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  فصل اول  

  کلیات
  ]تر مطالعه شود با دقت هرچه تماملطفاً          [ 

  
های ورودی متعددی است که همه ساله در گستره نظـام آموزشـی              ازنتایج نوعیت  سیستم آموزشی منتج از ماهیت نظام کشور ، آزمون           

هایی در کلیت خـود تـا        جدای از اینکه چنین آزمون    . شود   ار می  برگز ی   دکتر وکشور و در مقاطع مختلف ، از جمله کارشناسی ارشد           
  : طرح چند مهم مطرح است  ،چه میزان با معیارهای یک نظام آموزشی قانونمند منطبق و پیامد چه نوع اهداف و نیازهایی است

  

یک آموزش اصـولی و  . دی امر است بی شک در هر جامعه و اجتماعی ، تعلیم و آموزش ، مهمترین وبا . بحث آموزشی است      ، اولین مهم 
  :کند  قانونمند دو مرحله را سپری می

   .آموزش آموختن ، یعنی آموزش آموختن دانشهای عمیق و بنیادی ، انطباق زمان ، مفیدِ واقع .1
اعـات و   تمـام ابـداعات ، اختر     . شـود     هـایی کـه سـبب خالقیـت و نـوع آوری مـی              آمـوزش  نوعیت   آموزش اندیشیدن ، یعنی تمتع از      .2

عـدم  . کنـد  اکتشافات عصاره و ماحصل این مرحله و کلیت چنین سیستم آموزشی است که انسان را قادر و محاط بر محیط پیرامون می                     
  .تمتع از چنین اصول آموزشی اسباب بیراهه و تسلیم به جبر است 

  

ریـزی درسـی ،      های نکتـه و تـست ،  برنامـه         های آمادگی متعددی تحت عناوین کالسهای آموزشی ، کالس         در کشور ما همه ساله دوره     
این امـر سـبب شـده اسـت     . شود  کنکورهای آزمایشی و مسایلی از این قبیل به وفور در شهرهای بزرگ ، به خصوص تهران برگزار می        

چرا کـه ،  . ء شوند اند ، به نوعی دچار خال  از چنین مسایلی به دور هستند یا آن را تجربه نکرده           انحاییکه حجم وسیعی از کسانی که به        
، انـد   به عللی بدان نرسیده     ، های دانشگاهی  هایی را که طی چند سال حضور در کالس         هنوز بسیاری بر این باورند که دریافتها و آموزش        

  . توانند فقط با چند جلسه کالس موردی بدان برسند  می
هـا و اطالعـات خـویش بـه      که به جمع آوری و تکمیل داده  ، به جای آن   ر از مشتبه معانی و خلط مبحث شده       بسیاری نیز دچار نوعی دیگ    

  .برند  صورت  دریافتهای موضوعی و عمیق برای همیشه فکر کنند ، به نکته و تست پناه می
  

های ورودی ، صرفاً منابع و جزواتی بود که اساتید طرح             از منابع طرح سوال آزمون     اریبسی  زمانی. بحث منابع آموزشی است       ، دومین مهم 
کردند که به تبع دسترسی بدان برای دانـشجویان دیگـر            ؤال دانشگاههای تهران و شهید بهشتی برای کالسهای آموزشی خود ارائه می           س

هر چند چنین معضلی بعضاً وجود دارد ، اما بسیاری از این منابع و جـزوات                . دانشگاهها ، به خصوص دانشجویان شهرستانی میسور نبود         
با وجـود ایـن ، بـسیاری از ایـن تالیفـات در هـدف ، نوعیـت و                    . اند    دانشگاهی ، تالیف و تصنیف و منتشر شده        اکنون در قالب کتابهای   

، تقـسیم و تفکیـک   بنـدی  بندی منابع آموزشی، عدم پالن عدم سطح. سبک نگارش ، فاقد سیستم کارا و قواعد همه جانبه نگارش است       
، سبب صعب فهـم و هـضم ، در     اری که از ویژگیهای محیط ما  است       کلف چنین آث  عالوه نثر مصنوع و مت    ه  موضوعی و دقیق مطالب ، ب     

شود که در کلیت  در نهایت چنین تداعی می. کند  است ، در بدو راه رنجور و مشمئز می     نتیجه ، خواننده را که به امیدی بدان وارد شده           
  .کمتر اقناع نیازهای تألیف رعایت شده باشد 

  

عدم آگاهی از طبـع و نـشرهای جدیـد و منـابع روز آموزشـی ، ارائـه بـسیار                     .  و دسترسی به منابع آموزشی است        بحث موازعه   ، سومین مهم 
ضعیف تا عدم ارائه منابع مذکور در سراسر کشور ، به خصوص در شهرستانهای دور افتاده و عدم تمکـن مـالی سـبب شـده اسـت کـه                              

   :بنابراین . بع مذکور غافل یا محروم بمانند حجم وسیعی از داوطلبان و دانشجویان از دسترسی به منا
  های آموزشی های آموزشی با توجه به ماهیت سیستم آموزشی و فلسفه کالس عدم نتیجه از کالس امکان   -الف 

  موزشیعدم استفاده بهینه داوطلبان از منابع آموزشی با توجه به پراکندگی منابع و بافت ناهمگن ، ثقیل وسنگین منابع آ امکان  -ب 
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سبب تفکر تهیه و تـدوین    ،عدم دسترسی همگانی از کتابها و منابع جدید آموزشی در سراسر کشور با توجه به عدم آگاهی و وسع مالی                امکان    -ج  
ز سـال   بـدین سـبب در نخـستین روزهـای پـایی          . نیاز کنـد     جزواتی شد که بتواند دانشجویان و داوطلبان را در سراسر کشور از هر کالس و کتابی بی                

  : ذیل نهادینه و نضج گرفت ها و خصوصیات ویژگی جزوات جامع دپارتمان حقوق و علوم سیاسی با تفکر و دیدگاه فوق ، با 1378
ر جمع آوری جمیع منابع، اعم از کتابها و جزوات اساتید طرح سؤال، منابع فرعی و احتمالی سؤال، حتی منابع تکمیلـی آموزشـی بـرای هـر درس در یکجـا ، د                                  .1

  .ریزی درسی دانشگاهها  و شورای عالی برنامهعلومهای وزارت  قالب یک جزوه ، بر پایه جدیدترین منابع طرح سؤال و بر اساس آخرین سرفصل
  . به صورت تفکیک موضوعی در پایان هر بحث آموزشی ،آوری و ذکر مواد قانون یا مجموعه قوانین بر حسب مورد جمع .2
های گذشته، از اولین آزمون تا آخرین آزمون به هنگام ارائه جزوات به صورت تفکیـک موضـوعی و طبقـه بنـدی              سؤاالت آزمون  آوری و ذکر مجموعه    جمع .3

   .شده در پایان هر بحث آموزشی
  . آمده است ]بند اول [  به شرحی است که در ذیل دپارتمان حقوق و علوم سیاسیبنابراین شیوه آرایش و ترکیب نگارش جزوات جامع 

  

   جزوات ساختار  -بند اول 
 . 1 بـه پـنج قـسمت تقـسیم شـده اسـت       اسـت ، خـود     هر جزوه بر اساس پالنی که در ابتدای آن آمده         .  است هر درس دارای یک جزوه    

   . شرح دروس ، مجموعه قوانین ، تست و آزمون  : شامل است از، به ترتیب  قسمت از جزوه  هر
   .است جزوهارائه که مبنا و هدف  می پردازد شرح درسو هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح   -الف

ع دانـشگاههای تهـران ، شـهید    منـاب : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل           
ع تر از سطح تمام آزمونهـای حقـوق اسـتفاده شـده اسـت، بـه        البته در سطحی جلوتر و بسیار وسی ، منابع موضوعی ، منابع مکمل و کمک آموزشی ،  بهشتی

گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریبا به همه سواالت امتحانی پاسخ صحیح داد ، در صورتی که برای به دست آوردن رتبه های برتر در هر امتحـانی         
بر این اساس نه تنها بـه هـیچ منبعـی آموزشـی نیـاز نخـواهیم                 .  می کند   در سطح کشور پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصدبه سواالت معموال کفایت            

داشت ، بلکه اگر بهینه و درست از آن استفاده شود ،  سطح داده ها و اطالعات هر خواننده  را به قدری ارتقاء خواهد داد که  موفقیت برای هـر آزمـون و                             
  . امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

چرا که ، شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضـوع پاسـخ صـحیح دهیـد     .  اهم مبنا و هدف ارائۀ جزوات است  توضیح و شرح درس 
چنین خاصیتی می توانـد ایـن توانـایی را نیـز برایتـان داشـته باشـد کـه بـه             . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

البته این مسبوق به این است که موضوعات مورد مطالعه ، با تـدقین              . هام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ را داشته باشید          پرسشهای مفهومی و ای   
بر این اساس توصیه می شود که اهم فعالیت مطالعۀ جزوات مصروف یادگیری عمیق و دقیـق توضـیح درسـها شـود و از                         . و تعمق وارد حافظه شود      

  . ه ای خودداری گردد پرداختن به امور حاشی
   . می پردازد  قوانینهر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس به  -ب

دربحث قوانین ،  ابتدا قانون پایه موضوع هر قسمت آمده است ، سپس قوانین ، مقررات و آیین نامه های مکمل و متمم  و در پاورقی ها نیز آرای وحـدت                        
هدف از ارائـه    . کند    بی نیاز می  نیز   را از داشتن هر گونه کتاب قانون          خواننده وه قضائیه آمده است ،  به گونه ای که         رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی ق      

  : مجموعه قوانین بعد از شرح دروس جهت دو منظور ذیل است 
   شناخت دقیق تر و موضوعی مواد قانون یا مجموعه قوانین.  1
  ارجاع و ضرورت متن تطبیق متن با مواد قانون در مواقع  . 2

