
 موضوعات پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی 

 حقوق كيفري عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسي، عدالت کيفری و پليس علمی، حقوق جزای بين الملل، آئين دادرسی، •

 جامعه شناسی کيفری، جرم شناسی و حقوق کيفری  •

 خصوصی موضوعات پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق 

 بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشيو الکترونيک اسناد هویتی •

 هویت الکترونيک و نقش آن در ارائه خدمات  •

 بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسيم مال مشاع در حقوق ایران  •

 تبيين حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران  •

 و انگليس  مطالعه تطبيقی تدليس در نظام حقوقی ایران •

 بررسی وضعيت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعيت  •

 بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی •

 اعتبار امضا و اسناد الکترونيکی •

 اختالفات حقوقی در قراردادهاي ساختماني و روشهای مرتفع نمودن آنها  •

 بررسي مسئوليت مطلق در حقوق كيفري •

 و عوامل موثر بر ثبت وقایع حياتی خارج از مهلت قانونی علل •

 ابعاد حقوقی کالهبرداری الکترونيک  •

 بررسی تطبيقی شيوه هاي تفسير قرارداد، ایران و فرانسه  •

 اسناد براتي در نظریه هاي مختلف حقوقي •

 ابعاد حقوقی مقابله با دخانيات و مواد مخدر  •

 نظریه تبعيت در اعمال حقوقي •

 قراردادهای الکترونيک،  •

 بررسی تطبيقی تعقيب دعواي عمومي در نظام حقوقی ایران و فرانسه  •

 مطالعه تطبيقی اصل حسن نيت در دوره ي پيش قراردادي  •

 بررسی اثر فعل زیان دیده بر مسئوليت مدني •

 مطالعه رهن دین در نظام حقوقي ایران •

 وقی ایران و فرانسهبررسی تطبيقی مراجع صيانت از قانون اساسي در نظام حق •



 نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونيک  •

 بررسی علل دیر ثبتی وقایع والدت و وفات و ارائه راهکارها •

 بررسی حكم غيابي، چالش ها  •

 خسارات ناشي از صدمات بدني و شيوه های جبران آنها در حقوق مسؤوليت مدني ایران  •

 مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب مطالعه تطبيقی قوانين و  •

 مطالعه آثار و مزایایی الکترونيکی شدن فرایندهای ثبت احوال  •

 اعتبار و استناد به صدای ضبط شده  •

 مطالعه ای پيرامون حقوق حق العمل كاري  •

 شناسایی موانع الکترونيکی شدن فرایندهای ثبت احوال  •

 فريحمایت از امنيت شهود در فرایند دادرسي كي •

 خيارات در قراردادهاي الكترونيكي •

 بررسی نقش قضات در اطاله دادرسي  •

 مطالعه تاثيرات دفاتر پيشخوان در ارائه خدمات ثبتی •

 مطالعه ای پيرامون اهدای جنين و ابعاد حقوقی آن  •

 مطالعه حقوق کودک و نقش ثبت احوال در احقاق آن •

 بت احوال مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات و خدمات الکترونيک ث •

 چگونگی حفظ اطالعات شهروندان در شبکه الکترونيک خدمات ثبت احوال  •

 سند شناسی و بررسی ساختار و محتوای اسناد هویتی •

 شناسایی جنبه های مختلف طالق و علل و عوامل موثر بر آن •

 85-90تحليل روند و الگوی ازدواج و طالق ثبت شده استان منتخب طی سالهای  •

 مجرم در تعيين مجازات در نظام حقوقی ایران نژاد و مذهب  •

 بررسی نيازهای ثبت احوال در حوزه پدافند غير عامل •

 امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانيان  •

 ارزیابی ميزان رضایت ارباب رجوع از کيفيت خدمات ثبت احوال  •

 رصت ها و تهدیدات( آرشيو الکترونيک اسناد هویتی ثبت احوال )ف •

 بررسی و مطالعه جایگاه ثبت احوال در نظام اداری کشور •

 بررسی چالش های تابعيت در ایران  •

 مطالعه تطبيقی معامله اوراق بهادار )ایران و آمریکا( •



 اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روشهای جعل آن  •

 ثبت والدت و وفات بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حياتی با تکيه بر  •

 مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پيشرفت کشور  •

 فناوریهای جدید و جایگاه اسناد هویتی در عصر ارتباطات و فناوریهای نو  •

 … مطالعه تطبيقی نحوه ثبت والدت در کشورهای ایران و •

 البررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونيکی شدن اسناد و خدمات ثبت احو  •

 الکترونيکی شدن خدمات هویتی و حریم شخصی افراد  •

 آثار حقوقی تغيير جنسيت  •

 مطالعه تطبيقی زمان پيدایش شخصيت حقوقي در حقوق ایران و فرانسه •

 بررسی وضعيت ازدواج های غير ثبتی و اثر آن بر باروری •

 بررسی جایگاه انصاف در حقوق ایران •

 رانبررسی وضعيت توثيق اسناد تجاری در حقوق ای •

 بررسی نقش حسن نيت در حقوق ایران •

 بررسی و تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت در نظام حقوقی ایران  •

 مسئله مالكيت، نگرشي تطبيقي در فقه اسالمي و حقوق غرب  •

 بررسی استقالل قاضي در نظام قضایي ایران •

 بررسی مسئله ادغام شركت هاي تجاري از منظر قوانين ایران •

 قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ایران و ارائه پيشنهاداتی جهت بهينه سازي آنبررسی  - •

 بررسي روابط حقوقي طرفهاي اعتبار اسنادي الكترونيك •

 بررسی تطبيقی حقوق ثبت احوال در ایران و فرانسه و ارائه راهکارها  •

 ای مرتفع نمودن آنهابررسی و تحليل خالهای قانونی حقوق ثبت احوال در ایران و ارائه راهکاره •

 بررسی جایگاه اعتبار اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران  •

 موضوعات پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق بین الملل

 همكاري کشورها با دیوان كيفري بين المللي •

 بررسی تطبيقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقي ایران و فرانسه  •

 حقوق بين الملل تبيين مسئله جدایي طلبي در  •



 بررسی نقش و عملکرد كميته بين المللي صليب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی  •

 مطالعه تطبيقی جاتيگاه شهود در قوانين كيفري ایران و فرانسه  •

 جبران خسارت ناشي از جرم در دادرسي هاي كيفري بين المللي •

 بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی •

 ه دزدان دریایی در حقوق بين الملل مسئل •

 مطالعه ای پيرامون ضمانت اجراي كيفري جرایم عليه حقوق بشر •

 دسته بندي تعهدات بين المللي و چند جانبه بودن مسئوليت بين المللي •

 دیوان كيفري بين المللي و مسئله قاچاق انسان •

 مالكيت فكري و حمایت از صنایع دستي در نظام حقوق بين الملل  •

 قالل شرط داوري در قراردادهاي بين المللياست •

 مطالعه تطبيقی زمان پيدایش شخصيت حقوقي در حقوق ایران و فرانسه •

 بررسی تطبيقی نظام حقوقي قراردادهاي الكترونيكي در ایران، ایاالت متحده امریكا و اتحادیه اروپا  •

 ب مطالعه تطبيقی قوانين و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخ  •

 بررسی و تحليل ساز و كار نظارتي و قاعده منع تبعيض اقليت ها در حقوق بين الملل  •

 بررسی و تحليل مشروعيت و انصاف در حقوق بين الملل  •

 بررسی و تحليل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژیم هاي خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بين الملل  •

 كاله برداري رایانه اي در ایران و جامعه بين الملل بررسی تطبيقی وضعيت حقوقی  •

 بررسی تطبيقی استقالل، مصونيت و مسئوليت مدني قاضي در نظام حقوقی اروپا، ایاالت متحده آمریكا و ایران  •

