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:اهداف اختصاصی
:در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود

نماید؛را شناسایی و ویژگی هر قسمت را تشریح پایان نامه یک ساختارمعمول •
؛ پایان نامه نویسی را تشریح نمایدفرایند •
نحوه نگارش طرح نامه را فرا گیرد؛•
به اصول صحیح مستند سازی پی ببرد؛•
را فرا بگیرد؛پایان نامه آیین نگارش و پیرایش یک •
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؛نوین پژوهش را بشناسد و به کارایی آنها پی ببردابزارهای •

؛کاربرد اینترنت در حقوق پی ببردبه •

؛نحوه جستجوی هدفمند در پایگاههای علمی را فرا بگیرد•

نماید؛انواع سرقت های ادبی را شناخته و نحوه پیشگیری از آنها را تشریح •

.بر اساس روش های آموزش دیده ارائه نمایدطرح نامه ای •
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:محتوی و فرایند تدریس

محتوی و فرایند زمان/جلسه
معرفی درس و آشنایی کلی با روش های نوین تحقیق جلسه اول

ویژگی ها و فرایند پایان نامه نویسی جلسه دوم
ساختار و ویژگی های طرح نامه پژوهشی  جلسه سوم

جمع آوری اطالعات و داده ها جلسه چهارم
مستند سازی، آیین نگارش و پیرایش و جلوگیری از سرقت ادبی جلسه پنجم
ابزارهای نوین پژوهش و کاربرد اینترنت در پژوهشهای حقوقی جلسه ششم

ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه هفتم
ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه هشتم
ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه نهم
ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه دهم
ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه یازدهم
ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه دوازدهم
ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه سیزدهم
ارائه حضوری تحقیقات تصویب شده و رفع اشکال جلسه چهاردهم
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:وظایف دانشجو

؛شرکت فعال در مباحث کالس•

؛پیش مطالعه راجع به محتوا و مباحث هر جلسه•

.مقررشده در تاریخ طرح نامه پایان نامه تصویب ارائه •
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:شیوه ارزیابی

نمره2:     کالس و ارایه حضوری طرح نامهفعال در شرکت •

.نمره18:   شدهتصویب کتبی طرح نامه تحقیق ارائه •
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:منابع درس

:منابع فارسی

.، دکتر حسین آل کجباف، انتشارات جنگلبا تأکید بر پایان نامه نویسی: روش تحقیق در علم حقوق•
، دکتر یزدان منصوریانصد نکته در پایان نامه نویسی•
.، دکتر علی عباس حیاتی، نشر میزاننحوه نگارش پایان نامه: روش تحقیق در علم حقوق•
.  ، سید محمد علی پوربخش، نشر میزانروش تحقیق در علم حقوق•
.، دکتر محمد جواد جاوید، نشر مخاطبروش تحقیق در علم حقوق•
.، نور محمد صبری، نشر میزاندرآمدی بر روش تحقیق در حقوق•
.، دکتر بیژن عباسی، انتشارات خرسندیروش پژوهش در دانش حقوق•
.جوان، نشر چاپاردکتر جعفر-، دکتر عبداهلل عبداللهی(کتاب دوم)روش و روش شناسی : درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی•

http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/7397/100_Hints_to_Write_a_Thesis_arshyan_mihanblog_com_.pdf
http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/7397/100_Hints_to_Write_a_Thesis_arshyan_mihanblog_com_.pdf
http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/7397/100_Hints_to_Write_a_Thesis_arshyan_mihanblog_com_.pdf
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:منابع انگلیسی

•Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, William Lawrence Neuman, Pearson Pub.

•Legal Research and Writing, Anwarul Yaqin, Lexis Nexis.

•Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research, Michael Salter and Julie Mason, Pearson Longman Pub.

•Research Methods for Law, Mike Mc Conville and Wing Hong Chui, Edinburgh University Press.

•International and Foreign Legal Research: A Course book, Marci Hoffman and Mary Rumsey, Martinus Nijhoff Publishers.

•Legal Research Made Easy, Suzan D. Herskowitz and James E. Duggan, Sphinx Pub. 

•Legal Research via the Internet, Valerie J. Atkinson Brown, West Thomson Learning Pub.

