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مقدمه 
در دنیای به هم تنیده و پیچیده امروز ، اطالع رسانی و کسب خبر از پدیده های پیرامون حائز  اهمیت فزاوان است. در چنین 
وضعیتی، اشخاص موفق سعی می نمایند با بکارگیری شیوه ها و منابع جدید، تازه ترین اطالعات را کسب کرده تا بر اساس 
آن به  مناسبترین راه ممکن برای رسیدن به اهداف خود دست یابند. از این رو، جامعه حقوقی که ترکیب متنوعی از اساتید، 
دانشجویان، فارغ التحصیالن و صاحبان مشاغل حقوق اعم از قضاوت، وکالی دادگستری، سران دفاتر، مشاوران و کارشناسان 
حقوقی است؛ خود به عنوان یک جامعه ارزشمند و فراگیر، نیازمند روشهای مطمئنی برای انتقال اخبار و اطالعات مربوط به خود 

می باشند. 

بنابراین معرفی همه جانبه فرصتها، امکانات و شرایط متنوع دیگر مربوط به این جامعه اعم از حوزه های آموزشی و پژوهشی از 
یک طرف و آزمونها و مسایل مربوط به آنها از طرف یگر، ضرورتی انکار ناپذیر است. در این راستا، موسسه ماد دانش پژوهان 
سعی نموده است که با فراهم آورن مجموعه حاضر به بخشی از این ضرورتهای پاسخ در خور دهد. مجموعه حاضر که حاوی 

اطالعات تقریبا جامعی در خصوص:

مقاطع آموزشی رشته حقوق )معرفی گرایش ها، مواد و ضرایب امتحانی، ظرفیتها و منابع معتبر هر گرایش( 

بهمراه  وکالت، سردفتری، مشاوره حقوقی  آزمونهای قضاوت،  امتحانی  و ضرایب  مواد  درباره شرایط شرکت،  اطالعات مفیدی 
مهمترین نکات مربوط به هر آزمون( لیست کاملی از آدرسهای اینترنتی نهادها، ارگانها، انجمنهای حقوقی کشور و معرفی آنها 
عناوین مجالت حقوقی کشور با تعیین درجه علمی آنها لیست کاملی از پایان نامه های مرتبط با رشته حقوق و ... می باشد. 
امید که دانشجویان، داوطلبان و عالقه مندان محترم با ارائه نظریات خود ما را در ایفای این وظیفه خطیر و حساس یاری نمایند. 
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1. مقدمه
کارشناسی حقوق به منظور هماهنگ ساختن آموزش حقوق در دانشکده های حقوق کشور و منطبق ساختن آن با آئین نامه 
های آموزش عالی مصوب شورای عالی برنامه ریزی برنامه ای , به وسیله کمیته تخصصی حقوق گروه علوم انسانی تهیه و تدوین 

یافته است .

2. تعریف و هدف 
دوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن : آموزش فقه اسالمی و 
حقوق عرفی  و تربیت افراد برای رفع نیازمندیهای قضائی , وکالت دعاوی در دادگستری , سردفتری اسناد رسمی , مشاوره حقوقی 

در وزارتخانه ها و نهادها و بنیادها و کمک به احقاق حقوق کشور در سطح بین الملل است .

3. طول دوره
طول دوره کازشناسی زشته حقوق  مطابق آئین نامه آموزشی  مصوب شورا یعالی برنامه ریزی 4  تا 6سال است که به طور معمول 

در 4 سال و طی 8 ترم تحصیلی ارائه میگردد . 
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سی رشته حقوق
مقطع کارشنا

4.  دروس دوره کارشناسی رشته حقوق 

تعداد واحدتعداد واحددروس عمویم 

2متون فقه 23اندیشه های  اسالیم 1

2متون فقه 24اندیشه های  اسالیم 2

1حقوق تجارت 1 اشخاص 2اخالق و تربیت اسالیم

کتها 2انقالب اسالیم ایزان 2حقوق تجارت 2 �ش

2حقوق تجارت 3 اسناد تجاری2تاریــــخ اسالم

 2تفس�ی موضویع قرآن 
گ

2حقوق تجارت 4 ورشکست�

2حقوق مد�ن 2 اموال و مالکیت 3زبان فاریس

3حقوق مد�ن 3 کلیات قراردادها 3زبان خارجه

2حقوق مدن 4 الزامات خارج از قراردادها1تربیت بد�ن 1

3حقوق مد�ن 5 خانواده1تربیت بد�ن 2

1جمعیت و تنظیم خانواده

ن قسمت الف دروس پایه  3حقوق مد�ن 6 عقود مع�ی

ن قسمت ب 2مقدمه علم حقوق  3حقوق مد�ن 7 عقود مع�ی

3حقوق مد�ن 8 شفعه و وصیت وارث 3حقوق جزای عمویم 1

ن دادریس مد�ن 21حقوق اسایس 1 2آئ�ی

حقوق مد�ن 1 اشخاص و حمایت از 
محجورین

ن دادریس مد�ن 12 2آئ�ی
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تعداد واحدتعداد واحددروس عمویم 

ن دادریس مد�ن 23مبا�ن علم اقتصاد  2آئ�ی

2متون حقو�ق 1 به زبانهای خار�ب 1عر�ب 

2متون حقو�ق 2 زبان خار�ب تخصیص 2مالیه عمویم

ن دادریس کیفری 21مبا�ن جامعه شنایس  2آئ�ی

ن دادریس کیفری 2دروس اصیل و تخصیص 1آئ�ی

1کار تحقی�ق 31حقوق اسایس 2

1کار تحقی�ق 22حقوق جرای عمویم 2

ن الملل خصویص 21حقوق جزای عمویم 3 2حقوق ب�ی

ن الملل عمویم 1 ن الملل خصویص 22حقوق ب�ی 2حقوق ب�ی

ن الملل عویم 2 2جرم شنایس 2حقوق ب�ی

3حقوق جزای اختصایص 21حقوق اداری 1

2حقوق جزای اختصایص 22حقوق اداری 2

2حقوق جزای اختصایص 23اصول فقه 1

2قواعد فقه 21اصول فقه 2

1قواعد فقه 2 2متون فقه 1

2حقوق تطبی�ق2متون فقه 2
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سی رشته حقوق
مقطع کارشنا

دروس دوره کارشناسی رشته حقوق 

تعداد واحدتعداد واحدبقیه دروس اختصایص 

1دادریس اختصایص کیفری 2ادله اثبات دعوی 

1تاریــــخ حقوق2حقوق کار

1مالکیت معنوی 2پزش� قانو�ن 

1فلسفه حقوقدروس اختیاری 

1کارآموزی قضا�ی )عمیل(1بزهکاری اطفال 1

1جامعه شنایس حقوق1بزهکاری اطفال 2 

1رویه قضا�ی1پلیس علیم 

1حقوق و کامپیوتر1کیفرشنایس 

1حقوق قضا�ی1حقوق دریا�ئ 

1حقوق ارتباطات 1حقوق هوا�ئ 

ن الملیل  1آمار1داوری ب�ی

ن الملل 
20عمویم                              1اصول روابط ب�ی

15پایه                          1آیات االحکام 

94اصیل و تخصیص   1حقوق ثبت 

6اختیاری  1حقوق بیمه 

135جمع کل1حقوق بان� 

1اصطالحات حقو�ق به زبان عر�ب 

ن اجتمایع  1تام�ی

1حقوق ب�ش در اسالم 

1احوال شخصیه در فقه عامه 

* گذراندن 6 واحد اختیاری الزامی است

* به تشخیص دانشکده هر یک از دروس یک واحدی پایه – اصلی تخصصی – اختیاری می تواند دو ساعت در هفته تدریس 
شود.

5. نکات مهم 
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مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق )سراسری( 
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سری( 
سرا

سته حقوق )
سی ارشد ناپیو

مقطع کارشنا

1. مقدمه
های  دوره  کیفیت  بررسی  برای  الزم  های  زمینه  ایجاد  کشور  نیاز  مورد  متعهد  و  متخصص  انسانی  نیروی  تامین  منظور  به 
کارشناسی موسسات آموزش عالی و فراهم آوردن رقابت سالم برای راهیابی به مقاطع تحصیلی باالتر، وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری هر سال اقدام به برگزاری ازمون کارشناسی ارشد ناپیوسته می نماید. 

2.شرایط متقاضیان و داوطلبان
داوطلبان الزم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و از لحاظ مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشند. 

1-2  شرایط عمومی 
الف( اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ب( ملزم بودن به احکام عملی اسالم )انجام دادن واجبات و پرهیز از محرمات( 

تبصره 1- مالک، وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است 

تبصره 1- اقلیتهای دینی )ادیان رسمی( مندرج در قانون اساسی از این شرایط مستثنی هستند. )به شرط عدم تجاهر 
به نقض احکام اسالم( 

ج- عدم احراز عناد )نه اعتراضی( نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران 

تبصره . در صورتی که داوطلب سابقا با نظام جمهوری اسالمی عناد داشته باید تغییر او احراز شود. 

د- نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آن. 

ن- عدم احراز فساد اخالقی 

و- عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شوون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال 

هـ- برخورداری از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر 

ی- کارکنان رسمی دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی برای ادامه تحصیل در 
داخل کشور نیازی به طی مراحل گزینش ندارند. 

2-2 شرایط اختصاصی 
الف- داشتن مدرک کارشناسی )لیسانس( یا کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( یا دکتری حرفه ای یا اشتغال به تحصیل در سال 
آخر مقطع کارشناسی که مدرک مذکور مورد تایید شورای عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد. 

ب- فارغ التحصیالن و دانشجویان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون 
قید و شرط وزارتخانه، سازمان و یا نهاد دولتی مربوطه را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و نزد خود نگاهدارند. 

ج- سایرشرایطی که هر سال در دفترچه مربوط قید خواهد شد. 

3- نکات مهم 
متولی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق )سراسری( و احراز شرایط و صالحیت داوطلبان شرکت کننده در آن، سازمان 

سنجش آموزش کشور است. 

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حقوق )سراسری( در حال حاضر دارای 9 گرایش بشرح ذیل می باشد : 

1-حقوق خصوصی 

2-حقوق جزا و جرمشناسی 
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3-حقوق بین الملل

 4-حقوق عمومی 

5- حقوق بشر 

6-حقوق مالکیت فکری 

7- حقوق محیط زیست 

8-حقوق اقتصادی

9-حقوق تجارت بین الملل 

زمان برگزاری آزمون معموال زمستان هر سال )اسفند ماه( می باشد. 

دانشگاههای پیام نور ، غیرانتفاعی و دوره های شبانه زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری هستند. 

تعداد پذیرش دانشجو و تعیین دانشگاهها و مراکز عالی پذیرنده هر سال طبق نظر سازمالن سنجش آموزش کشور مشخص 
می شود. 

واحدهای تحصیلی گرایش های مختلف این مقطع )بغیر از واحدهای پیش نیاز( مجموعه 32 واحد می باشد که 28 واحد آن 
آموزشی و 4 واحد آن در قالب نگارش پایان نامه )پژوهشی( می باشد. 

تعدادی از دانشگاهها برای پذیرش دانشجو در این مقطع اقدام به برگزاری مصاحبه علمی نیز می نمایند که به چنین شیوه ی 
پذیرش، طرح آ.ت.ت. یعنی پذیرش دانشجو از طریق آزمون تستسی و تشریحی گفته می شود. 

دروس متون حقوقی به زبان خارجی و متون فقه جزء مواد امتحانی مشترک بین کلیه  گرایش های رشته حقوق  در این مقطع 
می باشد. 

تبصره: در گرایش حقوق بین الملل،محیط زیست , تجارت بین الملل  و حقوق بشر درس متون فقه جزء مواد امتحانی آنها نمی 
باشد. 

