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 دانشگاه آزاد اسالمي 

  تحقيقرم پيشنهاد ف
 ی كارشناسي ارشد نامهپايان

 : به فارسي عنوان تحقيق
 خريد و فروش حق از ديدگاه فقه و حقوق

         :  نام

 گروه تخصصي:    : نام خانوادگي دانشجو

 : گرايش     : رشته تحصيلي

  : ال ورودینيمس     : سال ورود به مقطع جاری

 

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

 : مشاور

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 
 

 

 

 .گردد كميل ميتواحد  اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری     

 

 

 تاريخ دريافت توسط حوزه پژوهشي واحد : 

 

           :                                            تاريخ تصويب در گروه

 

 :                                                                   معاونت پژوهش و فناوریتائيد                          يپژوهشتائيد كارشناس   

     

 
                                                                                                           

 

 به نام خدا 
 

 

 و هدايت استاد راهنما تكميل شولطفاً اين فرم با مساعدت  توجه:
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 نامه:اطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 ريد و فروش حق از ديدگاه فقه و حقوقخ :عنوان به زبان فارسی -1

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

 عنوان به زبان انگليسی/ )آلمانی، فرانسه، عربی( : -1

Sale of right from the view of jurisprudence and law 

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

نامه خود را به زبان يانفرانسه و عربی مجازند عنوان پاهاي زبان آلمانی،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستی به زبان انگليسی ذكر شود. 

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

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

 نامه: تعداد واحد پايان –ب 

 

هاي مجهول و مبهم، مسأله و معرفی آن، بيان جنبهبه طور كلی )شامل تشريح  اساسی تحقيق بيان مسأله -ج

 بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق( :

از احكام امضايي بوده و شارع به طور كلی احكام خريد و فروش اموال يا به تعبير فقهی آن، بيع، 

مه آنها هم مقدس نيز آنها را مورد تأييد قرار داده و در مورد جزئيات و نحوه انعقاد، اجرا و خات

در يک تقسيم بندي  از جانب علماء و هم از طرف قانونگذاران،نظرات مختلفي بيان شده است.

كلی، اموال به دو دسته مادي و غيرمادي تقسيم می گردند و حقوق مختلف، به عنوان اموال غيرمادي به 

قيده دكتر جعفري حقوق نيز خود به مالي و غيرمالي قابل تفكيک مي باشند. به ع شمار می آيند. 

لنگرودي نيز حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب عالمت تجاري هم مال 

. در بيان مصاديقي ديگر،عده اي امتياز برق،آب،گاز و تلفن و سهام شركت ها را 1محسوب است

فرانسه دكتر سيدحسن امامي هم با تبعيت از قانون مدني . 2از جمله اموال غير مادي برشمرده اند

داند كه در اموال را به دو قسمت مادي و غيرمادي تقسيم نموده و اموال غيرمادي را اموالي مي

                                                 
 .595،پيشين،صي،محمد جعفر،ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرود - 1

شاكري حسين آباد،ياسر،بيع اموال غير مادي در حقوق ايران، با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و حقوق مصر،ماهنامه كانون،سال  - 2

 ،مقدمه.72،ش49



3 

خارج وجود مادي و عيني ندارند اما جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون هم اين موضوع 

 338در ماده  .3حق تصنيف و حق اختراعتأليف، را شناسايي كرده است؛ مانند حق

بیع عبارت از تملیک عین به عوض معلوم دانسته ق.م، 

ق.م از عقد بيع،اين عقد را محدود به انتقال اعيان مادي و  338ماده  تعريفشده است.

