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 تحقيقفرم پيشنهاد 

 ی كارشناسي ارشدنامهپايان

 

 مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی: به فارسي عنوان تحقيق

 

                       :دانشگاه        : دانشجو نام

 گروه تخصصي:                :نام خانوادگي دانشجو

 :گرايش      :رشته تحصيلي

  :نيمسال شروع به تحصيل      نيمسال ورود به مقطع جاری:

 

 شاور:نام و نام خانوادگي استاد )اساتيد( راهنما:                             نام و نام خانوادگي استاد )اساتيد( م

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 

 

تاريخ تصويب در شورای          تخصصي:                                      تاريخ تصويب در شورای گروه

 :  دانشگاه پژوهشي 

 

 گاه:                                                                       تائيد رئيس دانشدانشگاهي تائيد مدير پژوهش

 

 

 

 تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد: 

 

تاريخ بررسي وتاييد تأييد كارشناس پژوهشي                                                                             

  امور پژوهشي واحد:
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عاون تأييد م                                                              تأييد مديركل پژوهشي                            

 پژوهشي واحد 

 

 

 

 

 

 توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. 

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 خانوادگي: ............................................شماره دانشجويي:........................................... نام: .......................................نام

 ..گروه تخصصي:.............................................. مقطع:....................................رشته تحصيلي: ........................................

:...............................................سال ورود به مقطع جاری: .............................. نيمسال دانشگاهگرايش:.................................نام

 ورودی:............................

 .......................................درس پستي در تهران............................................................................................................آ

 ..........   پست الكترونيك:.........................تلفن ثابت محل سكونت: ............................. تلفن همراه:.............................

 ....................................آدرس پستي در شهرستان:........................................................................................................

 ..........تلفن محل كار: .................................. دورنگار:.................................تلفن ثابت محل سكونت: ....................

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2

 تذكرات: 

توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتری دانشجويان دوره كارشناسي مي -

 .توانند انتخاب نمايندد راهنما و دو استاد مشاور  ميحداكثر تا دو استا

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، الزم است  -

ال حدفاع شده و يا در  دكتری هایرسالههای كارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شاملايشان )رزومه كامل( 
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و همچنين اند، به همراه مدارك مربوطه راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته تيد مدعو، ساكه ا انجام

   گردد. )حكم هيأت علمي( ضميمه  آخرين حكم كارگزيني

اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و  -

و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و  دانشگاهدر صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به 

ايت موازين مربوطه، مسئوليت ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رع

 خواهد بود.  دانشگاهتأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و 

 

 

 : اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول

 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................

 حوزوی                                                                                                                           

--- 

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 

 : ....................................................نام خانوادگي به زبان انگليسي نام ومنزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 

 نحوه همكاری با واحد علوم و تحقيقات:

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................

 حوزوی                                                                                                                           

 

 ........................ تلفن همراه: .......................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 

 : ....................................................نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
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 نحوه همكاری با واحد علوم و تحقيقات:

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 مشاور اول: اطالعات مربوط به استاد

 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ........................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...........................نام و نام خانوادگي:................................

 حوزوی                                                                                                                           

 ... تلفن همراه: ............................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 

 : ....................................................نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 

 نحوه همكاری با واحد علوم و تحقيقات:

 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور دوم:

 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................

 حوزوی                                                                                                                           

 

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 

 ...............: .....................................نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 

 نحوه همكاری با واحد علوم و تحقيقات:

 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 نامه:اطالعات مربوط به پايان  -4
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 تحقيق عنوان  -الف

 مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی :عنوان به زبان فارسي -1

 

 The examples of Enrichment Without عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2

Cause in public law  

 

نامه خود را به زبان مربوطه در اين فرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهای زبان آلماني،تذكر: صرفاً دانشجويان رشته

 بخش درج نمايند و برای بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

 نامه: تعداد واحد پايان –ب 

 

 های مجهول و مبهم، بيانبه طور كلي )شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه اساسي تحقيق بيان مسأله -ج

 متغيرهای مربوطه و منظور از تحقيق( :

پذيرش  مهای حقوقي به عنوان مبنای مسئوليت موردنظا يكي از قواعدی كه امروزه در اكثر

است. بر مبنای اين قاعده عدالت و  استيفاء نارواداراشدن بالجهت يا  ممنوعيت عدةگرفته، قا قرار

ان ، حقوقد "پومپونيوس"كالم  كند كه هيچكس به زيان ديگری دارا نشود. اينمي ءانصاف اقتضا

ای اخالقي بوده، اما بعدها به آن برای اثبات تعهّد استناد شده است. اين رومي كه گرچه بيان قاعده

اخالقي به جهان حقوق به سادگي  اين قاعدة ورود. پذيردای است كه وجدان هر فردی آن را ميعدهقا

 .كامالً مشخص بوده و ابهام نداشته باشند بايدزيرا قواعد حقوقي مي، پذيرفتن وجداني آن نبوده

-امكان اما استناد به آن به عنوان منبع تعهّد درحقوق .همانطور كه عدالت مورد پذيرش همگان است

ژرمني و هم در نظام  -اين قاعده به دنيای حقوق هم در نظام رومي همين جهت ورود به. پذير نيست

 شود وقاعدة كلي تلقي نمي اندك صورت گرفته است. هنوز هم اين اصل، ال به تدريج و اندككامن

 دهد. نمي اكنش نشانوديگری  به ضرر رادمقابل داراشدن اف حقوق هميشه در

هر نظـام حقـوقي بـا توجـه بـه ديگـر نهادهـای موجـود، شـرايطي را بـرای اعمـال ايـن             

قاعده مقرر نموده و قلمـرو اجـرای قاعـده را تعيـين كـرده اسـت. تفـاوت شـرايق اجـرای قاعـده           