4-مواد، ضرایب و منابع کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق )سراسری( 
4-1 گرایش حقوق خصوصی 

الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق خصوصی :

ضریبنام درس ردیف

3حقوق مدنی 1

1آئین دادرسی 2

1حقوق تجارت 3

1متون فقه 4

1متون حقوقی5
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ب- منابع گرایش حقوق خصوصی :

ناشرنویسندهنام کتاب

حقوق مدنی 

اندک�ق نارص کاتوزیان1- قانون مد�ن در نظم حقوق کنو�ن  ن م�ی

اندک�ق نارص کاتوزیان2- اموال و مالکیت  ن م�ی
انتشاردک�ق نارص کاتوزیان3- اعمال حقو�ق
انتشاردک�ق نارص کاتوزیان4- وقایع حقو�ق

ن )1( گنج دانش دک�ق نارص کاتوزیان5- درسها�ی از عقود مع�ی

ن 2 گنج دانشدک�ق نارص کاتوزیان6- درسها�ی از عقود مع�ی

مجددک�ق مهدی شهیدی7- حقوق مد�ن 3

مجددک�ق مهدی شهیدی8- حقوق مد�ن 6

مجددک�ق مهدی شهیدی9- سقوط تعهدات 

اندک�ق سید حسن صفا�ی و دک�ق اسدهللا امایم10-مخترص حقوق خانواده  ن م�ی

اندک�ق نارص کاتوزیان 11-خقوق مد�ن خانواده  ن م�ی

اندک�ق نارص کاتوزیان 12- شفعه، وصیت ارث ن م�ی

سمتدک�ق سید حسن صفا�ی و دک�ق سید مرتیصن قاسم زاده13-اشخاص محجورین 

حقوق تجارت 

سمتدک�ق ربیعا اسکی�ن 1- دوره کامل حقوق تجارت 

اندک�ق محمود عرفا�ن 2-دوره کامل حقوق تجارت  ن م�ی

دادگس�قدک�ق حسن ستوده تهرا�ن 3-دوره کامل حقوق تجارت 
گ

ن قائم مقام فراها�ن4- حقوق تجارت ورشکست� اندک�ق محمد حس�ی ن م�ی

چییل و دیگران 5-قانون تجارت در نظم حقوق کنو�ن  دارالفکر قمدک�ق محمد دم�ی

آئین دادرسی مدنی 

ن دادریس مد�ن )1،2،3( اندک�ق عبدهللا شمس1-آئ�ی ن م�ی

ن دادریس مد�ن  2-قانون آئ�ی

3-قانون اجرای احکام مد�ن 

توجه: فهرست منابع گرایشهای حقوق اقتصادی، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت بین الملل همانند گرایش حقوق خصوصی 
می باشد. 
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4-2 گرایش حقوق جزا و جرمشناسی 
الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق جزا و جرمشناسی 

ضریبنام درس ردیف

2حقوق جزای عمویم 1

2حقوق جزای اتصایص2

ن دادریس کیفری3 2آئ�ی

1متون فقه4

1متون حقو�ق5

ب- منابع گرایش حوق جزا و جرمشناسی

ناشرنویسندهنام کتاب

حقوق جزای عمومی

ان دک�ق محمد عیل اردبییل 1- حقوق جزای عمویم )جلد 2و1( ن م�ی

گنج دانش دک�ق پرویز صانیع 2-حقوق جزای عمویم )جلد 2 و1(

ان دک�ق ایرج گلدوزیان 3-بایسته های حقوق جزای عمویم  ن م�ی

دادآفریندک�ق رضا نوربها4-زمینه حقوق جزای عمویم 

ندک�ق هوشنگ شامبیا�ق 5-حقوق جزای عمویم )جلد 2 و 1( ژوب�ی

حقوق جزای اختصاصی

دانشگاه تهران دک�ق ایرج گلدوزیان 1-حقوق جزای اختصایص

مجددک�ق ایرج گلدوزیان 2-محشای قانون مجازات اسالیم 

ن م�ی محمد صاد�ق 3-حقوق جزای اختصایص )3 و 2( اندک�ق حس�ی ن م�ی

اندک�ق محمد هادی صاد�ق 4-حقوق جزای اختصایص )1( ن م�ی

ندک�ق هوشنگ شامبیا�ق 5-حقوق جزای اختصایص )جلد 3و2و1( ژوب�ی

6-قانون مجازات اسالیم مصوب 1370 و 1375

7- قانون چک )اصال� 1382(

آئین دادرسی کیفری

ن دادریس کی�ن )جلد 2 و1( سمتدک�ق محمد آشوری 1- آی�ی
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ن دادریس کیفری )5 جلد( اندک�ق محمود آخوندی 2- آئ�ی ن م�ی

ن دادریس کیفری مصوب 1378 3-قانون آئ�ی

4- قانون اصالح تکیل دادگاههای عمویم و انقالب 1381 

ن نامه قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمویم و  5- آئ�ی
انقالب مصوب 1382 

4-3 گرایش حقوق بین الملل 
الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق بین الملل

ضریبنام درس ردیف

ن الملل عمویم 1 2حقوق ب�ی

ن الملل خصویص2 1حقوق ب�ی

1حقوق تعهدات 3

1حقوق اسایس 4

2متون حقو�ق5

ب- منابع گرایش حقوق بین الملل

ناشرنویسندهنام کتاب

حقوق بین الملل عمومی 

ن الملل عمویم  گنج دانش دک�ق محمدرضا ضیا�ی بیگدیل1-حقوق ب�ی

ن الملل عمویم )جلد 2 و1( ان دک�ق سید باقر م�ی عبایس 2- حقوق ب�ی ن م�ی

ن الملیل ان دک�ق رضا مویس زاده 3-حقوق معاهدات ب�ی ن م�ی

گنج دانش دک�ق محمدرضا ضیا�ی بیگدیل 4- حقوق معاهدات 

ن الملل شهر دانش ربکا واالس 5- حقوق ب�ی

ن الملیل ان دک�ق رضا مویس زاده 6-سازمانها ب�ی ن م�ی

حقوق بین الملل خصوصی

ن الملل خصویص
ی 1- حقوق ب�ی آگاهدک�ق محمد نص�ی

ن الملل خصویص اندک�ق نجاد عیل المایس 2-حقوق ب�ی ن م�ی

ن الملل خصویص اندک�ق محمود سلجو�ق 3-بایسته های حقوق ب�ی ن م�ی

حقوق اسایس
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اندک�ق ابوالفضل قایصن1-بایسته های حقوق اسایس ن م�ی

اندک�ق محمد هاضیم2- حقوق اسایس جمهوری اسالیم ایران )جلد 1 و 2( ن م�ی

مجدام�ی ساعد وکیل و پوریا عسگری 3- قانون اسایس در نظم حقوق کنو�ن 

حقوق تعهدات 

اندک�ق نارص کاتوزیان1-قانون مد�ن در نظم حقوق کنو�ن  ن م�ی

انتشاردک�ق نارص کاتوزیان 2- اعمال حقو�ق 
انتشار دک�ق نارص کاتوزین 3- وقایع حقو�ق

مجددک�ق مهدی شهیدی 4-حقوق مد�ن 3

4-4 گرایش حقوق عمومی 
الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق عمومی 

ضریبنام درس ردیف

2حقوق اداری1

2حقوق اسایس2

ن الملل عمویم 3 1حقوق ب�ی

1متون فقه4

1متون حقو�ق5

ب- منابع گرایش حقوق عمومی 

ناشرنویسندهنام کتاب

حقوق اداری 

طوسدک�ق عبدالحمید ابوالحمد1-حقوق ادرای ایران 

اندک�ق رضا مویس زاده 1- حقوق اداری )جلد 2 و 1( ن م�ی

اندک�ق ویل اله انصاری 3-کلیات حقوق ادرای  ن م�ی

سمتدک�ق منوچهر موتم�ن طباطبا�ی 4-حقوق ادرای 

5-قانون استخدام کشوری 

6= قانون بازریس کل کشور   
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7- قانون شورای اسالیم شهر و روستا با اصال�1382

8- قانون نظام هماهنگ پرداخت

9- الیحه قانو�ن اختیارات استانداران و فرمانداران 

حقوق اساسی 

اندک�ق ابوالفضل قایصن 1- بایسته های قوق اسایس  ن م�ی

اندک�ق محمد هاشیم 2-حقوق اسایس جمهوری اسالیم ایران )جلد 2 و 1( ن م�ی

مجدام�ی ساعد وکیل- پوریا عسگری 3- قانون اسایس در نظم حقوق کنو�ن 

ن الملل عمویم  حقوق ب�ی

ن الملل عمویم  گنج دانش دک�ق محمدرضا ضیا�ی بیگدیل 1-حقوق ب�ی

ن الملل عمویم )جلد 2 و1( ان دک�ق سید باقر م�ی عبایس 2-حقوق ب�ی ن م�ی

ن الملیل  اندک�ق رضا مویس زاده 3-حقوق معاهدات ب�ی ن م�ی

ن الملیل 
ان دک�ق رضا مویس زاده 4-سازمانهای ب�ی ن م�ی

گنج دانشدک�ق محمدرضا ضیا�ی بیگدیل5- حقوق معاهدات 

ن الملل  شهر دانش زبکا واالس 6-حقوق ب�ی

ن الملل عمویم ) 1و2 ( ان-دک�ق رضا مویس زاده 7- بایسته های حقوق ب�ی ن م�ی

4-5 گرایش حقوق بشر 
الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق بشر 

یبنام درس ردیف رصن

ن الملل عمویم 1 2حقوق ب�ی

3حقوق اسایس2

ن الملیل3 2سازمانهای ب�ی

1حقوق تعهدات 4

ن دادریس 5 1حقوق جزا و آئ�ی

2متون حقو�ق6
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ب- منابع گرایش حقوق بشر 

4-6 گرایش حقوق مالکیت فکری 
الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق مالکیت فکری 

ضریبنام درس ردیف

3حقوق مد�ن 1

2حقوق تجارت 2

1متون فقه 3

3متون حقو�ق4

ب- منابع گرایش حقوق مالکیت فکری 

منابع مشترک با سایر گرایشها، قابل استفاده می باشد. 

4-7 گرایش حقوق محیط زیست 
الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق محیط زیست 

ضریبنام درس ردیف

ن الملل عمویم 1 2حقوق ب�ی

2حقوق جزای اختصایص 2

2حقوق اداری  3

3متون حقو�ق4

ب- منابع گرایش حقوق محیط زیست 

منابع مشترک با سایر گرایشها، معتبر و قابل استفاده است. 

4-8 گرایش حقوق اقتصادی 
الف- مواد و ضرایب گرایش حقوق اقتصادی 

ضریبنام درسردیف

3حقوق مد�ن1

1حقوق تجارت2
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ن دادریس مد�ن3 1آئ�ی

1متون فقه4

1متون حقو�ق5

ب- منابع گرایش حقوق اقتصادی 

منابع مشترک با سایر گرایش ها، قابل استفاده و معتبر است. 

4-9 گرایش حقوق تجارت بین الملل
الف : موائد و ضرایب گرایش حقوق تجارت بین الملل

ضریبنام درسردیف

2حقوق مد�ن 1

1حقوق تجارت2

1حقوق ب�ین الملل عمو یم 3

ن الملل خصویص 4 1حقوق ب�ی

2متون حقو�ق 5

ب:منابع گرایش حقوق تجارت بین الملل 

منابع مشترک با سایر گرایش ها معتبر و قابل استفاده است .

5. منابع مشترک گرایش های کارشناسی ارشد رشته حقوق
گفتنی است که برای مطالعه دروس مشترک گرایشها می توانید به منابع ذیل رجوع بفرمایید. 

متون فقه

وا�ن  1 -لمعه دمشقیه دارالفکر قمعیل ش�ی

   2-تحریر الروضه

)ترجمه فاریس :فقه استدالیل(

دک�ق آی�ق و دک�ق امی�ن

جم فاریس : دادمرزی ( طاها)م�ق

ح لمعه مجددک�ق اسداله لط�ن   3-مباحث حقو�ق �ش

متون حقو�ق

  1-Law made simpleان- مجد ن م�ی

 2-G.C.S.E Lawمجد

3-Law textsان ن م�ی
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6- اسامی و ظرفیت دانشگاههای دارای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق
نکته: اسامی و ظرفیتهای ذیل با توجه به آمار اعالمی سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1385 است. 

ضمنا برای آگاهی از میزان شهریه و شرایط اختصاصی هر واحد دانشگاهی به دفترچه های منتشره هر سال مراجعه فرمایید.

