
 پژوهشکده سیتأس

شهر دانش با هدف پژوهش در معارف، فنون و دانش حقوق و مطالعه تجارب حقوقی ایران و سایر  یحقوق پژوهشکده
 1373جهت ترقی و توسعه نظام حقوقی کشور در سال  هاي حقوقی و تعالیم شریعت اسالم درکشورها و دیگر نظام

 .دیگرد سیتأس یحقوق يسسه مطالعات و پژوهشهاؤتحت عنوان م

حقوق  یسه گروه پژوهش سیاز وزارت علوم جهت تأس یموافقت اصول افتیموفق به در 1377مؤسسه در سال  نیا
متشکّل از پژوهشگران برجسته کشور در قالب  المللنیو ب یحقوق عموم ،یشناسحقوق جزا و جرم ،یخصوص

و  قاتیعلوم، تحق وزارت یگسترش آموزش عال يشورا یقطع دییبه تأ 1383و در سال  دیپژوهشکده حقوق گرد
 .دیرس يفناور

 

 :  یپژوهش هايگروه

کشور هستند و از پژوهشگران برجسته  يو تعداد یعلم أتیه يمتشکّل از اعضا ،پژوهشکده حقوق یپژوهش يهاگروه
قضات، وکال و دانشجویان و  د،یپژوهشی، تعداد زیادي از محقّقان، اسات يهاگروه یعلم أتیه یرسم يبر اعضا عالوه

شرکت  قیپژوهشکده از طر نیا یعلم أتیه ي. اعضانمایندمرتبط نیز با پژوهشکده همکاري می يهاصاحبنظران رشته
متن  نیا هیته خیاند که در تارشده رشیانتخاب و پذ ،سراسر کشور يهادانشگاه یعلم أتیه يدر فراخوان جذب اعضا

   نفر است.  11بالغ بر  شانیتعداد ا

 

 :یپژوهش يهاطرح ياجرا

 نیتوسعه کشور و تأم يبرا یعنوان شرط اصلبه یحقوق يهاحقوق با اعتقاد راسخ به ضرورت پژوهش پژوهشکده
محققان  نیتدارك بهتر يرا برا يادیتالش ز ،یتمدن اسالم ياعتال يالگو برا کیو ارائه  رانیعدالت و سعادت ملت ا

 صرف کرده است. یپژوهش يهاطرح يجهت اجرا ازیمورد ن

 نیجهت توسعه دکتر کشور و به يمورد ابتال يهابا ابتکار خود پژوهشکده در حوزه ای ،یقاتیتحق يهاطرح ياجرا
انجام  یدولت ریغ ای یدولت يهابا سفارش مؤسسات و سازمان نکهیا ایمختلف صورت گرفته و  يهادر حوزه یحقوق

 جیمقاالت منتشر شده و نتا ایدر قالب کتاب  ذشتهگ يهاگرفته در سالصورت  يهاپژوهشاز  یاست. حاصل برخ افتهی
است. پژوهشکده  دهیگرد لیدهندگان تحوبه سفارش زین یپژوهش يهاطرح دهندهسفارش يهامتعلق به دستگاه

با  یو بخش خصوص یردولتیو غ یدولت يهامورد سفارش دستگاه یپژوهش يهاطرح يدارد تا نسبت به اجرا یآمادگ
 . دیاقدام نما پژوهشگران نیاستفاده از بهتر



 شده انجام یپژوهش يهاطرح یبرخ

ها با قوانین بررسی تطبیقی قوانین اصلی (مادر) مدیریت شهري کالنشهر تهران در حوزه شوراها و شهرداري •
 ؛دوبی و استانبولشهرهاي لندن، زوریخ، نیویورك، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، کالن

 ؛یردولتیبا سفارش بخش غ یالمللنیو ب یاز معلوالن از منظر مل تیحما یحقوق يراهکارها •
و  یمدن يهاتیو مسئول فیعامه تکل طیاز نظر شرا يمادرزاد یذهن يهایتوانکم يمعلوالن دارا یحقوق تیوضع •

