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 :اطالعات مربوط به دانشجو-1
 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما:-2
 

  نام و نام خانوادگي 

 مدرك تحصيلي

 

 تخصص اصلي

 

 رتبه دانشگاهي

 

 محل كارتلفن 

 

 انگليسي فارسي نحوه همکاری

        استاد راهنما

        استاد مشاور

  

 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -3

 عنوان تحقيق: -الف
 

 کاربرد معیار نوعی وشخصی در مسولیت مدنی عنوان فارسي

 .The execution of objective and subjective criteria in civil responsibility عنوان انگليسي
 

 تحقيق از های مجهول و مبهم، بيان متغيرهای مربوطه و منظورله و معرفي آن، بيان جنبه)شامل تشريح مسأبه طور كلي  اساسي تحقيق لهأبيان مس -ب

 ( :سطر  22حداكثر در 

حقوق برای سنجش درست وقایع وقضایا ناگزیر از خلق معیار وابزار سنجش است. یکی از 

فری دارای کاربرد ابزارهایی که در حوزه های مختلف علم حقوق خصوصا مسولیت مدنی و کی

فراوان است ، معیار نوعی وشخصی است. گاهی برای سنجش رفتار در ست از نادرست در حقوق 

از معیار انسان متعارف استفاده می گردد وگاهی نیز برای این سنجش مالک ومعیار رفتار ها وفعل 

به کار بردن وانفعاالت ذهنی خود مرتکب است.یکی از مواردی که قانونگذار سعی فراوانی در 

 معیار نوعی وشخصی دارد حوزه ی شبه جرم ومسولیت مدنی است. 

اگر چه معیار نوعی وشخصی دارای مفهوم وماهیتی فلسفی است  و از کلماتی است که از فلسفه وارد حقوق 

مفهوم حقوقی اين  ته شده است ،حائز اهمیت است و به آن پرداخ پايان نامه لیكن آنچه در اين شده است 

و کلمه است که شايد بتوان گفت در هیچ يك از کتب حقوقی به تعريف کاملی از آن نپرداخته اند و همواره د

که در اين تحقیق سعی بر جمع آوری و تحلیل  1با ذکر مثال ها و يا مواردی به اين مفاهیم اشاره نموده اند

ه تعريف حقوقی اين واژه ها نپرداخته اين موارد شده است . در فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی نیز اصالً ب

و يا در اين  3و به همان مفاهیم لغوی اکتفا نموده اند و يا اينكه آن را کامالً فلسفی تعبیر نموده اند . 2اند

پايان نامه های حقوقی به چشم می خورد که اين مفاهیم را از منظر کامالً فلسفی بررسی و اين دو  ،میان

کهنه فلسفی با عنوان ذهنیت دانسته اند و اظهار داشته اند . با ذهنیت خويش باور مفهوم را يكی از مسائل 
                                                 

 و قوانين ديگر با اينکه اين دو مفهوم كاربرد بسياری دارد ولي از آنها نام برده نشده است .  . در قانون مدني1 

 1332تهران ، گنج دانش ،  –دكتر بهمن  –آقايي  Blacks Law dictionary. ر ك : فرهنگ حقوقي بهمن بر اساس  2 

  ع شخصي وجود دارد كه كامالً فلسفي تعريف گرديده است .ترمينولوژی حقوق عبارت وضع نوعي وض –محمدجعفر  –. جعفری لنگرودی  3 

 تلفن همراه نيمسال ورودی سال ورود گرايش رشته تحصيلي شماره دانشجويي خانوادگينام امن
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به وجود حقايق فارغ از نحوه ادراك فاعل شناسايی و نظرات او دارند . ذهنیت گرايان بر عكس باور بر وجود 

آدمی می دانند و اشیا خارج از ايده و ذهن بشر ندارد . به عبارت ديگر ذهنی گرايان صافی همه چیز را ذهن 

كن با از نظر ذهنی گرايان محال است. لیدسترسی بالواسطه به اشیاء بدون دخالت ذهن و محتويات آن 

در بسیاری موارد ضابطه نوعی مترادف با ضابطه عینی و يا  رسی کتب مختلف حقوقی مشخص گرديد بر

متعارف برای سنجش رفتار افراد  عرفی آمده است و همواره منظور از آن معیار قرار دادن عرف يا انسان

اجتماع است . بدين علت که در پیچیدگی های جامعه امروز نمی توان در مواقع اختالف و دادرسی برای 

