
 (دواح 32جمع )                                       دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                                                       

 1398 مهرویرایش          بین المللرشته حقوق  ارشد  يکارشناس                                                                                                گروه
 ومترم د  ترم اول                                                                             

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس
  2 الزامی  حقوق بین المللی اسالم  215703  2 الزامی  حقوق معاهدات  215700

  2 الزامی حقوق دریاها  215704  2 الزامی  حقوق بین الملل خصوصی  215701

 انی()جبرمتون حقوقی به زبان خارجی 2 الزامی متون حقوقی به زبان خارجی  215606  2 جبرانی تحقیق پیشرفته ش رو 215503

  2 الزامی سازمان های بین الملل  215705  2 اختیاری  مسئولیت مدنی  215603

  2 ی راتیاخ حقوق جزای بین الملل  215511  2 جبرانی  متون حقوقی به زبان خارجی  215518

       1 اختیاری  حقوق بین الملل محیط زیست  215702
          
 واحد   10 جمع   ) بدون احتساب جبراني(     7جمع واحد                           

  

 ترم چهارم ترم سوم
 نیازدروس پیش حداد وتعدا نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس
  4 الزامی  پایان نامه  7  2 الزامی  مسئولیت بین الملل  215706

       2 الزامی صاصی حقوق بین الملل اخت 215707

روش های حقوق بین الملل حل و فصل  215708
 اختالف 

       2 الزامی

       1 الزامی سمینار  215611

       2 اختیاری  حقوق تجارت بین الملل  215709

       2 اختیاری  حقوق بین المللی کار  215710

 4جمع واحد   11جمع واحد  
 

 مالحظات :
******** 

 
 ه مي باشد .واحد پایان نام 4واحد اختیاری و  9واحد الزامي،  19واحد مشتمل بر  32بین الملل دانشجو موظف به گذراندن  کارشناسي ارشد حقوقدر -1

یر مرتبط به تشخیص مدیر )به کارشناسي های غشود.اخذ و گذرانده  2د تاپایان ترم بای به هردانشجوداده میشود  که ( و متون حقوق به زبان خارجي  روش تحقیق پیشرفته) رانيواحدهای جب -2
 گروه حداقل یک درس دیگر جبراني داده خواهد شد (

 جایگزین دروس اختیاری مندرج درجدول گردد.مي تواند وس دیگری در، موزشي در طول دوره بنا به ضرورت و تشخیص مدیرگروه آ -3

 مجوزاخذ درس از ترمهای باالتر راندارد.، نگذارنده  که دروس یک ترم را خاب واحد از جدول فوق بوده و ماداميدانشجو ملزم به رعایت انت -4

 احتساب دروس جبراني( میباشد.با واحد)  14ني ( و حداکثرجبرا ) با احتساب دروس 8حداقل انتخاب واحد دریک ترم  -5

 نیمسال افزایش مي یابد. 5کمیلي به شورای تحصیالت ت یددرخواست دانشجو و تایورت اضطرار با که درص است، نیمسال 4طول مدت تحصیل در کارشناسي ارشد  -6

 گردد. روطي اخراج تلقي ميترم مش 2و دانشجو با ، درهرترم مشروط میباشد  14کمترازو معدل  12درهر درس حداقل نمره قبولي  -7

 تصویب برساند.را به شورای گروه اعالم نموده و به موضوع پایان نامه خود 3هر دانشجو باید حداکثرتا ابتدای ترم  -8
 