  

   : از مطالعه صرف مواد قانون خودداری شود  به سبب ذیلتوصیه می شود جهت موارد فوق به مجموعه قوانین مراجعه ، و
شـوند   یتوضیع قوانین  در قوانین پیشرفته توسط منتخبی از برجسته ترین تخصصها از بین گروههای بس فنی و کارشناسی و با خصایص جامعیت و صـراحت وضـع مـ                              ♣

لیک قوانین مورد مراجعه ما در واقع امور اولـی وکلـی هـستند ووضـعیت حقـوقی مـوارد                    . که از نتایج مهم آن مراجعه مستقیم به قوانین و نیز عدم تفسیر به رای است                 
بنـابراین درمراجعـه بـه    . انـد  لت قابل تفسیر بـه رای ثانوی منبعد مشخص می شوند، هرچند در امور اولی و کلی نیز در بسیاری موارد قوانین ما ساکتند ، وانگهی به سهو            

شناسـی   قوانین، در واقع با مجموعه ای از شماره و کدها روبرو خواهیم بود که نه تنها جامعیت و قابلیت یادگیری و فهم و هضم و دریافت را ندارند بلکـه از نظـر روان     
]  بنـد ب  2و 1  مـوارد  [بنابراین توصیه می شود جز در موارد لزوم     .  مبانی یادگیری نیزآسیب برسانند      مطالعه ممکن است منع موثر در گذشته وآینده یادگیری بوده ، به           

  . از پرداختن صرف به قوانین خودداری شود 

                                                           
سالمی و احکام ، ادبیات فارسی و زبان عربی که به خاطر حجم کم در دو سازمانهای بین المللی ، حقوق ثبت ، معارف احقوق مدنی که  به خاطر حجم باال در ده قسمت تنظیم شده است و نیز جزوات  :  غیر از دروس . 1

   .قسمت تنظیم شده اند 
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با گـرایش وتاکیـد بـه مـواد         در واقع منشا رجوع  به مواد قانون را  باید بیشتر در آزمونهایی چون  وکالت ، قضاوت و سردفتری جستجوکرد که سئواالت این آزمونها                            ♣
داوطلبان دارای اطالعات جـامع کارشناسـی هـستند ، مـضافا تـسلط بـه مـواد قـانونی نیـز تمـایز           . علت آن نیز این نوعیت تفکر بود که فکر می شد      . قانون طرح می شد   

 شرح دروس سعی شده است ، قوانین پایه  هر درس  با متن درس             البته این نگرش به میزان بس کمتر هنوز هم وجود دارد ، بنابراین در تدوین              . وضعیت و رقابت باشد     
    .  تطبیق ، نهایتا در متن  درس گنجانیده شده است تا حتی االمکان دانشجویان و داوطلبان آزمونهای فوق را از مراجعه مستقیم به قوانین مستغنی نماید 

قت کافی برای مطالعه دارند آن است که ، بعد از مطالعه دقیق توضیحات              در مجموع بهترین حالت استفاده از قوانین ،  برای آنانی که و            
در این حالت اگر به ماده ای از قوانین برخـورد شـود کـه در توضـیحات                  . دروس ، قوانین نیز به طور اجمالی مطالعه شود ، نه یادگیری             

مـضافاً اینکـه در     .  توضیح دروس با دقت مطالعـه شـود          دروس به هر دلیلی بدان اشاره نشده باشد ، آن ماده قانون جهت تکمیل و تتمیم               
پاورقی های قوانین اگر آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری آمده باشد ، یا احیانـاً نکتـه ای آمـده باشـد کـه                            

  .حتماً باید با دقت مطالعه شود   ]به عنوان مکمل و متمم  توضیحات دروس  [ مهم تشخیص شود 
  

  .  و آزمون می پردازد  تستهر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس و ارائه قوانین ، به  -ج
در بحث تست و آزمون ، تمام سواالت آزمونهای گذشته وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد مربوط بـه                        

هدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونهـا  . ه جزوات آورده شده است  درس مورد بحث از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها به هنگام ارائ           
  : در پایان هر قسمت صرفا جهت دو منظور است 

  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

رفته شده است که در دریافتها و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـۀ        بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گ     
بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و می توانید شرح دروس را به بهترین نحو وارد                    . تری برخوردار هستند      ضعیف

، بـی شـک آنـانی کـه      و اصـولی  مطالعـات علمـی  پروسـه در چرا که  . خواهید بود] ج [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند          
 و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند ، خواهنـد توانـست بـه هـر پرداخـت و                         های قوی و عمیقی دارند     دریافت

ی بـدآموزی تلقـی و سـببی        پرسشی در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بـل نـوع                     
شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی کـه   . برای انحراف و اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود            

  .  طراح سوال ممکن است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن نباشید 
  

جموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست با توجـه بـه مـتن درس    در م 
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این         پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،                . داده شود   

ناشی از عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسـته باشـد                      اشتباه ممکن است    
چون شـرح درس مـتن   . پس پاسخ هر تست جهت اطمینان با شرح درس تطبیق و کنترل شود. یا اشتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر  

فهرست تست ها ، بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی      وانگهی اگر در    . آخر برای آزمون آتی است      
، آن را   رافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته     به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یا موضوعی ایهام و انح                  

  . کنار بگذارید 
  

    نگارش جزوات -بند دوم 
تهران های  در دپارتمان حقوق و علوم سیاسی توسط گروههای آموزشی هر گرایش و درس، مرکب از کادر دانشگاه                  نگارش جزوات 

 تقریبـاً  80 ، 79 ، 78طی اعالن عمومی دپارتمان در سـالهای      . و شهید بهشتی به صورت موضوعی و تخصصی تهیه و تدوین شده است              
. شدند ن ، به خصوص دانشگاه تهران و شهید بهشتی دعوت به همکاری و جمعاکثریت قریب به اتفاق تخصصهای مربوط در سطح تهرا        

های فرهنگـی ، سـبب    حتی در حریم و حوزه  ]ای را تحت الشعاع خود قرار داده است که امروزه هر مسئله[ روحیات و گرایشهای شدید اقتصادی  
  . ع و کامل خود شد تأخیر در چیدن کادری مطلوب و تأخیر در تهیه و تدوین جزوات در شکل جام
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ایـن  . و اکنون پس از سالها ، این مهم به گونه ای حاصل شده است که به طور قطع ، نظیـر آن دیگـر در کـشور آفـرینش نخواهـد شـد        
نوعیت جمع آوری و تلفیق جمیع منابع ، سـاختار و پـالن بنـدی خـاص جـزوات ، تفکیـک و تقـسیم جدیـد از           : نظیری اعم است از      بی

 کـه مجموعـاً سـبب شـده اسـت راه رسـیدن بـه هـدف و انتـاج نهـایی بـرای               1ی صفحه آرایی خاص و منحصر بـه فـرد         موضوعات ، حت  
   .2خوانندگان بسیار تسهیل و کوتاه شود

    فرق جزوات با کتاب ها- سومبند 
وال ، حتی منابع تکمیلـی آموزشـی بـرای    اعم از کتابها و جزوات اساتید طرح سوال ، منابع فرعی واحتمالی س      جمع آوری و تلفیق جمیع منابع ،       . 1

، نیـاز   نـد نمای  در دانشگاههای مطـرح تـدریس مـی        هردرس در یکجا ، به گونه ای که به هیچ کتاب یاحتی جزوات کالسی اساتیدی که               
ه نیـز بـه   ، جمیع قوانین مربوط به هر درس به همراه آراء وحدت رویه ونظرات مـشورتی اداره حقـوقی قـوه قـضائی                   همچنین  . پیدا نکنیم   

به عالوه ، تمام    . ای که خواننده را از داشتن هرگونه کتاب قانون بی نیاز می کند                صورت تفکیک موضوعی آورده شده است ، به گونه        
سواالت آزمونهای سالهای گذشته مربوط به هردرس نیز به صورت تفکیک موضوعی آورده شده است ، به گونه ای که خواننـده را از          

  .کند  می نیاز ب تست نیز بیداشتن هرنوع کتا
  :به عنوان مثال  

بدین گونه که ، همه کتابها و جزوات . که اولین موضوع از جزوه حقوق مدنی است ، ابتدا به صورت آموزشی یا شرح درس می آید                 اشخاص
شـود ، بـه       جامع و کامل توضـیح داده مـی        اساتید در زمینه اشخاص کنار هم قرار داده می شود ، با تلفیقی از همه آنها ، ابتدا اشخاص به طور                    

پس از توضیح درس اشخاص ، تمام و . ای که حتی االمکان هر سوالی که در زمینه اشخاص طرح می شود بتوانیم پاسخگوی آن باشیم               گونه
ن کودکـان بـدون   عین  قوانین مربوط به اشخاص آورده شده است ، مثل مفاد قـانون مـدنی مربـوط بـه اشـخاص ، قـانون امـور حـسبی، قـانو             

سرپرست ، قانون ثبت احوال ، تا هم ، قوانین مربوط به هر موضوع را بشناسیم و هم در حین مطالعه شرح دروس ، درصورت ضرورت بـدان                            
های گذشته مربـوط بـه اشـخاص ، طـرح شـده در                پس از ارائه قوانین نیز همان گونه که ذکر شد ، تقریبا اهم سواالت آزمون              . نماییم    مراجعه

امتحانات متعدد حقوقی مرتبط ، چون کارشناسی ارشد ، وکالت ، قضاوت ، سردفتری و مشاوره حقوقی ، از اولین آزمون تا آخرین آزمـون                         
، زوه خود عبارت است از کتاب توضیحبنابراین در واقع هرج. آورده شده است تا در صورت ضرورت از آن برای خودآزمایی استفاده شود      

