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مقدمه:

رهبر معظم انقمالب درممور  89/3/02در جمم اسماتید
دانشگاهها فرمودند:
«عملگراتر شدن و كارآمدتر شمدن پمژوهش و تحقیم در
كشور؛ چه از سموي اسمتادان و برگزیمدگان ،و چمه از سموي
دانشجویاني كه در دانشگاهها پایاننامههایي را ممينویسمند در
حین تحصیل یا در پایان تحصیل ،از سموي دانشمجو و اسمتاد،
ساعتهاي بسیار ذيقیمتي صرف تهیهي یك پایاننامه یا یمك
پژوهش در دانشگاه ميشود آیا گزینش این عنماوین ،حسماب
شده و در جهت نیازهاي كشور است؟ آیا محصول پژوهش و
تحقیقي كه استاد و دانشجو ،بهطور مشمتر

و یما بمهصمور

دستهجمعي انجام دادهاند ،به مرحلهي اجرا و عمل مميرسمد؟
آیا بدین وسیله ،دانشگاه ما ،دانش مما و رتبمهي تحقیقماتي مما
رشد ميكند یا نه؟ بعضي از دانشجویان پایاننامههاي خمود را
جلد كرده و قشنگ براي بنده ميفرسمتند ممن در كتابخانمهي
خودم قفسهاي را براي همین پایاننامههما گااشمتهام متأسمفانه

من مجال نميكن از اینها استفاده كن

م حاال در آن رشتههایي

كه براي من قابل استفاده است م ولي عنماویني كمه روي اینهما
ميبین  ،بعضي خیلي جالب و شیواست و آدم دوست مميدارد
این موضوع را تحت این عنوان دنبال كند بعضي ه عنماویني
است كه خیلي حاشیهاي و دور از مسیر حركت علمي و عملي
و اجرایي كشور است براي اینكه این پژوهش ،این پایاننامه و
این كار مه م كه ساعتهاي گرانبهایي صرف آن شده م بكار
بیاید ،چه راهحلي وجود دارد؟»
نظر به تأكیدا

معظ لمه مبنمي بمر لمزوم تحمول در علموم

انساني و با توجه به اینكه پایاننامهها داراي ظرفیتي هستند كه
اگر حمایت ،ساماندهي و هدایت شوند ،ميتوانند منشاء تحول
اساسي شوند« ،شوراي تحول در علـوم انسـاني شـوراي عـالي

انقالب فرهنگي» بمه نهماد نماینمدگي مقمام معظم رهبمري در
دانشگاهها مأموریت داد تا این امر را محق سازد لاا شموراي
سیاستگااري با محوریت نهماد و وزار

علموم تحقیقما

و

فناوري ،كارگروههاي تخصصي در گروههماي علموم سیاسمي،
علمموم اقتصمماد ،الهیمما  ،تعل می و تربیممت ،علمموم اجتممماعي و
ارتباطا  ،مدیریت ،هنر و حقوق را در پژوهشمگاه فرهنمگ و

معارف اسالمي تشكیل داد
اه مصوبا

شوراي سیاست گااري از مورخمه 84/11/19

عبارتند از:
 -1تأسیس «دبيرخانه حمايت و هدايت پاياننامههـا و رسـائل

علوم انساني»
 -0تعیین اولویتهاي حمایت از پایاننامهها و رسائل از بین
رشتههاي متنوع علوم انساني
 -9تشكیل كارگروههاي تخصصي با استفاده از اسماتید برجسمته
دانشگاهها در رشتههاي فوقالاكر جهت بررسي و اعمالم نظمر
كارشناسي در مورد پایاننامهها
 -2تهیه و تصویب آییننامه حمایت از رسائل و پایانناممههما
در این آئیننامه همدف از حمایمت و نحموه حمایمت و نیمز
میزان آن مشخص گردیده است
 -5پیگیري و تشكیل جلسا

با رؤساي دستگاههاي اجرایي

كشور با موضوع نحوه تعامل با دبیرخانه و نقمش آنمان در
فرایند حمایت از رسائل و پایاننامهها
 -2تشكیل مستمر جلسما

بما اعضماي محتمرم گمروههماي

تخصصي و تبیمین اهمداف و رسمالت آنهما و درخواسمت

همكاري در انجام وظایف تعیین شده از سوي دبیرخانه
 -4برگزاري جلسا مداوم و مستمر جهت بررسي موضوعا
پایاننامهها و رسالههاي دكتري توسط اعضاي كارگروههما
و تعیین تعدادي از موضوعا

اولویتدار جهمت حمایمت

هدایت پایاننامهها
 -8ایجاد سایت حمایمت و همدایت دانشمجویان بما عنموان
 shrp.irجهت اعالم موضوعا

و ثبمت نمام دانشمجویان

متقاضي حمایت
 -3درخواست موضوعا

پایاننامههاي كارشناسمي ارشمد و

رساله دكتري از اساتید ،معاونتهاي پژوهشي دانشگاههما،
پژوهشگاهها ،دانشجویان و مراكز مطالعاتي
انتخاب پایاننامهها بر مبناي موارد زیر است:
 اسناد باالدسمتي ااز جملمه سمند چشم انمداز ،برناممهتوسعه پنج  ،الگوي اسالمي م ایراني پیشرفت ،نقشه
جام علمي كشور ،نقشه مهندسي فرهنگي كشور
 دیدگاههاي امام خمینياره) و مقام معظ رهبري -كاربردي بودن و حل مشكال

و معضال

 -نظریهپردازيهاي جدید و بومي اسالمي

نظام

 آیندهپژوهيبا توجه به ضرور هاي تحول و ارتقاء در علموم انسماني،
نیاز جدي كشور به پژوهشهاي اصیل و هدفمند بمه ویمژه در
علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كه از پایاننامهها بمه عنموان
یك فرصت مطلوب و پر ظرفیت بمراي تحقم اهمداف نظمام
آموزش عالي بهره كامل برده شود
در این زمینه معاونت پژوهشي و فناوري وزار

علموم از

كلیه دانشگاه ها درخواسمت كمرد تما متناسمب بما تخصمص و
توانمنديهایي كه در دانشگاه مربمو وجمود دارد و همینمین
اسناد باالدستي ،اولویتهاي خود را تعریمف كننمد تما در ایمن
راستا رسالههاي دورههاي دكتري را هدایت و حمایت كند
در این راستا براساس تكالیفي كه در زمینه تحول در علموم
انساني بر عهده وزار

علوم تحقیقا

و فناوري گااشته شده

است ،معاونت پژوهشمي و فنماوري وزار

علموم در ابتمداي

سال  1931نسبت به تدوین «آییننامه هدفمندسازي رسالههاي
دوره دكتري در رشته هاي علوم انساني و هنر» و ابمال آن بمه
رؤساي دانشگاه هاي سراسر كشور اقدام نموده است دبیرخانه
«حمایت و هدایت پایاننامه ها و رسائل علوم انسماني كشمور»

مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي نیز با همكماري
معاونت هاي پژوهشي دانشگاه ها و اساتید متخصص و متعهمد
كتابیه هاي «موضوعا

پیشمنهادي» را در  8گمروه تخصصمي

تهیه كرده و جهت بهرهبمرداري گمروههماي علممي ،اسماتید و
دانشجویان در دسترس آنان قرار داده است
دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رسائل علوم انساني

بخش اول
الف) آیین نامه حمایت و هدایت پایاننامهها و رسائل علوم انساني
(شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقالب فرهنگي)

شرايط پذيرش
م موضوع مرتبط بما علموم انسماني و براسماس محورهماي
پیشنهادي دبیرخانه حمایت از پایاننامهها باشد؛
م تبیین علمي دیدگاه هماي حضمر

اممام و مقمام معظم

رهبري و توجه به مباني ارزشي نظمام و انقمالب اسمالمي
بهویژه با قرائت امام و رهبري؛
م مسألهمحوري و كاربردي بودن در برابر مباحث عام ،كلي
و موضوعمحور باشد؛
م توانایي فردي محق و سواب علمي تی راهنما و مشاور
بررسي ميشود؛
م متضمن نوآوري و به روز بودن باشد؛
م معطوف به معضال

و مسائل راهبردي و عیني جامعه و

نیازهاي پژوهشي كنوني باشد؛
م امكان كاربرديسازي نتایج پژوهش باشد؛

م منجر به تولید دانش بومي و اسالمي در كشور شود؛
م پایاننامه از دیگر مراكز حمایت نشده باشد
نحوه انتخاب نظارت و پرداختها

م تعدادي از طرحنامههایي كه براساس محورهاي پيشـنهادي
دبیرخانه حمایت از پایاننامهها تهیه شده باشد ،بعد از بررسمي
و تأمین اعتبار مورد حمایت قرار ميگیرد
م فرم الكترونیكي در سایت تكمیل و ارسال گردد
م موضوع و طرحنامه بررسي و بعمد از اعمالم نظمر نهمایي بمه
اطالع دانشجو ميرسد
مم ایممن حمایممت شممامل دانشممجو و اسممتاد راهنممما ممميباشممد
عالقمندان جهت ثبت نام و اطمالع از مبمالح حمایمت و سمایر
تسهیال

