


دکتر محدثه معینی فر: تهیه و تنظیم

کارگاه آشنایی با 
مهارت تدوین پروپوزال



برنامه کارگاه
تننوشچگونگی کسب عادت به : نخستفصل 

نگارشاصول اساسی : فصل دوم

ییافته های علمنشر و اشاعه : فصل سوم

پروپوزال نویسی: فصل چهارم



:  نخستفصل 

تنچگونگی کسب عادت به نوش



نگارش درباره آنچه می خوانید و پیوند 

آن با آنچه که انجام می دهید

اولویت بندی نگارش

اختصاص زمانی خاص به نوشتن

نوشتن همزمان با خواندن

عدم همزمانی نگارش و ویرایش

ی تعیین پاداش برای نوشتن و تنبیه برا

ننوشتن



:  فصل دوم

اصول اساسی نگارش



اصول اساسی 

نگارش

اصول نگارش 

در هر رشته 

متفاوت است

زبان نگارش 

و ساختارها 

متفاوت است

چگونگی 

ارائه بحث ها 

متفاوت است

ویژگی های 

تدوین متون 

علمی

شیوه 

استنادها 

متفاوت است



:  فصل سوم

مینشر و اشاعه یافته های عل



نشر و اشاعه یافته های علمی

نوشته

مجله

کتاب

نوشتار در گردهمایی علمی

گزارش طرح 

پایان نامه یا رساله

کتابچه

پته

جزوه

ارائه

نمایشگاه 

موزه

سخنرانی 

بانک اطالعاتی علمی و مرکز اطالع رسانی

مشاوره

پارک یا بازار علمی



:  فصل چهارم

نویسیپروپوزال 



ر آشنایی با ساختا-1

پروپوزال های دانشگاه



آشنایی با محتوای-2

پروپوزال



ضوع به تحقیق و مشخص کردن موتصمیم -1
کلی

های یافتن موضوعات جدیدروش

برخی نکات ضروری در مورد موضوع



دی بررسی و تحلیل موضوع به لحاظ ارزشمن-2
پذیریامکان و 

معیارهای انتخاب موضوع

معیارهای نگارش عنوان 



یکهرگویاییوجامعیتمورددرراخودنظر:تمرین•
اوینعنایندرابهامیآیا.کنیدبیانذیلهایعنواناز

