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بررسیپایاننامههای
حقوقیدرحوزهتعاون

مخاطبان گزارش
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: دفتــر معاونــت تعــاون وزارتخانــه و مدیــرکل دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویج 

ــا. تعاونی ه

پیام های کلیدی گزارش
ــت شــد  ــه یاف ــاون، 36 پایان نام ــی در حــوزه تع ــه پایان نامه هــای حقوق ــس از جســت وجو و بررســی در زمین  پ

کــه تنهــا 2 مــورد از آن هــا در تارنمــای گفتمــان تعــاون موجــود و ثبــت اســت؛
ــن تعــداد  ــه نظــر می رســد ای  باوجــود عــدم حمایــت محســوس در زمینــه مباحــث حقوقــی حــوزه تعــاون، ب

ــاون اســت؛ ــوزه تع ــه ح ــوق ب ــته حق ــه دانشــگاهی رش ــدی جامع ــانه عالقه من ــه نش پایان نام
ــی  ــا و حــل مســائل و مشــکالت حقوق ــن نیازه ــور در جهــت تأمی ــدی مذک ــد ســاختن عالقه من ــزوم هدفمن  ل

حــوزه تعــاون اســت.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 تشــکیل یــک کارگــروه حقوقــی جهــت شناســایی و برقــراری ارتبــاط بــا دانشــکده های برتــر حقــوق در ســطح 

کشــور و اســاتید حقوقــی عالقه منــد بــه حــوزه تعــاون؛
 تعییــن و تنقیــح موضوعــات و مباحــث حقوقــی مدنظــر معاونــت تعــاون و برون ســپاری آن هــا بــه دانشــکده های 

مذکــور در قالــب تصویــب و تدویــن پایان نامــه و انعقــاد قراردادهــای حمایتــی بــا آن هــا در همیــن زمینــه.
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خالصه اجرایی
ــد،  ــاع قرارگرفته  ان ــی در حــوزه تعــاون کــه مــورد دف ــه بررســي و تحلیــل پایان نامه هــای حقوق نوشــتار حاضــر ب
ــه در  ــا 2 پایان نام ــه تنه ــت شــد ک ــاون یاف ــی در حــوزه تع ــه حقوق ــن پژوهــش  36 پایان نام ــردازد. طــی ای می پ
ــه 56 درصــد آن در دانشــگاه های  ــن 36 پایان نام ــان ای ــود. از می ــت شــده ب ــاون درج و ثب ــان تع ــای گفتم تارنم
سراســری و مابقــی در دیگــر دانشــگاه ها دفــاع شــده اند کــه 89 درصــد آن هــا نیــز در دهــه نــود نــگارش و تدویــن 
ــی  ــا و مابق ــاختاری تعاونی ه ــکلی و س ــات ش ــه موضوع ــور ب ــای مذک ــد پایان نامه ه ــن 66 درص ــده اند. همچنی ش

بــه موضوعــات مبنایــی و مباحــث کیفــری حــوزه تعــاون پرداخته انــد.

بررسی پایان نامه های حقوقی تارنمای »گفتمان تعاون«
از میــان 183 پایان نامــه دفــاع شــده کــه در تارنمــای گفتمــان تعــاون موجــود اســت، تنهــا 2 مــورد بــه موضوعــات 
حقوقــی اختصــاص داشــت؛ یعنــی تقریبــاً 2 درصــد از تعــداد کل پایان نامه  هــای موجــود در ســایت مذکــور کــه 

یکــی از آن  هــا در دانشــگاه آزاد اســالمی و دیگــری در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی دفــاع شــده اســت.

جدول شماره 1. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی در تارنمای »گفتمان تعاون«

دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها و 1
اتحادیه های تعاونی

دانشگاه آزاد اسالمی1396ارشداسداهلل مسعودی مقامحبیب اهلل خورشیدی
)واحد دماوند(

بررسي حقوق دارندگان سهام عدالت 2
در شرکت های تعاوني

دانشگاه عالمه طباطبایی1388ارشدکوروش کاویانیزینب فالح تفتی

همچنیــن از میــان 73 عنــوان پایان  نامــه    ی در دســت   اجــرا نیــز تنهــا 2 مــورد بــا موضــوع حقوقــی یافــت می    شــود 
کــه برابــر بــا 3 درصــد از میــزان کل پایان  نامه    هــای در دســت اجــرا اســت.

