
   

  پیوسته حقـوقدروس رشتـه کارشناسی 
 241:  جمع کل واحــدها       11تعداد واحد عمومی :           21 یاری:تعداد واحد اخت         78:اختصاصیواحد  تعداد          12:پایهواحد  تعداد

 

 1از  2صفحه 

                      

 دومتــرم  تــرم اول

کـد 

 درس
 نـام درس

تعداد 

 واحد
 نـوع درس پیشنیـاز

کـد 

 درس
 نـام درس

تعداد 

 واحد
 نـوع درس پیشنیـاز

 اختصاصی 1082 1 ( شرکت ها1حقوق تجارت) 1012 پایه  1 مقدمه علم حقوق 1082

 پایه  1 روش تحقیق 1020 پایه  1 (2حقوق بین المللی عمومی) 1081

 پایه 1082 1 حقوق مالیه عمومی 1082 پایه  1 (2حقوق اساسی) 1082

 پایه 1082و1082 1 (2حقوق اداری ) 1082 پایه  1 از محجورین و حمایت(اشخاص 2حقوق مدنی) 1080

 اختصاصی 1081 1 (1حقوق بین المللی عمومی) 1022 پایه  1 (تجار و اعمال تجاری2حقوق تجارت) 1082

 اختصاصی 1028 1 (2حقوق جزای عمومی ) 1022 پایه  2 کلیات حقوق جزا 1028

 اختصاصی 1082 1 (1حقوق اساسی) 1022 عمومی  2 فارسی عمومی 2281

 اختصاصی 1082 1 حقوق بشر در اسالم 1012 عمومی  2 زبان خارجه 2218

 پایه 1080 1 مالکیت( اموال و 1حقوق مدنی) 1081 پایه  1 (2اصول فقه) 1082

 عمومی  1 متون اسالمی)تفسیر موضوعی قرآن( 2282     

 21 جـــمع کل واحــد ها :
  

 18 جـــمع کل واحــد ها :
  

    

 تــرم چهــارم ســـومتــرم 

کـد 

 درس
 نـام درس

تعداد 

 واحد
 نـوع درس پیشنیـاز

کـد 

 درس
 نـام درس

تعداد 

 واحد
 نـوع درس پیشنیـاز

 اختصاصی 1010 1 ( الزامات خارج از قرارداد2حقوق مدنی) 1011 اختصاصی 1081 2 ( کلیات قرارداد ها2حقوق مدنی) 1010

 اختصاصی 1012 1 ( ورشکستگی2حقوق تجارت) 1012 اختصاصی 1012 1 ( اسناد تجاری2حقوق تجارت) 1012

 اختصاصی 1022 1 (2عمومی)حقوق جزای  1022 اختصاصی 1022 1 (1حقوق جزای عمومی ) 1022

 اختصاصی  2 ( حقوق خصوصی2متون حقوقی ) 1022 اختصاصی 1022 1 (2حقوق اساسی) 1022

 اختصاصی 1082 1 (2آیین دادرسی مدنی) 1022 اختصاصی 1082 1 (1حقوق اداری) 1011

 اختصاصی 1080و1082 1 (2حقوق بین المللی خصوصی) 1021 اختصاصی 1082 1 (1اصول فقه) 1012

 اختصاصی 1010 1 ( فقه معامالت2متون فقه) 1022 اختیاری  2 حقوق محیط زیست 1022

 اختیاری 1022همنیـاز   2 کیفرشناسی 1022 اختیاری  2 حقوق فضای مجازی 1001

 اختیاری 1010و1012 2 حقوق بیمه 1020 اختصاصی 1022 1 روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات (2حقوق بین المللی عمومی) 1020

 اختیاری  2 حقوق رسانه 1022 عمومی  1 (2اندیشه اسالمی ) 2282

 عمومی  1 (1اندیشه اسالمی) 2282     

 21 جـــمع کل واحــد ها :
 