ــده،      ــن قاع ــورد اي ــوقي در م ــي حق ــالق اصــل كل ــه اط ــدان اســت ك ــف چن ــای مختل  در نظامه

رسـد. مسـئله   كننـده بـه نظـر مـي    گمـراه ، همانطور كـه در برخـي آراء بـين المللـي آمـده اسـت      

ــری      ــي ديگ ــين حــال از داراي ــد و در ع ــزايش ياب ــي شخصــي اف ــر داراي ــه اگ اصــلي آن اســت ك

تـوانيم بـه اسـترداد    كاسته شود و شخص اول مرتكـب هيچگونـه تقصـيری نشـده باشـد، آيـا مـي       
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 شـايان ذكـر   حكـم كنـيم و شـخص اول را ضـامن بشناسـيم       عين يـا بـدل ارزش انتقـال يافتـه    

نظـم حقـوقي كنـوني بـه عنـوان يـك قاعـده         در ونـاروا  است قاعدة ممنوعيت داراشدن بالجهـت 

ــم و ــده  مه ــناخته ش ــوده م ش ــرب ب ــران  در و ط ــوعر اي ــوانين موض ــوانين   ق ــوا ق ــي الخص عل

و... قـانون  337، 336)نظيـر مـواد   بـه آن اشـاره شـده اسـت     ومقررات حيطـه ی حقـوق عمـومي    

منـابع فقهـي    هـا و نوشـته  ايـن قاعـده در   اسـالمي نيـز   فقـه  قانون تجـارت( در  319مدني ومادة 

معياراســتيفای نــاروا درحقــوق ايــران همــان اســت كــه . گرفتــه اســت قــرار توجــه بســيار مــورد

درفقــه اماميــه مطــرب اســت زيرادراصــل چهــارم قــانون اساســي جمهــوری اســالمي ايــران آمــده 

 است :

يــه قــوانين ومقــررات مــدني ،جزايــي ،مــالي ، اقتصــادی ،اداری ،فرهنگــي ،نظــامي   كل "

،سياسي وغيـره بايـد براسـاس مـوازين اسـالمي باشـد .ايـن اصـل بـراطالق يـاعموم همـه اصـول             

قانون اساسـي و قـوانين ومقـررات ديگرحـاكم اسـت وتشـخيص ايـن امربرعهـده فقهـای شـورای           

 "نگهبان است.

 ر اصل چهل و ششم قانون اساسي آمده است : در خصوا استيفای ناروا د

هركس مالك حاصل كسـب و كـار مشـروع خـويش اسـت و هـيچكس نمـي توانـد بـه          »

 « عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگری سلب كند.

حتي رد پای اين قاعده بخشـنامه هـا وآيـين نامـه هـای حقـوق عمـومي نيـز مـي تـوان           

جنبـر   بايسـت گفـت ايـن قاعـده تنهـا     نويسـندگان مـي   ای ازعـده  خالف نظـر  رو، بر ناي ازيافت.

حرمـت خـوردن مـال ديگـری      معـامالت و  فقيهان بـرای اثبـات لـزوم تراضـي در     و اخالقي ندارد

 :سـوره مباركـه نسـاء آمـده اسـت كـه       29 آيـه  در. انـد بـه آن اسـتناد كـرده    قمـار  ربـا و  اثـر  در

ايـن   از. «نتيجـه تجـارت باشـد    در اينكـه بـه تراضـي و    مخوريـد، مگـر  به باطل  را يكديگرل اموا»

 جابـه جـايي امـوال از يـك دارايـي بـه دارايـي        كـه توزيـع ثـروت و    آيـد آير شريفه بخوبي برمـي 

بــه  تــوان مــال ديگــری رانمــي اســباب قــانوني صــورت پــذيرد و راه مشــروع و ديگــر بايســتي از

از مبـاني اصـلي ممنوعيـت اسـتيفای نـاروا در       يكـي . شـد  ثروتمنـد  بـه هزينـر  او   خـورد و  باطل

مــالك ومبنــا  اســتيفای نــاروا قاعــده الضــرر كــه درمســئله  حقــوق مــا قاعــده ی الضــرر  اســت.

ــالق،          ــاب ، ط ــاب نك ــثاًل درب ــود م ــي ش ــرب م ــه مط ــف فق ــای مختل ــت دربابه ــه اس قرارگرفت

ر فقهـي  حجر،وصيت وماننـد آن بنـابراين ايـن قاعـده بسـيار گسـترده اسـت حتـي ازاصـول ديگـ          
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مثاًل اصل تسليق جامع تراست بر مبنـای ايـن اصـل مـردم بـر مـال خـود مسـلق هسـتند . ايـن           

 اصل فقهي نيز بر مبنای حديثي از پيامبر اكرم )ا( با همين مضمون مي باشد . 

ــری         ــد ازديگ ــس نباي ــير ك ــد ه ــي گوي ــت م ــاء ضمانس ــرركه منش ــده الض ــي قاع ول

ايــن اصــل )تســليق( سوءاســتفاده هــای زيــادی  ضــررببيند، اگرقاعــده الضــرر نباشــد باتوجــه بــه

صورت مي گيرد ولي ازآنجـا كـه قاعـده الضـرر برطبـق نظـر اكثـر فقهـا برادلـه احكـام حكومـت            

ــت.   دارد،سوءا ــده اس ــع ش ــت من ــق مالكي ــتفاده ازح ــرربرقاس ــوده  پس الض ــدم ب ــلق مق عده تس

وقائــل بــه  امــام خمينــي رحمــه ا  عليــه ازفقهــای معاصــرنيزهمين نظررادارنــد وحكومــت دارد.

