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مقدمه 

رشته حقوق یکی از  رشته های علوم انسانی است و مانند سایر رشته های 
دانشگاهی علوم انسانی دارای آسیب هایی در آموزش است. عالوه بر آسیب های 
آموزش این رشته در مقاطع مختلف تحصیلی، فارغ التحصیالن حقوق پس 
برابری  دلیل عدم  به  مواجه هستند.  اشتغال  با مشکل  از تحصیل  فراغت  از 
فرصت های شغلی با تعداد دانش آموختگان این رشته، فارغ التحصیالن تعداد 
معدودی فرصت شغلی پیش رو دارند که برای دستیابی به آنها باید با سایر 
فارغ التحصیالن به رقابت بپردازند و در صورت موفقیت در این رقابت به یک 

فرصت شغلی دست پیدا می کنند.
با توجه به کیفیت نامطلوب آموزش حقوق در بسیاری از  دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی و سرفصل های مصوب این رشته و عدم تطابق سرفصل های این 
رشته با نیازهای مشاغل حقوقی، دانش آموختگان این رشته نمی توانند عملکرد 
مطلوبی داشته باشند و یا اینکه باید مدتی به صورت آزمون و خطا و در حقیقت 

کارآموزی به مهارت های مورد نیاز برای انجام وظایف محوله دست یابند.
در ادامه سعی می شود ابتدا به صورت مختصر پیشینه آموزش رشته حقوق در 
نظام آموزش نوین در ایران بیان شود و در ادامه آسیب های آموزش و اشتغال 

در این رشته مورد بررسی قرار گیرد.     





AAسابقه و وضع کنونی آموزش حقوق در ايران
مراکز  مسائل حقوقي،  آموزش  برای  مشروطه،  از  پیش  تاریخی  سابقه  در 
آموزشی به  سبک امروزي وجود نداشت ولی این به معنای عدم وجود آموزش 
مسائل حقوقی نیست و تدریس مطالب مربوط به حقوق در مدارس دینی و 

حوزه های علمیه و در قالب آموزش فقه صورت می گرفت.
در دوره ی قاجاریه، با توجه به نیازهاي جدید که با توسعه ی علوم و تغییر 
بود،  همراه  اروپایی  با کشورهای  مقامات حکومتی  آشنایی  و  زندگی  سبک 

موضوع تأسیس مدارس جدید مطرح مي شود.
در سال 1277 و در زمان صدارت میرزا علي اصغرخان امین السلطان، حسن 
و حسین پیرنیا که پسران میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله نائیني1 بودند و دورة 
حقوق را در مسکو به اتمام رسانده بودند، مدرسة عالي علوم سیاسي را در 

تهران تأسیس کردند که در آن دروس رشته حقوق نیز تدریس می شد.
 در سال 1293 اصل تأسیس مدرسة عالي حقوق به تصویب مي رسد ولی 
به دلیل شروع جنگ جهاني اول، تأسیس مدرسه عالی حقوق به تأخیر افتاد. 
این مدرسه که اولین مدرسه عالی حقوق بود عماًل در سال 1298  تأسیس شد.
 نخستین اساتید مدرسه از فرانسه آورده شدند و اولین رئیس مدرسة عالي 
حقوق به مسیو پرني بود و معاونت آن را میرزاجوادخان عامري به عهده داشت. 
از سال 1300، اساتید ایرانی نیز در مدرسه عالی به کار تدریس حقوق مشغول 

شدند که غالباً در فرانسه تحصیل کرده بودند.
1. وزیر خارجة ایران در زمان مظفرالدین شاه.
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دروس مدرسة حقوق به زبان هاي فارسي و فرانسه ارائه مي شد. در این 
مدرسه آموزش رشته حقوق، به سبک نظام آموزشی رشته حقوق در فرانسه، 
تصدیق  دوم،  دورة  و   )Baccalaureate( تصدیق  اول،  )دورة  دورة  دو  در 

)لیسانسیه(( و در سه سال انجام می شد.
با توجه به اینکه کادر آموزشی این مدرسه که پایه های تدریس رشته حقوق 
آموزشی  نظام  التحصیل  فارغ  یا  و  فرانسوی  نهادند،  بنا  را  امروزی  به سبک 
فرانسوی  بویی  و  رنگ  مدرسه  این  در  رشته حقوق  آموزش  بودند،  فرانسه 

