بسمه تعالی

عناوین پیشنهادی برای تدوین پایان نامه سطح 3و4

با رویکرد موضوع شناسی
(نوع ،ابعاد ،موقعیت فقهی ،مفهوم ،اجزاء ،شرایط ،اقسام ،شاخص ،مصداق و )...
---------------------------------------- )11موضوع شناسی شادی و نشاط
 مبانی نظری موضوع شناسی
 )12موضوع شناسی یوگا
توجه!!! برای آشنایی با عناوین بیشتر به فایل بانک سئواالت مبانی
 )13موضوع شناسی سحر و جادو
نظری موضوع شناسی رجوع کنید.
 )14موضوع شناسی مسابقات تلوزیونی
 )15موضوع شناسی حرکات موزون (باله ،فیتنس و )...
 )1ضرورت موضوع شناسی فقهی و تأثیر آن بر اجتهاد
و...
 )2روش شناخت موضوعات احکام فقهی
 )3اهمیت تدوین علم موضوع شناسی فقهی
 )4نقش عرف در تشخیص موضوعات فقهی
 )5تمایز علم موضوع شناسی فقهی با فقه و اصول فقه و قواعد فقهی
 )6نقش زمان و مکان در شناخت موضوع فقهی
 )7متصدی تشخیص انواع موضوعات فقهی
 )8گونه شناسی موضوعات احکام فقهی
 )9تطور تاریخی علم موضوع شناسی فقهی
 )10نقش موضوع شناسی فقهی در عمل مکلفان
 )11روش شناسی تطبیقی موضوعات فقهی بین شیعه و اهل سنت
 )12روش موضوع شناسی فقهی فقهای عظام
 )13مراحل شناخت موضوعات احکام فقهی
 )14مبانی نظری موضوع شناسی احکام فقهی
 )15ضرورت ،فوائد و آثار موضوع شناسی احکام فقهی
 )16اجتهاد و تقلید در موضوعات احکام فقهی
 )17رابطه موضوعات احکام فقهی با علوم بشری
 )18تعیین متصدیان شاخت موضوعات فقهی
 )19استحاله و تغییر موضوعات
 )20روش های استظهار عرف
 )21اعتبار سنجی روشهای آماری برای استظهار عرف
 )22موضوع شناسی تغییر در خلقت
و...



عناوین فرهنگی

 )1موضوع شناسی رقص و حرکت های موزون
 )2موضوع شناسی طنز و تمسخر
 )3موضوع شناسی تبرج و مصادیق آن
 )4موضوع شناسی تفریح و سرگرمی
 )5موضوع شناسی تفریحات سالم

 )6موضوع شناسی ورزش و مسابقات
 )7موضوع شناسی احضار جن
 )8موضوع شناسی فال بینی
 )9موضوع شناسی خالکوبی و تاتو
 )10موضوع شناسی ریش و ریش تراشی

 عناوین اجتماعی (خانواده)

 )1موضوع شناسی تعلیم و تربیت
 )2موضوع شناسی تنبیه
 )3موضوع شناسی نشوز
 )4موضوع شناسی کنترل موالید و تنظیم خانواده
 )5موضوع شناسی هجر از مزاجع
 )6موضوع شناسی ضرب (فاضربوهن)
 )7موضوع شناسی رحم (اجاره رحم و آثار مترتب بر آن)
 )8موضوع شناسی رحم (برداشتن رحم بانوان فاقد رحم)
 )9موضوع شناسی رحم اجاره ای (فرزند متولد از رحم اجاره ای)
 )10موضوع شناسی رحم جایگزین
 )11موضوع شناسی رشد انسان (مراحل)
 )12رشد جمعیت (پیشگیری از رشد جمعیت)
 )13موضوع شناسی رضاع
 )14موضوع شناسی شیر (بانک)
 )15موضوع شناسی عده عده زن فاقد رحم)
 )16موضوع شناسی عده طالق زنان فاقد عادت ماهیانه
 )17موضوع شناسی عقیم سازی
 )18موضوع شناسی عنین
 )19موضوع شناسی احسان (احسان به والدین)
 )20موضوع شناسی عاق والدین
و...

