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   هدف
  . تربيت كارشناساني است كه بتوانند در مشاغلي چون قضاوت، وكالت ، سردفتري اسناد رسمي و كارشناسي حقوق انجام وظيفه نمايند

تواند مربوط به روابط دولت  حال اين روابط مي. گيرد شود، موضوع علم حقوق قرار مي تمام روابط اجتماعي كه آثار حقوقي از آن ايجاد مي
به عبارت ديگر . شود و مردم باشد كه به حقوق عمومي معروف است و يا شامل روابط خصوصي مردم گردد كه حقوق خصوصي ناميده مي

شود و حقوق خصوصي به روابط بين  گانه كشور ، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، مي قوق قواي سهحقوق عمومي شامل ح
پردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق  خود مردم مي

شوند برايشان  هايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب مي الكيت ، قراردادها، مسووليتتوان به اموال ، م مدني است كه از آن جمله مي
  . آيد مثل مسووليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، والدت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر به وجود مي

   

    ماهيت
خوانند تا با كليات علم حقوق و مباني نظري و فلسفي اين علم آشنا  مياي از علم حقوق  دانشجويان مقطع ليسانس حقوق در ابتدا مقدمه

المللي  شوند و سپس با دو بخش اصلي علم حقوق يعني حقوق عمومي و حقوق خصوصي كه هر يك داراي دو شاخه حقوق داخلي و بين
ها را در زير مجموعه  روابط اشخاص و معامله براي مثال مباحث قراردادها،. كنند است، آشنا شده و دروسي را در اين زمينه مطالعه مي

ها، جرايم و محاكمات كيفري را در بخش حقوقي عمومي، مباحث مربوط به سازمانهاي  حقوق خصوصي داخلي، مباحث مربوط به مجازات
الملل و باالخره  مي بينالمللي و برعكس را در بخش حقوق عمو المللي، روابط دولتها با يكديگر و روابط دولتها با سازمانهاي بين بين

المللي در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصي  مباحث مربوط به معامالت و روابط خصوصي خارجي اشخاص كه يك عنصر بين
  . شود اي از همه مطالب گفته مي يعني در برنامه دوره ليسانس كم و بيش مجموعه. كنند  المللي مطالعه مي بين

تواند ادعا  كس نمي وان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق بسيار وسعت يافته است به طوري كه هيچت از همين توضيح مختصر مي
تواند حتي  يك حقوقدان در مدت عمر خويش نمي:هاي اين علم احاطه دارد و به قول ريپر حقوقدان فقيد فرانسوي  كند كه بر همه شاخه

  . خواندهاي تخصصي رشته خود را ب بار تمام كتاب براي يك

دولت به عنوان نماينده سياسي و حقوقي جامعه براي خود منافعي مثل وحدت ملي و يا تماميت ارضي دارد كه البته اين منافع از منافع 
 افراد جدا نيست بنابراين افراد در ارتباطشان با دولت بايد نسبت به اين حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس اين منافع باشد

همان حقوق و آزاديهايي كه در قانون اساسي . البته دولت هم نسبت به شهروندان تكاليفي دارد و بايد حقوق آنها را به رسميت بشناسد و
  .گيرد به عنوان منشور ملي تعريف شده است و در قلمرو حقوق عمومي قرار مي

  :هاي مورد نياز و قابل توصيه  توانايي
سه ، توانايي استفاده از كتب فقهي ، قدرت استنباط باال ، آشنايي كامل با ادبيات زبان فارسي ، منطق ، تسلط به زبان انگليسي يا فران

  . شناسي از ملزومات اين رشته است عربي و جامعه

 در كل بايد گفت كه نحوه استدالل و فن. جسارت ، قدرت استدالل ، خالقيت ذهني و فن بيان خوب الزمه موفقيت در اين رشته است
  . بيان، ابزار كار يك حقوقدان است
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