
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًین سبل دٍم

 ًَع درس ًبم درس ًظزی پیص ًیبس

 تخصصی 2حمَق اسبسی  2 1حمَق اسبسی 

 پبیِ 1حمَق بیي الولل ػوَهی  2 -

 تخصصی 1حمَق خشای ػوَهی  2 کلیبت خشا

 ػوَهی سببى خبرخی 3 -

 ػوَهی یک درس اس هؼبرف اسالهی 2 -

 تخصصی ضزکت ّب 2حمَق تدبرت  2 1حمَق تدبرت 

 تخصصی هذًی 1لَاػذ فمِ  1 -

 پبیِ اهَال ٍ هبلکیت 2حمَق هذًی  2 1حمَق هذًی 

 همذهِ ػلن حمَق

 1حمَق اسبسی 

 پبیِ 1حمَق اداری  2

 تخصصی رٍش تحمیك 2 -

 اختیبری حمَق هحیظ سیست 1 -

 ًین سبل اٍل

 ًَع درس ًبم درس ًظزی پیص ًیبس

اضخبظ ٍ حوبیت اس  1حمَق هذًی  2 -

 هحدَریي

 پبیِ

 پبیِ همذهِ ػلن حمَق 2 -

 پبیِ 1حمَق اسبسی  2 -

 پبیِ تدبر ٍ اػوبل تدبری 1حمَق تدبرت  2 -

 پبیِ کلیبت حمَق خشا 1 -

 ػوَهی یک درس اس درٍس هؼبرف اسالهی 2 -

 ػوَهی سببى فبرسی 3 -

 اختیبری آضٌبیی بب دفبع همذس 2 -

 ًین سبل چْبرم الشاهی

 ًَع درس ًبم درس ًظزی ًیبسپیص 

 ػوَهی یک درس اس هؼبرف اسالهی 2 -

 تخصصی الشاهبت خبرج اس لزارداد 4حمَق هذًی  2 3حمَق هذًی 

 تخصصی ٍرضکستگی 4حمَق تدبرت  2 3حمَق تدبرت 

رٍش ّبی حل ٍ  3حمَق بیي الولل ػوَهی  2 2حمَق بیي الولل ػوَهی 

 فصل هسبلوت اهیش اختالفبت

 تخصصی

 پبیِ 1اصَل فمِ  2 -

 تخصصی حمَق بطز در اسالم 2 همذهِ ػلن حمَق

 تخصصی حمَق خشایی 2هتَى حمَلی  1 -

 تخصصی 3حمَق خشای ػوَهی  2 2حمَق خشای ػوَهی 

 تخصصی حمَق سبسهبى ّبی بیي الولل 2 2حمَق بیي الولل ػوَهی 

 همذهِ ػلن حمَق

 1حمَق هذًی 

 تخصصی 1حمَق بیي الولل خصَصی  2

 اختیبری حمَق فٌبٍری ّبی ًَیي 1 همذهِ ػلن حمَق

 ًین سبل سَم

 ًَع درس ًبم درس ًظزی پیص ًیبس

 ػوَهی یک درس اس هؼبرف اسالهی 2 -

 اختیبری خبهؼِ ضٌبسی حمَق 1 همذهِ ػلن حمَق

 پبیِ خشایی 2فمِ  ذلَاػ 1 -

 پبیِ حمَق هبلیِ ػوَهی 2 همذهِ ػلن حمَق

 تخصصی اسٌبد تدبری 3حمَق تدبرت  2 2حمَق تدبرت 

