
                                                                                                                                          

 

 مباحث حقوقی مربوط به اشخاص آشنایی با  : درس یکل هدف

 مطالب رئوس

  :یحقَق هذً یْبیژگیٍ هفته اول

  :یهٌشعت از حقَق هذً یرشتِ ّب يیهْوتر

  حقَق تجبرت: -1

  حقَق کبر: -2

 :یهذً یدادرس يییآ -3

  :ی: هٌبثع حقَق هذً دوم هفته

  است. یهٌجع حقَق هذً يیقبًَى: کِ هْوتر -1

  عرف ٍ عبدت: -2

  :ییقضب ِیرٍ -3

  حقَق: یعلوب يیٍ دکتر ذیعقب -4

  :یهرثَط ثِ حقَق هذً يیقَاً يیهْوتر

  :یقبًَى هذً -1

  :یقبًَى اهَر حسج -2

  راجع ثِ رٍاثظ هَجر ٍ هستأجر: يیقَاً -3

  :یهذً تیقبًَى هسئَل -4

  خبًَادُ: تیقبًَى حوب -5

  قبًَى اطالح هقررات هرثَط ثِ عالق: -6
 

  :یحقَق فرد سوم هفته

  :یشخظ بی یحقَق فرد فی: تعرالف

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

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

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

 



  :ی: اقسبم حقَق فردة

  (:تی)حقَق هرثَط ثِ شخظ یرهبلیحقَق غ -1

  :یحقَق هبل -2

  اشخبص: چهارم هفته

  اشخبص: فی: تعرالف

  :یعیشخض عج -1

 :یشخض حقَق  -2

  (:یقی)حق یعی: احکبم شخض عجة

  :تیحقَق هرثَط ثِ شخظ -1

  :تیحقَق هرثَط ثِ شخظ فی: تعرالف

 ثب حقَق ثشر: تی: فرق حقَق هرثَط ثِ شخظة

 :تیثِ شخظ: اًَاع حقَق هرثَط ج

  :تیحقَق هرثَط ثِ شخظ یّب یژگی: ٍد پنجم هفته

  :تیراجع ثِ حقَق هرثَط ثِ شخظ ی: حکن قراردادّبّـ

 :یدر قبًَى هذً تی: حقَق هرثَط ثِ شخظٍ

  :یعیٍجَد شخض عج بىیآغبز ٍ پب ششم هفته

  :یعی: آغبز ٍجَد شخض عجالف

  :یعیٍجَد شخض عج بىی: پبة

  :یعیهَت عج -1

  :یهَت حکو -2

 :یهَت فرض -3

 غبیت هفقَد االثر: هفتم هفته

 الف: اهَر هبلی غبیت:

 حفظ اهَال غبیت قجل از تعییي اهیي:

 ًظت اهیي ثرای ادارُ اهَال غبیت:

 دادى اهَال ثِ تظرف هَقت ٍرثِ: هشتم هفته

 حکن هَت فرضی ٍ دادى اهَال ثِ تظرف قغعی ٍرثِ:

 ة: اهَر غیرهبلی غبیت:

 هویسات شخض عجیعی: نهم هفته



 الف: ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 ة: اقبهتگبُ: دهم هفته

 ج: اسٌبد ثجت احَال:

 احکبم شخض حقَقی: ازدهمی هفته

 اقسبم شخض حقَقی: -1

 حقَق ٍ تکبلیف شخض حقَقی: -2

 اّلیت ٍ حجر: دوازدهم هفته

 الف: اًَاع هحجَریي ٍ حذٍد حجر آًبى:

 طغیر: -1
 

 غیر رشیذ: -2 زدهمیس هفته

 هجٌَى: -3

 حوبیت از هحجَریي: چهاردهم هفته

 ٍالیت قْری: -1

 ٍطبیت: -2

 قیوَهت: -3

 قراثت: پانزدهم هفته

 الف: قراثت ًسجی:

 اثجبت قراثت ًسجی:  -1

 آثبر قراثت ًسجی: -2

 قراثت سججی: شانزدهم هفته

 آثبر قراثت ثیي زى ٍ شَّر: -1

 خَیشبًٍذاى سججی:آثبر قراثت ثیي دیگر  -2
 

 مطالبجمع بنذی 

 

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

 


