
 نام دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاعیه فایل چکیده
03/7/99 چکیده  زهرا نقره ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایران د.عظیم زاده د.داوودی 

30/7/99 چکیده خانواده حقوقی نظام در احسان اصل جایگاه د.مومن د. عظیم زاده   سیده زهرا حسینی 

12/8/98 چکیده خانواده بر آن تاثیر و خانوادگی جرایم از قضازدایی د.عباسی د.پورعبداهلل   رکسانا بوغدار 

 چکیده
10/6/98  

 
 د. صفاری نیا د. مومن

 منظر از خانواده بچارچو در خواه توان افراد حقوق از حمایت

ایران حقوقی نظام و المللی بین موازین  
 معصومه منفرد

17/7/99 چکیده  
 حسینی.د

 اکبرنژاد
 د. مهدوی کنی

 و داخلی نظام در خانواده سالمت حق تحلیلی – تطبیقی بررسی

باروری حق بر تاکید با المللی بین نظام  
 زینب صمدیان

8/22/98 چکیده  سارا رضایی جایگاه قاعده ی اضطرار در حقوق خانواده ایران د.مومن د. ایزدی 

03/7/99 چکیده وق خانواده ایران.گستره قاعده تسلیط در نظام حق د. حق خواه د. مومن   سمانه رضوی 

10/6/98 چکیده  د. مومن 
د. عظیم زاده 

 اردبیلی
 مهدیه مسجد جامعی وکالت، تفویض و تخییر در طالق در نظام حقوقی ایران

4/23/98 چکیده  فاطمه زهرا ابراهیمی نقش اختالالت جنسی در حقوق زوجین د.محقق داماد د.پورعبداله 

8/22/97 چکیده  د. صفاری نیا د. مومن 
قی اسناد بین المللی و نظام حقوق سالمندان ، بررسی تطبی

 حقوقی ایران
 فاطمه حیدری

13/21/96 چکیده  د.محقق داماد د.مومن 
رابطه مشارکت اجتماعی زنان با حقوق اعضای خانواده در نظام 

 حقوقی ایران
 کوثر مومن زاده

5/0/97 چکیده  د.عباسی د.پورعبداله 
تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و 

 راهکارهای قانونی مرتبط با آن
 عاطفه یوسفی طوسی

14/0/99 چکیده  د.الیاسی 
د. عظیم زاده 

 اردبیلی

 به ناظر اشتغال حوزه در جمعیت قوانین شناسی آسیب

العالی-مدظله) ای خامنه امام ابالغی کالن هایسیاست  
 زینب خیراندیش

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275618-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606282936-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275686-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275719-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276707-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275759-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276547-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275957-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275879-1-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275654-.pdf


24/22/97 چکیده  د.پورعبداله 
 د.صفاری نیا

 

احیا و بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی در اسناد بین المللی و 

 نظام حقوقی ایران
 نفیسه سادات جعفری

25/21/97 چکیده  د.پورعبداله د. محقق داماد 
ر آن در رفع خالء و ایجاد وحدت رویه در قاعده المیسور و آثا

 دعاوی مالی و غیر مالی نهاد خانواده
 معصومه طیار

23/4/99 چکیده  د.عظیم زاده د.ایزدی 
بایسته های قوانین در حمایت از زوجین در برابر آسیب های جنگ 

 نرم
اهره محمدیط  

20/21/96 چکیده  مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آن د. محقق داماد د.پورعبداله 
 مهسا صفی آریان

 چکیده

25/22/97 چکیده  د.پورعبداله خانم مومن 
حقوق زوجین در اقدامات جراحی زیبایی و مسئولیت مدنی ناشی 

 از آن
 فاطمه شمس

 

17/6/2097 چکیده  د.داودی 
د.عظیم زاده 

 اردبیلی
نقش و تاثیر آن در تحکیم و اضمحالل خانواده جرایم جنسی و  

 زهرا حاجی جعفری

 

1/4/97 چکیده  د.محقق داماد د. شبابی 
رویه قضایی و فرایند دادرسی دعاوی نکاح و طالق ایرانیان غیر 

 مسلمان
ادصفورا رحمانی نژ  

 

 چکیده
 

0/4/97  
 د. عباسی د.پورعبداله

نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم و انحراف با تاکید بر نظارت 

 اجتماعی فراگیر خانواده
 فاطمه عمرانی

 

35/22/95 چکیده  بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایران د.پورعبداله د. محقق داماد 
 صدیقه محمدحسنی

 

21/6/97 چکیده  د. صفاری نیا د.محقق داماد 
سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق برغذای اعضای خانواده 

 در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

سیده مائده تقوی میان 

 پشته

 

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276818-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276593-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275588-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275846-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276612-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275789-1-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275906-1-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274546-mohamad-hassani.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606283548-.pdf


12/36/96 چکیده  
د. مهدوی 

 کنی
 آزاده قاسمی برزگری سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسالمی ایران در حوزه خانواده د. عباسی

29/37/96 چکیده  
 

حق خواه د.  
 