وجودهاآنکردنخالصهامکانآیا؟می شوددیده
دارد؟

امنظبرتأکیدباحقوقیشناسیمسئلهبردرآمدی
دسیونیاحکمتمحمد-اسالمدرخانوادهوزنحقوقی

کاظمینیمحمدحسین

سیونکنوانباایرانمقرراتوقوانینایمقایسهبررسی
عباسیعاطفه-کودکحقوق

اسدیساداتلیالاست؟مجرمبدهکارآیا



شاکریطوبی-قاعده؟کدام...حیاتحقاسالم
گلپایگانی

دیرویکرباایرانحقوقینظامدرمتهمحقوقبرمروری
عباسیعاطفهوغفاریهدی-فراملیاسنادبر

درکریمقرآنجاودانگیوجامعیتادلهبررسی
نقیبیفاطمه-نهج البالغه

اسدیساداتلیال-مجددازدواج

رانایدرزنحقوقتطبیقیوتاریخیسیربرنگرشی-
اردبیلیزادهعظیمفائزه

اسدیساداتلیال-هویتبرکودکحق



:پیشنهادیعنواننمونه

حق تولید مثل در حقوق 

ااسالم، انگلیس و آمریک



:مقدمه-3
از این طریق آن، 

خواننده با مبانی و 
کلیات موضوع تحقیق

.  آشنا می شود



نمونه مقدمه



مقدمه. 1

بشریتبرایبزرگایدغدغهاعصارطولدرفرزندآوری

میانجدالدرهمیشهبزرگدغدغهاین.استبوده

زیانوسوداین.استداشتهقرارهازیانومنافع

واقتصادیشرایطبهگاهوفرزندخودبهگاه

کسهیچوجود،اینبا.استگشتهمیبازجامعهاجتماعی

خانوادهوجامعهبراینفوسارزشمنکرتواندنمی

استهاییعرصهازانسانمثلتولیدوباروری.باشد

نماندهاماندرنوینهایتکنولوژیاندازیچنگازکه

دربشرزندگیازخصوصیظاهراً جنبهایننتیجه،درو

کهشدهبدلموضوعیبهاکنونمختلف،اعصارطول

خودتأثیرتحترافردیواجتماعیمختلفهایساحت

درجدیدیمسائلروند،اینپیدرواستدادهقرار

-قانونهاینظامازیکهرکهشوندمیطرححیطهاین

گوییپاسخدنبالبهاسالمچنینهموکشورهادرگذاری

نظامهریادینوظیفهزیراهستند،مسائلاینحلو

حلوروپیشمسائلبهگوییپاسخدیگریگذاریقانون

.هاستآندرموجودابهامات



:مسئلهبیان -4

همفهوم بیان مسئل

نکات ضروری در 

لهنگارش بیان مسئ

لهمحتوای بیان مسئ



نمونه بیان مسأله



بیان. مسأله1

پسندوراثمرهادعا،موردبشرحقوقانواعازیکیعنوانبهمثلتولیدحق•
-نظریهوآمریکاییفیلسوفتوسطبارنخستینکهاستدومجهانیجنگاز

:ندکمیتعریفچنینراحقاینوی.شدمطرحدورکینرولندحقوقیپرداز
یلدلدولتکهاینمگرمثل،تولیددرخودنقشکنترلبرایاستحقی»

.«کندارائهحقاینکنترلیااِعمالازشدنمانعبرایمناسبی

اساسبرکهاستآزادیازنوعیتر،دقیقتعریفیدرمثلتولیدآزادیحق
ود،شمیگرفتهتصمیمآوریفرزندچگونگیوزماندربارهوالدینخواست

کهدهستنوالدینایننهایت،درودانندمیبهترراخودشرایطوالدینچون
ورمذکحق.نمایندآنانفدایراخودوکنندزندگیخودکودکانباباید

بهالدینواجبارمنظر،ایناز.شوداجتماعیهاینارساییاصالحقربانیِنباید
یاتوتالیتاریسمنوعیدولتتوسطفرزنداننمودنبزرگوتربیت

.دیکتاتوریست



بر.تاسمنفیومثبتاساسیجنبهدودارایمثلتولیدحقکهدانستباید
ارهناخواستهفرزندشرازراخودتواندمیشخصهرآن،منفیجنبهاساس

-شپیهایروشازاستفادهباوبارداریازپیشتواندمیرهاییاینحالکند،
اینمثبتجنبهدراما.جنینعمدیاسقاطباآنازپسیاباشد،آنازگیری
وخریددارو،مصرفجملهازروشیهرباکهشودمیدادهاجازهافرادبهحق،

ینااین،برعالوه.شوندفرزندصاحبسازیشبیهورحماجارهگامت،فروش
.استآزادیحقوخصوصیحریمحقحمایتتحتاساساًحق

برخوردارایویژهجایگاهازآمریکاچونکشورهاییقوانیندرمذکورحق
رسمیتبهآمریکاعالیدادگاهتوسط1992درحقاینکهایگونهبهاست،

قانونمتممازبخشیصورتبهکهدادگاهاینتصمیمنخستین.شدشناخته
مذهبیکنبایددولتمتمم،اینطبق.بودمذهبدربارهشد،تصویباساسی

ضمینتبایدحال،عیندرونمایدانتخابکشوررسمیمذهبعنوانبهراخاص
بهوطمربنیزمتممچهاردهمین.باشدداشتهراخودمذهبشهروندهرکهنماید

ازمذهبیآزادی.داردکاملهماهنگینخستمتممباکهاستمثلتولیدحق
اساسبرراخودزندگیروشتواندمیفردوکندمیحمایتآزادیازنوعاین

.نمایدانتخابعقایدش



دربارهتصمیماتوخانوادهتشکیلآزاد،روابطآمریکا،عالیدادگاهچنین،هم
ونیقانحمایتمورداست،مستقیمارتباطدرآزادیحقباکهرافرزندآوری

ولیدتبرایازدواجعقددرمعقودهزوجینحقازقوانیناینابتدادر.دادقرار
ازمایتحبرقوانیناینبعدهاامانمود،میحمایتآنپیرامونتصمیماتومثل

حقراگ»:داردمیبیانآمریکاعالیدادگاه.کردتأکیدنیزمجردافرادحقوق
یناکهاستآنصحیحهاست،حوزههمهبهآنورودمعنایبهخصوصیحریم

ونبدبتوانندهاآنتاشودشناساییمجردومتأهلافرادگروهدوبرایحق
.گیرندبتصمیمخواندگیفرزندیافرزندآوردندنیابهدربارهدولتدخالت
اتاستنمودهشناسایینابارورزوجینبرایراحقایننیزفدرالدادگاه
امتگازاستفادهورحمیبرونلقاحشامل)باروریکمکهایروشازبتوانند

