
 بسمه تعالی

 چارت برنامه دروس ترمی کارشناسی فقه و حقوق اسالمی

 

 ترم یک

 تعداد واحد پیش نیاز شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 4 - 08-88-180 پایه Arabic Literature (1) (1ادبیات عرب )

 8 - 08-88-888 اختیاری Logic منطق
 8 - 08-88-880 عمومی Islamic Education تعلیم و تربیت اسالمی

 3 - 04-08-898 عمومی   فارسی عمومی
 4 - 08-88-189 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh) 1 (1فقه )

 8 - 08-88-081 پایه Introduction to law مقدمه علم حقوق
 8 - 08-88-813 تخصصی History of Islamic Jurisprudence and Jurists تاریخ فقه و فقها

 09 جمع واحد

  

 

 دوم  ترم

 تعداد واحد پیش نیاز شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 3 - 21-21-281 عمومی   زبان خارجی عمومی

 0 - 21-63-288 عمومی   تربیت بدنی 
 4 (2ادبیات عرب ) 21-18-281 پایه Arabic Literature (2)/Practical (/کاربردی2ادبیات عرب)

 4 (2فقه ) 21-18-292 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh) 2 (2فقه )
 8 - 21-18-161 پایه Islamic Theology (1) (1کالم)

 8 - 21-18-282 پایه ) Quran Interpertation تفسیر قرآن )آیات االحکام
 8 - 21-18-281 پایه Bases of Usul-al-Fiqh مبانی اصول فقه

 8 - 21-18-283 پایه Hadith Understanding Studies درایه الحدیث
 81 جمع واحد

 

 

 

 

 

 



 سوم  ترم

  

  

  

  

  

 ترم چهارم

 تعداد واحد پیش نیاز شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 4 (2اصول فقه ) 21-18-283 تخصصی Principles of Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh) 2 (2اصول فقه )

 8 (2حقوق مدنی ) 21-18-162 تخصصی Civil law (2)/Property and Ownership (/اموال و مالکیت2حقوق مدنی )
 8 (2حقوق تجارت ) 21-18-129 تخصصی Trade law (2) (2حقوق تجارت )

 8 - 21-18-222 تخصصی General Criminal law(1) (1حقوق جزای عمومی )
 4 (6فقه ) 21-18-291 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh) 4 (4فقه )

 8 مقدمه علم حقوق 21-18-122 تخصصی Private International law حقوق بین الملل خصوصی
 8 - 21-18-122 تخصصی General International law حقوق بین الملل عمومی

 8 زبان عمومی 21-18-281 تخصصی Professional English (1) (1زبان تخصصی )
 81 جمع واحد

  

  

 تعداد واحد پیش نیاز شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 4 - 21-18-282 تخصصی Principles of Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh) 1 (1اصول فقه )

 8 (2کالم ) 21-18-166 پایه Islamic Theology (2) (2کالم )
 4 (1فقه ) 21-18-292 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh)3 (3فقه )

 8 - 21-18-121 تخصصی Constitutional law حقوق اساسی
 8 - 21-18-299 تخصصی Administrative law حقوق اداری

 8 مقدمه علم حقوق 21-18-128 تخصصی Trade law (1) (1حقوق تجارت )
(/اشخاص و حمایت از 1حقوق مدنی )

 محجورین *

Civil law (1)/Persons and Protection of Incapacitated 
Persons 8 ندارد 21-18-161 تخصصی 

 8 - 21-18-113 اختیاری Registration Law حقوق ثبت 

 81 جمع واحد

  



  

 پنجم  ترم

 تعداد واحد پیش نیاز شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 1 (2زبان تخصصی) 21-18-286 پایه Professional English (2) (2زبان تخصصی )

 1 (6فقه ) 21-18-296 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh) 5 (5فقه )
 1 (1فقه ) 21-18-291 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh) 6 (6فقه )

