
  آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
  )بعد و 1396ورودي (لیست دروس رشته کارشناسی پیوسته حقوق 

  

  
 

 
 
 

  )واحد 87(ادامه جدول دروس تخصصی  
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  ---  مقدمه علم حقوق  0  2 )1(آیین دادرسی مدنی 
  ---  )1(مدنی  آیین دادرسی  0  2 )2(آیین دادرسی مدنی 
  ---  )2(آیین دادرسی مدنی   0  2 )3(آیین دادرسی مدنی 

  ---  )3(حقوق جزاي عمومی   0  2  جرم شناسی
  ---  )3( حقوق مدنی  0  2  فقه معامالت )1(متون فقه 
  ---  )5( حقوق مدنی  0  2  فقه خانواده )2(متون فقه 

حقوق  )3(متون فقه 
 اسیکلیات حقوق اس -  0  2  المللعمومی و بین

 )1(حقوق بین الملل  -
 ---  

  ---  )3( عمومی حقوق جزاي  0  2 فقه جزایی )4(متون فقه 
حقوق  )1(متون حقوقی 

 خصوصی
  ---   ندارد  0  1

حقوق  )2(متون حقوقی 
 جزایی

  ---   ندارد  0  1

حقوق  )3(متون حقوقی 
 عمومی

  ---   ندارد  0  1

حقوق  )4(متون حقوقی 
 بین الملل

  ---   ندارد  0  1

  ---  )4(حقوق مدنی   0  2 طبیقیحقوق ت

 )2(آیین دادرسی مدنی  -  0  2 ادله اثبات دعوي

 )2( آیین دادرسی کیفري -
 ---  

  ---  )3(اختصاصی  حقوق جزاي  0  1 پزشکی قانونی
  ---   ندارد  0  2 روش تحقیق

  )واحد 87(جدول دروس تخصصی  
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  ---   ندارد  0  1  )1(قه مدنی قواعد ف
  ---   )1( حقوق اساسی  0  2  )2(حقوق اساسی 
  ---   )2(حقوق اساسی   0  2  )3(حقوق اساسی 

حقوق بین المللی   0  2  المللیحقوق سازمانهاي بین
  ---   )2(عمومی 

حقوق بین المللی   0  2 )2(المللی عمومی حقوق بین
 )1(عمومی 

 ---  

 )3(الملل عمومی حقوق بین

 آمیزهاي حل و فصل مسالمتروش

 اختالفات

حقوق بین المللی   0  2
 )2(عمومی 

 ---  

  )1(حقوق مدنی   0  2 )1(الملل خصوصی حقوق بین
 مقدمه علم حقوق -

 ---  

 المللحقوق بین  0 2 )2(الملل خصوصی حقوق بین
 )1(خصوصی 

 ---  

  ---  مقدمه علم حقوق  0 2 حقوق کار
  ---  )1(حقوق اداري   0 2 )2(حقوق اداري 
  ---  )1(اصول فقه   0 2 )2(اصول فقه 

  ---  مقدمه علم حقوق  0 2 حقوق بشر در اسالم
  ---  )1(حقوق تجارت   0 2 شرکتها) 2(حقوق تجارت 

  ---  )2(حقوق تجارت   0 2 اسناد تجاري) 3(حقوق تجارت 
  ---  )3(حقوق تجارت   0 2 ورشکستگی )4(حقوق تجارت 

 )3(حقوق مدنی 

 ادهاکلیات قرارد
  ---  )2(حقوق مدنی   0  3

 )4(حقوق مدنی 

 الزامات خارج از قرارداد
  ---  )3(حقوق مدنی   0  2

  ---  )3(حقوق مدنی   0  2 حقوق خانواده) 5(حقوق مدنی 
عقود معین قسمت ) 6(حقوق مدنی 

 الف
  ---  )3(حقوق مدنی   0  3

 عقود معین) 7(حقوق مدنی 

 قسمت ب
  ---  )6(حقوق مدنی   0  3

شفعه و وصیت و ) 8(نی حقوق مد
 ارث

 و) 5( حقوق مدنی  0  2
)6(  ---  

  ---  کلیات حقوق جزا  0  2 )1(حقوق جزاي عمومی 

حقوق جزاي   0  2 )2(حقوق جزاي عمومی 
 )1(عمومی 

 ---  

حقوق جزاي   0  2 )3(حقوق جزاي عمومی 
 )2(عمومی 

 ---  

 )1(حقوق جزاي اختصاصی 

 جرایم علیه اموال و مالکیت
ي حقوق جزا  0  2

 )3(عمومی 
 ---  

 )2(حقوق جزاي اختصاصی 

 جرایم علیه مصالح عمومی کشور
حقوق جزاي   0  2

 )3(عمومی 
 ---  

 )3(اختصاصی  حقوق جزاي

 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
حقوق جزاي   0  2

 )3(عمومی 
 ---  

 )4(حقوق جزاي اختصاصی 

 جرایم علیه شخصیت معنوي اشخاص
حقوق جزاي   0  1

 )3(عمومی 
 ---  

حقوق جزاي   0  2 )1(آیین دادرسی کیفري 
 )3(عمومی 

 ---  

آیین دادرسی   0  1 )2(آیین دادرسی کیفري 
 )1(کیفري 

 ---  

  )واحد 21(جدول دروس پایه 
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  ---  ندارد  0  2 مقدمه علم حقوق
  ---  ندارد  0  2 )1(المللی عمومی حقوق بین

