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 (یاقتصادحقوق  شی)گرا  ) 99کارشناسی ارشد سالبودجه بندی آزمون های آزمایشی 
 50/57/99تاریخ برگزاری:   (1آزمون شماره ) مواد درسی

 ,The law of contract  (Agreement ,offer and acceptance, intension ,consideration  زبان تخصصی
Writing,……). 

 قانون امور حسبی. 191تا  1/ مواد (1059تا  1031مواد و  1311تا  659)اشخاص ، مواد 1مدنی  حقوق مدنی

 حقوق تجارت
( / ق ارداد حمل و نقل 119تا  151( / حق الامل یار: )مواد 155تا  115( / دلالی )مواد 16تا  1تاار  و مااامتات ترار: ک یتتات )مواد 

 ( 163تا  111)مواد 

 /رهاد.شهادت / وقف/ عطتهقضا /  متون فقه

 (.13تا  09( /اختتاف در صتاحتت و ت تتب حل آن )مواد 05تا  13( / سازمان قضاوتی / صتاحتت دادگاه ها )مواد  6تا  1یتتات )مواد  آیين دادرسی مدنی

 19/57/99تاریخ برگزاری:  ( 2آزمون شماره ) مواد درسی

 Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی

 ( / قانون تمتک آپارتمان ها . 180تا  11)اموال، مواد  0مدنی  حقوق مدنی

 ( / قانون ثبت اخت اعات .311تا  330( / ضمانت )مواد  331تا  165قائم مقام ترارتی )مواد  حقوق تجارت

 ترارت / دین / رهن / حر  / ضمان . متون فقه

 آیين دادرسی مدنی
( / قانون شوراها: 513تا  530(/ هزینه دادرسای و اعسار )مواد  131تا  38( /دادرسای نخساتتن )مواد 31تا  11)مواد ویالت در دعاو: 

 حل اختتاف .

 53/59/99تاریخ برگزاری:  ( 3آزمون شماره ) مواد درسی

 .Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

 حقوق مدنی
 هن مندان/قانون حمایت از مولفان،مصنفان و 

 133تا  181ق اردادها ،مواد  یقواعد عموم 1مدنی

 لایحه اصتاحی قانون ترارت(. 133تا  1ش یت سهامی عام و خاص )مواد  حقوق تجارت

 حواله / یفالت / صتح / ش یت / مضاربه. متون فقه

 آیين دادرسی مدنی
تا  131و مواد  60تا  83واد ( / دفاع یا پاسااه ها: خوانده )م133 تا 065صاادور و انءااای را: / ابتای را: / حضم حضااور: و )تابی )مواد 

131) 

 17/59/99تاریخ برگزاری:  ( 4آزمون شماره ) مواد درسی

 1و0و1م ور آزمون م حته  زبان تخصصی

 1و0و1م ور آزمون م حته  حقوق مدنی

 1و0و1م ور آزمون م حته  حقوق تجارت

 1و  0و  1م ور آزمونها:  متون فقه

 1و0و1م ور آزمون م حته  آیين دادرسی مدنی

 51/59/99تاریخ برگزاری:  ( 0آزمون شماره ) مواد درسی

 . Common law  / Statutory law زبان تخصصی

 (1116/ قانون مسئولتت مدنی سال  )مسئولتت مدنی 3مدنی  حقوق مدنی

 ترارت( / قانون رارع به ثبت ش یت ها.قانون  000تا  63سای  ش یت ها: ترارتی )مواد  حقوق تجارت

 ودیاه / عاریه / مساقات / اراره / ویالت . متون فقه

 آیين دادرسی مدنی
( /  161تا  118( / سازش )مواد 106تا  101( / اقسام تامتن)مواد  103تا  138( / تامتن خواسته )مواد 105تا  113دستور موقت )مواد 

 قانون دیوان عدالت ادار:.

 10/59/99تاریخ برگزاری:  (6زمون شماره ) مواد درسی

 ,The law of contract  (Agreement ,offer and acceptance, intension ,consideration زبان تخصصی
Writing,……) / Contents of contracts( Terms, conditions). 

 حقوق مدنی
 ( / قانون تمتک آپارتمان ها . 180تا  11)اموال، مواد  0( / مدنی 1059 تا 1031و مواد  1311تا  659)اشخاص ، مواد 1مدنی 

 

 حقوق تجارت
( / ق ارداد حمل و نقل 119تا  151( / حق الامل یار: )مواد 155تا  115( / دلالی )مواد 16تا  1تار  و ماامتات ترار: ک یتتات )مواد 

 ( / قانون ثبت اخت اعات .311تا  330( / ضمانت )مواد  331تا  165(  / قائم مقام ترارتی )مواد 163تا  111)مواد 

 قضا / شهادت / وقف/ عطته/ ترارت / دین / رهن / حر  / ضمان . متون فقه
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 آیين دادرسی مدنی
(/ 13 تا 09( /اختتاف در صتاحتت و ت تتب حل آن )مواد 05تا  13( / ساازمان قضاوتی / صتاحتت دادگاه ها )مواد  6تا  1یتتات )مواد 

( / قانون شوراها: 513تا  530(/ هزینه دادرسای و اعسار )مواد  131تا  38( /دادرسای نخساتتن )مواد 31تا  11ویالت در دعاو: )مواد 

 حل اختتاف .

