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حقوق
ُدف
جرةیث کارطٍاشاٌی اشث کَ ةحّاٌٍد در ىظاؽهی چّن كؾاوت ،وکانث  ،شردـحری اشٍاد رشيی و
کارطٍاشی خلّق اٌجام وظیفَ ٌيایٍد .
جيام رواةؿ اجحياغی کَ آدار خلّكی از آن ایجاد ىی طّد ،ىّؽّع غهو خلّق كرار ىیگیرد .خال
ایً رواةؿ ىیجّاٌد ىرةّط ةَ رواةؿ دونث و ىردم ةاطد کَ ةَ خلّق غيّىی ىػروف اشث و یا
طاىم رواةؿ خػّغی ىردم گردد کَ خلّق خػّغی ٌاىیده ىی طّد .
ةَ غتارت دیگر خلّق غيّىی طاىم خلّق كّای شَ گاٌَ کظّر  ،خاکيیث و آٌچَ کَ ىرةّط ةَ
اداره کظّر اشث ،ىیطّد و خلّق خػّغی ةَ رواةؿ ةیً خّد ىردم ىی پردازد کَ ىِيحریً آٌِا
رواةؿ ججاری اشث کَ غاىم ایجاد رطحَ خلّق ججارت طده اشث و یا ىصائم ىرةّط ةَ خلّق
ىدٌی اشث کَ از آن جيهَ ىی جّان ةَ اىّال  ،ىانکیث  ،كراردادُا ،ىصّونیث ُایی کَ اطخاص در
خفاُایی کَ ىرجکب ىی طٌّد ةرایظان ةَ وجّد ىیآید ىذم ىصّونیث ٌاطی از خّادث  ،قواغد
ىرةّط ةَ ارث  ،وغیث  ،والدت  ،اكاىحگاه اطخاص و دُِا ىّرد دیگر .
ىاُیث
داٌظجّیان ىلفع نیصاٌس خلّق در اةحدا ىلدىَ ای از غهو خلّق ىیخّاٌٍد جا ةا کهیات غهو خلّق
و ىتاٌی ٌظری و ـهصفی ایً غهو آطٍا طٌّد و شپس ةا دو ةخض اغهی غهو خلّق یػٍی خلّق
غيّىی و خلّق خػّغی کَ ُر یک دارای دو طاخَ خلّق داخهی و ةیً انيههی اشث ،آطٍا طده و
دروشی را در ایً زىیٍَ ىفانػَ ىی کٍٍد .
ةرای ىذال ىتاخخ كراردادُا ،رواةؿ اطخاص و ىػاىهَُا را در زیر ىجيّغَ خلّق خػّغی داخهی،
ىتاخخ ىرةّط ةَ ىجازاتُا ،جرایو و ىداکيات کیفری را در ةخض خلّقی غيّىی ،ىتاخخ ىرةّط
ةَ شازىاٌِای ةیًانيههی ،رواةؿ دونحِا ةا یکدیگر و رواةؿ دونحِا ةا شازىاٌِای ةیً انيههی و ةرغکس
را در ةخض خلّق غيّىی ةیً انيهم و ةاالخره ىتاخخ ىرةّط ةَ ىػاىالت و رواةؿ خػّغی
خارجی اطخاص کَ یک غٍػر ةیً انيههی در آن وجّد دارد را در ةخض خقوق خػّغی ةیً انيههی
konkurkomak.ir

کٍکّرکيک

1

Konkurkomak.ir
ىفانػَ ىیکٍٍد  .یػٍی در ةرٌاىَ دوره نیصاٌس کو و ةیض ىجيّغَ ای از ُيَ ىفانب گفحَ
ىیطّد .
از ُيیً جّؽیح ىخحػر ىی جّان ىحّجَ طد کَ اىروزه كهيرو غهو خلّق ةصیار وشػث یاـحَ اشث
ةَ ـّری کَ ُیچکس ٌيیجّاٌد ادغا کٍد کَ ةر ُيَ طاخَ ُای ایً غهو اخاـَ دارد و ةَ كّل ریپر
خلّكدان ـلید ـراٌصّی یک خلّكدان در ىدت غير خّیض ٌيی جّاٌد خحی ةرای یکةار جيام
کحابُای جخػػی رطحَ خّد را ةخّاٌد .
دونث ةَ غٍّان ٌيایٍده شیاشی و خلّكی جاىػَ ةرای خّد ىٍاـػی ىذم وخدت ىهی و یا جياىیث
ارؽی دارد کَ انتحَ ایً ىٍاـع ا ز ىٍاـع اـراد جدا ٌیصث ةٍاةرایً اـراد در ارجتاـظان ةا دونث ةاید
ٌصتث ةَ ایً خلّق آگاه ةاطٍد و رواةفظان ةا دونث ةر اشاس ایً ىٍاـع ةاطد و انتحَ دونث ُو
ٌصتث ةَ طِروٌدان جکانیفی دارد و ةاید خلّق آٌِا را ةَ رشيیث ةظٍاشد ُ .يان خلّق و آزادیِایی
کَ در كاٌّن اشاشی ةَ غٍّان ىٍظّر ىهی جػریؿ طده اشث و در كهيرو خلّق غيّىی كرار
ىیگیرد.

