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یوزارت علوم، تحقیقات و فنّاور     

 

 بـرنـامــه درســي

 بازنگری شده 

 دوره کارشناسي

 حقوق  رشته

 گـروه: علـوم انسانـي

  

 

شورای تحول و ارتقای علوم انسانی  9/6/19/دش مورخ 1879/19براساس نامه شماره 
تحول و ارتقای شورای  32/1/9211برنامه  بازنگری شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 

 علوم انسانی به تصویب رسیده است.
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حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ  

 برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حقوق 

شورای تحول و ارتقای علوم انسانی برنامه   1/6/59/دش مورخ 1879/59نامه شماره با استناد 

 32/5/1251خ بازنگری شده دوره کارشناسی رشته حقوق در یکصد و دهمین جلسه مور
 به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 

 

جایگزین برنامه های درسی مقطع کارشناسی رشته حقوق  32/91/19این برنامه از تاریخ  -1ماده 

و حقوق کنسولی  1/99/9281مورخ  223، حقوق قضایی مصوب 2/3/9289مورخ  318مصوب 

شد و برای دانشجویانی که از این به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم  39/6/9289مورخ  19مصوب 

 االجرا می باشد.

برنامه درسی بازنگری شده مقطع کارشناسی رشته حقوق در سه فصل: مشخصات کلی،   -3ماده 

 جداول و سرفصل دروس برای اجرا به دانشگاههای مجری ابالغ می شود.

سال از تاریخ تصویب در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قابل این برنامه به مدت پنج   -2ماده 

.اجرا می باشد  
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حقوقرشته خصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مش  

های حقوق کشور و منطبق ساختن آن با به منظور هماهنگ ساختن آموزش رشته حقوق در دانشکده مقدمه: .9

علوم انسانی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارگروه حقوق اقدام به و ارتقاء های شورای تحول آیین نامه

تالش که . باید متذکر شد ه استبا مشخصات زیر نمود ،تدوین برنامه و سرفصل دروس مرتبطبازنگری و 

ی که در برنامه صورت اصالحات واست  بوده گذشتهمصوب برنامه دروس عناوین حفظ معطوف به کارگروه 

ص چهار شاخمبتنی بر ها سرفصلو غنابخشی تعداد واحدها و کیفیت  اتی درناظر به تغییراست  گرفته

 است.  بودهو افزودن برخی دروس جدید ها مدی و کارآمدی این سرفصلآسازی، روزسازی، بومیاسالمی

و موزش عالی است آدوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دوره های آموزشی در نظام  تعریف و هدف: .3

 -یف اسالمآموزش رشته حقوق مبتنی بر فقه اسالمی، فرهنگ و عر ،ضمن ارتقاء دانش حقوقهدف آن 

و کارشناسی های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و برای رفع نیازمندی باشدایرانی و مسائل حقوقی جدید می

کمك به احقاق حقوق اجرایی و بخش خصوصی در جهت های دستگاهها و ه قضاییه، وزارتخانهحقوقی در قو

 کند. افرادی را تربیت می ؛المللیدر سطح داخلی و بین اشخاص

به داشتن قضات، وکال و کارشناسان  کشورنیاز  ،ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره اهميت و ضرورت: .2

تواند نیازهای کشور ایجاد و اجرای درست این رشته می از این روحقوقی در سطح داخلی و بین المللی است. 

ناسی ارشد و دکتری در مقاطع کارش و در . البته در سطح تخصصی این رشتهکندتأمین در این زمینه را 

الملل جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و حقوق بینحقوق های مختلف حقوق خصوصی و اسالمی، گرایش

   دهد.حقوقی را مورد بررسی قرار می نظری و عملی گرایش هایو غیره وجود دارد که ابعاد گسترده 

به شرح  واحد 113رشناسی رشته حقوق تعداد کل واحدهای دوره کا :دوره تعداد و نوع واحدهای درسی .9

 زیر می باشد: 

واحد 33دروس عمومی:  -1-1  

واحد 31 دروس پایه:  -1-3  
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واحد 32 دروس تخصصی: -1-2  

واحد 23دروس اختیاری:  -1-1  

 

توانند شرایط مقتضی می دارا بودنبا  رشتهفارغ التحصیالن این  آموختگان:دانشو شایستگی نقش، توانایی  .1

رد ذیل نقش فعال داشته باشند:در موا  

منصب قضاوت و مستشاری دادگاه -9-1  

بازپرسی  مشاغل قضایی دادسرا از جمله -9-3  

دادگستری کارشناسان قضایی و اداری -9-2  

جورین ارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محاد -9-1  

رات اجرای احکام )مدنی و کیفری(ااد -9-9  

ادارات ثبت اسناد و امالك -9-6  

دفاتر اسناد رسمی  -9-2  

وکالت دعاوی  -9-3  

و خصوصی مشاوران حقوقی )کارشناسان حقوقی( در وزارتخانه ها و مؤسسات دیگر دولتی -9-5  

در آموزش و پرورش برای تدریس دروس مربوط -9-13  

  امور بانکی، بورس و بیمههای حقوقی جنبه در  -9-11

های دوره دیپلم در یکی از رشتهمدرك  داشتنن شرایط عمومی، دارا بود شرایط و ضوابط ورود به دوره: .6

فناوری برای اتباع تحقیقات و وزارت علوم، زمون سراسری طبق ضوابط و مقررات آدبیرستان و قبولی در 

 ایرانی و خارجی
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های آموزشی نامهیینآحدأقل و حداکثر تحصیل در این دوره مطابق ضوابط و . طول دوره و شكل نظام: 8

گردد. طول هر نیمسال تحصیلی ارائه می 3زارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اصوالً کلیه دروس در و

  باشد.در هفته میاست و ساعت دروس اصوالً بر مبنای هر واحد یك ساعت هفته  12نیمسال 

 

   

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جداول دروس
 

 

 

 



 pg. 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی حقوق جدول دروس دوره 

 : باشدمیميزان واحدهای دوره کارشناسی به شرح ذیل  ، تحقيقات و فناوریوزارت علوم 9219سال  مصوب مهطبق شيوه نا -

 جمع واحدهای درسی پروژه/پایان نامه دروس اختياری دروس تخصصی دروس پایه دروس عمومی

 929-999 9-2 39-29 87-77 39-29 واحد 33

 

 دروس پایه -الف

تعداد  عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد  نوع واحد درسی

 ساعت

 پيش نياز 

-نظری عملی نظری

 عملی

 ندارد 23   √ 3 مقدمه علم حقوق  1

 ندارد 23   √ 3 (1المللی عمومی )حقوق بین 3

 ندارد 23   √ 3 (1) حقوق اساسی 2

 مقدمه علم حقوق  23   √ 3 حقوق مالیه عمومی 1

 قوق مقدمه علم ح - 23   √ 3 (1حقوق اداری ) 9
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 (1)حقوق اساسی  -

 ندارد 23   √ 3 (1اصول فقه ) 6

 (1حقوق تجارت ) 2

 تجار و اعمال تجاری

 ندارد 23   √ 3

 (1حقوق مدنی ) 3

 جورینحاشخاص و حمایت از م

 ندارد 23   √ 3

 (3حقوق مدنی ) 5

 اموال و مالکیت

 (1مدنی ) 23   √ 3

 ندارد  16   √ 1 کلیات حقوق جزا 13

 ندارد 16   √ 1 ( جزایی 3فقه ) قواعد 13

 کلیات حقوق جزا 16   √ 1 پیشگیری از جرم 12

 جرم شناسی

 واحد 39 :واحدهای دروس پایه جمع کل

 

 

 

 اختصاصیدروس  -ب

تعداد  عنوان درس  ردیف

 واحد

تعداد  نوع واحد درسی

 ساعت 

 نيازپيش 

-نظری عملی نظری 

 عملی

 ندارد 16   √ 1 ( مدنی1قواعد فقه ) 1

 ( 1حقوق اساسی ) 23   √ 3 (3حقوق اساسی ) 3

(3حقوق اساسی ) 23   √ 3 (2حقوق اساسی ) 2  

 (3حقوق بین المللی عمومی ) 23   √ 3 المللی های بینحقوق سازمان 1

 (1حقوق بین المللی عمومی ) 23   √ 3 (3المللی عمومی )حقوق بین 9

 ( 2عمومی ) المللحقوق بین 6

های حل و فصل مسالمت آمیز  روش

 اختالفات 

 (3حقوق بین المللی عمومی ) 23   √ 3
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 (1حقوق مدنی ) - 23   √ 3 (1الملل خصوصی )حقوق بین 2

 مقدمه علم حقوق  -

 (1حقوق بین الملل خصوصی ) 23   √ 3 (3الملل خصوصی )حقوق بین 3

 مقدمه علم حقوق 23   √ 3 حقوق کار  5

 (1حقوق اداری ) 23   √ 3 (3حقوق اداری ) 13

 (1اصول فقه ) 23   √ 3 (3اصول فقه ) 11

 مقدمه علم حقوق  23   √ 3 حقوق بشر در اسالم 13

 (1حقوق تجارت ) 23   √ 3 ها( شرکت3حقوق تجارت ) 12

(3حقوق تجارت ) 23   √ 3 ( اسناد تجاری2حقوق تجارت ) 11  

(2ق تجارت )حقو 23   √ 3 ( ورشکستگی1حقوق تجارت ) 19  

 (2حقوق مدنی ) 16

 کلیات قراردادها

 (3حقوق مدنی ) 13   √ 2

 (1حقوق مدنی ) 12

 الزامات خارج از قرارداد

 (2حقوق مدنی ) 23   √ 3

 (2حقوق مدنی ) 23   √ 3 ( حقوق خانواده9حقوق مدنی ) 13

 (2حقوق مدنی ) 13   √ 2 ( عقود معین قسمت الف6حقوق مدنی ) 15

 ( عقود معین 2مدنی ) حقوق 33

 قسمت ب

 (6حقوق مدنی ) 13   √ 2

 (6و ) (9حقوق مدنی ) 23   √ 3 ( شفعه و وصیت و ارث3حقوق مدنی ) 31

 کلیات حقوق جزا 23   √ 3 (1حقوق جزای عمومی ) 33

 (1حقوق جزای عمومی ) 23   √ 3 (3حقوق جزای عمومی ) 32

 (3زای عمومی )حقوق ج 23   √ 3 (2حقوق جزای عمومی ) 31

 (1حقوق جزای اختصاصی ) 39

 جرایم علیه اموال و مالکیت

 (2حقوق جزای عمومی ) 23   √ 3

 (3حقوق جزای اختصاصی ) 36

 جرایم علیه مصالح عمومی کشور

 (2حقوق جزای عمومی ) 23   √ 3

 (2حقوق جزای اختصاصی ) 32

 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

 (2ومی )حقوق جزای عم 23   √ 3

 (1حقوق جزای اختصاصی ) 33

 جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

 (2حقوق جزای عمومی ) 16   √ 1

 (2حقوق جزای عمومی ) 23   √ 3 (1آیین دادرسی کیفری ) 35
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 (1آیین دادرسی کیفری ) 16   √ 1 (3آیین دادرسی کیفری ) 23

 مقدمه علم حقوق 23   √ 3 (1آیین دادرسی مدنی ) 21

 (1آیین دادرسی مدنی ) 23   √ 3 ( 3آیین دادرسی مدنی ) 23

 (3آیین دادرسی مدنی ) 23   √ 3 (2آیین دادرسی مدنی ) 22
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 (1حقوق بین الملل ) -

حقوق جزای عمومی  - 23   √ 3 ( فقه جزایی1متون فقه ) 23

(2) 

 ندارد 16   √ 1 ( حقوق خصوصی1متون حقوقی ) 25

 ندارد 16   √ 1 ( حقوق جزایی 3متون حقوقی ) 13

 ندارد 16   √ 1 عمومی  ( حقوق2متون حقوقی ) 11

 ندارد 16   √ 1 ( حقوق بین الملل1متون حقوقی ) 13

 (1حقوق مدنی ) 23   √ 3 حقوق تطبیقی  12

 (3آیین دادرسی مدنی ) - 23   √ 3 ادله اثبات دعوی  11

آیین دادرسی کیفری  -

(3) 

حقوق جزای  - 16   √ 1 پزشکی قانونی  19

 (2اختصاصی )

 ندارد 23   √ 3 روش تحقیق 16

 واحد 78 جمع کل:

 

 دروس اختياری -ج

تعداد  عنوان درس ردیف 

 واحد

تعداد  نوع واحد درسی

 ساعت

 پيش نياز 

-نظری عملی نظری 

 عملی

 جرم شناسی - 23   √ 9 کودکان و نوجوانانجرم شناسی  9
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 (3آیین دادرسی کیفری ) - 23   √ 9 کودکان و نوجوانان  کیفریحقوق  3

 (2حقوق جزای عمومی ) - 23   √ 9 کیفرشناسی 2

 مقدمه علم حقوق - 23   √ 9 ینهای نوحقوق فناوری 9

 (3آیین دادرسی کیفری ) - 23   √ 9 اجرای احکام جزایی  1

تمامی دروس جزای  -

 عمومی و اختصاصی 

 ندارد - 23   √ 9 اخالق حقوق و قضا  6

 (3حقوق مدنی ) 23   √ 9 حقوق مالکیت فکری  8

 (2آیین دادرسی مدنی ) - 23   √ 9 قضایی کارآموزی  7

 (3آیین دادرسی کیفری ) -

 (3حقوق مدنی ) - 23   √ 9 حقوق ثبت 1

 (3حقوق تجارت ) -

 (3حقوق تجارت ) - 23   √ 9 حقوق بیمه  99

 (2حقوق مدنی ) -

 (2حقوق مدنی ) 23   √ 9 نوینهای دحقوق قراردا 99

 (2حقوق تجارت ) - 23   √ 9 حقوق تجارت الکترونیك 93

 (2حقوق مدنی ) -

 ندارد - 23   √ 9 حقوق رسانه 92

 ندارد - 23   √ 9 تاریخ حقوق  99

 ندارد - 23   √ 9 حقوق محیط زیست 91

 مقدمه علم حقوق  23   √ 9 فلسفه حقوق  96

 ندارد - 23   √ 9 منطق حقوق 98

 (1حقوق مدنی ) - 23   √ 9 حقوق پزشکی  97

 کلیات حقوق جزا -

 (1)حقوق اداری  23   √ 9 حقوق و استاندارد 91

حقوق بین الملل عمومی  - 23   √ 9 دفاع مقدس  ابعاد حقوقی 39

(2) 

 (2آیین دادرسی مدنی ) 23   √ 9 اجرای احکام مدنی  39

 (2حقوق مدنی ) - 23   √ 9 حقوق دریایی 33

 (1حقوق تجارت ) -
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 (2حقوق مدنی ) - 23   √ 9 حقوق هوایی 32

 (1حقوق تجارت ) -

 ندارد - 23   √ 9 ای مجازی حقوق فض 39

 (2آیين دادرسی مدنی ) - 23   √ 9 داوری بین المللی  31

 ندارد - 23   √ 9 فلسفه حق 36

 مقدمه علم حقوق - 23   √ 9 گذاریاصول و فنون قانون 38

 (9حقوق اساسی ) -

 (3( و )9اصول فقه ) -

 (9حقوق اداری ) -

 مقدمه علم حقوق - 23   √ 9 جامعه شناسی حقوق 37

 مقدمه علم حقوق - 23   √ 9 وق و اقتصادحق 31

 کليات علم اقتصاد -

 (9حقوق مدنی ) - 23   √ 9 مسئولیت های مدنی خاص 29

 واحد 29 

 

 بگذراند و نمودهواحد از دروس اختیاری را انتخاب  13حداقل  در  طول دوره کارشناسی دانشجو ملزم است . 

 تواند همزمان با درس پیش نیاز ارائه گردد.پیش نیاز میدارای روس دهر یك از ، آموزشی یب گروهدر موارد ضرورت با تصو 

  آموزشی، با تصویب گروه  و... اجرای احکام مانند رویه قضایی، آیین دادرسی، دروسی که دارای جنبه های عملی هستنددر

 اختصاص داده شود. و حل مساله کار عملی ،به تمرین عالوه بر ساعات موظف درس ساعاتی

 ارائه خواهد شد. در هفته دو ساعت اختیاری  وس تك واحدیکلیه در 

 

 

 

 

 

 



 pg. 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 هاسرفصل
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 دروس پایه -الف

 مقدمه علم حقوق

√

 جبرانی

√ 

 

فراگیری عمیق و نظام مند  به منظور آمادگی جهتآشنایی دانشجویان رشته حقوق با کلیات دانش حقوق  :درس توجيه

 .این رشتهدروس اصلی 

، قواعد قهای علم حقوها و گرایشعمومی آن مانند شاخه آشنایی دانشجویان با کلیات دانش حقوق و مباحث :هدف

مختلف درباره مبانی و اهداف های ، مکاتب و دیدگاهیف و رابطه آن دو با یکدیگرو تکل، حق های آنهاحقوقی و ویژگی

، قلمرو و اجرای قواعد حقوقی و ن و اسالم، منابع حقوقهای مهم حقوقی با تاکید بر نظام حقوقی ایرا، نظامحقوق

 .فسیر قواعد حقوقی و فنون استنباطهای تسرانجام شیوه

 

 سرفصل ها:

 ق دانش حقو –فصل اول
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 تعاریف و مفاهیم  -1

 رابطه علم حقوق با سایر علوم مرتبط -3

 های علم حقوقشاخه -2

 قواعد حقوقی –فصل دوم 

 تعریف و ضرورت  -1

 اوصاف و ویژگی ها  -3

 انواع قواعد حقوقی  -2

 : حق و تکلیف موضوع قواعد حقوقی -1

 ، اخالق و دین رابطه قواعد حقوقی با عدالت -9

 مبانی و اهداف حقوق   –فصل سوم 

 ( وق طبیعی ، پوزیتیویستی و اسالمیمکاتب حقاز منظر  مبانی ) -1

 (، پوزیتیویستی و اسالمیمکاتب حقوق طبیعیاز منظر  اهداف ) -3

 نظام های مهم حقوقی  –فصل چهارم 

 ، کامن الو، سوسیالیستی و .... ژرمنی -ر دینی: نظام حقوقی رومی نظام های حقوقی غی -1

 و اسالم حقوق یهود، مسیحیت :های حقوقی دینینظام -3

 منابع حقوق -فصل پنجم

 های حقوقی دینی نظام -1

 دینیغیر های حقوقی نظام -3

 اجرای قواعد حقوقی  قلمروی –فصل ششم 

 در مکان  -1

 در زمان  -3

 تفسیر قواعد حقوقی و فنون استنباط  –فصل هفتم 
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 مفهوم تفسیر و ضرورت آن  -1

 انواع تفسیر و مکاتب تفسیری  -3

 شیوه های تفسیر  -2

 ایران تفسیر در حقوق  -1

 ارزشيابی:

  :فارسی منابع

 ، تهران، گنج دانش، آخرین سال انتشارمقدمه عمومی علم حقوقجعفری لنگرودی، محمد جعفر،  -

 ین سال انتشار ، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، آخرمقدمه علم حقوقحیاتی، علی عباس،  -

 آخرین سال انتشار، سمت ، تهران، به حقوق ایران و اسالم مقدمه علم حقوق با رویكرد، دانش پژوه، مصطفی -

 ، تهران، شرکت سهامی انتشارات، آخرین سال انتشار  فلسفه حقوقکاتوزیان، امیرناصر،  -

 آخرین سال انتشارهران، شرکت سهامی انتشار، ت، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، کاتوزیان، امیرناصر -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -
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 (9الملل عمومی )  حقوق بين

√

√

های حقوقی امروزی است که با توجه به گسترش فزاینده روابط  ترین شاخهالملل یکی از مهم حقوق بین: توجيه درس

المللی اعم از دولتی و خصوصی، اهمیت و ضرورت شناخت آن فزونی یافته است. آشنایی دانشجویان حقوق با  بین



 pg. 23  

توان بدون در نظر گرفتن  الملل از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه دیگر نمی ق بینالمللی و حقو قواعد بین

های درون کشورها را به خوبی سامان داد. لذا دانشجویان باید در  المللی و ارتباط برون مرزی، فعالیت های بین فعالیت

ع شده در آن و همچنین ارتباط میان حقوق الملل، کلیاتی از این رشته و تحوالت واق ابتدای ورود به مباحث حقوق بین

الملل را با شناخت منابع آن درك  الملل و حقوق داخلی را مورد مطالعه قرار داده و فضای کلی حاکم بر حقوق بین بین

 نمایند.

 الملل، درك جایگاه اجتماعی این رشته در تنظیم روابط آشنایی با مفاهیم، مبانی و تحوالت تاریخی حقوق بین: هدف

 المللی. اجتماعی از طریق مقایسه با حقوق داخلی و در نهایت پی بردن به منابع و اسناد موجود در عرصه بین

 سرفصل ها:

 الملل تعریف و ماهیت حقوق بین -9

 الملل حقوق بین سیر تاریخی تحوالت -3

 الملل مبانی حقوق بین -2

 الملل و حقوق داخلی رابطه حقوق بین -9

 الملل منابع حقوق بین -1

 المللی دادگستری اساسنامه دیوان بین 23ده منابع ما -

 منابع جدید -

 الملل اسالم و حقوق بین -6

 

 ارزشيابی:

 منابع فارسی: 
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نشر علوم انسانی، آخرین مرکز تهران، ، ترجمه مصطفی محقق داماد، سلوک بين الملل دولت اسالمیحمیداله، محمد،  -9

 سال انتشار.

 گنج دانش، آخرین سال انتشار. ،تهران، الملل عمومی حقوق بين  ضیایی بیگدلی، محمد رضا، -3

 امیرکبیر، آخرین سال انتشار. ،، تهران1و  2، جلد سياسی فقهعمید زنجانی، عباسعلی،  -2

، آخرین میزان ،آقایی و محمد حسین حافظیان، تهران، دو جلد، ترجمه داوود الملل عمومی حقوق بينفن گالن، گردهارد،  -9

 سال انتشار.

 آخرین سال انتشار.، میزان ،ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران الملل در جهان نامتحد، حقوق بينکاسسه، آنتونیو،  -1

ات، آخرین سال اطالع ،، ترجمه حسن حبیبی، تهرانعمومی الملل بين حقوقکك دین، نگوین، دییه، پاتریك و پله، آلن،  -6

 انتشار.

 آخرین سال انتشار.، سمت ،تهران جلد اول، ،المللاسالم و حقوق بينگروهی از نویسندگان،  -8

حقوقی بین الملل جمهوری  دفتر خدماتتهران،  ، ترجمه بهمن آقایی،کليات نوین حقوق بين المللمایکل اکهرست،  -7

 اسالمی ایران، آخرین سال انتشار.

 آخرین سال انتشار.، سمت ،، تهرانعمومی الملل بين حقوقو ...، موسوی، سیدفضل اهلل  -1

 آخرین سال انتشار.، میزان ،، تهرانعمومی الملل بين حقوقهای  زاده، رضا، بایستهموسی -99

 شهر دانش، آخرین سال انتشار. ،لو، تهرانم زمانی و مهناز بهرام، ترجمه دکتر سید قاسالملل حقوق بينواالس، ربکا،  -99

 لمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت ع -13

 

 منابع انگليسی:

9- P.Bobbitt, Public international law, in: Dennis Patterson, A Companion to Philosophy of Law 

and Legal Theory, Wiley-Blackwell, 3313 

3- M.Evans, International Law, first edition, oxford university press, 3332 

2- Cassese, International Law, 3nd edn, Oxford, 3339 

9- I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edn, Oxford, 3332 

1- R. Higgins, Problems and Process, Oxford, 1551 

6- D. Degan, Sources of International Law, The Hague, 1552 

8- A. Boyle and C. Chinkin, The Making of International Law, Oxford, 3332 

7- A. Pellet, ‘Article 23’ in The Statute of the International Court of Justice: A Commentary 

(eds. A. Zimmermann, C. Tomuschat and K. Oellers-Frahm), Oxford, 3336 

1- A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3nd edn, Cambridge, 3332 



 pg. 25  

01- Malcolm N. Shaw - International Law, 6th  
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 (9) حقوق اساسی

√

√

 

برای آشنایی با علم حقوق ضروری است ابتدا قانون اساسی به عنوان قانون مادر، بازشناسانده شود. در  توجيه درس:

و نیز حقوق و تکالیف مردم و روابط  هاهای آن و نیز روابط میان این بخشقوانین اساسی ساختار دولت و تفکیك بخش

ی است که آشنایی با موارد فوق برای ورود به سایر مباحث دانش گیرد. بدیهمورد بررسی قرار می میان آن ها و دولت

       حقوق اجتناب ناپذیر است.

دولت، حاکمیت،  تاریخ حقوق اساسی، آشنایی دانشجویان با مباحث مربوط به حقوق اساسی از قبیل هدف درس:

 .حقوقی مکاتبسایر در حقوق اسالم و حکومت 

:هاسرفصل    

 مفهوم حقوق اساسی .9

 تعریف  -الف

 هاویژگی -ب

 موضوع حقوق اساسی .3

 مفهوم دولت -الف
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 نظام سياسی( -انواع دولت )ساختاری -ب

 تاریخ حقوق اساسی .2

 اول: در جهان

 دوم: در ایران

 قبل از نهضت مشروطه -الف

 مشروطیت -ب

 جمهوری اسالمی ایران -ج

 منابع حقوق اساسی در ایران و سایر نظام ها .9

 اول: منابع موضوعه

 انون اساسی )مفاهیم، انواع و دادرسی اساسی(ق -الف

 سایر منابع موضوعه -ب

 دوم: منابع عرفی )عرف های اساسی(

 سوم: رویه های اساسی

 چهارم: نظریه ها

 عناصر تشکیل دهنده دولت .1

 اول: جمعیت

 ملت -الف

 امت -ب

 دوم: سرزمین
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 اعتباری )محدود به مرز( -الف

 و دار الکفر(اعتقادی ) دار االسالم، دارالحرب  -ب

 سوم: حاکمیت

 مفهوم حاکمیت -الف

 نظریه های منشا حاکمیت -ب

 دین ساالری )تئوکراسی( .9

 مردم ساالری )دموکراسی(  .3

 مردم ساالری دینی )والیت فقیه(  .2

 چهارم: حکومت

 مفهوم حکومت -الف

 انواع حکومت -ب

 نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی(ریاستی، پارلمانی،  -ارتباط قوا )تفکیك قوا، تداخل قوا و استقالل قوا .1

 .نظام های سیاسی3

 جمهوری )دینی، سکوالر، الئیك( -

 ، مشروطه(هسلطنتی )مطلق -

 ارزشيابی:
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 :فارسی منابع

 ، آخرین سال انتشار، قم، بوستان کتابی ایراننگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسالمارسطا، محمدجواد،  -

 ، تهران، نشر پایدار، آخرین سال انتشارکليات حقوق اساسیاصالنی، فیروز و پروین، خیراهلل،  -

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آخرین سال انتشارگزینش رهبر و نظارت بر اوجوان آراسته، حسین،  -

، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، آخرین انون اساسی جمهوری اسالمی ایرانمبانی حاکميت در قجوان آراسته، حسین،  -

 سال انتشار

 ، تهران، نشر اطالعات، آخرین سال انتشارحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانشعبانی، قاسم،  -

 ، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشارحقوق اساسیطباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  -

 ، تهران، انتشارات جنگل، آخرین سال انتشاراسیمبانی حقوق اسعباسی، بیژن،  -

 ، تهران، دانشگاه تهران، آخرین سال انتشارحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانعمید زنجانی، عباسعلی،  -

 ، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، آخرین سال انتشاردادرسی اساسیغمامی، سید محمد مهدی،  -

 ، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشاردهای سياسیحقوق اساسی و نهاقاضی، سید ابوالفضل،  -

 9217مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال  -

 9267مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال  -

، تهران، انتشارات بین المللی المهدی، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایراننجفی اسفاد، مرتضی و فرید، محسنی،  -

 ال انتشارآخرین س

 ، تهران، سمت، آخرین سال انتشارکليات حقوق اساسیویژه، محمدرضا،  -

 آخرین سال انتشار نشر میزان، ، تهران،1، جلد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمی، سیدمحمد،  -

 ، آخرین سال انتشار، تهران، نشر میزان3، جلد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانمی، سیدمحمد، هاش -

 ت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی.مقاال -
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 حقوق ماليه عمومی

√

√
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مالیه عمومی، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط دولت و مردم در امور مالی است. مبنای حقوق توجيه درس: 

 ،. حقوق مالیاتیمالیاتی و حقوق بودجهگیرد که عبارتند از: حقوق ارتباط مسائل مالی و حقوق در دو محور شکل می

چارچوب حقوقی مسائل  ،دجهدهد. حقوق بوچارچوب حقوقی بخش مهمی از روابط شهروندان با دولت را شکل می

کند. از این رو ضروری است که دانشجویان حقوق با هر دو عرصه در نظام حقوقی اسالم و مالی دولت را مشخص می

 جمهوری اسالمی ایران آشنا شوند. 

و های عمومی، حقوق مالیاتی آشنایی دانشجویان با مبانی مالیه عمومی و حقوق مالی، درآمدها و هزینههدف درس: 

 حقوق بودجه در نظام حقوقی اسالم و جمهوری اسالمی ایران

 : سرفصل ها

 مبانی و کليات 9بخش 

 الف: تعریف، موضوع، جایگاه و اهمیت مالیه عمومی در اسالم و حقوق موضوعه

 ب: تعریف، تاریخچه حقوق مالیه عمومی و حقوق مالی و نسبت بین آنها

 نظام حقوقی اسالم و حقوق موضوعه ج: منابع و جایگاه حقوق مالیه عمومی در

 درآمدهای عمومی در نظام حقوقی اسالم و حقوق موضوعه -3بخش 

 درآمدهای عمومی در نظام مالیه عمومی اسالمالف: 

 های متغیر(های ثابت شامل خمس و زکات و مالیاتدرآمدهای مالیاتی )مالیات .1

 )انفال و فیء( های حکومت اسالمیها و داراییدرآمدهای حاصل از مالکیت .3

 درآمدهای عمومی در حقوق موضوعه ب:

 های غیر مستقیم(های مستقیم و مالیاتدرآمدهای مالیاتی )مالیات .1

 ها و خدمات دولتیها، داراییدرآمدهای حاصل از مالکیت .3

 درآمدهای استقراضی و درآمدهای پولی .2

  ههای عمومی در نظام ماليه عمومی اسالم و حقوق موضوعهزینه -2بخش 
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 های عمومی در نظام مالیه عمومی مفهوم، ماهیت، اهمیت و انواع هزینه الف:

 های عمومی در حقوق موضوعهمفهوم، ماهیت، اهمیت و انواع هزینه ب:

 حقوق مالياتی در نظام حقوقی اسالم و حقوق موضوعه -9بخش 

 ها در اسالم و حقوق موضوعهو انواع مالیاتها های مالیات، اصول مالیاتتعریف مالیات و حقوق مالیاتی، ویژگی الف:

 منابع مالیاتی  ب:

 تشخیص و وصول مالیات ج:

 دادرسی مالیاتی  د:

 حقوق بودجه در نظام حقوقی اسالم و حقوق موضوعه -1بخش 

 مفهوم، تعریف، ماهیت و تاریخچه و اصول بودجهالف: 

 بودجه( ساختار و اهداف نظام حقوق بودجه )تهیه و تنظیم و تصویب ب:

 اجرا و نظارت بر اجرای بودجه ج:

 

 منابع فارسی: 

، مترجم فتحعلی اکبری، اصفهان، های مالی دولتهای اسالمی از آغاز تا نيمه دوم قرن سومخراج و نظامالریس، ضیاالدین،  -

 ارات دانشگاه اصفهان، آخرین سال انتشارانتش

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آخرین سال انتشار هزینه و درآمد دولت اسالمیآقانظری، حسن و گیلك،محمدتقی،  -
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 آخرین سال انتشار ، تهران، میزان،حقوق ماليه عمومیرستمی، ولی،   -

 آخرین سال انتشار ، قم، خانه خرد،یين دادرسی آنحقوق مالياتی و آ، مالکی، هوشنگ و عباسی، عباداله -

 آخرین سال انتشار ، تهران، نشر جنگل.های مالياتی ایران حقوق و تكاليف متقابل مودیان و دستگاه،  مجیبی فر، محمد صادق -

 آخرین سال انتشار ، نشر آن، تهران، خمس و ماليات در اسالممشایخ، محمود ،  -

 بط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 9حقوق اداری )  

√

-  
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- 

√

ط اداری میان نهادهای اداری دولت و نیز رابطه میان نهادهای دولت و مردم در حقوق عمومی روابتوجيه درس: 

گیرد. ضروری است بسیار اهمیت دارد. به عالوه اعمال گوناگون اداری و نظارت بر آنها نیز بسیار مورد بحث قرار می

ه کارشناسی آشنا دانشجویان حقوق با مبانی و کلیات موارد فوق از منظر حقوق اسالم و حقوق موضوعه در دور

 شوند. 

