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 دانشگاه آزاد اسالمي 

 

  تحقيقفرم پيشنهاد 

 كارشناسي ارشد  ینامهپايان
 

 : به فارسي عنوان تحقيق

 تاثير شخصيت بزه ديده بر مسئوليت كيفری بزه كار )تخفيف و تشديد مجازات(

 

                       دانشکده:       : دانشجو نام

 :خصصيگروه ت                :نام خانوادگي دانشجو

 :گرايش      :رشته تحصيلي

  :شروع به تحصيل نيمسال      :سال ورود به مقطع جارینيم

 

 استاد )اساتيد( مشاور:و نام خانوادگي استاد )اساتيد( راهنما:                             نام و نام خانوادگي نام 

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 
 

 :  گاهتصويب در شورای پژوهشي دانشتاريخ                                           :    تخصصي گروهشورای تاريخ تصويب در 

 

 واحد ئيد رئيس تا                                                                               يپژوهش معاون ئيدتا

 

 

 

 تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد: 

 

  اريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد:ت                                                                             تأييد كارشناس پژوهشي

 
 

 

 واحد  تأييد معاون پژوهشي                                                              تأييد مديركل پژوهشي                            
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 :اطالعات مربوط به دانشجو-1
 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما:-2
 

  نام و نام خانوادگي 

 مدرك تحصيلي

 

 تخصص اصلي

 

 رتبه دانشگاهي

 

 محل كارتلفن 

 

 انگليسي فارسي نحوه همکاری

        استاد راهنما

        استاد مشاور

  

 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -3

 عنوان تحقيق: -الف
 

 تاثير شخصيت بزه ديده بر مسئوليت كيفری بزه كار )تخفيف و تشديد مجازات( عنوان فارسي

 
  عنوان انگليسي

The effect of victim's personality on criminal responsibility of offender (diminishing and 

enhancing punishment) 
 

 

 تحقيق از های مجهول و مبهم، بيان متغيرهای مربوطه و منظورله و معرفي آن، بيان جنبهبه طور كلي )شامل تشريح مسأ اسي تحقيقاس لهأبيان مس -ب

 ( :سطر  22حداكثر در 

بحث در قانون و حقوق كيفری ايران عوامل تشديد و تخفيف مسئوليت كيفری بزه كار بيان شده نظير عواملي چون تعدد و تکرار جرم كه در 

تشديد مجازات مطرح است و عواملي مانند همکاری بزهکار با مراجع قضايي، از عوامل تخفيف محسوب مي شود، لکن تاثيرشخصيت بزه 

ديده هم به لحاظ تخفيف مجازات بزهکار و هم از جهت تشديد مجازات بزهکار موثر به نظر ميرسد. مثال توهين به افراد مي تواند حسب 

ه مجازاتهای متفاوت در پي داشته باشد. توهين بزهکار، گاهي به شهروند است گاهي به كارمند، گاهي به مراجع تقليد شخصيت فرد بزه ديد

و گاهي به رهبری است. در تمام موارد توهين يک جرم است، اما مجازاتها متفاوت مي باشد. علت تشديد و تخفيف، شخصيت بزه ديده در 

ديگر در جرائمي چون قتل نيز شخصيت افراد بزه ديده )مقتول( چون مجنون بودن، كافر بودن، مرتد موارد  فوق االشعار است. از سوی 

 بودن، مهدورالدم بودن نيز در كيفيت مجازات موثر است. اين پايان نامه به موارد تاثير شخصيت بزه ديده در مجازات بزهکار مي پردازد.

 

 

 
 :سطر(  02) حداكثر  انجام تحقيق ضرورتاهميت و  - د

به لحاظ اهميتي كه شخصيت افراد بزه ديده در تصميم قانونگذار و تصميم دادگاه دارد الزم و ضروری است درا ين خصوص حتما تحقيقي 

جامع و كامل صورت گيرد. گاهي اوقات برخي از موقعيت های اجتماعي، شخصيت های منحصر بفرد ايجاد مي كند كه انجام بزه در 

 س اهميت اين پژوهش جدی است.پترين مجازتها مواجه مي شود خصوص آنها با شديد

 تلفن همراه نيمسال ورودی سال ورود گرايش رشته تحصيلي شماره دانشجويي خانوادگينام نام
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 :سطر( 01)حداكثر  سوابق مربوطهمرور ادبيات و  -ه

  جناب آقای ،مركز احد تهرانفلسفه مجازات در حقوق كيفری اسالم و ايران، دانشگاه آزاد اسالمي و پايان نامه های كارشناسي ارشد:

