رشته حقوق چیست؟

توام سٍاتط اجتواػی کِ آثاس حمَلی اص آى ایجاد هی شَد ،هَضَع ػلن حمَق لشاس هی گیشد ایي سٍاتط
هی تَاًذ هشتَطِ تِ سٍاتط دٍلت ٍ هشدم تاشذ کِ تِ حمَق ػوَهی هؼشٍف است ٍ یا شاهل سٍاتط
خصَصی هشدم گشدد کِ حمَق خصَصی ًاهیذُ هی شَد.
تِ ػثاست دیگش حمَق ػوَهی شاهل حمَق لَای سِ گاًِ کشَس ،حاکویت ٍ آًچِ هشتَط تِ اداسُ کشَس
است ،هی شَد ٍ حمَق خصَصی تِ سٍاتط تیي خَد هشدم هی پشداصد کِ هْوتشیي آًْا سٍاتط تجاسی
است کِ ػاهل ایجاد سشتِ حمَق تجاست شذُ است ٍ یا هسائل هشتَط تِ حمَق هذًی است کِ اص آى
جولِ هی تَاى تِ اهَال ،هالکیت ،لشاسدادّا ،هسٍَلیت ّایی کِ اشخاص دس خطاّایی کِ هشتکة هی
شًَذ تشایشاى تِ ٍجَد هی آیذ هثل هسٍَلیت ًاشی اص حَادث ،لَاػذ هشتَط تِ اسثٍ ،صیتٍ ،الدت،
الاهتگاُ اشخاص ٍ دّْا هَسد دیگش اشاسُ کشد.
ّوچٌیي شاخِ ای اص حمَق تِ سٍاتط تیي الوللی هی پشداصد کِ خَد تِ دٍ تخش حمَق سٍاتط تیي الولل
ػوَهی ٍ خصَصی تمسین هی شَد کِ حمَق سٍاتط تیي الولل ػوَهی تِ سٍاتط تیي دٍلتْا ٍ ساصهاًْای
تیي الوللی هی پشداصد.
سشتِ حمَق یکی اص هحثَب تشیي سشتِ ّای داٍطلثاى گشٍُ ػلَم اًساًی است  .داهٌِ گشایشّای سشتِ
حمَق گستشدُ ٍ دس کلیِ سٍاتط صًذگی اهشٍص لاتل هالحظِ است  .ایي سٍاتط هیتَاًذ هشتَط تِ سٍاتط

