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 )گرایش حقوق عمومی( 98کارشناسی ارشد سالبودجه بندی آزمون های آزمایشی 
 30/06/97تاريخ برگزاري:   (1آزمون شماره ) مواد درسی      

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

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

 حقوق بين المللی عمومی
تاري چه حقوق بین -بین المللاشخخخ ار در حقوق -مکاتب حقوق بین الملل-مبانی حقوق بین الملل-منابع حقوق بین الملل

 الملل

 عاديانواع آن و وجوه تمايز آن با قانون -قانون اساسی در مفهوم عام و دالئل ظهور-ويژگی هاي حقوق اساسی حقوق اساسی

 کلیات / مقامات اداري کشور )رهبر / رئیس جمهور/ معاونان و هیات وزراء( . حقوق اداری

 13/07/97تاريخ برگزاري:  ( 2آزمون شماره ) مواد درسی

 Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی

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

 عمومیحقوق بين المللی 
شور ملل متحد-سازمان ملل متحد و ارکان آن-جامعه ملل و ارکان آن سی-من سیا شر و میثاق حقوق مدنی و  میثاق -حقوق ب

 نسل هاي حقوق بش-اجتماعی فرهنگی حقوق اقتصادي

 حقوق فردي و آزادي هاي عمومی-رژيم هاي سیاسی-دولت ها و کشورها و اشکال آن حقوق اساسی

 هاي اداري / سازمان هاي اداري غیر متمرکز .سازمان  حقوق اداری

 27/07/97تاريخ برگزاري:  ( 3آزمون شماره ) مواد درسی

 Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

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

 حقوق بين المللی عمومی
سیونهاي چهارگانه ژنو  ستانه و کنوان شردو سازمانهاي بین المللی-1949حقوق ب شردر  ارکان و کارکرد -ارکان مبتنی بر حقوق ب

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

 تفکیک قوا و پارلمان يا دستگاه قانونگذاري حقوق اساسی

 اعمال اداري / اعمال و مقررات دولتی  حقوق اداری

 18/08/97تاريخ برگزاري:  ( 4آزمون شماره ) مواد درسی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  زبان تخصصی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  متون فقه

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق بين المللی عمومی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق اساسی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق اداری

 09/09/97تاريخ برگزاري:  ( 5آزمون شماره ) مواد درسی

 . Common law  / Statutory law زبان تخصصی

 وديعه / عاريه / مساقات / اجاره / وکالت . متون فقه

 حقوق معاهدات،حقوق ديپلماتیک با عنايت به کنوانسیون حقوق ديپلماتیک و روابط کنسولی حقوق بين المللی عمومی

 حقوق اساسی
عمومی،تفکیک قوا و پارلمان يا دستگاه قانونگذاري ، بودجه بندي کنکور رژيم هاي سیاسی،حقوق فردي و آزادي هاي 

 تست(2)

 مسئولیت مدنی ودادرسی اداري  حقوق اداری

 23/09/97تاريخ برگزاري:  (6آزمون شماره ) مواد درسی

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

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

 حقوق بين المللی عمومی
تاري چه حقوق بین -اشخخخ ار در حقوق بین الملل-مکاتب حقوق بین الملل-مبانی حقوق بین الملل-منابع حقوق بین الملل

شور ملل متحد-سازمان ملل متحد و ارکان آن-جامعه ملل و ارکان آن -الملل سی-من سیا شر و میثاق حقوق مدنی و  -حقوق ب

 نسل هاي حقوق بشر-میثاق حقوق اقتصادي اجتماعی فرهنگی
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 حقوق اساسی
قانون عادي(دولت کشور و ويژگی هاي حقوق اساسی،قانون اساسی )در مفهوم عام و دالئل ظهور،انواع آن و وجوه تمايز ان با 

 تست( 1( اشکال آن ،بودجه بندي کنکور

 حقوق اداری
کلیات / مقامات اداري کشخخور )رهبر / رئیس جمهور/ معاونان و هیات وزراء( / سخخازمان هاي اداري / سخخازمان هاي اداري غیر 

 متمرکز .

