
 32/40/69تاريخ برگزاري:  (1)يآزمون شماره  مواد درسی

 حقوق مدنی

 311تا  1مواد 

 -اموالي كه مالك خاص ندارد –اموال منقول  –اموال غیرمنقول  –در بیان انواع اموال  –عموم  طوره ب قوانین اجراء و آثار و انتشار در مباحث:

احیای اراضي موات و مباحه  -اسباب تملك -حریم امالک -احكام و آثار امالک نسبت به امالک مجاور -حق ارتفاق -وقف -حق انتفاع –مالكیت 

 (شكار -دفینه -اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه -معادن -)حیازت مباحات 

  1422تا  469مواد 

 قرابت. –غایب مفقود االثر  -اقامتگاه  -اسناد سجل احوال  –تابعیت  -اشخاص شامل: كلیات  مباحث:

قانون تشكیالت و اختیارات سازمان حج و  -3131ان غیر شیعه در محاكم مصوب قانون اجازه ی رعایت احوال شخصیه ایرانی * قوانین خاص:
قانون تملك آپارتمان ها  -3111ي مصوب به همراه آیین نامه اجرای 3131قانون پیش فروش ساختمان مصوب  -3131امور خیریه مصوب 

 با اصالحات بعدی 3131مصوب 

 آئین دادرسی مدنی

 99تا  1مواد 

 بهای خواسته -دادخواست -دادرسي نخستین -وكالت در دعاوی -ها حیت دادااهصال -كلیات  مباحث: 

 -3111مصوب  ياز مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسم يقانون اصالح بعض ،3113قانون شورای حل اختالف مصوب  * قوانین خاص:
ره( ) قانون استفاده از بعضي از دستگاه ها از نماینده حقوقي در مراجع قضایي و معافیت بنیاد شهید انقالب اسالمي و كمیته امداد امام خمیني

 3133از پرداخت هزینه دادرسي مصوب 

 حقوق تجارت

 16تا  1مواد 

 دفاتر تجارتي -و معامالت تجارتي تجار –كلیات  مباحث: 

 011تا  229مواد 

 ضمانت. -قائم مقام تجارتي -قرارداد حمل و نقل -یحق العمل كار -داللي مباحث:

  944تا  979مواد 

 مقررات نهایي -شخصیت حقوقي -رتياسم تجا مباحث:

نظامنامه ماده  -3133تجاری مصوب  عالئم و صنعتي های طرح اختراعات، ثبت قانون - 3133قانون راجع به دالالن مصوب  * قوانین خاص:
 در خصوص كسبه جزء 3131قانون تجارت مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ  31

 اصول فقه

 وضع الفاظ
 مشتق –صحیح و اعم  -ترادف و اشتراک  -اصول لفظیه   -اقسام حقیقت  –استعمال حقیقي و مجازی  –اقسام وضع  مباحث:
 اوامر
 اقسام واجب -حكم مولوی و ارشادی -ماده واحده حكم تكلیفي و وضعي -ماده و صیغه امر مباحث:

 حقوق جزا

 63ق.م.ا مصوب  69تا  1مواد 

 ق.م.ا 119ماده  3تبصره 

 -مجازات ها و دادرسي كیفری -قانوني بودن جرائم -قوانین جزایي در زمان قلمرو اجراء -انین جزایي در مكانقو قلمرو اجراء -: تعاریفمباحث

 تعلیق -تعویق صدور حكم -تخفیف مجازات و معافیت از آن -نحوه تعیین و اعمال مجازات ها -مجازات ها تكمیلي و تبعي -مجازات های اصلي

 تي اطفال و نوجوانانمجازات ها و اقدامات تأمیني و تربی -مجازات های جایگزین حبس -نظام آزادی مشروط -نظام نیمه آزادی -تااجرای مجاز

 قلمرو كاربرد تعزیرات منصوص و غیر منصوص

 آئین دادرسی کیفري

 11تا  1مواد 

ضابطان  -دادسرا و حدود صالحیت آن -خصوصيدعوای ی عمومي و دعوا -سي كیفری و اصول حاكم برآن: تعریف آیین دادر مباحث

