
 بسمه تعالی

 درس حقوق اساسی / رشته مدیریت 

 مقدمه: 

. دارناادنظاار ایااح حی اای اساات اااه   نااام قاار جم ا  اااق و اد ااا   و انسااام مودااودت ادت ااا ی اساات

یناارت قاساسااد و قااه درسااتی خااود را قااا دو حقااوق ادت ااا ی قااودم انسااامی مقت اای ایااح اساات اااه رواقاا  

 . سازدقسیاد دامعه را میالمی رواق  و ار باطات ادت ا ی سد د.  سامام

 پرسش اصلی ایح است اه  دف از ار باط و یا زندگی ادت ا ی چیست؟ 

 اا را  ات مت ااوت و قسایارت در نظار گراات اماا قیتار ایاح اسات ااه پرساشقرات ایح پرسش میتوام پاسخ

 قسدت و ناام د یم:  ات قزرگترت طبقهقسدت و در گروهدر دسته

  ا خواستهسازت اطال ات و ییسام -1

 سازت اایار و مسااع ییسام -2

  ا و مسااع دگرگونی و   پوشانی خواسته -3

  ات مساسب دیت  أمیح مسااع از مساقعانتخاب روش -4

رسایم ااه   ااف راتار اا و رواقا   اات ماااقه قاه ایاح میام مایقسادت اا و  قسایمقسادتقا   ه ایح  قسیم

ه و ایاح قرارداد اا قرداشاتی از حقاوق  ااردت و ادت اا ی ادت ا ی قر پایه قارارداد ادت اا ی قساا نیااده شاد

 اار اساات. اساات. اگاار قرارداد ااات ادت ااا ی دارات راا انت اداارا گااردد قااه  عریاای حقااوق و قااانوم نزدیاا 

 ات رشااد و قالساادگی دوامااع  ا ییاای از شاااخ  ااا و و اادهواااادارت و التاازاف   لاای قااه  عیاادات و پی ام

ماادارت و ر ایاات  ااات مواقیاات اااردت و ادت ااا ی قااانوماز مؤل ااهد. لاا ا ییاای جیااانسااانی قااه حساااب ماای

  ات حقوقی و ادت ا ی است. شاخصه

در داناش حقاوقی قار اسااس  اسات. قاانوم نظم و قانوم قا ث ایجاد رواقا  مااخ  اااراد در ساجت ادت اا 

حقوو ت تیموونن هییووکل د نوو     یووکل  اار مبااانی اااه قاشااد جورده جم نظاام اااردت و ادت ااا ی اساات. 

 رابطوه  رد  ، نهوا ن سوات ارن احقو ت  ونی  وز اف   و  ر نمور رورف  بکدن ردابط افرا  است. 

حقاوق را  ااردت چرایای و مباانیاگار  نو   د اسو مرار نا ا وک  انوت.نمی س قر  اج ماع د جا عه

وداود نداشاته و یاا ییار میتاوب ب در داایی قاانوم میتاوو اگار را قدسات جورده  رواق  و سااختارقداند روح 



 سظاایم و خااود را  ااات ی رواقاا  و خواسااتهوظی ااهی ی حاانو حقااوق ومقاشااد از طریاان جشااسایی قااا روح قااان

 . جوردقدست می

  :در واقع

اشاخا  ا ام از ااه  سظایم اسساده رواقا  قایح  یقوا اد و نظاماا دیات قررسای است  یا اقزارت  لم حق ت

 حقوقی و حقیقی است و 

یااتااه حقااوق شااساخته شااده اساات قااا یاا  سلسااله قوا اادت اساات اااه شاایز حیوماات و سااازمام قووان ن

 ر انت ادرا ات  عریی شده. 

مااسظم نااه  سیااا ساااختار ات متعاادد ادت ااا ی را دیاات در ا  اااا ااااراد قاارار دادم حقااوق و اصااالت قااانوم 

مسصاب و ماوقعیتی نسابت  قلیاه ارا ار از جم رواقا  قایح اشاخا  را در  ار ن ایاد ا مییاا مایاردم دایناه

. در ایاح شاوددت ادت اا ی قاه وراوح معلاوف مایمساا اات قاانومدر قه ییدینر  عریی و حقاوق و  یاالیی 

قااه طاارز وظای اااام را در قباااا ااارد و دامعااه  یموظ ااام قااه  یلیاای و صاااحبام حاان قااه حقوقاااامصااورت 

 یااالیی اااردت و ادت ااا ی دامعااه قااا ساار ت و ی قااانومه حقااوق و در سااای. د ساادماایانجاااف صااحیحی 

 .پیش خوا د رات  وسعه و پیاراتقه سوت رشد و دامعه قالسدگی 

 اا را ماورد اسیااش قارار ات  وده و دقت نظار خاود را معجاوف قاه اااراد واشاخا  ن ااییم و راقجاهاگر ذره

ت انجااف د ایم. مج و اه  اوانیم ااارمیبریم ااه قادوم  وداه قاه حقاوق و قاانوم ن اید یم قه ایح میم پی

 اا  ا قباز از قاه وداود جمادم یا  شاخ  زا ام از حقیقای و حقاوقیت و  اا مادتقوا د پ یراته شده مدت

 قعد از میام راتح او قا موارد و مسائز حقوقی و قانونی درگیر است. 

