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برنامه درسي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
الف -مقدمه و معرفي رشته:
حقوق خصوصی ،حوزه ای از دانش حقوق است که به روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر می پردازد و عنصر منفعت خصوصی از مفاهیم اساسی آن به شمار می رود.
امروزه با توجه به گسترش شاخه های میان رشته ای در دانش حقوق ،نمی توان حقوق خصوصی را از دیگر رشته های اصلی حقوق از جمله حقوق عمومی  ،حقوق جزا ،
حقوق بینی الملل تفکیک کرد ،اما زیر شاخه های حقوق خصوصی و از جمله حقوق مدنی  ،حقوق تجارت و حقوق آئین دادرسی مدنی از چنان قدمت و هویت
مستقلی برخوردار است که می توان حقوق خصوصی را دانش مستقلی دانست ،دانشی که گستره وسیعی از روابط حقوقی را در بر می گیرد و به نظر می رسد هرتابع نظام
حقوقی ،بی تردید بخشی از قواعد حاکم بر تنظیم روابط حقوق خود را در زیر مجموعه ی حقوق خصوصی باز می یابد.
ب -اهداف برنامه درسي:
اهداف این دوره را می توان به صورت زیر خالصه نمود:
-1تعمیق دانش حقوقی در حوزه روابط خصوصی
-2ایجاد زمینه ای مناسب برای فراگیری مباحث نوین در دانش حقوق خصوصی
-3فراهم کردن زمینه های مناسب برای پژوهش های نوین و بحث های تطبیقی
-4احیاء و بازشناسی میراث فقهی در قلمرو حقوق خصوصی
ج -طول دوره و شیوه اجرای آن:
طول دوره ،مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی درسی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است و دروس به صورت واحدی ارائه می شود.
د -تعداد و نوع واحدهای درسي:
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تعداد واحد ها:
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  32واحد به شرح زیر است:
-1دروس اصلی-تخصصی 21واحد
-2دروس اختیاری 7واحد
-3پایان نامه تخصصی 4واحد
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جدول دروس جبراني(جدول شماره )4
نام درس

پذیرفته شدگان با مدرک

تعداد واحد

حقوق مدنی3

3

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق مدنی4

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق مدنی6

3

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق مدنی7

3

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق تجارت 3

3

کارشناسی رشته های غیر حقوق

اصول فقه1

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

متون فقه1

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

جمع کل دروس جبرانی

11

4

دروس اصلي-تخصصي(جدول شماره)9
نام درس

ردیف

واحد

4

حقوق مدنی()1

9

9

حقوق مدنی()2

9

9

متون فقه()1

9

1

متون فقه()2

9

5

اصول فقه

9

6

قواعد فقه

9

7

حقوق بین الملل خصوصی(تعارض قوانین)

9

8

حقوق تجارت

9

2

متون حقوقی به زبان خارجی

9

41

داوری بین ا لمللی

9

44

روش تحقیق در حقوق

4

49

پایان نامه

1
25واحد

جمع کل دروس اصلی-تخصصی

 -1دانشجویان شیوه آموزشی -پژوهشی و آموزش محور موظفند برای هر درس دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به جز درس متون حقوقی به زبان خارجی
یک کار تحقیقی انجام دهند که به تشخیص استاد درصدی از نمره درس مربوط را تشکیل خواهد داد.
 -2برای دانشجویان آموزش محور درس روش تحقیق در حقوق  2واحد می باشد.
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جدول دروس اختیاری كارشناسي ارشد حقوق خصوصي(جدول شماره)9
نام درس

ردیف

واحد

4

مسئولیت مدنی

9

9

آئین دادرسی مدنی

9

9

حقوق تجارت تطبیقی

9

1

حقوق مدنی تطبیقی

9

5

حقوق اسالمی(فقه) تطبیقی

9

6

آیات االحکام

4

7

حقوق تجارت بین الملل

9

8

علم کالم

4

2

اجرای احکام و اسناد

9

41

حقوق دریایی

4

44

تاریخ حقوق

4

49

فلسفه حقوق

4

49

حقوق مالکیت فکری

4
22

جمع کل
 -1دانشجویان آموزشی -پژوهشی باید از واحدهای اختیاری  7واحد بگذرانند.
 -2دانشجویان آموزش محور باید از واحدهای اختیاری  12واحد بگذرانند.
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سرفصل دروس كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
-4سرفصل دروس اصلي-تخصصي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
-9سرفصل درس اختیاری كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
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حقوق مدني ()4
)(Civil Law 1
تعداد واحد عملی- :

تعداد واحد نظری2 :

حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق مدنی
سرفصل درس:
-1شرایط اساسی صحت معامله