. در برخي از آثار حقوقي استدالل شده است كه در حقوق موضوعه ايران، 4خارجي كرده است

 325و  326و  325د ديگري نظير مواد ظاهر اين ماده داللت بر لزوم عين بودن مبيع دارد و از موا

اين قانون نيز چنين استنباط مي شود كه مبيع فقط مي تواند عين باشد، حال آنكه ممكن است اين 

ق.م  338. برخي از استادان حقوق ماده 5عين كلي في الذمه، كلي در معين يا عين خارجي باشد

اموال غيرمادي مانند حق سرقفلي را تابع  و برخي ديگر انتقال 6را ناظر بر مبيع شخصي دانسته اند

قواعد عمومي معامالت و پاره اي قواعد خاص كه در قانون مالک و مستأجر آمده است تلقي 

. دكتر مهدي 7كرده اند هرچند كه معتقدند كلمه فروش عرفاً در اين مورد هم به كار مي رود

ت به شمول اموال غيرمادي به مبيع ق.م و محدوديت اين ماده نسب 338شهيدي با استناد به ماده 

معتقدند كه مبيع نمي تواند منفعت، عمل يا حقي نظير حق ارتفاق و غيره باشد و در مورد ثمن 

. بنابراين با اين 8چون هيچ قيدي در تعريف نيامده پس عين و منفعت و عمل مي تواند ثمن باشد

ي توان بيع دانست. عده اي از را نم منفعت استدالل در نظر ايشان مبادله دو حق يا حق و

حقوقدانان هم با خارج دانستن حق و منفعت از مفهوم عين، بيع اموال غيرمادي را تابع 

. اما شايد بتوان برخالف اين ظاهر حكم كرد و 9ق.م تلقي كرده اند 10قراردادهاي موضوع ماده 

ند كه اموال غير مادي نيز حقوق مالي و منافع را قابل فروش دانست. بسياري از حقوقدانان معتقد

مبادله متعادل كه در دارايي »مي توانند مبيع واقع شوند. از تعريف برخي از استادان كه بيع را 

، نظريه توسعه مفهوم مبيع از اموال «10هريک از طرفين عقد، دو جريان مالي معكوس ايجاد كند

ق.م را در تعريف  338نيز ماده  مادي به اموال غيرمادي استنباط مي شود. برخي ديگر از استادان

بيع جامع ندانسته اند و معتقدند كه اين تعريف فقط ناظر به بيع عين معين است و همه اقسام بيع 
                                                 

 .19ه ، صفح1335سال حقوق مدني، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  سيد حسن،امامي، - 3

 .305،ص1364كاتوزيان،ناصر،عقود معين،ج اول، انتشارات بهنشر،سال   - 4

 .25،ص 1382قاسمي،محسن،انتقال مالكيت در عقد بيع،تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(،چ اول،سال  - 5

 .419صپيشين،امامي،سيد حسن،حقوق مدني،ج اول، - 6

 .276،ص1371،مؤسسه عالي حسابداري،سال 2،تعهدات و قراردادها،ج صفايي،سيد حسين،دوره مقدماتي حقوق مدني - 7
 .13،ص1382،تهران،انتشارات مجد،سال 6شهيدي،مهدي،حقوق مدني - 8

 .93نوري،رضا،عقود و ايقاعات در حقوق مدني،تهران،نشر پاژنگ،چ اول،بي تا،ص - 9
 .236،ص1382اتي اميركبير،سال ،تهران،مؤسسه انتشار5جعفري لنگرودي،محمد جعفر،دانشنامه حقوقي،ج - 10
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ق.م به اموال غير مادي، شامل حقوق، بدين  338. داليل موافقان توسعه ماده 11را دربر نمي گيرد

 شرح است:

 .12اموال غيرمادي در جهان كنوني سازگار نيست ق.م با گسترش دامنه 338.قلمرو محدود ماده 1

.بعضي از حقوقدانان براين نظر هستند كه با تحوالت قانونگذاري در ايران، در حال حاضر ماده 2

ه.ش تصويب كرده  1307ق.م منسوخ است و قانونگذار در مواد فراواني كه پس از سال   338

كور نمي داند. يعني عين بودن مبيع را عنصر است در مورد تعريف بيع خود را پايبند به ماده مذ

 .13سازنده بيع نمي شمرد. بنابراين بيع اختصاص به تمليک اعيان ندارد

.امروزه حقوق مالي فراواني وارد بازار شده كه پايه مادي و خارجي ندارد، ليكن داراي ارزش 3

را به سازمان هاي پاگرفته فراوان است و حقوق بايد با استفاده از قواعد كهن، اين نهادهاي نوپا 

 و سنتي پيوند زند.

