
                                                                                                                                          

 

  مباحث حقوقی مربوط به اموال و مالکیتآشنایی با  : درس یکل هدف

 مطالب رئوس

  :همذهِ هفته اول

  هال: فیتعر -1

  :یالسام حمَق هال -2

  هشاتِ هال: نیهفاّ -3

  :ئیتا ش: فرق هال الف

  تا هال: یی: فرق داراب

  السام اهَال در حمَق: -4

  :یهاد ریٍ غ یهاد

 :ٍ هٌفعت يیع

  :یٍ هصرف ًشذً یاهَال هصرف شذً

 :یویٍ ل یاهَال هثل

  :رهٌمَلیاهَال هٌمَل ٍ اهَال غ دوم هفته

  :رهٌمَلی: هال غالف

  :یرات ٌمَلرهیهال غ -1

  تِ سثة عول اًساى: رهٌمَلیهال غ -2

  (:یحکو رهٌمَلی)غ رهٌمَلیهال در حکن غ -3

  :یتثع رهٌمَلیهال غ -4

  هال هٌمَل: سوم هفته

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

 کارشناسی  :مقطع                فقه و مبانی حقوق  :شیگرارشته            الهیات و معارف اسالمی :   دانشکده

                   واحد 2 ی : نظر واحد تعداد                                           2مدنی  :درس نام

 

 



  اهَال راتاً هٌمَل: -1

  اهَال در حکن هٌمَل: -2

  :رهٌمَلیاهَال تِ هٌمَل ٍ غ نیتمس ذُیفا

  از اهَال: یحکن ترخ یتررس

  :یتجار یحمَق شرکاء در شرکتْا -1

  )حك تجارت(: شِیپ ایحك کسة  -2

 :یسرلفل -3
 

  هالک خاص ٍ اهَال فالذ هالک خاص: یاهَال دارا چهارم هفته

  هالک خاص: ی: اهَال داراالف

  : اهَال فالذ هالک خاص:ب

  :یهشترکات عوَه  -1

  :یهشترکات عوَه فی: تعرالف

  :یاهَال عوَه یّا یژگی: ٍب

 دٍلت: تیری: حکن اهَال در دست ٍ تحت هذج

 پنجم هفته
 

  هثاحات: -2

  ق م( 145تا  141هَات: )م  اءیاح -1

  هَات: اءیاح فی: تعرالف

  هَات: یتولک اراض طی: شراب

  هثاحات: ازتیح -2

  :ازتیح فی: تعرالف

  هثاحات: ازتیح طی: شراب

  هثاحات: كی: هصادج

  هثاح: یآتْا -1

  :ٌِیدف -2

  :مِیعت -3

 شکار: -4

 ششم هفته
 

  اهَال هجَْل الوالک: -3



  :ِیدٍم: السام اهَال هٌمَل در فمِ اهاه گفتار

  :يیع -1

  هٌفعت: -2

  :يید -3

  :یحك هال -4

  :ی: السام حمَق هالالف

  :یٌیحك ع -1

  :یٌیع ریحك غ -2

  :یاز احکام حمَق هال ی: ترخب
 

 لف ًسثت تِ اهَال:حمَق هخت هفتم هفته

 الف: هالکیت:

 حذٍد هالکیت: -1

 حذٍد ًاشی از لاعذُ الضرر:

 حذٍد ًاشی از هٌافع عوَهی:

 حذٍد ًاشی از هجاٍرت: هشتم هفته

 اثثات هالکیت: -2 نهم هفته

 هفَْم تصرف:

 ارزش اثثاتی تصرف: 

 تصرف عذٍاًی:

 اسثاب تولک: -3 دهم هفته

 عمَد ٍ تعْذات:

 عِ:شفحك  ازدهمی هفته

 ارث: دوازدهم هفته

 تثعیت:

 هالکیت ّای فکری: زدهمیس هفته

 ب: حك اًتفاع: چهاردهم هفته

 شرایط عوَهی حك اًتفاع: -1

 السام حك اًتفاع: -2



 

 ج: حك ارتفاق: پانزدهم هفته

 ٍیژگیْای حك ارتفاق ٍ تفاٍت آى تا حك اًتفاع: -1

  السام حك ارتفاق: -2

 ار حك ارتفاق:شرایط ٍ آث -3 شانزدهم هفته
 مطالبجمع بندی 

 

 االتقان سیوطی با ترجمه خودم،و.....منبع:             ارزیابی : کار کالسی ،میان ترم ،کنفرانس و پایان ترم

 


