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 باسمه تعالی
 

 

 

 : مقذمه

 

ثب عٌبیت ثِ اّذاف عبلیِ ًظبم همذس جوَْری اسالهی ایزاى ٍ ًیبس ّبی علوی ٍ فزٌّگی کطَر درسهیٌِ ّبی 

آهَسضی،پژٍّطی ٍاجزایی ، ٍ ّوچٌیي ضزٍرت ضٌبخت جبهع ًسجت ثِ هعظن لَاًیي حبکن درًظبم جوَْری 

هذًی ، لبًَى هجبسات اسالهی ، لَاًیي دادرسی ٍ سبیز لَاًیي کِ اسالهی ایزاى اسجولِ : لبًَى اسبسی، لبًَى 

اثتٌبی ثز فمِ اهبهیِ داضتِ ٍ همتضی تعویك در هجبًی ٍ هٌبثع استٌجبط حمَق اسالهی هی ثبضذ، گزٍُ تخػػی فمِ 

 1اسالهی ٍحمَق اسالهی الذام ثِ تٌظین ٍ تذٍیي ثزًبهِ درسی ثِ ضزح سیز ثزای دٍرُ کبرضٌبسی فمِ ٍ هجبًی حمَق

 ًوَدُ است.
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 (jurisprudence and the essentials of the islamic law ) 
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 سرفصل دروس مشخصات کلی ، برنامه و

 

  

  .تعریف و اهذاف : 1     

ثِ  هجوَعِ آهَسش ّب ٍ پژٍّص ّبیی کِ ثبضیَُ استذاللی ٍ استٌجبعی در حیغِ احکبم ضزعی ٍّوچٌیي حمَق 

 ٍتکبلیف اضخبظ غَرت هیگیزد ، فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی ، اعالق هی گزدد. 

ع هَرد ًیبس ّذف اس ارائِ ثزًبهِ آهَسضی دٍرُ کبرضٌبسی فمِ ٍهجبًی حمَق اسالهی ، تزثیت ًیزٍی اًسبًی هتخػ  

دفبتز اسٌبد رسوی ، ٍ هزکش ٍکال ٍ هطبٍراى حمَلی ،  کبًَى  لضبیی ٍ کبرضٌبسبى حمَلی ادارات، هزاکش کطَر در 

تزثیت ًیزٍی ّبی هٌبست هزاکش فزٌّگی ، آهَسضی، پژٍّطی، اجتوبعی، ّوچَى آهَسش ٍ پزٍرش ، داًطگبُ ّب ٍ 

 .هی ثبضذ هزاکش پژٍّطی ٍ اهثبل آى

 

اهمیت و ضرورت :  -2  

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اسبس حمَق ٍ لَاًیي ثیطتز کطَر ّبی اسالهی ثَیژُ جوَْری اسالهی ایزاى ریطِ در فمِ اسالهی 

دارد ، آهَسش ٍ فزاگیزی علن فمِ ٍ هجبًی آى ثِ غٌبی هحتَایی حمَق کطَر ّبی اسالهی کوک کزدُ ٍسجت 

سافشٍى هسبئل ٍ هطکالت فزدی ٍ اجتوبعی ٍ ضزٍرت پبسخگَیی پیطزفت آًْب هی ضَد ، اس دیگز سَ گستزش رٍ

حَسُ ّب ٍ عبلوبى دیي ثِ ایي هسبئل ، التضبء هی کٌذ کِ علن فمِ در عیي رعبیت رٍش اجتْبدی هغلَة ، هتٌبست 

،  تخػػی ٍ کبرثزدی ضذى داًص فمِ در عزغِ ّبی هختلف آىجش ثب  ثب گستزش هسبئل ، تَسعِ یبثذ ، ٍایي اهز

 الهی اهزی اًکبر ًبپذیز هی ًوبیذ.ًیست . ثز ایي پبیِ ضزٍرت ثزگشاری دٍرُ کبرضٌبسی فمِ ٍ هجبًی حمَق اس هوکي

ایي لبًَى هی تَاى ثِ ضزٍرت تَجِ  161ٍ  4ثذیْی است کِ ثب هغبلعِ اغَل هٌذرج در لبًَى اسبسی ثبالخع اغل 

 سالهی ایزاى پی ثزد .ثِ  فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی در راستبی تٌَیز ًظبم حمَلی ا
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  طول دوره : -3 

ثِ غَرت کبرضٌبسی پیَستِ است کِ فمِ ٍهجبًی حمَق اسالهی رضتِ هؤسسِ آهَسش عبلی خزدگزایبى هغْز در 

عَل دٍرُ آى هغبثك ثب ضَاثظ هٌذرج در آییي ًبهِ ی کلی دٍرُ کبرضٌبسی هػَة ضَرای عبلی ثزًبهِ ریشی ٍ سبیز 

 همزرات هزثَعِ خَاّذ ثَد. 

ضزایظ لجَلی لیکي  داًطجَدر عَل دٍرُ در اًتخبة حذالل ٍ حذاکثز ٍاحذ ّبی هَرد ًیبس ثزای ّز ًیوسبل هجبس است .

