
 بسمه تعالی
در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته این دانشگاه در آزمون  تحصیلبدین وسیله توجه داوطلبان گرامی متقاضی 

 به نکات ذیل جلب می نماید: را 1398سراسری سال 

 

کدرشته کارشناسی یا کارشناسی ؛ داوطلب در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته روزانه باشد باید بر اساس عالقه  الف (

انتخاب رشته درج نماید. )اگر داوطلب کد رشته این دانشگاه را در اولویت های فرم ارشدپیوسته را در اولویت های اول و دوم 

در اولویت بر اساس کد رشته انتخابی خود پذیرفته شدگان نهایی گزینش باشد ممکن است  ءبعدی قرار دهد در صورتیکه جز

 ی قبول شود لذا سازمان سنجش او را بعنوان پذیرفته شده نهایی به این دانشگاه معرفی نخواهد کرد.(های قبل

 

اسامی چند برابر ظرفیت رشته های خاص در اوایل شهریور توسط سازمان سنجش اعالم خواهد شد که در صورت قرار  ب (

که متعاقباً توسط گزینش دانشگاه اعالم ؛  در دهه اول شهریور بر اساس برنامه زمان بندی  بایدگرفتن در چند برابر ظرفیت 

 .در گزینش شرکت نمایدخواهد شد 

 

 اوطلبان مصاحبه به عمل خواهد آمد.رشته از دکد پذیرش در این دانشگاه دارای شرایط خاص بوده و در هر دو  ج (

  

  :و خدمات اداری گاه علوم قضائيشنشرايط استفاده از بورس تحصيلي دا د (

 داشتن کلیه شرایط عمومی آزمون سراسری.-1

 تدین به دین مبین اسالم و التزام عملی به احکام آن. -2

 نظام جمهوری اسالمی ایران.التزام به والیت فقیه و مبانی -3

 در گزینش عمومی. پذیرفته شدن-4

 نداشتن سوءپیشینه کیفری.برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی و -5

 عدم اشتغال به کار و تعهد به تحصیل تمام وقت.-6

 برابر مدت تحصیل. دوسپردن تعهدخدمت به قوه قضاییه به میزان  -7

به  )مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده اند 31/06/1398سال سن تا تاریخ  24داشتن حداکثر  -8

 .(ه می شودحداکثر سن آنان افزود

؛ برای مقطع کارشناسی علوم قضایی)برای داوطلبان نظام قدیم آموزشی عالوه بر آن 14داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم -9

 (.نیز شرط است 14 داشتن حداقل معدل کل پیش دانشگاهی

برای مقطع کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی )برای داوطلبان نظام قدیم آموزشی  17داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم  -10

 . نیز شرط است.( 17داشتن حداقل معدل کل پیش دانشگاهی ؛ عالوه بر آن 

 

 : و خدمات اداری امتيازات بورس تحصيلي دانشگاه علوم قضائي هـ (

قضایی ضمن تحصیل ازابتدای دوره تحصیلی و اشتغال به کار قضایی در قوه قضاییه پس از فراغت از دریافت ابالغ کارآموز -1

 تحصیل در صورت داشتن صالحیت های عمومی و علمی.

 ( از ابتدای دوره تحصیلی.ضمن تحصیل قضاییکار آموزدریافت مقرری ماهیانه)حقوق  -2

قضاییه)بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیالن گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوه -3

 (.1375و آیین نامه اجرایی آن مصوب  1373علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب  گاهدانش

 برخورداری از خوابگاه،بیمه درمانی و خدمات رفاهی در طول دوره تحصیلی در حدود امکانات دانشگاه. -4

 



  قضائي:توضيحات ضروری در مورد رشته كارشناسي ارشد پيوسته علوم  ح (

 

دانشجویان این رشته پس از طی یك دوره مشترك)در حد کارشناسی(در صورت احراز شرایط مقرر و به تشخیص دانشگاه در -1

ق تجارت، یکی از گرایش های شش گانه کارشناسی ارشد)حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقو

 حقوق ثبت، حقوق خانواده(ادامه تحصیل خواهند داد.

صرفا دانشجویانی می توانند پس از طی دوره مشترك، در یکی از گرایشهای شش گانه ادامه تحصیل دهند،که صالحیت -2

نها مدرك عمومی و علمی آنان برای ورود به خدمت قضایی محرز باشد، در غیر این صورت امکان ادامه تحصیل نداشته و ت

 کارشناسی علوم قضایی برای آنان صادر خواهد شد.

درصورت انصراف، اخراج، انتقال و نیز در صورت عدم احراز صالحیت عمومی دانشجو قبل از ورود به یکی از گرایشهای شش -3

 گانه، دانشجو موظف است هزینه های تحصیل و مقرری دریافتی ماهیانه را بازپرداخت نماید.

 

انجام امور گزینش نتیجه به سازمان سنجش اعالم می گردد و نتیجه قبولی یا عدم قبولی در دهه سوم شهریور پس از  ط (

باید براساس برنامه زمان بندی  داوطلب توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد و در صورت قبولی نهایی  1398

منتشر خواهد شد جهت انجام  (www.ujsas.ac.irنتی دانشگاه )اعالم شده توسط آموزش دانشگاه که از طریق پایگاه اینتر

 ثبت نام و انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 عدم مراجعه در زمان مصاحبه یا ثبت نام نهایی به منزله انصراف داوطلب محسوب خواهد شد. ی (

 

 

گاه علوم قضائی و خدمات اداری  اداره آموزش دنش