ــند    ــي باش ــرر م ــده الض ــت قاع ــه     "حكوم ــر ب ــت آن رامنحص ــه حكوم ــيح ك ــااين توض ــه ب البت

 حكومت برقاعده تسليق مي دانند .

بنــابراين بــه .نتيجـه اينكــه فقهــا اكثــراً بــه حكومــت قاعــده الضــرر برادلــه احكــام اعتقــاد دارنــد  

اعــم ازنكــاب وار  و  درتمــام بابهــای فقــه اســتيفای نــاروادليــل شــمولي كــه قاعــده الضــرردارد 

 طالق وواليت برمبنای اين قاعده مطرب شده و فقها براساس آن حكم داده اند.

حقوق آلمان قاعدة دارا شدن بالجهت را در مفهوم وسيع آن مورد شناسايي قرار داده و فصل در

ع يك قانون مدني آلمان با وض 812به موجب ماده  خاصي از قانون مدني را بدان اختصاا داده است.

شخصي كه بواسطه انجام عملي توسق شخص ديگر و يا »حكم كلي و جامع در اين باره مقرر ميدارد: 

به هر طريق ديگری، چيزی را بدون سبب قانوني و به هزينه  شخص ديگر بدست آورد، متعهّد به 

ي قتتابع همين حكم است، و»افزايد كه اين متن قانوني مي«. بازگرداندن آن به همان شخص است

بعدها از بين برود يا سبب آينده و مورد انتظار تحقق  -كه در اصل وجود داشته است-كه سبب تعهّد 

باشد،  «بطريق ديگری»صورت گيرد يا « بواسطه انجام عمل»اين ماده بر حسب اينكه دارا شدن «.نيابد

ود. و تمايز قايل ميشكيفيت افزايش دارايي انتفاع خوانده را به دو دسته تقسيم نموده و ميان اين د

دسته اول در مواردی رخ ميدهد كه خواهان منفتعي را به صورت عالمانه و عامدانه عايد خوانده مي 

بوده، استرداد منفعت را مطالبه ميكند. مهم « بدون سبب قانوني»نمايد، ولي به سبب اينكه اين كار

ي باشد. اما يك انجام عمل يا اقدام، ترين مورد چنين اقدامي عبارت از پرداخت پول يا ساير اشياء م

ممكن است بصورت واگذاری يك حق، انتقال مالكيت، تسليم يك رسيد يا سند دين يا سند تجاری، 

ناشي از طريق »و يا حتي انجام خدماتي برای خوانده تحقق يابد. دسته دوم، يعني دارا شدنهای

در دارا شدن خوانده نقشي ندارد. مهم  در مواردی قابل فرض است كه اراده يا عمل خواهان« ديگری

ترين مورد اين دسته از دارا شدن زماني روی ميدهد كه شخصي بدون اذن و اجازه ديگری از دارايي 

يا حقوق مسلم وی استفاده نموده يا منتفع گردد. چنين شخصي كه در حقوق ديگری مداخله نموده 

، بر اساس حقوق مربوط به شبه جرم و است در صورتيكه مقصر بوده و مرتكب تقصير شده باشد
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مسئوليت مدني، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. ولي اگر چنانچه مداخله وی از روی تقصير 

نبوده و او كامالً بي تقصير باشد. متعهد به استرداد ارزش استفاده و انتفاع حاصل شده بر طبق ماده 

  قانون مدني آلمان مي باشد. 812

جامع و وسيع و با تأكيد بر مسئله  ةالجهت در حقوق سوئيس به عنوان يك قاعدقاعدة دارا شدن ب

قوق حباشد. به عبارتي سبب، مورد شناسايي قرار گرفته و از جايگاه خاا قانوني نيز برخوردار مي

خودداری كرده و در عوض به تشريع يك قاعده  استردادسوئيس امروزه از به رسميت شناختن دعوی 

كه بدون  كسي»دارد: قانون تعهّدات سوئيس مقرر مي 62مادهقانون مبادرت كرده است.  كلي در قلمرو

 رباشد. اين تعهّد بويژه دسبب مشروع به هزينه ديگری دارا شده است، ملزم به بازگرداندن منفعت مي

از  عداًب بر اساس سببي كه رخ نداده يا بدون هير سبب معتبر يا كه يك شخص منفعتي را صورتي

را به دارا شدن بالجهت  موارد. بند دوم همين ماده، «آيدبين رفته دريافت كرده باشد، به وجود مي

دارا شدن بدون سبب  -1كه عبارت است از: ده است نموبه سه صورت پيش بيني شيوه حقوق روم 

ود كه وجموجب سببي به دارا شدن  -3كه تحقق نيافته است؛  سببي  به موجبدارا شدن  -2؛ معتبر

 آن قطع شده است. 

قانون مدني در خصوا اموال غير منقول، و بر  974اساساً بر طبق ماده  سوئيسدرحقوق 

مبنای رويه قضايي اين كشور در خصوا اموال منقول، انتقال دارايي تنها در صورت اعتبار معامله و 

ه مالكيت خود را نسبت بقرارداد اصلي معتبر مي باشد. به گونه ای كه در معامالت بي اعتبار، بايع 

 مبيع از دست نداده وحق اقامه دعوی بر اساس مالكيت را دارا مي باشد.

در عين حال قانون مدني . يس در اين باره داردئريش نيز وضعيت مشابهي با حقوق سوتحقوق ا

به موجب اين ماده   پذيرد.را در شرايق بسيار وسيعي مي استرداد دعوی 1041ريش طي ماده تا

ای به سود ديگری مورد استفاده و انتفاع قرار گرفته بدون هير اذن و اجازه شوني، مالكي كه داراييقان

 است، حق دارد استرداد مال يا جبران خسارت خود را از شخص منتفع مطالبه نمايد.

