
رسد، الزم است یک نسخه ازطرح اصالحیه امضاء دانشجویان محترمی که طرح تفصیلی آنان به تصویب گروه آموزشی مربوطه می

برسانند و کد رهگیری آن را به کارشناس  سایت ایرانداک به ثبت ارائه دهد و بالفاصله طرح خود را درنامه امورپایانشده را به 

 ها مراجعه کنند.ها اعالم و سپس در اسرع وقت برای دریافت حکم و ابالغیه  به امورپایان نامهنامهامورپایان

 

 فقه و حقوقجلسه گرو صورت

 7/7/99 مورخ                                                                                                                                                                  جلسه        

 مکان "با عنوان9811232318دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی  رضیه صادقیان صادق آباد خانمنامه طرح تفصیلی پایان .1

منوط  جناب آقای دکتر مهدی نصرتیان اهوربه راهنمایی  "معنوی و غیرمادی" دیجیتالی  اموال وتوثیق ترهین وحقوقی فقهی سنجی

 .به تصویب رسیدذیل  اتبه اصالح

   «غیرمادی و معنوی رهن اموال حقوقی و فقهی مبانی»نامه به این شرح اصالح شود: عنوان پایان .1

طرحنامه به طور کامل پر و اصالح شود. مشخصات استاد راهنما کامل شود. ترجمه عربی و انگلیسی عنوان، با کمک صفحه اول  .2

 اساتید، به درستی درج شود.

 تببیین موضوع، با توجه به تغییر عنوان، اصالح و کامل شود. سؤاالت اصلی و فرعی با توجه به تغییر عنوان اصالح شود. .3

 معنوی کدامند؟ و اصالح شود: مبانی فقهی و حقوقی رهن اموال غیرمادی سؤال اصلی به این شرح .4

 در سؤاالت فرعی، به مبانی فقهی و مبانی حقوقی به تفکیک پرداخته شود. .5

 ها مبهم است و اشکال نگارشی دارد. برخی فرضیه .6

 های فرعی اصالح و کامل شود.با توجه به اصالح سؤاالت فرعی، فرضیه .7

 تر نوشته شود.تر و کاملیق از هم تفکیک شود و دقیقاهداف و اهمیت تحق .8

 و غیرمادی اموال رهن حقوقی و فقهی پیشینه تحقیق، اصالح و کامل شود؛ اوالً، فقط آثاری بیاید که در آنها به طور خاص به مبانی  .9

در سامانه « گنج»اجعه به قسمت معنوی پرداخته شده است و  موارد غیر مرتبط، کم ارتباط و خیلی عام  حذف  شود. ثانیاً با مر

نامه با آثار ها و مقاالت مرتبط، با ذکر مشخصات کامل ذکر شود. ثالثاً، تفاوت این پایاننامه،  همه پایان«نورمگز»و پایگاه « ایرانداک»

 موجود دراین زمینه، به طور مشخص، ذکر شود.

 های تحقیق، با توجه به اصالح سؤاالت فرعی اصالح شود.سرفصل .10

 .منابع تحقیق کامل شود؛ منابع فقهی، روایی و حقوقی مهم با مشخصات کامل کتابشناختی، ذکر شود .11

 .طرح زیرنظر استاد راهنما اصالح و به تایید جناب آقای دکتر شفیعی برسد .12



 بر مترتب احکام "با عنوان 9811231158دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی  زینب نظری خانمنامه طرح تفصیلی پایان .2

ذیل  اتمنوط به اصالح حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حسام  الدین ربانیبه راهنمایی  "امامیه فقه منظر از نامشروع فرزند

 .به تصویب رسید

نامه به این شرح عنوان پایانهای متعددی که در آنها این موضوع از منظر فقه امامیه بررسی و مطالعه شده است، نامهبا توجه پایان .1

 «نامشروع در فقه مذاهب اسالمی فرزند بر احکام مترتب»اصالح شود: 

صفحه اول طرحنامه به طور کامل پر شود. مشخصات استاد راهنما کامل شود. ترجمه عربی و انگلیسی عنوان، با کمک اساتید، به  .2

 درستی درج شود.

