بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده :حقوق… رشته…… :حقوق… ……….گرایش… :حقوق عمومی… مقطع:ئکتری
نام درس… :حقوق اساسی تطبیقی……… تعداد واحد نظری …… :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس…:شاهین اسمعیل پور فداکار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

کلیات حقوق اساسی تطبیقی

هفته دوم

مباحث برگزیده حقوق اساسی تطبیقی (روابط قوا)

هفته سوم

مباحث برگزیده حقوق اساسی تطبیقی (روابط قوا)

هفته چهارم

مباحث برگزیده حقوق اساسی تطبیقی (روابط قوا)

هفته پنجم

مباحث برگزیده حقوق اساسی تطبیقی (حقوق شهروندی)

هفته ششم

مباحث برگزیده حقوق اساسی تطبیقی (حقوق شهروندی)

هفته هفتم

مباحث برگزیده حقوق اساسی تطبیقی (حقوق شهروندی)

هفته هشتم

مباحث برگزیده حقوق اساسی تطبیقی (حقوق شهروندی)

هفته نهم

کنفرانس دانشجویان

هفته دهم

کنفرانس دانشجویان

هفته یازدهم

کنفرانس دانشجویان

هفته دوازدهم

کنفرانس دانشجویان

هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مج ددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

منابع مطالعاتی:
 -1جزوه کالسی
 -2سایر منابع
 -3ارائه دانشجویان
-4

بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده:حقوق اداری یک رشته… :حقوق…… گرایش ……………………… :مقطع…:کارشناسی…
نام درس ………..……………………………… :تعداد واحد نظری …… :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز:
……………… .نام مدرس :شاهین اسمعیل پور فداکار… تمام وقت  نیمه وقت مدعو


محل برگزاری :کالس آزمایشگاه

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

مفاهیم حقوق اداری

هفته دوم

منابع حقوق اداری

هفته سوم

مبانی حقوق اداری

هفته چهارم

اصول کلی حقوق اداری و اصول حاکم بر عمل اداری

هفته پنجم

ساطمان اداری ایران

هفته ششم

سازمان های اداری دولت مرکزی

هفته هفتم

مقامات و سازمان های عدم تراکم

هفته هشتم

مقامات و سازمانه ای عدم تمرکز

هفته نهم

عدم تمرکز فنی

هفته دهم

نظارت اداری و سیاسی بر اداره

هفته یازدهم

نظارت قضایی بر اداره

هفته دوازدهم

دیوان عدالت اداری

هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

منابع مطالعاتی:
 -1حقوق اداری یک  /محمد امامی و کورش استوار سنگری
 -2مطالب کالسی
 -3قوانین
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بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده…:حقوق… رشته…… :حقوق……… گرایش ……………………… :مقطع:کارشناسی……
نام درس :حقوق اساسی  ………..…………2تعداد واحد نظری …… :تعداد واحد عملی…… :
……………… .نام مدرس:شاهین اسمعیل پور فداکار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز:

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

کلیات

هفته دوم

مباحث نظری و تطبیقی

هفته سوم

رهبری

هفته چهارم

ادامه رهبری

هفته پنجم

مجلس

هفته ششم

ادامه مجلس

هفته هفتم

ادامه مجلس

هفته هشتم

شورای نگهبان

هفته نهم

مجمع تشخیص مصلحت

هفته دهم

دولت

هفته یازدهم

ادامه دولت

هفته دوازدهم

قوه قضاییه

هفته سیزدهم

نهادهای خاص

هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

منابع مطالعاتی:
 -1قانون اساسی
 -2مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی /دکتر مهرپور
 -3آیین نامه داخلی مجلس
 -4سایر منابع

بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده…:حقوق……… رشته :حقوق…… گرایش ……………………… :مقطع:کارشناسی
نام درس :حقوق کار ………..تعداد واحد نظری …… :تعداد واحد عملی…… :
مدرس…:شاهین اسمعیل پور فداکار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز .……………… :نام

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

کلیات

هفته دوم

تحوالت حقوق کار

هفته سوم

قراداد کار (تعریف و مشخصات)

هفته چهارم

انعقاد قرارداد کار

هفته پنجم

شرایط انعقاد و اجرای قراداد کار

هفته ششم

تعلیق قراداد کار و تجدید شرایط قراداد

هفته هفتم

امنیت شغلی کارگر

هفته هشتم

خاتمه رابطه کارگری و کارفرمایی

هفته نهم

شرایط کار ( مزد)

هفته دهم

شرایط کار (سایر شرایط)

هفته یازدهم

موارد متفرقه

هفته دوازدهم

دادرسی کار

هفته سیزدهم

دادرسی کار

هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

منابع مطالعاتی:
 -1حقوق کار دوره دو جلدی تالیف مرحوم دکتر عراقی
 -2جزوه کالسی
 -3قانون کار
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بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده:حقوق رشته :حقوق…… گرایش :حقوق عمومی… مقطع:دکتری
نام درس :حقوق مدنی  3جبرانی

تعداد واحد نظری …… :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز .……………… :نام

مدرس :شاهین اسمعیل پور فداکار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

کلیات قراردادها

هفته دوم

تشکیل قرادادها

هفته سوم

شرایط صحت قرارداها

هفته چهارم

آثار قرادادها و تعهدات

هفته پنجم

ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد

هفته ششم

شروط ضمن عقد

هفته هفتم

انحالل قراردادها

هفته هشتم

بحث های پراکنده حقوق تعهدات

هفته نهم

بحث های پراکنده حقوق تعهدات

هفته دهم

بحث های پراکنده حقوق تعهدات

هفته یازدهم

کنفرانس دانشجویان

هفته دوازدهم

کنفرانس دانشجویان

هفته سیزدهم

کنفرانس دانشجویان

هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

منابع مطالعاتی:
 -1حقوق مدنی  3دکتر شهیدی
 -2دوره حقوق تعدات دکتر شهیدی
 -3دوره قواعد عمومی قرادادها دکتر کاتوزیان
 -4قانون مدنی

