
 

 

 حقوق عمومی

 
گرايشی از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود ) بر خالف حقوق خصوصی كه مربوط 

التحصيالن فارغ . ق اساسی ، حقوق اداريحقو : ترين دروس اين رشته عبارتند ازبه رابطه اشخاص با يكديگر است ( مهم

ي حقوقی در ادارات مشاورهتوانند در مشاغلی همچون قضاوت در ديوان عدالت اداري ، وكالت می حقوق عمومی عالوه بر تدريس و

ترين رشته حقوق و به هاي دولتی به فعاليت بپردازند. اين رشته را سياسیها و دستگاههاي پارلمانی وزارت خانهقوانين و معاونت

ها پرداخته اد. به جهت مباحث مربوط به حكومت كه در اين رشته به آنتوان نام نهترين رشته علوم سياسی میتعبيري حقوقی

هايی همچون فلسفه به ويژه فلسفه سياسی ، اقتصاد ، مديريت و علوم سياسی ارتباط تواند با رشتهشود حقوق عمومی میمی

اين رشته به بررسی و تبيين اصول و  اي مشاركت نمايد. به عبارت ديگرها در مطالعات ميان رشتهداشته باشد و با هر يك از آن

هاي دولتی است هاي دولتی با اشخاص حقيقی و حقوقی در جامعه و نيز ساير دستگاهموازين مربوط به تنظيم روابط دولت و دستگاه

 .پردازد، می
(حقوق 3دادگستري (مديريت 2(مديريت نظارت وبازرسی  1يش حقوق عمومی داراي زير شاخه هايی به شرح ذيل است: گرا

 دادرسی اداري و حقوق نفت و گاز

 

 

 

 

 

 

 ضريب مواد درسی رديف

 1 یصتخصزبان  1

 1 متون فقه 2

 1 الملل عمومیحقوق بين 3

 2 حقوق اداري  4

 2 حقوق اساسی 5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 منابع مطالعاتی پيشنهادي
 

 :زبان تخصصی

 

 منبع كمك آموزشی / تستی منبع اصلی رديف
1 Law text چتر دانش واژه متون حقوقی 505 تاليف دكتر افتخار جهرمی 

 چتر دانش ي متون حقوقیبندي شدهمجموعه طبقه  2

 محمود رمضانی چتردانش law textنكات مهم   3

 چتردانش GCSE lawترجمه تحت اللفظی   4
 

 

 متون فقه:

 

 منبع كمك آموزشی / تستی منبع اصلی رديف

 مختصر متون فقه سينجلی چتردانش (ه استداللی سيد مهدي دادمرزي تحريرالروضه به همراه ترجمه )فقمتن  1

 چتر دانش فقهي متون بندي شدهمجموعه طبقه  2

 لطفی اسداهللمولف دكتر

 
 

 الملل عمومی:حقوق بين

 

 منبع كمك آموزشی / تستی منبع اصلی رديف

عمومی/دكتر محمدرضا ضيايی بيگدلی  حقوق بين الملل 1

 گنج دانش/
 چتر دانش عمومیحقوق بين الملل ي بندي شدهمجموعه طبقه

جزوه حقوق بين الملل عمومی/ دكتر بيگ زاده استاد  2

  دانشكده حقوق شهيد بهشتی

 

 حقوق اساسی:

 

 منبع كمك آموزشی / تستی منبع اصلی رديف

 چتر دانش حقوق اساسیي بندي شدهمجموعه طبقه يجلد 2يدوره هاشمیمحمدحقوق اساسی دكتر سيد  1

 مسلم يعقوبی 2و1مختصر حقوق اساسی  آقاي دكتر قاضیحقوق اساسی   هايبايسته 2

 قانون اساسی 3
 

 آراء تفسيري شوراي نگهبان 4
 



 

 حقوق اداري:

 

 منبع كمك آموزشی / تستی منبع اصلی رديف

 چتر دانش اداريحقوق ي بندي شدهمجموعه طبقه طباطبايی دكتر منوچهر مؤتمنیحقوق اداري  1

 زادهحقوق اداري دكتر رضا موسی 2
 

 هاقانون شوراها و شهرداري  قانون تقسيمات كشوري 3
 

 قانون ديوان عدالت اداري 4
 

 قانون مديريت خدمات كشوري 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95در سال  و نفت گاز عمومی حقوق هاي جدول ظرفيت پذيرش گرايش
 

 گرايش
 پرديس مجازي  پيام نور غيرانتفاعی شبانه روزانه

 جمع كل
 كل كل كل كل كل شهرستان تهران كل شهرستان تهران

 363 67 120 0 10 49 22 27 117 61 56 یحقوق عموم
 97 21 0 0 20 22 0 22 34 0 34 فت و گازحقوق ن

 


