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 (یحقوق خصوص شیگرا) 99کارشناسی ارشد سالبودجه بندی آزمون های آزمایشی 

 50/50/89تاریخ برگزاری:   (1آزمون شماره ) مواد درسی    

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

 قانون امور حسبی. 191تا  1(/ مواد 1059تا  1031مواد  و 1311تا  959)اشخاص ، مواد 1مدنی  حقوق مدنی

 حقوق تجارت
( / قرارداد حمل و 119تا  151( / حق العمل کاری )مواد 155تا  115( / دلالی )مواد 19تا  1تاجر و معاملات تجاری : کلیات )مواد 

 ( .193تا  111نقل )مواد 

 /جهاد.قضا / شهادت / وقف/ عطیه متون فقه

 (.13تا  09( /اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن )مواد 05تا  13( / سازمان قضاوتی / صلاحیت دادگاه ها )مواد  9تا  1کلیات )مواد  دادرسی مدنیآيين 

 18/50/89تاریخ برگزاری:  ( 0آزمون شماره ) مواد درسی

 Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی

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

 ( / قانون ثبت اختراعات .311تا  330( / ضمانت )مواد  331تا  195قائم مقام تجارتی )مواد  حقوق تجارت

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

 آيين دادرسی مدنی
( / قانون 513تا  530(/ هزینه دادرسی و اعسار )مواد  131تا  38)مواد  ( /دادرسی نخستین31تا  11وکالت در دعاوی )مواد 

 شوراهای حل اختلاف .

 50/59/89تاریخ برگزاری:  ( 1آزمون شماره ) مواد درسی

 .Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

 حقوق مدنی
 قانون حمایت از مولفان،مصنفان و هنرمندان / 

 (.133تا  181عمومی قراردادها ،مواد )قواعد  1مدنی 

 لایحه اصلاحی قانون تجارت(. 133تا  1شرکت سهامی عام و خاص )مواد  حقوق تجارت

 متون فقه
 حواله / کفالت / صلح / شرکت / مضاربه.

 

 آيين دادرسی مدنی
تا  131و مواد  90تا  83پاسخ های خوانده )مواد ( / دفاع یا 133تا  095صدور و انشاء رای / ابلاغ رای / حکم حضوری و غیابی )مواد 

131.) 

 

 10/59/89تاریخ برگزاری:  ( 3آزمون شماره ) مواد درسی

 1و0و1مرور آزمون مرحله  زبان تخصصی

 1و0و1مرور آزمون مرحله  حقوق مدنی

 1و0و1آزمون مرحله  مرور حقوق تجارت

 1و0و1آزمون مرحله  مرور متون فقه

 1و0و1آزمون مرحله  مرور مدنیآيين دادرسی 

 51/58/89تاریخ برگزاری:  ( 5آزمون شماره ) مواد درسی

 . Common law  / Statutory law زبان تخصصی

 (.1119)مسئولیت مدنی / قانون مسئولیت مدنی سال  3مدنی  حقوق مدنی

 راجع به ثبت شرکت ها.قانون تجارت( / قانون  000تا  93سایر شرکت های تجارتی )مواد  حقوق تجارت

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

 آيين دادرسی مدنی
 191تا  118( / سازش )مواد 109تا  101( / اقسام تامین)مواد  103تا  138( / تامین خواسته )مواد 105تا  113دستور موقت )مواد 

 ( / قانون دیوان عدالت اداری.

 10/58/89تاریخ برگزاری:  (9شماره )آزمون  مواد درسی

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

 ( / قانون تملک آپارتمان ها . 180تا  11)اموال، مواد  0( / مدنی 1059تا  1031و مواد  1311تا  959)اشخاص ، مواد 1مدنی  حقوق مدنی
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 حقوق تجارت
( / قرارداد حمل و 119تا  151( / حق العمل کاری )مواد 155تا  115( / دلالی )مواد 19تا  1تاجر و معاملات تجاری : کلیات )مواد 

 ( / قانون ثبت اختراعات .311تا  330واد ( / ضمانت )م 331تا  195(  / قائم مقام تجارتی )مواد 193تا  111نقل )مواد 

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

 آيين دادرسی مدنی
(/ 13تا  09( /اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن )مواد 05تا  13( / سازمان قضاوتی / صلاحیت دادگاه ها )مواد  9تا  1کلیات )مواد 

( / قانون 513تا  530(/ هزینه دادرسی و اعسار )مواد  131تا  38( /دادرسی نخستین )مواد 31تا  11دعاوی )مواد وکالت در 

 شوراهای حل اختلاف .