-2اثر معامالت (قواعد عمومی خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات  ،اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث)
-3شرایط ضمن عقد
-4معامالت فضولی
-5سقوط تعهدات
-6کلیات الزامات خارج از قرارداد
-7غصب
-1اتالف
-9تسبیت
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع :
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر( ،) 1392فلسفه حقوق مدنی ،تهران ،گنج دانش.
شهیدی ،مهدی ،)0931(،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران ،مجد.
شهیدی ،مهدی ،)0931( ،سقوط تعهدات ،تهران ،مجد.
کاتوزیان ،ناصر ،)0931(،وقایع حقوقی ،مسئولیت مدنی ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
فصیحی زاده ،علیرضا ( ،)0931اذن و آثار حقوقی آن ،تهران ،بوستان کتاب
محقق داماد  ،مصطفی ، )0931(،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.
De lebecque (Philippe). (2008).Jerome pansier(fredreric). Droit des obligations . lexis nexis .1é.éd
Fabre-Magnan.Muriel. (2008).Droit des obligations.T.1( contrat et engagements unilateral)1é. éd.presses universitaires
de France
Fabre-Magnan.Murie .(2007).Droit des obligations.T.2(responsabilité civile et quasi-contrat)1é. é d.presses universitaires
de France
Flour.Jacques.Aubert.Jean.Luc.Savaux.eric. ( 2008).Les Obligations.1-L’acte juridique T.13é.éd.. sirey.
Malaurie(Philippe)Aynes(Laaurent)Stoffel-Munk(Philippe) (2007).Droit Civil. Les Obligations.3é.éd.Defrenois.
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حقوق مدني 9
)(Civil Law2
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق مدنی.
سرفصل درس:
-1بیع
 -2اجاره
-3وکالت
 -4رهن
-5ضمان
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
کاتوزیان ،ناصر( ،)1314حقوق مدنی ،معامالت معوض -عقود تملیکی،تهران،شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان  ،ناصر ( ، )1392حقوق مدنی  ،عقود معین  ،ج ، 4عقود اذنی – وثیقه های دین  ،تهران  ،شرکت سهامی انتشار
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)1311حقوق مدنی،رهن و صلح،تهران،گنج دانش.
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر(،)1316ضمان عقدی در حقوق مدنی،تهران،گنج دانش.
خمینی ،روح اهلل ،)1315( ،کتاب البیع ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خویی ،ابوالقاسم 1422(،ه.ق)  ،موسوعه االمام الخویی ،شرح العروه الوثقی ،ج،31قم ،موسسه احیاء آثار االمام الخویی
هاشمی شاهرودی ،سید محمود ،)1312( ،کتاب االجاره،قم،موسسة دایرة معارف الفقه االسالمی.
Benabent , Aain (2006) ,Droit Civil , Les Contrats Speciaux Civiles et commerciaux paris ,montchertien edition
Delebecque(Philippe). (2008).Jerome pansier(fredreric). Droit des obligations . lexis nexis .1é.éd
Dutilleul,Francois Collart (2007) Contrats Civils et Commerciaux Paris.Dalloz.
Hueb,Gerome(2001) ,Traite de Droit CiviL ,Les Contrats
Speciaux,Paris,l.g.d.j
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متون فقه ()4
Islamic Texts of Jurisprudence 1
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف :بررسی و تبیین مقررات فقه امامیه به عنوان مأ خذ قانون مدنی ایران به منظوراطالع از روش اجتهاد و استنباط حقوق دانان مسلمان.
سرفصل درس:
-1بیع
-2اجاره
-3صلح
-4وصیت
-5ارث
-6نکاح و طالق
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
خویی  ،ابوالقاسم ( 1429ه.ق)  ،مصباح الفقاهه ،قم ،نشر وجدانی.
طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ( 1434ه.ق)  ،العروه الوثقی،قم،موسسه نشر اسالمی.
انصاری ،شیخ مرتضی1434(،ه.ق) کتاب المکاسب  ،قم ،مجمع فکر اسالمی.
امام خمینی ،روح اهلل1432( ،ه.ق)  ،کتاب البیع ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
هاشمی شاهرودی  ،محمود .1423( ،ق)  ،کتاب االجاره  ،قم  ،موسسه دایره المعارف فقه االسالمی .
موسسه دایره المعارف فقه اسالمی1391( ،ه.ش) موسوعه الفقه االسالمی طبقا لمذهب اهل البیت (ع)  ،قم  ،چاپ اول.
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متون فقه ()9
Islamic Texts of Jurisprudence 2
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز-:

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف :بررسی و تبیین مقررات فقه امامیه به عنوان مأخذ قانون مدنی ایران به منظوراطالع از روش اجتهاد و استنباط حقوق دانان مسلمان
سرفصل درس:
.1قرض و دین
.2رهن
.3ضمان
.4حواله
.5مضاربه
.6جعاله
.7عقود بانکی از جمله  :مشارکت مدنی  ،اجاره به شرط تملیک  ،فروش اقساطی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
خویی  ،ابوالقاسم ( 1429ه.ق)  ،مصباح الفقاهه ،قم ،نشر وجدانی.
طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ( )1434ه.ق ،العروه الوثقی،قم،موسسه نشر اسالمی.
انصاری ،شیخ مرتضی )1434(،کتاب المکاسب  ،قم ،مجمع فکر اسالمی.
امام خمینی ،روح اهلل)1432( ،ه.ق ،کتاب البیع ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسسه دایره المعارف فقه اسالمی )1391( ،موسوعه الفقه االسالمی طبقا لمذهب اهل البیت (ع)  ،قم  ،چاپ اول.
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اصول فقه
Islamic Principles of Jurisprudence
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف :بررسی و تبیین اصول و قواعد استنباط احکام و مقررات اسالمی وتقویت قدرت استدالل و استنباط حقوقی
سرفصل درس:
 .1مباحث الفاظ ( حقیقت و مجاز ،مفهوم و منطوق ،عام و خاص ،مطلق و مقید ،مجمل و مبین)
 .2مباحث اصول عملی (اصل برائت  ،استصحاب ،تخییر و اشتغال)

روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
خویی ،ابوالقاسم 1419( ،ه.ق) ،دراسات فی علم االصول ،قم ،موسسه دایره المعارف فقه اسالمی.
صدر ،محمد باقر1412( ،ه.ق) ،بحوث فی علم االصول ،قم ،نشر مجمع الفکر االسالمی.
مظفر ،محمد رضا ،)1372( ،اصول الفقه ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
حیدری  ،علی نقی ( )1313اصول االستنباط  ،قم  ،انتشارات اسماعیلیه
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قواعد فقه
Islamic Rules of Jurisprudence
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف :بررسی و تبیین قواعد عمومی و کلی حقوق اسالمی به منظور تطبیق با مصادیق خاص و تقویت قدرت استنباط و استدالل دانشجویان در زمینه های حقوقی
سرفصل درس:
-1قاعده صحت در معامالت
-2قاعده لزوم در معامالت
-3قاعده ال ضرر
-4قاعده تسلیط
-5قاعده تبعیت عقد از قصد
-6قاعده نفی عسر و حرج
-7قاعده اقدام
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
بجنوردی ،میرزا حسن 1419(،ه.ق) ،القواعد الفقهیه ،قم ،نشر الهادی.
شهید اول،محمد مکی )1392( ،القواعد و الفوائد ،قم ،مکتبه مفید ،چاپ اول .،
کاشف الغطاء ،محمد حسین ،)1392( ،تحریر المجله ،تهران ،مکتبه نجاح.
مراغه ای ،میرفتاح ،)1425( ،العناوین ،قم ،موسسه نشر اسالمی.
مکارم شیرازی ،ناصر ،)1411( ،القواعد الفقهیه ،قم ،انتشارات مدرسه امام امیر المومنین( ع)

13

حقوق بین الملل خصوصي(تعارض قوانین)
Private International Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف بررسی تعارض قوانین و ارائه راه حل آنها با عنایت به نظریات جدید مطرح شده در حوزه حقوق بین ا لملل خصوصی
سرفصل درس:
 -1تعارض چند قانون ملی در مورد احوال شخصیه
 -2تعارض قوانین در مورد اموال (مالکیت های معنوی ،مالکیت های ادبی و هنری ،مالکیت های صنعتی)
 -3تعارض قوانین در مورد قراردادهای عادی و الکترونیکی
 -4تعارض قوانین در مورد اسناد عادی و الکترونیکی
 -5اجرای احکام و اسناد خارجی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
الماسی ،نجاد علی )9831( ،حقوق بین الملل خصوصی ،تهران ،میزان.
سلجوقی محمود  ،)1319(،حقوق بین الملل خصوصی( ،تعارض قوانین _ تعارض صالحیتها) ،تهران ،میزان.

Van Calster Geert, (2016)European Private International Law , Second Edition, Hart Pubishing
Briggs Adrian. (2013) ,The Conflict of Laws, third edition , Oxford University Press
R.Lea Brilmayer, (2010), Conflict of Laws: Cases and Materials, Wolters Kluwer,5 th Edition,
Fawcett ,James,( 2008).Private Interational Law, Oxford University Press,
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حقوق تجارت
Commercial Law
2 :تعداد واحد نظری

- :تعداد واحد عملی
_ : حل تمرین
- :پیشنیاز

تخصصی- اصلی:نوع درس
 بررسی و تبیین مباحث حقوق تجارت:هدف
:سرفصل درس
شرکت های تعاونی-1
بورس اوراق بهادار-2
اوراق مشارکت-3
قواعد سرمایه گذاری خارجی-4
قراردادهای نوین تجاری-5
موازین رقابتی در تعامالت تجاری-6
شرکت های دانش بنیان-7
قواعد تجاری سازی دستاوردهای فکری-1
:روش ارزیابي

پروژه

آزمون نهایی

آزمون میان ترم

ارزشیابی مستمر

-

+

+

:منابع

آذر برزین: تهران.1  چ. تعاونیها و تشکلها از منظر قوانین و مقررات.)0931( . رحمتاهلل،آبنار

کتاب ارشد: تهران،1 چ. ) اسناد تجاری (چک ـ سفته ـ برات: حقوق تجارت.)0931( . رجب،بیتاللهی
 سمت: تهران.4 . چ. حقوق شرکتهای تجاری.)0933( . محمدرضا،پاسبان
 انتشار: تهران.1  چ. انحالل، ادغام، تبدیل، تاسیس: حقوق بازرگانی شرکتها.)0931( . محمد،صفری
 مجد: تهران.2 . چ. حقوق تجارت:)9(  اندیشههای حقوقی.)0933( . امیرحسین،فخاری
 تایماز: تهران.0 . چ. حقوق حاکم بر ورشکستگی و امر تصفیه.)0933( . فرهاد،مهرابی
Bamford, Kier. (2012). Commercial Law and Practice. USA: College Of Law Publishing
Burnett, Rachel ; (2010). Commercial Contracts: Legal Principles and Drafting Techniques. USA: Thorogood
Cheeseman, Henry R. (2012). Business Law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International
Issues. USA: Pearson Education, Limited
Constantin, Alexis. (2011). Droit des Sociétés. France: Dalloz-Sirey
Dabbah, Maher M. (2010). International and Comparative Competition Law. England: Cambridge University Press
Dignam, Alan & Lowry, John. (2012). Company Law, England: Oxford University Press
Dimopoulos, Angelos. (2012). Eu Foreign Investment Law. England: Oxford University Press
Fox, William. (2009). International Commercial Agreements: A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving
Disputes. Netherlands: Kluwer Law International
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متون حقوقي به زبان خارجي
Legal Texts in Foreign Language
2 :تعداد واحد نظری

- :تعداد واحد عملی
- :حل تمرین
- :پیشنیاز

تخصصی- اصلی:نوع درس

 تعمیق دانش دانشجویان نسبت به مباحث متون حقوقی به زبان خارجی:هدف
:سرفصل درس
مسائل حقوق مدنی-1
مسائل حقوق تجارت-2
مسائل آئین دادرسی مدنی-3
مسائل بین الملل خصوصی-4
:روش ارزیابي
پروژه

