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 حقوق و اقتصاد

 دکتشی علَم التصادیدٍسُ 

 علی هضیکی

 

 :دوره فاهدا

ی التصاد ایپایِ اصَل آهَصش کٌذ.دٍسُ حمَق ٍ التصاد اص هباحث جذیذی است کِ بِ هشٍس جایگاُ خَد سا بِ عٌَاى یک ضاخِ جذیذ پیذا هی

دٍسُ دس است.  دسسّای تَلیذ لَاًیي کاسآهذ ٍ هٌطمی بشای داًطجَیاى التصاد اص ًیاصهٌذیْای اٍلیِ ایي بشای داًطجَیاى سضتِ حمَق ٍ سٍش

ّا ٍ هَضَعات هختلف دس حمَق اًَاع ًْادّای حمَلی، ًظشیِ بِ طَس خاظ، .پشداصینهی لَاًیي بِ بشسسی بٌیادّای التصادی "حمَق ٍ التصاد"

حمَق  دس پیطشفتِ دٍسُ ایيگیشد. هَسد بشسسی ٍ تحلیل لشاس هی ٍ اثش گزاسی اًَاع هجاصات هجاصات هالکیت، لشاسدادّا، ضبِ جشم، جشم ٍ

تَاًٌذ دس آى پشداصد بٌابشایي داًطجَیاى دس دسجات هختلف آگاّی اص التصاد یا حمَق هیای التصادی اص هسائل حمَق هیبِ تحلیل پایِ التصاد ٍ

دس طَل  داًطجَیاى فعالیتبشًذ. تصاد خشد ٍ ًظشیِ باصی سا لبالً هطالعِ کشدُ باضٌذ بْشُ بیطتشی اص ایي دٍسُ هیالبتِ داًطجَیاًی کِ الضشکت کٌٌذ. 
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 :ها سرفصل 

 هعشفی سٍش ضٌاسی حمَق ٍ التصاد (1

 هشٍس کلی هفاّین التصاد خشد (2

 هعشفی اًَاع ًْادّای حمَلی (3

 ّا ٍ هَضَعات دس حمَق هالکیتهعشفی ًظشیِ (4
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a. چاًِ صًی 

b. سٍیکشدّا بِ حمَق هالکیت 

c. حوایت اص حمَق هالکیت 

d.  هیذاًی عاتهَضَسایش 

 لشاسدادّاّا ٍ هَضَعات دس هعشفی ًظشیِ (5

a.  چاًِ صًیاصل 

b.  هیذاًی عاتهَضَسایش 

1ّا ٍ هَضَعات دس ضبِ جشمهعشفی ًظشیِ (6
 

a. تعشیف ضبِ جشم 

b. هذل تصادف 

c. َعات هیذاًیسایش هَض 

 هجاصاتّا ٍ هَضَعات دس جشم ٍ هعشفی ًظشیِ (7

a. باصداسًذگی 

b. ّااًَاع هجاصات 

c. توکیي هالیاتی 

d. ّای آبشٍییهجاصات 

e.  هَضَعات هیذاًیسایش 

 اسائِ همالِ تَسط داًطجَیاى (8

 ******** اهتحاى ***********

 

 : ساختار

اص دسسی سا  ٍ هَاد، ّا بایستی اسالیذ ضوا خَاّذ بَد. بشای ّش کالس اسائِ همالِ تَسط داًطجَیاى سخٌشاًی ،بحث ٍ تشکیبی اص جلسات کالس

 کٌیذ. ّوچٌیي دس ایي دٍسُ ّشکذام اص ضوا بایستی همالِ ای سا اًتخاب کشدُ ٍ دس کالس بِ تحلیل آى بپشداصیذ.هطالعِ پیص  سایت دٍسُ داًلَد ٍ

 % بالیواًذُ بش اساس کیفیت اسائِ تعلك خَاّذ گشفت.55ٍ  ذدّاص ًوشُ ًْایی سا بِ خَد اختصاظ هی  %45 اهتحاى ًْایی
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