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 دانشگاه آزاد اسالمي

 

  تحقيق)پروپوزال(فرم پيشنهاد       
 نامه ی كارشناسي ارشدپايان

 
 : به فارسي عنوان تحقيق

 بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسالمی شهر
 

  دانشگاه:    :دانشجو نام

 گروه تخصصي: حقوق     :نام خانوادگي دانشجو

 -: گرايش   حقوق عمومي :رشته تحصيلي

  :نيمسال شروع به تحصيل               نيمسال ورودبه مقطع جاری :

 

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما:                                           نام و نام خانوادگي استاد مشاور:

    

                                                                                                 

 تاريخ ارسال به امور پژوهشي واحد تاريخ تصويب در  شورای گروه تخصصي:                       

 

 واحد                          تاريخ تصويبدر شورای پژوهشي دانشگاه يتاريخ بررسي وتاييد امور پژوهش

 

         س پژوهش                                                         تاييد مدير پژوهش        تائيد كارشنا                 

     

 

 
                                                                                                        

 تاييد رئيس واحد              تاييد معاون پژوهشي               

   

 

 
 

 
 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

  

 
 

لطفًا اين فرم با مساعدت و هدايت استاد  توجه:

  راهنما تكميل شود.
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 مقطع:كارشناسي ارشد     رشته تحصيلي: حقوق عمومي     شماره دانشجويي:     خانوادگي: نام      نام:      

 سال ورود به مقطع جاری:    دانشكده:نام   -گروه تخصصي:حقوق گرايش: 

 نيمسال ورودی

 آدرس پستي:

 ت محل سكونت:  تلفن ثاب

 پست الكترونيك: 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما:

 تذكرات: 

حداكثردو استاد مشاورودانشجويان دوره دكتری توانند يك استاد راهنما ودانشجويان دوره كارشناسي ارشد مي -

 دو استاد راهنما ودو استاد مشاور مي توانند انتخاب نمايند.  حداكثرتا

ومشاور مدعو باشند،الزم است سوابق تحصیلي؛آموزشي وپژوهشي كامل ايشان)رزومه  نمادرصورتي كه اساتید راه -
 كامل(شامل فهرست پايان نامه های كارشناسي ارشد ورساله های دكتری دفاع شده ويا در حال انجام كه اساتید مدعو،

ن حکم كارگزيني)حکم هیات راهنمايي ويا مشاوره آنرا برعهده داشته اند،به همراه مدارک مربوطه وهمچنین آخري

 علمي(ضمیمه گردد.

اساتید راهنماودانشجو موظف هستند قبل از ارائه پروپوزال، به سقف ظرفیت پذيرش خود توجه نموده و در صورت  -

تکمیل بودن ظرفیت پذيرش، از ارسال پروپوزال به دانشگاه وحوزه پژوهشي ويا درنوبت قراردادن وايجاد وقفه در كار 

داً پرهیز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و دانشجويان ج
 عواقب كار، متوجه گروه تخصصي خواهد بود. 
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 اطالعات مربوط به استاد راهنما اول:
 نام و نام خانوادگي:

 دانشگاهي/حوزوی : :آخرين مدرك تحصيلي 

                                                                                                                     

 تلفن همراه:.................................. استاد يار      )مرتبه علمي(:  ......... رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 .................. نام ونام خانوادگي به زبان انگليسي:................................................منزل يا محل كار:..............تلفن   

 نحوه همكاری 

 مدعو  نيمه وقت     تمام وقت

 :دوماطالعات مربوط به استاد راهنما 
                                                                                                                                          

 ...................... دانشگاهي/حوزوی:  نام و نام خانوادگي:.................................           آخرين مدرك تحصيلي

   تلفن همراه:.................................. ...........      ......)مرتبه علمي(:  ......... رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 ......منزل يا محل كار:................................ نام ونام خانوادگي به زبان انگليسي:..........................................تلفن   

 نحوه همكاری 

 مدعو  نيمه وقت     تمام وقت

 مربوط به استاد مشاور اول: اطالعات
 ......................   دانشگاه/حوزوی: نام و نام خانوادگي:.................................           آخرين مدرك تحصيلي 

  ............................تلفن همراه:...... .................      )مرتبه علمي(:  ......... رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 ......منزل يا محل كار:................................ نام ونام خانوادگي به زبان انگليسي:..........................................تلفن   

 نحوه همكاری 

 مدعو  نيمه وقت     تمام وقت

                                                                                                                              :مشاور دوماطالعات مربوط به استاد 
 ...................... دانشگاه/حوزوی:    نام و نام خانوادگي:.................................           آخرين مدرك تحصيلي

  تلفن همراه:.................................. .................      )مرتبه علمي(:  ......... رتبه دانشگاهي..........تخصص اصلي:........

 ......منزل يا محل كار:................................ نام ونام خانوادگي به زبان انگليسي:..........................................تلفن   

 نحوه همكاری 

 مدعو  نيمه وقت     تمام وقت
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 نامه:اطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :عنوان به زبان فارسي-1

 بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها دربرابر اجرای مصوبا ت شورای اسالمی شهر

 عنوان به زبان انگلیسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:-2
نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و برای بقیه فرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهای زبان آلماني،اً دانشجويان رشتهصرفتذكر: 

 دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگلیسي ذكر شود. 
 

Review of municipality's civil liability against the City Council order. 
 