.اين كه چرا اعيان قابل بيع است ولي حقوقي همچون حق تأليف يا سرقفلي قابل بيع نمي باشد 4

 .14دليل محكمه پسندي ندارد و مخالفان بيع اموال غير مادي دليل محكمي ارائه نكرده اند

ث نوين حقوق خصوصی مطرح است و الزم است بنابراين، خريد و فروش حقوق به عنوان يكی از مباح

 در خصوص له بحث و بررسی بيشتر در نظرات علما و فقها بپردازيم.

انجام تحقيق شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتی موجود، ميزان نياز به  ضرورتاهميت و  -د

قی احتماالً جديدي كه موضوع، فوايد احتمالی نظري و عملی آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقي

 گيرد :در اين تحقيق مورد استفاده قرار می

حقوق به عنوان اموال و دارايي هاي غيرمادي با گسترش تجارت و روابط حقوقي، دامنه نفوذ 

خود را به بسياري از عقود و معامالت تعميم داده اند و به طور مثال رهن و خريد و فروش 

در عرف و معامالت امري بديهي شناخته شده است. بنابراين حقوق و اموال غير مادي نيز حتي 

در موارد نقص قانونگذاري، بايد به مالك عرف توجه نمود. عرف اموال غير مادي همچون حق 

                                                 
 .79پيشين،ص،2صفايي،سيد حسين،دوره مقدماتي حقوق مدني،تعهدات و قراردادها،ج  - 11

 .305پيشين،صكاتوزيان،ناصر،عقود معين،ج اول،  - 12

 .462،ص1357جعفري لنگرودي،محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، بنياد راستاد،سال  - 13

 .306پيشين،صصر،عقود معين،ج اول،كاتوزيان،نا  - 14
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تأليف، اختراع و غيره را به عنوان بخش مهمي از دارايي افراد به حساب مي آورد. حال چگونه 

بنابراين، اهميت  ين جايگاهي در قالب عقد بيع نظر نداد.مي توان به انتقال اموال غيرمادي با چن

اقتصادي حقوق و لزوم جواز انتقال و خريد و فروش آنها با توجه به محدوديت هاي قانونی موجود، به 

 عنوان اهميت و ضرورت تحقيق پيش رو مطرح می شود.

 

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

 پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق( :

پيرامون پژوهش مورد نظر منابع پراكنده اي وجود دارد؛ ولي تاكنون مطالعه جامعي با اين عنوان  و 

ا آشكار مي رويكرد صورت نگرفته است و همين امر ضرورت انجام تحقيق و پژوهش در اين خصوص ر

سازد.آنچه مورد تحقيق قرارگرفته عمدتاً مباحث مربوط به بيع يا خريد و فروش عين و منفعت مي باشد 

در سوابق پژوهشي مربوطه يافت  "خريد و فروش حق از ديدگاه فقه و حقوق"و پايان نامه اي با عنوان 

به طور  "حقوق انتقال"به موضوع  نشده است. با اين وجود در ذيل به منابعي اشاره مي شود كه در آنها

 پراكنده و غير مرتبط پرداخته شده است: 

 .1335سال حقوق مدني، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  سيد حسن،امامي، -

جعفري لنگرودي،محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق،انتشارات كتابخانه گنج دانش،تهران،سال  -

1382. 

ني و تجارت،تهران،بنياد راستاد،سال در،دائره المعارف حقوق مجعفري لنگرودي،محمد جعف -

1357. 

حكمت  نيا، محمود؛ مباني مالكيت فكري، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگحكمت  -

 .1387وانديشه اسالمي، 

شاكري حسين آباد،ياسر،بيع اموال غير مادي در حقوق ايران، با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و  -

 .72،ش49حقوق مصر،ماهنامه كانون،سال 

 .1382،تهران،انتشارات مجد،سال 6شهيدي،مهدي،حقوق مدني -

،مؤسسه عالي 2صفايي،سيد حسين،دوره مقدماتي حقوق مدني،تعهدات و قراردادها،ج  -

 .1371حسابداري،سال 

قاسمي،محسن،انتقال مالكيت در عقد بيع،تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(،چ اول،سال  -

1382. 
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 .1384كاتوزيان،ناصر،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،نشر ميزان،چ دوازدهم،تهران،آذر  -

