
 مواد درسی  1آزمون شماره  05/10/99 تاریخ برگزاری:
در  یفری/تحول حقوق ک  یتحول واکنش اجتماع /ییجنا دهیپد هیعل یو علل آن /واکنش اجتماع  ییجنا دهیپد

 دیرین و معاصر  یها شهیپرتو اند
 یجزا عموم

واکراه   تیاز شرکت درجنا380  تیلغا368از قسامه و مواد  346  تیلغا  312از کتاب قصاص ومواد311  تیلغا  289مواد  
 تیدر جنا

 یجزا اختصاص 

 قاتی، کشف جرم وتحق یوخصوص  یعموم ی، دعوا یفریک  یدادرس فیشامل تعر یفریک  یدادرس 63 یال 1مواد 
 407 یال 406و  420 یال 418آنان و مواد  فیو وظا یابطان دادگسترضآن و  تی، دادسرا وحدود صالح یمقدمات 

 یفریک  یدادرس

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

 مواد درسی  2آزمون شماره  19/10/99: تاریخ برگزاری
 تیلغا 140بودن جرم ومجازات ها ومواد  ینان و زمان وقانوکدر م ییجزا نیقلمرو قوان فیشامل تعار13 یال  1مواد
 . یفریک  تیانع مسئولووم طیشامل شرا 159

 یجزا عموم

قصاص عضو از ماده  طیت قصاص عضو وشراباوموج  385 یال  381و مواد 367 یال  یال 347از کتاب قصاص مواد 
  447 تیلغا 417قصاص نفس وعضو از ماده  یو اجرا416تا  386

 یوتخلفات رانندگ  میجرا 725 یال  714ومواد  453  تیلغا 448مواد اتید
 یجزا اختصاص 

 یدادرس 698 یال  649بازپرس ومواد  اراتیواخت فیدادستان و و وظا اریواخت فیشامل وظا 122تیلغا 64مواد 
 یک یالکترون

 یفریک  یدادرس

Contents of contracts( Terms, conditions)                زبان تخصصی 
 متون فقه / حجر / ضمان نیتجارت / رهن / د

 مواد درسی  3آزمون شماره  03/11/99: تاریخ برگزاری
 یال 88گروه مجرمانه ومواد  یشروع به جرم ، شرکت در جرم ، معاونت در جرم وسردستگ  130 یال  122مواد 

 261یال  217و مواد  یاصل  یمجازات ها 22 یال  14اطفال و نوجوانان .وماد  یت یترب ینیمجازات ها واقدامات تام95
 ی، مساحقه ، قذف ، قواد ذیشامل زنا ، لواط ،تفخ

 یجزا عموم

وموجبات ضمان و تداخل  هیومهلت پرداخت د هیو مسئول پرداخت د هیاثبات د یراه ها 548تیلغا 454مواد 
 تیبر م تیجنا هیود نیجن هیشامل د728 یال  716نفس  ومواد  هید 557 تیلغا 549و مواد  اتیوتعددجنا

 یجزا اختصاص 

 261 یال  218ومواد  217 یال  123مواد 
 ییونظارت قضا نیتام یو  احضار شهود ومطلعان و متهم و قرار ها یو کارشناس یمحل  قیمحل تحق نهیمعا شامل

 یفریک  یدادرس

Breach of contracts  / Capacity. زبان تخصصی 
 متون فقه حواله / کفالت /صلح /شرکت /مضاربه / قرض

 مواد درسی  4آزمون شماره  10/11/99: تاریخ برگزاری
 یجزا عموم 3و  2و  1 مباحث مرور 
 یجزا اختصاص  3و  2و  1 مباحث مرور 
 یفریک  یدادرس 3و  2و  1 مباحث مرور 
 زبان تخصصی 3و  2و  1 مباحث مرور 
 متون فقه 3و  2و  1 مباحث مرور 

 مواد درسی  5آزمون شماره  24/11/99: تاریخ برگزاری
صدور حکم و  قیاز مجازات تعو تیومعاف فی،تخف یو تبع یل یشامل مجازات تکم  99 یال  96و  87 یال  23مواد 

 و عفو حبس نیگزیجا یمشروط و مجازات ها ی، نظام آزاد یآزاد مهیمجازات ،نظام ن یاجرا قیتعل
 یجزا عموم

و انتقال   ریبردن مال غ  یبرا  یدر امانت ، اختالس ، تبان  انتی، خ  یاموال شامل کالهبردار  هیعل  می، جرا  یجزا اختصاص 
 یم یتبان گرانیبردن مال د یکه برا یو کسان یبا توجه به قانون مجازات ارتشا ، اختالس و کالهبردار ریمال غ
 یهتک حرمت و مزاحمت تلفن ،بینشر اکاذ ء،افترا ن؛یشامل توه یمعنو تیشخص هیعل میعالوه جراه کنند.ب

 یجزا اختصاص 



اطفال و  میجرا یدمات قم اتقیو تحق اتقیشامل اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحق 293یال  262مواد 
 یفریک  یدادگاه ها تیو صالح التیشامل تشک317 تیلغا 294 ارات دادستان کل کشور و موادیو اخت فیوظا