به سایت  shrp.irمراجعه نمایید

ب) ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي
دانشگاهها در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم
انساني و هنر

متن ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي دانشگاهها
در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم انساني و هنر

رؤساي محترم

آني ـ حائز اهميت

دانشگاههاي -1 :ادیان و ممااهب  -0ارا  -9ارومیمه  -2اصمفهان  -5جمام
امام حسیناع)  -2الزهرااس)  -4ایالم  -8امام صادقاع)  -3آیتا العظممي
بروجردياره)  -12بیرجند  -11بوعلي سینا  -10بجنورد  -19بینالمللي اممام
خمینياره)  -12پیامنور  -15تربیت مدرس  -12خوارزمي  -14آیتا شمهید
مدني  -18حكی سبزوار  -13تهران  -02تبریز  -01تربیت دبیر شهید رجمایي
 -00تحصیال

تكمیلي صنعتي كرمان  -09تفرش  -02جام امام حسمیناع)

 -05جام علمي م كاربردي  -02حضمر

معصمومهاس)  -04خلمیج فمارس

 -08دریانوردي و علوم دریایي چابهار  -03دفاع ملي  -92رازي  -91زنجمان
 -90زابل  -99سیستان و بلوچستان  -92سمنان  -95شاهد  -92شهید چمران
اهواز  -94شیراز  -98شهركرد  -93شهید باهنر كرمان  -22شهید بهشتي -21
صنعت نفت  -20صنعتي اصفهان  -29صمنعتي امیركبیمر  -22صمنعتي ارومیمه
 -25صنعتي بابل  -22صنعتي بیرجند  -24صنعتي جندي شاپور  -28صمنعتي
خواجهنصیرالدین طوسمي  -23صمنعتي شماهرود  -52صمنعتي كرمانشماه -51
صنعتي همدان  -50صنعتي سهند تبریز  -59صنعت آب و بمرق  -52صمنعتي
شریف  -55صنعتي شیراز  -52علوم و فنمون دریمایي خرمشمهر  -54دامغمان
 -58عل و صنعت ایران  -53عالمه طباطبایي  -22علموم انتظمامي  -21علموم

كشاورزي و مناب طبیعي گرگان  -20فردوسي مشهد  -29قم  -22كردسمتان
 -25كاشان  -22كشماورزي و منماب طبیعمي سماري  -24كشماورزي و منماب
طبیعي ورامین  -28گلستان  -23گیالن  -42لرستان  -41مازندران  -40مالمك
اشتر  -49محق اردبیلمي  -42مراغمه  -45معمارف اسمالمي  -42مالیمر -44
ولیعصراعج) رفسنجان  -48هنر اصفهان  -43هرمزگان  -82هنر اسالمي تبریز
 -81هنر  -80یاسوج  -89یزد  -82صنعتي سیرجان  -85تحصیال

تكمیلمي

در علوم پایه زنجان  -82جیرفت  -84صنعتي قم  -88والیمت  -83علموم و
معارف قرآن كری  -32فسا  -31صنعتي خات االنبیاء  -30علوم اقتصادي -39
بناب  -32نیشابور  -35صنعتي ارا

 -32فني و حرفمهاي  -34اممام رضمااع)

 -38باقرالعلوم  -33علوم رضوي  -122گرمسار
مجتمعها -1 :آموزش عالي جهرم  -0آموزش عمالي گنبمد  -9آمموزش عمالي
كازرون  -2آموزش عالي اردكان  -5آموزش عالي ب  -2آموزش عالي فنمي و
مهندسي قوچان
دانشكدهها -1 :دانشكده فني و مهندسي گلپایگمان  -0دانشمكده فنمي تربیمت
حیدریه  -9الهیا

میبد  -2گناباد  -5مناب طبیعي داراب

آموتشكده -1 :فني نقشهبرداري
پووهشگاه ها -1 :علوم و فناوري اطالعا

ایران  -0بینالمللي زلزلهشناسمي و

مهندسي زلزله  -9پلیمر و پتروشیمي ایران  -2پژوهشمهاي شمیمي و مهندسمي
شیمي ایران  -5حموزه و دانشمگاه  -2دانشمهاي بنیمادي  -4علموم و فرهنمگ
اسالمي  -8علوم و فنون هستهاي  -3علوم انسماني و مطالعما

فرهنگمي -12

فناوريهاي نوین  -11مواد و انرژي  -10ملي مهندسي ژنتیك و زیستفناوري
 -19فضایي ایران  -12فرهنگ و اندیشه اسمالمي  -15تربیمت بمدني و علموم
ورزشي

پووهشكدهها -1 :امام خمینياره) و انقالب اسالمي  -0رصدخانه ملمي ایمران
 -9صنای رنگ ایران  -2مطالعا

فرهنگي و اجتماعي  -5فرآیندهاي تبمدیلي

و زیست محیطي فارس  -2علوم و صنای غاایي  -4هواشناسي و علوم جو
مراكـز -1 :بنیماد دانشممنامه فارسمي  -0تحقیقما
تحقیقا

نجوم و اختر فیزیك مراغه  -2فرهنگستان علوم  -5فرهنگستان زبان

و ادب فارسممي  -2مطالعمما
مطالعا

سیاسممت علممي كشممور -9

و پممژوهشهمماي جمعیتممي آسممیا و اقیانوسممیه -4

و همكاريهاي علمي بینالمللي ا -8 )ISMOمركز بین المللي علوم و

تكنولوژي پیشرفته و علوم محیطي اكرمان)  -3مركمز منطقمهاي اطمالعرسماني
علوم و فناوري  -12موزه علوم و فناوري جمهوري اسمالمي ایمران  -11نشمر
دانشگاهي  -10مركز آموزش عالي شهرضا  -19المرد
مؤسسه  /ساتمانها -1 :سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسماني اسممت)
 -0مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران  -9مؤسسه آموزش عالي پاسارگاد
شممیراز  -2سممازمان میممراه فرهنگممي ،صممنای دسممتي و گردشممگري ریاسممت
جمهممموري  -5سمممازمان تحقیقممما

و مطالعممما

ناجممما  -2مؤسسمممه ملمممي

اقیانوسشناسي
پارك علم و فناوري استانهـا -1 :آذربایجمان شمرقي  -0سممنان  -9خلمیج
فارس  -2خراسان رضوي  -5فارس  -2گیالن  -4مركزي  -8یزد  -3هممدان
 -12اصممفهان  -11شممهر علمممي تحقیقمماتي اصممفهان  -10مازنممدران -19
هرمزگان  -12خراسان شمالي  -15خراسان جنوبي  -12كرمانشاه
ستادي  -1 :1معاونت اداري و مالي و مدیریت منماب  -0معاونمت آموزشمي -9
معاونت پژوهش و فناوري  -2معاونت فرهنگي و اجتمماعي  -5مشماوران وزیمر
 -2امور حقوقي و مجلس  -4دفتر ارزیابي عملكرد و پاسخگویي به شمكایا -8
دفتر هماهنگي هیأ هاي  -3مركز همكاريهاي علمي بینالمللمي  -12اداره كمل

روابط عمومي  -11مركز هیأ هاي امنا و هیأ هاي رسیدگي بمه تخلفما اداري
و انتظامي اعضاي هیأ

علمي  -10صندوق رفاه دانشجویان  -19كمیسیون ملمي

یونسكو در ایران  -12حراسمت مركمزي  -15مشماور وزیمر و رئمیس دبیرخانمه
هیأ

مركزي جاب اعضاي هیأ

علمي  -12دبیرخانه هیأ

مركمزي گمزینش

كاركنان  -14مركز مقاومت بسیج  -18دبیرخانه گزینش دانشجو
ستادي  :2سازمان یا مؤسسه وابسته -1 :سازمان سمنجش آمموزش كشمور -0
مؤسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي  -9سازمان پژوهشهاي علممي و
صنعتي ایران  -2سازمان امور دانشجویان

سالم علكيم

با احترام ،بدینوسیله «آیین نامه هدفمندسمازي رسماله هماي
دوره دكتري در رشتههاي علوم انساني و هنمر» كمه در تماری
 1931/0/2به تصویب رسیده براي بهرهبمرداري و اجمرا ابمال
ميشود مقتضي است دستور فرمایید ترتیبمي اتخماذ شمود كمه
گزارش اجراي كامل این آییننامه درباره تصویب برنامه جمام
گروههاي آموزشي رشتههاي علوم انسماني و هنمر حمداكتر تما
تاری  1931/2/15به این معاونت ارسمال شمود ارسمال یمك
نسخه از برنامههاي مصوب نیز موجب انتظار است
محمد مهدينواد نوري
معاون پووهشي و فناوري

ج) متن آئیننامه هدفمندسازي رسالههاي دوره دكتري در
رشتههاي علوم انساني و هنر
(معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)

