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
مورخ97/2/29 :

جلسه

طرح تفصیلی پایان نامه خانم طیبه محمدیوسفی دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی  2144924449با عنووان
" حجیت استحصاب در احکام و آثار آن در فقه امامیه"به راهنمایی حجت االسالم و المسولیم ننواآ ایوای د تور م ودی
ساندی منوط به اصالحات زیر تصویب رسید.
 .4پرسش ای فرعی ادغام شوند و دو پرسش مطرح شود.
 .9فرضیه های فرعی ادغام شوند و دو فرضیه مطرح شود
 .2پیشینه تحقیق تکمیل شود.
 .1پیش بینی سرفصل ا تکمیل شود.
مورخ99/01/9 :

جلسه

طرح تفصیلی پایان نامه خانم فاطمه درویش دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشوجویی  2944924421بوا عنووان " بررسیی

فقهی نفقه حمل در رحم اجاره ای"به راهنمایی نناآ ایای د تر حسام الدی ربانی منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.
 .4در تبیی موضوع مشخص شود ه محل نزاع مادر اصلی یا مادر نایگزی است.
 .9در مفاهیم :مف وم رحم انارهای و ایسام ان اضافه شود
 .2پیشینه تحقیق امل شود.

طرح تفصیلی پایان نامه خانم فاطمه بیانی دانشجوی مقطع ارشد رشته فقه با شماره دانشجویی  2199924449با عنوان :والیوت عودو
مومنان ،شرایط و موارد ان از منظر فقه امامیه"به راهنمایی نناآ ایای د تر م دی رهبر ،منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.
 .4فرضیه های تحقیق  :یسمت "آ" تکمیل شود و شامل موردی شود ه فقیه ونود ندارد و عودو مومنوان حکوموت
را درست می گیرد.
جلسه

مورخ99/00/01:

طرح تفصیلی پایان نامه ایای محمد علی زحمتکش به شماره دانشجویی 2949424999با عنوان ماهیت بغی از دیدگاه فقوه امامیوه و فقوه
حنفیه و حقوق ایران به راهنمایی ایای د تر م دی نظری نی نی در گروه طرح و با اصالحات ذیل تصویب شد:
فرضیات مربوط به سواالت اصلی تلخیص شود
فرضیات اصالح شود
پیشینه تحقیق تکمیل شود دانشجو می تواند به رساله ها و مقاالت تدوی شده در ای زمینه در طرح تحقیق اشاره ند.
در پیشینه تحقیق به تفاوت تحقیق ایشان با پایان نامه شماره  2ه در طرح امده است اشاره شود.

