
 حقوقدروس ترمی کارشناسی پیوسته 

 واحد18جمع واحد:                                                       

 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 1حقوق مدنی 2 پایه 2حقوق مدنی 30311

 1حقوق جزای عمومی 2 تخصصی 2حقوق جزای عمومی 30312

 1حقوق اساسی 2 تخصصی 2حقوق اساسی 30313

 1اصول فقه 2 تخصصی 2اصول فقه 30314

 مقدمه علم حقوق 2 پایه 1حقوق اداری 30315

 1حقوق بین الملل عمومی 2 تخصصی 2عمومیحقوق بین الملل  30316

 مقدمه علم حقوق 2 پایه حقوق مالیه عمومی 30317

 - 2 عمومی 2اندیشه اسالمی 30318

 - 1 اختیاری اخالق حقوق قضا 30319

 - 1 عمومی تربیت بدنی 30320

 واحد18جمع واحد:

 

 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 - 2 پایه مقدمه علم حقوق 30301

 - 2 پایه 1حقوق مدنی 30302

کلیات حقوق جزا  2 تخصصی 1حقوق جزای عمومی 30303
 )همنیاز(

 - 1 پایه کلیات حقوق جزا 30304

 - 2 پایه 1حقوق اساسی 30305

 - 2 پایه 1حقوق بین الملل عمومی 30306

 - 2 پایه 1اصول فقه 30307

 - 2 عمومی 1اسالمی اندیشه 30309

 - 2 اختیاری ارزشهای دفاع مقدس  30310

 - 1 اختیاری تاریخ حقوق 30308

 1ترم 

 2ترم 



 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 2حقوق مدنی 3 تخصصی 3حقوق مدنی 30321

 2حقوق جزای عمومی 2 تخصصی 3حقوق جزای عمومی 30322

 1حقوق اداری 2 تخصصی 2حقوق اداری 30323

 2حقوق بین المللی عمومی 2 تخصصی 3حقوق بین المللی عمومی 30324

 2حقوق مدنی 1 اختیاری حقوق مالیت فکری 30325

 - 2 پایه 1حقوق تجارت 30326

 2حقوق اساسی 2 تخصصی 3حقوق اساسی 30327

 - 3 عمومی زبان خارجی عمومی 30328

 - 1 عمومی 2تربیت بدنی 30329

 واحد18جمع واحد:                           

 

 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 3حقوق مدنی 2 تخصصی 4حقوق مدنی 30330

 3حقوق جزای عمومی 2 تخصصی 1اختصاصیحقوق جزای  30331

 مقدمه علم حقوق 2 تخصصی 1آیین دادرسی مدنی 30332

 3حقوق جزای عمومی 2 تخصصی 1ایین دادرسی کیفری 30333

 1حقوق تجارت 2 تخصصی 2حقوق تجارت 30334

 3حقوق مدنی 2 تخصصی 1متون فقه 30335

 - 1 تخصصی خصوصی1متون حقوقی 30336

 - 2 عمومی فرهنگ تمدن ایران واسالمتاریخ  30337

 3حقوق جزای عمومی 2 تخصصی جرم شناسی 30338

 کلیات حقوق جزا 1 پایه پیشگیری ازجرم 30339

 واحد18جمع واحد:                          

 

 

 

 3ترم 

 4ترم



 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 3حقوق مدنی 2 تخصصی 5حقوق مدنی 30340

 3حقوق جزای عمومی 2 تخصصی 2حقوق جزای اختصاصی 30341

 2حقوق تجارت 2 تخصصی 3حقوق تجارت 30342

 1ایین دادرسی مدنی 2 تخصصی 2ایین دادرسی مدنی 30343

 1ایین دادرسی کیفری 1 تخصصی 2ایین دادرسی کیفری 30344

 5حقوق مدنی 2 تخصصی 2متون فقه 30345

حقوق  -مقدمه علم حقوق 2 تخصصی 1خصوصیحقوق بین الملل  30346

 1مدنی

 - 1 تخصصی جزایی2متون حقوقی 30347

 3حقوق جزای عمومی 1 اختیاری کیفرشناسی 30348

 مقدمه علم حقوق 2 تخصصی حقوق کار 30349

 4حقوق مدنی 1 اختیاری مسئولیت های مدنی خاص 30350

 واحد18جمع واحد:                

 

 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 3حقوق مدنی 3 تخصصی 6حقوق مدنی 30351

 3حقوق جزای عمومی 2 تخصصی 3تصاصیحقوق جزای اخ 30352

 2حقوق تجارت 2 تخصصی 4حقوق تجارت 30353

 2ایین دادرسی مدنی 2 تخصصی 3ایین دادرسی مدنی 30354

 - 1 تخصصی عمومی2متون حقوقی 30355

 - 1 تخصصی 1قواعدفقه 30356

حقوق بین -1حقوق اساسی 2 تخصصی )حقوق عمومی بین الملل(3متون فقه 30357

 1الملل عمومی

 1حقوق بین الملل خصوصی 2 تخصصی 2حقوق بین الملل خصوصی 30358

 - 2 عمومی دانش خانواده وجمعیت 30359

حقوق  -2حقوق مدنی 1 اختیاری حقوق ثبت 30360

 2تتجار

 واحد18جمع واحد:                

 5ترم

 6ترم



 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 6حقوق مدنی 3 تخصصی 7حقوق مدنی 30361

 5.6حقوق مدنی 2 تخصصی 8حقوق مدنی 30362

 - 1 پایه 2قواعد فقه 30363

ایین  -2ایین دادرسی مدنی 2 تخصصی ادله اثبات دعوی 30364

 2دادرسی کیفری

 3حقوق جزای عمومی 2 تخصصی 4متون فقه 30365

 3حقوق جزای اختصاصی 1 تخصصی پزشکی قانونی 30366

 - 1 تخصصی بین الملل4متون حقوقی 30367

 3حقوق جزای عمومی 1 تخصصی 4حقوق جزای اختصاصی 30368

 - 2 عمومی متون اسالمی 30369

 3دادرسی مدنیایین  1 اختیاری اجرای احکام مدنی خاص 30370

 -2ایین دادرسی کیفری 1 اختیاری اجرای احکام جزایی 30371

جزای -تمام دروس حقوق

 عمومی واختصاصی

 واحد17جمع واحد:              

 

 پیش نیاز تعدادواحد نوع درس نام درس کد

 مقدمه علم حقوق 2 تخصصی حقوق بشردراسالم 30372

 3عمومیحقوق بین الملل  2 تخصصی بین المللحقوق سازمانهای  30373

 4حقوق مدنی 2 تخصصی حقوق تطبیقی 30374

 - 2 تخصصی روش تحقیق 30375

 - 3 عمومی زبان فارسی عمومی 30376

 - 2 عمومی انقالب اسالمی 30377

 - 2 عمومی تحلیلی صدراسالمتاریخ  30378

 واحد15واحد: جمع                      

 7ترم

 8ترم

 140واحدها: جمع کل