 واحد 6نامه: تعداد واحد پايان – ب

 
های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای )شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بیان جنبه به طور كلي اساسي تحقيق بيان مسأله -ج

 مربوطه و منظور از تحقیق(  :

 
مال مجرمانه مسؤولیت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و يا اع

ای از مسؤولیت حقوقي است بدين آيد و با وجود اين در تعبیر ديگر مسؤولیت مدني شاخهبه ديگران وارد مي

معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگری دارد، اعم از آنکه زيان مذكور در اثر 

. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد

ای واقع مسؤولیت قهری هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفهي الشود فقرارداد )مسؤولیت قهری( مياز 

 1قانوني زياني به كسي رسد و الزم نیست كه قرارداد يا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

یت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدني مصوب مسؤولیت مدني مطلق منصرف به همین مسؤول

اين اصطالح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدني به معنای  1331سال 

 باشد.اخص كلمه يعني مسؤولیت خارج از قرارداد مي

                                                 
 .55، ص 1331پ دوم، انتشارتت دانشگاه تهران، ناصر، كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهری و مسؤولیت مدني. چا - 1
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ولیت مدني اشخاص بر پايه مسؤ مسؤولیت مدني بايد اذعان داشت ک در ابتدا مبنای در خصوص مباني

مسؤولیت  مسؤولیت مبتني بر تقصیر بر اين اصل استوار است كه در هر دعوی تقصیر بنا شده بود يعني

يعني بايد بین  2خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتکاب خطا زياني را به بار آورده

مسؤولیت مبتني بر تقصیر به  اشته باشد. با گسترش جوامعتقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود د

توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهي مبنای مسؤولیت را خوبي نمي

های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد مبتني بر نظريه

 شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود. زيان وارد آيد

پس از انتقاد از نظريه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت موسسات عمومي كه ملهم از عقیده  11در قرن 

حاكمیت مطلق موسسات عمومي بود با گسترش دموكراسي و با پیدايش افکار جديد و ظهور حقوق مردم در 

سارت و مسؤولیت در روابط خصوصي در اثر توسعه تکنیك صحنه سیاسي و همینطور گسترش جبران خ

بیمه جای خود را به اصل پذيرش مسؤولیت مدني موسسات عمومي داد. اينکه اشخاص اعم از حقیقي يا 

ای درست و را ترمیم نمايند انديشه عموميحقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای 

های اصل لزوم تساوی در مقابل يرش جبران خسارت زيان ديده از سوی قانونگذار از پايهباشد و پذعادالنه مي

 قانون است.

ماند اين است كه آيا مبنای مسؤولیت مدني موسسات عمومي همان مبنای عام اما سؤالي كه باقي مي

اين  كند؟ درمسؤولیت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آنکه قواعد خاص خود را طلب مي

خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدني موسسات عمومي را بر پايه 

تقصیر بنا نهادند و اينگونه بیان كردند كه موسسات عمومي تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود 

آنها باشد. يعني موسسات مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری 

كند و موسسات عمومي تنها در قبال خطای اداری عمومي دامنه مسؤولیت مدني خود را بسیار محدود مي

شود و در صورتي كه فعل كارمند در حین گیرد مسؤول شناخته ميكارمند كه به طور غیرعمدی صورت مي
                                                 

 .1، ش 1331ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، چاپ اول، نشر يلدا،  - 2
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از مسؤولیت مدني موسسات عمومي جدا دانسته و انجام وظیفه همراه با سوء  نیت و خطای سنگین باشد آنرا 

سازند. با رويکردی به موسسات عمومي ناكارآمدی نظريه تقصیر در مسؤولیت شخصي كارمند را مطرح مي

مورد اعمال موسسات عمومي نیز نمايان است بر همین اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و 

ای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه موسسات عمومي ايجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خط

مسؤولیت تضامني  در تمامي اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص مي شود

دارد خواه اين اعمال عمدی باشد يا غیرعمدی و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط 

جعه موسسات عمومي به كارمند خاطي از نظريه تقصیر پیروی كردند يعني به موسسات عمومي و در مرا

 مسؤولیت مستقیم موسسات عمومي شدند. نوعي قائل به

مسؤولیت موسسات عمومي  ای را در بابهای فوق در حقوق كشورهای مختلف تحوالت عمدهپیروی از نظريه

 شود.به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتي به آن اشاره مي

گردد مبتني بر تساوی در برابر مسؤولیت مدني موسسات عمومي مي نظريه ديگری كه موجب تشکیل

مسؤولیت مدني  ای جدای از قواعد عامهای عمومي و تضمین حق است كه از خالل قواعد ويژههزينه

موسسات  شود. مقايسه موسسات عمومي با شركتهای بیمه مبنای نظريه ديگری است  يعنياستنباط مي

 باشد.عمومي به مثابه يك شركت بیمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه مي

مسؤولیت مدني موسسات عمومي در جهت حمايت از  در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذيرش

اندو به داده های فوق گسترشمسؤولیت مدني موسسات عمومي را بر اساس نظريه حقوق زيانديده دامنه

مسؤولیت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در  نوعي بر ای موسسات عمومي مسؤولیتي فراتر از قواعد

مسؤولیت مدني برای  قانون 11حالي كه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 

را به سبب افعال خود كه در حین موسسات عمومي به نوعي مصونیت قائل شده و كاركنان موسسات عمومي 

شناسد، بدون در نظر گرفتن اينکه آيا عمل زيانبار مسؤولت مي شوند شخصاًانجام وظیفه باعث ايراد زيان مي

غیرعمدی بوده است و يا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط موسسات عمومي را در خصوص نقص وسايل و 
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باشد كه اثبات آن در مقابل موسسات عمومي یز كلي و مبهم ميشناسد كه اين مفهوم نمسؤول مي تشکیالت

 گیرد.به دشواری صورت مي

مسؤولیت مدني موسسات عمومي در ساير كشورها  مسؤولیت مدني در ايران علي رغم تحول دكترين

همچنان از مفهوم سنتي تفکیك اعمال موسسات عمومي به تصدی و حاكمیت پیروی میکند و تحول 

مسؤولیت مدني موسسات عمومي در ايران  ي حاكم صرف به موسسات عمومي خدمتگزار درموسسات عموم

 ناديده گرفته شده است.