 تخصصی کلیبت لزاردادّب 3حمَق هذًی  3 2حمَق هذًی 

 تخصصی حمَق خصَصی 1هتَى حمَلی  1 سببى خبرخی

 تخصصی 2حمَق بیي الولل ػوَهی  2 1حمَق بیي الولل ػوَهی 

 تخصصی 2حمَق خشای ػوَهی  2 1حمَق خشای ػوَهی 

 تخصصی 3حمَق اسبسی  2 2حمَق اسبسی 

 تخصصی 2حمَق اداری  2 1حمَق اداری 

 ًین سبل پٌدن

 ًَع درس ًبم درس ًظزی پیص ًیبس

 ػوَهی تزبیت بذًی )ػولی( 1 -

 ػوَهی یک درس اس هؼبرف اسالهی 2 -

 تخصصی حمَق خبًَادُ 5حمَق هذًی  2 3حمَق هذًی 

 تخصصی فمِ هؼبهالت 1هتَى فمِ  2 3حمَق هذًی 

 تخصصی 2اصَل فمِ  2 1اصَل فمِ 

 تخصصی 1اییي دادرسی هذًی  2 همذهِ ػلن حمَق

خزاین  1حمَق خشای اختصبصی  2 3حمَق خشای ػوَهی 

 ػلیِ اهَال ٍ هبلکیت

 تخصصی

حمَق بیي الولل 

 1خصَصی 

 تخصصی 2حمَق بیي الولل خصَصی  2

 تخصصی 1اییي دادرسی کیفزی  2 3حمَق خشای ػوَهی 

 تخصصی ػوَهی حمَق 3هتَى حمَق  1 -

 ًین سال ضطن

 ًَع درس ًام درس ًظری پیص ًیاز

 عوَهی ٍرزش )عولی( 1 تربیت بذًی

 عوَهی یک درس از هعارف اسالهی 2 -

 تخصصی فقِ خاًَادُ 2هتَى فقِ  2 5حقَق هذًی 

جراین علیِ هصالح  2حقَق جسای اختصاصی  2 3حقَق جسای عوَهی 

 عوَهی کطَر

 تخصصی

 تخصصی حقَق بیي الولل 4حقَقی هتَى  1 -

 تخصصی 2اییي دادرسی هذًی  2 1اییي دادرسی هذًی 

 تخصصی عقَد هعیي قسوت الف 6حقَق هذًی  3 3حقَق هذًی 

 تخصصی 2اییي دادرسی کیفری  1 1اییي دادرسی کیفری 

 تخصصی جرم ضٌاسی 2 3حقَق جسای عوَهی 

 تخصصی حقَق کار 2 هقذهِ علن حقَق

 اختیاری حقَق ثبت 1 2تجارت -2هذًی

 اختیاری حقَق َّایی 1 1تجارت-3هذًی



 

 

 

 

 

 خذٍل درٍس هؼبرف اسالهی**) عبك خذٍل سیز بزخی درٍس ّن ػزض                                    ٍاحذ اس خذٍل سیز را بگذراًذ( 11) داًطدَ هلشم است  *خذٍل درٍس اختیبری

 ٍاحذ ًوَد(. ارائِ ضذُ است، ّز کذام ارائِ ضَد هیتَاى اًتخبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنًین سبل ّف