، 0331سي مباني و چگونگي تعيين مجازاتهای متناسب در حقوق كيفری، يزديان جعفری، جعفر، دكترای بررو پايان نامه  0332حسيني 

 22دانشگاه تهران و كتب حقوق جزای عمومي به فراخور بحث مطالبي پراكنده در اين خصوص آورده اند. به هرحال راجع به شرايط ماده 

دارد. لکن اثری كه شخصيت بزه ديده را در تشديد و تخفيف مجازات بزه كار قانون مجازات اسالمي سابق مقاله و اثر تحقيقي زيادی وجود 

موثر انگارد و ادله آنرا تحليل نمايد موجود نيست. در جرم شناسي، نه شخصيت بلکه رفتار بزه ديده ممکن است در وقوع بزه موثر باشد كه 

 امری بجز اين عنوان است و در حقوق كيفری مالحظه نمي گردد.

 
 

 

 :سطر( 6)حداكثر  تحقيقدر جنبه جديد بودن و نوآوری  – و

بررسي تاثير شخصيت بزه ديد در مسئوليت كيفری بزه كار، تحقيقي منحصر بفرد است و حتما مي تواند متضمن يک مقاله علمي پژوهشي 

 باشد.

 
 

  :سطر( 6)حداكثر  اهداف مشخص تحقيق -ز

 دانشگاهي، اساتيد و دانشجويان قرار گيرد.مورد استفاده مراكز اين پايان نامه مي تواند  -

 همچنين نتايج و يافته های اين تحقيق مي تواند به وضع قوانين بهتر در راستای در نظرگرفتن جايگاه شخصيت افراد و ميزان تاثيرگذاری آن -

 در كيفيت مجازات بزهکاران، كمک و مساعدت نمايد.

 

 
 : سطر( 2)حداكثر ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره –ح 

 
 
 

  :سطر( 02)حداكثر سواالت تحقيق -ط

 منظور از شخصيت بزه ديده چيست؟ -0

 تاثير شخصيت بزه ديده در مسئوليت كيفری بزه كار چيست؟ -2

 

 
 :سطر(  1)حداكثر تحقيقهای فرضيه  -ی

ست كه مي تواند به لحاظ حقوقي سبب تقويت و يا تنزل جايگاه اجتماعي و يا موجد وضعيت ويژه بزه شخصيت بزه ديده همان اوصافي ا

 ديده شود.
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 : سطر( 1)حداكثر  و عملياتي( اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ك

 

 
 :) رشته های غير از فني و مهندسي( تحقيقروش شناسي -1

 : سطر( 1)حداكثر  تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء شرح كامل روش  -الف

 :سطر( 02)حداكثراندازه گيری متغيرها و متغيرهای مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

 

غيره( گردآوری و  اریبردفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

  :سطر( 1)حداكثرهاداده

 اين اثر به صورت كتابخانه ای و فيش برداری تهيه مي شود. روش تحقيق، توصيفي، تحليلي است و از نوع نظری است.
 

 

 سطر 1)حداكثر گيری و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(جامعه آماری، روش نمونه –د 

 
 

 :سطر( 02)حداكثرهاو تحليل دادهها و ابزار تجزيه روش -هـ 
 

 

 

 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -1

 خير  باشد؟  بلي مي ت آزمايشگاهيآيا برای انجام تحقيقات نياز به استفاده از امکانا
 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 

 
  

 

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:

 

 
 انجام تحقيق: بندی زمان -6

 

 تاريخ اتمام:....................... -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 

 مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار ها وبندي فعاليتبيني زمانپيش
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 زمان اجرا به ماه )ماه( زمان كل شرح فعاليت  رديف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

1 
 

              

2 
 

              

3 
 

              

4 
 

              

5 
 

              

6 
 

              

 

 :منبع( 02)حداقلمنابع و ماخذ -7
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 صورتجلسه گروه تخصصي -3

 تاريخ امضاء خانوادگيو نامنام 

   دانشجو

   استاد راهنما

   استاد مشاور

   عضو كميته نظارت بر تحقيق

 
 مربوطه  ی............ با حضور اعضاشورای گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ................

 خانم    
 ...............................................ـــــــــــــــ................................ با عنوان.............................................  نامه پايانتشکيل و موضوع 

 آقای    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 بررسي و به تصويب رسيد.

 
 
 تاريخ امضاء خانوادگي اعضای شورانام و نام 

0    

2    

3    

1    

1    

6    

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

 خانم                                                  
 ..................كارشناسي ارشد گروه ..................... دانشجوی مقطع ...........مه ـــــــــــــ .....ناموضوع و طرح تحقيق پايان

 آقای     

  ............................ است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب كميته .كگرايش ............................

 طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت. انشکدهد (پژوهشي)شورای 
 
 

 نوع رأی )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

0 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

1 
 

    

1 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
   نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشکده:

 تاريخ   ءامضا
 

 خانوادگي رياست دانشکدهنام و نام
 تاريخ   امضاء

 
 

 تاريخ   امضاء      :واحدمعاون پژوهشي 
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 اين فرم بايد توسط دانشجو تکميل شود
 
 

  فرم سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمي
 

      
 نامه كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف

 
 علوم و تحقيقات نام واحد دانشگاهي: واحد 

 : نامه كارشناسي ارشدپايانعنوان 
 
 

 خانوادگي دانشجو:                                                                          نيمسال تحصيلي:نام و نام
 نامه:تعداد واحد پايان                دانشجويي:                                                                         شماره

 رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                                 كد رشته:
   علوم پايه                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 

             هنر                                           كشاورزی 
 

 رشته تحصيلي:               :                                                         0خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:                      استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                          :                                              2خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:                      استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                                              :                                    0خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:              مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                       :                                                        2شاور خانوادگي استاد منام و نام

 تاد راهنما:كد شناسايي اس              مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 
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 1فرم شماره 
  

 

 ارشد يا رساله دكترينامه كارشناسيفرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان

 
 

نامه / رساله، خانم/آقاي .......................................، دانشجوي اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

ه .......................................... گرايش............................................ با عنوان مقطع........................... رشت

............................................................................................................................«....................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

نسبت به انتشار نتايج حاصل از  آزاد اسالمي هبدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاشويم مي متعهد

 تحقيق مذكور )در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...( اقدام ننمائيم.
 

 

 
 :مشاورخانوادگي استاد نام و نام     خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء

 

 

 

 

است، ..........فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده.........درتاريخ 

  دريافت گرديد. 

 

 امضاء مدير پژوهش دانشكده       
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                              2فرم شماره 
 

 

 ارشد يا رساله دكترينامه كارشناسيفرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان
 

 

شته ............................................ دانشجوي ورودي ............................ مقطع .............................. راينجانب .

 :ام تحت عنواننامه/رساله................................ گرايش ................................................. كه موضوع پايان

............................................................................................................................«...................................................... 

..........................................................................».........................................................................................................  

نامه گردم الف( كليه مطالب و مندرجات پايانهدميدر شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متع

در صورت استفاده از  / رساله ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و

نامه/رساله، منابع و ماخذ ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايانمطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول

 آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد. 

اكتشاف و هر  نتايج تحقيقاتم عالوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع،صورتيكه از  ب( در

گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمي بوده و اين موضوع صراحتاً در 

 مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج( در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق 

جانب مراتب را كتباً به دانشكده اطالع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان اين

 باشد.نامه يا ساير اقدامات حقوقي ميپايان
 

 خانوادگي دانشجو نام و نام

         تاريخ و امضاء

 

 

.............به امضاء رسيده است، در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم ...................

 دريافت گرديد.

 

 امضاء مدير پژوهش دانشكده        
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  5فرم شماره 

 

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه / رساله خانم / آقااي ........................................... دانشاجوي مقطاع    
شويم در كليه توليدات علمي مستخرج از ........................ گرايش ....................... متعهد مي..................... رشته ..............

اين پايان نامه / رساله )اعم از مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، اختراع و ....( كه به منظور استفاده از تسهيالت تشاويقي،  

گردد، نسبت باه درج  ي )اعضاء هيات علمي واحد و ....( ارائه ميسفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و امتياز ارتقاء علم

آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زير اقدام نمائيم. باديهي  
م است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهده نماياد نسابت باه تصامي    

 نمائيم.اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

 

 آدرس دانشگاه و واحد به فارسي:

 

 آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

 

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

 تاريخ و امضاء:     تاريخ و امضاء:
 

............گرايش .................... متعهد اينجانب .................................... دانشجوي ورودي ........................ مقطع .................... رشته ..........
ام با عنوان شوم در كليه توليدات علمي مستخرج از پايان نامه / رسالهمي

«.................................................................................................................................................................................................... .................................

.............................................................................................................................................»........................................................................................ 

..... نسبت به درج آدرس دقيق دانشگاه و واحد و به منظور تسويه حساب و يا استفاده از تسهيالت تشويقي و سفرهاي علمي و 
ايطي و در هر ررعايت ترتيب و توالي آن بصورت ذيل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمايم. بديهي است چانچه تحت هر ش

ونه زمان، دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گ

 نمايم. اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

  

 

 

 
 نام و نام خانوادگي دانشجو:        

 

 تاريخ و امضاء: 


