
تعداد واحدنوع واحد درسیردیف
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20پایه4
145کل واحذ6

پیشنیازواحذنام درسشماره درس
.......ًظریپای2ِهمذهِ علن حمَق403000

.......ًظریپای2ِ(1)حمَق بیي الولل عوَهی 403001

.......ًظریپای2ِ(1)حمَق اساسی 403002

.......ًظریپای2ِاضخاظ ٍ حوایت از هحجَریي (1)حمَق هذًی 403003

.......ًظریپای2ِتجار ٍ اعوال تجاری (1)حمَق تجارت 403004

.......ًظریپای1ِکلیات حمَق جسا403005

.......ًظریعوَهی3فارسی1009

......ًظریاختیاری2( بِ بعذ97از ٍرٍدی )هْارت ّای زًذگی 1025

.......ًظریعوَهی3زباى خارج1010ِ

مجموع واحذ

پیشنیازواحذنام درسشماره درس

(1)حمَق هذًی ًظریپای2ِاهَال ٍ هالکیت (2)حمَق هذًی 403009

 (1)حمَق تجارت ًظریتخصصی2ضرکت ّا (2)حمَق تجارت 403024

.......ًظریپای2ِ(1)اصَل فمِ 403008

همذهِ علن حمَقًظریپای2ِحمَق هالیِ عوَهی403006

(1)همذهِ علن حمَق ٍ حمَق اساسی ًظریپای2ِ(1)حمَق اداری 403007

(1)حمَق بیي الولل عوَهی ًظریتخصصی2(2)حمَق بیي الولل عوَهی 403016

کلیات حمَق جساًظریتخصصی2(1)حمَق جسای عوَهی 403033

(1)حمَق اساسی ًظریتخصصی2(2)حمَق اساسی 403013

همذهِ علن حمَقًظریتخصصی2حمَق بطر در اسالم403023

(1)اًذیطِ اسالهی ًظریعوَهی2(1)اًذیطِ اسالهی 1001

مجموع واحذ

پیشنیازواحذنام درسشماره درس

اهَال ٍ هالکیت (2)حمَق هذًی ًظریتخصصی3کلیات لراردادّا (3)حمَق هذًی 403027

ضرکت ّا (2)حمَق تجارت ًظریتخصصی2اسٌاد تجاری (3)حمَق تجارت 403025

(1)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2(2)حمَق جسای عوَهی 403034

(2)حمَق اساسی ًظریتخصصی2(3)حمَق اساسی 403014

(1)حمَق اداری ًظریتخصصی2(2)حمَق اداری 403021

(1)اصَل فمِ ًظریتخصصی2(2)اصَل فمِ 403022

همذهِ علن حمَقًظریتخصصی2(1)آییي دادرسی هذًی 403042

.......ًظریاختیاری1حمَق هحیط زیست403065

.......ًظریاختیاری1حمَق فضای هجازی403067

.......ًظریعوَهی2تاریخ تحلیلی صذر اسالم1003

مجموع واحذ

19

  2ترم 
نوع درس

              چارت دروس                                          

کارشناسی پیوسته حقوق

  1ترم 
نوع درس

19

20

  3ترم 
نوع درس



پیشنیازواحذنام درسشماره درس

کلیات لراردادّا (3)حمَق هذًی ًظریتخصصی2الساهات خارج از لرارداد (4)حمَق هذًی 403028

اسٌاد تجاری (3)حمَق تجارت ًظری ٍ عولیتخصصی2ٍرضکستگی (4)حمَق تجارت 403026

(2)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2(3)حمَق جسای عوَهی 403035

.......ًظریتخصصی1حمَق خصَصی (1)هتَى حمَلی 403050

.......ًظریتخصصی1حمَق جسایی (2)هتَى حمَلی 403051

ٍ همذهِ علن حمَق (1)حمَق هذًی ًظریتخصصی2(1)حمَق بیي الولل خصَصی 403018

کلیات لراردادّا (3)حمَق هذًی ًظریتخصصی2فمِ هعاهالت (1)هتَى فمِ 403046

(1)آییي دادرسی هذًی ًظریتخصصی2(2)آییي دادرسی هذًی 403043

ًظریتخصصی1هذًی (1)لَاعذ فمِ 403012

(3)ٍ حمَق هذًی  (2)حمَق تجارت ًظریاختیاری1حمَق بیو403062ِ

.......ًظریاختیاری1حمَق رسا403064ًِ

.......ًظریعوَهی2تفسیر هَضَعی لرآى1005
مجموع واحذ

پیشنیازواحذنام درسشماره درس

کلیات لراردادّا (3)حمَق هذًی ًظریتخصصی2حمَق خاًَادُ (5)حمَق هذًی 403029
(3)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2(1)آییي دادرسی کیفری 403040

(3)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2جراین علیِ اهَال ٍ  (1)حمَق جسای اختصاصی 403036