 داداستری و تكالیف آن

 911تا  971مواد

 كلیات و تشكیالت دادسرای نظامي  آیین دادرسي جرایم نیروهای مسلح شامل : مباحث

 912تا  943مواد 

 : ضابطان نظامي و تكالیف آنان  مباحث

 3133قانون حمایت قضایي از بسیج مصوب -3131ی  مصوب ادی های مشروع و حفظ حقوق شهروند: قانون احترام به آزقانون خاص*

 

  



 49/49/69تاريخ برگزاري:  (3ي )آزمون شماره  مواد درسی

 حقوق مدنی
 244تا  112مواد 

 اسباب سقوط تعهدات -معامالت فضولي -اقسام شرط  –اثر معامالت  –شرایط اساسي برای صحت معامله  –اقسام عقود و معامالت  مباحث:

 آئین دادرسی مدنی
 147تا  97مواد 
 ادرسي و استرداد دعوا و دادخواستتوقیف د -دادرسيجلسه  -ایرادات و موانع رسیداي -ابالغ مباحث:

 حقوق تجارت
 اليحه اصالح قانون تجارت 991تا  1مواد 

 بازرسان –هیئت مدیره  -مجامع عمومي -اوراق قرضه  -تبدیل سهام  -سهام  -تعریف و تشكیل شركت سهامي مباحث:

 .3133قانون بازار و اوراق بهادار مصوب  -3133قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب  * قوانین خاص:

 اصول فقه

 نواهی
 مرّه و تكرار –فور و تراخي  –و معامالت  نهي در عبادات –نهيماده و صیغه  مباحث:

 مفهوم و منطوق 
 مفهوم موافق و مفهوم مخالف و اقسام آنها –منطوق و اقسام آن )اقسام داللت(  مباحث:

 حقوق جزا

 63ق.م.ا مصوب  319تا  96مواد 

 ق.م.ا 119ماده  3تبصره 

 -در جرمشركت  -شروع به جرم -ان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأمرور زم -اذشت شاكي -نسخ قانون -قوط مجازات شامل عفو: س مباحث

 ادله اثبات در امور كیفری -شرایط و موانع مسئولیت كیفری -تكرار جرم -تعدد جرم -سازمان یافته سردستگي اروه مجرمانه -معاونت در جرم

 مسایل متفرقه -علم قاضي -سواند -شهات -اقرار -شامل مواد عمومي

 قلمرو كاربرد تعزیرات منصوص و غیر منصوص

 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان – آیین نامه كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومین :*قوانین خاص

 آئین دادرسی کیفري

 197تا  16مواد 

 -معاینه محل -حدود آن و صالحیت بازپرس وظایف و اختیارات بازپرس شامل اختیارات بازپرس و -ستان: وظایف و اختیارات داد مباحث

 بازرسي و كارشناسي -تحقیق محلي

 220تا  211مواد 

 رسیداي به ادله اثبات مبحث :

 

  



 34/49/69 :تاريخ برگزاري (2آزمون شماره ي ) مواد درسی

 حقوق مدنی

 099تا  241مواد 

 –بیع شرط  -خیارات و احكام آن  -بیع  -ب، اتالف، تسبیب، استیفای ناروا(موجبات ضممان قهری )غصم   -الزامات خارج از قرارداد  مباحث:

 معاوضه
قانون مسئولیت مدني مصوب  -3111)موجبات ضمان( قانون مجازات اسالمي مصوب  513تا  311و مواد  351و  351مواد  * قوانین خاص:

 قانون ثبت. 13و  11مواد  -3115خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسائل نقلیه مصوب  اجباری بیمه قانون  – 3111

 آئین دادرسی مدنی

    197تا  141مواد  

 -های خارجياخذ تأمین از اتباع دولت -ی متقابلادعو -جلب شمممخص ثالث  -ورود شمممخص ثالث -تأمین خواسمممته  -امور اتفاقي مباحث:

 اظهارنامه. –تأمین دلیل 

 239تا  214مواد 

 دستور موقت. حث:مب 

 3111قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ن خاص:ونقا *

 حقوق تجارت

 اليحه اصالح قانون تجارت 244تا  971مواد 

   های سهاميمقررات مختلف شركت -ي مقررات جزائ -های شركت حساب -انحالل و تصفیه  -تغییر در سرمایه شركت مباحث:

 1269مصوب ارديبهشت  1207اصالحی اليحه  301ماده 

 اصول فقه
 عام و خاص

وقوع مخصّص بعد از چند  –عمل به عام قبل از جستجو مخصّص  -اجمال مخصّص -تخصیص اكثر –انواع مخصّص  –اقسام عام  مباحث:
 .دوران امر بین تخصیص و نسخ –نسخ و اقسام آن  –تخصیص عام به وسیله مفاهیم  -جمله 

 حقوق جزا

 63ق.م.ا مصوب  007تا  316مواد 

 -صاحب حق قصاص -راه های اثبات جنایت -شرایط عمومي قصاص -تداخل جنایات -اص شامل اقسام و تعاریف جنایات : قص مباحث

 -اجرای قصاص شامل مواد عمومي -شرایط قصاص عضو -موجب قصاص عضو -قصاص عضو -قصاص نفس -اكراه در جنایت -شركت در جنایت

 مجازات های تعزیری جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال – اجرای قصاص نفس و اجرای قصاص عضو

 سی کیفريآئین دادر

 391تا  191مواد 

  قرارهای تأمین و نظارت قضایي -و تحقیق از شهود و مظلمان احضار مباحث :

 916تا  109مواد 

 قرار بازداشت موقت –كارشناسي و احضار :  مبحث

  964ماده 

 قرارهای تأمین اشخاص حقوقيمبحث: 

 3133قانون مطبوعات مصوب :  ن خاصوقان*

 

 

  



 42/49/69تاريخ برگزاري:   (0شماره ي )آزمون  مواد درسی

 حقوق مدني

  974تا  099مواد 

 اجاره م  مزارعه م مساقات م مضاربه م جعاله. مباحث:

مممم قانون  3135ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  یكمممم قانون الحاق  3153قانون روابط مؤجر و مسمتأجر مصوب   * قوانین خاص:

 .3133روابط مؤجر و مستأجر مصوب 

 912تا  971مواد 

 شركت م ودیعه م عاریه م قرض م قمار و اروبندی م وكالت. مباحث:

 آئین دادرسي مدني

 162تا  191مواد 

 و مزاحمت م  سازش و درخواست آن ممانعت از حق ي،تصرف عدوان یدعوا مباحث:

 3153مصوب  ياحكام مدن ی. م قانون اجرا3153قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب  خاص: ین* قوان

 360تا  160مواد 

 .يقضائ یابتم رجوع به كارشناس م سواند م ن يمحل یقو تحق ینهم معا يم اقرار م اسناد م اواه یلبه دال یدايرس مباحث:

 )ادله اثبات(. ياز قانون مدن 3115تا  3153مواد  خاص: ین* قوان

 حقوق تجارت

 قانون تجارت 333تا  60قانون تجارت و مواد  34ماده 

م  يممم شركت مختلط سهام يسهام یرممم شركت مختلط غ يمحدود ممم شركت تضامن یتها ممم شركت با مسئولاقسام مختلفه شركت مباحث:

با  3131ها مصوب ها مممم  مقررات مختلفه مممم قانون راجع به ثبت شركتامور شركت یهو مصرف مممم تصف یدتول يمممم شركت تعاون يشركت نسب

 .یاصالحات بعد

  246تا  332مواد 

 برات م فته طلب )سفته(. مباحث:

 اصول فقه

 مطلق و مقید

 انصراف و اقسام آن.  –مقدمات حكمت  –تفاوت عام و مطلق  -تعریف مطلق و مقید  مباحث:

 مبیّن مجمل و

 متشابه. –محكم  –مبیّن  –مؤول  -مجمل  -ظاهر  –نصّ  مباحث:

 ادله استنباط احکام )قرآن، سنت، اجماع و عقل( 

قاعده اذن در شي مستلزم اذن در لوازم آن  –اقسام مقدمه  -اقسام دلیل عقلي  –اقسام اجماع  -اقسام خبر  -تخصیص و نسخ قرآن  مباحث:

 است.