 -1مقدمه
دوره دكتري براي تحق اهمداف مهممي راه انمدازي شمده
است یكي از اهداف مه این دوره انجام پژوهشمي اصمیل در
قالب رسالههاي دكتري است كه به پیشرفت عل كمك كنمد و
دستاوردهاي تازهاي به همراه داشته باشد نیاز جدي كشور بمه
پژوهش هاي اصیل و هدفمند بویژه در علوم انسماني و هنمر و
ضرور

تحول و ارتقاء علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كمه

از دورههاي دكتري به عنوان یك فرصت مطلوب و پرظرفیمت
براي تحق اهداف نظام آموزش عالي بهمره كاممل بمرد بمراي
انجام این مه ضروري است رسالههماي دكتمري متناسمب بما
اولویت ها ،راهبردها و راهكارهاي پمیش بینمي شمده در اسمناد
باالدست در حوزه علوم انساني ،بطور هدفمند تدوین شود
بررسي رساله ها در دوره دكتري رشتههماي علموم انسماني
نشان ميدهد كه به سبب وجود مموانعي از ایمن فرصمتهماي
پژوهشي بهره كامل برده نميشود این آییننامه براي ارتقماء و

هدفمند كردن رساله هماي دوره دكتمري در رشمته هماي علموم
انساني تدوین شده است
در این آییننامه كلیه دانشگاههما ،پژوهشمكدههما و مراكمز
آموزشي و پژوهشي كه در آنها دوره دكتري رشته علوم انساني
و هنر دایر ميباشد به اختصار «مؤسسه» نامیده ميشود
 -2موانع
 -1-0متناسب نبودن موضوع رسالههاي با اولویتها ،راهبردها
و راهكارهاي اسناد باالدست نظام جمهوري اسالمي ایران
 -0-0پراكندگي موضوع رسالهها
 -9-0متناسب نبودن با نیازهاي جامعه
 -2-0تخصصي نبودن پژوهشها و فعالیتهاي علممي در
بعضي از رشتههاي علوم انساني
 -5-0متناسب نبودن برنامه هماي درسمي دوره دكتمري بما
اهداف ماكور
 -2-0نامناسب بودن شیوههاي پایرش دانشجویان دكتري
 -3راهبردها و اولويت ها
 -1-9تعیممین مرزهمماي دانممش و اسممتانداردهاي علمممي در

سطح ملي و بین المللي در هر رشته تحصیلي براي تولید علم
و عبور از مرزهاي دانش
 -0-9تعیین نیازهاي ملي و بینالمللي در هر رشته تحصیلي
براي متناسب ساختن تحقیقا

براي پاسخگویي به آنها

 -9-9بررسي و تعیمین شمیوههماي بموميسمازي و ارزش
مداري در هر رشته تحصیلي بمراي نظریمهپمردازي و گشمودن
اف هاي جدید دانشي با تكیه بر فرهنگ اسالمي -بومي
 -4نحوۀ اجرا
معمماون پممژوهش و فنمماوري مؤسسممه مسمميولیت اجممراي
آییننامه و نظار

بر آن را به شرح ذیل عهدهدار ميباشند:

 -1كمیته هدفمندسازي رسالههاي دكتري علوم انسماني وهنمر
زیر نظر معاون پژوهش و فناوري مؤسسه تشكیل شود
 -0راهبردها ،اولویت ها و راهكارهاي اصملي علم و فنماوري
موجود در اسناد باالدستي نظام در حوزه علوم انسماني و هنمر
تبیین و به گروههاي آموزشي اعالم شود
 -9گممروه آموزشممي موظممف اسممت اولویممتهمماي پممژوهش و
فناوري اصلي مرتبط با فعالیمتهماي گمروه را براسماس سمند

چش انداز ،نقشه جام علمي كشور و برنامه پنج ساله نیازهاي
ملي و بینالمللي تعیین و به شرح ذیل عمل نماید:
تبصره :اولویت ها حداقل در سه زمینه تخصصمي تعریمف
شده باشند
 -1-9اهداف پژوهش و فناوري در هر یك از اولویتهاي
ماكور تعریف شوند
 -0-9اهداف و اولویتهاي پمژوهش و فنماوري كوتماه و
بلند مد

در هر رشته تحصیلي تعیین گردد

 -9-9در رشممتههممایي كممه فعالیممتهمما و پممژوهشهمما در
حوزههماي تخصصمي مرزبنمدي نشمده اسمت زمینمههماي
تخصصي تعریف و تعیین شوند
 -2-9مدیرگروه موظف است با همكماري اعضماي هیمأ
علمي برنامه جام گروه را در چارچوب اولویتهاي تعیین
شده ،تدوین و پس از تصویب در شوراي گروه ،به شموراي
دانشكده ارسال و رئمیس دانشمكده پمس از تأییمد شموراي
دانشكده برنامه گروه را به كمیته ماكور ارسال نماید
 -5-9موضوع رسالههاي دكتري بگونه اي تعیین شوند كه
هر یك از رساله ها بتواند بخشي از اولویمتهما و اهمداف
تعیین شده در برنامه جام گروه آموزشي را محق سازد

 -2معاون پژوهش و فناوري مؤسسه برنامه جام پژوهشي هر
گروه آموزشي مجري دوره دكتري را پس از طرح و تصویب در
كمیته هدفمندسازي رساله هاي علوم انساني و هنر ،یك نسمخه
به معاونمت پژوهشمي و فنماوري وزار

علموم ،تحقیقما

و

فناوري ارسال نماید
 -5معاون پژوهش و فنماوري مسميولیت نظمار

بمر اجمراي

برنامه هاي جام پژوهشي گروه هما بمراي دوره دكتمري علموم
انساني و هنر را به عهده دارد
 -2معاون پمژوهش و فنماوري مؤسسمه شمیوهناممه تشمویقي و
حمایتي از رسالههایي كه در چارچوب ایمن آیمینناممه مصموب
شدهاند را تهیه و اجرا نماید
 -4معاونممت پممژوهش و فنمماوري وزار

علمموم ،تحقیقمما

و

فناوري از رساله هایي كمه در حموزه علموم انسماني و هنمر در
چارچوب برناممه جمام تمدوین تصمویب شموند و بمه تأییمد
معاونت پژوهشي و فنماوري مؤسسمه رسمیده باشمند حمایمت
مادي و معنوي خواهد كرد
محمد مهدينواد نوري
معاون پووهش و فناوري

موضوعات پيشنهادي
«کارگروه حقوق»

حقوق عمومي
 .1كليات و مباني

 اصول و مباني حقوق عمومي در نهجالبالغه
 اصول و مباني حقوق عمومي در صحیفه سجادیه
 اصول و مباني حقوق عمومي در جوامم روایمي امامیمه
ااصول كافي ،تهایب ،وسائلالشیعه ،بحاراالنوار و )
 اصول و مبماني حقموق عممومي در مشمروح ممااكرا
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي امجلس خبرگان قانون
اساسي)
 اصول و مبماني حقموق عممومي در مشمروح ممااكرا
شوراي بازنگري قانون اساسي
 مبنمماي حاكمیممت و مشممروعیت آن در قممانون اساسممي
جمهوري اسالمي ایران
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 بررسي ارتبما و نقما تالقمي حقموق عممومي و فقمه
سیاسي
 مفهومشناسي قانون و ویژگيهاي آن
 تحوال

حقوق عمومي مدرن در دنیاي معاصمر اتأكیمد

بر حقوق یا تقسی سود)
 بررسي مناب حقوق عمومي اسالم
 اصول و مباني حقوق عمومي در اندیشه شهید مطهري
 اصول و مباني حقوق عمومي در اندیشه ابن خلدون
 اصول و مباني حقوق عمومي در اندیشه فارابي
 اصول و مباني حقوق عمومي در اندیشه ابن سینا
 اصول و مباني حقوق عممومي در اندیشمه اممام محممد
غزالي
 اصول و مباني حقوق عمومي در اندیشه ابن رشد
 اصممول و مبمماني حقمموق عمممومي در اندیشممه خواجممه
نظامالملك
 اصول و مباني حقوق عمومي در اندیشه فارابي
 اصول ومباني حقوق عمومي در اندیشه شهید صدر
 اصول ومباني حقوق عمومي در اندیشه استاد عمید زنجاني



گروه حقوق/

 اصول و مباني حقوق عمومي در رسائل مشروطهخواهان
 اصول و مباني حقوق عمومي در رسائل مشروعهخواهان
 بررسي اصول و قواعد حقوق عمومي در اندیشمه هماي
كالمي خواجه نصیرالدین طوسي
 بررسي اصول و قواعمد حقموق عممومي در دوره ایمران
اسالمي اطاهریان ،صفویان ،غزنویان) ،
 مردمساالري دیني در منظومه فكري امام خمینياره)
 جمهوري اسالمي در منظومه فكري امام خمینياره)
 مردمساالري دیني در منظومه فكري مقام معظ رهبري
 جمهوري اسالمي در منظومه فكري مقام معظ رهبري
 مبناي حاكمیت و مشروعیت آن در منظومه فكمري اممام
خمینياره)
 مبناي حاكمیت و مشروعیت آن در منظومه فكري مقمام
معظ رهبري
 .2حقوق اساسي