آشنایی دانشجویان با حقوق حاکم بر نهادها و اعمال اداری در جمهوری اسالمی ایران از منظر اسالم و هدف درس: 

  حقوق موضوعه

 مفاهيم حقوق اداری از منظر حقوق اسالم و حقوق موضوعه .9

 ها و مشخصات حقوق اداری  الف: مفاهیم، تعاریف و ویژگی

 های حقوق قوق اداری با سایر گرایشب: ارتباط ح

 ج: سیر تکوین و تحول حقوق اداری در اسالم و حقوق موضوعه 

 د: هدف و ضرورت حقوق اداری  

 مبانی و منابع حقوق اداری در اسالم و حقوق موضوعه. 3

 منابعالف: 

 احکام حکومتی، منابع و موازین اسالمی و احکام و فتاوای معتبر .1

 های کلی ذیربطقانون اساسی، سیاست .3

 قوانین و مقررات .2
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 های حقوقی رویه قضایی، عرف و آموزه .1

 مبانی ب: 

 . سیر تحول در مبانی حقوق اداری 1

 . هدف و ضرورت حقوق اداری 3

 جایگاه اعمال اداری در اسالم و حقوق موضوعه .2

 ها و انواع اعمال اداریالف: تعریف، ویژگی

 ضایی و سیاسیب: تفاوت عمل اداری با اعمال تقنینی، ق

 اصول حاکم بر حقوق و نظام اداری در اسالم و حقوق موضوعه  .9

 الف: اصول کلی حقوق اداری

 ب: اصول حاکم بر نظام اداری )اصل سلسله مراتب، اصل والیت پذیری و اصل مرجعیت و ...(

 های اداری در اسالم و حقوق موضوعهسازمان .1

 الف: اشخاص حقوقی در حقوق اداری 

 داری ب: مناصب ا

 های اداریج: سازمان

 د: تمرکز و عدم تمرکز در حقوق موضوعه

 نظارت بر اداره در اسالم و حقوق موضوعه .6

 نظارت در اسالم و حقوق موضوعه  الف: مبانی و اصول

 ارت )قضایی، اداری و سیاسی و ...(ب: انواع نظ

 ارزشيابی:
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 :فارسی منابع

 ، آخرین سال انتشار، تهران، نشر میزان3و  9حقوق اداری امامی، محمد، استوار سنگری، کورش،  -

 ، آخرین سال انتشار، تهران، نشر میزانحقوق اداریانصاری، ولی اهلل، کلیات  -

 ارآخرین سال انتش سمت، ، تهران،حقوق اداریطباطبایی موتمنی، منوچهر،  -

 ، آخرین سال انتشار، تهران، سمتحقوق اداری تطبيقیطباطبایی موتمنی، منوچهر،  -

 ، تهران، نشر دادگستر، آخرین سال انتشارحقوق اداریعباسی، بیژن،  -

تهران، انتشارات ، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداریعمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم،  -

 انتشار دانشگاه تهران، آخرین سال

 ، آخرین سال انتشار، تهران، نشر دادگسترحقوق اداریموسی زاده، ابراهیم،  -

 ، تهران، سمت، آخرین سال انتشارحقوق اداری تطبيقیهداوند، مهدی،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 (9) اصول فقه

√

- 

√

های مدنی و جزایی بر فقه اسالمی و با توجه به ابتنای حقوق جمهوری اسالمی ایران به ویژه در حوزهتوجيه درس: 

انی استنباط آن، آموزش اصول فقه در مقطع کارشناسی ضرورت آشنایی و مراجعه دانشجویان به متون فقهی و مب

 واحد پیش بینی شده است. 1ضروری است. از این رو درس اصول فقه در دو عنوان و جمعاً به ارزش 

 عنوان پایه و مبنای درك و استنباط فقه و حقوق.  آشنا ساختن دانشجویان با علم اصول فقه به هدف:

 :سرفصل ها

مقدّمه، وضع الفاظ، اوامر و نواهی، مفهوم و منطوق عام و خاص، مطلق و مفید، مجمل و ) مباحث الفاظ -9بخش 

 (مبین
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 (کتاب، سنّت، اجماع، عقل، قیاس و ادلّة دیگر)منابع استنباط احکام   -3بخش 

 منابع: 

، قم، انتشارات حقوق اسالمی، ترجمه و تبيين اصول االستنباط تاليف عالمه حيدری، عباس و مسجدسرایی، حمید، زراعت -

 رآخرین سال انتشا

، قم، پیام نوآور، آخرین مظفر محمدرضا عالمه فقه اصول تبيين و ترجمه کاملترینزراعت، عباس و مسجدسرایی، حمید،  -

 سال انتشار

 آخرین سال انتشار ،سمت ،، تهرانکاربردی فقه اصول ی، سعید،حسین وشریعتی فران قافی، -

، آخرین تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسالمی ،دفتر دوم( -مباحثی از اصول فقه )دفتر اولمحقق داماد، سیدمصطفی،  -

 سال انتشار 

 ال انتشارانتشارات دانشگاه تهران، آخرین س تهران،،مبانی استنباط حقوق اسالمیمحمدی، ابوالحسن،  -

 ، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، قم، دارالفکر، آخرین سال انتشاراصول فقهمظفر، محمدرضا،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -
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 تجار و اعمال تجاری  (9)حقوق تجارت 

√

- 

√

 آنها برای خاصی تكاليف و حقوق و هستند ای ویژه مقررات شمول تحت تجار که این به توجه با توجيه درس:

 ویژه اهميت از ای جامعه هر در تجار نقش لحاظ با مقررات از بخش این که این به توجه با و دارد وجود

 .گردند مطلع حقوق مهم بخش این از دانشجویان است الزم است برخوردار
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فعالین صحنه بازرگانی، انواع قراردادهای تجاری، مسئولیت های ناشی از اعمال آشنا ساختن دانشجویان با  هدف:

 در موضوع حقوق تجارت است.  تجاری و خصایص، تکالیف و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی

 :سرفصل ها

 کلیات( 9

 رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی  (3

 انواع معاملة تجاری ذاتی )توزیعی، خدماتی، تسهیالتی، کمکی(( 2

 مفهوم حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن )قانون، فقه اسالمی، عرف، رویة قضایی( (9

 نظریات موضوعی و شخصی حقوق تجارت (1

 های قانونی تجارتها و ممنوعیتم و مصادیق تاجر، شرایط اشتغال به تجارت، محدودیتمفهو (6

 مفهوم تاجر و ضوابط تعیین آن  (8

 های تجارتها و ممنوعیتمحدودیت (7

 مفهوم معاملة تجاری و اقسام آن )ذاتی، تبعی، حکمی( (1

 اعمال معامالت تجاری (99

 اشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری(تکالیف و الزامات قانونی تجّار )د (93

 شرایط اشتغال به تجارت  (92

 تاریخچه حقوق تجارت 

 های حقوقجایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران و ارتباط آن با اقتصاد و سایر شاخه (91 

 های نوین تجاریآشنایی با قراردادهای تجاری  و انواع قرارداد (96 
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 ایندگی تجاری و قائم مقامی تجاریعاملیت، نم (98

 تکالیف و الزامات تاجر )تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری }حسابداری{ و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری( (97

 های دیگر حقوق و سایر علومجایگاه حقوق تجارت و ارتباط آن با رشته (91 

 اعمال تجاری (39

 های فکری صنعتی و تجاری مالکیت (39

 های فکری تجاری و نام تجاری، عالمت تجاری، برند، حق کسب و پیشه و تجارت یتمالک (33 

 ها و ترسیمات منفی، دانش منفیرحهای فکری صنعتی، حق اختراع، طمالکیت (32  

 :فارسیمنابع 

، سمت انتشارات ،تجاری فعاليت سازماندهی و تجار ,تجاری معامالت ,کليات ,تجارت حقوق، اع، ربیاسکینی -

 آخرین سال انتشار

 ، آخرین سال انتشارتهران ، بازرگانی حقوق ، عبدالحمید، اعظم -

  ، آخرین سال انتشار ، تهران، گنج دانشحقوق تجارت در آراء دیوانعالی کشوربازگیر، یدا...،  -

 ، آخرین سال انتشاردادگستر نشر ، تهران ،اول ج ،تجارت حقوق ن،حس ،یتهران ستوده -

 انتشارات ققنوس، آخرین سال انتشار تهران، ، اسناد و دعاوی تجاری در آراء و انتقالعرفانی، توفیق،  -

 ، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، آخرین سال انتشارحقوق تجارت، عرفانی ، محمود -

 ، آخرین سال انتشارتهران ،بازرگانی حقوق ، کریم ، کیایی -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 نجوریاشخاص و حمایت از مح (9)حقوق مدنی 

√

- 
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√

 و آن انواع و شخص مفهوم از اطالع است، اشخاص روابط تنظیم حقوق هدف که این به توجه با توجيه درس:

 مباحث جزو کنند اداره را خود امور دیگران دخالت بدون توانند نمی که است اشخاصی بر ناظر که مقرراتی همچنین

 .است آن دار عهده در این که شود می محسوب حقوق اولیه

 است. جورینباحث حقوقی مربوط حقوق اشخاص و محمآشنا ساختن دانشجویان با  هدف:

 ( کلّيات:9

 بند یك: مفهوم شخص و شخصیت 

 بند دو: رابطة شخصیت و اهلیت 

 بند سه: حقوق مربوط به شخصیت

 بند چهار: حمایت از شخصیت انسان.

 عی: ( شخص طبي3

 های شخص طبیعی  بند یك: وجود و ویژگی

 نام و نام خانوادگی )تعیین، تغییر و آثار آن( و اسناد سجلی -

 اقامتگاه  -

 تابعیت  -

 بند دو: آغاز و پایان وجود شخص طبیعی 

 بند سه: شخصیت حقوقی جنین

 بند چهار: غایب مفقود االثر و امور مالی و غیرمالی او 
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 ضی.بند پنج: حکم موت فر

 ( شخص حقوقی:2

 بند یك: مفهوم اقسام شخص حقوقی

 بند دو: آغاز و پایان شخص حقوقی

 بند سه: ممیّزهای شخص حقوقی

 بند چهار: وضع حقوقی شخص حقوقی

 جوران:( مح9

 جر(ح. اسباب 9جر ح. مبنای 1جر ح. اوصاف 2. اهلیت 3جر ح. مفهوم 1بند یك: کلّیات )

 جوران(ح. سایر م1. مجنون 2. غیر رشید 3. صغیر 1جور )حبند دو: انواع م

 ت: ( قيوم1

 . قیّم...(2. وصی 3. ولی 1بند یك: تعاریف )

 بند دو: موارد نصب قیّم 

 بند سه: تشریفات نصب قیّم 

 بند چهار: شرایط نصب قیّم 

 بند پنج: احکام نصب قیّم 

 بند شش: اختیارات و وظایف قیّم 
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 :فارسی منابع

  انتشار  سال ، آخریناسالمی انتشارات ،تهران ،1 ج ،مدنی حقوق ،سید حسن ،امامی  -

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشار9حقوق مدنیحیاتی، علی عباس،  -

  تنبرگ، آخرین سال انتشار ، گومشهد، یمدن حقوق در اهليت و شخصيت، محمدحسین ،ساکت -

  انتشار  سال ، آخرینمیزان، تهران، اموال و اشخاص، اول جلد ،مدنی حقوق مقدماتی دوره، حسین سید، صفایی -

  ، آخرین سال انتشار سمتتهران،  ،محجورین و اشخاصسیدمرتضی،  زاده، قاسم ، سیدحسین،صفایی -

 ت حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجال    -
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 اموال و مالكيت (3)حقوق مدنی 

√

- 

√

شود و از آن برخوردار شود حقوق مالی نامیده میبخش مهمی از حقوقی که هر شخض ممکن است توجیه درس: 

برای درك مقررات ناظر به آن الزم است درك صحیحی از اموال و مالکیت و طرق تحصیل آن به دست آید که این 

 درس متکفل آن است.

و آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم اموال و مالکیت و حدود و مشخصات آن و طرق تحصیل مالکیت و آثار  هدف:

 است.احکام تصرف به عنوان مالکیت 

 :سرفصل ها

 کلّيات  -9بخش 

 الف( تعریف مال 

 ب( تعریف مالکیت 

 انواع مال و مالكيت  -3بخش  

 الف( انواع مال 
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 ب( انواع مالکیت 

 حق انتفاع  -2بخش 

 حق ارتفاق و حقوق دیگر  -9بخش 

 وقف -1بخش 

 امالک مجاور -6بخش 

 اسباب تملک  -8بخش 

 قاعدة تصرّف و آثار آن. -7بخش 

 ارزشيابی:

 

 منابع فارسی:

 انتشار سال ، آخرینکتابفروشی اسالمیهتهران، ،  حقوق مدنیسیدحسن،  ،امامی -

 انتشار. ، تهران، گنج دانش، آخرین سالحقوق اموالجعفری لنگرودی، محدجعفر،  -

 ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، آخرین سال انتشارتحریر الوسيله، کتاب الوقفخمینی، روح اهلل،  -

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشاراشخاص و اموال سیدحسین، ،صفایی -

  انتشار سال ، آخرین های مرتبطجلد، اموال و مالكيت حقوق مدنیامیرناصر، کاتوزیان،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -
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 کليات حقوق جزا

√

- 

√

یین آهای حقوق جزایی در دروس جزای عمومی و اختصاصی و شبا توجه به تخصصی شدن آموز توجيه درس:

دارسی کیفری و لزوم آشنایی کلی دانشجویان به عموم مسائل کیفری و ساختار کلی و تقسیمات عمده کیفری ایران 

های تخصصی جزایی، درس کلیات حقوق جزا، به عنوان مقدمه ورود به مباحث تخصصی جزایی در قبل از آموزش

 ناسی ضرورت دارد. دوره کارش

 مات مسائل حقوق کیفری و ساختار و تقسیمات عمده کیفری ایرانوآشنایی دانشجویان با عم هدف:

 : سرفصل ها
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 محتوا و موضوع حقوق جزایی  ـ9

 گی، مسئولیت جزاییآشنایی با مفاهیم جزایی، جرم، مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی، بزهکاری، بزه دیده -

ختیارات و وظایف دولت در مبارزه با بزهکاری و تحوالت آن )جرم انگاری، کیفرگذاری، قواعد ناظر به ا -

 تعقیب و مجازات بزهکاران(

 منابع حقوق جزا در حقوق ایران  -3

منابع الزامی )قانون اساسی، قانون عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و آراء وحدت رویه )رویه   -

 قضایی به معنای خاص( 

 معتبر اسالمی و فتاوای فقهی  منابع   -

 منابع ارشادی )رویه قضایی به معنای عام، نظریات علمی حقوق و فقه، عرف و عادت(  -

 های حقوقی دیگر و سایر علوم جایگاه حقوق جزایی و ارتباط آن با رشته ـ 2

 جایگاه و  اهمیت   -

 های دیگر حقوقی و سایر علوم ارتباط آن با شاخه  -

 و واکنش اجتماعی علیه آن  پدیده مجرمانه -9

 پدیده مجرمانه   -

 واکنش اجتماعی   -

واکنش اجتماعی )مجازات: سالب حیات، سالب آزادی، محدود کننده آزادی، سالب حقوق، مالی، ع انوا -

 های حبس و اقدامات تأمینی(جایگزین

 ها )مکتب کالسیك، مکتب تحققی، مکتب دفاع اجتماعی و ...( تحوالت ناظر به واکنش -
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  الف: منابع فارسی

 . آخرین سال انتشار ر محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان،، ترجمه دکترساله جرایم و مجازات هابکاریا، سزار ،  -

 .آخرین سال انتشار میزان،، تهران، نشر مقدمه علم حقوق کيفریجعفری، مجتبی،  -

 .آخرین سال انتشار ، نشر میزان،اصول راهبردی حقوق کيفریحیدر عالمه، غالم،  -

، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم مفاهيم بنيادین حقوق کيفریفلچر، جورج پی،  -

 تشار.اسالمی رضوی، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، آخرین سال ان

 . آخرین سال انتشار، انتشارات مجد تهران، ،ات اسالمیمحشای قانون مجازایرج، گلدوزیان،  -

 .نشر میزان، آخرین سال انتشارتهران، ، مینگاهی به قانون مجازات اسال، نوربها، رضا    -

 .آخرین سال انتشاراعتمادی، انتشارات جنگل، ، ترجمه امیر مبانی حقوق کيفری انگلستانهرینگ، جاناتان،     -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی   -

 

 

 ب: منابع انگليسی

1- A.Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford University Press, 1th
ed, 3332.  

3- J.Dressler, Understanding Criminal Law, LexisNexis, 6th
ed, 3313.  

2- P.Carlan, L.Nored and R.Downey, An Introduction to Criminal Law, Jones and Bartlett 

Publishers, 3311.  

1- N.Lacey, C.Wells and O.Quick, Reconstructing Criminal Law: Text and Materials, 

Cambridge University Press, 2rd
ed, 3336.  

9- J.Hall, General Principles of Criminal Law, The Lawbook Exchange, 3nd
ed, 3339.  

6- G.P.Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law, Oxford University Press, 1553.  

 ج. منابع فرانسه
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1. Patrick Kolb, Laurence Leturmy, L'essentiel du droit pénal général, Gualino- 2115. 

2. PRADEL, Jean. Droit penal general. Cujas, 2118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزایی( 3قواعد فقه )

√

- 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/patrick-kolb-19804
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/laurence-leturmy-19875
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/l-essentiel-du-droit-penal-general-2015-2016-9782297047678
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/l-essentiel-du-droit-penal-general-2015-2016-9782297047678
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√

 

آشنایی اجمالی دانشجویان با قواعد فقه جزایی ضروری  ،نظر به ابتنای قوانین کیفری ایران بر فقه جزایی: توجيه درس

 .  است

 شود.آشنایی دانشجویان با قواعد مبنایی فقهی که در جرم انگاری و کیفرنگاری به کار گرفته می: هدف

 : کلیاتالف

 مفاهیم  -1

 اقسام قاعده فقهی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه   -3

 کاربرد قاعده فقهی -2

 : قواعد فقهی کیفریب

 قاعده قبح عقاب بالبیان -1

 قاعده وزر -3

 قاعده درء -2

 اعانه بر اثم منع -1

 قاعده جب -9

 قاعده تحذیر -6

 قاعده القود -2

 قاعده اغتدا -3

 اضطرار -5

 اکراه  -13

 قاعده حرمت دم مسلمان    -11
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 منابع فارسی:

  آخرين سال انتشار.می، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسال تهران، ،قواعد فقهي حسینعلی، باي، -

 آخرين سال انتشار.انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(،  تهران، ، دو جلدي،قواعد فقهبهرامی احمدي، حمید،  -

 آخرين سال انتشار.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ، قواعد فقه جزاييحاجی ده آبادي، احمد،  -

 آخرين سال انتشار.پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی،  تهران، ،قواعد فقه ديات: مطالعه تطبيقيحاجی ده آبادي، احمد،  -

  آخرين سال انتشار، سمت، قواعد فقه بخش حقوق جزاعمید زنجانی، عباسعلی،  -

 مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوي، ،قواعد فقه جزاييگروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسالمی رضوي،  -

 آخرين سال انتشار.

 آخرين سال انتشار.، مركز نشر علوم اسالمی، قواعد فقه، بخش جزايي، سید مصطفی، محقق داماد -

 آخرين سال انتشار.نشر میزان،  تهران، ،قواعد فقه ابوالحسن، محمدي، -

 آخرين سال انتشار.، انتشارات مجدتهران، ، 1، ج قواعد فقهيه ،سیدمحمد موسوي بجنوردي، -

 آخرين سال انتشار.انتشارات مجد، تهران، ، 2ج  ،قواعد فقهيه ،موسوي بجنوردي، سیدمحمد -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 پيشگيری از جرم

-  

- 
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√

√

قانون اساسی جمهوری  196اصل  9: نظر به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم به ویژه با توجه به تاکید بند توجيه درس

 اسالمی ایران آشنایی دانشجویان با مبانی نظری پیشگیری از جرم و مهمترین انواع آن ضروری است.

کی از مفاهیم حوزه جرم شناسی و تبیین اصول حاکم بر پیشگیری و بیان آشنایی با مفهوم پیشگیری به عنوان ی: هدف

های( پیشگیری و در پایان اهداف و توجیهات آن، بررسی مبانی نظری پیشگیری از جرم و تشریح و توضیح انواع )گونه

از جمله سازمان  توجه و تمرکز بر جایگاه پیشگیری در سیاست جنایی ایران، برخی کشورها و نیز در سطح بین المللی

 .ملل متحد

 سرفصل ها:

 مفهوم پیشگیری، اصول و مبانی آن .9

 الف. مفهوم جرم شناختی و پیشگیری کیفری

ب. اصول حاکم بر پیشگیری )حضور همه جانبه ی دولت، مشارکتی بودن، قابلیت محاسبه و پایداری، حقوق بشر مدار 

 بودن و ...(

 ج. مبانی نظری پیشگیری

 یشگیری و جایگاه آن در سیاست گذاری جناییهای پگونه .3

 موقعیت مدار( -3فردمدار  -1ها )الف. گونه

 در رویکرد تطبیقی( -3در سیاست جنایی ایران  -1ب. سیاست گذاری جنایی )
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 منابع فارسی: 

 شماره(. 33، )تاکنون فصلنامه مطالعات پيشگيری از جرمحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری، دفتر ت -

 آخرین سال انتشار، مجلد( مقاالت پيشگيری از جرم1مجموعه مجلدات)دفتر تحقیقات کاربردی پلیس و پیشگیری،  -

 . آخرین سال انتشار میزان،نشر  تهران، ،گيری از جرممجموعه رویه های بين المللی پيششهرام ابراهیمی )مترجم(،  -

 . آخرین سال انتشار نشر میزان،تهران، ، اسی پيشگيریجرم شنشهرام ابراهیمی،  -

 . نشر میزان، آخرین سال انتشار تهران، ،يری از جرمکليات پيشگمحمدنسل،  ،غالمرضا -

 . نشر میزان، آخرین سال انتشار تهران، ،جرممبانی پيشگيری از محمدنسل،  ،غالمرضا -

 آخرین سال انتشار ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، تهران، انتشارات مجد،جرم شناسی پيشگيریریموند،  کسن، -

آخرین  ،، تهران، نشر میزانهای نوین پيشگيری از جرمرهيافتوقوع جرم قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از  -

 . سال انتشار

نشر میزان،  تهران، ، دو جلد،زه دیده شناسی و پيشگيری از جرم(، دانشنامه بنجفی ابرند آبادی، علی حسین )زیر نظر -

 .آخرین سال انتشار

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 دروس اختصاصی  (ب
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 قواعد فقه مدنی (9)قواعد فقه 

√

- 

√

های مدنی و جزایی بر فقه امامیه و وقی جمهوری اسالمی ایران در حوزهبا توجه به ابتنای نظام حق: درس توجيه

ن، آموزش قواعد فقه در دوره کارشناسی ضرورت از آبرداری روشمند و فهم و بهره ضرورت آشنایی با متون فقهی

 دارد. 

فقهی برای حلّ بسیاری از فروع فقهی و همچنین ارتقاء  احکام کلی و قواعدآشنا ساختن دانشجویان با هدف درس: 

 قدرت و توانایی ایشان در فهم مشکالت حقوقی و فقهی.

 : هاسرفصل 

 کلیات  -9بخش 

 قاعدة فقهی ( 1

 ی( مسألة اصول3

 ( احکام تأسیسی و امضائی احکام شرعی و عقلی تکلیفی و وضعی 2
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 ( مباحث شرط1

 مانع ،( سبب9

 قواعد  -3بخش 

 ( قاعدة الضرر و الضرار1

 ( قاعدة اعراض3

 ( قاعدة ضمان ید 2

 ( ضمان مقبوض به عقد فاسد 1

 ( قاعدة اتالف و تسبیب9

 ( قاعدة غرور6

 ( قاعدة اقدام2

 ( قاعدة صحّت3

 ده لزوم( قاع5

 ( قاعده انحالل یك عقد به چند عقد13
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 :فارسی منابع

، ج اول، تهران، قواعد فقه، مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی )با تطبيق بر قوانين(بهرامی احمدی، حمید،  -

 انشگاه امام صادق )ع(،  آخرین سال انتشار.انتشارات د

 ، تهران، سمت، آخرین سال انتشارقواعد فقهعمید زنجانی، عباسعلی،  -

 شر علوم اسالمی، آخرین سال انتشار، تهران، مرکز ن3و1، جلد قواعد فقه مدنیمحقق داماد، سید مصطفی،  -

 انتشار.، تهران، نشر دادگستر، آخرین سال قواعد فقهمحمدی، ابوالحسن،   -

 ، آخرین سال انتشارمدرسه االمام علی بن ابی طالب علیه السالم، قم، القواعد الفقهيهمکارم شیرازی،  -

 ، قم، نشر الهادی، آخرین سال انتشارالقواعد الفقهيهموسوی بجنوردی،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 (3اساسی )حقوق 

 ساختار حكومت و نهادهای اساسی

ساختار حكومت و 

 نهادهای اساسی

√

√

 

 سایر مکاتب حقوقیی اساسی و قوای حاکم در حقوق اسالم و بررسی تحلیلی ساختار حکومت ، نهادهاتوجيه درس: 
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جمهوری  حقوق اساسی سازماندهی قوای حاکم و انواع و کارکردهای آن در نظامآشنایی دانشجویان با هدف درس: 

 ی حقوقیاسالمی و سایر نظام ها

 ها:سرفصل

 سازماندهی قوای حاکم  -9بخش

 نسه(تفکیك قوا )مطلق: آمریکا، نسبی: فرا -الف

 تداخل قوا )انگلستان( -ب

 استقالل قوا )ایران( -ج

 انواع قوا و کارکردهای آن ها  -3بخش 

 قوه موسس -الف

 ماهیت  -

 ارکان )همه پرسی، مجلس موسسان، ترکیبی( -

 صالحیت -

 در حقوق اساسی ایران -

 

 قوه تعدیل کننده -ب

 ضرورت تشکیالت و کارکرد -

 در حقوق اساسی ایران -

 ( رهبری)ولی فقیه 

 شرایط و صالحیت ها -
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 تعیین و نظارت )مجلس خبرگان( -

 

 قوه مجریه -ج

 انواع )ریاستی، پارلمانی، نیمه ریاستی( -

 ارکان )پادشاهی، ریاست جمهوری( -

 صالحیت -

 در حقوق اساسی ایران -

 

 قوه مقننه -د

 ارکان )یك مجلسی، دو مجلسی( -

 سی و غیر مستقیم: مجلس(صالحیت )وضع قانون : مستقیم: همه پر -

 شورای نگهبان( -در حقوق اساسی ایران )مجلس -

 

 قوه قضاییه -ه

 ارکان )رئیس قوه قضاییه، قضات( -

 صالحیت )دادرسی: قضایی، اداری، سیاسی( -

 تشکیالت -

 در حقوق اساسی ایران -
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 نهادهای اساسی خاص– 2بخش

 مجمع تشخیص مصلحت نظام -الف

 ملیشورای عالی امنیت  -ب

 شورای عالی انقالب فرهنگی -ج

 شورای عالی فضای مجازی -د

 شوراها -ه

 صدا و سیما -و

 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  شورای -ز

 

 ارزشيابی:

 منابع فارسی: 

 ، آخرین سال انتشار، قم، بوستان کتابی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسالمی ایراننگاهارسطا، محمدجواد،  -

 ، تهران، نشر پایدار، آخرین سال انتشارکليات حقوق اساسیاصالنی، فیروز و پروین، خیراهلل،  -

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آخرین سال انتشارگزینش رهبر و نظارت بر اوجوان آراسته، حسین،  -

، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، آخرین مبانی حاکميت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانوان آراسته، حسین، ج -

 سال انتشار

 ، تهران، نشر اطالعات، آخرین سال انتشارحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانشعبانی، قاسم،  -

 ل انتشار، تهران، نشر میزان، آخرین ساحقوق اساسیطباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  -
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 ، تهران، انتشارات جنگل، آخرین سال انتشارمبانی حقوق اساسیعباسی، بیژن،  -

 ، تهران، دانشگاه تهران، آخرین سال انتشارحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانعمید زنجانی، عباسعلی،  -

 ، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، آخرین سال انتشاردادرسی اساسیغمامی، سید محمد مهدی،  -

 ، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشارحقوق اساسی و نهادهای سياسیاضی، سید ابوالفضل، ق -

 9217مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال  -

 9267مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال  -

انتشارات بین المللی المهدی، ، تهران، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایراننجفی اسفاد، مرتضی و فرید، محسنی،  -

 آخرین سال انتشار

 ، تهران، سمت، آخرین سال انتشارکليات حقوق اساسیویژه، محمدرضا،  -

 آخرین سال انتشار نشر میزان، ، تهران،1، جلد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمی، سیدمحمد،  -

 ، آخرین سال انتشارن، نشر میزان، تهرا3، جلد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانمی، سیدمحمد، هاش -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 
 
 
 

 

 

 

 

 

(2حقوق اساسی )  

 مردم و حكومت

√
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- 

√

 

انواع حکومت مردم و  حقوق و تکالیف مردم، حقوق بشر و حقوق شهروندی،: بررسی تحلیلی توجيه درس

 سازوکارهای اعمال آن ها در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران و سایر نظام ها

و ویژگی های حکومت مردمی در نظام حقوق  نقش مردم در حکومتآشنایی دانشجویان با نهاد رهبری، هدف درس: 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران و سایر نظام ها

:ها سرفصل  

 اول: حقوق و تكاليف مردم

 حقوق بشر در نظام حقوق اساسی )نظام های حقوقی منتخب و ایران( -الف

 مبانی و اصول .9

 حقوق و آزادی های فردی و عمومی .3

 ضمانت اجرا .2

 نظام حقوق اساسی )نظام های حقوقی منتخب و ایران(حقوق ملت )شهروندی( در  -ب

 مبانی و اصول .9
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 حقوق و آزادی های فردی و عمومی .3

 ضمانت اجرا .2

 دوم: حكومت مردم )مردم ساالری(

 نقش مردم در قدرت سياسی )مردم ساالری دینی، ليبرال دموکراسی( -الف

 راسی(ویژگی های اساسی حكومت مردم )مردم ساالری دینی، ليبرال دموک  -ب

 سازوکارهای اعمال حكومت مردم )مردم ساالری دینی، ليبرال دموکراسی( -ج

 همه پرسی )پلبيسيته، گزینش گری عام، تقنينی و اساسی( .9

 انتخابات .3

 چيستی رای )حق یا تكليف( -

 احزاب -

 نظام های انتخاباتی )اکثریتی، تناسبی( -

 نظارت بر انتخابات -

 غيردولتی )انواع و کارویژه ها( .آمبودزمان ها و نهادهای عمومی2

 . امر به معروف و نهی از منكر9

 

 ارزشيابی:

 

 منابع فارسی:
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 شار، آخرین سال انت، قم، بوستان کتابنگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسالمی ایرانارسطا، محمدجواد،  -

 ، تهران، نشر پایدار، آخرین سال انتشارکليات حقوق اساسیاصالنی، فیروز و پروین، خیراهلل،  -

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آخرین سال انتشارگزینش رهبر و نظارت بر اوجوان آراسته، حسین،  -

رخانه مجلس خبرگان، ، قم، دبیمبانی حاکميت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانجوان آراسته، حسین،  -

 آخرین سال انتشار

 ، تهران، نشر اطالعات، آخرین سال انتشارحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانشعبانی، قاسم،  -

 ، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشارحقوق اساسیطباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  -

 تشار، تهران، انتشارات جنگل، آخرین سال انمبانی حقوق اساسیعباسی، بیژن،  -

 ، تهران، دانشگاه تهران، آخرین سال انتشارحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانعمید زنجانی، عباسعلی،  -

 ، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، آخرین سال انتشاردادرسی اساسیغمامی، سید محمد مهدی،  -

 انتشار ، تهران، نشر میزان، آخرین سالحقوق اساسی و نهادهای سياسیقاضی، سید ابوالفضل،  -

 9217مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال  -

 9267مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال  -

، تهران، انتشارات بین المللی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایراننجفی اسفاد، مرتضی و فرید، محسنی،  -

 المهدی، آخرین سال انتشار

 ، تهران، سمت، آخرین سال انتشارسیکليات حقوق اساویژه، محمدرضا،  -

 آخرین سال انتشار نشر میزان، ، تهران،1، جلد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمی، سیدمحمد،  -

 ، آخرین سال انتشار، تهران، نشر میزان3، جلد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانمی، سیدمحمد، هاش -

 ت حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجال -
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 حقوق سازمان های بين المللی

- √

√

 

توسعه و تحول المللی نیز نقش مهمی در های بینها، سازمانالملل، عالوه بر دولتبین در عرصه حقوقتوجيه درس: 

 و نیز مسئولیت، مصونیت و مزایای آنها صالحیت، ها،، الزم است ماهیت این سازمانالملل دارند. از این روحقوق بین

 آورد.المللی این فرصت را فراهم مینهای بیمورد مطالعه قرار گیرند و درس حقوق سازمانبا آنها ارتباط ایران 

  المللیهای بینها و انواع سازمانها، ویژگیآشنایی با ساختار، صالحیت: درس هدف

 المللی های بينو خاتمه حيات سازمان عملكردتأسيس، ساختار،  -9
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 المللی های بینالف: تعریف، عناصر شاکله و انواع سازمان

 المللی رایند تاریخ: از همکاری تا همبستگی بینالمللی در فهای بینب: سازمان

 المللی های بینج: آغاز و پایان عضویت در سازمان

 المللی های بیند: ارکان اصلی و فرعی سازمان

 المللی های بینه: شخصیت حقوقی سازمان

 المللی های بینها و اختیارات سازمانو: صالحیت

 للیالمهای بینی: تأمین بودجه سازمان

 المللی و جانشینی در تعهدات های بینز: خاتمه حیات سازمان

 المللی های بينشناسی سازمانگونه -3

های جهانی: عام، خاص )تخصصی( )سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری شناسی سازمانالف: گونه

 (المللی انرژی اتمی و ...المللی، آژانس بینبین

ای؛ )اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای ای و فرامنطقهغیر جهانی: منطقههای سازمان شناسیب: گونه

 آمریکایی، سازمان همکاری اسالمی، اکو و ...(

 المللی های بينسازمانمسئوليت، مصونيت و مزایای  -2

 المللی های بینهای سازمانالف: مزایا و مصونیت

 المللی نهای بیب: مسئولیت سازمان

 المللی آنهاج: تعارض میان تعهدات اعضای سازمان با دیگر تعهدات بین

 المللی )اختالفات درون سازمانی و برون سازمانی(های بیند: حل و فصل اختالفات در گستره سازمان

 المللی های بينجمهوری اسالمی ایران و سازمان -9

 های بین المللی از منظر اسالم سازمانالف: 

 المللی های بینضویت ایران در سازمانعب: 
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 المللی های بین: روابط ایران با برخی از سازمانج

 المللی های بینهای مهم ایران در سازمان: پروندهد

 ارزشيابی:

 

 

 

 

  :منابع فارسی

 آخرین سال انتشار ، تهران، مجد،المللیهای بينحقوق سازمانم، زاده، ابراهیبیگ -

 آخرین سال انتشار ، تهران، شهر دانش،المللیهای بينحقوق سازمانزمانی، سیدقاسم،  -

 آخرین سال انتشار ، تهران، میزان،سازمان های بين المللی شریفی طرازکوهی، -

 سال انتشارا.. فلسفی، تهران، نشر فاخته، آخرین ترجمه هدایت  ،المللیهای بينسازمانك.آ.کلیلیار،  -

 آخرین سال انتشار  ، تهران، میزان،المللیهای بينحقوق سازمانزاده، رضا، موسی -

 تبریز، نشر دانیال، آخرین سال انتشار ،حقوق سازمان های بين المللی کمال الدین، هریسی نژاد، -

 حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت  -
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(3الملل عمومی )  حقوق بين  

√

√ 
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های حقوقی امروزی است که با توجه به گسترش فزاینده روابط  مهمترین شاخهالملل یکی از  حقوق بین :توجيه درس

المللی اعم از دولتی و خصوصی، اهمیت و ضرورت شناخت آن فزونی یافته است. آشنایی دانشجویان حقوقی با  بین

یازمند همکاری با های داخلی، ن الملل از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه در بسیاری از فعالیت تابعان حقوق بین

المللی و نیاز متقابل در  های بین الملل خواهیم بود. همچنین ارتباط گسترده کشور با سازمان یك یا چند تابع حقوق بین

نماید. لذا دانشجویان باید شناخت مختصر اما مناسبی از  شناخت تابعان را بیش از پیش می تاین حوزه، ضرور

 سایر تابعان کسب نمایند. المللی و های بین کشورها، سازمان

های  جنبشنقش الملل،  المللی در حقوق بین های بین سازمان جایگاهشناخت کشورها و مسائل مربوط به آنها،  :هدف

  المللو افراد در حقوق بین های فراملی آزادی بخش، شرکت

 :هاسرفصل 

 کشورها -9

 ها عناصر تشکیل دهنده دولت -

 شناسایی و جانشینی کشورها -

 دولت ها و صالحیتحاکمیت  -

 ها مسئولیت دولت -

 ها مصونیت دولت -

 حقوق دیپلماتیك -

 رفتار با بیگانگان -

 المللی المللی و مراجع قضایی بین های بین سازمان -3

 های فراملی های آزادی بخش و شرکت جنبش -2

 افراد -9

 حقوق بشر -

 هاحقوق اقلیت -

 الملل کیفری حقوق بین -

 المللبین حقوق اسالم و تابعان -1
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 الف: منابع فارسی

 مركز نشر علوم انسانی، آخرين سال انتشار. تهران، ، ترجمه مصطفی محقق داماد،سلوک بين الملل دولت اسالميحمیداله، محمد،  -

 آخرين سال انتشار.، گنج دانش ،رانته، الملل عمومي حقوق بين  ضیايی بیگدلی، محمد رضا، -

 امیركبیر، آخرين سال انتشار. ،، تهران4و  3، جلد سياسي فقهعمید زنجانی، عباسعلی،  -

آخرين سال ، میزان ،قايی و محمد حسین حافظیان، تهران، دو جلد، ترجمه داوود آالملل عمومي حقوق بينگالن، گردهارد، فن -

 انتشار.

 آخرين سال انتشار.، میزان ،شريفی طرازكوهی، تهرانترجمه حسین  الملل در جهان نامتحد، حقوق بينكاسسه، آنتونیو،  -

 آخرين سال انتشار.، اطالعات ،ترجمه حسن حبیبی، تهران الملل عمومي، حقوق بينكک دين، نگوين، ديیه، پاتريک و پله، آلن،  -

 رين سال انتشار.آخ، سمت ،، تهرانحقوق بين الملل عموميموسوي، سیدفضل اهلل و ...،  -

 آخرين سال انتشار.، میزان ،، تهرانالملل عمومي هاي حقوق بين بايستهموسی زاده، رضا،  -

 ، آخرين سال انتشار.شهر دانش ،سم زمانی و مهناز بهراملو، تهران، ترجمه سید قاالملل حقوق بينواالس، ربکا،  -

 و خارجی. مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی -

 

 ب: منابع انگليسی: 

9- P.Bobbitt, Public international law, in: Dennis Patterson, A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory, Wiley-Blackwell, 3313 

3- M.Evans, International Law, first edition, oxford university press, 3332 

2- Cassese, International Law, 3nd edn, Oxford, 3339 

9- I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edn, Oxford, 3332 

1- R. Higgins, Problems and Process, Oxford, 1551 

6- A. Boyle and C. Chinkin, The Making of International Law, Oxford, 3332 

8- A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3nd edn, Cambridge, 3332 

7- Malcolm N. Shaw - International Law, 6th edition 3333 



 pg. 74  

 

 (2الملل عمومی ) حقوق بين

√

√

 

جه به گسترش فزاینده روابط های حقوقی امروزی است که با تو رین شاخهتالملل یکی از مهم حقوق بین: توجيه درس

المللی اعم از دولتی و خصوصی، اهمیت و ضرورت شناخت آن فزونی یافته است. آشنایی با قواعد کاربردی  بین

آن مواجه است. با توجه به اینکه دانشجویان حقوق در   المللی از جمله ضروریاتی است که هر کشوری امروزه با بین

با آن  مانالملل که کشور دامه خواهند داد، لذا ضروری است با قواعد کاربردی حقوق بیناین عرصه در آینده به فعالیت ا

 درگیر است، آشنا شوند.

فضا، مطالعه بر روی حقوق مخاصمات  و الملل هوا الملل دریاها، بررسی قواعد حقوق بین شناخت حقوق بین: هدف

 المللبین  حقوقهای نوین حوزه مسلحانه، کسب دانش در زمینه حقوق محیط زیست، کسب آگاهی از

 :سرفصل هاعناوین 

 الملل دریاها حقوق بین -9

 المللی های بین ها و رودخانه الملل آبراه حقوق بین -3

 الملل هوا و فضا حقوق بین -2
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 مخاصمات مسلحانه بین الملل حقوق -9

 الملل محیط زیست حقوق بین -1

 الملل  حقوق بینهای نوین حوزه -6

 یز اختالفات های حل و فصل مسالمت آمروش -8

 الذکر دیدگاه اسالم در مباحث فوق -7

 ارزشيابی:

 :منابع فارسی (الف

 شار.مركز نشر علوم انسانی، آخرين سال انت تهران، ، ترجمه مصطفی محقق داماد،سلوک بين الملل دولت اسالميحمیداله، محمد،  -

 آخرين سال انتشار.، گنج دانش ،تهران، الملل عمومي حقوق بين  ضیايی بیگدلی، محمد رضا، -

 .امیركبیر، آخرين سال انتشار ،تهران، 4و  3، جلد سياسي فقهعمید زنجانی، عباسعلی،  -

آخرين سال ، میزان ،انقايی و محمد حسین حافظیان، تهر، دو جلد، ترجمه داوود آالملل عمومي حقوق بينگالن، گردهارد، فن -

 انتشار.

