
 چارت رشته حقوق مقطع کارشناسی

 واحد 81: پنجمترم  

 نام درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 جاری

 پیشنیاز

 5حقوق مدنی   3 6حقوق مدنی 

 8آیین دادرسی کیفری   1 2آیین دادرسی کیفری 

 3متون فقه   2 4متون فقه 

 8آیین دادرسی مدنی   2 2آیین دادرسی مدنی 

 8زای اختصاصی حقوق ج  2 2حقوق جزای اختصاصی 
 8حقوق اداری   2 2حقوق اداری 

 8متون حقوقی   2 2متون حقوقی 

 ---  1 8کارتحقیقی 

 ---  2 حقوق تطبیقی

 ---  1 پنجمین درس اختیاری

 واحد 81م: ششترم 

 نام درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 جاری

 پیشنیاز

 6حقوق مدنی   3 7حقوق مدنی 

 7حقوق مدنی   3 1حقوق مدنی 

 6حقوق مدنی   2 دله اثبات دعویا

 2آیین دادرسی مدنی   2 3آیین دادرسی مدنی 

  2 8قواعد فقه 
 2اصول فقه 
 4متون فقه 

 2حقوق جزای اختصاصی   2 3حقوق جزای اختصاصی 

 2حقوق جزای اختصاصی   2 پزشکی قانونی

 8قواعد فقه   1 2قواعد فقه 

 8کار تحقیقی   1 2کارتحقیقی 

 ---  1 رس اختیاریششمین د

 واحد 26 به اختیار دانشجو  عمومی آزاد: اخذ دروس ترم

 نام درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 جاری

 پیشنیاز

 ---  2 معارف 8اولین درس از گروه 

 ---  2 معارف 8دومین درس از گروه 

 ---  2 معارف 2یک درس از گروه 

 ---  2 معارف 3یک درس از گروه 

 ---  2 معارف 4یک درس از گروه 

 ---  2 معارف 5یک درس از گروه 

 ---  2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 ---  2 دانش خانواده و جمعیت

 ---  3 فارسی عمومی

 ---  3 زبان عمومی علوم انسانی

 ---  1 8تربیت بدنی عمومی 

 8تربیت بدنی عمومی   1 2تربیت بدنی عمومی 

 ---  1 نروخوانی و مفاهیم قرآ

 ---  8 وصایای امام خمینی )ره(

 واحد 81ترم اول: 

 نام درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 جاری

 پیشنیاز

 ---  2 مقدمه علم حقوق

 ---  2 مبانی علم اقتصاد

 ---  1 8حقوق مدنی 

 ---  2 8حقوق اساسی 

 ---  3 8حقوق جزای عمومی 

 ---  2 8حقوق بین الملل عمومی 

 ---  1 عربی

 ---  2 مبانی جامعه شناسی

 ---  2 مالیه عمومی

 ---  1 8حقوق تجارت 

 ---  1 اولین درس اختیاری

 واحد 22ترم دوم: 

 نام درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 جاری

 پیشنیاز

 8حقوق اساسی   3 2حقوق اساسی 

 8حقوق بین الملل عمومی   2 2حقوق بین الملل عمومی 
 8حقوق تجارت   2 2حقوق تجارت 

 8حقوق جزای عمومی   2 2حقوق جزای عمومی 

 ---  2 8متون فقه 

 ---  2 8اصول فقه 

 8حقوق مدنی و  مقدمه علم حقوق  2 2حقوق مدنی 

 8حقوق بین الملل عمومی   2 حقوق سازمانهای بین المللی

 مقدمه علم حقوق  2 8حقوق بین الملل خصوصی 

 ---  1 دومین درس اختیاری

 واحد 22ترم سوم: 

 نام درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 جاری

 پیشنیاز

 2حقوق مدنی   3 3حقوق مدنی 

 ---  2 8حقوق اداری 

 2حقوق تجارت   2 3حقوق تجارت 

 2حقوق جزای عمومی   2 3حقوق جزای عمومی 

 8متون فقه   2 2متون فقه 

 8اصول فقه   2 2اصول فقه 

 8حقوق بین الملل خصوصی   2 2حقوق بین الملل خصوصی 
 ---  2 8متون حقوقی 

 2حقوق جزای عمومی   2 حقوق کار

 ---  1 سومین درس اختیاری

 واحد 81ترم چهارم: 

 نام درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 جاری

 پیشنیاز

 3حقوق مدنی   2 4حقوق مدنی 

 4همنیاز با حقوق مدنی  و 3حقوق مدنی   3 5حقوق مدنی 

 ---  2 8ی مدنی آیین دادرس     

 3حقوق جزای عمومی   2 8آیین دادرسی کیفری 

 3حقوق جزای عمومی   2 جرم شناسی

 3حقوق تجارت   2 4حقوق تجارت 

 2متون فقه   2 3متون فقه 

 3حقوق جزای عمومی   3 8حقوق جزای اختصاصی 

 ---  1 چهارمین درس اختیاری

 دروس معارف 5گروه  دروس معارف 4گروه  دروس معارف 3گروه  دروس معارف 2گروه  دروس معارف 1گروه 
 انقالب اسالمی ایران تاریخ تحلیلی صدر اسالم تفسیر موضوعی قرآن آیین زندگی )اخالق کاربردی( 8اندیشه اسالمی 

 آشنایی با قانون اساسی تاریخ امامت تفسیر موضوعی نهج البالغه اخالق اسالمی 2اندیشه اسالمی 

 اندیشه سیاسی امام )ره(   فلسفه اخالق ناسی در اسالمانسان ش

 

 

    دروس معارف اسالمی دانشجویان مقاطع کارشناسی توجه:

واحد می باشد که بایستی مطابق با جدول  82درس به ارزش  6
 و از سایر گروهها هر کدام  یک درس 8ذیل دو درس از گروه 

و تمدن  انتخاب شود. شایان ذکر است درس تاریخ فرهنگ
و به بعد مازاد بر  18اسالم و ایران مختص دانشجویان ورودی 

 دروس دوره لحاظ می گردد.  

 


