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 (الملل نیحقوق تجارت ب شیگرا) 99کارشناسی ارشد سالبودجه بندی آزمون های آزمایشی 
 50/50/99تاریخ برگزاری:   (1آزمون شماره ) مواد درسی

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

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

 حقوق تجارت
( / ق ارداد 119تا  151( / حق الامل لار  )مواد 155تا  115( / دلالی )مواد 16تا  1تاار  و مااماا  تاار    لااا  )مواد 

 ( .163تا  111حمل و نقل )مواد 

 عمومی حقوق بین الملل
ان تاریخچه حقوق ب-اشااخاص در حقوق بان المال-مکاتب حقوق بان المال-مبانی حقوق بان المال-منابع حقوق بان المال

 المال
 

 موضوعا  حقوق بان المال خصوصی-منابع و قواعد آن-مشخصا  حقوق بان المال خصوصی حقوق بین الملل خصوصی

 19/50/99تاریخ برگزاری:  ( 2آزمون شماره ) مواد درسی

 .Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی

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

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

 الملل عمومیحقوق بین 
ماثاق -حقوق بش  و ماثاق حقوق مدنی و سااسی-منشور مال متحد-سازمان مال متحد و ارلان آن-راماه مال و ارلان آن

 نسل ها  حقوق بش -حقوق اقتصاد  ارتماعی ف هنگی

 حقوق بین الملل خصوصی
مبانی  اصول و-ای انی در خصاوص تابااتتاباات در حقوق بان المال و رویک د قانونگذار -فواید حقوق بان المال خصاوصای

 تاباات

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

 .Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

 133تا  181ق اردادها ،مواد  ی)قواعد عموم 1 یمدنقانون حمایت از مولفان،مصنفان  و هن مندان /  حقوق مدنی

 لایحه اصااحی قانون تاار (. 133تا  1سهامی عام و خاص )مواد  ش لت حقوق تجارت

 حقوق بین الملل عمومی
ارلان و لارل د -ارلان مبتنی ب  حقوق بش در سازمانها  بان الماای-1636حقوق بش دوستانه و لنوانساونها  چهارگانه ژنو 

 حل و فصل مسالمت آماز اختاافا  بان الماای-شورا  حقوق بش 

 اهرویک د قانونگذار ای انی در خصوص اقامتگ-اصول و مبانی اقامتگاه-تقاب نسبت به قانون تاباات-تاباات اشخاص حقوقی بین الملل خصوصیحقوق 

 10/59/99تاریخ برگزاری:  ( 4آزمون شماره ) مواد درسی

 1و0و1م ور آزمون م حاه  زبان تخصصی

 1و0و1م ور آزمون م حاه  حقوق مدنی

 و0و1م ور آزمون م حاه  حقوق تجارت

 1و  0و  1م ور آزمونها   حقوق بین الملل عمومی

 1و0و1م ور آزمون م حاه  حقوق بین الملل خصوصی

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

 . Common law  / Statutory law زبان تخصصی

 (.1116مدنی سال )مسئولات مدنی / قانون مسئولات  3مدنی  حقوق مدنی

 قانون تاار ( / قانون رارع به ثبت ش لت ها. 000تا  63سای  ش لت ها  تاارتی )مواد  حقوق تجارت

 حقوق مااهدا ،حقوق دیپاماتاک با عنایت به لنوانساون حقوق دیپاماتاک و روابط لنسولی حقوق بین الملل عمومی

 وضاات حقوقی اشخاص حقوقی باگانه در ای ان-اشخاص حقاقی باگانه در ای ان وضاات حقوقی-حقوق باگانگان حقوق بین الملل خصوصی

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

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

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

 حقوق تجارت
ق ارداد ( / 119تا  151( / حق الامل لار  )مواد 155تا  115( / دلالی )مواد 16تا  1تاار  و مااماا  تاار    لااا  )مواد 

( / قانون ثبت 311تا  330( / ضااامانت )مواد  331تا  165(  / قاائم مقاام تااارتی )مواد 163تاا  111حمال و نقال )مواد 

 اخت اعا  .
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 حقوق بین الملل عمومی