 آخرين سال انتشار.، میزان ،رجمه حسین شريفی طرازكوهی، تهرانت الملل در جهان نامتحد، حقوق بينكاسسه، آنتونیو،  -

 آخرين سال انتشار.، اطالعات ،ترجمه حسن حبیبی، تهران الملل عمومي، حقوق بينكک دين، نگوين، ديیه، پاتريک و پله، آلن،  -

 آخرين سال انتشار.، سمت ،، تهرانحقوق بين الملل عموميیدفضل اهلل و ...، موسوي، س -

 آخرين سال انتشار.، میزان ،، تهرانالملل عمومي هاي حقوق بين بايستهموسی زاده، رضا،  -

 ، آخرين سال انتشار.شهر دانش ،مهناز بهراملو، تهران، ترجمه سید قاسم زمانی و الملل حقوق بينواالس، ربکا،  -

 الت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی.مقا -

 

 منابع انگليسی:  (ب

9- P.Bobbitt, Public international law, in: Dennis Patterson, A Companion to 

Philosophy of Law and Legal Theory, Wiley-Blackwell, 3313 
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3- M.Evans, International Law, first edition, oxford university press, 3332 

2- Cassese, International Law, 3nd edn, Oxford, 3339 

9- I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edn, Oxford, 3332 

1- R. Higgins, Problems and Process, Oxford, 1551 

6- A. Boyle and C. Chinkin, The Making of International Law, Oxford, 3332 

8- A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3nd edn, Cambridge, 3332 

7- Malcolm N. Shaw - International Law, 6th edition 3333 

1- P. Birnie and A. Boyle, International Law and the Environment, 3nd edn, Oxford, 

 

 (9)الملل خصوصی  حقوق بين

-  

- 

√

√

نونی و نقش تابعیت و اقامتگاه در وضعیت با توجه به گسترش مراودات و ارتباطات فراملی در روزگار ک توجيه درس:

دیگر،  یحقوقی اشخاص و تعامالت فراملی آنان از یك سو و تعیین حقوق و تکالیف اتباع خارجی در کشور از سو

 ضروری است. آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مقررات مربوط 
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تگاه و وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی مربوط به تابعیت، اقامآشنا ساختن دانشجویان با مسائل  هدف درس:

 حقوقی ایران 

  :هاسرفصل 

 اقامتگاهتابعیت و   -9بخش 

 ( تابعیت 1

 ( اقامتگاه 3

 وضع اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بیگانه در ایران  -3بخش 

 ( وضع اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 1

 ( وضع اشخاص حقوقی بیگانه در ایران3

  منابع فارسی:

 ، تهران، بهتاب، آخرين سال انتشارحقوق بين الملل خصوصي ، بهشید،اارفع نی -

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آخرين سال انتشار  قم، ،اسالم و حقوق بين الملل خصوصيدانش پژوه، مصطفی،  -

 تهران، میزان، آخرين سال انتشار ،حقوق بين الملل خصوصيمحمود،  ،سلجوقی -

 آگاه، آخرين سال انتشارانتشارات ، تهران، وصيحقوق بين الملل خصجواد،  ،عامري -

 انتشارات آگاه، آخرين سال انتشارتهران، ، حقوق بين الملل خصوصينصیري، محمد،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -
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 (3)الملل خصوصی حقوق بين

 عنوان درس به فارسی:

ل الملحقوق بين

 (3خصوصی )

 تعداد واحد:

3 

 

  نظری پایه نوع درس:

 دروس پيش نياز: 

الملل خصوصی حقوق بين -

(9) 

 عملی

 √نظری تخصصی 

 عملی 

 

 :عنوان درس به انگليسی

 

تعداد 

 ساعت:

23 

 نظری اختياری

 عملی

 نظری جبرانی
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 عملی 

 √ ندارد                                  آموزش تكميلی:       دارد       

 کارورزی:                                  سفر علمی:                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نظر به گسترش ارتباطات و تعامالت فراملی اشخاص خصوصی در روزگار کنونی، ضرورت تعیین  توجيه درس:

املی و مسائل ناشی از آن، وضعیت صالحیت قضایی و صالحیت قانون گذاری درباره روابط اشخاص خصوصی فر

 دانشجویان با اصول، قواعد و فرایند حل تعارض قوانین ضروری است. آشنایی 

اختن دانشجویان با مسائل حقوقی مربوط به تعیین قانون حاکم بر روابط بین اشخاص از طریق آشنا س هدف درس:

 .اعمال و قواعد حل تعارض در موضوعات مختلف حقوقی

 : هاسرفصل 

 تعارض قوانین  -9بخش 

 کلّیات  (9

 پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین  (3

 اعمال قاعدة ایرانی حل تعارض قوانین (2

 های حلّ تعارض قوانین رابطة بین نظام  -3 بخش

 داراجرای قانون صالحیت -2بخش

 مسائل مهم تعارض قوانین  -9بخش 

 ( احوال شخصیه1فصل 

 ( اموال 3فصل 
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 ( اسناد و قراردادها2فصل 

 منابع فارسی:

 ، تهران، بهتاب، آخرين سال انتشار2جلد ، تعارض قوانينهشید، بارفع نیا،  -

 ، تهران، مركز نشر دانشگاهی، آخرين سال انتشارتعارض قوانينالماسی، نجادعلی،  -

 تهران، میزان آخرين سال انتشار ،2جلد ، تعارض قوانيند، وسلجوقی، محم -

 تهران، میزان، آخرين سال انتشار، مباحثي از حقوق بين الملل خصوصيصفايی، سیدحسین،  -

 رين سال انتشارآخ، تهران، نشر آگاه، حقوق بين الملل خصوصينصیري، محمد،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -
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 حقوق کار

√

√

 

 گوناگون مربوط به کار تابع ط کارگر و کارفرما در مسائلهای مهم دانش حقوق، تنظیم روابیکی از حوزه: توجيه درس

چگونگی ن و نیز ر و کارفرما و اختالفات ناشی از آرابطه قراردادی کارگ ابعاد مختلف است. بنابراین مباحث این درس نظیر

اختالف کارگر و کارفرما، اهمیت فراوانی در کار عملی حل مراجع تشکیالت، وظایف و اختیارات و آیین رسیدگی 

 دانشجویان پس از فراغت از تحصیل دارد.

 روابط کارگر و کارفرما از دیدگاه فقهی و حقوقیبا مباحث نظری و عملی مربوط به دانشجویان آشنایی  هدف درس:

:هاسرفصل   

)تاریخچه، مفاهيم و منابع( مبانی و کليات -9بخش   

کار در اسالمارزش   -الف  

تحول روابط کار در اسالم، ایران و جهان -ب  
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)ملی و بین المللی( منابع حقوق کار در اسالم و حقوق موضوعه تعریف و   -ج  

ویژگی های حقوق کار  -3بخش  

شاخه ای از حقوق عمومی -الف  

حمایتی بودن  -ب  

امری بودن  -ج  

سه جانبه گرایی -د  

سایر -ه  

  (اسالم و حقوق کار ایراندر )ر قرارداد کا  -2بخش

تعریف، مشخصات و انواع قرارداد کار -الف  

  اجرای قرارداد کار -ب

  خاتمه و انحالل قرارداد کار تعلیق، شرایط انعقاد،   -ج

شرایط کار   -9بخش  

، مرخصی و تعطیالتکار مدت  ،و مزایا حق السعی  -الف  

شرایط کار زنان، نوجوانان و اتباع بیگانه -ب  

روابط جمعی کار  -1بخش  

های کارگری و کارفرماییتشکل -الف  

های دسته جمعی کار پیمان مذاکرات و  -ب  

روابط کار  نقش دولت در  -6بخش   
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مقررات گذاری -الف  

آموزش و اشتغال -ب  

نظارت و بازرسی -ج  

ضمانت اجراها )اداری، مدنی و کیفری( -د  

  دادرسی کار -8بخش

مراجع دادرسی کار  -الف  

کار  حل اختالفآیین دادرسی در مراجع  -ب  

 

 ارزشيابی:

  : فارسیمنابع  (الف

 نگاه بینه، آخرین سال انتشار تهران، دفتر اول، ،حقوق کاررفیعی، احمد،  -

 میزان، آخرین سال انتشار، دفتر دوم، تهران، حقوق کار، رفیعی، احمد -

 ، دفتر پنجم، تهران، نگاه بینه، آخرین سال انتشارحقوق کار، رفیعی، احمد -

 ، آخرین سال انتشار ، تهران، سمتو دوم ، جلد اولحقوق کارعراقی، سید عزت ا...،  -

کار و تامین اجتماعی، آخرین سال  ،  تهران، موسسهتحول حقوق بين المللی کارعراقی، سید عزت اهلل و رنجبریان، امیرحسین،  -

 انتشار
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 ، آخرین سال انتشارتهران، دارالکتب االسالمیه محصل، یزدی،، ادیب و الری، ترجمه ، کار و کارگر در اسالمقریشی، شریف -

 ، آخرین سال انتشار ، تهران، فکرسازانکاربردی( -حقوق کار )علمیموحدیان، غالمرضا،  -

  ، آخرین سال انتشار، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمیفتارهایی درباره حقوق کارگموسوی، سیدفضل ا...،   -

مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی  -  

 

  

 

 (3حقوق اداری )

- √

√

 

های مهم دیگری نیز در حقوق اداری گیرد، بخش( مورد بررسی قرار می1عالوه بر آنچه در حقوق اداری )توجيه درس: 

  وجود دارند که به لحاظ عملی برای دانشجویان بسیار مفید و کاربردی هستند.
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-های اجرایی شامل حقوق و تکالیف آنها، دادگاهقوق استخدامی کارمندان دستگاهآشنایی دانشجویان با حهدف درس: 

 های اداری، قراردادهای اداری، مسئولیت مدنی 

 سرفصل ها:

 حقوق استخدامی در حقوق اسالم و حقوق موضوعه -9

 سير تحول حقوق استخدامی الف:

 حقوق اسالمی  .1

 حقوق موضوعه .3

 ب: موضوعات حقوق استخدامی 

 ی حقوق اسالم .1

 حقوق موضوعه  .3

 

 ج: انواع استخدام 

 حقوق اسالمی  .1

 حقوق موضوعه .3

 د: ورود به خدمت

 منابع ارزشی استخدام .1

 تقدم منابع ارزشی بر سایر منابع .3

 معیارهای استخدامی .2

 عدالت استخدامی معیارهای شایستگی  .1

 گزینش اصلح اسالمی  .9

 ابتالء و آزمایش  .6

 جذب و نگهداری .2

 توانمندی و ساماندهی .3
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 و تكاليف کارمندان و: حقوق

 حقوق و مزایای مادی .1

 معیشت و مشروعیت آن .3

 نقش کار در حقوق و مزایای مادی .2

 نظام پاداش .1

 پاداش دنیوی و اخروی .9

 )تامین اجتماعی در اسالم و حقوق موضوعه( حقوق و مزایای غیر مادی .6

 هاتکالیف و مسئولیت .2

 ه: تخلفات و مجازات های اداری

 مسئولیت  .1

 قانونمندی .3

 محقوق مرد .2

 تکریم ارباب رجوع .1

 سالمت نظام اداری .9

 پیشگیری و برخورد با تخلفات .6

 کنترل نظام اداری .2

 جبران خسارات وارده بر اشخاص .3

 المالحفظ بیت .5

 امانتداری .13

 )استعفا، اخراج، انفصال و خروج از خدمت( ح: حاالت استخدامی

 ط: بازنشستگی

 در اسالم .9

 در حقوق موضوعه .3
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 م و حقوق موضوعه قراردادهای اداری در حقوق اسال -3

 الف: قرادادهای معین

 ب: قراردادهای غیر معین

 ج: شرایط انعقاد قراردادهای اداری

 د: اجرای قرارداهای اداری 

 ه: اختتام و انحالل 

 و: حل و فصل اختالف در قرارداهای اداری

 مسئوليت در نظام اداری حقوق اسالم و حقوق موضوعه -2

 الف: مبانی فقهی مسئولیت 

 د و احکام فقهی مسئولیتب: قواع

 ج: مسئولیت اداری و اقسام آن

 د: منشأ مسئولیت اداری

 غرامت و اسقاط مسئولیت  ه: 
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 :منابع فارسی

 ، آخرین سال انتشارنشر میزان تهران، ،3و  9حقوق اداری امامی، محمد، استوار سنگری، کورش،  -

 ، آخرین سال انتشارتهران، نشر میزان ،کليات حقوق اداریاهلل، انصاری، ولی -

 ، آخرین سال انتشار، تهران، سمتحقوق اداریطباطبایی موتمنی، منوچهر،  -

 ، آخرین سال انتشارتهران، سمت ،حقوق اداری تطبيقیطباطبایی موتمنی، منوچهر،  -

، تهران، انتشارات دانشگاه نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداریلی، موسی زاده، ابراهیم، عمیدزنجانی، عباسع -

 تهران، آخرین سال انتشار

 )ع(، آخرین سال انتشار، تهران، دانشگاه امام صادقعدالت استخدامیغمامی، سید مهدی،  -

 آخرین سال انتشارتهران، نشر دادگستر،  ،حقوق اداریموسی زاده، ابراهیم،  -

 ، آخرین سال انتشارتهران، سمت، حقوق اداری تطبيقیهداوند، مهدی،  -

 جیمقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خار   -

 

 

 

 

 

 (3)اصول فقه 

- √
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√

های مدنی و جزایی بر فقه اسالمی و ری اسالمی ایران به ویژه در حوزهبا توجه به ابتنای حقوق جمهو: توجيه درس

و مراجعه دانشجویان به متون فقهی و مبانی استنباط آن، آموزش اصول فقه در مقطع کارشناسی ضرورت آشنایی 

  بینی شده است.د پیشواح 1ل فقه در دو عنوان و جمعاً به ارزش ضروری است. از این رو درس اصو

 فقه و حقوق و تقویت قدرت استنباط دانشجویان و استدالل ایشان. نحوه به دست آوردن  فهم و دركهدف درس: 

 :هاسرفصل 

 اصول عملیه )برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط( -9بخش 

 تعارض ادلّه  -3بخش 

 لیداجتهاد و تق -2بخش 

 ارزشيابی:

 

 منابع فارسی:

، قم، پیام نوآور، مظفر محمدرضا عالمه فقه اصول تبيين و ترجمه کاملترینزراعت، عباس و مسجدسرایی، حمید،  -

 آخرین سال انتشار
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 جلد، تهران، سمت، آخرین سال انتشار2، کاربردیاصول فقه قافی، حسین و شریعتی، سعید،  -

 رین سال انتشار، تهران، انتشارات سمت، آخعلم اصول در فقه و قوانين موضوعهقبله ای خویی، خلیل،  -

 مرکز نشر علوم اسالمی، تهران، آخرین سال انتشار تهران، ، دفتر سوم،مباحثی از اصول فقهمحقق داماد، سیدمصطفی،  -

 انتشارات دانشگاه تهران، آخرین سال انتشار  تهران، ،مبانی استنباط حقوق اسالمی محمدی، ابوالحسن، -

 ، تهران، نشر نی، آخرین سال انتشارفرهنگ تشریحی اصطالحات اصول والیی، عیسی، -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق بشر در اسالم
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- √

√

 

ضرورت آشنایی با مکتب حقوقی اسالم در خصوص انسان و حقوق و تکالیف او و بررسی تطبیقی آن توجيه درس: 

 با سایر مکاتب حقوقی معاصر

های حقوق بشر در اسالم و نسبت آن با رویکردهای آشنایی دانشجویان با مفاهیم، مبانی، منابع و ویژگیدرس: هدف 

 حقوق بشری معاصر

 :ها سرفصل

 کليات و مفاهيم .9

 تعریف حق و ارتباط آن با تکلیف .1-1

 شناختی حقوق بشرشناسی و انسانمبانی هستی .1-3

 مبانی، منابع و اهداف حقوق بشر در اسالم .1-2

 بنيادین حقوق بشر در اسالماصول  .3

 اصل توحید .1-3

 اصل حیات )رابطه دنیا با آخرت( .3-3

 اصل کرامت انسانی .3-2

 اصل عدالت .3-1



 pg. 92  

 اصل برابری .3-9

 اصل صلح  .3-6

 گيری اندیشمندان اسالمی نسبت به حقوق بشرجهت .2

 رویکرد انفعالی .1-2

 رویکرد تقابلی .1-1

 رویکرد تعاملی .1-9

 مقایسه حقوق بشر در اسالم با حقوق بشر معاصر .9

 نقاط اشتراك .1-1

 قاط افتراق )بررسی و تحلیل مصادیق چالشی(ن .1-9

 :فارسی منابع

 آخرین سال انتشارالملل، ، تهران، دفتر خدمات حقوق بینحقوق جسمانی بشرجعفری، محمدتقی،  -

 ، تهران، نشر اسراء، آخرین سال انتشارفلسفه حقوق بشرجوادی آملی، عبداهلل،  -

 ، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، آخرین سال انتشارفلسفه حقوقدانش پژوه، مصطفی،  -

 آخرین سال انتشار، تهران، نشر مجد، مبانی حقوق بشر در اسالم و دنيای معاصرعمیدزنجانی، عباسعلی،  -

 ، تهران، جلوه کمال، آخرین سال انتشارن اساسی جمهوری اسالمی ایرانحقوق بشر و قانو، محمدمهدیکریمی نیا،  -

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  قم، ،نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسالممصباح یزدی، محمدتقی،  -

 خمینی )ره(، آخرین سال انتشار 

  آخرین سال انتشار، ، تهران، انتشارات خرسندیحقوق بشر در اسالمزاده، ابراهیم، موسی -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 :انگليسیمنابع 

1. Orned, Brian, Human Rights: Concept and Context, 

2. Maududi, Abul Ala, Human Rights in Islam, 

 (3)حقوق تجارت 

√

- 

√

 مقررات آنها، اهمیت به توجه با و کنند¬می ایفا ای جامعه هر اقتصاد در مهمی نقش تجاری شرکتهای توجيه درس:

 تجاری شرکتهای بر حاکم قواعد و آحکام از دانشجویان اطالع منظور به درس این و است شده وضع آنها برای خاصی

 .است شده بینی پیش

 های تجاری و قواعد حقوق حاکم بر آنهاا ساختن دانشجویان با انواع شرکتآشن هدف:

 : هاسرفصل 

 شخصیت حقوقی (9

 تجاریهای شخص حقوقی و تابعیت آن با تأکید بر شرکت (3

 های سرمایه، شخص و مختلط(، شرکتسه با شرکت مدنیها )تعریف، مقایکلیات حقوق شرکت (2
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 :های سهامی عام و خاصشرکت (9

 نحوة تشکیل -

 سهام و بازار سرمایه  )نقل و انتقال سهام در بازار بورس( -

 مجامع عمومی -

 هیأت مدیره و مدیر عامل -

 بازرسی -

 تغییرات در سرمایه  -

 انحالل و تصفیه -

 های شرکتحساب -

 تفرقه و جزاییامور م -

 های با مسئولیت محدود:شرکت (1

 نحوة تشکیل -

 های شرکاءاختیارات و مسئولیت -

 های مدیراناختیارات و مسئولیت -

 هیأت نظارت -

 انحالل و تصفیه -

 شرکت تضامنی: (6

 نحوة تشکیل -
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 های شرکاءاختیارات و مسئولیت -

 های مدیراناختیارات و مسئولیت -

 بازرسی -

 کستگیورش -

 انحالل و تصفیه -

 شرکت مختلط: (8

 انواع -

 نحوه تشکیل -

 های شرکاءاختیارات و مسئولیت -

 های مدیراناختیارات و مسئولیت -

 بازرسی -

 انحالل و تصفیه -

 شرکت نسبی: (7

 نحوة تشکیل -

 اختیارات و مسئولیت شرکاء -

 های مدیراناختیارات و مسئولیت -

 بازرسی -

 فیهانحالل و تص -
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 های تجاری )از حیث ماهوی، صوری(.انواع شرکت (1

 

 

 

 

 فارسی: منابع

 ، آخرین سال انتشار سمت ،تهران ،3ج ،هاشرکت قوقح اسکینی، ربیعا، -

 سمت، آخرین سال انتشار  انتشارات ران،، تهتجاری هایشرکت حقوق پاسبان، محمدرضا، -

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار، آخرین سال انتشارمباحث تحليلی حقوق شرکت های تجاریتفرشی، عیسی،  -

 دادگستر، آخرین سال انتشار  ، تهران ، 3 و 1 ، جهاشرکت حقوق ،تهرانی، حسن ستوده -

 خرین سال انتشارمیزان، آ نشر ، تهران،3 ج ،تجارت حقوقمحمود،  عرفانی، -

 ، آخرین سال انتشار میزان نشر تهران، ،تجاری هایشرکت حقوقکوروش،  کاویانی، -

مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -
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 اسناد تجاری (2)حقوق تجارت 

- √

√

 قانونگذار. شود¬می گفته تجاری اسناد آنها به که دارند خاصی کاربرد اسناد برخی تجارت حوزه درتوجيه درس: 

 احکام تبیین دار عهده درس این که است نموده وضع را خاصی مقرراتی اسناد این بهتر و بیشتر کارگیری به برای

 .است اسناد و اوراق این بر حاکم اختصاصی

  و آثار حقوقی و اقسام اسناد تجاری هاانواع، ویژگیآشنا ساختن دانشجویان با  هدف:

 : هاسرفصل 

 ها و مزایای قانونی اسناد تجاری(کلّیات )تعریف، اصول، ویژگی .1

 الکترونیكور آن به صورت سنّتی و شرایط اساسی برات و صد .2

 قبول و نکول برات .3

 ظهر نویسی برات و اقسام آن .4

  ضمانت برات .5

 مسئولیت برات .6
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 ه، مطالبه، اعتراض و اقامة دعوی(حقوق و وظایف دارندة برات )ارائ .7

 اعتراض .8

 پرداخت .9

 گم شدن برات .11

 تعارض قوانین  .11

 شرایط اساسی چك و انواع آن  .12

 های حقوقی در پرداخت چكمسئولیت  .13

 ضمانت اجرای ثبتی  .14

 ضمانت اجرای کیفری  .15

  اساسی سفته و مقررات حاکم بر آن شرایط  .16

 قبض انبار  .17

 حاملاسناد در وجه   .18

 

 

 منابع فارسی:

 رآخرین سال انتشا، سمت، تهران ،تجارت)اسنادتجاری( حقوق اسکینی، ربیعا، -

، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، آخرین سال (المستحدثه المسائل)3ج ،تحریرالوسيلهخمینی، روح اهلل،  -

 انتشار

 آخرین سال انتشار، سیمیا، ، تهرانتجارت)اسنادتجاری( حقوق حسن، تهرانی، ستوده -

 انتشارآخرین سال ، میزان، تهران ،تجارت)اسنادتجاری( حقوق عرفانی، محمود، -

 آخرین سال انتشار میزان، ،تهران ،یتتجاراسناد  قحقوکوروش، ، کاویانی -
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 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -

 

 

 

 ورشكستگی (9رت )حقوق تجا

-  √

√

 نتوانند و شده مالی مشکل دچار اند پرداخته تجارت به که اشخاصی است ممکن که این به توجه باتوجيه درس: 

 حقوق از حمایت برای را خاصی مقررات قانونگذار شوند قلمداد ورشکسته و نمایند ایفاء را خویش مالی تعهدات

 .است مربوطه احکام تبیین درصدد در این که است نموده بینی پیش خصوص این در اشخاص

آشنا ساختن دانشجویان با مقررات ورشکستگی و تحوالت مالی بازرگانان و آثار و احکام راجع به ورشکستگان  هدف:

 و طلبکاران او نسبت به یکدیگر و بین طلبکاران به هم

 : هافصل سر
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 کلّیات .9

 مفهوم ورشکستگی و مقایسة آن با نهادهای مشابه )اعسار و ورشکستگی غیر تاجر(  .3

 مفهوم و شرایط توقف .2

 نسبت به طلبکاران و بدهکاران تاجر .9

 اهداف حقوق ورشکستگی و اصول و قواعد کلی آن  .1

 شرایط تحقق ورشکستگی .6

 آیین دادرسی دعوی ورشکستگی .8

 امر ورشکستگی  دار برای رسیدگی بهدادگاه صالحیت .7

 تاجر یا شرکت تجاری .1

 .توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی نماینداشخاصی که می .99

 خواندة دعوی ورشکستگی .99

 نسبت به تصرّفات مالی و قراردادهای تاجر  .93

 نحوة رسیدگی به دعوی ورشکستگی .92

 مالی بودن یا غیرمالی بودن دعوی ورشکستگی .99

 صدور حکم ورشکستگی و اعالن آن  .91

 کم ورشکستگیمحتویات ح .96

 های حکم ورشکستگیویژگی .98

 مراحل تصفیة امور ورشکستگی .97

 اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف .91

 آثار حکم ورشکستگی .39

 نسبت به شخص تاجر .39

 بازسازی بنگاه یا شرکت تجاری و قرارداد ارفاقی .33

 شرایط انعقاد و اعتبار قرارداد ارفاقی .32

 آثار قرارداد ارفاقی .39

 هااد ارفاقی و آثار آنفسخ و بطالن قرارد .31

 تصفیه امور ورشکستگی  .36
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 سازمان و نهاد تصفیه )وظایف و اختیارات( .38

 اقدامات تأمینی .37

 خاتمة ورشکستگی و اعادة اعتبار .31

 

 ارزشيابی:

 

 :      فارسیمنابع 

 آخرین سال انتشار، مت، ستهران ،جارت)ورشكستگی(ت حقوق ربیعا، اسکینی، -

، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیتهران، ، 9جزوه حقوق تجارت ، امیرحسین، فخاری تجاری -

                                                                                                                                      آخرین سال انتشار

 آخرین سال انتشار، دادگستر تهران، ،تجارت)ورشكستگی( حقوق تهرانی،حسن، ستوده   -

 آخرین سال انتشار، سمت تهران، ،تجارت)ورشكستگی( حقوق صقری، محمد، -

 آخرین سال انتشار، میزان تهران، ،تجارت)ورشكستگی( حقوقعرفانی، محمود،  -

 ، تهران، در دست انتشارتجارت )ورشكستگی( حقوقکاویانی، کوروش،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 قراردادها کليات (2)حقوق مدنی 

- √
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√

با توجه با این که قرارداد یکی از مهمترین منابع ایجاد تعهد است، اطالع از قواعد عمومی حاکم بر  توجيه درس:

 همه قراردادها اهمیت بسیار خاصی دارد. در این درس این قواعد تدریس خواهد شد.

ن با اصول و مقررات حاکم بر قراردادها از جمله شرایط صحت قراردادها، آثار حقوقی آشنا ساختن دانشجویا هدف:

و سقوط  انحالل قراردادها ا، شروط ضمن عقد، معامالت فضولی،قراردادها، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداده

 تعهدات

 : هاسرفصل    

 قراردادها  -9بخش     

 الف( شرایط صحّت قراردادها 

 راردادها نسبت به طرفین و اشخاص ثالثب( آثار ق

 خسارت ناشی از عدم انجام تعهّد -3بخش 

 شروط ضمن عقد -2بخش 

 معامالت فضولی   -9بخش 

 انحالل قراردادها -1بخش 

 

 ارزشيابی:
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 منابع فارسی:

 ، آخرین سال انتشارجلد اول ، قم انتشارات اسالمیه،حقوق مدنی امامی، سیدحسن، -

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشارکليات عقود و قراردادهابهرامی احمدی، حمید،  -

 ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، آخرین سال انتشارتحریر الوسيله ، روح اهلل،خمینی -

 تهران، مجد، آخرین سال انتشار ،2حقوق مدنیسید مهدی،  شهیدی، -

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشارقواعد عمومی قراردادها صفایی، سیدحسین، -

، تهران، دادگستر، آخرین دات نظری و کاربردیهحقوق مدنی، اصول قراردادها و تعقاسم زاده، سید مرتضی،  -

 سال انتشار

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار، آخرین سال انتشارا(حقوق مدنی)قواعد عمومی قرارداده کاتوزیان، امیرناصر، -

 ، آخرین سال انتشارشرکت سهامی انتشار، تهران، اعمال حقوقیکاتوزیان، امیرناصر،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -

 

 

 

 

 ( الزامات خارج از قرارداد )مسئوليت مدنی(9) حقوق مدنی
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√- 

√

 قرارداد از خارج الزامات و شود می ایجاد قرارداد وجود بدون شخص، هر تعهدات از مهمی بخشتوجيه درس: 

 تبیین صدد در درس این و است مهم بسیار مربوطه مقررات از اطالع جهت همین به. دهد می رخ راردادق از بیش

 .است قرارداد از خارج الزامات بر ناظر قواعد به مریوط احکام

  مطالعه اسباب و آثار الزاماتی که خارج از قراردادها بر عهده اشخاص قرار می گیرد.هدف درس: 

 :هاسرفصل 

 يات و مبانیکل  -9بخش 

 فصل اول: مفهوم، قلمرو و اهداف الزامات خارج از قرارداد

 فصل دوم: مبانی الزامات خارج از قرارداد

 مبحث اول: مبانی نظری الزامات خارج از قرارداد در حقوق خارجی 

 نظریه های مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر شخصی و نظریه تقصیر عرفی  -گفتار اول

های مسئولیت بدون تقصیر )نظریه خطر، نظریه خطر در برابر انتفاع، نظریه تضمین حق، نظریه رفاه گفتار دوم: نظریه

 و خیر(

مبحث دوم: مبانی نظری الزامات خارج از قرارداد در حقوق اسالم و ایران )قاعده الضرر، قاعده اتالف، ضمان ید، 

 ضمان غرور و ...(
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 مسؤليت مدنی )به مفهوم خاص( -3بخش 

 قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری(   اول: منابع مسؤليت مدنی )فصل 

 فصل دوم: ارکان مسئوليت مدنی 

 مبحث اول: وجود ضرر ) مفهوم، اقسام و شرایط ضرر قابل مطالبه(

 مبحث دوم: فعل زیانبار )فعل و ترك فعل(

 ط به سبب( مبحث سوم: رابطه سببیت )مفهوم و نظریه های مربو

 فصل سوم: موانع مسؤليت مدنی و عوامل سقوط آن

 مبحث اول: موانع ایجاد مسؤلیت مدنی )دفاع مشروع، حکم قانون، غرور، اکراه و اجبار، اضطرار(

 مبحث دوم: عوامل سقوط ضمان )احسان، استیمان، اقدام(

 های خاص مسؤليت مدنیفصل چهارم: حوزه

 ظت، مالکیت و تصرف )ساختمان، حیوان، و ...(  مبحث اول: مسئولیت ناشی از حفا

 وسایل نقلیه موتوری زمینیو رانندگان  مبحث دوم: مسؤلیت مدنی دارندگان

 مبحث سوم: مسؤلیت مدنی پزشکان، پرستاران

 مبحث چهارم: مسؤلیت مدنی دولت

 سایر الزامات خارج از قرارداد  -2بخش 

 فصل اول: غصب و شبه غصب 

 مشروع و نامشروع فصل دوم: استيفای
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 فصل سوم: اداره مال غير

 فصل چهارم: دارا شدن غير عادالنه

 

 منابع فارسی:

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشارمسئوليت مدنیباریکلو، علیرضا،  -1

آخرین سال انتشارات دانشگاه امام صادق،  تهران، ،مسئوليت مدنی -ن قهریضما بهرامی احمدی، حمید، -3

 انتشار

آخرین سمت، تهران، ، الزامات خارج از قرارداد -مسئوليت مدنی، حبیب اهلل،رحیمیصفایی،سیدحسین و  -2

 سال انتشار

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشار، مبانی مسئوليت مدنیقاسم زاده، سید مرتضی -1

 ، تهران، دانشگاه تهران، آخرین سال انتشارمسئوليت مدنی-الزام های خارج از قرارداد، امیرناصر، کاتوزیان -9

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار، آخرین سال انتشارمسئوليت مدنی-وقایع حقوقی کاتوزیان، امیرناصر، -6

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -2
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 حقوق خانواده (1)حقوق مدنی 

- √

√

 با عادی حالت در هرچند آن، درونی روابط تنظیم و دهد می تشکیل را جامعه یك اصلی هسته خانواده توجيه درس:

 به حقوق از بخشی جهت همین به و مینماید الزم مداخله این ناچار به مواردی در لیکن نیست، امکانپذیر قانون مداخله

 .است ضروری و الزم دانشجویان برای آن یادگیری که یافته اختصاص خانواده حوزه

 حقوق خانواده  موضوعات و مسائل مربوط بهآشنا ساختن دانشجویان با  هدف:

 :هاسرفصل 

 کلیات  -9بخش
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 ( مفهوم حقوقی، اجتماعی و روانشناختی خانواده 1فصل 

 ( اهمیت اقتصادی خانواده3فصل 

 ( اخالق در خانواده 2فصل 

 ( تحوّالت قواعد حقوق خانواده     1فصل 

 نکاح  -3بخش 

 ( تعریف و اقسام نکاح 1فصل 

 ( خواستگاری و نامزدی 3فصل 

 رایط نکاح ( ش2فصل 

 ( موانع نکاح 1فصل 

 ( آثار و احکام نکاح 9فصل 

 انحالل نکاح  -2بخش 

 های مختلف دربارة طالق، موجبات، شرایط و اقسام و آثار آن( ( طالق )نظریه1فصل 

 ( فسخ )اسباب و آثار(3فصل 

 ( سایر شرایط انحالل نکاح )فوت، کفر، تغییر جنسیت، بذل مدت...(2فصل 

 و نسبقرابت  -9بخش 

 ( مفهوم قرابت، اقسام و آثار آن 3فصل 

 ( نسب2فصل 

 ناشی از شبهه، ناشی از تلقیح مصنوعی، نسب نامشروع( ٰمبحث اوّل: مفهوم نسب و انواع آن )مشروع
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 مبحث دوّم: اثبات نسبت )نسب مادری، نسب پدری، اماره فراش( نفی نسب، اقرار به نسب 

 قهری، حضانت، وصایت، قیمومت، نفقه اقارب( مبحث سوّم: آثار و احکام نسب )والیت

 ای و آثار آن  ( وضعیت حقوقی اهداء جنین و قرارداد رحم اجاره2فصل 

 ( فرزندخواندگی 1فصل 

 ارزشيابی:

 

 

 :فارسی منابع

 آخرین سال انتشار .، تهران، انتشارات اسالمیه9دلج، مدنی حقوقامامی، سید حسن،  -

 آخرین سال انتشار، اسراء مرکزنشر م،ق ،لوجال جمال ندرآیينها، عبداهلل آملی، جوادی -

 ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، آخرین سال انتشارتحریرالوسيله ،اهلل سیدروح خمینی، -

 آخرین سال انتشار ه،زوین، انتشارات ط، ق1، جلدمدنی حقوقسید علی، شایگان، -

 .االفهام الکسمشهیدثانی،  -

  .9ج ,لمعه شرحشهیدثانی، -

 آخرین سال انتشار ،تهران، دانشگاه تهران، خانواده حقوق صفایی، سیدحسین و امامی، اسداهلل، -

 آخرین سال انتشارتهران، میزان،  ،خانواد مختصرحقوقامامی، سیدحسن، و صفایی، سیدحسین -

 آخرین سال انتشار، نشرمیزان ن،تهرا ،یتطبيق وحقوق مدنی حقوق درباره مقاالتی ،سیدحسین ،صفایی -

 آخرین سال انتشارهران، میزان، ، تمدنی حقوق مقدماتی خانواده)دوره حقوقناصر، امیر کاتوزیان، -

 آخرین سال انتشار ، تهران، شرکت سهامی انتشار،خانواده مدنی حقوق،  امیرناصر کاتوزیان، -
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 آخرین سال انتشار، تهران دانشگاه انتشارات تهران، ،خانواده حقوق تطبيقی بررسیابوالقاسم وهمکاران،  رجی،گ -

 آخرین سال انتشار، چاپسنگی، المتقين مناهج عبداهلل، مامقانی، -

 آخرین سال انتشار، اسالمی علوم نشر مرکز تهران، ،خانواده حقوق فقهی بررسی داماد، سیدمصطفی، محقق -

 آخرین سال انتشار، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، خانواده حقوقداماد، سیدمصطفی، محقق -

 .21و35و36، جلدجواهرالكالمنجفی،محمدحسن،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 

 

 

 

(الف)قسمت  -عقود معين (6)قوق مدنی ح  

- √

√
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آیند و نقش مهمی در برخی از عقود که نام و احکام آنها در قانون مدنی آمده، تملیکی به شمار میتوجيه درس: 

 کنند. در این درس، احکام این عقود به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.میای ایفاء اقتصاد هر جامعه

 آشنا ساختن دانشجویان با عقودی که با نام و آثار خاص در قانون مدنی وجود دارد.هدف: 

 : هاسرفصل 

 بیع  -9بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 اجاره  -3بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ل( انحال2

 ضرورت توجه به قوانین مختلف روابط موجر و مستاجر

 ضرورت توجه به حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

 ضرورت توجه به تفاوت های اجاره محل های مسکونی و محل های کسب و پیشه

 قرض -2بخش

 ( شرایط انعقاد1
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 (  آثار 3

 ( انحالل2

 جعاله -9بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 صلح  -1بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 معاوضه -6بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 :فارسیمنابع 

 آخرین سال انتشار تهران، گنچ دانش، ،)جلد های مرتبط(حقوق مدنیامامی، سید حسن،  -1

 رتهران، انتشارات بهنامی، آخرین سال انتشا ،عقد اجاره کاربردیبهرامی احمدی، حمید،  -3
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 خمینی، آخرین سال انتشار امام آثار نشر و تنظیم ، تهران، مؤسسهکتاب البيعروح اهلل، خمینی،  -2

