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 )گرایش حقوق تجارت بین الملل( 98کارشناسی ارشد سالبودجه بندی آزمون های آزمایشی 
 30/06/97تاریخ برگزاری:   (1آزمون شماره ) مواد درسی

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

 قانون امور حسبی. 161تا  1مواد  (/1256تا  1207مواد و  1033تا  956)اشخاص ، مواد 1مدنی  حقوق مدنی

 حقوق تجارت
( / قرارداد 376تا  357( / حق العمل کاری )مواد 355تا  335( / داللی )مواد 19تا  1تاجر و معامالت تجاری : کلیات )مواد 

 ( .394تا  377حمل و نقل )مواد 

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

 الملل

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

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

 .Contents of contracts( Terms, conditions) زبان تخصصی

 ( / قانون تملک آپارتمان ها . 182تا  11)اموال، مواد  2مدنی  حقوق مدنی

 ( / قانون ثبت اختراعات .411تا  402( / ضمانت )مواد  401تا  395قائم مقام تجارتی )مواد  حقوق تجارت

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

 نسل های حقوق بشر-حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی

 حقوق بین الملل خصوصی
صی صو صوص-فواید حقوق بین الملل خ صول و مبانی -تابعیت تابعیت در حقوق بین الملل و رویکرد قانونگذار ایرانی در خ ا

 تابعیت

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

 .Breach of contracts  / Capacity زبان تخصصی

 300تا  183قراردادها ،مواد  ی)قواعد عموم 3 یمدنقانون حمایت از مولفان،مصنفان  و هنرمندان /  حقوق مدنی

 الیحه اصالحی قانون تجارت(. 300تا  1خاص )مواد شرکت سهامی عام و  حقوق تجارت

 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

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

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

 3و2و1مرور آزمون مرحله  زبان تخصصی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق مدنی

 و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق تجارت

 3و  2و  1مرور آزمونهای  حقوق بین الملل عمومی

 3و2و1مرور آزمون مرحله  حقوق بین الملل خصوصی

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

 . Common law  / Statutory law زبان تخصصی

 (.1339مدنی سال )مسئولیت مدنی / قانون مسئولیت  4مدنی  حقوق مدنی

 قانون تجارت( / قانون راجع به ثبت شرکت ها. 222تا  94سایر شرکت های تجارتی )مواد  حقوق تجارت

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

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

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

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

 ( / قانون تملک آپارتمان ها  182تا  11)اموال، مواد  2( / مدنی 1256تا  1207و مواد  1033تا  956)اشخاص ، مواد 1مدنی  حقوق مدنی

 حقوق تجارت
قرارداد ( / 376تا  357( / حق العمل کاری )مواد 355تا  335( / داللی )مواد 19تا  1تاجر و معامالت تجاری : کلیات )مواد 

قل )مواد  جارتی )مواد 394تا  377حمل و ن قام ت قائم م نت )مواد  401تا  395(  /  قانون ثبت 411تا  402( / ضخخخما  / )

 اختراعات .
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 حقوق بین الملل عمومی
تاریخچه حقوق بین -شخخخاص در حقوق بین المللا-کاتب حقوق بین المللم-ین المللمبانی حقوق ب-منابع حقوق بین الملل

-یثاق حقوق مدنی و سیاسیحقوق بشر و م-حدمنشور ملل مت-تحد و ارکان آنسازمان ملل م-جامعه ملل و ارکان آن -الملل

 سل های حقوق بشرن-میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی

 حقوق بین الملل خصوصی
ق بین الملل فواید حقو -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

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

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

 حقوق مدنی
 (/300تا  183)قواعد عمومی قراردادها ،مواد  3مولفان،مصنفان و هنرمندان / مدنی قانون حمایت از 

 (.1339)مسئولیت مدنی / قانون مسئولیت مدنی سال  4مدنی 

 حقوق تجارت
قانون  222تا  94الیحه اصالحی قانون تجارت( / سایر شرکت های تجارتی )مواد  300تا  1شرکت سهامی عام و خاص )مواد 

 قانون راجع به ثبت شرکت ها. تجارت( /

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

به حقوق معاهدات،حقوق دیپلماتیک با عنایت  -حل و فصخخخل مسخخخالمت آمیز اختالفات بین المللی-شخخخورای حقوق بشخخخر

 کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و روابط کنسولی

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

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

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

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

 (1206تا  1031 ( / حقوق خانواده )مواد 337تا   301قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری ) حقوق مدنی

 قانون تجارت( . 222تا  94شرکت های تجاری )الیحه اصالحی /مواد  حقوق تجارت

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

 حقوق سازمانهای بین المللی-صادره از دیوان بین المللی دادگستریآرای -دیوان بین المللی دادگستری-ها

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

 و قضائی

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

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

 (807تا  338)مواد  76و  56/قانون روابط موجر و مستاجر  2و  1عقود معین   حقوق مدنی

 حقوق تجارت
سناد تجاری: برات )مواد  سفته )مواد 306تا  223ا سناد در وجه  317تا  310)مواد ( / چک 309تا  307( /  ( / مرور زمان و ا

 ( / قانون صدور چک .334تا  318حامل )مواد 

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

 حقوق بین الملل خصوصی
 تعارض )توصیف ها ،قاعده ی ایرانی حل 

 احاله،تاثیر بین المللی حق( 

 نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون در تعارض قوانین

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

  8و  7و  6مرور آزمونهای  زبان تخصصی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق مدنی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق تجارت

 8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق بین الملل عمومی

  8و  7و  6مرور آزمونهای  حقوق بین الملل خصوصی

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

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

 

 حقوق مدنی
تا آخر  162ماده  /(942تا  808ارث و وصخخیت و اخذ به شخخفعه / قانون راجع به احوال شخخخصخخیه ایرانیان  یر شخخیعه )مواد 

 قانون امور حسبی.

 ( / قانون و آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی. 575تا  412ورشکستی )مواد  حقوق تجارت

 حقوق هوا و فضا-حقوق تنگه های بین المللی-حقوق رودخانه ها-حقوق دریاها الملل عمومیحقوق بین 
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 حقوق بین الملل خصوصی
اسناد وقرارداد ها /قانون مدنی ایران در خصوص  حقوق بین الملل خصوصی/شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم  بر

 آنها

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

11و  9و  8مرور آزمونهای زبان تخصصی
11و  9و  8مرور آزمونهای حقوق مدنی

11و  9و  8مرور آزمونهای حقوق تجارت
11و  9و  8مرور آزمونهای حقوق بین الملل عمومی

11و  9و  8مرور آزمونهای  حقوق بین الملل خصوصی
آزمون جامع(13آزمون شماره )

آزمون جامع(14آزمون شماره )

آزمون جامع(15آزمون شماره )

تاریخ برگزارى:98/01/16 

تاریخ برگزارى:98/01/23 

تاریخ برگزارى:98/01/30 


