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 )گرایش حقوق جزا و جرم شناسی( 98کارشناسی ارشد سالبودجه بندی آزمون های آزمایشی 
 30/06/97تاریخ برگزاری:   (1آزمون شماره ) مواد درسی

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

 شهادت / وقف/ عطیه/جهاد.قضا /  متون فقه

 حقوق جزای عمومی
پدیده جنایی و علل آن / واکنش اجتمعی علیه پدیده جنایی / تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده اجتماعی / تحول حقوق 

 کیفری در پرتوی اندیشه های دیرین .

 حقوق جزای اختصاصی

 جرایم علیه اشخاص:

 جسمانی اشخاص.فصل اول:عنصر مادی جرایم علیه تمامیت 

  فصل دوم:عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.

 آیین دادرسی کیفری
تا  418کلیات آیین دادرسی کیفری / دعاوی عمومی و خصوصی / دادسرا و حدود صالحیت آن/ ضابطان و تکالیف آنان . مواد 

 63تا  1و مواد  407و  406و مواد 420

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

 .Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی

 تجارت / دین / رهن / حجر / ضمان . متون فقه

 حقوق جزای عمومی
تحول حقوق کیفری در حقوق معاصر / بزه و بزهکاری / عناصر تشکیل دهنده جرم / لزوم عنصر قانونی / زوال عنصر قانونی / 

 مادی / عنصر روانی .عنصر 

 حقوق جزای اختصاصی

 فصل سوم: مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص .

 جرایم علیه اشخاص :

موانع مسئئلولیت کیفری  / همکاری در ارتکاج جرایم علیه تمامیت جسئئمانی / راه های ا جات جرایم علیه تمامیت جسئئمانی  

 اشخاص / قانون مجارزه با قاچاق انسان .

 آیین دادرسی کیفری
احاله / رای غیابی و واخواهی / وظایف و اختیارات دادستان / اختیارات بازپرس و حدود آن/ اقدامات / بازپرس و دادستان پس 

 284تا  262و مواد  123تا  64و مواد  261تا  217از ختم مذاکرات . مواد 

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

 .Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

 حواله / کفالت / صلح / شرکت / مضاربه. متون فقه

 (. 159تا  140طجقه بندی جرائم بر حسب عنصر قانونی ، مادی ، روانی / بزهکاری و مسلولیت کیفری)مواد  حقوق جزای عمومی

 حقوق جزای اختصاصی
افترا / قذف / نشر اکاذیب / افشای اسرار حرفه ای / هتک حرمت / مزاحمت تلفنی / تهدید / سایر جرائم علیه اشخاص )توهین / 

 توقیف یا اخفای غیر قانونی / سلب حقوق و آزادی مردم / آدم ربایی / قاچاق انسان / جرایم جنسی به عنف و اکراه(.

 آیین دادرسی کیفری

 الئئئکئئئتئئئرونئئئیئئئکئئئی .وظئئئایئئئف و اخئئئتئئئیئئئارات دادسئئئئئتئئئان کئئئل کشئئئئئور / دادرسئئئئئی 

 معاینه محل : تحقیق محلی / بازپرسی و کارشناسی / احضار.

 . 698تا  649و مواد  293تا  288مواد 

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

 3و2و1مرور آزمون مرحله  زبان تخصصی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  متون فقه

 3و2و1 مرور آزمون مرحله حقوق جزای عمومی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق جزای اختصاصی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  آیین دادرسی کیفری

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

 . Common law  / Statutory law زبان تخصصی

 ودیعه / عاریه / مساقات / اجاره / وکالت . متون فقه

  1392مفهوم عنصر روانی، مادی / مسلولیت کیفری به علت رفتار دیگری ،قانون حمایت خانواده مصوج  حقوق جزای عمومی

 حقوق جزای اختصاصی

 جرایم علیه اموال و مالکیت : 

( / قانون  596تا  588قانون تشئئئدید مجازات مرتکجین ارتشئئئات و اختالس و کالهجرداری )مواد  4و  2و  1کالهجرداری:ماده 

 ( / قانون راجع به انتقال مال غیر.667تا  651اشخاصی که برای بردن مال غیر تجانی می نمایند )مواد مجازات 
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 آیین دادرسی کیفری
معاینه محل : تحقیق محلی / بازپرسی و کارشناسی / احضار / جلب / تحقیق از متهم / تحقیق از شهود / ترتیب رسیدگی / مواد 

