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 حقوق اساسی
قانون عادی(دولت کشور و ویژگی های حقوق اساسی،قانون اساسی )در مفهوم عام و دلائل ظهور،انواع آن و وجوه تمایز ان با 

 تست( 1( اشکال آن ،بودجه بندی کنکور

 حقوق اداري
کلیات / مقامات اداری کشخخور )رهبر / رئیس جمهور/ معاونان و هیات وزراء( / سخخازمان های اداری / سخخازمان های اداری غیر 

 محمرکز .

 28/58/89تاریخ برگزاری:  (7آزمون شماره ) مواد درسی

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

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

 حقوق بين المللی عمومی
ارکان و کارکرد -سازمانهای بین المللیارکان مبحنی بر حقوق بشردر -1999حقوق بشخردوسحانه و کنوانسیونهای ههارگانه ژنو 

حقوق معاهدات،حقوق دیپلماتیک با عنایت به کنوانسیون  -حل و فصل مسالمت آمیز اخحلافات بین المللی-شخورای حقوق بشر

 حقوق دیپلماتیک و روابط کنسولی

 حقوق اساسی
دسحگاه قانونگذاری ، بودجه بندی کنکور رژیم های سیاسی ، حقوق فردی و آزادی ها ی عمومی ، تفکیک قوا و پارلمان یا 

 تست(2)

 اعمال اداری / اعمال و مقررات دولحی / مسئولیت مدنی ودادرسی اداری . حقوق اداري

 10/15/89تاریخ برگزاری:  آزمون تابیت خ (8آزمون شماره ) مواد درسی

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

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

 حقوق بين المللی عمومی
مللی دولت مسئولیت بین ال-اسخاسخنامه دیوان کیفری بین المللی-دیوان کیفری بین المللی و رسخیدگی به جنایات بین المللی

 حقوق سازمانهای بین المللی-آرای صادره از دیوان بین المللی دادگسحری-المللی دادگسحریدیوان بین -ها

 تست(3رهبری و قوه مجریه ، بودجه بندی کنکور ) حقوق اساسی

 اسح دام دولحی  / مسئولیت مدنی ودادرسی اداری . حقوق اداري

 20/15/89تاریخ برگزاری:  آزمون تابیت خ (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). 

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

 جانشینی سازمانها-اقدامات یکجانبه سازمانهای بین المللی-مسئولیت و تعهدات سازمانها-حقوق سازمانهای بین المللی  حقوق بين المللی عمومی

 تست(3قوه مقننه و شورای نگهبان از کحاب هاشمی و قانون اساسی،بودجه بندی کنکور ) حقوق اساسی

 مدیریت خدمات کشوری.ت لفات اداری و قانون  حقوق اداري

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

  8و  7و  6مرور آزمونهای  زبان تخصصی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  متون فقه

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق بين المللی عمومی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق اساسی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق اداري

 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. 

 حدود / قصار / دیات متون فقه

 حقوق هوا و فضا-حقوق تنگه های بین المللی-حقوق رودخانه ها-دریاهاحقوق  حقوق بين المللی عمومی

 تست(5قوه قضائیه و نهاد های اساسی خار و محن قانون اساسی و قانون اساسی ،بودجه بندی کنکور ) حقوق اساسی

 مسئولیت مدنی ودادرسی اداری / ت لفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری. حقوق اداري

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




