
دزفول واحد اسالمي آزاد دانشگاه حقوق رشتة پيوسته كارشناسي كاتالوگدروسدورة

دانشگاهي پيشنياز دروس
واح
د

اصليپيشنياز اصليپيشنيازواحدتخصصي–دروس دروس اختياريپيشنيازواحدتخصصي–ادامه دروس پيشنيازواحدادامه

دانشگاهي پيشنياز اساسي2عربي اساسي3ايران)2(حقوق كيفري)1(حقوق دادرسي كيفري1)2(آيين دادرسي اسالم)1(آئين در بشر 1حقوق

دانشگاهي پيشنياز خارجه عمومي2زبان جزاي عمومي2)2(حقوق جزاي تحقيقي)1(حقوق عامه1)عملي)(1(كار فقه در شخصيه 1احوال

پيش منطق و عمومي2دانشگاهيفلسفه جزاي عموميحق2)3(حقوق جزاي تحقيقي)2(وق تحقيقي1)عملي)(2(كار كيفري)1(كار اختصاصي 1دادرسيهاي

دانشگاهي پيشنياز بين2فارسي عموميحقوق بين2)1(الملل خصوصيحقوق حقوق2)1(الملل علم حقوقمقدمة 1تاريخ

كل بين8جمع عموميحقوق بين2)2(الملل عموميحقوق بي)1(الملل خصوصينحقوق بين2)2(الملل خصوصيحقوق معنوي)1(الملل 1مالكيت

عمومي بينپيشنيازواحددروس بين2الملليسازمانهاي عموميحقوق عمومي2شناسيجرم)1(الملل جزاي حقوق)3(و)2(حقوق 1فلسفه

اداري2)1(اسالميانديشه اختصاصي2)1(حقوق جزاي عمو3)1(حقوق جزاي قضايي)3(و)2(ميحقوق 1)عملي(كارآموزي

اداري)1(اسالميانديشه2)2(اسالميانديشه اداري2)2(حقوق اختصاصي)1(حقوق جزاي اختصاصي2)2(حقوق جزاي حقوقجامعه)1(حقوق 1شناسي

اسالمي مفاهيم(اخالق و فقه2)مباني اختصاصي2)1(اصول جزاي اختصاصي2)3(حقوق جزاي قضايي)2(حقوق 1رويه

اسالمي فقه2ايرانانقالب فقه2)2(اصول فقه)1(اصول 2)1(قواعد
فقه )2(و)1(اصول

فقه )4(و)3(و)2(و)1(متون
كامپيوتر و 1حقوق

اسالمتاريخ صدر فقه2تحليلي فقه2)1(متون فقه1)2(قواعد قضايي)1(قواعد 1حقوق

نهج موضوعي فقه2هالبالغتفسير فقه2)2(متون تطبيقي)1(متون ارتباطات2حقوق 1حقوق

ايران و اسالم تمدن فقه2تاريخ فقه2)3(متون دعوي)2(متون اثبات مدني2ادلّه 1آمار)6(تا)1(حقوق

دفا مباني با مقدسآشنايي 2ع
فقه3عموميفارسي فقه2)4(متون كار)3(متون عمومي2حقوق جزاي )2(حقوق

3كارآفريني

خارجي تجارت3زبان قانوني1اشخاص)1(حقوق 2)نظري(پزشكي
عمومي جزاي )2(حقوق

اختصاصي جزاي )2(حقوق
32جمع

بدني تجارت1)عملي)(1(تربيت ها)2(حقوق تجارت2شركت كل)1(حقوق 94جمع

بدني بدني1)عملي)(2(تربيت تجارت)عملي)(1(تربيت تجاري)3(حقوق تجارت2اسناد اختياري)2(حقوق پيشنيازواحددروس

جمعيت و خانواده تجارت2تنظيم تجارتحق2ورشكستگي)4(حقوق اطفال)3(وق 1)1(بزهكاري

قرآن روانخواني و قرائت با مدني1كريمآشنايي مالكيت)2(حقوق و 2اموال
حقوق علم مقدمة

مدني )1(حقوق
اطفال 1)2(بزهكاري

امام حضرت مدني1)ره(وصاياي قراردادها)3(حقوق مدني3كليات علمي)2(و)1(حقوق 1پليس

كل مدنيحق26جمع قراردادها)4(وق از خارج مدني2الزامات 1كيفرشناسي)3(حقوق

پايه مدنيپيشنيازواحددروس مدني3خانواده)5(حقوق دريايي)همنياز()4(حقوق 1حقوق

حقوق علم مدني2مقدمة الف)6(حقوق قسمت معين مدني3عقود هوايي)5(حقوق 1حقوق

عمومي جزاي مدنيحق3)1(حقوق ب)7(وق قسمت معين مدني3عقود بين)6(حقوق 1الملليداوري

اساسي مدني2)1(حقوق وارث)8(حقوق وصيت و مدني3شفعه بين)همنياز()7(حقوق روابط 1المللاصول

مدني محجورين)1(حقوق از حمايت و مدنيآ1اشخاص دادرسي االحكام2)1(يين 1آيات

اق علم مدنيآ2تصادمباني دادرسي مدني2)2(يين دادرسي ثبت)1(آئين 1حقوق

مدنيآ1عربي دادرسي مدني2)3(يين دادرسي بيمه)2(آئين 1حقوق

عمومي حقوقي2ماليه بانكي2)1(متون 1حقوق

شناسي جامعه حقوقي2مباني حقوقي2)2(متون زبان)1(متون به حقوقي 1عربياصطالحات

كل كيفري15جمع دادرسي عمومي2)1(آيين جزاي اجتماعي3(و)2(و)1(حقوق 1تأمين

:تذكر

بــه/1 موظــف دوره طــول در دانــشجو
مي141گذراندن درسي .باشدواحد

عمومي،26( پايه،15واحد تخصصي،94واحد ـ اصلي واحد
اختياري6 پيشنياز8تا2+واحد دروس )واحد

پيش/2 اسـتدروس دانشجوياني از آندسته مخصوص دانشگاهي نياز
باشند ننموده كسب را نصاب حد نمرة ورودي آزمون در .كه

به/3 موظف فقطدانشجويان گذراندن
مي6 اختياري دروس از .باشندواحد

ضـرورت،/4 و موجود امكانات و آموزشي گروه تشخيص به توجه با
و انتخـاب بـه موظـف دانـشجو گـردد، ارائـه كـه اختياري دروس از واحد هر

است واحد آن .گذراندن
در/5 و اسـت دانـشجو بعهدة پيشنياز دروس رعايت واحد، انتخاب در

عدم ميصورت دانشجو بعهدة آن عواقب دروس، پيشنياز .باشدرعايت

بيتانه مسعود دكتر
حـقـوق گـروه مـديـر


