
حقوق  –معرفی رشته های دانشگاهی 

ماهیت:و  هدف

های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش شته حقوق یکی از محبوب ترین رشتهر

مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی تواند زندگی امروز قابل مالحظه است . این روابط می

.شودگیرد که حقوق خصوصی نامیده میمردم را در برمی

شود و حقوق خصوصی به روابط بین گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، میحقوق عمومی شامل حقوق قوای سه

پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی میخود مردم 

شوند برایشان به وجود هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب میتوان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیتاست که از آن جمله می

.از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، والدت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد آید مثل مسؤولیت ناشیمی

شود پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم میهمچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می

.پردازدالمللی میولتها و سازمانهای بینکه حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین د

 توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:
جسارت، قدرت استدالل، خالقیت ذهنی و فن بیان خوب الزمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق 

کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده 

.د از این علوم اطالعات کافی داشته باشداست و یک حقوقدان بای

همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد الزم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق 

.در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و 

 .بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطالعاتی از ریاضیات داشته باشد

 امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری وجود دارد.

و بازار کار: آینده شغلی 
یک دانشجوی خوب و عالقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک 

.ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند
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حقوق:دروس اصلی رشته 

حقوقدروس اختصاصی رشته   

 اموال و مالکیت حقوق اساسی

مدنیحقوق   آئین دادرسی مدنی 

 جرم شناسی حقوق جزای عمومی

 حقوق بشر در اسالم فلسفه حقوق

 کیفرشناسی مالکیت معنوی

 حقوق بین الملل عمومی بزهکاری های اطفال

 و.... آئین داد رسی کیفری


