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 دانشگاه آزاد اسالمي 

 

  تحقيقفرم پيشنهاد 

 كارشناسي ارشد  ینامهپايان
 

 : به فارسي عنوان تحقيق

 فرانسه نيقانون تجارت و قوان حهيدر ال یتجار یادغام شركت ها يقيتطب يبررس

 

        : دانشجو نام

 :گروه تخصصي                :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- 

 
 

 ه : گاتصويب در شورای پژوهشي دانشتاريخ                                              : تخصصي گروهشورای تاريخ تصويب در 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد: 

 

 احدتاييد معاون پژوهشي و                                                        تأييد كارشناس پژوهشي                                   

 
 

 

                                                                   

 

 

 

 
 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:



2 

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 .......................... .................:ماره دانشجوييش............................................خانوادگي:امن....نام: ...................................

 گرايش:.................................     ..........................................رشته تحصيلي:....................................:مقطع

 ......................:......نيمسال ورودي ..............................: به مقطع جاري سال ورود

 ........................................آدرس پستي در تهران...........................................................................................................

  .......... ........همراه:.......................... تلفن ............محل سكونت: ............ثابت تلفن 

 ....................پست الكترونيك:..... 

 ....................................آدرس پستي در شهرستان:........................................................................................................

 ......محل سكونت: ..............................تلفن محل كار: .................................. دورنگار:...........................ثابت تلفن 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2

 تذكرات: 

 وشته شود.ن 11تمامي متن پروپوزال با فونت بي لوتوس نازك سايز     -

يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو  توانندميدانشجويان دوره كارشناسي  -

 .توانند انتخاب نماينداستاد راهنما و دو استاد مشاور  مي

پژوهشي  كامل ايشان )رزومه  سوابق تحصيلي، آموزشي ومي باشند، الزم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  -

 ساتيد مدعو، كه ا حال انجامدفاع شده و يا در  دكتري هايرسالههاي كارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شاملكامل( 

ت أ)حكم هي آخرين حكم كارگزينيو همچنين  به همراه مدارك مربوطه ،اندراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته

   د.گرد علمي( ضميمه 

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت هست اساتيد راهنما و مشاور موظف -

ه و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار گاتكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانش

 دانشجويان جداً پرهيز نمايند. 

 

 

 
 به استاد راهنما :اطالعات مربوط -

                                                                                                                           
 ........................نام و نام خانوادگي:................................

 .................................................: ...نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي
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                                ..........                                                                                              ................آخرين مدرك تحصيلي:...........

 ......... ......تخصص اصلي:............

 ....... .................)مرتبه علمي(:  رتبه دانشگاهي 

 تلفن همراه: .......................................

 منزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 :نحوه همكاري 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 

 

 

 

 :ه استاد مشاور اطالعات مربوط ب-
                                                                                                                           

 ........................نام و نام خانوادگي:................................

 ...............................................: .....نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي

      ..........                                                                                                                   ................آخرين مدرك تحصيلي:...........

 ..... ..........تخصص اصلي:............

                                          ........................)مرتبه علمي(: رتبه دانشگاه 

 تلفن همراه: ....................................... 

                                                                                      منزل يا محل كار:......................................تلفن 

 :نحوه همكاري

 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 
 

 
 
 
 

 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقیق عنوان  -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1
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 فرانسه نيقانون تجارت و قوان حهيدر ال یتجار یادغام شركت ها يقيتطب يبررس

 (:نوان به زبان انگلیسي/)آلماني، فرانسه، عربيع  -2
نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند فرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

A comparative study of integrated businesses in the Iranian and French 

Commercial Code 
 : نامهتعداد واحد پايان – ب

 

هاي مجهول و مبهم، له و معرفي آن، بیان جنبهبه طور كلي )شامل تشريح مسأ اساسي تحقیق لهأبیان مس -ج

 تحقیق( : از بیان متغیرهاي مربوطه و منظور

كه شركت  مياي در اقتصاد ك شور دارند و هر روز شاهد آن هست ژهيو تيامروزه شركت هاي تجاري اهم

 ريشوند وسا يم يبرتر وارد بازارهاي جهان تيفيو با ك دتريبا محصوالت جد سيالتاس ديهاي نوپا و جد