جدول شماره 2. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی در دست اجرا موجود در تارنمای »گفتمان تعاون«

دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

در دست اجرافرصت ها و چالش های حقوقی در مدیریت شرکت های تعاونی1

در دست اجرابررسی نظام داوری اتاق تعاون ایران2

بررسی پایان  نامه  های حقوقی حوزه تعاون
پــس از جســت  وجو و کاوش در پایــگاه اطالعــات علمــی ایــران )گنــج( واقــع در تارنمــای »ایــران داک  «، تعــداد 34 
ــاون موجــود  ــا در تارنمــای گفتمــان تع ــدام از آن  ه ــت شــد کــه هیچ ک ــاون یاف ــی در حــوزه تع ــه حقوق پایان  نام
نیســت؛ الزم بــه ذکــر اســت کــه معیــار زمانــی در جســت  وجوی پایان  نامه  هــای مذکــور، ســال 1370 یعنــی ســالی 

کــه قانــون »بخــش تعاونــی اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران« تصویــب شــده اســت، قــرار گرفــت.
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جدول شماره 3. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی موجود در تارنمای »ایران داک  «

دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

عبدالرسول حسین ادیب زادهشرکت های تعاونی1
شهید بهشتی1372ارشدقدک

حمیدرضا نظام حقوقی تعاونی ها در حقوق ایران2
گوهریان

عزت اهلل 
تهران1373ارشدعراقی

عیسی فریده شکریمقایسه ارکان تشکیل دهنده شرکت های سهامی و تعاونی3
تربیت مدرس1382ارشدتفرشی

عبدالرسول ندا گودرزینظام حقوقی مدیریت در شرکت های تعاونی4
شهید بهشتی1388ارشدقدک

مهرداد مهدی محمدیرویکرد جرم شناسانه به جرایم شرکت های تعاونی 5
تربیت مدرس1390ارشدرایجیان

فهیمه ترابی مجامع عمومی شرکت های تعاونی6
یگانه

عبدالرسول 
شهید بهشتی1390ارشدقدک

محمدرضا هادی نصیریوجوه تمایز شرکت های سهامی و تعاونی7
عالمه طباطبائی1391ارشدپاسبان

غالم  لیال نیک منشبررسی جایگاه مدیران در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی8
پیام نور1391ارشدفیضی  چکاب

حیدر فهیمه فرید زادهبررسی حدود اختیارات مدیران شرکت های تعاونی9
آزاد اسالمی تهران 1391ارشدحسن زاده

مرکز

تحوالت قانون گذاری )سال1392-1370( در حقوق 10
محمدرضا زهرا عرفانیشرکت های تعاونی

عالمه طباطبایی1392ارشدپاسبان

طراحی شرکت تعاونی قابل  عرضه در بورس بر اساس فقه 11
امامیه

محمدهادی 
امام صادق ع1393ارشداحمد شعبانیحبیب اللهی

شرکت تعاونی در حقوق تجارت ایران با نگرشی بر الیحه 12
سیدیونس رامین قاسمیجدید قانون تجارت

آزاد اسالمی واحد 1393ارشدنورانی مقدم
کرمانشاه

بررسي امکان انجام فعالیت هاي تجارتي در قالب شرکت 13
)ICA(تعاوني با تکیه بر رویکردهاي اتحادیه بین المللي تعاون

شاهین آقا 
محمدی

محمد 
ساردوئی 

نسب
تهران )پردیس 1393ارشد

فارابی(

تحلیل حقوقی ساز و کارهای نظارت اداری و اقتصادی دولت 14
بر بخش تعاون

محمد عباسی 
اتوئی

فرهنگ فقیه 
آزاد اسالمی تهران 1394ارشدالریجانی

مرکز

بررسی انواع شرکت های تعاونی در قانون حاضر و الیحه قانون 15
تجارت مصوب 1391

طاهره 
تاجیک قلعه

علیرضا 
موسسه آموزش 1394ارشدرجب زاده

عالی کار قزوین

ماهیت شرکت های تعاونی سهامی عام و نقش آن در توسعه 16
علوم قضایی1394ارشدمحمد صفریامیر فراستخصوصی سازی

