
 

شود. عالوه بر بازار کار مناسب و   ی شمرده م یعلوم انسان  یرشته ها نی حقوق جزو پرطرفدارتر ی است که رشته  یاری بس انی سال

  ل ی که در مدت زمان تحص ی دروس ت ی جذاب  قت ی حقوق و در حق  ی آن، چارت انتخاب واحد رشته  النی فارغ التحص  یدرآمد نسبتا باال

 .دی ده حی رشته را توض  نی علت پرمخاطب بودن ا واندت  یاست که م  ی لی شود، دال یمطالعه م

 

  می تقس ازی ن  شی و دروس پ  یدروس عموم ،یاری دورس اخت  ،یو تخصص ی دروس اصل ه،ی دروس پا ی رشته به پنج دسته  نی ا دروس 

حقوق    یچارت انتخاب واحد رشته   اتی جزئ  نی . همچن می پرداز یموارد م  نی از ا کی هر حی مقاله به توض ی شوند که در ادامه  یم یبند

 .مطلب قرار داده شده است یدر ادامه    دی رشته با آن مواجه شو نی در ا ل ی تحص نی و تمام آنچه که ممکن است در ح

 

 ست؟ ی حقوق چ ی  رشته  

 

مربوط به امور مردم و   ای روابط    نی قابل مشاهده است. ا یامور زندگ هی گسترده است و در کل اری رشته بس نی ا ی ها شی گرا ی  دامه

سه   ی شامل حقوق قوا یشود. حقوق عموم  یمردم را شامل م  یروابط خصوص   ای معروف است و  یدولت است که به حقوق عموم

 . باشد  یکشور است م ی  ه و آنچه مربوط به ادار ت ی گانه کشور، حاکم

هم شامل قواعد مربوط   یباشد. حقوق مدن  یم ی آن ها حقوق تجار نی که مهمتر پردازد   ی خود مردم م نی به روابط ب  یصخصو  حقوق 

 . شود  یم گری والدت، اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد د  ت،ی به ارث، وص

 

 شود؟  یم ییحقوق شامل چه درس ها  ی  رشته

  هی مال ،یعلم اقتصاد، عرب  یمبان  ،یحقوق مدن   ،یحقوق اساس ،یعموم  ی علم حقوق، حقوق جزا یمانند مقدمه   ی دروس : هی پا دروس 

 .دهند یم ل ی بخش را تشک  نی ا   یجامعه شناس یمبان  ،یعموم

 نی حقوق ب  ، یعموم ی، حقوق جزا  ،یفر ی ک یدادرس نی آئ  ، یمتون حقوق ،یمدن  ی دادرس نی آئ  ،ی: حقوق اساسیو تخصص ی اصل دروس 

ادله   ،یقی اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطب  ،یحقوق ادار ،یالملل نی ب  ی حقوق سازمان ها  ،یعموم یالملل

و    یشود. تسلط بر زبان عرب   یرا شامل م ی خصوص یالملل  نی حقوق ب  ،یقی ، کار تحقیقانون   یحقوق کار، پزشک  ،یثبات دعو

 .شود  یم ه ی حقوق توص انی هم به اغلب دانشجو یفرانسو 

  نی اصول رواط ب  ،یالملل نی ب  ی داور ،ییحقوق هوا ،ییای حقوق در ،یشناس  فری ک ،یعدم سی اطفال، پل ی : بزهکاری اری اخت  دروس 

حقوق بشر در اسالم،   ،یاجتماع نی تام ،یبه زبان عرب  ی اصطالحات حقوق ،یحقوق بانک مه،ی االحکام، حقوق ثبت، حقوق ب  ات ی الملل، آ

  ه ی رو  ،ییقضا ی فلسفه حقوق، کارآموز   ،یمعنو ت ی حقوق، مالک خی تار ، یفری ک یاختصاص ی ها یدر فقه عامه، دادرس ه ی احوال شخص

 .حقوق ی حقوق ارتباطات، آمار، جامعه شناس ،ییحقوق قضا وتر،ی حقوق و کامپ  ،ییقضا

  یبدن  تی و ترب   یاسالم ،اخالقی ،فارسیاسالم ،متونیالم، انقالب اسالماس خی تار ،ی: شامل زبان خارجه، معارف اسالمیعموم دروس 

 .باشد ی خانواده م می و تنظ

نامه و   تی فلسفه و منطق، وص  ،یعرب  ،یشود و زبان فارس ی رشته را شامل م نی دروس ا یبخش بند نی : آخرازی ن  شی پ  دروس 