جّاٌاییُای ىّرد ٌیاز و كاةم جّغیَ
جصهؿ ةَ زةان اٌگهیصی یا ـراٌصَ  ،جّاٌایی اشحفاده از کحب ـلِی  ،كدرت اشحٍتاط ةاال  ،آطٍایی
کاىم ةا ادةیات زةان ـارشی  ،ىٍفق  ،غرةی و جاىػَ طٍاشی از ىهزوىات ایً رطحَ اشث .
جصارت  ،كدرت اشحدالل  ،خالكیث ذٍُی و ـً ةیان خّب الزىَ ىّـلیث در ایً رطحَ اشث .در
کم ةاید گفث کَ ٌدّه اشحدالل و ـً ةیان ،اةزار کار یک خلّكدان اشث .
یک داٌظجّی خلّق ةاید طیفحَ و غاطق ایً رطحَ ةاطد یػٍی اگر ُدـض ایً اشث کَ ةَ وشیهَ
رطث خلّق اىرار ىػاش کٍد ىفيئٍا خلّكدان ىّـلی ٌخّاُد طد .
ه
ىيکً اشث کَ ةَ دشث آوردن نیصاٌس خلّق کار دطّاری ٌتاطد اىا خلّكدان طدن ةصیار ىظکم
اشث .چرا کَ غهو خلّق اىروزه ةا جاىػَ طٍاشی ،رواٌظٍاشی و غهّم ـهصفی آىیخحَ طده اشث و
یک خلّكدان ةاید از ایً غهّم اـالغات کاـی داطحَ ةاطد ُ.يچٍیً یک داٌظجّی خلّق ةرای ایً
کَ در رطحَ خّد ىّـق گردد الزم اشث کَ ةَ زةان و ادةیات ـارشی ىصهؿ ةاطد چّن ىٍفق
خلّق در ؽيً ایً کَ طتاُث ُای زیادی ةَ ىٍفق ریاؽی دارد ،یک ىٍفق اكٍاغی و خفاةی
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اشث
یػٍی یک خلّكدان ةاید ةحّاٌد کصاٌی را کَ ىّرد خفاب او كرار ىیگیرٌد و یا دادگاُی را کَ ىاىّر
رشیدگی ةَ دغّاشث ،ةا زةان شهیس و ةهیؼ كاٌع کٍد ،در ٌحیجَ ةاید ةَ زةان و ادةیات ىصهؿ ةاطد .
در ؽيً ةاید اـالغاجی از ریاؽیات داطحَ ةاطد زیرا ُو ىداشتات خلّكی گاُی اخحیاج ةَ ریاؽی
دارد و ُو ىٍفق ریاؽی  ،ىٍفق اشا س خلّق اشث و اـراد ةاید ةداٌٍد کَ ةَ چَ جرجیب از كّاٌیً
اشحٍتاط کٍٍد چّن خلّق زىاٌی اُيیث پیدا ىی کٍد کَ كاٌّن در ىّرد ىظکم ىّرد ٌظر ،خکيی
ٌداده اشث و ةاید خلّكدان از ىصائم ىّجّد ،اخکاىی را کَ در كاٌّن وجّد ٌدارد ،اشحٍتاط کٍد .
اُيیث ایً ىصانَ زىاٌی ةیظحر روطً ىیگردد کَ ةداٌیو یک كاغده ىيکً اشث در دو زىان
ىخحهؿ دو ىػٍی ىحفاوت داطحَ ةاطد و یا از یک ىحً واخد ،دو ٌصم ىخحهؿ اىکان دارد ةرداطحی
ىحفاوت داطحَ ةاطٍد .ةرای ىذال در كاٌّن ىدٌی داریو کَ زن و طُّر ةاید ةا یکدیگر خصً
.