 اصممول و سمماختار حكومممت در اندیشممههمماي دینممي
ا1920تا)1954
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 اصممول و سمماختار حكومممت در اندیشممه دینممي ا1920
تا)1920
 حدود اختیارا

و صالحیت رهبمري در آراء و نظمرا

شوراي نگهبان
 حدود اختیارا

و صالحیت رهبري در منظوممه فكمري

امام خمینياره)
 حدود اختیارا

و صالحیت رهبري در منظوممه فكمري

مقام معظ رهبري
 تحوال

قانونگااري در آراء و نظرا

شوراي نگهبان

 رابطه والیت فقیه با رئیس جمهمور در حقموق اساسمي
جمهوري اسالمي ایران
 نظریههاي اسالمي دولت
 مباني دیني وض قانون از سوي نهادهاي حكومتي
 بررسي مباني فقهي م حقوقي حك حكومتي با تاكید بمر
قضیه ابقاي وزیر اطالعا

توسط رهبر معظ انقالب

 تمتیلي یا حصري بودن اختیارا رهبري در قانون اساسي
 بررسي حدود اختیارا
اساسي

ولي فقیه در نقض اصول قانون



گروه حقوق/

 تفكیك حوزه تقنمین از اجمرا در نظمام حقموق اساسمي
جمهوري اسالمي ایران
 بررسي حدود صالحیت هاي قمواي سمه گانمه در نظمام
حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران
 جایگاه وليفقیه در نظام حقوقي جمهوري اسالمي
 بررسي تفاو

هاي مباني حقوق اساسي در كشمورهاي

اسالمي
 مفهوم امور اجرایي و ویژگيهاي آن در حقوق اساسمي
ایران با مطالعا

تطبیقي

 بررسي ضممانت اجمراي حقموقي سموگندهاي سیاسمي
اریاست جمهوري ،نمایندگي مجلس و )
 بررسي تفاو

در بنیادهاي حقوق اساسمي نظمام ممردم

ساالري دیني و لیبرال دموكراسي
 بررسي حقوقي راهكارهاي تحق اراده عمومي ملت در
جمهوري اسالمي ایران
 راهبردهاي اخالقي در حقوق اساسي جمهوري اسمالمي
با تأكید بر نقش قواي سهگانه
 بررسي نظام انتخاباتي ایران با مطالعه تطبیقي
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 بررسي راهكارهماي ارتقماء كارآممدي مجلمس شموراي
اسالمي
 امكانسنجي نامزدي زنان در انتخابا

ریاست جمهوري

اسالمي ایران
 بررسي موان و راهكارهاي تحقم احمزاب اسمالمي در
جمهوري اسالمي ایران
 تحلیل استقالل قوا در نظریا

و آراء شوراي نگهبان

 تحلیل جایگماه قموه مقننمه در نظریما

و آراء شموراي

نگهبان
تحلیل جایگاه و حدود اختیارا
نظرا

شوراي نگهبان

تحلیل جایگاه و حدود اختیارا
نظرا

قموه مجریمه در آراء و
قموه قضمائیه در آراء و

شوراي نگهبان

 تحلیل حدود روابمط قمواي سمهگانمه در آراء و نظمرا
شوراي نگهبان
 بررسي ماهیت و اعتبمار تصممیما

هیمأ

عمالي حمل

اختالف و تنظی روابط قواي سه گانه
 استقالل قوا در منظومه فكري امام خمینياره)



گروه حقوق/

 جایگاه قوه مقننه در منظومه فكري امام خمینياره)
 جایگاه و حدود اختیارا

قوه مجریه در منظومه فكمري

امام خمینياره)
 جایگاه و حدود اختیار

قوه قضائیه درمنظوممه فكمري

امام خمینياره)
 حدود روابمط قمواي سمهگانمه در منظوممه فكمري اممام
خمینياره)
 استقالل قوا در منظومه فكري مقام معظ رهبري
 جایگاه قوه مقننه در منظومه فكري مقام معظ رهبري
 جایگاه و حدود اختیارا

قوه مجریمه در منظوممه فكمري

مقام معظ رهبري
 جایگاه و حدود اختیارا

قوه قضمائیه در منظوممه فكمري

مقام معظ رهبري
 حدود روابط قواي سه گانه در منظومه فكري مقام معظ
رهبري
 نوع و ماهیت تفكیك قموا در نظمام حقموقي جمهموري
اسالمي ایران
 نگاهي انتقادي به مفهوم تفكیك قوا با مطالعه تطبیقي
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 تحلیل روابط و تنظی قوا در جمهوري اسالمي
 علممل و زمینممههمماي چممالش قممواي مقننممه و مجریممه در
جمهوري اسالمي
 چالش قواي مقننه و مجریه در جمهوري اسالمي ماهیتي
سیاسي دارد یا حقوقي؟
راهكارهمماي رفمم چممالش قممواي مقننممه و مجریممه در
جمهوري اسالمي؟
 فقه حكومتي و نقش آن در تأمین محتواي حقوق اساسي
 امكان سنجي بازنگري قانون اساسي جمهموري اسمالمي
ایران
 قانون در منظومه فكري مقام معظ رهبري
 تطبی مباني قانون اساسمي مشمروطه بما قمانون اساسمي
جمهوري اسالمي ایران
 قانون در منظومه فكري امام خمینياره)
 جایگاه زن و خانواده در اسالم و قانون اساسي
 حدود آزادي مطبوعا

و نشریا

در قانون اساسي

 حدود آزادي احزاب و انجممنهماي سیاسمي در قمانون
اساسي



گروه حقوق/

 حدود آزادي اقلیتهاي دیني در قانون اساسي
 اختیارا

حقوقي م سیاسي و اداري رئیس جمهور

 اختیارا

حقوقي م سیاسي واداري وزراء

 اختیارا

حقوقي م سیاسي نمایندگان

 اختیارا

حقوقي م سیاسي رئیس قوه قضائیه

 اختیارا

والیت فقیه از دیدگاه آیمتا خموئي و شمی

مرتضي انصارياره)
 مباني نظري تيوري والیت فقیه از منظر حاكمیت قانون
 تحلیل مباني فقهي حقوقي وظایف حكوممت دینمي در
تطبی با اندیشههاي رایج و حكمراني خوب
 حك حكومتي در فقه امامیه و قانون اساسي جمهموري
اسالمي ایران امباني ،دیدگاهها و قلمرو)
 نظریه امور حسبیه و تأثیر آن در تشكیل حكومت اسالمي
 وحد

یا تعدد دولت اسالمي اقلمرو جغرافیایي دولت

اسالمي)
 بررسي روابط متقابل شوراي نگهبان و مجم تشمخیص
مصلحت نظام
 تمممرد از حكومممت در فقممه امامیممه و حقمموق اساسممي
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جمهوري اسالمي ایران
 نقش و جایگاه مشاركت مردم در نظام مبتني بر والیمت
فقیه
 بررسي ح یا تكلیمف ممردم در مشماركت عممومي در
حكومت دیني
 بررسي ماهیمت امضماي قموانین توسمط رئمیسجمهمور
اتشریفاتي یا تنفیاي؟)
 تحلیل حقوق ملت در آراء دیوان عالي كشور
 بررسي تطبیقي حقوق اقلیت ها در نظام حقموقي ایمران
اقبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي)
 بررسممي جایگمماه و اعتبممار مصمموبا

مجم م تشممخیص

مصلحت نظام در سلسله مراتب میمان قواعمد حقموقي در
نظام جمهوري اسالمي ایران
 تحلیل عبار

«خالف موازین شرع» در اصل  110قانون

اساسي جمهوري اسالمي ایران
 تحلیل حقوقي امكمان نقمض مصموبه مجمم تشمخیص
مصلحت نظام توسط فقهاي شوراي نگهبان
 جایگاه رئیس جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسالمي



گروه حقوق/

 امكان سنجي مدلهاي جایگزین روابط قوا در جمهموري
اسالمي ایران
 تفكیك وظایف حاكمیتي و تصديگري در حكومت دیني
 حدود مالكیت دولتي ،عمومي و خصوصي در پرتمو اصمل
 22قانون اساسي
 تحلیل ماهیت حقموقي شموراها امشمورتي ،اجرایمي یما
تنفیضي؟)
 .3حقوق اداري

 مباني فقهي م حقوقي وظیفه دولت در جبران خسمارا
مردم در تصمیما

غلط مدیران دولتي و قضا

 حقوق ملت در آراء دیوان عدالت اداري
 راهكارهاي حقوقي براي كماهش فسماد اداري در نظمام
اداري و قضایي
 اصول حقوق اداري در نظرا
پاس به استعالما

فقهي شوراي نگهبمان در

دیوان عدالت اداري

 شناسایي آسیبهاي حقوقي نظام اداري و ارائه راهكمار
مبتني بر الگوي اسالمي م ایراني پیشرفت
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 فقه االداره و نقش آن در تأمین محتواي حقوق اداري
 بررسي تطبیقي اصول حقوق اداري با اصول فقه االداره
 تبیین مباني حقوقي فقهي نظام انتصاب مدیران دولتي
 مطالعه و ارزیابي نظام نظمارتي حماك بمر دسمتگاههماي
اداري كشور
 شرایط مستخدمان دولت از منظر متون دیني
 مسؤلیت مستخدمان دولت از منظر متون دیني
 .4حقوق مالي