ًَع  ًبم درس ًظزی پیص ًیبس

 درس

 ػوَهی یک درس اس درٍس هؼبرف اسالهی 2 -

 تخصصی حمَق ػوَهی ٍ بیي الولل 3هتَى فمِ  2 1بیي الولل – 1اسبسی 

 تخصصی 3هذًی اییي دادرسی  2 2اییي دادرسی هذًی 

خزاین ػلیِ توبهیت  3حمَق خشای اختصبصی  2 3حمَق خشای ػوَهی 

 خسوبًی اضخبظ

 تخصصی

 تخصصی ػمَد هؼیي لسوت ة 7حمَق هذًی  3 6حمَق هذًی 

 تخصصی حمَق تغبیمی 2 4حمَق هذًی 

خزم  –کلیبت حمَق خشا 

 ضٌبسی

 پبیِ پیص گیزی اس خزم 1

، اییي  2اییي دادرسی هذًی 

 2دادرسی کیفزی 

 تخصصی ادلِ اثببت دػَی 2

 اختیبری حمَق لزارداّبی ًَیي 1 3هذًی 

 اختیبری حمَق دریبیی 1 1، تدبرت 3هذًی

 ًین سبل ّطتن

 ًَع درس ًبم درس ًظزی پیص ًیبس

 ػوَهی یک درس اس هؼبرف اسالهی 2 -

 ػوَهی اضٌبیی بب لزائت ٍ رٍخَاًی لزاى کزین 1 -

 تخصصی پشضکی لبًًَی 1 3خشای اختصبصی 

خزاین ػلیِ  4حمَق خشای اختصبصی  1 3حمَق خشای ػوَهی 

 ضخصیت هؼٌَی اضخبظ

 تخصصی

 تخصصی فمِ خشایی 4هتَى فمِ  2 3حمَق خشای ػوَهی 

 تخصصی ضفؼِ ٍ ٍصیت ٍ ارث 8حمَق هذًی  2 6ٍ  5حمَق هذًی 

 ػوَهی ٍصبیبی اهبم)رُ( 1 

 اختیبری حمَق بیوِ 1 3، هذًی 2تدبرت

 

 

 ػٌَاى درس ٍاحذ

 خزم ضٌبسی کَدکبى ٍ ًَخَاًبى 1 خزم ضٌبسی

 حمَق کیفزی کَدکبى ٍ ًَخَاًبى 1 2آییي دادرسی کیفزی 

 کیفز ضٌبسی 1 3حمَق خشا ػوَهی 

 حمَق فٌبٍری ّبی ًَیي 1 همذهِ ػلن حمَق

ٍتوبهی  2آییي دادرسی کیفزی  

 درٍس خشای ػوَهی ٍاختصبصی

 اخزای احکبم خشایی 1

 اخالق حمَق ٍ لضب 1 -

 حمَق هبلکیت فکزی 1 2حمَق هذًی 

دادرسی اییي  3آییي دادرسی هذًی 

 2کیفزی 

 کبر آهَسی لضبیی 1

 حمَق ثبت 1 2ٍحمَق تدبرت   2حمَق هذًی 

 حمَق بیوِ 1 3ٍ حمَق هذًی  2حمَق تدبرت 

 حمَق لزار داد ّبی ًَیي 1 3حمَق هذًی 

 حمَق تدبرت الکتزًٍیک 1 3حمَق هذًی  3حمَق تدبرت 

 حمَق رسبًِ 1 -

 تبریخ حمَق 1 -

 حمَق هحیظ سیست 1 -

 فلسفِ حمَق 1 همذهِ ػلن حمَق

 ابؼبد حمَلی دفبع همذس 1 3حمَق بیي الولل ػوَهی 

آییي دادرسی  1اخزای احکبم هذًی 

 3هذًی 

 اخزای احکبم هذًی 1

 حمَق دریبیی 1 1حمَق تدبرت  3حمَلك هذًی  

 حمَق َّایی 1 1ٍ حمَق تدبرت  3حمَق هذًی 

 حمَق فضبی هدبسی 1 -

 داٍری بیي الوللی 1 3آییي دادرسی هذًی 

همذهِ ػلن حمَق ٍ حمَق اسبسی 

ٍحمَق اداری  2ٍ 1ٍ اصَل فمِ 1

1 

 اصَل ٍ فٌَى لبًَى گذاری 1

 خبهؼِ ضٌبسی حمَق 1 همذهِ ػلن حمَق

 حمَق ٍ التصبد 1 همذُ ػلن حمَق

 هسئَلیت ّبی هذًی خبظ 1 4حمَق هذًی 

 درس ٍاحذ

 1اًذیطِ اسالهی  ٍاحذ 2یک درس 

 حمَق اختوبػی سیبسی در اسالم

 اهبهت ٍ ًبَت 2اًذیطِ اسالهی  ٍاحذ2یک درس 

 اًسبى در اسالم

 فلسفِ اخالق ٍاحذ 2یک درس 

 اخالق ٍ تزبیت اسالهی

 آییي سًذگی

 ػزفبى ػولی در اسالم

 ٍ ایزاىتبریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالم  2

 اًمالة اسالهی ایزاى ٍاحذ 2یک درس 

 اًذیطِ سیبسی اهبم خویٌی

 تبریخ تحلیلی صذر اسالم ٍاحذ 2یک درس 

 تبریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالم

 تبریخ اهبهت

 تفسیز هَضَػی لزاى ٍاحذ 2یک درس 

 تفسیز هَضَػی ًْح البالغِ

 داًص خبًَادُ ٍ خوؼیت 2



 

 

 