 .باشند یم  ازی ن  شی پ  ی از درس ها ی روخوان 

 

 

 



 

 هر درس  ی رشته حقوق و تعداد واحد ها ی فصل ها  سر

  6را در   ی اری و دروس اخت  یو تخصص  یواحد دروس اصل 94،   هی واحد دروس پا 15،   ی واحد دروس عموم  20به تعداد  انی دانشجو

آمار طبق اطالعات وزارت   نی باشد. ا یواحد م 135رشته حقوق   یمقطع کارشناس ی گذرانند. در مجموع تعداد واحد ها ی واحد م

 .وجود دارد کی در هر یجزئ  ریی تغ احتمال نی و درج شده است بنابرا یلوم گرد آور ع

 

 حقوق چگونه است؟   یرشته   ی شغل ی ندهی آ

در وکالت موفق هستند که قدرت   یکه کسان  دی الزم است بدان  یکنند ول  یشوند به وکالت فکر م یرشته م  نی که وارد ا ی افراد شتری ب 

وکالت   انی موکل خود را داشته باشند.دانشجو یدفاع از پرونده   ی برا انی وقدرت ب   یذهن  تی حل پرونده ، خالق ی برا ل ی استدالل و تحل

بگذرانند. سپس بعد از   یرا به صورت شفاه یشرکت کرده و مصاحبه ا توانند در آزمون کانون وکال   ی م یبعد از اخذ مدرک کارشاس

فازغ    اری ازد ل ی داشته باشند.در حال حاضر به دل یکنند و درآمد خوب  افت ی وکالت در یپروانه   یو گذراندن دوسال کارورز   تی موفق

توانند   یکه بتوانند خود را ثابت کنند م یان ی رسد. اما دانشجو یبه نظر نم انرشته چندان آس نی رشته، شاغل شدن در ا نی ا النی التحص

موارد   نی کردن کار را داشته باشند.عالوه بر تمام ا دای پ  دی مختلف ام ی، شرکت ها  ی مشاور حقوق بانک، شهردار  ا ی و   یدردادگستر

 .کند سی تواند به عنوان استاد دانشگاه تدر یکسب کند م یمعتبر ی اگر مدرک دکترا

 

 ی مقطع کارشناس النی فارغ التحص ی مورد انتظار برا مشاغل

و از منظر   دی نمای م فهی و نظارت دادستان انجام وظ  استی است که در دادسرا تحت ر ییمقام قضا اری : داد  یاری و داد یبازپرس

دهد به عهده دادسرا است چه با   یکه در جامعه رخ م ییجرم ها یری گی پ  ییقضا ستمی تابع دادستان است. در س ، یاظهارنظر و را

 .جرم جامعه است  رفکه ط ییو چه پرونده ها ی شاک تی شکا

است و یك شغل تمام وقت و با اهمیت است. محل كار قضات به طور   هیی پرورش و استخدام قضات با قوه قضا تی : مسئول  قضا

ستان، دیوانعالي كشور( و یا در دیوان عدالت اداري و همچنین دادسراها و  معمول در محاكم و دادگاه ها )بخش، شهرستان،تجدیدنظر ا

شوراهاي حل اختالف و یا كمیسیون هاي اداري خاص مي باشد كه تحت عنوان دادیار، دادستان،بازپرس، رئیس شعبه و دادرس،  

 .مستشار به خدمت مشغول هستند

معذور از حضور در دادگاه   نی و توجه به اظهارات متداع یماع گواهان محلمحل و است  ناتی افراد شامل معا نی ا ف ی ادله : وظا ری تحر

 باشد یم

و    ییداده شده اسن به حل مشکالت قضا حی همانطور که توض تی مسئول نی : ا  یو حقوق ی فن  نی محجور یو سرپرست   یورشکستگ امور

 .پردازد ی قشر م نی ا ی حقوق

  گری د نی و عناو  لی مراکز به عنوان وک نی حقوق در ا  یرشته   النی : فارغ التحص ی فری و ک یاحکام شامل موارد مدن  یاجرا  ادارات

 .شوند  یمشغول به کار م

 .وجود دارد  یحقوق، بازار کار گسترده ا  النی به دانش فارغ التحص ازی ادارات هم با توجه به ن  نی ثبت اسناد و امالک : در ا ادارات

شود که بعد از سردفتر نفر دوم به   ی معاون دفترخانه محسوب م ار ی در واقع دفتر:  اری به صورت سردفتر و دفتر یاسناد رسم دفتر