 ديبا ايو دوام خود  امشكل مواجه هستند كه براي بق نيموجود همواره با ا راتييتغ نيشركتها در مقابل ا

 نياز ا يكيبوجود آورند.  يراتييموجود تغ دييقادر باشند در خطوط تول نكهيا ايرا ترك كنند و  بازار

 است . گريكديادغام شركت ها با  راتييتغ

است كه بر اساس آن  يعبارت از : عمل حقوق يحقوق شركت هاي تجاري، ادغام در معناي اصطالح در

 ايدهند،  ليتشك دييواحد و جد يحقوق تيخود، شخص يحقوق تيچند شركت ضمن محو شخص ايدو 

 ايجذب شوند. در قرارداد ادغام دو  گريخود در شركت د يحقوق تيچند شركت با محو شخص اي كي

 يادغام شونده به شركت تجار يتجار يشركت ها ايهمه حقوق و تعهدات شركت  ،يتجار كتچند شر

شوند. شركت  يمنحل م ه،ينده بدون تصفادغام شو يشركت ها ايشود و شركت  يادغام كننده منتقل م

را در دست  گريد يشركت كنترل شركت ها كيشوند. در روش اول،  يبه دو روش ادغام م يتجار يها

. در نديگو يروش، ادغام عمل نيبرود. به ا نيشركت ها از ب ريسا يحقوق تيشخص نكهيبدون ا رد،يگ يم

ها و تعهدات شان به شركت ادغام كننده  ييدارا شوند و يادغام شونده منحل م يشركت ها گر،يروش د

 يمنابع مال نيتام ياز راه ها يكي يتجار ينام دارد. ادغام شركت ها يروش ادغام واقع نيشود. ا يمنتقل م

 يكاف يمنابع مال نيقادر به تام ييشركت به تنها كيكاهش دست واسطه ها است. ممكن است  ايشركت 

بزرگ  يتوان به منابع مال يم گريد يرو با ادغام با شركت ها نياشد. از اكالن نب يپروژه ها يجهت اجرا

سازنده قطعات آن ادغام شود،  تبا شرك يساز ليشركت اتومب كيمثال، چنانچه  ي. براافتيدست  يتر

 يدر نظام حقوق يتجار يادغام شر كت ها تيرا دارد. اما وضع يانبوه تر و با سرعت باالتر ديتوان تول
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فرانسه  يبا نظام حقوق سهيموضوع را در مقا نيرو درصدد است ا شيه چه صورت است؟ رساله پب رانيا

 .دينما يبررس

 

انجام تحقیق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقیقاتي موجود، میزان نیاز به موضوع،  ضرورتاهمیت و  - د

قي احتماالً جديدي كه در اين تحقیق فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنین مواد، روش و يا فرآيند تحقی

 :گیردمورد استفاده قرار مي

گردد و آثار  يم هيدارند. ادغام موجب انحالل بدون تصف يرا در پ يگسترده ا راتيي،تغيتجار يادغام شركت ها

ارد. لذا گذ يم يبر جا ياثرات متعدد زين يدارد. ادغام از لحاظ اقتصاد هيبر حقوق صاحبان سهام و سرما ياگسترده

لذا مشخص كردن شرايط قانوني آن مي تواند بسياري مشكالت موجود در اين باشد. يم ينظارت مقرراتمشمول 

 زمينه را حل نمايد.

 

پیرامون در داخل و خارج كشور تحقیقات انجام شده پیشینه سوابق مربوطه )بیان مختصر مرور ادبیات و  -ه

 (:تحقیق و چارچوب نظري آنها و مرور ادبیاتو نتايج  تحقیقموضوع 

 

 بیحب يگیبي و سیع ،محمديتفرشي تالیف سهام ي( شركتهاي)واقع يادغام قانون يحقوق تیو ماه فيتعر

 . 88شماره  - 1831پايیز ،  رازیدانشگاه ش يو انسان يعلوم اجتماع هينشر، ،احمديآباد

 

و مستلزم انحالل بدون  گردديواقع م يچند شركت سهام ايدو  نيكه ب يسهام يشركتها يواقع اي يادغام قانون

 باشد،يادغام كننده م يادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شركت سهام يسهام يشركتها ايشركت  هيتصف