ىػاطرت داطحَ ةاطٍد .ونی ىػٍی خصً ىػاشرت در  50شال پیض ةا اىروز ىحفاوت اشث و یا
ىػٍی خصً ىػاطرت در طِرُا ةا ُيیً جرکیب در روشحاُا ـرق دارد و ایً کار خلّكدان اشث کَ
ةا جّجَ ةَ ىّكػیث زىان و ىکان ةرداطث درشث و غدیدی از غتارجِای ىّجّد در كاٌّن داطحَ
ةاطد .
ةَ غتارت دیگر ٌتاید جػّر کرد کَ ُيَ چیز در كّاٌیً خالغَ ىیطّد و کصی کَ كّاٌیً را ةداٌد،
خلّكدان اشث .ةهکَ ٌلض ىِو خلّكدان در ةَ کارةردن ـٍّن و ٍُرُای خاغی اشث کَ ةاید آٌِا
را ةیاىّزد و ةرای ةَ دشث آوردن كّاغدی کَ در ىحّن كّاٌیً ٌیاىده اشث  ،از آٌِا اشحفاده کٍد .
داٌظجّی غالكيٍد ةَ رطحَ خلّق ةاید ٌَ جٍِا ةا زةان ـارشی ةهکَ ةا ادةیات ـارشی و خحی ةا
دیّاٌِای طػرای ةزرگ ایران آطٍا ةاطد چّن شخٍّری و ُيچٍیً كدرت كهو و ٌّیصٍدگی از
ـؾایم یک خلّكدان اشث و یک خلّكدان ةاید ةا جکیَ ةر كهو و یا شخًٌ ،ظریَ و یا جفکر خلّكی
خّد را ٌظر دُدُ .يچٍیً ةا ایً دو حرةَ ىی جّاٌد در ىلام دـاع از ىظهّىی ةرآىده و ةا جػتیرات و
جيالت طیّا ،دنٍظیً و جادیرگذار شخً خّد را ةَ کرشی ةٍظاٌد ُ .يچٍیً ةرای آن کَ ةحّاٌد
الیدَای را ةٍّیصد ةاید شخً او ُيراه ةا دنیم و ةرُان ةاطد  .ةَ ُيیً دنیم الزم اشث کَ ةا
ىٍفق آطٍا ةاطد.

وؽػیث ادامه جدػیم در ىلاـع ةاالجر
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در ىلفع کارطٍاشی ارطد اىکان اداىَ جدػیم در  4گرایض وجّد دارد
 -1خلّق خػّغی
 -2خلّق ةیًانيهم
 -3خلّق جزا و جرم طٍاشی
 -4خلّق غيّىی
ُيچٍیً اىکان اداىَ جدػیم در ایران در ىلفع دکحرا ٌیز ىیصر اشث .

:

