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 30/06/97 برگزازی:تاریخ  )گرایش حقوق بین الملل(   98بودجه بندی آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال

  (1آزمون شماره ) مواد درسی

 ,The law of contract  (Agreement ,offer and acceptance, intension ,consideration زبان تخصصی
Writing,……). 

 موضوعات حقوق بین الملل خصوصی-منابع و قواعد آن-مشخصات حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل خصوصی

 (218تا 183شرایط اساسی برای صحت معامالت و )از ماده -عقود و تعهدات به طور کلی و اقسام عقود و معامالت  حقوق تعهدات

 حقوق بین الملل عمومی
تاریخچه حقوق بین -اشخاص در حقوق بین الملل-حقوق بین الملل مکاتب-مبانی حقوق بین الملل-منابع حقوق بین الملل

 الملل
 انواع آن و وجوه تمایز آن با قانون عادی-قانون اساسی در مفهوم عام و دالئل ظهور-ویژگی های حقوق اساسی حقوق اساسی

 13/07/97 تاریخ برگزازی: ( 2آزمون شماره ) مواد درسی

  زبان تخصصی
Contents of contracts( Terms, conditions). 

 اصول و مبانی تابعیت-تابعیت در حقوق بین الملل و رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص تابعیت-فواید حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل خصوصی

 (231تا  219اثر معامالت )از ماده  حقوق تعهدات

 حقوق بین الملل عمومی
میثاق -حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی-منشور ملل متحد-سازمان ملل متحد و ارکان آن-آنجامعه ملل و ارکان 

 نسل های حقوق بشر-حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی

 حقوق فردی و آزادی های عمومی-رژیم های سیاسی-دولت ها و کشورها و اشکال آن حقوق اساسی

 27/07/97 تاریخ برگزازی: ( 3آزمون شماره ) مواد درسی

 .Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

 رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص اقامتگاه-اصول و مبانی اقامتگاه-تقلب نسبت به قانون تابعیت-تابعیت اشخاص حقوقی حقوق بین الملل خصوصی

 (246تا  232شروط ضمن عقد ) از ماده  حقوق تعهدات

 حقوق بین الملل عمومی
ارکان و کارکرد -ارکان مبتنی بر حقوق بشردر سازمانهای بین المللی-1949حقوق بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 

 حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی-شورای حقوق بشر

 تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانونگذاری حقوق اساسی

 18/08/97 برگزازی:تاریخ  ( 4آزمون شماره ) مواد درسی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  زبان تخصصی
 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق بین الملل خصوصی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق تعهدات
 3و  2و  1مرور آزمونهای  حقوق بین الملل عمومی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق اساسی

 09/09/97 برگزازی:تاریخ  ( 5آزمون شماره ) مواد درسی

  زبان تخصصی
Common law  / Statutory law . 

 حقوق بین الملل خصوصی
 وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران-وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران-حقوق بیگانگان

 
 (263تا  247معامالت فضولی ) از ماده  حقوق تعهدات

 معاهدات،حقوق دیپلماتیک با عنایت به کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و روابط کنسولیحقوق  حقوق بین الملل عمومی

 تست( 2رژیم های سیاسی،حقوق فردی و آزادی های عمومی،تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانونگذاری ،بودجه بندی کنکور،) حقوق اساسی

 23/09/97 تاریخ برگزازی: (6آزمون شماره ) مواد درسی

 ,The law of contract  (Agreement ,offer and acceptance, intension ,consideration تخصصیزبان 
Writing,……) / Contents of contracts( Terms, conditions). 

 حقوق بین الملل خصوصی
الملل فواید حقوق بین  -موضوعات حقوق بین الملل خصوصی-منابع و قواعد آن-مشخصات حقوق بین الملل خصوصی

 اصول و مبانی تابعیت-تابعیت در حقوق بین الملل و رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص تابعیت-خصوصی

 حقوق تعهدات
اثر  -(218تا  183عقود و تعهدات به طور کلی و اقسام عقود و معامالت و شرایط اساسی برای صحت معامالت )از مواد 

 (231تا  219معامالت)مواد 
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 عمومی حقوق بین الملل

بین  تاریخچه حقوق-ق بین المللاشخاص در حقو-ین المللمکاتب حقوق ب-ین المللمبانی حقوق ب-منابع حقوق بین الملل

-قوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسیح-حدمنشور ملل مت-تحد و ارکان آنسازمان ملل م-ارکان آن جامعه ملل و -الملل

 حقوق بشر ینسل ها-میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی
 

 حقوق اساسی
ویژگی های حقوق اساسی ، قانون اساسی ،)در مغهوم عام و دالئل ظهور انواع آن و وجوه تمایز آن با قانون عادی(دولت کشور و 

