
نیمسال 

ارائه
نام درس

تعداد 

واحد
دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

پایه2(1)حقوق اساسی 

پایه2تجار و اعمال تجاری - (1)حقوق تجارت 

پایه2اشخاص و حمایت از محجورین - (1)حقوق مدنی 

پایه1کلیات حقوق جزا 

پایه2مقدمه علم حقوق

عمومی2(مبدأ ومعاد ) 1اندیشه اسالمی

عمومی3زبان انگلیسی

عمومی3زبان فارسی  

پایه2(1)اصول فقه 

پایه2(1)حقوق بین الملل عمومی 

اشخاص و حمایت از محجورین- (1)حقوق مدنیپایه2اموال و مالکیت - (2)حقوق مدنی 

کلیات قراردادها - (3)حقوق مدنی تخصصی2(1)آیین دادرسی مدنی 

(1)حقوق اساسی تخصصی2ساختار حکومت و نهادهای اساسی (2)حقوق اساسی 

کلیات حقوق جزا تخصصی2(1)حقوق جزای عمومی 

تجار و اعمال تجاری - (1)حقوق تجارت تخصصی2شرکت ها - (2)حقوق تجارت 

تخصصی1قواعد فقه مدنی (1)قواعد فقه 

عمومی1(1)تربیت بدنی 

عمومی2دانش خانواده و جمعیت

مقدمه علم حقوقپایه2حقوق مالیه عمومی

(1)اصول فقه تخصصی2(2)اصول فقه 

(1)آیین دادرسی مدنی تخصصی2(2)آیین دادرسی مدنی 

ساختار حکومت و نهادهای اساسی (2)حقوق اساسی تخصصی2مردم و حکومت (3)حقوق اساسی 

(1)حقوق بین الملل عمومی تخصصی2(2)حقوق بین الملل عمومی 

(1)حقوق جزای عمومی تخصصی2(2)حقوق جزای عمومی 

شرکت ها - (2)حقوق تجارت تخصصی2اسناد تجاری - (3)حقوق تجارت 

اموال و مالکیت - (2)حقوق مدنی تخصصی3کلیات قراردادها - (3)حقوق مدنی 

عمومی1(1)ورزش 

(1)حقوق اساسی - مقدمه علم حقوق پایه2(1)حقوق اداری 

پایه1جزایی (2)قواعد فقه 

(2)آیین دادرسی مدنی تخصصی2(3)آیین دادرسی مدنی 

شرکت ها - (2)اسناد تجاری ، حقوق تجارت  - (3)حقوق تجارت تخصصی2ورشکستگی - (4)حقوق تجارت 

کلیات قراردادها - (3)حقوق مدنی تخصصی2(مسئولیت مدنی)الزامات خارج از قرارداد  - (4)حقوق مدنی 

(2)حقوق جزای عمومی تخصصی2(3)حقوق جزای عمومی 

تخصصی1حقوق خصوصی (1)متون حقوقی به زبان خارجی 

کلیات قراردادها - (3)حقوق مدنی تخصصی2فقه معامالت (1)متون فقه 

شرکت ها - (2)اموال و مالکیت ، حقوق تجارت  - (2)حقوق مدنی اختیاری1حقوق ثبت

عمومی2(نبوت و امامت ) 2اندیشه اسالمی
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 واحد18: جمع کل

 مهر دانشموسسه آموزش عالی افران

ارشناسی رشته حقوق ان بندی ردوس مقطع ک ربانهم زم
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 مهر دانشموسسه آموزش عالی افران

ارشناسی رشته حقوق ان بندی ردوس مقطع ک ربانهم زم
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(3)حقوق جزای عمومی تخصصی2(1)آیین دادرسی کیفری 

