
  علوم قضایی –معرفی رشته های دانشگاهی 

 :هدف و ماهیت

در فرهنگ پربار اسالمي و از جمله در قرآن مجيد بر لزوم حكم قضايي، براساس آنچه خدا نازل كرده است، به دفعات تأكيد شده 

.است

دي كند تا كساني كه تصاساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مورد اشاره قرار گرفته است، ايجاب ميرعايت اين دستور كه درقانون 

دهد، تسلط كافي بر گيرند ضمن آشنايي با آخرين تحوالتي كه در عالم حقوق رخ ميامر قضا را در محاكم كشور بر عهده مي

.ا مراجعه به كتب فقهي، مرجع احكام مربوط را استخراج نمايندمنابع فقه اسالمي داشته باشند، به طوري كه مستقيماً بتوانند ب

كارشناسي علوم قضائي در جهت دسترسي به اين هدف مهم تنظيم شده است و در آن تالش شده كه در عين رعايت دروس 

ه عنوان عمومي و دروس تخصصي مصوب رشته حقوق، با افزودن تعدادي واحد فقهي در برنامه درسي و تعدادي واحد عربي ب

 .آموختگان تسلط نسبي بر موازين فقهي پيدا كنندنياز، دانشدروس پيش

 توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه: 

 يعلوم قضايهمچنين يک دانشجوي  جسارت، قدرت استدالل، خالقيت ذهني و فن بيان خوب الزمه موفقيت در اين رشته است.

در ضمن اين كه  يبراي اين كه در رشته خود موفق گردد الزم است به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد چون منطق حقوق

د كساني بايد بتوان فارغ التحصيل اين رشتهشباهت هاي زيادي به منطق رياضي دارد، يک منطق اقناعي و خطابي است. يعني يک 

را كه مورد خطاب او قرار مي گيرند و يا دادگاهي كه مامور رسيدگي به دعوا است، با زبان سليس و بليغ قانع كند، در نتيجه بايد 

 .به زبان و ادبيات مسلط باشد. در ضمن بايد اطالعاتي از رياضيات داشته باشد

: فرصت های شغلی

ن كنند. عالوه بر ايهاي الزم را براي تصدي امر قضا در محاكم جمهوري اسالمي ايران پيدا ميالتحصيالن اين رشته تواناييفارغ

هاي شغلي توانند موقعيتمي كنند،را نيز مطالعه مي دروس تخصصي رشته حقوقچون دانشجويان علوم قضايي، كليه

ي علوم تجربي و علوم انسان التحصيالن حقوق را نيز داشته باشند. اين رشته از هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني،فارغ

.پذيرددانشجو مي

: ی درسی دوره کارشناسی رشته علوم قضائیبرنامه

اري در جهت دسترسي به اين هدف مهم تنظيم شده و در آن تالش شده است كه در عين دانشكده علوم فضائي و خدمات اد

رعايت دروس عمومي و دروس تخصصي مصوب رشته حقوق به طور كامل، با افزودن تعدادي واحد فقهي در برنامه درسي و 

.ن فقهي تأمين گرددتعدادي واحد عربي به عنوان دروس پيش نياز تسلط نسبي دانش آموختگان دانشكده بر موازي

هدف اوليه از تشكيل دوره كارشناسي علوم فضائي تربيت نيروي كارآمد جهت تصدي مشاغل قضائي در قوه قضائيه جمهوري 

 .اسالمي ايران مي باشد

حداقل و حداكثر تحصيل در دوره كارشناسي علوم قضائي مطابق آئين نامه آموزش مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است، كليه 

هفته است و زمان آموزش هر واحد درس از نوع نظري هفته اي يک  71( ترم ارائه مي گردد. طول هر ترم 8روس حداكثر در )د

.ساعت است 2ساعت و عملي 

 است. 731تعداد كل واحد هاي درس دوره كارشناسي رشته علوم قضائي 

با توجه به هدف اصلي از تشكيل اين دانشكده، فارغ التحصيالن آن توانائي هاي الزم را براي تصدي امر قضا در محاكم جمهوري 

اسالمي ايران پيدا خواهند كرد، عالوه بر اين با توجه به اينكه دانشجويان دانشكده كليه دروس تخصصي رشته حقوق را همانند 

سراسر كشور مطالعه مي كنند، براي مشاغل زير نيز درست مثل دانش آموختگان حقوق توانايي دانشجويان دانشكده هاي حقوق 

داشت : خواهند

 در مسائل تحرير دعاوي كه شامل بازپرسي و دادياري است.
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 در مسائل تحرير ادله مانند معاينه محل و استماع گواهان محلي و استماع اظهارات متداعيين معذور از حضور در

.ا به داليل مختلف از قبيل مرض و غيرهدادگاهه

در ادارات تسويه ورشكستگي و سرپرستي محجورين فني و حقوقي.