كسي كه بدون سبب مشروع به زيان »آمده است:  1942قانون مدني ايتاليا مورخ  93در ماده 

ای كه سود برده و از دارايي ديگری كاسته شده است موظف به جبران تفاده كند، تا اندازهديگری اس

ي، پس از طي فراز و نشيبهاي استرداددر ايتاليا دعوی به بعد قانون مدني كنوني(.  204)مادة « آن است

ساس اين كشور اابتدا به نوعي شناسايي در آراء دادگاه ها نائل گرديد، و سپس با ورود به قانون مدني 

ا در ام .قانوني پيدا كرد. هر چند قانون مدني ايتاليا واجد قواعد كلي راجع به دارا شدن بالجهت است

 .باشدای در رابطه با ايفاء ناروا ميبه بعد نيز دارای قواعد ويژه 2033مواد 

ادان د و استدانرا منبع تعهّد ميجهت  بدون روير قضايي در بلژيك نيز همچون فرانسه استفاده

 اند.حقوق آن كشور نيز دادگاهها را در اين زمينه همراهي كرده

وضعيت قاعده در حقوق انگلستان، به عنوان يك حقوق متكي بر سابقه قضايي، كامالً متمايز 

از وضعيت آن در كشورهای رومي و ژرمني است. به طور كلي حقوق انگلستان اصل دارا شدن بزيان 
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كه در نظامهای حقوق نوشته به عنوان يك اصل واحد مطرب مي باشد، نپذيرفته ديگری را، آنگونه 

است. حقوق انگليس، دايره قاعدة دارا شدن بالجهت را گسترش نداده است و در اين باره از حقوق 

روم دور شده است. لذا اگر كسي مبلغي را به فردی غير از دائن، كه با حسن نيت گمان دارد دائن 

مطابق حقوق انگليس مبلغ پرداختي را مشروط به اينكه اشتباه وی ناشي از واقع امر  است بپردازد،

تواند بازستاند. بدين جهت اين كشور واجد هير دعوی كلي قانوني يا قضايي بنام باشد نه قانون، مي

شبه »دعوی دارا شدن نيست. اما در مقابل دارای انواع مختلفي دعوی ميباشد كه تحت عنوان 

مورد رجوع حقوقدانان قرارگرفته و بيشترين موارد و موقعيتهای دعوی كلي دارا شدن را « دقراردا

دربرميگيرد. در حقوق انگليس فضول، جز در حاالت خاصي، حق استرداد آنچه را هزينه كرده است 

باشد. از جمله اين حاالت مورد نجات كشتي از غرق شدن است و نيز حالت دائن مرتهن كه دارا نمي

شود. اين حقوق، اصل دارا شدن بالجهت را فقق در خارجي را برای حفظ عين مرهونه متحمل ميم

 موارد خاصي مورد پذيرش قرار داده است. از جمله اين موارد: 

تواند به بيمه شده جهت اخذ هرگاه شركت بيمه، خسارت بيمه شده را بپردازد، مي -1/1

 خسارتي كه از ثالث گرفته رجوع كند. 

هرگاه يكي از شركاء مال مشاع بيش از نصيب خود از عين مشاع را تصاحب نمايد. متعهّد  -2/1

 به ردّ زياده است.

اگر يكي از متعاهدين به تعهّد خود عمل نكنند ديگری حق فسخ داشته و مبلغي را كه  -3/1

 داده را مطالبه كند. تواند، بازستاند يا جبران آنچه برای اجرای عقد انجام به طرف اول پرداخته مي

اما امروزه نويسندگان و دادگاه های انگليس تصديق مي نمايند كه دسته بزرگ دعاوی استرداد  

كه محصول حقوق موردی و عرفي اين كشور است، همگي مبتني بر يك اصل واحد مي باشد: منفعتي 

خوانده نسبت به آن منفعت  را كه خوانده به هزينه خواهان به دست آورده است، تا آن اندازه كه تصرف

درميآيد، بايد بازگردانده شود. بدين جهت يكي از نويسندگان «دارا شدن غير عادالنه»در قالب يك 

انگليسي ضمن ردّ اين گفته كه حقوق انگلستان هير گونه دكترين كلي درباره عدم جواز دارا شدن 

انگليس دسته ای از دعاوی مبتني بر بدون شك حقوق »غيرعادالنه را نمي پذيرد، تصريح مي نمايد: 

او آنگاه دعاوی دارا شدن را به چهار «. دارا شدن غيرعادالنه در اين مفهوم را به رسميت مي شناسد

به واسطه اشتباه خود خوانده  -1»دسته تقسيم نموده و اظهار مي نمايد كه دارا شدن ممكن است: 

توسق  -3برای خوانده حاصل شده باشد.  به واسطه اشتباه شخص ثالثي  -2حاصل شده باشد.  

توسق خواهان )يا به  -4خواهان برای منظوری كه برآورده نشده است به خوانده داده شده باشد يا  

هزينه او، كه در واقع همان چيز است( داده شده باشد، اما به دليلي نظير فقدان رضايت كامل برای 

 «.صفانه باشدمنتفع ساختن به صورت مجاني، اين امر غير من

در حقوق آمريكا برخالف حقوق انگليس، قاعدة دارا شدن بالجهت به عنوان يك نهاد حقوقي مستقل 

ای موارد باشد، مورد قبول واقع شده است و تأكيد اصلي در آن بر تواند مبنای دعوی در پارهكه مي

خص به زيان شخص ديگر باشد. پس از اينكه افزايشي در دارايي شروی مفهوم دارا شدن بالجهت مي
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در « دارا شدن بالجهت»حاصل شد، حل و فصل اختالف عمدتاً با تجزيه و تحليل صحيح مفهوم

شود. از اينرو، تجزيه و تحليل اوضاع و احوالي كه چارچوب اصول و ضوابق حقوقي امكان پذير مي

امريكا برخوردار شود از حساسيت زيادی در حقوق منجر به برقراری وضعيت دارا شدن بالجهت مي

است و بايستي از زوايای مختلف مورد بررسي قرار گيرد و آنگاه معنا و مفهوم اصل دارا شدن بالجهت 

 و كاربرد آن مورد ارزيابي قرار گيرد.