 بررسي نظار

مالي بمر مؤسسما

و نهادهماي عممومي

غیردولتي
 بررسي نظار

مالي بر نهادهاي حاكمیتي

 نقش دولت در تحق نظام مالي رقابتي
 حدود دخالت دولت در تنظی بازار
 رابطه مالیا

و حقموق ممالي شمرعي اخممس و زكما )

شباهتها و تفاو هاي مالیما هماي عرفمي و مالیما هماي
شرعي
 تحلیل فقهي و حقوقي خزانهي عمومي و بیتالمال



گروه حقوق/

 مطالعه و ارزیابي حقوقي خصوصي سازي در كشور
 مطالعه و ارزیابي نظار

بر بودجه در كشور

 تحلیل فقهي و حقوقي اوراق مشماركت در نظمام تمأمین
مالي كشور
 .5حقوق كار

 مباني مداخله دولت اسالمي در روابط كار
 مباني حمایت دولت اسالمي از كارگر
 مباني تحمیل تكالیف بر كارفرما از سوي دولت اسالمي
 بررسي دیدگاههاي شوراي نگهبمان درخصمو

لموایح

كار پس از انقالب اسالمي
 بررسي دیدگاههاي حضر

امام خمینياره) در خصو

مسائل كار
 بررسي دیدگاههماي مقمام معظم رهبمري در خصمو
مسائل كار
 بررسي الزاما

حقوقي حمایت از كار و سرمایه ایراني

 حقوق كارگر در متون اسالمي
 ح اشتغال در اسالم
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 تكالیف كارگر و كارفرما در متون اسالمي
حقوق خصوصي
 ماهیممت و تحلیممل حقمموقي مالكیممت زممماني در حقمموق
خصوصي
 مباني فقهي حقوقي انحصمار ناشمي از حقموق مالكیمت
فكري
 بررسممي تحدیممد مالكیممت خصوصممي در نظممام فقهممي و
حقوقي ایران
 میزان و چگونگي نقش قاعده عدالت در قانونگااري و
قضاو
 بررسي عدالت به عنوان یك قاعده فقهي و حقوقي
 نقش قاعده عدالت در استنبا حقوقي
 بررسي ماهیت فقهي حقوقي نهاد صكو
 بررسي فقهي حقوقي كسب و كار در فضاي مجازي
 رویكردهاي حقوقي به صنعت توریزس و چمالشهماي
پیش روي آن
 بازار بورس و معامال

رایمج آن در تطبیم بما مموازین



گروه حقوق/

شرع و فقه
 بررسي فقهي حقوقي امكان و چگونگي بورس ارض در
حقوق ایران با مطالعه تطبیقي
 بررسي فقهي و حقوقي معامال

آتي با مطالعه تطبیقي

 راهكارهاي حقوقي اجراي واقعي عقود شرعي در نظمام
بانكي جمهوري اسالمي ایران
 راهكارهاي حقوقي كاربردي فرار از ربا در نظام بمانكي
جمهوري اسالمي ایران
 بررسي چالشهاي قوانین و مقررا

عملیا

بانكي

 بررسي ماهیت حقوقي ابزارها و نهادهاي مورد اسمتفاده
در بانكداري الكترونیك
 بررسي حقوقي ادله اثبا
 بررسي قانون تجار

در تجار

الكترونیكي

الكترونیكي نواقص و راهكارها

 بررسي ماهیت فقهي حقوقي مسكن مهر
 بررسي ماهیت حقوقي سهام عدالت
 بررسي فقهي و حقوقي اجماره رحم در خمالء قمانوني
موجود
 بررسي فقهي و حقوقي انتقال جنین
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 بررسي اهداي گامت مرد اجنبي و آثار حقوقي مترتب بر آن
 بررسي نظریه معاملي یا غیرمعاملي بمودن عقمد نكماح و
آثار حقوقي پایرش هر یك از این دیدگاه ها
 بررسي رسیدگي به دعاوي دادگسمتري توسمط قضما
تخصصي
 بررسي تشمكیل دادگماههماي تخصصمي در موضموعا
جدید حقوقي
 بررسممي امكممانسممنجي تربیممت قضمما
موضوعا

متخصممص در

نوین حقوقي

 بررسممي حقمموقي خریممد سممهام شممركتهمماي مشمممول
واگااري توسط شركت هاي زیر مجموعه
 بررسي فقهي حقوقي قوانین و رویههاي حقموق رقابمت
در حقوق ایران با مطالعه تطبیقي
 چالشهاي قرارداد مشاركت مدني در انطباق با نیازهاي روز
 بررسي حقوقي پیش فروش امال مسمكوني و تجماري
در حقوق ایران با مطالعه تحقیقي
 بررسممي قراردادهمماي نفممت و گمماز در نظممام حقمموقي



گروه حقوق/

جمهوري اسالمي ایران
 بررسممي فقهممي م حقمموقي انممواع بازاریممابي شممبكهاي و
شركتهاي هرمي
 تحلیل فقهي و حقوقي اوراق مشماركت در نظمام تمأمین
مالي كشور
 بررسي مقررا

حقوق مصرف كننده در حقوق ایران بما

مطالعه تطبیقي
 بررسي مفهوم مال با تأكید بر نقش آن بر شناسایي ضرر
در مسيولیت مدني
 حقوق بیماران در شر برائت از مسيولیت اطباء
 بررسي ضممانت اجمراي ممواد  1129و  1122در نظمام
حقوقي خانواده
 تحلیل فقهي حقوقي تجار

الكترونیك و عقود جدید

 راه كارهاي فقهي حقوقي تحدید میزان مهریه
 بررسي فقهي و حقوقي فاركسابازار جهماني تبمادل ارز
الكترونیك)
 تبیین نظام نوین فرزند خواندگي بر مباني فقه امامیه
 راهكارهاي اجرایي احراز عدالت شهود و جرح و تعدیل
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 مسيولیت مدني ناشي از نقض حری خصوصي
 تحلیل حقوقي ساختار ،موضوع و فعالیت هاي شركتهاي
دانش بنیان
 حمایت از گیاهان دارویي در ساختار نظام مالكیت فكري
 تحلیل حقوقي قراردادهاي عمودي با رویكرد تطبیقي
 تحلیل حقوقي قراردادهاي ساخت و مقایسه آن با عقمد
استصناع
 راهكارهاي حمایت حقوقي از تولید داخل
 راهكارهاي حمایت حقوقي از كار و سرمایه ایراني
 قراردادهاي اعتبار دهنده
 مسيولیت مدني ناشي از حری خصوصي در شبكه هماي
اجتماعي
 حمایت حقوقي از ورزش بر اساس مالكیمت معنموي و
فكري
 بررسي مقررا بیمه حمل و نقل كاال با تأكید بر بیمه دریایي
حقوق بينالملل

 بررسي ح تعیین سرنوشت با تكیه بر قضیه فلسطین



گروه حقوق/

 بررسي ایجاد و عملكرد زندانهاي گوانتانامو و ابوغریب
از دیدگاه حقوق بینالمللي
 بررسي ابعاد حقوقي حمله آمریكا به عراق
 بررسي ابعاد حقوقي حمله آمریكا به افغانستان
 بررسي تحری هاي بینالمللي و بررسي مباني حقوقي آن
 بررسي فراتر رفتن شوراي امنیت از حدود صالحیت خود،
به موجب منشور سازمان ملل
 تعیممین راهكارهمماي حقمموقي مواجهممه بمما تحممری همما و
قطعنامممههمما و اقممداما

دولممتهمما و سممازمان ملممل علیممه

جمهوري اسالمي ایران
 بررسي تحری هاي اقتصادي علیه ایران و ارتبا بما حم
توسعه
 ارزیابي مشروعیت اقداما

آژانمس بمین المللمي انمرژي

اتمي در قبال فعالیتهاي هستهاي ایران
 اهانت به مااهب و آزادي بیان در حقوق بینالملل
 شوراي امنیت و رفتارهماي دوگانمه در برابمر جمهموري
اسالمي ایران
 بررسي قطعنامههاي متعارض شموراي امنیمت در ممورد
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مشابه

موضوعا

 نقش آراي «دیموان داوري ایمران و آمریكما» در توسمعه
حقوق بینالملل
 جایگاه معاهدا

در نظام حقوقي ایران با توجه به مماده

 3قانون مدني
 ح تعیین سرنوشت با تكیه بر موضوع بحرین
 فتنه سال  1988ایران و اصل بینالمللي عدم مداخله
 ارزیممابي حقمموقي حمایممت كشممورها و سممازمان همماي
بینالمللي از «سازمان مجاهدین خل ایران» بهعنموان یمك
گروه تروریستي
 مطالعه موارد نقض حقوق بین الملل توسط آمریكا علیمه
جمهوري اسالمي ایران
 جنگ عمراق علیمه ایمران در پرتمو حقموق مخاصمما
امسلحانه) حقوق در جنگ و حقوق بر جنگ
 جنایا