6-1 دانشگاههای دولتی )روزانه( و غیر انتفاعی به تفکیک گرایش

مالحظالتظرفیت پذیرشدانشگاه محل تحصیل 

نبمسال 
اول

نیمسال 
دوم

1126- حقوق خصوصی

ن الملیل امام خمی�ن )ره( قزوین -6دانشگاه ب�ی

-20دانشگاه پیام نور مرکز تهران 

یز  -6دانشگاه ت�ب

-5دانشگاه تربیت معلم تهران 

-7دانشگاه تهران 

پردیس قم- پذیرش ا طریق طرح آ.ت.ث-6دانشگاه تهران

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

از  پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-3دانشگاه ش�ی

از  از -10دانشگاه ش�ی ن الملل ش�ی پذیرش از طریق آ.ت.ث محل تصیل واحد ب�ی

-7دانشگاه عالمه طباطبا�ی

فقط زن )فاقد خوابگاه(-5دانشگاه قم 

فقط مرد )فقط خوابگاه(-5دانشگاه قم

-3دانشگاه کاشان 

-6دانشگاه مازندران 

فقه و حقوق اسالیم -3مدرسه عایل شهید مطهری 

دانشگاه غ�ی انتفایع غ�ی دول�ق علم و

 فرهنگ- وابسته به جهاد دانشگایه 

محل تحصیل تهران-15

متمرکز -15دانشگاه مفید- قم )غ�ی انتفایع(

نیمه متمرکز -15دانشگاه مفید – قم )غ�ی انتفایع( 
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موسسه آموزش عایل غ�ی لنتفایع و غ�ی دول�ق  
محدث نوری )ره( -نور

15-

1126- حقوق بین الملل

-20دانشگاه پیام نور مرکز تهران 

-8دانشگاه تهران 

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

از پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-3دانشگاه ش�ی

-7دانشگاه عالمه طباطبا�ی

متمرکز -15دانشگاه مفید قم )غ�ی انتفایع( 

نیمه متمرکز -5دانشگاه مفید – فم )غ�ی انتفایع( 

1126- حقوق جزا و جرم شناسی

-20دانشگاه پیام نور مرکز تهران 

-5دانشگاه تربیت مدرس 

-7دانشگاه تهران 

پردیس قم- پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-6دانشگاه تهران 

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

از  پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-2دانشگاه ش�ی

-7دانشگاه عالمه طباطبا�ی 

فقر مرد )فاقد خوابگاه(-5دانشگاه قم 

فقط زن )فاقد خوابگاه( -5دانشگاه قم

-3دانشگاه مازندران 

دانشکده علوم قضا�ی و خدمات ادرای – 
ی  دادگس�ق

30-

فقه و حقوق اسالیم -3مدرسه عایل شهید مطهری 

متمرکز-5دانشگاه مفید – قم )غ�ی انتفایع(

-15دانشگاه مفید – قم )غ�ی انتفایع(

1126-حقوق عمومی

یز  -5دانشگاه ت�ب

-8دانشگاه تهران 
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پردیس قم- پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-4دانشگاه تهران 

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

از  پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-3دانشگاه ش�ی

-7دانشگاه عالمه طباطبا�ی

1126- حقوق بشر

-8دانشگاه تهران 

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

-7دانشگاه عالمه طباطبا�ی 

متمرکز -15دانشگاه مفید- قم )غ�ی انتفایع(

نیمه متمرکز -5دانشگاه مفید – قم )غ�ی انتفایع (

1126- حقوق مالکیت فکری

-7دانشگاه تهران 

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

1126- حقوق محیط زیست
-12دانشگاه شهید بهش�ق

1126- حقوق اقتصادی

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

-7دانشگاه عالمه طباطبا�ی 

1126-حقوق تجارت بین الملل

-12دانشگاه شهید بهش�ق 

6-2  دانشگاههای دولتی )نوبت دوم( به تفکیک گرایش 

مالحظالتظرفیت پذیرشدانشگاه محل تحصیل 

نبمسال 
اول

نیمسال 
دوم

1126- حقوق خصوصی

ن الملیل امام خمی�ن )ره(- قزوین  -4دانشگاه ب�ی
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سری( 
سرا

سته حقوق )
سی ارشد ناپیو

مقطع کارشنا

-5دانشگاه تهران 

پردیس قم- پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-6دانشگاه تهران 

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

از  پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-2دانشگاه ش�ی

-5دانشگاه عالمه طباطبا�ی 

فقط زن )فاقد خوابگاه(-7دانشگاه قم 

فقط زن )فاقد خوابگاه(-7دانشگاه قم 

-2دانشگاه کاشان 

-8دانشگاه مازندران 

1126- حقوق بین الملل

-4دانشگاه تهران 

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

از  پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-1دانشگاه ش�ی

-5دانشگاه عالمه طباطبا�ی

1126- حقوق جزا و جرم شناسی

-5دانشگاه تهران 

پردیس قم – پذیرش از طریق طرح آت.ث-3دانشگاه تهران 

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

از  پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-2دانشگاه ش�ی

-5دانشگاه عالمه طباطبا�ی

فقط مرد )فاقد خوابگاه(-7دانشگاه قم 

فقط زن )فاقد خوابگاه(-7دانشگاه قم

-5دانشگاه مازندران 

1126- حقوق عمومی 

-4دانشگاه تهران

پردیس قم- از طریق طرح آ.ت.ث-4دانشگاه تهران

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

از  پذیرش از طریق طرح آ.ت.ث-1دانشگاه ش�ی
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-5دانشگاه عالمه طباطبا�ی

1126- حقوق بشر

-5دانشگاه تهران 

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

-5دانشگاه عالمه طباطبا�ی

1126- حقوق مالکیت فکری

-5دانشگاه تهران 

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

1126- حقوق محیط زیست

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

1126- حقوق اقتصادی

-3دانشگاه شهید بهش�ق 

-5دانشگاه عالمه طباطبا�ی 

1126- حقوق تجارت بین الملل

-2دانشگاه شهید بهش�ق 
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مقطع دکتری تخصصی )Ph.D( رشته حقوق 
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1. شرایط متقاضیان و داوطلبان 
 شرایط عمومی 

الف- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ب- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ج- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داولطبان مرد 

د- سایر شرایط عمومی مندرج در آگهی های پذیرش هر سال 

شرایط اختصاصی 
از  یکی  از  پذیرش  های  آگهی  در  مندرح  های  رشته  د  باالتر  یا  لیسانس(  )فوق  ارشد  کارشناسی  دانشنامه  بودن  دارا  الف- 

باشد.  رسیده  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تائید  مورد  که  کشور  از  خارج  یا  داخل  دانشگاههای 

تبصره 1- متقاضیان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در آزمون ورودی نمی باشند. 

تبصره 2- متقاضیان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بدون گذراندن پایان نامه حق شرکت در آزمون را ندارند. 

ب- کسب حد نصاب الزم در امتحانات ورود به دوره آزمون زبان عمومی، آزمون کتبی تخصصی و نمره کل( 

ج- دانشگاه ملزم به پر کردن ظرفیت رشته نمی باشد. 

د- سایر شرایط اختصاصی  مندرج در آگهی پذیرش هر سال 

2.  مراحل برگزاری آزمون: 
الف: آزمون زبان عمومی : کلیه داوطلبان باید در آزمون زبان عمومی  که دانشگاه برگزار می کند، شرکت کنند و حد نصاب الزم 

را کسب نمایند. قبولی در امتحان زبان عمومی شرط الزم برای شرکت در آزمون تخصصی می باشد. 

ب: آزمون دروس تخصصی: آزمون دروس تخصصی از مواد امتحانی رشته انتخابی داوطلب بوده و سطح سواالت در حد دانش 
و تجربیات فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد در هر رشته می باشد )در صورت وجود حد نصاب( احراز حد نصاب قبولی در 
آزمون کتبی الزامی است و معموال امتیاز آن 60 تا 70 از 100 می باشد. ضرایب دروس آزمون تخصصی به اختیار دانشگاه مربوطه 

تعیین می شود. 

ج: مصاحبه علمی : به منظور سنجش انگیزه های ادامه تحصیل، توانایی های تحقیق و غیره برگزار می شود. همچنین سوابق 
تحصیلی داوطلب بر اساس معدل کتبی دیپلم، میانگین نمرات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و سایر فعالیتهای علمی 

دانشجو در کسب امتیاز موثر می باشد. 

توجه: نمره کل داوطلب شامل مجموع امتیازات آزمون کتبی تخصصی، مصاحبه علمی و سوابق تحصیلی است و حداکثر امتیاز 
آن در آزمون هر رشته برابر 100 می باشد. 

توجه: تمامی مراحل ثبت نام، پذیرش و برگزاری ازمون دوره دکتری توسط دانشگه دارای آن مقطع برگزار می گردد. 
3. اسامی دانشگاهای داری مقطع دکتری تخصصی حقوق

در حال حاضر  دانشگاههای ذیل آزمون دوره دکتری رشته حقوق را برگزار می نمایند:

دانشگاه تهران: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل 

پردیس قم: حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی 

تربیت مدرس: حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی 
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دانشگاه شهید بهشتی: حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی 

دانشگاه پیام نور: حقوق بین الملل 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات : حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل،حقوق عمومی    

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهزان مرکز  : )اطالعات در دست تهیه می باشد(           

4. مراحل دوره 
دوره دکتری رشته حقوق به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. مرحله آموزشی از زمان پذیرفه شدن دانشجو در 
امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشی رساله )پروپوزال( ختم می شود. طول مدت مجاز مرحله آموزشی 

حداکثر 4 نیمسال است. 

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

دانشجویان دوره دکتری می توانند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت نام آنها در 
مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشی رساله است. 

طول دوره دکتری 8 نیم سال می باشد چنانچه دانشجو در این مدت نتواند رساله خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه 
تحصیل محروم می شود. 

دانشجویانی که در هر مرحله از دوره دکتری از ادامه تحصیل منصرف یا محروم می شوند. بنا به درخواست آنان تاییدیه ای 
مبنی بر گذراندن واحدهای درسی دوره دکتری به آنان داده می شود. 

5. تعداد واحدها و نمره قبولی 
مجموع واحدهای دوره دکتری حقوق بین 36 تا 42واحد می باشد. 

تعداد واحدهای مرحله آموزشی دوره، بین 12 تا 18 واحد درسی می باشد. دانشجو موظف است این تعداد را در مدت مجاز دوره 
زیر نظر استاد راهنما و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی گروه با موفقیت بگذراند. 

تعداد واحدهای رساله در مرحله پژوهشی بین 18 تا 24 واحد درسی می باشد. 

حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 است. در صورتی که نمره دانشجو در یک درس کمتر از  14 باشد باید آن را تکرار کند. 
در هر حال، میانگین کل نمرات دانشجو نباید از 15 کمتر باشد. 

چنانچه میانگین کل نمره های دانشجو در مدت مجاز تحصیل در مرحله آموزشی به 15 نرسد از ادامه تحصیل محروم می گردد. 

6. امتحان جامع و دفاع از رساله 
امتحان جامع مقطع دکتری رشته حقوق به منظور ارزیابی خالقیت، قوه ابتکار و قابلیت های پژوهشی دانشجو است که به 
صورت شفاهی یا کتبی یا هر دو )به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی گروه( برگزار می گردد که نتیجه آن به صورت قبول یا 

رد می باشد. 

دانشجویانی که در امتحان جامع یک بار مردود شده باشند تنها یک بار دیگر مجاز هستند در امتحان جامع شرکت کنند. 

استاد راهنما به تقاضای دانشجو و موافقت کتبی استاد و با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی گروه حداکثر تا پایان نیمسال 
اول تحصیلی دانشجو تعیین می گردد. 

دانشجویان دوره دکتری می توانند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت نام آنها در 
مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشی رساله است. 

ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رساله پس از اعالم قبولی وی در امتحان جامع و تصویب طرح پژوهشی رساله 
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صورت می گیرد. 

دفاع از رساله حداقل دو نیمسال پس از تصویب طرح پژوهشی رساله می باشد. 
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1. آزمون قضاوت 
قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران همه ساله از کسانی که دارای لیسانس قضایی یا الهیات )گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی( 
یا لیسانس دانشگاه علوم قضایی وابسته به دادگستری هستند و طالب حوزه های علمیه که دوره سطح را تمام کرده باشند از 

طریق انتشار آگهی و آزمون اقدام به جذب و استخدام از متقاضیات امر قضا می نماید. 

