قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

معرفی رشته
کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی دوره ای است که به
منظورآموزش و تربیت عالقمندان به انجام امور مربوط به ضابطین قضایی و با
هدف ارتقاء دانش حقوقی ضابطین دادگستری ،آموزش علمی کاربردی ضابطین
قضائی ،توانمندسازی و افزایش مهارت های شغلی ضابطین قضائی ،کمک به
افزایش سطع کیفی مرحله کشف جرم در سیستم دادرسی کیفری کشور و
کمک به سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری طراحی شده است.

شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی
شناخت موضوعات مربوط به صالحیت و تشکیالت سازمان های کیفری
تشخیص نحوه تفکیک جرائم مشهود از غیر مشهود
تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرائم مشهود و غیر مشهود
تشخیص مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیانبار ضابطین قضائی
همکاری و تعاون الزم با سایر نهادهای دستگاه عدالت کیفری (دادسراها ،دادگاه
ها ،سازمان زندان ها و )...

كاردانی حرفهای حقوق-
امور ضابطین قضایی

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
 کاردان ضابط قضائی در قوه قضائیه (در دادسراها ،سازمان زندان ها ،پزشکیقانونی و )...
 -کاردان ضابط قضائی در نیروی انتظامی
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قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن
معرفی رشته

 -آشنایی با وظایف دفتری در دادسراها و دادگاه ها از قبیل ثبت دادنامه

دوره کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی رشته ای علمی کاربردی است
که به منظور آشنایی کارکنان اداری قوه قضاییه و یا داوطلبان استخدام

 توانایی علمی و مهارت های ثبت و ارسال مراسالت ،ثبت اطالعات زندانیان درپرونده های زندانی دار ،انضمام اوراق قضایی مختلف به پرونده های مربوط

با وظایف فنی و تخصصی محوله طراحی شده است.

 توانایی ابالغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی ،شهود و مطلعین و اجرای صحیحاحکام قضایی
 توانایی تنظیم اوقات مدیر ،برنامه مالقات ها ،تعامل با ارباب رجوع توانایی تنظیم صورتجلسات دادسراها و محاکم ،نوشتن مکاتبات اداری وقضایی

كاردانی حرفهای حقوق
 خدمات قضاییمشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
مسئول امور دفتری و بایگانی و متصدی امور دفتری و بایگانی و مسئول دفتر -مأمور ابالغ و اجراء
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قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

رشته ی دستیار قضایی در امور کیفری رشته ای است که فراگیری آن موجب
افزایش دانش حقوقی و کسب مهارت الزم برای اجرای صحیح دستورهای
قضایی خواهد شد .فراگیران دوره  ،با اشراف کامل به مسائل حقوقی برای طرح
دعاوی حقوقی ( بخصوص دعاوی کیفری ) و دفاع از آن در مراجع قضایی و
نیز راهنمایی مراجعین آماده می شوند

تفکیک امور کیفری -قضایی
مساعدت به قضات محاکم عمومی جزایی
اشراف به قوانین و مقررات و آرائ وحدت رویه در امور کیفری
تسلط بر اجرای احکام کیفری

كارشناسی حرفهای
حقوق  -دستیاری
قضایی در امور كیفری
مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
وکالت  -قضاوت
مدیر دفتر و اجرا در امور کیفری -منشی دادگاه کیفری
مدیر دفتر کل  -کارشناس حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات
دولتی
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هدف از اجرای این دوره تربیت نیروهای کارآمد در جهت ایجاد آسایش
عمومی و فردی در بحران ها در حوزه های مختلف انتظامی از قبیل حفاظت از
حدود آسیب دیده ،کنترل ورود و خروج افراد  ،حفاظت از اموال دولتی،
برقراری نظم و امنیت ،حفاظت از اماکن فیزیکی حساس ،پیشگیری از وقوع
جرائم ،کنترل ترافیک ،امدادرسانی به مصدومان و مجروحان در زمان وقوع
بحران است.

بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی در حوزه عملیات انتظامی دربحران
-بکارگیری مبانی امنیتی ،انتظامی در بحران

شناخت تهدیدات انتظامی و استفاده از فرصت های در بحران هامدیریت اوضاع با رویکرد انتظامی در شرایط قبل ،حین و پس از بحران هایشهری

كارشناسی حرفهای
مدیریت بحران در
عملیات انتظامی
مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
 کارشناس مدیریت بحران در سازمان ها و ارگان های های انتظامی -کارشناس برنامه ریزی بحران در سازمان ها و ارگان های های انتظامی
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