
دیرشته حقوق سرفصل جد یبرنامه دوره كارشناس  

 

اول مسالین  

 

 

دومنیمسال   

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

 ندارد 1220082 2 پایه مقدمه علم حقوق 1

(1)حقوق اساسی 2  ندارد 1220083 2 پایه 

 ندارد 1220084 1 پایه کلیات حقوق جزا 3

اشخاص و حمایت از محجورین(1)مدنی حقوق 4  ندارد 1220086 2 پایه 

 ندارد 1220154 1 اختیاری تاریخ حقوق 5

 ندارد 9010761 3 عمومی زبان عمومی 6

 ندارد 9010760 3 عمومی فارسی عمومی 7

(1اندیشه اسالمی) 8  ندارد 9010768 2 عمومی 

 16 جمع واحد

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

تجار و اعمال تجاری(1حقوق تجارت) 1 0851220 2 پایه   ندارد 

(1حقوق جزای عمومی ) 2  کلیات حقوق جزا 1220117 2 تخصصی 

(2حقوق اساسی) 3 (1)حقوق اساسی 1220097 2 تخصصی   

اموال و مالکیت(2حقوق مدنی) 4 9312200 2 پایه  (1حقوق مدنی)   

(1حقوق اداری) 5 (1حقوق اساسی) -حقوقمقدمه علم  1220090 2 پایه   

 مقدمه علم حقوق 1220089 2 پایه مالیه عمومی 6

 ندارد 1220156 1 اختیاری منطق حقوق 7

(1حقوق بین الملل عمومی) 8  ندارد 1220088 2 پایه 

(2اندیشه اسالمی) 9 (1اندیشه اسالمی) 9010769 2 عمومی   

(1تربیت بدنی) 10  ندارد 9010757 1 عمومی 

 18 جمع واحد



ومس مسالین  

 

 

 

مچهار مسالین  

 

 

 

 

 

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

کلیات قراردادها(3حقوق مدنی) 1 1111220 3 تخصصی  (2حقوق مدنی)   

(1اصول فقه) 2  ندارد 1220092 2 پایه 

شرکتها(2حقوق تجارت) 3 1081220 2 تخصصی  (1حقوق تجارت)   

(2حقوق جزای عمومی ) 4 (1حقوق جزای عمومی ) 1220118 2 تخصصی   

(2حقوق اداری) 5 (1حقوق اداری) 1220105 2 تخصصی   

(3حقوق اساسی) 6 (2حقوق اساسی) 1220098 2 تخصصی   

(2حقوق بین الملل عمومی) 7 (1حقوق بین الملل عمومی) 1220088 2 تخصصی   

 ندارد 1220146 1 اختیاری اخالق حقوق و قضا 8

اسالمتاریخ تحلیلی صدر  9 90-10-780 2 عمومی   ندارد 

(2تربیت بدنی) 10 90-10-758 1 عمومی  (1تربیت بدنی)   

 19 جمع واحد

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

اسناد تجاری(3حقوق تجارت) 1 1091220 2 تخصصی  (2حقوق تجارت)   

(2اصول فقه) 2 (1فقه)اصول  1220106 2 تخصصی   

الزامات خارج از قرارداد(4حقوق مدنی) 3 1121220 2 تخصصی  (3حقوق مدنی)   

مدنی(1قواعد فقه ) 4  ندارد 1220096 1 تخصصی 

(3حقوق جزای عمومی ) 5 (2حقوق جزای عمومی ) 1220119 2 تخصصی   

روشهار حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات(3حقوق بین الملل عمومی) 6 1021220 2 تخصصی  (2حقوق بین الملل عمومی)   

حقوق خصوصی(1متون حقوقی) 7  ندارد 1220134 1 تخصصی 

)یکی از این دروس به انتخاب گروه ارائه خواهد شد(حقوق رسانه-حقوق محیط زیست 8  -------------- ---- 1 اختیاری 

خواهد شد()یکی از این دروس به انتخاب گروه ارائه حقوق هوایی -حقوق ثبت-حقوق دریایی 9  ------------- -------- 1 اختیاری 

 مقدمه علم حقوق 1220107 2 تخصصی حقوق بشر در اسالم 10

90-10-776 2 عمومی انقالب اسالمی ایران 11  ندارد 

 18 جمع واحد



مپنج مسالین  

 

 

 

 

 

ششم مسالین  

 

 

 