گرفت و بسیار متأثر از نظام حقوقی این کشور شد.
درسال 1306، دومدرسة عالي سیاسي و حقوق در یکدیگر ادغام شدند 
و مدرسة عالي حقوق و علوم سیاسي تشکیل شد که دارای دو شعبة علوم 
قضایي و علوم اداري بود و در سال 1312 مدرسة عالي تجارت نیز به این 
مدرسه افزوده شد و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان 
اولین دانشکده حقوق تشکیل شد. در سال 1325 دانشکده حقوق دانشگاه 
شهید بهشتی به عنوان دومین دانشکده حقوق تشکیل شد و به تدریج سایر 

 دانشگاه ها دولتی اقدام به تأسیس رشته حقوق نمودند.
در سال 1361  دانشگاه های علوم قضایی و آزاد تأسیس شدند و اقدام به 
و  نور  پیام  دانشگاه  این  دانشگاه ها،  بر  عالوه  نمودند.  حقوق  رشته  تأسیس 
 دانشگاه ها و مراکز آموزشی غیر دولتی به صورت حضوری و مجازی اقدام به 
تدریس رشته حقوق در دوره ها و مقاطع مختلف تحصیلی و صدور مدرک 

تحصیلی برای متقاضیان تحصیل در این رشته می کنند.  

AAآسیب های آموزش رشته حقوق
در این قسمت آسیب های آموزش رشته حقوق به صورت مختصر مورد 
حقوق   آموزش  رشته   به  مهم ترین آسیب های مربوط  می گیرد.  قرار  بررسی 
اهداف،  مراتب  تدوین سلسله  میان رشته ای، عدم  مطالعه  فقدان  از:  عبارتند 
ضعف کارآفرینی و تجاری سازی دانش، عدم پوشش نسبت به نیازهای موجود، 
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ضعف ارتباط با رشته های شغلی، فقدان ضوابط و معیارهای ایجاد رشته های 
حقوقی و ضعف مطالعات تطبیقی.

می گردد،  باز  رشته حقوق  به خود  رشته حقوق  آسیب های  این  از  برخی 
برخی آسیب های آموزش حقوق به نظام آموزشی این رشته ارتباط دارد، برخی 
آسیب های رشته حقوق به متون آموزشی این رشته باز می گردد و در نهایت 
برخی از آسیب های آموزش رشته حقوق به سرفصل های اموزشی این رشته 

باز می گردد. 

4A1.آسیبهایحاکمبررشتهحقوق
از جمله آسیب های حاکم بر رشته حقوق، فقدان مطالعات میان رشته ای ••

به  دانشگاهی حقوق  فراتخصصی است. در حال حاضر رشته های  و 
گونه ای است که محتوای آنها حداکثر ناظر به محتوای حقوقی است و 
نسبت به محتوای دانش های زمینه ای حقوق با فقر و فقد محتوا مواجه 
است. تأسیس رشته هایی مانند »حقوق اقتصادی« در راستای رفع این 

ایراد است.
ضعف سلسله مراتب اهداف در رشته حقوق••

اهداف  اصلی نظام آموزش در 5 محور به شرح زیر قابل طبقه بندی است:
1. عرضه خدمات مورد نیاز جامعه؛

2. یاددهی ـ یادگیری )آموزش(؛
3. پژوهش؛

4. دانش پژوهی )سازماندهی و عصاره کردن دانش موجود(؛
5. اداره  امور دانشگاهی.

اهداف در رشته  حقوق باید به گونه ای ترسیم  شود که  مشخص باشد که 
 هدف  اصلی  رشته، تحقق کدام یک از اهداف مزبور است و متناسب با هدف 
 اصلی یاد شده به انتخاب دانشجویان واجد شرایط، استخدام  اساتید و طراحی 
نباید  نمی توان و  این صورت  پرداخت. در  آموزشی و درسی مربوط  برنامه 
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برنامه آموزشی و درسی یکسانی را برای همه  کشور و همه رشته های حقوقی 
ارائه داد.

