
 

 مواد درسی 9آزمون شماره  91/91/11 تاریخ برگزاری:
The law of contract (agreement – offer and acceptance –intension- consideration-writing -….) زبان تخصصی 

 مدنیحقوق   (حسبی امور قانون 191 تا1 مواد– 1059تا 1031و مواد  1311تا  659)اشخاص مواد  1 یمدن
( / قرارداد 119تا 151)مواد ی(/ حق العمل کار155تا 115)مواد  ی( / دالل 16تا 1)مواد  اتی: کل یمعامالت تجارتاجر و 

 (163تا 111حمل و نقل)مواد 
 تجارتحقوق 

 بین الملل عمومیحقوق  منابع حقوق بین الملل،مبانی حقوق بین الملل،مکاتب حقوق بین الملل،اشخاص در حقوق بین الملل
 خصوصیالملل  نیحقوق ب یالملل خصوص  نبی حقوق موضوعات – آن قواعد و منابع – یالملل خصوص  نیمشخصات حقوق ب

 مواد درسی 2آزمون شماره  91/99/11: تاریخ برگزاری
 Contents of contracts زبان تخصصی 

از حقوق مولفان و مصنفان و  تی(/ قانون تملک آپارتمان ها / قانون حما180تا 11)مواد  تی:اموال و مالک 0 یمدن
 سندگانینو 

 مدنی حقوق 

 تجارتحقوق  (/ قانون ثبت اختراعات311تا  330(/ ضمانت) مواد 313تا  165)مواد یقائم مقام تجار
 بین الملل عمومیحقوق  .کنوانسیون های بین المللی. نهادهای مبتنی بر حقوق بشر. نهادهای منطقه1699حقوق بشر. میتاقین 

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

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 مواد درسی 3آزمون شماره  22/99/11: تاریخ برگزاری
Breach of contracts/ capacity زبان تخصصی 

 یحقوق مدن (133تا  181و  13قرارداد ها) مواد  ی: قواعد عموم1 یمدن 
 تجارتحقوق  قانون تجارت( یاصالح  حهیال 133تا 1عام و خاص ) مواد  یشرکت سهام

 بین الملل عمومیحقوق  و مسائل روز کرونا و حقوق بین الملل، حقوق هسته ای ، حقوق بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو 
خصوص  رد قانون گذار کردروی – تگاهماقا مبانی و اصول – تتابعی قانون به نسبت تقلب – یاشخاص حقوق  تیتابع

 اقامتگاه
 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 مواد درسی 2آزمون شماره  10/92/11: تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی 1و  0و  1 مباحث مرور 
 مدنی حقوق  1و  0و  1 مباحث مرور 
 تجارتقوق ح 3 و 1و  0و  1 مباحث مرور 
 بین الملل عمومیحقوق  1و  0و  1 مباحث مرور 
 خصوصیالملل  نیحقوق ب 1و  0و  1 مباحث مرور 

 مواد درسی 1آزمون شماره  91/92/11: تاریخ برگزاری
Common law/ statutory law زبان تخصصی 

ده به ر خسارات وا یاجبار مهی/ قانون ب1116 یمدن تی(/ قانون مسئول111تا  131)مواد  یمدن تی: مسئول 3 یمدن
 نقلیه لیاز وسا یشخص ثالث در اثر حوادث ناش

 مدنیحقوق 

 تجارتحقوق  قانون تجارت( 000تا  63)مواد یتجار یکت هار ش ریسا
 بین الملل عمومیحقوق  حقوق دریاها

 بین الملل خصوصیحقوق  رانیر اد گانهیب یاشخاص حقوق  یحقوق  تیوضع -رانیدر ا گانهیب یقیحق اشخاص یحقوق  توضعی–گانگانیحقوق ب
 مواد درسی 6آزمون شماره  22/92/11: تاریخ برگزاری

0و  1  آزمون های  مباحثمرور   زبان تخصصی 
0و  1  آزمون های  مباحثمرور   مدنیحقوق  
0و  1  آزمون های  مباحثمرور   تجارتحقوق  

 بین الملل عمومیحقوق  حقوق بین الملل کیفری و دیوان بین المللی کیفری
0و  1  آزمون های  مباحثمرور   یالملل خصوص  نیحقوق ب 