کشف حقیقت درون افراد را بررسی و حقیقت را جستجو کرد و به ناچار ناگريزيم الگويی مناسب ايجاد 

گو عدالت را برقرار سازيم و آنجا که در مباحث حقوقی سخن از نموده و با مقايسه رفتار افراد جامعه با اين ال

ضابطه شخصی به میان آمده است بررسی حاالت و رفتار و ويژگی های خاص فردی است . مانند سن ، 

جنس ، موقعیت ، شغل ، انگیزه های خصوصی ، و ... که مفاهیمی متغیرند و در افراد مختلف فرق می کند و 

سعی بر اين است که بررسی  پايان نامه ات بسیاری بر رفتار افراد جامعه دارد که در اين اين تفاوت ها تأثیر

مقام کشف حقیقت تا چه شود تا چه اندازه اين تفاوت های فردی در قضاوت ها مؤثر است و دادرس در 

يا متعهد به در نظر گرفتن اين تفاوتها است ؟ و تفاوتهای شخصی ممكن است در خصوص متعهد  اندازه مايل

له و يا نظرات شخصی دادرس در نظر گرفته شود و در مقام حل اختالف مؤثر باشد . به بیان ديگر بررسی 

اين موضوع حايز اهمیت است که آيا نظريات شخصی هر  يك از  طرفین )متعهد يا متعهد له( و حتی 

 راد ، ضابطه نوعی است ؟دادرس در کشف حقیقت تأثیر دارد يا همواره الگوی سنجش رفتار و اعمال اف

 
 

 :سطر(  12) حداكثر  انجام تحقيق ضرورتاهميت و  - د

با وجود اهمیت فراوان اين موضوع در حقوق مسولیت مدنی و تأثیر آن در بسیاری از نظريه های حقوقی ، در ادبیات 

حوزه بسیار ضعیف است . حقوقی در بسیاری از منابع حقوقی به اين بحث توجه کافی نشده و نظريه پردازی در اين 

در واقع ، هرچند اصطالحات شخصی و نوعی به چشم می خورد ؛ اما تعريف جامع و کاملی از آنها  نشده است و 

 نظريه ای که بتواند محقق را در موارد ترديد در کاربرد آنها راهنمايی نمايد ارائه نشده است . 

ز قصد اراده باطنی از اراده ظاهری و بسیاری از موارد ديگری که در در مباحث مربوط به اشتباه ، اکراه ، تقصیر ، تمیی

اين پايان نامه به تفضیل از آن سخن به میان آمده است ؛ اين دو معیار وجود دارد ، اما در گزينش آنها اختالف نظر 

تا اين موارد را  به چشم می خورد . پراکندگی بحث ها و ضعف ادبیات حقوقی در اين زمینه نگارنده را بر آن داشت

گردآوری و اختالفات موجود را بررسی کند ؛ تا در پايان نتیجه گیری منطقی و درستی از آن بنمايد که البته علیرغم 

 .تالش های بسیار هنوز مجال سخن در اين خصوص وجود دارد

 

 
 :سطر( 11)حداكثر  سوابق مربوطهمرور ادبيات و  -ه
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مفهوم تكامل يافته ای از مفهوم  reasonable personمفهوم ))شخص معقول(( يعنی 

reasonable man  يعنی ))مرد معقول(( است. جنبش های انتقادی حقوقی به ويژه جنبش های

محور مرد معقول، اعتراضات وسیعی  مساوات طلبانه، طی دهه های متمادی در مقابل مفهوم جنس

عیارهای متفاوت با اقتضائات جنسی آنان نموده و از اينكه سرزنش پذيری زنان و محكومیت آنها با م

يعنی معیارهای مردانه صورت می گیرد، به مخالفت با نظام های حقوقی مبتنی بر چنین ديدگاه 

 مردانه ای پرداختند. 