  .   تست کتاب قانون ، کتاب
به گونه و منظوری که خواننده با کمترین گسست ذهنی ، بتواند مطالب و موضوعات را به بهترین            پالن بندی و تفکیک و تقسیم جدید از موضوعات ،          . 2 

بحث تفکیک و تقسیم به دو صورت ماهوی و صوری     . نحو وارد حافظه کرده ، مرتب و برای طوالنی مدت محفوظ و نگهداری نماید               
تفکیک ماهوی یا ساختاری مربوط می شود به دسته بندی دقیق و جدید از متن توضیحات دروس و تفکیک صوری                    . نجام شده است    ا

:  شود به فهرست کردن دقیق و جدید از رئوس مطالب که در تمـام جـزوات دپارتمـان بـه ترتیـب عبـارت اسـت از           یا شکلی مربوط می   
االمکان بند یا الـف دیگـری         بدین معنی که مثالً در زیر مجموعه بند یا الف ، حتی           .  بدون تکرار     ، 1قسمت ، فصل ، گفتار ، بند، الف ،          

  . نیامده است که باعث خلط مبحث خواننده در یادگیری شود 
ر ، موضـوعات مـورد مطالعـه را    به گونه و منظوری که خواننده بتواند در زمانی کمتر و با کیفیتی بـاالت حذف حواشی ، اطناب و زیاده پردازی کتاب ها ،    . 3

 و  با توجه به کثـرت منـابع و موضـوعات و جهـت حفـظ ماهیـت حقـوقی نگـارش                    البته در تدوین جزوات ،        . وارد حافظه و نگهداری نماید      
  . آوری منابع و تقسیم و تفکیک موضوعات اعمال شده ، کمتر تلخیص و تصرف شده است  جمع   بیشترجنبهپاسخگویی به اهم سواالت ،

                                                           
 واندازه فونـت  جزوات این مرکز از لحاظ شکل روجلد و پشت جلد ، همچنین صفحات داخلی چه از لحاظ  نوع . دفترچه راهنمایی که پیش رو دارید بر اساس شکل ظاهری جزوات تنظیم شده است                  -شکل جزوات     . 1

بدین معنی صفحه ای که مطالعه می فرمایید ، در واقع نمونه کامل و دقیق  یک صفحه از جزوات . و قلم و صفحه و کیفیت و چه از لحاظ کادری که پیرامون نوشته ها ترسیم شده است ، مشابه دفترچه راهنما می باشد                         
  .  از داوطلبان گرامی که برایشان رویت جزوات مقدور و میسور نیست ، با مشاهده دفترچه راهنما  می توانند پی به شکل ظاهری جزوات نیز ببرند از این رو آن دسته.  است دپارتمان حقوق و علوم سیاسی

چـون  . ده شده است، اما در تایپ جزوات تا ایـن حـد ایـن مهـم حاصـل نـشد       در تدوین جزوات دپارتمان در دو زمینه بس مهم و اساسی ، یعنی تخصص و تعهد به ایجاد بهترین ، از بهترین های ممکن استفا                 -توجه  . 2
ماحصل این موضوع ، پـیش بینـی بعـضاً مـوارد تـایپی اسـت کـه        . آنانی که در این قلمرو ، فعالیت دارند ، کمتر فاقد تحصیالت دانشگاهی و به تبع و به نسبت فاقد حساسیت های الزم پیرامون موضوع فعالیتشان هستند        

البتـه ایـن موضـوع محتمـل ، بعـضاًً و انـدک بـوده ، بـا کمـی          . چراکه در هر حال نیروی تایپ آخرین انجام دهنده است. تواند تنها نقطه منفی جزوات دپارتمان محسوب شود و به نظرنیز به طور مطلق الینحل باشد              می
  .باشد التفات و دقت قابل رفع  و می تواند  در مقابل چنین کار عظیمی قابل اغماض 
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    سطح جزوات- چهارمبند 
هـای   ، اعم از توضیع و اجرای قوانین و سیـستم اداری جامعـه، در بـین کلیـت رشـته                     رشته حقوق با توجه به جایگاه خویش در جامعه         .1

 منوط بـه     و انتفاع از آن     ادامه ،، خاصه استمرار     موفقیت در آن اعم از ورود     . کند ، صورتی متمایز و نقش حساسی را ایفا می         دانشگاهی
، در عـین حـال عمیـق و دقیـق کـه فـرد                داشتن اطالعـات جـامع و مکمـل       . استعداد و توانایی و کارکردی کامالً علمی خاص آن است         

  بر این اساس و . ، جهت انتفاع بهینه و موفقیت مستمر در این رشته اساسی است  حقوقی را از آموختن به اندیشیدن و استدالل برساند
  

 ، بـرای آنکـه داوطلبـان دپارتمـان حقـوق و علـوم               کارشناسی ارشـد حقـوق    های   حجم باالی شرکت کنندگان در آزمون     با توجه به      .2
   وسیاسی حضوری قدرتمند در جلسات آزمون جهت انتفاع نتایج داشته باشند ،

  

 نماینـد ،   شـرکت مـی  اسـی ارشـد حقـوق   کارشنهای  های دیگر ، در آزمون   با توجه به اینکه همه ساله داوطلبان نسبتاً زیادی ، از رشته            .3
 بتواننـد    ، که این داوطلبان نیز با یک پروسه کارکرد موضوعی ، مفهومی و دقیق بدون آنکه به کالس یا کتابی نیاز داشته باشـند                      آن برای

  ، ودر آزمون مربوطه منتج به نتیجه شوند 
  

له دانشجویان ترم های مختلف دوره کارشناسی هـستندکه از قبـل بـه     با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان جزوات دپارتمان ، همه سا     .4
 تـرم خـویش از      اس کـردن دروس طـول     فکر شرکت در آزمون های متعدد حقوقی ، برای بعد از دوره کارشناسی هستند و نیز بـرای پـ                   

     کنند و جزوات استفاده می
  

انـد،    ا متقاضیانی باشند که جزوات خود را در سالی که تهیه کـرده            با توجه به اینکه برخی استفاده کنندگان جزوات ممکن است بعض           . 5
  بنا بر دالیلی موفق به استفاده از آن نشده باشند و بخواهند در آزمون های سالهای آتی شرکت داشته باشند و

  

یـت سیـستم آموزشـی      با توجه به این موضوع مهـم کـه ، حجـم وسـیعی از دانـشجویان و فـارغ التحـصیالن دانـشگاهها بـه دلیـل ماه                              .6
  فاقد پایه علمی و اطالعات کارشناسی هستند ، با عنایت به موارد ششگانه فوق ؛] محفوظ کتب و جزوات در برهه امتحانات  مطالعه[

ای   بـه گونـه   . جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی در سطحی جلوتر و بسیار وسیع تر از سطح تمام آزمون حقوق آورده شده اسـت                       
در هر ه برای به دست آوردن باالترین رتبه مطالعه مفید بتوان تقریبا به همه سواالت امتحانی پاسخ صحیح داد ، در صورتی ک          با یک   که  

بـر ایـن    .  معموال کفایت می کند     ] با اندکی باالتر یا پایین تر       [   پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصدبه سواالت      ،امتحانی در سطح کشور   
چ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر بهینه و درست از آن استفاده شود ،  سطح داده هـا و اطالعـات هـر                           اساس نه تنها به هی    

   .خواننده  را به قدری ارتقاء خواهد داد که  موفقیت برای هر آزمون و امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 
ی رود که دیگر ازطرح پرسشهای سطحی و غیر کارشناسی چـون درصـد یـا آمـار                  بنابراین و با توجه به آنچه که در فوق آمد ، انتظار م            

پیرامـون ایـن موضـوع و بـا          قبولی ، مواجه نباشیم ، اما متاسفانه حجم وسیعی از داوطلبان همچنان  از طرح یک سوال اساسی و اصـولی                    
  : به عبارتی و به عنوان مثال . همه اوصاف ارائه شده ، معموال عاجزمی مانند 

در درسی چون آیین دادرسی مدنی ، جزوه ای از دپارتمان حقوق و علوم سیاسی در آبان ماه ارائه می شود ، امتحان ارشد سراسری در                          
در تطبیق سواالت با جزوه آیین دادرسـی        . اردیبهشت ماه برگزار می شود ، تعداد سواالت درس آیین دادرسی مدنی پانزده مورد است                

ال طرح شده در جزوه مشخص و رفرنس داده می شود ، یعنی مشخص می شود که هرسوال در کـدام صـفحه و                        مدنی ، تمام پانزده سو    
این دیگر بستگی به توانایی هر فرد در اسـتفاده از آن دارد ، فـردی شـرایط و توانـایی ضـعیفی در اسـتفاده از آن               . حتی سطر بوده است     

است  و به گونه ای از آن استفاده می کند که تقریبا به همه سواالت پاسخ صحیح                  دارد و بالعکس فردی دارای شرایط و توانایی باالیی          
پرسش عجیبـی کـه پـس از    . حال ، همه این توضیحات به یک مخاطبی که پیرامون جزوات ارتباط گرفته است ارائه می شود     . دهد    می

  .ا چقدر است ارائه این همه توضیحات از طرف مخاطب طرح می شود این است که آمار قبولی شم
بنابراین انتظار می رود که در این عصر فراست و تخیل ، از پرداخت هـای سـطحی اجتنـاب نمـوده ، مـسائل و موضـوعات را بـا تعمـق                                 

  .بیشتری ببینیم 
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    نحوۀ  استفاده از جزوات-  پنجم بند 
    نحوۀ مطالعه جزوات-الف

شـرایط   است که به     نیم دیگر از موضوع    و استفاده بهینه و مطلوب از آن         نیمی از موضوع  بی شک  داشتن منابعی جامع ، کامل و قوی ،            
هرکدام از این دوموضوع اگر معیوب باشد ، منتج    . پشتکار و مطالعه عمیق و دقیق هر فرد بستگی دارد           موجود اعم از استعداد ، انگیزه ،        