شود، سوالي است كه نظريات مسؤول شناخته مي گسترة اشخاص و اعمالي كه موسسات عمومي در قبال انها

عمومي تنها در قبال اعمال مختلفي در مورد آنها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه موسسات 

مسؤولیت موسسات عمومي را نسبت به تمامي مستخدمان  باشند و گروهي قلمرومسؤول مي كاركنان رسمي

اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین عمومي تسری داده

 اند.تسری دادهاعمال تقنیني و قضائي و حتي اعمال حاكمیتي قوه مجريه 

شود مسؤولیت، سؤالي كه مطرح مي مسؤولیت مدني موسسات عمومي و بررسي اركان و مباني پس از پذيرش

اين است كه زيانديده برای اثبات حق خود، بايد دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر 

 ي كدام است؟مسؤولیت مدني موسسات عموم دادگاه صالح برای رسیدگي به دعاوی

در انتها آنچه كه اهمیت بسیاری در اين تحقیق دارد، تخطي شهرداری ها از اجرای مصوبات شورای شهر و 

باشد كه به صورت مبسوط مورد بررسي قرار خواهد ها در اين وضعیت ميشهرداریوضعیت مسئولیت مدني 

 .گرفت

 

ءهای تحقیقاتي موجود، میزان نیاز به موضوع، فوايد احتمالي )شامل اختالف نظرها و خال انجام تحقیق ضرورتاهمیت و  -د 
 جديدی كه در اين تحقیق مورد استفاده قرار مي گیرد: "نظری و عملي آن وهمچنین مواد،روش وفرآيند تحقیقي احتماال

 

ای هر روزه در شهرهای ايران تبديل شده اختالفات شورای شهر و شهرداری ها در اداره شهرها به مسئله

ارده، بلکه حقوق شهروندان را نیز تحت تاثیر قرار گزست، اين اختالفات نه تنها بر مديريت شهرها تاثیر ا
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داده و خساراتي را به ايشان وارد نموده است، بر اين اساس بررسي مسئولیت مدني شهرداری ها در قبال 
 مصوبات شورای شهر اهمیت فراواني دارد.

 

)بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور پیرامون موضوع تحقیق و  مرور ادبيات و سوابق مربوطه -ه
 نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق(:

در خصوص مسئوليت مدني و مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي دولتي و غير دولتي تحقيقاتي 

 صورت گرفته است، از جمله:

 ( منابع فارسي

 رست كتبالف( فه

 .1331باديني، حسن، فلسفه مسؤولیت مدني، چاپ اول، نشر سهامي انتشار،  (1

 .1331پروين، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران،  (2

 .1335، چ اول، مؤسسه فرهنگي آفرينه، 1تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدني  (3

 .1331ققنوس، تهران  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات (1

جلیلوند، يحیي، مسؤؤولیت مؤدني قضؤاوت و موسسؤات عمؤومي در ايؤران ، فرانسؤه، آمريکؤا و          (5

 .1333انگلیس، چاپ اول، نشر يلدا، 

حسؤؤیني نؤؤژاد، حسؤؤینقلي، مسؤؤؤولیت مؤؤدني، چؤؤاپ اول، بخؤؤش فرهنگؤؤي جهؤؤاد دانشؤؤگاهي   (3

 .1331دانشگاه شهید بهشتي، بهار 

 .1333ي، چاپ اول، نشر دانا، تهران صفار، محمدجواد، شخصیت حقوق (3

 .1353غروری، شهاب الدين، مسؤولیت مدني اشخاص حقوقي، دانشگاه تهران،  (3

مسؤئولیت مؤدني دولؤت  نسؤبت بؤه اعمؤال كاركنؤان خؤود، بؤا ديباچؤه دكتؤر            »غمائي، مجید  (1

 .1333ناصر كاتوزيان، چاپ اول، نشر دادگستر، پايیز 

 .1333یت مدني، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار قاسم زاده، سید مرتضي، مباني مسؤول (11

 .1335لوراسا، میشل، مسؤولیت مدني، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان،  (11

 .1333موسي زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران،    (12

 .1333ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومي، چاپ اول، نشر داد،  (13

اساسؤؤي جمهؤوری اسؤؤالمي ايؤران، حاكمیؤؤت و نهادهؤؤای   هاشؤمي، دكتؤؤر سؤیدمحمد، حقؤؤوق    (11

 .1331، چاپ ششم، نشر میزان ، 2سیاسي، جلد 

 .1331يزدانیان، علي رضا، قلمرو مسؤولیت مدني، چ اول، انتشارات ادبستان،  (15

قاضي، دكتر ابوالفضؤل، بايسؤته هؤای حقؤوق اساسؤي ، چؤاپ اول، انتشؤارات دانشؤگاه تهؤران،           (13

 .1335مهر 
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 و ساير منابعت مقاالت فهرس
امیرارجمنؤؤد، دكتؤؤر اردشؤؤیر، تقريؤؤرات درس حقؤؤوق اداری ، دوره كارشناسؤؤي، انتشؤؤارات        (1