-Principles of Islamic Jurisprudence (Usul al (3اصول فقه )
Fiqh) 3 

 1 (1اصول فقه ) 21-18-280 تخصصی

 1 (1حقوق مدنی ) 21-18-163 تخصصی Civil law (3)/Contracts in General (/کلیات قراردادها3حقوق مدنی )
 1 (2حقوق جزای عمومی ) 21-18-223 تخصصی General Criminal law(2) (2حقوق جزای عمومی )

 2 - 21-18-229 اختیاری Islamic Economical Jrisprudence فقه اقتصادی
 2 (2تربیت بدنی ) 21-63-289 عمومی   ورزش

 12 جمع واحد

 ترم ششم

 تعداد واحد پیش نیاز شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 1 - 21-18-226 تخصصی Civil Procedure(1) (1آئین دادرسی مدنی)

 1 (2فقه ) 21-18-292 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh) 7 (7فقه )
 1 (3فقه ) 21-18-121 تخصصی Comparative Islamic Jurisprudenc فقه تطبیقی

 1 فقه و اصول فقه 21-18-290 تخصصی Civil Jurisprudential Rules قواعد فقه مدنی
 1 (6اصول فقه ) 21-18-288 تخصصی Principles of Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh) 4 (4اصول فقه )
 1 (6حقوق مدنی ) 21-18-222 تخصصی /Torts Civil law (4) (/الزامات خارج از قرارداد4حقوق مدنی )

 1 (6حقوق مدنی ) 21-18-222 تخصصی /Family Law Civil law (5) (/خانواده5حقوق مدنی )
 1 حقوق جزای عمومی 21-18-126 تخصصی Specific Criminal law (1) (1حقوق جزای اختصاصی )

 1 - 21-18-286 پایه Logic of Law منطق حقوق
 12 جمع واحد

 ترم هفتم

 تعداد واحد  پیش نیاز     شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 1 (1حقوق مدنی) 21-18-220 اختیاری Islamic Medical  Jurisprudence فقه پزشکی

 1 (0فقه ) 21-18-293 تخصصی Islamic Jurisprudence (Fiqh) 8 (8فقه )
 1 قواعد فقه مدنی 21-18-298 تخصصی Criminal Jurisprudential Rules قواعد فقه جزایی

 1 - 21-68-229 عمومی   دانش خانواده وجمعیت
 1 (2حقوق جزای اختصاصی ) 21-18-121 تخصصی Specific Criminal law (2) (2حقوق جزای اختصاصی )

 1 (2آئین دادرسی مدنی ) 21-18-221 تخصصی Civil Procedure (2) (2آئین دادرسی مدنی )
 1 (1( و )2حقوق جزای عمومی ) 21-18-123 تخصصی Criminal Procedure آئین دادرسی کیفری

 2 ( و آئین دادرسی کیفری1ئین دادرسی مدنی)آ 21-18-111 اختیاری Judicial Internship کارآموزی قضایی
 2 - 21-18-222 ختیاریا Procedure Jurisprudential Rules قواعد فقه قضایی

 1 (6حقوق مدنی) 21-18-221 تخصصی  awContracts LCivil law (6)/Specified (/عقود معین6حقوق مدنی )
 1 ( و حقوق اساسی1فقه ) 21-18-228 اختیاری Islamic Political Jurisprudence فقه سیاسی

 12 جمع واحد



 باقیمانده دروس اختیاری

 تعداد واحد  پیش نیاز     شماره درس نوع درس نام التین نام درس
 8 (1کالم ) 21-18-119 اختیاری New Theology کالم جدید

 8 - 21-18-162 اختیاری Comparative law حقوق تطبیقی

 0 - 21-18-162 اختیاری Professional Ethics in Law and Judgeship اخالق حقوق و قضا

 8 - 21-18-112 اختیاری Labour law حقوق کار

 0 دروس اصلی و پایه و بخشی از تخصصی 21-18-111 اختیاری/عملی Research Project(1) (1کار تحقیقی )

 0 دروس اصلی و پایه و بخشی از تخصصی 21-18-116 اختیاری/عملی Research Project(2) (2کار تحقیقی )

 8 (3( تا )2مدنی) 21-18-110 اختیاری Proofs of Evidence ادله اثبات دعوا
 8 - 21-68-220 اختیاری   آشنایی با دفاع مقدس

  

 شورای بازنگری دروس بخش فقه و حقوق اسالمی با حضور اعضا تکشیل جلسه داد و موارد زیر به تصویب رسید. 