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

حقوق خانواده(5حقوق مدنی ) 1 (3حقوق مدنی) 1220113 2 تخصصی   

(1آئین دادرسی مدنی) 2  مقدمه علم حقوق 1220126 2 تخصصی 

فقه معامالت(1متون فقه ) 3 (3حقوق مدنی) 1220130 2 تخصصی   

حقوق جزایی(2متون حقوقی) 4  ندارد 1220135 1 تخصصی 

جرایم علیه اموال و مالکیت(1اختصاصی) حقوق جزای 5 (3) حقوق جزای عمومی 1220120 2 تخصصی   

(1خصوصی)حقوق بین الملل  6 1011220 2 تخصصی  مقدمه علم حقوق-(1مدنی)حقوق    

(2عمومی)حقوق بین الملل  1220099 2 تخصصی حقوق سازمانهای بین المللی 7  

جزایی(2قواعدفقه) 8  ندارد 1220094 1 پایه 

(4حقوق مدنی) 1220169 1 اختیاری مسئولیت های مدنی خاص 9  

(3حقوق جزای عمومی ) 1220144 1 اختیاری کیفرشناسی 10  

ورشکستگی(4حقوق تجارت) 11 (3حقوق تجارت) 1220110 2 تخصصی   

81 جمع واحد  

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

عقود معین قسمت الف(6حقوق مدنی) 1 (3حقوق مدنی ) 1220114 3 تخصصی   

حقوق عمومی(3متون حقوقی) 2  ندارد 1220136 1 تخصصی 

جرایم علیه مصالح عمومی کشور(2اختصاصی) حقوق جزای 3 (3) حقوق جزای عمومی 1220121 2 تخصصی   

(2حقوق بین الملل خصوصی) 4 1031220 2 تخصصی  (1حقوق بین الملل خصوصی)   

فقه خانواده(2متون فقه ) 5 5حقوق مدنی  1220131 2 تخصصی   

(1آئین دادرسی کیفری) 6 (3) حقوق جزای عمومی 1220124 2 تخصصی   

(2آئین دادرسی مدنی) 7 (1آئین دادرسی مدنی) 1220127 2 تخصصی   

 مقدمه علم حقوق 1220104 2 تخصصی حقوق کار 8

 -2و1اصول فقه -1حقوق اساسی-مقدمه علم حقوق 1220166 1 اختیاری اصول و فنون قانونگذاری 9

1اداریحقوق   

 ندارد 9010782 2 عمومی آیین زندگی 10

 19 جمع واحد



 

مهفت مسالین  

 

 

 

هشتم مسالین  

 

 
واحد22دروس عمومي: واحد    21: پايهدروس   

واحد 140جمع كل واحدها: واحد     10دوس اختیاری:    دواح 87دروس تخصصي:   

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

عقود معین قسمت ب(7حقوق مدنی) 1 (6حقوق مدنی) 1220115 3 تخصصی   

حقوق عمومی و بین الملل(3متون فقه ) 2 (2حقوق بین الملل)-(3اساسی)حقوق  1220133 2 تخصصی   

 ندارد 1220091 2 تخصصی روش تحقیق 3

(2آئین دادرسی کیفری) 4 (1آئین دادرسی کیفری) 1220125 1 تخصصی   

(3) حقوق جزای عمومی 1220129 2 تخصصی جرم شناسی 5  

 مقدمه علم حقوق 1220165 1 اختیاری فلسفه حقوق 6

(3آئین دادرسی مدنی) 7 (2آئین دادرسی مدنی) 1220128 2 تخصصی   

جرایم علیه تمامیت جسمانی(3اختصاصی) حقوق جزای 8 (3)عمومی حقوق جزای 1220122 2 تخصصی   

تطبیقی حقوق 9 (4حقوق مدنی) 1220138 2 تخصصی   

 17 جمع واحد

نوع  نام درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

 پيش نياز شماره درس

(3اختصاصی) حقوق جزای 1220140 1 تخصصی پزشکی قانونی 1  

شفعه و وصیت و ارث(8حقوق مدنی) 2 6و5حقوق مدنی 1220116 2 تخصصی   

فقه جزایی(4متون فقه ) 4 (3)عمومی حقوق جزای 1220132 2 تخصصی   

جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص(4اختصاصی) حقوق جزای 5 (3)عمومی حقوق جزای 1220123 1 تخصصی   

دعویادله اثبات  6 (2آدک)-(2آدم) 1220139 2 تخصصی   

حقوق بین الملل(4متون حقوقی ) 7  ندارد 1220137 1 تخصصی 

 جرم شناسی 1220142 1 اختیاری جرم شناسی کودکان 8

جرم شناسی -کلیات حقوق جزا 1220095 1 پایه پیشگیری از جرم 9  

90-10-784 2 عمومی جمعیت و دانش خانواده 10  ندارد 

موضوعی قرآنتفسیر  11 90-10-782 2 عمومی   ندارد 

 15 جمع واحد