 یک منبع کامل داشته باشیم باید به بهترین نحو ممکن از آن اسـتفاده               بنابراین برای آنکه بتوانیم بهترین نتیجه را از       . به نتیجه نخواهد بود     
  :برای استفاده از جزوات رعایت موارد ذیل به شدت تاکید و توصیه می شود . نماییم 

 مطالعه ، همیشه باید تفکـر    در تفکر . از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت تفکر مطالعه و سپس شرایط و محیط مطالعه است                        .1
در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعـه قـرار مـی گیـرد و بـه بـاالتر از آن                        . و اندیشه این باشد که می خواهید باالترین و بهترین باشید            

مطالعـه کنیـد ، نـه صـرف جبـر      و دانـش بـاالیی داشـته باشـید     به عبارتی با اعتماد به نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشـید    . تفکر می شود    
حتی االمکان سعی شود ، در محیطـی کـامال سـاکت و بـه دور از هرگونـه سروصـدا و                      . همچنین و سپس شرایط و محیط مطالعه را مناسب سازید           . امتحان

با انگیزه و . ه است آن را حل کنید ، سپس وارد مطالعه شوید   اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شد      . عاری از هرگونه مشغله فکری وارد مطالعه شوید       
  .عالقه مطالعه نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید به مطالعه خاتمه دهید 

 مطالعـه یـا تعـداد صـفحات نیـز           یش فرض سـقف   همچنین از قبل پ   . حتی االمکان برای مطالعه تایم مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید               .2
 صـفحه مطالعـه داشـته    100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هـر روز              5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           . نشود

ه آن  برسیم و این ممکـن اسـت خـارج از    وقتی که چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن ب. باشید  
قواعد توانایی باشد که به تبع باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یـا سـقف مطالعـه پـیش فـرض                         

د اثرات بس منفـی در مطالعـه ، اعـم    شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می توان     
به عبارتی برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خـود را مقیـد        . از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد        

  . به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 
زنیـد، اینکـه    نگرید و در نهایت دست به اولویت بندی و انتخاب اهداف می      وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می             

تصمیم می گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را بـه مطالعـه اختـصاص         
ر سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معانی و خلط مبحـث            در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی د         . دهید ، این یک برنامه است       

  .  شده ، درگیر کردن خویش به ساعت یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 
ای کـه   منظور از انتقادی این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، به گونـه . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود         .3

می خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از کاربردی آن است که موضوعات مورد مطالعه ، مفهومی و به طـور کلـی                
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] نه نکته ای  [

  :به طور خالصه  
  

 .  خودداری شود اینکه از قبل مشخص نمایید که در روز چند ساعت باید مطالعه نمایید ،.  نشود برای مطالعه تایم مشخصی درنظر گرفته 

 . اینکه از قبل مشخص نمایید که در روز چند صفحه باید  مطالعه نمایید ، خودداری شود . برای مطالعه پیش فرض تعداد صفحات  نشود  

 عبـارتی اگـر ذهنتـان مـشغول ومـشوش موضـوعی اسـت ،آنـرا حـل کنیـد ، سـپس وارد                         بـه . عاری از هرگونه مشغله فکری وارد مطالعه شـوید           
 . شوید مطالعه

 هر زمان که احساس کردید فراگیری مطلوبی ندارید ، خسته هستید ، خمیازه می کشید و خوابتـان مـی آیـد  بـه       .با انگیزه و عالقه مطالعه نمایید        
 . مطالعه خاتمه دهید 

 .از موضوعی که مورد مطالعه شما است به گونه ای عمیق وارد شوید که می خواهید عیبی از آن استخراج کنید. باشد مطالعه باید عمیق و دقیق  

 . به عبارتی آنچه را که به دقت خوانده اید در صورت امکان برای خود یا دیگران توضیح دهید .  به مطالعاتتان حالت کاربردی دهید  

اد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد مـی گیریـد ، مطالعـات روزانـه تـان را افـزایش ندهیـد بلکـه طـول مـدت                               با توجه به تفاوت افراد در استعد       
 . مطالعاتتان را در دراز مدت بیشترکنید 

ت و  تـس ،از ورود به هرگونه کالسهای آموزشی ، کنکورهای آزمایشی و همچنین از ورود به هرگونه کتاب ، اعم از آموزشی ، قوانین ، محـشا             
 .  در کنار جزوات دپارتمان به شدت پرهیز و خودداری شود ........
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    1 روش مطالعۀ موفق-ب
  

 نـام دارد کـه شـامل پـنج گـام       »SQ3R   »SQRRRایـن روش   . 2مطالعه فعال توسط یک روانشناس به نام فرانسیس رابینسون ابداع شـد      
  : باشد  می

  

   .بدون یادگیری وحفظ مطالب...  ین رئوس مطالب ، اهداف ، مقدمه و مطالعه اجمالی به عناو ←   Survey گام اول
  . واقع مطالعه کتاب افزایش دهد  با توجه به رئوس مطالب سواالتی بسازید که کنجکاوی شما را برای یافتن پاسخ سواالت خودتان و در    ← Question   گام دوم
                                     . بار بخوانید 3 الی2حتی شده مطلبی را . بدون در نظر گرفتن یک زمان مشخص ، نگران  نباشید یک فصل خوانده اید یا  دو فصل خواندن مطالب به صورت آهسته و  ← Reading  گام سوم

  .ان شدن نقاط ضعفتان توضیح دادن آنچه خوانده اید برای خودتان برای کمک به درک بیشتر مطلب ونمای  ← Reating  گام چهارم 
     . 3 مشخص timeدوره مطالب باز هم بدون در نظر گرفتن   ← Reviewing  گام پنجم 
  

توجه دقیق به مطالـب و موضـوع         « تمرکز حواس یعنی    . مطالعه موفق زمانی صورت می گیرد که شما کامال تمرکز حواس داشته باشید              
هر مقدار  .  حواس امری  ذاتی نیست بلکه باید آن را به مرور کسب کرده ، پرورش دهید                  توجه کنید تمرکز  . » مورد نظر هنگام مطالعه       

در . تمرکز حواس اکتسابی و نقطـه مقابـل حـواس پرتـی اسـت      . توجه و تمرکز بیشتر باشد فراگیری موضوع بهتر و سریعتر خواهد بود     
   .»رفتن در افکار و تخیالت یا انجام کار دیگر در حین مطالعه خارج شدن از روند مطالعه و فرو « تعریف حواس پرتی آورده شده است 

  

  :روشهای مقابله با حواس پرتی و ایجاد تمرکز حواس  
  

  عالقه مندی به موضوع مورد مطالعه  
  کسب اطالعات اولیه  
  ایجاد تصویر ذهنی مثبت و باالبردن اعتماد به نفس  
  تعیین هدف  
  تغییر دادن موضوعات مورد مطالعه  
  . به محض منحرف شدن فکرتان ، توقف کرده و پس  از لحظاتی باز مطالعه را ادامه دهید ، به مرور زمان فاصله بین توقفهایتان کم می شود :  stop یک تکن 
   مشخص به نگرانیها و مسائل روزانه timeاختصاص  
به طـور کوتـاهی   ... ود و باید با نوشیدن ، گوش دادن به موسیقی و           دقیقه ذهن خسته می ش      45تورودا معتقد است بعد از      : استراحت برای آمادگی ذهنی      

  . به مغز استراحت داد 
  باال بردن تمرکز حواس و یادگیری = استراحت قبل از مطالعه  
  نظم بخشیدن به آموخته های قبلی و وارد شدن آموخته ها به سطوح عمیق ذهن = استراحت بعد از مطالعه  
   می باشد 18 ـ 20که غالبا بین تنظیم حرارت مکان مطالعه  
  داشتن جا و مکان مخصوص و ثابت برای مطالعه اعم از میز ، صندلی و اتاق  
  حذف محرکهای صوتی ، حتی زنگ تلفن  
سیب زمینی عدم استفاده ازغذاهای چرب، سرخ شده و شور که مستقیما اثر منفی بر روی ذهن می گذارد و استفاده از بادام زمینی ، (رژیم غذایی مناسب  

 )، گوشت و مرغ آب پز و کلیه حبوبات 
  

   :تاکتیکهایی الزم  برای موفقیت در امتحانات تستی 
  

  .ل را به دقت بخوانید و مطمئن شوید منظور سئوال به اندازه کافی برایتان روشن است ااول سو 
  .دقت کنید ... به لغات کلیدی مانند همیشه ، هرگز و  
  . بدهید بعد به گزینه ها نگاه کنید اول خودتان جواب صحیح را  
  .همه گزینه ها را بخوانید بعد جواب را انتخاب کنید  
  .این نکته در افزایش اعتماد به نفس شما موثر است . التی را که به نظر آسان می رسند اول پاسخ دهید سوا 
   . الت پاسخ دهید واالی را نمی دانید آن را رها کنید و به بقیه سسواگر جواب  

  

                                                           
  الیتوسباستین ، اینگونه باید آموخت ، انتشارات طالیه. 1
 1941در سال . 2
 . گام های سوم و چهارم و پنجم  با توجه به سیستم آموزشی رایج ، بسیار توصیه می شود . 3
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   موارد استفاده از جزوات   -ششمبند 

جزوات دپارتمان ، جزوات پیشرفته ای اند که  به صورت دائـرۀ المعـارف و بـرای مدرسـین ، دانـشجویان ، فـارغ التحـصیالن  و دیگـر          
  :متقاضیان در سراسر کشور ارائه می شود تا در موارد ذیل و  به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار گیرد  

 ]  البته برای به دست آوردن  باالترین رتبه ممکن  و[،کارشناسی ارشد ، دکتری ] وکالت ، قضاوت ، سردفتری [ مشاغل حقوقی : ن ها و امتحانات متعدد حقوقی ، اعم از آزمو 