ارتكابي اسراییل در جنگ  00روزه غزه در پرتو

گزارش هیأ

حقیقتیاب سازمان ملل

 بررسي موارد نقض حقوق بینالململ در جریمان مسمائل
بیداري اسالمي در خاورمیانه



گروه حقوق/

 بررسي مسيولیت آژانس بینالمللي اتمي در مورد افشاي
اسناد محرمانه و فهرست اسامي دانشمندان ایراني از منظمر
حقوق بینالملل
 ابعاد حقوقي اعزام ناو نظامي ایران بمه خلمیج عمدن در
پرتو قطعنامه هاي شوراي امنیت در خصو

سومالي

 تحری هاي اتحادیه اروپا علیه ایران و مسأله حقوق بشر
 تروریس هستهاي علیه ایران در حقوق بینالملل
 بررسي ابعاد حقوقي اقداما

تروریستي علیه تاسیسما

هستهاي ایران
 تهدیدا اتمي آمریكا و رژی صهیونیستي علیمه ایمران از
منظر حقوق بینالملل
 بررسي دالیل برخي كشورها در خصو

عدم تحویمل

برخي اقالم قراردادي اصنعتي م نظمامي) از منظمر حقموق
بینالملل
 مسيولیت بيالمللي كشورهاي همسایه در عدم پیشگیري
و مقابله با تأثیرا

مخرب ریزگردها بر محیط زیست یمك

كشور از منظر حقوق بینالملل محیطزیست
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 بررسي ح ایران در انسداد و مینگمااري تنگمه هرممز
براساس قواعد بینالمللي
 تحری هاي صنای هواپیمایي مسافري ایران و وضمعیت
حقوق بشر
 موض ایران در نفي مداخله خارجي در امور كشورها در
حقوق بینالملل؛ موارد لیبي و سوریه
 وضعیت سوریه از منظمر حقموق بمینالململ و دخالمت
گروهها و كشورهاي خارجي در آن
 بررسي تروریس دولتي از منظر حقوق بینالملل
 بررسي حقوق ایران در سمركوب و مقابلمه بما مخالفمان
مسلح غرب كشور از منظر حقوق بمینالململ اجنمگهماي
مسلحانه غیربینالمللي)
 وضعیت حقوقي استقرار موشك هاي پاتریو

نماتو در

كشمور تركیمه و تهدیمد امنیمت ایمران از دیمدگاه حقموق
بینالملل
 ح ایران در پمایرش یما عمدمپمایرش كلمي و جزیمي
مكانهاي هسمتهاي و بازرسمان مؤسسما

بمینالمللمي از



گروه حقوق/

دیدگاه حقوق بینالملل االحاق اجبماري بمه معاهمدا

در

حقوق بینالملل پروتكل الحاقي)
 حمایت ایران از حاكمیمت و اسمتقالل كشمور سموریه از
منظر حقوق بینالملل
 بررسي مبمارزه ایمران علیمه تروریسم از منظمر حقموق
بینالملل
 بررسي رژی حقوقي میادین مشتر نفتي از منظر حقوق
بینالملل با تكیه بر میادین مشتر ایران و عربستان و
 بررسي حقوق و تكالیف هستهاي ایران براساس معاهده
ان پي تي
 بررسي آثار حقوقي موافقتنامههماي اپادممان) ایمران و
آژانس بینالمللي انرژي اتمي
 بررسي موضوع مالكیمت و حاكمیمت ایمران بمر جزایمر
سهگانه از منظر حقوق بینالملل
 بررسي ح توسعه در رابطه با صنای دفاعي م نظامي ایران
از منظر حقوق بینالملل
بررسي حقوقي صدور قطعنامههاي تحریمي شوراي امنیت
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در ارتبا با مسائل هستهاي
 بررسي مسميولیت بمینالمللمي افغانسمتان و كشمورهاي
ائتالف در خصو

كاهش ضمریب امنیتمي و ورود ممواد

مخدر به ایران از منظر حقوق بینالملل
 بررسي قطعنامههاي هستهاي علیه ایران از سوي شوراي
امنیت و حقوق بنیادین بشر
 بررسمي مسميولیت بمینالمللمي كشمورهاي همسمایه در
تهیه و پخمش برناممههماي مماهوارهاي از خما

خصو

كشورشان علیه مناف امنیتي و فرهنگي ایران
 بررسي قطعنامه سال 0212شوراي امنیت علیمه ایمران و
بررسي ح حیا

و ح دستیابي به فناوريهاي نوین

 بررسي رژی حقوقي میادین مشتر نفت و گاز ایران و
آذربایجان
 بررسي امكان حل و فصل مسالمتآمیز اختالفا
و امارا

ایمران

بر سر جزایر سهگانه بر اساس حقوق بینالملل

 بررسي حقوق جمهوري اسالمي ایران در اخا غرامما
جنگي از دولت عراق از منظر حقوق بینالملل



گروه حقوق/

 بررسي مسيولیت دولت كانادا در قبمال قطم یمكجانبمه
روابط دیپلماتیك و كنسولي با ایران و نقض حقوق بشري
اتباع ایراني از دیدگاه حقوق بینالملل
 بررسي جایگاه حقوقي سازمان اپك در تضمین و تمأمین
انرژي جهاني با تأكید بر نقش ایران در این فرآیند
 بررسي طرح هدفمندي یارانههما و خصوصميسمازي از
منظر قواعد تجاري و اقتصادي بینالمللي و بانك جهاني
 بررسي قابلیت مسيولیت بمینالمللمي ناشمي از تغییمر و
تحریف نامهاي تاریخي و جهاني در حقوق بینالململ بما
تأكید بر موضوع خلیج فارس ایران
 بررسي حقوق اقلیتهاي مماهبي رسممي در جمهموري
اسالمي ایران و تطبی با قواعمد بمینالمللمي در خصمو
اقلیتها
 بررسي رژی حقوقي بازارهاي مرزي ایران و كشورهاي
همسایه از منظر حقوق تجار

بینالملل

 بررسمي اعالمیمه اسمتقالل كموزوو از دیمدگاه حقموق
بینالملل با تكیه بر دیدگاههاي جمهوري اسالمي ایران
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 بررسي انسداد دارایيهاي پولي جمهوري اسالمي ایمران
توسط برخي كشورها و آثار حقوق بشري آن در ایران
 بررسي جایگاه جنبش عدم تعهد در شكلگیمري قواعمد
عرفي و معاهداتي در حقوق بینالملل
 بررسي آثمار ظرفیمتهماي حقموقي ایمران در تحموال
بینالمللي در طول ریاست سه ساله ایران بر ن
 بررسمي راهكارهماي حقموقي افمزایش سمرمایهگمااري
خارجي در صنای نفتي و گازي از منظر حقوق بینالملل
 بررسي چالشها و مسائل حقوقي ورود ایران به حموزه
هوا فضاي بینالمللي
 بررسي سازمان شانگهاي و فرصتهاي ایران در ساختار
و تصمیما

آن از منظر بینالملل

 بررسي آثار حقوقي موافقتهاي لغو روادید بین ایران و
كشورهاي جهان در حقوق بینالملل
بررسي آثار حقوقي موافقتهاي اسمترداد مجمرمین بمین
ایران و كشورهاي جهان در حقوق بینالملل



گروه حقوق/

 مباني حقوقي حمایت ایران از سازمانهاي آزادي بخش
در حقوق بینالملل
 بررسي موان حقوقي جمهوري اسالمي ایران در جهمت
عضویت در سازمان تجار
 بررسي مقررا

جهاني

مربو به حقوق ایران در پرتمو قواعمد

حقوق بینالملل
 بررسي مقاوله نامههاي سازمان بینالمللي كار
 نقد و بررسي ساختار و مباني سازمان ملل متحد
 نقد و بررسي ساختار و مباني شوراي امنیت
 نقد و بررسي ساختار ومباني شوراي حقوق بشر
 بررسي تطبیقي موارد نقض حقوق بشر در جهان
حقوق بشر و حقوق شهروندي

 بررسي تحری ها علیه جمهوري اسالمي ایران در ارتبا
با ح بنیادین حیا
بررسي تحری علیه جمهوري اسالمي ایران و تعارض با
تعهد جامعه جهاني به بسط حقوق اقتصمادي ،اجتمماعي و
فرهنگي بشر



 /03موضوعات پيشنهادي حمايت و هدايت پاياننامهها و ...

