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 تحقيق عنوان  -الف

 :عنوان به زبان فارسی -1
 های جمهوری اسالمي ايران جايگاه حقوق اجتماعي و فرهنگي شهروندان در قانون شوراهای شهر و شهرداری

 عنوان به زبان انگليسی/)آلمانی، فرانسه، عربی(:  -2

the station of cultural and social rights of the citizens in municipalies and city 
councils 
 

نمايند  ش درجنامه خود را به زبان مربوطه در اين بخفرانسه و عربی مجازند عنوان پايانهاي زبان آلمانی،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستی به زبان انگليسی ذكر شود. 

 نامه: تعداد واحد پايان –ب 

 واحد 6

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

 متغيرهای مربوطه و منظور از تحقيق( :

هاي منتخب محلی مثل شوراهاي شهر امور محلی با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال محل توسط سازماني اداره

ها اند و دولت مركزي نظارت مستيم بر آنكند كه در آن نهادهاي منتخب محلی مستقلنوعی نظام حقوقی را ايجاد می

عدم تمركز اداري از طريق شوراهاي محلی، از  شود.اطالق می« عدم تمركز اداري»ندارد. به اين نوع نظام حقوقی 

ي هرچه بهتر خدمات رفاهی به مطلوب و مقصود وجود شهرداري، ارائه شود.جمله حقوق اساسی مردم محسوب می

 دور از جريانات سياسی، با توجه به اصل استمرار خدمات عمومی است.شهروندان به

شوند. اين حقوق، به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا می ي حقوقی است كه افرادحقوق شهروندي، مجموعه   

 طور كلی شامل حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است. فطري و طبيعی هستند و به

حقوق مدنی شامل آزادي افراد براي زندگی، آزادي بيان و مذاهب، حق مالکيت و حق دادرسی يکسان در برابر قانون 

 است. 

اسی حقوقی است كه براي مشاركت فعاالنه در فرآيند هاي آزاد حکومت ضروري است و مواردي چون حقوق سي

حق رأي و امکان تصدي مسئوليت در سطح حکومت، آزادي گردهمايی و تشکيل انجمن، آزادي دسترسی به اطالعات 

 و امکان فعاليت هاي سياسی را در بر می گيرد.

ي اجتماعی جامعه نيز ياد شده است، به حق طبيعی هر ان عضويت كامل در عرصهعنوحقوق اجتماعی كه از آن به    

شود كه شامل مزاياي بهداشتی و مند شدن از يک حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط میفرد براي بهره

عی به وق اجتماعبارت ديگر حقدرمانی، تأمين اجتماعی در صورت بيکاري و تعيين حداقل سطح دستمزد است. به

 شود.خدمات رفاهی مربوط می
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ي حقوق اقتصادي هاي مربوط به كار در دستهحقوق مربوط به مالکيت،  آزادي انعقاد قرارداد و حقوق و آزادي   

 گيرند.جاي می

 مندياي از حقوق بشر است كه از حق انسان به مشاركت در حيات فرهنگی جامعه، بهرهحقوق فرهنگی نيز دسته    

هاي علمی، حفظ اخالق و منافع اصولی در علوم، كسب دانش يا توليدات هنري، دستيابی به آموزش و حفظ از توسعه

 نمايدهويت فرهنگی، زبانی و آداب و رسوم حمايت می

ها قرار شهرداريشوراهاي شهر و ي حوزه به چه شيوه اي درحقوق اجتماعی و فرهنگی بررسی ابن مسأله كه    

 شود از اهداف اين پژوهش است.و چگونه اِعمال میگيرد می

ها مادام كه ي آنهاي تابعهها و شركتبه موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی، شهرداري     

 آيد.ها باشد، جزء نهادهاي عمومی غيردولتی درمیدرصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري ۵۰بيش از 

تواند با توسل به قواعد توجيهی اهداف خود را پيش ببرد. در مقابل شخص حقوق عمومی است كه میشهرداري يک 

اقدامات شهرداري افراد قرار دارند كه توان مقابله با قدرت كبريايی دولت و نهادهاي وابسته به آن يا يک نهاد مردمی 

همواره ممکنست در مسير فساد گام بردارد بايد  قدرتمند را ندارند. براي حفاظت از افراد در مقابل قدرت مطلق كه

نظران حقوق عمومی، حمايت از شهروندان در مقابل هاي صاحبترين دغدغهتدابيري انديشيده شود. يکی از مهم