، معنا و مفهوم دارا شدن «جايگزيني چيست »در كتاب قراردادها تحت عنوان « كاالماری»

كند، را با هم جمع مي )كه تمام اين اقدامات )جبران زيان سرنخي»كند: بالجهت را چنين بيان مي

اين است كه هر شخص در قبال شخص ديگر پاسخگو است، چرا كه در غير اين صورت، ممكن است 

به نظر اين نويسنده، شخصي كه بطور «. او به ناحق بهره مند شده و ديگری به ناحق زيان ببيند

باشد. در حقوق ملزم به جايگزيني آنچه كه بدست آورده ، ميغيرعادالنه به زيان ديگری دارا شده، 

دارا شدن بالجهت، يك اصل و دكترين است كه »امريكا، چنانكه در دائره المعارف حقوقي آمده است، 

بر اساس آن نبايد به هيچكس اجازه داده شود كه به زيان ديگری، بر خالف انصاف به دارايي خود 

به هرحال در نظام حقوقي امريكا اصل دارا شدن بالجهت «. ا بدست آوردبيفزايد و يا اينكه نفعي ر

مقبوليت عام دارد و آرای فراواني بر اين اساس صادر شده است. ولي همان طوری كه رويه قضايي نيز 

 توان به اصل دارا شدن بالجهت استناد كرد.اعالم كرده است، در صورت وجود قرارداد نمي

 ءآرا اب مربوط به حقوق عمومي  قوانين موضوعر در استيفای نارواتطبيق مصاديق برای تعيين و

حاضر عهده دار انجام اين  رنام، كه پايانای الزم استگسترده خور و های فقهي، تحقيقي درانديشه و

 باشد.تحقيق مي

 

ميزان نياز به موضوع، فوايد  انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهای تحقيقاتي موجود، ضرورتاهميت و  -د 

احتمالي نظری و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدی كه در اين تحقيق مورد استفاده 

 گيرد:قرار مي

با توجه به اينكه استيفای ناروا يكي از مواردی است كه بيشترين امكان را برای تعدی ماموران دولت فراهم مي كند -1

 ا شناخت آن در عرصه حقوق عمومي ضروری است.لذ

 با توجه به فقر ادبياتي موجود در اين زمينه ضرورت تحقيق بيشتر در اين زمينه آشكار مي گردد.-2

مرور ادبيات و سوابق مربوطه )بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع  -ه

 مرور ادبيات و چارچوب نظری تحقيق(:تحقيق و نتايج آنها و 

چندان مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و تازگي آن حفظ شده  استيفاء ناروا در حقوق ايران

ئوليت كتب مس كه عمده مباحث مربوط به قاعده در انجام پذيرفتهاست. البته مطالعاتي در اين زمينه 
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 اين زمينه وجود دارد منابع معدودی در فلذا. شده است مطربذيل عنوان استيفاء بالجهت  در مدني و

 شود. اشاره مي هاكه در ليست منابع نيز به آن

اند كه از اين ميان در كتابهای حقوق مدني و مقاالت خود بدان پرداختهنيز اساتيد حقوق 

ا جهت يا داراستفاده بي ،نياكان بهمن )"جهت يا داراشدن بدون علتاستفادة بي"توان به مقالر مي

)دكتر  "استناد به استفادة بالجهت با وجود رابطر قراردادی"و مقالر (72تا63اشدن بدون علت، 

كه مجدداً در كتاب .(15سيد حسن صفايي، استناد به استفادة بالجهت با وجود رابطر قراردادی، ا 

ي نمقاالتي دربارة حقوق مد سيدحسين صفايي،)دكترمقاالتي دربارة حقوق مدني و حقوق تطبيقي

 ،حسن امامي دكتر سيد)همچنين در كتاب حقوق مدني است، اشاره كرد.  چاپ شده.(وحقوق تطبيقي

به اختصار بدان پرداخته شده و برخي اساتيد با تقسيم استيفای به بعد.(353، ا1، جحقوق مدني

-نيمدنامشروع به دو قسمت استفادة بدون جهت و پرداخت ناروا يا ايفای ناروا بخشي از كتاب حقوق 

)كاتوزيان،ضمان اندخويش را به اين عنوان اختصاا داده -الزامهای خارج از قرارداد)ضمان قهری(

و جزوه درسي  "1جهت و سبب در عقد" مقالربه بعد.(و نيز بعضي از اساتيد حقوق در 191قهری، ا

انتشارات دانشگاه از  3خود به اين موضوع پرداخته اند.) دكترعبدالرسول دياني، جزوه حقوق مدني 

انعي م منابع فقهي تاكنون تحقيق جامع و با اين قاعدهخصوا تطبيق  در پيام نور مركز تهران.(وليكن

 .فته استرصورت نگ

زمينر ارائه شده است كه نمونر آن رساله دكتری حقوق خصوصي  اين در هايي نيزنامهپايان

 تحت عنوان قاعدة های كارشناسي ارشدنامهپايانو  استفاده بالجهت )مطالعه تطبيقي( تحت عنوان

ة قاعد و اياالت متحده روابق بين الملل با بررسي دعاوی ديوان داوری ايران و داراشدن غيرعادالنه در

 2.استدر حقوق اسالم، ايران و حقوق تطبيقي  داراشدن غيرعادالنه

 

 

 فهرست منابع مورد استفاده تحقیق-

  .حقوق تعهّدات، ج اول، چاپ اول، نشر ميزان ،1378، عبدالمجيد ، دكترمقامياميری قائم -

                                                 
 

پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق  ماجد، ابراهيم محمدي -. و 1378، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، انصاري باقر -3

استفاده بالجهت )مطالعه تطبيقي(، رساله دکتري حقوق خصوصي، دانشکده  ،1380حبيب هللا،دکتر ،رحيمي - .1377، خصوصي

 حقوق و علوم سياسي تهران.
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دارا شدن غيرعادالنه در روابق بين الملل با بررسي دعاوی ديوان داوری ايران  ،1378 باقر، ،انصاری -

 :، تهرانپايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق وعلوم سياسي، واياالت متحده

 دانشگاه تهران. 

