فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی دانشجویان

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

محبوبه شاهمرادی

احکام اقسام تلقیح مصنوعی  ،حق

دکتر فائزه

تابعیت  ،حق تابعیت زن  ،جرم

عظیم زاده

انگاری و عفاف

استاد مشاور

اردبیلی

چکیده پایان نامه
مقاله احکام تلقیح مصنوعی سوال اصلی این است که کدام قسم از اقسام تلقیح مصنوعی از نظر فقهای
امامیه جائز و مشروع است؟ در این نوشتار روشن می گردد که فقهای امامیه روش اهدای تخمک و اهدای
جنین را با لحاظ شرایطی مشروع دانسته اند اما با ارائه دالیلی به هیچ وجه روش اهدای اسپرم را جائز نمی
دانند
در مقاله حق تابعیت سوال اصلی این است که حق تابعیت چیست و آیا تمام افراد جامعه از این حق
برخوردار هستند یا خیر ؟ و چه پیشینه فقهی ای برای این بحث وجود دارد ؟ دراین نوشتار به طور مفصل
به بررسی معنا ،مفهوم و اقسام تابعیت پرداخته شده و مواد قانونی مرتبط به آن در قانون جمهوری اسالمی
ایران بررسی شده است که مشخص می کند هر زن و مردی از این حق برخوردار می باشند همچنین در
انتهای بحث روشن می گردد که پیشینه فقهی ای در باره این بحث در کتب فقهی موجود نیست.
در مقاله حق تابعیت زن دغدغه اصلی این است که احکام حق تابعیت زن اعم از ایرانی و بیگانه در قانون
کشور ایران چگونه است؟ و نهاد ازدواج چه تأثیری بر این حق دارد؟ در جهت رسیدن به پاسخ فوق بطور
مبسوط مواد قانونی مربوط به حق تابعیت زن در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران بررسی شده است و
طی آن مشخص می گردد که قانونگذار باتوجه به اصل حفظ خانواده قوانین خاصی را برای زن ایرانی و
غیر ایرانی با در نظر گرفتن وضعیت ازدواج آنها جهت تحصیل تابعیت  ،تغییر تابعیت و ترک تابعیت وضع
کرده است.
در مقاله جرم انگاری و عفاف سوال اصلی این است که مواردی چون تشبه مردان به زنان و برعکس ،لباس
شهرت جرم انگاری شده اند ؟ در طی بحث موارد فوق از دیدگاه فقهی و روایی بررسی شده است و
روشن می گردد که از نظر شارع این امور ممنوع است اما با بررسی در قانون مجازات اسالمی ایران به این
نتیجه دست می یابیم که این موارد را قانون گذار جرم انگاری ننموده است.
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