
  
  

 )عموميحقوق مباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهسئله و مقايسهحل م :كميتي
هاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ر ـ آنــاليز ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريتم ـ آمامعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد).

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

  قهمتون ف  3

اقسام جهاد، وجوب كفايي جهاد، شرايط وجوب جهــاد، شــرايط مجاهــد، هجــرت از بــالد شــرك، جهاد: 
  مرزباني، كساني كه قتال با آنها واجب است، فرار از ميدان جنگ، مكروهات و محرمات جهاد، ترك قتال

 وجوب، ماسال يبه احكام اجتماع ينگاهي، حكومت اسالم ليضرورت تشك( واليت امام خمينيواليت: 
 سهم، سهم امام حكم، هيفق تيوال ادله، شخص حاكم هايويژگيت، اياز نظر روا يحكومت اسالم ليتشك

 .)دربارة انفال بحثي، سهم امام، سادات
  انفال:(انفال، موارد انفال)

  قضاوت:(مباحث بخش قضاوت)
  احياء موات:( مباحث بخش احيا موات)

  :شامل ارشد دروس تخصصي در سطح كارشناسي

  حقوق اداري  4

(مفاهيم حقوق اداري، مبــاني و اصــول بنيــادين حقــوق اداري، منــابع  مباني و كليات حقوق اداري
(اصــول حقــوقي حــاكم بــر  هاي ادارياشــخاص حقــوق اداري يــا ســازمان -حقــوق اداري)

(مقامــات عــالي  هاي اداري متمركــز در ايــرانســازمان -هــاي اداري)هاي اداري، نظامســازمان
ن اداري كشــور، كنتــرل سلســه مراتبــي و واگــذاري اختيــارات، واحــدهاي تقســيمات كشــوري و سازما

  مقدمات آن، نهادهاي شورايي در سازمان مركزي اداره) 
هاي غير متمركز محلــي يــا شــوراهاي محلــي، (سازمان هاي اداري غير متمركز در ايرانسازمان

هاي عمومي، خدمات (اموال و ثروت ادارياعمال حقوق  -سازمان هاي غير متمركز فني يا اداري)
  عمومي و پليس اداري، اعمال اداري يك جانبه و اعمال اداري دو جانبه)

  حقوق اساسي  5

ـ مبــاني اجتمــاعي دانــش حقــوق ـ  تعريف دانش حقوقـ  دانش حقوق(ايهاي پايهشناخت
ـ قــدرت سياســي ـ  نهادهاي سياسيـ  تعريف سياستـ  دانش سياسيـ تقسيم بندي علم حقوق 

ارتبــاط متقابــل حقــوق و ـ  ي سياســي از ســاير جوامــعي جامعــهوجوه مميزهـ  ي سياسيجامعه
جايگــاه حقــوق اساســي در علــم ـ  تعريف حقوق اساســيـ  مباني دانش حقوق اساسيـ  قدرت
قانون ـ  ي آكادميك حقوق اساسيسابقهـ  منابع حقوق اساسيـ  موضوع حقوق اساسيـ حقوق 
وجــه تمــايز قــانون ـ  انواع قــوانين اساســيـ  هاي اجتماعي پيدايش قوانين اساسيزمينهـ  اساسي
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ســازنده  عناصــرـ  تفــاوت دولــت بــا حكومــتـ  مفهوم دولت(دولت  ) ـاساسي از ساير قوانين
ـ  محــدوديت هــاي حاكميــتـ  منشــاء حاكميــتـ  مفهوم حاكميتـ حاكميت دولت ـ  دولت
 ي قرارداد اجتمــاعيمباني نظريهي قرارداد اجتماعي ـ يف نظريهـ تعر ي قرارداد اجتماعينظريه

دولــت ـ  )هاي چند پارچــه (مركــبـ دولتهاي تكبافت ( بسيط) دولتـ  انواع شكلي دولتـ 
اي پارلمان ـ اختيارات (قواي حكومتي ـ قوه قانونگذاري ـ شرايط پايهتفكيك قواي حكومتي ) فدرال

