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1 
اضخبظ ٍ حوبیت اس  1حمَق هذًی 

 هحجَریي
 1حمَق هذًی  2 پبیِ اهَال ٍ هبلکیت 2حمَق هذًی 10 - 2 پبیِ

 1حمَق تجبرت  2 اختصبصی 2حمَق تجبرت  11 - 2 پبیِ 1حمَق اسبسی  2

 کلیبت حمَق جشا 2 اختصبصی 1حمَق جشای عوَهی  12 - 2 پبیِ م حمَقهمذهِ عل 3

 1حمَق اسبسی  2 اختصبصی 2حمَق اسبسی  13 - 1 پبیِ کلیبت حمَق جشا 4

 ٍ همذهِ علن حمَق 1حمَق اسبسی  2 پبیِ 1حمَق اداری  14 - 2 پبیِ 1حمَق تجبرت  5

 همذهِ علن حمَق 2 پبیِ حمَق هبلیِ عوَهی 15 - 4 جبزاًی داًطگبّی سببى پیص 6

 سببى پیص داًطگبّی 3 عوَهی سببى خبرجِ عوَهی 16 - 3 عوَهی ٍهیفبرسی عن 7

 - 2 عوَهی آییي سًذگی 17 - 2 اختیبری ی سًذگی داًطجَییهْبرت ّب 8

 تزبیت بذًی  1 عوَهی 1ٍرسش  18 - 1 عوَهی تزبیت بذًی  9

 واحد 19 -ًیوسبل چْبرم   واحد 20 -ًیوسبل سَم

 29 2حمَق هذًی 3 اختصبصی کلیبت لزاردادّب 3حمَق هذًی  19
الشاهبت خبرج اس  4حمَق هذًی 

 لزارداد
  3حمَق هذًی  2 اختصبصی

 3حمَق تجبرت  2 اختصبصی 4حمَق تجبرت  30 2حمَق تجبرت  2 اختصبصی 3حمَق تجبرت  20

 2حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی 3حمَق جشای عوَهی  31 1حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی 2حمَق جشای عوَهی  21

 1حمَق بیي الولل عوَهی 2 اختصبصی 2حمَق بیي الولل عوَهی  32 2حمَق اسبسی  2 اختصبصی 3اسی حمَق اس 22

 همذهِ علن حمَق 2 اختصبصی حمَق کبر 33 1حمَق اداری  2 اختصبصی 2اری حمَق اد 23

 1آییه دادرسی مدوی  2 اختصبصی 2آییي دادرسی هذًی  34 - 2 پبیِ 1ى الولل عوَهیحمَق بی 24

 1اصول فقه  2 اختصاصی 2اصول فقه  35 - 2 پایه 1ه اصول فق 25

 - 1 اختصاصی حقوق خصوصی1متون حقوقی  36 همذهِ علن حمَق 2 اختصاصی 1آییه دادرسی مدوی  26

 2ٍ حمَق تجبرت  2حمَق هذًی 1 اختیاری حقوق ثبت 37 همذهِ علن حمَق 1 اختیاری واسی حقوقجامعه ش 27

 3ٍ حمَق هذًی  2حمَق تجبرت  1 اختیبری حمَق بیوِ 38 - 2 عوَهی تفسیز هَضَعی لزآى 28

 - 2 عوَهی تبریخ تحلیلی صذر اسالم 39     
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 واحد 20 -ًیوسبل ضطن   واحد 18 -ًیوسبل پٌجن 

  3حمَق هذًی  3 اختصبصی عمَد هعیي لسوت الف 6حمَق هذًی  50  3حمَق هذًی  2 اختصبصی حمَق خبًَادُ 5حمَق هذًی  40

 3حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی 2حمَق جشای اختصبصی  51 3حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی 1حمَق جشای اختصبصی  41

 1حمَق بیي الولل خصَصی  2 اختصبصی 2حمَق بیي الولل خصَصی  52 2حمَق بیي الولل عوَهی  2 اختصبصی 3ى الولل عوَهی حمَق بی 42

 53 ٍ  همذهِ علن حمَق 1حمَق هذًی  2 اختصبصی 1حمَق بیي الولل خصَصی  43
 حمَق سبسهبى ّبی

 بیي الوللی 
 2حمَق بیي الولل عوَهی  2 اختصبصی

 4حمَق هذًی  2 اختصبصی حمَق تطبیمی 54 2آییي دادرسی هذًی  2 اختصبصی 3هذًی آییي دادرسی  44

 1آییي دادرسی کیفزی  1 اختصبصی 2آییي دادرسی کیفزی  55 3حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی 1آییي دادرسی کیفزی  45

 5حمَق هذًی  2 اختصبصی 2هتَى فمِ  56  3حمَق هذًی  2 اختصبصی 1ُهتَى فك 46

 - 1 اختصبصی حمَق عوَهی 3هتَى حمَلی  57 - 1 اختصبصی حمَق جشایی 2ٍلی هتَى حك 47

 - 1 پبیِ جشایی( 2)لَاعذ فمِ  58 - 1 اختصبصی هذًی( 1)لَاعذ فمِ  48

 1 اختیبری اصَل ٍ فٌَى لبًًَگذاری 59 - 2 عوَهی 1اًذیطِ اسالهی  49
 و مقدمه علم حقوق و 1حقوق اساسی 

 2و اصول فقه  1حقوق اداری 

 3حمَق جشای عوَهی  1 اختیبری کیفزضٌبسی 60     

 1اًذیطِ اسالهی  2 عوَهی 2اًذیطِ اسالهی  61     

 واحد 14 -ًیوسبل ّطتن   واحد 18 -ًیوسبل ّفتن 

 6ٍ حمَق هذًی  5حمَق هذًی   2 اختصبصی ضفعِ ٍ ٍصیت ٍ ارث 8حمَق هذًی  72 6حمَق هذًی  3 اختصبصی عمَد هعیي لسوت ة 7حمَق هذًی  62

 3حمَق جشای عوَهی  1 اختصبصی 4حمَق جشای اختصبصی  73 همذهِ علن حمَق 2 اختصبصی حمَق بطز در اسالم 63

 3حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی 4هتَى فمِ  74 3حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی 3ای اختصبصی حمَق جش 64

 - 2 اختصبصی رٍش تحمیك 75 3حمَق جشای عوَهی  2 اختصبصی جزم ضٌبسی 65

 کلیبت حمَق جشا ٍ جزم ضٌبسی 1 پبیِ پیطگیزی اس جزم 76 2ٍ آییي دادرسی کیفزی  2آییي دادرسی هذًی  2 اختصبصی ببت دعَیادلِ اث 66

 3حمَق جشای اختصبصی  1 اختصبصی پشضکی لبًًَی 77 1ٍ حمَق بیي الولل عوَهی 3حمَق اسبسی  2 اختصاصی 3ُ هتَى فك 67

 2حمَق هذًی 1 اختیبری حمَق هبلکیت فکزی 78 - 1 اختصبصی حمَق بیي الولل 4ٍلی هتَى حك 68

 - 1 اختیبری اخالق حمَق ٍ لضب 79 3آییي دادرسی هذًی  1 اختیبری بیي الوللیداٍری  69

 4حمَق هذًی  1 اختیبری هسئَلیت ّبی هذًی خبظ 80 همذهِ علن حمَق 1 اختیبری فلسفِ حمَق 70

 - 2 عوَهی داًص خبًَادُ ٍ جوعیت 81 - 2 عوَهی اسالهی ایزاىاًمالة  71
 