 .1384كاتوزيان،ناصر،دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالكيت،نشر ميزان،تهران،چ نهم،بهار  -

 .1364كاتوزيان،ناصر،عقود معين،ج اول،انتشارات بهنشر،سال  -

 نوري،رضا،عقود و ايقاعات در حقوق مدني،تهران،نشر پاژنگ،چ اول،بي تا. -

 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق : –و 

انتقال حقوق به صورت اموال و دارايي هاي غيرمادي كه در بيشتر موارد، داراي آثار مادي نيز 

باشند، تا كنون به صورت علمي مورد مطالعه قرار نگرفته است و همين امر به عنوان جنبه مي 

   .نوبودن اين تحقيق به شمار مي آيد

  :اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرمانی، كلی، اهداف ويژه و كاربردي(  -ز

واند به افزايش اهداف آرماني و كلي: افزايش دانش حقوقي در خصوص موضوع: تحقيق پيش رو مي ت

بار علمي دست اندركاران امر قضا و  وكالء و دانشجويان و اساتيد حقوق منجر شود و نيز طرح مطالب 

 پايان نامه خود مي تواند زمينه كنكاش بيشتر در موضوع و ارائه نظرات مخالف و موافق گردد.

 

يا گروه ذينفعان( ذكر شود )به  ها، صنايع ووران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي( :

اين تحقيق مي تواند مورد استفاده اشخاص و نهادهاي ذيل قرار گيرد تا در موارد بروز اختالف در خريد و 

 فروش و به طور كلي بيع حقوق، به نحو شايسته از آن استفاده نمايند:

 .مراكز آموزشي و پژوهشي1

 قضائيه .قوه2

 .حقوقدانان3

 

 سؤاالت تحقيق :  -ط

بيان سؤال هاي تحقيق در ابتداي آن بدين سبب است كه آنها راهگشاي طرح  موضوعات  تحقيق بوده و 

 پاسخ بدان ها،شاكله اصلي تحقيق  را تشكيل مي دهد.

 به عنوان مورد معامله چيست؟ "حق".منظور از 1

 ل مقدور خواهد بود؟.خريد و فروش حق در حقوق ايران به شك2
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 :هاي تحقيقفرضيه  -ي

در خصوص فرضيه هاي تحقيق مي توان گفت آنها پاسخ به سؤاالت تحقيق بوده و در واقع مهمترين 

 نتيجه رساله در قالب آنها بيان خواهد گرديد.

ي خارج وجود مادي و عينهرگونه دارايي مي باشد كه در ، به عنوان مورد معامله "حق"منظور از  .1

در مواردي مورد شناسايي را اعتبار نموده و قانون هم اين موضوع را  د اما جامعه وجود آنندار

 قرار داده است.

در عقد بيع، مي توان قائل به  "عين بودن مورد معامله"در صورت نپذيرفتن شرط انحصاري  .2

 امكان مبيع شناخته شدن حقوق و خريد و فروش آنها شد.

 :اصطالحات فنی و تخصصی ) به صورت مفهومی و عملياتی( ها و تعريف واژه -ک

 .حق: نوعی مال و دارايی محسوب می شود كه در اين صورت مقابل عين، دين و منفعت به كار می رود.1

.بيع: بيع يا خريد و فروش را می توان تمليک و واگذاري اموال و دارايی هاي مختلف اعم از مادي و 2

 نست.غيرمادي )همچون حقوق( دا

 روش شناسی تحقيق : -5

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

 در قالب مراحل اجرايی تحقيق به تفكيک( : مورد استفاده استانداردهاي 

 درخصوص تفكيک مراحل اجرايی تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلی نظير، تذكر:

و غيره خودداري شده و الزم « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «گردآوري اطالعات اوليه»

ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يک ارائه گردد. روش

 هاي مورد بررسی در قالب يک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گيري متغيرها :متغير  -ب

  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميدانی، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاغيره ( گردآوري دادهو  برداريفيش

ع، روش كتابخانه اي بوده و روش گرد آوري داده با توجه به ماهيت نظري و تحليلي موضو

نگارنده با مراجعه به كتابخانه هاي معتبر از قبيل كتابخانه ملي و مركز اسناد ايران، كتابخانه 

دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، كتابخانه دانشگاه تهران و سايت هاي اينترنتي معتبر 

 ازد.،مطالب مورد نياز را جمع آوري وبه تحليل وبررسي آن ها مي پرد

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان( :جامعه آماري، روش نمونه –د 

 وجود ندارد.
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 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

پس از گرداوري اطالعات به تجزيه و تحليل آنها و جدايي نقاط مثبت  از منفي پرداخته،پس از جدا 

ط مثبت را به دست آورده و بر اساس آنها سؤاالت پايان كردن نقاط ضعف،اصول مشترك و افتراق،نقا

در اين تحقيق سعي مي شود،مطالب در  نامه را جواب داده و سعي در رسيدن به فرضيه ها مي نماييم.

قالب چند بخش ارائه گردد و هر بخش خود به چند قسمت تقسيم خواهد شد. بنابراين مطالب ارائه شده 

بندي دقيق علمي بوده و اين تفكيک بر مبناي آخرين روش تدوين پايان نامه  تا حد امكان مبتني بر تقسيم

 هاي علمي دوره كارشناسي ارشد خواهد بود.

 فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان نامه : -و

 .1335سال حقوق مدني، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  سيد حسن،امامي، -

د جعفر،ترمينولوژي حقوق،انتشارات كتابخانه گنج دانش،تهران،سال جعفري لنگرودي،محم -

1382. 

ني و تجارت،تهران،بنياد راستاد،سال دجعفري لنگرودي،محمد جعفر،دائره المعارف حقوق م -

1357. 

حكمت  نيا، محمود؛ مباني مالكيت فكري، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگحكمت  -

 .1387وانديشه اسالمي، 

شاكري حسين آباد،ياسر،بيع اموال غير مادي در حقوق ايران، با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و  -

 .72،ش49حقوق مصر،ماهنامه كانون،سال 

 .1382،تهران،انتشارات مجد،سال 6شهيدي،مهدي،حقوق مدني -

،مؤسسه عالي 2صفايي،سيد حسين،دوره مقدماتي حقوق مدني،تعهدات و قراردادها،ج  -

 .1371داري،سال حساب

قاسمي،محسن،انتقال مالكيت در عقد بيع،تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(،چ اول،سال  -

1382. 

 .1384كاتوزيان،ناصر،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،نشر ميزان،چ دوازدهم،تهران،آذر  -

 .1384،چ نهم،بهار كاتوزيان،ناصر،دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالكيت،نشر ميزان،تهران -

 .1364كاتوزيان،ناصر،عقود معين،ج اول،انتشارات بهنشر،سال  -
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 نوري،رضا،عقود و ايقاعات در حقوق مدني،تهران،نشر پاژنگ،چ اول،بي تا. -

 انجام تحقيق: بندي  زمان -6

 

تاريخ  -............ج:..............مدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 اتمام:.......................

 

اي( و مدت ها و مراحل اجرايی تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهتذكر: الزم است كليه فعاليت

بينی و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام زمان مورد نياز براي هر يک، به تفكيک پيش

 رعايت گردد. االمكانعملی تحقيق، حتی
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 ها و مراحل اجرايی تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبينی زمانپيش

 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
 

                          

2 

 

                          

3 

 

                          

4 

 

                          

5 

 

                          

6 

 

                          

7 

 

                          

8 

 

                          

9 

 

                          

10 

 

                          

11 

 

                          

12 

 

                          

 توجه:

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.نامه، حتیهاي اجرايی پايانزمان و نوع فعاليت -1 

 باشد.ماه می 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسی ارشد بينی مراحل مطالعاتی و اجرايی پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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 ) هزينه ها فقط برای دانشجويان مشمول دريافت هزينه ها تكميل و ارائه شود. (
 

 و ميزان هر يک : منابع تأمين بودجه، مواد اوليه و تجهيزات –7
 

 رديف

 

نام مؤسسه، شركت، مركز 

 دانشگاهی يا تحقيقاتی

 بودجه ريالی

 )ريال(

 تجهيزات مواد اوليه بودجه ارزي

 نوع تعداد يا  مقدار نوع معادل ريالی ارز

 
 