  ...........مراکز حقوقی ، اعم از دفاتر وکالت ، مشاوره ، کارشناسی و  
 تدریس در سطوح مختلف دانشگاهی  

  کتابخانه های دانشگاهها رفرنس  
  . همیشه داده ها و اطالعات جامعی را داشته باشند  رفرنس شخصی دانشجویان و فارغ التحصیالنی که می خواهند عالوه بر آزمونها ، 

  

 اشـاره  گفته شد و با عنایت به موارد استفاده از جزوات کـه دربنـد چهـارم بـدان         با توجه به آنچه که در مورد سطح جزوات در بند سوم           
ای مستمر ، فراگیر و همه جانبه داشته ، به تبع ، هزینه پیرامون آن در واقع یک سـرمایه محـسوب         شد، بدیهی است که جزوات ، استفاده      

  :بنابراین توصیه می شود .  خواهد شد 
الک و فرسـودن جـزوات شـود ، بـه جـد      از انتقال ، واگذاری ، یادداشت نویسی در داخل جزوات و به طور کلی هرگونه اقدامی که سـبب اسـته    . 1

 بـرای آن    نظیـری   به دالیل اینکه ، تفکری که در نظم بخشی و احساسی که در اثربخشی جزوات دخیل بوده ، تردیدی نشود که                      . خودداری گردد   
ن مرکز ارائه شود ، لیک ، به نظر تواند از همی معنی این سخن ، به عبارتی آن خواهد بود که ، چنین جزواتی فقط می    . در کشور متصور نخواهد بود      

. آتیه ارائه چنین جزوات پیشرفته و به روزی دیگر مقدور و  میسور نباشـد    برای این مرکز نیز در       می رسد ، با توجه به روند جاری جامعه ، محتمل ،           
 آن را در اختیار دارند ، حفظ و نگهداری آن را شدیداً   داشتن چنین جزواتی را برای هر فرد حقوقی واجب و برای داوطلبانی نیز که   ]تا هست   [ بنابراین  

  . توصیه و تأکید می نمائیم
در صورتی که جزوات را خیلی مناسب و عالی تشخیص دادید ، در صورتی که به رتبه های فوق العاده و برتری دست یافتیـد ، نیـازی بـه اعـالم آن  بـه                        . 2

بـسیاری و بـه زحمـت هزینـه هـای      .  ، لطفاً به رسم نوعدوستی ، استفاده از آن را به دیگران سـفارش نماییـد               دپارتمان به جهت تبلیغی و اعالمی نیست ، اما        
کنند که هم برایشان اتالف های خویش را در مراکزی هزینه می      کنند و حجم وسیعی ، ناشناخته و به حکم تبلیغات ، اندوخته           آموزشی خویش را فراهم می    
  . ن و از دست رفتن فرصت ها که این بی شک  برای هر واقعاً هم نوعی می تواند آزار دهنده باشد هزینه  است و هم اتالف زما

  
  

  
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

اینک در ادامه ، ضمن خوش آمد گویی ، جزوات جامع دپارتمان حقـوق و علـوم سیاسـی در کامـل تـرین                     
دانـشگاههای سراسـری و کارشناسـی ارشـد         حقـوق   کارشناسی ارشد    : دو عنوان ، به ترتیب      شکل خود در    

  :شود  به شرح و تاویل ذیل ارائه میحقوق دانشگاههای آزاد ، 
  
  
  
  
  
  
  

  : توجه 
بنابراین هر گونه تغییرات احتمالی     . زار شده تهیه و تنظیم شده است        تمام داده ها و اطالعات این دفترچه بر اساس آخرین آزمونهای برگ           . 1

  . ، محتمل و قابل پیش بینی است ....... اعم از تغییر در زمان و نحوه برگزاری این آزمونها ، مواد درسی ، ضرایب و 
  

 شب بـا تلفـن هـای        7 صبح الی    10وزه از ساعت    جهت هر گونه ابهام ، سؤال یا اطالعات بیشتر، دانشجویان و داوطلبان می توانند همه ر               . 2
  . باشند  تماس داشته   66912180 - 66910642  - 09123787199مشاوره دپارتمان حقوق و علوم سیاسی به شماره های   
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  فصل دوم

   دانشگاههای سراسریکارشناسی ارشد حقوق
  
  

  : تاس به ترتیب ذیل 2 گرایش هم گروه هجدهو 1پایه  گرایشیازده دارای  دانشگاههای سراسریرشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد
    :عبارتند از  3 رشته حقوقپایهگرایش های 

  
  

  

  
  

               

  
  
  

  

  
  
  
  
  

   

  

    :رشته حقوق عبارتند از گرایش های پایه   با4هم گروهگرایش های 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
   : عبارتند ازبر اساس گروه بندی سازمان سنجش و آموزش کشور،  حقوق ترتیب گرایش های کارشناسی ارشد. 1
 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی . 11حقوق ارتباطات . 10حقوق خانواده . 9حقوق تجارت بین الملل . 8حقوق محیط زیست . 7مالکیت فکری  حقوق .6حقوق بشر  . 5حقوق عمومی . 4حقوق بین الملل . 3حقوق جزا  . 2حقوق خصوصی . 1
  .  اعالم پذیرش نشد 1394پذیرش دانشجو داشت ، اما در سال 1393کی که در سال  حقوق هوایی و حقوق پزش ،مثل گرایش حقوق هنری و ادبی. 2
 .این گرایش ها ، معموالثابت بوده ، همه ساله ظرفیت پذیرش دارند. 3
 .این گرایش ها ، بعضاً ممکن است همه ساله ظرفیت پذیرش نداشته باشند. 4

 

                                      خصوصیحقوق  . 1
                                               حقوق جزا .2
                                     حقوق بین الملل. 3
                                        حقوق عمومی. 4
       حقوق بشر . 5
  حقوق مالکیت فکری.  6
   زیست حقوق محیط . 7

  حقوق تجارت بین الملل . 8
  حقوق خانواده .9                                           
  حقوق ارتباطات. 10                                          
  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی      . 11                                          

 با مواد درسی و ضرایب حقوق خصوصی  : حقوق اقتصادی  . 1

   حقوق خصوصیبا مواد درسی و ضرایب: حقوق مالی و اقتصادی  . 2
     حقوق خصوصیضرایببا مواد درسی و :   فقه و حقوق خصوصی .3
    حقوق خصوصیبا مواد درسی و ضرایب:   فقه و حقوق اقتصادی . 4
                                    حقوق خصوصیبا مواد درسی و ضرایب:   حقوق سردفتری  . 5
   حقوق خصوصیبا مواد درسی و ضرایب: حقوق اسناد و قراردادهای تجاری .  6
   حقوق خصوصیبا مواد درسی و ضرایب:  الک حقوق ثبت اسناد و ام . 7
   حقوق خصوصیبا مواد درسی و ضرایب : حقوق حمل و نقل . 8
   با مواد درسی و ضرایب حقوق جزا: فقه و حقوق جزا . 9

                     با مواد درسی و ضرایب حقوق جزا: حقوق کیفری اطفال و نوجوانان  . 10
      با مواد درسی و ضرایب حقوق جزا:  ت اصالح و کیفرهای قضایی  حقوق مدیری.11
                                 با مواد درسی و ضرایب حقوق عمومی: حقوق دادرسی اداری . 12
              با مواد درسی و ضرایب حقوق عمومی: حقوق مدیریت نظارت و بازرسی . 13
                        با مواد درسی و ضرایب حقوق عمومی: حقوق مدیریت دادگستری  . 14
       عمومیبا مواد درسی و ضرایب حقوق: حقوق نفت و گاز .  15
                 با مواد درسی و ضرایب حقوق مالکیت فکری: حقوق تجارت الکترونیک  . 16
  با مواد درسی و ضرایب حقوق تجاری اقتصادی بین المللی : حقوق شرکتهای تجاری  . 17

   با مواد درسی و ضرایب حقوق خانواده: حقوق و معارف اسالمی  . 18
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و بـه تبـع ، بـا         موضوعات حقوقی و کیفری نظام قضائی کشور را شامل مـی شـوند               ،به ترتیب   های حقوق خصوصی و جزا که        گرایش
بـه ترتیـب     دادگاهها و محاکم در ارتباط هستند و به خصوص و با توجه به ازدیاد جرائم حقـوقی و کیفـری در رونـد کنـونی کـشور ،                             

  .کنند  تری را به طرف خود جمع می  دارند و به تبع داوطلبان بیشتر و قوی های دیگر حقوق کاربرد بیشتری نسبت به گرایش
باشد و به حقوق و قواعد خـصوصی         های دیگر حقوق می    ملل از نظر محتوا و مواد درسی کامالً متفاوت با گرایش          ال گرایش حقوق بین  

با توجه به گسترش ارتباطات ، به خصوص مناسبات فراملی شرکتها و             الملل گرایش حقوق بین  .پردازد   المللی می  و عمومی در سطح بین    
هـای دیگـر وارد حقـوق        داوطلبـانی کـه از رشـته      . شـود     دارای متقاضـیان بیـشتری مـی       تر و  مؤسسات هر سال نسبت به گذشته کاربردی      

   .به خصوص داوطلبان رشتۀ زبان انگلیسی. شوند بیشتر به این رشته گرایش دارند می
  

 نهادها  ترین گرایش حقوق است که به بررسی ساختار سیاسی جامعه و حقوق اداری سازمانها و ادارات و                 گرایش حقوق عمومی ، ساده    
  .ترین گرایش حقوق است گرایش حقوق عمومی کم داوطلب. پردازد  می

  

، ارتباطات حقوق  ، حقوق تجارت بین الملل  ، حقوق خانواده        ،   حقوق مالکیت فکری ،  حقوق محیط زیست        حقوق بشر ،     های گرایش
 بـه نظـر     .باشـند    های مجموعـه حقـوق مـی        گرایش آخرین تأسیس و جدیدترین انشعاب و     ..........تجاری اقتصادی بین المللی ، و         حقوق