 عناوین سیاسی
 )1موضوع شناسی والیت فقیه
 )2موضوع شناسی دشمن
 )3موضوع شناسی محاربه
 )4موضوع شناسی نفوذ
 )5موضوع شناسی جاسوس و جاسوسی
و...
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بسمه تعالی

عناوین پیشنهادی برای تدوین پایان نامه سطح 3و4

با رویکرد موضوع شناسی
(نوع ،ابعاد ،موقعیت فقهی ،مفهوم ،اجزاء ،شرایط ،اقسام ،شاخص ،مصداق و )...

 عناوین کالمی
 )1موضوع شناسی ارتداد
 )2موضوع شناسی اسالم و کفر
 )3موضوع شناسی مقدّسات
 )4موضوع شناسی اصول و فروع دین
 )5موضوع شناسی بالد مسلمین
 )6موضوع شناسی سوق المسلمین
 )7موضوع شناسی عدل /عدالت
 )8موضوع شناسی ایمان /مؤمن
 )9موضوع شناسی مجوس
 )10موضوع شناسی اهل کتاب
و...

---------------------------------------- )5موضوع شناسی آرایش و زیبایی
 )6موضوع شناسی گریم و تغییر چهره زنان و مردان
 )7موضوع شناسی غنا و موسیقی
و...

 عناوین تغذیه
 )1موضوع شناسی مسکرات و اسکار
 )2موضوع شناسی ذبح و آالت آن
 )3موضوع شناسی آبزیان (تعیین حلیت و حرمت انواع آبزیان و دوزیستان)
 )4موضوع شناسی خبیث ،طیب ،قذر و نظیف
 )5موضوع شناسی ابزار ذبح
 )6موضوع شناسی دارو (تهیه دارو از مواد حرام)
 )7موضوع شناسی ژالتین و رنگ کارمین (موضوع شناسی)
 )8موضوع شناسی اسکار و تخدیر ،ماهیت ،مصادیق جدید
 )9موضوع شناسی باران مصنوعی
 )10موضوع شناسی انواع بهائم و چهارپایان
 )11موضوع شناسی انواع پرندگان
 )12موضوع شناسی انواع حشرات و ...
 )13موضوع شناسی خون (فراورده های خونی)
 )14موضوع شناسی اعضای حرام حیوانات حالل گوشت
 )15موضوع شناسی خوراکی ها (استانداردهای غذای حالل)
 )16موضوع شناسی خوراکی ها (افزودنی ها ،طعم دهنده ها و اسانس ها)
 )17موضوع شناسی خوراکی ها (غذاهای با نشان حالل)
 )18موضوع شناسی خوراکی ها و نوشیدنی های وارداتی
 )19موضوع شناسی ذبح صید و نحر
 )20موضوع شناسی فلس
 )21موضوع شناسی مواد مخدر (انواع مواد مخدر طبیعی و صنعتی)
و...

 عناوین اخالقی
 )1موضوع شناسی معروف و منکر
 )2موضوع شناسی تعاون
 )3موضوع شناسی اسراف
 )4موضوع شناسی اضالل (کتب ضاله)
 )5موضوع شناسی طنز و شوخی
 )6موضوع شناسی افساد فی االرض
 )7موضوع شناسی عفت
 )8موضوع شناسی حیاء
 )9موضوع شناسی توهین و تکریم
 )10موضوع شناسی تجسس
 )11موضوع شناسی دروغ و توریه
 )12موضوع شناسی تهلکه
 )13موضوع شناسی خیانت
 )14موضوع شناسی حجاب و پوشش
 )15موضوع شناسی غفلت
 )16موضوع شناسی فحشاء
 )17موضوع شناسی فسق
 )18موضوع شناسی لهو ولعب
 )19موضوع شناسی اسراف و تبذیر
و...