 .1331دانشگاه شهید بهشتي، 

امیؤؤر ارجمنؤؤد، دكتؤؤر اردشؤؤیر، تقريؤؤرات درس حقؤؤوق اداری تطبیقؤؤي، دانشؤؤگاه شؤؤهید         (2

 .33-31بهشتي، 

پؤژوهش و اطؤالع   انصؤاری ، بؤاقر، گؤزارش مبؤاني مسؤؤولیت مؤدني مؤسسؤات عمؤومي، دفتؤر           (3

 .1331رساني رياست جمهوری، 

ابوالحمؤؤد، عبدالحمیؤؤد، مقالؤؤم پیرامؤؤون يؤؤك ریی وحؤؤدت رويؤؤه و مسؤؤأله شخصؤؤیت حقؤؤوقي   (1

 .1331دولت، نشريه دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران، 

ابوالحمؤد، عبدالحمیؤد، مقالؤؤم مسؤؤولیت مؤؤدني دولؤت، تحؤؤوالت حقؤوق خصوصؤؤي زيؤر نظؤؤر        (5

 .1331وزيان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، دكتر ناصر كات

امؤامي، محمؤد، تقريؤؤرات درس حقؤوق اداری، دوره كارشناسؤؤي ارشؤد، دانشؤؤگاه شؤیراز، سؤؤال       (3

31-33. 

آشؤوری، محمؤد، لؤزوم جبؤران خسؤارت زنؤدانیان بؤي گنؤاه، مجلؤه دانشؤکده حقؤوق و علؤؤوم             (3

 .1353سیاسي دانشگاه تهران، 

و بیمؤه، مجلؤه پؤژوهش حقؤوق و سیاسؤت، دانشؤکده حقؤوق و        بابائي، ايرج، مسؤؤولیت مؤدني    (3

 .1331، تابستان 1علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطبائي ، سال سوم، شماره 

خزائؤؤي ، منؤؤوچهر ، بحثؤؤي پیرامؤؤون توقیؤؤف احتیؤؤاطي يؤؤا قؤؤرار بازداشؤؤت مؤؤتهم و آثؤؤار آن،    (1

 .113-111مجله كانون وكال، شماره 

از كاركنؤؤان دوت از مسؤؤؤولیت مؤؤدني و كیفؤؤری ،  سؤؤوادكوهي، سؤؤام، مقالؤؤه مصؤؤونیت برخؤؤي  (11

 .1331، سال 32مجله حقوقي وزارت دادگستری، شماره 

شؤؤمس الؤؤدين، مقالؤؤه دولؤؤت  در دعؤؤاوی مربؤؤوط بؤؤه منؤؤافع عمؤؤومي، مجلؤؤه حقؤؤوقي          (11

 .1353، مهر 3دادگستری، شماره 

گزارش حقؤوقي علمؤي ، مسؤؤولیت مؤدني مؤسسؤات عمؤومي، پژوهشؤکده رياسؤت جمهؤوری           (12

 .1331 ، سال

 .1331دروديان، حسنعلي، جزوه مسؤولیت مدني، دوره كارشناسي، بي ناشر، سال  (13
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اما در اين میان جای منبعي كه به صورت خاص به بررسي مسئولیت مدني شهرداری ها در قبال مصوبات 
 شورای شهر بپردازد خالي است.

 

  جنبه جديد بودن و نوآوری در تحقيق: –و
 

ها از اجرای مصوبات اين خصوص تحقیقي صورت نگرفته و در بسیاری موارد شهرداری با توجه به اينکه در
تحقیق مشخص شود، جنبه نوآوری شورای شهر خودداری نموده و در اين میان خساراتي به افراد وارد مي

 شود.مي

 

 

  :)شامل اهداف آرماني،كلي،اهداف  ويژه و كاربردی(اهداف مشخص تحقيق  -ز

 های شهرداری در اجرای مصوبات شورای شهر تعیین مسئولیت -1

 تبیین موارد مسئولي مدني شهرداری در قبال عدم انجام مصوبات شورای شهر -2

 

 
ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شود )به عبارت ديگر محل اجرای وران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره –ح 

 مطالعه موردی(

 شهرداری ها -1

 قضات -2

 وكال -3

 

 
 سؤاالت تحقيق:  -ط

 
 شود عبارتند از:با توجه به هدف تحقیق سؤاالتي كه در اين پايان نامه بدان توجه مي

 سوال اصلي:

 مبنای مسئولیت مدني شهرداری ها در قبال تخطي از مصوبات شورای شهر چیست؟ -1

 سواالت فرعي

بؤا توجؤه بؤه     مسؤؤولیت مؤدني موسسؤات عمؤومي را در ايؤران      توانؤد گسؤترة  چه مبؤاني مؤي    -2

 نظامهای پیشرفته حقوقي متحول نمايد؟
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 جايگاه و سابقه اين مبنا در نظام حقوقي ايران كجاست؟ -3

 مسؤولیت مدني چیست؟ گسترة موسسات عمومي در -1

مسؤؤول   بر اساس ايؤن نظريؤات موسسؤات عمؤومي نسؤبت بؤه كؤدام اشؤخاص و اعمؤال بايؤد           -5

 شناخته شود؟

 ني موسسات عمومي كدام است؟مسؤولیت مد مرجع صالح جهت اقامه دعوی -3

مسؤؤولیت علیؤه موسسؤات عمؤومي بؤه چؤه طريقؤي         آئؤین دادرسؤي و تسؤهیل اقامؤه دعؤوا       -3

 ممکن است؟

مسؤؤولیت مؤدني موسسؤات عمؤومي      ضمانت اجؤرای احکؤام دادگؤاه صؤالح صؤاده در دعؤاوی        -3

 چیست؟

 

  

 :های تحقيقفرضيه  -ی

 فرضيه اصلي

ق م  11اين رساله مبتني بر بررسؤي ايؤن فرضؤیه اسؤت كؤه نظريؤه تقصؤیر منؤدرج در مؤاده           -1

شؤؤهرداری هؤؤا در تخطؤؤي از مصؤؤوبات شؤؤورای بؤؤرای جبؤؤران خسؤؤارت ناشؤؤي از عمؤؤل  1331م مصؤؤوب 

 شهر ناكار آمد مي باشد.

