـ 2   

 ٍ امًال ي مبلكيت )دكتر مير محمذ صبدلي((: جرائم علي2حمًق جساي اختصبصي )ـ 3   

 (: جرائم عليٍ آسبيص ي امىيت )دكتر مير محمذ صبدلي(3ـ حمًق جساي اختصبصي )4   

 ـ مجبحث حذيد ي ديبت از كتبة محطبي لبوًن مجبزات اسالمي )دكتر گلذيزيبن(5   

 كتبة محطبي لبوًن مجبزات اسالمي )دكتر گلذيزيبن( منبع تكميلي:   

 :الملل عمومي قوق بيهح   
 ـ كتبة مذرسبن ضريف1   
 ـ حمًق ثيه الملل عمًمي دكتر محمذرضب ضيبيي ثيگذلي2  
 ـ حمًق ثيه الملل عمًمي رثكب ياالس، ترجمٍ ي تحميك از دكترسيذلبسم زمبوي3  
 ـ جسيٌ حمًق ثيه الملل عمًمي دكتر اثراَيم ثيگساد4ٌ  
 دكتر محمذرضب ضيبيي ثيگذليـ حمًق معبَذات ثيه المللي 5  

 ـ حمًق سبزمبوُبي ثيه المللي دكتر سيذلبسم زمبوي6  
 1969ـ عُذوبمٍ معبَذات ثيه المللي ييه7  
 ـ مىطًر سبزمبن ملل متحذ8  
 ـ اعالميٍ جُبوي حمًق ثطر9  
 ـ اسبسىبمٍ ديًان ثيه المللي دادگستري11  
 ـ طرح پيص وًيس مسئًليت ثيه المللي ديلتُب11  
  حمًق دريبَب 1982ـ كىًاوسيًن 12  

 ـ حمًق مخبصمبت مسلحبوٍ دكتر محمذرضب ضيبيي ثيگذلي13  
 ـ حمًق ثيه الملل ًَايي دكتر مىصًر ججبري لرٌ ثبغ14  
 ـ لطعىبمٍ َبي مُم ضًراي امىيت ي مجمع عمًمي سبزمبن ملل متحذ15  
 ـ حمًق ثيه الملل دريبَب دكتر فرَبد طاليي16  
    1961ي ديپلمبتيك ييه  1963ذوبمٍ حمًق كىسًليـ ع17ُ  

 حقوق اداري:
 حمًق اداري، مىًچُر مؤتمىي، اوتطبرات سمتـ 1   
 زادٌ، اوتطبرات ميسان كليبت حمًق اداري ايران، رضب مًسيـ 2   
 ـ حمًق اداري، جًاد  رضبيي زادٌ، جلذ يك، اوتطبرات ميسان3   
 ي، كًريش استًار سىگري، اوتطبرات ميسانـ حمًق اداري ايران، محمذ امبم4   
 ـ جسيٌ درسي حمًق اداري در داوطگبٌ ثُطتي، اردضير امير ارجمىذ5   
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