 29/59/99تاریخ برگزاری:  (7آزمون شماره ) مواد درسی

 . Breach of contracts  / Capacity / Common law / Statutory law زبان تخصصی

 حقوق مدنی
 (/133تا  181)قواعد عمومی ق اردادها ،مواد  1قانون حمایت از مولفان،مصنفان و هن مندان / مدنی 

 (.1116)مسئولتت مدنی / قانون مسئولتت مدنی سال  3مدنی 

 حقوق تجارت
قانون ترارت( /  000تا  63ها: ترارتی )مواد  لایحه اصاتاحی قانون ترارت( / سای  ش یت 133تا  1شا یت ساهامی عام و خاص )مواد 

 قانون رارع به ثبت ش یت ها.

 حواله / یفالت / صتح / ش یت / مضاربه/ ودیاه / عاریه / مساقات / اراره / ویالت . متون فقه

 آیين دادرسی مدنی
تا  131و مواد  60تا  83پاسه ها: خوانده )مواد ( / دفاع یا 133تا  065صادور و انءاای را: / ابتای را: / حضم حضور: و )تابی )مواد 

تا  118( / سازش )مواد 106تا  101( / اقساام تامتن)مواد  103تا  138( / تامتن خواساته )مواد 105تا  113(/ دساتور موقت )مواد 131

 ( / قانون دیوان عدالت ادار:. 161

 13/15/99تاریخ برگزاری:  آزمون تثبيت ـ( 9آزمون شماره ) مواد درسی

 .International law ( International crimes , International treaties, law of seas زبان تخصصی

 (1039تا  1311( / حقوق خانواده )مواد  111تا   131قانون بتمه اربار: وسایل نقتته موتور: ) حقوق مدنی

 قانون ترارت( . 000تا  63ش یت ها: ترار: )لایحه اصتاحی /مواد  حقوق تجارت

 شفاه / رااله / وصتت / ارث / اق ار / )صب / لقطه / احتای / موات . متون فقه

 آیين دادرسی مدنی
( 331تا  109( / تردیدنظ  /ف رام خواهی / اعت اض ثالث / اعاده دادرسااای )مواد  138تا  135ط ق شاااضایت از آرای ک واخواهی )مواد 

 /قانون حمایت خانواده.

 27/15/99تاریخ برگزاری:  آزمون تثبيت ـ( 9آزمون شماره ) درسیمواد 

 , International law (Non- govermental organization , Human rights , Humanitarian law زبان تخصصی
International court of justice , International criminal court , Responsibility of states). 

 (831تا  118)مواد  19و  59/قانون روابط مور  و مستار   0و  1عقود ماتن   مدنیحقوق 

 حقوق تجارت
( / م ور زمان و اسناد در وره حامل )مواد  111تا  113( / چک )مواد 136تا  131( / سفته )مواد 139تا  001اساناد ترار:ک ب ات )مواد 

 ( / قانون صدور چک .113تا  118

 /ایتای و ظهار.نضاح / طتاق / ختع و مبارات لاان /  متون فقه

 آیين دادرسی مدنی
( / قانون نحوه ار ا: محضومتت ها:  063تا  063/ نتابت قضاااایی )مواد  063تا  163طوار: م بوط به ادله )رسااتدگی به دلایل (،مواد 

 مالی.

 11/11/99تاریخ برگزاری:  (15آزمون شماره ) مواد درسی

  8و  1و  9م ور آزمونها:  زبان تخصصی

  8و  1و  9م ور آزمونها:  حقوق مدنی

  8و  1و  9م ور آزمونها:  حقوق تجارت

 8و  1و  9م ور آزمونها:  متون فقه

  8و  1و  9م ور آزمونها:  آیين دادرسی مدنی

 20/11/99تاریخ برگزاری:  ( 11آزمون شماره ) مواد درسی

 Criminal law / elements of criminal law / torts / kind of crimes / mens rea actus reus زبان تخصصی
/Constitutional law. 

 تا آخ  قانون امور حسبی. 190/ ماده (630تا  838ارث و وصتت و اخذ به شفاه / قانون رارع به احوال شخصته ای انتان )ت  شتاه )مواد  حقوق مدنی

 ( / قانون و آیتن نامه اداره تصفته امور ورشضستگی. 515تا  310ورشضستی )مواد  حقوق تجارت

 حدود / قصاص / دیات  متون فقه

 آیين دادرسی مدنی
( / قاون ار ا: 501تا  515( / مطالبه خسارت و مستثنتات دین )مواد 133تا  113( / دعاو: طار: )مواد 515تا  310داور: )مواد 
 احضام مدنی.

 59/12/99تاریخ برگزاری:  (10)آزمون شماره  مواد درسی

  11و  6و  8م ور آزمونها:  زبان تخصصی
  11و  6و  8م ور آزمونها:  حقوق مدنی

  11و  6و  8م ور آزمونها:  حقوق تجارت
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  11و  6و  8م ور آزمونها:  متون فقه
  11و  6و  8م ور آزمونها:  آیين دادرسی مدنی

 10/51/99تاریخ برگزاری:  آزمون رامع (13آزمون شماره )
 22/51/99تاریخ برگزاری:  آزمون رامع (14آزمون شماره )
 29/51/99تاریخ برگزاری:  آزمون رامع (10آزمون شماره )

 