 یدگ یرس بیو ترت یفریک  یدر دادگاه ها یدگ یشامل رس 381 یال  335ومواد
 یفریک  یدادرس

Common law  / Statutory law . زبان تخصصی 
 متون فقه /مساقات / اجاره /وکالت هی/ عار عهیود

 مواد درسی  6آزمون شماره   08/12/99: تاریخ برگزاری
شامل تعدد وتکرار جرم و  139 یال  131مرور زمان و ماده  راء و ، توبه ،قاعده د یشامل گذشت شاک  121 یال 100ماده 
یفریادله اثبات ک 216 یال  160مواد   

 یجزا عموم

 دیبا توجه به قانون جد یو جرم صدور چک پرداخت نشدن یو سرقت حد یریامول شامل سرقت تعز هیعل میجرا
مال از  لیوجرم جعل و استفاده از سند مجعول وتحص  یدر وجوه واموال دولت  یقانون ریصدور چک ، تصرف غ

بیرشا وتخر و ءنامشروع  و ارتشا قیطر  

 یجزا اختصاص 

در دادگاه  یدگ یرس 417 یال  408و مواد  یدگ یرس بیو ترت کی یفریدر دادگاه ک  یدگ یرس 405 یال  382 یموادال 
ءاعتراض به آرا 473 یال  426رد دارس و مواد  425 یال  421اطفال و ماده   

 یفریک  یدادرس

دو و کیمرور مباحث ازمون شماره   زبان تخصصی 
دو و کیمرور مباحث آزمون شماره   متون فقه 

 مواد درسی  7آزمون شماره  22/12/99: تاریخ برگزاری
 یجزا عموم 6و 5مرور آزمون 

و  522 یال  516و  512 یال  498 شامل مواد تیامن هیعل میوجرا 288 یال  279مواد  یاالرض و بغ یمحاربه ، افساد ف 
 راتیو تقص  569  یال   558از ماده   یو فرهنگ   یخ یاموال تار  بیو تخر  یشغل   نیو غصب عناو  یمبحث ربا و سب النب

 . و قانون مبارزه با قاچاق انسان راتیتعز 611و 610.ومواد  587 یال  570از ماده  یت دول نیمقامات ومامور
 یجزا اختصاص 

 نهیو هز یمال  تیمجازات حبس و محکوم ی،اجرا یفریاحکام ک  یو ، اجرا یشامل اعاده دادرس 570 یال  474مواد 
 .انینظام ءو اعتراض به آرا یدک یرس بیو ترت انینظام میشامل جرا647 یال  571 و مواد یدادرس

 یفریک  یدادرس

Breach of contracts  / Capacity / Common law / Statutory law . زبان تخصصی 
 متون فقه 5و 3مرور آزمون 

 مواد درسی    8آزمون شماره   20/01/1400: تاریخ برگزاری
 یجزا عموم 3و  2و  1آزمون مرور 
از ماده  یا انهیرا می، جرا یگ دخانوا فیلتکاسر،  ی، اطفال ،افشا یعفت عموم هیعل میشامل جرا 650 یال  612مواد 
    713 یال  701 از ماده یمربوط به مشروبات الکل  میو جرا 784 یال  729

 یجزا اختصاص 

 یفریک  یدادرس 3و  2و  1مرور آزمون 
International law ( International crimes , International treaties, law of seas. زبان تخصصی 

 متون فقه / موات ایاقرار /غصب/لقطه / اح تیشفعه / جعاله/وص
 مواد درسی    9آزمون شماره  03/02/1400: تاریخ برگزاری

 یجزا عموم 7و  6و  5مرور آزمون 
 یاختصاص جزا  ییوقانون مبارزه با پولشو 8و  7و  6و  5مرور آزمون 
 یفریک  یدادرس 7و  6و  5مرور آزمون 

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  10آزمون شماره  10/02/1400 :تاریخ برگزاری

139 یال 1مرور مواد   یجزا عموم 
یاسیو جرم س سمیترور یمال  نیو قانون مبازه با تام 3و  2و  1مرور آزمون   یجزا اختصاص  

293 یال  1 مرور مواد  یفریک  یدادرس 



8و  7و  6 یمرور آزمونها  زبان تخصصی 
اتیحدود / قصاص / د  متون فقه 

 مواد درسی  11آزمون شماره  24/02/1400: تاریخ برگزاری
216 یال  139مرور مواد   یجزا عموم 

1391و قانون حمایت خانواده مصوب  8و  7و  6و  5مرور آزمون   یجزا اختصاص  
 یفریک  یدادرس 697 یال  294

10و  9و  8و  7 یمرور آزمونها  زبان تخصصی 
10 و 9 و 8 و 7مرور   متون فقه 

 مواد درسی  12آزمون شماره  31/02/1400: تاریخ برگزاری
 یجزا عموم آزمون جامع
 یجزا اختصاص  آزمون جامع
 یفریک  یدادرس آزمون جامع
 زبان تخصصی آزمون جامع
 متون فقه آزمون جامع

      

 

 

 