 بررسي جلموگیري از پخمش برناممههماي مماهوارهاي و
وضعیت ح دسترسي آزاد همگان به اطالعا
 ح دسترسي آزاد همگان به اطالعما

از منظمر قموانین

داخلي آمریكا ،انگلستان و فرانسه با تأكید بر جرمانگماري
پیرامون واقعه هولوكاست
 بررسي جرمانگاري نفي واقعه هولوكاسمت و وضمعیت
ح آزادي بیان با تأكید بر اسناد بینالمللي حقوق بشر
 بررسي حدود ح بر آزادي بیان در اسمناد بمینالمللمي
حقوق بشر و اسناد حقوق بشر اسالم
 نسبت ح بر آزادي بیان با عدم جرمانگاري تموهین بمه
ادیان
 بررسي ح بر تحزب در مدل حكومتي دیني
 بررسممي وضممعیت العمممال حم مممردمسمماالري در نظممام
سیاسي اسالم و نظامهاي سیاسي سكوالر
 بررسي مسأله سقط جنین و ح بنیادین حیا

از منظمر

اسناد بینالمللي حقوق بشر و حقوق بشر اسالم
 بررسي مفهوم اخالق زیستي ابیواتیك) در آزمایش هاي
پزشكي بر انسان



گروه حقوق/

 بررسي مفهوم اخمالق زیسمتي ابیواتیمك) در كاربسمت
جنگ افزارهاي غیرمتعارف
 اتانازي در پرتو ح بر حیا

و ح بر مرگ

 مجممازا همماي اسممالمي و نفممي سمملب ح م حیمما

و

ممنوعیت شكنجه در اسناد حقوق بشري با تأكیمد بمر سمه
مجازا

اعدام ،قصا

و حد

 تطبی حدود حقوق بشردوسمتانه در اسمناد بمینالمللمي
حقوق بشر و حقوق بشر اسالم
 ارتبا ح بر توسعه با حقوق اقتصادي بشر
 نسبت سنجي ح بر صلح و ح بمر توسمعه در اسمناد
بینالمللي و منطقهاي حقوق بشر
 ح بر كار در نسل دوم حقوق بشر با تأكید بمر توسمعه
سیاسي م اقتصادي
 تحلیل نسبیت یا اطالق حقوق بینالمللي بشر
 بررسي تطبیقي ح تعیین سرنوشت و جدایي طلبمي در
اسناد بینالمللي حقوق بشر
 تحلیل فرادیني بودن مقوله حقوق بشر
 بررسي كرامت بشري در حقوق بینالملل بشر و حقموق
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بشر اسالمي
 بررسي تطبیقي فلسفه حقوق بشمر در آراء جمان ال

و

عالمه طباطبایي
 بررسي نسبت سنجي وجود ولي فقیه در نظمام سیاسمي
اسالم و مردمساالري
 بررسي تطبیقي فلسفه حقوق بشمر در آراء اندیشممندان
غربي و اندیشمندان مسلمان اامام خمیني ،شهید مطهمري،
مقام معظ رهبري)
 بررسي موارد حقوق بشردوستانه در سملو

رزمنمدگان

هشت سال دفاع مقدس
 بررسي موارد نقض حقوق بشردوستانه علیمه رزمنمدگان
اسالم
 بررسي چگونگي احقاق ح مصدومان جنمگ تحمیلمي
از قدر هاي مداخلهگر
 بررسي چگونگي احقاق ح مصدومان شیمیایي جنمگ
تحمیلي
 بررسي نحوه طرح شكایت از اقداما
علیه جمهوري اسالمي ایران

خصمانه آمریكما



گروه حقوق/

 بررسي نحوه طرح شكایت از اقمداما

رژیم اشمغالگر

علیه جمهوري اسالمي ایران
 بررسي اصمول و شاخصمههماي حقموق بشمر بمومي در
زندگي اجتماعي ایرانیان
 بررسمي اصمول و شاخصمههماي حقموق شمهروندي در
زندگي اجتماعي ایرانیان
 تبیین مباني فقهي م حقموقي آزاديهماي مشمروع ممردم و
وظایف حكومت دیني
 بررسي تطبیقي حقوق شهروندي در نظام حقوقي ایمران
اقبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي)
 تحلیلگاار از حقوق بشر به حقوق شهروندي :چرایي و
ادله آن
 بررسي ح بر تأمین اجتماعي و تكالیف دولت اسمالمي
در قبال آن
حقوق زنان و خانواده

 بررسي مسائل حقوقي ناشي از مشكال

جنسي زوجین

 تبیین نشوز زوج و نشوز زوجه در نظام فقهي و حقوقي
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 خألهاي قانوني در خصو

جرائ علیه خانواده

 بررسي شر ح اشتغال و ادامه آن در نكماح در نظمام
فقهي و حقوقي
 بررسي ماهیت حقوقي تعهدا و شرو ضمني در نكاح
 بررسي حقوقي فقهي اذن پدر در ازدواج دختر
 بررسي حدود تمكین زوجه در فقه و حقوق
 بررسي كفالت در ازدواج در فقه فریقین
 مقایسه نفقه زوجه و اقارب
 بررسي مباني فقهي و حقوقي تفاو

زن و مرد در اره

 تحلیل جایگاه زن و مرد در نظام حقوقي اسالم با توجمه
به تفاو

احكام آن دو

 بررسي سمن رشمد كیفمري دختمران در نظمام فقهمي و
حقوقي
 بررسي قضاو

زن در آراء و ادبیا

فقهي اسالم

 بررسي حقوقي ازدواج دائم ممرد مسملمان بما زن اهمل
كتاب
 تأثیر دو عنصر زمان و مكان در علل فس نكاح
 تحلیل اشترا عدم ازدواج مجدد زوج در فقه و حقوق



گروه حقوق/

 ح اشتغال زوجه ضمن عقد نكاح
 بررسي فلسفه عده طالق با رویكرد به مسائل جدید
 بررسي حقوق جنین در فقه اسالمي
 بررسي ارتبا منطقي احكام مربو به ازدواج م طالق و
اره زنان در اسالم
 بررسي تشابها

و تمایزا

محدوده والیت ،حضانت و

قیمومت
 بررسي تناسب حقوق مالي و غیرممالي زن و شموهر در
خانواده
 تبیین حقوق و مسيولیتهماي قضمایي زنمان در قموانین
مصوب ایران
 تبیین حقوق و مسيولیتهاي فرهنگي اجتماعي زنمان در
قوانین مصوب ایران
 تبیین حقوق و مسيولیتهماي سیاسمي زنمان در قموانین
مصوب ایران
 تبیین حقوق و مسيولیت هاي اقتصادي زنمان در قموانین
مصوب ایران
 ارزیابي تغییرا

حقوق زنان و خانواده پس از انقالب
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حقوق جزا و جرمشناسي

 پارادای شناسي نظام كیفري اسالم
 مباني جرمانگاري در نظام جزایي اسالم
 نسبت اخالق و حقوق در نظام كیفري اسالم
 سبك زندگي دیني از منظر جرم شناسي
 اكولوژي جرم شناسي جامعه اسالمي
 عدالت ترمیمي در نظام جزایي اسالم
 نفي سزاگرایي در نظام كیفري اسالم
 نقش تعلی و تربیت اسالمي در پیشگیري از وقوع جرم
 كاركردهمماي الگمموي خممانواده مسمملمان در پیشممگیري از
وقوع جرم
 ثبا

و تحول در نظام جزایي اسالم

 جایگاه امر به معروف و نهمي از منكمر در پیشمگیري از
وقوع جرم
 نسبت جرم و گناه در سیاست جنایي اسالم
 جایگاه ایمان در سیاست جنایي اسالم
 نقد و بررسي فرایند تقنیني در قانونگااري كیفري ایران
 پیشگیري جامعه مدار در جامعه اسالمي



گروه حقوق/

 بررسي علل بيثباتي در نظام سیاست جنایي كشمورهاي
غربي
 بررسي جایگزینهاي مجازا

زندان در مناب اسالمي

 بررسي سیاست جنایي سیاسي در غرب
 بررسي چالشهاي فراروي ایران در الحاق یا عدم الحاق
به دیوان كیفري بینالمللي
 بررسي طرح دیوان كیفري بینالململ اسمالمي اسمازمان
كنفرانس اسالمي)
 بررسي وحد

نظام كیفري كشورهاي اسالمي راهكارها

و چالشها
 بررسي نقش سمینما در گمرایش بمه جمرم بما تأكیمد بمر
سینماي دو دهه اخیر ایران
 جممرمشناسممي فرهنگممي بررسممي جممرمشممناختي تهمماج
فرهنگي
 نقد نظریه سبك زندگي غرب و گرایش به جرم
 نقد كیفري نظریه بوم شناختي مكتب شیكاگو
 بررسي مدرنیته و بحران وقوع جرم در غرب
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 تحلیل جرمزایي ذاتي نظام سرمایه داري
 تحلیل جرمزایي سكوالریس
 كنترل اجتماعي در جامعه اسالمي و نقش آن در كماهش
جرم
 بررسي نقش تقوي در پیشگیري از وقوع جرم
 بررسي نقش انسمانشناسمي دینمي در سیاسمت جنمایي
اسالم
 بررسممي عوامممل و راهكارهمماي پیشممگیري از جممرای
اقتصادي
 مفاسد اقتصادي :مفهوم ،الزامما  ،آثمار و راهكارهما از
منظر حقوق و فقه
 جرای اقتصادي :مفهوم و بایستههاي جرم انگاري
 بررسي عوامل و راهكارهاي پیشگیري از جرای اقتصادي
 اختیارا