 ولد یا  ناوزاد یاا  ولاد یا  شارات یاا موسساهی ااوت یاا محجوریات یا  اارد حقیقای یاا انحاالا یا  

یت حقااوقی و ماااقیح ایااح ا  اقااات   ااه ا  اااا و وقااایعی یاا  قعااد حقااوقی و یااا قااانونی دارد. از یاا  شخصاا

و اصاز اخاتالف حاصاله مااقیح خرید ساده  اا  قاد یا  قاراردادی از انتخااب و نحاوه محاز زنادگی  اا حاز

و   اه  اات خصوصای و ییار خصوصایه   اهااراد و طارایح از اارمسادت یا  شارات  اا مادیریت شارات

قاا  جشاسا قاه حقاوقیا  اارد شود اه  وده ویژه و خاصی قه نقاش و داینااه حقاوق داشاته قاشایم. ث میقا 

 وانااد قوا ااد حاااامی قوا ااد ناااظمی قوا ااد ظال انااهی قوا ااد دارد ماای حقااوق ااالم  ی اااه ازشااساخت  ودااه قااه

 . ن اید درست یا یل  را قازشساسد و رواق  ااراد را قا  وده قه  سجار ا و مسااع  ر ارد  عریی

 شود: قرات ن ونه چسد مثاا ساده در رواق  ادت ا ی ذار می



-انتخاب محاز زنادگی و نحاوه معاشارت در زنادگی اماروزه شایرت واقساته قاه قوا اد و قاوانیح جپار  اام -

نایسی اسات. زاخا  و پرداخات شاارنی  سظایم اساساسامه جپار  اانیی وظاایی  ار یا  از ساااسیح و ماالییحی 

 ا ات ماا ی و اختصاصی و ...ت 

انتخاب   سار و موراو  میریاهی ن قاهی حان طاالقی حان  حصایزی حان خاروو از اااور و ساایر حقاوق  -

 متصوره در قانوم و..... 

  ات مدنی و  جارت و....  سظیم قرارداد و شراات واار و  جارت مورو در حوزه اسب -

حااز و اصااز اختالاااات از طریاان ق ااایی و ییاار ق ااایی مانسااد ماا اارهی صاالت و سااازش و داورتی دادگاااه  -

 و... 

 ا مورد دینار ااه  ار ااداف از شا ا  زیازام جم را  جرقاه اارده و یاا در جیساده  جرقاه خوا یاد و شاید ده -

 اید. قرات خود  جرقه ساخته ا ن ود و یا از شسیده

د اار سظور از راتار ادت اا ی  ار ناو  راتاارت اسات ااه مت ا ح ااسش متقاقاز دو یاا چساد انساام قاشاد.م

ی گ و  سجار ااات ا تقااادت ااات متعااددت از قبیااز ار ساال ااهؤات ادت ااا ی خااود را قاار اساااس م اارراتا

یتی ااه قدسات جورده دت اا  و  اوارزشی و قانونی مورد قباوا خاود یاا دامعاه و    سایح نقاش خاود در ا

 .  حق ت د قان ن ضمانت اجرای  یجار ای سات ه نکل استو  اسد سظیم می

ام راتار اات  اا قاه  ساوقاه جمدار  ساتسد و  اا معسایادت اا ی در   اامی دواماع و ار ساگ  اتااثر راتار

 ارزناادتی–رواقجااه والاادانااوا  راتار ااا مثاز ازدواو ی . شااودسااتیز  ودااه خاصاای مایدامعاه پسااسد یااا دامعاه

ی  جااارتی  عیااداتی قااا   ساااینام راتااار ااات ماادنی و  جااارتی مااااراتی و دسااتجات  ااا  ااویت در گااروه

قخاش قزرگای د. ساازن وداه را شاامز خاود مای از مت ااو ی درداات مت ااوت دواماع در ی…وخرید و ااروش 

 ااات  قالناای دلیااز خااوقی دیاات  اادف  سااتسدی امااا دانسااته قالناای و  قالیاای  یقااوانیح ی قوا ااد واز احیاااف

 است اده از دانش حقوق نیست. 