-پیشدرمجردومتأهلافرادازمثلتولیدآزادیحق.ببرندبهره(اهدایی
ندآوریفرزبرایسازیشبیهروشازاستفادهوجنیناسقاطبارداری،ازگیری

-نسجهمبهکهاستحدیتاحقاینازبخشاینتوسعه.کندمیحمایتنیز
ناسناشاسپرمازاستفادهباتاشدهدادهاجازهنیزشوهربدونزنانوبازان

.شوندفرزندصاحب



هایوشرانواعپذیرشوتأییدباآمریکادرمثلتولیدآزادیحقبنابراین،•
درهاهدادگاتصمیماتازایمجموعهباوشدشناختهرسمیتبهباروری،کمک
انجامبا.شدتقویتجنینعمدیاسقاطوبارداریازگیریپیشهایروشتأیید

اجارهپدیدهشدنگستردهو1978سالدررحمیبرونلقاحعملنخستین
سهطولدرباروریکمکهایتکنولوژیسایرپیشرفتباو1980دههدررحم
وجودبهلمثتولیدنیازبهگوییپاسخبرایمختلفیهایروشوهاتکنیکدهه،
.نیستمشخصحقاینحدودوضوابطها،محدودیتوجود،اینبااما.آمد

هبوآغازمشروعفرزندنخواستنیاخواستنحقازادعاییحقاینمحدوده
خاتمهینجنجنسیتانتخابحقباسپسورسیدروشیهربهفرزندداشتنحق

.یافت

ینقواندرعمدهمسائلازیکیحق،اینثغوروحدودشدبیانکهطورهمان•
باعریفتوجودعدمرسدمینظربهکهاستانگلیسوآمریکاچونکشورهایی

.استداشتهنامطلوبیعواقبخودحقاینازمشخصوضابطه



برحقاینکهاستایاندیشهمبانیازبحثبارهایندردیگرمسألهفوق،موردبرعالوه
ویکردرواندیشههایبنیانبرحقاینکهرسدمینظربه.استشدهمعرفیآنبستر

حوزهدرتدولدخالتمحدودیتاصلبرمبتنیمذکور،رویکرد.استمتمرکزلیبرالیسم
بردتوانمیکهاستمختارموجودیانسانرویکرد،ایناصولاساسبر.استخصوصی

ویفردگوناگونهایحوزهدرلیبرالیسمهدفرو،ایناز.کندزندگیخودآرایطبق
خودایهگیریتصمیمدرآزادیاینازبتوانندافرادکهاستآنخانوادهماننداجتماعی

.شوندبرخوردار

تااست،مذکورکشورهایقوانیندرحقاینشناساییمنفیآثارترمهمهمهازونهایتدر
زمینهحق،اینمعرفیازپیشچندهر.نموداقدامهاآنشناسیآسیببهبتوان

یاانگیخهمشمردنقانونیوآزادنسبتاًجنسیروابطپذیرشجهتبهخانوادهاضمحالل
ازجدیدیانواعنتیجه،دروشدهفراهمبازیجنسهمتحملومشترکهمزیستی

کارکردوامعنکهاستگرفتهشکلغربیکشورهایقوانیندرانسانیروابطوهاخانواده
باعثمثل،تولیدآزادیحقطرحدیگر،سویاز.ندارندراسنتیمفهومدرخانواده
نتیجهانفرزنداینغالبکهشدغربیکشورهایدرکشیفرزندوجنیناسقاطگسترش

ت،رفباالهاجنینعمدیاسقاطارقاموآمارکهاینازپس.بودندجنسیآزادروابط
ترتیب،ینبدتاشناخترسمیتبهراناشناستولدمذکورکشورهایدرگذاریقانوننظام

بهاثردر،چنینهم.شودبازوالدینیهایمسؤولیتازوالدینفراربرایدیگریدریچه
متگافروشوخریدبدن،برمالکیتبحثومثلتولیدآزادیحقشناختنرسمیت
روشاینکهیافتگسترشنیزباروریکمکهایروشانواعازاستفادهوتوسعهانسانی

وروحیاثراتکهکودکهویتشدنگممانندداراست،راخودخاصپیامدهاینیزها
.دارداوبرمخربیروانی



چه در کشورهای فوق درباره مسائل مربوط بهعالوه بر آن•
یز حق تولید مثل بیان شد، در حوزه اسالم و قوانین ایران ن

