
 شیًٌ وگارش پایان وامٍ در مقطع کارشىاسی ارشد برای گرایش َای رشتٍ َای تحصیلی حقًق ي فقٍ 

 ضمه رعایت شیًٌ  وگارش پایان وامٍ داوشگاٌ مازودران در تکمیل آن تًجٍ بٍ مًارد زیر ضريری است :

 در فُرست مطالب:

هتؼذد تششش صیش است.ػٌَاى ّای شاهل  فْشست هطالة  ّش_  

پس اص همذهِ ّش اثش ضذالل داسای سِ فصل است وِ فصل اٍل اى ولیات تطمیك ٍػٌَاى ّای اصلی فصل ّای تؼذی تمسین ول هثاضث  _

فشػی ضذالل تِ دٍ صیش ّای ٍ پس اص اى ّن ایي ػٌَاى  تمسین هَضَع است سپس تایذ ّش یه اص  ایي فصل ّا تِ ضذالل دٍ ػٌَاى فشػی 

خشیي فصل، ًتیدِ ٍ سپس فْشست هٌاتغ ٍ دس اخش زىیذُ اًگیسی ًَشتِ هی شَد پس اص ا ػٌَاى تمسین شًَذ  

 همذهِ 

ولیات تطمیك _فصل اٍل  

. . . . . . ._فصل دٍم   

   . . . . . . . ._فصل سَم

 . . . . . ._   . . . . . .  

 ًتیدِ :

 هٌاتغ 

 زىیذُ اًگلیسی

تاشٌذ ًِ دٍ یا زٌذ هفَْم. تایذ یه هفَْم داشتِ ػٌَاى ّای اًتخاتی  هوىي است یه یا زٌذ ولوِ تاشٌذ ٍلی ضتوا _  

ػٌَاى ّای  اًتخاتی ًثایذ سَالی یا یه خولِ خثشی واهل)داسای فؼل( تاشٌذ_  

دس فْشست هطالة  ًثایذ دٍ ػٌَاى تىشاسی ٍخَد داشتِ تاشذ_ -  

 

 

 چکیدٌ 

هی شَد  صفطِ یا سِ زْاسم صفطِ ًَشتًِصف زىیذُ دس _  

تیایذ _ضذالل پٌح ٍاطُ_دس صیش هطالة زىیذُ تایذ ولیذ ٍاطگاى  _  

تْتشیي ولیذ ٍاطُ ّا ّواى اصطالضات هزوَس دس ػٌٌَاى اثش است سپس اصطالضات وِ تیشتشیي واستشد سا  دس ساتطِ  تا اثش داسد_  

ٍ تشخی اتْاهات اساسی دس همذهِ  طشش هثاضث هشتثط تا هَضَع اثش سپس تِ سَاالت هزوَس پس اصسطش  یا سِ دس دٍ اتتذا دس زىیذُ تایذ _

شَد  ى استذالل پاسخ دادُتذٍ  



دس هتي زىیذُ اص هٌثغ استفادُ ًگشدد_  

دس هتي زىیذُ اص هطالثی استفادُ ًشَد وِ  ًیاص تِ هٌثغ داسد_  

اشذزىیذُ اًگلیسی دلیما تایذ تشگشداى ّواى زىیذُ فاسسی ت _  

 

 

 مقدمٍ 

:  تٌظین هی شًَذ ػٌاٍیي صیش همذهِ تششش صیش  

 همذهِ

تیاى هسالِ_الف        

سَال ّای تطمیك_ب         

     فش ضیِ ّای تطمیك_ج       

پیشیٌِ تطمیك_ت        

    ضشٍست تطمیك_ج      

سٍش تطمیك_ذ         

ساختاس تطمیك_ش        

ٍلی ػٌاٍیي صیش اى تا ضشٍف الفثا شواسُ گزاسی هی شًَذهمذهِ تذٍى شواسُ  گزاسی  ٍ فصل  ًَشتِ هی شَد  _  

  یؼٌی ّواى پشٍپَصال سا تٌَیسیذ ّواى پشٍپَصال است پس تایذ اهاًت داسی سا سػایت وشدهمذهِ _

آى تَضیطی ًَشتِ ًشَد هگش طی یه  خولِ وِ ًَشتِ  شَد همذهِ شاهل زِ ػٌَاى ّائی است وِ دس صیش خولِ دس صیش ولوِ همذهِ ّیر _

  تطث هی شًَذ

 