1- شرایط متقاضیان امر قضا 
طبق تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون گزینش و اتسخدام قضات مصوب 1379/1/31 شرایط داوطلبان و متقاضیان به 

شرح ذیل می باشد : 

الف- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

ب- ایمان و عدالت و تعهد عمل نسبت به موازین اسالمی و وفاداری به نظام جمهوری اسالمی ایران 

ج- نداشتن سوء پیشینه کیفری 

د- داشتن حداقل 22 سال تمام 

و- داشتن صحت مزاج و توانایی کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 

هـ- طهارت مولد 

ی- انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی یا سپردن تعهد طبق قانون 

2- مواد آزمون قضات 

ضریبنام درس ردیف

ن دادریس مد�ن 1 3آی�ی

ن دادریس کیفری 2 3آی�ی

2ادبیات عر�ب و متون فقه 3

2زبان خارجه4

1حقوق مد�ن و تجارت 5

1حقوق جزای عمویم و اختصایص6

1معارف و احکام اسالیم7

1ادبیات فاریس 8

برای اطالع بیشتر از زمان آزمون، ظرفیتهای پذیرش هر سال و سایر اطالعات مورد نیاز مراجعه کنید به آدرسهای اینترنتی زیر: 

www.judicary.ir 1-سایت رسمی قوه قضایی

www.justice.ir 2- وزارت دادگستری ایران

www.Law-training.org 3-معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایی

http://www.judicary.ir
http://www.justice.ir
http://www.Law-training.org
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3-  نکات مهم در خصوص مشاغل قضایی و شغل قضاوت 

آزمون قضاوت به صورت تستی و چهار گزینه ای برگزار می گردد. 

تعیین تعداد قاضی مورد نیاز برای هر دوره با اداره کل کارگزینی قضایی قوه قضاییه می باشد. 

در آزمون کتبی نمره ها از یک تا بیست می باشد و حداقل نمره قبولی دوازده است. 

شرط قبولی طالب و داوطلب شغل قضاوت، اخذ حداقل نمره 12 از کتب زیر می باشد : 

کفایه االصول، مکاسب )بیع و خیارات(، تحریر الوسیله امام خمینی )قده( )مباحث قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات(، آیین 
دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی. البته طالبی که صالحیت علمی آنان جهت تصدی امر قضا بر اساس امتحانی که از طرف 

جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم به عمل می آید؛ تصدیق شود، از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشند. 

دارندگان مدرک کارشناسی از دانشکده علوم قضایی و خدمات ادرای که متعهد خدمت به قوه قضاییه می باشند از شرکت در 
آزمون معارف می باشدند. 

در مورد داوطلبان امر قضا پس از قبولی در آزمون نسبت به تعیین صالحیت آنان از طریق مصاحبه و گزینش توسط اداره 
آمد  اقدام مقتضی به عمل خواهد  و استخدام قضات  گزینش 

به موجب ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 76/10/1 مدت کارآموزی به طریق علمی و 
عملی حداقل یک سال و حداکثر 2 سال می باشد. 

پذیرفته شدگان پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره ی کارآموزی و انجام مراسم تحلیف، با ابالغ قضایی در محل خدمت تعیین 
شده، حاضر و به انجام وظیفه مشغول می شوند. )ماده 9 آئین نامه مذکور( 

در آزمون قضاوت نیز مانند آزمون وکالت تاکید بیشتر بر مواد قانونی است. ولی توصیه می شود داوطلبان برای تسلط کامل بر 
سواالت آزمون، به مطالعه منابع و کتب مرتبط بادروس آزمون بپردازند. 
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2. آزمون وکالت 
1-  سابقه تاریخی وکالت در ایران 

وکالء در ایران باستان گروهی از افراد بودند که سخن گویان قانون نامیده می شوند. در دوران معاصر، با تصویب قانون اصول 
تشکیالت عدلیه )مصوب 1329 هـ.ق( وکال به دو گروه رسمی و غیر رسمی تقسیم شدند؛ 

وکالی رسمی : وکالیی بودند که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده بودند. 

وکالی غیر رسمی: وکالیی بودند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و صرفا به صورت اتفاقی وکالت می نمودند. در سال 
1307 هـ.ش  عنوان وکیل رسمی و غیر رسمی حذف شد و مقرر گردید که فقط وکالء مجاز، حق حضور در محاکم و وکالت در آن 
را دارند. وکالی مجاز طبق قانون یاد شده شامل افراد واجد شرایط خدمت قضایی یا دارای سابقه خدمت قضایی و یا دارای سابقه 
وکالت دادگستری بوده و پروانه الزم را دریافت نموده باشند، می شد. سپس قانون وکالت )مصوب 1315 هـ.ش( وکالء را به 
سه درجه اول، دوم، سوم و یک گروه و صنف مجزای دیگر به نام کارگشا تقسیم نمود که برای هر کدام از این گروهها وظایف 
و اختیارات خاصی را بر شمرد. گفتنی است که در حال حاضر تقسیم بندی های گذشته از حیطه عمل و توجه خارج گردیده و 
افرادی که قادر به وکالت در محاکم هستند منحصر به دو گروه الف- وکالی پایه دادگستری )و کار آموزان( ب- وکالی اتفاقی می 

باشند. 

الف- وکالی پایه یک دادگستری: به آن دسته از اشخاصی که با شرکت در آزمون کارآموزان وکالی دادگستری )که مطابق ماده 1 
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می بایست هر  ساله حداقل یک بار برگزار گردد( قبول شده و پس از اتمام موفقیت 

آمیز دوره کارآموزی و اختبار موفق به اخذ پروانه وکالت دادگستری شده، اطالق می شود. 

از اخذ  گفتنی است که کارآموزان وکالت )مطابق تبصره ی 3 ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری( قبل 
پروانه ی وکالت، حق وکالت در دعاوی کیفری که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است، ندارند. بغیر از استثناء یاد شده 

کارآموزان وکالت می توانند تحت نظارت و هدایت وکیل سرپرست خود، وکالت دعاوی مختلف را بر عهده گیرند 

ب-وکالی اتفاقی : بر اساس ماده 2 قانون وکالت، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشته 
باشند، می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون مربوط برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم 
از طبقه سوم وکالت نمایند. سایر شرایط و مدارک وکالت اتفاقی در آیین نامه های صدور جواز وکالت اتفاقی )موقت( مصوب 

78/3/3 رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده است.

2- شرایط الزم برای اخذ پروانه  وکالت دادگستری:
 بر اساس ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 شرایط الزم برای اخذ پروانه وکالت عبارتند از : 

الف- دارا بودن دانش نامه لیسانس یا باالتر رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی و یا معادل آنها از دروس حوزوی. 

ب- قبولی در آزمون کارآموی وکالی دادگستری و اتمام موفقیت آمیز دوره کارآموزی و اختبار کانون وکالی دادگستری 

ج- داشتن 25 سال سن یا بیشتر 

ر- اعتقاد داشتن به احکام و مبانی دین مقدس اسالم و التزام عملی به آن 

س- وفاداری به نظامی جمهوری اسالمی ایران 

ش- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری

ص- سابقه ی عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرقه های ضاله و معاند با اسالم و گروههایی که مرام نامه ی آن ها 
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مبتنی بر نفی ادیان الهی است نداشته باشد. 

و- عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسالمی ایران 

ی- به مواد مخدر اعتیاد نداشته و مشروبات الکلی استعمال ننمایند. 

تبصره 1- کانون های وکالء موظفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی صالح مربوط استعالم نمایند. 

تبصره 2- اقلیت های مذهبی رسمی از دارا بون شرایط مندرج در بند »د« معاف می باشند. 

3-اشخاصی که برای آنها پروانه وکالت و کارآموزی صادر نمی شود:
الف- اتباع خارجه 

ب- قضاوت و مستخدمین دولتی و بلدی مملکتی و بنگاههای که تمام یا قسمتی از سرمایه ی آن متعلق به دولت است در 
حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت 

اجازه شورای دانشگاه 

ج- محجورین و همچنین کسانی که سن آن ها کمتر از 25 سال می باشد. 

د- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی 

س- اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر – افیون و اعمال منافی عفت. و- محکومین به جنایت مطلقا 
و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شوون وکالت است به تشخیص هیات مدیره ی کانون و یا آن ها به 

موجب قانونن مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است. 

هـ- کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه  های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. 

ی- اشخاصی که طبق حکم محکم از وکالت محروم شده اند. )ماده 10 الیحه ی استقالل کانون وکالی دادگستری( 

4-مواد و ضرایب آزمون وکالت 

ضریبنام درس ردیف

3حقوق مد�ن 1

ن دادریس مد�ن2 3آی�ی

2حقوق جزا 3

2حقوق تجارت 4

ن دادریس کیفری 5 2آی�ی

1اصول فقه 6

ضمنا برای اطالع از شرایط آزمون هر سال، تعداد کارآموزان مورد نیاز هر کانون، تاریخ آزمون، ادرس و شماره تلفن کانونهای وکالی 
سراسر ایران به آدرسهای اینترنتی ذیل مراجعه نمایید : 

www.centralbar.ir   یا  www.iranbar.org

5- نکات مهم در ارتباط با وکالت 

http://www.centralbar.ir
http://www.iranbar.org
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آزمون وکالت به صورت تستی و چهار گزینه ای می باشد و پذیرفته شدگان در آزمون پس از طی مراحل گزینش ، کارآموزی و 
موفقیت در امتحان اختبار پروانه وکالت دادگستری را دریافت خواهند نمود. 

زمان برگزاری ازمون وکالت پاییز هر سال می باشد. 

تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه 
انقالب و رئیس کانون وکالی مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکالی هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ 

تصمیم می نماید. 

به موجب تبصره 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگکستری مصوب 1355/10/29 در مورد متقاضیان 
پروانه کارآموزی برای حوزه قضایی استان مرکز رعایت شرط حداکثر 40 سال سن و برای سایر حوزه های قضایی حداکثر 50 سال 

سن الزم الرعایه است. 

دارندگان لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه های علمیه قم که دارای حداقل 5 سال سابقه 
کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و 
بعد از 1373/4/15 با داشتن سی سال سابقه ی خدمت بازنشسته شوند با انجام نصف مدت کارآموزی بدون رعایت شرط سن 

می توانند پروانه وکالت تحصیل نمایند. )بند دوم الحاقی به ماده 8 استقالل کانون وکالی دادگستری( 

مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزیان خواهد بود )تبصره ی 3 ماده 2 قانون 
کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری( 

طول دوره کارآموزی وکالت به مدت 18 ماه زیر نظر وکیل سرپرست که سابقه وکالت آن در شهر تهران 7 سال و در شهرستان 
5 سال می باشد، است. 

در آزمون وکالت تاکید بیشتر بر مواد قانونی است ولی مطالعه منابع دیگر و از جمله کتابهای مرتبط با دروس و موارد آزمون 
وکالت خالی از فایده نمی باشد. 

نکته: اشخاص ذیل بدون گذراندن دوره کارآموزی و انجام اختبار، پروانه وکالت دادگستری اخذ می نمایند : 

الف- اشخاصی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه ی خدمت قضایی باشند و الاقل 5 سال ریاست یا عضویت 
دادگاه را داشته باشند؛ بدون داشتن دانش نامه لیسانس در صورتی که سلب صالحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی 

انتظامی قضات نشده باشد )بند الف ماده 8 الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری( 

 ب- دارندگان دانش نامه لیسانس حقوق که 5 سال سابقه ی خدمت قضایی داشته باشند و سلب صالحیت قضایی از طرف 
دادگاه عالی انتظامی قضات از آنها نشده باشد. )بند ب ماده 8 الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری اصالحی 1373 (

د- افسران بازنشسته نیروهای مسلح که دارای دانش نامه لیسانس حقوق بوده و حداقل 5 سال متوالی یا 8 سال متنواب 
در مشاغل سازمانی )یعنی 1-ریاست و عضویت دادگاه عالی و دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات ارتش 2-ریاست و 
عضویت دادگاههای نظامی 3- دادستان ارتش و معاون وی 4- دادیار و بازپرس و معاون بازپرس نظامی( خدمت نموده و از 
اشتغال به وکالت محروم نباشند. )ماده واحده قانون اجازه ی وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته 

نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 1351( 
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3- مشاوره حقوقی قوه قضایی 
در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )مصوب فروردین ماه 1379( و برآورده ساختن 
اهداف مقرر در آن مرکز مشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان قوه قضاییه با توجه به شرایط و نیازهای موجود اقدام به برگزاری 

ازمون مشاوران حقوقی قوه قضایی و پذیرش متقاضیان می نماید. 

1-شرایط الزم برای اخذ پروانه مشاوره حقوقی قوه قضایی 
الف- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

ب- داشتن حداقل 24 سال و حداکثر 65 سال سن در  زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی 

ج- داشتن حداقل شناسنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی 

د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان 

ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تایید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق 

و- نداشتن سوء شهرت و عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و .... 

هـ- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی 

ی- عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقالبی، شهرداری 
ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز .

2- مواد و ضرایب آزمون مشاوره حقوقی 

ضریبنام درس ردیف

ن دادریس کیفری 1 -آئ�ی

ن دادریس مد�ن 2 -آئ�ی

-حقوق مد�ن 3

-حقوق تجارت4

-حقوق جزا 5

-حقوق ثبت و مقررات ثب�ق 6

-متون فقه 7

-امور حس�ب 8

 

شایان ذکر است که آزمون مشاوره حقوقی قوه قضایی زمان مشخص و معینی نداشته و با توجه به اعالم قبلی در جراید و 
روزنامه های کثیر االنتشار برگزار می گردد. همچنین برای اطالع بیشتر در خصوص نحوه آزمون، ظرفیتها و تاریخ آزمون و سایر 

اطالعات مرتبط با مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه به سایت اینترنتی این مرکز مراجعه بفرمایید. 

www.judciarybar.ir  :آدرس

http://www.judciarybar.ir
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3- نکات مهم 
آزمون مشاوره حقوقی قوه قضاییه به صورت تستی و چهار گزینه ای می باشد و متقاضیان پس از قبولی در آزمون و طی مراحل 

گزینش، مصاحبه و کارآموزی موفق به اخذ پروانه خواهند شد 

آزمون با توجه به تعداد متقاضیان و به تشخیص مرکز مشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان قوه قضایی برگزار می گردد. 

اعضای هیات علمی رسمی دانشکده های حقوق که دارای مدرک دکتری تایید شده بوده و دست کم سه سال سابقه تدریس 
در دروس حقوق دارند از شرکت در آزمون معاف می باشند )ماده 8 آئین نامه و تبصره آن( 

پذیرفته شدگانی که حداقل 16 ماه سابقه ی کار قضایی به تایید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضای رسمی هیئت های 
علمی دانشکده های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته های حقوقی باشند و حداقل 5 سال از 

آغاز استخدام رسمی آن ها گذشته باشد، از انجام دوره کارآموزی معاف خواهند بود. 

در آزمون مشاوره حقوقی قوه قضاییه تاکید بر مواد قانونی است. اما مطالعه کتب و جزوات مرتبط با مواد و دروس آزمون نیز 
توصیه می گردد. 
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4. سردفتر دفترخانه اسناد رسمی 
نظر گرفتن  در  با  و  اسناد رسمی مصوب 1354  قانون دفاتر  در  به شرایط مقرر  توجه  با  امالک کشور  و  اسناد   سازمان ثبت 

نماید.  می  رسمی  اسناد  دفتر  سر  پذیرش  به  اقدام  محل،  هر  نیازمندیهای 

شرایط الزم برای اخذ پروانه سر دفتری اسناد رسمی 

عالوه بر شرایط عمومی که در زمان اعالم آگهی ثبت نام از طرف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مشخص می شود، طبق مواد 
6،9 ، 12 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتران باید شرایط زیر را دارا باشند : 

الف- تابعیت ایران 

ب- داشتن حداقل 24 و حداکثر 50 سال سن

ج- دارا بودن لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده ی الهیات یا دانشکده ی سابق معقول و منقول و یا داشتن 
دو سال سابقه ی خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری و یا داشتن لیسانی از سایر دانشکده ها به شرط داشتن سه 
سال سابقه ی دفتریاری و یا داشتن تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم و یا داشتن پنج سال سابقه ی دفتریاری و قبول شدن 
در امتحان مخصوص سر دفتری و یا داشتن دیپلم کامل متوسطه و هفت سال سابقه ی دفتریاری درجه اول و یا اشتغال به 

دفتریاری اول و داشتن پانزده سال سابقه دفتریاری. 

د- محجور نبودن 

ر- محکوم نبودن به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری 

س- نداشتن پیشینه ی محکومیت به جنایات عمدی یا جنحه های منافی عفت یا جنحه های مستلزم محرومیت از بعضی 
حقوق اجتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی و تحت محاکمه نبودن به اتهام ارتکاب جنایات عمدی 

ش- عدم اعتیاد به مواد مخدر 

ل- عدم اشتهام به فساد عقیده 

م- دارا بودن صالحیت اخالقی 

ن- عدم اشتغال به قضاوت و یا وکالت دادگستری و عدم عضویت رد موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به 
استثناء اشتغال به تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی. 

و- عدم اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت. )این ماده مقرر می دارد که: تاجر کسی است که شغل معمولی 
خود را معامالت تجاری قرار بدهد( 

ی- عدم اشتغال به مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیار و سر دبیر )به استثناء نشریه 
کانون سر دفتران و مجالتی که صرفاً جنبه ی علمی داشته باشد.( 



39

وق
حق

ه 
شت

ل ر
ام

 ک
ای

نم
اه

ر

91305352

مواد و ضرایب آزمون سر دفتری اسناد رسمی 

ضریبنام درس ردیف

-حقوق ثبت1

ن نامه و مقررات ثب�ق 2 -آئ�ی

-حقوق مد�ن 3

-حقوق جزا 4

-حقوق تجارت 5

-ادبیات فاریس 6

-ادبیات عر�ب 7

برای اطالع بیشتر در خصوص تاریخ آزمون، منابع و ... عالوه بر آگهی ثبت نام آزمون، به سایتهای زیر مراجعه بفرمائید: 

www.sabt.gov.ir :سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

www.sabtteقran.ir :سایت اداره کل ثبت و اسناد استان تهران

www.notary.ir :سایت کانون سردفتران و دفتریاران

 

نکات مهم
مرجع تشخیص و احراز شرایط الزم برای اخذ پرونه سر دفتری اسناد رسمی، اداره کل امور اسناد و سر دفتران  سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور است. 

سن سر دفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال باشد.

ضرایب دروس آزمون سر دفتری اسناد و امالک بر عهده سازمان ثبت اسناد و امالک می باشد ولی شایان ذکر است که دروس 
حقوق ثبت و آئین نامه و مقررات ثبتی تعیین کننده می باشند. 

آزمون سر دفتری اسناد رسمی هر سال برگزار می شود و زمان آن هم غالبا زمستان می باشد. 

آزمون به صورت تستی  و چهار گزینه ای می باشد و متقاضیان پس از قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و اختبار به موجب 
ابالغ رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به مقام سر دفتری اسناد و امالک منصوب می گردند. 

در آزمون سر دفتری تاکید بیشتر بر مواد قانونی است اما توصیه می شود که داوطلبان قوانین، مقررات و کتب مرتبط با مواد 
آزمون حتی المقدور کتاب حقوق ثبت آقای غالمرضا شهری )انتشارات جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی( و کتاب مجموعه 

بخشنامه ها و محشای ثبتی آقای غالمرضا حجتی اشرفی )نشر گنج دانش( را مطالعه نمایند. 

http://www.sabt.gov.ir
http://www.sabttehran.ir
http://www.notary.ir
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آزمونهای حرفه ای )دوره ای(

5. سر دفتر دفاتر ازدواج و طالق 
حسب مفاد نظامنامه انتخاب سر دفتر ازدواج و طالق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با در نظر گرفتن نیاز استانهای کشور 

و از طریق برگزاری آزمون اقدام به انتخاب سر دفتر برای نقاط مورد نیاز می نماید. 

1- شرایط الزم برای اخذ پروانه سر دفتری ازدواج و طالق 
طبق مفاد 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سر دفتران ازدواج و طالق، اشخاص زیر را می توان به سر دفتری ازدواج از طریق آزمون 

کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود : 

الف- دارندگان مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسالمی )گرایش فقه و مبانی حقوق 
اسالمی( 

ب- دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم 

ج- دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رئیس قوه قضایی رسیده باشد. 

عالوه بر موارد مرقوم، سران دفاتر طبق ماده 4 همان نظامنامه باید شرایط ذیل را دارا باشند: 

تدین به دین مبین  اسالم 

اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران و اصل مترقی والیت فقیه و قانون اساسی 

ملتزم به احکام شرعی 

دارا بودن حداقل 25 سال شمسی 

حسن شهرت 

توانایی انجام کار 

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی 

2- مواد و ضرایب آزمون سر دفتری ازدواج و طالق 

ضریبنام درس ردیف

-حقوق مد�ن 1

-متون فقیه 2

-مقررات مربوط به ازدواج و طالق 3

یع 4 -احکام �ش

-عر�ب 5

-ادبیات فاریس 6

-اطالعات عمویم 7

3- نکات مهم 
اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور می باشد. 

آزمون سر دفتری ازدواج و طالق هر سال برگزار می شود و زمان آن هم غالبا زمستان می باشد. 
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آزمون به صورت تستی و چهار گزینه ای می باشد و متقاضیان پس از قبولی در آزمون وطی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار 
به موجب ابالغ رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به مقام سر دفتری منصوب می گردند. 

در مورد ضرایب الزم به ذکر است که تعیین آنها با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می باشد. 

سر دفتر طالق از بین سر دفتران شاغل که حداقل 5 سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که عالوه بر شرایط مقدره در این 
نظامنامه دارای 30 سال سن باشند انتخاب خواهد شد.
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1- مجالت و نشریات داخلی 

صاحب امتیازنام نشریه

دانشگاه شهید بهش�قمجله تحقیقات حقو�ق *1

دانشگاه تهرانمجله حقوق و علوم سیایس *2

ی *3 قوه قضاییهمجله حقو�ق و قضا�ی دادگس�ق

4* قوه قضاییهفصلنامه دیدگاههای حقو�ق

انتفایع مفید قمنامه مفید *5 دانشگاه غ�ی

دانشگاه امام صادقندای صادق 6

دانشگاه علوم رضوی مشهدمجله تخصیص دانشکده علوم اسالیم رضوی *7

وهای مسلح جمهوری اسالیم ایراندادریس8 سازمان ن�ی

-حقوق و اجتماع9

سازمان پزش� قانو�ن کشورمجله علیم پزش� قانو�ن10

-ماهنامه حقوق و زنان11

ی مرکزمجله کانون وکالء12 کانون وکالی دادگس�ق

ان و دف�ق یاران13 ان و دف�ق یارانماهنامه حقو�ق کانون � دف�ق کانون � دف�ق

ی14 یه کانون کارشناسان  دادگس�ق ین�ش کانون کارشناسان دادگس�ق

دانشگاه عالمه طباطبا�یمجله حقوق و سیاست *15

مجتمع پردیس قم )دانشگاه تهران(مجله حقوق پردیس قم *16

مجتمع پردیس قم )دانشگاه تهران(اندیشه حقو�ق17

دانشکده حقوق  و علوم سیایسدانشنامه حقوق و سیاست18

دانشگاه آزاد اسالیم واحد علوم و تحقیقات

ن الملیل جمهوری اسالیم ایرانمجله حقو�ق 19 ن خدمات حقو�ق ب�ی دف�ق

دانشکده علوم قضا�ئ و اداری قوه قضائیهمجله حقوق 20

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالیم فصلنامه تخصیص فقه و حقوق 21

ن اجتمایع 22 ن اجتمایعفصلنامه حقوق تام�ی وزارت رفاه وئ تام�ی

آقای حسن رحییم مجله دادگس�ق 23

مخوسسه مطالعات و خدمات حقو�ق عدالت آراءمجله حقو�ق عدالت آراء24
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معاونت آموزش قوه قضائیه پیام آموزش25

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ثبت 26

ان و دف�ق یاران کانون 27 کانون �دف�ق

وزی انصاف 28 زینب ف�ی

مدرسه عایل شهید مطهریرهنمون*29

توجه: مجالتی که جلوی نام آنها ستاره)*( وجود دارد، حائز رتبه علمی و پژوهشی می باشند.