غالم عباس نظارت دولت بر ارکان شرکت های تعاونی17
آزاد اسالمی تهران 1394ارشدجلیل مالکییوسفی

مرکز
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دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

عبدالرسول لیال حسینی نیاآفرینش شرکت های تعاونی18
شهید بهشتی1394ارشدقدک

فردین بررسی جرم شناختی شرکت های تعاونی19
جمشیدی

محمدحسین 
آزاد اسالمی واحد 1395ارشدپوریانی

نراق

بررسی تغییرات سرمایه در شرکت تعاونی و شرکت با 20
احمد مریم مبارکی   مسئولیت محدود

موسسه آموزش 1395ارشدامیرمعزی
عالی ادیب

تحلیل کارآمدی حقوقی مقررات شرکت های تعاونی در 21
شاهد1395ارشدستار زر کالمراضیه محمدیمقایسه با شرکت های سهامی

بررسی مسئولیت حقوقی مدیران شرکت های تعاونی و 22
آزاد اسالمی واحد 1395ارشدزینب اصغریانصار باقری مقایسه آن با شرکت های سهامی

صفادشت

تصمیمات مجامع عمومی شرکت های سهامی، مختلط سهامی 23
عبدالرسول مصطفی کوشکیو تعاونی

شهید بهشتی1395ارشدقدک

بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف مدیران در  شرکت  های  24
تعاونی  با  شرکت  های سهامی

زهرا حسین زاده 
ثانی

غالمرضا 
آزاد اسالمی  واحد 1396ارشدعبدلی

شاهرود

جالل شریفی حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی25
آزاد اسالمی واحد 1396ارشدزینب اصغریچرلو  استاد

صفادشت

وضعیت حقوقی مؤسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی و 26
چگونگی نظارت بر آن ها

فاطمه محمدی 
بغدادابادی  

مجید بنائی 
عالمه طباطبائی1396ارشداسکویی

فرزانه پارسا ساختار حقوقي شرکت تعاوني اعتبار27
تهران1396ارشدمحمود باقریخصال

مبانی فقهی - حقوقی بخش تعاونی اقتصاد در جمهوری 28
احمد مجید همتیاسالمی ایران

علوم قضایی1397ارشداسماعیل تبار

مسؤولیت کیفری شرکت های تعاونی و مدیران آن ها در 29
حقوق ایران

اسماعیل 
خداپرست

مجتبی جانی 
گیالن/پردیس 1397ارشدپور

دانشگاهی

مقایسه نظام تصمیم گیری شرکت های تعاونی با سایر 30
عالمه طباطبایی1397ارشدعباس طوسیامیر مرادیشرکت های تجاری

محمدمهدی چالش های حقوقی در اداره شرکت های تعاونی31
جعفری زاغه 

سیدروح اهلل 
آزاد اسالمی  واحد 1397ارشدقاسم زاده

قم

ساز و کارهای نظارت و بازرسی مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه 32
محمدعلی پریسا مرشدیاجتماعی بر تعاونی ها

آزاد اسالمی  واحد 1397ارشدفریدونی
مرودشت

حدود مسئولیت مدیران عامل، هیئت مدیره و بازرسان در 33
شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی

عبدالرضا 
محبی نسب 

حسن 
محمدی 
رمقانی

آزاد اسالمی واحد 1398ارشد
بندرعباس

34
بررسی ارکان شرکت سهامی عام با شرکت های تعاونی 

سهامی عام در الیحه تجارت سال 1392 و مقایسه  آن با نظام 
حقوقی انگلستان

عاصم سیدعلی افشون
آزاد اسالمی واحد 1398ارشدمحمدی

نورآباد ممسنی
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تحلیل پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون
پــس از تجزیه وتحلیــل 36 پایان  نامــه حقوقــی در حــوزه تعــاون، مــوارد ذیــل به عنــوان نتایــج تحلیلــی از آن  هــا 

حاصــل آمــد کــه بــه شــرح ذیــل بیــان می شــود:
دانشــگاه  های  در  مــورد   20 حقوقــی،  پایان نامه هــای  مجمــوع  از  مشــارکت کننده:  دانشــگاه های   -1
ــی و 1 پایان نامــه  سراســری، 13 مــورد در واحدهــای دانشــگاه  آزاد اســالمی، 2 مــورد در مؤسســات آمــوزش عال