ضعف کارآفرینی و تجاری سازی دانش در  رشته های حقوق••
و  وصف  کارآفرینی   دو   از  حقوق  دانشگاهی  رشته های  سنتی  به طور 
دهه های  در  ویژگی  دو  این  اما  بوده است.  برخوردار  باالیی  تجاری سازی 
اخیر به  شکل چشمگیری روبه  کاستی دارد. به  عبارت دیگرضریب وابستگی 
یافته است.  افزایش  دولتی  و  به  مشاغل اداری   حقوق  رشته    دانش آموختگان  
 همچنین  رشته های  دانشگاهی  حقوق  در پارک ها و مراکز رشد فناوری و 
بازارهای  آموزش و نیز در پژوهش و بازارهای  ایده  و فناوری هیچ جایگاه 

شده ای  ندارد. شناخته 
درصد  قبولی  دانش آموختگان مزبور در آزمون های کانون وکال، قضات و 

سردفتران کمتر از 10% است.  
همچنین الزم  است که به این نکته توجه شود که در رشته  حقوق  تأمین 
نیازهای تخصصی مراکزت قنینی، اجرایی، قضایی  و  نظامی  کشور  مالک عمل 
نبوده  است و محصوالت این رشته دانشگاهی به صورت  مستقیم  تأثیری در 

ارزش  افزوده  این مراکز ندارد.
ضعف  ارتباط متناظر و مستقیم رشته های تحصیلی حقوق با رشته های ••

شغلی حقوق
درحال حاضر طیف وسیعی از مشاغل به  دانش آموختگان   حقوقی  اختصاص 
یافته  است. رشته های شغلی مزبور از تنوع بسیاری برخوردار است و وظایف 

شاغالن در هر یک از رشته های شغلی با یکدیگر کاماًل متفاوت است. 
به   با رشته های شغلی حقوق می سنجیم  مقایسه  را در  وقتی  رشته  حقوق 
دو نکته کاماًل مهم می رسیم: نکته اول  این که وظایف شاغالن در هریک از 
رشته های شغلی حقوق کاماًل از دیگری متفاوت  است. و نکته  دوم  این که  رشته  
حقوق متناسب با تفاوت های  رشته های شغلی آن طراحی نشده  است. به عبارت 
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دیگر کسی که  می خواهد در رشته شغلی سردفتری مشغول به کار شود از نظر 
رشته  دانشگاهی باکسی که می خواهد در رشته شغلی مدرسی حقوق مشغول 
به کار شود هیچ تفاوتی ندارد و رشته های دانشگاهی به صورت متناسب و 
متناظر بارشته های شغلی طراحی نشده است. بنابراین، نیازهای عملی شاغالن 
و تفاوت های وظایف آنها با خواندن رشته های دانشگاهی تأمین نمی شود. این 
موضوع یکی ازآسیب های جدی رشته های دانشگاهی حقوق است که بازنگری 

درآن ضروری است. 
با توجه به اینکه رشته حقوق به صورت فعلي تأمین کننده انتظارات جامعه 
از آن نیست، نیاز است در این رشته گرایشهای جدیدی ایجاد شوند. از جمله 
حقوق ساختمان  و مسکن، حقوق صنعتی، حقوق فرهنگ وهنر، حقوق بانکی، 

حقوق مالیاتی و...
میان •• در  حقوقي  غیر  مسایل  و  رشته ها  از  جدي  بي خبري  نوعي 

حقوق دانان به چشم مي خورد. حقوق دانان با طیب خاطر به امور فني 
و ظرافت هاي قانوني مي پردازند و تصورشان بر این است که به دیگر 
معارف بشري اعم از علوم تجربي )طبیعي یا انساني(، فلسفه، منطق یا 
دانش تاریخي، نیاز چنداني ندارند . حداکثر یکي  دو بحث زباني یا 
تفسیري در مباحِث به ظاهر پیچیده حقوقي مطرح مي شود که براي 
آنها هم تحلیل هاي ریشه اي و برآمده از دستاوردهاي معرفتي جدید 
ارایه نمي شود. این در حالي است که در برخي از کشورها، مانند ایاالت 
متحده آمریکا، اساساً بدون گذراندن یک دوره کارشناسي در یکي از 
رشته هاي مذکور در باال نمي توان وارد رشته حقوق شد و در برخي 
دیگر، مانند بریتانیا، متقاضیاني که دست کم سه درس از میان دروس 
ادبیات، تاریخ، اقتصاد، ریاضیات، جامعه شناسي، فلسفه و مانند آنها را 
گذرانده باشند، به دوره کارشناسي حقوق پذیرفته مي شوند. عالوه بر 
اینکه در برخي از کشورها شمار دوره هاي ترکیبي در سطح کارشناسي 
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مانند حقوق و مردم شناسي، حقوق و اقتصاد، حقوق و فلسفه، حقوق 
و کامپیوتر در حال افزایش است.

