
 97شهريور ويرايش:                                                                                                       دماوند              –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                             144مجموع واحدها

                                    و بعد از آن ( 95ورودی مهر  ) قوقرشته ح 

 ترم دوم  ترم اول

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نيازدروس پيش احدتعداد و نوع درس نام درس كددرس

 واحد
 نيازدروس پيش

 1حقوق مدنی  2 پایه )اموال و مالکيت ( 2حقوق مدنی  115500 -------- 3 عمومی عمومیزبان  432061

 كليات حقوق جزا 2 تخصصی 1حقوق جزای عمومی  115501 --------- 3 عمومی زبان فارسی 432068

 ------- 2 پایه 1حقوق بين الملل عمومی  115502 -------- 2 پایه مقدمه علم حقوق 115510

 ------- 2 پایه 1حقوق اساسی  115512 --------- 2 پایه اشخاص و حمایت از محجورین ()1قوق مدنی ح 1155100

 ------- 1 تخصصی )حقوق خصوصی (1متون حقوقی  * 1155101 --------- 1 پایه كليات حقوق جزا     * 115506

 مقدمه علم حقوق 2 پایه ليه عمومیحقوق ما 115504 ---------- 2 عمومی 1زبان عربی پيش دانشگاهی 115564

 ------- 2 پایه تجار و اعمال تجاری1حقوق تجارت  115505 ---------- 2 عمومی 1اندیشه اسالمی  431011

 1زبان عربی پيش دانشگاهی 2 عمومی 2زبان عربی پيش دانشگاهی  115572 ---------- 1 عمومی تربيت بدنی 920001

 مقدمه علم حقوق 1 ی،اختياریتخصص وقفلسفه حق * 115571     

  2 عمومی 2اندیشه اسالمی  431012     

  18جمع واحدها   16جمع واحدها 

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 3 یحقوق مدن 2 تخصصی الزامات خارج از قرارداد ()4حقوق مدنی  115537 2حقوق مدنی  3 تخصصی اردادها()كليات قر 3حقوق مدنی  115536

 2حقوق جزای عمومی  2 تخصصی 3حقوق جزای عمومی  115573 1حقوق جزای عمومی  2 تخصصی 2حقوق جزای عمومی  1155102

 3حقوق بين الملل عمومی  1155109 1مومی حقوق بين الملل ع 2 تخصصی 2حقوق بين الملل عمومی  1155103
 )روشهای حل و فصل مسالمت آميز اختالفات (

 2حقوق بين الملل عمومی  2 تخصصی

 ------- 1 تخصصی )حقوق عمومی (3متون حقوقی   * 1155110 ------ 1 تخصصی حقوق جزایی2متون حقوقی   * 1155104

 2حقوق اساسی  2 تخصصی 3حقوق اساسی  1155111 1تجارت حقوق  2 تخصصی شركتها 2حقوق تجارت  1155105

 ------ 2 پایه 1اصول فقه  1155112 1 یحقوق اساس -مقدمه علم حقوق  2 اصلی 1حقوق اداری  1155134

 3حقوق مدنی  2 یتخصص )فقه معامالت(1متون فقه  1155113 1حقوق اساسی  2 تخصصی 2حقوق اساسی  1155106

 2حقوق تجارت  2 یتخصص اسناد تجاری()3حقوق تجارت  1155114 مقدمه علم حقوق 2 تخصصی ر در اسالمحقوق بش 1155107

 1حقوق اداری  2 یتخصص 2حقوق اداری  1155115  1 ی،اختياریتخصص محيط زیست حقوق  * 1155108

 2 یدنحقوق م 1 ی،اختياریتخصص فردیحقوق مالکيت  * 1155116  2 فلسفه اخالق 431021

 2حقوق تجارت 2 یحقوق مدن 1 ی،اختياریتخصص حقوق ثبت * 115570     

  19جمع واحدها   19جمع واحدها 

 

 تذکرات : 

 گردد .دروسی را كه جنبه عملی دارند )دروس ستاره دار ( با نظر مدیر گروه یک ساعت به زمان كالسی آنها افزوده و هزینه آن از دانشجو اخذ می -1

  می باشد و دروس دیگری جایگزین خواهد شد .تغيير  قابل با نظر مدیرگروه در هر ترم واحد ( 10در این چارت )  س انتخابیدرو -2
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 و بعد از آن ( 95ورودی مهر  ) قوقرشته ح

 ترم  ششم  ترم پنجم

 نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نيازدروس پيش احدعداد وت نوع درس نام درس كددرس