 . 373تا  285و مواد  216تا  123

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

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

 حجر / ضمان . قضا / شهادت / وقف/ عطیه/ تجارت / دین / رهن / متون فقه

 حقوق جزای عمومی

پدیده جنایی و علل آن / واکنش اجتمعی علیه پدیده جنایی / تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده اجتماعی / تحول حقوق 

شکیل دهنده جرم /  صر ت صر / بزه و بزهکاری / عنا شه های دیرین / تحول حقوق کیفری در حقوق معا کیفری در پرتوی اندی

 قانونی / زوال عنصر قانونی / عنصر مادی / عنصر روانی .لزوم عنصر 

 حقوق جزای اختصاصی

 فصل اول:عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.

 فصل دوم:عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.

 فصل سوم: مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص .

 جرایم علیه اشخاص :

موانع مسئئلولیت کیفری  / همکاری در ارتکاج جرایم علیه تمامیت جسئئمانی / راه های ا جات جرایم علیه تمامیت جسئئمانی  

 اشخاص / قانون مجارزه با قاچاق انسان .

 آیین دادرسی کیفری

ضابطان و تکالیف  صالحیت آن/  سرا و حدود  صی / داد صو سی کیفری / دعاوی عمومی و خ آنان / احاله / رای کلیات آیین دادر

غیابی و واخواهی / وظایف و اختیارات دادسئئئتان / اختیارات بازپرس و حدود آن/ اقدامات / بازپرس و دادسئئئتان پس از ختم 

 مئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئذاکئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرات .

 . 261تا  217و مواد  63تا  1و مواد  407و  406و مواد 420تا  418مواد 

 . 284تا  262و مواد  123تا  64و مواد  261تا  217مواد 

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

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

 حواله / کفالت / صلح / شرکت / مضاربه/ ودیعه / عاریه / مساقات / اجاره / وکالت . متون فقه

 حقوق جزای عمومی
( / مفهوم عنصر  159تا  140عنصر قانونی ، مادی ، روانی / بزهکاری و مسلولیت کیفری)مواد طجقه بندی جرائم بر حسب 

 . 1392روانی، مادی / مسلولیت کیفری به علت رفتار دیگری ،قانون حمایت خانواده مصوج 

 حقوق جزای اختصاصی

سایر جرائم علیه اشخاص )توهین / افترا / قذف / نشر اکاذیب / افشای اسرار حرفه ای / هتک حرمت / مزاحمت تلفنی / تهدید / 

 توقیف یا اخفای غیر قانونی / سلب حقوق و آزادی مردم / آدم ربایی / قاچاق انسان / جرایم جنسی به عنف و اکراه( 

 جرایم علیه اموال و مالکیت : 

( / قانون  596تا  588قانون تشئئئدید مجازات مرتکجین ارتشئئئات و اختالس و کالهجرداری )مواد  4و  2و  1اری:ماده کالهجرد

( / قانون راجع به انتقال مال غیر/ قانون مجازات 667تا  651مجازات اشئئخاصئئی که برای بردن مال غیر تجانی می نمایند )مواد 

 ی می نمایند / قانون مجازات تجانی در معامالتاشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرف

 آیین دادرسی کیفری

ضار /  سی / اح شنا سی و کار سی الکترونیکی / معاینه محل : تحقیق محلی / بازپر شور / دادر ستان کل ک وظایف و اختیارات داد

سیدگی / مواد  شهود / ترتیب ر و مواد  293تا  288/ مواد  373تا  285و مواد  216تا  123جلب / تحقیق از متهم / تحقیق از 

 . 698تا  649

 21/10/97تاریخ برگزاری:  آزمون تثجیت ئ (8آزمون شماره ) مواد درسی

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

 احیات / موات . /شفعه / جعاله / وصیت / ارث / اقرار / غصب / لقطه  متون فقه

 (159تا  146( و )95تا  88اسجاج مانع مسلولیت کیفری / اداره عدم مسلولیت کیفری اطفال .)مواد  حقوق جزای عمومی

 حقوق جزای اختصاصی

 جرایم علیه اموال و مالکیت :

سناد و امالک / مواد  109تا  105مواد  / سناد و امالک  117و  116قانون  جت ا  قانون تجارت الکترونیک/ 67ماده /قانون  جت ا

 قانون تشدید مجازات مرتکجین ارتشات و اختالس و کالهجرداری. 6و  5خیانت در امانت: ماده 

 . 288تا  267سرقت: ) سرقت موستوجب حد و سرقت تعزیری ( /سرقت رایانه ای / مواد 

صی که در  شخا صدور چک / قانون مجازات ا شدنی: قانون  صری فعالیت غیر مجاز می صدور چک پرداخت ن سمعی و ب امور 

 نمایند / قانون مجارزه با پولشویی .