 اصالح و کامل شود. در حال حاضر تبیین موضوع خیلی مجمل و مختصر است.تببیین موضوع، با توجه به تغییر عنوان،  .3

 سؤال اصلی با توجه به تغییر عنوان اصالح شود. .4

در سؤاالت فرعی، اوالً، مبانی و احکام یک جا مطرح شود و ثانیًا احکام به ترتیب ابواب فقه بیاید؛ یعنی از طهارت شروع و به دیات  .5

در پاسخ به « از دیدگاه مذاهب اسالمی در ابواب طهارت چه احکامی بر فرزند نامشروع مترتب می شود؟» ختم شود. مثاًل نوشته شود:

 این سؤال، هم احکام ذکر شود و هم مبانی.

 دیدگاه مذاهب پنجگانه اسالمی به تفکیک و با استفاده از منابع دست اول هر مذهب، تبیین و تقریر شود. .6

 ها باید ناظر به سؤاالت اصلی و  فرعی باشد. فرضیه .7

 های اصلی و فرعی اصالح و کامل شود.با توجه به اصالح سؤاالت اصلی و فرعی، فرضیه .8

 تر نوشته شود.تر و کاملاهداف و اهمیت تحقیق از هم تفکیک شود و دقیق .9

طور خاص به احکام مترتب بر فرزند نامشروع پرداخته شده  پیشینه تحقیق، اصالح و کامل شود؛ اوالً، فقط آثاری بیاید که در آنها به  .10

،  همه «نورمگز»و پایگاه « ایرانداک»در سامانه « گنج»است و  موارد غیر مرتبط و کم ارتباط حذف  شود. ثانیًا با مراجعه به قسمت 

نامه با آثار موجود دراین زمینه، به طور مشخص، ها و مقاالت مرتبط، با ذکر مشخصات کامل ذکر شود. ثالثاً، تفاوت این پایاننامهپایان

 ذکر شود.

 های تحقیق، با توجه به اصالح سؤاالت فرعی اصالح و با تفصیل بیشتری، بازنویسی شود.سرفصل .11

 منابع تحقیق کامل شود؛ منابع فقهی و روایی مهم مذاهب پنجگانه با مشخصات کامل کتابشناختی، ذکر شود. .12

 ما اصالح و به تایید جناب آقای دکتر شفیعی برسد.طرح زیرنظر استاد راهن  .13

 

 هایهزینه نفقه "با عنوان9811231168دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی  زهرا ابهری نژاد خانمنامه طرح تفصیلی پایان .3

به ذیل  اتمنوط به اصالح الدین ربانی  حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حسامبه راهنمایی  "امامیه فقه منظر از زوجه درمان

 .تصویب رسید

نامه به این شرح اصالح های متعددی که در آنها این موضوع از منظر فقه امامیه بررسی و مطالعه شده است، عنوان پایاننامهبا توجه پایان .1

 «در فقه مذاهب اسالمی زوجه درمان هایهزینه نفقه» شود: 



امل پر شود. مشخصات استاد راهنما کامل شود. ترجمه عربی و انگلیسی عنوان، با کمک اساتید، به صفحه اول طرحنامه به طور ک .2

 درستی درج شود.