       

 

 

       

 
 

       

 جمع
 

 ــــــــــــ  ــــــ    ــــــــــــــــــــــ

 

هـاي كارشناسـی ارشـد توسـح واحـد بـه مـوارد        نامههاي تحقيقاتی به پايانهزينهتذكر: پرداخت كمک

وزال در حـوزه معاونـت پژوهشـی واحـد     مشخص و تا سقف مجاز مصوب تعلق گرفته و تصويب پروپـ 

 باشد. ها نمیلزوماً به معناي تقبل پرداخت كليه هزينه

 توضيحات تكميلي )در صورت نياز( : 

 

 هاي تحقيق:هزينه –8

 هاي پرسنلی )براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( :هزينه -8-1

 كل هزينه الزحمه در ساعتحق ر براي تحقيق كل ساعات كا تعداد افراد نوع فعاليت 

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 جمع كل
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  مورد نياز در تحقيق ، تجهزات و ادوات مواد و نوع  هزينه -8-2

 نام ماده يا وسيله

مقدار يا 

تعداد مورد 

 نياز

 مصرفی
غير 

 مصرفی

شركت 

 سازنده

كشور 

 سازنده

 قيمت كل قيمت واحد

 ريالی

 ارزي

 ريالی

 رزيا

 

 معادل ريالی ارز
 ارز
 

 معادل ريالی

            

 

 

 
  

 كل جمع
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 هاي متفرقه:هزينه -8-3

 هزينه كل تعداد هزينه واحد  شرح هزينه

    هزينه تايپ  -الف

    هزينه تكثير -ب

    هزينه صحافی  -ج

هزينه عكس و اساليد، كارتوگرافی  -د

 و غيره 

   

ـــ ــ  -ه ــد خ ــه خري  دمات تخصصــیهزين

هـا و  اي )استفاده از آزمايشـگاه و مشاوره

 غيره(

   

    هاي ديگرهزينه -و

  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ جمع 

 

 

 ها:جمع كل هزينه-8-4

 ريالی نوع هزينه رديف
 ارزي

 هزينه كل به ريال
 معادل ريالی ارز

     پرسنلی 1

     ه )مصرفی(مواد اولي 2

     تجهيزات )غيرمصرفی( 3

     مسافرت 4

     متفرقه 5

     جمع كل 6
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 صورتجلسه گروه تخصصي -9
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگی دانشجو: و نامنام 

 

 تاريخ   امضاء   خانوادگی استاد يا استادان راهنمانام و نام

1-  

2- 

 تاريخ   امضاء   مشاور خانوادگی استاد يا استاداننام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء  خانوادگی عضو كميته نظارت بر تحقيقنام و نام

1- 

 

 .......... ......... در تاريخ ........................ در محل .....................ی .....................شوراي گروه تخصص

.... با عنوان ................................. امه تشكيل و موضوع پايان نبا حضور اعضاي مربوطه 

و به تصويب .............................. بررسی .............................................................................................

 رسيد.

 

 يخ تار    امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

  امضاء      نام و نام خانوادگي مدير گروه :

 تاريخ  
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 : واحد صورتجلسه شورای )پژوهشي(  -10

...................................... دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد گـروه   موضوع و طرح تحقيق پايان نامه 

ايش ............................... كه به تصـويب كميتـه گـروه تخصصـی مربوطـه رسـيده       ..........................گر

است، در جلسه مورخ ........................شوراي ) پژوهشی ( واحد مطرح شد وپس از بحث و تبـادل نظـر   

 مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 

 تاريخ     امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 تاريخ   امضاء  نام و نام خانوادگی مدير/كارشناس پژوهشی واحد :

 

 

 تاريخ   امضاء    واحد : معاون پژوهش و فناوري
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 اسالمي  ددانشگاه آزا

 بسمه تعالی

 فرم سازمان مركزي
 تاريخ:

 شماره:

 پيوست:

 د هاي كارشناسی ارشنامهفرم اطالعات پايان -فرم الف

 