ضابطین دادگستري از منظر فقه

 بررسي جرائ سیاسي با رویكرد اسالمي م فقهي
 بررسي جرائ مطبوعاتي با رویكرد اسالمي م فقهي
 تعیین وضعیت حقوقي تشهیر و آثار آن در نظام عمدالت
كیفري
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 تطبی مجازا هاي شرعي و نیازهاي اجتماعي روز
 بررسي جرای اینترنتي با تأكید بر حفظ حری خصوصي


بررسي جرم جاسوسي در حقوق جزاي كیفري

جمهوري اسالمي
 بررسي ابعاد حقوقي توهین به مقاما

رسمي با رویكرد

تطبیقي
 بررسي حقوقي جرائ علیه امنیت ملي
 تعریف ،شاخصها و ویژگيهاي عدالت قضایي
 موان و راهكارهاي ایجماد عمدالت قضمایي در دسمتگاه
قضایي
 بررسي جایگاه «قانون» در تحق عدالت قضایي
 موان تحق عدالت قضایي در نظمام قضمایي جمهموري
اسالمي ایران
 اصل قانوني بودن جرای و مجازا هما و نسمبت آن بما
عدالت قضایي در نظام قضایي جمهوري اسالمي ایران
 راهكارهاي شكلي و ماهوي كماهش اطالمه دادرسمي در
نظام قضایي جمهوري اسالمي ایران
 تخصصي شدن دادرسي ،تشكیل دادگاهها و دادسمراهاي
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اختصاصي ویژه جرای خا
 بررسي اصول دادرسي در اسالم و راهكارهماي وصمول
به آن
 چگونگي ایجاد وحد

رویه در آراي قضایي مبتنمي بمر

مناب فقهي
 قرارهمماي قضممایي؛ آسممیبشناسممي رونممد موجممود و
راهكارهاي تحق عدالت قضایي
 آسیبشناسي تمسك به ادله اثبا

دعاوي سنتي و روند

تحصیل دلیل در نظام قضایي
 آسممیبشناسممي جایگمماه عل م قاض مي در نظممام قضممایي
جمهوري اسالمي
 تشممكیال

و سمماختار دسممتگاه قضممایي در كشممورهاي

مختلفاقابلیت الگوبرداري)
 بررسي جایگاه و وظایف وزار

دادگستري و رابطه آن

با قوه قضاییه
 نقش ویژه رئیس قوه قضائیه در تحق عدالت قضایي در
نظام قضایي جمهوري اسالمي ایران
 بررسممي جایگمماه و لممزوم دادگمماههمماي اختصاصممياویژه



گروه حقوق/

روحانیت ،انقالب و نظمامي) در نظمام قضمایي جمهموري
اسالمي ایران
 بازخواني جایگاه و حیطة عمل دادسرا در نظمام قضمایي
مطلوب با توجه به ساختار قضایي جمهوري اسالمي ایران
 پلیس قضایي؛ لزوم یا عدم لزوم آن با توجه بمه سماختار
قضایي مطلوب در نظام جمهوري اسالمي ایران
 ضابطان قضایي اعام و خا

) و نقمش آنهما در تحقم

عدالت قضایي مطلوب
 تطبی شرایط ،معیارها و راهكارهاي گزینش قضما

در

اسالم و قوانین موضوعه
 بررسي حدود اختیمارا

ولمي فقیمه و فقهما در عرصمه

قضایي
 بررسي راهكارهاي پیشگیري و مبارزه با فساد قضا

و

ضابطین قضایي
 بررسي صالحیت قضا

مأذون در رسیدگي به جرای و

انطباق آن با قضاي اسالمي
 بهره گیري از مقاصد الشریعه و روش زممان و مكمان در
احراز یك عمل مجرمانه و مجازا

مربو به آن
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 تكلیف قضا

در موارد تعارض قموانین بما نظمر فقهمي

الزم االتباع براي قاضي و طرفین دعوا ابا تأكید بر دعماوي
كیفري و دعاوي خانواده)
 بررسي موقعیت حقوقي و فقهي دادرسي قضا

مجتهد

در نظام قضایي جمهوري اسالمي ایران
 جایگاه مناب فقهمي در صمدور آراي قضمایي در مموارد
سكو

و ابهام قوانین موضوعه ابما تأكیمد بمر اصمل 124

قانون اساسي)
 بررسي شمرایط تجدیمد نظمر در آراي قضمایي از منظمر
فقهي
 بررسي شرایط گمزینش و نظمار

بمر قضما

در نظمام

قضایي جمهوري اسالمي ایران
 بررسي شیوههاي غیر قضایي حمل و فصمل دعماوي در
نظام قضایي اسالم
 نقش نهادهاي غیر دولتمي در پاسم گمویي بمه نیازهماي
قضایي
 آسیبشناسي اجراي احكام كیفري در ارتبا بما تحقم
عدالت قضایي مطلوب اسالمي



گروه حقوق/

 آسیبشناسي سیاستجنایي جمهوري اسالمي ایمران در
قبال جرای اقتصادي
 آسیب شناسي سیاست جنایي جمهوري اسمالمي ایمران در
قبال جرای اداري
 آسیب شناسي سیاست جنایي جمهوري اسمالمي ایمران در
قبال جرای اخالقي
 آسیب شناسي سیاست جنایي جمهوري اسمالمي ایمران در
قبال جرای سیاسي
 آسیب شناسي سیاست جنایي جمهوري اسالمي ایران در
قبال جرای مطبوعاتي
 آسیبشناسي سیاست جنمایي جمهموري اسمالمي ایمران در
قبال جرای سایبري
 آسیب شناسي سیاست جنایي جمهوري اسالمي ایران در
قبال جرای علیه حری خصوصي
 بررسي سیاست كیفري جمهوري اسالمي ایران در قبمال
كود آزاري
 بررسي سیاست كیفري جمهوري اسالمي ایران در قبمال
همسر آزاري
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 امكان سنجي تسري افسماد فمياالرض بمه جمرای علیمه
اخالق
 امكان سنجي تسري رشاء و ارتشاء بمه حموزت تعمامال
خصوصي
 بررسي خألهاي قانوني در جرائ علیه عفت عمومي
 تأثیر هویت دیني و ملي در پیشگیري از جرای و آسیب
هاي اجتماعي و راهكارهاي تقویت آن
 تأثیر حاشیه نشیني و سكونتگاههاي غیررسمي بر جمرای
و آسیبهاي اجتماعي و راهكارهاي پیشگیري از آن
 بررسي نقش امر به معروف و نهمي از منكمر در كماهش
جرای
 بررسي عوامل موثر بر وقوع رفتارهاي خشونت آمیز در
جامعه
الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت

 شاخصهاي عدالت با الگوي اسالمي م ایراني پیشرفت
 شاخصهاي ح توسمعه بما الگموي اسمالمي م ایرانمي
پیشرفت



گروه حقوق/

 شاخصهماي حقموق شمهروندي بما الگموي اسمالمي م
ایراني پیشرفت
 شاخصهماي حقموق زن بما الگموي اسمالمي م ایرانمي
پیشرفت
 شاخصهاي نظمام اداري كارآممد بما الگموي اسمالمي م
ایراني پیشرفت
 شاخصهاي نظام سیاسي كارآمد بما الگموي اسمالمي م
ایراني پیشرفت
 شاخصهاي نظام بینالملل كارآمد با الگموي اسمالمي م
ایراني پیشرفت
 شاخصهاي نظام قضائي كارآممد بما الگموي اسمالمي م
ایراني پیشرفت
 شاخصهاي نظام انتخاباتي كارآمد با الگموي اسمالمي م
ایراني پیشرفت
 شاخصهاي نظام مالي و بودجه ریزي كارآمد با الگوي
اسالمي م ایراني پیشرفت
 شاخصهاي نظام شهري و زنمدگي كارآممد بما الگموي
اسالمي م ایراني پیشرفت
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 نقد و بررسي محتمواي دروس حقموق بشمر بما الگموي
اسالمي م ایراني پیشرفت
 نقد و بررسي عنماوین ،فهرسمت ،سرفصمل و محتمواي
دروس حقوق عمومي با الگوي ایراني م اسالمي پیشرفت
 نقد و بررسي عنماوین ،فهرسمت ،سرفصمل و محتمواي
دروس حقوق بینالملل با الگوي ایراني م اسالمي پیشرفت
حمایت قرار خواهند گرفت

حمايت ويژه از موضوعات ذيل الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت

براساس توافق مابين «دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رساال لواوا انناان » باا «دفتار اماور
تدوين الگاو اسايم

ا ايرانا پيتارفت» مناترر در

معاوناات برنامااهرياا

و نراااره راه اارد رياساات

جمهور  ،پاياننامههاي كه در كاارررو هاا تصصصا
دبيرخانه مورد حمايت قرار ما ريرناد باه «دفتار اماور
تادوين الگاو اسايم ا ايرانا پيتارفت» معرفا و
بصوره طرح پژوهت تهيه شد و (به ج حمايت اوليه)
تحت قرارداد منترو مورد حمايت قرار خواهد ررفت.

