
 مواد درسی 9آزمون شماره  91/91/11 تاریخ برگزاری:
The law of contract (agreement – offer and acceptance –intension- consideration-writing -….) زبان تخصصی 

 یالملل خصوص  نیحقوق ب یالملل خصوص  نیموضوعات حقوق ب-منابع و قواعد آن-یالملل خصوص  نیمشخصات حقوق ب
 یالملل  نیب یحقوق سازمانها ازمانهاس تیو صالح تیشخص-یالملل  نیب یسازمانها یها یژگ یو و  فیتعر -یالملل  نیب یسازمانها یکل  اتیخصوص

 بین الملل عمومیحقوق  منابع حقوق بین الملل،مبانی حقوق بین الملل،مکاتب حقوق بین الملل،اشخاص در حقوق بین الملل
 یحقوق اساس یآن با قانون عاد زیانواع آن و وجوه تما-در مفهوم عام و دالئل ظهور یاساسقانون -یحقوق اساس یها یژگ یو 

 مواد درسی 2آزمون شماره  91/99/11: تاریخ برگزاری
Contents of contracts( Terms, conditions). زبان تخصصی 

اصول -تیدر خصوص تابع یرانیقانونگذار ا کردیالملل و رو  نیدر حقوق ب تیتابع-یالملل خصوص  نیحقوق ب دیفوا
 تیتابع یو مبان

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 یالملل  نیب یحقوق سازمانها یالملل  نیب یسازمانها یها تیو مصون ایمزا-یالملل  نیب یدر سازمانها تیعضو 
منطقه ای حمایت .کنوانسیون های بین المللی. نهادهای مبتنی بر حقوق بشر. نهادهای 6611حقوق بشر. میتاقین 

 از حقوق بشر
 بین الملل عمومیحقوق 

 یحقوق اساس یعموم یها یو آزاد یحقوق فرد-یاسیس یها میرژ -دولت ها و کشورها و اشکال آن
 مواد درسی 3آزمون شماره  22/99/11: تاریخ برگزاری

Breach of contracts/ capacity زبان تخصصی 
در  یرانیقانونگذار ا کردیرو -اقامتگاه یاصول و مبان-تیقانون تابعتقلب نسبت به -یاشخاص حقوق  تیتابع

 خصوص اقامتگاه
 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 یالملل  نیب یحقوق سازمانها یالملل  نیب یسازمانها یو طبقه بند یالملل  نیب یسازمانها یاعتبار قطعنامه ها
 بین الملل عمومیحقوق  حقوق بین الملل، حقوق هسته ای و مسائل روزحقوق بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو  ، کرونا و 

 یحقوق اساس یدستگاه قانونگذار ایقوا و پارلمان  کیتفک
 مواد درسی 2آزمون شماره  10/92/11: تاریخ برگزاری

 زبان تخصصی 3و2و6مرور آزمون مرحله 
 یالملل خصوص  نیحقوق ب 3و2و6مرور آزمون مرحله 

 یالملل  نیب یحقوق سازمانها 3و2و6مرحله مرور آزمون 
 بین الملل عمومیحقوق   4و3و2و6مرور آزمون مرحله ی 

 یحقوق اساس 3و2و6مرور آزمون مرحله 
 مواد درسی 1آزمون شماره  91/92/11: تاریخ برگزاری

Common law/ statutory law زبان تخصصی 
 رد گانهیب یاشخاص حقوق  یحقوق  تیوضع-رانیدر ا گانهیب یقیاشخاص حق یحقوق  تیوضع-گانگانیحقوق ب

 رانیا
 

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 یالملل  نیب یحقوق سازمانها )سازمان ملل متحد( یجهان یسازمانها
 بین الملل عمومیحقوق  حقوق دریاها

 ی،بودجه بند یدستگاه قانونگذار ایقوا و پارلمان  کی،تفکیعموم یها یو آزاد یفرد ،حقوقیاسیس یها میرژ 
 کنکور،(

 یحقوق اساس

 مواد درسی 6آزمون شماره  22/92/11: تاریخ برگزاری
The law of contract  (Agreement ,offer and acceptance, intension ,consideration,  Writing,……) / 
Contents of contracts( Terms, conditions). 