 ؛یردولتیبا سفارش بخش غ يفریک
 ریبا استفاده از تجارب سا رانیو ساز در حقوق ا) ساخت تیفیک نی(تضم یاستقرار نظام گارانت یحقوق يراهکارها •

 ؛یکشورها با سفارش بخش خصوص
 يسازها و ساخت ای يمقررات شهرساز رییدر برابر کاهش ارزش امالك آنها در اثر تغ يشهر یحقوق مالکان اراض •

 ؛یمجاور با سفارش بخش خصوص
 يهاو طرح یپزشک قاتیتحق يخسارات وارده به آنها جهت اجرا ایو  مارانیپزشکان در قبال اطالعات ب تیمسئول •

 ؛یردولتیاز منظر اخالق و حقوق با سفارش مؤسسه غ يغربالگر
با سفارش مؤسسه  هیو فقه امام رانیدر حقوق ا نیدر جن تیدرصورت کشف معلول نیسقط جن زیموارد تجو •

 ؛یردولتیغ
 ؛یبا دولت با سفارش بخش خصوص یمنعقده بخش خصوص يوازن در قراردادهات يبرقرار •
و مقررات کشور با  نیقوان يهایکاست یو بررس یالمللنیو ب یملّ يهادر نظام یرسانآب و آب یحقوق تیریمد •

 ؛یسفارش بخش خصوص
 ؛یبا سفارش بخش خصوص هاستهیبا ها،ی؛ کاست16/12/1343ها مصوب قانون تملّک آپارتمان •
 ؛یقیحداقل سن شرکت در انتخابات از منظر حقوق تطب •
 منقول؛ یو فرهنگ یخیاز اموال تار تیحما •
 .يفریک یدادرس نییقانون آ سینوشیطرح پ ینقد و بررس •

 

 ترجمه شده به سفارش پژوهشکده: ای فیلأکتب ت یبرخ

 پژوهشکدهسفارش  ایو  شنهادیبا پ يادیآثار ز فیپژوهشکده، ترجمه و تأل يهاتوسط گروه یپژوهش يهابر طرحعالوه  
 شود:  یتنها به چند نمونه اشاره م انیو پژوهشگران و مترجمان صورت گرفته است که از آن م دیتوسط اسات

 و فرهاد امام؛ یدکتر بهروز اخالق انیتوسط آقا ،یالمللنیب يتجار يترجمه کتاب اصول قراردادها •
 دکتر ستار زرکالم؛ يتوسط آقا ،کیترجمه کتاب حقوق تجارت الکترون •



 )یقیتطب یو بررس رانی(ا یدر قلمرو حقوق خصوص تیمعلول ياز اشخاص دارا یقانون يهاتیکتاب حما فیتأل •
 دکتر حسن مرادزاده؛ يتوسط آقا ،

 ان؛یزیپرو زیو دکتر پرو اقیاشت دیدکتر وح ،یاروپا توسط دکتر بهروز اخالق هیترجمه کتاب حقوق اتحاد •
قاسم  دیّ دکتر س يتوسط آقا رانیا هیعراق عل یلیدر جنگ تحم یطرفیحقوق ب تیبر رعا یکتاب تأمل فیتأل •

 ؛یزمان
 دیّ دکتر س يتوسط آقا یلیدر جنگ تحم رانیا يهانیاشغال سرزم یالمللنیکتاب حقوق بشردوستانه ب فیتأل •

 ؛یقاسم زمان
و دکتر  یفیجمال س دیّدکتر س انیتوسط آقا یالمللنیب هیو منصفانه در حقوق و رو ترجمه کتاب انتخابات آزاد •

 .یقاسم زمان دیّس

 

 یها و محافل علمی، سخنرانیعلم يهانشست يبرگزار

از آنها  يادیهاي پژوهشکده است که شمار زو محفل و نشست علمی و نقد و بررسی نیز از دیگر فعالیت سخنرانی هاده
 اشاره کرد: لیبه موارد ذ توانیم انیها برگزار شده است که از آن مسال نیدر ا