شخص سردفتر و با ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بر اساس   شنهادی اول( بموجب پ   اری دفتر ای ) اری . دفترد ی آ یحساب م

 . باشد  یم توسط سردفتر ی و ی معرف یاری دفتر ی الزم برا شرط ن ی شود.بنابرا  یمقررات منصوب م

عنوان و   نی تمام مردم وکال را با ا بای وکال استو تقر  یشناخته شده برا ی کار ی  نهی زم نی : آشنا تر  یو دولت  ی خصوص ی دعاو وکالت

 .اضافه ندارد حی به توض  یازی شناسند و ن   یم فه ی وظ

تواند احتمال اشتباه در   یم نی : حضور وکال به عنوان اشخاص آشنا با قوان  ی و خارج  یداخل یو بازرگان   یاقتصاد  ی قراردادها می تنظ

 .ببخشد تی مربوطه رسم یآورد و به قرارداد ها نیی معامالت را پا



 زند. دفاتر وکالت به خدمت به مردم بپردا س ی مورد هم با تاس نی توانند در ا ی : افراد م ی حقوق  مشاوران

 

 

 1400انتخاب واحد رشته حقوق دانشگاه آزاد چارت 

 

  ی در مقطع کارشناس  وستهی پ  ری و غ  وستهی اطالعات و چارت انتخاب واحد حقوق دانشگاه آزاد به صورت پ   یشده دارا  مهی ضم  لی فا دو

 باشد یم

 .دی کن  ک ی دانلود چارت انتخاب واحد رشته حقوق دانشگاه آزاد کل یبرا

 .دی کن  کی کل وسته ی پ  ی مقطع کارشناس 1401دانلود چارت انتخاب واحد حقوق  یبرا

 1400نور امی انتخاب واحد رشته حقوق دانشگاه پ  چارت 

  یواحد ها   دورس و  ست ی ل هی ثانو  راتیی تغ یا زمان ارائه  معتبر نخواهد بود و ت  گر ی گذشته د انی منابع سال ستی توجه کنند ل انی دانشجو

 .باشد ینحو م نی نور به ا امی دانشگاه پ 

 دی کن  ک ی کل1400نور   امی رشته حقوق دانشگاه پ   یچارت انتخاب واحد دروس عموم دانلود  یبرا

 .دی کن  کی کل 1400نور  امی دروس ارائه شده رشته حقوق دانشگاه پ  ست ی دانلود ل یبرا

 

  و تذکرات مهم نکات

 .شده است می مصوب رشته و مقررات دانشگاه تنظ لحقوق براساس سرفص  وسته ی پ  یدروس دوره کارشناس یکی تفک جدول 

جدول مربوط به دروس را مطالعه کنند و با توجه به   ،یلی واحد در هر ترم تحص ی شود قبل از انتخا ی م هی محترم توص انی دانشجو به

 .ندی خود نسبت به انتخاب واحد اقدام نما یلی سال تحص می و ن  ی آموزش تی وضع

  ک ی  دی دروس ستاره دار فقط با  انی از م ی لی اند. در هر ترم تحص ی معارف اسالم ی دوم جزو دروس عمووم لی ستاره دار در فا دروس 

 .صورت، درس اضافه حذف خواهد شد نی ا  ری ن درس انتخاب شود. در غعنوا

 .است یبه بعد الزام 91از سال   رانی و فرهنگ و تمدن اسالم و ا خی درس تار گذراندن

 .باشد یم 12 می با قران کر ییدرس آشنا یقبول نمره

و هم    ازی ن  شی پ  ت ی دروس و رعا نی در هنگام انتخاب واحد به عناو ان،ی دانشجو است لذا الزم است دانشجو ی واحد بر عهده  انتخاب

 .و از انتخاب دروس برخالف روند موجود در چارت اجتناب کنند ندی دقت نما ازی ن 

 .دروس، دروس گذرانده شده حذف و عواقب آن با دانشجو است ازی ن  ش ی پ  تی است در صورت عدم رعا یهی بد

سال و معدل کل دانشجو محاسبه   می ن  انی نمرات آن ها در معدل پا ی ول ست ی ن  یدرس چی ه ازی و هم ن  ازی ن  شی پ  ی دانشگاه شی پ  دروس 

 .خواهد شد

را   ی واحد درس  14سال بعد حق انتخاب واحد تا  می مشروط در ن  ی شود و دانشجو   یم یسال مشروط تلق می ن  ک ی در  12کمتر از  معدل

 .دارد

 

 