 ،يادغام واقع يحقوق تيماه رياز دادگاهها ضمن تفس يبعض كا،ياست.در حقوق آمر ينو در روابط قرارداد يادهيپد

و تعهدات  ييبرعكس، معتقدند انتقال دارا ،ياند.بعضادغام شده دانسته يشركت سهام يهاييرادا عيب يآن را نوع

انتقال به حكم  نيانتقال ندارند، بلكه ا نيدر ا يقرارداد ادغام نقش نيو طرف باشدينم عيادغام شده ب يشركت سهام

 كا،يمحاكم آمر يدادگاهها، همانند بعض نيكه ا ديآيدادگاهها برم رياز تفاس س،ياست.در حقوق انگل يو قهر ونقان

ساكت  يسهام يقانون تجارت در خصوص ادغام شركتها ران،ياند.در حقوق انكرده يتلق عيرا ب يادغام واقع

 يمقررات يتعاون ي(و شركتهامهيب يشركتها و)از جمله بانكها يدولت يشركتها يبعض ياست.لكن درباره ادغام واقع

 ديبا يادغام واقع يحقوق تياست.در ارتباط با ماه كايكه مشابه مقررات حقوق آمر گرديخاص مشاهده م نيدر قوان

نمود، لكن  ليتحل يعقود مقرر در قانون مدن يرا تحت بعض يسهام يشركتها يادغام واقع توانيگفت هرچند م

 دهينگرد ينيبشيپ هياوال، در حقوق ما انحالل بدون تصف رايمواجه است.ز ياديانجام آن در عمل با مشكالت ز

 ي.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملباشديتعهد م ليمستلزم تبد ونيانتقال تعهدات مد ا،ياست.ثان
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روز و با استفاده از مقررات  يازهاين سبراسا رانياست قانونگذار ا يو ضرور ستهي.با توجه به مراتب فوق، شاستين

را  يمقررات جامع-دارد  حيترج سيكه به نظر ما بر مقررات حقوق انگل-كايوق آمردر حق يسهام يادغام شركتها

 كند. نيتدو ،يسهام يشركتها يادغام واقع نهيدر زم

 

  183شماره  - 1811بهمن  ، يبازرگان يها يبررس هينشر، ادغام )ده شركت مهم ادغام شده( يبرا زشیانگ

از آن  شيشدت گرفت.پ 1991در سال  يگوناگون صنعت و انرژ يهانهيبزرگ فعال در زم يهاروند ادغام شركت

روند در سال گذشته  ني.اما اگرفتيصورت م يامنطقه تيو در نها يمل يمرزها در قالب شتريها بادغام شركت

 ،قدرتيجار يهانهيها كاهش هزادغام يبرا مهم زهيبه خود گرفت.انگ ياقاره نيو ب ياشكل فرامنطقه يالديم

 شي. قدرت نماباشديكسب سهم باالتر در بازار م قياز طر يالملل نيب يبر بازارها تريو تسلط قو ياتيعمل ترشيب

در حال  يكشورها يبرخ يفراتر از بودجه عموم هانهيزم يادغام شده در سال گذشته در برخ يهااز شركت يبرخ

دالر و تسلط آنها بر بازار نفت قابل انكار  ارديليم 616/4ارزش  به«ليموب»و«اگزان»مثال ادغام يتوسعه است.برا

در منطقه  تيو كو ران،اماراتيا ايونزوئال  ك،يمكز رينظ ييدر حد كشورها ديشركت جد راي.زستين

 ينفت ياز درآمدها يوجهو بخش قابل ت شروستي،پيآورنفت دارد، عالوه بر آنكه از نظر فن ديتول انه،قدرتيخاورم

دهد.  شيافزا ندهيرا در آ يدر بازار جهان كند و توان رقابت يگذارهيسرما ديجد يهادر حوزهء اكتشاف توانديرا م

در سال  يابزرگ فرامنطقه يهاادغام شركت يبررس به«ادغام يبرا زشيانگ»با عنوان يامقاله در«ستياكونوم»هينشر

 .پرداخته است.و.. يمي،صنعت،پتروشينفت،بانكدار گونگونا يهادر رشته 1991

 

اثر  موارد فوق نزديكترين اثاري است كه در زمينه رساله حاضر صورت گرفته است. همانگونه مشاهده مي شود