4A2.آسیبهایراجعبهنظاماجراییآموزشحقوق
 عالوه بر آسیب هایي که متوجه خود رشته حقوق مي شود برخي آسیب هاي 
آموزش حقوق ناشي از نظام اجرایي آموزش این رشته است. آسیب هایي از 
جمله ناهمگوني آموزش این رشته در کشور، تفاوت سطح علمي اساتید، عدم 

دسترسي همسان به منابع علمي در مراکز مختلف آموزشي.
توجه  به شاخص های کّمی توسعه  آموزش حقوق موجب شده  است ••

پیداکند و در  از نظر جغرافیایی پراکندگی بسیاری  که  این آموزش ها 
غالب نقاط کشور رشته  حقوق دایر شود. فعال شدن مراجع مختلف 
پدیداری  موجب  رشته  این  آموزش  و خصوصی  درباره   آزاد  دولتی، 
کیفیت  نتیجه  در  و  شده است  حقوق  آموزش  در  ناهمترازی  آسیب 
وجود  داده  است.  قرار  تأثیر  تحت  به شدت  را  حقوقی  آموزش های 
هزاران  دانش  آموخته جویای کار در رشته حقوق که به کسب حداقل 
نصاب قبولی در آزمون های  شغلی موفق نمی شود از آثار این  آسیب  به 
 حساب می آید. عالوه بر پراکندگی و ناهمترازی  مجریان  آموزش  حقوق 
آموزشی  مقررات  در حوزه  پذیری  تنوع  آسیب های  ناشی  از   باید  به  

اشاره کرد.  حقوق 
آموزش حقوق در کشور طي سالیان اخیر به صورت ب یرویه گسترش ••

یافته و مدرک گرایي موجب کاهش شدید تعمیق در حیطه هاي مختلف 
دانش حقوق گردیده است. دانشجویان از قدرت استنباط و استنتاج الزم 
برخوردار نیستند و فارغ التحصیالن این رشته مهارت کافي در استفاده 

از دانش خویش ندارند.
کمبود استاد متخصص متناسب با توسعه مراکز آموزشي موجب افت ••

کیفیت آموزش حقوق شده است. به دلیل این مشکل در برخي از مراکز 
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آموزشي اساتیدي اقدام به تدریس مي کنند که یا اساساً رشته تحصیلي 
آنها حقوق نبوده است و یا اینکه در دروسي که تدریس آن را بر عهده 
تکمیلي  تحصیالت  مقطع  در  معضل  این  ندارند.  تخصصي  گرفته اند 

بیشتر بروز و ظهور دارد.
 بسیاري از اساتید رشتة حقوق با همان دانش گذشته خود در کالس ••

حضور مي یابند؛ در عمل، بعضي اساتید، به دلیل چندشغله بودن امکان 
به روزکردن آموخته هاي علمي خود را ندارند و نمي توانند در کالس 
هاي درس خود محیطي کاماًل علمي براي رشد استعدادها و بحث 
هاي حقوقي در سطح عالي فراهم کنند. عدم وجود ارتباط بین دروس 
حقوقی که در حال تدریس است و اتفاقاتی که در جامعه در حال رخ 
دادن است، بیانگر این مطلب است که بزرگان و اساتید برجسته حقوقی 
کشور نتوانسته اند، شیوه ای نوین برای جایگزینی مطالب قدیمی که 
امروزه شاید جایی در عرصه عمل نداشته باشند بیابند. به عنوان مثال 

می توان به درس حقوق تجارت اشاره کرد.
مسأله ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، میزان روحیه ی تحقیق و ••

پژوهشگری در بین دانشجویان رشته ی حقوق است. متأسفانه در نظام 
آموزشی ایران، درس محوری بیشتر نمود دارد تا پژوهش محوری، یعنی 
آنچه در دانشگاه های ما جا افتاده است، این است که دانشجوی یک 
رشته باید به طور کالسیک در تمامی کالس های تئوری شرکت نماید و 
در پایان هر ترم هر آنچه را که به طور اتوماتیک وار آموخته است، در 
یک امتحان باز پس دهد و در نهایت یک نمره به عنوان ارزشیابی مدنظر 
قرار گیرد و در واقع بحث پژوهش در مسائل جدید خیلی جدی نیست 
و بسیار سطحی است و می بایست به امر پژوهش توجه جدی گردد و 
بستر این نوع تفکر باید در دانشگاه ها مهیا شود و مقتضای آن، هماهنگ 

بودن مباحث آموزشی حقوق با نیازهای امروزی است .