 هوا در برابر خسارات وارده به شهروندان؛ یعامالن آلودگ يفریو ک یمدن يهاتیمسئول زگردیم •
 ؛يدادگستر يوکال یتخلفات انتظام زگردیم •
 هاالبیس ریمجاز در مس ریغ ياشخاص و مقامات موثر در ساخت و سازها يفریو ک یمدن تیمسئول •

 ؛لیاز س یناش انیدر برابر قربان
 حل مشکالت مرتبط با صدور چک؛ يو راهکارها رانیتحوالت قانون صدور چک در ا •
 ؛ياموال بانک مرکز فیدر توق کایمقابله با اقدام آمر يراهکارها زگردیم •
 دولت عربستان در فاجعه منا؛ تیمسئول یابعاد حقوق ینشست بررس •
 هاي رایج در دستگاه قضایی و تعارض آن با منطوق قوانین؛رویه یشیاندهم •
 و نیازهاي حقوق افراد داراي معلولیت در ایران، هایکاست یتخصص زگردیم •
 ؛يدعاو میو تقو یرمالیو غ یمال يشناخت آثار دعاو •
 ؛يطرف دعو لیوک ایعنوان داور : بهيداور ندیدر فرا رحقوقدانیدخالت غ •
 دنظر؛یدر مرحله تجد لیهنر وک •
 کاربرد سند در مقام دعوا و دفاع از آن؛ •
عدالت  وانید ییقضا هیدر قانون کار، رو یبررس ران،یا ییقضا هیقرارداد کار موقت در قانون و رو •

 ران؛یوز أتیه ریو مصوبه اخ يادار



 شود.  یبرگزار م یانقالب فرهنگ یعال ينظر شورا ریز یعلم ياست نشست ها یگفتن

 

 کتاب ینقد و معرف جلسات

از کتاب بوده  ییقالب کتاب منتشر شده است همراه با جلسات نقد و رونما که در یپژوهش يتهایفعال جیاز نتا ياریبس
 است که چند نمونه از آن عبارت است از :

 و استمرار؛ ينظر یمبان خ،یتار ،يفریو حقوق ک سمیکتاب فاش یینقد و رونما •
 ؛یفراملّ افتهیسازمان میپالرمو، مبارزه با جرا ونیفشرده بر کنوانس یکتاب شرح یینقد و رونما •
 کتاب چرا نقض کارآمد قرارداد در نظام حقوق نوشته وجود ندارد؛ یینقد و رونما •
 ؛یجرم حکومت یشناسدهیدکتاب بزه یینقد و رونما •
 ران؛یا يفریک نیدر قوان یشناساز کتاب واژه یینقد و رونما •
 .المللنیدر نظام حقوق ب یاجتماع نیحق تأم نیاز کتاب تضم ییرونما نقد و •
 از قراردادها؛ یآن بر تعهدات ناش ریو تأث 19 دیاز کتاب کوو یینقد و رونما •

 

 :يپردازهینظر يهایکرس

-چالشها در برابر حلراه افتنیبه جهت  ،خود یپژوهش يهاتیها و فعالطرح لیدانش در تکم شهر یحقوق پژوهشکده
تبادل  ،یمعضالت جامعه حقوق نیترکشور، پرداختن به مهم يرو شیپ یو عمل ینیع يهاتیو واقع یحقوق يها
 تیمسائل و راه حل آنها و در نها نییدر تب یعلم اتیو ارائه نظر یگوناگون علم يهادگاهیطرح د ات،یو نظر هاشهیاند

جلسات که در  نی. ادینمایبا شرکت حقوقدانان برجسته کشور م ییهاهیاجالس يموجود، اقدام به برگزار تیاصالح وضع
ها توسط هیاز اجالس کیهر بیو با تصو یانقالب فرهنگ یعال ينظر شورا ریز يپردازهینظر يهایکرس هیقالب اجالس

 يهاحلراه انیب و نقد و دگاهید انیبه ب اتیکننده نظرکه ارائه دهدیامکان را م نیا گردد،یمربوطه برگزار م رخانهیدب
را به عهده  يکه نقش داور یو نقد حداقل دو نفر از حقوقدانان يها را در معرض داوردگاهید نیخود بپردازند و ا

و مباحثات  ابندییخود را م يهادگاهیاغلب فرصت طرح د زین کنندهشرکت گریهرچند حقوقدانان د ؛بگذارند رندیگیم
 . انجامدیم اتینظر يکه به پرورش و غنا ردیگیدرم ياو سازنده دیمف

 ياریبس يهاهیرا به مرحله اجرا درآورده است و اجالس يموفق متعدد يهایشهردانش تاکنون کرس یحقوق پژوهشکده
 را در دستور کار دارد. 