 28/58/89تاریخ برگزاری:  (1آزمون شماره ) مواد درسی

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

 مدنیحقوق 
 (/133تا  181)قواعد عمومی قراردادها ،مواد  1قانون حمایت از مولفان،مصنفان و هنرمندان / مدنی 

 (.1119)مسئولیت مدنی / قانون مسئولیت مدنی سال  3مدنی 

 حقوق تجارت
قانون تجارت(  000تا  93لایحه اصلاحی قانون تجارت( / سایر شرکت های تجارتی )مواد  133تا  1شرکت سهامی عام و خاص )مواد 

 / قانون راجع به ثبت شرکت ها.

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

 آيين دادرسی مدنی
تا  131و مواد  90تا  83( / دفاع یا پاسخ های خوانده )مواد 133تا  095صدور و انشاء رای / ابلاغ رای / حکم حضوری و غیابی )مواد 

 118( / سازش )مواد 109تا  101( / اقسام تامین)مواد  103تا  138( / تامین خواسته )مواد 105تا  113(/ دستتور موقت )مواد 131

 .( / قانون دیوان عدالت اداری. 191تا 

 10/15/89تاریخ برگزاری:  آزمون تثبیت ت (8آزمون شماره ) مواد درسی

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

 (1039تا  1311( / حقوق خانواده )مواد  111تا   131قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری ) حقوق مدنی

 قانون تجارت( . 000تا  93شرکت های تجاری )لایحه اصلاحی /مواد  حقوق تجارت

 شفعه / جعاله / وصیت / ارث / اقرار / غصب / لقطه / احیاء / موات فقهمتون 

 آيين دادرسی مدنی
( 331تا  109( / تجدیدنظر /فرجام خواهی / اعتراض ثالث / اعاده دادرسی )مواد  138تا  135طرق شکایت از آراء : واخواهی )مواد 

 /قانون حمایت خانواده.

 20/15/89تاریخ برگزاری:  آزمون تثبیت ت (9آزمون شماره ) مواد درسی

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

 .(831تا  118)مواد  19و  59/قانون روابط موجر و مستاجر  0و  1عقود معین  حقوق مدنی

 حقوق تجارت
( / مرور زمان و اسناد در وجه حامل  111تا  113( / چک )مواد 139تا  131( / سفته )مواد 139تا  001اسناد تجاری: برات )مواد 

 ( / قانون صدور چک .113تا  118)مواد 

 مبارات /ایلاء و ظهار. لعان / نکاح / طلاق / خلع و متون فقه

 آيين دادرسی مدنی
( / قانون نحوه اجرای محکومیت های  093تا  093/ نیابت قضایی )مواد  093تا  193طواری مربوط به ادله )رسیدگی به دلایل (،مواد 

 مالی.

 11/11/89تاریخ برگزاری:  (13آزمون شماره ) مواد درسی

  8و  1و  9مرور آزمونهای  زبان تخصصی

  8و  1و  9مرور آزمونهای  حقوق مدنی

  8و  1و  9مرور آزمونهای  حقوق تجارت

  8و  1و  9مرور آزمونهای  متون فقه
 

 آيين دادرسی مدنی
  8و  1و  9مرور آزمونهای 

 

 20/11/89تاریخ برگزاری:  ( 11آزمون شماره ) مواد درسی

 زبان تخصصی
 

Criminal law / elements of criminal law / torts / kind of crimes / mens rea actus reus 
/Constitutional law. 
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 حقوق مدنی
تا آخر قانون امور  190/ماده (930تا  838ارث و وصیت و اخذ به شفعه / قانون راجع به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه )مواد 

 حسبی.

 نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی آیین( / قانون و  515تا  310ورشکستی )مواد  حقوق تجارت

 حدود / قصاص / دیات  متون فقه

 آيين دادرسی مدنی
( / قاون اجرای 501تا  515( / مطالبه خسارت و مستثنیات دین )مواد 133تا  113( / دعاوی طاری )مواد 515تا  310داوری )مواد 

 احکام مدنی.

 58/12/89تاریخ برگزاری:  (10آزمون شماره ) درسی مواد

  11و  9و  8مرور آزمونهای  زبان تخصصی

  11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق مدنی

  11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق تجارت

  11و  9و  8مرور آزمونهای  متون فقه

  11و  9و  8مرور آزمونهای  آيين دادرسی مدنی

 10/51/88تاریخ برگزاری:  آزمون جامع (11آزمون شماره )

 22/51/88تاریخ برگزاری:  آزمون جامع (13آزمون شماره )

 28/51/88تاریخ برگزاری:  آزمون جامع (15آزمون شماره )

 


