
 به بعد( 59برنامه ی درسی رشته ی حقوق )ورودی

 3ترم  2ترم  1ترم 

 واحد نوع درس نام درس شماره واحد نوع درس نام درس شماره واحد نوع درس نام درس شماره

10280012 تخصصی 2اصول فقه  1028015 2 پایه 1حقوق اساسی  1028001 2 پایه مقدمه علم حقوق 

10281112 تخصصی 1متون فقه  1028128 2 تخصصی 1حقوق جزای عمومی 1028123 2 پایه حقوق مالیه عمومی 

10280013 تخصصی 3حقوق مدنی  1028025 2 پایه 2حقوق مدنی  1028028 1 اختیاری جامعه شناسی حقوق 

1028112 2 تخصصی 2حقوق جزای عمومی  1028011 2 پایه 1اصول فقه  1028018 2 پایه 1حقوق مدنی 

 2 پایه 1حقوق بین الملل عمومی 1028013 2 پایه حقوق تجارت یک 1028111 1 " کلیات حقوق جزا 1028110

 2 تخصصی حقوق بشر در اسالم 1028120 10  درس عمومی  

 2 تخصصی آیین دادرسی مدنی یک 1028039 2 تخصصی حقوق بین الملل خصوصی یک 1028013

 2 تخصصی 2حقوق تجارت  1028029 1 اختیاری درس اختیاری  18 دروس ارائه شده در ترم

 2 تخصصی 2حقوق اساسی  1028110 1 اختیاری درس اختیاری                   

 1 اختیاری درس اختیاری             3 عمومی درس عمومی                

 2 عمومی درس عمومی             

 20  دروس ارائه شده در ترم            15 

 6ترم  9ترم  1ترم 

 واحد نوع درس نام درس شماره واحد نوع درس نام درس شماره واحد درس نوع نام درس شماره

 2 تخصصی جرم شناسی 1028018 1 تخصصی 2متون حقوقی 1028133 2 تخصصی 3حقوق اساسی 1028118

 1 تخصصی 2آیین دادرسی کیفری 1028010 2 تخصصی 2متون فقه  1028125 2 تخصصی 1حقوق مدنی  1028030

 2 تخصصی 3متون فقه    1028130 2 تخصصی 3آیین دادرسی مدنی 1028030

 3 تخصصی 6حقوق مدنی  1028032 2 پایه 1حقوق اداری 1028016 2 تخصصی 3حقوق جزای عمومی  1028012

 2 تخصصی آیین دادرسی کیفری یک 1028035

 1 تخصصی 3متون حقوقی به زبان خارجه 1028131 2 تخصصی 9حقوق مدنی  1028031 2 تخصصی 2آیین دادرسی مدنی 1028036

 2 تخصصی 2حقوق جزای اختصاصی 1028129 2 تخصصی 1حقوق تجارت  1028020 2 تخصصی 2حقوق بین الملل عمومی 1028011

 2 تخصصی روش تحقیق 1028130 2 تخصصی 1حقوق جزای اختصاصی 1028121 2 تخصصی 3حقوق تجارت  1028026

 2 تخصصی 2حقوق اداری 1028010 1 پایه 2قواعدفقه 1028010 2 تخصصی 2حقوق بین الملل خصوصی 1028011

 1 اختیاری درس اختیاری  2 تخصصی  3حقوق بین الملل عمومی 1028115 1 " 1متون حقوقی           1028132

قواعد فقه            1                 1028119  1 اختیاری درس اختیاری  1      "                 
 1 اختیاری درس اختیاری 

 1 " درس اختیاری       2           عمومی         درس عمومی                        

 2 درس عمومی 20 دروس ارائه شده در ترم 1 اختیاری درس اختیاری 

 15 دروس ارائه شده در ترم  15 دروس ارائه شده در ترم

 تذکرات : هر دانشجو باید در طول کارشناسی: 8ترم  0ترم 

 عمومی ( پاس کند. –تخصصی  –واحد درس )پایه  1-110

 22تعداد دروس عمومی در طول دوره ی کارشناسی =  -2

 80تعداد دروس تخصصی در طول دوره ی کارشناسی =  -3

 21تعداد دروس پایه در طول دوره ی کارشناسی =  -1

 10تعداد دروس اختیاری در طول دوره ی کارشناسی = -9

 

 واحد درس نوع نام درس شماره واحد نوع درس نام درس شماره

 2 تخصصی حقوق کار 1028000 3 تخصصی 0حقوق مدنی  1028033

 1 تخصصی پزشکی قانونی 1028019

 2 تخصصی ادله اثبات دعوی 1028015

 1 پایه پیشگیری از جرم 1028116

مدنظر دانشجویان محترم دقت فرمایید که در پایان هر ترم برنامه دقیق ترم بعد با تغییرات 

گروه  در بورد گروه به اعالن عمومی شما گذاشته خواهد شد.در صورت عدم رعایت رابطه ی 

پیش نیازی )در جلسه معارفه به شما داده شده( ونکات مدنظر گروه ،شما فارغ التحصیل 

 . نخواهید شد

 2 تخصصی 8حقوق مدنی 1028122

 1 تخصصی 1اختصاصی حقوق جزای 1028120 2 تخصصی حقوق تطبیقی 1028081

 2 تخصصی یحقوق سازمانهای بین الملل 1028019 2 تخصصی 3حقوق جزای اختصاصی 1028126

 11 دروس ارایه شده در ترم 2 " 1متون فقه 1028131

  1 اختیاری درس اختیاری 

 3 عمومی درس عمومی 

 11  دروس ارائه شده در ترم                       

 

 

 


