بسمه تعالی
دانشگاه شهید مطهری

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق جزا
مقطع دکتری

معرفی رشته فقه و حقوق جزا
نظر به ضرورت مطالعات میان رشته ای خصوصاً در رشته هایی همچون فقه و حقوق به جهت لزوم استنباط مبانی حقوقی از متون
غنی فقه اسالمی و نیز اهمیت مطالعه تخصصی در زمینه ی حقوق جزا ،دانشگاه شهید مطهری برای تربیت محققان برجسته و
متخصص در حوزه حقوق جزای اسالمی ،رشته فقه و حقوق جزا را طراحی نموده است .در این رشته دانشجویان مقطع تحصیالت
تکمیلی عال وه بر بهره ییری از متون فقهی و اصولی برجسته همچون مبانی تکمله المنها ،،رسال و فاای اصاصو ددر مقطع
فارشناسی ارشد) و دروس خار ،فقه و اصو ددر مقطع دفتری) ،دروس حقوق جزا را در سطح باصایی مورد مطالعه قرار می دهند.

اهداف
-

ارتقاء سطح اطالعات و بینش فقهی و حقوقی فارغالتحصیالن دوره های فارشناسی ارشدد در زمینده فقده و حقدوق و
تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلی مسال فقهی و حقوقی آنان جهت ایجاد ملکه اجتهاد.
تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در امور فقهی و حقوقی برای تبیین حکیمانه نظام حقوقی اسالم و تددریس در
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تربیت محقق در زمینه فقه و حقوق.
جذب داوطلبان مطالعات تطبیقی در زمینه نظام حقوقی اسالم و دیگر نظامهای حقوقی از فشورهای دیگر طبق ضوابط
و مقررات اسالمی.
تربیت حقوقدانان فارآمد جهت دفاع از حقوق شهروند ایرانی در سطوح داخلی و بین المللی

تفاوت رشته فقه و حقوق جزا با رشته های مشابه
رشته فقه و حقوق جزا هر چند شباهتهایی با رشته فقه و حقوق اسالمی و حقوق جزا دارد؛ لیکن با توجه به اینکه در این رشته به
صورت تخصصی تنها متون فقهی و حقوقی مرتبط با حقوق جزا مورد مطالعه قرار می ییرد ،تااوت های چشمگیری با آن رشته ها
دارد [ .از آن جمله می توان تخصصی شدن قواعد فقه ،آیات اصاحکام  ،در نظریرفتن متن فتاب مبانی تکمله المنها ،برای درس فقه
و نیز اضافه شدن دروس حقوقی مانند روانشناسی جنایی ،جامعه شناسی جنایی ،آیین دادرسی فیاری را نام برد].

توانایی های الزم
جسارت ،قدرت استدصا  ،خالقیت ذهنی  ،فن بیان خوب و نیز تسلط بر متون اصی فقهی و اصولی ،صازمه موفقیت در این رشته
است .دانشجوی رشته فقه و حقوق جزا باید با فرهنگ غنی و ارزشمند اسالمی ,پیوند عمیقی داشته باشد.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
فارغ التحصیالن مقطع فارشناسی ارشد این رشته می توانند عالوه بر ادامه تحصی در این رشته در تمامی رشته-های مرتبط با
رشته فقه و نیز رشته حقوق جزا شرفت نمایند .عالقمندان به ادامه تحصی در حوزه علمیه نیز می-توانند با دریافت مدرک تحصیلی
این رشته در مقطع باصاتر حوزه دسطح  3و  )4ادامه تحصی دهند.

موقعیت شغلی
فارغ التحصیالن این رشته عالوه بر اینکه در سطح جامعه می توانند عرضه فننده ی تاکر ناب اسالمی در حوزه ی فقه و حقوق
خصوصی باشند و به تدریس در این حوزه بپردازند ،می توانند با انجام پژوهشهای بنیادی – فاربردی در زمینه ی فقه و حقوق جزا و
با توجه به مطالعات تطبیق ی حوزوی و دانشگاهی  ،محققانی شوند فه اراله فننده دیدیاههای جدید در مباحث فقه و حقوق جزا باشند.
به عالوه امکان فعالیت در دستگاه قضایی و نیز حوزه وفالت و مشاوره حقوقی دستگاههای اجرایی فشور نیز برای آنها فراهم می
باشد.

طول دوره
طو دوره دفتری رشته فقه و حقوق جزا مطابق با آیین نامه دفتری مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری حدافثر  4/5سا می-
باشد.

واحدهای درسی
تعداد ف واحدهای درسی رشته فقه وحقوق خصوصی  33واحد به شرح زیر می باشد :
رساله 41 :واحد
دروس اختیاری 4 :واحد
دروس الزامی  44 :واحد

عناوین دروس اصلی
اصو فقه  ،فقه ،حقوق جزای عمومی ،حقوق جزای تطبیقی ،سیاست جنایی ،حقوق جزای بینالمل  ،آیین دادرسی فیاری

شرایط ورود به دورة دکتری
 -4اعتقاد به دین مبین اسالم
 -2التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی و وصایت فقیه
 -3نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح
 -4داشتن یرایشات حوزوی و طلبگی
 -5نداشتن منع قانونی برای ادام تحصی از نظر قانون وظیاه عمومی برای داوطلبان مرد
 -3دارا بودن دانشنامه فارشناسی ارشد د فوق لیسانس ) دریکی از رشته های فقه و حقوق جزا ،حقوق جزا و جرم شناسی ،فقه و
حقو ق اسالمی  ،فقه ومبانی حقوق اسالمی از یکی از دانشگاههای داخ یا خار ،از فشور فه مورد تأیید وزارت علوم  ،تحقیقات
و فناوری باشد .
 -7داشتن حداق میانگین  45از  22در مقطع فارشناسی ارشد .
 -1دارا بودن مدارک معتبر دا بر قبولی در آزمون زبان انگلیسی عمومی در سطح تاف  TOEFLیافرانسده در سدطح
DELF
 -9فسب حدنصاب صازم در امتحانات ورود به دوره دفتری دآزمون فتبی تخصصی و موفقیت در مصاحبه علمی و یزینش)

مواد آزمون دکتری رشته فقه و حقوق جزا
.4فقه دمبانی تکمله المنها)،
جزای اختصاصی
عربی

 .2اصو فقه درسال )

 .5آیین دادرسی فیاری

 .3حقوق جزای عمومی
 .3متون تخصصی انگلیسی

 .4حقوق
 .7متون تخصصی