 آخرین سال انتشار ، تهران، انتشارات مجد،6حقوق مدنیمهدی،  شهیدی، -1

آخرین  ، تهران، شرکت سهامی انتشار،)جلدهای مرتبط(عقود معين حقوق مدنیکاتوزیان، ناصر،  -9

 سال انتشار

 آخرین سال انتشارتهران، گنج دانش، ، هایی از عقود معينحقوق مدنی درسناصر،  کاتوزیان، -6

انتشارات کشاورز، آخرین  تهران،، بررسی تحليلی قانون روابط موجر و مستاجرکشاورز، بهمن،  -2

 سال انتشار

آخرین سال تهران، انتشارات کشاورز،  ،بررسی سرقفلی و حق کسب و پيشهکشاورز، بهمن،  -3

 انتشار

آخرین سال  ، تهران، انتشارات روزنامه رسمی،آن آثار و حقوقی ماهيت قولنامهفیان، حسین، لط -5

 انتشار

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -13
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 (ب)قسمت  -عقود معين  8حقوق مدنی 

- √

√

 آثار و احکام عقود این. شوند¬می نامیده اذنی و هستند ذیحق یا مالك اذن بر مبتنی معین عقود از برخی توجيه درس:

 معین عقود از برخی عالوه به. بود خواهد دادهاقرار حقوق از بخش این آموزش دار عهده درس این که دارند خاصی

 .میگیرند قرار مطالعه مورد درس این در نیز دیگر

 د.نعقودی که با نام و آثار خاص در قانون وجود داربخشی از شناسایی  هدف:

 : هاسرفصل 

 عاریه  -9بخش

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2
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 ودیعه -3بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 وکالت -2بخش

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 ضمان  -9بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 *ضرورت توجه به ضمان در تجارت

 *ضرورت توجه به ضمانت های بانکی

 حواله -1بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3



 pg. 117  

 ( انحالل2

 کفالت -6بخش 

 ( شرایط انعقاد1

 ( آثار 3

 حالل( ان2

 رهن  -8بخش 

 شرایط انعقاد (1

 ( آثار 3

 ( انحالل2

 ضرورت توجه به قانون ثبت و مقررات اجرایی رهن  *

 عقود مشارکتی -7بخش 

 ( مضاربه 1

 ( مساقات3

 ( شرکت2

 ( مزارعه1

 * ضرورت توجه به کارکرد های این عقود در بانکداری اسالمی 

 هبه  -1بخش 
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 سبق و رمایه -99بخش 

 :یفارسمنابع 

 آخرین سال انتشار ، تهران، گنج دانش،، )جلدهای مرتبط(حقوق مدنیامامی، سیدحسن، -1

 آخرین سال انتشار ،عقود ذیربطبازگیر، یداهلل،  -3

 آخرین سال انتشار ، تهران، بی نا،وکالتکاتبی، حسینقلی،  -2

تهران، شرکت سهامی  ،عقود اذنی و وثيقه های دین حقوق مدنی کاتوزیان، امیرناصر، -1

 ار،آخرین سال انتشارانتش

 تهران، گنج دانش،آخرین سال انتشار ،حقوق مدنی مشارکت ها کاتوزیان، امیرناصر، -9

 آخرین سال انتشار تهران، گنج دانش، ،(3و 1)جلد  هایی از عقود معيندرسکاتوزیان، امیرناصر،  -6

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشارقراردادهای ویژهکاشانی، سیدمحمود،  -2

 تهران، گنج دانش، آخرین سال انتشار ، رهن و صلحمحمدجعفر،  لنگرودی، -3

 آخرین سال انتشار ، تهران، گنج دانش،کفالتلنگرودی، محمدجعفر،  -5

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -13

 

 

 

 

 

 

 



 pg. 119  

 

 

 

 

 

 

 

 : شفعه، ارث و وصيت( 7حقوق مدنی )

 عنوان درس به فارسی:

 (7مدنی )حقوق 

 شفعه، ارث و وصيت

 تعداد واحد:

3 

 

  نظری پایه نوع درس:

 دروس پيش نياز: 

 (2حقوق مدنی ) -

 عملی

 √نظری تخصصی 

 عملی 

 

 :عنوان درس به انگليسی

 

تعداد 

 ساعت:

23 

 نظری اختياری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی 

 √ ندارد                                     آموزش تكميلی:       دارد    

 کارورزی:                                  سفر علمی:                                
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 خاصی مقررات و کنند¬می روشن را میت از مانده باقی اموال تکلیف که هستند نهادهایی ارث و وصیت توجيه درس:

 در مال، بر سلطه استقالل و شریك حذف برای است استثنایی نهادی که نیز شفعه. دارد وجود خصوص این در نیز

 .است حقوق نهاد سه این مقررات و احکام آموزش دار عهده درس این. است امکانپذیر خاصی موارد

 ها. آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم حقوقی مربوط به شفعه و وصیت و ارث و احکام و آثار آنهدف: 

 :هاسرفصل 

 شفعه   -

 وصیت -

 ارث -

 منابع فارسی: 

 ، تهران، گنج دانش، آخرین سال انتشار)جلدهای مرتبط(حقوق مدنی ،امامی، سیدحسن -1

 ، آخرین سال انتشارنشر دادگستر، تهران، (ارث) ، حقوق مدنیکاتوزیان، امیرناصر -3

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشاروصيتکاتوزیان، امیرناصر،  -2

  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، آخرین سال انتشارارث و وصيت محمدجعفر،لنگرودی، -1

 ، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، آخرین سال انتشاراخذ به شفعهمحقق داماد، سید مصطفی،  -9

 .مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -6
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 (9حقوق جزای عمومی )

- √
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از آنجا که جرم موضوع اصلی کلیه دروس حقوق جزایی است، ضروری است پس از آشنایی با قواعد و توجيه درس: 

  درس، دانشجویان با مفهوم جرم و ارکان و طبقه بندی آن آَشنا شوند.اصول کلی در این 

 آشنایی دانشجویان با تعریف جرم  و ارکان آن و طبقه بندی جرایم.   هدف: 

 جرم و اصل قانونی بودن آن  .9

 شناسی(تعریف جرم )جرم در حقوق جزا، جرم در جرم -الف 

 اصل قانونی بودن  -ب

 کاربرد اصل قانونی بودن  .1

 ثار اصل قانونی بودن )تفسیر مضیق قانون کیفری، عطف به ماسبق نشدن قانون کیفری(آ .3

 اضطرار، حکم قانون و امر آمر قانونی، رضایت بزه دیده، دفاع مشروع(علل موجهه جرم ) -پ

 ارکان تشكيل دهنده جرم  -3

 رکن مادی -الف

 نتیجه، رابطه علیت و سببیت( یك:  اجزای رکن مادی )رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال الزم،

 اقسام آن، جرم عقیم و مقایسه آن با جرم محال(ه جرم در مفهوم خاص، جرم محال و دو. شروع به جرم )شروع ب

 رکن معنوی یا روانی -ب

 یك: مفاهیم، پیشینه و لزوم احراز رکن روانی

 (دو: اشکال عنصر روانی )عمد )اجزاء و شرایط(، خطا )مفهوم و اقسام خطا(

 طبقه بندی جرایم  -2
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 طبقه بندی تقنينی جرایم  -الف

 یك: جرایم سیاسی و جرایم عمومی )ضابطه تشخیص و فواید حاصل از تشخیص آن(

 دو: جرایم نظامی و جرایم عمومی )ضابطه تشخیص جرم نظامی فواید حاصل از تشخیص آن(

 طبقه بندی جرایم بر حسب رکن مادی -ب

 مادی، آنی و مستمر، ساده و مرکب( زیکی )مادی و غیریك: به اعتبار رفتار فی     

ارتکاب، از لحاظ ویژگی های مرتکب و قربانی، ساده و به  و احوال )از لحاظ شیوه  دو: به اعتبار شرایط و اوضاع      

 عادت( 

 سه: به اعتبار نتیجه )مطلق، مقید(     

 طبقه بندی جرایم بر حسب رکن روانی -ج

 دی و غیر عمدییك: جرایم عم     

 دو: جرایم ساده و مرتبط  

 سه: جرایم مادی صِرف  

 

 

 الف : منابع فارسی

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،1، ج حقوق جزای عمومیاردبیلی، محمد علی،  -1
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 . آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ، جلد اول )جرم و پدیده جنایی(،قوق جزای عمومیحساکی، محمدرضا،  -3

 . آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،چكيده حقوق جزای عمومی سلیمی، صادق، -2

 ، جلد اول )حقوق جزایقانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونیو همکاران،  محمد ابراهیم شمس ناتری، -1

  آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، عمومی(،

 ، مشهد، بنیاد پژوهش های اسالمی، آخرین سال انتشارحقوق جنایی اسالم، رعبدالقادعوده،  -9

 . آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،بایسته های حقوق جزای عمومیگلدوزیان، ایرج،  -6

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  هران،ت ،9213شرح قانون مجازات اسالمی مصوب  مصدق، محمد، -2

 . آخرین سال انتشار، انتشارات جنگلتهران، ، 1، جحقوق جزای عمومیملکی، ایوب،و  نجفی توانا، علی -3

 .آخرین سال انتشارانتشارات گنج دانش،  تهران، ،زمينه حقوق جزای عمومینوربها، رضا،  -5

 قوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت ح -13

 1253قانون مجازات اسالمی، جدید مصوب  -11

 

 ب : منابع انگليسی

1- J.C.Smith and B.Hogan, Criminal Law, Oxford University Press, 11
th

ed, 2115. 

2- T.J.Gardner and T.M.Anderson, Criminal Law, Wadsworth Publishing, 12
th

ed, 2114.  

3- C.M.V.Clarkson, Understanding Criminal Law, Sweet & Maxwell, 4
th

ed, 2115.  

4- A.P.Simester and G.R.Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine, Oxford: Portland 

Oregon, 2113.  

5- A.Read and P.Seago, Criminal Law, Sweet & Maxwell, 2112.  

6- M.Jefferson, Criminal Law, Pearson/Longman, 5
th

ed, 2111. 

 ج. منابع فرانسه

7-BOULOC, Bernard. Droit penal general. Dalloz, 5002. 

8-PRADEL, Jean. Droit penal general. Cujas, 5008. 
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9-MAYAUD,Yves. Droit penal general. Puf,5007. 

 (3عمومی ) حقوق جزا

- √

√

 

های کیفری است، آشنایی دانشجویان با مبانی مسئولیت نکه مسئولیت کیفری پیش شرط واکنشنظر به ایتوجيه درس: 

 ها ضروری است.کیفری قبل از مطالعه تفصیلی مجازات

مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن و نیز شناخت اقسام بزهکاری به اعتبار  دانشجویان باآشنایی هدف: 

 نقش بزهکار.

 بزهكار .9

 اقسام بزهكاری به اعتبار نقش -الف

 مباشرت  .1

 معاونت  .3

 شرکت .2
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 فعل غیر )مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر( .1

 هااقسام بزهكار به اعتبار ویژگی -ب

 اشخاص حقیقی .1

 اشخاص حقوقی .3

 مسئوليت کيفری .3

 تعریف -الف 

 اجزاء -ب

 اهلیت  .1

 اسناد پذیری .3

 عوامل رافع مسئوليت .2

 صغر .1

 جنون  .3

 مستی .2

 اجبار و اکراه  .1

 اشتباه  .9
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 :منابع فارسی

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،3، ج حقوق جزای عمومیمحمد علی ،  اردبیلی، -1

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ، جلد دوم )مسئولیت کیفری(،حقوق جزای عمومی ساکی، محمدرضا، -3

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،چكيده حقوق جزای عمومیسلیمی، صادق،  -2

، جلد اول )حقوق جزای قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونیابراهیم و همکاران، محمد  ،شمس ناتری -1

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، عمومی(،

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، بایسته های حقوق جزای عمومی گلدوزیان، ایرج، -9

 آخرین سال انتشارنتشارات جنگل، ا تهران، ،9213شرح قانون مجازات اسالمی مصوب مصدق، محمد ،  -6

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، مسئوليت کيفری )قلمرو و ارکان( ،میرسعیدی، منصور -2

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل، تهران، ، تحليل مبانی حقوق جزای عمومیمیرمحمدصادقی، حسین،  -3

 خلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی دا -5
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 (2حقوق جزای عمومی )

- √

√

 

های اجتماعی پس از آشنایی دانشجویان با مفهوم جرم و مسئولیت کیفری ضروری است با اقسام واکنشتوجيه درس: 

ها و قواعد ناظر به اعمال مجازات آشنا شوند، تا مقدمه ورود آنها به مباحث حقوق جزای اختصاصی به ویژه مجازات

 باشد.

های آن و قواعد ناظر به تخفیف، بندیشجویان با اشکال واکنش اجتماعی، مفهوم مجازات و طبقهآشنایی دانهدف: 

 تشدید، و جهات سقوط مجازات و نیز اقدامات تأمینی و تربیتی.

 سرفصل ها:

 اشكال واکنش اجتماعی .9

 (هامجازات )مفهوم اهداف، ویژگی –الف 

 ها(ی، اهداف، ویژگاقدامات تأمينی و تربيتی )مفهوم -ب
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 مقایسه مجازات و اقدامات تأمينی و تربيتی -ج

 وجوه اشتراك  .1

 وجوه افتراق .3

 هامجازات .3

 بندیطبقه -الف

  حدود 

 قصاص 

 دیات 

 تعزیرات 

 طبقه بندی بر اساس ماهیت . 1

 اصلی و جایگزین( -های اصلی و اضافیطبقه بندی بر حسب اصلی و غیر اصلی بودن )مجازات .3

 حسب موضوعطبقه بندی بر  .2

 تعيين ميزان مجازات  -ب     

 تخفیف: کیفیات مخففه  -      

 کیفیات مخففه قانونی .1

 کیفیات مخففه قضایی )آثار و میزان تخفیف( .3

 تشدید مجازات -            

 تعدد جرم  .1

 تکرار جرم  .3

 تأخير و سقوط اجرای مجازات -ج

 جهات تأخیر مجازات  - 
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 تعویق صدور حکم محکومیت .1

 جرای مجازاتتعلیق ا .3

 آزادی مشروط .2

 نیمه آزادی .1

 جهات سقوط - 

 فوت محکوم علیه  .1

 گذشت متضرر از جرم  .3

 توبه بزهکار .2

 عفو  .1

 بخشودگی یا عفو )خصوصی( .1.1

 عفو عمومی .1.3

 مرور زمان  .9

 نسخ قانون .6

 اعاده حیثیت .2

 اقدامات تأمينی و تربيتی .2

 شرایط اِعمال -     

 طبقه بندی -      

 بر اساس شیوه ها .1

 تیاقدامات حمای -1-1

 اقدامات تربیتی    -3-1

 اقدامات درمانی    -2-1

 اقدامات مراقبتی    -1-1

 اقدامات بازدارنده    -9-1

 بر اساس موضوع .3

 اقدامات تأمینی بدنی -1-3
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 اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی  -3-3

 اقدامات تأمینی مالی -2-3

 یا حرفه اقدامات تأمینی منع از اشتغال به کسب یا شغل -1-3

 اقدامات تأمینی سالب حق  -9-3

 انتشار حکم -6-3

 بر اساس ماهیت .2

 قضایی -1-2

 اداری -3-2

 

 

 :منابع فارسی
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آخرین نشر میزان،  تهران، ،)واکنش در برابر جرم( درآمدی بر حقوق جزای عمومیالهام، غالمحسین،برهانی، محسن، -3

 سال انتشار

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، اقدامات تأمينی و تربيتی رهامی، محسن، -2

 ین سال انتشارآخرانتشارات جنگل،  تهران، ،چكيده حقوق جزای عمومیسلیمی، صادق،  -1

انتشارات جنگل،  تهران، ، جلد سوم )مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(،حقوق جزای عمومی ساکی، محمدرضا، -9

 آخرین سال انتشار
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، جلد اول )حقوق جزای قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونیمحمد ابراهیم و همکاران،  شمس ناتری، -6

 ن سال انتشارآخرینشر میزان،  تهران، عمومی(،

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،بایسته های حقوق جزای عمومی گلدوزیان، ایرج، -2

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،9213شرح قانون مجازات اسالمی مصوب  مصدق، محمد، -3

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  ، تهران،تحليل مبانی حقوق جزای عمومی)ترجمه( میرمحمدصادقی، حسین، -5

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -13
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 : جرایم عليه اموال و مالكيت(9حقوق جزای اختصاصی )

- √
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√

 

اینکه جرایم علیه اموال و مالکیت بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در بسیاری از کشورهای جهان  نظر بهتوجيه درس: 

 آشنایی دانشجویان با این جرایم ضروری است. ،دهندرا تشکیل میاز جمله ایران 

ایران و   ، اهمیت و ارکان تشکیل دهنده جرایم علیه اموال و مالکیت در قوانینآشنا کردن دانشجویان با ماهیتهدف : 

 های حقوقی معتبر.مقایسه مختصر با یکی از نظام

 سرفصل ها:

 ها، اهمیت و انواع جرایم علیه اموال و مالکیتتعریف، ویژگی:  کليات

 کالهبرداری .9

 هاتعریف، تاریخچه، ویژگیمقدمه: 

 ارکان –الف     

شروع به جرم  نتیجه حاصله( م برای تحقق جرم ورکن مادی )رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال الز  -1

 کالهبرداری.

 رکن روانی  -3

 ، تبعی و تكميلی(لیواکنش در برابر جرم کالهبرداری )کيفرهای اص -ب
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موارد تخفیف یا تشدید مجازات، معاونت یا شرکت در جرم مباحث حقوق جزای عمومی ناظر به کالهبرداری ) -ج

 کالهبرداری و تعدد یا تکرار آن(

)انتقال مال غیر، تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر و معرفی مال دیگری به عوض مال  داریصور خاص کالهبر -د

 ای و ....(کالهبرداری رایانه ،خود

 خيانت در امانت  -3

 ها تعریف، تاریخچه، ویژگیمقدمه: 

 ارکان –الف     

شروع به جرم ی حاصله(  تیجهبرای تحقق جرم و نرکن مادی )رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال الزم  - 1 

 خیانت در امانت.

 رکن روانی - 3

 واکنش در برابر جرم خيانت در امانت )کيفرهای اصلی، تبعی و تكميلی(  -ب

معاونت یا ، موارد خفیف یا تشدید مجازاتمباحث حقوق جزای عمومی ناظر به جرم خيانت در امانت ) -ج  

 رار آن(شرکت در جرم خیانت در امانت و  تعدد و تک

)اختالس، سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، سوء استفاده از سفید مهر یا سفید  صور خاص خيانت در امانت -د   

 امضاء، خیانت مستخدمان دولت در اسناد دولتی و ...( 

 سرقت -2

 های حقوقیها و جایگاه آن در فقه اسالمی و سایر نظامویژگیتعریف، تاریخچه، مقدمه: 

 انارک -الف     

شروع به جرم  م برای تحقق جرم و نتیجه حاصله(رکن مادی )رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال الز -1

 .سرقت

 رکن روانی -3

 اقسام سرقت و شرایط و احكام آن  -ب
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 های ثبوت و شرایط اجرای حد و ...( شرایط، راهیک:  سرقت حدی )

 ، تشر، ... شرکت، تعدد و تکرار( مباحث حقوق جزای عمومی ناظر به سرقت حدی )موارد تخفیف -1

 دو. سرقت تعزیری

 های ثبوتراهشرایط و  .1

مباحث حقوق جزای عمومی ناظر به سرقت تعزیری )موارد تخفیف یا تشدید مجازات، معاونت یا شرکت در  .3

 جرم سرقت حدی و تعدد و تکرار( 

ها یا اماکن تاریخی، کیف موزه ت مسلحانه، راهزنی، سرقت ازمقرون به آزار، سرقهای تعزیری )انواع سرقت .2

سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، ات رانندگی یا مناطق حادثه زده، زنی یا جیب بٌری، سرقت از محل تصادف

 زیری(رایانه ای )سایبری(، سرقت ساده تعبرق، گاز و تلفن، سرقت 

 مداخله در اموال مسروق -ج

 صدور چک پرداخت نشدنی .9

 اریخچه، ویژگی ها و مبانی جرم انگاریتعریف، ت مفهوم،مقدمه : 

 ارکان  –الف     

رکن مادی )رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم؛ موارد سلب جنبه کیفری چك و   -1

 نتیجه حاصله(.

 رکن روانی  -3

 مسائل مربوط به شكایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی  -ب

 ور چک پرداخت نشدنیواکنش نسبت به جرم صد -ج

معاونت، ، تخفیف، تشدید )مواردمباحث حقوق جزای عمومی ناظر به جرم صدور چک پرداخت نشدنی  -د

 شرکت، تعدد و تکرار(

 تخریب کيفری .1

 هاتعریف، تاریخچه، ویژگیمقدمه : 
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 ارکان –الف     

 جه حاصله به اضافه شروع به جرم( رکن مادی )رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم تتی  -1

 رکن روانی -3

 ، تبعی و تكميلی(ر برابر جرم تخریب )کيفرهای اصلیواکنش د -ب

 ، شرکت، تعدد و تکرار(معاونت، )موارد تشدید، تخفیفمباحث حقوق جزای عمومی ناظر به تخریب  -ج

 (و سایر موارد ای )سایبری(رایانه، )تخریب آثار فرهنگیصور خاص تخریب  -د

 ارزشيابی:
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آخرین انتشارات مجد،  تهران، اموال و مالکیت(،، جلد دوم )جرایم علیه حقوق جزای اختصاصی شامبیاتی، هوشنگ، -3

 سال انتشار

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،بایسته های حقوق جزای اختصاصی گلدوزیان، ایرج، -2

آخرین سال نشر میزان، تهران، ، جرایم علیه اموال و مالکیت، (3حقوق کيفری اختصاصی ) میرمحمدصادقی، حسین، -1

 انتشار

انتشارات جنگل،  تهران، ،حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه حسین،میرمحمدصادقی،  -9

 آخرین سال انتشار

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -6

 

 

  

 :منابع انگليسی
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 جرایم عليه مصالح عمومی کشور :(3حقوق جزای اختصاصی )
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طلبد که ضرورت آشنایی دانشجویان ای را میشور، جرایم علیه امنیت توجه ویژهنظر به اهمیت امنیت کتوجيه درس: 

 آسایش را ایجاب می نماید.  یف و مطالعه جرایم علیه امنیت و با تعر

نده ی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در آشنا کردن دانشجویان با ماهیت، اهمیت و ارکان تشکیل دههدف: 

 های حقوقی معتبر.ی مختصر با یکی از نظام قوانین  ایران و مقایسه

 سرفصل ها:

 جرایم عليه امنيت کشور .9

 تاریخچه و انواع جرایم علیه امنیت تعریف – کليات

   ، صور خاص(: محاربه  )ارکان، واکنش مقنن1 

 مصادیق(نش مقنن، االرض )ارکان، واک:  افساد فی3 

 االرض(مقایسه با محاربه و افساد فی، : بغی )ارکان، واکنش2

 ، اقسام و جرایم مرتبط(: جاسوسی )ارکان2-1

 :  تحریك مردم یا اشخاص در خدمت نیروهای مسلح ) ارکان ، صور واکنش(2-3

 های خارجی متخاصم )ارکان و واکنش(همکاری با دولت:  2-2

ارکان سوء قصد، مفهوم تروریسم و )مقامات سیاسی داخلی و خارجی و تروریسم  : سوء قصد به جان2-1

 مقایسه تروریسم با سایر عناوین مجرمانه(

 : تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت )سابقه جرم انگاری، ارکان و مقایسه آن با شروع به جرم( 2-9

 و واکنش(: تظاهر ، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال )انواع، ارکان 2-6
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 ، مصادیق مقدسات، ماهیت جرم، مقایسه سب و توهین(: توهین به مقدسات )مفهوم2-2

: سایر جرایم علیه امنیت )از قبیل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تخریب اموال دارای بٌعد 2-3

 امنیتی و توهین به مقامات سیاسی(

 جرایم عليه آسایش عمومی .3

 ا و اهم مصادیق آنها در قوانین ایرانهتعریف، ویژگی - کليات

 : جعل 1

 مقدمه )تعریف انواع و ویژگی ها(

 ، معنوی(یك: ارکان جعل )مادی

 دو: صور خاص جعل مذکور در قانون

 ای )ارکان و واکنش(سه: جعل رایانه

 :  استفاده از سند مجعول )ارکان و واکنش( 3

 جرایم مرتبط(:  قلب یا مخدوش کردن مسکوکات )ارکان، واکنش و 2

 :  رشا و ارشا )مفهوم، ماهیت و بررسی اجمالی ارکان(1
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 :منابع فارسی

  آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،جرایم عليه امنيت و آسایش عمومی پوربافرانی، حسن، -1

آخرین سال نشر میزان،  تهران، ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،(2حقوق کيفری اختصاصی ) مانی، ضیاءالدین،پی -3

 انتشار

آخرین انتشارات مجد،  تهران، ، جلد سوم )جرایم علیه آسایش عمومی(،حقوق جزای اختصاصیشامبیاتی، هوشنگ،  -2

 سال انتشار

 آخرین سال انتشار نشر میزان، تهران، ،صاصیبایسته های حقوق جزای اخت گلدوزیان، ایرج، -1

  آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،جرایم عليه امنيت کشور گلدوست جویباری، رجب، -1

آخرین نشر میزان،  تهران، ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،(2حقوق کيفری اختصاصی )میرمحمدصادقی، حسین،  -6

 سال انتشار

 تبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مر -2

 

 منابع انگليسی:

1- J.C.Smith and B.Hogan, Criminal Law, Oxford University Press, 11th
ed, 3339. 

3- T.J.Gardner and T.M.Anderson, Criminal Law, Wadsworth Publishing, 13th
ed, 3311.  

2- C.M.V.Clarkson, Understanding Criminal Law, Sweet & Maxwell, 1th
ed, 3339.  

1- A.P.Simester and G.R.Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine, Oxford: Portland 

Oregon, 3332.  

9- A.Read and P.Seago, Criminal Law, Sweet & Maxwell, 3333.  

2. M.Jefferson, Criminal Law, Pearson/Longman, 9th
ed, 3331.    
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 :منابع فرانسه

9. Emmanuel Dreyer ,Droit pénal spécial, 3e édition , Ellipses Marketing ,3313 . 

6. Philippe Conte ,Droit pénal spécial,1e édition , Lexis Nexis/Litec , 3312 . 

1. Jean Larguier, Philippe Conte, Stéphanie Fournier, Droit pénal spécial, 19e édition 

, Dalloz-Sirey 3312.  

3. Valérie Malabat, Droit pénal spécial, 6e édition ,Dalloz-Sirey ,3312 . 

2. Jean Pradel, Michel Danti-Juan, Droit pénal spécial,6e édition Cujas ,3311 . 
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 : جرایم عليه تماميت جسمانی اشخاص(2)اختصاصی  جزایحقوق 

- √

√

: نظر به توجه ویژه در قانون و احکام شرعی به حفظ تمامیت جسمانی افراد، آشنایی دانشجویان با جرایم توجيه درس

 ناقض تمامیت جسمانی ضروری است.

تشکیل دهنده ی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در  آشنا کردن دانشجویان با ماهیت، اهمیت و ارکان: هدف

 های حقوقی شناخته شده ی دیگر.قوانین ایران و مقایسه ی مختصر با یکی از نظام

 سرفصل ها:

 ها، اهمیت و تقسیم بندی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: تعریف و ویژگیکلیات
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 . ارکان 9

 و تسبیب؛ رفتار مادی و غیر مادی، شروع به جرم( الف. رکن مادی )فعل و ترك فعل ، مباشرت 

 ب. رکن روانی )در جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض(

 ها . واکنش3

 االف. قصاص )اقسام، شرایط و موانع( 

 ب. دیه )مفهوم، ماهیت، میزان و مهلت پرداخت، پرداخت کننده و دریافت کننده و موارد سقوط( 

از قبیل عدم اجرای قصاص، سقط جنین، جنایات ناشی از تخلفات رانندگی، جنایات ناشی پ. تعزیر )شرایط و موارد: 

 از سایر حوادث( 

 . مباحث حقوق جزای عمومی ناظر به جرایم عليه تماميت جسمانی2

 اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند( های اثبات )الف. راه

اشتباه اع مشروع و شرایط استناد به آن، کراه، اجبار و اضطرار، دفصغر سن، جنون، مستی، ا) ب. موانع مسئولیت کیفری

 در هدف یا هویت و سایر موارد اشتباه، امر آمر قانونی و حکم قانون،  رضایت بزه دیده، تأدیب و حفاظت( 

 معاونت(  _از جمله در منازعه _ج. همکاری )شرکت 

 :فارسیمنابع 

  آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،جرایم عليه اشخاص )جنایات( ،آقایی نیا، حسین -1
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 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،جرایم عليه اشخاص)صدمات جسمانی( پوربافرانی، حسن، -3

  آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،ليه اشخاص( جرایم ع9حقوق جزای اختصاصی ) زراعت، عباس، -2

آخرین سال انتشارات مجد،  تهران، ، جلد اول )جرایم علیه اشخاص(،حقوق جزای اختصاصی شامبیاتی، هوشنگ، -1

 انتشار

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،جرایم عليه اشخاص )صدمات جسمانی( صادقی، محمدهادی، -9

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،یسته های حقوق جزای اختصاصیبا گلدوزیان، ایرج، -6

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، جرایم علیه اشخاص، (9حقوق جزای اختصاصی ) میرمحمدصادقی، حسین، -2

انتشارات جنگل،  تهران، ،حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعهمیرمحمدصادقی، حسین،  -3

 ین سال انتشارآخر

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -5

 

 :منابع انگليسی

1- J.C.Smith and B.Hogan, Criminal Law, Oxford University Press, 11th
ed, 3339. 

3- T.J.Gardner and T.M.Anderson, Criminal Law, Wadsworth Publishing, 13th
ed, 3311.  

2- C.M.V.Clarkson, Understanding Criminal Law, Sweet & Maxwell, 1th
ed, 3339.  

1- A.P.Simester and G.R.Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine, Oxford: Portland 

Oregon, 3332.  

9- A.Read and P.Seago, Criminal Law, Sweet & Maxwell, 3333.  

6- M.Jefferson, Criminal Law, Pearson/Longman, 9th
ed, 3331.  

 منابع فرانسه:

1. Sylvain Jacopin ,Droit pénal spécial. Les atteintes aux personnes,3e édition ,Hachette 

Supérieur ,3312 . 

http://www.decitre.fr/livres/droit-penal-special-9782011400369.html
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3. Thierry Garé ,Droit pénal spécial. Personnes et biens,1e édition ,Larcier ,3319 . 

2. Michel Véron ,Droit pénal spécial,19e édition , Dalloz-Sirey , 3319. 

1. Jean Pradel, Michel Danti-Juan, Droit pénal spécial,6e édition Cujas ,3311 . 

9. Michèle-Laure Rassat ,Droit pénal spécial 3311. Infractions du Code pénal,2e édition 

,Dalloz-Sirey ,3311 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جرایم عليه شخصيت معنوی اشخاص(9)اختصاصی  جزایحقوق 

- √

http://www.decitre.fr/livres/droit-penal-special-9782390130123.html
http://www.decitre.fr/livres/droit-penal-special-9782247137640.html
http://www.decitre.fr/livres/droit-penal-special-9782254144105.html
http://www.decitre.fr/livres/droit-penal-special-2014-9782247137305.html
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√

 

علیه حیثیت و آشنایی دانشجویان با جرایم :  نظر به اینکه انسان از دو بعد مادی و معنوی برخوردار است، توجيه درس

 ری است.کرامت انسانی عالوه بر جرایم علیه تمامیت جسمانی، ضرو

آشنا کردن دانشجویان با ماهیت، اهمیت و ارکان تشکیل دهنده ی جرایم علیه آزادی و حیثیت معنوی افراد در : هدف

 های حقوقی معتبرقوانین ایران و مقایسه  مختصر با یکی از نظام

 سرفصل ها:

 ها، اهمیت و تقسیم بندی تعریف و ویژگی:  کليات

 ف، اخفاء و حبس غير قانونیجرایم عليه آزادی تن شامل توقي .9

 الف. ارکان

 ها ب. واکنش

. جرایم عليه آزادی روان شامل سلب حقوق و آزادی مردم، تهدید، ایجاد مزاحمت تلفنی، هتک حرمت 3

 منازل، مراسالت، مخابرات، مكالمات تلفنی و افشای اسرار

 الف. ارکان

 ب. واکنش

 نشر اکاذیب . جرایم عليه حيثيت شامل توهين، افتراء، قذف،2

 الف. ارکان
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 هاب. واکنش

 منابع فارسی:

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، جرایم عليه اشخاص)شخصيت معنوی(، آقایی نیا، حسین، -1

آخرین سال  انتشارات مجد، تهران، اول )جرایم علیه اشخاص(،، جلد حقوق جزای اختصاصی شامبیاتی،هوشنگ، -3

 انتشار

آخرین سال انتشارات جنگل جاودانه،  تهران، ،( جرایم عليه اشخاص9حقوق جزای اختصاصی ) زراعت، عباس، -2

 انتشار

  آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ،بایسته های حقوق جزای اختصاصی گلدوزیان، ایرج، -1

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ، جرایم علیه اشخاص،(9حقوق جزای اختصاصی ) ، حسین،میرمحمدصادقی -9

انتشارات جنگل  تهران، ،حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه میرمحمدصادقی، حسین، -6

 آخرین سال انتشار جاودانه،

 اخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی د -2

 

 :ب. منابع انگليسی

            1.  J.C.Smith and B.Hogan, Criminal Law, Oxford University Press, 11th
ed, 3339. 

3. T.J.Gardner and T.M.Anderson, Criminal Law, Wadsworth Publishing, 13th
ed, 

3311.  

2. C.M.V.Clarkson, Understanding Criminal Law, Sweet & Maxwell, 1th
ed, 3339.  
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1. A.P.Simester and G.R.Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine, Oxford: 

Portland Oregon, 3332.  

9. A.Read and P.Seago, Criminal Law, Sweet & Maxwell, 3333.  

6. M.Jefferson, Criminal Law, Pearson/Longman, 9th
ed, 3331.    

 

 :هج. منابع فرانس

1. Michel Véron ,Droit pénal spécial,19e édition , Dalloz-Sirey , 3319. 

3. Sylvain Jacopin ,Droit pénal spécial. Les atteintes aux personnes,3e édition ,Hachette 

Supérieur ,3312 . 

2. Thierry Garé ,Droit pénal spécial. Personnes et biens,1e édition ,Larcier ,3319 . 

1. Michel Véron ,Droit pénal spécial,19e édition , Dalloz-Sirey , 3319. 
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 (9)آیين دادرسی کيفری 

- √

√

 

دانشجویان با تشکیالت و آشنایی  ،: نظر به اینکه مراجع تعقیب نقش مهمی در اجرای حقوق جزا دارندتوجيه درس

 اختیارات و فرایند رسیدگی در این مراجع ضروری است.

کارهای اجرای عدالت کیفری، مبانی و لوازم آن شامل بررسی کلیات؛ مرحله کشف، وآشنایی دانشجویان با ساز: هدف

 تعقیب و تحقیقات مقدماتی.

 سرفصل ها:

 های دادرسی کیفری ترین نظام ی مهمموضوع آیین دادرسی کیفری و معرف کلیات: تاریخچه، -
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 . تعقيب کيفری9

 ؛ تشکیالت و اختیاراتالف. نهاد دادسرا

 های دادسرا به عنوان مرجع تعقیب یك. ویژگی    

 دو. تشکیالت دادسرا در نظام قضایی کنونی    

 سه. اختیارات دادسرا در امر تعقیب کیفری    

 ب. به جریان انداختن تعقیب

 وع به تعقیبیك. جهات شر   

 دو. شرایط و موانع تعقیب   

 سه. موارد سقوط تعقیب   

 چهار. حقوق متهم و شاکی در مرحله تعقیب   

 . تحقيقات مقدماتی  3

 ؛ صالحیت و جهات شروع به تحقیقالف. مقام تحقیق

 های تحقیقات مقدماتی و جهات شروع به آن یك. ویژگی    

 دو. صالحیت مقام تحقیق    

 هات شروع به تحقیقسه. ج    

 چهار. حقوق متهم و شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی   

 ب. اقدام به تحقیق و قرارهای این مرحله

 ای و اشخاص حقوقیبه تحقیق در جرایم عادی، رایانه یك. اقدام   

 دو. قرارها )اعدادی و نهایی(   
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 سه. کیفرخواست و مندرجات آن   

 

 منابع فارسی:

انتشارات دانشگاه  تهران، . جلد اول. ترجمه حسن دادبان.. آیين دادرسی کيفری فرانسهاستفانی. گاستون. لواسور. ژرژ بولوك -

 آخرین سال انتشارعالمه طباطبایی. 

انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران، . جلد دوم. ترجمه حسن دادبان. ی فرانسهآیين دادرسی کيفر. استفانی. گاستون -

 آخرین سال انتشار

.آخرین سال انتشارانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  تهران، . جلد اول., آیين دادرسی کيفریآخوندی. محمود -  

.آخرین سال انتشارتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. ان تهران، . جلد دوم .آیين دادرسی کيفری آخوندی. محمود. -  

  آخرین سال انتشارانتشارات سمت.  تهران، . جلد اول.آیين دادرسی کيفری آشوری. محمد. -

 آخرین سال انتشارانتشارات سمت.  تهران، . جلد دوم .آیين دادرسی کيفری آشوری، محمد، -

 آخرین سال انتشارنشر گرایش.  تهران، .زات های بينابينجایگزین های زندان یا مجاآشوری، محمد،  -

آخرین  ،زنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانانتشارات رو تهران، . ترجمه قانون آیين دادرسی کيفری فرانسهتدین. عباس.  -

 سال انتشار

                                                                                                                   آخرین سال انتشار. انتشارات خرسندیتهران، . در آمدی بر آیين دادرسی کيفری جرایم سایبریجاللی فراهانی.  -

                         آخرین سال انتشار، انتشارات شهر دانش تهران، .،آیين دادرسی کيفریخالقی. علی  -

  آخرین سال انتشارانتشارات شهردانش، تهران، ، قانون آیين دادرسی کيفرینكته ها در  علی، خالقی، -
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 آخرین سال انتشار، انتشارات گنج دانش تهران، .)مجموعه مقاالت( . فرآیند کيفریخزانی. منوچهر -

  آخرین سال انتشارنشر میزان،   تهران، )جلد اول(، آیين دادرسی کيفری  عباس، زراعت،  -

 ،در مقایسه با قوانين سابق 9213تحليل ماده به ماده قانون آیين دادرسی کيفری  امین، بخشی زاده اهری،  صادق و سلیمی، -

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل، تهران، 

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،آیين دادرسی کيفری رجب، گلدوست جویباری، -

 آخرین سال انتشار انتشارات جنگل ، تهران، ،سی کيفریکليات آیين دادرگلدوست جویباری، رجب،  -

آخرین سال ، نشر کتابخانه گنج دانشتهران، ه. . ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاد. آیين دادرسی کيفری فرانسهالرگیه. ژان -

                                                                                                  انتشار

جلد  .مجموعه نظریات فقهی در امور کيفریمعاونت آموزش قوه قضاییه. دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی.   -

 آخرین سال انتشار ،.نشر قضا، تهران، ششم

                                                                                                                  رآخرین سال انتشا:  انتشارات جاودانهتهران، . , مجموعه نشست های قضایی9مسائل آیين دادرسی کيفری . -------- -

 آخرین سال انتشار: انتشارات جاودانه تهران، ., مجموعه نشست های قضایی3مسائل آیين دادرسی کيفری . -------- -

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، دادرسی کيفریتوافقی شدن آیين نیازپور، امیرحسن،   -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 منابع انگليسی:

1- Y.Kamisar and Others, Basic Criminal Procedure: Cases, Comments and Questions, West 

Academic Publishing, 11th
ed, 3319.  

3- J.Dressler and G.Thomas, Criminal Procedure: Investigating Crime, West Academic 

Publishing, 9th
ed, 3313.  

2- R.V.Del Carmen, Criminal Procedure: Law and Practice, Cengage Learning, 5th
ed, 3312. 

1- M.Lippman, Criminal Procedure, SAGE Publications, 3313.  
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9- S.G.Coughlan, Criminal Procedure, Irwin Law, 3333.  

6- J.Ingram, Criminal Procedure: Theory and Practice, Prentice Hall, 3339.  

 منابع فرانسه: 
1. Evelyne Bonis-Garçon, Virginie Peltier, Droit de la peine, LexisNexis,2115. 

2. Emmanuel Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis,2114. 

3. Etienne Vergès, Procédure pénale, LexisNexis, 2114. 

4. Cesare Beccaria,Des délits et des peines, Payot et Rivages, 2114. 

5. Jean Larguier, Philippe Conte,Procédure pénale, Dalloz, 2114 

6. Thierry Garé, Catherine Ginestet, Droit pénal - Procédure pénale, Dalloz, 2114. 
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- √

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/evelyne-bonis-garcon-127449
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/virginie-peltier-102809
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/droit-de-la-peine-9782711021093
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/230/lexisnexis.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/emmanuel-dreyer-34727
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/droit-penal-general-9782711019274
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/230/lexisnexis.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/etienne-verges-51009
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/procedure-penale-9782711018680
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/230/lexisnexis.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/cesare-beccaria-84277
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/des-delits-et-des-peines-9782743628611
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/3271/payot-et-rivages.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-larguier-9657
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/philippe-conte-9662
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/procedure-penale-9782247130009
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/246/dalloz.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/thierry-gare-35768
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/catherine-ginestet-16677
http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/droit-penal-procedure-penale-9782247137039
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/246/dalloz.php


 pg. 157  

√

های کیفری آشنایی های کیفری در اجرای حقوق جزا از طریق رسیدگی به پرونده: نظر به نقش مهم دادگاهتوجيه درس

 وری است.های کیفری ضردانشجویان با سازمان، صالحیت و فرایند رسیدگی در دادگاه

ارائه درس آیین دادرسی کیفری به منظور آشنایی دانشجویان برای تامین جنبهه کهاربردی حقهوق کیفهری اسهت.      : هدف

 شود.مطرح می 1مطالب این درس در ادامه مطالب درس آیین دادرسی کیفری 

 سرفصل ها:

ه دعوای کیفری، حل اختالف ؛ )تعریف و انواع صالحیت کیفری، صالحیت اضافی، احال. صالحيت در امور کيفری9

های تخصصی اطفال و های اختصاصی و تخصصی در امور کیفری از قبیل دادگاههای کیفری دادگاهدر صالحیت دادگاه

 های اختصاصی نظامی و انقالبای، دادگاهنوجوانان، جرایم رایانه

ها، رسی و وکالت در دادگاهاصول اساسی دادهای کيفری شامل: . اصول دادرسی، سازمان و صالحيت دادگاه3

 هاها، نحوه صدور رأی و صالحیت تفصیلی دادگاهها و ترتیب و تشریفات رسیدگی در دادگاهسازمان دادگاه

 . شكایت از آرا کيفری شامل مباحث: 2

ر الف: تجدید نظرخواهی )تعریف، متقاضیان، آثار، مهلت در خواست تجدید نظر، مراجع تجدید نظر، نحوه رسیدگی د

 مرحله تجدید نظر و صدور حکم(

 ها، آثار، دادگاه صالح، نحوه رسیدگی و صدور رای(ب: واخواهی )تعریف، ویژگی

ج: اعاده دادرسی )تعریف، موارد اعاده دادرسی، مرجع و شیوه رسیدگی در اعاده دادرسی، جبران اشتباهات قضایی و 

 ا خالف بین شرع.اعاده دادرسی خاص )اختیارات رئیس قوه قضایی در نقض آر

های دالیل کیفری، انواع دالیل کیفری و دالیل کیفری در حقوق )تعریف، اهمیت و نقش دالیل، نظام. دالیل کيفری 9

 ایران(.
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انتشارات دانشگاه  تهران، . جلد اول. ترجمه حسن دادبان.. آیين دادرسی کيفری فرانسهبولوكاستفانی. گاستون. لواسور. ژرژ  -

 آخرین سال انتشارعالمه طباطبایی. 

انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران، . جلد دوم. ترجمه حسن دادبان. آیين دادرسی کيفری فرانسه. استفانی. گاستون -

 آخرین سال انتشار

.آخرین سال انتشارانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  تهران، . جلد اول., آیين دادرسی کيفریمحمودآخوندی.  -  

.آخرین سال انتشارانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  تهران، . جلد دوم .آیين دادرسی کيفری آخوندی. محمود. -  

  آخرین سال انتشارنتشارات سمت. ا تهران، . جلد اول.آیين دادرسی کيفری آشوری. محمد. -

 آخرین سال انتشارانتشارات سمت.  تهران، . جلد دوم .آیين دادرسی کيفری آشوری، محمد، -

 آخرین سال انتشارنشر گرایش.  تهران، .جایگزین های زندان یا مجازات های بينابينآشوری، محمد،  -

آخرین  ،انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران تهران، . ترجمه قانون آیين دادرسی کيفری فرانسهتدین. عباس.  -

 سال انتشار

                                                                                                                   آخرین سال انتشارانتشارات خرسندی. تهران، . در آمدی بر آیين دادرسی کيفری جرایم سایبریجاللی فراهانی.  -

                         آخرین سال انتشار، انتشارات شهر دانش تهران، .،آیين دادرسی کيفریخالقی. علی  -

  آخرین سال انتشارانتشارات شهردانش، تهران، ، نكته ها در قانون آیين دادرسی کيفری علی، خالقی، -

 آخرین سال انتشار، انتشارات گنج دانش تهران، .ه مقاالت()مجموع . فرآیند کيفریخزانی. منوچهر -
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  آخرین سال انتشارنشر میزان،   تهران، )جلد اول(، آیين دادرسی کيفری  عباس، زراعت،  -

 ،در مقایسه با قوانين سابق 9213تحليل ماده به ماده قانون آیين دادرسی کيفری  امین، بخشی زاده اهری،  صادق و سلیمی، -

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران،

 آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،آیين دادرسی کيفری رجب، گلدوست جویباری، -

 آخرین سال انتشار انتشارات جنگل ، تهران، ،کليات آیين دادرسی کيفریگلدوست جویباری، رجب،  -

آخرین سال ، نشر کتابخانه گنج دانشتهران، فی اسماعیل زاده. . ترجمه حسن کاش. آیين دادرسی کيفری فرانسهالرگیه. ژان -

                                                                                                  انتشار

جلد  .يفریمجموعه نظریات فقهی در امور کمعاونت آموزش قوه قضاییه. دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی.   -

 آخرین سال انتشار ،.نشر قضا، تهران، ششم

                                                                                                                  آخرین سال انتشارانتشارات جاودانه:  تهران، . , مجموعه نشست های قضایی9مسائل آیين دادرسی کيفری . -------- -

 آخرین سال انتشارانتشارات جاودانه:  تهران، ., مجموعه نشست های قضایی3مسائل آیين دادرسی کيفری . -------- -

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، توافقی شدن آیين دادرسی کيفرینیازپور، امیرحسن،   -

 اخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی د -

 

 منابع انگليسی:

 

1- Y.Kamisar and Others, Basic Criminal Procedure: Cases, Comments and Questions, West 
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th

ed, 2115.  
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Publishing, 5
th

ed, 2112.  

3- R.V.Del Carmen, Criminal Procedure: Law and Practice, Cengage Learning, 9
th

ed, 2113. 

4- M.Lippman, Criminal Procedure, SAGE Publications, 2111.  

5- S.G.Coughlan, Criminal Procedure, Irwin Law, 2118.  
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6- J.Ingram, Criminal Procedure: Theory and Practice, Prentice Hall, 2115. 
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 (9)آیين دادرسی مدنی 

- √

√

 به بخشی نظم برای و اشخاص کیفری غیر و مدنی دعاوی به رسیدگی در اشخاص قحقو حفظ برای: توجيه درس: 

 برای آنها از اطالع که است شده وضع مدنی دادرسی آیین عنوان تحت خاصی مقررات حقوقی، دادگاههای عملکرد

 .است ضروری بسیار حقوق کارشناسی دانشجویان

 های مردم. خواستدر رسیدگی به دادحیت آنها ، حدود صالآشنا ساختن دانشجویان با مراجع قضاییهدف: 

 : هاسرفصل 

 کلّیات -9بخش 

 ( تعریف آئین دادرسی مدنی 1

 ( فایدة آئین دادرسی مدنی3

 سازمان قضایی  -3بخش 

 ها )حقوقی، مدنی خاص، صلح، دیوان کشور(بندی دادگاه( طبقه1
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 ( مأمورین قضایی و حقوق و تکالیف آنان3

 )ذاتی، نسبی، محلی(صالحیت محاکم  -2بخش

 

 

 منابع فارسی:

 ، تهران، انتشارات اطلس، آخرین سال انتشارآیين دادرسی مدنیاحمدی، نعمت،  -1

 ان، دور اندیشان، آخرین سال انتشار.، جلد اول، تهرآیين دادرسی مدنیافتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی،  -3

 ، تهران، دراك، آخرین سال انتشارمدنی آیين دادرسیشمس، عبداهلل،  -2

  ، تهران، انتشارات مجد، آخرین سال انتشارو بازرگانی آیين دادرسی مدنیمتین دفتری، احمد،  -1

 تهران، نشر راد نو اندیش، آخرین سال انتشار ،آیين دادرسی مدنینوبخت، یوسف،  -9

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -6
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 (3)آیين دادرسی مدنی 

- √

√

ی حفظ حقوق اشخاص در رسیدگی به دعاوی مدنی و غیر کیفری اشخاص و برای نظم بخشی به برا توجيه درس:

عملکرد دادگاههای حقوقی، مقررات خاصی تحت عنوان آیین دادرسی مدنی وضع شده است که اطالع از آنها برای 

 دانشجویان کارشناسی حقوق بسیار ضروری است.

و آثار مترتب  آراءصدور  و چگونگی مردم هایادخواستسیدگی به درتیب رآشنا ساختن دانشجویان با ت :درس هدف

 دادگستری است. حقوقی هایدر دادگاه

 : هاسرفصل 

 بخش اوّل: دادخواست 

 ( شرایط 1

 ( ابالغ3

 ( آثار 2
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 بخش دوّم: جریان دعوی و رسیدگی به آن 

 های عادی ( دادرسی1

 های فوری ( دادرسی3

 بخش سوّم: احکام 

 نویس آن...(م )تنظیم حکم و پاك( صدور حک1

 ( آثار حکم 3

 ( شکایت از احکام )تجدیدنظر، اعادة دادرسی، اعتراض شخص ثالث(2

 ( اجرای احکام1

 

 س، آخرین سال انتشار، تهران، انتشارات اطلآیين دادرسی مدنیاحمدی، نعمت،  -1

 ، جلد اول، تهران، دور اندیشان، آخرین سال انتشار.آیين دادرسی مدنیافتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی،  -3

 ، تهران، دراك، آخرین سال انتشارمدنی آیين دادرسیشمس، عبداهلل،  -2

  سال انتشار ، تهران، انتشارات مجد، آخرینو بازرگانی آیين دادرسی مدنیمتین دفتری، احمد،  -1

 تهران، نشر راد نو اندیش، آخرین سال انتشار ،آیين دادرسی مدنینوبخت، یوسف،  -9

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -6
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 (2)آیين دادرسی مدنی 

- √

√

 به بخشی نظم برای و اشخاص کیفری غیر و مدنی دعاوی به رسیدگی در اشخاص حقوق حفظ برای توجيه درس:

 برای آنها از اطالع که است شده وضع مدنی دادرسی آیین عنوان تحت خاصی مقررات حقوقی، دادگاههای عملکرد

 .است ضروری بسیار حقوق کارشناسی دانشجویان

ها و دادرسی در جریان رسیدگی به دادخواست طواریانواع و اسباب مختلف آشنا ساختن دانشجویان با  هدف درس:

 می باشد.  امور مزبور دادرسی نحوه صدور احکام قضایی به عالوه آشنایی با

 : هاسرفصل 

 طواری دادرسی ناشی از ایرادات -9بخش 

 ( مرور زمان 1

 ( تصرّف و شرایط آن 3

 ( ابتدای مرور زمان 2
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 ( آثار مرور زمان و انقطاع آن 1

 طواری دادرسی ناشی از درخواست تأمین  -3بخش 

 ( تأمین خواسته و شرایط درخواست آن 1

 ( توقیف اموال و طلب تبدیل تأمین 3

  ( آثار تأمین 2

 ( تأمین اتباع بیگانه 1

 ( تأمین واهی 9

 طواری دادرسی ناشی از دعوی و اصحاب دعوی  -2ش بخ

 ( دعوی اضافی1

 دخالت اشخاص ثالث (3

 طواری دادرسی ناشی از توقیف و زوال دادرسی  -9بخش 

 داوری  -1بخش 

 هزینه دادرسی -6بخش 

 :منابع 

 ، تهران، انتشارات اطلس، آخرین سال انتشارآیين دادرسی مدنیاحمدی، نعمت،  -1

 ، جلد اول، تهران، دور اندیشان، آخرین سال انتشار.آیين دادرسی مدنیدرز و السان، مصطفی، افتخار جهرمی، گو -3

 ، تهران، دراك، آخرین سال انتشارمدنی آیين دادرسیشمس، عبداهلل،  -2

  ، تهران، انتشارات مجد، آخرین سال انتشارو بازرگانی آیين دادرسی مدنیمتین دفتری، احمد،  -1
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 تهران، نشر راد نو اندیش، آخرین سال انتشار ،ی مدنیآیين دادرسنوبخت، یوسف،  -9

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -6

 

 

 

 شناسیجرم

- √

√

 

آشنایی دانشجویان با جرم شناسی که به بررسی این عوامل  ،: نظر به نقش عوامل جرم زا در پیدایش جرمتوجيه درس

 می پردازد ضروری است.

های آشنایی با دانش جرم شناسی و رویکرد آن به جرم، مجرم و مسائل ناشی از بزهکاری، بررسی دیدگاه: هدف

های مختلف ها و حوزهر به تبیین علمی بزهکاری و تاریخچه تحوالت این دانش، تشریح شاخهمختلف و متفاوت ناظ

های بزهکاران، بزهکاری و شناسایی جرم شناسی و نیز نظریه های مؤثر در این حوزه، بررسی جرم شناختی برخی گونه

 شیوه های مناسب مهار بزهکاری
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 سرفصل ها:

 شناسی  جرم. مفهوم، پيدایش و تحوالت تاریخی 9

 شناسی و تحوالت آن الف. مفهوم جرم   

 ب: پیدایش و تحوالت

 پیدایش   -1

 اجتماعی -جرم شناسی زیستی، روانی -3

 کنونجرم شناسی در ایران: از ظهور تا  -2

 . روش تحقيق )کمی و کيفی(3

 شناسی  ها یا قلمروهای جرم. شاخه2

 هاریهشناسی نظری )خرد و کالن( و معرفی برخی نظالف. جرم  

 شناسی کاربردی )پیشگیری، حقوقی و بالینی(ب. جرم  

 . بررسی جرم شناختی بزهكاری و بزهكاران )با تأکيد بر نظام کيفری ایران(9 

 الف. سن و بزهکاری )بزهکاری اطفال و نوجوانان/ بزهکاری بزرگساالن(

 ب. جنسیت و بزهکاری )بزهکاری زنان و مردان(

ی گونه های بزهکاری )جرایم مرتبط با مواد مخدر و مهواد روانگهردان، جهرایم اقتصهادی،     ج. بررسی جرم شناختی برخ

 ای(  تکرار جرم و جرایم رایانه
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 منابع فارسی:

نشر  تهران، ، ترجمه دکتر حمیدرضا ملك محمدی،کاربردی جرم شناسیبرایان استوت، جو ییتس، برایان ویلیامز،  -1

 آخرین سال انتشارمیزان، 

آخرین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ ششم، قم، ، ترجمه علی سلیمی، جرم و جرم شناسیراب وایت، فیونا هینز،  -3

 سال انتشار

  آخرین سال انتشارد، انتشارات مج تهران، ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،جرم شناسی نظریریموند گسن،  -2

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی،جرم شناسیژرژ پیکا،   -1

 آخرین سال انتشارانتشارات مجد،  تهران، ،کليات جرم شناسی و تئوری های جدید جاوید، صالحی، -9

 تهران، ، ترجمه دکتر حمیدرضا ملك محمدی،اسینظریه های جرم شنفرانك پی ویلیامز، ماری لین دی مك شین،   -6

 آخرین سال انتشارنشر میزان، 

 آخرین سال انتشارانتشارات دانشگاه تهران،  تهران، ، جلد اول،مبانی جرم شناسی مهدی، کی نیا، -2

ش، انتشارات گنج دان تهران،  ،دانشنامه جرم شناسی)مترجمان(،  حمید هاشم بیکیعلی حسین و نجفی ابرندآبادی،  -3

 آخرین سال انتشار

 آخرین سال انتشارانتشارات آموزش و سنجش،  تهران، ،جرم شناسی علی، نجفی توانا، -5

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران، ، ترجمه دکتر حمیدرضا ملك محمدی،نظریه های جرمیان مارش،  -13

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -11

 

 :بع انگليسیمنا

1- S.P.Jones, Criminology, Oxford University Press, 2rd
ed, 3336.  

3- F.E.Hagan, Introduction to Criminology: Theories, Methods and Criminal Behavior, SAGE 

Publications, 2th
ed, 3313.  

2- R.H.Burke, An Introduction to Criminological Theory, Willan, 3nd
 ed, 3339.  
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1- L.Siegel, Criminology, Cengage Learning, 11th
ed, 3311.  

9- T.Newburn, Criminology, Willan, 3332.  

3. S.Walklate, Criminology: The Basics, Taylor & Francis, 3339.  

 

 منابع فرانسه:

2. Bernard Gaillard, Psychologie criminologique, In Press,3311 . 

3. Maurice Cusson, Criminologie actuelle. Paris: Les Presses Universitaires de France, 1553, 

Collection: Sociologies. 

5. Raymond Gassin, Sylvie Cimamonti, Philippe Bonfils, Criminologie, 2e édition , Dalloz-Sirey 

, 3311 . 

 

 

 

 فقه معامالت (9)متون فقه 

- √

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/bernard-gaillard-84610
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/psychologie-criminologique-9782848352848
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/2873/in-press.php
http://classiques.uqac.ca/contemporains/cusson_maurice/criminologie_actuelle/crimino_actuelle.html
http://www.decitre.fr/livres/criminologie-9782247110124.html
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√

و های عمیق فقه اسالمی است، آشنایی وری اسالمی ایران مبتنی بر آموزهاز آنجا که نظام حقوقی جمهتوجيه درس: 

وری است. از این رو برداری و استنباط نکات فقهی و حقوقی از متون فقهی اصیل ضرتوانمندسازی دانشجویان در بهره

  واحد پیش بینی شده است. 3به ارزش  فقه معامالت 1 درس متون فقه

 آشنا ساختن دانشجویان با متون فقه اسالمی، فتاوای فقها و اصطالحات فقهی و شناخت فقه اسالمی. هدف:

 :ها سرفصل

 معامالت )بیع یا اجاره( -9بخش

 ارزشيابی:

 

 

 

 منابع:

 امام خمینی، تحریر الوسیله -1

 شرح لمعه شهید ثانی، -3

 شرایع االسالممحقق حلی،  -2

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -1
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 (: فقه خانواده3متون فقه )
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√- 

√

از آنجا که نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر آموزه های عمیق فقه اسالمی است، آشنایی و  توجيه درس:

برداری و استنباط نکات فقهی و حقوقی از متون فقهی اصیل ضروری است. از این رو  توانمندسازی دانشجویان در بهره

  واحد پیش بینی شده است. 3به ارزش  فقه خانواده -(3)درس متون فقه حقوق 

 آشنا ساختن دانشجویان با متون فقه اسالمی، فتاوای فقها و اصطالحات فقهی و شناخت فقه اسالمی. هدف:

 :هاسرفصل 

 ون فقه مربوط به نکاح مت -9بخش

 متون فقه مربوط به طالق -3بخش

 ارزشيابی:

 

 

 :فارسی منابع
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 شرح لمعه شهید ثانی، -1

 شرایع االسالم محقق حلی، -3

 .خارجیمقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و  -3
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و بين الملل حقوق عمومی (2)متون فقه   

-  

- 

√

√

 

آنجا که نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر آموزه های عمیق فقه اسالمی است، آشنایی و از توجيه درس: 

توانمندسازی دانشجویان در بهره برداری و استنباط نکات فقهی و حقوقی از متون فقهی اصیل ضروری است. از این رو 

 بینی شده است. واحد پیش 3به ارزش  حقوق عمومی و بین الملل -(2)درس متون فقه حقوق 

    مربوطآشنا ساختن دانشجویان با متون اصلی فقه هدف درس: 

: هاسرفصل   

 والیت فقیه .1

 جهاد .3

  امر به معروف و نهی از منکر  .2

 ارزشيابی:
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 منابع: 

، ج دوم، مبحث والیت فقیه هران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(،ت ،البيع کتاب خمینی، سید روح اهلل، -1

 آخرین سال انتشار

 ، قم، موسسه نشر اسالمی، آخرین سال انتشار(مبحث والیت فقيه) الفقهيه العناوینفتاح، عبدالی، غراحسینی م -3

 ، آخرین سال انتشار(3جلد )خمینی)ره(، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، تحریر الوسيلهخمینی، سید روح اهلل،  -2

 ، قم، انتشارات دار العلم، آخرین سال انتشار(باب الجهاد)شرح لمعهشهید ثانی،  -1

 ، قم، مکتبه بصیرتی، آخرین سال انتشارعوائد االیامنراقی، مال احمد،  -9

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -6
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 جزایی ( 9متون فقه )

-  

- 

√

√

 

ی بر آموزه های عمیق فقه اسالمی است، آشنایی و از آنجا که نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران مبتن: توجيه درس

توانمندسازی دانشجویان در بهره برداری و استنباط نکات فقهی و حقوقی از متون فقهی اصیل ضروری است. از این 

 واحد پیش بینی شده است. 3به ارزش  جزارو درس متون فقه حقوق 

 لی حقوق جزای اسالمیآشنایی دانشجویان با مبانی تاریخی، شرعی و استدال: هدف

 سرفصل ها:
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 : مباحث کلی ناظر به فقه کیفری الف

 ادوار تاریخی فقه کیفری  -1

 جایگاه فقه کیفری در فقه اسالمی    -3

 فقه کیفری و جامعه مدرن  -2

 فلسفه فقه کیفری  -1

 : موضوعات فقه جزای اسالمب

 االرض( حدود )زنا و لواط، قذف، سرقت، محاربه و افساد فی -1

 ص )قصاص نفس، اعضاء و منافع(قصا -3

 دیات  -2

 آشنایی با قواعد کلی دیات و مقادیر آن -

 تعزیرات -1

 الف: تعزیرات منصوص شرعی      

 ب: تعزیرات غیر منصوص شرعی 

 منابع فارسی:

 آخرین سال انتشارانتشارات خرسندی،  تهران، ،3و1، ج مبانی تكمله المنهاجقاسم خوئی، آیت اهلل سید ابوال -1

آخرین سال  ،انتشارات سمت تهران، ،تحریر الروضه فی الشرح المعه الدمشقيه، امینی، علیرضا و آیتی، محمدرضا -3

 انتشار
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آخرین سال و نشر آثار امام خمینی،  موسسه تنظیمتهران، ، نقش زمان و مكان در موضوعات احكامخمینی، روح اهلل،  -2

 انتشار

 آخرین سال انتشارانتشارات دارالعلم،  قم، ،تحریر الوسيله روح اهلل، خمینی، -1

 آخرین سال انتشارپژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، تهران، ، فتوی و مكانيسم آنرجحان، سعید،  -9

انتشارات دانشگاه امام صادق  تهران، ،3و  1لد رجحان، سعید، مبانی استنباط در حقوق اسالمی و حقوق موضوعه، ج -6

 آخرین سال انتشار)ع(، 

 آخرین سال انتشار، 13و  5، جلد الروضه البهيه فی شرح المعه الدمشقيهشهید ثانی،  -2

 آخرین سال انتشار، (مباحث حدود و قصاص و دیات) مسالک االفهامشهید ثانی،  -3

 آخرین سال انتشارشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، پژوه تهران،، فقه و عقلعلی دوست، ابوالقاسم،  -5

 آخرین سال انتشارانتشارات سمت،  تهران، ،تاریخ فقه و فقهاگرجی، ابوالقاسم،  -13

انتشارات تهران، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،  حدود و تعزیرات )جلد اول(، :جواهرالكالممحمد حسن ،  نجفی،  -11

 آخرین سال انتشارخرسندی، 

انتشارات  تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،حدود و تعزیرات )جلد دوم( :جواهرالكالمسن ، محمد ح نجفی،  -13

 آخرین سال انتشار خرسندی،

انتشارات  تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،جواهرالكالم: حدود و تعزیرات )جلد سوم(، محمد حسن نجفی، -12

 آخرین سال انتشارخرسندی، 

آخرین انتشارات خرسندی، تهران،، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده، الكالم: دیات )جلد اول(جواهر، محمد حسن نجفی، -11

 سال انتشار

انتشارات خرسندی،  تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،جواهرالكالم: دیات )جلد چهارم(، محمد حسن نجفی، -19

 آخرین سال انتشار

انتشارات خرسندی، تهران، دکتر اکبر نایب زاده،  ، ترجمهجواهرالكالم: دیات )جلد دوم(، محمد حسن نجفی، -16

 آخرین سال انتشار

انتشارات خرسندی،  تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،جواهرالكالم: دیات )جلد سوم(، محمد حسن نجفی، -12

 آخرین سال انتشار

نتشارات خرسندی، ا تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،جواهرالكالم: قصاص )جلد اول(، محمد حسن نجفی، -13

 آخرین سال انتشار

انتشارات خرسندی، تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده، )جلد چهارم(جواهرالكالم: قصاص، محمد حسن نجفی، -15

 آخرین سال انتشار
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انتشارات خرسندی،  تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،جواهرالكالم: قصاص )جلد دوم(، محمد حسن نجفی، -33

 شارآخرین سال انت

انتشارات خرسندی،  تهران، ، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده،جواهرالكالم: قصاص )جلد سوم(، محمد حسن نجفی، -31

 آخرین سال انتشار

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -33

 

 

 

 

 

 

  ( حقوق خصوصی9) به زبان خارجی متون حقوقی

- √

√
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 کشورهای با قرارداد عقد برای گاهی و است خارجی زبان به علمی منابع از برخی که ابن به توجه با توجيه درس:

 آشنا خارجی زیان به حقوقی اصطالحات با است الزم وقحق کارشناسی دانشجوی هستیم خارجی زیان نیازمند دیگر

 .گردد

ای آشنا ساختن دانشجویان با اصطالحات حقوقی به زبان خارجی و کمك به درك و فهم متون حقوقی خارجیهدف: 

 توانند برای رشتة حقوق مفید باشند. که می

 :  هاسرفصل 

 روش به و انتخاب ذیل عاتوضوم از موضوع چند یا یك پیرامون فرانسه یا انگلیسی اصیل زبان به ،متناسب متنی

 .گردد می اراده دانشجویان سطح و نیاز با متناسب و آموزشی مناسب

 های تخصصی حقوقی( )آشنایی با مفاهیم و اصطالحات و واژه :کلّيات -

 متون حقوقی در زمینة قواعد عمومی قراردادها  -

 متون حقوقی در زمینة مسئولیت مدنی  -

 المللی تون حقوقی در زمینة بیع بینم -
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 منابع:

 و سایر موضوعات مذکور متون منتخب با موضوع مربوط به حقوق قراردادها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حقوق عمومی3) به زبان خارجی متون حقوقی

- √
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√

با توجه به ابن که برخی از منابع علمی به زبان خارجی است و گاهی برای تعامل با کشورهای دیگر  توجيه درس:

 ی کارشناسی حقوق الزم است با اصطالحات حقوقی به زیان خارجی آشنا گردد.نیازمند زیان خارجی هستیم دانشجو

ای آشنا ساختن دانشجویان با اصطالحات حقوقی به زبان خارجی و کمك به درك و فهم متون حقوقی خارجیهدف: 

 توانند برای رشتة حقوق مفید باشند. که می

 : هاسرفصل 

 روش به و انتخاب ذیل عاتوضوم از موضوع چند یا یك پیرامون نسهفرا یا انگلیسی اصیل زبان به ،متناسب متنی

 .گردد می اراده دانشجویان سطح و نیاز با متناسب و آموزشی مناسب

 های حقوق عمومی()آشنایی با مفاهیم و اصطالحات و واژه :کلّيات -

 متون حقوقی در زمینة حقوق اساسی  -

 متون حقوقی در زمینة حقوق اداری  -

 منابع:

 خارجی مربوط به حقوق اساسی و اداریمتون  -
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 ( حقوق جزا 2) به زبان خارجی متون حقوقی

- √

√

 دیگر کشورهای با تعامل برای گاهی و است خارجی زبان به علمی منابع از برخی که ابن به توجه با توجيه درس:

 .گردد آشنا خارجی زیان به حقوقی اصطالحات با است الزم حقوق کارشناسی دانشجوی هستیم خارجی زیان نیازمند

ای آشنا ساختن دانشجویان با اصطالحات حقوقی به زبان خارجی و کمك به درك و فهم متون حقوقی خارجیهدف: 

 توانند برای رشتة حقوق مفید باشند. که می

 :  هاسرفصل 

 روش به و انتخاب ذیل عاتوضوم از موضوع چند یا یك پیرامون فرانسه یا انگلیسی اصیل زبان به ،متناسب متنی

 .گردد می اراده دانشجویان سطح و نیاز با متناسب و موزشیآ مناسب

 ( های تخصصی حقوق جزااصطالحات و واژه کلّیات )آشنایی با مفاهیم و -

 عناصر جرم -

 انواع جرائم -

 مسئولیت کیفری  -
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 :منابع

 مسئولیت کیفری بوط به ارکان جرم ومرمتون  -
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 الملل( حقوق بین1) به زبان خارجی متون حقوقی

- √

√

 دیگر کشورهای با تعامل برای گاهی و است خارجی زبان به علمی منابع از برخی که ابن به توجه با توجيه درس:

 .گردد آشنا خارجی زیان به حقوقی اصطالحات با است الزم حقوق کارشناسی دانشجوی هستیم خارجی زیان نیازمند

ای حقوقی خارجیآشنا ساختن دانشجویان با اصطالحات حقوقی به زبان خارجی و کمك به درك و فهم متون هدف: 

 توانند برای رشتة حقوق مفید باشند. که می

 :  هاسرفصل 

 روش به و انتخاب ذیل عاتوضوم از موضوع چند یا یك پیرامون فرانسه یا انگلیسی اصیل زبان به ،متناسب متنی

 .گردد می اراده دانشجویان سطح و نیاز با متناسب و آموزشی مناسب

 ( های تخصصی حقوق بین المللاصطالحات و واژه کلّیات )آشنایی با مفاهیم و -
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 منابع حقوق بین الملل -

 الحت آمیز اختالفاتحل و فصل مس -

 تابعان حقوق بین الملل -

 :منابع

 صل اختالفات، حقوق معاهدات و مسئولیت بین المللی های مسالمت آمیز حل و فبا موضوع روش مرتبطمتون  -
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 حقوق تطبيقی

- √

√

تبادل دانش حقوق در سطوح بین المللی و جهانی از یك سو و با توجه به تعامالت حقوقی کشورها،  توجيه درس:

المللی در زمینه نقد و توسعه نظام نیز لزوم استفاده از تجربیات بینوجوه تمایز نظام حقوقی کشورها با یکدیگر و 

 های حقوقی معاصر در دوره کارشناسی ضرورت دارد.شورها، آشنایی دانشجویان با نظامحقوقی ک

 نظام های عمده حقوقی معاصرختن دانشجویان با آشنا ساهدف: 
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 : هاسرفصل 

 ها و فایده(بندی، روشچه، تقسیمکلّیات )تعریف، تاریخ -

 ژرمنی )فرانسه و آلمان( -نظام حقوقی رومی -

 وقی کامن ال )انگلستان، آمریکا(نظام حق -

 )تشیّع و تسنّن(نظام حقوقی اسالمی  -

 گر موارد )هندو، یهود، چین و...(دی -

های فوق با تأکید بر حقوق اسالم با توجّه به مبانی، منابع، اهداف، خاستگاه، ساختار، سه و تطبیق نظاممقای -

 شناسی.اصول، استنباط و قواعد، روش

  

 :فارسی منابع

 آخرین سال انتشار  ,تطبيقی قوقح کلياتافشار، حسن،  -1

 آخرین سال انتشار، میزان انتشاراتتهران،  ,نیوی امین ترجمه ,تطبيقی کيفری حقوق , ژان ,پرادل -3

 ,تهران,صفایی دکترسیدحسین ترجمه ,معاصر حقوقی نظام بزرگ دو و تطبيقی برحقوق درآمدیواسپینوزی، ,دیوید -2

 آخرین سال انتشار، نشردادگستر
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 ,عراقی دکتر عزتاهلل ,عاشوری دکترمحمد  ,صفایی دکترحسین ترجمه، معاصر حقوقی بزرگ نظامهای ,رنهداوید،   -1

 آخرین سال انتشار ,مرکزنشردانشگاهی

 آخرین سال انتشار، سمت ,تهران ,تطبيقی حقوقعبدالحسین،  ,شیروی -9

آخرین ، دادگستر ,انتهر ,معاصر حقوقی بزرگ دونظامو  تطبيقی برحقوق درآمدی ،سیدحسین)مترجم( ,صفایی -6

 سال انتشار

آخرین ، سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجلهتهران،   ,تطبيقی اسالمی برحقوق ای مقدمه ,عباسعلی ,عمیدزنجانی -2

 سال انتشار

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -3
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 ادله اثبات دعوی

-  

- 

√

√

مدعی برای اثبات ادعای خود باید دالیلی را به مراجع صالحیت دار ارائه نماید. الزم است دانشجویان  توجيه درس:

 ذیرش و ارزش اثباتی هر کدام از آنها در نظام حقوقی ایران اطالع یابند.از ادله قابل پ

 ادله قابل قبول قضایی و ارزش هر کدام در اثبات ادعا آشنا ساختن دانشجویان با  هدف:

 : هاسرفصل 

 فصل اول: کلیات .9

 تعاریف )دلیل، اثبات، دعوی( .3

 تاریخچه، فایده و اهمیت  .2

 منابع  .9

 منابع قانونی  بند اول:

 معرفی قوانین لف:ا

 و نظایر آن( 162و 166و  23قانونی اساسی )اصول   

 (1229تا  1292قانون مدنی )جلد سوم مواد 
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 (351تا  151قانون آیین دادرسی مدنی )مواد  

 قانون آیین دادرسی کیفری

 قانون تجارت 

 قانون تجارت الکترونیك

 قانون مجازات اسالمی

 قانون ثبت 

 سایر قوانین

 زمانی و مکانی قوانین حاکم بر ادله قلمرو  ب:

 منابع فقهیبند دوم: 

 مبحث چهارم: نقش دادرس و اصحاب دعوی در اداره ادله اثبات دعوی

 بند اول: نقش اصحاب دعوی

 اقسام دلیل و ویژگی های ادله 

 موضوع مورد اثبات ویژگی 

 مومی(اثبات امر وجودی و امر ع -3شیوه اثبات )اثبات مستقیم و غیرمستقیم، 

 وظیفه اثبات دعوی و حدود آن 

 انقالب دعوی

 معافیت از اقامه دعوی و دلیل ... 