 محقق داماد د.
 

 حق بر سالمت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران
 

 فاطمه یوسفی طوسی

35/21/94 چکیده  
 

محقق دامادد.   
 

عظیم زاده د.  
 

 استیالد و حق بر سالمت زوجین در نظام حقوقی ایران

 

عزیزپوریان زهرا  

32/22/96 چکیده  د. پورعبداله د.محقق داماد 
تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن 

 در نظام حقوقی ایران

 

 فرزانه شفیع زاده

 

19/39/96 چکیده حق خواهد. د.صفاری نیا   
بررسی تطبیقی حق بر آموزش کودک در نظام حقوقی ایران و 

 اسناد بین الملل

 

 زهرا اصل فالح

 

0/7/97 چکیده  د. مومن د. حق خواه 
مصلحت کودک در خانواده در چارچوب قانون حمایت خانواده و 

 قانون مدنی

 

 رضوان آقاجانی

 

26/22/95 چکیده  د.صفاری نیا د.پورعبداله 
حق شادی و تفریح خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی 

 ایران

 

 مریم شریعتی

14/39/94 چکیده   
عباسید.   

 
پورعبداهللد.  

 

 اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانواده

 

 عطیه رنگچی طهرانی

 

36/38/94 چکیده  
 

شبابی د.  
 

عباسی د.  
 

 وضعیت حقوقی طفل حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی

 

 فرانک عباسی

 

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275931-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276358-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276011-azizporiyan-1-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606275819-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606283524-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274302-agha-jan.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276680-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274795-rangchi.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274220-abasi-farank.pdf


35/38/94 چکیده  

 
 

پورعبداهللد.   

 
 

عباسی د.  

 

صیانت از خانواده و پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی دختران و 

 زنان در نظام حقوقی ایران

 

 سمیرا رجبی

13/38/94 چکیده  

 

محقق داماد د.  

 

 

صفاری نیا د.  

 

حقوق فرهنگی خانواده در قوانین و مقررات ایران و موازین بین 

 المللی

 

 الهه صالتی

36/37/94 چکیده  
 

عباسید.  
 

پورعبداهللد.  

 
واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تکیه بر 

مسئله تادیبچکیده   

 

 الهه راحتی

 

03/36/94 چکیده  
 

پاکزادد.  
 

محقق داماد د.  
 

الل آن در فضای سایبریبررسی نکاح و انح  

 

 زهرا جاللی

24/34/95 چکیده  
 

 علیا
 

مهدوی د.  
 زهرا شمسایی اخالق زیستی در نظام حقوق خانواده

28/30/95 چکیده  د. دادخدایی 
د. عظیم زاده 

 اردبیلی
 فاطمه مبارکی قتل در فراش

22/37/94 چکیده  فاطمه عرب نژاد مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه ی اجرای آن پورعبداهلل د. محقق داماد د. 

 چکیده
 

20/23/90 
 پورعبداهللد. محقق داماد د.

 قلمروی قاعده الحرج )نفی عسر و حرج(

 در نظام حقوق خانواده ایران
 آالسادات افقه

34/30/95 چکیده عظیم زاده د.  شکری د.   
ایی و اجرای احکام خانوادگی محاکم خارجی در نظام حقوقی شناس

 ایران
 زهرا انصاری

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274769-rajabi-kanzagh.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274825-salati.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274733-rahati.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274413-jalali.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274852-shamsaee.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276636-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274323-arab-nejad.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274243-afghah.pdf


 چکیده
 

25/22/91 
 پورعبداهللد.  اسدی د.

 نحله و اجرت المثل ایام زوجیت :

 مبانی فقهی حقوقی و موانع اجرا
 فاطمه سرخ حصاری

 چکیده
 

16/21/91  
 اسدی د. عظیم زاده د.

