
                                                                                                                                          

 

 رسیدگی آنها و هطالعه ای تطثیقی تا اصول دادرسی در اسالمآشنایی تا سازهان و تشکیالت هراجع قضایی و نحوه  : درس یکل هدف

 هطالة رئوس

 :ثیبى هقذهِ ای هفصل شبهل هفته اول

 اًَاع آییي دادرسی 

 تؼزیف آییي دادرسی کیفزی 

 آییي دادرسی کیفزی هحتَای 

 ّذف آییي دادرسی کیفزی 

 اصَل حبکن ثز آییي دادرسی کیفزی 

 

  :اداهِ هقذهِ شبهل دوم هفته

 ِآییي دادرسی کیفزی ٍ آییي دادرسی هذًی راثط 

 خصَصیبت آییي دادرسی کیفزی 

 ًظبم ّبی دادرسی کیفزی 

 الف( ًظبم دادرسی اتْبهی

 ة( ًظبم دادرسی هختلط)فزاًسَی(

 ج( ًظبم دادرسی اسالهی

 هجبحث هزثَط ثِ هَضَع دػَای ػوَهی در آییي دادرسی کیفزی  سوم هفته

 هزجغ تؼقیت دػَای ػوَهی: دادسزا 

 تبریخچِ ی دادسزا 

 :ٍیژگی ّبی دادسزا 

 الف( سلسلِ هزاتت

 ة(ٍحذت دادسزا

 ج( استقالل دادسزا

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

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

                  واحد 2 ی : نظر واحد تعداد                                                                                       آیین دادرسی در اسالم   :درس نام

 



 د( غیزقبثل رد ثَدى دادسزا

 ُ( ػذم هسئَلیت

 ثزرسی تشکیالت دادسزا  چهارم هفته

 الف( دادسزای دیَاى ػبلی کشَر

 ة( دادسزای ػوَهی ٍ اًقالة

 ج( دادسزای ًظبهی

 د( دادسزای ٍیژُ رٍحبًیت

 دادسزا ٍ تکلیف تؼقیت 

 الف(اصل قبًًَی ثَدى یب الشاهی ثَدى تؼقیت

 ة(اصل هَقؼیت داشتي یب هٌبست ثَدى تؼقیت

  

 جْبت قبًًَی شزٍع ثِ تؼقیت: پنجن هفته

  اقزار هتْن 

  شکبیت شبکی 

 ٍقَع جزم هشَْد در ثزاثز دادستبى یب ثبسپزس 

 اداهِ ثزرسی جْبت قبًًَی شزٍع ثِ تؼقیت ششن هفته

 اػالم جزم تَسط دیگزاى 

 اشخبص ػبدی اػالم جزم تَسطالف( 

 هقبهبت رسوی غیز اس ضبثطیي اػالم جزم تَسطة( 

 سبسهبًْبی هزدم ًْبد اػالم جزم تَسط ج(
 

 اداهِ ثزرسی جْبت قبًًَی شزٍع ثِ تؼقیت: هفتن هفته

 گشارش ضبثطبى دادگستزی 

 اًَاع ضبثطبى دادگستزیالف( 

 ضبثطبى ػبم -1

 ضبثطبى خبص -2

 ة( ریبست ٍ ًظبرت ثز ضبثطبى دادگستزی

 

  :ٍظبیف ٍ اختیبرات ضبثطبى دادگستزی هشتن هفته

  در جزاین هشَْد 



   در جزاین غیز هشَْد 

  در ثزاثز شبکی 

 در ثزاثز هتْن 

 :ثزرسی شزٍط خبص تؼقیت ثزخی جزائن  نهن هفته

 لشٍم شکبیت شبکی خصَصی 

 لشٍم تحصیل اجبسُ اس ثزخی هقبهبت  

 ثزرسی  ٍتحلیل هَاًغ تؼقیت دػَای ػوَهی: دهن هفته

  هصًَیت ّب 

 هصًَیت سیبسی الف( 

 هصًَیت پبرلوبًیة(

 ِاًبط 

 تحلیل هَاًغ تؼقیت دػَای ػوَهی: ی ثزرسی  ٍاداهِ  ازدهنی هفته

 جٌَى هتْن قجل اس صذٍر حکن قطؼی 

 جٌَى در ٌّگبم ارتکبة جزم الف( 

 حکن قطؼیجٌَى پس اس ارتکبة جزم ٍ قجل اس صذٍر  ( ة

 جٌَى پس اس صذٍر حکن قطؼی  (ج

 ثزرسی اجوبلی دستِ ثٌذی هَارد سقَط دػَای ػوَهی: دوازدهن هفته

  جْبت شخصی سقَط دػَای ػوَهی 

 جْبت ػیٌی سقَط دػَای ػوَهی 

 :جْبت شخصی سقَط دػَای ػوَهی ثزرسی تفصیلی  سدهنیس هفته

 ِفَت هحکَم ػلی 

 گذشت شبکی در جزائن قبثل گذشت 

  ػفَشوَل 

 ِتَث 



 :ثزرسی تفصیلی جْبت ػیٌی سقَط دػَای ػوَهی چهاردهن هفته

 ًسخ قبًَى 

 اػتجبر اهز هختَم 

 اداهِ ثزرسی تفصیلی جْبت ػیٌی سقَط دػَای ػوَهی: پانسدهن هفته

 هزٍر سهبى 

 دالیل هَافقبى ٍ هخبلفبى الف( 

 اًَاع هزٍر سهبى  ( ة

 هجذأ هزٍر سهبى  ( ج

 قطغ ٍ تؼلیق هزٍر سهبى ( د

 سهبًی هزٍر سهبىقلوزٍ  (ُ 

 اداهِ ثزرسی تفصیلی جْبت ػیٌی سقَط دػَای ػوَهی:  شانسدهن هفته

 اػوبل قبػذُ درأ 

 قبػذُهفَْم الف( 

 فقْی قبػذُ هجبًی ( ة

 حقَقی قبػذُ آثبر ( ج

 جوغ ثٌذی هطبلت ًیوسبل ٍ هزٍر اجوبلی هطبلت ٍ پبسخ ثِ سَاالت داًشجَیبى
 

 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقیهنثع:             پایان ترم ارزیاتی : کار کالسی ،هیان ترم ،کنفرانس و

 


