
پیشنیازنوع درسواحد3 ترم کد درسشمارهپیشنیازنوع درسواحد      2 ترم کد درسشمارهپیشنیازنوع درسواحد1 ترم کد درسشماره

13012اختصاصی3(کلیات قراردادها) 3حقوق مدنی 130841913021پایه2(اموال) 2حقوق مدنی 1013012نداردپایه2مقدمه علم حقوق113002

13010اختصاصی32حقوق اساسی 130032013085اختصاصی22حقوق اساسی 1113010نداردپایه2(اشخاص)1حقوق مدنی  213084

13081اختصاصی22حقوق جزای عمومی 130562113011اختصاصی12حقوق جزای عمومی 1213081نداردپایه12حقوق اساسی 313003

13023اختصاصی2(اسناد تجارتی) 3حقوق تجارت 130152213032اختصاصی2(شرکت ها)2حقوق تجارت 1313023نداردپایه1کلیات حقوق جزا413056

13019اختصاصی32حقوق بین الملل عمومی 130142313059اختصاصی22حقوق بین الملل عمومی 1413019نداردپایه2(اعمال تجاری)1حقوق تجارت 513015

13013اختصاصی22آئین دادرسی مدنی 130022413020اختصاصی12آئین دادرسی مدنی 1513013نداردپایه12حقوق بین الملل عمومی 613014

نداردپایه1(جزایی) 2قواعد فقه 130022513063پایه2حقوق مالیه عمومی1613016نداردعمومی12اندیشه 713017

نداردپایه12اصول فقه 2613028ندارداختصاصی1(مدنی) 1قواعد فقه 1713057نداردعمومی3فارسی عمومی813009

1اندیشه عمومی2اندیشه 27نداردعمومی3زبان خارجی1813033نداردعمومی 2دانش و جمعیت خانواده9

18جمع واحدها18جمع واحدها18جمع واحدها

پیشنیازنوع درسواحد6 ترم کد درسشمارهپیشنیازنوع درسواحد5 ترم کد درسشمارهپیشنیازنوع درسواحد4 ترم کد درسشماره

13021اختصاصی3(الف-عقود معین) 6حقوق مدنی 130214813044اختصاصی2(خانواده) 5حقوق مدنی 130213813078اختصاصی2الزامات خارج از قرارداد4حقوق مدنی2813030

13018اختصاصی2 مصالح عمومی2حقوق جزای اختصاصی130184913036اختصاصی2(اموال)1حقوق جزای اختصاصی 130323913061اختصاصی2(ورشکستگی) 4حقوق تجارت 2913040

13018اختصاصی2جرم شناسی130185013065اختصاصی12آئین دادرسی کیفری 130204013046اختصاصی32آئین دادرسی مدنی 3013031

13019اختصاصی2حقوق سازمان های بین الملل130385113079اختصاصی22حقوق بین الملل خصوصی 130114113047اختصاصی32حقوق جزای عمومی 3113018

13078اختصاصی2(خانواده)2متون فقه 130235213039-13012اختیاری1حقوق ثبت130024213050-13084اختصاصی12حقوق بین الملل خصوصی 3213038

13046اختصاصی21آئین دادرسی کیفری 130025313073اختصاصی2حقوق کار130284313068اختصاصی22اصول فقه 3313042

13002اختیاری1فلسفه حقوق130315413075اختیاری1اجرای احکام مدنی 130024413072پایه12حقوق اداری 3413022

ندارداختصاصی2روش تحقیق130855513071-13014اختصاصی2(عمومی و بین الملل)3متون فقه 130214513049اختصاصی2(معامالت)1متون فقه 3513029

عمومی21تربیت بدنی 1302256اختصاصی22حقوق اداری 4613027ندارداختیاری1تاریخ حقوق3613096

عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم57عمومی2اخالق اسالمی47نداردعمومی11تربیت بدنی37

18جمع واحدها18جمع واحدها18جمع واحدها

تعدادانواع واحد هاردیفپیشنیازنوع درسواحد8 ترم کد درسشمارهپیشنیازنوع درسواحد7 ترم کد درسشماره

22واحد های عمومی130781-13044اختصاصی2(وصیت وارث)8حقوق مدنی 130446913089اختصاصی3(ب-عقود معین) 7حقوق مدنی5813087

21واحد های پایه130022اختصاصی2حقوق بشر در اسالم130187013066اختصاصی2(اشخاص)3حقوق جزای اختصاصی 5913045

87واحد های تخصصی130453اختصاصی1پزشکی قانونی 130567113090-13065پایه1پیشگیری از جرم6013086

10واحد های اختیاری 130734اختیاری1حقوق کیفری کودکان و نوجوانان130737213060-13020اختصاصی2ادله اثبات دعوی6113088

140تعداد کل واحد هاجمعندارداختصاصی1(عمومی)3متون حقوقی 130187313054اختصاصی2(جزایی)4متون فقه 6213074

ندارداختصاصی1(بین الملل)4متون حقوقی 7413058ندارداختصاصی1(خصوصی)1متون حقوقی 6313064

13030اختصاصی2حقوق تطبیقی7513091ندارداختصاصی1(جزایی)2متون حقوقی 6413053

13073-13062 -13061-13045-13036-13018اختیاری1اجرای احکام جزایی130657613092اختیاری1جرم شناسی کودکان ونوجوانان6513067

13018اختیاری1کیفرشناسی130217713051 -13023اختیاری1حقوق بیمه6613024

دانشجویان موظف هستند رعایت پبش نیاز دروس را بنمایند13018اختصاصی1(ش معنوی )4حقوق جزای اختصاصی130737813062-13031اختیاری1کارآموزی قضایی6713093

عمومی2انقالب اسالمی ایران 79عمومی2تفسیر موضوعی قران یا نهج البالغه68

1397/9/20 بازتنظیم 15جمع واحدها17جمع واحدها

 ساعت اجرا می شود32 واحد است و 1  واحد های درسی اختیاری هر کدام 

 ساعت درسی  و به صورت هفته درمیان اجرا خواهد شد16 کلیه دروس یک واحدی اختصاصی 

مؤسسه آموزش عالی خراسان

 ترمه کارشناسی  حقوق8       برنامه  

 واحد درسی از دروس عمومی انتخاب نمایند 22 دانشجویان موظف هستد  در طول مدت تحصیل  