 ساير ادله )قیاس( 

 وحدت مالک. –تنقیح و تخریج مناط  -اقسام قیاس   مباحث:

 حقوق جزا

 63ق.م.ا مصوب  731تا  001مواد 

 يراتقانون تعز  919ماده 

های اثبات دیه، مسئول پرداخت دیه، مهلت پرداخت دیه، موجبات ضمان، تداخل و تعدد دیات، دیات شامل تعریف دیه و موارد آن، راه مباحث:

 یمجرا یریتعز زاتهایمقادیر دیه شامل دیه نفس، قواعد عمومي دیه اعضاء و دیه مقدراعضاء، دیه جراحات، دیه جنین، دیه جنایت بر میت، مجا

 اشخاص و اطفال یهلع یعمد یرغ

 قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري 0و  1مواد 

  يراتقانون تعز 701ماده 

م  3113م قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب  3113قانون مجازات اشخاص كه برای بردن مال غیر تباني مي نمایند مصوب  * قوانین خاص:

 3133مصوب  يم قانون مجازات تباني در معامالت دولت 3113نمایند مصوب خود معرفي مي القانون مجازات اشخاصي كه مال غیر را به عوض م

 3131قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  333و  333د و موا 311تا  315م مواد 

 یققانون تصد 1ماده  مقانون تجارت  551و  553و  531و  531و  533و 335و  11الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت و مواد  131مواد 
 3111انحصار وراثت مصوب 

سبت به ن یتقلب، تعد یا یربه تقص يم كالهبرداری شامل ورشكستگكالهبرداری )عناصر متشكله جرم كالهبرداری (، صور خاص جرمباحث: 
وض به ع یگریمال د يمعرف قانوني،بدون مجوز  یرانتقال مال غ یر،بردن مال غ یو مواضعه برا يو تقلب در كسب و تجارت، تبان یسهدولت، دس

ها در شركت یكالهبردار ي،در امور ثبت یق.ت.م.م.ا.ا.ک(، كالهبردار 1نامشروع )ماده  یقمال از طر یلتحص ي،در معامالت دولت يمال خود، تبان
 .اییانهرا یو كالهبردار

 3135قانون تعزیرات مصوب  333ماده 

ه مادخیانت در امانت(، صور خاص جرم خیانت در امانت شامل سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ) ممباحث: خیانت در امانت )عناصر متشكله جر
قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختالس  3و  5قانون تعزیرات(، اختالس )ماده  331قانون تعزیرات(، سوء استفاده از سفید مهر )ماده  513



 313ده قانون تعزیرات( و خیانت مستخدمان دولتي در اسناد دولتي )ما 513و كالهبرداری(، تصرف غیر قانوني در وجوه و اموال دولتي )ماده 
 قانون تعزیرات(

م قانون مجازات  31و اصالحات  33م قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  3133مصوب  یيقانون مبارزه با پول شو * قوانین خاص:
 یهبه همراه اصالح 3111مجاز مصوب  یرسالح و مهمات غ انقاچاق اسلحه و مهمات و دارندا

 آئین دادرسي كیفری

 217ا ت 393مواد 

اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات، تحقیقات مقدماتي جرایم اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیارات دادستان كل كشور، مباحث: 

 های كیفریتشكیالت و صالحیت دادااه

 969تا  913مواد 

 های نظامي مباحث: تشكیالت دادااه

 941تا  967مواد 

 مبحث: صالحیت 

 039تا  011مواد:

 احاله و رد دادرس مباحث:

 33/11/3113م قانون شورای حل اختالف مصوب  33نامه دادسرا و دادااه ویژه روحانیت با اصالحات آیین خاص: ین* قوان

 049تا  229مواد 

ك شامل ری یهای كیفری شامل كیفیت شروع به رسیداي، ترتیب رسیداي، صدور رأی، رسیداي در دادااه كیفرسیداي در دادااه مباحث:

 مقدمات رسیداي، ترتیب رسیداي، صدور رأی  

 017تا  041مواد 

 رسیداي در دادااه اطفال و نوجوانان شامل تشكیالت و ترتیب رسیداي  مباحث:

 922تا  939مواد 

 ترتیب رسیداي، صدور و ابالغ رأی ي،وكالت در دادسرا و دادااه نظام مباحث:

 
 17/49/69تاريخ برگزاري:   (9آزمون شماره ي ) مواد درسی

 حقوق مدني

  147تا  910مواد 

 هبه.  –رهن  –صلح  –كفالت  –حواله  –ضمان  مباحث:

 مكرر از قانون ثبت. 13و  13و  11مواد  :* قوانین خاص

  606تا  141مواد 

 ارث. –وصیت  –اخذ به شفعه  مباحث:

 با اصالحات بعدی. 3131قانون امور حسبي مصوب  111تا  133مواد  * قوانین خاص:

 آئین دادرسي مدني

 246تا  369مواد 

 تصحیح رأی.    -واخواهي -حكم حضوری و غیابي  -ابالغ رأی -صدور و انشای رأی مباحث:

 299تا  236مواد  

 تجدیدنظر خواهي. حث:مب 

  001تا  299مواد 

 اعاده دادرسي. -اعتراض ثالث  -فرجام خواهي مباحث:
 3113قانون حمایت از خانواده مصوب  :*قانون خاص

 حقوق تجارت

 220تا  214مواد 

 اسناد در وجه حامل. -چك مباحث:

االجراء الزم يمفاد اسناد رسم ینامه اجرا یینم  آ 3113شده مصوب  ینتضم یم قانون چكها 3131قانون صدور چك مصوب  * قوانین خاص:
 .3133سازمان ثبت اسناد و امالک كشور مصوب  ياجرائ یاتاز عمل یتبه شكا یدايو طرز رس

 مرور مباحث آزمون هاي قبل

 079تا  013مواد 

 تشخیص مطالبات طلبكارها.   -اقدامات تأمینیه  -مدیر تصفیه  -تعیین عضو ناظر  -ورشكستگي  مباحث:

 .3133 مصوب ورشكستگي امور تصفیه اداره قانون * قوانین خاص:

 اصول فقه

 ساير ادله )استحسان، استصالح، سد ذرايع، عرف( 

 اقسام شهرت. –اقسام عرف  -سد و فتح ذرایع  –مصالح مرسله  –اقسام استحسان  مباحث:

 امارات



 اقسام شهرت. –حجیّت ظن  –اصل مُثبِت  – و مقایسه آنهاتعریف دلیل، اماره و اصل مباحث: 

 اصول عملیه  )اصل برائت، اصل تخییر و اصل احتیاط(
  مجرای اصل احتیاط.  -مجرای اصل تخییر  –حكم ظاهری و واقعي  –مجرای اصل برائت  –تعریف اصل و تقسیمات آن  مباحث:

 (63قانون مجازات اسالمی )مصوب  371تا  397مواد  حقوق جزا

 : سرقت مستوجب حدمبحث

 قانون تعزيرات  997تا  991مواد 

 : سرقت مستوجب تعزیر مبحث

 قانون تعزيرات  704ماده 

 : سرقت رایانه ای  مبحث

 1213و  1273با اصالحات  99مصوب  قانون جديد صدور چك 33تا  1مواد 

 : جرم صدور چك پرداخت نشدني )عناصر متشكله جرم مذكور( مباحث

 قانون تعزيرات 969تا  911  مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري و موادقانون تشديد مجازات  2ماده 

  : رشاء  و ارتشاء ، ربا مباحث

قانون مجازات اشخاصي كه در - 11مصوب  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز- 31مصوب  : قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح*قوانین خاص

 33مصوب  مي نمایندامورد سمعي و بصری فعالیت غیر مجاز 

 (79قانون تعزيرات )مصوب  917تا  061مواد 

قصد به مقامات سیاسي  ي و سوء قصد به مقامات داخلي، سوءات مذهباخلي و خارجي كشور، اهانت به مقدس: جرایم ضد امنیت د مباحث

ی اخارجي ، تهیه و ترویج سكه قلب، جعل و تزویر، محو یا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي ، فرار محبوسین قانوني و اخف

 ، غصب عناوین و مشاغل ، تخریب اموال تاریخي و فرهنگي ، تقصیرات مقامات  و مأمورین دولتي مقصرین 

 (79قانون تعزيرات )مصوب  499تا  967مواد 

د نسبت به مأمورین دولت ، هتك حرمت اشخاص ، اجتماع مأمورین دولتي نسبت به دولت ، تمراع از انجام وظایف قانوني، تعدیات : امتن مباحث

لیف خانواداي ، قسم و یم بر ضد حقوق و تكاجرا جرایم ضد عفت و اخالق عمومي،و تباني برای ارتكاب جرایم ، جرایم علیه اشخاص و اطفال ،

 شهادت دروغ و افشای سر

 : قانون حمایت از خانواده )قسمت جرایم و مجازات ها( *قانون خاص

 047و  049مواد  آئین دادرسي كیفری

 : رأی غیابي و واخواهي مباحث

 012تا  039مواد 

 : اعتراض به آراء شامل كلیات ، كیفیت رسیداي دادااه تجدید نظر استان، كیفیت رسیداي دیوان عالي كشور، اعاده دادرسي  مباحث