.  چند مسأله مهم قابل طرح و توجه جدی است
ای ألهرویکرد اسالم نسبت به ماهیت تولید مثل و باروری مس•

قه و اساسی است، زیرا تعیین جایگاه این موضوع در حوزه ف
ای هتواند ابعاد مختلف مسائلی چون روشحقوق اسالمی می

را ... گیری از بارداری، تعیین جنسیت وکمک باروری، پیش
.مشخص نماید

ن عالوه بر این، ضروری است در تبیین نگاه اسالم به ای•
ل موضوع، دیدگاه آن را درباره ابعاد مختلف حق تولید مث

صادیق تعیین م. های ایجابی و منفی آن بیان نمودمانند جنبه
تواند بسیاری از ابهامات در حوزه حق شرعی این حق می

.  یدتولید مثل و باروری انسان و حدود و ثغور آن را پاسخ گو



تالشوینهزمایندرایرانقوانیننارساییشناساییمسألهترینمهمنهایت،در•
دیقمصاوماهیتدربارهاسالمایاندیشهمبانیاساسبرراهکارارائهبرای
ربارهدگذاریقانونحوزهدرنارسایینیزایراندر.استباروریومثلتولید
قحمنفیجنبهدرچندهر.شودمیدیدهانسانباروریومثلتولیدمسأله
رانایاسالمیجمهوریقوانینآنتبعبهواسالمحقوقینظاممثل،تولید

وضعممثبتجنبهدرامااست،مخالفجنینجنایییاعمدیاسقاطباصریحاً
بهینجناهداینحوهقانونزمینه،ایندرقانونتنهازیراندارد،روشنیکامالً

-وشرانواعمختلفهایجنبهتمامینتوانستههمآنکهاستنابارورزوجین
یاریبسدرقانونایندرگذارقانونسکوت.بگیردبردرراباروریکمکهای

توجهابراجدیدقانونتدوینبهنیازکهاستمذکورقانوننقایصازموارد،از
سالمیافقهحوزهدراین،برعالوه.کندمیتررنگپراسالمیاصیلمنابعبه

قانونیمتنظبراینظربهترینتاگرفتهصورتنظراتوآراتطبیقبایدنیز
هایاولویتازیکی.شودانتخابمثلتولیدحقمختلفهایجنبهدرباره
مطرحرامثلتولیدحقهایجنبهتربیشحکمکهاستآننیزاسالمیدیدگاه

نآورددستبهامکانندارد،وجودحکمیفعالًنیزایمسألهدراگرونموده
.استفراهمآن





نمونه اهمیت و ضرورت



تحقیقضرورتواهمیت

-یشپوجنیناسقاطباروری،کمکهایروشزمینهدربسیاریهایبحثچندهر
ایندرهاآنآثاروهاروشاینحکمبیانبهاماگرفته،صورتبارداریازگیری

تا،پژوهشاینبررسیزاویهکهاستحالیدراین.استشدهاکتفاهاپژوهش
ولمثتولیدموضوعمبناییصورتبهپژوهشایندرزیرااست؛متفاوتحدی

وانگلیسایران،حقوقوحقهاینظریهاسالم،حقوقینظامدرانسانباروری
مهماربسیمطالعهمورددامنهدرمباحثاینجایگاه.استشدهبررسیآمریکا

هاییانبنبرمبتنیکامالًمثلتولیدحقزمینهدرمطرحهایدیدگاهزیرااست،
هاییششکوتاکنون.هاستنظاماینازیکهرشناسیانسانوبینیجهانفکری،

کاتبموحقنظریاتدرآنمنشأبهگرفته،صورتموضوعاتاینتبییندرکه
ودنبوحکمیاحقدرموضوعاینمبنایاین،برعالوهونداشتهتوجهحقوقی

ابپژوهشایندر.استنشدهمشخصنیزاسالمحقوقینظامدرآنمحدوده
چونیمسائلحلجهتدرمناسبراهکاری،(منشأ)حقاینجایگاهدرستتبیین
وداریبارازگیریپیشهایوشرجنین،جنسیتتعیینباروری،کمکهایروش

.شودمیارائهجنیناسقاطنهایتدر



های اساسیپرسش-6

های ضرورت طرح پرسش

اساسی

پرسش هایهای ویژگی

اساسی تحقیق



نمونه سواالت پژوهش



سؤاالت تحقیق•
در این قسمت به طرح سؤال های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته •

:می شود
طرح سؤال اصلی پژوهش. 1-2-1•
ماهیت حق هویت کودکان در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون•