ـ انواع پارلمان ـ قوه مجريه ـ قوه قضاييه ـ مباني نظري اصل تفكيك قوا  و وظايف پارلمان ـ قانونگذاري
دموكراســي و حقــوق بشــر  ـ دو نظريه اصلي تفكيك قوا ـ تحليل نظام هــاي رياســتي و پارلمــاني) ـ

هاي دموكراسي ـ دموكراسي نمايندگي ـ هاي سياسي ـ مفهوم دموكراسي ـ شاخص(دموكراسي ـ رژيم
اي و بنيادين حقوق بشر ـ حقوق مدني و سياسي (نسل اول) ـ حقوق بشر ـ اصول پايهحقوق بشر ـ مفهوم 

 هاي حقــوق بشــر ـ جامعــه مــدني و حقــوق بشــر) ـحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ محــدوديت
ـ انــواع  احزاب سياسي و نظام هاي انتخابــاتي(كليات انتخابات ـ انواع رأي ـ انواع حق رأي ـ انتخابات 

  ها))هاي حزبي ـ انتخابات آزاد و منصفانه ـ حقوق و تكاليف كشورها (دولتنظام 

  حقوق كار  6

(تاريخچه پيدايش حقوق كار(سير تحول تاريخي) ، تعريف كار و فصل اول: كليات حقوق كار
  حقوق كار، مشخصات و ويژگي هاي حقوق كار، رابطه حقوق كار و ساير رشته هاي حقوق)

  
(پيشينه وتاريخچه حقوق كار در ايران(سير تحول و پيدايش ايران فصل دوم:حقوق كار در

  نخستين مقررات كار در ايران) ،منابع حقوق كار در ايران،عناصر و اركان مشمول قانون كار
  كارگر -1
  كارفرما-2
  كارگاه-3
  موارد استثناء ،قواعد و اصول حاكم بر روابط كار)-4

كار، ويژگي ها و مشخصات قراردادكار،انعقاد تعريف قرارداد فصل سوم: حقوق فردي كار(
قرارداد كار،تعليق قرارداد كار،خاتمه قرارداد كار، دستمزد و حق السعي، مدت كار، تعطيالت و 

  مرخصي ها،شرايط كار زنان و نوجوانان)
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 )عموميحقوق مباحث ( نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ســاختار هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - روي دايــرهحركــت بــر - و ســرعتهاي كمي از مباحث (مســافت مقايسهحل مسئله وكميتي:
ســواالت - ائل متفرقــهمس- ساعت- هندسه اشكال فضايي- مساحت محيط و- تالس و تشابه- اشكال- هندسه
   هوش).

- اســتدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:
  هاي مشابه به هم

 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  عه شود.كل فصل مطال درك مطلب:

 دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

  متون فقه  3

 طياز منكــر، شــرا ياز منكر، وجوب امر به معروف و نهــ ياحكام بغات، امر به معروف و نهمت،يغنجهاد:
  يكبر بتيفقها در دوره غ گاهيشان و جا ،يمراتب امر و نه ،يفرد آمر و ناه

دوّم:  ةدســت، هياول: امــور حســب دســتةل، عاد نيمومن تيوال، واليت فقيه نسبت به امور حسبيهواليت: 
نسبت بــه  هيفق كي مزاحمت، مواردى كه روايات و اخبار خاصى در لزوم انجام گرفتن آنها وارد شده است

، تيــدر ثبــوت وال ياولــ اصــل، هيــفق شئون( مكاسب) فقيه نسبت به شخص عادل مزاحمت، گريد هيفق
وجوب رجــوع  ادله، غيراستقاللي واليت، استقاللي واليت، فقيه اليتو، در مورد واليت غيراستقاللي بحث

  )بحث جهيو نت خالصه، به فقيه
 (مباحث بخش شهادت )شهادت:

 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

  حقوق اداري  4

(دايره شمول قانون مديريت خدمات كشــوري، شــوراهاي پــيش بينــي شــده در خصــوص امــور  حقوق استخدامي
اري و استخدامي، ماهيت و اصول حاكم بر استخدامي دولتي، مفاهيم اســتخدام و انــواع اســتخدام، شــرايط ورود بــه اد

(مســئوليت مــدني دولــت و كاركنــان آن، مســئوليت اداري  مسئوليت دولــت و كاركنــان آن - خدمت دولتــي)
  لفات اداري) هاي رسيدگي به تخكارمندان، رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان در قالب هيات

