برنامه آزمونهای آزمايشی
کارشناسی ارشد حقوق ( 79کليه گرايشها )
تاريخ 76/11/28:

آزمون شماره 1

محتوای آزمون

نام درس
متون حقوقی
متون فقه
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق بين المل عمومی
حقوق اساسی
حقوق بين المل خصوصی
حقوق تعهدات
حقوق اداری
حقوق جزا
آيين دادرسی کيفری

Contract law
متاجر
مواد  3-383قانون مدنی قانون تشکيالت اوقاف و امور خيريه
کليات  ،صالحيت  ،وکالت در دعاوی  ،دادخواست  ،بهای خواسته  ،جريان دادخواست و ابالغ مواد  3-80قانون آيين دادرسی
مدنی ) قانون شوراهای ح اختالف قانون ديوان عدالت اداری 93
شرکتهای سهامی مواد  3-336اليحه اصالحی قانون تجارت ) 3081
تاريخچه و کليات حقوق بين المل
حاکميت و رهبری
تابعيت
مواد  380-303قانون مدنی
سازمان اداری کشور مقامات عالی  ،سازمان اداری در شهرستانها و موسسات عمومی )
مواد  3 -309قانون مجازات اسالمی
مواد  3 -333قانون آيين دادرسی کيفری

تاريخ 76/11/12 :

آزمون شماره 2

نام درس
متون حقوقی
متون فقه
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی

محتوای آزمون
criminal law
دين  ،رهن  ،حجر  ،ضمان  ،حواله  ،کفاله  ،صلح و شرکه
مواد  380-033قانون مدنی
ايرادات و موانع  ،جلسه دادرسی  ،توقيف و استرداد دعوا  ،امور اتفاقی و تامين دليل

ملواد 88-351قلانون آيلين دادرسلی

مدنی)
حقوق تجارت
حقوق بين المل عمومی
حقوق اساسی

شرکتهای سهامی مواد  331-398اليحه اصالحی قانون تجارت ) 3081
منابع حقوق بين المل

حقوق معاهدات  ،عرف  ،اصول کلی حقوق  ،رويه قضايی  ،دکترين )

قوه مقننه

حقوق بين المل خصوصی

اقامتگاه و و ضعيت بيگانگان

حقوق تعهدات

مواد  303-360قانون مدنی

حقوق اداری

پليس اداری  ،امور عمومی  ،شخصيت حقوقی سازمانها و اعمال حقوقی اداری  ،مسووليت مدنی دولت و مستخدمين عملومی
قانون تقسيمات کشوری

حقوق جزا
آيين دادرسی کيفری

مواد  383 -388قانون مجازات اسالمی
مواد  330 - 336قانون آيين دادرسی کيفری

تاريخ76/11/26:

آزمون شماره 3

نام درس
متون حقوقی
متون فقه
حقوق مدنی

محتوای آزمون
Contract law+ criminal law
مضاربه ،وديعه ،عاريه ،مزارعه ،مساقات ،اجاره ،وکاله ،جعاله
مواد  033-851قانون مدنی قانون مسؤوليت مدنی قانون اصالح قانون بيمه اجباری مسووليت مدنی دارندگان وسلاي نقليله
موتوری زمينی در مقاب شخص ثالث

آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق بين المل عمومی
حقوق اساسی
حقوق بين المل خصوصی
حقوق تعهدات
حقوق اداری
حقوق جزا
آيين دادرسی کيفری

دعاوی تصرف ،سازش و رسيدگی به دالي

مواد  358 -398قانون آيين دادرسی مدنی )

شرکتهای سهامی مواد  313-033 399-383اليحه اصالحی قانون تجارت  )3081قانون بورس و اوراق بهادار
تابعين حقوق بينالمل

دولتها ،سازمانها و )...

