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      نیسمال دوم
  پیش نیاز   تعداد واحد   نام درس 

  کلیات حقوق جزا   2  1حقوق جزاي عمومی 
  مقدمه علم حقوق   2  حقوق مالیه عمومی 

  ندارد   2  1حقوق تجارت 
  1حقوق مدنی   2  2حقوق مدنی 

  مقدمه علم حقوق   2  1حقوق اساسی 
  ندارد  2  1حقوق بین الملل عمومی 

  مقدمه علم حقوق   2  حقوق بشر در اسالم 
  1اندیشه اسالمی   2  2اندیشه اسالمی 

تفسیر موضوعی (قرآن  یا 
  نهج البالغه)

  ندارد   2

  ندارد   1  اختیاري (منطق حقوق) 
  تربیت بدنی   1  1ورزش 

    20  جمع واحدها 

      نیسمال سوم
  پیش نیاز   تعداد واحد   نام درس 

  1حقوق جزاي عمومی   2  2حقوق جزاي عمومی 
مقدمه علم حقوق ، حقوق   2  1حقوق اداري 

   1اساسی 
  2حقوق مدنی   3  3حقوق مدنی 

  1حقوق تجارت   2  2حقوق تجارت 
  3حقوق مدنی   2  1آیین دادرسی مدنی 

  ندارد  2  انقالب اسالمی 
  1اساسی حقوق   2  2حقوق اساسی 

  2حقوق مدنی   1  اختیاري (مالکیت فکري ) 
  1حقوق بین الملل عمومی   2  2حقوق بین الملل عمومی 

  ندارد   2  روش تحقیق 
    20  جمع واحدها 

      نیسمال اول
  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

  ندارد  2  مقدمه علم حقوق 
  ندارد  2  1حقوق مدنی 

  ندارد  2  دانش خانواده و جمعیت 
  ندارد  1  کلیات حقوق جزا

  ندارد  3  زبان فارسی 
  ندارد  2  1اندیشه اسالمی 

  ندارد  3  زبان عمومی 
  ندارد  1  تربیت بدنی 
  ندارد  2  تاریخ اسالم 

  ندارد  2  اخالق و تربیت اسالمی
    20  جمع واحدها 

      نیسمال چهارم
  پیش نیاز   تعداد واحد   نام درس

  2جزاي عمومی حقوق   2  3حقوق جزاي عمومی
  3حقوق مدنی   2  4حقوق مدنی 
  3حقوق مدنی   2  5حقوق مدنی 

  3حقوق مدنی   2   1متون فقه 
  ندارد  1   1متون حقوقی 

  ندارد  2  1اصول فقه 
حقوق بین الملل   2  3حقوق بین الملل عمومی 

  2عمومی 
  2حقوق تجارت   2  3حقوق تجارت 
  2حقوق اساسی   2  3حقوق اساسی 

،  2حقوق تجارت   1  حقوق بیمه )اختیاري ( 
  3حقوق مدنی 

  1آیین دادرسی مدنی   2  2آیین دادرسی مدنی 
    20  جمع واحدها



  
  
  
  

      نیسمال پنجم
  پیش نیاز   تعداد واحد   نام درس 

  3حقوق مدنی   3  6حقوق مدنی 
  3حقوق جزاي عمومی   2  1حقوق جزاي اختصاصی 

  1اصول فقه   2  2 اصول فقه
مقدمه علم حقوق ،   2  1حقوق بین الملل خصوصی 

  1حقوق مدنی 
  ندارد   1   2متون حقوقی 

  3حقوق جزاي عمومی   1  اختیاري ( کیفرشناسی) 
  2آیین دادرسی مدنی   2  3آیین دادرسی مدنی 

، حقوق 2حقوق تجارت   2  4حقوق تجارت 
  3تجارت 

  3عمومی حقوق جزاي   2  1آیین دادرسی کیفري 
  5حقوق مدنی   2  2متون فقه 

اختیاري ( حقوق تجارت  
  الکترونیک )

، حوق 3حقوق تجارت   1
  3مدنی 

    20  جمع واحدها 

      نیسمال ششم
  پیش نیاز   تعداد واحد   نام درس 

  6حقوق مدنی   3  7حقوق مدنی 
  3حقوق جزاي عمومی   2  2حقوق جزاي اختصاصی 

  1حقوق اداري   2  2حقوق اداري 
حقوق بین الملل   2  2حقوق بین الملل خصوصی 

  1خصوصی 
، حقوق  3حقوق اساسی   2  3متون فقه 

  2بین الملل 
  ندارد   1  جزایی  2قواعد فقه 

  ندارد   1   3متون حقوقی 
  ندارد  1   1قواعد فقه 

  1آیین دادرسی کیفري   1  2آیین دادرسی کیفري 
  3حقوق جزاي عمومی   2  جرم شناسی 

اختیاري ( مسئولیت مدنی 
  خاص)

  4حقوق مدنی   1

، حقوق 2حقوق مدنی   1  اختیاري( حقوق ثبت) 
  2تجارت 

  3آیین دادرسی مدنی   1  اختیاري( اجراي احکام مدنی ) 
    20  جمع واحدها 

      نیسمال هفتم
  پیش نیاز   تعداد واحد   نام درس 

  3حقوق مدنی  2  8حقوق مدنی 
  3حقوق جزاي عمومی   2  3حقوق جزاي اختصاصی 

  2، آیین دادرسی کیفري 2آیین دادرسی مدنی   2  ادله اثبات دعوي
  3، حقوق مدنی 2حقوق اداري   2  حقوق کار

  3حقوق جزاي اختصاصی   1  پزشکی قانونی 
  2و  1حقوق بین الملل عمومی   2  حقوق سازمانهاي بین المللی 

  کلیات حقوق جزا ، جرم شناسی   1  پیشگیري از جرم 
  4، حقوق جزاي اختصاصی 3حقوق جزاي عمومی   2  فقه جزایی  4متون فقه 

  2، آیین دادرسی کیفري 3آیین دادرسی مدنی   1  اختیاري ( کارآموزي قضایی) 
  ندارد  1   4متون حقوقی 

  2کلیه دروس جزایی ، آیین دادرسی کیفري   1  اختیاري ( اجراي احکام جزایی) 
  3جزاي عمومی حقوق   1  4حقوق جزاي اختصاصی 

  4حقوق مدنی   2  حقوق تطبیقی 
    20  جمع واحدها 



  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


