
 (دواح 32جمع )                                       دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                                                       

 1398ویرایش شهریور          (رشته حقوق ) گرایش جزاءو جرم شناسی  ارشد  يکارشناس                                                                                                گروه
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازدروس پيش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس
 جبرانی ( )متون حقوق به زبان خارجی 2 الزامی ون حقوق به زبان خارجی مت 215506  2 الزامی (1)حقوق و جزای عمومی 215500
  2 اختیاری (2حقوق جزای اختصاصی ) 215507  2 جبرانی  بان خارجیمتون حقوقی به ز 215518
  2 اختیاری  روانشناسی جنایی 215519  2 الزامی (1)حقوق جزای اختصاصی 215502

  2 الزامی آئین دادرسی کیفری  215510  2 اختیاری پلیس علمی  215517

  2 الزامی یپزشکی قانون 215504  3 الزامی متون فقه جزائی 215508

       2 جبرانی روش تحقیق پیشرفته 215503
          
 واحد  10 جمع   ) بدون احتساب جبراني(     9جمع واحد                           

  

 ترم چهارم ترم سوم
 نيازپيش وسدر تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازشدروس پي تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  4 تخصصی پایان نامه  7  2 الزامی حقوق جزای بین المللی 215511
       2 الزامی نائیجامعه شناسی ج 215512

       2 امیالز جرم شناسی 215513

       1 الزامی سمینار 215514

       2 یاریاخت مسئولیت مدنی 215516

          

 4جمع واحد   9جمع واحد  
 

 مالحظات :
******** 

 
 واحد پایان نامه است . 4واحد اختياری و  8الزامي ،  واحد تخصصي 20ي مشتمل بر واحد درس32موظف به گذراندن  سي دانشجوه حقوق جزا و جرم شناارشد رشتکارشناسي در -1

 خيص مدیر) به کارشناسي های غير مرتبط با تششود.اخذ و گذرانده  2باید تاپایان ترم انشجو داده ميشود به هر د که (بان خارجي و متون حقوقي به ز روش تحقيق پيشرفته) احدهای جبرانيو -2
  درس دیگر جبراني داده خواهد شد .ک یگروه حداقل 

 جایگزین دروس اختياری مندرج درجدول گردد.مي تواند دروس دیگری ، بنا به ضرورت و تشخيص مدیرگروه آموزشي در طول دوره  -3

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

 احتساب دروس جبراني( ميباشد. باواحد)  14) با احتساب دروس جبراني ( و حداکثر 8حداقل انتخاب واحد دریک ترم  -5

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

 گردد. ترم مشروطي اخراج تلقي مي 2و دانشجو با درهرترم مشروط ميباشد ،  14کمترازو معدل  12درهر درس حداقل نمره قبولي  -7

 امه خودرا به شورای گروه اعالم نموده و به تصویب برساند.موضوع پایان ن 3هر دانشجو باید حداکثرتا ابتدای ترم  -8
 


