
 مواد درسی 9آزمون شماره  91/91/11 تاریخ برگزاری:
The Law of contract (Agreement, Offer and acceptance, intension, consideration, Writing …)  زبان تخصصی 

 متون فقه قضا / شهادت / وقف / عطیه / جهاد 
 حقوق بین الملل عمومی منابع حقوق بین الملل،مبانی حقوق بین الملل،مکاتب حقوق بین الملل،اشخاص در حقوق بین الملل

 حقوق اساسی انواع آن و وجوه تمایز آن با قانون عادی –قانون اساسی در مفهوم عام و دالئل ظهور  –ویژگی های حقوق اساسی 
 حقوق اداری معاونان و هیات وزراء( کلیات / مقامات اداری کشور ) رهبر / رئیس جمهور /

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

 متون فقه تجارت / دین / رهن / حجر / ضمان 
.کنوانسیون های بین المللی. نهادهای مبتنی بر حقوق بشر. نهادهای منطقه ای حمایت 6611حقوق بشر. میتاقین 

 نسل های حقوق بشر –میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی  از حقوق بشر
 حقوق بین الملل عمومی

 حقوق اساسی حقوق فردی و آزادی عمومی –رژیم های سیاسی  –دولت ها و کشور ها و اشکال آن 
 حقوق اداری سازمانهای اداری / سازمانهای اداری غیر متمرکز

 مواد درسی 3آزمون شماره  22/99/11: تاریخ برگزاری
Breach of contracts / Capacity زبان تخصصی 

 متون فقه حواله / کفالت / صلح / شرکت / مضاربه / قرض
 حقوق بین الملل عمومی و مسائل روز کرونا و حقوق بین الملل، حقوق هسته ای ، حقوق بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو 

 حقوق اساسی تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانون گذاری
 حقوق اداری اعمال اداری / اعمال  مقررات دولتی

 مواد درسی 2آزمون شماره  10/92/11: تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی 3و  2و  6مرحله مرور آزمون 

 متون فقه 3و  2و  6مرور آزمون مرحله 
 حقوق بین الملل عمومی 4و  3و  2و  6مرور آزمون مرحله 
 حقوق اساسی 3و  2و  6مرور آزمون مرحله 
 حقوق اداری 3و  2و  6مرور آزمون مرحله 

 مواد درسی 1آزمون شماره  91/92/11: تاریخ برگزاری
Common Law / Statutory law. زبان تخصصی 

 متون فقه ودیعه / عاریه / مساقات / اجاره / وکالت
 حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها

بودجه  –تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانونگذاری  –حقوق فردی و آزادی های عمومی  –رژیم های سیاسی 
 تست ( 2بندی کنکور )

 حقوق اساسی

 حقوق اداری مسئولیت مدنی و دادرسی اداری
 مواد درسی 6آزمون شماره  22/92/11: تاریخ برگزاری

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

 زبان تخصصی

 متون فقه قضا / شهادت / وقف / عطیه / تجارت / دین / رهن / حجر / ضمان
 حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری و دیوان بین المللی کیفری

وجوه تمایز آن با قانون  انواع آن و –قانون اساسی) در مفهوم عام و دالئل ظهور  –ویژگی های حقوق اساسی 
 تست ( 6بودجه بندی کنکور ) –عادی( دولت کشور و اشکال آن 

 حقوق اساسی

کلیات / مقامات اداری کشور )رهبر / رئیس جمهور / معاونان و هیات وزراء( / سازمانهای اداری / سازمانهای اداری 
 غیر متمرکز

 حقوق اداری



 مواد درسی 7 آزمون شماره 31/19/9211: تاریخ برگزاری
Breach of contracts / Capacity / Common law / Statutory law . زبان تخصصی 

 متون فقه حواله / کفالت / صلح /  شرکت / مضاربه / ودیعه / عاریه / مساقات / اجاره / وکالت
 حقوق بین الملل عمومی دادگستری و آرای مهم دیوان و نظریات مشورتی دیوان بین المللی

بودجه  –تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانونگذاری  –و آزادی های عمومی  حقوق فردی –رژیم های سیاسی 
 تست( 2بندی کنکور ) 

 حقوق اساسی

 حقوق اداری اعمال اداری / اعمال و مقررات دولتی / مسئولیت مدنی و دادرسی اداری
 مواد درسی آزمون تثبیت – 0آزمون شماره  13/12/9211: تاریخ برگزاری

International law ( International crimes, International treaties, law of seas ). زبان تخصصی 
 متون فقه شفعه / جعاله / وصیت / ارث / اقرار / غصب / لقطه / احیاء / موات 

 حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین المللیحل و فصل اختالفات بین المللی، فصل شش و هفت منشور ملل متحد،
 حقوق اساسی تست ( 3)  ربودجه بندی کنکو  –رهبری و قوه مجریه 

 حقوق اداری استخدام دولتی / مسئولیت مدنی و دادرسی اداری 
 مواد درسی آزمون تثبیت – 1آزمون شماره  91/12/9211: تاریخ برگزاری

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

 تخصصیزبان 

 متون فقه لعان / نکاح / طالق / خلع و مبارات / ایالء و ظهار .
 قوق بین الملل عمومیح  8و  7و  1و  5مرور آزمونهای 

 حقوق اساسی تست ( 3بودجه بندی کنکور ) –قوه مقننه و شورای نگهبان از کتاب هاشمی و قانون اساسی 
 حقوق اداری تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری 

 مواد درسی 91آزمون شماره  91/12/9211 :تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی 8و  7و  1مرور آزمون 

 فقهمتون  حدود/ قصاص / دیات
 حقوق بین الملل عمومی حقوق هوا و فضا، حقوق دیپلماتیک،حقوق مسئولیت بین المللی

 حقوق اساسی قوه قضائیه و نهادهای اساسی خاص و متن قانون اساسی و متن اصول قانون اساسی
 حقوق اداری تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری

 مواد درسی 99آزمون شماره  22/12/9211: تاریخ برگزاری
61-6-8-7زمون  های آ مرور   زبان تخصصی 
61-6-8-7زمون  های آ مرور   متون فقه 

 حقوق بین الملل عمومی آزمون جامع
61-6-8-7زمون  های آ مرور   حقوق اساسی 
61-6-8-7زمون  های آ مرور   حقوق اداری 

 مواد درسی 92آزمون شماره  39/12/9211: تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی آزمون جامع
 متون فقه آزمون جامع
 حقوق بین الملل عمومی آزمون جامع
 حقوق اساسی آزمون جامع
 حقوق اداری آزمون جامع

     


