
 

 موسسه آموزش عالی عطار -به بعد  69چارت درسی دوره کارشناسی رشته فقه و حقوق اسالمی ورودی های 

 نیم سال دوم   نیم سال اول   

 پیش نیاز نوع درس واحد  نام درس  کد درس پیش نیاز  نوع درس واحد  نام درس  کد درس

 (1ادبیات عرب ) پایه 4 کاربردی(2)ادبیات عرب  9211176   پایه  4 (1ادبیات عرب ) 9211171

   پایه  2 منطق حقوق 9211177    عمومی 3 زبان انگلیسی عمومی 9211173

   پایه  3 مبانی اصول فقه 9211178    عمومی 3 ادبیات فارسی )فارسی عمومی( 9211172

   پایه  2 (1کالم ) 9211118    عمومی 2 تعلیم و تربیت اسالمی 9211112

   تخصصی 2 تاریخ فقه و فقهاء 9211167    عمومی 1 (1تربیت بدنی) 102

   تخصصی 4 (1فقه) 9211179    عمومی 2 جمعیت و دانش خانواده 96

   عمومی 1 (2تربیت بدنی) 103    پایه  2 تفسیر قرآن )آیات االحکام( 9211174

             پایه  2 مقدمه علم حقوق 9211115

    
جمع   
91 

        
جمع  
91 

    

 نیم سال چهارم   نیمسال سوم  

 پیش نیاز نوع درس واحد  نام درس  کد درس پیش نیاز  نوع درس واحد  نام درس  کد درس

 9211185 (1کالم ) پایه  2 (2کالم)  9211131
متون  (1زبان تخصصی )

 حقوقی
 زبان عمومی پایه  2

 (1اصول فقه) تخصصی 4 (2اصول فقه) 9211186   تخصصی 4 (1اصول فقه)  9211180

 (2فقه)  تخصصی 4 (3فقه )  9211187 (1فقه) تخصصی 4 (2فقه )  9211181

   تخصصی 2 حقوق اداری 9211188   تخصصی 2 حقوق اساسی  9211120

9211182  
اشخاص و حمایت  (1حقوق مدنی)

 از محجورین
 9211148   تخصصی 2

اموال و  (2حقوق مدنی)

 مالکیت 
 (1حقوق مدنی) تخصصی 2

 مقدمه علم حقوق تخصصی 2 (1حقوق تجارت) 9211189   اختیاری 2 حقوق کار         *  9211183

   تخصصی 2 (1آیین دادرسی مدنی) 9211190   پایه  2 درایه الحدیث 9211219

    
جمع  
91 

        
جمع  
11 

    

 نیم سال ششم   نیم سال پنجم  

 پیش نیاز نوع درس واحد  نام درس  کد درس پیش نیاز  نوع درس واحد  نام درس  کد درس

 (3اصول فقه ) تخصصی 4 (4اصول فقه) 9211197  (1زبان تخصصی ) پایه  2 متون حقوقی (2زبان تخصصی)  9211216

 (3فقه)  تخصصی 4 (5فقه)  9211198  (2اصول فقه ) تخصصی 4 (3اصول فقه )  9211191

 9211199  (3فقه )  تخصصی 4 (4فقه )   9211192
الزامات خارج  (4حقوق مدنی)

 از قرارداد
2 

 تخصصی
 (3حقوق مدنی)

   تخصصی 2 (1حقوق جزای عمومی) 9211200  (2حقوق مدنی ) تخصصی 2 کلیات قراردادها (3حقوق مدنی )  9211193

   اختیاری 1 اخالق حقوق و قضا  * 9211201  (1آیین داری مدنی ) تخصصی 2 (2آیین دادرسی مدنی )  9211194

   تخصصی 2 حقوق بین الملل عمومی 9211133  (1حقوق تجارت) تخصصی 2 (2حقوق تجارت)  9211217

   اختیاری 2 حقوق تطبیقی    *  9211184   اختیاری 1 فقه اقتصادی     *  9211195

             اختیاری. 1 قواعد فقه قضائی *  9211196

    
جمع  
91 

        
جمع  
91 

    

 نیم سال هشتم   نیم سال هفتم  

 پیش نیاز نوع درس واحد  نام درس  کد درس پیش نیاز  نوع درس واحد  نام درس  کد درس

 (7فقه )  تخصصی 2 (1فقه ) 9211209  (4فقه )  تخصصی 4 (9فقه )   9211202

 تخصصی 2 قواعد فقه مدنی 9211210  (5فقه )  تخصصی 2 (7فقه )   9211203
و اصول ها فقه 

 ها فقه

 قواعد فقه مدنی  تخصصی 2 قواعد فقه جزایی 9211212  (9فقه )  تخصصی 2 فقه تطبیقی  9211204

 تخصصی 2 آیین دادرسی کیفری 9211211  (3حقوق مدنی) تخصصی 2 خانواده (5حقوق مدنی)  9211205
حقوق جزای 

 عمومی

 تخصصی 2  2حقوق جزای اختصاصی 9211213  مقدمه علم حقوق تخصصی 2 بین الملل خصوصی حقوق  9211162
حقوق جزای 

 1اختصاصی 

 (3حقوق مدنی ) تخصصی 2 عقود معین (9حقوق مدنی ) 9211214  پ . ا . ت اختیاری 1 * (1کار تحقیقی)  9211206

 تخصصی 2 (2حقوق جزای عمومی)  9211207
حقوق جزای 

 (1عمومی)
 اختیاری 2 * ادله اثبات دعوی 9211215 

-1حقوق مدنی )

9) 

           حقوق جزای عمومی تخصصی 2 (1حقوق جزای اختصاصی)  9211208

  
  

جمع  
91         

جمع  
91     

  
 12 دروس عمومی

 27 دروس پایه       
 

 پ . ا . ت :  پس از گذراندن  دروس پایه و اصلی و بخشی از دروس تخصصی

 

 90 دروس تخصصی
 

 تذکر : رعایت پیش نیاز دروس ضرروی است و پیامد عدم رعایت آن بر عهده دانشجو است .

 

 10 دروس اختیاری
  

   139 جمع کل واحدها  



 


