
 مواد درسی 9زمون شماره آ  91/91/11 تاریخ برگزاری:
 حقوق مدنی امور حسبی ١ - ١٩ دموا – ١٠٥٩تا  ١٠٣١و ماده  ١٣١١ یل  ٦٥٩) اشخاص، مواد  ١ یمدن

 مدنی دادرسی ١٣تا  ٠٩ و اختالف در صالحيت مواد ٠٥تا  ١٣و صالحيت دادگاه ها مواد  یسازمان قضاي ٦تا  ١کليات مواد 
داد  رارق – ١١٩  تا ١٥١ وادم یرکا للعما حقو ١٥٥ تا ١١٥ دهما اللی، د ١٦ تا ١ وادم تکلیا ،یرتجا تمعامالو رتاج
 ١٦٣ تا ١١١ دما لنقو لحم

 تجارتحقوق 

The law of contract (Agreement ,offer and acceptance, intension ,consideration,Writing,……) زبان تخصصی 
 متون فقه وقف/عطيه/جهادقضا /شهادت / 

 مواد درسی 2زمون شماره آ  91/99/11: تاریخ برگزاری
 حقوق مدنی نويسندگان قانون تملک آپارتمان ها ، قانون حمايت از مولفان و مصنفان و/ ١٨٠تا   ١اموال ومالکيت مواد  

 تا٣٣٠واعسار مواد  یو هزينه دارس١٣١تا ٣٨نخستين مواد   یدادرس/  ٣١تا١١  یوکالت در دعاو
 حل اختالف یقانون شوراها٥١٣/

  دادرسی مدنی

 تجارتحقوق  قانون ثبت اختراعات/   ٣١١تا  ٣٣٠و ضمانت مواد  ٣٣١تا  ١٦٥مواد   یقائم مقام تجارت 
Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی 

 متون فقه تجارت / رهن / دين / حجر / ضمان
 مواد درسی 3زمون شماره آ  22/99/11: برگزاریتاریخ 

 یحقوق مدن ١٣٣ یال  ١٨١قرار داد ها مواد   یقواعد عموم ١  یمدن
تا  ١٣١  مواد ٦٠تا  ٨٣خوانده مواد   یدفاع يا پاسخ ها/    ١٣٣تا  ٠٦٥مواد   یوغياب ی/حکم حضور یصدور انشا را

١٣١ 
 دادرسی مدنی

 تجارتحقوق  قانون تجارت یاليحه اصالح  ١٣٣تا  ١عام وخاص مواد   یشرکت سهام
Breach of contracts / Capacity زبان تخصصی 

 متون فقه حواله / کفالت /صلح /شرکت /مضاربه / قرض
 مواد درسی 2زمون شماره آ  10/92/11: تاریخ برگزاری

 حقوق  مدنی ١و  ٠و  ١ مباحث مرور 
 دادرسی مدنی ١و  ٠و  ١ مباحث مرور 
 تجارتحقوق  ١و  ٠و  ١ مباحث مرور 
 زبان تخصصی ١و  ٠و  ١ مباحث مرور 
 متون فقه ١و  ٠و  ١ مباحث مرور 

 مواد درسی 1زمون شماره آ  91/92/11: تاریخ برگزاری
 یاجبار مهیقانون ب / ١١١٦ یمدن تیقانون مسول / یقانون مدن ١١١تا  ١٣١ دموا یمدن تیمسئول ٣ یمدن

 هینقل لیاز وسا یدر اثر حوادث ناش خسارات وارده به شخص ثالث
 حقوق مدنی

تا  ١١٨/سازش مواد  ١٠٦تا  ١٠١مواد نی/اقسام تام ١٠٣تا  ١٣٨خواسته /مواد  نی/ تام ١٠٥تا  ١١٣دستور موقت مواد
 یعدالت ادار وانیو قانون د ١٦١

 دادرسی مدنی

 تجارتحقوق  به ثبت شرکت ها عون راجنقانون تجارت / قا ٠٠٠تا  ٦٣مواد  یتجار یشرکت ها  ریسا
Common law  / Statutory law . زبان تخصصی 

 متون فقه /مساقات / اجاره /وکالت هی/ عار  عهیود
 مواد درسی 6زمون شماره آ  22/92/11: تاریخ برگزاری