 فرضیات فرعي

ان مبنؤاء، عؤالوه   توانؤد بعنؤو  هؤای عمؤومي مؤي   ؤ نظريات تضمین حق و تسؤاوی در برابؤر تحمؤل هزينؤه    1

 مسؤولیت مدني موسسات عمومي در ايران قلمداد گردد. بر نظريه تقصیر در جهت تکمیل مباني

ؤ با توجه به استقرار اصل حاكمیت قانون بؤه موجؤب قؤانون اساسؤي و اسؤتنباط ضؤمني تسؤاوی افؤراد         2

 هؤت توسؤعه دامنؤه   رسؤد بتؤوان مبنؤای قؤانوني مؤوجهي ج     در مقابل قانون بعالوه اصل الضرر به نظر مي

 مسؤولیت مدني موسسات عمومي طبق نظريات جديد در نظر گرفت.
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ؤ گسترة مفروض موسسات عمومي در ايؤن رسؤاله شؤامل قؤوای سؤه گانؤه و نهادهؤای تحؤت نظؤر آنهؤا           3

 باشد.همچنین نهاد رهبری و مؤسسات تحت نظر وی مي    و 

، زيانديؤده خصوصؤي در مقابؤل    وميموسسؤات عمؤ  ؤؤ بؤا توجؤه بؤه اينکؤه در دعؤاوی مسؤؤولیت مؤدني         1

هؤای  نمايؤد دادگؤاه  گیؤرد و قؤدرت عمؤومي در جهؤت منؤافع عمؤومي عمؤل مؤي        قدرت عمومي قرار مؤي 

اداری كه در ايران ديوان عدالت نمونؤه بؤارز آن اسؤت بايسؤتي بعنؤوان مرجؤع صؤالح بؤرای رسؤیدگي بؤا           

 صالحیت عام در نظر گرفته شود.

د تأسؤیس صؤندوقهای ويؤژه و بیمؤه اجبؤاری فعالیتهؤای مخؤؤاطره       ؤؤ ايجؤاد مکانیزمهؤای حمؤايتي ماننؤ     5

 تواند تلقي گردد.آمیز موسسات عمومي از جمله ضمانت اجراهای مفروض مي

 
 :)به صورت مفهومي و عملیاتي( ها و اصطالحات فني و تخصصيتعريف واژه -ك

 مسئوليت مدني -1

الزامؤي كؤه شؤخص نسؤبت بؤه جبؤران       مسئولیت مدني عبارت است از تعهؤد و  »توان بیان داشت كه مي

زيؤان مؤذكور در اثؤر عمؤل شؤخص مسؤئول يؤا عمؤل اشؤخاص           هبه ديگری دارد، اعؤم از آنکؤ   هزيان وارد

شؤعبه   2مسؤئولیت مؤدني بؤه     3«وابسته به او يا ناشي از اشیاء و اموال تحت مالکیت يؤا تصؤرف او باشؤد   

يؤا ضؤمان ناشؤي از عقؤد نیؤز       یعهؤد عمده تقسیم شده است : مسئولیت قراردادی كه بؤه آن مسؤئولیت   

گفته مي شود كه عبارت است از مسؤئولیتي كؤه در نتیجؤه اجؤرا نکؤردن تعهديکؤه از عقؤد ناشؤي شؤده          

آيؤد، مسؤئولیت قؤراردادی، ريشؤه قؤراردادی دارد و متخلؤف از قؤرار داد مکلؤف اسؤؤت         اسؤت بوجؤود مؤي   

كؤه بؤؤه آن مسؤؤئولیت   5اردادمسؤئولیت خؤؤارج از قؤؤر  2، 1خسؤارت وارده بؤؤه متعهؤؤد لؤه را جبؤؤران كنؤؤد  

شؤود بؤه عبؤارت ديگؤر     شؤود از او امؤر و نؤواهي قؤانوني حاصؤل مؤي      قهؤری يؤا ضؤمان قهؤری گفتؤه مؤي      

                                                 
 .13حسینقلي، حسین نژاد، مسئولیت مدني، صفحه - 3
 11-13برای اطالعات بیشتر رجوع كنید به ناصر، كاتوزيان، ضمان قصری، مسئولیت مدني، صفحات - 1

5-delictual liability 
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بنؤابراين   3ای قؤانوني زيؤاني بؤه كسؤي رسؤد     مسئولیت قهری هنگامي وجود دارد كه بر اثؤر نقؤض وظیفؤه   

بؤه جبؤران خسؤارت محقؤق     الزم نیست كه قرارداد يا تعهدی از قبؤل وجؤود داشؤته باشؤد تؤا مسؤئولیت       

گردد بلکه هر گونه مسئولیت قؤانوني كؤه فاقؤد مشخصؤات مسؤئولیت قؤراردادی باشؤد مسؤئولیت خؤارج          