 برگزار شده عبارتند از:  يهایکرس نیاز عناو یبرخ



 رانیا یدر نظام بانک یمندرج در قانون مدن نیعقود مع يناکارآمد •
 1400نامه زندانها مصوب  نییبر آ ينقد •
 یعلم اتیدر خصوص نشر يو فناور قاتیتحق، وزارت علوم يهانامهنییو نقد آ یبررس •
تأثیر الزامی شدن ثبت اسناد به صورت رسمی در تسهیل رسیدگی توسط مراجع تصمیم گیري  بررسی •

 مربوطه
 از جرم يریشگیدر پ یهوش مصنوع کاربرد •
 از خانواده تیو حما تیجمع یدر طرح جوان يغربالگر تیو ممنوع تیمحدود یحقوق یبررس •
 هیبر استقالل بازار سرما یبر وضع مقرره مبتن نظارت •

 

 ینیقضات و وکال، افراد مؤثر در نظام تقن ان،یو دانشجو دیاستفاده پژوهشگران، اسات يبرا هایکرس نیا هیاجالس حاصل
 شود. یگوناگون منتشر م يهاکشور به صورت ییو اجرا ییو قضا

کشور توسط  یمشکالت مهم نظم حقوق ییشناسا یشود در پیها به بحث گذاشته میکه در کرس یموضوعات انتخاب
 ای یقیموضوعات به سفارش اشخاص حق نیهم ا یو گاه ردیگیکشور صورت م یکارشناسان و صاحبنظران حقوق

 گردد.یمهستند انتخاب  ییاجرا ای ینیاز نواقص تقن یناش یکالتکه گرفتار مش یحقوق

دارند  هایکرس نیا ياز برگزار یمال یبانیپشت ای يمعنو تیبه حما لیکه تما یو حقوق یقیپژوهشکده از اشخاص حق 
به  یدسترس يمندان برا. عالقهداردیاعالم م يو معنو يماد يهاکمک افتیدر يخود را برا یاستقبال کرده و آمادگ

 یکرس«وارد تب  sdil.ac.irپژوهشکده به آدرس  تیدر سا ندتوانیآنها، م يشده و محتوا يبرگزار يهایکرس ستیل
 .شوند» هاشیو هما يپردازهینظر يها

 

 حقوق یتخصص ی، مرکز اسناد و اطالع رسانکتابخانه

حقوق  یتخصص یکتابخانه پژوهش کیمؤسسه درصدد تدارك  لیتشک يحقوق شهر دانش از همان ابتدا پژوهشکده
از بازار  هیتهقابل یکتب حقوق هیو سپس ته یحقوق یتخصص  کتابخانهچند  دیکتابخانه با خر نیا هیبرآمد. هسته اول

تاکنون در  رانیصنعت چاپ در ا ياز ابتدا یفارس یقحقو اتیکتب و نشر هیگرفته شد که کل می. از ابتدا تصمدیآغاز گرد
 یمیقد يهانسخه هیته يبرا يادیز يهانبود و تالش یهدف کار آسان نیبه ا لیگردد. ن يآورکتابخانه جمع نیا

 یدر کتابخانه ملّ یمیکتب قد یاز برخ يربرداریجز تصو ياچاره یمیقد يهااز نسخه یبرخ يبرا یصورت گرفت و حت
مجموعه کتب و  نیترکامل دیروز نگه داشته شده و شامجموعه به نینبود. از آن پس ا یاسالم يرامجلس شو ای