 921تا 920مواد 

 تجدیدنظر و اعاده دادرسيمباحث: 

 991تا  010مواد 

و اقدامات تأمین و تربیتي شامل كلیات ، اجرای مجازات حبس ، اجرای محكومیت های مالي ، اجرای سایر كیفری : اجرای احكام  مباحث

م، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حكاحكام كیفری ، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، 

 الكترونیكي 

 999تا  996مواد 

 زینه دادرسي: ه مباحث

 901تا  926مواد 

 : اجرای احكام ، زندان ها و بازداشتگاه های نظامي  مباحث

 13مصوب  : قانون نحوه اجرای محكومیت های مالي قانون خاص*

 

  



 21/49/69تاريخ برگزاري:  (9آزمون شماره ي ) مواد درسی
 مرور مباحث آزمون هاي قبل حقوق مدنی

 مباحث آزمون هاي قبلمرور  آئین دادرسی مدنی
 مرور مباحث آزمون هاي قبل حقوق تجارت

 اصول فقه

 )استصحاب( یهاصول عمل

 اصول و امارات. یرم تعارض استصحاب با سا یشك سار یا یقیناستصحاب م اقسام استصحاب م اصل تأخر حادت م  قاعده  عناصرمباحث: 

 تعارض ادله

 .يتخصّص م حكومت م ورود م جمع عرفاقسام تعارض م تزاحم م تخصیص م مباحث: 

 حقوق جزا

 (79قانون تعزيرات )مصوب  973تا  991مواد 

  تهدید و اكراه، ورشكستگيمباحث: 

 (79)مصوب  يراتقانون تعز 710تا  979مواد 

احراق و تخریب و اتالف اموال و حیوانات، هتك حرمت منازل و امالک غیر، افترا و توهین و هتك حرمت، تجاهر به استعمال مباحث: 

 ای جرایم ناشي از تخلفات راننداي، قانون جرایم رایانه ولگردی،مشروبات الكلي و قماربازی و 

 (63قانون مجازات اسالمی )مصوب  399تا  317مواد 

 شامل مواد عمومي، زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، قوادی، قذف، سب نبي، مصرف مسكرحدود مباحث: 

 (63)مصوب  یقانون مجازات اسالم 311تا  376مواد 

 االرض يو افساد ف يمحاربه، بغمباحث: 

 از منكر یاناز آمران به معروف و ناه یت، قانون حما3131قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب * قانون خاص: 

 آئین دادرسی کیفري

 961تا  906مواد 

 : دادرسي الكترونیكي ، آیین دادرسي جرایم رایانه ای ، آیین دادرسي جرایم اشخاص حقوقي  مباحث

 3111مصوب  قانون نظارت بر رفتار قضات*قانون خاص: 

 
 10/47/69تاريخ برگزاري:  ( 7آزمون شماره) مواد درسی

 حقوق مدنی

 1349تا  1420مواد 

 نكاح و طالق. مباحث:

 .3113قانون حمایت از خانواده مصوب  * قوانین خاص:
 

 آئین دادرسی مدنی
   936تا  001مواد 

 مستثنیات دین. -مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد  -اعسار  -هزینه دادرسي  -داوری -مواعد مباحث: 

  3113های مالي مصوب قانون نحوه اجرای محكومیت * قوانین خاص:

 حقوق تجارت

  979تا  019مواد 

 اعاده اعتبار. -ورشكستگي به تقصیر و تقلب  -آنها  از یك هر حقوق و طلبكارها مختلفه اقسام -قرارداد ارفاقي مباحث:

 3133مصوب  يقانون اداره تصفیه امور ورشكستگخاص:  ین* قوان

 مباحث آزمون هاي قبلمرور  اصول فقه
 مرور مباحث آزمون هاي قبل حقوق جزا

 مرور مباحث آزمون هاي قبل آئین دادرسی کیفري
 49/41/69تاريخ برگزاري:  آزمون جامع (1آزمون شماره ي )
 13/41/69تاريخ برگزاري:  آزمون جامع (6آزمون شماره ي )
 16/41/69تاريخ برگزاري:  آزمون جامع (14آزمون شماره ي )
 39/41/69تاريخ برگزاري:  آزمون جامع (11آزمون شماره ي )

 

 