  کلیات تحقیق _فصل ايل 

هفَْم شٌاسی _1_1               

)یىی اص اصطالضات هزوَس دس ػٌَاى پایاى ًاهِ (_1_1_1                      

)یىی دیگش اص اصطالضات هزوَس دس ػٌَاى پایاى ًاهِ ( _2_1_1                       

تاسیخسِ )هَضَع پایاى ًاهِ( _2_1                



(تاسیخسِ هَضَع پایاى ًاهِ لثل اص اًمالب تشای هثال )_1_2_1                        

  (هَضَع پایاى ًاهِ تؼذ اص اًمالبتاسیخسِ تشای هثال ) _2_2_1                       

هثاًی )هَضَع پایاى ًاهِ (  _3_1                

                       1_3_1_  

                        1_3_2_  

هستٌذات )هَضَع پایاى ًاهِ (  _4_1                

(هستٌذات فمْی تشای هثال) _1_4_1                         

(هستٌذات لاًًَیتشای هثال) _2_4_1                         

صفطِ تٌظین شًَذ)ووتش یا صیادی اص ایي صفطات تی ٌّشی است ( 22تا  15تواهی هطالة فَق تایذ دس فاصلِ  _  

 

 

 مته 

ًَیسٌذُ دیگش وِ ضشف ا توام شَد ًِ تًَشتِ ٍ اًتْای ّش پاساگشاف تایذ تا خولِ شوا ًَیسٌذُ همالِ یا پایاى ًاهِ یا سسالِ خولِ ششٍع ٍ  _

روش هی شَد آى هؼوَال هٌثغ   

ػالئن هثل ًمطِ یا ٍیشگَل تِ ولوِ لثلی خَد هی زسثٌذ ٍ ولوِ تؼذی یه ضشف اص اًْا تا فاصلِ ًَشتِ هی شَد_  

دس اًتْای ّش پاسگشاف تایذ ًمطِ تیایذ ًِ ػالهت سَال یا تؼدة _  

خَد ًوی زسثٌذاػن اص اسن یا فؼل ٍ هی  استوشاسی تِ ولوِ  (ّا)هثل ػالهت خوغّا ػالهت _  

ػٌَاى  اص یه  یا زٌذ پاساگشاف تشىیل هی شَد  صیشّش  _  

پاسگشاف اٍل صیش ّش خضء ػٌَاى اص سش سطش تذٍى فاصلِ ًَشتِ هی شَد ٍلی پاسگشاف ّای تؼذی تا پٌح ضشف فاصلِ ًَشتِ هی  شًَذ_  

ِ صیش ّوذیگش تیایٌذ تلىِ تایذ تا یه خولِ دلیما تا رگش ػٌاٍیي پائیي تشش صیش ّش ػٌَاى تاالئی ًَشتِ  شَد وِ دٍ یا زٌذ ػٌَاى ًثایذ تالفاصل_

 شاهل زِ ػٌَاى ّای خاصی دس صیش است وِ ساخغ تِ  اى  تطث خَاّذ شذ

یسٌذگاى یا صاضة وتاب فالى زٌیي ًَشتِ دس هتي ًثایذ اص ًام  اشخاص استفادُ گشدد تلىِ تدای اى ًَشتِ شَد یىی اص فمْا یا یىی اص ًَ_

 است

لثل یا تؼذ اص ٍاٍ یا وِ یا وال ضشٍف ػطف ًمطِ یا  ٍیشگَل یا ػالئن ًوی ایٌذ _  

ًام هثاسن اًْا استفادُ هی شَد تشای دیگش اشخاص ًثایذ اص ی تدض تشای هؼصَهیي وِ اص الماتی هثل اهام دس اتتذا یا ػلیِ السالم دس اًتْا _

هثل دوتش  یا آیت اهلل یا اهثال ایٌْا دس هتي یا هٌثغ استفادُ گشددالماتی   



صفطِ ضذالل تایذ داسای یه پاساگشاف تاشذ  ّشهتي  _  

 دس هتي ًثایذ اص  ولوِ یا ػثاسات ػشتی یا  اًگلیسی یا وال خاسخی استفادُ گشدد تلىِ  ایي ولوات یا ػثاسات تایذ دس اًتْای ّواى صفطِ_

 صیشًَیسی شًَذ

هتي  دس هتي ًثایذ اص ولوِ  اػن اص اسن ّا یا اصطالضات خاسخی  استفادُ هی شَد ) هگش هؼشٍف ٍ  خافتادُ تاشٌذ(  تلىِ تایذ فاسسی اى سا دس _

 ًَشت ٍ التیي اى دس اًتْای ّواى صفطِ صیش ًَیسی شَد.

