
 

 

 دانشگاه علوم قضایی یکی از پرطرفدارترین دانشگاه ها 

از همان سال های ابتدایی زندگی، بخشی از ساعات روزانه خود را در مدارس و کالس  

ها گذرانده ایم. به گونه ای که شاید شنیده باشید آن را خانه دوم مان می نامیدیم. با  

یعنی تبدیل به دانشگاه شد.  افزایش سن، شکل و ظاهر مدرسه بزرگتر و تخصصی تر 

تاسیس گردیده است.   1361دانشگاه علوم قضایی یکی از این خانه ها و در سال 

بسیاری از دانشجویان رشته های مختلف و در چند سال اخیر فقط داوطلبین رشته  

 انسانی، از جمله متقاضیان این دانشگاه می باشند. 

قضایی و اهمیت دانشگاه خوب خواهیم   در ادامه به بررسی هر چه بیشتر دانشگاه علوم

پرداخت. در صورت وجود هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی می توانید با مشاورین راز  

 ماندگار در ارتباط باشید.

 

 آشنایی با دانشگاه علوم قضایی

ر طبق قانون برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری ب 1356این دانشگاه در سال 

ه شد. عنوان کامل آن دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری بوده و بنیان نهاد

 آغاز نمود.  1361با زحمات و تالش افرادی همچون شهید بهشتی فعالیت خود را در سال 

این دانشگاه از مهم ترین دانشگاه های رشته حقوق کشور و بخصوص رشته انسانی  

انشگاه شباهت بسیاری با حقوق دارد. از  است. رشته علوم قضایی تدریس شده در این د

جمله اهداف این دانشگاه می توان به آموزش و تربیت دانشجویانی جهت به کار گیری در 

قوه قضائیه و دادگستری اشاره نمود. از جمله جایگاه های شغلی آن کسوت قضاء می  

 باشد.

قوه قضائیه از دانشگاه های دیگر هم برای کسوت قضاء و... نیز نیروی مورد نیاز  نکته:

خود را تامین می نماید. با این تفاوت که فارغ التحصیالن دانشگاه علوم قضایی مستقیم و  

 به سرعت در این قوه مشغول به کار می شوند.

ی کل استان ها و % از قضات کشور، روسای دادگستر52در حال حاضر به طور میانگین 

شهرستان ها، قضات دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات، قضات دیوان عدالت  

 اداری و دادگاه های تجدید نظر در زمره فارغ التحصیالن این دانشگاه قرار دارند. 

 

 چگونه وارد دانشگاه علوم قضایی شوم؟ 

این دانشگاه فقط از میان ذیرفته شدگان طبق قانون تصمیم بر این شد که پ 1396در سال 

لتحصیالن رشته علوم انسانی باشد. قبل از این تاریخ از رشته های ریاضی و تجربی  فارغ ا 



 

 

ه جزء اغلب پذیرفته شدگان دانشگا نشگاه علوم قضایی وجود داشت.ه دابکان ورود یز امن

را به دست آورده اند. البته الزم به ذکر است   400کثر رتبه حداای کنکور بوده و رتبه برتره

نشگاه فقط از بین مردان و به صورت نیمه متمرکز اقدام به پذیرش دانشجو می که این دا

مرکز به معنای داشتن شرایط خاص قبولی است و فرد ضمن کسب تراز  نماید. نیمه مت

معین شده از سوی   هاحبمص زمان مشخص در یستی درعلمی مورد نیاز دانشگاه، با

 د شد. پذیرفته خواهیشرکت کنید. در صورت کسب امتیازات الزم در نهایت  دانشگاه

رشته علوم قضایی در زیرگروه یک رشته انسانی قرار داشته و برای ورود به این رشته  

  ستی به دروس فلسفه و منطق، ریاضی، زبان، ادبیات و زبان فارسی و عربی تخصصیبای

 و... تسلط کافی داشت. لذا حتما در کنکور سراسری ثبت نام نمایید.

 

 چگونه ثبت نام نماییم؟

ام در  نیست بلکه ضمن ثبت ندانشگاه علوم قضایی نیاز به عمل خاصی برای ثبت نام 

شرکت نموده و این رشته و دانشگاه را رشته انسانی، در انتخاب رشته کنکور سراسری 

  ز طریقبه طور سیستمی و اهید. مراحل بعد نیز جزء انتخاب های ابتدایی خود قرار د

سایت سازمان سنجش و سایت دانشگاه علوم قضایی به اطالع داوطلبان رسیده می 

شد پیوسته رشته علوم  ار با عنوان کارشناسیتوجه داشته باشید که این رشته  شود.