•Legal Research: How to Find and Understand the Law, Stephen Elias and Susan Levinkind, Nolo Pub.



با تشکر

دکتر بهنام رستگاری

Email: behnam.rastegari.law@gmail.com



درس سمینار

دکتر بهنام رستگاری

.........................................................................
ویژگی ها و فرایند پایان نامه نویسی

پایان نامه چیست؟
زیه ل مرتب و مدون همراه با تجگزارشی کاملی از فرایند یافتن پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حل یک مسئله توسط یک محقق از ابتدا تا انتها به شک

.و تحلیل اعداد و مدارک مستدل

:ویژگی های پایان نامه

نگارش تحت هدایت اساتید راهنما و مشاور؛. 1



دانشگاه آزاد اسالمی

درس سمینار، کارشناسی ارشد رشته حقوق
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وجود ارتباط بین مطالب هر فصل از پایان نامه با متغیرهای وابسته و مستقل و فرضیه ها؛. 2

استناد مطالب به منابع علمی معتبر؛. 3

ارتباط مطالب فصول پایان نامه با عنوان اصلی پایان نامه؛. 4

.  نقد و بررسی ماهوی و شکلی پایان نامه توسط استاد داور. 5
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:فرایند نگارش پایان نامه

انتخاب موضوع؛. 1

تنظیم طرح تحقیق؛. 2

آغاز نگارش بدنه اصلی تحقیق؛. 3

نگارش نتیجه گیری تحقیق؛. 4

.ذکر منابع. 4
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:نحوه انتخاب موضوع

:منابعی که جهت انتخاب موضوع می توان از آنها استفاده نمود

کتب. 1

مجالت تخصصی. 2

پایان نامه ها. 3

تجارب شخصی . 4

مشورت با اساتید و متخصصان. 5

مشورت با سازمان های مرتبط. 6
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عنوان تحقیق و ویژگی های آن
.تحقیق استمحتوایو ماهیتعنوان تحقیق بیانگر 

جذاب، دقیق و بدون ابهام باشد؛•
؛خالصه، روشن و رسا باشد•
نبایستی بیانگر نتیجه تحقیق باشد؛•
در برگیرنده تمام مطالب و محتویات پایان نامه باشد؛•
نباید به صورت جمالت خبری، سوالی و شرطی باشد؛•
استفاده شود؛... و « تحقیق»، «مطالعه»، «تحلیل»، «بررسی»نباید از کلماتی چون •
نبایستی از واژه های مترادف، نامتعارف و التین استفاده شود؛ •
از لحاظ محتوا جدید باشد؛•
.دارای منابع و ماخذ تحقیقی باشد•
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قسمتهای مختلف یک طرح نامه
انتخاب موضوع و عنوان تحقیق. 1
موضوع بایستی چالش برانگیز و برای حل یک مشکل و نیاز جامعه باشد؛•
دارای دامنه محدود، جزیی، روشن و معین باشد بلکه نه کلی مبهم و گنگ؛•
نو و جدید باشد و یا زاویه بررسی متفاوت باشد؛•
دارای منابع علمی کافی برای تحقیق باشد؛•
مورد عالقه محقق باشد؛•
عنوان باید با مساله و مشکل تحقیق همخوانی داشته باشد؛•
کوتاه و مختصر باشد؛•
.در عنوان بایستی از واژگان تخصصی و ادبیات خاص حقوقی بهره جست•
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(تبیین موضوع) بیان مساله تحقیق. 2

آغاز بیان مساله با ذکر یک مقدمه و تعریف مساله؛•
معرفی اجمالی تحقیق با بیان حدود و اجزای آن همراه با تشریح دقیق مساله؛•
بیان کلیات موضوع، تاریخچه، ماهیت، وسعت و جنبه های مجهول؛•
بیان عوارض و مشکالت ناشی از مساله تحقیق و چرایی پرداخت به موضوع؛•
.بیان مطالب و مسایل از کلی به جزئیِ مرتبط با موضوع•

حقیق در مبانی یک بیان مساله خوب بایستی  ضمن ساده و شفاف بودن در ذهن محقق طرح سوال کند و باعث سوق دادن او به سوی ت
.نظری مساله کند
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تحقیقپرسش های . 3