(1)حقوق اداری تخصصی2(2)حقوق اداری 

(1)حقوق مدنی - مقدمه علم حقوق تخصصی2(1)حقوق بین الملل خصوصی 

(2)حقوق بین الملل عمومی تخصصی2(3)حقوق بین الملل عمومی 

(3)حقوق جزای عمومی تخصصی2جرائم علیه اموال ومالکیت (1)حقوق جزای اختصاصی 

(2)حقوق بین الملل عمومی تخصصی2حقوق سازمان های بین المللی

کلیات قراردادها - (3)حقوق مدنی تخصصی2حقوق خانواده - (5)حقوق مدنی 

تخصصی1حقوق جزایی (2)متون حقوقی به زبان خارجی 

(1)حقوق اداری اختیاری1حقوق فضای مجازی

عمومی2(اخالق کاربردی )آیین زندگی 

(1)آیین دادرسی کیفری تخصصی1(2)آیین دادرسی کیفری 

(3)حقوق جزای عمومی تخصصی2جرم شناسی

(1)حقوق بین الملل خصوصی تخصصی2(2)حقوق بین الملل خصوصی 

(3)حقوق جزای عمومی تخصصی2جرائم علیه مصالح عمومی کشور (2)حقوق جزای اختصاصی 

کلیات قراردادها - (3)حقوق مدنی تخصصی3عقود معین قسمت الف - (6)حقوق مدنی 

تخصصی1حقوق عمومی (3)متون حقوقی به زبان خارجی 

حقوق خانواده - (5)حقوق مدنی تخصصی2فقه خانواده (2)متون فقه 

اموال و مالکیت - (2)حقوق مدنی اختیاری1حقوق مالکیت فکری

شرکت ها - (2)کلیات قراردادها ، حقوق تجارت  - (3)حقوق مدنی اختیاری1حقوق بیمه

عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

(مسئولیت مدنی)الزامات خارج از قرارداد  - (4)حقوق مدنی تخصصی2حقوق تطبیقی
(3)حقوق جزای عمومی تخصصی2جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (3)حقوق جزای اختصاصی 

(3)حقوق مدنی  - (2)حقوق اداری تخصصی2حقوق کار

عقود معین قسمت الف - (6)حقوق مدنی تخصصی3عقود معین قسمت ب - (7)حقوق مدنی 

تخصصی2روش تحقیق

(2)مردم و حکومت ، حقوق بین الملل عمومی  (3)حقوق اساسی تخصصی2حقوق عمومی و بین الملل (3)متون فقه 

تخصصی1حقوق بین الملل (4)متون حقوقی به زبان خارجی 

کلیات قراردادها  - (3)حقوق مدنی اختیاری1حقوق قراردادهای نوین

(2)آیین دادرسی کیفری اختیاری1حقوق کیفری کودکان و نوجوانان

عمومی2انقالب اسالمی ایران

جرم شناسی- کلیات حقوق جزا پایه1پیشگیری از جرم

(2)آیین دادرسی کیفری  - (2)آیین دادرسی مدنی تخصصی2ادله اثبات دعوی

جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (3)حقوق جزای اختصاصی تخصصی1پزشکی قانونی

مقدمه علم حقوقتخصصی2حقوق بشر در اسالم
(3)حقوق جزای عمومی تخصصی1جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص (4)حقوق جزای اختصاصی 

عقود معین قسمت الف - (6)حقوق خانواده ،حقوق مدنی  - (5)حقوق مدنی تخصصی2شفعه ، وصیت و ارث - (8)حقوق مدنی 

جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص (4)، حقوق جزای اختصاصی  (3)حقوق جزای عمومی تخصصی2فقه جزایی (4)متون فقه 

(3)آیین دادرسی مدنی اختیاری1اجرای احکام مدنی

(3)حقوق بین الملل عمومی اختیاری1ابعاد حقوقی و دفاع مقدس

اسناد تجاری - (3)کلیات قراردادها ، حقوق تجارت  - (3)حقوق مدنی اختیاری1حقوق تجارت الکترونیک

اختیاری1حقوق رسانه

عمومی2تفسیر موضوعی قرآن 
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 واحد18: جمع کل

 واحد140: جمع کل واحدهای دوره بدون  احتساب دروس جبرانی 
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