 مواد درسی 7آزمون شماره  31/19/9211: تاریخ برگزاری



Breach of contracts/ capacity/ Common law/ statutory law  زبان تخصصی 
 حقوق مدنی خانواده تی/ قانون حما( 1039تا  1311/ حقوق خانواده : )مواد  1مرور مباحث آزمون شماره 

تا  63)مواد  یتجار یشرکت ها ریقانون تجارت( /سا یاصالح  حهیال133تا 1عام و خاص ) مواد  یشرکت سهام
 قانون تجارت(/ قانون راجع به ثبت شرکت ها000

 تجارتحقوق 

 بین الملل عمومیحقوق  دادگستری و آرای مهم دیوان و نظریات مشورتی دیوان بین المللی
 تیتابع -تیتابع مبانی و اصول –تیدر خصوص تابع یرانیقانون گذار ا کردیالملل و رو  نیدر حقوق ب تتابعی

 -هقانون گذار در خصوص اقامتگا کردروی –تگاهماقا مبانی و اصول –تتابعی قانون به نسبت تقلب –یاشخاص حقوق 
 رانیر اد گانهیب یاشخاص حقوق  یحقوق  تیوضع-رانیدر ا گانهیب یقیاشخاص حق یحقوق  توضعی –گانگانیحقوق ب

 بین الملل خصوصیحقوق 

 مواد درسی  0آزمون شماره  13/12/9211: تاریخ برگزاری
International law(international crimes – international treaties- law of seas) زبان تخصصی 

 قوق مدنیح 1119و 1159مستاجرروابط موجر. نقوانی(/  511 تا 118 مواد) اجاره– معاوضه–اراتخی – عیعقد ب:9 یاز مدن یمباحث 
 تجارتحقوق  یتجار یشرکت ها

 بین الملل عمومیحقوق  حقوق معاهدات بین المللیحل و فصل اختالفات بین المللی، فصل شش و هفت منشور ملل متحد،
 یها تیصالح -ارتباط های دسته– نقوانی تعارض حل روش و تعارض مکاتب–و اصطالحات مربوطه  نیتعارض قوان
 ییو قضا یقانون گذار

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 مواد درسی  1آزمون شماره  91/12/9211: 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 (831تا  511)مواد 1 یمباحث مدن هیو کل 9 یاز مدن یبخش
 اسناد و زمان مرور(/ 111 تا 113مواد) چک –( 136 تا 131 مواد)  سفته –( 139تا  001: برات ) مواد  یتجار اسناد

 اصالحات آن نآخری و چک صدور قانون( / 113 تا 118مواد) حامل وجه در
 تجارتحقوق 

 بین الملل عمومیقوق ح 8و  1و 9و  5مرور آزمونهای 
 یالملل خصوص  نیحقوق ب نیو تقلب نسبت قانون در تعارض قوان ینظم عموم -حل تعارض یرانیقاعده ا

 مواد درسی 91آزمون شماره  91/12/9211 :تاریخ برگزاری
 زبان تخصصی 8و  1و  9مرور آزمون 

/  عهیش ریغ انیرانیا هشخصی احوال به اجعر  قانون( / 630 تا838 مواد) شفعه  به اخذ – توصی –: ارث  8 یمدن
تا انتها 190ماده  یقانون امور حسب  

 حقوق مدنی

یامور ورشکستگ  هینامه  اداره تصف نیی(/ قانون و آ 511تا  310) مواد   یورشکستگ   تجارتحقوق  
 بین الملل عمومیحقوق  حقوق هوا و فضا، حقوق دیپلماتیک،حقوق مسئولیت بین المللی

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

 یالملل خصوص  نیحقوق ب

 مواد درسی 99آزمون شماره  22/12/9211: تاریخ برگزاری
13-6-8-1های  زمونآ مرور   زبان تخصصی 
13-6-8-1های  زمونآ مرور   حقوق مدنی 
13-6-8-1های  زمونآ مرور   تجارتحقوق  

جامع آزمون  بین الملل عمومیحقوق  
13-6-8-1های زمون آ مرور   یالملل خصوص  نیحقوق ب 

 مواد درسی 92آزمون شماره  39/12/9211: تاریخ برگزاری
جامع آزمون  زبان تخصصی 

 حقوق مدنی آزمون جامع
 تجارتحقوق  آزمون جامع
 بین الملل عمومیحقوق  آزمون جامع
 یالملل خصوص  نیحقوق ب آزمون جامع