Leslie Bender  ،می نويسد: در ابتدا باور بر اين بود که معیار ))مرد معقول(( از نظر جنسیت

رد(( در يك معنای عمومی و کلی برای رساندن منظور ))شخص(( مفهومی خنثی تلقی می شود. ))م

يا ))موجود بشری(( استفاده می شود. اما )واقعیت اين بود که( ))مرد(( جز برای مردان ديگر، جنبه 

عمومی و کلی ندارد.... همزمان که حساسیت اجتماعی ما به جنسیت، توسعه و تكامل يافت، 

  4ر کرده و از واژه خنثی ))شخص(( به جای ))مرد(( استفاده کردند.نهادهای قضايی، و متمدنانه رفتا

 ل اعتراض می کنند:دلیل عمده زير به معیار مرد معقو برخی حتی از اين هم فراتر رفته و به دو

اول اينكه به ادعای آنها چون قضات و اعضای هیات های منصفه همواره در اعمال معیار و استاندارد 

ا حتی شخص معقول( از درك و فهم آنچه خودشان معقول می پندارند کمك نوعی مرد معقول )ي

می گیرند، و با توجه به اينكه صندلی قضاوت هنوز هم در سیطره مردان است، تفاسیر قضايی، 

محدود و متمايل به تجارب محدود زندگی تصمیم گیرندگان فوق )که دارای جنسیت مردانه 

 هستند( می شود. 

ولیت و وصوف کلمه معقولیت، خود عبارت معف نظر از واژه ))مرد(( به عنوان مدوم اينكه حتی صر

( تا حدودی دارای ذات مردانه است و برخی اوقات، به Reasonريشه آن يعنی ))عقل و استدالل(( )

عنوان يك ادعای سیاسی که مفهوم عقل و استدالل بخشی از ساز و کار و ابزار ايدئولوژيكی 

 5سیله آن مردان، قدرت خود را بر زنان حفظ و اعمال می کنند ظاهر می شود. مردساالری که به و

 

 

 

 
 

                                                 
4 Margo Schanger (2001) Gender matters : Teaching A Reasonable Woman Standard in Personal in 

jury Laws, Saint Louis University Law Journal Vol 45 , p 770 .  

5 Mayo Moran (2003) Rethinking The Reasonable person . An Egalitarian Reconstruction of the 

Objective Standard , Oxford University press , p 200 .  
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 :سطر( 6)حداكثر  تحقيقدر جنبه جديد بودن و نوآوری  – و

با جستجو در منابع موجود مشخص گرديد هيچ كتاب يا مقاله يا رساله ای كه تحت عنوان پايان نامه حاضر نوشته شده 

كنده ای اشاره به موضوع شده است . و تحقيق جامع و ابسياری از كتب تنها در مباحث پر باشد وجود ندارد ، اما در

لسفي و نظری به آن پرداخته اند. واز منظر حقوقي كاملي در اين زمينه وجود ندارد . برخي از تحقيقات نيز تنها از منظر ف

 اين تحقيق كامال دارای جنبه ی نوآوری است.

 

 

 
 
  :سطر( 6)حداكثر  اهداف مشخص تحقيق -ز

سؤاالت طرح شده عمده مباحثي است كه در اين پايان نامه سعي بر آن شده است تا پاسخ داده شود . 

ر يك از اين دو معيار در مباحث كشف و نتيجه گيری درست از پذيرش ه پايان نامهمهمترين هدف 

اسخ به اين سؤاالت معايب و سوليت مدني  است كه مربوط به تعهدات غير قراردادی مي گردد كه با پم

مزايای پذيرش هر يك از اين دو معيار مورد بررسي قرار گرفته و راهکار عادالنه و منصفانه ارائه مي 

 گردد . 

 

 
 : سطر( 2)حداكثر ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره –ح 

ند برای دست اندر كاران مرتبط با حوزه ی مسوليت مدني اعم از قانونگذاران و مجريان قانون وقوه اين پايان نامه مي توا

 ی قضاييه علي الخصوص قضات ووكال دارای كاربردهايي مفيد وموثر باشد.

 
 

  :سطر( 12)حداكثر سواالت تحقيق -ط

طه ی سببیت وتقصیر معیار سنجش در حوزه ی مسولیت مدنی  وارکان آن شامل فعل زيانبار ، تحق ضرر وراب-1

 نوعی است يا شخصی؟

 ))فرد معقول(( که تكیه گاه معیار نوعی درمسولیت مدنی  است، چه فردی است و واجد چه خصايصی می باشد؟-2

 

 

 

 



 

6 

 
 

 
 :سطر(  1)حداكثر تحقيقهای فرضيه  -ی

، رابطه ی سببیت  به نظر میرسد در هر کدام از ارکان مسولیت مدنی شامل  فعل زيانبار، ضرر-1

 ومسولیت مدنی برتری با معیار نوعی است.

