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 هدف:

كليه شهروندان و باالخص دانشجويان و پژوهشگران تمامي رشته هاي دانشگاهي در دوره هاي كارشناسي و  هدف از اين درس آشنا نمودن

-يني و ارزشمند ايرانغبه شرح مندرج در قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور منبعث از فرهنگ كارداني با حقوق و تكاليف شهروندي 

صورت ب مباني مفهومي حقوق شهروندي بوده و  بايد انجام دهند دولت و ملتتكاليفي كه شهروندان در قبال  آشنايي باهمچنين  اسالمي است.

اجراي مفاد حقوق شهروندي كه خود چكيده و عصاره كليه حقوق و آزادي و راهكارهاي عملي، نحوه مطالبه حقوق شهروندي باالخص نظري 

ه ب تكليف آموزش عمومي به عهده وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوريحقوق شهروندي  شهروندي است. با توجه به اينكه در منشورهاي فردي 

در اين واحد درسي ايجاد  گذاشته شده است و بهداشت درمان و آموزش پزشكيهمراه ساير وزارتخانه هاي آموزشي از جمله آموزش و پرورش 

 نظر گرفته شد.

 

 

 

 



 براي درس كليات حقوق شهرونديسرفصل پيشنهادي 

 مقدمه:

 كليات: تعاريف، مفاهيم و عبارات

 شهروند و بشر -

 حقوق شهروندي -

 حقوق طبيعي 

 حقوق اساسي

 حقوق بشر

 حقوق عادي

 حقوق بشر و بشر دوستانه -

 حقوق عامه -

 

 فصل اول: مباني و منابع حقوق شهروندي

 مباني حقوق شهروندي

 كرامت

 آزادي

 مشاركت

 برابري

 برادري

 منابع حقوق شهروندي

 يلدر حوزه بين المل -

 اسناد بين المللي و جهاني

 معاهدات بين المللي

 ساختارها و نهادهاي بين المللي

 

 درحوزه داخلي و ملي -

 موازين اسالمي

 قانون اساسي

 قوانين عادي

 رويه قضايي

 مقررات



 فصل دوم: انواع و ويژگي هاي حقوق شهروندي

 

 حقوق مدني و سياسي شهروندان -

 حق مشاركت

 آزادي بيان

 به اطالعات حق دسترسي

 حق بر دادرسي و دادخواهي منصفانه

 حق حريم خصوصي

 حقوق اقتصادي و اجتماعي شهروندان -

 حق بركار

 حق بر آموزش

 حق بر سالمتي

 حق مالكيت

 حقوق فرهنگي شهروندان -

 حق بر علم

 حق بر مشاركت فرهنگي

 حق شهروندان بر محيط زيست سالم و صلح -

 محيط زيست سالم حق بر

 حق بر صلح

 فصل سوم: حقوق شهروندي در عمل

 آشنايي با ساختارها و نهادهاي مرتبط با حقوق شهروندي در ايران -

 حقوق شهروندي در حوزه عمومي/ خصوصي -

 يندهاي شكلي و دادرسي در احقاق حقوق شهرونديفرا -

 چالش هاي توسعه حقوق شهروندي -
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