علوم قضايي

تعريف

در فرهنگ پربار اسالمي و از جمله در قرآن مجيد بر لزوم حکم قضايي ،براساس آنچه خدا نازل کرده است ،به دفعات
تأکيد شده است.
رعايت اين دستور که درقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مورد اشاره قرار گرفته است ،ايجاب ميکند تا کساني که
تصدي امر قضا را در محاکم کشور بر عهده ميگيرند ضمن آشنايي با آخرين تحوالتي که در عالم حقوق رخ ميدهد ،تسلط
کافي بر منابع فقه اسالمي داشته باشند ،به طوري که مستقيمام بتوانند با مراجعه به کت فقهي ،مرجع احکام مربوط را
استخراج نمايند.
کارشناسي علوم قضائي در جهت دسترسي به اين هدف مهم تنظيم شده است و در آن تالش شده که در عين رعايت دروس
عمومي و برخي دروس تخصصي مصوب رشته حقوق ،با افزودن تعدادي واحد فقهي در برنامه درسي و تعدادي واحد عربي
به عنوان دروس پيشنياز ،دانشآموختگان تسلط نسبي بر موازين فقهي پيدا کنند.
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توانايي
جسارت ،قدرت استدالل ،خالقيت ذهني و فن بيان خوب
الزمه موفقيت در اين رشته است .الزم است به زبان و ادبيات
فارسي مسلط باشند چون منطق حقوق در ضمن اين که
شباهت هاي زيادي به منطق رياضي دارد ،يک منطق اقناعي
و خطابي است .يعني يک حقوقدان بايد بتواند کساني را که
مورد خطاب او قرار مي گيرند و يا دادگاهي که مامور
رسيدگي به دعوا است ،با زبان سليس و بليغ قانع کند ،در
نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد.
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برخي دروس تخصصي

آيين دادرسي
مدني3-2-1

آيين دادرسي
کيفيری

اصول فقه
2-1
علوم قضايي

جامعه شناسي
حقوق

پزشکي قانوی
حقوق جزا
(اختصاصي و
عمومي)
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گرايش ها
(کارشناسي )

اين رشته در کارشناسي گرايش ندارد.
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مقاطع باالتر

دانشجو ميتواند در رشته های علوم قضايي ،حقوق و فقه و حقوق اسالمي ادامه تحصيل دهد.

تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصيل وجود دارد.
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موقعيت شغلي

• در ادارات تسويه ورشکستگي و سرپرستي محجورين فني و حقوقي.
• در ادارات اجراي احکام (مدني و کيفري)
• در ادارات ثبت اسناد و امالک
• در دفاتر اسناد رسمي به صورت سردفتر و دفتريار
• در وکالت دعاوي خصوصي و دولتي (داخلي و خارجي)
• در تنظيم قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي که تخصص الزم دارد.
• مشاوران حقوقي (کارشناسان حقوقي) در وزارتخانه ها و موسسات ديگر دولتي
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