
                                                                                                                                          

 

  حقوقی و ......اشخاص  –اعمال ذاتاً تجاری  -ی کلی در رابطه با حقوق تجارتمباحثآشنایی با  : درس یکل هدف

 مطالب رئوس

  :راىیحمَق تجبرت ا خچِیتبر هفته اول

  :یًخست: لبًَى لبَل ٍ ًکَل برٍات تجبر بخص

  :3131ٍ  3131دٍم: لبًَى تجبرت  بخص

  سَم: لبًَى هحبکن تجبرت: بخص

  هٌببغ حمَق تجبرت: دوم هفته

  حمَق تجبرت: یًخست: هٌببغ رسو بخص

  :یًبهِ ا يییٍ آ ی: هتَى لبًًَالف

  :ییلضب ِی: رٍة

  حمَق تجبرت: یدٍم: هٌببغ خصَص بخص

  ضَد( یاطالق ه سی)کِ بِ آى ػرف، ػبدات ٍ رسَم ً یػول فؼبالى تجبر: الف

  حمَق تجبرت: یػلوب ذی: ػمبة

  :یتجبر تیحبکن بر فؼبل یلَاػذ کل سوم هفته

  :همذهِ

  :یرات یًخست: هؼبهالت تجبر بخص

 :یًخست: هؼبهالت برٍات هبحث

  :یؼیتَز بتیػولهبحث دٍم:  چهارم هفته

  اجبرُ: بیهبل هٌمَل بِ لصذ فرٍش  لیتحص بی ذیًخست: خر گفتبر

  ق ت(: 2م 1ٍ رسبًذى هلسٍهبت: )بٌذ ِیدٍم: تْ گفتبر
 

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

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

                   واحد 2 ی : نظر واحد تعداد                                                           1 تجارت  :درس نام

 



  :یذیتَل یتجبر بتیسَم: ػول هبحث پنجم هفته

  :یخذهبت بتیچْبرم: ػول هبحث

  :یًخست: خذهبت ٍاسطِ ا گفتبر

  : دالل:الف

  : حك الؼول کبر:ة

  : ػبهل:ج

  ق ت( 2م 1ضًَذ: )بٌذ  یه جبدیاهَر ا یاًجبم بؼض یکِ برا یسبتی: تأسد

  :یخذهبت هبل ششم هفته

  ق ت(: 2م 7)بٌذ  ی: خذهبت ببًکالف

  ق ت(: 2م 7: )بٌذ یصراف بتی: ػولة

  :وِیب بتی: ػولج

  : بَرس:د

  خذهبت هتفرلِ: هفتم هفته

  ق ت(: 2م  2بِ حول ٍ ًمل: )بٌذ  ی: تصذالف

  ق ت( 2م  5: )بٌذ یحراج بتیبِ ػول ی: تصذة

  ق ت(2م 6: )بٌذ یػوَه یطگبّْبیبِ ّر لسن ًوب ی: تصذج

  ق ت( 2م 33: )بٌذ ییبیپٌجن: هؼبهالت در هبحث

  : تبجر: هشتم هفته

  تبجر: یمیاٍل: اضخبظ حم هبحث

  تبجر: یدٍم: اضخبظ حمَل هبحث

 :یهَضَع حمَق خصَص یًخست: اضخبظ حمَل گفتبر

  :یهَضَع حمَق خصَص یاضخبظ حمَل نهم هفته

 :یتجبر ی: ضرکتْبالف

 ضرکتْبی تضبهٌی -3

 ضرکتْبی ًسبی -2

 ضرکتْبی هختلط غیرسْبهی -1

 ضرکتْبی بب هسئَلیت هحذٍد -1

 ضرکتْبی سْبهی ػبم ٍ خبظ -5



 ضرکتْبی هختلط سْبهی -6

  ضرکتْبی تؼبًٍی -7

  :یتجبر ریغ التی: تطکة
 

  :یحمَق ػوَه یاضخبظ حمَل دهم هفته

  هستمل: یٍ هؤسسبت دٍلت التی: دٍلت ٍ تطکالف

 :یدٍلت ی: ضرکتْبة

 اػوبل تجبری تبؼی: ازدهمی هفته

 الف: اػوبل تبؼی تبجر حمیمی:
 

 ة: اػوبل تبؼی ضرکتْبی تجبری: دوازدهم هفته

 ج: اػوبل تبؼی فرػی:
 

 بخص چْبرم: الساهبت حرفِ ای تبجر: زدهمیس هفته

 دفتر ثبت تجبرتی:الف: ثبت ًبم تبجر در 
 

 ة: تٌظین ٍ ًگْذاری دفبتر تجبرتی: چهاردهم هفته

 اضخبظ هکلف بِ داضتي دفبتر تجبرتی: -3

 هؼرفی دفبتر تجبرتی: -2

 طرز ًگْذاری دفبتر تجبرتی: -1 پانزدهم هفته

 ًمص حمَلی دفبتر تجبرتی: -1

 ضمانت اجرای عدم نگهداری صحیح دفاتر شانزدهم هفته

 مطالبجمع بندی 

 

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

 