 تست(1اشکال آن ،بودجه بندی کنکور)

 حقوق فردی و آزادی های عمومی-رژیم های سیاسی

 07/10/97 تاریخ برگزازی: (7آزمون شماره ) مواد درسی

 . Breach of contracts  / Capacity / Common law / Statutory law زبان تخصصی

 حقوق بین الملل خصوصی
حقوق  -رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص اقامتگاه-اصول و مبانی اقامتگاه-تقلب نسبت به قانون تابعیت-تابعیت اشخاص حقوقی

 وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران-بیگانه در ایرانوضعیت حقوقی اشخاص حقیقی -بیگانگان

 (263تا  232شروط ضمن عقد و معامالت فضولی ) از مواد  حقوق تعهدات

 حقوق بین الملل عمومی
ارکان و کارکرد -ارکان مبتنی بر حقوق بشردر سازمانهای بین المللی-1949حقوق بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 

حقوق معاهدات،حقوق دیپلماتیک با عنایت به کنوانسیون  -حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی-شورای حقوق بشر

 حقوق دیپلماتیک و روابط کنسولی

 حقوق اساسی
 تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانونگذاری

 تست(2دستگاه قانونگذاری ،بودجه بندی کنکور ) رژیم های سیاسی،حقوق فردی و آزادی های عمومی ،تفکیک قوا و پارلمان یا

 21/10/97 تاریخ برگزازی: آزمون تثبیت ـ (8آزمون شماره ) مواد درسی

 .International law ( International crimes , International treaties, law of seas زبان تخصصی

 حقوق بین الملل خصوصی
صالحیت قانون گذاری -دسته های ارتباط -مکاتب تعارض قوانین روش حل تعارض قوانینتعارض قوانین و اصطالحات مربوطه / 

 و قضایی
  300تا 246سقوط تعهدات مواد  حقوق تعهدات

 حقوق بین الملل عمومی
-هامسئولیت بین المللی دولت -اساسنامه دیوان کیفری بین المللی-دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی

 حقوق سازمانهای بین المللی-آرای صادره از دیوان بین المللی دادگستری-دیوان بین المللی دادگستری

 تست(3رهبری و قوه مجریه بودجه بندی کنکور ) حقوق اساسی

 05/11/97 تاریخ برگزازی: آزمون تثبیت ـ (9آزمون شماره ) مواد درسی

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

 حقوق بین الملل خصوصی
 قاعده ی ایرانی حل تعارض )توصیف ها ، احاله ،تاثیر بین المللی حق( 

 نسبت به قانون در تعارض قوانیننظم عمومی و تقلب 

 337تا  301موار  حقوق تعهدات

 جانشینی سازمانها-اقدامات یکجانبه سازمانهای بین المللی-مسئولیت و تعهدات سازمانها-حقوق سازمانهای بین المللی  حقوق بین الملل عمومی
 

 تست(3،بودجه بندی کنکور )قوه مقننه و شورای نگهبان از کتاب هاشمی و قانون اساسی  حقوق اساسی

 19/11/97 تاریخ برگزازی: (10آزمون شماره ) مواد درسی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  زبان تخصصی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق بین الملل خصوصی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق تعهدات

 8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق بین الملل عمومی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق اساسی

 03/12/97 تاریخ برگزازی: ( 11آزمون شماره ) مواد درسی

 Criminal law / elements of criminal law / torts / kind of crimes / mens rea actus reus زبان تخصصی
/Constitutional law. 

 حقوق بین الملل خصوصی/شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آنهااسناد و قرارداد ها / قانون مدنی ایران در خصوص  حقوق بین الملل خصوصی

 حقوق تعهدات
مسئولیت مدنی )قانون مسئولیت مدنی قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله ی نقلیه موتوری در 

 و قانون موجبات ضمان مباحث مربوطه( 87 مقابل اشخاص ثالث مصوب
 حقوق هوا و فضا-حقوق تنگه های بین المللی-حقوق رودخانه ها-حقوق دریاها حقوق بین الملل عمومی

 تست(5قوه قضائبه و نهاد های اساسی خاص و متن قانون اساسی و قانون اساسی ،بودجه بندی کنکور ) حقوق اساسی
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 17/12/97 تاریخ برگزازی: جامع آزمون (12آزمون شماره )

 11و  9و  8مرور آزمونهای  زبان تخصصی

 11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق بین الملل خصوصی

 11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق تعهدات

 11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق بین الملل عمومی

 11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق اساسی

 16/01/98 تاریخ برگزازی: آزمون جامع (13آزمون شماره )

 23/01/98 تاریخ برگزازی: آزمون جامع (14آزمون شماره )

 30/01/98 تاریخ برگزازی: آزمون جامع (15آزمون شماره )

 