 عناوین پزشکی

 عناوین هنری
 )1موضوع شناسی غنا و موسیقی
 )2موضوع شناسی طنز
 )3موضوع شناسی بازیگری
 )4موضوع شناسی آرایش های نوپدید (کاشت مو ،مژه و ابرو ،ناخن و )...

 )1موضوع شناسی اعضاء دارای حیات و روح
 )2موضوع شناسی اعضای بدن
 )3موضوع شناسی اعضای بدن (بانک اعضاء )
 )4موضوع شناسی اعضای بدن (معامالت و ابعاد فقهی اعضای بدن)
 )5موضوع شناسی اعضای بدن در رابطه با جنایات
 )6موضوع شناسی افضاء
 )7موضوع شناسی انتقال خون
 )8موضوع شناسی انحرافات جنسی
 )9موضوع شناسی انحرافات جنسی ،هم جنس گرایی ،ابنه
 )10موضوع شناسی اندام تناسلی غیر طبیعی (عفل و)..
 )11موضوع شناسی اندام ها (آسیب و صدمات اندام ها)
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---------------------------------------- )49موضوع شناسی مهندسی ژنتیک (فقه مهندسی ژنتیک)
 )12موضوع شناسی اندام ها (آسیب های ادراری تناسلی)
 )50موضوع شناسی نسب (اثبات نسب به وسیله آزمایشهای ژنتیکی)
 )13موضوع شناسی اندام تناسلی غیر طبیعی (عفل و)..
 )51موضوع شناسی نطفه و اهدای آن (بانک اسپرم)
 )14موضوع شناسی جنین و مراحل رشد آن
 )52موضوع شناسی هیپنوتیزم
 )15موضوع شناسی باروری های نوین
و...
 )16موضوع شناسی بلوغ و رشد
 )17موضوع شناسی عقل و جنون و بیهوشی
 عناوین حقوقی
 )18موضوع شناسی جنسیت ،تغییر جنس
 )1موضوع شناسی اذن ،رضایت ،طیب نفس
 )19موضوع شناسی خون و فراورده های خونی
 )2موضوع شناسی اذن بیمار یا ولی در معالجات پزشکی
 )20موضوع شناسی اعضاء دیه و حدود آنها
 )3موضوع شناسی اذن ولی (بررسی فقهی حقوقی)
 )21موضوع شناسی شبیه سازی انسان و ...
 )4موضوع شناسی رابطه انسان و محیط زیست
 )22موضوع شناسی حیات و موت
 )5موضوع شناسی اهداء اعضای اعدامیان و محکومین به قصاص
 )23موضوع شناسی بیهوشی
 )6موضوع شناسی اهدای جنین (بررسی فقهی و حقوقی)
 )24موضوع شناسی انساب و آزمایش های ژنتیکی
 )7اهدای جنین (وضعیت و احوال شخصیه فرد متولدشده از طریق جنین اهداء شده)
 )25موضوع شناسی آزمایش های پزشکی و علمی بر حیوانات
 )8موضوع شناسی عیوب مجوز فسخ نکاح
 )26موضوع شناسی باکره – ثیبه
 )9موضوع شناسی حریم خصوصی
 )27موضوع شناسی بیماری مانع از مقاربت
 )10موضوع شناسی دست (باطن کف دست)
 )28موضوع شناسی بیماری موجب خطر یکی از زوجین برای طرف مقابل
 )11موضوع شناسی عضو قطع شده (بررسی مالکیت یا حق اختصاص عضو
 )29موضوع شناسی پد خون بند ناف
قطع شده)
 )30موضوع شناسی پیوند اعضاء (پیوند اعضاء در آینه فقه و حقوق)
 )12موضوع شناسی دیه (تعیین مدت زمان نطفه ،مضغه ،علقه برای مشخص شدن
مقدار دیه آن ها)
 )31موضوع شناسی پیوند اعضاء (قطع و پیوند اعضاء)
 )13موضوع شناسی دیه (تعیین دیه در ضربات منجر به مرگ مغزی مصدوم)
 )32موضوع شناسی یوند اعضاء (مشروعیت پیوند عضو کافر به مسلمان)
 )14موضوع شناسی دیه (تعیین دیه شکستگی استخوان درشت نی و نازکنی
 )33موضوع شناسی پیوند اعضای قطع شده در قصاص و بی حس کردن
دست و پا در اثر ضربه واحد)
اعضاء هنگام تعزیر
 )15موضوع شناسی دیه (دیه شکستگی استخوان ها)
 )34موضوع شناسی ترشحات بانوان
 )16دیه (شناسایی اعضای فاقد دیه معین و نحوه تعیین آن (جناق سینه ،بند
 )35موضوع شناسی ترشحات تناسلی (زنان و مردان)
انگشت))...
 )36موضوع شناسی تلقیح مصنوعی (در انسان و حیوان)
 )17موضوع شناسی دیه (مسؤول پرداخت دیه بینایی به صورت خطای محض
 )37موضوع شناسی تولید اعضای انسان و حیوان (از طریق کشت سلول
و دیه شکستگی درشتنی و نازکنی)
های بنیادی ،مبانی و احکام آن)
 )18موضوع شناسی دیه (میزان احتساب دیه عدم کنترل ادرار و مدفوع)
