
عملینظريترم 1شماره درس
نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف

پایه232مقدمه علم و حقوق121101
پایه232حقوق اساسی 2211031
پایه232حقوق تجارت 3213531
پایه232حقوق بین الملل عمومی 4213041
پایه116قواعد فقه2( جزایی) 521352
پایه116کلیات حقوق و جزا621348
پایه232حقوق مدنی 7213471
اختصاصی116قواعد فقه 8213511
عمومی348زبان خارجی9105

16جمع
عملینظريترم2شماره درس

نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف
پایهحقوق مدنی 2321حقوق مدنی 1213552
پایهمقدمه علم و حقوق232حقوق مالیه عمومی221356
پایهمقدمه علم و حقوق232حقوق اداري 3213541
اختصاصیحقوق مدنی1-مقدمه علم حقوق232حقوق بین الملل خصوصی 4213581
اختصاصی116متون حقوقی 5213611
اختصاصیمقدمه علم و حقوق232حقوق کار621359
اختصاصیحقوق اساسی 2321حقوق اساسی 7213572
اختصاصیحقوق بین الملل عمومی 2321حقوق بین الملل عمومی 8213052
اختصاصیمقدمه علم و حقوق232حقوق بشر در اسالم921350
عمومی232تفسیر موضوعی قران کریم10110
19جمع

عملینظريترم3شماره درس
نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف

پایه232اصول فقه 1213091
اختصاصیحقوق اداري 2321حقوق اداري 2213082
اختصاصیکلیات حقوق و جزا232حقوق جزاي عمومی 3213731
اختصاصیحقوق تجارت 2321حقوق تجارت 4213162
اختصاصیحقوق بین الملل خصوصی 2321حقوق بین الملل خصوصی 5213662
اختصاصیحقوق اساسی2322حقوق اساسی 6213633
اختصاصیحقوق مدنی 3482حقوق مدنی 7213673
اختصاصیحقوق بین الملل عمومی2322حقوق بین الملل عمومی8213653
عمومی232اندیشه اسالمی 91011

19جمع
عملینظريترم4شماره درس

نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف
اختصاصیحقوق مدنی 2323حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد121368
اختصاصیحقوق تجارت 2322حقوق تجارت 3 ورشکستگی221317
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 2321حقوق جزاي عمومی 3213742
اختصاصیمقدمه علم و حقوق232آئین دادرسی مدنی 4213821
اختصاصیاصول فقه 2321اصول فقه 5213102
اختصاصیحقوق مدنی 2323متون فقه 1 فقه معامالت621386
اختصاصی116متون حقوقی 7213602
عمومی348فارسی8104
عمومیاندیشه 2321اندیشه اسالمی 91012

18جمع

توزیع ترمی دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته حقوق- فقط جهت ورودي مهر 95 به بعد        

  ویرایش دي 97



توزیع ترمی دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته حقوق- فقط جهت ورودي مهر 95 به بعد        
عملینظريترم5شماره درس

نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف
اختصاصیحقوق مدنی 2323حقوق مدنی 5 حقوق خانواده121369
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 2322حقوق جزاي عمومی 2213753
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 2323حقوق جزاي اختصاصی 1 جرایم علیه اموال و 321376
اختصاصیآئین دادرسی مدنی 2321آئین دادرسی مدنی 4213832
اختصاصیندارد116متون حقوقی 5213903
اختصاصیحقوق مدنی2324حقوق تطبیقی621392
اختصاصیحقوق تجارت 2323حقوق تجارت 7213184
اختیاريحقوق مدنی1322حقوق مالکیت فکري821535
اختیاريمقدمه علم حقوق132فلسفه حقوق921544
عمومی132تربیت بدنی10106
عمومی232تاریخ تحلیلی صدر اسالم11109
18جمع

عملینظريترم6شماره درس
نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف

اختصاصیحقوق مدنی 3483حقوق مدنی 6 عقود معین قسمن الف121370
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 2323آئین دادرسی کیفري 2213801
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 2323حقوق جزاي اختصاصی 2 جرایم علیه مصالح 321377
اختصاصیآئین دادرسی مدنی 2322آئین دادرسی مدنی 4213843
اختصاصیحقوق مدنی 2325 متون فقه 2  (  فقه خانواده) 521387
اختصاصیحقوق جزاي عمومی2323جرم شناسی621385
اختیاريحقوق تجارت2-حقوق مدنی 1323حقوق بیمه821538
اختیاريحقوق مدنی2- حقوق تجارت1322حقوق ثبت921537
عمومی232آئین زندگی10103
اختصاصی1متون حقوقی 11213914

18
عملینظريترم7شماره درس

نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف
اختصاصیحقوق مدنی 3486حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب121371
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 2323حقوق جزاي اختصاصی 3 جرایم علیه تمامیت 221378
اختصاصیآئین دادرسی کیفري 1161آئین دادرسی کیفري 3213812
اختصاصیحقوق اساسی 3   - حقوق بین الملل 2321متون فقه 3  ( حقوق عمومی و بین الملل) 421388
اختصاصیحقوق بین المللی عمومی 2322حقوق سازمان هاي بین المللی521306
اختیاريمقدمه علم حقوق132جامعه شناسی حقوق621556
اختیاريآئین دادرسی مدنی 1323اجراي احکام مدنی721549
عمومیتربیت بدنی132ورزش 101071
عمومی232انقالب اسالمی11108
عمومی232دانش خانواده8115
پایهکلیات حقوق و جزا- جرم شناسی116پیشگیري از جرم921362
اختصاصی232روش تحقیق721349

20جمع
عملینظريترم8شماره درس

نوع درسهمنیازپیشنیازتعداد واحدنام درسردیف
اختصاصیحقوق مدنی 5 و 2326حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث121372
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 1163حقوق جزاي اختصاصی 4 جرایم علیه 221379
اختصاصیآئین دادرسی مدنی 2-آئین دادرسی کیفري 2322ادله اثبات321393
اختصاصیحقوق جزاي عمومی 2323متون فقه 4  ( فقه جزایی) 421389
اختصاصیحقوق جزاي اختصاصی 1323پزشکی قانونی521394
اختیاريمقدمه علم و حقوق- حقوق اساسی1-اصول 132اصول و فنون قانون گذاري621555
اختیاريحقوق مدنی1324مسئولیت مدنی خاص721558
اختیاريآئین دادرسی مدنی 1323داوري بین المللی821553
اختیاريندارد132اخالق حقوق و قضا921534

12جمع
140جمع کل واحد

79جمع کل درس22
10
21

87 واحد تخصصی

واحد عمومی
واحد اختیاري

*رعایت پیش نیازي و انتخاب واحد دروس مطابق توزیع ترمی الزامی بوده و مسئولیت هر گونه  واحد پایه
مشکل ناشی ازعدم رعایت این موضوعات بر عهده شخص دانشجو می باشد.*