 هاست.قدرت سازمان

ستفاده ا دولتی يهاز بودج یدولت ينهادها گريمثل د یعنيو خودكفا.  یمحل ،یدولت ريغ ،یاست عموم ينهاد يشهردار

 دهيرس بيشهر به تصو یاسالم يدرآمد توسط شورا نيخود باشد كه ا ياداره يبرا یدرآمد محل يدارا ديو با كندینم

بطور  رانيا يدر شهرها و روستاها نيز ي اسالمیشوراهااعضاي  .گرددیو در قالب عوارضات متعلقه از مردم اخذ م

 .شوندیمردم همان حوزه انتخاب م يأجداگانه با ر

ظير ها، نشهرداري شوراي شهر واين رساله اهتمام دارد تا حد امکان با بررسی ابعاد مختلف نظام حقوقی حاكم بر    

دهی، امور استخدامی، قراردادي، مالی و سازوكار نظارت بر اين ها، سازمانمفهوم، جايگاه، تشکيل، صالحيت

 شهروندي در آن بپردازد.حقوق حقوق اجتماعی و فرهنگی مؤسسات، به بررسی 

 

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

فوايد احتمالی نظري و عملی آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقی احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد 

 گيرد:استفاده قرار می

داً دهند كه بعمیهاي فردي خود به دولت، برتري و قدرتمندي به آن فراد جامعه با اعطاي برخی قدرتتک تک ا    

اگر دولت بخواهد از آن قدرت سوءاستفاده كند شهروندان حفاظ و حامی  ياراي ايستادگی در برابر آن را ندارند.

ن صيانت از ايهاي راهبينیوندي، و پيشالزم است قانون با مرزگذاري دقيق حقوق شهر ننخواهند داشت. بنابراي

 حقوق، در جهت حراست از حقوق جامعه عمل كند.
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قانون به منظور انجام وظايف و خدماتی كه جنبه عمومی داد،  يكه با اجازه»نهادهاي عمومی غيردولتی كه       

وندان مستقيم با حقوق رفاهی شهرها كه در ارتباط ازين قاعده مستثنا نيستند. خصوصاً شهرداري «شوندمی تشکيل

شود كه تقريباً تمام وظايف ( مشخص می۵۵ي طور مثال در مادهها در ايران )بهبا مراجعه به قانون شهرداريو  هستند

 .اين سازمان ماهيت اجرايی دارند

ظور به من»اند: شدهبينی كه در قانون پيشي كشور هستند شوراهاي شهر از اركان عدم تمركز و دخالت مردم در اداره

از  یفاهامور ر ريو سا یپرورش ،یآموزش ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یعمران ،ياقتصاد ،یاجتماع يهابرنامه عيسر شبرديپ

روستا، بخش،  یاسالم يبه نام شورا يیمردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراها يهمکار قيطر

 1«.شودیم ليقانون تشک نيشهر و شهرك بر اساس مقررات ا

 به الگوي هاشوراهاي شهر و شهرداريكنترل در  هاي نظارت وشيوهمقررات و اين رساله اميدوار است با بررسی    

 و خالءهاي موجود در آن آگاهی يابد، تا بتواند گامی هرچند كوچک در اين زمينه بردارد. هاآنحقوق شهروندي در 

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

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

هايی به حقوق شهروندي اند در قسمتي حقوق عمومی نگاشته شدههايی كه در زمينهنامهبرخی از كتب و پايان   

ن ي ايعنوان نمونهاند. بهبررسی نکرده ها و شوراهاي شهرشهرداريطور خاص اين حقوق را در اند وليکن بهپرداخته

را نام برد كه   2«هاها و آزادیارهايي تحليلي از حقجست -حقوق بشر در  جهان معاصر دفتر دوم»توان كتب می

ي مدنی به ماهيت شهروند در جامعه 3«شهروندی»پردازد.  به بررسی مصاديق حقوق از جمله حقوق شهروندي می

ي تکاليف دولت در در موضوع شکل ارتباط دستگاه حاكم با شهروندان و مجموعه 4«شهروند و دولت»و  پردازدمی

 6«شهر در گذر زمان»و  ۵«دولتي غير عمومي نهادهای و مؤسسات بر حاكم حقوقي نظام»هاست.  همچنين برابر آن

ها را در يگاه آنطور خاص ساختار نهادهاي عمومی غيردولتی و جااز ديگر كتب قابل استفاده در تحقيق است كه به

