بنام خدا
»فرم طرح درس«
دانشکده  :الهیات و معارف اسالمی

رشته گرایش  :فقه و مبانی حقوق اسالمی

نام درس :حقوق اساسی
هدف کلی درس :

مقطع :کارشناسی
تعداد واحد نظری  2 :واحد

آشىایی با اصًل قاوًن اساسی جمًُری اسالمی ایران درمباحثی مثل پایٍ َای وظام ،آشىایی با جایگاٌ رَبری ي قًای سٍ گاوٍ

رئًس مطالب
َفتٍ ايل

تیاى همذهِ ای هفصل شاهل:
 هٌاتغ حمَق اساسی
 تررسی هٌاتغ لاًًَی ٍ اًَاع آًْا
 لاًَى اساسی
 هحَرّای هْن هطرٍحِ در اصَل لاًَى اساسی
 هٌاتغ شرػی ٍ تاثیر لاًَى اساسی از آى

َفتٍ ديم

 تررسی هٌشاء دٍلت ٍ ضرٍرت آى از دیگاُ اسالم
 تررسی اصل اٍل لاًَى اساسی :جوَْریت ٍ اسالهیت
 تحثی پیراهَى ًسثت ّای دیي ٍ سیاست
 تررسی ًسثت اسالهیت ٍ جوَْریت در حکَهت ایراى

َفتٍ سًم

 پایِ ّای ًظام جوَْری اسالهی (تررسی اصل دٍم لاًَى اساسی)
 اثر ایواى تِ ٍحی در ایي ًظام
 اثر ایواى تِ هؼاد در ایي ًظام
 اثر ایواى تِ ػذالت در ایي ًظام
 اثر ایواى تِ اهاهت ٍ رّثری هستور در ایي ًظام
 اثر ایواى تِ کراهت ٍ ارزش ٍاالی اًساى در ایي ًظام
 اثر ایواى تِ آزادی در ایي ًظام

َفتٍ چُارم

 اصَل ٍ سیاستْای کلی ًظام جوَْری اسالهی
 تررسی اصل 21
 تررسی اصل 4

 تررسی اصل 24
 تررسی اصل 6
َفتٍ پىجم

 تررسی هفَْم آزادی در لاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراى
 تررسی هفَْم استمالل در لاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراى
 تررسی هفَْم ٍحذت در لاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراى

َفتٍ ششم

 تررسی اصل سَم لاًَى اساسی
 هْوتریي ٍظایف دٍلت جوَْری اسالهی

َفتٍ َفتم

ٍاکاٍی هفَْم حاکویت ٍ حك حاکویت در اسالم ٍ لاًَى اساسی
 حکَهت در لرآى ٍ اسالم
 شرائط رّثر درجاهؼِ اسالهی

َفتٍ َشتم

شرائط رّثری در لاًَى اساسی
 تررسی ًظریات هختلف فمْا در کیفیت تؼییي رّثری ٍ زػین جاهؼِ اسالهی
 تررسی ًظریِ ًصة
 تررسی ًظریِ ٍالیتؼْذی ٍ ارث
 تررسی ًظریِ لْر ٍ غلثِ

َفتٍ وُم

 تررسی ادلِ ٍ هستٌذات ًظریِ ًصة
 تررس ادلِ ٍ هستٌذات ًظریِ اًتخاب
 تررسی ًظریِ هختار در لاًَى اساسی

َفتٍ دَم

 چگًَگی تؼییي رّثر در لاًَى اساسی
 هثاحثی پیراهَى هجلس خثرگاى رّثری
 تشکیالت هجلس خثرگاى رّثری
 کویسیًَْای هجلس خثرگاى رّثری
ٍ ظایف هجلس خثرگاى رّثری

َفتٍ یازدَم



ٍظایف ٍ اختیارات رّثری در اصَل لاًَى اساسی

ٍ الیت هطلمِ فمیِ ٍ هؼٌای آى
ٍ الیت هطلمِ فمیِ ٍ ًتیجِ گیری
َفتٍ ديازدَم

تررسی لَای حاکن در جوَْری اسالهی:
 لَُ همٌٌِ
 صَرتْای هْن اػوال لَُ همٌٌِ

 طرق استثٌایی ٍضغ لاًَى
 هاّیت کار هجلس شَرای اسالهی
 ارکاى لَُ همٌٌِ تِ طَر اجوالی
 تررسی ترخی از اصَل پیراهَى هجلس شَرای اسالهی
 ترسی فرآیٌذ اًتخاتات در هجلس
َفتٍ سیسدَم

اداهِ تررسی لَُ همٌٌِ :
ً گاّی تِ آییي ًاهِ داخلی هجلس
 آشٌایی تا اًَاع کویسیًَْای هجلس ٍ ٍظایف آًاى
 تررسی اختیارات ٍ صالحیتْای هجلس شَرای اسالهی در لاًَى اساسی
 تررسی شیَُ رسیذگی تِ طرح ّا ٍ لَایح
 شیَُ ّای ًظارت تَسط هجلس

َفتٍ چُاردَم

تررسی شَرای ًگْثاى (رکي دٍم لَُ همٌٌِ):
 شرائط فمْای شَرا
 شرائط حمَلذاًاى شَرا
 اًَاع جلسات شَرا
 هْوتریي ٍظایف شَرا

َفتٍ پاوسدَم

اداهِ تررسی ٍظیفِ پاسذاری از احکام شرػی ٍ اصَل لاًَى اساسی در شَرای ًگْثاى
 تررسی اصَل43/48/44/37/58/4/46/39/49/44:
 تررسی ٍظیفِ تفسیر لاًَى در شَرای ًگْثاى

َفتٍ شاوسدَم

 تررسی ٍظیفِ ًظارت تر اًتخاتات تَسط شَرای ًگْثاى
 تحثی پیراهَى ًَع ًظارت
 تررسی اصل  222لاًَى اساسی
 آشٌایی اجوالی تا هجوغ تشخیص هصلحت ًظام
 آشٌایی اجوالی تا لَُ لضاییِ
 جوغ تٌذی هطالة ًیوسال ٍ هرٍر اجوالی هطالة ٍ پاسخ تِ سَاالت داًشجَیاى

ارزیابی  :کار کالسی ،میان ترم ،کىفراوس ي پایان ترم

مىبع :جسيٌ تدارک دیدٌ شدٌ برای ایه درس