 )38موضوع شناسی خنثی (فقه و انتخاب جنسیت توسط خنثی)
 )19دیه (نحوه محاسبه دیه یا ارش انگشتان قطع شده پس از ترمیم کامل)
 )39موضوع شناسی خون بند ناف (بانک)
 )20موضوع شناسی دیه اعضای بدن
 )40موضوع شناسی سقط جنین (بررسی سقط جنین در فقه امامیه)
 )21موضوع شناسی دیه اعضای مقطوعه پیوندخورده دیه جنین (شرایط و احکام)
 )41موضوع شناسی سقط جنین (بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین)
 )22موضوع شناسی دیه سوختگی (موارد ،احکام و نحوه تعیین دیه)
 )42سقط جنین در غربالگری (حکم پزشک و اجبار همسر)
 )23موضوع شناسی دیه شکستگی استخوان ها
 )43موضوع شناسی حجامت
 )24موضوع شناسی دیه و ارش (تعیین دیه و ارش در شکستگی ران پا و دیه
 )44موضوع شناسی عضو زنده جدا شده از بدن انسان
محدودیت حرکتی اعضا)
 )45موضوع شناسی قتل ترحمی (استرحامی)
 )25موضوع شناسی دیه و ارش (تعیین دیه و ارش در شکستگی ستون فقرات
 )46موضوع شناسی قطع اعضای حی
و فلج شدن پا)
 )47موضوع شناسی کالبد شکافی و تشریح اعضای اموات
 )26موضوع شناسی دیه و ارش (تعیین دیه و ارش شکستگی بندهای انگشت
 )48موضوع شناسی کودک (صبی ،بلوغ ،تمییز و رشد)
دست و ارش دررفتگی)
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---------------------------------------- )15موضوع شناسی خون (الحاق صفره و کدره به دم)
 )27موضوع شناسی دیه اعضای داخلی بدن
 )16موضوع شناسی خون (تزریق خون کافر ،نامحرم و احکام آن)
 )28موضوع شناسی دیه تخلیه چشم و شکستگی کاسه چشم و پارگی پلکها
 )17موضوع شناسی خون استحاضه
 )29موضوع شناسی دیه جنین در صورت خودکشی مادر
 )18موضوع شناسی موضوع شناسی دفن
 )30دیه دست سالم و معیوب
 )19موضوع شناسی دماء (تفاوت خون قروح و جروح ،کیست ها ،فیبرم و
 )31موضوع شناسی دیه شکستگی دندهها ,کیفیت اجرای مجازات شالق
بیماری های زنانه)
تعزیری و حبس ناشی از عدم تأدیه دین
 )20موضوع شناسی صوم (افشانه های مضر برای روزه)
 )32موضوع شناسی دیه شکستگی فک
 )21موضوع شناسی صوم (بیماری های مضر برای روزه)
 )33موضوع شناسی دیه شکستگی یک مهره از ستون فقرات
 )22موضوع شناسی صوم (تعیین حدود حاملگی و شیردهی که روزه برای زن
 )34موضوع شناسی دیه و ارش جائفه
ضرر دارد)
 )35موضوع شناسی دیه و ارش در مورد شخص مبتال به مرگمغزی و عوارض
 )23موضوع شناسی یائسگی (بررسی موضوع سن یائسگی در مبحث حیض،
ناشی از آن
عده و طالق ،برداشتن رحم)
 )36موضوع شناسی دیه و وصول مهریه از آن
 )24موضوع شناسی یائسگی (سن یائسگی در مبحث حیض ،عده و طالق،
 )37موضوع شناسی دیه یا ارش شکستگی ستون فقرات و عوارض جانبی
برداشتن رحم و مبحث یائسگی)
 )38موضوع شناسی دیه یا ارش شکستگی کشکک زانو و استخوان کف دست و پا
 )25موضوع شناسی اوقات شرعی (روز ،شب ،ماه ،سال و )...
 )39موضوع شناسی موضوع شناسی سهل انگاری
 )26موضوع شناسی غنیمت
 )40موضوع شناسی ضرر معنوی در فقه و قوانین ج.ا.ا
 )27موضوع شناسی متعلقات خمس
 )41موضوع شناسی ضمان پزشک و قتل ناشی از اشتباه در هویت و شخصیت
 )28موضوع شناسی متعلقات زکات
مجنی علیه
 )29موضوع شناسی فقیر و مسکین
 )42موضوع شناسی ضمان خسارات ناشی از استفاده از محصوالت صنعتی و
و...
کشاورزی غیر استاندارد
 )43موضوع شناسی ضمان داروساز در قبال عوارض ناشی از خطا در ساخت دارو
 عناوین اقتصادی
 )44موضوع شناسی ضمان کادر درمانی (مصادیق ،شرایط و احکام ضمان و
 )1موضوع شناسی ربا و انواع آن
عدم ضمان کادر درمانی)
 )2موضوع شناسی قرارداد های بانکی و انواع آنها
و...
 )3موضوع شناسی اوراق و انواع آنها