انتشارات  ،دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد اول و دوم، تهران ،1348سيدحسين،دكترصفايي،  -

 موسسه عالي حسابداری، چاپ دوم. 

، استناد به استفادة بالجهت با وجود رابطر قراردادی، منتشره در 1364صفايي، دكتر سيد حسين،  -

 .2مجلر حقوقي بين المللي جمهوری اسالمي ايران، شماره

 

دارا شدن غيرعادالنه در حقوق اسالم و ايران و حقوق  ةقاعد ،1377-1378 ، ابراهيم،ماجد حمدیم -

 دانشگاه تهران. ، تهران:پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،تطبيقي

مجله كانون وكالی دادگستری، سال هشتم،  :مرور زمان اسناد تجاری ،1335 ناصر، دكتركاتوزيان،  -

 خرداد و تير. ،ارديبهشت و فروردين ،48 و 47شمارة 

مقدمه علم حقوق، انتشارات دانشكده علوم اداری و مديريت بازرگاني  ،1355 ناصر، دكتركاتوزيان،  - 

 دانشگاه تهران، چاپ چهارم. 

، انتشارات: دانشگاه 4و3)قواعد عمومي قراردادها(، جلد حقوق مدني، 1368، ناصر دكتركاتوزيان،  -

 شهيد بهشتي. 

 موسسه نشر يلدا. چاپ اول، ،وقايع حقوقي،1371ناصر، دكتركاتوزيان،   -

شركت انتشار با همكاری شركت بهمن  :تهران ،2و1،حقوق خانواده، ج،1375كاتوزيان، دكتر ناصر،  -

 .برنا

 ، اموال و مالكيت ،چاپ اول، موسسه نشر يلدا.1376ناصر،  دكتركاتوزيان،  -

 شركت سهامي انتشار.انتشارات  ، چاپ هفتم،3،عقود معين، ج1378ناصر، دكتر كاتوزيان، -

، انتشارات پنجممسئوليت مدني( ، چاپ  –حقوق مدني )ضمان قهری  ،1385 ناصر، دكتركاتوزيان،  -

 .دانشگاه تهران

شركت ، انتشارات سوم، چاپ هفتم لدقواعد عمومي قراردادها، ج، 1385ناصر،  دكتر كاتوزيان، -

 . ر با همكاری بهمن برناسهامي انتشا

  قانون مدني در نظم حقوق كنوني، چاپ نوزدهم، بنياد حقوقي ميزان. ،1387 ناصر، دكتر كاتوزيان، -

 

نامه كارشناسي ، مقايسه جرم كالهبرداری و تحصيل نامشروع مال، پايان1384مهاجری، بهروز؛  -

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي. 
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 .انتشارات  كيهان ،انديشه های قضايي، چاپ دوم ،1368، يوسف ،نوبخت -

جهت يا دارا شدن بدون علت، منتشره در مجله حقوقي وزارت استفاده بي ،1338بهمن،  ،نياكان -

 .8دادگستری، سال اول، شماره 

 

 

  

 جنبه جديد بودن و نوآوری در تحقيق: –و 

وا مصاديق استيفای نارتجو و مطالعه اين پايان نامه ، اولين تحقيق علمي است كه سعي دارد به جس

پردازد و خالء های موجود در قوانين كشور ايران در اين باب را نشان دهد. اين در حقوق عمومي مي 

ن خصوا كاهش وازبيپروژه تحقيقاتي آثار مفيد و موثری در تقويت سيستم قانونگذاری ايران در 

 .خواهد داشت  بردن مصاديق  استيفای ناروا 

 

  :اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني، كلي، اهداف ويژه و كاربردی( -ز

 اين تحقيق در صدد دست يابي به اهداف ذيل است:

 تبيين مفهوم واركان استيفای ناروا در حقوق عمومي-1 

 تبيين مصاديق استيفای ناروا در قوانين حيطه ی حقوق عمومي-2

 وق عموميتبيين آثار ونتايج استيفای ناروا در حق-3

 تبيين خالهای قانوني در اين زمينه در حقوق ايران-4

 

ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شود )به عبارت ديگر وران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره –ب 

 محل اجرای مطالعه موردی(:

ونهادقانونگذار   ديوان عدالت اداریاز وقضايي در حوزه ی حقوق عمومي اين تحقيق ميتواند برای سازمانهای اجرايي 

 ووكال وقضات ومحققان ديگر در اين زمينه واجد اثر باشد.

 

 سؤاالت تحقيق:  -ط

 سوال اصلي تحقيق

 آيا قاعده استيفای ناروا در حقوق عمومي ايران مورد توجه قرارگرفته است  

 سواالت فرعي تحقيق
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رسد از جمله متعدد و مختلفي در خصوا موضوع اين تحقيق به ذهن مي سؤاالت فرعي  

  اينكه،

 اين قاعده چگونه به وجود آمده است -1 

طي نموده  تحولي را وضعيت قاعده در حقوق ديگر كشورها به چه صورت است و چه سير-2 

 است 

 مبنا و ماهيت قاعده چيست  -3 

 زم است و آثار آن چيست ال استيفاء نارواچه شرايطي برای تحقق  -4

  پذيرفته شده است  استيفاء نظام حقوقي ايران قاعده  در آيا و باالخره -5

 فقه اسالمي قاعده سابقه دارد  در آيا-6            

  اينها سؤاالتي هستند كه ما در اين تحقيق، در پي پاسخ دادن به آنها هستيم. 