 حقوق  ی اخبار رشته  نی آخر

 دارد  یستاد کرونا بستگ می آزمون قضاوت به تصم قی تعو

مقابله با کرونا است. اگر ستاد   ی تابع مصوبات ستاد مل هی آزمون قضاوت گفت:قوه قضائ  ی در پاسخ به برگزار انیی هللا خدا حی ذب  اختبار

به اطالع داوطلبان   ی آن به زود ی برگزار ق ی دق خی تار ر،یی افزود در صورت تغ نی داشته باشد اعمال خواهد شد. همچن  ی مصوبه ا یمل

( در  ی )جذب عموم ۱۴۰۰انداختن آزمون گرفته نشده است و آزمون قضاوت  ق ی به تعو یبرا یمی تصم حاضر .در حال  دی خواهد رس

کارت   .شودی برگزار م یو حوزو   یداوطلبان اعم از دانشگاه یتمام ی برا یو به صورت تست   ۱۴۰۰/۱۲/۱۳روز جمعه مورخ 

سازمان سنجش آموزش کشور در   یرسان اطالع  گاهی پا  ق ی از طر ۱۴۰۰/۱۲/۱۱  ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه مورخ

 .دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت

 

 هدف حود قرار دهند ت ی حقوقدان شدن را غا دی حقوق با  یرشته   انی دانشجو

رشته حقوق تنها   ی گفت:حوزه کار ندهی از بازار کار آ یرشته و نگرتن  نی ا انی دانشجو ی مدرس دانشگاه با اشاره به دغدغه ها کی 

  یهادر بخش  توانندیمرتبط بپردازند م ی به کسب مهارتها  انی بلکه اگر دانشجو ست،ی ن  یسردفتر ای محدود به وکالت، قضاوت و 

  کی با کسب دانش باال و با عنوان  دی رشته با نی ا انی الذکر داشته باشند.دانشجوبه موارد فوق  بتنس ی شتری بعضا ب  ییمختلف درآمدزا

 .جامعه بپردازند یحقوقدان آگاه به انجام خدمات حقوق 

 

 

 مطالب  خالصه 

 

ورود   ی برا یان انس ی باشد و هرساله دانش آموزان رشته  یم یداوطلبان کنکور انسان  نی رشته ها در ب  نی حقوق از محبوب تر  ی  رشته

  می مختلف پرداخت  ی حقوق در دانشگاه ها ی چارت انتخاب واحد رشته  ی مقاله به بررس نی کنند. در ا  ی رقابت م گری کدی رشته با  نی به ا

رشته تنها عالقه   نی موفق شدن در ا ی. اما برا م ی کرد یداوطلبان را بررس نی حقوق در ب   یرشته   تی محبوب  ل ی بازار کار و دال نی همچن 

  یاب ی ارز یداشته باشد و بتواند مسائل را به خوب  ی جستجو گر ی  هی و روح ی قو انی فن ب  دی بلکه همان طور که اشاره شد با ست ی ن  یکاف

رشته با   نی در ا ت ی موفق یچگونگ  ی مشاوره  افتی حقوق و در  ی واحد رشته  انتخاب در ارتباط با چارت  شتری اطالعات ب   یکند. برا

 . دیی ن ما تماس حاصل فرماکارشناسا

 

 سواالت متداول 

 است؟  یچه زمان   1400آزمون قضاوت   یبرگزار خی تار

کارت   . شودی برگزار م یو حوزو  یداوطلبان اعم از دانشگاه  یتمام یبرا  یو به صورت تست  ۱۴۰۰/۱۲/۱۳روز جمعه مورخ  در

سازمان سنجش آموزش کشور در   یرسان اطالع  گاهی پا  ق ی از طر ۱۴۰۰/۱۲/۱۱  ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه مورخ

 .دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت

 

  94،  هی واحد دروس پا 15،   یواحد دروس عموم  20به تعداد  انی دانشجوحقوق چه تعداد است؟  یرشته   ی و واحد هاها  سرفصل 

  رشته  ی مقطع کارشناس یگذرانند. در مجموع تعداد واحد ها   یواحد م  6را در   ی اری و دروس اخت  ی و تخصص  یواحد دروس اصل

  ک ی در هر یجزئ  ریی تغ احتمال نی و درج شده است بنابرا  یعلوم گرد آور  آمار طبق اطالعات وزارت  نی باشد. ا یواحد م 135حقوق 

 .وجود دارد

 



 .تفاوت دارند ات ی همانطور که در مقاله اشاره شده است در جزئ  ر ی خکشور مشابه است؟ یچارت انتخاب واحد تمام دانشگاه ها ای آ

 

 ااا


