
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 بعد( و 1397)ورودي علوم قضایي ليست دروس رشته كارشناسي پيوسته

 واحد( 15)و پیش نیاز جدول دروس پايه 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملي نظري

 ---  2 مقدمه علم حقوق

 ---  2 ۱حقوق اساسي 

 ---  ۱ ۱حقوق مدني 

 ---  3 ۱جزاي عمومي  حقوق

 ---  3 ۱عربي پیش نیاز 

 ---  3 2عربي پیش نیاز 

 2عربي پیش نیاز   ۱ عربي

 واحد( 100تخصصی ) -جدول دروس اصلی 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملي نظري

 ۱حقوق اساسي   3 2 حقوق اساسي

 ---  2 ۱حقوق بین الملل عمومي 

 ۱وق بین الملل عمومي حق  2 2حقوق بین الملل عمومي 

 ۱حقوق بین الملل عمومي   2 ۱ حقوق بین الملل خصوصي

 ۱ حقوق بین الملل خصوصي  2 2حقوق بین الملل خصوصي 

 ---  2 ۱حقوق اداري 

 ۱حقوق اداري   2 2حقوق اداري 

 ---  ۱ )اشخاص( ۱تجارت حقوق 

 ۱تجارت حقوق   2 )شرکت ها( 2حقوق تجارت 

 2حقوق تجارت   2 )اسناد تجاري( 3حقوق تجارت 

 3حقوق تجارت   2 )ورشکستگي( ۴حقوق تجارت 

 ۱حقوق مدني   2 2 حقوق مدني

 2 حقوق مدني  3 3حقوق مدني 

 3حقوق مدني   2 ۴حقوق مدني 

 3حقوق مدني   3 ۵حقوق مدني 

 ۴و  3حقوق مدني   3 ۶حقوق مدني 

 ۶و  3حقوق مدني   3 ۷حقوق مدني 

 ۶و  ۵حقوق مدني   3 ۸حقوق مدني 

 ۱جزاي عمومي  حقوق  2 2حقوق جزاي عمومي 

 2حقوق جزاي عمومي   2 3حقوق جزاي عمومي 

 3حقوق جزاي عمومي   3 ۱حقوق جزاي اختصاصي

 ۱حقوق جزاي اختصاصي  2 2حقوق جزاي اختصاصي

 2حقوق جزاي اختصاصي  2 3حقوق جزاي اختصاصي

 مقدمه علم حقوق  2 ۱آيین دادرسي مدني 

 ۱آيین دادرسي مدني   2 2آيین دادرسي مدني 

 2آيین دادرسي مدني   2 3آيین دادرسي مدني 

 3حقوق جزاي عمومي   2 ۱آيین دادرسي کیفري 

 ۱آيین دادرسي کیفري   ۱ 2آيین دادرسي کیفري 

 به بعد ۶نیمسال   ۱ ۱کار تحقیقي 

 ۱کار تحقیقي   ۱ 2کار تحقیقي 

 زبان انگلیسي عمومي  2 ۱متون حقوقي 

 ۱متون حقوقي   2 2متون حقوقي 

 )عربي( )همنیاز(  2 ۱فقه اصول 

 واحد( 100تخصصی ) -ادامه جدول دروس اصلی 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملي نظري

 ۱فقه اصول   2 2اصول فقه 

 ( )همنیاز(2)اصول فقه   2 ۱متون فقه 

 2اصول فقه   2 2متون فقه 

 2اصول فقه   2 3متون فقه 

 3متون فقه   2 ۴متون فقه 

 3متون فقه   2 ۵متون فقه 

 ۵متون فقه   2 ۶متون فقه 

 ۵متون فقه   2 ۷متون فقه 

 (۵)متون فقه  2اصول فقه   2 ۱قواعد فقه 

 ۱قواعد فقه   ۱ 2قواعد فقه 

 3حقوق جزاي عمومي   2 جرم شناسي

 ---  2 حقوق تطبیقي

 2حقوق جزاي عمومي   2 حقوق کار

 3حقوق جزاي عمومي   2 پزشکي قانوني

 ادله اثبات دعوي
2 

 
و 2و آ.د.م  ۶حقوق مدني

 ۱آ.دک. 