 :های تحقيقفرضيه  -ی

آن در قوانين اساسي،  كاربرد ايران قاعدة داراشدن بالجهت وجود دارد وعمومي حقوق  در

. بعالوه روير قضايي و علمای مي باشدوجود قاعده درحقوق ايران  به روشني دليلي براداری و مالياتي 

 بطوری كه كمتر كسي، اندآثار آن پرداخته حقوق هم با به رسميت شناختن آن به تحليل شرايق و

 دهد. ده و نياز حقوق ايران به آن به عنوان يك منبع تعهّد، ترديد به خود راه ميدر وجود قاع

 پاسخ سواالت فرعي تحقيق در ضمن تحقيق داده مي شود البته اين سواالت فرضيه بردار نيستند

 

 :ها و اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي و عملياتي(تعريف واژه -ك

توضيح  پس از ست. ايشاناناميده نامشروع استيفاءا كاتوزيان دارا شدن بالجهت ر دكتراستیفاء ناروا:

منظور تكميل ساير اسباب تملك و ايجاد تعهّدات بوده آن را به مشروع ه اين مطلب كه عنوان استيفاء ب

تي كه استيفاء در صور اين چنين بيان نموده:و نامشروع تقسيم نموده و در توضيح استيفاء مشروع 

 شروع است كه از راه تراضي و با اذن صاحب حق يا فاعل كار صورت پذيرد. در اين مفهوم وسيع، هرم

 مند شدن از حق يا كار ديگری را پيدا كند وموجب قرارداد يا قانون شخصي توانائي بهرهه جا كه ب

از  نيمبنای يكي از اسباب قانو كه شخص بر بدان مبادرت ورزد استيفای مشروع است مثل موردی

كند ولي آن سبب در قالب عقد و ايقاع متداول شود يا حقي را تملك ميمال يا كار ديگری منتفع مي

ين اين چناستيفای نامشروع را مطرب و در تعريف آن  ،گنجد. درمقابل استيفای مشروعو مرسوم نمي
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ون ديگری و بدكه استيفای نامشروع يا بدون جهت در صورتي است كه شخص به زيان  بيان ميدارد،

 گاه كسي طلب ي خويش بيفزايد خواه مورد استفاده مال يا كار باشد. بنابراين هريدارا رضای او بر

پرداخت شده را دوباره از مديون بگيرد، يا طلبي را كه حق ديگری است از مديون وصول كند و خود 

صل دسترنج ديگری را بدون نگهدارد، يا حا ،بردارد، يا آنچه را كه در نتيجه عقدفاسد بدست آورده

  استيفای نامشروع است. ،رضای او تملك كند

 

 روش شناسي تحقيق:-5

 

مورد و استانداردهای ، تجهيزات شرب كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: استفاده 

عات گردآوری اطال»تذكر: درخصوا تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

و غيره خودداری شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل « هاانجام آزمايش»، «های آزمونتهيه نمونه»، «اوليه

ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر فعاليت، مواد، روش ها و ملزومات، نوعدر رابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 يك ارائه گردد. 

در اين تحقيق با استفاده از روشهای كتابخانه ای كتب و مقاالت داخلي گردآوری مي شودو پس از مطالعه از قسمتهای 

ده از فيشهای برداشت ش مورد نظر با توجه به سازماندهي تحقيق و پالن اوليه فيش برداری شده و سپس در هر بخش

در موضوعات مورد نظر با ذكر دقيق منبع استفاده مي گردد. در رابطه با جمع آوری اطالعات تالش مي گردد مطالب 

 از منابع معتبر برداشت شوند.

 نداردمتغيرهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرب چگونگي بررسي و اندازه گيری متغيرها:  -ب

 

غيره( و  برداریفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روشامل شرب ك  –ج 

 : هاگردآوری داده

 

 است. وتطبيقي تحليلي  -روش وماهيت توصيفي نظر از و هدف كاربردی نظر از حاضر تحقيق

تحليلي، عالوه بر آنكه محقق به توصيف و تفسير آنچه را كه هست مي -در روش تحقيق توصيفي

، به مقايسه ميان دو يا چند نظام پردازد به تحليل داده ها نيز مي پردازد.در روش تحقيق تطبيقي 

ان يحقوقي متفاوت مي پردازد. هدف از پژوهش تطبيقي عبارت است از: اصالب قوانين ملي، مقايسه م

 قواعد حقوقي، يافتن قواعد مشترك كشورهای جهان.
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 روش وابزارگردآوری اطالعات -

 .خواهد شد.اطالعات الزم گردآوری  ،دراين تحقيق از روش كتابخانه ای وابزار فيش برداری

 

 نداردگيری و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان(:جامعه آماری، روش نمونه –د 

 ها:تجزيه و تحليل دادهها و ابزار روش -هـ 

 شودابزار اين كار استدالل هایي در اين تحقيق از روش دستي ونه كامپيوتری برای تجزيه وتحليل داده ها استفاده م

 بر گرفته از منطق حقوقي پژوهشگر است.