 كند. نظام حقوقی كشور تشريح می

در ايفاي احسن هاشوراهاي شهر و شهرداريهاي ذكر شده در موضوع اختصاصی خود به نقش كدام از كتابهيچ      

نامه خروج موضوعی دارد. و ليکن از اند، چرا كه اصالتاً موضوعشان از عنوان اين پايانحقوق شهروندي نپرداخته

                                                 
 كشور یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشك 1ی ماده - 1

 يها، انتشارات مؤسسهها و آزاديجستارهايی تحليلی از حق -سيد فاطمی، سيد محمد قاري، حقوق بشر در  جهان معاصر دفتر دوم - 2

 1388هاي حقوقی شهر دانش، چاپ اول، مطالعات و پژوهش

 1381ي دلفروز، محمدتقی، شهروندي، نشر كوير، تهران، فالکس، كيث، ترجمه - 3

 137۰ي ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، پللو، روبر، شهروند و دولت، ترجمه - 4

 |، انتشارات جنگل، جاودان، چاپ اول نظام حقوقی حاكم بر موسسات و نهادهاي عمومی غير دولتیحسينی پوراردكانی، سيد مجتبی،  - ۵

1389 

 1369گذر زمان، شركت سهامی انتشار، چاپ نخست، وبر، ماركس، ترجمه از: كاويانی، منصوره، شهر در  - 6
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هاي علماي حقوق الزم است، اين ا كه براي رسيدن به هر فرجامی درين تحقيق استفاده از نظرات و پژوهشجآن

 ها در هدايت فکري نويسنده به غايت تحقيق سودمند خواهند بود.كتاب

ه نظام بی حقوق شهروندی با امنيت ملي با رويكرد رابطه»هايی نيز به اين پژوهش مرتبطند مثل: نامهپايان      

 8«بررسي مفهوم حقوق شهروندی و مصاديق آن در نظام جمهوری اسالمي ايران»، و 7«جمهوری اسالمي ايران

در نظام  یدولت ريغ یعموم يسازمان ها تيماه»ي اين پژوهش خواهند بود شامل: دهندهبرخی از مقاالتی كه ياري
اندازهاي حقوقی شوراهاي چشم»و ، 9« شهرونديحقوق »ی، تهران یرضا آقاموساز « رانيالملل و حقوق ا نيب

جايگاه حقوقی و تعامالت قانونی شوراهاي  »و « نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهاي عمومی غير دولتی»و  1۰«اسالمی

نظارت »و نيز  12«توسعه پايدار شهري و رفاه اجتماعی شهروندي »و  11«اسالمی محلی در نظام حقوقی و سياسی ايران
 13است.« مؤسسات و نهادهاي عمومی غير دولتیمالی بر 

ی و مقررات داخلی دولتريغ یعموم يمؤسسات و نهادهاها، قانون فهرست قانون اساسی ايران ، قانون شهرداري     

 نامه خواهند بود.ها جزء ساير منابع پايانشهرداري

قوق اند و تاكنون به موضوع حبا اين وجود تمامی منابع ذكر شده از جهات متفاوتی به موضوع مشابه نگريسته       

كدام ازين منابع جواب شکل اختصاصی پرداخته نشده است. در هيچشهروندي در نهادهاي عمومی غيردولتی به

اه توانند در تعالی جايگشهرداري میخصوص هاي تحقيق نيامده كه چگونه مؤسسات عمومی غيردولتی، بهفرضيه

 حقوق اجتماعی و فرهنگی شهروندان ايفاي نقش كنند. 

 :جنبه جديد بودن و نوآوری در تحقيق –و 

لتی را در نهادها و مؤسسات دوه آنكاند و يا ايني حقوق شهروندي پرداختهتمامی ادبيات گذشته يا صرفاً به مسأله    

خصوص ش جامعی وجود دارد كه حقوق شهروندي را در نهادهاي عمومی غير دولتی، بهكمتر پژوهاند. دهبررسی كر

و در شوراهاي شهر كه نماد بارز احقاق حقوق  رفاهی شهروندان استي حقوق ها كه نماد بارز ارائهشهرداري

                                                 
ي ارشد، دانشگاه شهيد ي حقوق شهروندي با امنيت ملی با رويکرد به نظام جمهوري اسالمی ايران، پايان نامهآگاهی، سياوش، رابطه - 7