ان تاریخچه حقوق ب-اشااخاص در حقوق بان المال-مکاتب حقوق بان المال-مبانی حقوق بان المال-منابع حقوق بان المال

-حقوق بش  و ماثاق حقوق مدنی و سااسی-منشور مال متحد-سازمان مال متحد و ارلان آن-راماه مال و ارلان آن -المال

 نسل ها  حقوق بش -ماثاق حقوق اقتصاد  ارتماعی ف هنگی

 

 حقوق بین الملل خصوصی
فواید حقوق بان المال  -موضوعا  حقوق بان المال خصوصی-منابع و قواعد آن-مشخصا  حقوق بان المال خصوصی

 اصول و مبانی تاباات-تاباات در حقوق بان المال و رویک د قانونگذار ای انی در خصوص تاباات-خصوصی

 29/59/99تاریخ برگزاری:  (0آزمون شماره ) مواد درسی

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

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

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

 حقوق تجارت
 قانون 000تا  63لایحه اصااحی قانون تاار ( / سای  ش لت ها  تاارتی )مواد  133تا  1ش لت سهامی عام و خاص )مواد 

 تاار ( / قانون رارع به ثبت ش لت ها.

 حقوق بین الملل عمومی
ارلان و لارل د -ارلان مبتنی ب  حقوق بش در سازمانها  بان الماای-1636حقوق بش دوستانه و لنوانساونها  چهارگانه ژنو 

ا عنایت به حقوق مااهدا ،حقوق دیپاماتاک ب -حل و فصااال مساااالمت آماز اختاافا  بان الماای-شاااورا  حقوق بشااا 

 لنوانساون حقوق دیپاماتاک و روابط لنسولی

 حقوق بین الملل خصوصی
 -اهرویک د قانونگذار ای انی در خصوص اقامتگ-اصول و مبانی اقامتگاه-تقاب نسبت به قانون تاباات-تاباات اشخاص حقوقی

 حقوقی باگانه در ای انوضاات حقوقی اشخاص -وضاات حقوقی اشخاص حقاقی باگانه در ای ان-حقوق باگانگان

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

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

 (1039تا  1311)مواد  ( / حقوق خانواده 111تا   131قانون بامه اربار  وسایل نقااه موتور  ) حقوق مدنی

 قانون تاار ( . 000تا  63ش لت ها  تاار  )لایحه اصااحی /مواد  حقوق تجارت

 حقوق بین الملل عمومی
الماای دولت  مسئولات بان-اساسنامه دیوان لاف   بان الماای-دیوان لاف   بان الماای و رسادگی به رنایا  بان الماای

 حقوق سازمانها  بان الماای-آرا  صادره از دیوان بان الماای دادگست  -دادگست  دیوان بان الماای -ها

 حقوق بین الملل خصوصی
صااحات قانون گذار  و  –دسته ها  ارتباط  –تاارض قوانان و اصطااحا  م بوطه /مکاتب تاارض روش حل تاارض قوانان 

 قضائی

 20/15/99تاریخ برگزاری:  آزمون تثبیت ـ (9آزمون شماره ) مواد درسی

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

 (831تا  118)مواد  19و  59/قانون روابط مور  و مستار   0و  1عقود ماان   حقوق مدنی

 حقوق تجارت
( / م ور زمان و اسناد در وره  111تا  113( / چک )مواد 136تا  131)مواد ( / سفته 139تا  001اسناد تاار   ب ا  )مواد 

 ( / قانون صدور چک .113تا  118حامل )مواد 

 رانشانی سازمانها-اقداما  یکاانبه سازمانها  بان الماای-مسئولات و تاهدا  سازمانها-حقوق سازمانها  بان الماای  حقوق بین الملل عمومی

 خصوصیحقوق بین الملل 
 قاعده   ای انی حل تاارض )توصاف ها ،

 احاله،تاثا  بان الماای حق( 

 نظم عمومی و تقاب نسبت به قانون در تاارض قوانان

 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   حقوق بین الملل عمومی

  8و  1و  9م ور آزمونها   حقوق بین الملل خصوصی

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

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

 