 عناوین عبادی

 )1موضوع شناسی حد مطاف (عرض و ارتفاع)
 )2موضوع شناسی حد مسعی (عرض و طبقات)
 )3موضوع شناسی محدوده کوفه قدیم و حائر حسینی (ع)
 )4مصادیق مایصح السجود علیه (کاغذ و سیمان و )...
 )5موضوع شناسی تزریق آمپول و تزریقات
 )6موضوع شناسی حیض (جلوگیری از حیض و شیوه های مختلف آن
 )7موضوع شناسی حیض (روز ایام حیض)
 )8موضوع شناسی حیض (معیار تشخیص حیض)
 )9موضوع شناسی حیض (مدت حیض
 )10موضوع شناسی تعیین اوقات شرعی (سال ،ماه ،روز و شب)
 )11موضوع شناسی جنابت و احتالم مرد و زن
 )12موضوع شناسی خاک (صعید)
 )13موضوع شناسی خواب و چرت
 )14موضوع شناسی خون جهنده

 )4موضوع شناسی بیمه و انواع آن
 )5موضوع شناسی بانک و صندوق های سرمایه گذاری
 )6موضوع شناسی معامالت جدید
 )7موضوع شناسی لیزینگ و انواع آن
 )8موضوع شناسی انواع معامالت بانکی
 )9موضوع شناسی پول
 )10موضوع شناسی حواله های بانکی
 )11موضوع شناسی بیت کوین
 )12موضوع شناسی مال
 )13تعیین اوزان شرعی
 )14تعیین مقادیر شرعی
 )15موضوع شناسی معدن
و...
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