
                                                                                                                                          

 

 از قرآن کریم که در بیان احکام شرعی و حقوقی نازل شده است آشنایی با شرح و تفسیر آیاتی : درس یکل هدف

 مطالب رئوس

 (5شرح و تفسیر آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  هفته اول

 مبحث اول: نکاح و آیات مربوط به آن

 (5شرح و تفسیر آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  دوم هفته

 بحث دوم: نکاح منقطع و مشروعیت آن م

 (5شرح و تفسیر آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  سوم هفته

 سوم: دربیان مهر و ادله مشروعیت آن مبحث 

 (5شرح و تفسیر آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  چهارم هفته

 مبحث چهارم: وظایف خانواده

 (5آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  شرح و تفسیر پنجم هفته

 مبحث پنجم: احکام اوالد

 (5شرح و تفسیر آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  ششم هفته

 مبحث ششم: انحالل نکاح )موضوع طالق(

 (5شرح و تفسیر آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  هفتم هفته

 نکاح )موضوع عده(مبحث ششم: انحالل 

 (5شرح و تفسیر آیات قرآن در باب حقوق خانواده )حقوق مدنی  هشتم هفته

 مبحث ششم: انحالل نکاح )موضوع ظهار، ایالء و لعان(

باب ارکان عمومی تشکیل دهنده جرم و طبقه بندی جرایم)حقوق جزای  شرح و تفسیر آیات قرآن در نهم هفته

 (1عمومی 

 رکن قانونی

 رکن مادی

  رکن معنوی

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

 رشناسی مقطع: کا فقه و مبانی حقوق اسالمی              :دانشکده :  الهیات و معارف اسالمی            رشته گرایش

                  واحد 2نظری :   واحد عدادت                                                                                             2آیات االحکام   :درس نام

 



 (1)حقوق جزای عمومی باب مسئولیت جنایی شرح و تفسیر آیات قرآن در دهم هفته

  (1)حقوق جزای عمومی باب ارتفاع مسئولیت جنایی شرح و تفسیر آیات قرآن در ازدهمی هفته

 (2)حقوق جزای عمومی جرم و مجرم باب  شرح و تفسیر آیات قرآن در دوازدهم هفته

 (2باب عوامل رافع مسئولیت جنایی)حقوق جزای عمومی  شرح و تفسیر آیات قرآن در زدهمیس هفته

 (3)حقوق جزای عمومی مجازاتها و اقسام آنشرح و تفسیر آیات قرآن در باب  چهاردهم هفته

 (3)حقوق جزای عمومی اهداف مجازاتهاشرح و تفسیر آیات قرآن در باب  پانزدهم هفته

 مطالب و مروری بر آیات مطروحه در ترم و رفع اشکالجمع بندی   شانزدهم هفته

 

 آیات االحکام )حقوق مدنی و جزایی( / خلیل قبله ای خوییمنبع:             ارزیابی : کار کالسی ،میان ترم ،کنفرانس و پایان ترم

 