٠و  ١  آزمون های  مباحثمرور   حقوق مدنی 
٠و  ١  آزمون های  مباحثمرور   دادرسی مدنی 
٠و  ١  آزمون های  مباحثمرور   تجارتحقوق  
٠و  ١  آزمون های  مباحثمرور   زبان تخصصی 
٠و  ١  آزمون های  مباحثمرور   متون فقه 



 مواد درسی 7زمون شماره آ  31/19/9211: تاریخ برگزاری
 حقوق مدنی ١١٦١از خانواده  تیون حمانو قا ١٠٣٩تا  ١٣١١/حقوق خانواه مواد ٥و١شماره  یمرور آزمون ها

 دادرسی مدنی ٥و ١مرور آزمون 
 تجارتحقوق  ٥و ١مرور ازمون 

Breach of contracts  / Capacity / Common law / Statutory law  .  زبان تخصصی 
 متون فقه ٥و ١مرور آزمون 

 مواد درسی  0زمون شماره آ  13/12/9211: تاریخ برگزاری
 حقوق مدنی ٥٩/١٩قانون روابط موجر ومستاجر  / ٥١١تا  ١١٨/معاوضه /اجاره/ماد  اراتیوخ عیعقد ب٩ یمدن

 ١٠٩مواد  ی/اعتراض ثالث / اعاده  دادرسینظر /فرجام خواه  دی/تجیواخواه ١٣٨تا  ١٣٥از آرا مواد  تیطرق شکا
 /ممانعت از حق و مزاحمت یثالثه /تصرف عدوان یخانواده / دعاو تی/قانون حما٣٣١تا 

 دادرسی مدنی

 تجارتحقوق  قانون تجارت ٠٠٠تا  ٦٣مواد  یتجار یشرکت ها
International law ( International crimes , International treaties, law of seas. زبان تخصصی 

 متون فقه / موات ایاقرار /غصب/لقطه / اح تیشفعه / جعاله/وص
 مواد درسی  1زمون شماره آ  91/12/9211: تاریخ برگزاری

 حقوق مدنی ٨٣١تا  ٥١٨ نیعقود مع ١ یو تمام مباحث مدن ٩ یمانده مدن یمباحث باق 
 مدنی دادرسی یمال  یها تیمحکوم یو قانون نحوه اجرا٠٦٣تا  ٠٦٣مواد  ییقضا ابتی/ن ٠٦٣تا  ١٦٣مواد  یدگ یمربوط به رس یطوار

مرور زمان و اسناد در وجه حامل و  ١١١تا ١١٣و چک مواد  ١٣٦تا  ١٣١/سفته مواد ١٣٩تا ٠٠١٣/برات  یاسناد تجار
 قانون صدور چک   ١١٣تا  ١١٨مواد 

 تجارتحقوق 

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

 زبان تخصصی

 متون فقه وظهار الیلعان /نکاح/طالق/خلع ومبارات/ا
 مواد درسی 91زمون شماره آ  91/12/9211 :تاریخ برگزاری

تا اخر قانون امور  ١٩٠وماده  عهیش ریغ انیرانیا هی، و اخذ به شفعه /قانون راجه به احوال شخص تیارث ، وص
یحسب  

 حقوق مدنی

 یو قانون اجرا  ٥٠١تا٥١٥نید اتی/مطالبه خسارت و مستثن ١٣٣تا  ١١٣/ماد  یطار ی/دعاو ٥٣١تا  ٣٥٣مواد  یداور
یکام مدنحا  

 دادرسی مدنی

یامور و ورشکستگ  هینامه ادراه تصف نیی/قانون و آ ٥١٥تا  ٣١٠مواد  یورشکستگ   تجارتحقوق  
٨و  ١و  ٩ یمرور آزمونها  زبان تخصصی 

اتیحدود / قصاص / د  متون فقه 
 مواد درسی 99آزمون شماره  22/12/9211: تاریخ برگزاری

١٣-٦-٨-١های  زمونآ مرور   حقوق مدنی 
١٣-٦-٨-١های  زمونآ مرور   دادرسی مدنی 
١٣-٦-٨-١های  زمونآ مرور   تجارتحقوق  
١٣-٦-٨-١های  زمونآ مرور   تخصصیزبان  
١٣-٦-٨-١های زمون آ مرور   متون فقه 

 مواد درسی 92آزمون شماره  39/12/9211: تاریخ برگزاری
 حقوق مدنی آزمون جامع
 دادرسی مدنی آزمون جامع
 تجارتحقوق  آزمون جامع
 زبان تخصصی آزمون جامع
 متون فقه آزمون جامع

     



 