 تببیین موضوع، با توجه به تغییر عنوان، اصالح و کامل شود. در حال حاضر تبیین موضوع خیلی مجمل و مختصر است. .3

 شود.سؤاالت اصلی و فرعی با توجه به تغییر عنوان اصالح  .4

در سؤاالت فرعی، اوالً، اقوال و مبانی یک جا مطرح شود و ثانیاً یک سؤال به دیدگاه فقهای امامیه و یک سؤال هم به دیدگاه فقهای  .5

در پاسخ به این سؤال، هم « دیدگاه فقهای امامیه در زمینه نفقه درمان زوجه  چیست؟» مذاهب اسالمی، اختصاص یابد مثالً نوشته شود: 

 ر شود و هم مبانی.اقوال ذک

 دیدگاه مذاهب پنجگانه اسالمی به تفکیک و با استفاده از منابع دست اول هر مذهب، تبیین و تقریر شود. .6

 ها باید ناظر به سؤاالت اصلی و  فرعی باشد. فرضیه .7

 های اصلی و فرعی اصالح و کامل شود.با توجه به اصالح سؤاالت اصلی و فرعی، فرضیه .8

 تر نوشته شود.تر و کاملیق از هم تفکیک شود و دقیقاهداف و اهمیت تحق .9

های پزشکی زوجه  پیشینه تحقیق، اصالح و کامل شود؛ اوالً، فقط آثاری بیاید که در آنها به طور خاص به نفقه درمان زوجه یا هزینه  .10

و پایگاه « ایرانداک»در سامانه « گنج»پرداخته شده است و  موارد غیر مرتبط و کم ارتباط حذف  شود. ثانیاً با مراجعه به قسمت 

نامه با آثار موجود دراین زمینه، به ها و مقاالت مرتبط، با ذکر مشخصات کامل ذکر شود. ثالثاً، تفاوت این پایاننامه،  همه پایان«نورمگز»

 طور مشخص، ذکر شود.

 ، بازنویسی شود.های تحقیق، با توجه به اصالح سؤاالت فرعی اصالح و با تفصیل بیشتریسرفصل .11

 .منابع تحقیق کامل شود؛ منابع فقهی و روایی مهم مذاهب پنجگانه با مشخصات کامل کتابشناختی، ذکر شود .12

 .طرح زیرنظر استاد راهنما اصالح و به تایید جناب آقای دکتر شفیعی برسد .13

 

 و اقارب نفقه "با عنوان 9811231130دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی  سیما صفری راد خانمنامه طرح تفصیلی پایان .4

به ذیل  اتمنوط به اصالح حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حسام  الدین ربانیبه راهنمایی  "انفاق ترک حقوقی پیامدهای

 .تصویب رسید

نامه به این شرح اصالح شود: نفقه اقارب بررسی و مطالعه شده است، عنوان پایانهای متعددی که در آنها موضوع نامهبا توجه پایان .1

 «موضوعه حقوق و امامیه فقه منظر از انفاق ترک پیامدهای»

صفحه اول طرحنامه به طور کامل پر شود. مشخصات استاد راهنما کامل شود. ترجمه عربی و انگلیسی عنوان، با کمک اساتید، به درستی  .2

 درج شود.

 تببیین موضوع، با توجه به تغییر عنوان، اصالح و کامل شود. در حال حاضر تبیین موضوع خیلی مجمل و مختصر است. .3

 سؤاالت اصلی و فرعی با توجه به تغییر عنوان اصالح شود. .4

 در سؤاالت فرعی، به پیامدهای کیفری، پیامدهای مدنی )ضمان( و احکام فقهی مرتبط )مانند تقاص( پرداخته شود. .5

 به تفکیک بررسی شود. اقارب و زوجه پیامدهای ترک انفاق  .6



 ها باید ناظر به سؤاالت اصلی و  فرعی باشد. فرضیه .7

 های اصلی و فرعی اصالح و کامل شود.با توجه به اصالح سؤاالت اصلی و فرعی، فرضیه .8

 تر نوشته شود.تر و کاملاهداف و اهمیت تحقیق از هم تفکیک شود و دقیق .9

پرداخته شده است و      انفاق ترک پیشینه تحقیق، اصالح و کامل شود؛ اوالً، فقط آثاری بیاید که در آنها به طور خاص به پیامدهای  .10

ها و نامه،  همه پایان«نورمگز»و پایگاه « ایرانداک»در سامانه « گنج»موارد غیر مرتبط و کم ارتباط حذف  شود. ثانیاً با مراجعه به قسمت 