  ---  ندارد  0  2 )1(حقوق اساسی 
  ---  مقدمه علم حقوق  0  2 حقوق مالیه عمومی

مقدمه علم حقوق -  0  2 )1(حقوق اداري   
)1(حقوق اساسی  -  

 ---  

  ---    0  2 )1(اصول فقه 
 )1(حقوق تجارت 

 تجار و اعمال تجاري
  ---  ندارد  0  2

 )1(حقوق مدنی 

اشخاص و حمایت از 
 محجورین

  ---  ندارد  0  2

 )2(حقوق مدنی 

 اموال و مالکیت
)1(مدنی   0  2   ---  

  ---  ندارد  0  1 کلیات حقوق جزا
  ---  ندارد  0  1 جزایی ) 2(قواعد فقه 

 کلیات حقوق جزا  0  1 پیشگیري از جرم
 جرم شناسی

 ---  



 
 

 
  
  
  
  

  
  
  

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )واحد از دروس زیر بایستی گذرانده شود 30(جدول دروس اختیاري 
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

جرم شناسی کودکان و 
 نوجوانان

  ---   جرم شناسی  0  1

حقوق کیفري کودکان و 
 نوجوانان

  ---   )2(آیین دادرسی کیفري   0  1

  ---   )2(حقوق جزاي عمومی   0  1 کیفرشناسی
  ---   مقدمه علم حقوق  0  1 حقوق فناوریهاي نوین

  0  1 اجراي احکام جزایی

آیین دادرسی کیفري  -
)2(  

تمامی دروس جزاي  -
  عمومی و اختصاصی

 ---  

  ---   ندارد  0  1 اخالق حقوق و قضا
  ---   )2(حقوق مدنی   0  1 حقوق مالکیت فکري

  0  1 کارآموزي قضایی
  )3(آیین دادرسی مدنی  -

آیین دادرسی کیفري  -
)2(  

 ---  

  )2(حقوق مدنی  -  0  1 حقوق ثبت
  ---   )2(حقوق تجارت  -

  )2(ارت حقوق تج -  0  1 حقوق بیمه
  ---   )3(حقوق مدنی  -

  ---   )3(حقوق مدنی   0  1 حقوق قراردادهاي نوین

  )3(حقوق تجارت  -  0  1 حقوق تجارت الکترونیک
  ---   )3(حقوق مدنی  -

  ---  ندارد  0  1 حقوق رسانه
  ---  ندارد  0  1 تاریخ حقوق

  ---  ندارد  0  1 حقوق محیط زیست
  ---   مقدمه علم حقوق  0  1 فلسفه حقوق

  ---   ندارد  0  1 ق حقوقمنط

  )4(حقوق مدنی  -  0  1 حقوق پزشکی
  ---   کلیات حقوق جزا -

  ---   )1(حقوق اداري   0  1 حقوق و استاندارد

الملل عمومی حقوق بین  0  1 ابعاد حقوقی دفاع مقدس
)3(   ---  

  ---   )3(آیین دادرسی مدنی   0  1 اجراي احکام مدنی

  )3(حقوق مدنی  -  0  1 حقوق دریایی
  ---   )1(حقوق تجارت  -

  )3(حقوق مدنی  -  0  1 حقوق هوایی
  ---   )1(حقوق تجارت  -

  ---   ندارد  0  1 حقوق فضاي مجازي
  ---   )3(آیین دادرسی مدنی   0  1 داوري بین المللی

  ---   ندارد  0  1 فلسفه حق

  0  1 اصول و فنون قانونگذاري

  مقدمه علم حقوق -
  )1( حقوق اساسی -
  )2(و ) 1(اصول فقه  -

  )1(حقوق اداري  -

 ---  

  ---   مقدمه علم حقوق -  0  1 جامعه شناسی حقوق

  مقدمه علم حقوق -  0  1 حقوق و اقتصاد
  ---   کلیات علم اقتصاد -

  ---   )4(حقوق مدنی  -  0  1 مسئولیت هاي مدنی خاص

  آموزشی دوره واحدهاي جمع جدول

  تعداد واحد  نوع درس
  16  عمومی

  21  پایه
  87  تخصصی

  30  ارياختی
  154  جمع واحدهاي دوره

Stamp



  )واحد 26(جدول دروس عمومی 

 که واحدي تعداد  تعداد واحد  نام درس
  نیاز پیش  شود پاسباید 

  عملی  نظري

س
درو

 
می

مو
ع

 
رف

معا
 

می
سال

ا
  

 اسالم نظري مبانی گروه
  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس دو(