خصوصی در حوزه خانواده :  ارتباط حقوق کیفری با حقوق

 ضرورت، معیارها و شرایط ورود
 زهرا میرزازاده

  چکیده
10/6/90  

 پورعبداهلل د. طباطبایی د.
 شرط امانت حاضن

 در نظام حقوقی ایران
 فاطمه شریفی

 

23/30/95 چکیده  

 

حق خواه د.  

 

 

عباسی د.  

حق تحکیم روابط خانوادگی زندانیان در نظام حقوقی ایران و 

 مقایسه آن با اسناد بین المللی
 مونا عالقبند

02/32/95 چکیده شکری د.  مهدوی د.   
م خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در دکترین اسالمی تحکی

 تحقق آن
 فاطمه محمدقلی ها

  چکیده
2/4/90  

مظاهرید.   
عظیم زاده د.  

 

اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهای رفع 

 تعارض
 معصومه حمیدی پور

 چکیده
 

18/22/90  
طباطبایی د. عظیم زاده د.   

گستره قاعده الضرر نسبت به قوانین انحالل نکاح در نظام حقوقی 

 ایران
 نرگس مباشرمقدم

  چکیده
22/6/90  

 بررسی ماهیت و آثار طالق با توافق زوجین در نظام حقوقی ایران مظاهری د. همتیان
 

زاده مرضیه رحیم  

  چکیده
24/4/90  

 محقق داماد د. موسی زاده د.
سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخص 

 های رشدی

 

ویعطیه سادات صف  

22/21/95 چکیده  مهدوی د. عباسی د. 
تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از 

 خشونتهای خانگی

 

 ریحانه مهدوی صفت

 

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276571-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274618-mohammad-gholi.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276524-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274488-mobasher.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276177-rahimizade.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276731-.pdf


9/6/94 چکیده  حق خواه د. همتیان 
ع ولی قهریتصرفات فضولی غیر مشرو  

 در اموال مولی علیه
 مریم حاجی قاسم علی

  چکیده
28/21/90  

 

پور عبداهلل د.  

 

مظاهری د.  
 قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایران

 

 الهه حجازی

 
0/7/91 چکیده مهدوی د.  اسدی د.   عاطفه ذبیحی بایسته های تقنین در حوزه خانواده 

 چکیده
 

21/9/91  
پورعبداهلل  د. شکری د.   سمانه جیل ساز بررسی فقهی حقوقی نشوز زوج 

 چکیده
 

4/4/91  
دادخدایی د. پورعبداهللد.   

س در نکاح و تضمین های آنتدلی  

 در حقوق ایران
 عرفانه عقیلی

 چکیده
 

21/22/91  

 

حق خواه د.  

 

 قناد د.
نقش حمایتی خانواده در دادرسی کیفری کودکان بزهکار در نظام 

 حقوقی ایران و اسناد بین المللی
 مه قائمیفاط

12/21/91 چکیده اسدی د.  مظاهرید.   فاطمه صالحی نژاد حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان در نظام حقوقی ایران 

25/7/90 چکیده مظاهرید.  پورعبداهللد.   
اح فضولی:اجازه و رد در نک  

 ماهیت، شرایط و آثار
 سمیه حمزه خانی

 چکیده

 

5/21/91  

 

 

موفقید.  

 

 

حق خواه د.  

 

 بررسی فقهی حقوقی تغییرات راجع به مهریه پس از نکاح دائم:

 )افزایش، تنصیف و تعدیل(

 

 راحله تخت روان

 چکیده
 

13/21/91  
مهدوی د. قناد د.   مرجان توکلی پیشگیری خانواده مدار از بزهکاری کودکان )با رویکرد تطبیقی( 

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276072-hejazi.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274939-zabihi.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276656-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276199-salehi-nejad.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276292-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276267-tavakoli.pdf


 چکیده
 

12/0/90  
ادگیتوافق میان قاضی و بزهکار در جرائم خانو مظاهرید. عباسید.  مریم نانکلی 

4/22/92 چکیده اسدی د.  مظاهرید.   مریم مهاجری ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایران 

27/22/92 چکیده موسی زاده  د.  مظاهرید.   

 تاثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده

 ) استفاده از فرصت ها، مقابله با تهدیدها(

 

 عاطفه آقاجانی معمار

10/22/92 چکیده صفاری نیا د.  عظیم زاده .د   

بررسی تطبیقی حق جنین بر سالمت در نظام حقوقی ایران و 

 ایالت متحده آمریکا

 

 نیلوفر مقدمی خمامی

14/22/92 چکیده مهدوی د.  مظاهری د.   