آزمون نهایی

آزمون میان ترم

ارزشیابی مستمر

-

+

+

: منابع

Cheshire , north and fawcett:Private international law , oxford university press
Cheshire,Fifoot and Furmstons.( 2008).Law of Coutract,15 th edition
Gudge,Stephen(1999).Business Law , Mac Millan
Osborne,craig(2006).Civil litigation, oxford university press
schimitthoffs export trade ,( 2007), The law and practice of luternah and trade, llth edihow , sweet and maxwell.
Standley, Katu (2001). Family Law,Palgrave
Turner,chris(2006).Contract law,hodder arnold
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داوری بین المللي
International Arbitration
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین حقوق و مسائل داوری بین المللی
سرفصل درس:
-1آیین انواع داوری
-2قانون حاکم بر داوری
-3ادله اثبات دعوی
-4شیوه خاص دفاع در داوری
-5مشاوره و انشای رأی
-6اجرای آرای داوری بدون مراجعه به دادگاه
-7اجرای قضایی آرای داوری
-1اجرای آرای داوری در محدوده قراردادهای بین المللی
-9داوری و اجرای آرای داوری الکترونیکی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
جنیدی ،لعیا ،)1371(،قانون داوری تجارت بین المللی ،تهران :نشر دانشگاه تهران.
جنیدی ،لعیا ، )1311(،اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،چاپ اول.
صفایی ،سید حسین ،)1375(،حقوق بین الملل و داوری های بین المللی ،میزان.
میر معزی ،احمد،)1311(،داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی  ،نشر دادگستر  ،تهران.
Alen ,Redfern,( 2004), Law And Practice of International Commercial Arbitrtion 4 th Edition , Sweet And Maxwell
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روش تحقیق در حقوق
Research Method in Law
تعداد واحد نظری1:

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف :تبیین رهیافتهای موجود در حوزه تحقیق و پژوهش حقوقی و آشنایی با شیوه های گرد آوری داده های حقوقی
سرفصل درس:
 -1تبیین مراحل روش علمی تحقیق
 -2تبیین مهارت های پیشنهادیه نویسی (شیوه انتخاب موضوع ،تدوین پیشنهادیه و طرح پژوهشی برای یک تحقیق)
-3تبیین روش های گرد آوری داده ها
-4تبیین رویکردهای روش تحقیق
-5تبیین تحلیل کمی و کیفی داده ها
-6شیوه های ارجاع دهی و معرفی منابع در گزارش پژوهش
-7نحوه ی تهیه و نوشتن گزارش ،رساله و کتاب

روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
جاوید  ،محمد جواد( ، )1394روش تحقیق در علم حقوق ،تهران ،نشر مخاطب
نوربخش ،محمد علی( ، )1393روش تحقیق در علم حقوق ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان
غره باقی ،ونوس( ، )1311روش تحقیق در حقوق  ،تهران ،انتشارات مجد
حیاتی ،علی عباس ، )1392(،روش تحقیق در علم حقوق-نحوه ی نگارش پایان نامه،تهران ،بنیاد حقوقی میزان
کشاورز ،بهمن( ، )1393آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق(دو جلد)  ،تهران ،نشر کشاورز

11

سرفصل درس اختیاری
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مسئولیت مدني
Civil Liability
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث مربوط به مسئولیت مدنی
سرفصل درس:
 -1تعریف مسئولیت و ایجاد مسئولیت
 -2اقسام مسئولیت و تفاوت آنها
 -3جایگاه مسئولیت مدنی در میان مباحث حقوق تعهدات
-4مبنای مسئولیت و تئوری های آن
-5ارکان مسئولیت
-6آثار مسئولیت مدنی

روش ارزشیابي
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
کاتوزیان  ،ناصر ( )1392حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد  ،جلد اول  ،چاپ دهم  ،تهران  ،انتشارات دانشگاه تهران
کاتوزیان  ،ناصر ( )1392حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد  ،جلد دوم  ،چاپ دهم  ،تهران  ،انتشارات دانشگاه تهران
یزدانیان ،علیرضا ( .)1316حقوق مدنی قواعد عمومی مسئولیت مدنی ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان
بادینی ،حسن ،)1314(،فلسفه مسئولیت مدنی ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان
.
Fabre-Magnan.Muriel. (2007).Droit des obligations.T.2(responsabilité civile et quasi-contrat)1e.ed.presses universitaires
de France
Jousrand .patrice.dalloz. Les principes de la responsabilité civile (2010).Dalloz
Viney.Geneviève. Jourdain .Patrice..Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité.librairie générale de droit
et de jurisprudence(1998).2é.éd
Viney. Geneviève. Traité de Droit Civil. Introduction a la responsabilité.librairie générale de droit et de jurisprudence.
(2008).3é.éd
Viney. Geneviève. Traité de Droit Civil. Les obligations. La
responsabilité.librairie générale de droit et de jurisprudence. (1988).1 é.éd
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آیین دادرسي مدني
Civil Procedure

تعداد واحد نظری 2:

تعدادواحد عملی -:
حل تمرین-:
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث آئین دادرسی قضایی و اداری عادالنه
سرفصل درس:
-1انواع دعاوی
-2تفاوت میان تصمیمات قضایی و اداری دادگاه
-3اصول ناظر به دادرسی مدنی عادالنه
-4دستور موقت و تأمین خواسته
-5مطالعه تطبیقی تأسیسات نوین در دادرسی
-6قواعد دادرسی الکترونیکی و مجازی
-7ادله اثبات الکترونیکی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
بهرامی ،بهرام .)0933( .آیین دادرسی مدنی ( :)4علمی ـ کاربردی منطبق با آ .د .م .جدید .چ .0 .تهران :نگاه بینه
دوالح ،عبدالصمد .)0931( .اعتراض شخص ثالث در دادرسیهای مدنی .چ  . 1تهران :دادگستر
شمس ،عبداهلل.)0931( .آیین دادرسی مدنی :دوره بنیادین 9جلد .چ  . 12تهران :دراک
غمامی ،مجید و محسنی ،حسن .)0931( .آیین دادرسی فراملی .چ  .0تهران :انتشار

