دانشجویان محترمی که طرح تفصیلی آنان به تصویب گروه آموزشی مربوطه میرسد ،الزم است یک
نسخه ازطرح اصالحیه امضاء شده را به امورپایاننامه ارائه دهد و بالفاصله طرح خود را در سایت
ایرانداک به ثبت برسانند و کد رهگیری آن را به کارشناس امورپایاننامه ها اعالم و سپس در اسرع وقت
برای دریافت حکم و ابالغیه به امورپایان نامه ها مراجعه کنند.

صورتجلسه گرو فقه و حقوق
مورخ97/9/17 :

جلسه

طرح تفصیلی پایان نامه خانم ساجده سادات حاجی بابائیان امیری دانشجوی مقطع ارشد رشته فقهه باا شارارد دانشاجویی  9611231165باا
عنوان " بررسی مفهومی و مصداقی ضرورت در باروریهای مصنوعی"به راهنرایی سرکار خاان دکتار رهارا تااب

و مشااورد سارکار

خان منیر السادات سیدکریری منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.
 .1برای هر سوال فرضیه آوردد شود فرضیههای اصلی و فرعی.
 .2سوال اصلی عوص شود ،مفهوم و مصداق هر دو ذکر شود و تطبیق قاعدد ضرورت بر مورد ه در سوال اصلی ذکر شود.
 .3در بیان مسئله سوال نری آید ،بیان مسئله گویا نیست و باید کامالً در بیان مسئله دغدغاهی اصالی تققیاق کاه تطبیاق قاعاددی
ضرورت بر مورد هست با جنبههای مختلف روحی ،جسری ،روانی بیان شود.
 .4در پیشینه تققیق منابع مستقی بیان شود و بقیهی منابع به قسرت منابع منتقل شود.
 .5در بخ

منابع :نرم افزار جامعه فقه اهل بیت حذف شود .و به تعدادی ار منابع آن اشارد شود.

 .6طرح پس ار اعرال اصالحات به ریرنظر راهنرا به تایید مدیر مقترم گرود برسد.
طرح تفصیلی پایان نامه خان فرحناز شری زاده دانشجوی مقطع ارشد رشته فقاه باا شارارد دانشاجویی  9611231148باا عناوان " بررسهی
تطبیقی اتحاد مکانی در نماز جماعت"به راهنرایی جناب آقای دکتر مهدی رهبر منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.
 .1در فصل بندی :ادلهی هر نظریه را در ذیل هران نظریه بیاورید.

 .2در پرس های تققیق الف و ب :ادله ذکر شود.
 .3در پرس

فرعی :ادله ذکر شود.
مورخ96/10/9 :

جلسه

طرح تفصیلی پایان نامه خانم فاطمه درویش دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شرارد دانشاجویی  9511231194باا عناوان " بررسهی

فقهی نفقه حمل در رحم اجاره ای"به راهنرایی جناب آقای دکتر حسام الدین ربانی منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.
 .7در تبیین موضوع مشخص شود که مقل نزاع مادر اصلی یا مادر جایگزین است.
 .8در مفاهی  :مفهوم رح اجاردای و اقسام آن اضافه شود
 .9پیشینه تققیق کامل شود.
جلسه
طرح تفصیلی پایان نامه آقای مقرد علی رحرتک

مورخ95/11/10:
به شرارد دانشجویی 9212131250با عنوان ماهیت بغی ار دیدگاد فقاه امامیاه و فقاه

حنفیه و حقوق ایران به راهنرایی آقای دکتر مهدی نظری نی نی در گرود طرح و با اصالحات ذیل تصویب شد:
فرضیات مربوط به سواالت اصلی تلخیص شود
فرضیات اصالح شود
پیشینه تققیق تکریل شود دانشجو می تواند به رساله ها و مقاالت تدوین شدد در این رمینه در طرح تققیق اشارد کند.
در پیشینه تققیق به تفاوت تققیق ایشان با پایان نامه شرارد  3که در طرح امدد است اشارد شود.