مستقلي وجود ندارد كه بررسي ادغام شركت هاي تجاري در قانون ايران خصوص اليحه تجارت و مقايسه آن با 

  ام اين امر است.قوانين فرانسه پرداخته باشد. رساله پيش رو درصدد انج

 

 تحقیق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  – و

 

  :اهداف ويژه و كاربردي(كلي، اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف آرماني،  -ز

 

 بررسي وضعيت ادغام شركت هاي تجاري در حقوق ايران با توجه به اليجه قانون تجارت -

 بررسي وضعيت ادغام شركت هاي تجاري در حقوق فرانسه -

 ه وضعيت ادغام شركت هاي تجاري در دو نظام حقوقي مورد اشارهمقايس -
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)به  ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي(

 

 

 :تحقیقسؤاالت   -ط

 
صا الیحه قانون تجارت و در قانون فرانسه به ادغام شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران و خصو

 چه صورت است؟

 سواالت فرعی

 در قانون تجارت ایران ادغام شرکت های تجاری دارای مقرارت مدون مشخص است؟

 موانع تحقق ادغام شرکت های تجاری کدامند؟

 محدودیت های دولت ها برای ادغام شرکت های تجاری با توجه به الیحه جدید قانون تجارت

 کدامند؟

 ادغام شركت هاي تجاري در قوانين فرانسه به چه صورت است؟         

  

 :تحقیقهاي فرضیه  -ي

 

 اول: هيفرض

باورند كه اگرچه در رابطه  نيبر ا يخصوص است.  برخ نيفاقد هرگونه مقررات در ا رانيتجارت ا قانون

ما  يتواند در نظام حقوق يم يتجار ياوجود ندارد، ادغام شركت ه ييمصوبه  يتجار يبا ادغام شركت ها

 يماده مزبور، شخص حقوق بركنند. بنا  يقانون تجارت استنباط م 511امر را از ماده  نيقابل تحقق باشد. ا

است. با  يقيكه مختص به اشخاص حق يفيشود جز حقوق و تكال يشناخته م فيحقوق و تكال هيكل يدارا

 . ستين ريقانونگذار امكانپذ زيبدون تجو يلتردويغ يتجار يادغام شركت ها ن،يوجود ا

 دوم: هيفرض
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 ه،ياست: عدم وجود مقررات مربوط به انحالل بدون تصف يحقوق تيماه نيعامل عمده مانع تحقق ا سه

متعهدله و عدم امكان انتقال حقوق  تيادغام شونده، بدون رضا يعدم امكان انتقال تعهدات شركت تجار

 آنها. تيادغام شونده بدون رضا يم الشركه شركت تجاردارندگان سه ايسهامداران 

  

 فرضيه سوم:

انحصار و  جاديانعقاد آن وضع كرده اند كه مانع از ا يرا برا ييها تيادغام دولت ها محدود يدر قراردادها

شركت  ريدر ادغام سا يتجار يشود. لذا شركت ها يم يتجار يشركت ها نيدر رقابت آزاد ب تيمحدود

 حهياست اما در ال ينظارت يبه موافقت سازمان ها وطادغام، مشر يقراردادها يو انعقاد بعض ستنديها آزاد ن

 ديجد حهيشود. درباره حقوق سهامداران، ال ينم دهيخصوص د نيدر ا يتجارت مقررات روشن ديجد

از نشر  توانند ظرف دو ماه پس ياست م قهيكه طلب آنها فاقد وث يتجارت مقرر داشته است بستانكاران

صورت شركت  نياعتراض كنند. در ا ،يادغام در مجمع عموم هادغام در روزنامه شركت نسبت ب يآگه

طلب حال شده بستانكاران معترض بوده و چنانچه  يبستانكاران و پرداخت فور تيمكلف به جلب رضا

 تيرضا ايزد مبادرت ور يكاف قهيوث نينسبت به تام ديباشد، با دهينرس يبستانكار نيموعد طلب چن

صورت  نيا ريرا جلب كند. در غ ريشركت ادغام پذ اي ديبر انتقال طلب به شركت جد يبستانكاران مبن

 ريبر تاخ يصدور قرار دستور موقت مبن يتقاضا يتواند از دادگاه تجار يم قهياز بستانكاران فاقد وث كيهر