 در کشور باشد. یفارس یحقوق اتینشر



 توجه با زیشده است. ن هیجهت استفاده محققان ته زیمذاهب اهل سنت ن یو برخ هیاز فقه امام یعیمنابع وس نیهمچن
 ،یاسیعلوم س يهانهیاز آثار مرتبط مهم در زم يمعدود ،تالش شده است گریو استفاده علم حقوق از علوم د وندیبه پ

محققان  اریو در اخت هیته یسیو انگل یفارس يهابه زبان اقتصادو  یروانشناس ،یفلسفه، علوم اجتماع الملل،نیروابط ب
 يهاعنوان کتاب به زبان 9.500و  یحقوق یعنوان کتاب فارس 10.000از  شیبروشور ب نیا هیته خی. در تارردیقرار گ
 بخانهمهم کتا يهااز بخش یکیاز آنها متجاوز از صد جلد است در دسترس پژوهشگران قرار دارد.  یکه بعض یخارج

و  يکشور است که به دو صورت کاغذ يهادانشگاه یحقوق يهانامهانیاست، بخش پا افتهی یتوسعه خوب جاًیکه تدر
 يهانامه از دانشگاهانیعنوان پا 1000از  شیبه ب خیتار نیتا ا هانامهانیپا نیشده است. تعداد ا ویو آرش هیته يمجاز

از سرقت  يریجلوگ تیاهم لیدل بخش به نیاست. البته استفاده از ا یو مرتباً درحال فزون شودیمختلف کشور بالغ م
ها نامهانیپامحترم راهنما و مشاور  دیاسات يهانسخه افتی. کتابخانه از درردیپذیصورت م یبا ضوابط خاص یادب

 اهداکنندگان به کتابخانه ثبت خواهد کرد.  فیرا در رد شانینام ا ،استقبال کرده

 .ندیها مراجعه نمابه قفسه کتاب توانندیم ماً یکنندگان مستقکتابخانه قفسه باز بوده و استفاده ستمیس

 

 پژوهشکده نیآنال یتخصص کتابخانه

کتابخانه اعضاء  نی. در اباشدیبا ارزش کتابخانه پژوهشکده م هايشاز بخ یکیپژوهشکده  نیآنال یتخصص کتابخانه
کتابخانه  نیمتن کامل آثار را مورد مطالعه قرار دهند. در ا نترنتیا قیاز طر یو زمان یمکان تیفارغ از محدود توانندیم

رشته حقوق  یتخصص يو فرانسو یسیانگل يهاها و کتابنامهانی، پاالتین مقاالت ،یاز مقاالت فارس يادیتعداد ز
 300 عدد از 123.000از  شیبروشور ب نیا هیته خیدر تار یشده است. تعداد مقاالت خارج یدهو سازمان يگردآور

 راست و تعداد آنها مستمراً د 2000آنها مربوط به سال  نیتریمیکه قد باشدیمعتبر در سطح جهان م یتخصص هینشر
  است. شیحال افزا

       

  کتاب انتشار

 نیترآغاز نمود و امروز یکی از مهم یپژوهش کردیانتشار کتاب را با رو نۀیخود در زم تیفعال 1378در سال  پژوهشکده
عنوان کتاب منتشر  344متن تعداد  نینگارش ا خیتا تارپژوهشکده ناشران کتب تخصصی حقوقی در کشور است. 

شده  انجام قاتیتحق یاز کتب منتشره، در پ ياریساست. ب تیرؤقابل sdil.ac.ir یآنها در نشان نیکرده است که عناو
داده شده است، به  صیتشخ يکشور ضرور یحقوق اتیبه آنها در ادب ازیکه ن يادهیبرگز نیترجمه عناو ای پژوهشکدهدر 

را در کشور به خود اختصاص داده و  یمختلف زی، جواپژوهشکدهاز کتب منتشره  ي. تعدادانددهیطبع آراسته گرد وریز



بعضاً  خیتار نیکه به دفعات چاپ شده و در ا شوندیم سیمختلف تدر يهادر دانشگاه یعنوان منبع درس به زینبعضی 
 اند.رفته شیپ 45تا چاپ 