 زمينه ها و رویکردهای عدالت کيفری )عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي( در حقوق كيفري ایران  •

 نتي و حمایت از آن در ایران و حقوق بين الملل حقوق مالكيت فكري دانش س •

 بررسی و تحليل نظریه دفاع مشروع پيش دستانه در حقوق بين الملل •

 بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله ترورسيم در سرزمين هاي اشغالي خاورميانه  •

 بررسی تطبيقی وضعيت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ایران •

 منظر حقوق اسالم و نظام بين المللیتروریسم از  •

 موضوعات پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق تجارت بین الملل

 شناسایی موانع حقوقی سرمایه گذاران خارجي  •

 ابعاد حقوقی و چالش های بين المللي شدن بورس ها  •



 حقوق بين الملل انرژي، آثار و چالش ها •

 جارت الزامات حقوقي الحاق ایران به سازمان جهاني ت •

 بررسی حقوقي آزادسازي تجاری در ایران •

 مطالعه تطبيقی اثر انتقالي تجدید نظرخواهي )حقوق ایران و فرانسه(  •

 بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسيترال در توسعه حقوق تجارت بين الملل  •

 مقایسه تطبيقی حق فسخ قرارداد با وجود امكان الزام به اجرا در حقوق ایران و فرانسه •

 تطبيقياعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت )ایران و فرانسه( بررسی  •

 مولفه هاي حقوقي و قضایي امنيت اقتصادي •

 ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل  •

 تنظيم قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پيشنهادات جهت مرتفع نمودن آنها  •

 نی و بعد حقوقی حمایت از عالمت تجاری بعنوان یکی از شاخص های سرمایه فکریبررسی مبا •

 مطالعه تطبيقی قانون تجارت الکترونيک در ایران و كنوانسيون فروش بين المللي كاال •

 مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بين الملل  •

 ایران و نظام بين الملل بررسی جرم پولشویی در حقوق  •

 موضوعات پایان نامه رشته حقوق گرایشحقوق بین الملل محیط زیست 

 جبران خسارت زیست محيطی در حقوق بين الملل  •

 بررسی و تحليل حقوق بين الملل کيفری محيط زیست  •

 تجارت و حقوق بين المللی محيط زیست  •

 الملل بررسی عوامل تهدید كننده ي حق بر محيط زیست در حقوق بين  •

 بررسی ضمانت اجراي حق بر محيط زیست در حقوق بين الملل  •

 حقوق بين الملل محيط زیست و توسعه پایدار •

 موضوعات پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خانواده و زنان 

 ، مسئله مهریه و … ( 23بررسی جامع الیحه ي حمایت از خانواده در ایران )مققرات کيفری، ماده ي •

 جنسيت و مسائل فقهی فراروی آنتغيير  •

 مطالعه تطبيقی اهدای جنين از منظر اخالق و حقوق پزشکی •



 مسئوليت مدنی ناشی از طراحی زیبایی •

 ماهيت حقوق قرارداد رحم جایگزین  •

 رویکرد حقوق بين المللی به شبيه سازی انسان- •

 بررسی روش های نوین توليد مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق – •

 بررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خالهای قانونی- •

 بررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبيقی ایران و فرانسه - •

 بررسی جامع حقوق و تکاليف زنان در خانواده تطبيقی ایران و فرانسه  •

 بررسی تطبيقی حقوق زن در ایران و جهان •

 ي بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختي بزه کودک آزار •

 موضوعات پایان نامه رشته حقوق گرایشحقوق جرم و جزا  •

 بررسی شيوه های تامين امنيت فضای تبادل اطالعات بصورت الکترونيکی •

 مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها  •

 مجازات هاي تعزیري و بازدارنده و تبدیل آنها در حقوق كيفري ایران  •

 هبرداري رایانه اي شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كال •

 بررسی تطبيقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقي ایران و فرانسه  •