قوه مجريه
کليات و تاريخ تحول تعارض قوانين
مواد  368-033قانون مدنی
قانون مديريت خدمات کشوری
مواد  389 -881قانون مجازات اسالمی
مواد  331 - 008قانون آيين دادرسی کيفری

تاريخ 76/12/11

آزمون شماره 4

نام درس
متون حقوقی
متون فقه
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی

محتوای آزمون
International Law
نکاح و طالق
مواد  858-636قانون مدنی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  63و  16قانون تملک آپارتمانها
رای و تجديد نظرخواهی مواد  395 -065قانون آيين دادرسی مدنی )

حقوق تجارت

ساير شرکتها

حقوق بين المل عمومی

حقوق درياها

حقوق اساسی
حقوق بين المل خصوصی
حقوق تعهدات

مواد  98-333قانون تجارت )

قوه قضاييه و نهادهای خاص
رابطه بين سيستمهای ح تعارض توصيف ها ،احاله ،تعارضهای متحرک ،تعارض صريح و مخفی بين سيستمهای ح تعارض)
مواد  033-001قانون مدنی

قانون مسووليت مدنی قانون اصالح قانون بيمه اجباری مسووليت مدنی دارندگان وسلاي نقليله

موتوری زمينی در مقاب شخص ثالث مصوب 81
حقوق اداری
حقوق جزا
آيين دادرسی کيفری

قانون بخش تعاونی اقتصاد ايران

قانون استخدام کشوری
مواد  888 – 138قانون مجازات اسالمی
مواد  005 - 835قانون آيين دادرسی کيفری

تاريخ 76/12/24 :

آزمون شماره 5

محتوای آزمون

نام درس
متون حقوقی

Public Law

متون فقه

وصايا و ميراث

حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق بين المل عمومی
حقوق اساسی
حقوق بين المل خصوصی
حقوق تعهدات
حقوق اداری

مواد  631-831قانون مدنی
فرجام فرجا م خواهی ،اعتراض ثالث ،اعاده دادرسی) و مواعد مواد  066 – 850قانون آيين دادرسی مدنی )
اسناد تجاری چک ،سفته ،برات) مواد  330-008قانون تجارت) قانون صدور چک
ح و فص مسالمت آميز اختالفات بينالمللی و حقوق بينالمل اقتصادی
کليات حقوق اساسی گفتارهای 3-5از کتاب بايستههای حقوق اساسی دکتر ابوالفض قاضی)
اجرای قانون صالحيتدار نحوه اجرای قانون خارجی ،موانع اجرای قانون خارجی و )...
مواد  008-095قانون مدنی
قوانين ديوان عدالت اداری ،گزينش ،خدمت نيمه وقت بانوان ،بازرسی ک کشور  ،ممنوعيت تصدی بيش از يک شغ و قانون
اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده 93

حقوق جزا
آيين دادرسی کيفری

مواد 898 - 631کتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمی
مواد  836 - 513قانون آيين دادرسی کيفری

تاريخ 79/1/16 :

آزمون شماره 6

نام درس
متون حقوقی
متون فقه
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی

محتوای آزمون
International Law + Public Law
حدود  ،قصاص و ديات
مواد  838 -3356قانون مدنی قانون حمايت خانواده 93
داوری  ،هزينه دادرسی و مطالبه خسارت مواد  858-539قانون آيين دادرسی مدنی) قانون نحوهی اجرای محکوميت های
مالی  98قانون اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

ورشکستگی مواد  833-515قانون تجارت) قانون اداره تصفيه امور ورشکستگی تجار و اعمال تجاری مواد 005-833 3-39
قانون تجارت) قانون ثبت عالئم و اختراعات قانون راجع به دالالن

حقوق بين المل عمومی
حقوق اساسی
حقوق بين المل خصوصی
حقوق تعهدات
حقوق اداری
حقوق جزا
آيين دادرسی کيفری

حقوق ديپلماتيک و کنسولی  ،مسووليت بين المللی  ،حقوق جنگ و حقوق هوا و فضا
کليات حقوق اساسی گفتارهای 6الی آخ ر از کتاب بايستههای حقوق اساسی دکتر ابوالفض قاضی)
مسائ مهم تعارض قوانين احوال شخصيه  ،اموال  ،اسناد و قرارداد ها )
مواد  096-851قانون مدنی
آيين نامه های استخدام پيمانی  ،مرخصی ها  ،ماموريت  ،حضور و غياب کارکنان دولت و قانون رسيدگی به تخلفات اداری
مواد 638 - 185کتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمی
مواد  513 - 699قانون آيين دادرسی کيفری

آزمونهای شماره  7و  8جامع و کلی خواهد بود و به ترتیب در مورخ  32و  23فروردین ماه  77برگزار خواهد شد.