این گرایش ها با توجه به معدود بودن  ظرفیت پذیرش و معدود بـودن فـارغ التحـصیالن آن ، در آتـی ، از ظرفیـت کـاربردی            رسد   می
     . بهتری برخوردار باشند 

  

  
  

  
  

  
  

  

  

 مراحـل  طـی یـک فراخـوان ،   ی شود و در آذرماه هر سال نیز  ، در اردیبهشت ماه هر سال برگزار م      مون کارشناسی ارشد دانشگاهها   آز
   .1شود انجام میاین آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام 

  

  :عبارتند از به ترتیب ،    »رعیف گرایش هجده اصلی و گرایشیازده «   دانشگاههای سراسریقحقومجموعه مواد امتحانی کارشناسی ارشد 
الملـل عمـومی    حقـوق بـین  . 7آیـین دادرسـی کیفـری       . 6حقـوق جـزای اختـصاصی        . 5حقوق جـزای عمـومی      . 4حقوق تجارت   . 3آیین دادرسی مدنی    .2حقوق مدنی . 1
حقـوق مـدنی تعهـدات     . 14  حقـوق مـدنی غیرتعهـدات   . 13حقـوق ارتباطـات   . 12حقـوق اداری  . 11حقـوق اساسـی   . 10حقوق بین الملل خصوصی      . 9سازمانهای بین المللی        . 8

    2متون انگیلسی. 18 متون فقه  .17 ]اسناد و امالک [ حقوق ثبت . 16 ]اصول فقه [ ستنباط اصول ا .15
  

  :پردازیم  میدانشگاههای سراسری  حقوقکارشناسی ارشد مجموعه های   به تفکیک به شرح یکایک گرایش در ادامهاینک
  

                                                           
  1396 آذر ماه 22 الی 16روزهای  :  1397ری  ثبت نام آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای سراس. 1

  1397  اردیبهشت ماه 7 و 6روزهای   : 1397   تاریخ برگزاری آزمون  ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری 
  1397 ماه نیمه دوم خرداد : ان  به صورت کارنامه و انتخاب رشته توسط داوطلب1397کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری  اولیه آزمون    تاریخ اعالم نتایج 

 1397شهریورماه  : 1397   تاریخ اعالم نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری 
     پراکندگی دروس کارشناسی ارشد حقوق .3

 . دروس حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، دروس تخصصی حقوق خصوصی می باشند  ♣

 . مومی ، حقوق جزای اختصاصی ، آیین دادرسی کیفری ، دروس تخصصی حقوق جزا می باشند  دروس حقوق جزای ع ♣

 . دروس حقوق بین الملل عمومی ،  حقوق بین الملل خصوصی ،  دروس تخصصی حقوق بین الملل می باشند  ♣

 . دروس حقوق اساسی ، حقوق اداری ، دروس تخصصی حقوق عمومی می باشند  ♣

  . گرایش های حقوق خصوصی ، جزا ، بین الملل ،  عمومی در واقع گرایش های اولیه رشته حقوق می باشند   :توجه                             
 .ص گرایش حقوق ارتباطات می باشد  درس سازمانهای بین الملی ، مختص گرایش حقوق بشر و درس حقوق ارتباطات ، مخت درس اصول استنباط ،  مختص گرایش حقوق خانواده ،  :توجه                      

 

آزمون  می توانند در  ، از هر رشته و دانشگاهی   ، کلیه فارغ التحصیالن و دانشجویان سال آخر کارشناسی       
  .  شرکت نماینددر دانشگاههای سراسری حقوق مجموعه کارشناسی ارشد گرایش های مختلف 
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                   دانشگاههای سراسری  حقوق خصوصیمواد درسی   - 1جدول شماره                                                           

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

3  

2  
  

  آیین دادرسی مدنی
  

1  

3  
  

  حقوق تجارت
  

1  

4  
  

  متون فقه
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

1  

                                                                 
  

  دانشگاههای سراسری  حقوق خصوصی تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                 
  

  
  

   قوق مدنی ح
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« ادها و تعهدات قواعد عمومی قرارد .6
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  آیین دادرسی مدنی

  

   آیین دادرسی مدنی مبانی.1
  شروع دادرسی. 2
  رأی دادگاه و طرق شکایت از آن. 3
   طواری دادرسی. 4
   ، اجرای احکام مدنیداوری. 5

  

  حقوق تجارت

  

   حقوق تجارت مبانی.1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی   .5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  

  :در جلسه امتحان ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است   :توجه                                                           
  .  را پاسخ دهند  ]1[ وصی باید مورد داوطلبان گرایش حقوق خص  . ]اشخاص تا وصیت و ارث [ حقوق مدنی . 3 ]تعهدات [ حقوق مدنی . 2حقوق مدنی . 1                                                            

  : در مورد درس آیین دادرسی مدنی ، در دفترچه های سؤال دو عنوان آیین دادرسی مدنی آمده است                                                             
  .  پاسخ دهند  ]1[ دواطلبان گرایش حقوق خصوصی  باید به سؤاالت مورد  . ]دعاوی خانوادگی [ آیین دادرسی مدنی . 2نی آیین دادرسی مد.1                                                        

  خصوصی     حقوق
  

  

  :شامل ] با مفاد درسی و ضرایب حقوق خصوصی [  با حقوق خصوصی و گرایش های هم گروه
 -سردفتری   حقوق - فقه و حقوق اقتصادی -خصوصی حقوق  و   فقه-  حقوق مالی و اقتصادی -حقوق اقتصادی

   حقوق حمل و نقل-اد و امالک  حقوق ثبت اسن-اسناد و قراردادهای تجاری حقوق

              نام درس                                                                    سرفصل

  بردیف                                              مواد درسی                                             ضری

1
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  دانشگاههای سراسری  حقوق خصوصیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

   حقوق مدنی 

  

 ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده      . 2.  نشر میزان       ،  »و اموال   اشخاص   «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران        . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » اشخاص و محجورین     «

  دکتـر درودیـان ،    . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5.  ، انتشارات اسالمیه     مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم     
قـدماتی  دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره م   .  8. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسـالمیه      . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. نـشر میـزان      دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،             . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12. شهید بهـشتی     دانشگاه     تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  نشر میزان     ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. دکتر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه               . 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3 جزوه حقوق مدنی     دکتر درودیان ،  . 16 . نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،      . 15. انتشارات مجد   

»  ایقـاع  «  اعمـال حقـوقی     دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   .19.  شرکت سهامی انتشار  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،   . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     . 21. می قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمو  . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. جلد سـوم ، شـرکت سـهامی انتـشار      دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،. 22. دوم  ، شرکت سهامی انتشار   
دکتـر مهـدی شـهیدی ،        . 25.  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار                   .24. ارات اسالمیه    جلد سوم ، انتش     ،مدنی

اول ،  جلـد   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه             . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  . 29. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش      . 28. شرکت سهامی انتشار    

. ود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش             دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی از عقـ        . 31. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 30
دکتـر سـید حـسن امـامی ،     .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        . 33   .دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36.  شرکت سهامی انتشار     دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ،       . 35. حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه         
دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی    . 38   .دانشگاه تهران    .  4مدنی   دکتر درودیان ، جزوه حقوق    . 37 . ، مسئولیت مدنی  »   ضمان قهری   « قرارداد  

  کنونی ، نشر میزان
  
  

  آیین دادرسی مدنی

  

دکتر احمد متین . 3. دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، نشر میزان        . 2.  جواد واحدی ، تقریرات آیین دادرسی مدنی ، دانشگاه تهران            دکتر. 1
 ، تقریرات آیین دادرسی     دکتر عبداهللا شمس  . 5. دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی            . 4. دفتری ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول       

دکتر احمد متین دفتری، آیـین دادرسـی مـدنی ،    . 7. دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ، انتشارات دراک       . 6.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2مدنی  
بداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات       دکتر ع . 9.  ، دانشگاه شهید بهشتی      3دکتر عبداهللا شمس ، تقریرات آیین دادرسی مدنی         .  8.  جلد دوم 

  .دکتر عباس کریمی  ،آیین دادرسی مدنی ، انتشارات مجد  . 11.  ، دانشگاه تهران 3دکتر جواد واحدی ، تقریرات آیین دادرسی مدنی . 10. دراک 
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه    . 3. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت      . 1
دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجـارت،  . 5. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، نشر دادگستر       . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1حقوق تجارت   

دکتر بهمن کشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و            . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   « جلد دوم   
دکتر ربیعا اسکینی ، حقـوق تجـارت ،   . 9. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر .  8. پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم        

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق         . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگـستر                . 10. انتشارات سمت     » تجاری  شرکتهای  « جلد اول   
شـرکتهای  « دکتـر ربیعـا اسـکینی ، حقـوق تجـارت ، جلـد دوم       . 13. دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقـوق بازرگـانی     . 12. دانشگاه شهید بهشتی     . 2تجارت  

 ،  3دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق تجـارت            . 15.  انتـشارات سـمت       ،» ..... برات ، سفته ،     « دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        . 14. ، انتشارات سمت    » ی  تجار
    جلـد سـوم ،   رت ،دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـا     . 17.  جلد سوم ،  نشر دادگـستر   دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16. دانشگاه شهید بهشتی    

دکتـر محمـود   . 19. انتـشارات سـمت     »  ورشکـستگی و تـصفیه امـور ورشکـسته            «دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        .  18. ،  نشر میزان       »  شرکتهای تجاری    «
دکتـر کـورش    . 21. کتهای تجاری ، نشر میزان دکتر کورش کاویانی ، حقوق شر. 20 . ، نشر میزان  » شرکتهای تجاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهارم        عرفانی ، 