نخستین برداشتی که از مفهوم انسان معقول وجود دارد، عبارت از برداشتی است که انسان  -2

معقول را انسانی از جنس مردم عادی و معمول که ما هر روز در برخوردهای خود، آنها را در کوی و 

 . برزن و کوچه و خیابان می بینیم

 
 : سطر( 1)حداكثر  و عملياتي( اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ك

در بیشتر فرهنگها و لغت نامه های ادبی فارسی در تعريف : مفهوم لغوی معیار نوعی وشخصی-1

 کلمه نوعی آمده است :

 طور معمول عینی  . صفت نسبی منسوب به نوع ، گونه ای ، کلی ، عمومی ، بیشتر اوقات و به

در تعريف کلمه شخصی آمده است : منسوب به شخص ، خصوصی ، فردی ، ذات ، تن آدمی ، کالبد 

 مردم ، انسان ، مخصوص کسی . 

است که در بیان مفهوم کلمه  subjectiveو شخصی  objectiveمعادل کلمه نوعی در التین 

objective خصی يا عقايد و احساسات شخصی آمده است : چیزی که تحت تأثیر احساسات ش

نباشد و مفهوم فلسفی آن را وجود خارج از ذهن بشر دانسته اند و قضاوت و حقیقت را مفاهیم نوعی 

اظهار عقیده بر آورده اند : subjectiveبیان کرده اند و در تعريف  subjectiveو متضاد آن را 

ی از يك بازی را متفاوت دانسته و اساس عقايد و احساسات شخصی . برای مثال قضاوت های شخص

 چنین قضاوت هايی را مربوط به ذهن اشخاص دانستند . 
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است و به معنی مربوط و مخصوص به  چیز  objectiveدر فرانسه  objectiveمعادل کلمه 

در فرانسه  subjectiveو معادل کلمه  6خارجی ، قائم به ذات ، حقیقتی خارجی آمده است

subjectif  7معنی باطنی ، داخلی ، ذاتی ، شخصی آمده است .است و به  

در لغت نامه دهخدا کلمه شخصی را دارای اصطالحی حقوقی دانسته و :  مفهوم اصطالحی – 2

کلمه نوع را در علم اصول کلی دانسته که بر افراد  8احوال شخصی را برای مثال ذکر کرده است .

عده ای کلمه نوع را در علم منطق دانسته و آن را  متفق االعراض ، مختلف الحقیقه اطالق گردد . و

کلی می دانند که بر چند تن و ذات  که حقیقت آنها يكی باشد واقع گردد مانند انسان که بر  همه 

  9مردم اطالق می شود و بقر که بر گاو اطالق می گردد .

ابع فرايند عادی :معیار نوعی معیاری است که بر اساس آن، احراز يك موضوع، تمفهوم حقوقی-3

امور، حساب احتماالت و نیز فروض و ظواهر امور قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر يك فرد، فرد 

ديگری را از باالی يك ساختمان چند طبقه به پايین هل دهد، گفته می شود اوالً چنین فردی 

فوق،  نتیجه گیری ده است. ))نوعاً(( خواهان کشتن ديگری بوده است. ثانیاً چنین عملی ))نوعاً(( کشن

که هیچ کدام ممكن است منطبق بر حقايق و واقعیات عینی نباشند، صرفاً بر اساس فرايند عادی 

امور و حساب احتماالت به دست آمده اند. به عبارت ديگر، چون هر کسی ديگری را از چنان 

یز دارای چنین قصدی ارتفاعی هل دهد، نوعاً خواهان مرگ او فرض می شود، پس فرد مورد نظر ن

تلقی می شود. همچنین چون انجام عمل مورد بحث در شرايط مشابه، نوعاً کشنده است، گر چه در 

موارد خاص ممكن است به صورت معجزه آسا اين نتیجه رخ ندهد، پس عمل مرتكب نوعاً کشنده 

کنترل ارزيابی  بطور کلی، معیار نوعی معیاری است غیر شخصی، مستقل از سیطره و تلقی می شود.

ذهنی فردد دخیل در يك پديده حقوق کیفری، مبتنی بر فرض و غلبه، فاقد پیوند با عوامل، عناصر 

و اوضاع و احوال حقیقی و بیرونی و مهمتر از همه دارای پیوند عمیق با سیر کلی و معمول و 

 متعارف حرکت اشخاص و اشیاء. 

