
 صوصی خرشته حقوق  کارشناسی ارشد نامه های پایانلیست  

نام  ردیف

 دانشجو

استاد   پایان نامهعنوان 

 راهنما

 تاریخ دفاع استاد مشاور

قاسم السید ابو 1

 صفدری

 92/11/29 پور اسماعیلیدکتر  نجفی اصلدکتر مطاله تطبیقی اثر قرار داد خصوصی بر حقوق و وظایف زوجین

 92/11/29 پور اسماعیلیدکتر  برزوییدکتر  یت غذایی از منظر حقوق تطبیقیننظام حقوقی حاکم بر ام میالد فرهمند 9

طاهره نبی زاده  9

 کفشگر

 7/7/29 پور اسماعیلیدکتر  نجفی اصلدکتر  قوانین حاکم  بر بیع الکترونیکی

عبداهلل شیخ  4

 زاده

 92/11/21 برزوییدکتر  نجفی اصلدکتر  کامن ال ولیت مدنی درحقوق ایران ونظامئبرسی تطبیقی موانع مس

عبدالرافع عرب  2

 یوسف آبادی

 94/7/21 برزوییدکتر  شم آبادیدکتر  ی  مدیران ددارمسولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال غیر قرا

 - پور اسماعیلیدکتر  نصیریدکتر  بررسی حقوق  مولود ناشی از شبیه سازی پور فاطمه شهریاری 6

پور دکتر  سیاربسی ماهیت واعتبار نکاح  ربر معصومه دلبری 7

 اسماعیلی

 6/7/29 برزوییدکتر 

 7/7/29 پور اسماعیلیدکتر  نجفی اصلدکتر  مطاله تطبیقی  شرایط عمومی وآثار قرادادها  درحقوق ایران وافغانستان مرتضی محقی 8

 سیداحمد 2

 موسوی

سید محمد دکتر  اصلنجفی دکتر  نقش عرف در حقوق اسالم وایران

 حسینی

97/11/29 

 91/7/21 سلمانی ایزدیدکتر  نصیریدکتر  اثر انقضای مدت در تعهدات مدت دار ود طوسیممح 11

حمید رضا  11

 صالحی

 92/11/21 پور اسماعیلیدکتر  نجفی اصلدکتر  آثار ومسولیت ناشی از بطالن  قراداد

حمید نارنجی  19

 ثانی

عبدالرسول دکتر  نصیریدکتر  درمقابل  سند رسمی مالکیتدعوی استماع قابلیت  

 دیانی

91/9/21 

 91/6/21 نجفی اصلدکتر  نصیریدکتر  در حقوق ایران  بررسی رحم جایگزین بهروز یار علی 19

 8/19/82 نصیریدکتر  شم آبادی دکتر  بررسی مسولیت مدنی  ناشی از تبلیغات بازرگانی زینب مسعودی 14

 91/7/21 نجفی اصلدکتر  نصیریدکتر  انتقال دین در حقوق مدنی ایران محمد رجبی 12

 14/7/29 سلمانی ایزدیدکتر  نجفی اصلدکتر  مبانی اصول حقوق  رقابت  در ایران انسیه زینلی 16

 1/11/21 نصیریدکتر  شم آبادیدکتر  ئل حقوقی  فضای سایبربرررسی برخی  از مسا رویا انصاری 17

کرامتی زهرا   18

 تبار

پور دکتر  نکاح فسخعیوب موجب   ضییقبررسی توسعه  یا ت

 اسماعیلی

 91/11/29 برزوییدکتر 

حسین سلطانی   12

 رد فرامرزیگ

 19/7/21 نجفی اصلدکتر  برزوییدکتر  ی  الکترونیکی  درحقوق ایران ضامبررسی ا

احمد متدین  91

 طوسی

 19/19/21 نصیریدکتر  برزوییدکتر  بررسی ونقد الیحه جدید حمایت از خانواده

انی ارحیم بحر 91

 فرد

 92/11/21 برزوییدکتر  شم آبادیدکتر  حقوق مسئولیت  حرفه ای

 11/7/21 پور اسماعیلیدکتر  شم آبادیدکتر  مطاله تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و اتحادیه اروپا بهروز  ثابتی 99

 19/7/21 نصیریدکتر  برزوییدکتر  موضوعه  ایران بیع حق در فقه و حقوق ینیمحمد قا 99

فاقد سند مانهای ت  ثبت اراضی و ساختعینفد وبررسی قانون تعیین و تکلیف  و ض سیرویا عبا 94

 رسمی

 14/7/29 دکتر پور اسماعیلی برزوییدکتر 

 14/7/29 برزوییدکتر  نجفی اصلدکتر  ماهیت حقوق جریان ثبتی مریم رضایی 92

رت  محصوالت کشاورزی  با استانداری های  سازمان هماهنگی قواعد حاکم  برتجا یکاظمحسن  96

 تجارت جهانی

دکتر پور 

 اسماعیلی

 91/11/29 برزوییدکتر 

 7/19/82 برزوییدکتر  شم آبادیدکتر  بال ایرانتنظام دادرسی  در فو  یرمحسین مال 97



حسن باقری دکتر  برزوییدکتر  اجتماعی  مهریه های سنگین -آثار حقوقی سمیه یعقوبیان 98

 نیا

92/11/29 

جواد  محمد  92

 نظرپور

 92/11/21 برزوییدکتر  شم آبادیدکتر  بررسی ماهیت  حقوقی و کالت  نامه های  بال عزل

 12/11/29 پور اسماعیلیدکتر  برزوییدکتر  بر ضرورت تشکیل  دادگاهای  تجاری با تاکید علل اطاله  دادرسی در محاکم علیرضا صادقی 91

 12/7/21 نجفی اصلدکتر  برزوییدکتر  تهدید مالکیت اموال  غیر منقول  در حقوق  ایران رامیگنرگس  91

 12/7/21 نجفی اصلدکتر  برزوییدکتر  نقد وبررسی قوانین  ومقررات  اصالحات ارضی در ایران زهرا داستانی 99

  

 