 زبان تخصصی

 نیحقوق ب دیفوا -یالملل خصوص  نیموضوعات حقوق ب-منابع و قواعد آن-یالملل خصوص  نیمشخصات حقوق ب
تیتابع یاصول و مبان-تیدر خصوص تابع یرانیقانونگذار ا کردیالملل و رو  نیدر حقوق ب تیتابع-یالملل خصوص   

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

یفرامنطقه ا یسازمان ها  یالملل  نیب یحقوق سازمانها 



 بین الملل عمومیحقوق  حقوق بین الملل کیفری و دیوان بین المللی کیفری
آن با قانون  زیهوم عام و دالئل ظهور انواع آن و وجوه تمافدر م ی، قانون اساس یحقوق اساس یها یژگ یو 

کنکور( ی)دولت کشور و اشکال آن ،بودجه بندیعاد  
یعموم یها یو آزاد یحقوق فرد-یاسیس یها میرژ   

 یحقوق اساس

 مواد درسی 7آزمون شماره  31/19/9211: تاریخ برگزاری
Breach of contracts/ capacity/ Common law/ statutory law زبان تخصصی 

در  یرانیقانونگذار ا کردیرو -اقامتگاه یاصول و مبان-تیتقلب نسبت به قانون تابع-یاشخاص حقوق  تیتابع
اشخاص  یحقوق  تیوضع-رانیدر ا گانهیب یقیاشخاص حق یحقوق  تیوضع-گانگانیحقوق ب -خصوص اقامتگاه

 رانیدر ا گانهیب یحقوق 
 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 یالملل  نیب یحقوق سازمانها 1و  5مرور آزمون 
 بین الملل عمومیحقوق  دیوان بین المللی دادگستری و آرای مهم دیوان و نظریات مشورتی

 قوا و کی،تفک یعموم یها یو آزاد یفرد ،حقوقیاسیس یها میرژ  یدستگاه قانونگذار ایقوا و پارلمان  کیتفک
 کنکور ( ی،بودجه بند یدستگاه قانونگذار ایپارلمان 

 یحقوق اساس

 مواد درسی  0آزمون شماره  13/12/9211: تاریخ برگزاری
International law(international crimes – international treaties- law of seas)  تخصصیزبان 

 تیصالح-ارتباط یدسته ها -نیروش حل تعارض قوان نیو اصطالحات مربوطه / مکاتب تعارض قوان نیتعارض قوان
 ییو قضا یقانون گذار

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 یالملل  نیب یحقوق سازمانها 333تا 241سقوط تعهدات مواد 
حقوق معاهدات بین المللیحل و فصل اختالفات بین المللی، فصل شش و هفت منشور ملل متحد،  بین الملل عمومیحقوق  

 یحقوق اساس کنکور ( یبودجه بند هیو قوه مجر  یرهبر
 مواد درسی  1آزمون شماره  91/12/9211: تاریخ برگزاری

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

 زبان تخصصی

و تقلب نسبت به قانون در  یحق) نظم عموم یالملل  نیب ریها ، احاله ،تاث فیحل تعارض توص یرانیا یقاعده 
 (نیتعارض قوان

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 یالملل  نیب یحقوق سازمانها 3تا  6مرور آزمون 
 بین الملل عمومیحقوق  8و7و1و5مرور آزمونهای 

 یحقوق اساس کنکور ( ی،بودجه بند یو قانون اساس ینگهبان از کتاب هاشم یقوه مقننه و شورا
 مواد درسی 91آزمون شماره  91/12/9211 :تاریخ برگزاری

 زبان تخصصی 8و  7و  1 یمرور آزمونها
8و  7و  1 یمرور آزمونها  یالملل خصوص  نیحقوق ب 
8و  7و  1 یمرور آزمونها  یالملل  نیب یحقوق سازمانها 

 بین الملل عمومیحقوق  حقوق هوا و فضا، حقوق دیپلماتیک،حقوق مسئولیت بین المللی
8و  7و  1 یمرور آزمونها  یحقوق اساس 

 مواد درسی 99آزمون شماره  22/12/9211: تاریخ برگزاری
63و  6و  8و  7 یمرور آزمونها  زبان تخصصی 
6و  8 یمرور آزمونها  یالملل خصوص  نیحقوق ب 
6و  8 یمرور آزمونها  یالملل  نیب یحقوق سازمانها 
 بین الملل عمومیحقوق  آزمون جامع
6و  8 یمرور آزمونها  یحقوق اساس 

 مواد درسی 92آزمون شماره  39/12/9211: تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی آزمون جامع



 یالملل خصوص  نیحقوق ب آزمون جامع
 یالملل  نیب یحقوق سازمانها آزمون جامع
 بین الملل عمومیحقوق  آزمون جامع
 یحقوق اساس آزمون جامع

     

 


