
نت ومعا های علمی و پژوهشیفراخوان همکاری

 حقوقی قوه قضائیه 
               هاای لیای قضااای اب مای مقاام معبای ره اری        سیاست 51معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای اجرای بند 

و در آن  اجرااای العالی( و تکالیف ناشی از قانون تدوان و تنقیح قوانین و مقررات لشور و دستورالعمل  ظیه )دام

                   جهات اجارای    پژوهاان و دانا   پژوهشای هاا، مرالا    دانشاااه  از ،خود های قوه قضائیه و رسالتچارچوب برنامه

 نمااد.های زار دعوت به همکاری میطرح

 

 موضوعات پیشنهادی  عنوان رداف

 مطالعات بنیادان :   5

  مقررات های تنقیح قوانین وم انی رواکردها و روش

 ؛لامن ال )آمراکا، اناییس، استرالیا و...(الاوهای تنقیح در نبام حقوقی -5-5

 ؛الاوهای تنقیح در نبام حقوقی رومی ژرمنی )فرانسه، آلمان و...( -5-2

لشاورهای مسایمان )ماال ی، م ار،     الاوهای تنقیح در نبام حقاوقی   -5-3

 ؛تونس، پالستان و...(

 ؛خانوادهتنقیح قوانین و مقررات مربوط به -5-5 تنقیح قوانین و مقررات حقوقی  2

  ؛جرأو مست تنقیح قوانین و مقررات مربوط به روابط موجر -5-2

بهاره بارداری از    اداره ومالکیات  باه   مقاررات مرباوط   تنقیح قاوانین و -5-3

 ؛هاآپارتمان

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی -5-4

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به امورحس ی -5-1

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی -5-6

 ؛قراردادها تنقیح قوانین و مقررات مربوط به عقود و -5-7

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وقف -5-8

 ؛ین و مقررات مربوط به ادله اث ات دعویتنقیح قوان -5-9

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت -5-51

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری -5-55

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی -5-52

 ؛ارث تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وصیت و -5-53

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اراضی -5-54

 ؛تنقیح قوانین و مقررات مربوط به احوال شخ یه و ث ت احوال -5-51

 .تنقیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق اقت ادی-5-56
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 ان؛ضابطتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -5-3 تنقیح قوانین و مقررات ج ائی- 3

 ؛جراای اقت ادیتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-2

 ؛و مرال  بازپروری هازندانتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-3

 ؛آاین دادرسی لیفریتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-4

 ؛های عمومیجراای و مجازاتتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-1

 ؛جراای عییه اموالتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-6

 جراای عییه س مت اداریتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-7

  ؛آئین دادرسی نیروهای مسیحتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-8

 ؛جراای مربوط به محیط زاستتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-9

 ؛تع ارات حکومتیررات مربوط به تنقیح قوانین و مق-3-51

 ؛و روان گردان جراای مواد مخدرتنقیح قوانین و مقررات مربوط به -3-55

 ؛جراای نیروهای مسیحتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-52

 ؛جراای عییه امنیتتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-53

 .به شکار و صید جراای مربوطتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -3-54
نین و مقررات مربوط باه ث ات   قواتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -5-4 تنقیح مجموعه قوانین و مقررات ث تی- 4

 اسناد؛

قوانین و مقررات مربوط باه ث ات   تنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -4-2

 ؛ام ک

باه ث ات   قوانین و مقررات مربوط تنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -4-3

 ؛ع ئی و اختراعات

  ؛شکی ت قوه قضائیهتتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -5-1 عمومیمجموعه قوانین و مقررات تنقیح - 1

 ؛امور اداری و استخدامی قضاتتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-2

 ؛امور اداری و استخدامی لارلنانتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-3

 ؛تخیفات قضات و لارلنانتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-4

 ؛ول  و مشاورانتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-1

 ؛لارشناسان رسمیتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-6

 ؛مترجمان رسمیتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-7

 ؛داورانتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-8

 ؛پ شک قانونیتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-9

 ؛سردفتران و دفتراارانتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-51

و آااین   دااوان عادالت اداری  تنقیح قوانین و مقررات مرباوط باه    -1-55

 ؛دادرسی آن

 دادرسی در مراجع ش ه قضااای تنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -1-52

 ؛اخت اصی اداری(های )دادگاه

 ؛المییی دوجان هاسناد بینتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -5-6 تنقیح مجموعه قوانین بین المییی- 6

 .المییی چندجان هاسناد بینتنقیح قوانین و مقررات مربوط به  -6-2

 

  



 هافعالیت برنامه عمییاتی رداف

هاای  و بخشنامه هاالعملها و دستورنامهمجموعه آئینتنقیح - 7

 قضاای.

            هاا و بخشانامه هاای رئایس    هاا و دساتورالعمل  نامهگردآوری آاین -7-5

 ؛قوه قضائیه، هیئت وزاران، وزار دادگستری و ... در حوزه حقوق ج ا

           هاا و بخشانامه هاای رئایس     هاا و دساتورالعمل  نامهگردآوری آاین -7-2

 ؛وزار دادگستری و ... در حوزه حقوق عمومیقوه قضائیه، هیئت وزاران، 

          هاا و بخشانامه هاای رئایس     هاا و دساتورالعمل  ناماه گردآوری آاین-7-3

 ؛قوه قضائیه، هیئت وزاران، وزار دادگستری و ... در حوزه حقوق خ وصی

           هاا و بخشانامه هاای رئایس     هاا و دساتورالعمل  نامهگردآوری آاین -7-4

 قضائیه، هیئت وزاران، وزار دادگستری و ... در حوزه حقوق ث تی؛قوه 

            هاای رئایس  هاا و بخشانامه  هاا و دساتورالعمل  ناماه گردآوری آااین -7-1

 المیل؛بینقوه قضائیه، هیئت وزااران، وزاار دادگستاااری و ... در حاوزه 
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