کشوری ،عیسی .)0931( .تجدیدنظر در احکام دادگاهها با مطالعه تطبیقی .چ  .1تهران :فرهنگ صبا
مسیحی ،مهرزاد .)0933( .اعاده دادرسی در امور مدنی .چ  .1تهران :خرسندی
مهاجری ،علی .)0931( .مبسوط در آیین دادرسی مدنی  9ج .چ .2 .تهران :فکرسازان
نهرینی ،فریدون .)0931( .دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی .چ  .1تهران :گنج دانش
American Law Institute. (2006). Principles of Transnational Civil Procedure. USA: Cambridge University Press
Biavati. (2011). European Civil Procedure. Netherlands: Kluwer Law International
Clermont, Kevin M. (2012). Civil Procedure. USA: West Group
Croze, Hervé et al. (2005). Procédure Civile: Manuel Pédagogique et Pratique. France: Lexis Nexis
Fricero, Natalie. (2012). L'essentiel de la Procédure civile. France: Gualino Editeur
Ides, Allan et al. (2011). Civil Procedure. (2011): Rules, Statutes, and Cases. USA: Aspen Pub
Kramer, X E. (2012). Civil Litigation in a Globalising World. England: Springer
Lange, Michele C. S. & Nimsger, Kristin M. (2009). Electronic Evidence and Discovery. USA: American Bar
Association
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حقوق تجارت تطبیقي
Comparative Commercial Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس:اختیاری

هدف :بررسی و تبیین مباحث جدید تجاری کشورهای مختلف به منظور فهم مسائل نوین و استفاده از راهکارها و تجربیات کشورهای دیگر به منظور پر کردن خألهای
حقوقی و بهبود رویکردهای حقوقی موجود
سرفصل درس:
-1ورشکستگی در حقوق تجارت
-2اسناد تجاری
-3حق کسب و پیشه
-4مطالعه تطبیقی شرکتهای با مسئولیت محدود
-5حمل و نقل جادهای بین المللی
-6حمل و نقل هوایی بین المللی
-7حمل و نقل بوسیله راه آهن
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
آتشی گلستان ،مرجان .)0933( .شرکتهای خارجی در حقوق ایران .چ .0 .تهران :انتشارات بهنامی
اصالنی ،حمیدرضا .)0931( .حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر :دوره حقوق فناوری اطالعات .چ  .0تهران :میزان

رضائی ،علی .)0933( .حقوق تجارت الکترونیکی .چ  .1تهران :میزان
السان ،مصطفی .)0931( .حقوق بانکی .چ  .0تهران :سمت

السان ،مصطفی .)0931( .حقوق پرداختهای بانکی .چ  .1تهران :پژوهشکده پولی و بانکی
عربی ،شهال .)0933( .قراردادهای الکترونیکی (انعقاد و تحلیل) .چ .0 .تهران :فکر سازان
علیدوستی ،ناصر .)0933(.حقوق سرمایه گذاری خارجی .چ  .1تهران :خرسندی
نوری ،محمدعلی .)0931( .حقوق تجارت الکترونیکی .چ  .2تهران :گنج دانش
Ames, James Barr et al. (2010). The Negotiable Instruments Law. England: BiblioBazaar
Blythe, Stephen Errol. (2011). E-Commerce Law Around the World: A Concise Handbook. England: Xlibris Corporation
Campbell, Dennis & Alibekova, Anita. (2006). Comparative Law Yearbook of International Business. Netherlands:
Kluwer Law International
Campbell, Dennis. (2008). International Agency and Distribution Law. USA: Lulu.com
Campbell, Dennis. (2009). International Joint Ventures. England: Kluwer Law International
Cattaneo, Olivier et al. (2010). International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing Countries.
USA: World Bank Publications
Díaz, Odavia Bueno. (2008). Franchising in European Contract Law: A Comparison Between the Main Obligations of
the Contracting Parties in the Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts
(PEL CAFDC), French and Spanish Law. Netherlands: Walter de Gruyter
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حقوق مدني تطبیقي
Comparative Civil Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری

هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق مدنی از طریق مقایسه و تطبیق مسایل آن ،در سیستم های مختلف حقوقی و حقوق ایران و سنجش ابعاد مختلف آن
سر فصل درس:
-1تحلیل تطبیقی ماهیت قرارداد
-2تحلیل تطبیقی شرایط اساسی صحت قرارداد
-3تحلیل تطبیقی اصول حاکم بر قرارداد
-4تحلیل تطبیقی اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی
 -5تحلیل تطبیقی اصل عدالت و انصاف قرادادی و اصول جایگزین آن در حقوق ایران
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
گروهی از مولفان (با مقدمه دکتر عباس کریمی)  ،حقوق مدنی تطبیقی  ،چاپ ششم  ،انتشارات دانشگاه تهران و سمت
یزدانیان ،دکتر علیرضا،)1391(،درس هایی ازحقوق مدنی تطبیقی.مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات،جلد اول ،چاپ اول،انتشارات میزان
Delebecque(Philippe). (2008).erome pansier(fredreric). Droit des obligations . lexis nexis .éd
Fabre-Magnan.Muriel. (2008).Droit des obligations.T.1( contrat et engagements unilateral)1e.ed.presses universitaires de
France
Fabre-Magnan.Murie .(2007).Droit des obligations.T.2(responsabilité civile et quasi-contrat)1e.ed.presses universitaires
de France
Flour.Jacques.Aubert.Jean.Luc.Savaux.eric. ( 2008).Les Obligations.1-L’acte juridique T.13é.éd.. sirey.
Malaurie(Philippe)Aynes(Laaurent)Stoffel-Munk(Philippe) (2007).Droit Civil. Les Obligations.3é.éd.Defrenois.
Terré(Francois)Simler(Philippe)Lequette(Yves). ( 2005). Droit Civil.Les Obligations. 9é.éd .Dalloz.
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حقوق اسالمي (فقه) تطبیقي
Comparative Islamic Law

تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری

هدف :بررسی و تبیین نظرات مختلف فقهای اسالم ( شیعه و سنی) به منظور مقایسه و سنجش آرای فقهی و دست یابی به آرای برتر
سرفصل درس:
-1بیع و خیارات
-2اجاره
-3نکاح و طالق
-4وصیت و ارث
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
جزیری  ،عبدالرحمن و سید محمد غروی ( 1419ه.ق)،الفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهل البیت ،بیروت ،دارالثقلین چاپ اول.
مغنیه ،محمد جواد 1421(، ،ه،ق) ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،بیروت ،دار التیار الجدید..
زحیلی  ،وهبه ( ، )1919الفقه االسالمی وادلته  ،دمشق ،دارلفکر ،چاپ سوم.
شیخ طوسی ،محمد بن حسن،1417(،ه،ق) ،الخالف ،موسسه نشر اسالمی ،قم ،چاپ اول
عالمه حلی ،) 1372( ،تذکرة الفقهاء ،قم ،موسسه آل البیت.
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آیات االحکام
Quranic Legal Verses

تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین آیات متضمن احکام فقهی قرآن به عنوان مهمترین منبع فقه اسالم
سرفصل درس:
آیات مربوط به بیع  ،وصیت ،غصب ،نکاح ،طالق و ارث
روش ارزشیابي
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
مدیر شانه چی ،کاظم( ، )1371آیات االحکام ،تهران ،سمت
اردبیلی ،محقق ،بی تا.زبده البیان فی احکام القرآن ،قم ،مؤتمر مقدس االردبیلی.
االنصاری القرطبی ،محمد بن احمد 1425(،ه.ق) ،الجامع الحکام القرآن (دوره  22جلدی) ،بیروت ،احیاء التراث العربی.
قبله ای خویی ،خلیل ،)1314( ،آیات االحکام (حقوق مدنی و جزایی)،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
مقداد ،بن عبداهلل (معروف به فاضل مقداد) 1422( ،ه.ق 1312/ه.ش)،کنز العرفان فی فقه القرآن ،قم ،مکتب نوید اسالم.
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حقوق تجارت بین الملل
International Trade Law
تعداد واحد عملی- :

تعداد واحد نظری2 :

حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق تجارت بین الملل و آخرین تحوالت این حوزه
سرفصل درس:
-1شرکتهای چندملیتی و شرکتهای خارجی
-2رژیم سرمایه گذاری بین المللی
-3بیع بین المللی
-4مقررات صادرات و واردات در ایران
-5شروط محدودکننده رقابت در قراردادهای بین المللی
-6تحوالت ساختاری و موافقت نامه ای سازمان تجارت جهانی
-7شرایط تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی
-1قواعد انتقال بین المللی فناوری

-9روشهای جدید پرداخت در تجارت بین الملل (اعتبارات اسنادی الکترونیکی ،انتقال الکترونیکی وجوه و غیره)
-12مطالبات کشورهای در حال توسعه از تعامالت تجاری بین المللی
-11موازین جدید در تجارت بین المللی اموال فکری
-12حقوق تجارت بین المللی نفت و گاز
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
امینزاده ،الهام .)0931( .حقوق انرژی :نخستین همایش ملی .چ  .1تهران :دادگستر
تقیزادهانصاری ،مصطفی .)0931( .نظام حقوقی قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز .چ  .1تهران :دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال
رضاییبرزگر ،داوود .)0931( .عملیات بانکی بینالمللی .چ  .0تهران :پیشبرد

سماواتی ،حشمتا .)0933( ....حقوق معامالت بینالمللی .چ .4 .تهران :ققنوس

شیروی ،عبدالحسین .)0931( .حقوق تجارت بینالملل .چ  . 2تهران :سمت
عرفانی ،محمود .)0933( .حقوق تجارت بینالملل جلد  . 5چ .2 .تهران :جنگل ،جاودانه
لنگریچ ،رینهارد .)0931( .اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بینالملل .ترجمه سعید حسنی .چ  .2تهران :میزان
لوونفلد ،آندریاس .)0931( .حقوق بینالملل سرمایهگذاری .ترجمه محمدجعفر قنبریجهرمی .چ  .0تهران :جنگل ،جاودانه
Anderson, (2010). Technology Transfer: Law and Practice. USA: International Specialized Book Service Incorporated
Barbour, Emily. (2010). Trade Law: An Introduction to Selected International Agreements and U.S. Laws. USA: DIANE
Publishing
Bermann, George A. & Mavroidis, Petros C. (2007). WTO Law and Developing Countries. England: Cambridge
University Press
Byrne, James E. (2009). International Letter of Credit Law and Practice. USA: West Group
Cattaneo, Olivier. (2010). International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing Countries.
USA: World Bank Publications
Cottier, Thomas. (2007). The Challenge of WTO Law: Collected Essays. USA: Cameron May
Dabbah, Maher M. (2010). International and Comparative Competition Law. England: Cambridge University Press
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علم كالم
Science of Theology
تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین اصول اعتقادی امامیه
سرفصل درس:
 -1توحید و صفات الهی
 -2نبوت (نبوت عامه و خاصه و صفات و شرایط نبی )
 -3مبحث امامت و وجوب نصب امام و صفات امام (ع)
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
مصباح  ،محمد تقی،)1315(،آموزش عقاید ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.
سعیدی مهر ،محمد،)1316(،آموزش کالم اسالمی ،ج 1و ،2قم ،کاتب طه.
امینی نجفی  ،شیخ عبدالحسین ،)1319 ( .داستان غدیر خم  ،قم ،موسسه میراث نبوت
مطهری ،مرتضی ، )1319(،مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی ،قم ،انتشارات صدرا
خسرو پناه ،عبدالحسین ،)1392(،کالم جدید ،قم ،مرکز مطالعات حوزه ی علمیه قم
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اجرای احکام و اسناد
Execution Judgments & Documents

تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث مربوط به اجرای احکام و اسناد
سرفصل درس:
-1قواعد توقیف و فروش اموال در اجرای قرارها و احکام
-2اجرای احکام مربوط به نهادهای دولتی و عمومی
-3اجرای احکام خارجی و مسائل ناشی از آن
-4مقررات ناظر بر اجرای احکام و اسناد در حقوق تطبیقی
-5مشکالت ناشی از اجرای احکام
-6اجرای اسناد الزم االجرا
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:

بهرامی ،بهرام .)0933( .اجرای احکام مدنی .چ .4 .تهران :نگاه بینه
حیاتی ،علیعباس .)0931( .اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی .چ  .0تهران :میزان
ذبحی ،حسن .)0933( .اعتراض ثالث اجرایی .چ .0 .تهران :کیهان
رفیعی ،علی ،)0931( .اجرای احکام مدنی علیه دولت .چ  . 1تهران :فکرسازان

رودیجانی ،محمدمجتبی .)0933( .توقیف اموال منقول و غیر منقول در حقوق .چ  .0.تهران :کتاب آوا

عاشقمعال ،فرخنده .)0931( .اجرای احکام دیوان عدالت اداری .چ .2 .تهران :جنگل ،جاودانه
Kennett, Wendy A. (2010). Enforcement of Judgments in Europe. England: Oxford University Press
Vincent, Bill. (2002). Enforcement of Judgments: the New Rules. England: Jordans
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حقوق دریایي
Maritime Law
تعداد واحد عملی- :

تعداد واحد نظری1 :

حل تمرین-:
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری

هدف :بررسی و تبیین مباحث اصول و قواعد بین المللی حاکم بر استفاده تجاری از آبهای دریایی بین المللی
سرفصل درس:
-1قرارداد حمل و نقل دریایی
-2مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی
-3قرارداد اجاره کشتی و اقسام آن
-4تصادم کشتی در دریا و بررسی کنوانسیونهای حاکم بر آن
-5خسارت مشترک دریایی و بررسی کنوانسیونهای حاکم بر آن
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:

پیوست ،مرتضی )0933( .حقوق بیمه دریائی چ 0 .تهران :پیشرو
حسینی ،سیدطاهر .)0931( .اصول حمل و نقل دریایی .چ  . 1تهران :اشرف البالد

نجفی اسفاد ،مرتضی .) 1317( .حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی .چ  .1تهران :نشر سمت

Baughen, Simon. (2009). Shipping Law. England: Taylor & Francis
Duckworth, Lawrence. (2010). The Principles of Marine Law. USA: Gale, Making of Modern Law
Duckworth, Lawrence. (2012). An Encyclopaedia of Marine Law. USA: Gale, Making of Modern Law
Hendrikse, M. L. & Margetson, N. H. (2008). Aspects of Maritime Law: Claims Under Bills of Lading. Netherlands:
Kluwer Law International
Thomas, D. Rhidian. (2007). Liability Regimes in Contemporary Maritime Law. England: Informa
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تاریخ حقوق
History of Law

تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس :پایه

هدف :تحلیل سیر پیدایش و تحول موضوعات و مسائل حقوق خصوصی و تبیین سابقه تاریخی نظامهای حقوقی
سرفصل درس
-1کلیات تاریخ حقوق -اهداف تاریخ حقوق
-2ضرورت مطالعه تاریخی حقوق  ،تقسیم بندی تاریخی حقوق
-3قانون اورغو -لیپیت اشتیاره
-4قانون حمورابی -مصر قدیم-یونان قدیم-یاسای چنگیز
-5الواح دوازده گانه ژوستینین
-6تاریخچه نظامهای حقوقی معاصر( نظام رومی ژرمنی  ،نظام کامن ال  ،نظام سوسیالیستی)
-7تاریخ حقوق ایران – تقسیم بندی تاریخی -عصر جدید – اولین تدوین قوانین در ایران
-1کدناپلئون و تاثیرات آن بر اولین قوانین ایران
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
پاشا صالح  ،علی ،)1316(،سرگذشت قانون ،مباحثی از تاریخ حقوق  ،دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز دانشگاه تهران
جعفری لنگرودی ،محمد حسین  ،)1342(،بارانچی ،تاریخ حقوق ایران( از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه)
داوید ،رنه ، )1371(،نظامهای حقوقی معاصر ،ترجمه حسین صفایی ،محمد آشوری ،عزت اهلل عراقی ،سمت.
داوید ،رنه،)1371(،کای ژرفر اسپینوزی درآمدی بر حقوق تطبیقی دو نظام بزرگ حقوقی معاصر.
نجفی ابرندآبادی حسین ،)1313(،تاریخ حقوق کیفری بین النهرین سمت.
Martin,ferdinand morris.(1981), an introduction to the history of development of law
William ,seagl,(1946), history of law, The tudor, pub ,co.