فقه و حقوق اسالمی توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و .با توجه به بازنگری برنامه درسی کارشناسی 1

مصوب شده بود منسوخ اعالم شد. در شورای بخش  11/11/96، برنامه سابق که در تاریخ 3/2/69تصویب و ابالغ آن مورخ 

رر شد برنامه جدید مق  به بعد اجرا گردد. با بررسی تعداد واحد ها و نوع دروس 69مقرر شد این برنامه برای ورودی های 

 ترم ارائه شود: 7واحد درسی در  136کارشناسی فقه و حقوق اسالمی در قالب 

 واحد دروس اختیاری  11 -واحد دروس تخصصی  69 -واحد دروس پایه  29 -واحد دروس عمومی  12

رسی را بگذراند. انتخاب واحد د 11واحد دروس اختیاری مصوب در برنامه، مقرر شد دانشجو  23الزم به ذکر است از میان 

 ساعت در ترم تشکیل گردد. 19واحدی،  1دروس بر اساس نظر و صالحدید شورای بخش است. همچنین مقرر شد دروس 

.با توجه به عدم هماهنگی میان تعداد واحد و ساعات تدریس برخی از دروس، مقرر شد موارد به شرح زیر اصالح و ارائه 2

 گردد.

ساعت است لذا این  32به عنوان واحد به چشم می خورد اما ساعات تدریس  3دفترچه عدد  مبانی اصول فقه در-1-2

 29واحد نیست بلکه  27واحدی ارائه می گردد و بر این اساس مجموع واحدهای دروس تخصصی  2درس به عنوان درس 

 واحد است.

. با توجه به اینکه سقف تعداد واحد ها ساعت تعیین شده است 96واحد است اما در دفترچه  2آئین دادرسی کیفری -2-2

ساعت در  32واحدی تلقی شده و ساعات تدریس  2واحد باشد، این درس به عنوان همان درس  169نمی تواند بیش از 

 هفته است.



 32به عنوان واحد به چشم می خورد اما ساعات تدریس  3منطق به عنوان یکی از دروس اختیاری در دفترچه عدد -3-2

 واحدی ارائه می گردد. 2ت لذا این درس به عنوان درس ساعت اس

 ( است.3( ثبت شده که اشتباه هست و صحیح آن اصول فقه )6( در دفترچه اصول فقه )6پیش نیاز درس اصول فقه ) 6-2

  

 در  69نیازها مقرر شد پس از اجرایی شدن برنامه برای ورودی های .در خصوص منابع سر فصل و بررسی ضرورت پیش 3

 .گردد اتخاذ مناسب تصمیم و بررسی بخش ریزی برنامه شورای در موضوع  فرصت، اولین

، مقرر شد 11/12/61.با توجه به واگذاری اختیار بازنگری برنامه درسی به دانشگاه بر اساس آئین نامه ابالغ شده مورخ 6

واحد به عنوان درس  3( به ارزش 2واحد و فلسفه اسالمی) 3( به ارزش 1، دروس فلسفه اسالمی )61ی های برای ورود

 پایه از سرفصل حذف شده و دروس زیر جایگزین گردد:

 ( 3( تا )1و اصول فقه ) 1، فقه 6، فقه 3واحد به عنوان درس تخصصی. پیش نیاز آن فقه  2قواعد فقه مدنی به ارزش -

 واحد به عنوان درس تخصصی. پیش نیاز قواعد فقه مدنی  2جزایی به ارزش  قواعد فقه-

 (3( و )2و حقوق مدنی ) 6واحد به عنوان درس تخصصی. پیش نیاز فقه  2(/عقود معین به ارزش 6حقوق مدنی )-

 