 20 جـــمع کل واحــد ها :
 

  



   
 پیوسته حقـوقدروس رشتـه کارشناسی ادامه 

 

 1از  1صفحه 

 ششـــمتــرم  پنجـــمتــرم 

کـد 

 درس
 نـام درس

تعداد 

 واحد
 نـوع درس پیشنیـاز

کـد 

 درس
 نـام درس

تعداد 

 واحد
 نـوع درس پیشنیـاز

 اختصاصی  2 ( عقود معین قسمت الف2حقوق مدنی) 1022 اختصاصی 1010 1 ( حقوق خانواده2حقوق مدنی) 1028

 اختصاصی  2 (1آیین دادرسی کیفری) 1021 اختصاصی 1022 1 (2آیین دادرسی کیفری) 1022

 اختصاصی  1 ( جرایم علیه مصالح عمومی کشور1حقوق جزای اختصاصی) 1020 اختصاصی 1022 1 جرایم علیه اموال و مالکیت( 2حقوق جزای اختصاصی) 1022

 اختصاصی  2 ( حقوق عمومی2متون حقوقی) 1022 اختصاصی  2 ( حقوق جزایی1متون حقوقی) 1021

 اختصاصی  1 (2آیین دادرسی مدنی) 1022 اختصاصی 1022 1 (1آیین دادرسی مدنی) 1022

 اختصاصی  1 حقوق تطبیقی 1022 اختصاصی 1021 1 (1حقوق بین المللی خصوصی) 1018

 اختصاصی  1 ( حقوق عمومی و بین المللی2متون فقه) 1021 اختصاصی 1028همنیـاز   1 ( فقه خانواده1متون فقه) 1020

 اختصاصی  1 حقوق کار 1012 اختصاصی 1022 1 جرم شناسی 1022

 پایه  2 پیشگیری از جرم 1021 عمومی  1 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2222

 اختیاری  2 حقوق مالکیت فکری 1022 عمومی  2 تربیت بدنی 2221

 عمومی  1 اخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم( 2280     

 20 جـــمع کل واحــد ها :
 

 21 جـــمع کل واحــد ها :
 

  

 تــرم هشتـــم تــرم هفتــــم

کـد 

 درس

تعداد  نـام درس

 واحد

کـد  نـوع درس پیشنیـاز

 درس

تعداد  نـام درس

 واحد

 نـوع درس پیشنیـاز

 اختصاصی 1028و1022 1 ( شفعه و وصیت و ارث0حقوق مدنی) 1022 اختصاصی 1022 2 ( عقود معین قسمت ب2حقوق مدنی) 1021

 اختصاصی 1022 2 جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص( 2حقوق جزای اختصاصی) 1028 اختصاصی 1022 1 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص( 2حقوق جزای اختصاصی) 1021

 اختصاصی 1022 2 پزشکی قانونی 1022 اختصاصی  2 ( حقوق بین المللی2متون حقوقی) 1022

 پایه  2 ( جزایی1قواعد فقه) 1022 اختصاصی 1021و1022 1 ادله اثبات دعوی 1022

 اختصاصی 1222 1 حقوق سازمان های بین المللی 1022 اختصاصی 1022 1 ( فقه جزایی2متون فقه) 1028

 اختیاری 1022 2 داوری بین المللی 1002 اختصاصی  2 ( مدنی2قواعد فقه) 1022

 اختیاری 1081و1012 2 حقوق ثبت 1022 اختصاصی 1082و1010 2 حقوق هوایی 1002

 اختیاری 1082و1010 2 حقوق دریایی 1008 عمومی  2 2ورزش  2282

      عمومی  1 انقالب اسالمی و ریشه های آن 2281

      عمومی  1 دانش خانواده و جمعیت 2222

          

 22 جـــمع کل واحــد ها :
 

 28 جـــمع کل واحــد ها :
 

  