 .3شود.از قرارداد نامیده مي

 شهرداريها و مؤسسات وابسته -2

شهرداريها ركن اجرايي شؤوراهای شؤهر بؤوده و ارتبؤاط همؤه روزه و گسؤترده بؤا مؤردم و مشؤکالت آنهؤا           

ايؤن قؤؤانون   11بررسؤي مصؤؤاديق و اقسؤام واحؤدهای دولتؤؤي منؤدرج در بنؤد الؤؤف مؤاده        دارنؤد. پؤس از  

ماند كه اشؤخاص حقؤوقي حقؤوق عمؤومي و سؤازمانهای دولتؤي را چگونؤه بايؤد مؤورد          سوالي كه باقي مي

« هؤدف »شناسايي قرار داد يکي از معیارهايي كؤه بؤرای تشؤخیص اشؤخاص حقؤوق عمؤومي ارائؤه شؤده         

و يؤا اينکؤه اشؤخاص حقؤوقي      3ن گونؤه اشؤخاص ارائؤه خؤدمات عمؤومي اسؤت      باشؤد هؤدف ايؤ   آنهؤا مؤي  

هؤای  لؤیکن هؤیي يؤك از نظريؤه     1ی و اختیؤاری نیسؤت.  دعمومي اشخاص هستند كه عضويت در آنهؤا ارا 

بايسؤت  ارائه شده كامل و جؤامع نیسؤت بؤا توجؤه بؤه تضؤمین حقؤوق مؤردم در برابؤر ايؤن واحؤدها مؤي            

هؤر شؤؤخص حقؤوقي كؤه بؤؤرای انجؤام كارهؤؤای      .قؤرار داد  رنظمفهؤوم ايؤن اشؤؤخاص را بطؤور موسؤع مؤؤد    

عمومي و به موجب قانون تشؤکیل شؤده باشؤد و بودجؤه آن را موسسؤات عمؤومي تؤامین كؤرده باشؤد و          

ای را كؤؤه موسسؤؤات عمؤؤومي سؤؤرمايه آن را  همچنؤؤین مؤسسؤؤات عمؤؤومي و نهادهؤؤا و يؤؤا هؤؤر مؤسسؤؤه  

البتؤه ضؤرورتي نؤدارد كؤه ايؤن       11 ي دانسؤت. تامین كرده را بايد از زمره اشخاص حقؤوقي حقؤوق عمؤوم   

بودجؤه در قؤؤانون بودجؤؤه عمؤؤومي طؤؤي سرفصؤؤلي جداگانؤؤه تعیؤؤین شؤؤود، كؤؤافي اسؤؤت كؤؤه موسسؤؤات    

                                                 
 .15حسینقلي، حسین نژاد، مسئولیت مدني، صفحه - 3
 .313، صفحه 5123محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، شماره - 3
 .33، انتشارات سمت، صفحه 1333منوچهر، موتني، حقوق اداری، چاپ پنجم،  - 3
 .113محمدجواد صفار، پیشین، صفحه  - 1

نشريه دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران، « پیرامون يك ریی وحدت رويه و مسأله شخصیت حقوقي دولت»د مقالم عبدالحمید ابوالحم - 11

 .1331، 21ش
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ای محسؤوب شؤود تؤا سؤازمان آن دولتؤي و عمؤومي بؤه شؤمار         عمومي سرمايه گذار عمده چنین مؤسسه

 مي باشد.آيد و مهمتر از همه آنکه اداره اين شخص حقوقي به عهده موسسات عمو

 
 

 روش شناسي تحقيق:-5

 
در قالب مورد استفاده و استانداردهای ، تجهیزات )شامل ، مواد شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء -الف

 مراحل اجرايي تحقیق به تفکیك(: 
های تهیه نمونه»، «گردآوری اطالعات اولیه»نظیر،  تذكر: درخصوص تفکیك مراحل اجرايي تحقیق و توضیح آن، از به كار بردن عناوين كلي

ها و ملزومات، و غیره خودداری شده و الزم است در هر مورد توضیحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهیه داده« هاانجام آزمايش»، «آزمون

 ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. نوع فعالیت، مواد، روش

 نگي بررسي وادازه گيری  متغير متغيرهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي وشرح چگو   -ب

 

 شرح كامل روش)ميداني،كتابخانه ای(وابزار)مشاهده وآزمون،؛پرسشنامه،مصاحبه؛فيش برداری وغيره(گردآوری داده ها:  –ج 
 

ای و حقیقؤات كتابخانؤؤه روش تحقیقؤي كؤه در ايؤن رسؤاله مؤورد اسؤتفاده قؤرار گرفتؤه بؤه طؤور اخؤص ت           

مندی از منابع مکتوب خصوصؤًا طرحهؤای تؤوجیهي قؤوانین و مقؤررات مربؤوط بؤه مسؤؤولیت مؤدني          بهره

 موسسات عمومي بوده است.

 

 )در صورت وجود و امکان(: گيری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه –د 

 
 ندارد

 

 هاا و ابزار تجزيه و تحليل دادههروش -ه 

 

 تحلیلي مي باشد. -و تحلیل داده ها در اين پايان نامه از نوع توصیفي روش تجزيه
 

 استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد :  -6

 آيا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمايشگاهي مي باشد؟        بلي            خیر
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شگاه ؛تجهیزات،مواد ووسايل مورد نیاز در اين قسمت مشخص در صورت نیاز به امکانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزماي
 گردد.