                                                 
  6  .objectif  فرهنگ ،  –: خارجي ، فعلي ، حقيقي ، هادی ، مربوط و مخصوص به چيز خارجي ، قائم بالذات : موجود بالذات نفيسي ، سعيد

  262تا ، ص تهران ، بي  –فرانسه ؛ فارسي 

 7 .subjective  378: موضوعي ، فاعلي ، داخلي ، باطني ، داخل ، شخصي ، پيشين ، ص 

تابعيت ، جنس ، سن ، نسب از اين احوال  – 1. احوال شخصي )اموری كه وضع شخصي را در خانواده و كشور معين كند و آنها عبارتند از :  3 

 1337ص  –پيشين  –مي شود . دهخدا  در مباحث والدت و فوت و ازدواج و طالق بحث
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قايق موضوعی و موضوعات حقیقی جدا ساخته و با معیار نوعی، همواره در تالش است تا خود را ح

نشستن در تارك فرض گرايی، به خلق مستمر و مدام الگوهايی بپردازد که محل و مرکز ثقل ارزيابی 

 آن قرار می گیرند. 

 

 

 

 
 :) رشته های غير از فني و مهندسي( تحقيقروش شناسي -8

 : سطر( 8)حداكثر  حوه اجراء شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و ن -الف

البته است.   وتطبیقی  تحلیلی-روش وماهیت توصیفی نظر از و هدف کاربردی نظر از حاضر تحقیق

با توجه به عنوان تحقیق در آن ناگزيريم از نظريات فلسفی پیرامون معیار نوعی وشخصی نیز 

 استفاده کنیم . پس رگه هايی از اين تحقیق نیز فلسفی است.

 

 

 
 

 :سطر( 12)حداكثراندازه گيری متغيرها و متغيرهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

 ندارد

 
غيره( گردآوری و  برداریفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

  :سطر( 1)حداكثرهاداده

اهتمام نگارنده بر آن است تا تمام مطالب مربوط به موضوع را كه به طور پراكنده در در اين تحقيق 

كتب و مقاالت حقوقي ذكر شده جمع آوری نمايد و سپس با تحليل و تبيين مطالب نتيجه مورد نظر را 

 به دست آورد . از اين رو روش اصلي تحقيق تحليلي و توصيفي بوده و مطالعه استنادی مورد استفاده

دراين تحقیق از روش کتابخانه قرار مي گيرد و برای اين كار از مطالعه تطبيقي نيز غافل نخواهيم بود . 

 ای وابزار فیش برداری، اطالعات الزم گردآوری می شود.
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= 

 

 :سطر( 1)حداكثر گيری و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(جامعه آماری، روش نمونه –د 

 ندارد

 

 
 

 

 :سطر( 12)حداكثرهاها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

ابزار اين کار استدالل ، شودی در اين تحقیق از روش دستی ونه کامپیوتری برای تجزيه وتحلیل داده ها استفاده م

 های بر گرفته از منطق حقوقی پژوهشگر است.

 
 

 

 

 

 
 

 

 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -1

 خير  باشد؟  بلي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات ميآيا برای 
 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 

 
  

 

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:

 

 
 انجام تحقيق: بندی زمان -6

 

 تاريخ اتمام:....................... -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش
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 زمان اجرا به ماه )ماه( زمان كل شرح فعاليت  رديف

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

1 
 

              

2 
 

              

3 
 

              

4 
 

              

5 
 

              

6 
 

              

 

 :منبع( 12)حداقلمنابع و ماخذ -7

اابفروشای اسایمی ، ا او      ه.ش، حقاق  ماد.ی. ا.اراا ا       1363امامی، سید حسن. ساا   -1

 چها م.

ه.ش، حقاق  عههادا . مقسسا  ا.اراا ا  وچاا       1355. امیری، قائم مقامی عبدالمجیاد. ساا    2

 دا.رگاه، ا او    دوم.

ه.ش.، عرمینقلقژی حقق ، .رر بنیااد  اساااد، چاا     1363. جهفری، لنگرودی محمد جهفر، سا  3

 احمدی.

.ش.، مساوقلی  ماد.ی، ا.اراا ا  بفاه گر نگای جهااد       ه 1371. حسینی .ژاد، حسینقلی، سا  4

 دا.رگا ی دا.رگاه شهید بهرای،   او .