 تامین دلیل، شرایط و اعتبار آن 

 قاعده تحمل بار اثبات دلیل 

 بند دوم: نقش دادرس

 اصل بی طرفی دادرس

 قاعده منع تحصیل دلیل و اصول حاکم بر آن 

 تحصیل دلیل در امور مدنی 

 ر کیفریتحصیل دلیل در امو

 تحصیل دلیل و ارتباط آن با علم قاضی

 تحصیل دلیل و وظیفه قاضی در کشف حقیقت 
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 تمیز ادله دعوی و ادله حکم

 ارزیابی و پذیرش ادله از سوی قاضی

 مبحث پنجم: مقایسه اثبات و ادله اثبات مدنی و کیفری

 تشابهات

 تفاوت ها 

 مبحث ششم: نظام ها و اصول حاکم بر ادله 

 نحصاری بودن یا نبودن بند اول ا

 آمره یا تکمیلی بودن قواعد آن 

 نظام های ادله اثبات 

 فصل دوم: وسایل اثبات دعوی

 مبحث اول: اقرار 

 بند اول: )تعریف، شرایط، احکام و آثار آن(

 بند دوم: عدول از اقرار و آثار آن 

 مبحث دوم: اسناد، اقسام، شرایط، اعتبار و احکام و آثار آن(

 بند اول )شرایط، اعتبار، احکام و آثار آن( بند دوم: رجوع از شهادت و آثار آن  : شهادت2

 امارات )تعریف، اقسام و شرایط و اعتبار و احکام آن( -1 

 سوگند و قسامه -9

 بند اول: سوگند )شرایط، اعتبار و احکام(

 بند دوم: رجوع از سوگند و آثار آن 

 شرایط و اعتبار و احکام آن بند سوم: قسامه و موارد استناد به آن 

 کارشناسی، شرایط، اعتبار و احکام آن -6

 تحقیقات عملی و معاینه محل )اعتبار و احکام( -2

 علم قاضی )شرایط و احکام و مفهوم محبت آن(  -3

 ادله الکترونیکی )شرایط، اعتبار و احکام آن( -5

 لفنی، فیلم، عکس، ضبط مکالمات توسایل مدرن )نوار ظبط صوت -13

 اصول عملیه )استصحاب، برائت، تاخر حادث، احتیاط( -11
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 تعارض ادله و قواعد حل تعارض - 13

 

 

 

 

 

 :فارسی منابع  

 انتشارآخرین سال ، تهران، انتشارات اسالمیه، مدنی حقوقامامی، سیدحسن،  -1

 آخرین سال انتشار ،میزان ,تهران ,دعوی اثبات ادله ،سینقلی، حنژاد حسینی -3

 آخرین سال انتشار، دراك انتشارات، تهران، دعوی اثبات ادله شمس، عبداهلل، -2

 آخرین سال انتشار انتشار.ی سهام شرکتتهران، ، دعوی اثبات ادلهشیخ نیا، امیرحسین،  -1

 ، آخرین سال انتشارمرکزنشردانشگاهیتهران،  ،ایران درحقوق دعوی باتاث ادلهصدرزاده افشار، سیدمحسن،  -9

 آخرین سال انتشار، نشرمیزان ,تهران ,اثبات ودليل اثبات ,ناصر ,کاتوزیان -6

 آخرین سال انتشار ، تهران، انتشارات پیام نور، دعوی اثبات ادلهکریمی، عباس،  -2

 آخرین سال انتشار ،دانش گنج ،، تهراندعوی اثبات ادلهمدنی، سیدجالل الدین،  -3

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -5

 

 



 pg. 196  

 

 

 

 

 

 

 

 پزشكی قانونی

- √

√

با توجه به اهمیت جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و به ویژه نقش تعیین کننده نظرات کارشناس : توجيه درس

پزشکی قانونی در تعریف، تشخیص و تعیین انواع و آثار صدمات و جراحات ناشی از جرم و لزوم آشنایی متصدیات 

و موضوعات پزشکی قانونی گذراندن این درس مشاغل قضایی از جمله قضات، وکال و کارشناسان حقوق با مباحث 

  برای دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق ضرورت دارد.
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  مفاهیم، مباحث و موضوعات پزشکی قانونی آشنایی دانشجویان با هدف درس: 

 هاسرفصل 

 کليات -9بخش 

 رابطه پزشکی با روانشناسی و جرم شناسی -1

 تکامل پاتولوژی روانی و ارتباط با جرم شناسی -3

 های مربوط به شناخت شخصیتاقسام تست -2

 مرگ و عالئم آن -3بخش 

 های مشکوكمرگ -

 تعیین هویت اجساد -

 تعیین سن -

 هاآزمایش -2بخش 

 های خون و طرق مختلف آنآزمایش لکه  -1

 ها و تشخیص طول درماناندازه گیری گلبول  -3

 تشخیص آلت جرم -2

 های منی و سایر ترشحات و طرق مختلف آنآزمایش لکه -1

 ش مو و تشخیص هویتآزمای -9

 تشخیص جنسیت -6

 یتشخیص حاملگ -2

 تشخیص تجاوز  -3

 هامسموميت -9بخش

 مسمومیت با الکل -1

 مسمومیت با سیانور -3



 pg. 198  

 مسمومیت با آرسنیك -2

 مسمومیت با استرکنین -1

 مسمومیت با جیوه و غیره -9

 

 :منابع فارسی

بر اساس کتاب دکتر فرامرز گودرزی و دکتر مهرزاد کیایی، معینی، رضا، علی بخشی، محبوبه، تهران، نشر  پزشکی قانونی -

 ، آخرین سال انتشارسیمیا

 ، آخرین سال انتشارکتابخانه و مرکز اسناد شهید مطهری دانشگاه رازیکرمانشاه، ، پزشكی قانونیقضایی، صمد،  -

 ی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجیمقاالت علم -

 روش تحقيق

- √

√
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وجود دارد که به آن روش تحقیق گفته برای حل مسئله و ارائه راه حل مشکالت شیوه خاص علمی 

شود. با توجه به این که حقوقدان متکفل حل مسایل حقوقی است در این درس شیوه وروش علمی تحقیق آموزش می

شودداده می

کار انداختن قوّة استنباط و نیروی نگارش و استفاده کردن از منابع   آشنا ساختن دانشجویان با کار تحقیقی و بههدف: 

 ق. تحقی

گروه آموزشی دانشکده در ارتباط با رشتة تحصیلی و مسائل مورد نیاز دانشجویان موضوعات مختلف تحقیقی را 

دهد تا هر کدام مطابق عالقه و معلومات کند و همراه با دستورالعمل اجرایی در اختیار دانشجویان قرار میفراهم می

گذارد. بدیهی است که استادان در طول ترم دانشجویان را در ها را انتخاب کند و به مرحلة اجرا بخود یکی از آن

 مراحل مختلف تحقیق همراهی و هدایت خواهند کرد و تا اخذ نتیجة نهایی بر فعّالیت دانشجو نظارت خواهند داشت. 

 تواند انجام شود.توجّه: تحقیق به صورت گروهی نیز می

 ها، دادسراها، دفاتر اشته باشد کارورزی عملی در دادگاهکه امکان هماهنگی و برنامه ریزی وجود د در مواردی

های بزرگ، مان ها و ادارات دولتی و یا شرکتاسناد رسمی، موسسات حقوقی معتبر، دفاتر حقوقی ساز

ادارات ثبت اسناد و امالك و امثالهم با نظر گروه آموزشی ذیربط و تحت نظر استاد راهنما که منجر به تنظیم 

 کاربردی گردد می تواند جایگزین تحقیق شود. -یك گزارش علمی

 مواردی که دانشجویان باید در این درس با آن آشنا شوند:

 روش تحقیق، تحلیل مطالب علمی و نقد نظریات و عقاید؛  .1

 دست آوردن فکر جدید و بیان مطالب نو و ابتکاری؛ ه کار انداختن نیروی فکر و استنباط و به چگونگی ب .3

 و آیین نگارش؛ بندی مطالبتقسیم .2

 مراحل تحقیق؛ .1

 آوری مطالب؛استفاده از منابع، شیوه و نحوة جمع .9

 چگونگی تنظیم پالن )طرح کلی(؛ .6

 گیری؛ چگونگی نتیجه .2

 برداری و مطالعة منابع؛چگونگی فیش .3
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 نحوة تألیف یك اثر تحقیقی؛  .5

 تعریف مسأله و فرضیه جهت پاسخگویی به یك مشکل و یا مسألة موجود؛  .13

 سترسی به منابع حقوق؛ چگونگی د  .11

 نویسی کتب حقوقی و مقاالت؛ گیری و خالصهنحوة مطالعه و نتیجه  .13

 آشنایی با چگونگی سخنرانی و بیان عقاید علمی؛  .12

 

 : هاسرفصل 

: آموزش روش تحقیق شامل: )به موارد بند الف مراجعه شود( یا تفکیك  1سرفصل ها برای کار تحقیقی  .1

 دانیهای نظری از روش های می روش

 مفهوم و اقسام تحقیق؛ .2

 شیوة طراحی تحقیق )پرویوزال نویسان(؛ .3

 برداری؛ های گردآوری منابع و فیشروش .4

 ها؛ورزی بر روی دادههای اندیشهروش .5

 روش تدوین و ارائة نتایج؛ .6

 روش علم تحقیقات میدانی و استخراج نتایج؛ .7

 ساختار شکلی و محتوای ماهوی تحقیق؛  .8

 آیین نگارش حقوقی؛ .9

 

 

 :فارسی منابع
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 ، آخرین سال انتشارجاودانه ,تهران ,حقوق درعلم تحقيق روشحسین،  ,آللباف -1

رین ، تهران، دادگستر، آخیشناس جرمعدالت کيفری و  در تحقيق روشچمپیون، دین جان)ترجمه علی شایان(، -3

 سال انتشار

 ، آخرین سال انتشارسمت ,تهران ,انسانی درعلوم تحقيق برروش ای مقدمه ،محمدعلی ,نیا حافظ -2

 ، تهران، نشر نی، آخرین سال انتشار اجتماعیتحقيقات  در پيمایشد واس، دی ای )ترجمه هوشنگ نایبی(،  -1

، آخرین سال تهران ,رشد انتشارات ,اجتماعی و انسانی علوم در پژوهشی و علمی و نظری مبانیدالور، علی،  -9

 انتشار

فرهنگی، آخرین  مطالعات و انسانی علوم ، تهران، پژوهشگاهاجتماعی درعلوم تحقيق های روشساروخانی، باقر،  -6

 سال انتشار

 ، تهران، نشر سخن، آخرین سال انتشاررفتاری علوم در تحقيقهای  روششریفی، حسن پاشا و شریفی نسترن،  -2

 ، آخرین سال انتشارآدینه ,تهران ,حقوق در تحقيق روش بر درآمدی ،نورمحمد ,صبری -3

 ، آخرین سال انتشارترانه ,مشهد ,نویسی مقاله علمی اصول و پژوهش راهنمای ،طوس،بهرام -5

 ، آخرین سال انتشارمجد ,تهران ,درحقوق تحقيق روش ,ونوس ,باغی قره -13

 ، آخرین سال انتشارانتشار سهامی شرکت، تهران، درحقوق تحقيق تجربی روشکاتوزیان، ناصر، -11

 آخرین سال انتشار ،سوم هزاره انتشارات تهران،,درحقوق تحقيق روش ,هوشمندیار نادر ترجمه، کانویل مك مایك -13

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -12
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 ج: دروس اختياری 
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نوجوانان کودکان وشناسی  جرم  

- 

√

√

یری از گی و پیشگوانان در برابر جرایم و بزه دیدهنظر به اهمیت حمایت و حفاظت از کودکان و نوج توجيه درس:

-شناختی برای دانشجویان ضروری می گی از منظر جرمعلل و عوامل بزهکاری و بزه دیده بزهکاری آنان، شناسایی

 باشد.

 گیری از وقوع آن؛ با تکیه بر سیاست جنایی ایران های پیش کاری اطفال و شناسایی راه علت شناسی بزه: هدف

 

 سرفصل ها:

 ن در ایران تعریف طفل و تحوالت حقوقی مربوط به آ .9

 های روانی مربوط به آن شناسی و شناسایی مولفه الف. از منظر روان

 ب. از منظر فقه؛ با تاکید بر فقه امامیه

 ج. از منظر حقوقی )حقوق بین الملل و حقوق ایران(

 ها ها و گونه . بزهكاری اطفال: تعریف، ویژگی3
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 های ناظر به بزهكاری اطفال . نظریه2

شناسانه،  جامعه، شناسانه روان ،سرشتی -های زیستی شناسی سنتی )نظریه های جرم پرتو نظریهال در فکاری اط الف. بزه

 های انتقادی( نظریه

 كاری اطفال. عوامل بزه9

 کاری اطفال( الف. عوامل فردی )بررسی نقش جنس، نژاد، اعتیاد، عامل روانی در بزه

اقتصادی،  -دوستان/همساالن، عدالت کیفری، عامل مالی)بررسی نقش خانواده، مدرسه، محیط،  محیطیعوامل  ب.

 کاری اطفال( ها در بزه رسانه

 ج. عوامل وضعی/موقعیتی 

 کاری اطفال . پيشگيری از بزه1

 الف. پیشگیری فردمدار )رشدمدار، جامعه مدار(

 مدار  ب. پیشگیری موقعیت

 کاری اطفال گیری از بزه المللی در زمینه پیش ج. بررسی رویکرد مقررات ایران و اسناد بین

 کاری اطفال در ایران د. نهادهای متولی پیشگیری از بزه

 . بزه دیدگی اطفال6

 

 :منابع فارسی
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 آخرین سال انتشاررهنگ و اندیشه اسالمی، سازمان انتشارات پژوهشگاه ف تهران،، حقوق کودک غالمرضا، پیوندی، -

 آخرین سال انتشارنشر میزان،   تهران، ،دادرسی اطفال بزهكار در حقوق تطبيقی تاج زمان، دانش، -

 آخرین سال انتشارانتشارات مجد،   تهران، ،بزهكاری اطفال و نوجوانان هوشنگ، شامبیاتی، -

 .آخرین سال انتشارانتشارات ویستار،  ان،تهر، کاری اطفال و نوجوانان بزهشامبیاتی، هوشنگ،  -

 .آخرین سال انتشار انتشارات جنگل،  تهران، ،عدالت کيفری و اطفالشاملو، باقر،  -

 .آخرین سال انتشارنشر میزان،   تهران، ،کاری اطفال و نوجوانان بزهصالحی، جاوید،  -

آخرین سال جمع علمی و فرهنگی مجد، م تهران،، حقوق کيفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحدعباچی، مریم،  -

 .انتشار

کاربردی پليس و نظام عدالت برای -های برگزیده همایش علمی مجموعه مقالهکاظمی، سید علی و بارانی، محمد،  -

 .آخرین سال انتشارگیری ناجا،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش  تهران، ،کودکان و نوجوانان

، آسيب شناسی حقوق کودکان در ایران )با تأکيد بر کودک آزاری(ر حمزه، امیزینالی،  ، سعید ومدنی قهفرخی -

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران،

 آخرین سال انتشارنشر دادگستر،   تهران،، بزهكاری کودکان و نوجوانان شهال، معظمی، -

 رآخرین سال انتشانشر میزان،  تهران، ،عدالت کيفری کودکان و نوجوانان نسرین، مهرا، -

انتشارات  تهران، ،ا پاسخ دهی(کودک آزاری )از علت شناسی ت، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه  -

 آخرین سال انتشارخرسندی، 

، 1/13، شماره ویژه مقاالت نقد و بررسی الیحه رسيدگی به جرایم اطفال و نوجوانانفصلنامه خانواده پژوهی،  -

 .آخرین سال انتشار

 مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. مقاالت علمی معتبر -

 :منابع فرانسه

1. Droit penal des mineurs ; Renicci ; jean francoiis ; puf ; 2112 

2. Philippe Bon fils / Adeline Goutte noire, Droit des mineurs, Précis, 2e édition -2114.  

3. CUSSON Maurice, Prévenir la délinquance- Paris : PUF, 2119.  

4. HAYEZ Jean-Yves ; préfacé par Michel LEMAY, La Destructivité chez l'enfant et 

l'adolescent : clinique et accompagnement, Paris : Dunod, 2117. 

http://www.dalloz-bibliotheque.fr/index.php?subpage=search&q_author=1625
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/index.php?subpage=search&q_author=1749
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Droit_des_mineurs-35096.htm
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5. MUCCHIELLI Laurent, Violences et insécurité : fantasmes et réalités dans le débat français, 

Paris : La Découverte, 2117. 

6. TYRODE Yves; BOURCET Stéphane, La Violence des adolescents : clinique et prévention, 

2ème édition. Paris : Dunod, 2116. 

7. WACJMAN Claude, Adolescence et troubles du comportement en institution,2ème édition. - 

Paris : Dunod, 2117. 

 

 

 

 

 کودکان و نوجوانان کيفریحقوق 

- 

√

√

 

هایی در سیدگی به آن تفاوترکه مقررات راجع به بزهکاری کودکان و نوجوانان و شیوه نظر به این: توجيه درس

 مقایسه با بزرگساالن دارد آشنایی دانشجویان با این مقررات و شیوه ها ضروری است.
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مطالعه قواعد ماهوی و شکلی مربوط به بزهکاری کودکهان و نوجوانهان و همچنهین معرفهی تشهکیالت عهدالت       : هدف

 کیفری. کار در فرآیندمتهم و بزه و نوجوانان حقوق کودکان و نوجوانان و کودکانکیفری 

 سرفصل ها:

 گیری کلی(گیری، جایگاه و جهتو نوجوانان )تعریف، چرایی شکلمفهوم و ماهیت حقوق کیفری کودکان . 9

فقهی نظام حقوقی ایران و  هایو نوجوانان )چیستی، چرایی، رویکرد و آموزهنسبی بودن مسئولیت کیفری کودکان  .3

 الملل(بین

 و نوجواناناصول حاکم بر حقوق کیفری کودکان  .2

 الف. اصول عام )قانونمندی، برابری، برائت و ...(

 ب. اصول خاص )رسیدگی غیر علنی، غیابی بودن، غبطه کودك و ...(

 عدالت کیفری کودکان و نوجوانان متهم و بزه کار. 9

 دسرا، دادگاه و نهادهای قضایی و ترمیمی(الف.تشکیالت )پلیس، دا

 های رسیدگی کننده و ....(ب. صالحیت )نهادها و مقام

 دادرسی( مرحله پسا -2مرحله دادرسی،  -3مرحله پیش دادرسی،  -1)ج. آیین ناظر بر رسیدگی 

 ها کار: اصول و گونه های عدالت کیفری به کودکان و نوجوانان متهم و بزهد. واکنش

 کار های عدالت کیفری به اطفال و نوجوانان متهم و بزه . پاسخ1

 ها )سالب آزادی، غیر سالب آزادی و ترمیمی(  . انواع پاسخ3
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 :فارسیمنابع 

 آخرین سال انتشار نشر میزان،  تهران، ، ترجمه و تحقیق،وانانحقوق کيفری کودکان و نوجآبکه، بهشتی، رضوی فرد،  -

 آخرین سال انتشارنشر میزان،  تهران،، کار در حقوق تطبيقی دادرسی اطفال بزهزمان،  دانش، تاج -

 آخرین سال انتشارانتشارات چکه،   تهران، ،پليس کودک و نوجوان )نگرشی بر حقوق کودکان و نوجوانان(روشن، محمد،  -

 آخرین سال انتشارانتشارات مجد،   تهران، ،بزهكاری اطفال و نوجوانانهوشنگ، شامبیاتی،   -

 آخرین سال انتشارنشر میزان،   تهران، ،بزهكاری اطفال و نوجوانانجاوید، صالحی،   -

انتشارات یونسکو،  ران،ته ، ترجمه دکتر جعفر نجفی زند،ای برای دنيای مدرن کاری نوجوانان؛ مساله بزه کوراکیوس، ویلیام، -

 .آخرین سال انتشار

انتشارات   تهران، ،حقوق کودک )مجموعه مقاالت(مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی،   -

 .آخرین سال انتشارسنا، 

 آخرین سال انتشارنشر دادگستر،   تهران، ،دادرسی ویژه کودکان و نوجوانانمعظمی، شهال ،  -

 آخرین سال انتشار نشر میزان،  تهران، ،عدالت کيفری کودکان و نوجوانان نسرین، هرا،م  -

 آخرین سال انتشارانتشارات راه تربیت،  تهران،، کاری اطفال و نوجوانان بزهنجفی توانا، علی،   -

 رآخرین سال انتشا نشر میزان،  تهران، ،حقوق کيفری کودکان و نوجواناننیازپور، امیرحسین،   -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

  :منابع انگليسی

1.  James G.Dwyer, Relationship rights of children, Cambridge, 3336. 
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3. Jo Bridgeman, Parental responsibility, young children and Healthcare law, Cambridge, 3332.  

 

 :بع فرانسهمنا

1. Renicci , jean francoiis,Droit penal des mineurs,puf , 2112. 

2. Philippe Bonfils / Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Précis, 2e édition -2114.  

3. CUSSON Maurice, Prévenir la délinquance- Paris : PUF, 2119(Criminalité internationale).  

4. HAYEZ Jean-Yves ; préfacé par Michel LEMAY, La Destructivité chez l'enfant et 

l'adolescent : clinique et accompagnement, Paris : Dunod, 2117.  

5. Lucette KHAIAT et Cécile MARCHAL, Enfance dangereuse, enfance en danger ? : 

L’appréhension des écarts de conduite de l'enfant et de l'adolescent, Toulouse : Eres, 2117. 

 

 

 

 

 کيفرشناسی

- 

√

http://www.dalloz-bibliotheque.fr/index.php?subpage=search&q_author=1625
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/index.php?subpage=search&q_author=1749
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Droit_des_mineurs-35096.htm
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√

ها  دانشجویان با اصول حاکم بر کیفرگذاری و اجرای کیفر آشنایی ،دفمند بودن کیفرنظر به لزوم ه: توجيه درس

 ضروری است.

های تقنینی، قضایی و اجرایی کیفرها، بررسی آشنایی با دانش کیفرشناسی و رویکرد علمی نسبت به خاستگاه: هدف

علمی کیفرها و گونه شناسی و تبیین مبانی ها، ارزیابی و ارزشیابی آثار و نتایج کیفرگذاری، قضاوت و اجرای مجازات

 ها در حقوق ایرانهای کیفرشناختی،مطالعه کیفرشناختی مجازاتنظری توجیه کیفر در آموزه

 سرفصل ها:

 مفهوم، جایگاه و اهداف کیفرشناسی .9

 الف. مفهوم )تعریف، تبیین و توجیه کیفر(

 در علوم جنایی( -ب. جایگاه )در علوم حقوقی

 ها، ارزیابی علمی و کارآمدی و ناکارآمدی آنها(اجتماعی مجازات -های حقوقیلعه زمینهج. اهداف )مطا

 شناختی  ها و تحوالت کیفر. گونه شناسی مجازات3

 های سالب حیات، سالب آزادی، مالی و اجتماعی( الف.انواع )مجازات

 های ترمیمیو پاسخ های کیفریهای نظری تحوالت، نسل جدید پاسخزمینه ،هاب. تحوالت مجازات

 ها در حقوق ایران. مطالعه کیفرشناختی مجازات2

 الف. قصاص و اعدام

 )تحوالت و جایگزین های حبس( ب. حبس

 های حدیج. مجازات
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 های تعزیرید. مجازات

 :منابع فارسی

 آخرین سال انتشارانتشارات دانشگاه اهواز،  اهواز، ،ماهيت مجازاتقایی جنت مکان، حسین)مترجم(، آ -

 آخرین سال انتشارانتشارات مجد،  تهران، ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،کيفرشناسیبولك، برنار،  -

  ال انتشارآخرین سنشر میزان،  تهران، ،کرامت انسانی در حقوق کيفری ،اسمعیل رحیمی نژاد، -

 آخرین سال انتشار انتشارات جنگل، تهران، ،کيفرشناسیصفاری، علی،  -

 آخرین سال انتشارانتشارات سمت،  تهران، ،عدالت ترميمیغالمی، حسین،  -

 آخرین سال انتشارنشر میزان ،  تهران، ،کيفر شناسیغالمی، حسین،  -

 و خارجی. مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی -

 :منابع فرانسه

- Bernard Bouloc, Pénologie, Dalloz, février 2111.  

 

 

 

 

 ینهای نوحقوق فناوری

  نظري پايهنوع تعداد عنوان درس به 

http://recherche.fnac.com/ia3258/Bernard-Bouloc
http://recherche.fnac.com/ia3258/Bernard-Bouloc
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 فارسي:

هاي حقوق فناوري

 نو

 

 واحد:

1 

 

 دروس پيش نياز:  عملي درس:

 (3حقوق جزاي عمومي ) -

 

 نظري تخصصي 

 عملي 

 

عنوان درس به 

 انگليسي:

 

تعداد 

 ساعت:

 

 √نظري اختياري

 عملي

 نظري جبراني

 عملي 

 √ آموزش تكميلي:       دارد                                         ندارد

 كارورزي:                                  سفر علمي:                                

 

 

های حقوقی است که همسو با روند توسعه روزافزون ترین رشتههای نو یکی از جوانوریا: حقوق فنتوجيه درس

گذشته و در های اطالعات و ارتباطات، زیست فناوری و نانو فناوری و و رواج کاربرد آنها در جهان در دو دهه فناوری

پاسخ به نیاز شدید به نهادینه سازی توسعه و تدوین و اعمال آنها شکل گرفته است. این حوزه حقوقی مانند دیگر 

های جوان حقوق، در مرحله توسعه و تدوین است و به سرعت به سمت تبیین و تثبیت مبانی، تدوین و تثبیت شاخه

 کند. اصول و قواعد اختصاصی خود حرکت می

المللی ایجاد کرده و به شکل های حقوقی متعددی را در سطح ملی و بینها، مسایل، موضوعات و چالشناوریاین ف

ها، ضرورت وریبا توجه به توسعه گسترده این فنااند. در کشور ما، المللی منجر شدهگیری قواعد و مقررات ملی و بین

های مدنی و کیفری ناشی ناشی از کاربرد از آنها و مسؤلیتحاکم بر حمایت  دارد تا دانشجویان حقوق با قواعد حقوقی

 آنها آشنا شوند.

 های نووریالمللی حاکم بر فناات ملی و بینقواعد و مقرر: آشنایی دانشجویان با هدف درس

  :ها سرفصل

 فناوری اطالعات و ارتباطات .9



 pg. 214  

 هاتعاریف و مفاهیم، جایگاه و ویژگیالف: 

 المللی()داخلی و بیننین و مقررات مربوط ب: قوا

 زیست فناوری .3

 هاتعاریف، مفاهیم، جایگاه و ویژگی الف:

 المللی( نین و مقررات مربوط )داخلی و بینب: قوا

 فناوری نانو .2

 هاجایگاه و ویژگیالف: تعاریف، مفاهیم، 

 المللی( نین و مقررات مربوط )داخلی و بینب: قوا

 ارزشيابی:

 پروژه ن های نهاییآزمو ميان ترم ارزشيابی مستمر 

 عملكردی  نوشتاری 

     

 

 :منابع انگليسی

 
1- Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, 

Information Technology and Cognitive Science, Mihail C. Roco (Editor), Springer; 1ed. 3331. 

3- Pharmaceutical Medicine, Biotechnology and European Law, Richard Goldberg (Editor), 

Cambridge University Press, 3336. 

2- Handbook of Nanotechnology Business, Policy, and Intellectual Property Law, Miller, John C.; 

Serrato, Ruben;John Wiley & Sons Ltd, 3332. 

1- International Pharmaceutical and Biotechnology Law, Belinda G. Esq; Borders Personal 

Publishing, 3331. 

9- The Regulation of Agricultural Biotechnology, R. E. Evenson and V. Santaniello, CABI 

Publishing; 3331. 

6- Nanotechnology Regulation And Policy Worldwide, Jeffrey H. Matsuura; 3336. 

2- Handbook of Nanotechnology Business, Policy, and Intellectual Property Law,  Miller, John C.; 

Serrato, Ruben; John Wiley & Sons Ltd, 3332. 

3- Nanotechnology: Risk, Ethics and Law, Geoffrey Hunt (Editor), Earthscan Publications Ltd. 3336. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-6955158-2331056?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Mihail%20C.%20Roco
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-6955158-2331056?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20Goldberg
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Serrato%2C%20Ruben
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5- Information Technology Law, Ian J. Lloyd, OUP, 1th Ed, 3331. 

13- Information Technology Law Professional Practice Guide, Law Society of Ireland, Routledge-

Cavendish, UK, 3339. 

11- Introduction to IT Law, Bainbridge, David, Pearson Education Ltd, UK, 6th ed., 3332. 

13- Information Technology and Lawyers: Advanced Technology in the Legal Domain, from 

Challenges to Daily Routine, Arno R. Lodder and AnjaOskamp, Springer; 3336. 

12- Information Technology Law Professional Practice Guide, Law Society of Ireland, Anne-Marie 

Mooney Cotter, and Colin Babe, Routledge Cavendish; 3331. 

11- Coding Regulation: Essays on the Normative Role of Information Technology, Egbert Dommering 

and LodewijkAsscher, Asser Press; 3336. 

19- Cyber crime& Security, Pauline C. Reich, Waseda University School of Law, 1553. 

16- Cyberspace and International Law on Jurisdiction, Spang-Hanssen, Henrik; DJOF Publishing, 

Denmark, 3331. 

12- Private International Law and the Internet, Jerker, Dan; Svantesson, B.; Kluwer Law International, 

Netherlands, 3336. 
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 اجرای احكام جزایی

-  

- 

√

√

 

وقت بیشتری است و ضروری : نظر به تنوع احکام کیفری و حساسیت و پیچیدگی اجرای آن مستلزم توجيه درس

است که دانشجویان در مقطع کارشناسی با شیوه اجرای کیفرها و مقررات مربوط به مراحل قبل، حین و بعد از اجرا 

 آشنا گردند.



 pg. 217  

 آشنایی دانشجویان با مقررات حاکم بر اجرای احکام جزایی  : هدف

 سرفصل ها:

 الف: کليات

 هامفاهیم و ویژگی .1

 قواعد حاکم .3

 ضی، دادستان، ضابط، اولیای دم(مجریان )قا .2

 ها و مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط از اجرای احکامهزینه .1

 ب. اقسام مجازات و نحوه اجرای آن

 . کیفرهای بدنی 1

 : سالب حیات1-1

 یك: قصاص

 دو: اعدام

 سه: رجم

 : شالق )حدی و تعزیری(1-3

 : قطع عضو )حدی و قصاصی(1-2

 ندی، تسهیالت و حقوق، تخلف و تنبیهات، کار و غیره(سالب آزادی )پذیرش، طبقه ب -3

 محدود کننده آزادی )تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت، نفی بلد( -2

 سالب حق و حیثیت -1

 مالی )دیات، جزای نقدی، ضبط و مصادره و معدوم کردن( -9
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های شغلی، نوعیت از فعالیتاجرای احکام کیفری در خصوص اشخاص حقوقی )انحالل، جزای نقدی، انتشار، مم

 اجتماعی و تجاری و ......(. 

 

 :فارسیمنابع 

 . رآخرین سال انتشاانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  تهران، . جلد سوم.آیين دادرسی کيفری ،آخوندی. محمود -

 . آخرین سال انتشارنشر گرایش. تهران، . جایگزین های زندان یا مجازات های بينابينآشوری. محمد.   -

 . آخرین سال انتشار .نشر میزانتهران، . اجرای احكام کيفری ،احمدی موحد. اصغر -

                                 .                   آخرین سال انتشاردیدآور.  تهران،. اجرای احكام کيفری، بهرامی. بهرام  -

                    آخرین سال انتشار ،نشر آداب نجف، . جلد دوم.تحریر الوسيله ،خمینی. سید روح اهلل  -

                                 آخرین سال انتشارنشر آداب.  نجف، .مبانی تكمله المنهاج ،خوئی. سید ابوالقاسم -

 .                      آخرین سال انتشارانتشارات مجد.  تهران، .اجرای احكام کيفری ،مدنی کرمانی. عارفه -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -

 

 

 

 

 

 



 pg. 219  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخالق حقوق و قضا

عنوان درس به 

 فارسی:

 اخالق حقوق و قضا

 

 تعداد واحد:

9 

 

  نظری پایه نوع درس:

 وس پيش نياز: در

 ندارد -

 عملی

 نظری تخصصی 

 عملی 

 

عنوان درس به 

تعداد 

 ساعت:

 √نظری اختياری

 عملی
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 :انگليسی

  
 نظری جبرانی

 عملی 

 √ آموزش تكميلی:       دارد                                         ندارد

 کارورزی:                                  سفر علمی:                                

 

 

حقوقی ضرورت توجه به مباحث اخالقی و برخورداری از  مشاغلرفتن نرخ مفاسد در میان اصحاب باال : توجيه درس

 نماید.تزکیه و تقوا را در این حوزه توجیه می

 ای به دانشجویان  ارائه مباحث اخالق کاربردی و در ضمن اخالق حرفه: هدف

 سرفصل ها:

 کليات: 

 مفهوم و جایگاه -9

 شخصی( -عملی/حرفه ای  -تقسیمات در اخالق )اخالق نظری   -3

 الف: اخالق در حوزه قضا 

   ب: اخالق در حوزه وکالت، مشاوره و کارشناسی

 ج: اخالق در سایر مشاغل حقوقی مرتبط
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 منابع فارسی:

 آخرین سال انتشارچاپخانه رنگین، تهران، ، کتاب القضاء ،آشتیانی، محمد حسن بن جعفر -

 آخرین سال انتشار انتشارات اسراء، قم، ،ادب قضا در اسالم عبداهلل، جوادی آملی، -

 . آخرین سال انتشارمجنون،  نشرقم، ، ، اخالق حرفه ایفرامرز قراملکی، احد -

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران، ، اخالق حرفه ای در تمدن ایران و اسالمو همکاران،  ، احدفرامرز قراملکی -

 آخرین سال انتشاروزارت علوم، 

 آخرین سال انتشارانتشارات آستان قدس رضوی،  مشهد، ،محجه البيضاء فی تهذیب األحياءفیض کاشانی،  -

 آخرین سال انتشارانتشارات پیام مقدس، قم، ، معراج السعاده احمد، نراقی، -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فكری حقوق مالكيت 
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- 

√

√

 

حقوق مالکیت فکری رشته نسبتاً جدید در مطالعات حقوقی است که به مطالعه اصول و قواعد حقوقی  توجيه درس:

های صنعتی و اسرار های صنعتی نظیر اختراعات، عالئم تجاری، طرحهنری و آفرینش -حاکم بر حمایت از اثار ادبی

های علمی و فنی از های اخیر به دلیل پیشرفتپردازد. بحث حمایت از مالکیت فکری در کشور، در سالتجاری می

اهمیت زیادی برخوردار شده و قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده است. از این رو، آشنا کردن دانشجویان 

  حقوق با این قوانین و قواعد بسیار ضروری است.

  دانشجویان با کلیات حمایت از مالکیت فکری آشنایی هدف:

 : هاسرفصل 

ها و ابعاد مادّی و معنوی، حقوق مالکیت فکری، اهمّیت و جایگاه آن در اقتصاد و تجارت مفهوم، ویژگی .9

 ها(ة مالکیت فکری و دیگر حاکمیتامروز )مقایس

ها و معاهدات کنوانسیون) المللیتاریخچه و منابع حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین .3

 وابسته(

 لکیت معنوی در فقه و حقوق داخلیمبانی ما .2

الئم جغرافیایی، نام انواع حقوق مالکیت فکری )صنعتی و تجاری، ادبی و هنری، نام تجاری، اسرار تجاری، ع .9

  دامنه و...(

 المللیدر نظام حقوق وطنی و بین های حمایت از حقوق مالکیت معنویشیوه .1
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 کیت معنوی )شرایط انعقاد، آثار(های حقوق مالقرارداد .6

 

 

 : فارسی منابع

 آخرین سال انتشار ،، تهران، بنیاد حقوقی میزان1،ج حقوق مالكيت معنوی ،امانی، اسداهلل -

 آخرین سال انتشار، ، تهران، انتشارات سمتی وهنریحقوق مالكيت ادب ،زرکالم، ستار -

 آخرین سال انتشار ،تهران، انتشارات سمت ،حقوق مالكيت بر عالیم تجاری و صنعتی ،شمس، عبدالحمید -

، مترجم محمودرضا افتخارزاده، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسالمی ،فتحی، درینی -

 آخرین سال انتشار ،نشر هزاران ،تهران

 ،تهران، نشر میزان ،ادقانیو، مترجم علیرضا محمدزاده اصول بنيادین حقوق مولف و حقوق مجاور ،ه، کلودبکلم -

 آخرین سال انتشار

 آخرین سال انتشار ،،تهران، انتشارات دادگسترقراردادهای حقوق مولفمحمدی پژمان،   -

 آخرین سال انتشار، دوجلدی، تهران، نشر میزان ،فرهنگ حقوق مالكيت معنوی  ،میرحسینی، سیدحسین -

 آخرین سال انتشار، ، تهران، نشر میزانمقدمه ای بر حقوق مالكيت معنوی  ،، سیدحسینیمیرحسین -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 آموزی قضاییکار

-  

- 

√

√

التحصیلی در شغل مهم قضاوت با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دانشجویان حقوق پس از فارغ :توجيه درس

پردازند و همچنین مشاهده اجرای حقوق در عمل تأثیر زیادی بر نحوه حرفه وکالت می شوند یا بهمشغول به کار می

های حقوق دارد الزم است دانشجویان با حضور در محاکم قضایی از چگونگی اجرای قوانین و قضاوت و آموزش

 وکالت اگاه شوند. 