(شــامل مباحــث ديــوان عــدالت اداري و ســازمان  هاي اداري در ايراننظارت و كنترل سازمان
  بازرسي كل كشور)

  حقوق اساسي  5

هاي اجتماعي و فكري ـ منــابع حقــوق اساســي (زمينهمباني و كليات نظام جمهوري اسالمي ايران 
نوع نظام سياســي ـ هويــت مــذهبي و ملــي نظــام ـ  جمهوري اسالمي ايران ـ منابع منشعب از قانون اساسي ـ

هاي اقتصادي و ماليه عمومي ـ سياست خارجي و شــوراي عــالي امنيــت ملــي ـ نظــارت همگــاني و سياست
ـ صدا و سيما ـ حقوق ملت ـ حق حاكميــت ملــت و قــواي  شوراهامتقابل ( امر به معروف و نهي از منكر) ـ 
ـ خبرگان و تعيين رهبري ـ شرايط رهبــري  مباني نظري(رهبري  ) ـناشي از آن ـ بازنگري در قانون اساسي

ـ اقتدار رهبري در امور كلي كشــوري ـ اقتــدار رهبــري در قــوه مقننــه ـ اقتــدار  رات رهبراوظايف و اختيـ 
(كليــات قوه مقننــه  مجريه ـ اقتدار رهبري در قوه قضاييه ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـرهبري در قوه 
ها ـ فرآيند قانونگــذاري ـ تــدوين و تنقــيح ندگي مجلس ـ سازماندهي امور مجلس ـ حد نصابمجلس ـ نماي

نامــه داخلــي آئينقوانين و مقررات كشور ـ نظارت مجلس ـ رابطه قوه مقننه با ســاير قــوا ـ شــوراي نگهبــان ـ 
ــا آخــرين اصــالحاتنامــه داخلــي مجلــس شــوراي اســالآئينمي ـ مجلــس شــوراي اســال ــ ) 1387مي ( ب ـ

ـ  موقعيــت رئــيس جمهــورـ  مسئوليت اجراي قانون اساســي(قوه مجريه  )هاى خاصكميسيون
ـ  هيــأت وزيــرانـ  انتخــاب رياســت جمهــوريـ  هاي رئــيس جمهــوروظــايف و مســئوليت
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ـ  هاي دولتــينظارت بر تصويب نامه و آيين نامهـ  هاانواع آيين نامهـ  هانامهنامه و آيينتصويب
 قــوه قضــائيه ) ـنيروهاي مسلحـ  ي مجريه با ساير قوارابطه قوهـ  مشاغلاصل ممنوعيت جمع 

ســاير ـ  تشــكيالت قــوه قضــائيهـ  وزيــر دادگســتريـ  رئيس قوه قضــائيهـ  كليات قوه قضائيه(
ي ي قــوهرابطــهـ  قضاوتـ  اصول حقوقي حاكم بر قوه قضائيهـ  تشكيالت وابسته به قوه قضائيه

  ) يت قضائي از حقوق بشر و شهرونديحماـ قضائيه با ساير قوا 

  حقوق كار  6

(تشكل هاي كارگري و كارفرمايي،تاسيس تشكل فصل چهارم: حقوق جمعي كار
شوراهاي اسالمي كار)،ويژگي ها، خصائص و -ها(انجمن هاي صنفي كارگران و كارفرمايان

نظام مسائل مشترك تشكل ها،پيمانهاي دسته جمعي كار(تعريف، ويژگي ها و مشخصات)،
  حقوقي پيمانهاي دسته جمعي كار)

(آموزش و افزايش مهارت هاي شغلي و حرفه اي، فصل پنجم: حقوق كار و دولت
  خدمات بهداشتي و رفاهي خاص،ايمني و بهداشت كار،بازرسي كار)

(كليات(ماهيت فصل ششم:حل اختالف كارگر و كارفرما در نظام حقوقي ايران
هي مراجع حل اختالف كارگر و كارفرما)،حل اختالف اختالف كارگر و كارفرما، سازماند
  فردي كار،حل اختالف جمعي كار)
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