.......ًظریتخصصی1حمَق عوَهی (3)هتَى حمَلی 403052

.......ًظریتخصصی1حمَق بیي الولل (4)هتَى حمَلی 403053

همذهِ علن حمَقًظریتخصصی2حمَق کار403020
(1)حمَق بیي الولل خصَصی ًظریتخصصی2(2)حمَق بیي الولل خصَصی 403019
الساهات خارج از لرارداد (4)حمَق هذًی ًظریتخصصی2حمَق تطبیمی403054
(3)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2جرم ضٌاسی403045
.......ًظریتخصصی1جسایی (2)لَاعذ فمِ 403010
.......ًظریعوَهی2اًمالب اسالهی1006

مجموع واحذ

پیشنیازواحذنام درسشماره درس

کلیات لراردادّا (3)حمَق هذًی ًظریتخصصی3عمَد هعیي لسوت الف (6)حمَق هذًی 403030

(1)آییي دادرسی کیفری ًظریتخصصی1(2)آییي دادرسی کیفری 403041

(3)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2جراین علیِ هصلح  (2)حمَق جسای اختصاصی 403037

حمَق خاًَادُ (5)حمَق هذًی ًظریتخصصی2فمِ خاًَادُ (2)هتَى فمِ 403047

(2)آییي دادرسی هذًی ًظریتخصصی2(3)آییي دادرسی هذًی 403044

(3)ٍ حمَق تجارت  (3)حمَق هذًی ًظریاختیاری1حمَق تجارت الکترًٍیک403063

(2)حمَق بیي الولل خصَصی ًظریتخصصی2رٍزش ّای حل ٍ  (3)حمَق بیي الولل عوَهی 403017

(2)حمَق هذًی ًظریاختیاری1حمَق هالکیت فکری403060

(1)ٍ حمَق تجارت  (3)حمَق هذًی ًظریاختیاری1حمَق دریایی403060

.......ًظریعوَهی1تربیت بذًی 1020

.......ًظریعوَهی2داًص خاًَادُ ٍ جوعیت1017

مجموع واحذ

  4ترم 

نوع درس

19

  6ترم 

نوع درس

19

  5ترم 

نوع درس

18



پیطٌیازٍاحذًام درسضوارُ درس

عمَد هعیي لسوت الف (6)حمَق هذًی ًظریتخصصی3عمَد هعیي لسوت ب (7)حمَق هذًی 403031

403038
جراین علیِ تواهیت  (3)حمَق جسای اختصاصی 

جسواًی اضخاظ
(3)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2

.......ًظریتخصصی2رٍش تحمیك403057

ًظریتخصصی2ادلِ اثبات دعَی403055
ٍ آییي دادرسی  (2)آییي دادرسی هذًی 

(2)کیفری 

(1)کلیات حمَق اساسی ٍ حمَق  بیي الولل ًظریتخصصی2حمَق عوَهی ٍ بیي الولل (3)هتَى فمِ 403048

جرم ضٌاسی ٍ کلیات حمَق جساًظریپای1ِپیطگیری از جرم403011

(3)آییي دادرسی هذًی ًظریاختیاری1اجرای احکام هذًی403070

(1)ٍ حمَق تجارت  (3)حمَق هذًی ًظریاختیاری1حمَق َّایی403066

(2)ٍ حمَق تجارت  (2)حمَق هذًی ًظریاختیاری1حمَق ثبت403061

(1)تربیت بذًی ًظریعوَهی1(1)ٍرزش 1021

.......ًظریعوَهی2اخالق اسالهی1004

مجموع واحذ

پیطٌیازٍاحذًام درسضوارُ درس

(6)ٍ  (5)حمَق هذًی ًظریتخصصی2ضفعِ ٍ ٍصیت ٍ ارث (8)حمَق هذًی 403032

403039
جراین علیِ ضخصیت  (4)حمَق جسای اختصاصی 

هعٌَی اضخاظ
(3)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی1

(3)حمَق جسای اختصاصی ًظریتخصصی1پسضکی لاًًَی403056

(3)حمَق جسای عوَهی ًظریتخصصی2فمِ جسایی (4)هتَى فمِ 403049

(2)حمَق بیي الولل عوَهی ًظریتخصصی2حمَق سازهاى ّای بیي الوللی403015

(3)آییي دادرسی هذًی ًظریاختیاری1داٍری بیي الوللی 403068

(2)آییي دادرسی هذًی ًظریاختیاری1حمَق کیفری کَدکاى ٍ ًَجَاًاى403058

......ًظریعوَهی2(2)اًذیطِ اسالهی 1002

ًظریاختیاری1اجرای احکام جسایی403059
ٍ توام درٍس جسای  (2)آییي دادرسی هذًی 

عوَهی ٍ اختصاصی

13مجموع واحذ

18

  8ترم 

ًَع درس

  7ترم 
ًَع درس