  0  2  )معاد و مبدأ( 1 اسالمی اندیشه

4  

 ---  
  )معاد و مبدأ( 1اسالمی  اندیشه  0  2  )امامت و نبوت( 2 اسالمی اندیشه

  ---   0  2  اسالم در انسان
  ---   0  2  اسالم در سیاسی و اجتماعی حقوق

 اسالمی اخالق گروه
  )شود گذرانده یبایست گروه این از درس یک(

  0  2  )تربیتی مباحث بر تکیه با( اخالق فلسفه

2  

 ---  
  ---   0  2  )مفاهیم و مبانی( اسالمی اخالق
  ---   0  2  )کاربردي اخالق(  زندگی آئین

  ---   0  2  اسالم عملی عرفان

 اسالمی انقالب گروه
  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس یک(

  0  2  ایران اسالمی انقالب

2  

 ---  
 اسالمی جمهوري اساسی قانون با آشنایی

  ---   0  2  ایران

  ---   0  2  )ره(  خمینی امام سیاسی اندیشه

 اسالمی تمدن تاریخ گروه
  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس یک(

  0  2  اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ
2  

 ---  
  ---   0  2  اسالم صدر تحلیلی تاریخ

  ---   0  2  امامت تاریخ

 اسالمی منابع با آشنایی گروه
  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس یک(

  ---   2  0  2  قرآن موضوعی تفسیر
  ----   0  2  البالغه نهج موضوعی تفسیر

  ---   3  0  3  فارسی عمومی
  ---   3  0  3  زبان عمومی
  ---   1  5/0  5/0  تربیت بدنی

  تربیت بدنی  1  1  0  )1(ورزش 
  ---   2  0  2  و تمدن اسالم و ایرانتاریخ فرهنگ 

  ---   2  0  2  دانش خانواده و جمعیت
  ---   1  0  1  )ره(ها و وصایاي حضرت امام  اندیشه

 12 این درس نمره قبولی  1  0  1  آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم
  .باشد می

  واحد 26  :جمع کل
  

از  )دو واحد(به بعد، در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی  1388سازمان مرکزي دانشگاه، دانشجویان ورودي  23/10/87مورخ  356474/36به استناد بخشنامه شماره   :مهم  نکته 
 .کنند اخذتوانند  می) واحد 4(توانند انتخاب نمایند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمی حداکثر دو درس  دروس معارف اسالمی را می

  
  »مهمی از آیین نامه آموزشینکات  «

  .توانند در هر ترمی مازاد بر تعداد واحد مجاز اخذ گردندمی» )ره( امام حضرت وصایاي و هااندیشه«و » قرائت و روانخوانی قرآن کریم«دروس 
  .نیاز دروس، الزامی است نیاز و هم رعایت پیش نامه آموزشی،آیین 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

  .اخذ شود Bبایستی گذرانده شود و سپس درس  Aاست، یعنی درس  Bپیش نیاز درس  Aدرس  :ي پیش نیازمثال برا
  .گرفته شود Bقبالً گذرانده نشده، بایستی همراه با  A، چنانچه Bاست، یعنی براي اخذ درس  Bهم نیاز درس  Aدرس  :نیازمثال براي هم

هاي درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کالس در صورتی آیین نامه آموزشی، 23به استناد ماده 
انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس هاي بعد تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالاما سرانجام آنها را حذف نموده باشد، می

  .گردد حذف نمی) اعم از قبولی یا ردي(نیاز و همچنین نمره درس یا دروس وابسته یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند و یا آن را حذف نماید، نمره درس یا دروس پیش
اخذ نماید؛  B را در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس  الذکر، می فوق 23ولی نگذرانده است؛ طبق ماده  را انتخاب واحد داشته Aاست، دانشجو درس  Bپیش نیاز درس  Aدرس  :مثال

  .شود حذف نمی Bرا نگذراند درس  Aولیکن اگر درس 
ده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با واحد درسی باقیمان 24در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر  آیین نامه آموزشی، 19ماده  2به استناد تبصره 

  .نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند تواند تمام واحدهاي درسی باقیمانده را، ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنظر گروه آموزشی می
واحد  2+ واحد درسی  14(تواند اخذ کند واحد درسی دیگر می 14نماید، بغیر از دو واحد کارآموزي فقط تخاب میوقتی دانشجو کارآموزي را ان آیین نامه کارآموزي، 4-2به استناد بند 

  .اخذ نماید) واحد کارآموزي 2+واحد درسی 22(واحد  24تواند مجموعاً در مورد دانشجویان ترم آخر، دانشجو می) کارآموزي
واحد درسی انتخاب  14باشد، مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد بیشتر از  12ی که میانگین نمراتش در یک نیمسال کمتر از دانشجوی آیین نامه آموزشی، 45به استناد ماده 

  .نماید