 نام واحد دانشگاهی: واحد الكترونيكی 

 خريد و فروش حق از ديدگاه فقه و حقوقنامه كارشناسی ارشد: عنوان پايان
 

 خانوادگی دانشجو: نام و نام

 دانشجويی:شماره

 رشته تحصيلی:                                                 كد رشته:

 :              علوم انسانی        رشته فرعی:                  علوم پايه       پزشكی                رشته فرعی

فنی و مهندسی      رشته فرعی:                  كشاورزي          رشته فرعی:                                رشته فرعی:

 هنر                رشته فرعی:
 

 مرتبه علمی:                                :    1ا خانوادگی استاد راهنمنام و نام

 رشته تحصيلی:  كد شناسايی استاد راهنما:                                              

 :                                    مرتبه علمی:2خانوادگی استاد راهنما نام و نام

 رشته تحصيلی:                                   كد شناسايی استاد راهنما:            

 :2:                                                                    نام استاد مشاور 1نام استاد مشاور

 مرتبه علمی:                                                                           مرتبه علمی:

 :2:                                                    كد شناسايی استاد مشاور 1ناسايی استاد مشاور كد ش

 رشته تحصيلی:                                                                        رشته تحصيلی: 

 

 اين فرم بايد توسح دانشجو تكميل شود
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 1فرم شماره 

 

 عهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد فرم ت

 

مشاور پايان نامه ، خانم / آقاي ...................................................... دانشـجوي   اينجانبان اساتيد راهنما و

ــته ....................................... ــع ...........................رشـ ــوان مقطـ ــا عنـ ــرايش ......................... بـ    ....... گـ

گرفتن حقوق دانشگاه آزاد می شويم بدون در نظرمتعهد   "خريد و فروش حق از ديدگاه فقه و حقوق"

اسالمی واحد الكترونيكی نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور ) در قالب كتاب، مقالـه، طـرح   

 ... ( اقدام ننمائيم . تحقيقاتی، اختراع، اكتشاف و

 

 

     نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 تاريخ و امضاء         

 

 

     نام و نام خانوادگي استاد مشاور

 تاريخ و امضاء         

 

 

در تاريخ ................................. فرم مزبور كه به امضاء اساتيد راهنمـا و مشـاور رسـيده اسـت، دريافـت      

 .گرديد

 

 حوزه پژوهش واحد الكترونيكي
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 2فرم شماره 

 

 فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتری

 

ــجوي ورودي ..................  ــب .................................................................. دانشـــــــــــ اينجانـــــــــــ

.......... رشــته ................................................... گــرايش ...............................................  مقطــع...........

در شـوراي   "خريد و فروش حق از ديدگاه فقـه و حقـوق  " عنوان/رساله ام تحت كه موضوع پايان نامه

ه مطالب و مندرجان پايان نامه/رساله ام بـر  گروه تخصصی به تصويب رسيده متعهد می گردم الف( كلي

اساس اصول علمـی و حاصـل از تحقيقـات خـودم تهيـه شـود و درصـورت اسـتفاده از مطالـب، نتـايج           

نقل قول ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان نامه/رساله، منابع و مأخذ آن به نحوي كـه   تحقيقات

 دد.قابل تشخيص و تفكيک از متن اصلی باشد قيد گر

ب( درصورتی كه از نتايج تحقيقاتم عـالوه بـر پايـان نامه/رسـاله، كتـاب، مقالـه، اختـراع، اكتشـاف، و         

هرگونه توليدات علمی حاصل شود، صرفا بنام دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد الكترونيكـی بـوده و ايـن       

 م نمايم.موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابح دانشگاه اقدا

واحـد   (Corresponding Author)در چـا  مقـاالت حاصـل از پايـان نامـه نشـانی عهـده دار مكاتبـات          )

مشروط به آنكه نام دانشگاهی محل تحصيل دانشجو و به نام دانشجو می باشد و نويسنده اول، به نام استاد راهنما 

 ( واحد دانشگاهی محل تحصيل دانشجو قيد گردد.

 

 ه فارسيآدرس دانشگاه ب

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الكترونيكی، گروه ........................................... ، تهران، ايران
 

 آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي

 Department of    و نـام گـروه تخصصـی Electronic Branch, Islamic Azad university, 

Tehran ,Iran  

 

 

 امضاء