درس اس خذٍل اختیبری حمَق لببل اًتخبة است کِ هَارد پیطٌْبدی گزٍُ در چبرت آهذُ است. درصَرت تمبضبی سبیز درٍس اختیبری اسسَی  8 فمظ* 

 درٍس فؼلی اهکبى پذیز است. داًطدَیبى، تَسظ گزٍُ احتوبل اًتخبة درٍس خبیگشیي اس خذٍل اختیبری ّب بِ خبی

ٍاحذ( اًتخبة ًوبیٌذ ٍ ایي درس بب ابؼبد  2را بِ ػٌَاى یک درس اختیبری اخببری )  آضٌبیی بب دفبع همذسبِ بؼذ هَظفٌذ درس  95داًطدَیبى ٍرٍدی * 

ٍاحذ  11 کل درٍس اختیبری داًطدَ آضٌبیی بب دفبع همذس ،حمَلی دفبع همذس درج ضذُ در درٍس اختیبری، هتفبٍت هی ببضذ، ّوچٌیي بب احتسبة درس 

 خَاّذ بَد.

 کلیِ درٍس تک ٍاحذی اختیبری، دٍ سبػت در ّفتِ ارائِ خَاّذ ضذ. * 

 

ٍ بز اسبس ًوَدار درسی اًتخبة ًوبیذ. در تزم آخز حذاکثز  در تزم ّبی هتَالی درٍس هؼبرف اسالهیٍاحذ درس را عبك خذٍل  16داًطدَ هلشم است   ** 

 .است( 2اًذیطِ اسالهی  پیص ًیبس  1ضَد. )درس اًذیطِ اسالهی هیّبی هؼبرف اسالهی ارائِ  درس دٍ درس اس

 ٍاحذ(،1) 1ٍرسش ٍاحذ(،  1) تزبیت بذًیٍاحذ(،   3) سببى اًگلیسیٍاحذ(،  3) سببى فبرسی ضبهل:درٍس ػوَهی ٍاحذ دیگز  11ّوچٌیي داًطدَ هَظف است 

 ٍاحذ( را اًتخبة ًوَدُ ٍ بگذراًذ.1) لزآى کزینرٍاًخَاًی  آضٌبیی ببلزائت ٍ ٍاحذ(،1)  )رُ( اهبم خویٌیٍصبیبی

 

 ًکبت هْن آهَسضی:

ز فزدی هَفك . داًطدَ هَظف است ابتذا درس پیص ًیبس را گذراًذُ سپس درس هَرد ًظز را اًتخبة کٌذ. هسئَلیت رػبیت پیص ًیبس بِ ػْذُ داًطدَ است. اگ1

 ًیبس اًتخبة کٌذ.بِ گذراًذى درس پیص ًیبس ًطذ، در ًین سبل بؼذ هیتَاًذ ّن 

 ٍاحذ کوتز ببضذ. 12. تؼذاد ٍاحذ ّبی اًتخببی داًطدَ در ّز ًیوسبل، ًویتَاًذ  اس2

 ٍاحذ درسی است. 14(، در تزم بؼذ هدبس بِ اًتخبة حذاکثز 12. داًطدَیی کِ هطزٍط  ضذُ) هؼذل سیز3

 ٍاحذ را اخذ ًوبیذ. 24است در ًیوسبل خبری، حذاکثز ٍ یب ببالتز ببضذ هدبس  17. در صَرتی کِ هؼذل داًطدَ در  ًیوسبل لبل، 4

 . اخذ درٍس ٍصبیبی اهبم)رُ( ٍ آضٌبیی بب لزآى کزین، هبساد بز سمف ٍاحذّبی هدبس ًیوسبل، بالهبًغ است.5

 چبرت در ّز ًیوسبل، الشاهی ًیست.داًطدَی گزاهی تَاسى ٍ ببالًس تؼذاد ٍاحذّب در ّز تزم تببغ سلیمِ ٍ تَاى خَد ضوبست ٍ تبؼیت اس تؼذاد درٍس ایي . 6

 

 .هَفك ٍ پیزٍس ببضیذ                                                                                                      

 داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ لَچبى ٍُ حمَقگز                                                                                                   