داده و  توجه قرار کشور مورد یو مقررات و نظام حقوق نیخود را در نقد قوان تیشهر دانش مسئول یحقوق پژوهشکده
 اتینقاط ضعف در منابع و ادب ییشناسا نیمنتشر کرده است. همچن نهیزم نیا مختلف در يهادر حوزه زیرا ن يآثار

حقوق،  دیجد يهااز حوزه ياریکشور همواره مورد توجه واحد انتشارات پژوهشکده قرار داشته است و در بس یحقوق
از نوع نگاه و  تیحکا پژوهشکدهکتب منتشره  نیبه عناو یاست. نگاه دهیمنتشر گردپژوهشکده آثار توسط  نینخست

 پژوهشکده دارد. یانتشارات استیس

و مقررات  نیدر قوان. است دهیمبادرت ورز یقانون يهااز مجموعه ینسبت به نشر برخ ،انتشارات پژوهشکده حقوق واحد
 یمورد بازخوان یچاپ یت فراوان با متن روزنامه رسمدر مرحله اول با دق ،یمنتشره در انتشارات شهر دانش، متون چاپ

 ثیدر کشور از ح يگذارقانون راتییتغ نیدتریشده با جد پس از آن متن آماده شوند؛یداده م قیقرار گرفته و تطب
 اتیو نظر ییقضا هیوحدت رو يبه آرا زیکتب ن نیاز ا ی. بخششودیم یروزرسانهو ب یالحاق، اصالح و نسخ بررس

گاه  ریمس نیمخاطبان قرار داد. در ا اریدر اخت يکاربرد يامجموعه قیطر نیتا بتوان از ا افتهیاختصاص  یمشورت
بهره گرفته شود. از  یقوقح دیمعتبر و نظر اسات یها تالش شده از کتب قانونرفع آن يکه برا دیآیم شیپ یابهامات

 در باب رفع ابهام است. ینظرات انگریدرج شده که ب ییهایکتب، پاورق نیدر ا رو،نیا

و  نیترحیاز صح یکیو صحت متن  یتنوع موضوع ثیانتشارات از ح نیو مقررات منتشره در ا نیاساس قوان نیهم بر
 .روندیدر کشور به شمار م یچاپ نیقوان نیمعتبرتر

      

 نیآنال فروشگاه

به فروش  shahredanesh.com یخود به نشان تیساوب قیشهر دانش، آثار خود را از طر یپژوهشکده حقوق انتشارات
اعطاء کرده است فرهنگی و پژوهشی فرهنگ و دانش فروش کتب خود را به مؤسسه  یندگیبر آن، نما. عالوه رساندیم

و هم از   farhangvadanesh.ir ینشان قیاز طر نیصورت آنال را هم به تالیجیو د ياز محصوالت کاغذ یکه انواع
در سراسر کشور به  رانیا یبه جامعه حقوق 9ـ پالك  خود در مقابل دانشگاه تهران، بازارچه کتاب یکتابفروش قیطر

پژوهشکده حقوق  هیبن تیبودجه و تقو نیمأمنظور تکه منافع حاصل از فروش محصوالت تماماً به  رساندیمفروش 
 .ردیگیمورد استفاده قرار م

 

 

 



 یعلم اتینشر

هر کشور، پژوهشکده انتشار منظم  یاز منابع حقوق یکیدانان به عنوان حقوق اتیو نظر نیدکتر تیوقوف بر اهم با
خود مورد توجه قرارداده است.  تیفعال نیآغاز يهارا از سال یحقوق قاتیمطالعات و تحق ۀنیدر زم یتخصص يهامجله

و جابجا  هیشوند، فراموش شدن رسالت مهم نشر ربه آن گرفتا یکه ممکن است مجالت تخصص ییهااز آفت یکی
 يهاآموزه نییو تب هالیپژوهشکده با انعکاس نقدها و تحل اتیشدن آن با رسالت کتاب است. تالش شده است که نشر