ه در ارتباط با ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواد

 آن

 

 نیره پوررسول

7/21/92 چکیده مظاهری د.  شکری د.   سیده زهرا حسینی حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایران 

 چکیده

 

17/0/91  

 

 

صفاری نیا د.  

 

پورعبداهللد.  

 

حق والدین بر تربیت کودک و محدودیتهای آن: مطالعه تطبیقی 

 نظام حقوقی یران با اسناد بین المللی

 فروغ السادات حسینی

 
 

 چکیده
 

28/8/91  
 مهدوی د.

 

شکری د.  

 

 مریم کریمی احمد آبادی تاثیر جنون و اختالالت روانی در انحالل نکاح

18/1/93 چکیده اصغرید.  عظیم زاده د.  ی انسان در گستره حقوق خانوادهسازشبیه   محدثه معینی فر 

17/21/93 چکیده عظیم زاده د.  اسدی د.   ریحانه  آقاعبدللهی نقش دادستان در حمایت از حقوق کودک در خانواده 

10/2/92 چکیده حاجی علی د.  عظیم زاده د.   سحر نیکپور گستره حق اشتغال زوجین در نظام حقوقی ایران و آثار آن 

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276154-mohajeri.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274302-agha-jan.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276427-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276883-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274387-hossine-zahra.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276105-hosseni-forgh.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274440-karimi-ahmad-abadi.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274517-moeeni-far.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274273-agha-abdolahi.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274676-nikpoor.pdf


1/0/92 چکیده عظیم زاده د.  اسدی د.   
سیاست کیفری قانون گذار ایران و مبانی جرم انگاری در حوزه 

انوادهحقوق خ  
 زینب ریاضت

10/0/92 چکیده حاجی علی د.  داوودی د.   مهدیه محمد تقی زاده حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران 

14/0/92 چکیده اسدی د.  شکری د.   سکینه ترازی آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی 

5/23/92 چکیده مظاهرید.  شکری د.  ور و دعاوی خانوادگیتحصیل دلیل و بار اثبات در ام   آمنه شرف الدین شیرازی 

17/23/92 چکیده حق خواهد.  مظاهری د.   
جایگاه مهریه در عقد نکاح دائم با رویکردی بر ماهیت حقوقی 

 مهریه های غیرمتعارف
 الهه اسکندری

8/22/92 چکیده اسدی د.  عظیم زاده د.   فضه سادات حسینی نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایران 

21/0/91 چکیده اسدی د.  عظیم زاده د.   فاطمه ناصری تنظیم خانواده در نظام حقوقی ایران 

 چکیده
 

28/0/89  

 

داوودید.   
صفیری د.  

نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق 

 ایران

 

 فاطمه طاهرخانی

9/5/89 چکیده عظیم زاده د.  مهدوی د.   زهرا آل اسحاق تاثیر متقابل ارزش های اخالقی و حقوق اسالمی در حوزه خانواده 

16/6/93 چکیده شکرید.   مهدوی د.   
جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق 

 ایران
 رقیه السادات مومن

4/8/93 چکیده اسدی د.  ظیم زادهع د.   
جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی 

 ایران
 فائزه طوقانی پور

28/8/93 چکیده حاجی علی د.  عظیم زاده د.  دی آرانیاکرم محم نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده   

20/9/93 چکیده اسدی د.  حاجی علید.    
حق ریاست در روابط زوجین و سواستفاده از آن در نظام حقوقی 

 ایران
 زهرا اردستانی رستمی

18/23/93 چکیده مهدوی د.  شکری د.   
ود حاکم در نکاح و انحالل آن در نظام حقوقی جایکاه و مصادیق ور

 ایران
 سها کارساز

19/9/93 چکیده دادخدایید.  شکری د.   سمانه اسفندیار حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در حقوق ایران 

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274886-taghie-zade.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276313-.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276225-sharaf-din.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276129-hossini-feze.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606276246-taher-khani.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274649-momen.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274913-toghani.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274585-mohamadi-arani.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274465-karsaz.pdf
http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274352-esfandyar.pdf


7/23/93 چکیده حاجی علی د.  داودی د.   
های نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه )با نگاهی به نظام

 حقوق ایران و انگلیس(
رادسمیه پارسی  

 

http://isuw.ac.ir/file/download/download/1606274705-parsi-rad.pdf

