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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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 قضا / شهادت / وقف/ عطیه/ تجارت / دین / رهن / حجر / ضمان . متون فقه

 حقوق بين الملل خصوصی
فواید حقوق بین الملل  -موضوعات حقوق بین الملل خصوصی-آنمنابع و قواعد -مشخصات حقوق بین الملل خصوصی

 اصول و مبانی تابعیت-تابعیت در حقوق بین الملل و رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص تابعیت-خصوصی

 ۸9/09/98تاریخ برگزاری:  (0آزمون شماره ) مواد درسی

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

 (۸3۱تا  ۸۱۸)از مواد  یشروط ضمن عقد و معامالت فضول حقوق تعهدات

 حقوق تجارت
قانون  ۸۸۸تا  93الیحه اصالحی قانون تجارت( / سایر شرکت های تجارتی )مواد  ۱00تا  1شرکت سهامی عام و خاص )مواد 

 تجارت( / قانون راجع به ثبت شرکت ها.

 / صلح / شرکت / مضاربه/ ودیعه / عاریه / مساقات / اجاره / وکالت .حواله / کفالت  متون فقه

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

 حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایرانوضعیت -وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران-حقوق بیگانگان

 1۱/10/98تاریخ برگزاری:  آزمون تثبیت ـ (8آزمون شماره ) مواد درسی

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

 ۱00تا  ۸33سقوط تعهدات مواد  حقوق تعهدات

 قانون تجارت( . ۸۸۸تا  93تجاری )الیحه اصالحی /مواد شرکت های  حقوق تجارت

 شفعه / جعاله / وصیت / ارث / اقرار / غصب / لقطه / احیاء / موات متون فقه

 حقوق بين الملل خصوصی
صالحیت قانون گذاری و  –دسته های ارتباط  –تعارض قوانین و اصطالحات مربوطه /مکاتب تعارض روش حل تعارض قوانین 

 قضائی

 ۸0/10/98تاریخ برگزاری:  آزمون تثبیت ـ (9آزمون شماره ) مواد درسی

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

 ۱۱0تا  ۱01مواد  حقوق تعهدات

 حقوق تجارت
( / مرور زمان و اسناد در وجه  ۱10تا  ۱10( / چک )مواد ۱09تا  ۱00( / سفته )مواد ۱03تا  ۸۸۱اسناد تجاری: برات )مواد 

 ( / قانون صدور چک .۱۱3تا  ۱18حامل )مواد 

 مبارات /ایالء و ظهار. لعان / نکاح / طالق / خلع و متون فقه

 حقوق بين الملل خصوصی
 قاعده ی ایرانی حل تعارض )توصیف ها ،

 احاله،تاثیر بین المللی حق( 

 نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون در تعارض قوانین

 11/11/98تاریخ برگزاری:  (10آزمون شماره ) مواد درسی

  8و  0و  3مرور آزمونهای  زبان تخصصی

 8و  0و  3مرور آزمونهای  حقوق تعهدات

  8و  0و  3مرور آزمونهای  حقوق تجارت

  8و  0و  3مرور آزمونهای  متون فقه

  8و  0و  3مرور آزمونهای  حقوق بين الملل خصوصی

 ۸5/11/98تاریخ برگزاری:  ( 11آزمون شماره ) مواد درسی

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

 حقوق تعهدات
در  یورموت یهنقل یلدارندگان وسا یمدن یتمسئول یاجبار یمهقانون اصالح قانون ب یمدن یت)قانون مسئول یمدن یتمسئول

 و قانون موجبات ضمان مباحث مربوطه( 80مقابل اشخاص ثالث مصوب 

 نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی ( / قانون و آیین 505تا  31۸ورشکستی )مواد  حقوق تجارت

 حدود / قصاص / دیات  متون فقه

 اسناد وقرارداد ها /قانون مدنی ایران در خصوص  حقوق بین الملل خصوصی/شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم  بر آنها حقوق بين الملل خصوصی

 09/1۸/98تاریخ برگزاری:  (1۸آزمون شماره ) درسی مواد