دٍلت ٍ هشدم تاشذکِ تِ حمَق ػوَهی هؼشٍف است ٍ یا سٍاتط خصَصی هشدم سا دس تشهیگیشد کِ
حمَق خصَصی ًاهیذُ هیشَد.
حمَق ػوَهی شاهل حمَق لَای سِگاًِ کشَس ،حاکویت ٍ آًچِ کِ هشتَط تِ اداُ کشَس است  ،هیشَد
ٍ حمَق خصَصی تِ سٍاتط تیي خَد هشدم هیپشداصد کِ هْوتشیي آًْا سٍاتط تجاسی است کِ ػاهل
ایجاد سشتِ حمَق تجاست شذُ است ٍ یا هسائل هشتَط تِ حمَق هذًی است کِ اص آى جولِ هیتَاى تِ
اهَال  ،هالکیت  ،لشاسدادّا ،هسؤٍلیتّایی کِ اشخاص دس خطاّایی کِ هشتکة هیشًَذ تشایشاى تِ
ٍجَد هی آیذ هثل هسؤٍلیت ًاشی اص حَادث  ،لَاػذ هشتَط تِ اسث ٍ ،صیت ٍ ،الدت  ،الاهتگاُ اشخاص
ٍ دّْا هَسد دیگش اشاسُ کشد.
ّوچٌیي شاخِ ای اص حمَق تِ سٍاتط تیي الوللی هیپشداصد کِ خَد تِ دٍ تخش حمَق سٍاتط تیي الولل
ػوَهی ٍ خصَصی تمسین هیشَد کِ حمَق سٍاتط تیي الولل ػوَهی تِ سٍاتط تیي دٍلتْا ٍ ساصهاًْای
تیيالوللی هیپشداصد.
داًش آهَختگاى ایي سشتِ تایذ اص جساست  ،لذست استذالل  ،خاللیت رٌّی ٍ في تیاى خَب کافی
تشخَسداس تاشٌذ .ػلن حمَق تا جاهؼِ شٌاسی  ،سٍاًشٌاًسی ٍ ػلَم فلسفی آهیختِ است ٍ یک حمَلذاى
هطلغ تایذ اص ایي ػلَم آگاّیکافی داشتِ تاشذ ّ .وچٌیي یک داًشجَی حمَق تشای ایي کِ دس سشتِ
خَد هَفك گشدد الصم است کِ تِ صتاى ٍ ادتیات فاسسی هسلط تاشذ  ،چَى هٌطك حمَق دس ضوي ایي کِ
شثاّتّای صیادی تِ هٌطك سیاضی داسد  ،یک هٌطك الٌاػی ٍ خطایی است.
یؼٌی یک حمَلذاى تایذ تتَاًذ کساًی سا کِ هَسد خطاب اٍلشاس هیگیشًذ ٍ یا دادگاّی سا کِ هأهَس
سسیذگی تِ دػَا است  ،تا صتاى سلیس ٍ تلیؾ لاًغ کٌذ  ،دس ًتیجِ تایذ تِ صتاى ٍ ادتیات هسلط تاشذ .
دس ضوي تایذ اطالػاتی اص سیاضیات داشتِ تاشذّ ،وچٌیي داًشجَیاى حمَق تا هفاّین اساسی فمِ ٍ اصَل
دس اسالم  ،جاهؼِشٌاسی  ،سٍاىشٌاسی  ،اهَس هالی ٍ پضشکی لاًًَی ٍ  ...آشٌا هیشًَذ.
داًشجَیاى ایي سشتِ دسٍس همذهِ ػلن حمَق  ،حمَق جضای ػوَهی ،حمَق اساسی  ،حمَق هذًی  ،هثاًی
ػلن التصاد  ،ػشتی  ،هالیِ ػوَهی  ،هثاًی جاهؼِ شٌاسی سا دس لالة دسٍس پایِ هیگزاسًذ.

توانایی های الزم رشته حقوق

جساست ،لذست استذالل ،خاللیت رٌّی ٍ في تیاى خَب الصهِ هَفمیت دس ایي سشتِ است .هوکي است
کِ تِ دست آٍسدى لیساًس حمَق کاس دشَاسی ًثاشذ اها حمَلذاى شذى تسیاس هشکل است .چشا کِ

ػلن حمَق اهشٍصُ تا جاهؼِ شٌاسی ،سٍاًشٌاسی ٍ ػلَم فلسفی آهیختِ شذُ است ٍ یک حمَلذاى تایذ اص
ایي ػلَم اطالػات کافی داشتِ تاشذ.
ّوچٌیي یک داًشجَی حمَق تشای ایي کِ دس سشتِ خَد هَفك گشدد الصم است تِ صتاى ٍ ادتیات فاسسی
هسلط تاشذ چَى هٌطك حمَق دس ضوي ایي کِ شثاّت ّای صیادی تِ هٌطك سیاضی داسد ،یک هٌطك
الٌاػی ٍ خطاتی است.
یؼٌی یک حمَلذاى تایذ تتَاًذ کساًی سا کِ هَسد خطاب اٍ لشاس هی گیشًذ ٍ یا دادگاّی کِ هاهَس
سسیذگی تِ دػَا است ،تا صتاى سلیس ٍ تلیؾ لاًغ کٌذ ،دس ًتیجِ تایذ تِ صتاى ٍ ادتیات هسلط تاشذ .دس
ضوي تایذ اطالػاتی اص سیاضیات داشتِ تاشذ.