قانون  انیساخته، قضات و مجر تریکشور را غن یحقوق اتیطرف ادب کیاز  یحقوق يهاينوآور نیآخر یو معرف یعلم
مقررات و  لیاصالح و تکم ،ینیرا به بازب ینیتقن صالحيذ ينهادها گریبخشند و از طرف د قیعم ینشیب و تیرا درا

نظم،  نیدر تأم ینظام حقوق يحقوق با هدف کارآمدساز یعلم يمرزها شبردیموجود، رهنمون سازند. پ یحقوق ينهادها
 است. اتینشر نیا يعدالت و صلح از راهبردها

به  1384آغاز کرد که در سال  1381در سال  یحقوق يمجله پژوهشهاپژوهشکده کار خود را با انتشار  نیا
مجله،  نیسال از انتشار ا 20و با گذشت  دیکشور نائل گرد اتینشر یعلم ونیسیاز کم یجیـ ترو یدرجه علم افتیدر
 لیلکن به دل ،فصلنامه بود به صورت دو 1396 سالتا  هینشر نیشماره از آن را منتشر ساخته است. ا 50 خیتار نیتا ا

 . گرددیبه صورت فصلنامه منتشر م 1397مهر ماه  خیاستقبال از آن، از تار زانیم

 قاتیوزارت علوم، تحق یامور پژوهش يزیرو برنامه يگذاراستیدفتر س دیجد يبندو رتبه یابیفصلنامه بر اساس ارز نیا
 شده است. » ب«موفق به اخذ رتبه  1399در سال  زیو ن 1398در سال  يو فناور

شروع به  یپژوهشـ  یبا درجه علم 1392از سال  یشناسحقوق جزا و جرم يمجله پژوهشهابر آن  عالوه
از متخصصان  يادیمجله توانسته است عالقمندان ز نیاست. ا دهیشماره از آن منتشر گرد 18نمود و تاکنون  تیفعال

 نیشان در اانتشار مقاله يبرا سندگانیواز ن يشماریتعداد ب لیو تما دیرا به خود جلب نما یشناسو جرم ییعلوم جزا
 . زدیمجله را برانگ

که انتشار آن  دیشماره منتشر گرد 6در  1394تا  1392 يدر سالها زین یحقوق خصوص يپژوهشها مجله
 و ادامه انتشار آن در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته است.  دیمتوقف گرد یمدت

از جمله فصلنامه  اتینشر یتمام 09/02/1398مورخ  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق نامهنییحاضر طبق آ حال در
) يداوران در مرحله داور صی(بر اساس تشخ یپژوهش ـ یو مقاالت علم باشدیم یاعتبار علم يدارا یحقوق يپژوهشها

 .گرددینخست هر مقاله ذکر م ه) در صفحیپژوهش ـ یانتشار خواهد بود و نوع مقاله (علم قابل

 .شودیم هی) نماMagiran( رانی) و مگNoormags)، نورمگز (ISCعلوم جهان اسالم ( ياستناد گاهیدر پا هینشر نیا

  



 یآموزش يهاتیفعال

ها موفق شده است نسبت سال نیواحد در همه ا نیخود را آغاز نمود. ا تیفعال 1392آموزش پژوهشکده در سال  واحد
 يهاکه نوعاً در دانشکده یتخصص يهادر حوزه يمتعدد یتخصص يهامدت و کارگاهکوتاه يهادوره يبه برگزار

برجسته و پژوهشگران  يو وکال دین بوده که از اساتیبر ا یها سعدوره یو در تمام دیاقدام نما شوند،یحقوق ارائه نم
گرفتن از  بهره یآموزش يهاها و کارگاهدوره نیا يعنوان مدرس بهره گرفته شود. هدف از برگزار صاحبنظر کشور به

، انانقدمنظور افزودن دانش حقو نام و معتبر در عرصه علم حقوق بهصاحب يقضات و وکال، دیقدر اساتگران اتیتجرب
و  یدولت يهامجموعه یو مشاوران حقوق رانیمد نیجوان و کارآموزان وکالت و همچن يوکال یباال بردن مهارت علم