پرسشییک جمله ، دارای جنبه تحلیلی و راجع به کیفیت موضوع و ابعاد آن در قالبعنوان تحقیقیک سوال ناظر به : پرسش اصلی•

آنهادر جهت تبیین پرسش و موضوع اصلی تحقیقو ذکر جزئیات راجع به : پرسش های فرعی•

بایستی شامل تمامی تمامی مطالب پایان نامه باشند؛•
نمایند؛بایستی واجد امور مجهول باشند و مرزها و چارچوب تحقیق را مشخص پرسش ها •
آغاز .. با آیا، چرا و چگونه و) ند باشو چگونگی کیستی داشته باشند و ناظر به چیستی، ( بلی و خیر)نبایستی جنبه استفهامیپرسش ها •

؛(شوند
.نبایستی تکراری باشند•
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فرضیه های تحقیق. 4
.هدف از ذکر فرضیه ضمن ایجاد انگیزه، جهت دهی به تحقیق و پیش بینی رویدادها و پیشنهاد راه حل هاست

.قیق را فراهم آوردپاسخ اصلی به مساله پژوهش به صورت رابطه ی میان علت و معلول که بتواند پاسخ پرسش اصلی تح: فرضیه•
ه واقعیت بپیوندد و فرضیه پاسخ مقدماتی، احتمالی و حدسی به پرسش اصلی تحقیق  در قالب جمالت خبری است که ممکن است ب•

.یا نپیوندد
. ندپرسش های فرعی تحقیق در راستای فرضیه اصلی هستمقدماتی، احتمالی و حدسی به پاسخ های : فرضیه های فرعی

:ویژگی های فرضیه
واضح، روشن و قابل فهم باشند؛•
در پاسخ به پرسشهای تحقیق طرح شوند؛•
آزمون پذیر باشند؛•
(.فقر و  ارتکاب بزه) بیان کننده رابطه دو متغیر باشند•
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تحقیقاهدف . 5

که محقق یه سوال در واقع همان پاسخی است. هدف یک جمله خبری است که بیانگر ارتباط دو یا چند متغیر تحقیق را بیان می کند•
.یا سواالت تحقیق می دهد

.تقسیم شونداهداف فرعی و هدف اصلی اهداف میتوانند به . هدف با انگیزه، علت و چرایی تحقیق متفاوت است•
ویژگی اهداف

قابل حصول باشند؛•
صریح و روشن باشند؛•
قابلیت اندازه گیری داشته باشند؛•
نه خیلی کلی و نه خیلی جزیی باشند؛•
(.از لحاظ تعداد) ارتباط کیفی با فرضیه ها و مساله نه ارتباط کمی•
.تهیه شوندتبیین نمودن، تعیین کردن، مشخص نمودن، مقایسه کردن،: با زبان علمی و با استفاده از افعال مناسب برای اندازه گیری و سنجش مثل•
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تحقیقموانع و مشکالت . 6

مصاحبه وبیان مشکالت، موانع و محدودیتهای خارج از اراده محقق مانند جدید بودن موضوع، کمبود منابع، محرمانه بودن اسناد، مشکالت انجان
گذارد غیره که کم و بیش بر کیفیت تحقیق اثر می 

:ازقبیل
محدودیت زمانی؛•
کمبود منابع پژوهشی؛•
کمبود منابع مالی؛•
عدم همکاری سازمان های مرتبط با موضوع؛•
مشکالت شخصی؛•
.ناهماهنگی اساتید راهنما و مشاور•
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اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

بیان تفاوت تحقیق با تحقیقات مشابه قبلی ضمن بیان با اهمیت ترین مطالب پژوهش

:در این قسمت محقق باید بیان کند که

چرا انجام تحقیق ضرورت دارد؟•
انجام تحقیق چه کمکی به جامعه می کند؟•
چه خالیی را پر نموده است؟•
چرا در این مقطع زمانی باید این تحقیق صورت گیرد؟•
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پیشینه و ادبیات تحقیق. 8

؛ه دومدستو دسته اول در قالب منابع ( آسیب شناسی)ذکر و بازنگری جامع و انتقادی تحقیقات گذشتگان در باره موضوع