 3 یحقوق مدن 3 تخصصی )عقودمعين قسمت الف(6حقوق مدنی  115539 3 یحقوق مدن 2 تخصصی )حقوق خانواده( 5حقوق مدنی  1155117

 1حقوق جزای اختصاصی  1155118

 )جرائم عليه اموال و مالکيت(

 2حقوق جزای اختصاصی  115555 3قوق جزای عمومی ح 2 تخصصی
 )جرایم عليه مصالح عمومی كشور (

 3حقوق جزای عمومی  2 تخصصی

 3حقوق جزای عمومی  2 تخصصی 1آیين دادرسی كيفری  115547 مقدمه علم حقوق1حقوق مدنی  2 تخصصی 1حقوق بين الملل خصوصی  115551

 5حقوق مدنی  2 تخصصی )فقه و خانواده( 2متون فقه  1155122 3حقوق تجارت  2 صیتخص )ورشکستگی( 4حقوق تجارت  115534

 1حقوق بين الملل خصوصی  2 تخصصی 2حقوق بين الملل خصوصی  115552 ------- 1 تخصصی )حقوق بين الملل ( 4متون حقوقی   * 1155120

 مقدمه علم حقوق 2 تخصصی حقوق كار 115561 1اصول فقه  2 تخصصی 2اصول فقه  115526

 1آیين دادرسی مدنی  2 تخصصی 2آیين دادرسی مدنی  115543 مقدمه علم حقوق 2 تخصصی 1آئين دادرسی مدنی  115542

  2 آشنایی با قانون اساسی 431032  2 تفسير موضوعی قرآن 431051

  1 ی،اختياریتخصص حقوق رسانه * 115508 3حقوق جزای عمومی  1 ی،اختياریتخصص كيفر شناسی * 115583

    2حقوق تجارت ،3یحقوق مدن 1 ی،اختياریتخصص حقوق بيمه* 115565

     تربيت بدنی 1 1ورزش  

  18جمع واحدها   18جمع واحدها 

  

 ترم هشتم ترم هفتم

 نيازدروس پيش تعداد واحد درس نوع نام درس كد درس نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 6و  5حقوق مدنی   تخصصی )شفعه ، وصيت ،ارث(8حقوق مدنی  1155133 6حقوق مدنی  3 تخصصی )عقودمعين قسمت الف( 7حقوق مدنی  115540

)جرائم عليه 3حقوق جزای اختصاصی  115556

 تماميت جسمانی اشخاص (

 3حقوق جزای عمومی  2 تخصصی

 

 4ق جزای اختصاصی حقو  * 1155125

 )جرایم عليه شخصيت معنوی اشخاص(

 3حقوق جزای عمومی   تخصصی

 جرم شناسی -كليات حقوق جزا  1 پایه پيشگيری از جرم  * 1155126 3حقوق جزای عمومی  2 تخصصی جرم شناسی 115553

حقوق 1حقوق بين الملل عمومی  2 تخصصی )حقوق عمومی و بين الملل(3متون فقه 115529

 1یاساس
 3 یاختصاص یحقوق جزا  تخصصی پزشکی قانونی* 1155127

 3حقوق جزای عمومی   تخصصی )حقوق جزایی(4متون فقه  1155128 2حقوق بين الملل عمومی 2 تخصصی حقوق سازمان های بين الملی 1155123

 ------ 1 پایه ی()جزای2قواعد فقه   * 1155129 ------- 1 تخصصی )حقوقی(1قواعد فقه   * 1155124

 2 یفريك یدادرس نیيآ    2 یمدن یدادرس نیيآ  تخصصی ادله اثبات دعوا 115560 1آیين دادرسی كيفری  1 تخصصی 2آیين دادرسی كيفری  * 115548

 4 یحقوق مدن  تخصصی حقوق تطبيقی 115559 2آیين دادرسی مدنی   تخصصی 3آیين دادرسی مدنی  115544

 ------  تخصصی روش تحقيق 1155130  2 فرهنگ و تمدن تاریخ 431041

 3آیين دادرسی مدنی  1 ی،اختياریتخصص داوری بين الملل * 115575 كليات حقوق جزا 1 ی،اختياریتخصص حقوق پزشکی * 115507

  2 يتو جمعدانش خانواده  440001 3حقوق مدنی  1 ی،اختياریتخصص حقوق قراردادهای نوین  * 115592

  17جمع واحدها  19جمع واحدها 

 