14                 آسیب شناسی آموزش و اشتغال در رشته حقوق

یک •• فاقد  آموزشي  مراکز  غالب  نیاز،  مورد  امکانات  عدم  به  توجه  با 
کتابخانه هستند که حتي نه همه کتابها بلکه صرفاً کتابهاي مرجع و یا 
مجالت تخصصي علم حقوق را در خود جاي داده باشد و دانشجویان 
کشور،  دانشگاه هاي  از  بسیاري  در  نمایند.  استفاده  آنها  از  بتوانند 
کتابخانه هاي تخصصي رشتة حقوق وجود ندارد تا دانشجویان بتوانند به 
مطالعات حقوقي بپردازند و دانشجویان به ویژه در دانشگاه هاي کوچک 
با فقر منابع حقوقي روبه رو هستند. افزون بر این، نشریه هاي حقوق در 

دانشگاه ها یا وجود ندارد و یا بسیار نامنظم منتشر مي شود. 
یکي از مهمترین پایه هاي دانش حقوق دانشجویان این رشته هستند و ••

یکی از ارکان مهمی که در شکل گیري  دانشگاه هاي برتر نقش داشته 
است، دانشجویان نخبه و برتري است که در آن تحصیل می کنند. در 
باعث  دانشگاه هستند و  انسانی اصلی  دانشجویان نخبه سرمایه  واقع 
افزایش توان علمی دانشگاه می شوند، که در حال حاضر با توجه به 
فراموشی  به  عماًل  عامل  این  حقوق،  آموزش  مراکز  رویه  بي  توسعه 
سپرده شده است. چرا که با ادامه روند فعلی در آینده اي نه چندان 
دور به مرور نسلی تربیت خواهند شد که با کمترین بن مایه علمی وارد 
حوزه هاي مهمی می شوند و در حداقلی ترین شکل ممکن آن، اعتبار 

دانشگاه هاي مادر مورد تعرض قرار خواهد گرفت.
روش •• صحیح  تدریس  عدم  حقوق  تدریس  مهم  آسیب هاي  از  یکي 

تحقیق در این رشته است. مهمترین مهارت در یادگیري هر دانشی 
فراگرفتن روش تحقیق آن دانش است. اساتید مدرس درس  روش 
تحقیق در حقوق، نه در دوره کارشناسی حقوق و نه حتی در مراحل 
باالتر التفات جدي به آموزش روش تحقیق این دانش ندارند. کتب 
منتشر شده در زمینه روش تحقیق در حقوق عمدتاً گرته برداري از 
روش تحقیق در علوم اجتماعی هستند و بخشی از آنها نیز به نحوه 

نگارش ادبی اختصاص دارند.
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یکي از آسیب هاي آموزش رشته حقوق امکان ادامه تحصیل در دوره ••
تحصیالت تکمیلي حقوق براي کساني است که در دوره کارشناسي 
رشته هاي دیگري تحصیل کرده اند. این در حالي است که در برخي از 
کشورها امکان چنین امري در رشته حقوق وجود ندارد. دلیل این امر 
نیز این نکته است که مفاهیم پایه اي حقوق در دوره کارشناسي تدریس 
مي شود و تا کسي این دوره را نگذارنده باشد امکان مطالعات تخصصي 

در حوزه مربوطه را نخواهد داشت.

4A3.آسیبهایمربوطبهمتونآموزشیحقوق
آسیب دیگري که به آموزش رشته حقوق وارد است محتواي متون آموزش 
این رشته است. منابع و متونی که برای  آموزش  حقوق  استفاده  می شود از نظر 
کّمی  و کیفی یکنواخت نیست. تفاوتهای کیفی و محتوایی در این متون کاماًل 
مشهوداست با وجود این می توان  ادعا کرد که  قریب به اتفاق متون  آموزشی 
حقوق از یک ویژگی مشترک برخوردار است. این ویژگی  عبارت  است از 
در  اساساً  متون  آموزشی حقوق.  بر  یکنواخت حاکم  معیار و ضوابط  فقدان 
وضعیت فعلی تفاوتی میان متن آموزشی با متن علمی و متن تحقیقی حقوق 

تعریف نشده  است.
از سوي دیگر گروه هاي حقوق در مورد منابع درسي، با کمبود کتب آموزشي 
جدید روبه رو هستند و مواد درسي و منابع این رشته، با پیچیدگي ها و نیازهاي 

جدید و با حجم و تنوع موضوعات اجتماعي تناسبي ندارد. 