 

 استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد: -6

 خير  باشد   بلي مايشگاهي واحد علوم و تحقيقات ميآيا برای انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آز

آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع 

 مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 

 
  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:

 

 ماه 6انجام تحقيق: بندی زمان -7

 

 

 تاريخ اتمام:....................... -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف
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ای( و مدت زمان مورد نياز برای هر ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهتذكر: الزم است كليه فعاليت

 االمكان رعايت گردد.بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتيپيشيك، به تفكيك 
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 گزارش پيشرفت كارها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه بندی فعاليتبيني زمانپيش

 زمان كل شرب فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

              

2 

 

              

3 

 

              

4 

 

              

5 

 

              

6 

 

              

7 

 

              

8               
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9 

 

              

10 

 

              

11 

 

              

12 

 

              

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.نامه، حتيهای اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول برای پيش -2  
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 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي دانشجو: و نامنام 

 

 تاريخ   امضاء    يا استادان راهنما خانوادگي استادنام و نام

1-  

2- 

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء   خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيقنام و نام

1- 

 

 ...... با حضور اعضای مربوطه شورای گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ......................

 خانم    

 ..................................................................................نامه   ـــــــــــــــ................................ با عنوان..........تشكيل و موضوع پايان

 آقای    

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 بررسي و به تصويب رسيد.

 

 تاريخ     امضاء     خانوادگي اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 
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5- 

6- 

 

 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام

 

 

 

 

 

                      

 صورتجلسه شورای )پژوهشي( دانشكده:  -9

     

 خانم                                                  

 نامه ـــــــــــــ ..................................... دانشجوی مقطع كارشناسي ارشد گروه ..................موضوع و طرب تحقيق پايان

 آقای     

( )پژوهشي.............................كه به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ............................  شورای گرايش 

 دانشكده طرب شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 

 

 نوع رأی )موافق خانوادگينام و نام رديف

 مخالف(يا 

 توضيحات محل امضاء

1 

 

    

2 

 

    

3     
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4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

 

 

   :دانشگاهنام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي 

 تاريخ   امضاء

    دانشگاهخانوادگي رياست نام و نام

 تاريخ   امضاء

 

 

 تاريخ   امضاء     معاون پژوهشي واحد:              
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 فرم بايد توسق دانشجو تكميل شوداين 

 

 

  فرم سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمي

 

      

 نامه كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف

 

 نام واحد دانشگاهي: واحد علوم و تحقيقات 

 نامه كارشناسي ارشد: عنوان پايان

 

 

نيمسال                                               خانوادگي دانشجو:                            نام و نام

 تحصيلي:

دانشجويي:                                                                                         تعداد واحد شماره

 نامه:پايان

كد                                           رشته تحصيلي:                                          گرايش:       

 رشته:

علوم                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 

   پايه 

             هنر                                           كشاورزی 

 

:                                                                        رشته 1خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 تحصيلي:

 كد شناسايي استاد راهنما:                      استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

:                                                                        رشته 2خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 تحصيلي:
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 كد شناسايي استاد راهنما:                      استاد         شيار دان      مرتبه علمي: استاديار 

:                                                                                  رشته 1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 تحصيلي:

كد شناسايي               مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 استاد راهنما:

:                                                                               رشته 2خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 تحصيلي:

كد شناسايي استاد               مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 راهنما:
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 1فرم شماره 

  

 

 ارشد يا رساله دكترینامه كارشناسيفرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان

 

 

نامه / رساله، خانم/آقای .......................................، دانشجوی اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

.... با عنوان مقطع........................... رشته .......................................... گرايش........................................

.....«.............................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................... متعهد .................................................................................

شويم بدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران نسبت به انتشار نتايج مي

 يقاتي، اختراع، اكتشاف و ...( اقدام ننمائيم.حاصل از تحقيق مذكور )در قالب كتاب، مقاله، طرب تحق

 

 

 

 خانوادگي استاد راهنما:نام و نام     خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء

 

 

 

 خانوادگي استاد مشاور:نام و نام     خانوادگي استاد مشاور:نام و نام

 ءتاريخ و امضا        تاريخ و امضاء

 

 

 

  است، دريافت گرديد. درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده
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                              2فرم شماره 

 

 

 رساله دكتریارشد يا نامه كارشناسيفرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان

 

 

....... رشته اينجانب ............................................. دانشجوی ورودی ............................ مقطع .......................

ام تحت عنوان نامه/رساله................................ گرايش ................................................. كه موضوع پايان

...........................................................................................................................«:....................................................... 

در شورای ...«  ................................................................................................................................................................................

ول نامه / رساله ام بر اساس اصگردم الف( كليه مطالب و مندرجات پايانگروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي

 ها، جداول وتحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قولعلمي و حاصل از 

نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد نمودارهای ديگران در پايان

 قيد گردد. 

، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات ب( در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم عالوه بر پايان نامه / رساله

علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران بوده و اين موضوع صراحتاً در 

 مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابق دانشگاه اقدام نمايم.

مالي نهادهای دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب ج( در صورت استفاده از كمكهای مالي و غير 

نامه يا ساير اقدامات حقوقي مجاز به تغيير عنوان پايان دانشگاهاطالع دهم در غير اينصورت  دانشگاهرا كتباً به 

 باشد.مي

 

 خانوادگي دانشجو نام و نام

         تاريخ و امضاء

 

 

 فرم مزبور كه توسق آقای/ خانم ................................به امضاء رسيده است، دريافت گرديد. در تاريخ ....................
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  5فرم شماره 

 

دانشجوی مقطع اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه / رساله خانم / آقای ........................................... 

شويم در كليه توليدات علمي مستخرج از ..................... رشته ...................................... گرايش ....................... متعهد مي

تشويقي، اين پايان نامه / رساله )اعم از مقاله، طرب پژوهشي، كتاب، اختراع و ....( كه به منظور استفاده از تسهيالت 

گردد، نسبت به درجسفرهای علمي، فرصت مطالعاتي و امتياز ارتقاء علمي )اعضاء هيات علمي واحد و ....( ارائه مي  