گیاارت و پیااارات دوامااع و لاازوف قااه اااارگیرت حاادااثرت از  ااوام دامعااهی ااااراد حقااوقی را قاار جم شاایز

داشته  ا نسابت قاه  ار ناو    ییار در زنادگیی قوا اد و قاوانیح جم را از حقاوق ااردت و ادت اا ی قرداشات 

 قردت دیت اداره قیتر ادت ا  در اختیار دامعه قرار د سد. و قا  عری ی مجدد و اار



نیاز قه   زیستی و راقجاه میاام ااارادی مس عات متقاقازی ار قاار ساجت راااه ااارادی  ساییز مسایری رااع نازا  

را  حقااوق و قااانومقاار ساار مسااااع قیاااتری دواف حیااات ادت ااا یی پیااانیرت از نا سجااارتی راارورت نیاااز قااه 

  ن اید.چسدام میدو

 

 

 

 فص  ادل:

  قک ه:

 ننرش الی  لم حقوق: 

  قسیم قسدت حقوق قا  وده قه ننرش: 

 دولت زحاا یتت و ارد:   ومی و خصوصی -

 ال للی ننرش مرز: داخلی یا ملی و خاردی یا قیح -

 شعب حقوق داخلی: 

 حقوق   ومی: ادارتی مالیی مالیا یی اساسی و....  -

 حقوق خصوصی: مدنیی  جارت و...  -

 

 ادل:   ا نن  رتبط با حق ت اساسی ر  ار

 دامعه سیاسی  -

 ادت ا : گرد  م جمدم و د ع شدم 



 دامعه:  عریی رواق  و  دا سد شدم ادت ا  

 ااات دامعااه سیاساای: قااا یاا  ساارس م ااا یم مانسااد زوری ادباااری قاادرتی دیاات  حقاان ا ااداف و جرمااام

ن ایساد قاه نااف نظااف قاه مسظاور  عریی شاده در دامعاه سیاسای خاا  یا  سلساله رواقا  ایجااد مای

 قرقرارت صلتی امسیت و صیانت از حن. 

 گیرت دامعه سیاسی: قرات شیز

  علن زمادت و معسوتت  -

 ایجاد ییپارچنی -

 دارات قدرت سیاسی -

 دارات  تجار ات حقوقی  -

 دارات نیاد یا سازمام  -

اسسااده رواقاا  قاایح ارمانروایااام و ارمااانبردارام اساات و قایااد در ساارزمیح خااا  قااه دامعااه سیاساای: قیااام

 جم: مسع از راتار ات دلبخوا ی و راتار از طرین قانوم و نیاد است.  ن نجه  راه قانوم قاشد و 

 قدرت سیاسی  -

  وانایی دستیاقی قه ی  نتیجه مجلوب 

 چرا در دوامع قدرت سیاسی مجرح است؟ 

 

 

 نظاف سیاسی: دیت استقرار 

 پ یرش -

 مسجبن قا ارزش  -

 نیادیسه -

 پردازد. از مسظر حقوق اساسی: قدرت  الیدر دست دولت است اه از طرین جم قه مدیریت   ومی می



  

 یاست: روش اداره اردم زاردت و ادت ا یتس -

 دولت  -2قدرت  -1محور اساسی  لم سیاست: 

 

 

 نیاد سیاسی  -

 نیاد سیاسی محور مجالعه  لم سیاست و حقوق اساسی است. 

 قررسی مبسایی در: 

 حقوق اساسی: قاید ا و نباید ا  -

  ا و جن ه  ست لوف سیاسی:  ست -

 

 

 حاا یت قانوم  -

 از می تریح اصوا اساسی در ابسه سیاسی و حقوق حاا یت قانوم. 

 دلوگیرت از اراگیرت قدرت. -2اختیارات حاا یت و  -1اسسده:    عا لحاا یت قانوم 

 -3انتظاااف قخااای و اداره   ااومی  -2استاارا قاادرت سیاساای  -1اصااز حاا یاات قااانوم:  هووارهر 

    یح امور و جزادت شیروندام 

 اصز حاا یت قانوم: قانوم قر دامعه و امور   ومی حیومت داشته نه ااراد.   هم ر   تصنصه

 

 



 

 گرایی گرایی یا ماروطهدستور  -

 محدود اسسده دولت  -1

  ات ااراد. ح ظ و صیانت حقوق و جزادت -2

 تعر ف حق ت اساسی:ر  ار  دم: 

 دولت و مردف است. پیش ارض حقوق اساسی 

 قخای از حقوق   ومی داخلی دیت  سظیم رواق  دولت قا شیروندام. 

 

 ر  ار س م:   ض ع حق ت اساسی:

 دیت جشتی قیح دو  سصر قدرت و جزادتی جزادت    یح و قدرت محدود. 

 

 ر  ار چهارم:  یابع حق ت اساسی: 

 ناأت گراته از نظاف ارزشی.

 قانوم اساسی:  -

  صاره اراده ی  ملت و ی  نو   واان د عی مردف و حاا ام در خصو  زمامدارت 

 قانوم  ادت -

 الیه مصوقات نیاد ات قانونن ارت 

  ا نامهجییح -

 صدور دیت ادرات قیتر قانومی ح ظ امسیت و ح ظ مسااع   ومی.



 

 حیاف رؤسات ااور: ا -

 

 رف:  -

 

 :داتریح -

  

 ویه ق ایی: ر -

نیاد ق اایی قاه  ساوام نیااد حاز اخاتالفی  ج یاع اسساده جرا مت ااوت دیات ایجااد نظامی امسیات و مساااع 

   ومی. 

 

 

 

 

 

 


