
 

 درکنار تا رسد می تصویب به قضایی، علوم پیوسته ارشد کارشناسی دوره های ویژگی رعایت منظور به نامه شیوه این

 حد در ( گرایش شش بین مشترک دوره در تحصیل مورد در فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی نامه آئین

 اجرا ارشد کارشناسی های گرایش در مذکور مقطع دانشجویان تحصیل ادامه و کارورزی ،کارآموزی،) کارشناسی

 :شود

 برعکس و کارشناسی دوره واحدهای از پیوسته ارشد کارشناسی دانشجویان توسط درسی واحدهای اخذ -1 ماده

 .نمود خواهد گیری تصمیم آموزشی شورای خاص موارد در است، ممنوع

 .شود می برگزار تحصیل طول در کارشناسی دانشجویان نظیر پیوسته ارشد کارشناسی دانشجویان کارورزی -2 ماده

 آموزشی برنامه در شده تعریف دروس قالب در پیوسته ارشد کارشناسی دانشجویان آموزشی کارگاههای -3ماده 

جز در موارد خاص)با تشخیص قبل از ورود به گرایش  " 10 آموزشی کارگاه " تا  "1 آموزشی کارگاه" عنوان تحت

 .شود می برگزار معاونت آموزشی(

 .است سال 6 ارشد کارشناسی مقطع در تحصیلی بورس از استفاده مدت حداکثر -4 ماده

 به دانشجو که صورتی در . است ممنوع برعکس و کارشناسی به پیوسته ارشد کارشناسی از مقطع تغییر -5 ماده

 تحصیلی های هزینه باید محضری تعهدنامه مطابق شود منصرف ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل ادامه از هردلیل

 واحدهای اندازه به وی گذرانده واحدهای که صورتی در و نماید بازپرداخت را بورس دریافتی های مقرری و

 .نمود خواهد دریافت کارشناسی مدرک باشد کارشناسی

 و خسارت پرداخت از پس و شود می قطع دانشجو تحصیلی بورسیه ، انتقال یا ،اخراج انصراف صورت در -6 ماده

 رشته مجدد انتخاب حق و نمود خواهد دریافت قضایی علوم کارشناسی یا کاردانی مدرک شرایط، داشتن درصورت

 .شود قضایی دستگاه جذب تواند نمی و ندارد را تحصیلی بورس اخذ و قضایی علوم پیوسته ارشد کارشناسی

 مشتمل ( جامع آزمون در باید باشد 15 از کمتر آنان مشترک دوره درسی های واحد معدل که دانشجویانی -7 ماده

 و اساسی حقوق تجارت، حقوق فقه، متون و فقه اصول اختصاصی، و عمومی جزای حقوق مدنی، حقوق :دروس بر

 .نمایند شرکت ) حقوقی متون اداری،

 در ماه 3 اقل حد ی فاصله با دیگر یکبار تواند می دانشجو جامع آزمون در 15 معدل کسب عدم صورت در: تبصره

 کارشناسی مقطع در تحصیل ادامه از نیاورد بدست 15 معدل هم دوم بار که صورتی ودر نماید شرکت جامع آزمون

 قوه با حساب تسویه نیز و تحصیلی های هزینه پرداخت از پس و شد خواهد قطع وی تحصیلی بورسیه و محروم ارشد

 .نمود خواهد دریافت کارشناسی مدرک صرفا قضائیه

 قضائی علوم ویپسته ارشد کارشناسی دانشجویان مورد رد آموزشی انهم آئین اجرایی انهم شیوه
 



 خود، امکانات و قضائیه قوه نیازهای به توجه با نیز و دوره هر در ورودی دانشجوی تعداد به توجه با دانشگاه -8 ماده

حقوق  -3حقوق جزا و جرم شناسی  -2حقوق خصوصی  -1)  گانه شش های گرایش از بعضی یا تمام اجرای به

 .نمود خواهد اقدام ارشد کارشناسی مقطع درحقوق عمومی (  -6حقوق خانواده  -5حقوق ثبت  -4تجارت 

واحد درسی، بر اساس معدل کل ، ظرفیت  130دانشجویان در پایان ترم هفتم و پس از گذراندن حداقل  -9 ماده

اولویت های انتخابی در فرم انتخاب گرایش ( در یکی از گرایش های  د ) براساسخوهر رشته و عالقمندی 

 کارشناسی ارشد ادامه تحصیل خواهند داد.

 .گردد می تعیین دانشگاه صالحدید بنابر گرایش هر ظرفیت -10 ماده

 .است ممنوع پیوسته ارشد کارشناسی مقطع در گرایش تغییر -11 ماده

 محضری نامه تعهد مطابق باشد کمتر 15 از دانشجو کل معدل چنانچه ارشد، کارشناسی دوره پایان در -12 ماده

 نامه معرفی و گواهی هرگونه و تحصیلی مدرک دریافت و شود وارد قضایی خدمت به تواند نمی قضائیه قوه وضوابط

 ) تحصیلی های هزینه بابت ( دانشگاه و ) دریافتی های مقرری بازپرداخت ( قضاییه قوه با حساب تسویه به منوط

 .بود خواهد

 ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان مورد در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی نامه آئین مقررات -13 ماده

 .شود می اجرا نیز پیوسته

 دانشگاه آموزشی شورای تفسیر و گیری تصمیم مرجع ضرورت و ابهام موارد در نامه، شیوه این اجرای در -14 ماده

 .است

 به تصویب رسید. 02/09/1398 مورخ هادانشگ آموزشی شورای جلسه در ماده پانزده در نامه شیوه این -15 ماده