 آیین دادرسی کیفری
تشکیالت صالحیت دادگاه های کیفری / رسیدگی در دادگاه های کیفری / صدور رای / آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح / 

 . 648تا  571و مواد  381تا  374و مواد  257تا  35و مواد  317تا  249مواد 
 05/11/97تاریخ برگزاری:  آزمون تثجیت ئ (9آزمون شماره ) مواد درسی
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زبان تخصصی
International law (Non- govermental organization , Human rights , Humanitarian 
law , International court of justice , International criminal court , Responsibility of 
states).

ن / نکاح / طالق / خلع و مجارات /ایالت و ظهار.لعامتون فقه

( 95تا  14حکم به تعیین مجازات ها / تعویق مجازات ها . )مواد حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

  515تا  498جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: مواد 

 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح .  28تا  17جرایم علیه امنیت کشور / مواد 

جعل و استفاده از سند مجعول: قانون حمایت خانواده / قانون مجارزه با قاچاق کاال و ارز به همراه اصالحیه آن .

 .522تا  518قلب سکه و ترویج سکه قلب / مواد 

 . 596تا  588ازات مرتکجین ارتشات و اختالس و کالهجرداری/ مواد قانون تشدید مج 3رشا و ارتشات: ماده 

 آیین دادرسی کیفری
تشکیالت صالحیت دادگاه های کیفری / رسیدگی در دادگاه های کیفری / صدور رای / آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح / 

 . 648تا  571و مواد  381تا  374و مواد  257تا  35و مواد  317تا  249مواد 

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

 8و  7و  6مرور آزمونهای زبان تخصصی

 8و  7و  6مرور آزمونهای متون فقه

8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق جزای عمومی

8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق جزای اختصاصی

8و  7و  6مرور آزمونهای  آیین دادرسی کیفری

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

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

حدود / قصاص / دیات متون فقه

 حقوق جزای عمومی
مجازات / تعدد و تکرار جرم / تعویق / تعلیق / آزادی مشروط / سقوط مجازات . )موادکیفیات مخففه / جایگزین حجس تشدید 

 ( 95تا  14( و ) 135تا  122

حقوق جزای اختصاصی

/  تقصیرات مقامات و  557تا  555/ غصب عناوین و مشاغل، مواد  554تا  547فرار محجوسین قانونی و اخفای مقصرین ،مواد 

/ تمرد نسئئئجت به مامورین دولتی / جرایم  607تا  597/امتناع از انجام وظایف قانونی ،مواد  587تا  570مامورین دولتی ،مواد 

شهادت  سم و  ضد حقوق و تکالیف خانوادگی / ق ضد عفت و اخالق عمومی / جرایم بر  شخاص و اطفال / جرایم  علیه اموال و ا

 .784تا  729ر و ولگردی / قانون جرایم رایانه ای، مواد دروغ و افشای سر / تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قما

 . 244تا  217حدود: مواد 

. 461تا  426و مواد  425تا  421کیفیت رسیدگی در تجدیدظر / قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی / مواد آیین دادرسی کیفری

17/12/97تاریخ برگزاری: (12آزمون شماره )مواد درسی

11و  9و  8مرور آزمونهای تخصصیزبان 

11و  9و  8مرور آزمونهای متون فقه

11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق جزای عمومی

11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق جزای اختصاصی

11و  9و  8مرور آزمونهای  آیین دادرسی کیفری

آزمون جامع(13آزمون شماره )

آزمون جامع(14شماره )آزمون 

آزمون جامع(15آزمون شماره )

تاریخ برگزارى:98/01/23 
تاریخ برگزارى:98/01/30

تاریخ برگزارى:98/01/16 