 ۱حقوق بین المللي عمومي   2 حقوق سازمانهاي بین المللي

 

 واحد( 6) اختیاریجدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملي نظري

   ۱ ۱بزهکاري اطفال 

   ۱ 2بزهکاري اطفال 

   ۱ پلیس علمي

   ۱ کیفرشناسي

   ۱ حقوق دريايي

   ۱ حقوق هوايي

   ۱ الملليداوري بین 

   ۱ اصول روابط بین الملل

   ۱ آيات االحکام

   ۱ حقوق ثبت

   ۱ حقوق بیمه

   ۱ حقوق بانکي

   ۱ اصطالحات حقوقي به زبان عربي

   ۱ تامین اجتماعي

   ۱ حقوق بشر در اسالم

   ۱ احوال شخصیه در حقوق عامه

   2 )الزامي( آشنايي با دفاع مقدس

 آموزشي دوره واحدهاي جمع جدول
 

 تعداد واحد نوع درس

 2۶ عمومي

 ۱۵ پايه

 ۱00 تخصصي

 ۶ اختیاري

 147 جمع واحدهای دوره
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شماره   مهم:نكته  ستناد بخشنامه  شگاه،  23/10/87مورخ  356474/36به ا شجويان ورودي سازمان مركزي دان سي )دو واحد( 1388دان از  به بعد، در يك نيمسال تحصيلي فقط يك عنوان در

 كنند. اخذتوانند واحد( مي 4توانند انتخاب نمايند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمي حداكثر دو درس )دروس معارف اسالمي را مي

 

 «نكات مهمي از آيين نامه آموزشي »
 توانند در هر ترمي مازاد بر تعداد واحد مجاز اخذ گردند.مي« ))ره امام حضرت وصاياي و هاانديشه»و « قرائت و روانخواني قرآن كريم»دروس 

 رعايت پيش نياز و همنياز دروس، الزامي است. نامه آموزشي،آيين 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

 اخذ شود. Bبايستي گذرانده شود و سپس درس  Aاست، يعني درس  Bدرس پيش نياز  Aدرس  مثال براي پيش نياز:

 گرفته شود. Bقبالً گذرانده نشده، بايستي همراه با  A، چنانچه Bاست، يعني براي اخذ درس  Bهم نياز درس  Aدرس  نياز:مثال براي هم

هاي درس يا دروس پيشنياز شركت نموده پيش نياز نمره قبولي كسب ننمايد و يا برابر مقررات در كالس در صورتي كه دانشجو از يك يا چند درس آيين نامه آموزشي، 23به استناد ماده 

بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس يا  هايتواند با نظر گروه آموزشي مربوطه آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسالاما سرانجام آنها را حذف نموده باشد، مي
 گردد.نياز و همچنين نمره درس يا دروس وابسته )اعم از قبولي يا ردي( حذف نميدروس پيشنياز نمره قبولي كسب كند و يا آن را حذف نمايد، نمره درس يا دروس پيش

اخذ نمايد؛  Bرا در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس الذكر، ميفوق 23داشتتته ولي نگذرانده استتت؛ طبد ماده را انتخاب واحد  Aاستتت، دانشتتجو درس  Bپيش نياز درس  A درس مثال:

 شود.حذف نمي Bرا نگذراند درس  Aوليكن اگر درس 

يمانده داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با واحد درسي باق 24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر  آيين نامه آموزشي، 19ماده  2به استناد تبصره 

 تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را، ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند.نظر گروه آموزشي مي

ستناد بند  واحد  2واحد درستتي    14تواند اخذ كند )واحد درستتي ديگر مي 14نمايد، بغير از دو واحد كارآموزي فقط ا انتخاب ميوقتي دانشتتجو كارآموزي ر  آيين نامه كارآموزي، 4-2به ا

 واحد كارآموزي( اخذ نمايد. 2واحد درسي  22واحد ) 24تواند مجموعاً كارآموزي( در مورد دانشجويان ترم آخر، دانشجو مي

واحد درسي انتخاب  14باشد، مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد بيشتر از  12دانشجويي كه ميانگين نمراتش در يك نيمسال كمتر از  آيين نامه آموزشي، 45به استناد ماده 

 نمايد.

 واحد( 26جدول دروس عمومي )

 نام درس
 كه واحدي تعداد تعداد واحد

 شود بايد پاس
 نياز پيش

 عملي نظري
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