 ر محاکم آشنا کردن دانشجویان با شیوه قضاوت و وکالت و اجرای قانون د هدف درس:

 :هاسرفصل 

 عملی آیین دادرسی کیفری در محاکمآموزش  .1

 عملی آیین دادرسی مدنی در محاکمآموزش  .2

 وظایف دفاتر مراجع قضایی .3

 تنظیم دادخواست، شکایت و لوایح و نحوة طرح دعاوی مدنی، کیفری و امور حسبی. .4
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 ارزشيابی:

 

 فارسی:منابع 

 رویه قضایی، مدنی، سیدجالل الدین،  -

 جزوات آموزشی حین کار و کارآموزی قضایی، انتشارات معاونت آموزشی قوه قضاییه. -

 رویه قضایی  ،صدرزادهافشار،  -

 مجموعه نشست قضایی دادگستری کشور . -

 پیام آموزش معاونت آموزش قوه قضایی. -

 )کاربردی(. 1آیین دادرسی کیفری، جلد آخوندی، محمود،  -

 معاونت آموزشی قوه قضاییه، نقد نگارش آراء قضایی. -

 معاونت آموزشی قوه قضاییه، آیین نگارش آراء قضایی. -

 معاونت آموزشی قوه قضاییه، دادسرا و دادستان . -

 یین قضاوت مدنی ایران، نشر راه نوین. آ ،مهاجری، علی -

 دعوی، نشر میزان .ادله اثبات  ،گلدوزیان، ایرج -

 تخلفات انتظامی کریم زاده،  -

 نشست های قضایی محاکم ایران . -

 نشریه حقوقی دانشگاه های معتبر کشور. -

 پیام آموزش و مجله حقوق قوه قضاییه . -

 آیین دادرسی مدنی شمس، عبداهلل، -
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 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 حقوق ثبت

-  

- 

√

√

آشنایی مقدماتی دانشجویان با مبانی علمی حقوق ثبت اسناد و امالك شامل چیستی و چرایی رشته و  هدف درس:

 ثبتی موجود کشورها و با قوانین اصلی کشور در حوزه ثبت اسناد و امالك نظام های

قواعد حقوقی ثبت اسناد و امالك در مشاغل گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله در توجيه درس: 

د و ثبت اسنامشاغل دادرسی، وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی حقوقی و مشاغل فنی سازمان 

روشن است که بعضی از این مشاغل مثل مشاغل فنی سازمان اسناد و امالك کشور و سردفتری اسناد . امالك کشور

  رسمیبه صورت مستقیم و عمده متضون بینش، دانش و مهارت در حوزه حقوق ثبت اسناد و امالك است.

 :هاسرفصل 

 کلّيات  -9بخش 

 تاریخچة ثبت امالك در ایران و جهان -

 سازمان ثبت اسناد و امالك تشکیالت -
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 ثبت اسناد -3بخش 

 تشکیالت دفترخانه  -

 شرایط و نحوة تعیین دفترخانه -

 شرایط و نحوة انتخاب سردفتر و دفتریار -

 های سردفتر اسناد رسمی و دفتریاروظایف و مسئولیت -

 های سردفتر ازدواج و طالقوظایف و مسئولیت -

 ری و اجباری(الزامی بودن ثبت معامالت )ثبت اسناد اختیا -

 االجرا بودن اسناد رسمیالزم -

 صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی -

 شکایت از عملیات اجرایی و توقیف عملیات اجرایی -

 

 ثبت امالک -2بخش 

 ثبت عادی و ثبت عمومی -

 («نقش برداری کاداستر»عملیات مقدّماتی ثبت )پذیرش اظهارنامه، آگهی نوبتی، تحدید حدود و  -

 یم و افرازتفکیك و تقس -

 ثبت ملك در دفتر امالك و صدور سند مالکیت -

 صدور اسناد مالکیت اراضی موات عاملی و غیره  -

 قانون و حوادث غیرمترقبه 113و  112صدور اسناد مالکیت مواد  -

 اعتراضات ثبت و نحوة رسیدگی به آن -

 ها ترکیب هیأت نظارت و شورای عالی ثبت و اختیارات آن -

 اسناد مالکیت معارض -

 انون ابطال اسناد رقبات آب و اراضی موقوفهق -
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 ها و مؤسّسات و عالئم و اختراعاتثبت شرکت -9بخش 

 های داخلی و خارجیمرجع و نحوة ثبت شرکت -

 مرجع و نحوة ثبت مؤسّسات انتقاعی و غیرانتفاعی -

 نحوة ثبت عالئم و اختراعات -

 

 

 ارزشيابی:

 

                     منابع:                                                                                                                       

 خرین سال انتشارآ ،فردوسی انتشاراتتهران، ،عالی کشور دیوان آرای ثبت،منتخب حقوق، یداهلل، ریبازگ -

 آخرین سال انتشار ،موسسه فرهنگی نگاه پیشهتهران، ، حقوق ثبت، شناخت دفاتر رسمیتفکریان، محمود،  -

موسسه فرهنگی تهران، ، ، قانون و مقررات عمليات مقدماتی ثبت ملک9حقوق ثبت امالک تفکریان، محمود،  -

 آخرین سال انتشار ،نگاه پیشه

آخرین سال موسسه فرهنگی نگاه پیشه، تهران، ، تفكيک تقسيم و افراز، 3الک حقوق ثبت امتفکریان، محمود،  -

 انتشار

 آخرین سال انتشار، نشرحیدریتهران،  ،ثبت حقوق ،، محمدجعفرلنگرودی جعفری -

 آخرین سال انتشار، دانش گنجتهران،  ،درایران امالک ثبتعلی،  ،حقیقت -

 آخرین سال انتشار، عالمه طباطبایی واحد دانشگاهی جهادتهران،  ،ثبت حقوقغالمرضا،  ،شهری -
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 آخرین سال انتشار، مشرق فرهنگی نشر ، تهران،ایران در امالک و اسناد ثبت حقوقحمید،  ،صالحی -

 جیمقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خار -

 

 

 

 

 

 حقوق بيمه

-  

- 

√

√

آشنایی دانشجویان با ابعاد حقوقی موضوع بیمه و به طور خاص قراردادهای بیمه

وضوعات مهم و مبتلی به بوده الزم آز انجا که بیمه به طور کلی و بیمه های بازرگانی به طور خاص از م

است جنبه های حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته و قراردادهای بیمه و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در این 

 توی قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.رقراردادها در پ
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 :هاسرفصل 

 بیمة مسئولیت )تعریف و رابطة آن با بحث دیه(؛ .1

 واع بیمة اشخاص، منافع آن و اصول حاکم بر بیمة اشخاص و قواعد پرداخت غرامت(؛بیمة اشخاص )ان .2

 بیمة اشیاء )تعریف و مقایسه با سایر انواع بیمه و قواعد جبران خسارت(؛ .3

 ها(؛ها  و داللیها، نمایندگیسازمان و تشکیالت بیمه در ایران )بیمة مرکزی، شرکت .4

 ای تجارتی و حمایتی(؛ هکلّیات )شامل تعریف و تاریخچة بیمه .5

 ها، بررسی ایرادها(؛ قرارداد بیمه )ارکان و ماهیت حقوقی و ویژگی .6

 حقوق و تکالیف بیمه گزار و بیمه گر؛ .7

 اقسام بیمه )بیمه اشیاء، اشخاص و مسئولیت(؛  .8

 گر.جانشینی بیمه .9

 

 ارزشيابی:

 

                :                                                                                                                            فارسی منابع

 آخرین سال انتشار، سمت تهران، انتشارات، حقوق بيمهبابایی، ایرج،  -1

 آخرین سال انتشار ،موسسه علوم و فنون دریاییتهران، ، دریاییحقوق بيمه صادقی نشاط، امیر،   -3

 آخرین سال انتشار ،انتشارات بیمه مرکزیتهران، ، حقوق بيمهصالحی، جانعلی،  -2

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -1
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 نوینهای حقوق قرارداد

- √

√

 گیرند. های جدیدی که در زمره عقود معین قرار میدآشنایی دانشجویان با قراردا هدف درس:
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به عقود معین بسنده برآورده شدن نیازهای خود  حقوقی است. جامعه برای -قرارداد موجودی اجتماعی توجيه درس:

های گیرد. علیرغم شباهت این قراردادها در اصول، تفاوتکند و انواع قرارداهای جدیدی را در طول زمان به کار مینمی

 های آنها ارائه این درس را توجیه می کند. محتوایی آنها و ضرورت آشنایی با انواع این قراردادها و ویژگی

 :ها صلسرف

دهای تجاری قانون تجارت قرار های رایج در بین مردم که در قالب عقود معین قانون مدنی و قرارداشناسایی قرارداد -9

 گیرند.نمی

 قرارداد اجاره به شرط تملیك -3

 های مالکیت زمانیقرارداد -2

 های مشارکت مدنی و همکاری مشتركقرارداد -9

 های فرانشیزقرارداد -1

 لیسانسداد قرار -6

 قابل استفاده در توسعه زیر ساختهای انواع قرارداد -8

 انتقال و ساخت، بهره برداری -7

 انواع قراردادهای پیمانکاری )کلید در دست؛ طراحی، تدارکات و ساخت ؛ ....( -5

 ارزشيابی:
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 منابع: 

 ، تهران،انتشارات جنگل، آخرین سال انتشار(6-9مجموعه قراردادهای مدرن )بشری، عباس،  -

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، تعدیل قراردادبیگدلی، سعید،  -

 ، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشارمبانی قراردادهای نامعينذاکر، غالمرضا،  -

 آخرین سال انتشارشهر دانش،  تهران، ،قراردادهای ليسانسصابری، روح اهلل،  -

 آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، حقوق قراردادهای ویژهکاشانی، سیدمحمود،  -

 ، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشارقراردادهای صنعتیالجوردی، عرفان،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 الكترونيكی حقوق تجارت

-  

- 

√

√
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ی به نام تجارت الکترونیك ابا توجه به رواج استفاده از ابزارهای الکترونیکی در تجارت و پیدایش مقوله توجيه درس:

ن در فضای سایبر، الزم است جنبه های حقوقی تجارت الکترونیك با توجه به قوانین موضوعه کشور آو مسائل خاص 

  و رویه ها و مقررات بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  آشنایی دانشجویان با جنبه های حقوقی تجارت الکترونیك هدف درس:

 :هاسرفصل 

 داده پیام و اعتبار و شرایط قابلیت استناد آن -9

 فضای ایمن الکترونیکی -3

 امضای الکترونیکی -2

 قرارداد های الکترونیکی -9

 اسناد تجاری الکترونیکی -1

 کاربردهای فضای سایبر در امور تجاری -6

 سی الکترونیکیدادر -8

 ارزشيابی:

 

 منابع:



 pg. 236  

 تهران، ،1، جلد مقدمه ای بر حقوق تجارت الكترونيک )مطالعه تطبيقی( –حقوق فناوری اطالعات حبیب زاده، طاهر،  -

 ، آخرین سال انتشارهای مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش

 انتشارآخرین سال تهران، شهر دانش، ، یتجارت الكترونيكاعتمادسازی در زرکالم، شهرام )مترجم(،  -

 ، آخرین سال انتشارنشر میزانتهران، ، مقدمه حقوق سایبرقاجار، سیامك،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -



 pg. 237  

 

 حقوق رسانه

عنوان درس به 

 فارسی:

 حقوق رسانه

 تعداد واحد:

9 

 

  نظری پایه نوع درس:

 دروس پيش نياز: 

 ندارد -

 عملی

 نظری تخصصی 

 عملی 

 

عنوان درس به 

 انگليسی

 

تعداد 

 ساعت:

 

 √نظری اختياری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی 

 √ آموزش تكميلی:       دارد                                         ندارد

 سفر علمی:              کارورزی:                                                    

 

در سرفصل پیشنهادی تالش شده است که ابتدا با تبیین مبانی نظری در سیری منطقی از تاسیس، فعالیت، خاتمه و  -

ای خاص مورد بحث قرار گیرند. هر چند، در جزییات  ای به صورت عام و بدون تمرکز بر رسانه مسئولیت رسانه

 ست تا دانشجویان به صورت عینی با آنچه در عمل وجود دارد، آشنا شوند.هایی از هر رسانه ذکر شده ا مثال

: امروزه، وسایل ارتباطی مختلفی نظیر مطبوعات، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت ابعاد مختلف زندگی توجيه درس

ها در  تاثیر این فعالیت ها و اند. وسعت حوزه فعالیت رسانه فردی و اجتماعی انسان را تحت تاثیر و نفوذ قرار داده

المللی مطرح نموده است. از این روی، تعریف  زندگی فردی و اجتماعی، مسائل حقوقی متعددی را در سطح ملی و بین

ها برای دانشجویان ترسیم کند،   درس حقوق رسانه در مقطع کارشناسی حقوق که بتواند تصویری علمی از حقوق رسانه

 ناپذیر است. ضرورتی انکار

های گروهی از قبیل تاسیس، فعالیت و خاتمه فعالیت آنها و  آشنایی دانشجویان با چارچوب حقوقی رسانه ف درس:هد

 نیز نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات آنها.
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 سرفصل ها:

 کلیات .9

 الف. تعریف حقوق رسانه

 های حقوق رسانه   ب. ویژگی

 ج. نقش دولت در حقوق رسانه

 مبانی نظری حقوق رسانه .3

 الف. آزادی بیان

 ب. آزادی اطالعات

 ج. آزادی دسترسی به اطالعات

 د. استقالل رسانه 

 ه. مالکیت رسانه

 ای و. تکثرگرایی رسانه

 نظام حقوقی تاسیس و فعالیت رسانه  .2

 الف. نظام حقوقی تاسیس رسانه

 یك. قواعد انتشار مطبوعات 

 دو. قواعد انتشار کتاب
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 ی رادیویی و تلویزیونیها  سه. قواعد ایجاد ایستگاه

 های غیر دولتی چهار. قواعد ایجاد خبرگزاری

 ب. نظام حقوقی فعالیت رسانه

 یك. حقوق و وظایف صاحب امتیاز و مالك

 نگار و ناشر دو. حقوق و وظایف مدیر مسئول یا سردبیر، روزنامه

 های رسانه  حدود فعالیت .9

 الف. تضمین امنیت ملی

 ب. حمایت از حریم خصوصی

 . رعایت مالکیت های فکریج

 د. عدم ارتکاب هتك حرمت

 ه. عدم اختالل در رسیدگی های قضایی

 و. فقدان تبلیغات گمراه کننده

 مسئولیت رسانه های گروهی .1

 الف. مسئولیت مدنی و کیفری

 ب. رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

 ارزشيابی:
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 :منابع فارسی 

 آخرین سال انتشار ،، تهران، سمتحقوق رسانهانصاری، باقر،  -

آخرین سال  ها. ، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه1، ج.حقوق ارتباطاتمعتمدنژاد، کاظم و معتمدنژاد، رویا،  -

 انتشار

 آخرین سال انتشار ها. و توسعه رسانه ، تهران، دفتر مطالعات1، ج.حقوق مطبوعاتمعتمدنژاد، کاظم،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 تاریخ حقوق

- 

√

√
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پذیر نیست. لذا، ضروری است که برای آشنایی با  تسلط بر هر دانشی بدون آشنایی با سابقه آن امکان :توجيه درس

ی آن در اسالم، ایران و کشورهای دیگر در حد مقطع کارشناسی،  های گوناگون دانش حقوق، سابقه نهادها و گرایش

 آموزش داده شوند. 

 های حقوقی معتبر دیگر. قی در اسالم، ایران و نظامآشنایی دانشجویان با سابقه مباحث حقو هدف درس:

 

 سرفصل ها:

کليات.9  

 الف. مفهوم تاریخ و حقوق

  فواید مطالعه تاریخی حقوقب. 

جایگاه تاریخ حقوق ج.   

باستان  دورهدر حقوق  .3  

  باستان ایرانالف. 

 یونانب. 

 رم ج. 

 . حقوق اسالمی2

 امپراتوری اسالمی الف. 

 فقهگیری دانش  شکلب. 

 های فقهی و کالمیجریانج. 
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 . حقوق در اروپا9

  الف. حقوق در دین مسیح

قرون وسطی )فئودالیسم و کلیسا(ب.   

)ماکیاولی، ژان بدن، مارتین لوتر( ج. دوره روشنگری  

 د. حقوق در اروپای قرون هجدهم و نوزدهم میالدی

 . حقوق در ایران پس از اسالم9

 الف. حقوق قبل از مشروطیت

 وق در دوره مشروطیتب. حق

 ج. حقوق در دوره پس از مشروطیت تا پیروزی انقالب اسالمی

 د. حقوق پس از پیروزی انقالب اسالمی

 ارزشيابی:

 

 :فارسیمنابع 

 آخرین سال انتشار ،ان، تهران، دانشگاه تهرسرگذشت قانونصالح، علی پاشا،  -

 آخرین سال انتشار ،تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمیمجلد،  3، تحول نظام قضایی ایرانزرنگ، محمد،  -

 آخرین سال انتشار ،، تهران، میزان، دادرسی در حقوق اسالمیساکت، محمدحسین -
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 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق محيط زیست
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   -  

 

  

 √ 

 

  

 

√

 

ز المللی و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری اوع محیط زیست در سطح داخلی و بیننظر به اهمیت موض توجيه درس:

دانشجویان ها و افراد است و الزم است کلیه دانشجویان به ویژه آلودگی آن که یك وظیفه عمومی برای دولت ها، سازمان

شوند با مباحث المللی و نیز آنهایی که برای قضاوت در این امر مشغول به کار میهای داخلی و بینحقوق در گرایش

 اصول، موضوعات مربوط، عوامل مؤثر در نیل به اهداف زیست محیطی و مربوط به این رشته از جمله منابع، مفاهیم، 

 سرانجام با موضوع مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی آشنا شوند.

  آشنایی دانشجویان با مفاهیم، منابع و اهداف حقوق محیط زیستهدف: 

  :هاسرفصل 

 کليات -9بخش 

اصول و مفاهیم )داخلی و بین المللی( محیط زیست حقوق  تعریفریف محیط زیست )تعو اصول مفاهیم  ،تعاریف  -1

  ، حق بر محیط زیست و ...(زیست محیطی

 حقوق محیط زیست و منابع مربوط )داخلی و بین المللی( تحول تکوین و تاریخ  -3

 از جمله:  زیست محيطیقوانين و مقررات داخلی و بين المللی  -3بخش 

 ، شیمیایی، هسته ای، شهرهابیابان زایی، خاك، انواع آلودگی، حوادث، اهیپوشش گیآب، هوا، حیات وحش، حفاظت از  

 مسئوليت و عوامل مؤثر در نيل به اهداف زیست محيطی -2بخش   

  )داخلی و بین المللی( مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی -1
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  عوامل مؤثر در نیل به اهداف زیست محیطی -3

 و افراد()دولت ها، سازمان ها  الف: عامل فاعلی

 و تربیت، فناوری، تقنین و ....( فرهنگ، اخالق زیست محیطی، اقتصاد و تعلیمب: عامل موضوعی: )

 آشنایی با سازمان های متولی محيط زیست -9بخش 

 ارزشيابی:

ارزشيابی 

 مستمر

 پروژه آزمون های نهایی ميان ترم

 عملكردی نوشتاری

     

 منابع فارسی:

 آخرین سال انتشارانتشارات سمت، تهران، ، حقوق محيط زیست در ایران طفی،مص تقی زاده انصاری، -

انتشارات  ، تهران،، ترجمه علی مشهدی، حسن خسروشاهی، زینب یوسفیهای حقوق محيط زیستبایستهروش، کاترین،  -

 آخرین سال انتشارخرسندی، 

کتر محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و ، ترجمه دکتابچه قضایی حقوق محيط زیستشلتون، دینا و الکساندر کیس،  -

 آخرین سال انتشارانتشارات خرسندی،  تهران، توسعه قضایی قوه قضائیه،

انتشارات سازمان حفاظت محیط تهران، ، مطالعه در حقوق ملی و بین المللی، حقوق کيفری محيط زیستقاسمی، ناصر،  -

 آخرین سال انتشارزیست، 

 ،شارات دانشگاه تهران، در سه مجلدانتتهران،  ، ترجمه محمد حسن حبیبی،زیست حقوق محيطکیس الکساندر و دیگران،  -

 آخرین سال انتشار

  آخرین سال انتشارانتشارات خرسندی، تهران، ، ترمينولوژی حقوق محيط زیستمشهدی، علی،  -

 آخرین سال انتشار، میزانانشارات  تهران، ،حقوق بين الملل محيط زیستموسوی، سیدفضل اهلل،  -

 آخرین سال انتشار، انتشارات میزان تهران، ،سير تحوالت منابع حقوق بين الملل محيط زیستوسوی، سیدفضل اهلل، م -
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 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 منابع انگليسی: 

1- Birnie and Boyle, International Law and the Environment, 3nd edn, Oxford, 3333. 

3- Birnie and Boyle, Basic Documents on International Law and the Environment, Oxford, 3331. 

2- A. Kiss, Droit international de  l'environnement,  pedone, 3331. 

1- Roche , Catherine , Droit de l’environnement , Gualino Editeur, Paris , 3331. 

9- Prieur, , Michel, , Droit de l’ Environnement,Dalloz,1e
 Edition Paris,3331. 

6- Raphael , Romi , Droit et administration de l’ environnement , montehrestion , 1 edition, Paris , 3331. 
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 فلسفه حقوق

- 

√

√

فلسفه حقوق دانشی است که به شیوه تحلیل عقلی با تبیین و تحلیل انتقادی مبادی، مبانی و اصول، کلیات توجيه: 

ء مشروعیت و دهد و شامل مسائلی از قبیل منشامربوط به مقررات حاکم بر روابط اجتماعی را مورد بحث قرار می

کند. کمك به قانونگذار در وضع مبنای اعتبار قواعد حقوقی می شود و مباحث بنیادین حقوق را تجزیه و تحلیل می

قانون به ویژه در موضوعات مستحدثه، پاسخگویی به سئواالت اصلی مطرح در دانش حقوق و اثبات عادالنه بودن 

و کارآمدی نظام حقوقی اسالم برای اداره جامعه و لزوم نقد اندیشه های ها قواعد حاکم بر آن، آشنایی بیشتر با قابلیت

-ای است که نیاز به بحث فلسفه حقوق و ارائه آن را دو چندان میترین ادلهمطرح شده در زمینه فلسفه حقوق از مهم

 کند. 

 وقی آشنایی دانشجویان با ماهیت، مبانی و منشاء اعتبار حقوقی و شناخت مکاتب مهم حقهدف: 

 

 :هاسرفصل 

 کلیات )آشنایی با تعاریف، مفاهیم و ضرورت، جایگاه و کاربست فلسفه حقوق( .9
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 ها و نقد و بررسی آن(ها، ویژگیآشنایی با مکاتب مهم حقوقی غیر وحیانی )خاستگاه .3

 الف: مکتب حقوق طبیعی

 ب: مکتب تحققی )پوزیتیویسم(

 ج: سایر 

 ها(ویژگیآشنایی با مکتب حقوقی اسالم )خاستگاه،  .2

 الف: مبنای مشروعیت )اداره الهی(

 ب: عقالنیت )خردگرایی(، مصلحت

 ج: ماهیت مفاهیم )قانون، حق، حاکمیت(

 تامالت فلسفی درباره مسائل مهم حقوقی .9

 

 

 منابع فارسی:

، ترجمه بهروز جندقی با مقدمه و بررسی انتقادی سیدابراهیم حسینی، قم، مؤسسه آمدی بر فلسفه حقوقدرآندرو آلتمن،  -

 آخرین سال انتشار ،اموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

 آخرین سال انتشارنشر مخاطب،  ،، تهران(3و  9نقد مبانی فلسفی حقوق بشر )ج جاوید، محمدجواد،  -

 ، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، آخرین سال انتشاروقفلسفه حقدانش پژوه،  مصطفی،  -

 آخرین سال انتشار ،3و  1، جلد دفتر انتشارات اسالمی قم، ،درآمدی بر حقوق اسالمی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه -

 آخرین سال انتشار ،انتشارات میزانتهران، ، ترجمه جواد واحدی، فلسفه حقوقژرژ دل وکیو،  -

 آخرین سال انتشار ،فلسفه التشریعصانی، ممحصبحی  -

 آخرین سال انتشاردانشگاه تهران، تهران، ، 2تا  1جلد  ،فلسفه حقوقکاتوزیان، امیرناصر،  -
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 آخرین سال انتشار ،، قم، موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(تاریخچه و مفهوم حقنبویان، سیدمحمود،  -

 رس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل د -

 

 منابع انگليسی:

-Leo Strauss: National right and history 

- Andrew Altman: Arguing About Law an introduction to Legal philosop 

 منطق حقوق

- 

√

√

انتقهال از معلومهات    و روش ،در مفهوم عام خود عبارت است از طریقه استدالل کهردن « منطق»:  درس توجيه

 ای که ذهن، دچار خطا نشود.  )مبادی( به مجهوالت و کشف آنها به گونه

لوم تجربی، منطق صوری و منطق مادی، های دیگری نظیر منطق ریاضی، منطق ع منطق حقوق در کنار منطق

ای  گیرد به گونه به عنوان روش شناخت و علم ناظر به این روشها، قرار می« منطق»تحت عنوان کلی و فراگیر 

توان از منطق خاص حقوق صحبت کرد، اما این مقوله، چنانکه باید و شاید، در جامعه حقوقی ایران  که می

نظم قرار نگرفته است و معدود آثاری که به رشته تحریر درآمده است در مورد بررسی و مطالعه گسترده و م
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عین برخورداری از متانت و عمق و استحکام علمی، فاقد جامعیت و ترتیب الزم برای فراگیری و آموختن 

الوصول از  تواند تصویری جامع، کلی و سهل است و نمی دانشجویان حقوقروش علم حقوق به خصوص نزد 

 ارائه نماید.منطق حقوق 

 های استدالل و استنباط حقوقیآشنایی دانشجویان با روش هدف:

 سرفصل ها:

منطق حقوق -9بخش   

کليات-9فصل   

و اقسام آن تعریف منطق -9   

 های منطق حقوقیویژگی -3

و قضایای حقوقیمفاهيم -3 فصل  

)اولیه، ثانویه و اعتباری( : انواع مفاهیم در حقوقاولگفتار   

قضایای مورد استفاده در حقوق گفتار دوم:  

(تحلیلی یا ترکیبی ،بدیهی یا نظری ،حقیقی یا اعتباری)بند اول: ساختار ماهوی قضایای حقوقی   

)کلی و جزیی، خبری و انشایی، حملی و شرطی و ...( بند دوم: ساختار شکلی قضایای حقوقی  

 استدالل عقلی  -2فصل 

  های استدالل عقلی(النیت و روش)مفهوم عقل، عق استداللمفهوم  گفتار اول:

کاربرد استدالل عقلی در حقوقگفتار دوم:     
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 اختصاصی حقوق( ، منطق گریزی حداکثری، منطقمنطق گرایی حداکثری)های مطرح  نظریه :اولبند  

بند دوم: انواع استدالل عقلی در حقوق )قیاس، استقراء، تمثیل(    

 ارزشيابی:

 

فارسي:منابع   

 .آخرین سال انتشارسمت،  تهران، ،مبانی منطقای، محمدعلی،  اژه -

، منطق حقوق، پژوهشی در منطق حاکم بر تفسير و استدالل حقوقی بـا دیباچـه دکتـر کاتوزیـان     محمدمهدی، ،الشریف -

 نتشارشرکت سهامی انتشارات، تهران، آخرین سال ا

 آخرین سال انتشار گنج دانش، ، تهران،مسائل منطق حقوقی و منطق موازنهجعفری لنگرودی، محمدجعفر،  -

 .آخرین سال انتشار، گنج دانشتهران، ، فن استدالل: منطق حقوق اسالمجعفری لنگرودی، محمدجعفر،  -

 نتشار  اطالعات، آخرین سال ا تهران، ،منطق حقوقی و انفورماتيک حقوقیحبیبی، حسن،  -

 .آخرین سال انتشار، آگاهتهران، ، 1-3، جمنطق صوریخوانساری، محمد،  -

 .آخرین سال انتشار، انتشارات علمی و فرهنگی تهران، ،پوزیتيوسم منطقیالدین،  خرمشاهی، بهاء -

بهشهتی،   مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شههید تهران، ، الملل شناخت منطقی حقوق بيناهلل،  فلسفی، هدایت -

 .آخرین سال انتشار، 13ش 

 ، آخرین سال انتشارشرکت سهامی انتشار تهران، ،فلسفه حقوقکاتوزیان، ناصر،  -

 .آخرین سال انتشارانتشارات دانشگاه تهران،  تهران، ،ترجمه و تفسير تهذیب المنطق تفتازانیملکشاهی، حسن،  -

 .آخرین سال انتشار، 13نقد و نظر، ش  ، ترجمه مصطفی فضائلی، مجلهاستدالل قياسیوایت، جفرسون،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 حقوق پزشكی 

- 

 

- √

√

های حرفه پزشکی و بیماران ای از رشته حقوق است که به مطالعه حقوق و مسئولیتحقوق پزشکی شاخهتوجيه درس: 

درمانی، های نو همچون مباحثی پیرامون ژنپردازد. با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی مسائل پزشکی به ویژه فناوریمی

یح مصنوعی، کشتن از روی ترحم )اتانازی(، مالکیت انسان بر اعضای بدن و خرید های جدید باروری و تلقژنتیك، شیوه

و فروش آنها، و ... همچنین آگاهی روزافزون بیماران از ضوابط و مقررات پزشکی درباره حقوق خود و تکالیف پزشکان، 

 ناب ناپذیر ساخته است. رازداری، قصور و خطاهای پزشکی، پاسخگویی به نیاز جامعه در خصوص حقوق پزشکی را اجت

 آشنایی دانشجویان با علم حقوق پزشکی هدف درس:

 

 : هاسرفصل 

 کليات. 9

 تعاریف و مفاهیم -

 ها جایگاه و ویژگی -
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 سایر جوامع( و ایران تمدن اسالمی،در پیشینه و سیر تحول ) -

 حقوق بيماران .3

 الف: آزادی و درمان

 و خطرهای احتمالی( ب: رضایت آگاهانه )از جمله آگاهی از عوارض

 حوزه های جدید پزشكی  .2

 ژن درمانی و ژنتیك -

 ری، تلقیح مصنوعیهای جدید باروشیوه -

 پیوند و اهداء عضو -

 مسئوليتهای ناشی از حرفه پزشكی  .9

 الف: مسئولیت مدنی )ارکان و آثار(

 ب: مسئولیت کیفری

 ارکان مسئولیت کیفری  -1

 سرار پزشکی، اتانازی( مصادیق مهم )سقط جنین، خطاهای پزشکی، افشاء ا -3

 مراجع دادرسی پزشكی )مراجع مدنی، کيفری و انتظامی( .1

 :منابع فارسی

 سال انتشار. ، تهران، انتشارات فردوسی، آخرینمسئوليت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشکشجاعپوریان، سیاوش،  -1

 ، تهران، انتشارات فردوسی، آخرین سال انتشار.مسئوليت قراردادی پزشک در برابر بيمارشجاعپوریان، سیاوش،  -3

 آخرین سال انتشارمؤسسه فرهنگی حقوقی سینا، کرج، ، درآمدی بر حقوق پزشكیعباسی، محمود،  -2

 رآخرین سال انتشا، انتشارات حقوقی، رضایت به درمانعباسی، محمود،  -1

 آخرین سال انتشار، انتشارات حقوقی، تحوالت حقوقی در مسئوليت پزشكیعباسی، محمود،  -9

 آخرین سال انتشار، انتشارات حقوقی، چاپ دوم، حقوق جزای پزشكیعباسی، محمود،  -6
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 آخرین سال انتشار، انتشارات حقوقی، مسئوليت انتظامی پزشكیعباسی، محمود،  -2

 آخرین سال انتشارانتشارات حقوقی، ، آیين دادرسی پزشكیعباسی، محمود،  -3

 ،، ترجمه عباسی، محمود، انتشارات حقوقیحقوق و مسئوليت پزشكی در ایين اسالمقیس بن محمد، آل شیخ مبارك،  -5

 آخرین سال انتشار

 آخرین سال انتشارتهران، شرکت تسهامی انتشار،  ، مسئوليت مدنی و ضمان قهری –حقوق مدنی کاتوزیان، ناصر،  -13

 آخرین سال انتشار، های خاص، انتشارات بنیاد بیمارینگرش جامع به پيوند اعضاء، محمدباقر، الریجانی -11

  مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -13

 منابع انگليسی:

- Jan  Keneddy/Andrew Grubb/Medical  Law / Thired Edition/3333 
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 انداردحقوق و است

 

- 

√

√

 شود حمایت کنندگان مصرف از نوعی به و شود برخوردار باید کیفیت چه از کاال هر شود روشن که آن برای توجيه درس:

 آموزش را مربوطه احکام درس این. میکند نظارت کاال توزیع و تولید بر خاصی مقررات با و شده تشکیل استاندارد زمانسا

  داد. خواهد

المللسازی در کشور و قوانین تجارت بینحقوق مرتبط با استاندارد و استانداردآشنایی دانشجویان با : درس هدف  

 : هاسرفصل 
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 اندارد ایرانآشنایی با سازمان ملی است .9

 های سازمانتاریخچه، وظایف و مسئولیت -

 مرجعیت قانونی -

 های ملی و بین المللی فعالیت -

 مجموعه قوانين مرتبط با وظایف سازمان استاندارد .3

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -

 گانه مرتبط با سازمان استاندارد 91قوانین  -

 ط با حقوق مصرف کنندهقوانین مرتب -

 قوانین مرتبط با حقوق تولید کننده -

های اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مرتبط با مجموعه قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد در حوزه -

 استاندارد، ترویج استاندارد و تدوین استاندارد

 انبه و چندجانبه(های دو جنامهقوانين تجارت )صادرات و واردات کاالها و توافق .2

- WTO ای، های منطقهموافقت نامه تجارت جهانی، موافقتنامهNAFTA ،AFTA ،FTAS  و چهارچوب مقررات

 فنی 

ای و بین المللی اجرای اجباری و داوطلبانه استاندارهای ملی و توافق به رسمیت شناختن متقابل دوجانبه، منطقه -

 استانداردها

 ارزیابی انطباق و بازرسی  .9

 مرور کلی بر ارزیابی انطباق -9-9

 تعاریف و اهداف -

 های ارزیابی انطباقفعالیت -

 های آزموناهمیت فعالیت -

 هاهای گواهی دهنده و ویژگیانواع سیستم -

 سیستم های ارزیابی  -3-1

 سیستم های مدیریت کیفیت -

 سیستم های مدیریت محیطی -
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 سایر سیستم های گواهی دهنده -

 سیستم گواهی محصول -2-1

 های گواهی بازارهای محصول سیستم -

 المللیهای گواهی بینسیستم -

 ارزیابی انطباق و توافقنامه های دو جانبه و چندجابنه -1-1

 آشنایی با ارزیابی انطباق و تجارت بین المللی  -

 هاMlA ها وMRAها، اهمیت MlA ها وMRA اصول  -

 ارزشيابی:

 

 :فارسی منابع

مؤسسه تهران، ، رد همراه با یادداشت های توضيحیمجموعه قوانين و مقررات استاندا، خلج، فریبا و حسینی، امیر -

 ، آخرین سال انتشاراستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 یقات صنعتی ایران، آخرین سال انتشارموزش و تحقمرکز آتهران، ، استاندارد و استاندارد کردنیگانه، مهرداد،  -

 منابع انگليسی:

- Standards. Conformity Assessment and Accreditation for Engineers by Robert 

D.Hunter. CRC Press (3335) 

- The International organization for standardization (ISO): Global governance through 

voluntary consensus (Global institution) by Craig N. Murphy and Jonnas Yates (3335) 
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- Standardization Essentials: principles and practice by Steven M.S. Pivak and f. cecil 

Brenner (3331) 

- Standardization: fundamental، Impact، and Business Strategy، APEC Sub Committee 

on Standards and Conformance، Education Guideline 2- textbook for higher 

Education 
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 ابعاد حقوقی دفاع مقدس )جنگ تحميلی عراق عليه ایران(

- 

√

√

جنگ هشت ساله تحمیلی به جمهوری اسالمی ایران بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ ایران را تشکیل میدهد و الزم  توجيه درس:

.است دانشجویان حقوق از روند جنگ و چالشهای حقوقی ایران در آن دوران آگاهی یابند  

های حقوقی جمهوری اسالمی ایران و عراق به ویژه از زمان پیروزی انقالب نایی دانشجویان با چالشآش: درس هدف

اق از سوی دبیر کل سازمان مللساله جنگ تحمیلی و پس از آن تا اعالم متجاوز بودن عر 3دوره اسالمی و در   

 : هاسرفصل 

 پيش از وقوع جنگ. 9

 راق )از تأسیس کشور عراق تا پیروزی انقالب اسالمی در ایران(پیشینه تاریخی اختالفات حقوقی ایران و ع -

 ادعاها، اقدامات و بسترسازی حقوقی عراق علیه ایران از پیروزی انقالب اسالمی تا شروع جنگ تحمیلی -

 مقطع اول جنگ: توسل به زور عراق عليه ایران .3

 دفع تجاوز و ... -پیشگیرانه یا بازدارندهمبانی و استدالل های حقوقی عراق در توسل به زور علیه ایران و دفاع  -
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 استدالل های حقوقی و فقهی ایران در رد استدالل های حقوقی عراق -

 مسئولیت بین المللی دولت عراق در توسل به زور  -

 مسئولیت سران کشوری و لشکری عراق: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت -

 بین المللی در قبال توسل عراق به زور علیه ایران مواضع و اقدامات نهادهای حقوقی -

 طرفمسئولیت کشورهای بی -

 مقطع دوم جنگ: دفاع مشروع و تداوم جنگ در داخل خاک عراق .2

 ان در توسل به دفاع مشروع در ورود به خاك عراق ریفقهی ا استدالل حقوقی و -

 موافقان و مخالفان استدالل حقوقی ایران در توسل به دفاع مشروع -

 های شورای امنیت سازمان ملل در دو مقطع جنگ و تفاوت ماهوی آنهاطعنامهق -

 های بین المللی نقض کنوانسیون -

 المللی جنگ و جنگ دریایی در دفاع مقدس حقوق بین -

 هاطرفی و مسئولیت دولتنقض بی -

 مقطع سوم: پایان جنگ و شناسایی متجاوز  .9

 فرایند حقوقی پایان جنگ  -

 منیت و ماهیت حقوقی آن شورای ا 953قطعنامه  -

 از سوی ایران و برقراری آتش بس 953پذیرش قطعنامه  -

 متارکه جنگ و مبادله اسراء -

 شناسایی متجاوز و تعیین و پرداخت غرامت جنگی -

 مقطع چهارم جنگ: بازگشت به وضعيت حقوقی قبل از جنگ  .1

 مکاتبات صدام حسین با مقامات عالی رتبه ایران -

 زایرالج 1529پذیرش قرارداد  -

 پایان وضعیت نه جنگ نه صلح -

 نتایج و پيامدهای حقوقی .6

 ناکارآمدی حقوق بین الملل در آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق  -

 ضرورت بازنگری در حقوق بین الملل -
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 مطالعه تطبیقی رفتار حقوقی ایران و عراق در جنگ  -

 

 :منابع فارسی

 آخرین سال انتشار، ترجمه حمیدرضا زاهدی، تهران، انتشارات اطالعات، ، به سوی صلحپرز دکوییار، خاویر -1

، جلد اول، تهران، مرکز دایره المعارف دفاع مقدس و پژوهشگاه علوم و معارف و نشر آثار دفاع دایره المعارف دفاع مقدس -3

 آخرین سال انتشار، دخل حقوقی(مقدس )م

تحليلی بر جنگ تحميلی رژیم عراق عليه جمهوری اسالمی دفتر حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،  -2

 آخرین سال انتشار، جلد اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ایران

تحليلی بر جنگ تحميلی رژیم عراق عليه جمهوری اسالمی دفتر حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،  -1

 آخرین سال انتشار، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ایران

، تهران، دبیرخانه کنفرانس 3و  9بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، جلد دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع،  -9

 آخرین سال انتشاردفاع،  بین المللی تجاوز و

آخرین جلد، تهران، مرکز اسناد دفاع جنگ،  1، اسناد سازمان ملل و جنگ ایران و عراقسپاه پاسداران انقالب اسالمی،  -6

 سال انتشار

 آخرین سال انتشار، تهران، انتشارات سمرقند، حمایت بيگانه -تجاوز عراق؛ خيانت خودیطالع، هوشنگ،  -2

 آخرین سال انتشار، ، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللیالمللی رژیم عراق در جنگت بينمسئوليمستقیمی، بهرام،  -3

، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی، تجاوز عراق به ایران و موضع گيری سازمان ملل متحدمصفا، نسرین و دیگران،  -5

 آخرین سال انتشار

 آخرین سال انتشارفرهنگی،  -، تهران، انتشارات علمیتحليل سياسی جنگ ایران و عراقوالیتی، علی اکبر،  -13

 آخرین سال انتشار، ترجمه عبدالرحمن صوریه، تهران، انتشارات اطالعات، کاخ شيشه ای سياستوالدهایم، کورت،  -11
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 ، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.شورای امنيت و جنگ ایران و عراقهدایتی خمینی، عباسعلی،  -13

 سال انتشارآخرین 

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -12

 منابع انگليسی:

- S.h. Amin.1531. the Iran-Iraq War: Legal Omplications.US: Marin policy 

- UN.Year books Of The United nao ns. 1533-1553 

- Aziz.T. 1531. Iraq-Iran Conflict. Question and Discussions. London; Third Word center for Research 

and Publishing 

- Ministry Of foreign Affairs of Republic Of Iraq. 1533. The Iraq-Iranian Dispute. Fact v. Allegation. 