اهمیت پیشینه تحقیق
اثبات جنبه های نو تحقیق؛•
بیان کاستی های تحقیقات قبلی؛•
تاکید بر نحوه جبران کمبود توسط تحقیق حاضر؛•

«چه میخواهیم انجام دهیم» ، « چه نمیدانیم»، « چه میدانیم»بیان 
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روش تحقیق. 9
:تحقیق به لحاظ هدف، نتایج و کارکرد

تحقیق کاربردی
بهبود و ارتقای تحقیقی است در جهت شناخت و بررسی مشکالت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و یافتن راه حل برای آنها به منظور•

یشتر نیاز به سطح کمی و کیفی زندگی انسان که دارای ماهیت عملی است و در راستای حل مشکالت موجود به کار می آید که ب
.فعالیت میدانی دارد

(نظری) تحقیق بنیادین
الن پژوهشی محض و دارای اهداف بلند مدت و راهبردی به منظور تولید علم نوین و ارتقای آن و شناخت پدیده ها و مسائل ک•

.تحلیلی دارد-اجتماع که بیشتر جنبه توصیفی
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تحقیق توسعه ای
وجود است تحقیقی ناظر برنوآوری در فرایندها، روش ها، راهکارها، ابزارها و محصوالت به منظور توسعه و بهبود و ارتقای وضع م•

.که دارای جنبه تجربی است

:تحقیق به لحاظ ماهیت موضوع و روش
تحقیق اکتشافی

ا به دنبال کشف محقق در اینج. تحقیقی است فاقد فرضیه که به کشف و آشکار سازی روابط موجود با چینشی منظم می پردازد•
.چیستی یک پدیده حقوقی است

تحقیق توصیفی
العات بیان و گزارش یک وضعیت، موضوع، شرایط و ویژگی های پدیده ها بدون دخالت و اظهر نظر درباره ی آنها از طریق مط•

.کتابخانه ای، مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه  ویا نمونه گیری
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تحقیق تحلیلی
. بررسی یک پدیده به همراه تحلیل موضوع و تفسیر آن از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها•

تحقیق تاریخی
.د آنهابررسی و تبیین و توصیف رخدادهای به وقوع پیوسته گذشته از طریق گرداوری اسناد و تجزیه و تحلیل و نق•

تحقیق تجربی
.کشف روابط علی و معلولی میان پدیده های آزمایش شده از طریق آزمایش علمی و آزمایشگاهی پدیده ها•
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روش های گردآوری اطالعات
.استگرداوری اطالعات یکی از مراحل مهم فرایند تحقیق است که ناظر به جمع آوری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق

روش کتابخانه ای. 1
.ی و یا آنالیناستفاده از منابع کتابخانه همچون کتب، نشریات، مقاالت، آرای قضایی، اسناد، آمارها و تجزیه و تحلیل آنها به شکل کاغذ•

روش میدانی. 2
یشتر ناظر بر و تجزیه و تحلیل آنها که بپرسش نامه ، مصاحبه، مشاهدهجمع آوری اطالعات از طریق حضور در محیط بیرون به وسیله ابزارهای •

.آمار و ارقام می باشد

ادراکی جمع آوری اطالعات از طریق حضور در محیط زندگی پدیده های زنده و یا اشیاء و ثبت مشخصات از طریق حواس و یا ابزارهای: مشاهده-
مثل عکس یا فیلم



دانشگاه آزاد اسالمی
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.یگفتگوی هدفمند، مستقیم و زنده محقق با پاسخگو در جهت کسب و جمع آوری اطالعات به شیوه رودرو، تلفنی و یا اینترنت: مصاحبه-

ابق با اصول صحیح پرسش های کتبی مربوط به موضوع تحقیق و متغیر های مورد سنجش از پاسخگو به شکل حضوری و یا غیر حضوری که مط: پرسش نامه-
.تنظیم شده باشند

ها به همراه استفاده از سخنرانی صاحبنظران درباره موضوع تحقیق در سخنرانی ها، نشست ها، دوره های آموزشی، کارگاه های آموزشی و همایش: سخنرانی-
.ذکر نام سخنران، عنوان سخنرانی و زمان و مکان سخنرانی