 139۰بهشتی، مهر 

ي ارشد، دانشکده حقوق تهران نامهمی ايران، پايانعقبايی، تينا، بررسی مفهوم حقوق شهروندي و مصاديق آن در نظام جمهوري اسال - 8

 1388مركز، 

 2ي ، شماره83حقوق اساسی، تابستان  ي، مجله«حقوق شهروندي»ي جواد كارگزاري، جی ام باربالت، ترجمه - 9

 26و  2۵ي ي بصيرت، شمارهاندازهاي حقوقی شوراهاي اسالمی، مجلهچوپانی يزدلی، محمدرضا، چشم - 1۰

 ، قوقیح تحقيقات ينشريهجايگاه حقوقی و تعامالت قانونی شوراهاي اسالمی محلی در نظام حقوقی و سياسی ايران، دشتی، علی،  - 11

 49 شماره - 1388 تابستان و بهار

شماره « جستارهاي شهرسازي ي ، مجله«توسعه پايدار شهري و رفاه اجتماعی شهروندي»، محمودي نژاد، هادي، تقوايی، علی اكبر - 12

1۵ ،138۵ 
، 12شماره  ،حقوقي ، مجله حسينی پور سيد مجتبیرستمی و  اثر ولی« نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهاي عمومی غير دولتی»  - 13

 88زمستان 
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ندان تحت پوشش هر ي شهروي همهاند. از جايی كه اين مسأله مبتالبه روزانهمورد مداقه قرار داده شهروندي است

 اي به آن شود.شهرداري است، شايسته است توجه ويژه

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

ا ب شوراهاي شهرشهروندان در اجتماعی و فرهنگی ي حفظ و حراست از حقوق يافت كمبودهاي حقوقی در زمينه

 ادهاتوجه به ساختار حقوقی اين نه

 حل دقيق و كاربردي و الگوي حقوق شهروندي در يک شهرداري شايستهي راهارائه

ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شود )به عبارت )سازمان وراندر صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره –ح 

 ديگر محل اجراي مطالعه موردي(:

 شهرستان اليگودرزو شوراي اسالمی  شهرداري
  



7 

 سؤاالت تحقيق:  -ط

  سؤال اصلی:

 شهرداري ها دارد؟ اهاي شهر ورشودر  جايگاهیه حقوق اجتماعی و فرهنگی شهروندان چ

 سؤاالت فرعی: 

 از ديدگاه حقوق عمومی چيست؟شهروندان ماهيت حقوق اجتماعی و فرهنگی 

 در نظام حقوقی ايران كجاست؟ شوراهاي شهرجايگاه 

 شود؟می اعمال ها چگونهدر شهرداري شهروندان حقوق اجتماعی و فرهنگی

 

  :های تحقيقفرضيه  -ی

  فرضيه اصلی:

و شوراهاي  هاتواند برد وسيعی در شهرداريترين حقوق شهروندي است كه میاز مهمحقوق اجتماعی و فرهنگی 

 اي دارد.در رضايتمندي شهروندان سهم عمدهشهر داشته باشد و اعمال آن 

 

 فرضيه فرعی: 

دان كه رعايت حقوق شهرونجا حقوق عمومی نهفته است، از آن در اجتماعی و فرهنگی شهروندان ذاتاًحقوق -1

اگر امور فرهنگی و اجتماعی از بدو ورود  ست،ت اجتماعی و فرهنگی آنان ضروريمين و تضمين حياجهت تأ

اجه وی با مشکالت متعددي متوجهی واقع شود اجراي اصول حقوقمعه به خوبی شکل نگيرد و مورد بیشهروند در جا

بررسی خالءهاي حقوقی موجود، بهبود حمايت از شهروندان و ارتقاي خدمات رفاهی و اجتماعی و  خواهد شد.

 دنبال خواهد داشت.ويژه شهرداري را بهفرهنگی در نهادهاي عمومی غيردولتی به

 

ي اِعمال نقش فصل هفتم خود نحوهقانون اساسی جمهوري اسالمی ايران در اصول ششم، هفتم، دواردهم و -2

جا كه قانون اين نهاد را در فصلی مستقل . از آن شوراها را در حاكميت جمهوري اسالمی ايران ترسيم نموده است

عنوان يکی از نهادهاي اساسی خاص در اعمال حاكميت در گانه مقرر كرده است شوراها بهو خارج از قواي سه

 .نامه استگيرند. بررسی شکل اين نوع از اجراي حاكميت از اهداف پايانوجه قرار میجمهوري اسالمی ايران مورد ت