ــده  اند . ــاع ش ــور دف ــام ن ــگاه پی ــم در دانش ه
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ــاختاری و  ــث س ــه مباح ــه ب ــده، 24 پایان نام ــای یافت ش ــوع پایان نامه ه ــا: از مجم ــوع پایان نامه ه 3- موض
ــه مباحــث کیفــری و  ــه مبانــی و مســائل ماهــوی تعــاون و 4 پایان نامــه هــم ب شــکلی تعاونی هــا، 8 پایان نامــه ب

ــد. ــا پرداخته ان ــی تعاونی ه جنای

2- بــازه زمانــی نــگارش: از مجمــوع پایان نامه هــای یافــت شــده، 2 عــدد در دهــه ی هفتــاد، 2 عــدد در دهــه ی 
هشــتاد و 32 عــدد در دهــه نــود نــگارش یافته اســت.
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
پــس از دقــت نظــر بــر نتایــج تحلیلــی حاصــل از تجزیه وتحلیــل پایان نامه هــای حقوقــی حــوزه تعــاون می تــوان 
ــت خاصــی از ســوی وزارت  ــی حــوزه تعــاون، باوجودآنکــه ســفارش و حمای ــه مســائل حقوق گفــت کــه در زمین
ــی  ــل قبول ــای قاب ــی پایان نامه ه ــه ازنظــر کیف ــی و چ ــه ازنظــر کّم ــال چ ــته اســت، بااین ح ــود نداش ــاون وج تع
ــر  ــطح برت ــری س ــگاه های سراس ــا در دانش ــد آن ه ــه 56 درص ــه  ک ــد؛ 36 پایان نام ــن گردیده ان ــگارش و تدوی ن
کشــور دفــاع گردیده انــد. همچنیــن اگــر بــه بــازه زمانــی نــگارش پایان نامه هــای مذکــور نگاهــی داشــته باشــیم 
ــا در  ــد پایان نامه ه ــر )89 درص ــه اخی ــوق در ده ــته حق ــگاهی رش ــه دانش ــل جامع ــه تمای ــویم ک ــه می ش متوج
دهــه 90 نــگارش گردیده انــد( بــه موضوعــات حقوقــی مختلــف حــوزه تعــاون عالقــه زیــادی نشــان داده اســت و 
ایــن فرصــت خوبــی اســت تــا وزارت تعــاون از ایــن عالقه منــدی در جهــت تحقــق اهــداف، تأمیــن نیازمندی هــا 
و حــل مســائل و مشــکالت حقوقــی خــود اســتفاده و بهــره ببــرد و اال ایــن عالقه منــدی جامعــه دانشــگاهی رشــته 
حقــوق بــه حــوزه تعــاون مصــروف بــه مســائل تکــراری و بــدون فایــده عملــی خواهــد شــد. بــر همیــن اســاس 

ــه: ــود ک ــه می ش توصی
 در ابتــدا یــک کارگــروه حقوقــی متشــکل از دانشــجویان دکتــری و کارشناســی ارشــد تشــکیل شــود کــه وظیفــه 
ــر ســطح کشــور و اســاتید حقوقــی عالقه منــد  ــا دانشــگاه های برت ایــن کارگــروه شناســایی و برقــراری ارتبــاط ب

بــه حــوزه تعــاون اســت؛
ــن  ــداف، تأمی ــق اه ــت تحق ــه در جه ــی را ک ــور موضوعات ــروه مذک ــاط، کارگ ــاد ارتب ــایی و ایج ــس از شناس  پ
نیازمندی هــا و حــل مســائل و مشــکالت حقوقــی وزارت تعــاون اســت، تعییــن و تنقیــح کننــد و طــی یــک ســری 

ــر رشــته حقــوق در سراســر کشــور بســپارد. ــه دانشــکده های برت قراردادهــای حمایتــی ب
ــای  ــه از پایان نامه ه ــورت گرفت ــای ص ــت از حمایت ه ــی درس ــن ارزیاب ــر کار و همچنی ــبرد بهت ــت پیش  جه
ــی  ــای حقوق ــی از پایان نامه ه ــای حمایت ــاد قرارداده ــا مرجــع انعق ــور تنه ــروه مذک ــاون، کارگ ــی حــوزه تع حقوق

باشــد.
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