 ه.ش.، مسوقلی  مد.ی  ا گرما.اشی از عمل  ا گر، چاپفا.  مقسقی. 1339. خزائلی، محمد، سا  5

ه.ش.، حقق  عجا  . ا.ارا ا  د فدا چا  مارد مباا ز ،      1351. ساقده عهرا.ی، حسن، سا  6

 چها م.

 ه.ش.، آیین داد سی مد.ی، .رر میزان، چا  پنجم. 1382. شمس، عبداهلل، سا  7

ه.ش.، آیین داد سی ماد.ی و باز گاا.ی، ا.اراا ا  د اج، جلاد      1384شمس، عبداهلل، عابساان  -8

 سقم، چا  او .

ه.ش.، ا.اراا ا  سام ، حقاق  ماد.ی      1378. صفایی، حسین، قاسام زاده، سیدمرعیای، ساا     9

  ین،   چها م.اشفاص و محجق
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ه.ش.، آیین داد سی مد.ی و باز گا.ی، ا.ارا ا  جهاد  1381. صد زاده اگرا ، سیدمحسن. پاییز 11

 دا.رگا ی واحد عیم  طباطبایی، چا  شرم.

 ه.ش.، حقق   ا ، ا.ارا ا  مجد. 1382.  .جبری، ابقالفیل. سا  11

مسوقلی  مد.ی، ا.ارا ا   ه.ش.، حقق  مد.ی ضمان قهری 1385.  اعقزیان، .اصر. سا  12

 دا.رگاه عهران، ا او    پنجم. 

 .  اعقزیان، .اصر. حقق  مد.ی امقا  و مالكی ، چا  چها .13

 ، حقق   ا .چا  .گین قم.   سقم.1387. مقحدیان، غیمرضا. عابساان 14

 منابع انگلیسی

 

1- Heston R.F.V. 1975. ”salmond on the law of Torts”. eighth edition, London, buttel 

worts.  

2- pad field, C.F. 1989. “law made simple” seventh edition, Reised by: D.L.A. Barker, 

London. oxford: Heineman. 

3- prosser. W.L. 1977. ”law of torts”, fourth edition, minesota, west publishing. 

Company. 
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 صورتجلسه گروه تخصصي -3

 تاريخ امضاء خانوادگيو نامام ن

   دانشجو

   استاد راهنما

   استاد مشاور

   عضو كميته نظارت بر تحقيق

 
 مربوطه  ی...... با حضور اعضاشورای گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ......................

 خانم    
 ...............................................ـــــــــــــــ................................ با عنوان.............................................  نامه پايانتشکيل و موضوع 

 آقای    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 بررسي و به تصويب رسيد.

 
 
 تاريخ امضاء خانوادگي اعضای شورانام و نام 

1    

2    

3    

8    

1    

6    

 
 تاريخ     امضاء                                         وادگي مديرگروه: خاننام و نام
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  دانشکده: (پژوهشي)شورای  صورتجلسه -9
     

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

 آقای     

  ............................ است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب كميته .كگرايش ............................

 نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.طرح شد و پس از بحث و تبادل  انشکدهد (پژوهشي)شورای 
 
 

 نوع رأی )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    دکتر سید یحیی ابطحی

2 
 

    دکتر سید حمید شمع ریزی

3 
 

    دکتر سیما عمادی

8 
 

    دکتر سید علی آقا میر جلیلی

1 
 

    دکتر نوید نصیری زاده

6 
 

    تر سیدعلی یاسینی اردکانیدک

 
   نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشکده:

 تاريخ   امضاء
 

 خانوادگي رياست دانشکدهنام و نام
 تاريخ   امضاء

 
 

 تاريخ   امضاء      :واحدمعاون پژوهشي 
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 اين فرم بايد توسط دانشجو تکميل شود
 
 

  الميفرم سازمان مركزی دانشگاه آزاد اس
 

      
 نامه كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف

 
 نام واحد دانشگاهي: واحد علوم و تحقيقات 

 : نامه كارشناسي ارشدپايانعنوان 
 
 

 خانوادگي دانشجو:                                                                          نيمسال تحصيلي:نام و نام
 نامه:دانشجويي:                                                                                         تعداد واحد پايانهشمار

 رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                                 كد رشته:
   علوم پايه                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 

             هنر                                           كشاورزی 
 

 :                                                                        رشته تحصيلي:1خانوادگي استاد راهنما امنام و ن

 ا:كد شناسايي استاد راهنم                      استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 :                                                                        رشته تحصيلي:2خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 استاد راهنما:كد شناسايي                       استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:              :                                                                    1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:               مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                       :                                                        2خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:              مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 
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 1فرم شماره 
  

 

 ارشد یا رساله دکترینامه کارشناسیفرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان

 
 

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

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

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

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

نسبت  واحد يزدبدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات شويم می متعهد

به انتشار نتايج حاصل از تحقیق مذکور )در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و 

 ...( اقدام ننمائیم.

