
 ػٌاٍیي درٍس رضتِ کارضٌاسی ػلَم قضائی 
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درصذ 55اٍ در کٌکَر سزاسزی سیز
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 ػٌَاى درس بگذراًذ. 6*اس درٍس اختياری داًطجَ بایذ 

 *گذراًذى درٍس ػزبی پيطٌياس بزای توام داًطجَیاى الشاهی است.

 درس سباى پيص داًطگاّی  را بگذراًذ.درصذ باضذ بایذ 55داًطجَیی کِ ًوزُ درس سباى خارجِ اٍ در کٌکَر سزاسزی سیز *

 ٍاحذ بگذراًذ.143*ّز داًطجَ بزای فزاغت اس تحصيل در هقطغ کارضٌاسی بایذ حذاقل 

 ادارُ آهَسش داًطگاُ ػلَم قضائی

 