تاشٌذّش ػٌَاى اصلی ٍ ػٌَاى ّای فشػی ٍ ّش صیش ػٌَاى ّا تایذ خضئی اص هَضَع اثش  _  

ػٌَاى ّای اصلی تایذ دسشت ًَیسی شًَذ  _  

دلیما دس هتي اص ّواى ػٌَاى ّائی استفادُ گشدد وِ دس فْشست هطالة اص اى ػٌَاى استفادُ شذُ است  ّوثٌطَس تالؼىس _  

پشت سشّن لاتل لثَل ضتی االهىاى تایذ سؼی شَد وِ دٍ هٌثغ یىساى پشت سشّن استفادُ ًگشدد تطمیما استفادُ اص سِ هٌثغ یا تیشتش  _

 ًیست. تلىِ اص هٌاتغ  هتؼذد استفاد ُ شَد.

 دس هتي ضتی االهىاى تایذ سؼی شَد وِ اص خوالت سَالی استفادُ ًگشدد

ولواتی هثل تٌاتشایي، لزا، پس، اها ٍ اهثال ایٌْا وِ ًیاص تِ خولِ لثلی داسًذ ًثایذ دس اٍل پاسگشاف ًَشتِ شًَذ  _  

ًَیسٌذُ ًثایذ پشت سشّن تیایذ تلىِ تؼذ اص اتوام ًظش ًَیسٌذُ اٍل ٍ روش هٌثغ، لثل اص ایٌىِ ًظش ًَیسٌذُ دٍم ًَشتِ هطالة دٍ یا زٌذ  _

 شَد تایذ هطالثی اص شوا دس ًمذ یا تَضیص آى ًَشتِ شَد.

 

 وتیجٍ

ًتیدِ ضذاوثش دس سِ صفطِ ًَشتِ شَد_  

یذ تا استذالل تِ سَاالت هزوَس دس همذهِ یا اتْاهات اساسی ٍ پیشٌْادّا پاسخ دادُ هتي ًتیدِ تؼذ اص طشش ولی تطث هشتثط تا هَضَع اثش تا_

 شَد 

دس هتي ًتیدِ اص هٌثغ استفادُ ًگشدد_  

دسهتي ًتیدِ اص هطالثی استفادُ ًگشدد وِ ًیاص تِ هٌثغ داسد _  

تطَس خضئی ٍ دلیك ٍ شفاف ًَشتِ شَدتا استذالل پیشٌْادّا  ،دس اًتْای ًتیدِ _  

 

 

 مىبع

(21: 1334، سال ًشش: شواسُ صفطِ ًَشتِ هی شَد هثال )اسدتیلی، ًام فاهیل ٌی داخل پشاًتضهٌثغ دس هتي دسٍى هتٌی است یؼ _  

ًام اثش ًَیسٌذُ دسشت ًَیسی)تَلذ( شَد دس فْشست هٌاتغ فمط  _  



گزاشتي شواسُ ًَشتِ شَداگش لشاى وشین یا ًْیح الثالغِ دس هتي استفادُ شذُ تاشذ صیش فْشست هطالة تذٍى _  

هٌاتغ دس فْشست هٌاتغ تمسین تٌذی شًَذ هثل وتاب ّای فاسسی، همالِ ّای فاسسی، وتاب ّای ػشتی ٍ . . .ٍ دس اخش لَاًیي ٍ همشسات وِ _

 تایذ ّوشاُ اب سال تصَیة ًَشتِ شَد

داشتِ تاشذ هطالة صیش ّش خضءػٌَاى تایذ استثاط تا آى ٍ هْوتشاص آى تِ  هَضَع اثش استثاط _  

  شواسُ گزاسی شًَذ اص یه تا اخش تذٍى ٍلفِپشت سشّن  . . . تایذ تتشتیةػشتی تدض لشاى وشین ٍ ًْح الثالغِ ّوِ هٌاتغ فاسسی  ٍ  _

دس فْشست هٌاتغ تؼذ اص روش ّش هٌثغ ًثایذ شواسُ صفطِ روش شَد _ -  

ش یا هطل ًشش است اص تی تا ٍ تی  خا استفادُ گشددسال ًشش ٍ هطل ًشش دس ّش هٌثغ ًَشتِ شَد اگش هٌثغ فالذ سال ًش _ -  

-  

 