2- مجالت و ژورنالهای خارجی

Law Journals and مublications

Akron Law Review 

American Journal of Criminal Law 

Antitrust Law & Economics Review 

Baltimore intellectual مroperty law journal 

Baylor Law Review 

Berkeley Higق Tecقnology Law Journal 

Boston Univercity Journal of Science & Tecقnology Law 

Buffalo Law Review 

California Law Review 

Cardozo Electronic Law Bulletin 

Cardozo Arts and Entertainment Law Journal 

Case Western Reserve Law Review 

Cقicago –Kent Law Review 

Connecticut Law Review

Connecticut Insurance Law Journal 

Connecticut Journal of International Law 

Cornell Law Review 

 olicyم enver Journal of International Law andع

 olicyم & uke Journal of Gender Lawع

 uke Alaska Law Reviewع
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 olicyم enver Journal of International Law andع

 olicyم & uke Journal of Gender Lawع

 uke Law Journalع

 roblemsم uke Law and Cotemporaryع

 nology Reviewقuke Law and Tecع

Emory International Law Review 

Emory Bankruptcy عevelopments Journal 

 Entertainment and Sports Lawyer )ABA(

Florida State Univercity Law Review 

Fordقam Law Review 

Fordقam Urban Law Journal 

Fordقam International Law Journal 

Fordقam Intellectual مroperty, Media and Entertainment Law Journal 

Fordقam Environmental Law Review 

Fordقam Journal of Corporate & Financial Law 

Georgetown American Criminal Law Review 

Georgetown Immigration Law Review 

Georgetown International Environmental Law Review 

Georgetown Journal of gender and tقe Law 

Georgetown Journal of Law and مublic مolicy 

Georgetown Journal of Legal Etقics 

Georgetown Journal on مoverty Law مolicy 

Georgetown Law Journal 

Georgetown Journal of International Law 

Georgetown Tax Lawyer 

Gonzaga Law Review

Hamline Journal of Law and Religion 

Harvard Black Letter Law Journal 

Harvard Civil Rigقts- Civil Liberties Law Review 

Harvard Environmental Law Review 

Harvard Human Rigقts Journal 
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Harvard International Law Journal 

Harvard Journal of Law & مublic مolicy 

Harvard Journal of Law & Tecقnology 

Harvard Journal on Legislation 

Harvard Latino Law Review 

Harvard Law Record 

Harvard Law Review 

Harvard Law Review 

Harvard Negotiation Law Review 

Harvard Woman’s Law Journal 

Hastings Communications and Entertainment Law journal 

Hastings International and Comparative Law Review 

Hasting Law Journal 

Hastings مublic Law Researcق Institute Reports 

Hastings West – Nortقwest Journal of Environmental Law and مolicy 

Hastings Woman’s Law Journal 

Houston Journal of International Law 

Houston Law Review 

Idaقo Electronic Green Journal 

Indiana Federal Communications Law Journal 

Indiana Journal of Global Legal Studies 

Kansas Journal of Law and مublic مolicy 

Micقigan journal of Law  Gender & Law 

Micقigan Journal of Law Reform 

Micقigan Journal of International Law 

Micقigan Journal of Race and Law 

Micقigan Law & مolicy Review 

Micقigan Telecommunications and Tecقnology Law Review 

Micقigan Res Gestae 

  Murdocق University Electronic Journal of Law 

National Law Journal 
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New York Law Journal 

New York University Environmental Law Journal 

New York University Journal of International Law & مolitics 

New York University  Law Review 

New York University Review of Law and Social Cقange 

Nortق Carolina National Journal of Sexual Orientation Law 

 Journal of Law and Commerce قittsburgم

Ricقmond Journal of Law & Tecقnology 

Santa Clara Law Review 

Stanford Journal of International Law 

Stanford Journal of Law. Business & Finance 

Stanford Law and مolicy Review 

Stanford Tecقnology Law Review 

Texas International Law Journal 

Texas Journal of Business Law 

Texas Journal of Women and tقe Law 

Texas Law Review

Texas Law Review 

Texas Review of Law & مolitics 

Touro Environmental Law Journal 

Touro International Law Review 

Touro Jewisق Law Report 

Touro Law Review 

University  of California at عavis law Review 

University of Cقicago East European Constitutional Review 

University of Cقicago Journal of Legal Studies 

University of Cقicago Law and Economics

University of Cقicago  Law Review 

University of Cقicago Law Scقool Roundtable 

University of Florida Journal of Law and مublic مolicy 

University of Kansas Law Review 
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University of Newcastle Web Journal of Current Legal Issues

University of Ricقmond Journal of عrug Testing 

University of Tennessee Language in tقe Judicial مrocess

University of Warwick Journal of Information, Law and Tecقnology 

Vermont Journal of Environmental Law 

Villanova Environmental Law Journal 

Villanova Law Review 

Villanova Sports and Entertainment Law Journal 

Villanova Tax Law Compendium 

Wasقington and Lee Review 

Wasقington Law Review 

West Virginia Journal of Law and Tecقnology 

Willamette Law Review 

West Virginia Journal of Law and Tecقnology 

Willamette Law Review 

William and Mary Scقool Journal of Online Law 

Wyoming Land and Water Law Review 

 Yale Law Journal 

Yale Law & مolicy Review 

Yale Journal of Law & Feminism 

Yale Journal of Law & tقe Humanities 

Yale Journal of International Law 

Tقe Yale Journal on Regulation 

Yale Human Rigقts & عevelopment Law Journal 

Yale Journal of Healtم قolicy , Law, and Etقics

Yale Journal of Law and Tecقnology 
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 فهرست سایت های اطالع رسانی حقوقی
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ت های اطالع رسانی حقوقی
سای

ت 
 فهرس

1- سایت های اطالع رسانی داخلی 
توجه و تذکر مهم برای استفاده از آدرسهای اعالمی : 

از آن جایی که امروزه اکثر دستگاهها و ادارات دولتی در تدارک بر پایی سایت اطالع رسانی یا توسعه سایت قبلی در اینترنت 
می باشند ممکن است در هنگام مالحظه این صفحه تغییراتی در خصوصی آدرس دستگاهها بوجود آمده باشد، لکن فهرستی 

از مهمترین آدرسهای حقوقی و داخلی به این شرح قابل استفاده می باشد. 

قضایی و حقوق ایران 

www.centralbar.ir و www.centralbar.org کانون وکالی دادگستری مرکز

wwww.azarbar.org کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی

www.kقoozastanbar.org کانون وکالی دادگستری خوزستان و لرستان

www.judiciary.ir سایت رسمی قوه قضایی

www.justice.ir وزارت دادگستری ایران

www.dadgostary.teقran.ir دادگستری استان تهران 

www.dadsetani.ir دادستانی کل کشور

www.iranprisons.ir سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور

www.teقranprisons.ir اداره کل زندان استانهای تهران

www.iranmilitarycourt.com سازمان قضایی نیروهای مسلح

www.imo.org.ir سازمان پزشک قانونی کشور

www.irjpr.ir اداره کل روابط عمومی قوه قضایی

www.law.training.org معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

www.bia.judiciary.ir دفتر امور بین الملل قوه قضاییه

    www. gقest.comو www.gقest.net شبکه خبری قسط، وابسته به قوه قضاییه

www.fic.ac.ir دانشکده علوم قضایی و اداری  

www.sabt.gov.ir سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

www.sabtteقran.ir اداره کل ثبت و اسناد استان تهران

www.defaقogقogقi.ir معاونت حقوقی وزارت دفاع و نیروهای مسلح

www.cybercrimne.ir دبیرخانه جرائم رایانه ای – دفتر توسعه قضایی

www.gio.ir سازمان بازرسی

www.police.ir نیروی انتظامی

www.rooznamerasmi.ir روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

www.iranjudiciary.org/persian/publication/mava/ قضایی  قوه  رسانی  اطالع  معاونت  به  وابسته  ماوی  روزنامه 
latest-issue.aspx

www.قemayat.net روزنامه حمایت

http://www.centralbar.ir
http://www.centralbar.org
http://www.khoozastanbar.org
http://www.judiciary.ir
http://www.justice.ir
http://www.dadgostary.tehran.ir
http://www.dadsetani.ir
http://www.iranprisons.ir
http://www.tehranprisons.ir
http://www.iranmilitarycourt.com
http://www.imo.org.ir
http://www.irjpr.ir
http://www.law.training.org
http://www.bia.judiciary.ir
http://www.ghest.net
http://www.fic.ac.ir
http://www.sabt.gov.ir
http://www.sabttehran.ir
http://www.defahoghoghi.ir
http://www.cybercrimne.ir
http://www.gio.ir
http://www.police.ir
http://www.rooznamerasmi.ir
http://www.iranjudiciary.org/persian/publication/mava/latest-issue.aspx
http://www.iranjudiciary.org/persian/publication/mava/latest-issue.aspx
http://www.hemayat.net
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www.bia-judiciray.ir دفتر امور بین الملل قوه قضاییه

www.judiciarybar.ir مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان وابسته به قوه قضایی

www.tco.giv.ir کمیته مطالعات حقوق تکنولوژی

راهنمای منابع حقوقی در شبکه اینترنت، دانشکده حقوق دانشگاه عالمه tmق.ttp://ip.atu.ac.ir/partal_law/portialق

259=id_article?www.قoqooq.com/article.pقp3 راهنمای سایتهای حقوقی ایرانی سایت حقوق

www.dpi.net.ir بانک اطالعات قوانین شرکت داده پردازی

www.majdpub.com موسسه انتشارات حقوقی مجد

www.gقavanin.com بانک اطالعات قوانین و مقررات دادگستری تهران و آقای علی مکرم

www.irc.ir سایت مرکز تحقیقات حقوقی ایران

www.islamicقogقugق.com انجمن علمی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد

www.قogقoogق.com )شبکه و سایت حقوق )آقای علی حاجی پور

www.iran-law.com سایت انگلیسی حقوق ایران

www.driot.ws سایت فرانسوی حقوق ایران

www.قogقoogقdan.com معرفی حقوق دانان ایرانی

تاالر بحث های حقوقی net.قoogقogق.ttp://forumق

www.قogقoogق.net نشریه الکترونیکی حقوق

www.قogقoogق.org وبالگ مجانی عرضه مطالب حقوقی

www.droitconstitutionnel.com سایت فرانسوی حقوق اساسی

www.droitadministratif.com سایت فرانسوی حقوق اداری

www.droitfinancier.com سایت فرانسوی حقوق مالی

www.notary.ir کانون سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی

www.iapl.ir انجمن ایرانی حقوق جزا

www.isna.ir سایت خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قسمت فقه و حقوق

www.ealw.ir دپارتمان مجازی پژوهشهای حقوقی ایران

www.moj.gov.af سایت وزارت دادگستری افغانستان

دولتی، رسمی و عمومی 

www.kقo,eini.com بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

www.kقamenei.de رهبر انقالب اسالمی ایران

www.nezam.org )حکومت اسالمی )مجلس خبرگان

www.president.ir دفتر ریاست جمهوری

www.majlis.ir مجلس شورای اسالمی

http://www.bia-judiciray.ir
http://www.judiciarybar.ir
http://www.tco.giv.ir
http://ip.atu.ac.ir/partal_law/portial.htm
http://www.hoqooq.com/article.php3?id_article=259
http://www.hoqooq.com/article.php3?id_article=259
http://www.dpi.net.ir
http://www.majdpub.com
http://www.ghavanin.com
http://www.irc.ir
http://www.islamichoghugh.com
http://www.hoghoogh.com
http://www.iran-law.com
http://www.driot.ws
http://www.hoghooghdan.com
http://forum.hoghoogh.net
http://www.hoghoogh.net
http://www.hoghoogh.org
http://www.droitconstitutionnel.com
http://www.droitadministratif.com
http://www.droitfinancier.com
http://www.notary.ir
http://www.iapl.ir
http://www.isna.ir
http://www.ealw.ir
http://www.moj.gov.af
http://www.kho,eini.com
http://www.khamenei.de
http://www.nezam.org
http://www.president.ir
http://www.majlis.ir
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www.majlislib.org کتابخانه مجلس

www.mfa.gov.ir وزارت امور خارجه

www.mim.or.ir وزارت صنایع و معادن

www.mcقe.or.ir وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

www.irib.com صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

www.farقang.gov.ir وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

www.fajr.ir شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

www.dialoguecentre.org مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها

www.women.or.ir مرکز امور مشارکت زنان

www.imam-kقomeini.org ستاد نشر آثار امام خمینی

www.elixiran.com مرکز آموزش مدیریت دولتی

www.isiri.org موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی

www.sci.or.ir مرکز آمار ایران

www.irna.com خبرگزاری جمهوری اسالمی یاران، ایرنا

www.isna.com هبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا

www.iranmiras.org پایگاه اطالعات رسانی میراث فرهنگی

www.irandoc.ac.ir مرکز اسناد و مدارم علمی ایران

www.ri-kقomeini.org پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

www.persianacademy.ir فرهنگستان ادب و زبان فارسی

www.scقi.org شورای عالی انفورماتیک کشور

www.mprog.ir سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

www.mporo.com طرح تکفا

www.cityofteقran.com شهرداری تهران

refaق.cityofteقran.com پایگاه اداره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی

www.samandeقi.com پایگاه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل

com.www.sقr5 پایگاه شهرداری منطقه 5 تهران

org.www.tmr6 پایگاه شهرداری منطقه 6 تهران

regionv.cityofteقran.com پایگاه شهرداری منطقه 7 تهران

com.www.sقr12 پایگاه شهرداری منطقه 12 تهران

cityofteقran.conm.tmr17 پایگاه شهرداری منطقه 17 تهران

http://www.majlislib.org
http://www.mfa.gov.ir
http://www.mim.or.ir
http://www.mche.or.ir
http://www.irib.com
http://www.farghang.dov.ir
http://www.fajr.ir
http://www.dialoguecentre.org
http://www.women.or.ir
http://www.imam-khomeini.org
http://www.elixiran.com
http://www.isiri.org
http://www.sci.or.ir
http://www.irna.com
http://www.isna.com
http://www.iranmiras.org
http://www.irandoc.ac.ir
http://www.ri-khomeini.org
http://www.persianacademy.ir
http://www.schi.org
http://www.mprog.ir
http://www.mporo.com
http://www.cityoftehran.com
http://www.samandehi.com
http://www.shr5.com
http://www.shr5.com
http://www.tmr6.org
http://www.tmr6.org
http://www.shr12.com
http://www.shr12.com
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cityofteقran.com.tmr18 پایگاه شهرداری منطقه 18 تهران

org.www.district22 پایگاه شهرداری منطقه 22 تهران

www.irica.net انجمن شرکتهای انفورماتیکی ایران

www.isi.org.ir انجمن انفورماتیک ایران

www.sictc.com مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف

www.isfaقan.org.ir پایگاه شهرداری شهر اصفهان

www.boroujerd.com پایگاه شهرداری شهر بروجرد

www.sقirazity.org پایگاه شهرداری شهر شیراز

www.masققadnet.com پایگاه شهرداری شهر مشهد

دانشگاههای کشور ایران 

www.ut.ac.ir دانشگاه تهران

www.sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی

www.modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس

www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور

www.azad.ac.ir دانشگاه ازاد اسالمی

www.isu.ac.ir )دانشگاه امام صادق )ع

www.azzaقara.ac.ir )دانشگاه الزهرا )س

www.atu.ac.ir دانشگاه عالمه طباطبایی

www.sقirazu.ac.ir دانشگاه شیراز

www.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد

فقهی و اسالمی 

www.wilayaق.org دفتر آیت هللا العظمی سید علی خامنه ای

www.imam-kقomeini.org )موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی )ره

www.noorsoft.org مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

www.قawzaق.net پایگاه حوزه

www.imamalinet.net پایگاه امام علی

www.naragi.com پایگاه فاضلین نراقی- مال محمد مهدی و مال احمد

www.islamicfegق.com موسسه دایره المعارف فقه اسالمی

www.balagق.org شبکه بالغ

www.andisقeqom.com پایگاه اندیشه قم

www.j.alzaقra.org )جامعه الزهرا )س

http://www.district22.org
http://www.district22.org
http://www.irica.net
http://www.isi.org.ir
http://www.sictc.com
http://www.isfahan.org.ir
http://www.boroujerd.com
http://www.shirazity.org
http://www.mashhadnet.com
http://www.ut.ac.ir
http://www.sbu.ac.ir
http://www.modares.ac.ir
http://www.pnu.ac.ir
http://www.azad.ac.ir
http://www.isu.ac.ir
http://www.azzahara.ac.ir
http://www.atu.ac.ir
http://www.shirazu.ac.ir
http://www.um.ac.ir
http://www.wilayah.org
http://www.imam-khomeini.org
http://www.noorsoft.org
http://www.hawzah.net
http://www.imamalinet.net
http://www.naragi.com
http://www.islamicfegh.com
http://www.balagh.org
http://www.andisheqom.com
http://www.j.alzahra.org
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www.قafezan.org پایگاه حافظان قرآن

www.ejlasnaقdi.com پایگاه اطالع رسانی اجالس حضرت مهدی

www.al-sقia.com مرکز بین المللی اهل البیت

www.dar-al-قaditقculturalinstitute.com موسسه فرهنگی دارالحدیق

www.aقl-ul-bayt.org مجمع جهانی اهل البیت

www.balagق.net دفتر تبلیغات اسالمی قم

www.aqrazavi.org  آستان قدس رضوی

www.islamicfegق.org موسسه دایره المعارف حقوق اسالمی

www.aقlulbaitonline.com )دانشگاه جهانی اهل البیت )علیهم السالم

www.allame-jafari.com عالمه جعفری

www.almarkaz.net )المرکز )مرکز معجم فقهی – مرکز پژوهشهای اسالمی المصطفی

www.al-qaem.net القم

www.ic-el.org مرکز اسالمی انگلیس

www.islamicresearcق.org پژوهشهای اسالمی

www.islamiscقe-akademie.de آکادمی اسالمی آلمان

www.motaقari.com موسسه فرهنگی استاد شهید مطهری

www.nooralmaقdi.com نورالمهدی

www.noornet.net شبکه جهانی نور

www.noorsoft.org مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

www.sقiasearcق.net جستجوگر پایگاههای شیعه

www.tagقrib.org مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

سایتهای اطالع رسانی خارجی

http://www.hafezan.org
http://www.ejlasnahdi.com
http://www.al-shia.com
http://www.dar-al-hadithculturalinstitute.com
http://www.ahl-ul-bayt.org
http://www.balagh.net
http://www.aqrazavi.org
http://www.islamicfegh.org
http://www.ahlulbaitonline.com
http://www.allame-jafari.com
http://www.almarkaz.net
http://www.al-qaem.net
http://www.ic-el.org
http://www.islamicresearch.org
http://www.islamische-akademie.de
http://www.motahari.com
http://www.nooralmahdi.com
http://www.noornet.net
http://www.noorsoft.org
http://www.shiasearch.net
http://www.taghrib.org
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نرم افزارهای حقوقی 
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نرم افزارهای حقوقی 

1- نرم افزار حقوقی داد  )بروشور تایپ شود (

2- بانک اطالعات قوانین کشور  )تدوین : علی مکرم ( 

شامل قوانین , آئین نامه ها , تصویب نامه ها , آراء وحدت رویه ) با ویژگی فهزست سازی متنوع و تعیین معیارهای مختلف 
جستجو (

نشانی : تهران , میدان آرژانتین , خیابان احمد قصیر , پالک 71 , واحد 7. تلفن : 88731719 – 887542

3-بانک اطالعات آراء دادگاه ها و نظریات مشورتی )تدوین : علی مکرم (

4-بانک اطالعات مقاالت حقوقی  )تدوین : علی مکرم(

5-لوح قانون )تدوین : مجلس شورای اسالمی (

6-بانک اطالعات حقوقی  )تدوین :موسسه انتشارات مجد(
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موسسات و انجمنهای معتبر مرتبط با رشته حقوق 
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ت و انجمنهای معتبر مرتبط با رشته حقوق 
سا

س
مو

1- موسسه حقوق تطبیقی 
موسسه حقوق تطبیقی یک موسسه پژوهشی وابسته به دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه تهران است که اساسنامه 

آن در سال 1352 به تصویب رسیده و در سال 1353 فعالیت خود را آغاز کرده است. 

هدف های موسسه 
تحقیق و مطالعه در زمینه اسالم و ایران با توجه به ضرورت شناخت حقوق اسالمی که مبنای حقوق موضوعه ایران است. 

بررسی حقوق خارجی و مقایسه آن با حقوق اسالم و ایران به منظور اصالح و تکمیل حقوق داخلی و رفع نیازهای بین المللی 

تنقیح و تهذیب و شرح و انتشار متون اسالمی به منظور تحصیل شناخت فقه عامه و خاصه برای حقوقدانان 

ترجمه کتب و مقاالت مفید راجع به حقوق خارجی و حقوق تطبیقی به زبان فارسی 

شناساندن حقوق اسالم و ایران به حقوقدانان خارجی از طریق شرکت در کنگره و کنفرانس های بین المللی و نشر کتب و 
زبانهای خارجی  به  مقاالت 

برگزاری کنگره ها و سمینارهای بین المللی راجع به حقوق تطبیقی جهت شناخت تازه ترین پدیده های حقوقی کشورهای دیگر 
و بهره برداری از آن و شناساندن حقوق اسالم و ایران 

بخش های تحقیقاتی 
موسسه دارای پنج بخش تحقیقاتی به شرح زیر است : 

بخش حقوق اسالمی 	 

بخش حقوق رومی – ژرمنی 	 

بخش حقوق انگلیسی و امریکا 	 

بخش حقوق سوسیالیستی 	 

بخش حقوق مالکیت فکری 	 
شایان ذکر است که طرحهای پژوهشی موسسه اغلب با همکاری دو یا چند بخش انجام می گیرد. موسسه در حال حاضر عالوه 
بر رئیس و سرپرستان بخشهای تحقیقاتی که از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق هستند، دارای  سه کارمند و یک کارشناس 
تحقیقاتی و 25 محقق پاره وقت است که اغلب آنها از دانشجویان دوره دکتری حقوق خصوصی می باشند. بعالوه مسئولیت 

اجرای هر یک از طرحهای تحقیقاتی موسسه بر عهده یکی از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق است. 

فعالیتهای موسسه 
فعالیتهای موسسه در گذشته  به شرح  زیر بوده  و کماکان در حال تداوم است : 

برگزاری نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1353 که حدود 300 نفر از حقودانان برجسته کشورهای 	 
مختلف در آن شرکت داشتند و با موفقیت کامل برگزار گردید. گزارشهای  کلی کنگره به زبانهای فرانسه و انگلیسی زیر 

نظر موسسه به چاپ رسیده که حدود 1000 صفحه است و از منابع مهم حقوق تطبیقی به شمار می آید. 

تاسیس کتابخانه تخصصی حقوق تطبیقی جهت رفع نیاز محققان و دانشجوین تحصیالت تکمیلی که اکنون دارای 	 
حدود 9000 جلد کتاب است. 

نظارت بر تهیه و نشر 8 جلد کتاب راجع به حقوق تطبیقی که در »مجموعه حقوق تطبیقی« زیر نظر استاد فقید 	 
دکتر حسن افشار بنیانگذار موسسه انتشار یافته است. 

برقراری سیستم on line برای استفاده محققان 	 

اجرای طرحهای تحقیقاتی متعدد 	 
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2- موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی 
موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی یک موسسه آموزشی – تحقیقاتی وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران است. این موسسه که از امکانات کتابخانه ای )کتب، نشریات و پایان نامه های تخصصی حقوقی و جرم شناسی( 
برخوردار است طبق اساسنامه خود که در ششصد و هفتادمین جلسه شورای دانشگاه تهران مورخ 1345/7/13 به تصویب 
رسیده و در یکصد و بیست و سومین جلسه  شورای مرکزی دانشگاه مورخ 1345/8/16 مورد تایید قرار گرفته وابسته به گروه 
علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده است. موسسه جرم شناسی از دهه 1340 به ویژه به فعالیتهای آموزشی اشتغال داشته 
و به عالقمندان شرکت کننده در دوره های خاص دیپلم داخلی جرم شناسی اعطا می گردیده است. در حال حاضر موسسه 
تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی به ریاست دکتر محمد آشوری و با همکاری دو تن از اعضای محترم هیات علمی )دکتر 
سید محمد حسینی و خام دکتر شهال معظمی( و سه تن از کارمندان رسمی و شرکتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران و گروهی از محققین که در زمینه اجرای طرحهای در دست اجرا فعالیت دارند اداره می گردد. 

