
                                                                                                                                          

 

 کلی راجع به علن حقىق )تعریف علن حقىق، اقسام قىاعد حقىقی، هکاتب و نظاههای حقىقی و .....( هباحثآشنایی با  : درس یکل هدف

 مطالب رئوس

 فیتؼش- ٍاطُ حمَق یهؼاًتیاى کلیاتی دس خصَظ دس  ٍ تؼشیف تشخی اصغالحات هشتَط تِ دسع )  هفته اول

 (هفَْم ػام داًص )ػلن( حمَقٍ هفَْم خاظ تثییي  -قهمذهِ ػلن حمَ

 

اّذاف  ٍ رکش خاظ ٍ هفَْم سٍش هغالؼِ ػلن حمَق تِ هفَْم ػامٍ تیاى  هَضَع ػلن حمَقتثییي  دوم هفته

 آهَصش ػلن حمَق

  ػلَم: گشیساتغِ ػلن حمَق تا دتثییي  سوم هفته

  ػلَم: گشیساتغِ ػلن حمَق تا د یاجوال ی: تشسسالف

  ػلَم: گشیساتغِ ػلن حمَق تا د یلیتفص ی: تشسسب

  :یحمَق ٍ جاهؼِ ضٌاس -1

  :یحمَق ٍ سٍاًطٌاس -2

  :یاسیحمَق ٍ ػلَم س -3

  حمَق ٍ التصاد: -4

  :خیحمَق ٍ تاس -5

  حمَق ٍ فمِ: -6

  .ضشٍست ٍجَد حمَقتثییي  -ػلن حمَق یضاخِ ّاتیاى  چهارم هفته
 

  :یلاػذُ حمَل پنجم هفته

  :یلاػذُ حمَل فی: تؼشالف

  :یلاػذُ حمَل یّا یظگی: ٍب

  :یاًَاع لاػذُ حمَلج: 

  .اسکاى حك -حك یّا یظگیاٍصاف ٍ ٍ ششم هفته
 

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

 کارشناسی  :هقطع                فقه و هبانی حقوق  :شیگرارشته            الهیات و هعارف اسالهی :   دانشکده

                  واحد 2 ی : نظر واحد تعداد                                                           علن حقوقکلیات   :درس نام

 



 (فیساتغِ حك ٍ تکل-فیتکل فیتؼش)  ٍ ساتغِ آى تا حك فیتکل هفتم هفته

 (اًَاع حك تِ اػتثاس هَضَع حك - اًَاع حك تِ اػتثاس داسًذُ آى)اًَاع حك

 (فاءیاست تیاّل -توتغ تیاّل) هشاحل حك هشتم هفته

 .حك یاجشا ظیضشا

  :یٍ سفتاس یلَاػذ اجتواػ گشیتا د یساتغِ لَاػذ حمَل نهم هفته

  :یٍ لَاػذ اخالل ی: ساتغِ لَاػذ حمَلالف

  :یٍ اخالل یٍجَُ اضتشان لَاػذ حمَل -1

  :یٍ اخالل یٍجَُ افتشاق لَاػذ حمَل -2

  :يی: ساتغِ حمَق ٍ دب

  :یتِ لحاػ اهکاى هٌغم يیحمَق ٍ د يیاستثاط ت  -1

  :یخیٍ تاس یٌیتِ لحاػ ػ يیحمَق ٍ د يیاستثاط ت -2

  :یستگیتِ لحاػ لضٍم ٍ تا يیحمَق ٍ د يیاستثاط ت -3

  )فمِ(: یٍ لَاػذ هزّث یساتغِ لَاػذ حمَل دهم هفته

  :یاجتواػ ؼتیفالذ ضش اىیاد یِسکَالس تا لَاػذ هزّث یساتغِ لَاػذ حمَل  -1

  :یاجتواػ ؼتیٍاجذ ضش اىیاد یِسکَالس تا لَاػذِ هزّث یساتغِ لَاػذ حمَل -2

  ٍ فمِ(: ی)حمَق اساله ؼتیتا لَاػذ ضش یٌیساتغِ لَاػذ حمَق د -3

  :یاثٌا ػطش یتا هزّة جؼفش شاىیا یساتغِ حمَق کًٌَ -4

 هثاًی حمَق: ازدهمی هفته

 دیذگاُ هکاتة حمَق عثیؼی: -1

 دیذگاُ هکاتة حمَق پَصیتیَیستی: -2

 دیذگاُ هکتة حمَلی اسالم: -3

 همایسِ هکتة حمَلی اسالم تا دیگش هکاتة حمَلی -4

 اّذاف حمَق: دوازدهم هفته

 دیذگاُ هکاتة حمَق عثیؼی: -1

 دیذگاُ هکاتة حمَق پَصیتیَیستی: -2

 اّذاف حمَق: زدهمیس هفته

 دیذگاُ هکتة حمَلی اسالم: -3

 َلی:همایسِ هکتة حمَلی اسالم تا دیگش هکاتة حم -4
 



 ًظاهْای هْن حمَلی: چهاردهم هفته

 الف: ًظاهْای حمَق سکَالس تطشی:

 ًظام حمَق سٍهی طسهٌی: -1

 ًظام حمَق کاهي ال: -2

 ًظاهْای حمَق دیٌی الْی: پانزدهم هفته

 ًظام حمَق یَْد: -1

 ًظام حمَق هسیحی کلیسایی: -2

 ًظام حمَق اسالم: -3

 ج: ًظام حمَق ایشاى:

 ٌاتغ حمَق:ه شانزدهم هفته

 الف: هٌاتغ حمَق سکَالس:

 ب: هٌاتغ حمَق اسالم:

 ج: هٌاتغ حمَق ایشاى:

 لاًَى: -1

 ضشیؼت: -2

 ػشف: -3

 سٍیِ لضایی: -4

 دکتشیي ٍ اصَل کلی حمَلی -5
 

 

 االتقاى سیىطی با ترجوه خىدم،و.....هنبع:             ارزیابی : کار کالسی ،هیاى ترم ،کنفرانس و پایاى ترم

 