در ادارات اجراي احكام )مدني و كيفري(

در ادارات ثبت اسناد و امالک

در دفاتر اسناد رسمي به صورت سردفتر و دفتريار

در وكالت دعاوي خصوصي و دولتي )داخلي و خارجي(

قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي كه تخصص الزم دارد در تنظيم.

در وزارتخانه ها و موسسات ديگر دولتي )مشاوران حقوقي )كارشناسان حقوقي

درس های رشته علوم قضایی

رديف نام درس رديف نام درس

7 فارسي 2 آمار

3 آيات االحكام 4 7آيين دادرسي مدني 

1 2آيين دادرسي مدني  6 3آيين دادرسي مدني 

1 7آيين دادرسي كيفري  8 احوال شخصيه در فقه عامه

9 ادله اثبات دعوي 71 اصطالحات حقوقي به زبان عربي

77 اصول روابط بين الملل )الف و ب( 72 7اصول فقه 

73 2اصول فقه  74 هاي آنانقالب اسالمي و ريشه

71 7بزهكاري اطفال  76 2بزهكاري اطفال 

71 پزشكي قانوني 78 پليس علمي

79 تاريخ اسالم 21 تاريخ حقوق

27 تامين اجتماعي 22 2تربيت بدني 

23 جامعه شناسي حقوق 24 جرم شناسي

21 7حقوق اداري  26 2حقوق اداري 

21 حقوق ارتباطات 28 7حقوق اساسي 

29 2حقوق اساسي  31 الملليحقوق بازرگاني بين

37 حقوق بانكي 32 حقوق بشر در اسالم

33 حقوق بيمه 34 7الملل خصوصي حقوق بين
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31 2الملل خصوصي حقوق بين 36 7الملل عمومي حقوق بين

31 3الملل عمومي حقوق بين 38 اشخاص 7حقوق تجارت 

39 شركتها 2حقوق تجارت  41 اسناد تجاري 3حقوق تجارت 

47 ورشكستگي 4حقوق تجارت  42 حقوق تطبيقي

43 حقوق ثبت 44 7حقوق جزاي اختصاصي 

41 2حقوق جزاي اختصاصي  46 3حقوق جزاي اختصاصي 

41 7حقوق جزاي عمومي  48 2حقوق جزاي عمومي 

49 3حقوق جزاي عمومي  11 حقوق دريايي

17 الملليحقوق سازمانهاي بين 12 حقوق قضايي

13 اموال و مالكيت 2حقوق مدني  14 كليات قرادادها 3حقوق مدني 

11 الزامات خارج از قراردادها 4حقوق مدني  16 خانواده 1حقوق مدني 

11 عقود معين 6حقوق مدني  18 عقود معين قسمت ب 1حقوق مدني 

19 شفعه و وصيت و ارث 8حقوق مدني  61 وصيت و ارث 8حقوق مدني 

67 حقوق هوايي 62 حقوق و كامپيوتر

63 حقوق كار 64 دادرسيهاي اختصاصي كيفري

61 الملليداوري بين 66 رويه قضايي

61 زبان خارجي 68 فلسفه حقوق

69 7قواعد فقه  11 2قواعد فقه 

17 ماليه عمومي 12 مالكيت معنوي

13 مباني جامعه شناسي 14 مباني علم اقتصاد

11 متون اسالمي 16 7متون فقه 

11 2متون فقه  18 3متون فقه 

19 4متون فقه  81 1متون فقه 

87 6متون فقه  82 1متون فقه 

83 2معارف اسالمي  84 مقدمه علم حقوق

81 7منطق  86 2منطق 
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81 7كار تحقيقي  88 2كار تحقيقي 

89  كيفر شناسي 91 كارآموزي قضايي


