
                                                                                                                                          

 

 نازل شده است. )مدنی و کیفری(احکام شرعی و حقوقی با شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم که در بیانآشنایی  : درس یکل هدف

 مطالب رئوس

 (1آیات قرآن در حمایت از اشخاص و محجورین)حقوق مدنی شرح و تفسیر  هفته اول

 

 (2در خصوص اموال و مالکیت )حقوق مدنی  آیات قرآنشرح و تفسیر  دوم هفته

 (3آیات قرآن در بیان کلیه عقود و قراردادها )حقوق مدنی  شرح و تفسیر سوم هفته

 (4در بیان مسئولیت مدنی )حقوق مدنی  شرح و تفسیر آیات قرآن چهارم هفته

 (6)حقوق مدنی در باب عقد بیع و  عقد معاوضه شرح و تفسیر آیات قرآن پنجم هفته

 (6)حقوق مدنی جعالهدر باب عقد اجاره و عقد شرح و تفسیر آیات قرآن  ششم هفته

 (7)حقوق مدنی در باب عقود شرکت ، ودیعه و عاریهشرح و تفسیر آیات قرآن  هفتم هفته

 (7)حقوق مدنی در باب عقود وکالت و ضمان عقدی شرح و تفسیر آیات قرآن هشتم هفته

 (7)حقوق مدنی قرض در باب عقد شرح و تفسیر آیات قرآن نهم هفته

 (7)حقوق مدنی رهن و عقد صلح در باب عقد آیات قرآنشرح و تفسیر  دهم هفته

 (7)حقوق مدنی  هبه و گروبندی در باب عقد شرح و تفسیر آیات قرآن ازدهمی هفته

 (1در باب جرایم علیه اشخاص )حقوق جزای اختصاصی  شرح و تفسیر آیات قرآن دوازدهم هفته

 بخش اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد

 (1در باب جرایم علیه اشخاص )حقوق جزای اختصاصی  شرح و تفسیر آیات قرآن زدهمیس هفته

 بخش دوم: جرایم علیه تمامیت معنوی افراد

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

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

                  واحد 2 ی : نظر واحد عدادت                                                                                             1آیات االحکام   :درس نام

 



 (2)حقوق جزای اختصاصی  موال و مالکیتدر باب جرایم علیه ا شرح و تفسیر آیات قرآن چهاردهم هفته

 مباحث کالهبرداری و خیانت در امانت

 (2)حقوق جزای اختصاصی  موال و مالکیتدر باب جرایم علیه ا تفسیر آیات قرآنشرح و  پانزدهم هفته

 مبحث سرقت

 (3)حقوق جزای اختصاصی  علیه مصالح عمومی و کلی کشوردر باب جرایم  شرح و تفسیر آیات قرآن شانزدهم هفته

 مباحث بغی و محاربه

 
 

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

 


