
                            دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                                                           

 1398ماه شهریور ویرایش       خصوصیحقوق  ارشد  يکارشناس          32 مجموع واحدها  ج                           گروه

 
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس رسنام د کد درس نيازدروس پيش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس
  2 الزامی 2 حقوق مدنی 215604  2 الزامی 1حقوق مدنی  215600
  3 الزامی فقهمتون  215601  3 الزامی فقه اصول  215605
 )جبرانی(حقوقی به زبان خارجیمتون  2 الزامی به زبان خارجی متون حقوقی  215606  2 الزامی حقوق تجارت 215602
  2 اختیاری مدنی ین دادرسیئآ 215607  2 اختیاری مسئولیت مدنی 215603

  1 اختیاری حقوق فلسفه 215608  2 جبرانی پیشرفته روش تحقیق 215503
       2 جبرانی  به زبان خارجی  متون حقوقی 215518

 واحد   10جمع       برانی (حتساب ج) بدون ا  9جمع واحد                           
  

 ترم چهارم م سومتر
نوع  سنام در کد درس

 سدر
تعداد 
 واحد

تعداد  نوع درس نام درس رسد کد نيازدروس پيش
 واحد

 نيازدروس پيش

  4 الزامی پایان نامه  7  2 الزامی قواعد فقه 215609
       2 الزامی حقوق بین المللی خصوصی 215610
       1 الزامی سمینار 215611
       2 الزامی داوری بین الملل 215612

       2 اختیاری تجارت بین الملل حقوق 215613

          
 4جمع واحد   9جمع واحد  

 
 مالحظات :

******** 
 

 واحد پایان نامه است . 4واحد اختياری و 7،  (صي )تخصواحد تخصصي الزامي  21احد درسي مشتمل برو 32گذراندن  هب و موظفدانشج خصوصي حقوق رشتهر کارشناسي ارشد د -1

رتبط با تشخيص مدیر گروه ) به کارشناسي های غير مشود.و گذرانده اخذ  2باید تاپایان ترم  وبه هردانشجوداده ميشود که( متون حقوق انگليسيو  تحقيق پيشرفته روش) احدهای جبرانيو -2
 . (حداقل یک درس دیگر جبراني داده خواهد شد

 جایگزین دروس اختياری مندرج درجدول گردد.مي تواند ری یگوس ددر ،گروه آموزشي در طول دوره يص مدیرضرورت و تشخ بهبنا  -3

 مجوزاخذ درس از ترمهای باالتر راندارد.، نشجو ملزم به رعایت انتخاب واحد از جدول فوق بوده و مادامي که دروس یک ترم را نگذارنده دا -4

 حتساب دروس جبراني( ميباشد.ا ابد) واح 14س جبراني ( و حداکثرساب درو) با احت 8م ترحداقل انتخاب واحد دریک  -5

 نيمسال افزایش مي یابد. 5شورای تحصيالت تکميلي به  درخواست دانشجو و تایيدکه درصورت اضطرار با  است، نيمسال 4رشد طول مدت تحصيل در کارشناسي ا -6

 گردد. اخراج تلقي مي طيرومش ترم 2و دانشجو با ميباشد ،  مشروطدرهرترم  14زراکمتو معدل  12درهر درس حداقل نمره قبولي  -7

 موضوع پایان نامه خودرا به شورای گروه اعالم نموده و به تصویب برساند. 3م هر دانشجو باید حداکثرتا ابتدای تر -8
 