32

فلسفه حقوق
Philosophy of Law
- :تعداد واحد عملی

2 :تعداد واحد نظری

- :حل تمرین
- :پیشنیاز

اختیاری:نوع درس
 بررسی و تبیین مباحث فلسفی حقوق:هدف
:سرفصل درس

 تفسیر و هدف قاعده حقوقی، مکتب حقوق طبیعی و تحلیل آثار آن در حوزه منابع-1
 تفسیر و هدف قاعده حقوقی، مکتب تحققی و تحلیل آثار آن در حوزه منابع-2
تحلیل مکتب حقوقی اسالم-3
مبنای قاعده حقوقی در نظام حقوقی اسالم-4
منابع قاعده حقوقی در نظام حقوقی اسالم-5
هدف قاعده حقوقی در نظام حقوقی اسالم-6
روش ارزیابي
پروژه

آزمون نهایی

آزمون میان ترم

ارزشیابی مستمر

-

+

+

:منابع

 انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول،) فلسفه حقوق و احکام در اسالم1345( ، جواد،تارا
 انتشارات میزان، تهران، ترجمه دکتر جواد واحدی، فلسفه حقوق،)1312(  ژرژ،دل وکیو
 شرکت انتشارات جهان معاصر، تهران، نگرش تاریخی بر فلسفه ی حقوق،)1372(  محمد حسین،ساکت
 شرکت سهامی انتشار، تهران، دوم و سوم، جلد اول، فلسفه حقوق،)1394(  ناصر،کاتوزیان
 نشر آگه، تهران، ترجمه دکتر مرتضی کالنتریان، فلسفه حقوق،)1392(  تروپه،میشل
Bix, Brian. H. , (2005)» Legal positivism «. In. The Blackwell Guide to the philosophy of Law and Legal Theory
Delacroix, Sylvie, ,(2006) Legal Norms and Normativity, An Essay in Genealogy,
Oregon (USA), Hart Press
Murphy, Mark. C. »Natural law Theory «. In. The Blackwell Guide to the philosophy of Law and Legal
Theory, edited by Martin P. Golding and William A. Edmondson
Posner, Richard A. , (1962) The Problematics of Moral and Legal Theory, London, Harvard University Press
R. Pound, An introduction to the philosophy of law, Yale univ. press, New Haven,3 edition
The Blackwell Guide to the philosophy of Law and Legal Theory, (2005), edited by Martin P.
Golding and William A. Edmondson; Malden (USA), Blackwell press
Ward, Ian.(1998), An introduction to critical legal theory, London, Cavendish Publishing Limited,
Bobbio, Bobbio; Norberto, (1998) Essais de théorie du droit, Traduit en français par Michel Guéret, Paris. L. G. D. J. 1e édition,
Chevallier. Jacques. (1986). « Droit et Etat ». in. R.I.E.J. N° 17.
Dabin. Jean. . (196) Théorie générale du droit. Paris. Dalloz. 2e édition
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حقوق مالکیت فکری
Intellectual Property Law
تعداد واحد عملی- :

تعداد واحد نظری1 :

حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس  :اختیاری

هدف :بررسی و تبیین قواعد بنیادین حقوق مالکیت های فکری و شناخت ابعاد حقوقی متنوع دارایی های فکری و فن آوری به عنوان اشکال نوین اموال
سرفصل درس
-1کلیات و قواعد بنیادین حقوق مالکیتهای فکری
-2مشروعیت مالکیت فکری در تحلیلهای فقهی
-3حقوق اختراعات
 -4حقوق مولف و حقوق مجاور
-5حقوق عالئم ،اسامی و نشانه های تجاری
-6حقوق اسرار تجاری
-7حقوق زیست فن آوری
1حقوق طرح های صنعتی
-9قواعد بین المللی ناظر به حمایت از دارایی های فکری
-12قراردادهای معمول در عرصه مالکیت های فکری
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:

اصالنی ،حمیدرضا .)0931( .حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر .چ  .0تهران :میزان
حبیبا ،سعید و شاکری ،زهرا .)0931( .دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری .چ  .0تهران :سمت
حکمت نیا ،محمود .)1316( .مبانی مالکیت فکری .چ  .1قم  :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
خدمتگزار ،محسن .)0931( .فلسفه مالکیت فکری .چ  .0تهران :میزان
رهبری ،ابراهیم .)1311( .حقوق اسرار تجاری .چ  .1تهران :سمت

زرکالم ،ستار .)0933( .حقوق مالکیت ادبی و هنری .چ  .0تهران :سمت
صابری ،روحاهلل .)1317( .قراردادهای لیسانس .چ  .1تهران :شهر دانش
میرحسینی ،حسن .)1317( .حقوق اختراعات .چ  .1تهران :میزان
میرحسینی ،حسن .)1315( .مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی .چ  .2تهران :میزان
وکیل ،امیرساعد .)0933( .حمایت از مالکیتهای فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران .چ  .0تهران :مجد
Bronzo, Nicolas. (2007). Propriété Intellectuelle et Droits Fondamentaux. France: Harmattan
Cottier, Thomas & Véron, Pierre. (2011). Concise International and European Ip Law. Netherlands: Kluwer Law
International
Dinwoodie, Graeme B. (2008). Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research.USA: Edward
Elgar Publishing
Fishman, Stephen. (2011). The Copyright Handbook: What Every Writer Needs to Know. USA: Nolo
Gangjee, Dev. (2012). Relocating the Law of Geographical Indications. England: Cambridge University Press
Pandey, P. K, (2012), Intellectual Property Law, USA, APH Pub. Corporation
Purvis, Larry D. (2012). Patent Law. USA: CreateSpace
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