در ّز درس، ضزط هعذل، ضزط هطزٍط ضذى ، هَاًع اداهِ ی تحػیل ٍ دیگز ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی داًطجَیبى ثز 

  ٍ همزرات فَق الذکز خَاّذ ثَد.اسبس ضَاثظ  

ٍ سهبى آهَسضی ّز ٍاحذ ًظزی ّفتِ ای یک سبعت ٍ ّز ٍاحذ عولی ّفتِ  16در حبل حبضز عَل ّز ًیوسبل درسی 

 .ّفتِ ای دٍ سبعت است 

تعذاد و نوع واحذهای درسی : -4  

است کِ ثِ غَرت ًظزی ٍ عولی ارائِ هی ضَد ٍ ٍاحذ  131تعذاد ٍاحذ ّبی درسی ایي دٍرُ ثز اسبس همزرات جبری 

ٍ درٍس ٍاحذ(  16)درٍس تخػػی الشاهی ٍاحذ( 33)پبیِ درٍس ٍاحذ( 11)ضبهل چْبر گزٍُ اغلی : درٍس عوَهی

 هی ثبضذ .ٍاحذ (  13) اختیبری

 

 جذول کلی دروس دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 
 

 درس تعذاد واحذ

واحذ 12  دروس عمومی 

واحذ  33  دروس پایه 

واحذ 66  دروس تخصصی الزامی 

واحذ 13  دروس تخصصی اختیاری 

واحذ 136  جمع 
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نقش ، توانایی و شایستگی دانش آموختگان-5  

  

حمَق اسالهی ، ّوچٌیي  داًص آهَختگبى همغع کبرضٌبسی فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی ثب آگبّی اس هجبًی احکبم ٍ 

کبرضٌبس هسبئل فمْی ٍ حمَلی ذاًبى ، ایي تَاى را پیذا خَاٌّذ کزد تب ثِ عٌَاى آراء ٍ ًظزات هختلف فمْبء ٍ حمَل

هذًی، اهَر  ، در هطبٍرُ ، تػوین سبسی ٍ تػوین گیزی ّبی هزتجظ ثب حَسُ ّبی هختلف لزاردادّب )هعبهالت( ، اهَر

هبًٌذ آى ثِ غَرت هَثزی ًمص ایفب کزدُ ،در هزاکش خػَغی ٍ دٍلتی هزتجظ ، خذهبت ضبیبًی را ثِ ضزح سیز  جشایی ٍ

 ارائِ ًوبیٌذ :

 ي ثِ اهَر هزثَط ثِ ٍکبلت ٍ هطبٍرُ حمَلی اس عزیك پزٍاًِ ٍکبلت ,پزداخت

 پزداختي ثِ اهز لضبٍت ؛

 فعبلیت در دفبتز خذهبت لضبیی؛

 کبرضٌبسی اهَر حمَلی در سبسهبى ّب ، ادارات ٍ ضزکت ّبی خػَغی ٍ دٍلتی ؛

 کبرضٌبسی اهَر ثجتی ٍ سزدفتز دفبتز اسدٍاج ٍ ثجت اسٌبد ؛

 در هزاکش پژٍّطی : داًطگبُ ّب ، دائزُ الوعبرف ّب ، پژٍّطگبُ ّب ٍ پژٍّطکذُ ّب؛فعبلیتْبی پژٍّطی 

 تذریس در هزاکش آهَسضی : هزاکش آهَسش عبلی دٍلتی ٍ خػَغی ، آهَسش ٍپزٍرش ؛
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شرایط و ضوابط  ورود  به رشته -6  

 

ضزایظ عوَهی پذیزش داًطگبُ ّب ٍ ضزایظ داٍعلجبى ٍرٍد ثِ کبرضٌبسی فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی ّوبى 

 هَسسبت آهَسش عبلی کطَر است ٍ پیزٍاى  ّوِ هذاّت اسالهی هی تَاًٌذ در ایي رضتِ اداهِ تحػیل دٌّذ .

زی ٍ ثِ ضیَُ سکٌکَر سزا عزیكدٍ  اس  در هؤسسِ آهَسش عبلی خزدگزایبى هغْز  در حبل حبضز پذیزش در ایي رضتِ

اًجبم هی پذیزد ٍ پس اس اعالم ًْبیی  ثز اسبس سَاثك تحػیلی ٍ ثذٍى کٌکَر ًیش ٍ    اًتخبة رضتِ ی هتوزکش

 پذیزفتِ ضذگبى ایي رضتِ تَسظ سبسهبى سٌجص آهَسش کطَر ، ایي افزاد اس عزیك هزاجعِ ثِ داًطگبُ هحل لجَلی

سٌجص  ثجت ًبم هی ًوبیٌذ ٍ در غَرت تبخیز ٍ اعالم تکویل ظزفیت تَسظ سبسهبى در ًیوسبل ًخست تحػیلی

 اهکبى ثجت ًبم در ًیوسبل دٍم تحػیلی ًیش هیسز هی ثبضذ. 