N.P; Ministry Of foreign Affairs 

 

 اجرای احكام مدنی

- 

√

√

مقصود اصلی از اقامه دعوا و مراجعه به دادگستری احقاق حق است و صرف صدور رأی به نفع  توجيه درس:

توان آن را د بدانیم که پس از صدور رأی به چه نحوی میکند. به همین جهت بایاشخاص هدف اشخاص را تأمین نمی

 اجرا نمود.
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 آشنایی دانشجویان با شیوه اجرای رأی و موانع پیش رو و نحوه مقابله با آنهاست :هدف درس

 : هاسرفصل 

 ایی و اجرای احکام و آرای خارجیشناس .1

 های اجراییهزینه .2

 نحوة صدور و ابالغ اجرائیه .3

 قسام آنمفهوم اجرای احکام و ا .4

 ای احکام راجع به امور غیر مالیاجر .5

 ارزیابی اموال منقول و غیر منقول .6

 و انتقال اموال منقول و غیرمنقولفروش  .7

 شرایط و ترتیب اجرای احکام مدنی  .8

الث، مطالبات، عواید ملك و توقیف اموال محکوم علیه )منقول، غیر منقول، حقوق مستخدمان، اموال نزد ث .9

 غیره(

 ظایف دایرة اجرا و مأمورین اجرا؛اختیارات و و  .11

 عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اجرای حکم رفع تصرّف  .11

 ح و ابطال و الغای عملیات اجراییاختیارات دادگاه در جریان اجرای حکم )توقیف عملیات اجرایی(، تصحی  .12

های جرای محکومیتنحوة ا،  3تکلیف محکوم علیه پس از ابالغ اجرائیه و عواقب عدم اجرا )اعمال مادّة   .13

 مالی(

 ن با تأمین خواسته و دستور موقتاجرای موقّت احکام مدنی و مقایسة آ  .14

 ها. اجرای حکم علیه دولت و شهرداری  .15

 

 ارزشيابي:

 پروژه آزمون هاي نهايي ميان ترم ارزشيابي مستمر 

 عملكردي  نوشتاري 
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                                                                                                       منابع :                                     

 آخرین سال انتشار ،، تهران، تدریساجرای احكام مدنی  ،بهرامی، بهرام -

 ،تشارات جاودانان ، تهران،اجرای احكام مدنی) شرایط و تشریفات فروش مال توقيف شده(رضایی رجایی، ولی اهلل ،  -

 آخرین سال انتشار

 آخرین سال انتشار، ، تهران، گنچ دانشاجرای احكام مدنیالدین ، مدنی، سید جالل -

 آخرین سال انتشار ،جلد سوم، تهران، انتشارات پایدار، آئين دادرسی مدنی  ،مدنی، سیدجالل الدین  -

 آخرین سال انتشار ،تهران، انتشارات فکر سازان، جلد(شرح جامع قانون اجرای احكام مدنی )در دو  ،مهاجری، علی -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 حقوق هوایی

عنوان درس به 

 فارسي:

 هواييحقوق 

 

تعداد 

 واحد:

1 

 

  نظري پايه نوع درس:

 دروس پيش نياز: 

 (4حقوق مدني )

 (4حقوق تجارت )

 عملي

 نظري ي تخصص

 عملي 

 

عنوان درس به 

 انگليسي:

 

تعداد 

 ساعت:

 

 √نظري اختياري

 عملي

 نظري جبراني

 عملي 

 √ آموزش تكميلي:       دارد                                         ندارد

 سفر علمي:          كارورزي:                                                        

 

وسیله هواپیما به سرعت انجام می شود. سهرعت هواپیمها و ایمهن بهودن آن     ه حمل و نقل بار و مسافر ب:  توجيه درس

موجب شده است سالیانه میلیون ها مسافر از این وسیله برای مسافرت خود و انتقال بار استفاده نمایند. این امر موجهب  

نق بازار و اقتصهاد کشهورها بسهیار قابهل توجهه باشهد. بهرای حفهظ حقهوق  مسهافران،           شده است نقش هواپیما در رو

فرستندگان و گیرندگان کاال، ضروری است قضات و وکال با حقوق هوایی و حقوق حمل و نقهل ههوایی آشهنا باشهند.     

رسهی، از بهین   طلبد و عدم آشنایی بهه آن موجهب اطالهة داد   نحوه تحقیق در حوادث هوایی نیز دانش خاص خود را می

 تر از همه موجب خواهد شد ایمنی هوانوردی به مخاطره افتد.   رفتن شواهد و دالیل، انحراف از حقایق و مهم

 این درس باید اطالعات اولیه را در خصوص موارد فوق برای دانشجویان حقوق فراهم نماید.  :هدف

 سرفصل ها:

 حقوق عمومی .9



 pg. 267  

وانین و مقررات مرتبط ایران )از جمله: قانون هواپیمایی کشوری، آیین نامهه حهوادث و   حقوق داخلی: آشنایی با ق .الف

 سوانح هواپیما و....(

 ب. حقوق بین الملل عمومی:

یك. کلیات حقوق هوایی )تعریف، سابقه تاریخی، ماهیت حقوقی هوا، معرفی کنوانسهیون شهیکاگو، موافقهت    

 نامه ترانزیت، موافقت نامه ترافیك(

ل و مقررات اساسی حاکم بر هوا )مفهوم قلمرو هوایی، حاکمیت بر هوا، انواع هواپیمها، انهواع پهرواز،    دو. اصو

 کابوتاژ، تابعیت هواپیما و غیره(

 ج. بررسی اهداف و ساختار سازمان هواپیمایی کشوری

 

 حقوق حمل و نقل هوایی .3

 نقل هواییالف. بررسی اجمالی کنوانسیون ها و پروتکل های قابل اجرا در حمل و 

 تحول مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی . ب

 

 ارزشيابي:

 پروژه آزمون هاي نهايي ميان ترم ارزشيابي مستمر 

 عملكردي  نوشتاري 

     

 :فارسی منابع

 آخرین سال انتشار ،، تبریز، فروزشحقوق بين الملل هواییجباری، منصور،  -

 آخرین سال انتشار ،، تهران، میزانل هواییحقوق حمل و نقل بين الملجباری، منصور،   -
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 آخرین سال انتشار ،ان، انتشارات عقیدتی سیاسی نهاجا، تهرای بر حقوق بين الملل هوایی مقدمهنواده توپچی، حسین،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 منابع انگليسی:

- Dempsey, P., Public International Air Law, McGill 2116. 

- Cheng, B., Law of International Air Transport, 1977.  

- Diederiks-Verschoor, I., An Introduction to Air Law, 3rd rev. ed., 1988.  

 

 حقوق فضای مجازی

عنوان درس به 

 فارسي:

فضاي حقوق 

 مجازي

 

تعداد 

 واحد:

1 

 

  نظري پايه نوع درس:

 روس پيش نياز: د

 (1حقوق اداري ) -

 عملي

 نظري تخصصي 

 عملي 

 

عنوان درس به 

 انگليسي:

 

تعداد 

 ساعت:

 

 √نظري اختياري

 عملي

 نظري جبراني

 عملي 

 √ آموزش تكميلي:       دارد                                         ندارد

 كارورزي:                                  سفر علمي:                                

 

 

: فضای مجازی از پدیده های مهم عصر حاضر است که قلمرو نفوذ و رسوخ آن در ابعاد مختلف زندگی بشر توجيه درس

اشخاص تابع قواعد و مقرراتی  فعالیت های ،و متقابالً نیاز بشر به استفاده از آن هر روز بیشتر می شود. در فضای مجازی

بین به حقوق فضای مجازی یاد می شود. این حقوق، به دلیل ماهیت نوظهور فضای مجازی، هم در سطح است که از آن 
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قوانین، اسناد و نهادهای خاصی بین المللی، ملی و و هم در سطح ملی در حال تکامل و شکل گیری است. در سطح المللی 

 که آشنایی دانشجویان حقوق با آنها ضروری است.است راجع به آن ایجاد شده 

 بر فضای مجازی. ملی و بین المللی حاکممقررات  آشنایی دانشجویان با قواعد و هدف:

 ا:هسرفصل

 تعاریف، مفاهیم، مبانی، منابع )سیاست های کلی، قوانین و سایر مصوبان مربوط( و اصول  -کلیات .1

 قررات مربوطانواع فعالیت ها در فضای مجازی و م .2

 ایجاد نقطه تماس بین المللی -

 ایجاد رسا -

 ایجاد کافی نت -

 انتشار نشریه الکترونیک -

 ایجاد خبرگزاری الکترونیک -

 ارسال پیام های تبلیغاتی انبوه -

 تجارت الکترونیک -

 ایجاد سایت و وب الگ -

 ثبت آدرس های اینترنتی -

 ایجاد مراکز فرهنگی دیجیتال -

 ارائه خدمات سالمت الکترونیک -

 یرسا -

 نهادهای مقررات گذار و نظارتی  .3

 مجمع تشخیص مصلحت نظام -

 رسانی   شورای عالی اطالع -

 شورای عالی انقالب فرهنگی -

 هیأت وزیران -

 مجلس شورای اسالمی -

 کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه -

 سازمانتنظیم مقررات رادیویی -
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 شورای عالی امنیت فضای تبادل اطالعات -

 شورای عالی فضای مجازی -

 

 زشيابي:ار

 پروژه آزمون هاي نهايي ميان ترم ارزشيابي مستمر 

 عملكردي  نوشتاري 

     

 

 انگليسي: منابع

 
1 The Regulation of Cyberspace: Control in the Online Environment, AMurray, (Routledge-

Cavendish, ). 

2 Code and Other Laws of Cyberspace, L Lessig, (Basic Books, New York, ). 

3 The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World, L Lessig, (Random 

House, New York, ). 

4 Beyond Our Control? Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of 

Cyberspace, S Biegel, (MIT Press, ). 

5 Republic.com, C Sunstein, (PrincetonUniversity Press, ). 

6 Mobilizing the Information Society, R Mansell &E Steinmuller, (OUP, ). 

7 The Internet Galaxy, M Castells, (OUP, ). 

8 Legal Issues in the Global Information Society, Center for International Legal Studies, 

Salzburg, Austria, . 

9 Internet Technology Law Desk Reference, Scott, Michael D.; Kluwer Law International, 

. 

11 Cyber law, Ferrera, John; Lichtenstein, Stephen; Reder, Margot; Thomson Learning, . 

11 Cyber law, Girasa, Roy J.; Pearson Higher Education, USA, . 

12 The Internet, Law and Society, Y Akdeniz, C Walker & D Wall (Eds), (Longman, ). 

13 Human Rights in the Digital Age, M Klang&A Murray (Eds), (Cavendish ). 

14 Law and Internet Cultures, Bowry, Kathy; CambridgeUniversityPress,Australia, . 

http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Scott%2C%20Michael%20D.
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Lichtenstein%2C%20Stephen
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Girasa%2C%20Roy%20J.
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Bowry%2C%20Kathy
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15 Cyberspace and the Law, Cavazos, Edward;Morin, Gavino;The MIT Press Ltd, . 

16 International Encyclopedia of Laws: Cyber Law Looseleaf, Dumortier J;Kluwer Law 

International, TheNetherlands, . 

17 Cyber law Text and Cases, Ferrera, Gerald; Lichtenstein, Stephen; Reder, Margo;Thomson 

Learning, nd ed., . 

18 Internet Law, Gahtan, Alan M.; Mann, J. Fraser; Kratz, Martin P.J.;Sweet & Maxwell Ltd, 

. 

19 Internet Law and Regulation, Smith, Graham, Sweet & Maxwell Ltd, th ed., UK, . 

21 Internet Technology Law Desk Reference, Scott, Michael D., Kluwer Law International, 

.

21 Private International Law and the Internet, Jerker, Dan;Svantesson, B.; Kluwer Law 

International, Netherlands, . 

22  Controlling Access to Content: Regulating Conditional Access in Digital Broadcasting, 

Natalie Helberger, Aspen Publishers, . 

 

 

 

 

 

 

 

 المللیداوری بين

http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Cavazos%2C%20Edward
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Morin%2C%20Gavino
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Dumortier%20J
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Lichtenstein%2C%20Stephen%20
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Gahtan%2C%20Alan%20M.
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Mann%2C%20J.%20Fraser
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Kratz%2C%20Martin%20P.J.
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Smith%2C%20Graham
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Scott%2C%20Michael%20D.
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=Jerker%2C%20Dan
http://www.wildy.co.uk/author_search.php?startround=0&incrementby=20&findau=%20Svantesson%2C%20B.
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- 

√

√

 

های ملی، فراملی و بین المللی، و به تبع آن افزایش سترش چشمگیر روابط تجاری در عرصهبا توجه به گ توجيه درس:

از های حقوقی روان برای حل و فصل این اختالفات گیری از آئینی و ضرورت بهرهشمار اختالفات و دعاوی تجار انواع و

های با دادگستری به عنوان یکی از روشالوصول بودن، سریع بودن و کم هزینه بودن آئین داوری در مقایسه یك سو، و سهل

بب گرایش روز افزون تجار و بازرگانان به استفاده از این آئین حل مهم حقوقی مورد اقبال در حل دعاوی از سوی دیگر، س

سازی دانشجویان رشته حقوق با مفاهیم، مزایا و معایب داوری ، انواع داوری، از این رو آشنااختالف گردیده است. 

 ابد.آئین رسیدگی داوری و مسائل مربوط به اعتبار و اجرای رأی داوری ضرورت می ی چگونگی تشکیل داوری،

های حقوقی حل و فصل المللی به عنوان یکی از روشبین داوریایی دانشجویان کارشناسی حقوق با آشن هدف درس:

 اختالفات تجاری بین المللی.

 

 :ها سرفصل

کليات -9فصل   

 های حل اختالفالمللی و مقایسه آن با سایر روشمفهوم و انواع داوری تجاری بین -1

 سیر تحوالت داوری تجاری -3

 های داوریفقتنامه داوری و سازمانموا -2

 اصول و قواعد حاکم بر داوری -1
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تشكيل و شروع داوری -3فصل  

 زمان شروع داوری و اهمیت آن -1

 شکیل دیوان داوری و انتخاب داورت -3

نحوه رسيدگی داوری -2فصل  

 )ایرادات صالحیتی( بررسی صالحیت داور -1

 تعیین قانون حاکم -3

 اقدامات تامینی و دستور موقت -2

 به ادله و صدور رایرسیدگی  -1

اعتراض به رای داوری -9فصل  

 تصحیح، تکمیل یا تفسیر رای -1

 موارد بطالن رای و موارد قابل ابطال -3

شناسایی و اجرای رای داوری -1فصل   

 چگونگی شناسایی و اجرای رای -1

 کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورك -3

 

 

 منابع:

 آخرین سال انتشارانتشارات سمت،  تهران، ،داوری تجاری بين المللیشیروی، عبدالحسین،  -
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  آخرین سال انتشارنشر میزان، تهران، ، قانون حاکم بر داوری های تجاری بين المللیجنیدی، لعیا،  -

 آخرین سال انتشارانتشارات مجد، تهران، ، المللی ایران تجاری بين د و بررسی قانون داورینقجنیدی،لعیا،  -

، ترجمه محمد حبیبی المللی تطبيقیداوری تجاری بينجولیان دی ام لیو، لوکاس ای میستلیس و استفان ام کرول،  -

 آخرین سال انتشارانتشارات دانشگاه مفید،  قم، مجنده،

، )ترجمه و تحقیق(، تهران، نشر خرسندی، رباره داوری بين المللیمجموعه مقررات جدید آنسيترال د محبی، محسن، -

 آخرین سال انتشار

موسسه مطالعات و پژوهش های بازگانی،  تهران،، "آیين داوری"ری تجاری بين المللی داونیك بخت، حمیدرضا،  -

 آخرین سال انتشار.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازگانی،  تهران،، شناسایی و اجرای آرای داوری ها در ایراننیك بخت، حمیدرضا،  -

 آخرین سال انتشار.

 .1226، 33-15، مجله تحقیقات حقوقی، شماره اسقالل شرط داورینیك بخت، حمیدرضا،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -
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 فلسفه حق       

- 

Philosophy of 
Rights 

√

√

 

های حقوقی مفهوم حق است. این مفهوم جایگاه مهمی در رشته حقوق دارد. بنا یکی از مفاهیم بنیادین در نظام توجيه درس:

های با معنای حق، انواع حق، صاحبان حق و منشاء پیدایش حق یکی از ضرورت براین آشنایی دانشجویان رشته حقوق

 بنیادین فهم مسائل و موضوعات حقوقی است. درس فلسفه حق به این ضرورت پاسخ می دهد. 

 آشنایی دانشجویان با چیستی حق، رابطه حق و تکلیف، انواع حق، صاحبان حق و منشأ پیدایش حق. هدف درس:

 :هاسرفصل 

 کليات )مفاهيم و تاریخچه( -9 بخش

 فلسفه حق .1

 رابطه فلسفه حق با فلسفه حقوق  .3



 pg. 276  

 حق واژه کاربری تاریخی پیشینه .2

 مفهوم و مبانی حق -3بخش

 مفهوم حق .1

 مبانی حق )نظریه های غربی، نظریه های اسالمی( .3

 انواع حق -2بخش

 (الهی، اخالقی و قانونی) منشأ لحاظ به حق انواع .1

 و اسقاط انتقال قابلیت  عدم و تقابلی لحاظ به حق انواع .3

 انواع حق به لحاظ عمومی و خصوصی .2

 ارکان حق  -9بخش

 خدا، انسان، اشخاص حقوقی، حیوانات، گیاهان و  ... -1

 طرف حق -3

 موضوع حق -2

 حقوق بشر -1بخش

 ها و تاریخچه حقوق بشرتعریف، ویژگی -1

 مبانی حقوق بشر )در غرب، در اسالم( -3
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:فارسی منابع  

 آخرین سال انتشارمرکز نشر اسالم،  ،، قمحق و تكليف در اسالمجوادی آملی، عبداهلل،  -

 .آخرین سال انتشارپژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ،، قمدرآمدی بر فلسفه حقطالبی، محمد حسین،  -

 .آخرین سال انتشاردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،  ،، قمبيعیقانون ططالبی، محمد حسین،  -

 .آخرین سال انتشارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  ،، قم، نظریه حقوقی اسالممصباح یزدی، محمد تقی -

 .آخرین سال انتشارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  ،، قمتاریخچه و مفهوم حقنبویان، سید محمود،  -

 آخرین سال انتشارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  ،، قمحق و چهار پرسش بنيادینسید محمود،نبویان،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 منابع انگلیسی:

Campbell, Tom (2116) Rights, A Critical Introduction, London and New York: Routledge. 

Edmundson, William (2114) An Introduction to Rights, New York, Cambridge University Press. 

Hart, H. L. A.  (1982) Essays on Bentham, Oxford: Clarendon Press. 

Jones, Peter (1994) Rights, Houndmills and New York: Palgrave. 

Raz, Joseph (1986) The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon Press. 

Tuck, Richard (1979) Natural Rights Theories, Cambridge, New York and Melbourne: 

Cambridge University Press. 

Wellman, Carl (1985) A Theory of Rights, New Jersey: Rowman&Allanhed Publishers.  

Steiner, Hillel (1998) "Working Rights", in A Debate Over Rights, Oxford: Clarendon 

Press, pp. 233-311. 
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 اصول و فنون قانونگذاری

اصول و فنون 

 قانونگذاری

-  

-  

-  

- 

 

√

√
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 توجيه درس:

امر قانونگذاری یکی از تاثیرگذارترین امور عمومی است که ضربان حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور با 

آن تنظیم می شود و نظام قانونگذاری مطلوب می تواند رشد و پیشرفت جامعه را تضمین کند. از سوی دیگر 

کیفیت قانونگذاری، نتایج نامطلوبی نظیر آشفتگی در نظام حقوقی و عدم امکان ایجاد یك  عدم توجه جدی به

نظام حقوقی روشن در بخش های مختلف جامعه به دلیل وضع و نسخ مکرر قوانین و مقررات و یا وضع 

قررات و نیز قوانین و مقررات ناکارامد و متعارض و مبهم، کاهش اعتماد عمومی نسبت به مفید بودن قوانین و م

. تدریس اصول و فنون قانونگذاری به تشتت آرا و رویه های اداری، قضایی، سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد

در کشور فراهم  صورت علمی در دانشکده های حقوق می تواند بستر مناسبی برای تقویت کیفیت نظام قانونگذاری

 سازد.

 هدف درس:

اهداف، مبانی، منابع، روش ها، قواعد و ضوابط و فرآیند قاعده گذاری )وضع قوانین و آشنا ساختن دانشجویان با مفهوم، 

 مقررات(، ارزیابی و پایش و تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در نظام حقوق موضوعه ایران.

 سرفصل ها:

 تعریف، اهداف و مبانی قانونگذاری -1

 ارزیابی آثار قانونگذاری -3

 انون در مقایسه با مقرره )مقررات( و مصوبه )مصوبات(ماهیت و ساختار شکلی و ماهوی ق -2

 نهادهای قانونگذاری و سلسله مراتب قوانین و مقررات -1

 فرآیند تهیه و تنظیم متن پیش نویس طرح ها و لوایح قانونی، تصویب، ابالغ و انتشار آن ها -9

 مفهوم، انواع، اصول و فنون تنقیح قوانین و مقررات -6

 قوانین و مقررات فرآیند، اصول و ضوابط پایش -2

 روش ها، اصول و ضوابط تدوین قوانین جامع -3
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 منابع فارسی:

، تهران، نشر خرسندی، آخرین گذاری بهترگذاری: به سوی مقرراتارزیابی آثار مقرراتجمعی از نویسندگان،  -

 تشار.سال ان

 کل اداره تهران، ،ایران حقوقی نظام در گذاری مقررات آثار ارزیابی حقوقی سازوکارهای ،مسعود فریادی، -

 .انتشار سال آخرین جمهوری، ریاست حقوقی معاونت پژوهش و رسانی اطالع

 ن سال انتشار، تهران، دایره المعارف بزرگ اسالمی، آخریاهميت ذاتی قانون و فنون قانونگذاریکاتوزیان، ناصر،  -

، تهران، مرکز نگاهی اجمالی به اهميت و جایگاه نحوه ی نگارش قانون با تاکيد برر قانون برنامه توسعه -

 پژوهش های مجلس شورای اسالمی، آخرین سال انتشار

 ، قم، دانشگاه قم، آخرین سال انتشارشيوه قانون نویسی در امور کيفریمحمدیان، عزیز،  -

 ط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی.مقاالت علمی معتبر مرتب -

 منابع انگليسی:

- Atre, B.R, Legislative Drafting, Principles and Techniques, Universal Law Publishing co, 3311 

 جامعه شناسی حقوق

جامعه شناسی 

 حقوق

- 

√
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√

 

 توجيه درس:

از آنجا که حقوق یکی از اجتماعی ترین امور اجتماعی است و قواعد حقوقی هر کشور پژواك ارزش ها، هنجارها و 

پویای اجتماعی و نظم و  روابطی است که میان نهادهای اجتماعی وجود دارد، آشنایی دانشجویان با تاثیر و تاثر نهادهای

نظام حقوقی و تبیین و تحلیل این کنش های متقابل در شکل گیری، اصالح و تفسیر قواعد حقوقی و فرآیند قانونگذاری 

 از اهمیت برخوردار است.

 هدف درس:

آن ها با  آشنایی دانشجویان با مبانی نظری و اصول مکاتب حقوقی در این رابطه، نهادهای اجتماعی و کنش های متقابل

 حقوق و کاربرد جامعه شناسی حقوق در ایران

 سرفصل ها:

 کليات -9بخش

 پيدایی و سير تاریخی تحوالت -الف

 مفاهيم حقوق و جامعه شناسی -ب

 جهانی حقوق(-مبانی نظری )تبيين ماهيت تنظيمی، هنجاری و بومی -ج

 بودن(عقب ماندگی یا پيشرو  -رابطه قانون با جامعه )انطباق یا تعارض -د

 تبيين اصول فكری مكاتب حقوقی )اسالم، طبيعی، واقع گرایی و...( -3بخش 

 اصل ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه -الف
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 اصل هماهنگی دگرگونی های اجتماعی و حقوقی -ب

 اصل مالحظات موثر و واقعی به نقش عوامل فراحقوقی -ج

 حقوقنهادهای مورد بررسی و کنش های متقابل آن ها با  -2بخش

 دین -الف

 خانواده -ب

 آموزش  و پرورش -ج

 اقتصاد -د

 سياست -و

 نظریه جامعه شناسانه کنشگران حقوقی -9بخش

 نسل های مختلف حقوق دانان -الف

 خودتكميل گری نظام حقوقی -ب

 نقش جامعه شناسی بر وضع قوانين و تصميم گيری های قضات و... -ج

 نکاربرد جامعه شناسی حقوق در ایرا -1بخش

 

 

 منابع فارسی:
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جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و  -مبانی رویكرد اجتماعی به حقوقعلیزاده، عبدالرضا،  -

 ، تهران، سمت، آخرین سال انتشاربنيادهای حقوق ایران

 ، مترجم: قاضی، ابوالفضل، تهران، میزان، آخرین سال انتشارامعه شناسی حقوقجلوی برول، هانری،  -

تاملی بر مبانی نظری و موضوع  -، درآمدی بر تحليل اجتماعی حقوقهداوند، مهدی و مهدوی زاد، مهدی -

 ، تهران، راهبرد، آخرین سال انتشارشناسی جامعه شناسی حقوق

 مجالت حقوقی داخلی و خارجی. مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در -

 منابع انگليسی:

- Deflem, Mathieu, Sociology of Law, Cambridge University Press, 3333 
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 حقوق و اقتصاد

 کلیات علم اقتصاد - حقوق و اقتصاد

 مقدمه علم حقوق -

 

√

√

 

 توجيه درس:

نظر به این که از سویی وجود یك نظام حقوقی کارآمد می تواند برای پیشرفت اقتصادی بسیار موثر باشد و از سویی 

دیگر شناخت ابعاد اقتصادی مسائل حقوقی و قدرت تحلیل اقتصادی آن ها به کارایی قواعد حقوقی و قوانین کمك 

ی می کند، آشنایی با مکاتب علمی تحلیل اقتصادی حقوق و ابعاد اقتصادی مسائل حقوقی و روش آن ها به منظور شایان

کسب قدرت تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی در زمینه حقوق اساسی، حقوق مالکیت، حقوق قراردادها و... مفید فایده 

 خواهد بود.

 هدف درس:

 ارزش ها، هنجارها و معیارهای کارآیی حقوق و اقتصادآشنایی دانشجویان با کلیات، رویکردها، 

 سرفصل ها:
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 کلیات -1بخش

 )از دیدگاه حقوقدانان و اقتصاددانان( تعریف و ماهیت -الف

 پیدایی و سیر تاریخی تحوالت -ب

 روش شناسی -ج

 رویکردهای حقوق و اقتصاد و مصادیق آن ها -3بخش

 رویکردها -الف

 اسالم .1

 شیکاگو .3

 انتخاب عمومی .2

 ادگرایینه .1

 جامعه شناسی حقوقی و... .9

 مصادیق -ب

 حقوق اساسی .1

 حقوق مالکیت .3

 حقوق قراردادها .2

 حقوق محیط زیست و... .1

 ارزش ها و هنجارها -2بخش

 توصیفی -الف

 هنجاری -ب

 خاستگاه، جایگاه و انواع معیارهای کارآیی -1بخش

 اقتصادی و حقوقی -الف

 مفهوم و ماهیت -ب

 معیارها -ج

 پارتو .1



 pg. 286  

 کالدر میکس .3

 معیارهای دیگر .2

 

 منابع فارسی:

 ، تهران، جنگل، آخرین سال انتشارتحليل اقتصادی حقوق قراردادهاانصاری، مهدی،  -

 ، تهران، خرسندی، آخرین سال انتشارتحليل اقتصادی حقوق اساسیآقایی طوق،  -

 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، آخرین سال انتشاردرآمدی بر تحليل اقتصادی حقوقادگر، یداهلل، د -

 ، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، آخرین سال انتشارمقدمه ای بر حقوق و اقتصادیادی پور، مهدی،  -

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 سی:منابع انگلي

- Cooter, R.,and Ulen, Thomas,Ny, Adisson Wesley, 3331 
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 مسئوليت های مدنی خاص

مسئوليت های 

 مدنی خاص

-  

 

√

√

 

 وجيه درس:ت
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با توجه به گسترش قلمرو فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی منجر به ورود خسارتهای مادی و معنوی به اشخاص و 

نیز لزوم جبران این خسارات بر اساس اصل جبران کامل و مؤثر، دامنه حقوق مسؤلیت های مدنی در کشورهای مختلف 

ر رفته است؛ به نحوی که قواعد حقوقی خاصی برای الزام به جبران جهان، توسعه یافته و از حوزه های سنتی آن فرات

خسارات ناشی از این فعالیت ها ایجاد شد است. با توجه به عدم امکان ارائه مباحث مربوط به این قواعد در حقوق 

 ، اختصاص واحد درسی مستقلی برای آنها ضروری است.1مدنی 

 

 هدف درس:

 و آثار الزامات غیرقراردادی ناشی از فعالیت در حوزه های خاص آشنا ساختن دانشجویان با اسباب 

 

 سرفصل ها:

 مسؤلیت مدنی دولت اول: بخش

 ناشی از اعمال تقنینی مسؤلیت مدنیالف( 

 ناشی از اعمال قضایی مسؤلیت مدنیب( 

 ناشی از اعمال اداری و اجرایی مسؤلیت مدنیج( 

 د( سایر فروض

 مسؤلیت مدنی رسانه ها دوم: بخش

 الف( مبنای مسؤلیت 

 ب( آثار مسؤلیت 

 ناشی از خسارت های زیست محیطیوم: مسؤلیت مدنی س بخش

 الف( مبنای مسؤلیت 
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 ب( آثار مسؤلیت 

 ناشی از تولید و عرضه کاال و خدمتچهارم: مسؤلیت مدنی  بخش

 الف( مبنای مسؤلیت 

 ب( آثار مسؤلیت 

 ناشی از نقض حریم خصوصی: مسؤلیت مدنی پنجم بخش

 الف( مبنای مسؤلیت 

 ب( آثار مسؤلیت 

 

 

 

 

 

 منابع فارسی:

 ، تهران، سمت، آخرین سال انتشار.حقوق ارتباط جمعیانصاری، باقر،  -

 .، تهران، سمت، آخرین سال انتشارحریم خصوصیحقوق انصاری، باقر،  -

 ، تهران، نشر دادگستر، آخرین سال انتشار.مسؤليت مدنی کاالجعفری تبار، حسن،  -

، تهران، انتشارات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست مسؤوليت مدنی رسانه های همگانیجمعی از نویسندگان،  -
 جمهوری، آخرین سال انتشار.
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 انتشارن، آخرین سال میزا ، تهران،تدول  مسئوليت مدنی مشتاق، زرگوش، -

 ، تهران، میزان، آخرین سال انتشارمسؤوليت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتیصادقی، حسین،  -

 انتشارات دانشگاه تهران، آخرین سال انتشار ، تهران،مسؤليت مدنی ناشی از عيب توليد ناصر،کاتوزیان،  -

، در: در تكاپوی حقوق  حاضر(تا عصر  91)از قرن  دولت  مسئوليت مدنی  مبانیگرجی ازندریانی، علی اکبر،  -

 .آخرین سال انتشارانتشارات جنگل،  تهران، ،  عمومی )مجموعه مقاالت تحوالت حقوق عمومی(

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی. -

 

 منابع انگليسی:

1- Cooke, John, Law of Tort, Ninth ed.,London, , Pearson Education Limited, 3335 

3- Elliott, Catherine & Quinn, Frances, Tort Law, Seventh ed., London, Pearson Education 

Limited, 3335,  

2- Giliker, Paula,  Vicariouse Liability in Tort, New York, Cambridge University Press,  3313. 

1- Harpwood, Vivienne, Modern Tort Law, Seventh ed., England, Routledge-Cavendish 

publication, 3335. 


