
 مواد درسی  1آزمون شماره  05/10/99 تاریخ برگزاری:
The law of contract (agreement – offer and acceptance –intension- consideration-writing -….) زبان تخصصی 

 مدنیحقوق   (حسبی امور قانون 161 تا1 مواد– 1256تا 1207و مواد  1033تا  956)اشخاص مواد  1 یمدن
( / قرارداد 376تا  357)مواد  ی(/ حق العمل کار355تا  335)مواد    ی( / دالل 19تا  1)مواد    اتی: کل  یمعامالت تجارتاجر و  

 (394تا 337حمل و نقل)مواد 
 تجارتحقوق 

 خچهیتار  -الملل  نبی  حقوق  در  اشخاص  –الملل    نیمکاتب حقوق ب  -الملل  نیحقوق ب  مبانی  –ل  لالم  نیمنابع حقوق ب
 الملل نیحقوق ب

 بین الملل عمومیحقوق 

الملل  نیحقوق ب یالملل خصوص  نبی حقوق موضوعات – آن قواعد و منابع – یالملل خصوص  نیمشخصات حقوق ب
 خصوصی

 مواد درسی  2آزمون شماره  19/10/99: تاریخ برگزاری
 Contents of contracts زبان تخصصی 

از حقوق مولفان و مصنفان و  تی(/ قانون تملک آپارتمان ها / قانون حما182تا 11)مواد  تی:اموال و مالک 2 یمدن
 سندگانینو

 مدنی حقوق 

 تجارتحقوق  (/ قانون ثبت اختراعات411تا  402(/ ضمانت) مواد 410تا  395)مواد یقائم مقام تجار
 یحقوق مدن ثاقمی و بشر حقوق – متحد ملل منشور– آن ارکان و متحد ملل سازمان –جامعه ملل و ارکان آن 

 حقوق بشر های نسل – یفرهنگ  یاجتماع  یحقوق اقتصاد ثاقمی – یاسیس
 بین الملل عمومیحقوق 

 – تیدر خصوص تابع یرانیقانون گذار ا کردیالملل و رو نیدر حقوق ب تتابعی – یالملل خصوص  نیحقوق ب دیفوا
 تیتابع مبانی و اصول

الملل  نیحقوق ب
 یخصوص 

 مواد درسی  3آزمون شماره  03/11/99: تاریخ برگزاری
Breach of contracts/ capacity زبان تخصصی 

 یحقوق مدن (300تا  183و  10قرارداد ها) مواد  ی: قواعد عموم3 یمدن 
 تجارتحقوق  قانون تجارت( یاصالح  حهیال 300تا 1عام و خاص ) مواد  یشرکت سهام

 ارکان  –  یالملل   نیب  یبر حقوق بشر در سازمان ها  مبتنی  ارکان–  1949چهارگانه ژنو    ونیدوستانه و کنوانسحقوق بشر  
 یالملل  نیاختالفات ب زآمی مسالمت فصل و حل–حقوق بشر  شورای کارکرد و

 بین الملل عمومیحقوق 

قانون گذار در خصوص   کردروی  –تگاه  ماقا  مبانی  و  اصول  –  تتابعی  قانون  به  نسبت  تقلب  –  یاشخاص حقوق   تیتابع
 اقامتگاه

الملل  نیحقوق ب
 یخصوص 

 مواد درسی  4آزمون شماره  10/11/99: تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی 3و  2و  1 مباحث مرور 
 مدنی حقوق  3و  2و  1 مباحث مرور 
 تجارتحقوق  3و  2و  1 مباحث مرور 
 عمومیبین الملل حقوق  3و  2و  1 مباحث مرور 
الملل  نیحقوق ب 3و  2و  1 مباحث مرور 

 خصوصی
 مواد درسی  5آزمون شماره  24/11/99: تاریخ برگزاری

Common law/ statutory law زبان تخصصی 
ده به ر خسارات وا یاجبار مهی/ قانون ب1339 یمدن تی(/ قانون مسئول337تا  301)مواد  یمدن تی: مسئول 4 یمدن

 نقلیه لیاز وسا یحوادث ناششخص ثالث در اثر 
 مدنیحقوق 

 تجارتحقوق  قانون تجارت( 222تا  94)مواد یتجار یکت هار ش ریسا
 بین الملل عمومیحقوق  یو روابط کنسول  کیپلماتیحقوق د ونیبه کنوانس تیبا عنا کیپلماتدی حقوق –حقوق معاهدات 

در  گانهیب یاشخاص حقوق  یحقوق  تیوضع -رانیدر ا گانهیب  یقیاشخاص حق یحقوق  توضعی – گانگانیحقوق ب
 رانیا

بین الملل حقوق 
 خصوصی

 مواد درسی  6آزمون شماره   08/12/99: تاریخ برگزاری



2و  1  آزمون های  مباحثمرور   زبان تخصصی 
2و  1  آزمون های  مباحثمرور   مدنیحقوق  
2و  1  آزمون های  مباحثمرور   تجارتحقوق  
2و  1  آزمون های  مباحثمرور   بین الملل عمومیحقوق  
2و  1  آزمون های  مباحثمرور  الملل  نیحقوق ب 

 یخصوص 
 مواد درسی  7آزمون شماره  22/12/99: تاریخ برگزاری

Breach of contracts/ capacity/ Common law/ statutory law زبان تخصصی 
 حقوق مدنی خانواده تی( / قانون حما1206تا  1031خانواده : )مواد / حقوق  3مرور مباحث آزمون شماره 