 

 مقدار مورد نیاز مواد ووسايل تجهیزات مورد نیاز نوع آزمايشگاه

    

 امضا ء استاد راهنما:                                                امضا مدير گروه تخصصي:
 

 انجام تحقيق: بندی  زمان-7

 

 تاريخ اتمام:......................-:..........................جمدت زمان انجام تحقیق -:................................. بروعتاريخ ش -الف

 
ای( و مدت زمان مورد نیاز برای هر يك، ها و مراحل اجرايي تحقیق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهتذكر: الزم است كلیه فعالیت

  االمکان رعايت گردد.بیني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقیق، حتيبه تفکیك پیش

 

 

 

 

 

 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندی فعاليتبيني زمانپيش
زمؤؤؤؤان  شرح فعالیت رديف

كؤؤؤؤؤل 

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 1 5 3 3 3 1 11 11 12 

           √  ماه2   كتابخانه ای مطالعات 1

            √ ماه  1 جمع آوری اطالعات اولیه 2

ماه 1 تجزبه وتحلیل داده ها 3  √            

ماه 1 جمع بندی ونتیجه گیری 1  √            

 نگارش پايان نامه ها 5
 

ماه 2  
 √           

 

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.مه، حتيناهای اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1توجه: 

ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول برای پيش -2  

 باشد.ماه مي 12
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 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 
 تاريخ   ءامضا                        خانوادگي دانشجو: و نامنام 

  

 تاريخ   امضاء                        خانوادگي استاديا استادان راهنمانام و نام
1- 

2- 

 
 تاريخ   امضاء            خانوادگي استاد يا استادان  مشاورنام و نام

1- 

 
2- 

 ............. در محل ............................ با حضور اعضای مربوطه شورای گروه تخصصي .........................................در تاريخ ...............
     

 «بررسي مسئولیت مدني شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسالمي شهر» با عنوان  نامهتشکیل و موضوع پايان
 بررسي و به تصويب رسید.

 
 تاريخ     امضاء     خانوادگي اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام
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 صورتجلسه شورای پژوهشي دانشکده:  -9
     

نشجوی مقطع كارشناسي ارشد گروه.........................  كه در موضوع و طرح تحقیق پايان نامه آقای/ خانم ...................................  دا
...........شؤورای  تاريخ...................................... به تصويب كمیته گروه تخصصي مربوطه رسیده است،در جلسؤه مؤور. .........................  

 يب اكثريت اعضا قرار گرفت. پژوهشي دانشکده طرح شد وپس از بحث وتبادل نظر مورد تصو
. 

 نوع ریی )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضیحات محل امضاء

1 

 

 

 

   

2 

 

    

3 

 

    

1 

 

    

5 

 

    

 
  

 تاريخ  امضاء                                                                              مدير پژوهشي واحد
 

 تاريخ   امضاء                                                                           پژوهشي واحد معاون 
 
 

 تاريخ   امضاء                                             رياست واحد
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 اين فرم بايد توسط دانشجو تکمیل شود 
 

         فرم سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمي
            

 
 های كارشناسي ارشد نامهفرم اطالعات پايان -فرم الف

 
 نام واحد دانشگاهي: 

 نامه كارشناسي ارشد: عنوان پايان
 ولیت مدني شهرداری ها دربرابر ااجرای مصوبات شورای اسالمي شهربررسي مسئ

 نیمسال تحصیلي:                                            خانوادگي دانشجو:    نام و نام
 واحد3دانشجويي:                                               تعداد واحد پايان نامه:شماره 

 حقوق عمومي                                    گرايش                                          كد رشته:رشته تحصیلي:  
         □علوم پايه                                  □علوم انساني                    □فني و مهندسي

  

 رشته تحصیلي:                                                  :                   1خانوادگي استاد راهنما نام و نام
 استاد                   كد شناسايي استاد راهنما:            دانشیار            استاد يار            مربي مرتبه علمي:      

                                                                                 

 رشته تحصیلي:                                                                  :2خانوادگي استاد راهنما نام و نام
 ما:        استاد                   كد شناسايي استاد راهن        دانشیار               استاد يار           مرتبه علمي:        مربي 

                                                                          

 رشته تحصیلي:                                                                1خانوادگي استاد مشاورنام و نام
 استاد                   كد شناسايي استاد راهنما:                 ر   دانشیا              استاد يار         مربي     مرتبه علمي:  

                                                                            

 :رشته تحصیلي                                                                  2خانوادگي استاد مشاور نام و نام
 استاد                   كد شناسايي استاد راهنما:                دانشیار                استاد يار         مربي     مرتبه علمي:   
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 1فرم شماره
 یرساله دكتر ايارشد  ينامه كارشناس انيحاصل ازپا جيدر قبال نتا دیفرم تعهد اسات                     

 
—اينجانبان اساتید راهنما ومشاور پايان نامه/رساله،خانم/آقا ،دانشجوی مقطع كارشناسي ارشدرشته حقوق عمومي گرايش

متعهد مي شويم در تمامي <<مي شهربررسي مسئولیت مدني شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسال>>باعنوان
تولیدات علمي مستخرج از پايان نامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقیق مذكور)در قالب كتاب؛مقاله،طرح تحقیقاتي 

 ،اختراع،اكتشاف و...(با رعايت موارد ذيل اقدام نمايیم.
 باشد. ام دانشگاه آزاد اسالمي نشاني نويسنده اولیه مقاله بايد با عنوان تنها آدرس به نالف(
 (بايد با عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسالمي باشد. corresponding Authorنشاني عهده دار مکاتبات)ب(
 نشاني دانشجو با عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسالمي باشد.ج(
ن نويسنده اول وعهده دار مکاتبات نباشد مي تواند با هر آدرسي نشاني اساتید خارج از واحد درصورتیکه نام ايشان به عنواد(

 باشد.
 فقط اسامي افراد مرتبط با پايان نامه يا رساله درمستخرجات ذكر شود.ه(
 آدرس دقیق دانشگاه وواحد با رعايت ترتیب وتوالي آن بايد به صورت زير آورده شود:و(

 به انگلیسي:
 به فارسي:

وه ........،،گردانشگاه آزاد اسالمي   

 نام ونام خانوادگي استاد راهنما:                          نام ونام خانوادگي استاد راهنما:

 تاريخ وامضاء                                                            تاريخ وامضاء

 

ي استاد مشاوره:نام ونام خانوادگي استادمشاوره:                      نام ونام خانوادگ  

 تاريخ وامضاء                                                          تاريخ وامضاء

 

 درتاريخ.....فرم مزبور كه به امضاءاساتيد محترم راهنما ومشاور رسيده است،دريافت گرديد.