  100تقریبا تی شده و ظرفی تخاب رشته انسانی ارائهو علوم قضایی در دفترچه انقضایی 

 دارد.ره نف

 

 گاه علوم قضاییرایط ثبت نام دانش ش 

 یابد: امکان قبولی شما افزایش می در صورت داشتن شرایط ذیل  •

 گاه علوم قضایی مورد قبول دانشتراز علمی  •

 عدم وجود سوء پیشینه کیفری   برخورداری از سالمت کامل جسمانی و روانی •

 ت اخالقیکسب امتیاز مناسب در مصاحبه و گزینش و دارا بودن صالحی •

 انجام احکام آن اعتقاد به دین اسالم و   •

 التزام به والیت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران  •

 یل تمام وقت به تحصعدم اشتغال به شغل و متعهد بودن  •

 متعهد به انجام و گذراندن تعهد خدمت و کارورزی در دستگاه قضایی  •

کارشناسی  برای  14و معدل کل پیش دانشگاهی  14 دارا بودن معدل کتبی حداقل •

 علوم قضایی 



 

 

ستی نظیر معدل مناسب را بایشرایط دیگر تحصیلی  ضایینشگاه علوم قبا ورود به دارد ف

بلغی جهت کمک  ه مورود به این دانشگاه می توان ارائاز جمله مزایای  رعایت نماید.

 تحصیلی و موارد دیگر را نام برد.

 

 مصاحبه دانشگاه علوم قضایی

در این مرحله  بت به مصاحبه و گزینش می رسد. و انجام کنکور سراسری نو  مطالعهبعد از 

شماره های ثبت  دعوت یا از طریق برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت به عمل می آید.  3

و یا از طریق سایت دانشگاه علوم قضایی به اطالع  شده در زمان ثبت نام صورت می گیرد 

 است: سه بخش کلی تشکیل شده مصاحبه از   ده می شود.سانپذیرفته شدگان ر

 قیدتی سیاسیع

تی وجود  ه های دولخدامی دستگاه ها و وزارت خان همه مصاحبه های است بخشی که در 

سوره   الزمه این بخش است. حفظ بودن برخی ازو داشتن اطالعات مذهبی دارد. آگاهی 

زده امام،  کوتاه قرآن کریم به همراه آیت الکرسی و برخی ادعیه دیگر، اسامی دواهای 

و نظر درباره آن،  ن، تعریف والیت فقیه ازمان پیامبر و امام از واقعه های تاریخی شناخت

و افزون بر آن ممکن است پرسیده   نسبت آن آگاهی بر شرایط سیاسی منطقه و دیدگاه

 ست. در اینترنت موجود اتی سیاسی و جزوات مناسب مصاحبه عقید شود. کتب 

 شغلی

رشته مورد   ی و ایندانشگاه علوم قضای شما نسبت به انتخابدگاه در این بخش دی

نه  این زمیر ررسی و سواالتی دی گیرد. میزان شناخت شما از آن ببررسی و سوال قرار م 

علوم قضایی چیست؟ آیا تا االن قضاوت کردی؟ و سواالت پیجیده تر پرسیده می  مثل 

 شود.

 نشناسیروا

مورد تحلیل  میزان توانایی شما برای حضور در دستگاه قضا  در این بخش سالمت روان و

آزمون روانشناسی به صورت کتبی از شما گرفته شده و سواالتی با  قرار می گیرد. 

اعتماد به تجسم قرار گرفتن در موقعیتی خاص از شما پرسیده می شود. بررسی میزان 

 قابل بررسی هستند. ر موارد نفس، جرات و پایبندی به اصل از دیگ 

 

،  اصل و کپی شناسنامه سایی نظیرت برخی مدارک شنادر زمان مصاحبه الزم اس نکته:

، کارنامه قبولی در کنکور 3*4قطعه عکس  6لی، کارت ملی و آخرین مدک تحصی

 شما باشد. سراسری و... همراه

 



 

 

هرگونه سوال و در صورت وجود  .نشگاه علوم قضایی پرداختیمرسی دااین مقاله به بردر 

حصیلی در ارتباط ورین راز ماندگار جهت مشاوره ت از به راهنمایی می توانید با مشانی

 . باشید

 

 

 

 

 

 


