لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(ح  .ج )
ردیف

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگی

ػٌَاى

استبد راٌّوب

1

خسرٍ ػبدلی ًیر

ثررسی لبجبق آثبر فرٌّگی تبریخی در حمَق
ویفری ایراى

حسي هرادی

2

لبسن حوسُ

هطبلؼِ تطجیمی هوٌَػیت ضىٌجِ در ًظبم
ػذالت ویفری ایراى ٍ اسٌبد ثیي الوللی

احوذ ضوس

3

هحوذ جَاد
ًجبت

تطجیك ٍ همبیسِ فمْی حمَلی هجبزات ّبی
تؼسیری ٍ ثبز دارًذُ

هحوذ ثبلر
ػبهری ًیب

4

زّرا حسیي زادُ
ثیرق

ثسّىبری اطفبل در حمَق ایراى ٍ فمِ اهبهیِ

هحوذ ثبلر
ػبهری ًیب

5

ًؼوت الِ یبفتیبى

لتل از رٍی ترحن ( اتبًبزیب )

فیرٍز هحوَدی
جبًگی

6

هحوذ جَاد
جَوبر

دادرسی ػبدالًِ در حمَق ایراى ٍ اسٌبد ثیي
الوللی

حویذ دلیر

7

ًؼوت الِ سردار
زادُ

جرم زایی در لَاًیي ویفری ایراى

جلیل اهیذی

8

داٍٍد جْبًذیذُ

تبثیر اضتجبُ در لتل در حمَق ایراى

جؼفر رضبدتی

9

ّذایت اهلل
هْراثی

حمَق دفبػی هتْن در ًظبم لضبیی ایراى در
همبیسِ ثب اػالهیِ جْبًی حمَق ثطر ٍ اسٌبد
ثیي الوللی

هصطفی هبًذگبر

11

هرین هحوذی
ًَلی زادُ

تحلیلی ثر لتل ًمس ثِ اػتمبد هْذٍر الذم ثَدى
همتَل

راهیي پور
سعید

11

هحوذ ػلی
احذی

آثبر حمَلی اضتجبُ لبضی در حمَق ایراى

ػلی جوبدی

12

ّبدی وفبش

هطبلؼِ اًذیطِ ّبی جرم ضٌبختی در اسالم ثب
تبویذ ثر فمِ ضیؼِ ( اهبهیِ )

اسوبػیل
ػجذالْی

13

افطیي هحوذی
درُ ضَری

اصل ثی طرفی هراجغ لضبیی در فرایٌذ
دادرسی ویفری

اهیر حسیي
رّگطبی

14

زّرا ػیسی خبًی

هسئَلیت ویفری – حمَلی اًتمبل دٌّذگبى
ثیوبری ایذز

اهیر پبوٌْبد

15

ػلی ثرزگـــر

استمالل لبضی در ًظبم لضبیی ویفری ایراى

غالم حسیي
رضبیی
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16

اهیي ضفیؼی

جبیگبُ ٍ ًمص هىبًیسم ّبی خَد تحلیلی در
جرم ضٌبسی ثبلیٌی ٍ ثسُ دیذُ ضٌبسی حوبیتی

اهیر ایرٍاًیبى

17

راضیِ جَوبر

ثررسی تطجیمی ًظبرت لضبیی در هرحلِ
تحمیمبت همذهبتی در ایراى ٍ آهریىب

ایوبى یَسفی

18

فرضتِ هحوَدی

تطْیر پَل در اسٌبد ثیي الوللی ٍ لبًَى
پَلطَیی ایراى

اسوبػیل
ػجذالْی

19

اسوبػیل رستوی

ػولىرد وبًَى اصالح ٍ ترثیت در جْت
پیطگیری از تىرار جرم

اهیر ایرٍاًیبى

21

صبدق صبدلی

تحلیل ٍ ارزیبثی سیبست جٌبیی ایراى در حَزُ
ضجط ٍ هصبدرُ اهَال ثب تبویذ ثر ػولىرد
هحبون اًمالة ٍ اصل  49لبًَى اسبسی

اهیر ایرٍاًیبى

21

ػجذالؼسیس
ػجبسپَر

ًمص تئبتر ٍ هَسیمی در ثبزپرٍری هجرهبى در
زًذاى ّب

ایوبى یَسفی

22

ثبلر َّضوٌذی

سیبست تسبهح صفر در حمَق ویفری هَاد
هخذر ایراى

هصطفی فرٍتي

23

ػلی گرجی فرد

ًمص ًظبرت الىترًٍیىی در پیطگیری از جراین

ػلی جبًی پَر

24

ًَضیي ًجبتی
ثَرثَر

جبیگبُ دادستبى در ثْیٌِ وردى فرآیٌذ
دادرسی ویفری در ایراى ٍ آهریىب

غالم حسیي
رضبیی

25

هژگبى ًَرٍزی

آسیت ضٌبسی رٍاًی لتل ّبی سریبلی

اهیر ایرٍاًیبى

26

ػبطفِ سلیوی

هطبلؼِ سجه زًذگی ٍ تبثیر آى ثر ًَع ٍ هیساى
ارتىبة جرم ( هطبلؼِ هَردی ؟ زًذاًیبى زًذاى
ضْرستبى فسب )

دوتر ایوبى
یَسفی

27

هْذی هٌتظری

افطبی اسرار ٍ اسٌبد در حمَق جسای ایراى

حسي هرادی

28

ضیوب حوسُ
ضبیبى

تحلیل جرم ترٍریسن در لَاًیي هَضَػِ ایراى
ٍ اسٌبد ثیي الولل

ثبلر ضبهلَ

29

هْذی حریری

جبیگبُ لرارّبی اػذادی در آئیي دادرسی
ویفری ایراى

هٌصَر
هیرسؼذی

31

فرضبد ٍحیذپَر

ًظبرت ثر هجرهیي خطرًبن پس از آزادی از
هجبزات حجس

اهیرحسیي
رّگطب

31

ػلی اوجر فرجی

حجس ثِ سجت تبخیر دراستیفبی لصبظ از
هٌظرفمِ ٍ حمَق هَضَػِ

ػلی پَرجَاّری
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32

هحوذثبلر رفیغ

ًمص فریضِ اهرثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌىر در
پیطگیری از جراین

ػلیرضب صبلحی

33

سیذػجبس
هَسَی

ثغی از هٌظر فمِ ٍ حمَق ویفری ایراى

ػلیرضب صبلحی

3