 بوده است. یحقوق يهاپژوهشگران رشته تیتر از همه تربو مهم یخصوص

-یم  افتیدر یسیدر صورت تقاضا به زبان انگل ایو  یدوره به زبان فارس یط یها گواهدوره نیکنندگان در اشرکت
در  1398که از سال  دیگرد یجهت آموزش کارکنان دولت طراح یخاص یآموزش يهابر آن دوره . عالوهندینما

ها با دوره نیاز ا یدولت هستند. برخ رانیو مد نکارکنا يبرا يدرحال برگزار يزیرو برنامه تیریبا سازمان مد يهمکار
  اند. شده یا طراحهدستگاه اتیو مقتض ازهایو متناسب با ن ژهیطور وهب یدولت يهاسفارش دستگاه

با ساعات  شانیکثرت اشتغال و عدم تناسب برنامه ا لیپژوهان که به دلفراوان دانش يبه تقاضابا توجه  نیهمچن
برگزار  يهاکارگاه يهالمیها را ندارند، فسکونت در خارج از شهر تهران امکان حضور در کالس لیبه دل ایها کالس

 شده است. شرو در سطح کشور منت هیته یآموزش يهاصورت بستهشده به 

محصوالت  دیتول يبرا یکینموده است که  ویدو استود سیتأس يبرا يگذارهیمنظور پژوهشکده اقدام به سرما نیا يبرا
ها دوره نیا نیآنال يهاتوانند در آزمونیمحصوالت م نیا نندگانیاست. ب يربرداریتصو يویاستود يگریو د یصوت

 . ندینما افتیگذراندن دوره را در یشرکت کرده و گواه

      

 :یحقوق يهاشیپو 

 یلیتکم التیتحص يحقوقدانان دارا نیدر ب که مخاطب خود را عمدتاً یتخصص یحقوق اتیها انتشار نشراز سال پس
 يهاشیرا  تحت عنوان پو یانتشار  مطالب راًیدانش اخ شهر یبود، پژوهشکده حقوق افتهی یمختلف حقوق يهارشته
 يهاتفاوت نیشیپ اتیو شکل انتشار،  با نشر ببه لحاظ قال زیو ن يآغاز نموده است که به لحاظ هدف، محتو یحقوق
 دارد.  یاساس

حقوقدانان بوده است  نیاز ب ژهیوه و ب زیعز هنیاز دلسوزان م ياریاز بس امیپ نیا افتیحاصل در یحقوق يهاشیپو دهیا
 یبهبود عمل يها را براو آموزش دانشگاه اتیپژوهش، انتشار کتاب، نشر تیوضع ،یکه به رغم مشارکت در تالش علم

 یبه صحنه آوردن بضاعت علم يبرا یسازنده و جمع یحرکت ربه مشارکت د لیدل ما میندانسته و از صم یاوضاع کاف



 انیگزار و مجرمردم و قانون يرو شیها در پحلدر ارائه راه یمرتبط علوم انسان يهاحقوق و رشته ژهیوه کشور ب
 تحقق آن سبب گردد.   يرا برا یشیشد، پو دهیو فهم دهیشن ،ارائه ستهیشا یاگر راه حل دیهستند تا شا

ها، مقاالت و کتب یبه دست آمده از کرس یعمل اتینظر جیکشورها، ترو ریتجارب روز سا یبه معرف یحقوق يهاشیپو
کشور،  يو مقررات جار نیحاصل از قوان یعمل جیساختن نتا انیو نما ینیع تیاز وضع ییهاگزارش هیپژوهشکده، ته

 پردازد. یم ینیاز موضوعات روز تقن یبرخ لینقد و تحل

 

 :ندهیانداز آ چشم

 يریگیشود، درحال تدارك و پیدنبال م شده که مستمراً ادی يهاتیفعال یفیو ک یعالوه بر توسعه کم پژوهشکده
رفاه و کمال است و  ،صلح ،تیامن ،عدالت ،توسعه نظم يبا آرزو شتریب یخدمات علم يخود برا يهاتیتوسعه فعال

با ثمر نشستن آنها به عموم عالقمندان عرضه خواهد  جاًیتدر هاتیفعال نی. استدینا جلو بازتالش دارد از حرکت رو به 
 شد.