بین المللی حقوق کودک چگونه است؟
طرح سؤال های فرعی پژوهش. 1-2-2•
مصادیق حق هویت کودک در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک•

چیست؟
مصادیق حق هویت کودک در فقه امامیه شامل چه مواردی است؟•
نقاط ضعف قوانین ایران در اجرای حق بر هویت کودک چیست؟•



های تحقیقفرضیه-7
لزوم طرح 1

فرضیه های

پژوهش
2 شیوه 

فرضیه سازی

3 ویژگی 

فرضیه ها



قیقنمونه فرضیه های تح



فرضیه اصلی تحقیق. 1-3-1•

ون به نظر می رسد حق بر هویت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسی-1•

.بین المللی حقوق کودک یک حق محض است

فرضیه های فرعی تحقیق. 1-3-2•

عیت و به نظر می رسد کنوانسیون حقوق کودک از عناصر هویت کودک، نام، تاب-1•

.ارتباط والدینی را بیان داشته است

نیه، به نظر می رسد حق بر هویت کودک در فقه امامیه شامل حق داشتن نام و ک-2•

.حق داشتن والدین و بودن با آنان، حق نسب و غیره است

ب و به نظر می رسد اجرای این حق با موانع جدی مانند عدم وجود قوانین مناس-3•

.عدم تبیین مناسب ابعاد مختلف این حق و راهکارهای اجرایی روبرو است



تحقیقیا پیشینه ادبیات -8

انواع ادبیات 

تحقیق

ادله لزوم طرح 

یپیشینه تجرب

مراحل نگارش 

پیشینه
نهپیشیبخش های

منابع کسب 

اطالعات برای 

هنگارش پیشین



منابع کسب اطالعات برای

نگارش پیشینه

و مؤسساتگروه هاافراد، 

منتشرشدهاطالعات 

سایت پژوهشگاه اطالعات و

مدارک علمی ایران

جهاد اطالع رسانیپایگاه 

دانشگاهی 

ور بانک اطالعات نشریات کش

سایت شورای عالی انقالب 

فرهنگی 

سایت کتابخانه ملّی ایران

سایت کتابخانه های ایران

نورمگز

منتشرنشدهاطالعات 

ت مواد سمعی بصری و اطالعا

کامپیوتری



ینه نمونه ادبیات یا پیش

تحقیق



:دمی شونبیانموضوعاینبامرتبطپژوهش هایازنمونه هایی

کردهتالش«هویتبرکودکحق»مقالهدر(1387)اسدی-1

قالهمدروی.کندبررسیایرانقوانیندررامذکورموضوعتااست

نایوجوددلیلواشاره کردهقوانینایناجراییخلل هایبهخود

 هایتفاوتازصرف نظرآنکهنتیجهواستداشتهبیانراخلل ها

یاممستقیبه طورکهاسالمیانقالبازبعدوقبلقوانیناندک

اینتگفبایدبرخاسته اند،طفلهویتازحمایتبهغیرمستقیم

داردموجودواقعیت هایبهتوجهبابازنگریبهنیازحمایت ها

هبمحدودتنهاهمپژوهشایندامنهبنابراین.(1387:19اسدی،)

جهیتوزمینهایندردیگرحوزه هایبهچندانواستایرانقوانین

.استنداشته



لدمتوکودکخانوادگیهویتحفظحقتحلیل»مقالهدر(1392)باریکلو-2

،«شربحقوقبین المللیاسنادواسالمیحقوقنظامدرمصنوعیباروریاز

ایندر.استکردهبررسیرامصنوعیباروریازیافتهتولدکودکانهویت

8مـادهازموسعتفسـیربااروپاییدولت هایکهاستآمدهمقاله

 ویژهبهبشری،حقوقمحاکموحقوقیدکتریندرکودکحقوقکنوانسیون

متولدکودکانبهنسبتحقاینحفظورعایتاروپایی،بشـرحقـوقدادگاه

هویـتبهمربوطمقرراتدربازنگریبهناچارنیـزمصنوعیباروریاز

،(1392:81باریکلو،)شدندمصنوعیباروریازمتولدکودکخـانوادگی

باروریکمکروش هایازناشیکودکانهویتموضوعبهصرفاًمقالهاین

.استرحاضپژوهشدامنهازمحدودتربسیارآندامنهدرنتیجهاست،پرداخته



عنوانبامقاله ایدر(1396)بافقیزادهغنیوروشن-3

،«ودککعالیهمصالحبستردرهویتبرحقوبازفرزندخواندگیِ»

