
 (دواح 32جمع )                                       دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                                                       

 1401 مهرویرایش          بین المللرشته حقوق  ارشد  يکارشناس                                                                                                گروه
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 کددرس
تعداد  نوع درس نام درس کد درس نياز دروس پيش احد  تعداد و نوع درس نام درس

 واحد
 نياز دروس پيش

  2 مشترک یاریاخت حقوق سازمان های بین المللی  215719  2 الزامی-تخصصی حقوق معاهدات  215700
  2 اختیاری وستانه بین المللیحقوق بشرد 215720  2 الزامی-تخصصی لی حقوق بشرنظام بین المل 215717
  2 اختیاری حقوق بین الملل کیفری 215721   2 الزامی-تخصصی حقوق بین الملل اسالم  215703

  2 تخصصی الزامی دولت هاحقوق مسئولیت بین المللی  215722  2 الزامی-تخصصی روش شناسی پژوهش در حقوق بین الملل 215718

  2 تخصصی الزامی حل و فصل اختالفات بین المللیحقوقی روش های  215723  1 اختیاری مشترک 1خارجی  متون حقوقی به زبان 215606

  1 اختیاری مشترک  2متون حقوقی به زبان خارجی  215728     
          
 واحد  11 جمع   9جمع واحد 

  

 ترم چهارم ترم سوم
تعداد  نوع درس نام درس کد درس نياز پيشدروس  تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 واحد
 نياز دروس پيش

  4 تخصصی الزامی پایان نامه  7  2 اختیاری مشترک مبانی و ساختار حقوق بین الملل 215724
       2 اختیاری به زور لحقوق بین الملل توس 215725

       2 تخصصی الزامی ایران و حقوق بین الملل 215726

       2 تخصصی الزامی حقوق بین الملل  دریاها 215727

          

          
 4جمع واحد   8جمع واحد  

 
 مالحظات :

******** 
 

 ان نامه است .واحد پای 4اختياری و  تخصصي  واحد 12واحد تخصصي الزامي ،  16واحد درسي مشتمل بر 32دانشجو موظف به گذراندن  بين المللدرکارشناسي ارشد رشته حقوق  -1

 . شوداخذ و گذرانده  3باید تاپایان ترم واحد خواهد بود که به تشخيص گروه  12حداکثر  به هر دانشجو داده ميشود که احدهای جبرانيو -2

 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.، لزم به رعایت انتخاب واحد از جدول فوق بوده و مادامي که دروس یک ترم را نگذارنده دانشجو م -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، مسالني 4طول مدت تحصيل در کارشناسي ارشد  -6

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

 ع پایان نامه خودرا به شورای گروه اعالم نموده و به تصویب برساند.موضو 3هر دانشجو باید حداکثرتا ابتدای ترم  -8

 دانشجو موظف به پرداخت ما به تفاوت شهریه خواهد بود. به صورت تک واحدی  ارائه شده، دو واحدی تدریس  و 2و  1که در ترم های درس متون حقوقي به زبان خارجي  -9
 