 امضاء مدير پژوهش دانشگاه   

 

یح آن پس از مطالعه فرم مذكور،نسبت به تکمیل مشخصات و توش تذكر: الزم است اساتید راهنما ومشاور انتخابي
در هر اقدام نمايند تا از هرگونه تخلفات احتمالي جلوگیری گردد. بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و "شخصا

ق  زمان ،دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعايي نداشته وح

رگونه اعتراضي را از خود سلب وساقط مي نمايیم.ه  

2فرم شماره   

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتری  
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وان ت عندانشجوی ورودی مهرماه  مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي گرايش............. كه موضوع پايان نامه /رساله ام تح  اينجانب

ه،متعهد در شورای گروه تخصصي به تصويب رسید« بررسي مسئولیت مدني شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسالمي شهر»

ستفاده میگردم الف( كلیه مطالب و مندرجات پايان نامه/رساله ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت ا

و  تحقیقات،نقل قول ها،جداول و نمودارهای ديگران در پايان نامه/رساله،منابع و مأخذ آن به نحوی كه قابل تشخیصاز مطالب،نتايج 

 تفکیك از متن اصلي باشد قید گردد.

بنام  ود،صرفاًب( در صورتیکه از نتايج تحقیقاتم عالوه بر پايان نامه /رساله،كتاب،مقاله،اختراع،اكتشاف و هرگونه تولیدات علمي حاصل ش

دانشگاه آزاد اسالمي بوده و اين موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.  

گاه اطالع ج( در صورت استفاده از كمکهای مالي و غیرمالي نهادهای دولتي و غیردولتي از موضوع تحقیق اينجانب مراتب را كتباً به دانش

دانشگاه مجاز به تغییر عنوان پايان نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي باشد.اينصورت  دهم در غیر  

ايد به د( آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعايت ترتیب و توالي آن به عنوان تنها آدرس در تولیدات علمي مستخرج از پايان نامه /رساله ب

 صورت زير آورده شود:

 آدرس دانشگاه و واحد به فارسي:

س دانشگاه دانشگاه و واحد به انگلیسي:آدر  

 نام و نام خانوادگي دانشجو

 تاريخ و امضاء

شده  تذكر: بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان،دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصمیم اتخاذ

ط مي نمايم.هیچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساق  

در تاريخ..........................فرم مزبور كه توسط آقای/خانم ..............................به امضاء رسیده است،دريافت گردد.  

 امضاء مدير پژوهش دانشگاه

  5فرم شماره 

تعهد ته حقوق عمومي گرايش......................... ماينجانب اساتید راهنما و مشاور پايان نامه /رساله  آقا دانشجوی مقطع كارشناسي ارشد رش

تفاده از مي شويم در كلیه تولیدات علمي مستخرج از اين پايان نامه /رساله )اعم از مقاله،طرح پژوهشي،كتاب،اختراع و....(كه به منظور اس

ه درج آدرس واحد و ...( ارائه مي گردد،نسبت بتسهیالت تشويقي،سفرهای علمي،فرصت مطالعاتي و امتیاز ارتقاء علمي)اعضاء هیئت علمي 

ر شرايطي دقیق دانشگاه و واحد و رعايت ترتیب و توالي آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زير اقدام نمايیم.بديهي است چنانچه تحت ه
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راضي را يي نداشته و حق هرگونه اعتنسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعاو در هر زمان،دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهد نمايد 

 از خود سلب و ساقط مي نمايیم.

ه نام ايشان تبصره:تكميل اين فرم برای اساتيد تمام وقت الزامي است.و ضمناً اساتيد نيمه وقت يا مدعو در صورتيك

ن فرم امضاء اياول و عهده دار مكاتبات در توليدات علمي مستخرج از رساله قيد نشود ملزم به به عنوان نويسنده 

 نمي باشند.

و واحد به فارسي: آدرس دانشگاه   

 آدرس دانشگاه دانشگاه و واحد به انگلیسي:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:                                                         نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  

تاريخ و امضاء:                                                      تاريخ و امضاء:                           

مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي گرايش ............... متعهد مي شوم در كلیه تولیدات  1311دانشجوی ورودی مهر   اينجانب 

به « اری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسالمي شهربررسي مسئولیت مدني شهرد»علمي مستخرج از پايان نامه/رساله ام با عنوان 

ت ترتیب و منظور تسويه حساب و يا استفاده از تسهیالت تشويقي و سفرهای علمي و .... نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعاي

ذكر  و در هر زمان،دانشگاه خالف موارد تنها آدرس خود اقدام نمايم.بديهي است چنانچه تحت هر شرايطيتوالي آن بصورت ذيل به عنوان 

مايم.شده را مشاهده نمايد نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي ن  

 

 
 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 تاريخ و امضاء