می شوندهگرفتسرپرستیبهکهکرده اندبررسیراکودکانیهویت

بهودکانکهویتیاطالعاتدرکهمی گیرندنتیجهچنیندرنهایت،و

ثبتبایدکودکاولیهمادروپدراطالعاتگرفته شدهسرپرستی

ومی دانندضروریسجلیاسناددرصرفاًراآندرجالبته.شود

ونروش)می کننداشارهزمینهایندراجراییخلل هایبههمچنین

موضوعبهمحدودنیزمقالهاین.(1396:509بافقی،زادهغنی

پژوهشدرحالی کهاست،آندرهویتبحثوفرزندخواندگی

.می کندنگاهموضوعاینبهکالنمنظرازحاضر



کودکهویتحقبررسیبهبه نوعیهرکداممذکورپژوهش های

موردبحثمختلفزمینه هایدرراحقاینهرکداموپرداخته اند

یامرکودکانبرایحقایناهمیتدریافتمی توانوداده اندقرار

رسیبروبحثنیازمندحقاینبااین وجود،امااست،انکارناپذیر

ت؛اسنشدهپرداختهمهماینبهبایدآن چنان کهواستبیشتر

اینبهکودکان،هویتحقاهمیتبهتوجهبااستالزمبنابراین،

.بشودبیشتریتوجهموضوع



(با توجه به موضوع پژوهش)اهداف -9

اهداف

مفهوم و 

انواع هدف

هدف کلی

اهداف 

اختصاصی

ویژه یا )

(جزئی

هایویژگی

هدف 

مناسب



نمونه اهداف تحقیق



تحقیقاهداف •

تعیین جایگاه فقهی و حقوقی موضوع تحقیق •
تعیین حدود و ثغور موضوع با هدف استنباط فقهی•
ا کشف خالءها و موانع شرعی و قانونی مربوط به موضوع ب•

گذاریهدف ارائه پیشنهادهایی در زمینه قانون
کشف اصول و قواعد حاکم بر موضوع •
مصادیق بررسی تطبیقی قوانین ایران، انگلیس و آمریکا در•

حق تولید مثل 



تحقیقروش -10



دانشمدیریتیااطالعاتگردآوریروش-11

اطالعات و مدارک موجود 

(  ایکتابخانهاسنادی یا )

سایر روش ها شامل 

مشاهده، مصاحبه و 

.... (پرسش نامه و 



تحقیقهاینوآوری-12

تحقیقاحتمالیکاربردهای-13
تحقیق هایمحدودیت-14
هاواژهعملیاتیتعریف-15



منابع-16
پروپوزالحجم-17
اخالقیمالحظات-18
زمانیجدول-19
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**جمع آوری داده ها1

**نگارش نسخه اولیه2

**نگارش نسخه ثانویه3

*تایپ4

5



تمرین



اهدانشگسایتازراخوددانشکدهپروپوزالفرم-1

.کنیددانلود

تمایلکهموضوعیهربارامسألهبیانقسمت-2

.نماییدتکمیلدارید،

.بنویسیدفرضیهیکوسوالیک-3

.زاییدبیففرمبهراپژوهشپیشینهموردیکفقط-4

.سیدبنویراکتابیکومقالهیکفقطهممنابعدر-5



سطتوشنبهسهروزدرمذکورتمرینازهاییبخش-6

.شدخواهدقرائتکالسدرشما

موفق باشید



:مختصرتوضیح

ولمسائعنوان،توضیحشاملصفحهیکحددرمسألهبیان

.استآنابعادیاخودموضوعپیرامونمشکالت

بیاتادوتحقیقاتوعلومهایدانشکدههایرشتهبرای:سوال

صلفبرمتناظروشودنمیآغازآیاباسوالانسانیعلومو

.استنامهپایانهای

یاآباسوالاجتماعیعلومدانشکدههایرشتهبرخیبرای

.شودمیآغاز



:مختصرتوضیحادامه

.بودخواهدسوالبهپاسخدروخبریجملهفرضیه

ازشیبخوپژوهشروشسال،نویسنده،نامشاملهمپیشینه

.استگیرینتیجه

:منابعتنظیمنحوه

.سمت:تهران.خانوادهحقوق.(1390)ناصرکاتوزیان،:کتاب

حقوقمجله.«حکموحق».(1390)ناصرکاتوزیان،:مقاله

.78-4،55شماره،1دوره.خصوصی



پایان