 

 

 
 :مشاورخانوادگی استاد نام و نام     ی استاد راهنما:خانوادگنام و نام

 تاریخ و امضاء        تاریخ و امضاء

 

 

 

 

است، .................فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده..درتاریخ 

  دریافت گردید. 

 

 امضاء مدیر پژوهش دانشکده       
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                              2فرم شماره 
 

 

 ارشد یا رساله دکترینامه کارشناسیفرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان
 

 

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

 ام تحت عنوان:نامه/رساله............. گرايش ................................................. که موضوع پايان...................

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

.............................................................................................................................»......................................................  

نامه گردم الف( کلیه مطالب و مندرجات پاياندمیهدر شورای گروه تخصصی به تصويب رسیده، متع

/ رساله ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از 

نامه/رساله، منابع و ماخذ ها، جداول و نمودارهای ديگران در پايانمطالب، نتايج تحقیقات، نقل قول

 متن اصلی باشد قید گردد.  آن به نحوی که قابل تشخیص و تفكیك از

نتايج تحقیقاتم عالوه بر پايان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر صورتیكه از  ب( در

بوده و  واحد يزدگونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات 

 ب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و تولیدات اينجان

ج( در صورت استفاده از کمكهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق 

اينجانب مراتب را کتباً به دانشكده اطالع دهم در غیر اينصورت دانشكده مجاز به تغییر عنوان 

 .باشدنامه يا ساير اقدامات حقوقی میپايان
 

 خانوادگی دانشجو نام و نام

         تاریخ و امضاء

 

 

در تاریخ .................... فرم مزبور که توسط آقای/ خانم ................................به امضاء رسیده است، 

 دریافت گردید.

 

 امضاء مدیر پژوهش دانشکده        
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  5فرم شماره 

 

ور پاياان ناماه / رسااله خاانم / آقاای ........................................... دانشاجوی مقطاع        اينجانبان اساتید راهنما و مشاا 

شويم در کلیاه تولیادات علمای مساتخرج از     ..................... رشته ...................................... گرايش ....................... متعهد می

اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و ....( که به منظور استفاده از تساهیالت تشاويقی،   اين پايان نامه / رساله )

گاردد، نسابت باه درج    سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی )اعضاء هیات علمی واحد و ....( ارائه می

درس خود بصورت زير اقادام نماائیم. باديهی    آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعايت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آ

است چنانچه تحت هر شرايطی و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشااهده نماياد نسابت باه تصامیم      

 نمائیم.اتخاذ شده هیچگونه ادعايی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

 

 ، ایران.  یزد، گروه .....،  ه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتآدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگا

 

 آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:
 Science and Research Branch, Islamic Azad university, Yazd, Iran. تخصصی و نام گروه Department of 

 

 شاور:  نام و نام خانوادگی استاد م   نام و نام خانوادگی استاد راهنما:  

 تاريخ و امضاء:     تاريخ و امضاء:
 

............گرايش .................... متعهد اينجانب .................................... دانشجوی ورودی ........................ مقطع .................... رشته ..........

ام با عنوان نامه / رسالهشوم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از پايان می

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

.............................................................................................................................................»........................................................................................ 

استفاده از تسهیالت تشويقی و سفرهای علمی و ..... نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحاد و  به منظور تسويه حساب و يا 

ايطی و در هار  ررعايت ترتیب و توالی آن بصورت ذيل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمايم. بديهی است چانچه تحات هار شا   

اتخاذ شده هیچگونه ادعايی نداشاته و حاق هار گوناه      زمان، دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصمیم

 نمايم. اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

 Science and Research Branch, Islamic Azad university, Yazd, Iran.تخصصی نام گروه   و Department of 

 

 

 
 نام و نام خانوادگی دانشجو:        

 

 تاريخ و امضاء: 