 

ايجاد فضاهاي مناسب در سطح شهر و استفاده از خدمات  وخدمات اجتماعی و فرهنگی  يشهرداري ها در ارائه-3

چه در اجراي امور فرهنگی و اجتماعی كوتاهی و قصور سزايی دارند، چنانهدولت الکترونيک به شهروندان نقش ب

نمايند اولين زيان متوجه خود شهرداري خواهد بود و جبران آن مستلزم صرف هزينه و زمان بسيار می باشد. اگر 

حقوق اجتماعی و فرهنگی شهروندان در شهرداري ها به صورت اصولی و موشکافانه لحاظ و اجرا نگردد در نظم 
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اجتماعی و فرهنگی شهروندان خلل به وجود خواهد آمد و بالعکس اگر مورد فوق به خوبی اجرا و  عمومی و رفاه

دوام داشته باشد رضايت شهروند و شهرداري متقابل بوده و با تعامل با يکديگر و ايجاد انگيزه جهت خدمات بهتر و 

 و رضايت می انجامد. آسايش عمومی به با پشتيبانی شهروندان 

 

  :ها و اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي و عملياتي(واژهتعريف  -ک

 

 شود كه با دولت یاطالق م يشود و به افرادیاستفاده م کيدموكرات يهامياست كه در رژ ايواژه« شهروند»: شهروند

 نيقوان رياو س یمطابق قانون اساس ،يبشر يهايدارند و از تمام حقوق و آزاد یاسيـ س یحقوق یوابستگ یکيدموكرات

 14.بر خوردارند ،یمل

هايی است براي حداقل كردن خطر و مشکالت نظر سلبی شامل حقحقوق اجتماعی از نقطهحقوق اجتماعي: 

ت افراد هاي بلندمدها به حقنظر ايجابی آني افراد از قبيل فقر و تبعيض و محروميت اجتماعی، از نقطهتهديدكننده

 1۵شغل، خدمات بهداشتی و به جا و مکان بر اساس نياز اشاره دارد.بر حفظ درآمد و دسترسی به 

 امعه،ج فرهنگی حيات در مشاركت به انسان حق از كه است بشر حقوق از ايدسته فرهنگی حقوق حقوق فرهنگي:

 هب دستيابی هنري، توليدات يا دانش كسب علوم، در اصولی منافع و اخالق حفظ علمی، هايتوسعه از منديبهره

 16نمايد.می حمايت رسوم و آداب و زبانی فرهنگی، هويت حفظ و آموزش

 

امور  رياو س یآموزش ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یعمران ،ياقتصاد ،یاجتماع يهابرنامه عيسر شبرديپ يبراشوراهای شهر: 

ان با است اياداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان  ،یمحل اتيمردم با توجه به مقتض يهمکار قياز طر یرفاه

آن را مردم همان محل  يكه اعضا رديگیاستان صورت م ايده، بخش، شهر، شهرستان  يبه نام شورا يینظارت شورا

و نحوه انتخاب و نظارت  اراتيو اخت فيكنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظاانتخاب طي. شراكنندیانتخاب م

 يو نظام جمهور یارض تيو تمام یاصول وحدت مل تيبا رعا ديمذكور و سلسله مراتب آنها را كه با يشوراها

 17.كندیم نيباشد قانون مع يحکومت مركز تيو تابع یاسالم

 

                                                 
دانشگاه ي ارشد، پايان نامه ي حقوق شهروندي با امنيت ملی با رويکرد به نظام جمهوري اسالمی ايران،آگاهی، سياوش، رابطه - 14

 46، ص 139۰شهيد بهشتی، مهر 

 86جوان آراسته، حسين، حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم، نشر معارف، چاپ اول، ص   -1۵
 1391امور تحقيق و پژوهش كميسيون حقوق بشر اسالمی، بررسی جايگاه حقوق فرهنگی پناهندگان با تأكيد بر كشور ايران، تير  - 16

 جمهوري اسالمی ايراناصل يکصدم قانون اساسی  - 17
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ها مردم يک شهر در برخی امور نيازهاي مشتركی دارند كه هريک به تنهايی قادر به برآورده كردن آنها: شهرداری

نان يک شهر كه ساكها بسيار سنگين است. لذا براي ايننفرادي آني تأمين انيستند و حداقل اشکال اين است كه هزينه

 18نمايند.ي كم براي خود فراهم كنند اقدام به تشکيل سازمان شهرداري میي مزايا را با هزينهبتوانند كليه

 

 روش شناسي تحقيق:-5

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

 در قالب مراحل اجرايی تحقيق به تفکيک(: مورد استفاده 

اطالعات  گردآوري»تذكر: درخصوص تفکيک مراحل اجرايی تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلی نظير، 

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

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

 يک ارائه گردد.