 تانكار كند. بس تيجلب رضا ايشركت  ياز سو يكاف قهيثبت ادغام تا ارائه وث

 

 فرضيه چهارم:

ان به  هيشركت وابسته خود را كه صد درصد سرما ،يه شركت مادرك يفرض يدر حقوق فرانسه، برا

در بند  طيشرا نيشود. ا يخاص و سهل تر اعمال م طيكند شرا يشركت مادر متعلق است در خود ادغام م

 :ندشده اند و از آن جمله ا ينيب شيپ يتجار يقانون شركت ها 319، 311و مواد  361ماده  كي

 شركت وابسته يمجمع عموم ليلزوم تشك عدم

 لزوم دخالت بازرس ادغام عدم

 در خصوص ادغام رهيمد اتيلزوم گزارش ه عدم

 وجود ندارد. نهيزم نيدر ا يكياصوال تفك رانيحقوق ا در

در ادغام،  ريدرگ يكت هابر مقررات ادغام ندارد، اما چنانچه شر يريحقوق فرانسه حجم شركت ها تاث در

 انياز جر يگزارش ديبا رهيمد اتيه نكهيهستند، از جمله ا يشتريب فاتيتشر تيباشند ملزم به رعا يسهام

و  ياز نقطه نظر حقوق غاماد هيو توج حيمتضمن توض ديگزارش با نيكند و ا ميادغام مورد نظر شركا تسل
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و سهم ممتاز(  يسهم عاد ،يباشد ) سهم انتفاع سهام مختلف ياگر شركت دارا نيباشد. همچن ياقتصاد

 برسد. زيسهامداران ن نيمجامع خاص ا بيبه تصو ديادغام با

 

 :و عملیاتي( اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ك

 ادغام:

قررات از م كدامچي. در هباشديهم م زدريدر هم فشردن و فرو بردن دو چ  يادغام در لغت به معنا

آنچه از مفهوم نظر  ينشده است، ول فيآن تعر ياصطالح يها به معناقانون تجارت ادغام شركت

 ايدو  وستنيپ يبه معنا يها در اصطالح حقوقاست كه ادغام شركت نيا ديآيحقوقدانان به دست م

د شدن چن يكي قياز طر توانديم وستنيپ نياست. ا ديشركت جد كي ليچند شركت به هم و تشك

 شركت بزرگتر باشد. كيآنها به  وستنيپ ايشركت، 

 شركت تجاري:

شركت تجاري عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي شود كه در آن هر يك سهمي 

به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و 

 خود تقسيم كنند.اي حاصله را بين زيانه

 :تحقیقروش شناسي -5

 

و ، تجهیزات شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقیق به تفكیك(: مورد استفاده استانداردهاي 

گردآوري »كلي نظير، تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين 

و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «اطالعات اوليه

ها، استانداردها، ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشتوضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. 

 

جهت كه با  نياز ا يفياست. توص يليتحل يفيتوص يو بر مبنا يفينوشتار بر اساس روش ك نيدر ا قيروش تحق

موجود و خصوصا اليحه قانون تجارت موضوع ادغام شركت هاي تجاري تشريح  نيو قوان يقانون يمراجع به مبان

 .مي شود ليتحلرانسه همين موضوع در مقايسه با نظام حقوقي فجهت  نياز ا يليتحل مي شود و 

 

 :اندازه گیري متغیرها و متغیرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب
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و  برداريفیش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)میداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاغیره( گردآوري داده

 استفاده شده است. يحاضر، از روش كتابخانه ا قيبودن تحق يفيو توص يبر حسب پژوهش

 

 گیري و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

 

 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحلیل دادهروش -هـ 

 تيو كم قيبه صورت دق قيتحق يرهايمتغ رايداده ها استفاده شده است ز ليتحل ييفيدر پژوهش حاضر از روش ك

 .ستندين يريقابل اندازه گ ريپذ

 

 استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد: -6

 

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين 

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نیاز مواد و وسايل تجهیزات مورد نیاز نوع آزمايشگاه

 
 

 
  

 

 

 : مدير گروه ءامضا                   امضاء استاد راهنما:
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 انجام تحقیق: بندي زمان -1

 

                                       :..........................تحقيقمدت زمان انجام  -:................................. بتاريخ شروع -الف

 مام:.......................تاريخ ات -ج

 

