از محبوب ترین رشته هایی که داوطلبان گروه علوم انسانی برای ادامه
تحصیل در آن در آزمون سراسری شرکت می کنند می توان به رشته
حقوق اشاره کرد .گرایش های حقوق گسترده است و در تمام روابط
زندگی امروزه میتوان آن را مشاهده کرد که این روابط می تواند به
دولت و مردم مرتبط باشد که به حقوق عمومی شناخته می شود و یا به
روابط بین مردم ارتباط داشته باشد که رابطه خصوصی گفته می شود
که حقوق خصوصی نامیده میشود.

 شاخه ای از حقوق که به روابط بین المللی می پردازد به دو بخش حقوق روابط بین الملل
عمومی و حقوق روابط بین الملل خصوصی تقسیم می شود که در مورد عمومی میتوان به
روابط بین دولتها و سازمانهای بینالمللی اشاره کرد که فارغ التحصیالن این رشته باید قدرت
استدالل ،جسارت ،خالقیت ذهنی و فن بیان مناسبی داشته باشند .علم حقوق با روانشناسی،
جامعه شناسی و علوم فلسفی درآمیخته است و کسی که حقوق را مطالعه میکند باید از تمام این
علوم آگاهی داشته باشد .شخصی که در این رشته تحصیل میکند باید زبان و ادبیات فارسی
اش در سطح باالیی باشد تا بتواند به خوبی صحبت کند.

الزمهی تحصیل و اشتغال
برای موفق بودن در رشته حقوق تنها عالقه کافی نیست بلکه باید فردی که
رشته حقوق و مطالعه میکنند فن بیان باالیی داشته باشد و بتواند مطالب را به
خوبی بنویسد و روحیه جستجوگری داشته باشد.

بازارکار،درآمدوحقوق
 از بهترین کارهایی که فارغ التحصیالن رشته حقوق می توانند در آن به کار کردن به پردازند وکالت است که نیازمند گذراندن
آزمون کانون وکال و گرفتن پرونده وکالت است .بعد از اینکه فرد در آزمون قضاوت شرکت کرد و مصاحبه شفاهی را قبول
شدمیتواند بعنوان قاضی در دستگاه قضا مشغول به کار شود.
 همچنین فارغ التحصیالن رشته حقوق میتوانند با استفاده از آزمون های استخدامی مربوط به هر شغل در اداره های مختلف
مشغول به کار شوند.
 اگر دانشجویی در کار خود بسیار خوب و توانمند ظاهر شود می تواند به شاغل شدن در دادگستری و مشاور حقوقی بانک،
شهرداری و شرکت های مختلف امید داشته باشد.
 شخصی که در آزمون ورودی کانون وکال قبول شود بعد از این که دو سال کار آموزی را با موفقیت سپری کند می تواند
پروانه وکالت گرفته و دفتر وکالت تأسیس کند و همچنین اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کنند میتوانند این
رشته را در دانشگاه ها تدریس کند.

درمقاطعتحصیالتتکمیلیفارغالتحصیالنرشتهحقوقخصوصیدرحوزهقراردادها وتعهدات
تبحرمییابندومیتواننددراولویتفعالیتهایاینعرصهازجملهمشاورحقوقیشرکتهایتجاری
قرارداشتهباشند.
فارغالتحصیالنحقوقعمومیدراحرازمشاغلدراداراتوسازمانهایدولتیوهمینطورانتخاببه

سمتهایدولتیوعمومیدراولویتخواهندبود.
فارعالتحصیالنرشتهحقوقبینالمللدرمشاغلوسمتهایراجعبهاینحوزهازجملهزیرمجموعه

هایوزارتامورخارجهوکمیسیونهایمربوطهمجلسوهمینطورمشاورانبینالمللیبرخی نهادهای
دولتیدراولویتخواهندبود.

 افرادی که به دنبال تحصیل در این رشته هستند باید بدانند که یکی از برترین دانشگاه ها در این زمینه دانشگاه آزاد
زنجان است اساتیدی که در این شاخه در دانشگاه آزاد زنجان تدریس می کنند بسیار مجرب هستند و از سابقه
حقوقی باالیی برخوردارند.
 دکترشهریارباقری،دکترمحمدباقرقربانوند،دکترعلیرضانواریان،دکترسلمانولیزاده،فریداحمدیانمقدم،
هادینعیمی،عبداهللکیاییباتخصصحقوقخصوصی

 آقایاندکترعلیاعظمرفیعنژادوعلیپزشکیباتخصصحقوقجزا
 آقایاندکترمحمدسلمانطاهریوحمیدششگلباتخصصحقوقعمومی

 آقایدکترپیمانبلوریباتخصصحقوقبینالمللو
 آقایدکترابوالقاسممهدیپورباتخصصعلوماسالمی
 وتعدادیهمکارحقالتدریسکهغالبادارایمدرکدکترایتخصصیدردروسمربوطهبودهیادرهمانرشته
دانشجویدکتریمیباشندوهمچنینهمکاری 10عضوهیاتعلمیدیگررشتههایمرتبطبزرگترینمجموعه
آموزشیرشتهحقوقدراستانرافراهمآوردهاست.بخشاعظمنیرویفعالدرعرصهوکالتودادگستریو
مشاغلحقوقیزنجانرافارغالتحصیالنحقوقدانشگاهآزاداسالمیواحدزنجانتشکیلمیدهند.

 مدیرگروهحقوقآقایدکترهادینعیمیدارایدکترایتخصصیدررشتهحقوقخصوصیازسال 1385عضوهیاتعلمی
دانشگاهبودهوازسال 1396عهدهدارمدیریتگروهدرهمهمقاطعگردیدهاست.ازجملهسوابقویهمکارمدعوگروه
حقوقوگروهحسابداریدانشکاهامامخمینیقزوینازسال 1384تا 1388وهمکارمدعوگروهحقوقدانشگاهزنجانازسال

 1394تاکنونمیتواننامبرد.
 درسالیاناخیرتالشگروهدرراستایجلبهمکارینیروهایمتخصصبودهتاوجههعلمیدانشگاهباتوجهبهجامعبودن
واحدزنجانبهبودیابد.