 تحليلی است.  -روش به كار رفته در اين پژوهش روش توصيفی    

 ح چگونگی بررسی و اندازه گيري متغيرها:متغيرهاي مورد بررسی در قالب يک مدل مفهومی و شر  -ب

 حقوق اجتماعی و فرهنگی و نهادهاي غير دولتی با تکيه بر شهرداري ها

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

 : هاگردآوري داده

 ي گزارش از عملکردهاي شهرداريو تهيهبرداري، اي، فيشبه روش كتابخانه

 

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

 ها شهرداري

 روش كيفی ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

 استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد: -6

خير  باشد؟  بلی آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد علوم و تحقيقات می
 

سايل مورد نياز در اين         در شگاه، تجهيزات، مواد و و ست نوع آزماي شگاهی الزم ا صورت نياز به امکانات آزماي

 قسمت مشخص گردد.

 

                                                 
شماره « جستارهاي شهرسازي ي ، مجله«توسعه پايدار شهري و رفاه اجتماعی شهروندي»، محمودي نژاد، هادي، تقوايی، علی اكبر - 18

 24، ص 138۵، 1۵
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 اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كارها و مراحل بندی فعاليتبيني زمانپيش
 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

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

1 
 

 ب             ننل

2 
 
              

3 
 
              

4 
 
              

۵ 
 
              

6 
 
              

7 
 
              

8 
 
              

9 
 
              

1۰ 
 
              

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  

  

برداری از کتب مشاهده و فیش

 مربوط به حقوق شهروندی 
 

1 
برداری از مقاالت و مطالعه و فیش

مربوط به حقوق شهروندیهای نامهپایان  
بندی و نگارش فصل اول تحقیق، دسته

 مربوط به حقوق شهروندی
 

1 
ی منابع مختلف مربوط به مشاهده

 شوراهای شهر
برداری از منابع با موضوع فیش

 شوراهای شهر

 

1 
طور ی حقوق شهروندی بهمطالعه

 اختصاصی در شهرداری
ی گزارش و مصاحبه در روند تهیه

 اجرایی عملکرد شهرداری

 

1 
بندی و نگارش دو فصل اول با دسته

های مختلفدادهتوجه به   
تحلیل اطالعات دو فصل قبلی و استفاده از 

ها برای نوشتن فصل سومآن  

 

1 
نگارش و تایپ تمامی منابع و 

آوری شدهاطالعات جمع  
تبادل نظر و ِاعمال اصالحات مورد 

 نظر اساتید محترم
 

1 
آماده کردن 

 مراحل دفاع
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 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 :تاريخ   امضاء   مجتبی فرهاديخانوادگی دانشجو: و نامنام 
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگی استاد يا استادان راهنمانام و نام

 مهدي حسنی باقري  -1

2- 

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگی استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء   كميته نظارت بر تحقيقخانوادگی عضو نام و نام

1- 

 

 ...... با حضور اعضاي مربوطه شوراي گروه تخصصی .........................................در تاريخ ............................ در محل ......................

حقوق اجتماعی و فرهنگی شهروندان در قانون شوراهاي شهر و  ايگاهج: »با عنوان آقاي مجتبی فرهادي نامه تشکيل و موضوع پايان
 بررسی و به تصويب رسيد.  «هاي جمهوري اسالمی ايرانشهرداري

 
 تاريخ     امضاء     خانوادگي اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام
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 صورتجلسه شوراي )پژوهشی( دانشکده:  -9

     
                                                   

   مومیعگرايش  حقوقدانشجوي مقطع كارشناسی ارشد گروه آقاي مجتبی فرهادي  نامهموضوع و طرح تحقيق پايان
گروه تخصصی مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ............................  شوراي )پژوهشی( كه به تصويب كميته 

 دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.
 
 

 نوع رأي )موافق خانوادگینام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

۵ 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

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

 
 خانوادگی رياست دانشکدهنام و نام

 تاريخ   امضاء
 
 

 تاريخ   امضاء      معاون پژوهشی واحد:
 
 
 
 

 