  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان . 22 .کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان 
  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه  
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قف ، عطیه    قضا ، شهادت ، و    [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، ایالء ، لعان ، ظهار ، خلع و مبارات طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  جمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      پدفیلد ، تر. اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ، ترج  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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   دانشگاههای سراسری  حقوق خصوصی سایر موارد جزوات -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580   ]دو جلد [  قوق مدنی ح
  41  122  123  518  804  290  آیین دادرسی مدنی

  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی
  

  
  
  

  
  

    
  

  دانشگاههای سراسری  ظرفیت پذیرش حقوق خصوصی - 5جدول شماره 
  
  
  

    10      بروجرد- آیت اهللا بروجردی دانشگاه  روزانه

    5  دانشگاه اصفهان  روزانه

    6    همدان  - دانشگاه بوعلی سینا   روزانه 

    12      قزوین-) ره ( دانشگاه بین المللی امام خمینی   روزانه 

    8  دانشگاه تبریز  روزانه

    5   دانشگاه تربیت مدرس  روزانه 

    10   دانشگاه تهران   روزانه

  محل تحصیل پردیس فارابی قم  5   دانشگاه تهران  روزانه 

    10   سبزوار-حکیم سبزواری دانشگاه   روزانه

   تهرانمحل تحصیل   10  خوارزمی تهراندانشگاه   روزانه 

     6   رازی کرمانشاه دانشگاه  روزانه

    10   سمناندانشگاه   روزانه

     8   تهران- شاهد  دانشگاه  روزانه 

    17   تهران-شهید بهشتی دانشگاه   روزانه

    8  دانشگاه شهید چمران اهواز    روزانه

    15  دانشگاه شیراز  روزانه

    10   تهران-دانشگاه عالمه طباطبایی  روزانه

    6  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری  روزانه

  ویژه شاغلین قوه قضائیه   6  ی دادگستریدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادار  روزانه

    9  فردوسی مشهد دانشگاه   روزانه 

  فقط زن  10  دانشگاه قم  روزانه

  فقط مرد   10  دانشگاه قم  روزانه

    6  دانشگاه کاشان  روزانه
    10   رشت-دانشگاه گیالن   روزانه 
    10   بابلسر-دانشگاه مازندران   روزانه
    10  هش مدیریت و برنامه ریزیمؤسسه عالی آموزش و پژو  روزانه

    10   بروجرد-آیت اهللا بروجردی دانشگاه   نوبت دوم
    4  اصفهاندانشگاه   نوبت دوم
    5   همدان- دانشگاه بوعلی سینا   نوبت دوم

  

 261 دیگر صفحات   ، 688پرسشنامه  ،    514قوانین   ، 3731توضیح درس    = 5194 کل صفحات جزوات حقوق خصوصی  

 
  

  تومان 640/1/ 000      حقوق خصوصی  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                     دیگر صفحات               تعداد صفحات                       ت قیم                   عنوان درس                                     

 

       مالحظات               ظرفیت پذیرش                                                                 دانشگاه محل تحصیل                                                                               دوره
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    4   قزوین - )ره ( دانشگاه بین المللی امام خمینی   نوبت دوم

    6  دانشگاه تبریز  نوبت دوم

  محل تحصیل پردیس فارابی قم  5  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    10  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    4   سبزوار-دانشگاه حکیم سبزواری   نوبت دوم

    4  دانشگاه رازی کرمانشاه  نوبت دوم

    2  دانشگاه سمنان  نوبت دوم

     8   تهران- دانشگاه شاهد  نوبت دوم

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  نوبت دوم

    6   فردوسی مشهددانشگاه  نوبت دوم

    3  دانشگاه کاشان  نوبت دوم

  نیمسال د وم  10   رشت -دانشگاه گیالن   نوبت دوم

    6   بابلسر-دانشگاه مازندران   نوبت دوم

    8   مرکز ایالم-دانشگاه پیام نور استان ایالم   پیام نور
  آموزش محور  15   مرکز ایالم-دانشگاه پیام نور استان ایالم   پیام نور

    8   تهران جنوب- استان تهران دانشگاه پیام نور  ور پیام ن
  آموزش محور   15   تهران جنوب-نور استان تهران دانشگاه پیام   پیام نور

     20   آمل - شمال غیرانتفاعی دانشگاه   غیرانتفاعی 

    20   اصفهان-موسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی   غیرانتفاعی 

  حقوق خصوصی   15   بجنورد - اشراق موسسه غیرانتفاعی  غیرانتفاعی 

  فقط مرد  20  دانشگاه غیرانتفاعی عدالت  غیرانتفاعی

  حقوق خصوصی   20   نور-موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری   غیرانتفاعی

    20   تهران-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ   غیرانتفاعی

    20   قم-دانشگاه غیرانتفاعی مفید  غیرانتفاعی 

    20   ساری-موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران  یغیرانتفاع

    20   بجنورد-موسسه غیرانتفاعی اشراق  غیرانتفاعی

    20   چالوس-موسسه غیرانتفاعی طبرستان  غیرانتفاعی

  محل تحصیل واحد ثزوین  20   قزوین-موسسه غیرانتفاعی کار  غیرانتفاعی

  آموزش محور  40  ران ته-موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی   مجازی غیرانتفاعی

   محل تحصیل پردیس فارابی قم-آموزش محور   40  دانشگاه تهران   دولتیمجازی

   آموزش محور-فقط زن   20  دانشگاه قم   دولتیمجازی

   آموزش محور-فقط مرد   20  دانشگاه قم   دولتیمجازی

  محل تحصیل پردیس ارس در جلفا  8  دانشگاه تبریز  پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز  8  دانشگاه تبریز   نپردیس خودگردا

  محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج  15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش   15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

   در تهرانپردیس خودگردان  10  دانشگاه خوارزمی تهران  پردیس خودگردان

  پردیس خودگردان واقع در تهران  12   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  15  دانشگاه شیراز  پردیس خودگردان

   پردیس خودگردان دانشگاه-نیمسال دوم   10   تهران-دانشگاه عالمه طباطیایی   پردیس خودگردان

   پردیس خودگردان دانشگاه-فقط مرد   15  گاه قمدانش  پردیس خودگردان

   پردیس خودگردان دانشگاه-فقط زن   15  دانشگاه قم  پردیس خودگردان

  پردیس خودگردان دانشگاه  10   رشت -دانشگاه گیالن   پردیس خودگردان

  پردیس خودگردان دانشگاه  10   بابلسر-دانشگاه مازندران  پردیس خودگردان
  

  
  

   دانشگاههای سراسری  گرایش های هم گروه با حقوق خصوصی   - 6جدول شماره 
  
  
  

 

 143 خودگردان  پردیس   ، 80   مجازی دولتی ،  40 مجازی غیرانتفاعی،   215   غیرانتفاعی  ،  46   پیام نور ،   97  نوبت دوم   ،  232روزانه    =  853    کل پذیرش حقوق خصوصی
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   دانشگاههای سراسری   گرایش های هم گروه با  حقوق خصوصی - 6جدول شماره 
  

  
  
  

   
   

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  حقوق اقتصادی
  

      

    ضرایب حقوق خصوصیبا دروس و : مواد درسی    
 نفر نوبـت دوم  10   نفر  روزانه  ، 10 [  تهراندانشگاه عالمه طباطبایی ] نفر پردیس خودگردان 10،  نفر روزانه 10[   تهراندانشگاه شهید بهشتی  :ظرفیت پذیرش     
   ]  اقتصادی -  نفر ، پذیرش با عنوان حقوق مالی 20[ موسسه  غیرانتفاعی خاتم تهران ]  نفر پردیس خودگردان ، محصل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 10و   
    نفر 70  :پذیرش حقوق اقتصادی     مجموع   

  حقوق مالی و اقتصادی
  

       

    ضرایب حقوق خصوصیبا دروس و : مواد درسی    
   سازمان سنجش و2ه شماره بر این اساس محل ها و ظرفیت پذیرش این گرایش ، در دفترچ.  پذیرش خواهد شد 1395برای نخستین بار در سال   :ظرفیت پذیرش     

  .       آموزش کشور ، در خرداد ماه اعالم می شود

   فقه و حقوق خصوصی
  

        

  با دروس و ضرایب حقوق خصوصی  :مواد درسی     
  غیرانتفاعی طلوع  موسسه   ] نفر  20[    نور -حدث نوری دانشگاه غیرانتفاعی عالمه م]   نفر روزانه 10 [  دانشگاه شهید مطهری تهران :ظرفیت پذیرش      

  ]فقط زن   نفر ،15[  قم - طلوع مهر  موسسه غیرانتفاعی ] نفر  ، فقط مرد 15[قم        مهر 
   نفر60  :مجموع پذیرش فقه و حقوق خصوصی      ن

  فقه و حقوق اقتصادی
  

   با دروس و ضرایب حقوق خصوصی:  مواد درسی  
   ]، محل تحصیل پردیس فارابی قم ) آموزش محور (  نفر مجازی دولتی 40 نفر نوبت دوم ، 5 نفر روزانه ، 5 [ دانشگاه تهران   : ظرفیت پذیرش

    نفر 50:   مجموع پذیرش فقه و حقوق اسالمی 

   حقوق سردفتری
  

  

   با دروس و ضرایب حقوق خصوصی: مواد درسی 
  ]نفر ویژه شاغلین قوه قضاییه ، روزانه 6و  نفر 6 [ لوم قضاییدانشکده ع :ظرفیت پذیرش 

   نفر12: مجموع پذیرش حقوق سردفتری   
  

  قراردادهای تجاری وحقوق اسناد 
  

  

   با دروس و ضرایب حقوق خصوصی: مواد درسی 
  ] نفر ویژه شاغلین قوه قضاییه ، روزانه6 نفر و 6[ دانشکده علوم قضایی  :ظرفیت پذیرش 