اي( و مدت زمان مورد نياز براي ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهتذكر: الزم است كليه فعاليت

 االمكان رعايت گردد.بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتيهر يك، به تفكيك پيش
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 زمان بندي فعالیت ها ومراحل اجرايي تحقیق وارائه گزارش پیشرفت كارپیش بیني 
 زمان كل شرح فعالیت رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 8 1 5 6 1 

1          

2          

8          

1          

5          

6          

1          

 

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامهانهاي اجرايي پاينوع فعالیتزمان و  -1توجه: 

ماه  12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بیني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پیش -2  

 باشد.مي
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 نامه به شرح زير :يان. فهرست منابع و مآخذ ) فارسي و غیر فارسي ( مورد استفاده در پا3

كتاب.  عنوان كامل  . سال انتشار.حرف اول نام كوچك نويسنده)گان(  نام خانوادگي نويسنده )گان( كتاب :     

. تعداد كل صفحات كتاب ،اسم ناشر :شماره چاپ. محل يا شهر محل انتشار  

اله. نام عنوان كامل مق . سال انتشار.ان(حرف اول نام كوچك نويسنده )گ نام خانوادگي نويسنده )گان( مقاله :     

مجله: صفحه شروع تا صفحه  ختم مقالهجلد  شماره  ، مجلهكامل   

 

 فهرست اجمالي منابع:

 
 هشتم، چاپ سمت، انتشارات ، 55 ص اول، جلد تجاري، شركتهاي تجارت، حقوق ربيا، اسكيني،

 .1315 سال

 سال اول، چاپ سمت، انتشارات اول، جلد ، 291 ص تعاونيها، اتحاديه حقوق حسن، حسني،

1313. 

 ، 15 ص حقوقي، پژوهشهاي مجله ايران، قوانين منظر از تجاري شركتهاي ادغام صبا، حقيقت،

 .14شماره 

 اول. جلد اول، چاپ ،15مرداد قانون، نشر تهران، تجارت، حقوق حسين؛ خزايي،

 دهم. چاپ ،16 انزمست دادگستر، نشر تهران، تجارت، حقوق حسن؛ تهراني، ستوده 

 چاپ ،11 بهار تهران، دانشگاه تهران، تجاري، هايشركت قانون بر آمدي در نورالدين؛ نيا،صفي 

 . اول

 

 

Cameron, Mark.Mergers And Acquisitions Of Privately Held Companies 

P.2  ,  

Glenn G. Mune, Banking Finance, London, McGr aw-Hill Book 

Company, 9th ed.,1991. 

Iean Pierre And Pual Morel, French Company Law,London, 2nd Edition, 

1992. 

Jean-Pierre Le Gall and Paul Morel, French Company Law , London, 

Longman, 2nded., 1992. 
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Longman Avaneced, American Dictionary, Third Publishing, Ps 

918,41,2003 

Www.Whiteandlee.Com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورتجلسه گروه تخصصي -9
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 تاريخ   امضاء              خانوادگي دانشجو: و نامنام 
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام

1-  

2- 

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

 

 

 

....................... با ............................. در محلي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ....شورا

 بررسي....................... باعنوان ...................................خانم / آقاي نامهپايانمربوطه  تشكيل و موضوع  ياعضاحضور

 و به تصويب رسيد.
 

 تاريخ     امضاء     شورا يخانوادگي اعضانام و نام

1- 

2- 

8- 

1- 

5- 

6- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                   

  ه:گادانش (پژوهشي)شوراي  صورتجلسه -11
     

                                                  
  كارشناسي ارشد، رشته............................... دانشجوي مقطع ................خانم/ آقاي  نامهموضوع و طرح تحقيق پايان
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است، در تخصصي مربوطه رسيده گروه شوراي به تصويب  در تاريخ ........................ ه.كگرايش ............................

طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب  هگاشاند (پژوهشي)شوراي   ............................ جلسه مورخ

 اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 
 

 نوع رأي )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

6 
 

    

 
 

   ه:گانام و نام خانوادگي كارشناس پژوهشي دانش
 ختاري   امضاء

 
 :معاون پژوهشي واحد

 تاريخ   امضاء
 
 

 تاريخ   امضاء             :خانوادگي رياست دانشگاهنام و نام
 
 
 

  