 07/10/97تاريخ برگزاري:  (7آزمون شماره ) مواد درسی

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

 حواله / کفالت / صلح / شرکت / مضاربه/ وديعه / عاريه / مساقات / اجاره / وکالت . متون فقه

 حقوق بين المللی عمومی
سیونهاي چهارگانه ژنو  ستانه و کنوان شردو شردر -1949حقوق ب ارکان و کارکرد -سازمانهاي بین المللیارکان مبتنی بر حقوق ب

حقوق معاهدات،حقوق ديپلماتیک با عنايت به کنوانسیون  -حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی-شوراي حقوق بشر

 حقوق ديپلماتیک و روابط کنسولی

 حقوق اساسی
دستگاه قانونگذاري ، بودجه بندي کنکور رژيم هاي سیاسی ، حقوق فردي و آزادي ها ي عمومی ، تفکیک قوا و پارلمان يا 

 تست(2)

 اعمال اداري / اعمال و مقررات دولتی / مسئولیت مدنی ودادرسی اداري . حقوق اداری

 21/10/97تاريخ برگزاري:  آزمون تثبیت خ (8آزمون شماره ) مواد درسی

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

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

 حقوق بين المللی عمومی
سیدگی به جنايات بین المللی سنامه ديوان کیفري بین المللی-ديوان کیفري بین المللی و ر سا سئولیت بین المللی دولت -ا م

 حقوق سازمانهاي بین المللی-آراي صادره از ديوان بین المللی دادگستري-المللی دادگستريديوان بین -ها

 تست(3رهبري و قوه مجريه ، بودجه بندي کنکور ) حقوق اساسی

 است دام دولتی  / مسئولیت مدنی ودادرسی اداري . حقوق اداری

 05/11/97تاريخ برگزاري:  آزمون تثبیت خ (9آزمون شماره ) مواد درسی

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

 ايالء و ظهار./لعان / نکاح / طالق / خلع و مبارات . متون فقه

 جانشینی سازمانها-اقدامات يکجانبه سازمانهاي بین المللی-مسئولیت و تعهدات سازمانها-حقوق سازمانهاي بین المللی  حقوق بين المللی عمومی

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

 مديريت خدمات کشوري.ت لفات اداري و قانون  حقوق اداری

 19/11/97تاريخ برگزاري:  (10آزمون شماره ) مواد درسی

  8و  7و  6مرور آزمونهاي  زبان تخصصی

  8و  7و  6مرور آزمونهاي  متون فقه

  8و  7و  6مرور آزمونهاي  حقوق بين المللی عمومی

  8و  7و  6مرور آزمونهاي  حقوق اساسی

  8و  7و  6مرور آزمونهاي  حقوق اداری

 03/12/97تاريخ برگزاري:  ( 11آزمون شماره ) مواد درسی

 زبان تخصصی
 

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

 حدود / قصار / ديات متون فقه

 حقوق هوا و فضا-حقوق تنگه هاي بین المللی-حقوق رودخانه ها-درياهاحقوق  حقوق بين المللی عمومی

 تست(5قوه قضائیه و نهاد هاي اساسی خار و متن قانون اساسی و قانون اساسی ،بودجه بندي کنکور ) حقوق اساسی

 مسئولیت مدنی ودادرسی اداري / ت لفات اداري و قانون مديريت خدمات کشوري. حقوق اداری

 17/12/97تاريخ برگزاري:  (12آزمون شماره ) مواد درسی
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 11و  9و  8مرور آزمونهاي  زبان تخصصی

 11و  9و  8مرور آزمونهاي  متون فقه

 11و  9و  8مرور آزمونهاي  حقوق بين المللی عمومی

 11و  9و  8مرور آزمونهاي  حقوق اساسی

 11و  9و  8مرور آزمونهاي  حقوق اداری

 16/01/98تاريخ برگزاري:  آزمون جامع (13آزمون شماره )

 23/01/98تاريخ برگزاري:  آزمون جامع (14آزمون شماره )

 30/01/98تاريخ برگزاري:  آزمون جامع (15آزمون شماره )

 