 نامه با آثار موجود دراین زمینه، به طور مشخص، ذکر شود.ت مرتبط، با ذکر مشخصات کامل ذکر شود. ثالثاً، تفاوت این پایانمقاال

 های تحقیق، با توجه به اصالح سؤاالت فرعی اصالح و با تفصیل بیشتری، بازنویسی شود.سرفصل .11

 مشخصات کامل کتابشناختی، ذکر شود.منابع تحقیق کامل شود؛ منابع فقهی، روایی و حقوقی مهم با  .12

 .طرح زیرنظر استاد راهنما اصالح و به تایید جناب آقای دکتر شفیعی برسد .13

 

 بررسی "با عنوان 9811231113دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی  فاطمه نهری قاضیانی خانمنامه طرح تفصیلی پایان .5

 .به تصویب رسیدذیل  اتمنوط به اصالح جناب آقای دکتر مهدی نصرتیان اهوربه راهنمایی  "آن بر مترتب احکام و یائسگی

                                  «امامیه فقه در آن بر مترتب احکام و یائسگی مالک» نامه به این شرح اصالح شود: عنوان پایان .1

راهنما کامل شود. ترجمه عربی و انگلیسی عنوان، با کمک اساتید، به درستی صفحه اول طرحنامه به طور کامل پر شود. مشخصات استاد  .2

 درج شود.

 تببیین موضوع، با توجه به تغییر عنوان، اصالح و کامل شود. در حال حاضر تبیین موضوع خیلی مجمل و مختصر است. .3

 سؤاالت اصلی و فرعی با توجه به تغییر عنوان اصالح شود. .4

 های سنی و اوصافی به تفکیک پرداخته شود.مالکدر سؤاالت فرعی، به  .5

 ها باید ناظر به سؤاالت اصلی و  فرعی باشد. فرضیه .6

 های اصلی و فرعی اصالح و کامل شود.با توجه به اصالح سؤاالت اصلی و فرعی، فرضیه .7

 تر نوشته شود.تر و کاملاهداف و اهمیت تحقیق از هم تفکیک شود و دقیق .8

پرداخته شده  آن بر مترتب احکام و یائسگی ح و کامل شود؛ اوالً، فقط آثاری بیاید که در آنها به طور خاص به مالکپیشینه تحقیق، اصال  .9

-نامه،  همه پایان«نورمگز»و پایگاه « ایرانداک»در سامانه « گنج»است و  موارد غیر مرتبط و کم ارتباط حذف  شود. ثانیًا با مراجعه به قسمت 

 نامه با آثار موجود دراین زمینه، به طور مشخص، ذکر شود.با ذکر مشخصات کامل ذکر شود. ثالثاً، تفاوت این پایان ها و مقاالت مرتبط،

 های تحقیق، با توجه به اصالح سؤاالت فرعی اصالح و با تفصیل بیشتری، بازنویسی شود.سرفصل .10

 مل کتابشناختی، ذکر شود.منابع تحقیق کامل شود؛ منابع فقهی، روایی و حقوقی مهم با مشخصات کا .11

 طرح زیرنظر استاد راهنما اصالح و به تایید جناب آقای دکتر شفیعی برسد .12

 

 



 

 

 29/10/98 مورخ                                                                                                                                                                  جلسه        

 بین دوران "با عنوان 9711131118دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی سعید مبارکی نامه آقای طرح تفصیلی پایان .13

به راهنمایی حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حسام "فقه اصول مباحث و فقه مختلف ابواب در رخصت و عزیمت

 .به تصویب رسیدذیل  اتالدین ربانی منوط به اصالح

 تر بیان شود.موضوع در بیان مسئله کمی مفصل .1

 سواالت تحقیق با فصل بندی متناسب و همسو گردد. .2

 تقویت شده و به جهت نوآوری تحقیق حاضر اشاره گردد. پیشینه طرح کمی .3

 

 

 
 