موقعیت شغلی و درآمذ رشته حقوق در ایران

دس حال حاضش تِ دلیل تَسؼِ ایي سشتِ ٍ تؼذاد صیاد فاسؽ التحصیالى آى ،کِ اص داًشگاّْای دٍلتی ٍ
ؿیش دٍلتی ٍاسد تاصاس کاس هی شًَذ ،یافتي کاس هٌاسة تشای فاسؽ التحصیل لیساًس تا دشَاسی ّایی تَام
است ٍ تخصَص هتماضیاًی کِ ػاللِ هٌذ تِ کاس خاصی دس ایي سشتِ ّستٌذ ،هثل هتماضیاى ٍکالت ،تا
هحذٍدیت ّایی هَاجِ هی شًَذ.
اها دس کل یک داًشجَی خَب ٍ ػاللِ هٌذ هی تَاًذ پس اص گَاّی لیساًس تِ شـل ّای هتٌَػی هثل
ٍکالت دػاٍی دادگستشی ،هشاٍس حمَلی تاًک ّا ،شْشداسی ّا ،ششکت ّا ٍ ٍصاستخاًِ ّا ٍ سشدفتشی
دفاتش اسٌاد سسوی جزب گشدد ٍ دسآهذ هٌاسثی کسة کٌذ.

درس ها و واحذهای رشته حقوق
دروس پایه:

همذهِ ػلن حمَق ،حمَق جضای ػوَهی ،حمَق اساسی ،حمَق هذًی ،هثاًی ػلن التصاد ،ػشتی ،هالیِ
ػوَهی ،هثاًی جاهؼِ شٌاسی.
دروس اصلی و تخصصی:

آئیي دادسسی هذًی  ،هتَى حمَلی  ،آئیي دادسسی کیفشی  ،حمَق اساسی  ،حمَق جضای ػوَهی  ،حمَق
تیي الوللی ػوَهی  ،حمَق ساصهاًْای تیي الوللی  ،حمَق اداسی ،اصَل فمِ ،هتَى فمِ ،حمَق تجاست،

لَاػذ فمِ ،حمَق تطثیمی ،ادلِ ثثات دػَی  ،حمَق کاس ،پضشکی لاًًَی ،کاس تحمیمی ،حمَق تیي الوللی
خصَصی .تسلط تش صتاى ػشب ٍ فشاًسِ ّن تِ اؿلة داًشجَیاى حمَق تَصیِ هیشَد.
اهکاى اداهِ تحصیل دس ایي سشتِ تا همطغ دکتشی تخصصی تشای توام گشایشْای حمَق ٍجَد داسد.
دس حال حاضش تِ دلیل تَسؼِ ایي سشتِ ٍ تؼذاد صیاد فاسؽ التحصیالى آى ،کِ اص داًشگاّْای دٍلتی ٍ
ؿیشدٍلتی ٍاسد تاصاسکاس هیشًَذ ،یافتي کاس هٌاسة تشای فاسؽ التحصیل لیساًس تا دشَاسی ّایی تَام
است ٍ تَیژُ هتماضیاًی کِ ػاللِ هٌذ تِ کاس خاصی دس ایي سشتِ ّستٌذ ،هثل هتماضیاى ٍکالت ،تا
هحذٍدیتّایی هَاجِ هیشًَذ.
اها دس کل یک داًشجَی خَب ٍ ػاللِهٌذ هیتَاًذ پس اص گَاّی لیساًس ٍ تا تکیِ تش هؼلَهات خَد
دس شـلّای هتٌَػی هثل ٍکالت دػاٍی دادگستشی  ،هشاٍس حمَلی تاًکّا  ،شْشداسیّا ،ششکتّا ٍ
ٍصاستخاًِّا ٍ سشدفتشی دفاتش اسٌاد سسوی هشـَل فؼالیت شًَذ.