آیٍده طؾهی و ةازار کار
وكحی ةا اشحادان داٌظگاه در ىّرد ـرغث ُای طؾهی ـارغ انحدػیالن نیصاٌس در رطحَ ُای
ىخحهؿ غدتث ىی کٍیو ،ةیظحر آٌان ىػحلدٌد کَ یک ـارغ انحدػیم در ىلفع نیصاٌس ،داٌض و
جّاٌایی الزم را ةرای کار جخػػی در رطحَ جدػیهی خّد ٌدارد از ُيیً رو ٌتاید اٌحظار طؾهی ایده
آل و ىفاةق میم خّد را داطحَ ةاطد  .در رطحَ ُای غهّم اٌصاٌی کَ در ىلفع نیصاٌس ةیظحر
اـالغات ،کهی ةّده و اـالغات جخػػی و کارةردی در ىلاـع ـّق نیصاٌس و دکحری ارائَ ىی
گردد .
اىا رطحَ خلّق از جيهَ رطحَ ُایی اشث کَ از ایً كاغده ىصحذٍی اشث و یک نیصاٌس خلّق ىی
جّاٌد کار اجحياغی ىظخػی کَ جخػع اشث ،اٌجام دُد  .در کم اگر ةخّاُیو ةَ ـرغث ُای
طؾهی خلّكدان ُا اطاره کٍیو ،ةاید ةگّییو کَ خلّكدان ُا ةَ دو دشحَ جلصیو ىی طٌّد؛ یک
دشحَ اـرادی کَ ةا ىلررات آطٍا ُصحٍد و كّاٌیً را ةَ غّرت یک ـرىاٌتر کاىم غيم ىی کٍٍد اىا
كدرت اشحٍتاط اخکام جاز ه را از كّاٌیً ٌدارٌد .ایٍِا کصاٌی ُصحٍد کَ ىيػيّالً جا ىلفع نیصاٌس
درس خّاٌده اٌد و در واكع خلّكداٌِای غيهی ُصحٍد کَ ىی جّاٌٍد کارُای ىػيّنی ایً خرـَ را
اٌجام دٍُد.
دشحَ دوم اـرادی ُصحٍد کَ ایً ىرخهَ را پظث شر گذاطحَ اٌد و كدرت اشحٍتاط از كّاٌیً و
دشث یافجً ةَ كّاٌیً جدید را دارٌد کَ در واكع ىٍِدشیً خلّق ُصحٍد کَ كادرٌد در ىّرد ةٍیان
ُای غهو خلّق اظِارٌظر کٍٍد و در غّرت نزوم آٌِا را جؾییر دٍُد  .ىحخػػاٌی کَ ىی جّان ةَ
آٌِا ىػياران خلّق گفث.
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در خال خاؽر ةَ دنیم جّشػَ ایً رطحَ و جػداد زیاد ـارغ انحدػیالن آن ،کَ از داٌظگاه دونحی و
ؽیردونحی وارد ةازار کار ىی طٌّد ،یاـحً کار ىٍاشب ةرای ـارغ انحدػیم نیصاٌس ةا دطّاری ُایی
جّأم اشث و ةخػّص ىحلاؽیاٌی کَ غالكيٍد ةَ کار خاغی در ایً رطحَ ُصحٍد ،ىذم ىحلاؽیان
وکانث ،ةا ىددودیث ُایی ىّاجَ ىی طٌّد ،اىا در کم یک داٌظجّی خّب و غالكيٍد ىی جّاٌد
پس از گّاُی نیصاٌس ةَ طؾم ُای ىحٍّغی ىذم وکانث دغاوی دادگصحری ،ىظاور خلّكی ةاٌک
ُا ،طِرداری ُا ،طرکث ُا و وزارجخاٌَ ُا و شردـحری دـاجر اشٍاد رشيی جذب گردد .
ةاید جّجَ داطث کَ اکذر ـرغث ُای طؾهی ىّجّد ةرای ـارغ انحدػیم ایً رطحَ ،از جيهَ
كؼاوت ،وکانث ،جػدی دـاجر اشٍاد رشيی و جػدی دـحر ازدواج و ـالق اىحدان ورودی دارد و
ـارغ انحدػیالن خلّق پس از پذیرش در اىحدان ورودی و گذراٌدن یک دوره کارآىّزی ،ىی
جّاٌٍد در ىظاؽم ىّردٌظر ـػانیث ٌيایٍد .
اگر داوـهتان ةدون ةررشی جّاٌایی خّد ـلؿ ـریب ٌام رطحَ و مغروـیث آن را ةخّرٌد و در واكع
رطحَ جدػیهیطان را ةر اشاس ىد روز اٌحخاب ٌيایٍد ةػد از گذطث یک یا دو شال دچار
شرخّردگی ىیطٌّد و خحی اٌػراف ىیدٍُد و اگر ُو اداىَ جدػیم دٍُد ةػد از ـارغ انحدػیهی
ٌيیجّاٌٍد کار ىٍاشتی در ارجتاط ةا رطحَ جدػیهی خّد پیدا ٌيایٍد .
دروس پایه رشته حقوق در مقطع کارشناسی
خلّق جزای غيّىی

ىلدىَ غهو خلّق

خلّق ىدٌی 1

خلّق اشاشی 1

غرةی

ىتاٌی غهو اكػاد

ةاٌی جاىػَ طٍاشی

ىانیَ غيّىی

دروس اصلی رشته حقوق در مقطع کارشناسی
آئیً دادرشی ىدٌی  1و  2و خلّق ىدٌی  2و  3و  4و  5و  6و
7و8
3
آئیً دادرشی کیفری  1و 2
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جخػػی)

خلّق جزای غيّىی  2و 3

خلّق اشاشی 2

خلّق شازىاٌِای ةیً انيههی

خلّق ةیً انيههی غيّىی  1و 2

اغّل ـلَ  1و 2

خلّق اداری  1و 2

كّاغد ـلَ  1و 2

ىحّن ـلَ  1و  2و  3و 4

ادنَ ادتات دغّی

خلّق جفتیلی

پزطکی كاٌٌّی

خلّق کار

خلّق ةیً انيههی خػّغی

کار جدلیلی  1و 2

1و2

خلّق ججارت  1و  2و  3و 4

ىٍتع  :شایث کٍکّر دات ایً
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