
ػولیًظریػولیًظری

1پایِ-4(2)ادبیات ػرب8910182-پایِ-4(1)ادبیات ػرب1910180

-پایِ-2هٌطك حمَق9910183-ػوَهی-3زباى اًگلیسی ػوَهی2910178

-تخصصی-14فم10910184ِ-ػوَهی-3ادبیات فارسی3910179

-پایِ-12کالم 11910131-تخصصی-2تاریخ فمِ ٍ فمْا4910134

-ػوَهی1-1ٍرزش 12210-ػوَهی1-تربیت بذًی5205

-تخصصی-2حمَق اساسی13910133-پایِ-2همذهِ ػلن حمَق6910124

-ػوَهی-2داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت1411277-اختیاری-3هٌطك*   7910181

ػولیًظریػولیًظری

21پایِ-2(2)زباى تخصصی 1122910152پایِ-2(2)کالم15910140

16تخصصی-4(1)اصَل فم23910187ِ-تخصصی-3هباًی اصَل فم16910186ِ

18تخصصی-2(2)حمَق هذًی 1024910156تخصصی-4(2)فم17910145ِ

6تخصصی-2(1)حمَق تجارت625910157تخصصی-2(1 )حمَق هذًی18910149

-تخصصی-2(1)آییي دادرسی هذًی26910188-پایِ-2درایِ الحذیث19910185

17تخصصی-4(3)فمِ 27910189-ػوَهی-2تؼلین ٍ تربیت اسالهی20910126

-پایِ-2تفسیر آیات االحکام228910190پایِ-2(1)زباى تخصصی 21910147
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پیص ًیازًَع درس

جوغ ٍاحذجوغ ٍاحذ

18جوغ ٍاحذ17جوغ ٍاحذ

ًام درسضوارُ درسردیفپیص ًیاز
تؼذاد ٍاحذ

ًام درسضوارُ درسردیف
تؼذاد ٍاحذ

ًَع درس

ًام درس
تؼذاد ٍاحذ

ًَع درس

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

17

پیص ًیاز ًام درسضوارُ درسردیف
تؼذاد ٍاحذ

ضوارُ درسردیفپیص ًیازًَع درس

بزنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته فقه و حقوق اسالمی 

:ضوارُ بازًگری (1صفحِ ) به بعذ 97دانشجويان ورودي 

:کذ فرم 

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 



ػولیًظریػولیًظری

29تخصصی-4(3)اصَل فمِ 2336910195تخصصی-4(2)اصَل فمِ 29910191

30تخصصی-4(5)فم2737910196ِتخصصی-4(4)فم30910192ِ

37ّوٌیاز با تخصصی-4(6)فم2438910197ِتخصصی-2(3)حمَق هذًی31910162

31تخصصی-2(4)حمَق هذًی 2639910198تخصصی-2(2)آییي دادرسی هذًی32910193

-تخصصی-2(1)حمَق جسای ػوَهی 2540910199تخصصی-2(2)حمَق تجارت33910163

-اختیاری-2حمَق ثبت*   41910200-تخصصی-2حمَق اداری34910194

-تخصصی-2حمَق بیي الولل ػوَهی35910141

ػولیًظریػولیًظری

38تخصصی-2فمِ تطبیمی3650910173تخصصی-4(4)اصَل فمِ 42910201

-اختیاری-2حمَق تطبیمی*   3851910176تخصصی-2(7)فم43910202ِ

45تخصصی-2لَاػذ فمِ جسایی4352910207ّوٌیاز با تخصصی-2(8)فم44910203ِ

40تخصصی-2آئیي دادرسی کیفری53910175-تخصصی-2لَاػذ فمِ هذًی45910204

49تخصصی-2(2)حمَق جسای اختصاصی4054910174تخصصی-2(2)حمَق جسای ػوَهی 46910205

48تخصصی-2(6)حمَق هذًی 3555910208تخصصی-2حمَق بیي الوللی خصَصی47910169

-اختیاری-2حمَق کار*   3956910142تخصصی-2(5)حمَق هذًی 48910206

-اختیاری1-کارآهَزی*   4057910209تخصصی-2(1)حمَق جسای اختصاصی49910171

.   رعايت پیشنیاس دروس ضزوري است و پیامذ عذم رعايت آن بز عهذه دانشجو می باشذ: تذکز ***  

18

1815

بزنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته فقه و حقوق اسالمی 

(2صفحِ ) به بعذ 97دانشجويان ورودي 

:کذ فرم 

:ضوارُ بازًگری 

تؼذاد ٍاحذ
پیص ًیازًَع درس

تؼذاد ٍاحذ
پیص ًیازًَع درس پیص ًیاز

جوغ ٍاحذجوغ ٍاحذ

جوغ ٍاحذجوغ ٍاحذ

ًام درس

18

 واحذ139: جمع کل واحذها/    واحذ  10: دروس اختیاري الشامی/  *  واحذ  93: دروس تخصصی/   واحذ  24: دروس پايه/   واحذ  12: دروس عمومی

نیمسال دوم –سال چهارم نیمسال اول –سال چهارم 

ًام درسضوارُ درسردیف
تؼذاد ٍاحذ

ضوارُ درسردیفپیص ًیازًَع درس

ًام درسضوارُ درسردیف ًام درسضوارُ درسردیف
تؼذاد ٍاحذ

ًَع درس

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 


