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 بین المللی  اقتصادی گرایش تجاری
 05/00/98تاریخ برگزاری:   (1آزمون شماره ) مواد درسی    

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

 (۸18تا  18۱صحت معامالت و)از ماده  یبرا یاساس یطشرا -و اقسام عقود و معامالت یعقود و تعهدات به طور کل حقوق تعهدات

 حقوق تجارت
( / قرارداد ۱03تا  ۱50( / حق العمل کاری )مواد ۱55تا  ۱۱5( / داللی )مواد 19تا  1تاجر و معامالت تجاری : کلیات )مواد 

 ( .۱93تا  ۱00حمل و نقل )مواد 

 /جهاد.وقف/ عطیهقضا / شهادت /  متون فقه

حقوق بين الملل 
 خصوصی

 موضوعات حقوق بین الملل خصوصی-منابع و قواعد آن-مشخصات حقوق بین الملل خصوصی

 19/00/98تاریخ برگزاری:  ( ۸آزمون شماره ) مواد درسی

 Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی

 (۸۱1تا  ۸19اثر معامالت) از ماده  حقوق تعهدات

 ( / قانون ثبت اختراعات .311تا  30۸( / ضمانت )مواد  301تا  ۱95قائم مقام تجارتی )مواد  حقوق تجارت

 تجارت / دین / رهن / حجر / ضمان . متون فقه

 حقوق بين الملل خصوصی
انی اصول و مب-تابعیتتابعیت در حقوق بین الملل و رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص -فواید حقوق بین الملل خصوصی

 تابعیت

 0۱/08/98تاریخ برگزاری:  ( ۱آزمون شماره ) مواد درسی

 .Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

 (۸33تا  ۸۱۸شروط ضمن عقد )از ماده  حقوق تعهدات

 الیحه اصالحی قانون تجارت(. ۱00تا  1شرکت سهامی عام و خاص )مواد  حقوق تجارت

ه / کفالت / صلح / شرکت / مضاربه/ قرضحوال متون فقه  

 رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص اقامتگاه-اصول و مبانی اقامتگاه-تقلب نسبت به قانون تابعیت-تابعیت اشخاص حقوقی حقوق بين الملل خصوصی

 10/08/98تاریخ برگزاری:  ( 3آزمون شماره ) مواد درسی

 ۱و۸و1مرور آزمون مرحله  زبان تخصصی

 ۱و۸و1مرور آزمون مرحله  حقوق تعهدات

 ۱و۸و1آزمون مرحله  مرور حقوق تجارت

 ۱و۸و1آزمون مرحله  مرور متون فقه

 ۱و۸و1مرور آزمون مرحله  حقوق بين الملل خصوصی

 01/09/98تاریخ برگزاری:  ( 5آزمون شماره ) مواد درسی

 . Common law  / Statutory law زبان تخصصی

 (۸3۱تا  ۸30)از ماده  یولضمعامالت ف تعهداتحقوق 

 قانون تجارت( / قانون راجع به ثبت شرکت ها. ۸۸۸تا  93سایر شرکت های تجارتی )مواد  حقوق تجارت

 ودیعه / عاریه / مساقات / اجاره / وکالت . متون فقه

 وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران-ایرانوضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در -حقوق بیگانگان حقوق بين الملل خصوصی

 15/09/98تاریخ برگزاری:  (3آزمون شماره ) مواد درسی

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

 تعهداتحقوق 
اثر معامالت -(۸18تا  18۱صحت معامالت) از مواد  یبرا یاساس یطو اقسام عقود و معامالت و شرا یعقود و تعهدات به طور کل

 (۸۱1تا  ۸19)مواد 

 حقوق تجارت
رارداد ( / ق۱03تا  ۱50( / حق العمل کاری )مواد ۱55تا  ۱۱5( / داللی )مواد 19تا  1تاجر و معامالت تجاری : کلیات )مواد 

( / قانون ثبت اختراعات 311تا  30۸( / ضمانت )مواد  301تا  ۱95(  / قائم مقام تجارتی )مواد ۱93تا  ۱00حمل و نقل )مواد 
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