فعالیتها 
 مهمترین فعالیت موسسه در سالهای قبل از انقالب برگزاری سمپوزیوم »مواد مخدر« در سال 1355 در تهران به منظور بررسی 
راهکارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و ارائه راه حل های مناسب بود که در نهایت در قطعنامه صادره به ضرورت 
همکاری هر چه گسترده تر منطقه ای و جهانی در راه مبارزه با این معضل اجتماعی تاکید  گردید. بعد از انقالب اسالمی و پس 
از راه اندازی مجدد، موسسه توجه خود را به امور پژوهشی و برگزاری سخنرانی های علمی معطوف داشت. در راستای فعالیتهای 
بعد از انقالب، موسسه همکاریهای نزدیکی را با موسسه تحقیقات قوه قضاییه، سازمان زندانها  و اقدامات تامینی و تربیتی، 
کانون اصالح و تربیت اطفال و نوجونان و یونیسف آغاز کرده است؛ اقدام به ترجمه برخی متون مورد تقاضای قوه قضاییه و از 
جمله »استرتژیهای پیشگیری از جرم در اروپا و آمریکای شمالی« از انتشارات هیونی )موسسه پیگشیری و کنترل جرم هلسینکی 
وابسته به سازمان ملل متحد( و نیز ترجمه قانون اصول محاکمات جزایی سوریه را می توان از زمره فعالیتهای جرم شناسی 
محسوب داشت و در نیل  به اهداف خود با دانشگاههای دولتی و آزاد و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری، 
مرکز مطالعات زنان، مرکز مشارکت زنان ریاس جمهروی، شورای عالی توسعه قضایی، سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات بین 

المللی، موسسه حقوق تطبیقی، کتابخانه ملی، اداره کل مبارزه با مفاسد نیروی انتظامی و ... ارتباط و همکاری دارد. 
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3- موسسه مطالعات حقوق عمومی 
موسسه مطالعات حقوق عمومی یکی از موسسات تازه تاسیس )1385( وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران بوده که با بهره مندی توان علمی و تخصصی استادان و پژوهشگران متخصص و مجرب در گرایشهای مختلف حقوق، 
آماده همکاری در زمینه های مختلف و تامین نیازهای پژوهشی و آموزشی در خصوص کلیه مسائل و موضوعات حقوقی است. 

فعالیتها
پذیرش و انجام هر گونه درخواست پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق 

کار، حقوق محیط زیست، حقوق تامین اجتماعی، حقوق منابع طبیعی، حقوق بشر، حقوق بین الملل و ... 

اجرای هر گونه درخواست آموزشی و پژوهشی در زمینه رشته های بین رشته ای مانند حقوق اقتصادی، حقوق صنعتی، حقوق 
حمل و نقل، حقوق انرژی، حقوق رایانه و ... 

انجام درخواست تدوین، ترجمه، تالیف و نشر کتب، مقاالت، نشریات، جزوات و بروشورهای آموزشی و تحقیقی در زمینه های 
مرتبط با حقوق عمومی. 

راه اندازی بانک های اطالعاتی حقوق 
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4- مرکز مطالعات عالی بین المللی 
مرکز مطالعات عالی بین المللی به عنوان یکی از موسسه های تحقیقات وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران در سال 1344 تاسیس شد. فعالیت این مرکز به عنوان اولین مرکز مطالعات دانشگاهی در ایران به صورت آموزش و 
پژوهش در زمینه  مسایل روابط بین المللی از ابتدای سال تحصیلی 45-1344 آغاز شد. این مرکز تا 1358 در هر سال تحصیلی 
حدود 15 نفر دانشجو  در مقطع کارشناسی ارشد رشته روابط  بین الملل می پذیرفت. پس از آن وظیفه آموزشی این مرکز 
به گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی محول شد و فعالیتهای مرکز در امور پژوهشی و برگزاری دوره های 

آموزشی خاص متمرکز شد. 

اهداف 
هدف مرکز مطالعات عالی بین المللی، پژوهش، مطالعه، آموزش، مشاوره، نشر در امور بین المللی و به خصوص مسائلی است 
که از نظر کشور ایران اهمیت دارد. در راستای نیل به هدف فوق، این مرکز به انجام رساندن وظایف ویژه ای را در سر لوحه کار 

خویش قرار داده است که عبارتند از : 

انجام دادن مطالعات و پژوهش های علمی به دست استادان و متخصصان مسایل بین المللی با همکاری محققان و دانشجویان

برگزاری برنامه های علمی اعم از همایش، سخنرانی و دوره های کوتاه مدت آموزشی در زمینه مطالعات بین المللی 

همکاری با مراکز علمی و پژوهشی برای اجرای طرح های مشترک پژوهشی 

ارائه خدمات علمی ، آموزشی و پژوهش به دانشجویان و پژوهشگران در زمینه روابط بین الملل 

انتشار کتب، مقاالت و نشریه های علمی 

گروه های پژوهشی 
بخش تحقیقات 

مهمترین بخش فعالیتهای این مرکز است که شامل گروههای علمی پژوهشی ذیل می باشد:

حقوق بین المللی و سازمانهای بین المللی 	 

مطالعات صلح 	 

مطالعات منطقه ای 	 

از سال 1383 برنامه اوراسیای مرکزی نیز در این مرکز آغاز به کار نموده است. 	 
بخش اطالع رسانی 

کتابخانه که دارای بیش از 40000 منبع تخصصی در زمینه مطالعات بین المللی است. 	 

بخش نگهدرای اسناد و مدارک سازمان ملل متحد که به عنوان امانتدار سازمان ملل متحد فعالیت می کند. 	 

مجموعه ممتاز که شامل برخی از سالنامه های سازمان ملل متحد نظیر 	 

سالنامه دیوان بین المللی دادگستری 	 

سالنامه خلع سالح 	 

سالنامه های آماری سازمان ملل متحد و چند مورد دیگر 	 
کتابخانه این مرکز به سایت اینترنتی متصل است و فعالیتها و برنامه های مرکز در سایت دانشگاه تهران دانشکده حقوق و 

علوم سیاسی نیز قابل دسترسی است. 
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طرح های پژوهشی 
چند مورد از مهمترین طرح های انجام شده عبارتند از : 

مساله تجاوز در جنگ ایران و عراق و بررسی آن در سازمان ملل متحد 	 

مسئولیت بین المللی دولت 	 

راهنمای سازمان ملل متحد و رابطه جمهوری اسالمی ایران با نظام ملل متحد 	 

مشارکت سیاسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 	 

طرح جامع پژوهشی سیاست خارجه  جمهوری اسالمی ایران 1382-83	 

چالش های کمک بشر دوستانه در منطقه خاورمیانه 1383-84	 

و .... 	 
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5. انجمن های حمایت از حقوق کودکان 
انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمان مستقل، غیر دولتی )NGO( و غیر انتفاعی از سال 1373 فعالیت خود را 
آغاز کرده است. هدف اصلی انجمن تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک است. انجمن با تکیه بر 
فعالیتهای جمعی اعضاء داوطلب خود می کشد تا در بهبود وضعیت عمومی زندگی کودکان فعاالنه شرکت نماید. تالش انجمن 

هموارسازی زمینه های رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان است. 

اهداف
ارتقاء سطح دانش و آگاهی گروههای هدف نسبت به حقوق کودک، بهداشت فردی، روانی و حقوق شهروندی

تغییر نگرش و رفتار گروههای هدف نسبت به حقوق کودکان 

ایجاد حس مسئولیت بین مردم منطقه و گروههای هدف، نسبت به محیط خود و تشویق به مشارکت در مسایل اجتماعی و 
همکاری با نهادهای دولتی و غیر دولتی 

فعالیت ها
کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسالمی ایران در زمینه های 
مربوط به آموزش، اطالع رسانی، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، کمک های عملی به کودکان آسیب دیده از بالیای طبیعی و 
شرایط سخت، کودکان کار و خیابان، کودکان آزار دیده و نیز ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها تالش می کند. یکی از پروژه های 
انجمن خانه کودک ناصر خسرو می باشد که از زمستان 1380 در محله ی ناصر خسرو تهران شروع به کار کرده است. این طرح 
برای ارتقاء سطح دانش، سالمت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان منطقه و ایجاد امکان حرفه آموزی برای کودکان و 

همچنین ارتقاء سطح فرهنگ آگاهی و اصالح نگرش مردم منطقه نسبت به کودکان برنامه ریزی شده است. 

گروه های کاری 
گروه آموزش: از بهمن 1380 وظیفه آموزش کودکان بدون شناسنامه را , در رابطه با دروس پایه های مختلف تحصیلی به عهده 

دارد. این گروه برای آموزش کودکان افغان، ایرانی و عراقی بدون هویت تالش می کند. 

گروه مددکاری: از آبان ماه 1381 شروع به کار کرده است. هم اکنون با تشکیل پرونده و اولویت بندی نیازهای کودکان به کار 
خود ادامه می دهد. 

گروه بهداشت: مسئولیت آموزش، پیشبرد اهداف بهداشتی، انجام معاینات و پی گیری درمان کودکان و خانواده ها را عهده 
دار است. 

گروه روابط عمومی: این گروه مسئول ارتباط با گروهها و افرادی است که تمایل به همکاری و کمک به انجمن را دارند. 
برنامه های آموزشی و ورزشی: این برنامه ها شامل آموزش نقاشی، خط، نمایش، قصه نویسی، تشکیل تیم های ورزشی و ... 

می شود. 

آدرس انجمن: خیابان خرمشهر )آپادانا(، شهید عربعلی )نوبخت( کوچه دهم، پالک 26، زیر زمین غربی، کدپستی 15547 
8735592 تلفن: 



64

ت و انجمنهای معتبر مرتبط با رشته حقوق 
سا

س
مو

6. انجمن ایرانی جرم شناسی 
انجمن ایرانی جرمشناسی در سال 1372 با تالش و همکاری تنگاتنگ جمعی از اساتید دانشگاهی و صاحبنظران رشته حقوق 

جزا و جرمشناسی تشکیل گردید.

فعالیت ها
انتشار خبر نامه انجمن با نام جرمشناسی

ایجاد وب سایت به آدرس اینترنتی ttp://www.a-criminalogy.comق

برگزاری سه همایش بشرح ذیل:

همایش اول در فرهنگسرای هنر تحت عنوان پیشگیری از بزه دیدگی  اطفال 

همایش دوم با همکاری دانشکده  حقوق دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی تحت عنوان پیشگیری از بزه دیدگی اطفال 

همایش سوم با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان سیاست جنایی پیشگیرانه

افتتاح دفتر نمایندگی انجمن ایرانی جرمشناسی در مشهد 

همکاری با نهادها و انجمن های حقوقی مرتبط با مسائل حقوقی و جرمشناختی 

آدرس انجمن: تهران- میدان هفت تیر- خیابان بهار شیراز- مجتمع امین- واحد 4- صندوق پستی 1431-15745

http://www.a-criminalogy.com/
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7.انجمن ایرانی حقوق جزا 
از اساتید دانشگاهی و صاحب نظران رشته حقوق جزا و جرم  با تالش و همکاری تنگا تنگ جمعی  ایرانی حقوق جزا  انجمن 

گردید  تشکیل  شناسی 

از جمله مهمترین فعالیتهای این انجمن میتوان به انتشار نشریه تخصصی انجمن و همچنین برپائی جلسات دوره ای با عنوان 
" تازه های علوم جنائی " در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد  

ttp://www.iapl.irق

http://www.iapl.ir
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8- کرسی و مرکز حقوق   بشر , صلح  و  دمکراسی  دانشگاه شهید بهشتی
 )اطالعات در دست تهیه می باشد(
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 معرفی برنامه های موسسه ماد دانش پژوهان 
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ش پژوهان 
سه ماد دان

س
 معرفی برنامه های مو

موسسه ماد دانش پژوهان با کادری مجرب متشکل از اساتید معتبر دانشگاهی و دانشجویان ممتاز مقاطع مختلف و فارغ 
التحصیالن دانشگاههای معتبر و با تجربه سالهای متمادی فعالیت در زمینه های آموزشی و پژوهشی، آمادگی ارائه خدمات ذیل 

را دارد: 

1 - راهنمایی در طرح چارت، نگارش و ... پایان نامه ها و سیمنارهای رشته حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی 

2 - راهنمایی در زمینه مواد، ضرایب و ازمونهای حقوقی هر سال 

3  - تهیه و انتشارات جزوات و مجموعه سواالت معتبر در گرایشهای مختلف حقوق 

4  - برگزاری دوره های آمادگی ازمونهای تخصصی حقوق بشرح ذیل : 

الف- کارشناسی ارشد حقوق )دانشگاه سراسری، آزاد، پیام نور، غیر انتقاعی(

ب-کانون وکالی دادگستری 

ج- سردفتری اسناد رسمی 

د- مشاغل قضایی و مشاوره حقوقی 

توجه: این موسسه برای هر ماده درسی 12 جلسه 1/5 ساعته تشکیل خواهد داد. این جلسات شامل : 

مرور فشرده مطالب درسی دوره کارشناسی حقوق 

تاکید بر نکات کلیدی و سوال برانگیز 

پاسخگویی به وساالت مهم و رفع اشکال 

معرفی و بیان یک چهارچوب مطالعاتی صحیح 

بیان حداکثر نکات در کمترین زمان ممکن 

آگاه ساختن داوطلبان از کیفیات و شرایط هر آزمون 

باال بردن توان علمی و تقویت حاالت روحی و روانی و اعتماد به نفس دانشجویان و ... خواهد بود.
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