
 98چارت درسی رشته حقوق مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 
 

 ردیف عنوان دروس)ترم اول( واحد پیش نیاز نوع درس  ردیف عنوان دروس)ترم دوم( واحد پیش نیاز نوع درس
 1 (1اندیشه اسالمی) 2  عمومی  11 (1حقوق بین الملل عمومی) 2  پایه

 2 فارسی عمومی 3  عمومی  11 (1حقوق تجارت) 2  پایه

 3 دمه علم حقوقمق 2  پایه  12 (2حقوق اساسی) 2 5 تخصصی

 4 کلیات حقوق جزا 1  پایه  13 (2حقوق مدنی) 2 6 پایه

 5 (1حقوق اساسی) 2  پایه  14 (1حقوق جزای عمومی) 2 4 تخصصی

 6 (1حقوق مدنی) 2  پایه  15 (1حقوق اداری) 2 3-5 پایه

 7 (1تربیت بدنی) 1  عمومی  16 مالیه عمومی 2 3 پایه

 8 زبان عمومی 3  میعمو  17 (2تربیت بدنی) 1 7 عمومی
 9 آشنایی با دفاع مقدس 2  عمومی  18 حقوق بشر در اسالم 2 3 تخصصی
  جمع واحد 81    19 تفسیر موضوعی قرآن 2  عمومی

        جمع واحد 81  

           
 ردیف عنوان دروس)ترم سوم( واحد پیش نیاز نوع درس  ردیف (چهارم ترم)دروس عنوان واحد نیاز پیش درس نوع

 21 (2حقوق تجارت) 2 11 تخصصی  33 (3)عمومی جزای حقوق 2 22 تخصصی

 21 (2)حقوق بین الملل عمومی 2 11 تخصصی  38 (4)مدنی حقوق 2 23 تخصصی

 22 (2حقوق جزای عمومی) 2 14 تخصصی  32 (3)تجارت حقوق 2 23 تخصصی

 23 (3حقوق مدنی) 3 13 تخصصی  33 (2)مدنی دادرسی آیین 2 21 تخصصی

 24 (2حقوق اداری) 2 15 تخصصی  34 (3)عمومی الملل بین حقوق 2 28 صصیتخ

 25 (3حقوق اساسی) 2 12 تخصصی  33 (8)حقوقی متون 8  تخصصی

 26 (1متون فقه) 2 23 تخصصی  33 الملل بین سازمانهای حقوق 2 28 تخصصی

 27 (مدنی1قواعد فقه) 1  تخصصی  33 (8)فقه اصول 2  پایه

 28 (1آیین دادرسی مدنی) 2 3 تخصصی  31 جزایی(2)فقه قواعد 8  پایه

 29 اخالق و تربیت اسالمی 2  عمومی  31 اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ 2  عمومی

  جمع واحد 23    43 کار حقوق 2 3 تخصصی

        واحد جمع 23  

           
 ردیف عنوان دروس)ترم پنجم( واحد پیش نیاز نوع درس  ردیف عنوان دروس)ترم ششم( واحد پیش نیاز نوع درس
 41 (5حقوق مدنی) 2 23 تخصصی  52 (2حقوق جزای اختصاصی) 2 43 تخصصی

 42 (3آیین دادرسی مدنی) 2 33 تخصصی  53 (2حقوق بین الملل خصوصی) 2 44 تخصصی

 43 (1حقوق جزای اختصاصی) 2 31 تخصصی  54 (3متون حقوقی) 1  تخصصی

 44 (1حقوق بین الملل خصوصی) 2 3-6 تخصصی  55 (2متون فقه) 2 41 تخصصی

 45 (2متون حقوقی) 1  تخصصی  56 (2اصول فقه) 2 37 تخصصی

 46 جرم شناسی 2 31 تخصصی  57 (6حقوق مدنی) 3 23 تخصصی

 47 حقوق دریایی 1 11-23 اختیاری  58 (2آیین دادرسی کیفری) 1 48 تخصصی

 48 (1آیین دادرسی کیفری) 2 31 تخصصی  59 (3متون فقه) 2 11-5 تخصصی
 49 (4حقوق تجارت) 2 32 تخصصی  61 انقالب اسالمی و ریشه های آن 2  عمومی

 51 انسان در اسالم 2  مومیع  61 پیشگیری از جرم 1 4-46 پایه
 51 مسئولیت های مدنی خاص 1 31 اختیاری  62 حقوق تطبیقی 2 31 تخصصی

  جمع واحد 81     جمع واحد 23  

           

 ردیف عنوان دروس)ترم هفتم( واحد پیش نیاز نوع درس  ردیف عنوان دروس)ترم هشتم ( واحد پیش نیاز نوع درس
 63 (3حقوق جزای اختصاصی) 2 52 تخصصی  75 (8حقوق مدنی) 2 41-57 تخصصی

 64 (7حقوق مدنی) 3 57 تخصصی  76 (4حقوق جزای اختصاصی) 1 31 تخصصی

 65 (4متون حقوقی) 1  تخصصی  77 پزشکی قانونی 1 63 تخصصی

 66 روش تحقیق 2  تخصصی  78 حقوق تجارت الکترونیک 1 32-23 اختیاری

 67 ادله اثبات دعوی 2 33-58 تخصصی  79 اجرای احکام جزایی 1 58-63 اختیاری

 68 حقوق مالکیت فکری 1 13 اختیاری  81 حقوق ثبت 1 13-21 اختیاری

 69 جرم شناسی کودکان ونوجوانان 1 46 اختیاری  81 کارآموزی قضایی 1 42-58 اختیاری

 71 فلسفه حقوق 1 3 اختیاری  82 حقوق کیفری کودکان و نوجوانان 1 58 اختیاری

 71 کیفر شناسی 1 31 اختیاری   واحدجمع  1  

 72 اجرای احکام مدنی 1 42 اختیاری      

 73 دانش خانواده و جمعیت 2  عمومی      

 74 (4متون فقه) 2 31 تخصصی      

  جمع واحد 81        

 