4A4.آسیبهایمربوطبهسرفصلهایآموزشیحقوق
 یکي دیگر از آسیب هاي آموزش در رشته حقوق سرفصل هاي این رشته 
است. غالب مطالب مربوط به سرفصل هایي که در این رشته تدریس مي شود 
مربوط به نیازمندي هاي گذشته بوده و تطابقي با نیازهاي امروز ندارد. به عنوان 

مثال این سرفصل ها شاید به تسامح براي تربیت قضات کفایت نماید. 
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از آسیب هاي مهم سرفصل هاي آموزشي حقوق غلبه مباحث تئوریک و 
نظري بر مباحث عملي است به نحوي که دروس عملي در رشتة حقوق، 
شامل کار تحقیقي 1 و 2 )از دروس اصلي تخصصي( و کارآموزي قضایي

)از دروس اختیار( است. تعداد کم دروس عملي در رشتة حقوق بیانگر 
توجه بیش از حد به مباحث تئوریک و یا کمبود امکانات در زمینة دروس 
عملي است که این امر تأثیري مستقیم بر عدم کارآمدي آموزش حقوق در 

حوزه عمل است.
نکته دیگر اینکه، به دلیل کمبود امکانات و مشکالت مالي قوة قضاییه و 
نیز تعداد زیاد دانشجویان، فضاي مناسب و کافي براي کار عملي در اختیار 
دادگاه ها در یک سیستم حقوقي،  دانشجویان رشتة حقوق قرار نمي گیرد. 
به منزلة آزمایشگاه دانشکده هاي حقوق هستند و چنانچه دانشجوي حقوق 
نتواند با کار دادگاه آشنا شود، مثل دانشجوي پزشکي خواهد بود که سالن 
تشریح یا بیمارستان را ندیده است؛ و لذا دروس نظري به تنهایي براي وي 

کاربردي ندارد. 
عالوه بر این نحوه آموزش فعلی باعث شده که در دوره کارشناسی، حقوق 
به مثابه یک فن آموزش داده شود. حجم دروس »حقوق مدنی، آئین دادرسی 
مدنی، حقوق جزا و آئین دادرسی کیفري« در دوره کارشناسی به گونه است 
که جایی براي تدریس سایر نیازمندهي هاي دانش حقوق باقي نمی ماند. شاید 
بي راه نباشد اگر گفته شود در کشور ما در دوره کارشناسی، حقوق خصوصی 
تدریس می شود نه حقوق. این امر موجب شده که برنامه ریزي آموزش 

حقوق نارسا باشد.
یکي دیگر از آسیب هاي سرفصل هاي این رشته عدم تناسب محتواي دروس 
با تحوالت اجتماعي است به عنوان مثال آنچه که یک دانشجوي حقوق به عنوان 
درس حقوق اداري مي آموزد، صرف نظر از انباشتگی مطالب، موضوعاتي کلی 
است که  تقسیم بندي آنها نیز عمدتاً فاقد مالک علمی هستند و دانشجو بیش 
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از آنکه با مفاهیم »حقوق« و »ساختار و تشکیالت نهادهاي حقوقی«، آشنا شود 
و رویه هاي قضایي مورد نقد و بررسي قرار گیرد، بیشتر با مجموعه اطالعاتي 
که تناسب بیشتري با »علوم اداري« دارد مواجه مي شود.  این در حالي است که  
مطالعه تطبیقی سر فصل هاي درسی حقوق اداري یکی از معتبرترین مراکز 
علمی جهان یعنی دانشکده حقوق دانشگاه کمبریج، خود شاهد خوبی بر 
ضرورت بازنگري و کارآمد و روزآمد کردن محتواي دروس می باشد. در این 
سرفصل مفاهیم بنیادي چون » جبران خسارت«، »انتظار مشروع«، »صالحیت 
هاي اختیاري« و »نظارت قضایی بر اعمال اداري« و مواردي از این دست 
وجود دارد تا دانشجوي حقوق ضمن درک ماهیت و غایت حقوق اداري، به 

جنبه هاي عملی آن نیز تسلطی نسبی یابد.
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