 جرایم احزاب سياسي در حقوق كيفري ایران •

 مسؤوليت مبتني بر تقصير و برائت پزشک در قبال بيمار •

 بررسی حقوقی ماهيت جرم  •

 تحقيقی پيرامون حقوق متهمان در بازجویی های اوليه  •

 عالئم تجاري حمایت كيفري از  •

 نقش اسناد هویتی در پيشگيری از جرائم سازمان یافته •

 استنادپذیري ادله الكترونيكي در حقوق كيفري ایران •

 بررسي مجازات كالهبرداري سنتي و رایانه اي در نظام حقوقي ایران •

 تبيين ابعاد مجازات در حقوق كيفري اسالم •

 الکترونيکجرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت  •

 جرائم شركتي از بعد جرم شناختي •

 مطالعه ای در خصوص جرایم مخابراتي •

 بزه دیده در تعيين كيفر و اعمال آن •



 طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسالمي •

 مطالعه ای پيرامون جرایم ُخرد در حقوق كيفري ایران  •

 نج و ارائه روش مناسب آسيب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزیابي خسارتهاي درد و ر •

 جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکيد بر تاثير علم قاضی •

 نگاه انتقادی بر نظام عدالت كيفري ایران  •

 جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کيفری ایران •

 ک بشریت جرایم عليه ميراث فرهنگی به عنوان جزیی از ميراث مشتر •

 تاثير انگيزه هدف قصد و شخصيت طرفين در ارتکاب قتل در نظام حقوق کيفری ایران •

 بررسی جرایم رایانه ای، بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکيت فکری در فضای دیجيتال،  •

 بررسی جرایم ناشی از تخلفات سردفتران، •

 بررسی جرم زمين خواری در ایران  •

 )جرم و جزا، خصوصی، بين الملل، تجارت و …( گرایشات مختلف فقه و حقوق  •

 بررسي اتا نازی داوطلبانه غيرفعال ازمنظر حقوق •

 رویکرد اسالم در قبال شبيه سازی انسان •

 اتا نازی تقا ضای بيمار و خود مختاری  •

 سومنا مبوليسم از دیدگاه حقوق کيفری  •

 حقوق قرارداد پيش فروش آپارتمان –بررسی فقهی  •

 مسلمان نسبت قتل اهل ذمهمسئوليت کيفری  •

 جرم شناختی آن –قاعده دفع افسد به فاسد و داللت های حقوقی  •

 مسئوليت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس •

 حقوق موضوعه ایران و حقوق بين الملل  •

 حقوق و مسئوليت پرستاران  •

 مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبيقی حقوق بر بيماران  •

 فقهی فراروی آنتغيير جنسيت و مسائل  •

 مطالعه تطبيقی اهدای جنين از منظر اخالق و حقوق پزشکی •

 مسئوليت مدنی ناشی از طراحی زیبایی •

 ماهيت حقوق قرارداد رحم جایگزین  •

 اصول بنيادین حاکم بر کنوانسيون ارتباط الکترونيکی آنستيرال  •



 شبيه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزا •

 بيه سازی انسان رویکرد حقوق بين المللی به ش •

 کرامت انسان و پرتو حقوق بين الملل طيست پزشکی •

 بررسی روش های نوین توليد مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق  •

 مطالعه تطبيقی مسئوليت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه •

 اوراق بهادارمطالعه تطبيقی ممنوعيت دارندگان اطالعات نهاتی دررابطه با معامالت  •

 جرم معامله متکی براطالعات نهانی–بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بيماری از طریق تماس جنسی،پيوند اعضا و چالش های حقوق آن  •

 مسئوليت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه  •

 ایران و فرانسهمقایسه تطبيقی جایگاه حقوقي مدیران شركت هاي سهامي در حقوق  •

 بررسی فقهی تغيير جنسيت  •

 بررسی فقهی، حقوق تخریب محيط زیست •

 ماهيت فقهی جعاله در بانکداری •

 