تا  94)مواد  یتجار یشرکت ها ریقانون تجارت( /سا یاصالح  حهیال300تا 1عام و خاص ) مواد  یشرکت سهام
 قانون تجارت(/ قانون راجع به ثبت شرکت ها222

 تجارتحقوق 

 ارکان  –  یالملل   نیب  یبر حقوق بشر در سازمان ها  مبتنی  ارکان–  1949چهارگانه ژنو    ونیحقوق بشر دوستانه و کنوانس
 ک یپلماتدی حقوق –حقوق معاهدات  - یالملل  نیاختالفات ب زآمی مسالمت فصل و حل–حقوق بشر  شورای کارکرد و

 یو روابط کنسول  کیپلماتیحقوق د ونیبه کنوانس تیبا عنا
 بین الملل عمومیحقوق 

 تیتابع -تیتابع مبانی و اصول – تیدر خصوص تابع یرانیقانون گذار ا کردیالملل و رو نیدر حقوق ب تتابعی –
قانون گذار در خصوص  کردروی –تگاه ماقا مبانی و اصول – تتابعی قانون به نسبت تقلب – یاشخاص حقوق 

 یاشخاص حقوق  یحقوق  تیوضع -رانیدر ا گانهیب  یقیاشخاص حق یحقوق  توضعی – گانگانیحقوق ب -اقامتگاه
 رانیدر ا گانهیب

بین الملل حقوق 
 خصوصی

 مواد درسی    8آزمون شماره   20/01/1400: تاریخ برگزاری
International law(international crimes – international treaties- law of seas) زبان تخصصی 

 1356روابط موجر . مستاجر  نقوانی(/  517 تا 338 مواد) اجاره – معاوضه– اراتخی – عی: عقد ب 6 یاز مدن یمباحث 
 1376و 

 حقوق مدنی

 تجارتحقوق  یتجار یشرکت ها
 نیب تیسئولم – یالملل  نیب یفریک  وانیاساسنامه د -یالملل  نیب اتیبه جنا یدگ یو رس یالملل  نیب یفریک  وانید

 - یدادگستر یالملل  نیب واندی از صادره اراء – یدادگستر یالملل  نیب واندی –دولت ها  یالملل 
 یالملل  نیب یحقوق سازمان ها

 بین الملل عمومیحقوق 

 ت یصالح -ارتباط های دسته – نقوانی تعارض حل روش و تعارض مکاتب –و اصطالحات مربوطه  نیتعارض قوان
 ییو قضا یقانون گذار یها

الملل  نیحقوق ب
 یخصوص 

 مواد درسی    9آزمون شماره  03/02/1400: تاریخ برگزاری
International law (Non- govermental organization , Human rights , Humanitarian law , International 
court of justice , International criminal court , Responsibility of states). 

 زبان تخصصی

 حقوق مدنی (807تا  517)مواد 7 یمباحث مدن هیو کل 6 یاز مدن یبخش
 اسناد و زمان مرور(/ 317 تا 310مواد) چک –( 309 تا 307 مواد)  سفته –( 306تا  223: برات ) مواد  یاسناد تجار

 اصالحات آن نآخری و چک صدور قانون( / 334 تا 318مواد) حامل وجه در
 تجارتحقوق 

 – یالملل  نیب یجانبه سازمان ها کیاقدامات  -و تعهدات سازمان ها تمسئولی – یالملل  نیب یحقوق سازمان ها
 سازمان ها ینیجانش

 بین الملل عمومیحقوق 

الملل  نیحقوق ب نیو تقلب نسبت قانون در تعارض قوان ینظم عموم -حل تعارض یرانیقاعده ا
 یخصوص 

 مواد درسی  10آزمون شماره  10/02/1400 :تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی 8و  7 و 6مرور آزمون 

/  عهیش ریغ انیرانیا هشخصی احوال به اجعر  قانون( / 942 تا808 مواد) شفعه  به اخذ – توصی –: ارث  8 یمدن
تا انتها 162ماده  یقانون امور حسب  

 حقوق مدنی



یامور ورشکستگ  هینامه  اداره تصف نیی(/ قانون و آ 573تا  412) مواد   یورشکستگ   تجارتحقوق  
افض هوا حقوق – یالملل  نیب های تنگه حقوق – ها رودخانه حقوق – اهایحقوق در  بین الملل عمومیحقوق  

و قانون  یشکل و اعتبار اسناد تجار -یالملل خصوص  نیدر خصوص حقوق ب رانیا مدنی قانون –اسناد و قراردادها 
 حاکم بر آن ها

الملل  نیحقوق ب
 یخصوص 

 مواد درسی  11آزمون شماره  24/02/1400: تاریخ برگزاری
10-9-8-7های  زمونآمرور   زبان تخصصی 
10-9-8-7های  زمونآمرور   حقوق مدنی 
10-9-8-7های  زمونآمرور   تجارتحقوق  
10-9-8-7های  زمونآمرور   بین الملل عمومیحقوق  
10-9-8-7های زمون آمرور  الملل  نیحقوق ب 

 یخصوص 
 مواد درسی  12آزمون شماره  31/02/1400: تاریخ برگزاری

 زبان تخصصی آزمون جامع
 حقوق مدنی آزمون جامع
 تجارتحقوق  آزمون جامع
 بین الملل عمومیحقوق  آزمون جامع
الملل  نیحقوق ب آزمون جامع

 یخصوص 
      