ه، مصاحبه و گردآوری و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مریوط به رویدادهای روزمره با هدف تکمیل روشهای مشاهد(: تحلیل محتوا) بررسی اسناد و مدارک-
.یا پرسشنامه از طریق از طریق بررسی منظم اشکال گوناگون ارتباطی با الگوهای مستند به شکل عینی
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سازماندهی تحقیق . 10

.استبخش ها ولفصوقالب بیان اجزا و دسته بندی تحقیق به شکل جمالت خبری که منعکس کننده مکان مباحث و مطالب مورد بحث از کل به جزء  در •
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مراحل انجام تحقیق

. ه منابع تحقیق فرا می رسدنوبت به مرحله کتابشناسی و تهی( شناخت مساله و حدود و ابعاد تحقیق) پس از انتخاب موضوع و انتخاب عنوان تحقیق و تهیه طرح نامه. 1
منابع بایستی بر اساس اهمیت و ارتباط با موضوع تقسیم بندی شوند؛

حقیق تغییر نکند؛البته الزم نیست این فهرست تا انتهای ت. مرحله مطالعه اجمالی منابع و تهیه فهرست مقدماتی مطالب جهت تعیین چارچوب کلی تحقیق. 2

مرحله مطالعه دقیق مطالب مرتبط و یادداشت برداری؛. 3

.مرحله آغاز نگارش تحقیق و اعمال اصالحات نهایی و پایان تحقیق. 4
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قسمتهای مختلف پایان نامه

صفحات مقدماتی. 1
طرح روی جلد•

صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم•
صفحه عنوان•
صفحه صورت جلسه و تایید داوران•
صفحه تقدیم•
صفحه تشکر و قدردانی•
واژگان کلیدی/نتایج/ روش کار/ زمینه و هدف: چکیده فارسی شامل•
فهرست مطالب•
فهرست جداول، نمودارها، شکل ها•



دانشگاه آزاد اسالمی
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دکتر بهنام رستگاری:  مدرس

متن اصلی پایان نامه. 2

.ولی بهتر است طرح نامه آورده شود(.  نظر دکتر آل کجباف)فرضیه ها  / اهداف/ بیان مساله: فصل اول•

.در طرح نامه قبال بیان شده است(. نظر دکتر آل کجباف)بر مطالعات بیان چارچوب پژوهش و مروری : فصل دوم•

(. نظر دکتر آل کجباف)....محدودیت های پژوهش و/ نحوه گردآوری اطالعات/ محیط پژوهش/ جامعه پژوهش/ نوع پژوهش: فصل سوم•

(.نظر دکتر آل کجباف)بیان یافته ها: فصل چهارم•

.چکیده انگلیسی و صفحه عنوان انگلیسی(.نظر دکتر آل کجباف)قسمتهای بحث، نتیجه گیری، پیشنهادها، منابع،: فصل پنجم•
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نحوه مستند سازی و ارجاع به آثار دیگران

:انواع نقل قول

.با ذکر کامل منبع» « نقل عین مطالب دیگری بدون هیچ تغییری در داخل گیومه : نقل قول مستقیم. 1

.برداشت محقق از مطالب دیگران به زبان خودمان با ذکر کامل منبع: نقل قول غیر مستقیم. 2

.ق افزوده می شودبیشتر و جدیدتری استفاده شود  به اعتبار تحقی(  کتابها، مقاالت علمی و پایان نامه ها)در کل هرچه در نگارش تحقیق از منابع علمی •
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آشنایی با  نحوه و فرایند آغاز پایان نامه و فرم تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی

انتخاب موضوع و مشورت با استاد مرتبط و متخصص. 1

بر اساس فرم تهیه پروپوزال موجود در مرکز پژوهش دانشکده( گروه مرتبط)نگارش طرح نامه و ارایه به دانشکده . 2

دریافت نظر گروه مبنی بر تأیید موضوع. 3

آغاز به کار نگارش و تهیه فرم گزارش پیشرفت کار و تعداد مالقاتها با استاد راهنما. 4

نگارش پایان نامه بر اساس آخرین فرم تدوین پایان نامه . 5

.تقلیل می یابددر صورت درخواست استاد مشاور برای راهنمایی اصول شکلی نگارش پایان نامه تعداد داوران نهایی از دو نفر به یک نفر: نکته