   نفر12 :ع پذیرش حقوق اسناد و قراردادهای تجاری  مجمو 
  

  حقوق ثبت اسنا د و امالک
  

   با دروس و ضرایب حقوق خصوصی: مواد درسی 
 نفـر ویـژه   6 نفـر مـرد و   6[  دانشکده علـوم قـضایی  ،  ]    محل تحصیل  پردیس فارابی  قم-  نفر ، نوبت دوم 5نفر روزانه و     5[ دانشگاه تهران  :ظرفیت پذیرش   

  ] نفر ، محل تحصیل واحد قزوین 20[  موسسه غیرانتفاعی کار قزوین]  نفر زن 15 نفر مرد و 15[  موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم ]شاغلین قوه قضاییه ، روزانه
  نفر 72 :مجموع پذیرش ثبت اسناد و امالک      

  حقوق حمل و نقل
  

   با دروس و ضرایب حقوق خصوصی: مواد درسی 
  ] ، ویژه شاغلین قوه قضاییه ، روزانه6و نفر  6[ دانشکده علوم قضایی :یت پذیرش ظرف

    نفر12 :مجموع پذیرش  حقوق حمل و نقل   

  

 

       مالحظات                                                                                                             نام گرایش                           

 

 288:   گرایش های هم گروه با حقوق خصوصی  کل پذیرش 

 

 1141 : گرایش حقوق خصوصی و گرایش های هم گروه با حقوق خصوصی   پذیرش مجموع
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    دانشگاههای سراسری  کارشناسی ارشد حقوق خصوصینحوۀ دریافت جزوات آزمون 
  

 آزمون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت        اینمی توانند جزواتمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی آزداوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس    
  . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند   تکدرس

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

توانند  ارشناسی ارشد حقوق خصوصی ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می            داوطلبان آزمون ک    :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

 مایل به دریافت جزوات از طریق پست هـستند ، مـی تواننـد قیمـت      داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در سراسر کشور که           :دریافت پستی جزوات    
   5892101021528514: جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن ، اعم از  سفارشی یـا پیـشتاز منـدرج در ذیـل ، بـه شـمار کـارت                      

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای         نگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی         واریز نمایند ، سپس با دفتـر همـاه          به نام سید تراب محمدی      بانک سپه 
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب  ] sms[پیامک  فوقیا به شماره همراه ، اعالم تماس گرفته ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی 

  . ه پست خواهد شد یا متقاضی خواسته است بالفاصل
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای سراسری نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

ض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فر
 در باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه                           

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . لعه نکنیم برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطا                      

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . ا مناسب سازید    ر شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . تقادی و کاربردی مطالعه شود      االمکان به صورت ان    حتی
فظـه  وارد حا ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  

  : ارشد حقوق خصوصی به شرح ذیل توصیه می شود یترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناس  - ترتیب مطالعه
  حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت             :روزها 

  متون فقه ، یک ساعت هم متون انگلیسی :شبها 
  

، به ترتیب از ابتدا تا انتها مطالعه شود ، جزوه هر به ترتیب تقسیم بندی حتی االمکان اگر دچار ضیق وقت نیستید ، ] جزوه [ برای مطالعۀ هر درس    -العهطاولویت م
مرحلۀ . بولی پیش بینی شده است  مرحلۀ اول مطالعه برای ق.در غیر این صورت ، هر جزوه ، به ترتیب اولویت مطالب و در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه شود  

   . 2برای پاسخگویی ، تقریباً به همۀ سؤاالت] با اضافه شدن به مراحل قبل  [  برای به دست آوردن نمره و رتبۀ بهتر و مرحلۀ سوم] با اضافه شدن به مرحلۀ اول [ دوم 

 نیـز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات                 ] مـرور   [ ررنگ نمایید و برای بار دوم       در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پ                 
  . مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید 

  

  

  :  مرحلۀ اول  
   ]  2عقود معین  [ قسمت نهم       ]1عقود معین [  قسمت هشتم      ]2 قراردادها و تعهدات قواعد عمومی[  قسمت هفتم    ] 1قواعد عمومی قراردادها و تعهدات [   قسمت ششم  :حقوق مدنی  . 1
    ]رأی دادگاه و طرق شکایت از آن [  قسمت سوم        ]شروع دادرسی [  قسمت دوم       ]دعوا: ترافع قضایی [  فصل چهارم قسمت اول  :دادرسی مدنی آیین . 2
                         ]اسناد تجاری[  فصل اول الی پنجم قسمت چهارم        ]شرکتهای سهامی[  فصل اول الی ششم قسمت سوم : تتجارحقوق . 3
          ]متاجر[   قسمت سوم         ]حدود ، قصاص ، دیات[  قسمت پنجم      ] عقود معین[  قسمت چهارم: متون فقه  .  4
    ] هر شب یک ساعت[: سی متون انگلی . 5

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
  .  داوطلبان نیز می تواند مؤثر در مقام باشد البته نوعیت طرح سؤال و سطح پاسخگویی به سؤاالت دیگر. 2
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  :         مرحلۀ دوم  
    ]حقوق خانواده [  قسمت سوم         ]ارث [  قسمت پنجم        ]مسئولیتهای مدنی [  قسمت دهم :  حقوق مدنی. 1
      ]  تأمین خواسته ، تأمین دلیل ، دستور موقت : یعنی لی ، آیین های ویژه طواری طواری دفاعی ، طواری هجومی ، طواری توقیفی و زوا:  طواری دادرسی [ قسمت چهارم : دادرسی مدنیآیین . 2
      ] ورشکستگی [ اول قسمت پنجم فصل        ]  ی غیرسهامیشرکتها[  اول الی هفتم قسمت دومفصل  : تجارتحقوق . 3
          ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [  قسمت اول       ]  نکاح ، طالق میراث ، : به ترتیب [    چهارم و پنجم قسمت دوم فصل یازدهم ،: متون فقه  . 4
    ]هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

  :مرحلۀ سوم  
       ]شفعه ، وصیت [  قسمت چهارم         ]اموال و مالکیت [   قسمت دوم           ]اشخاص [  قسمت اول:  حقوق مدنی . 1
         ]، سازمان قضایی ، صالحیت دادگاهها کلیات [  فصل اول ، دوم و سوم قسمت اول       ]داوری  [  فصل اول قسمت پنجم        ]اجرای احکام [  فصل دوم قسمت پنجم:  دادرسی مدنی آیین. 2
          ] مبانی حقوق تجارت[ ل اول الی ششم  قسمت اوفصل           ] تصفیه [ دوم قسمت پنجم فصل : حقوق تجارت . 3
       ]ظهار ، ایالء ، لعان [  فصل ششم الی هشتم قسمت دوم         ]حجر ، غصب ، احیاء موات [ فصل اول الی سوم قسمت دوم          ]شفعه ، وصایا [ فصل نهم و دهم قسمت دوم : متون فقه  . 4
     ]هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5
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                 دانشگاههای سراسری  حقوق جزامواد درسی   - 1جدول شماره                                                                 

  

  
  

1  
  

  حقوق جزای عمومی
  

2  

2  
  

  حقوق جزای اختصاصی
  

2  

3  
  

  آیین دادرسی کیفری
  

2  

4  
  

  متون فقه
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

1  

             
                                           

  دانشگاههای سراسری  حقوق جزا تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                     
  

  
  

  حقوق جزای عمومی

  

  ومی حقوق کیفری عم مبانی.1
   عمومیتحوالت حقوق کیفری. 2
   در حقوق کیفری عمومیجرم. 3
  ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 4
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 5

  

  حقوق جزای اختصاصی

  

  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. 1
  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 2
  جرایم علیه اموال و مالکیت. 3
  جرایم علیه امنیت کشور. 4
  جرایم علیه آسایش عمومی. 5

  

  آیین دادرسی کیفری

  

   آیین دادرسی کیفری مبانی.1
  دعاوی کیفری. 2
  از کشف جرم تا محاکمه. 3
  محاکمات کیفری. 4
  اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری. 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ ل ، خانواده  اشخاص ، اموا. 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  :چهار عنوان  حقوق جزا و کیفری آمده است  ، در جلسه امتحان ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود   :توجه                                                          

   ،حقوق جزا و کیفری . 4آیین دادرسی کیفری . 3حقوق جزای اختصاصی . 2حقوق جزای عمومی . 1                                                      
  . را پاسخ دهند   ]  3 و 2 ، 1[ باید  موارد جزا دواطلبان گرایش حقوق                                                            

                  ضریبردیف                                              مواد درسی                              

              نام درس                                                                    سرفصل

2

  جزا    حقوق
  : شامل ]  سی و ضرایب حقوق جزا با مفاد در [ و گرایش های هم گروه با حقوق جزا

   حقوق مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی-حقوق کیفری اطفال و نوجوانان  -فقه و حقوق جزا  
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  دانشگاههای سراسری  حقوق جزامنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

  حقوق جزای عمومی

  

دکتـر  . 3.  بایسته های حقوق جزای عمـومی ، نـشر میـزان     دکتر ایرج گلدوزیان ،. 2. ی ، جلد اول ، نشر میزان        دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عموم       . 1
دکتر محمد جعفـر حبیـب زاده ، محاربـه    . 5. دکتر عبدالحسین علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول . 4. رضا نور بها ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش       

  . دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان . 6. ان ،  انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در حقوق کیفری ایر
  

  حقوق جزای اختصاصی

  

دکتـر  . 3. ران دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه ته       . 2.  ، نشر میزان    » جنایات  « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 1
دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختـصاصی ، انتـشارات دانـشگاه تهـران ،                . 4. ، نشر میزان    » صدمات جسمانی   « محمد هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص        

 تقریرات جرایم علیـه شخـصیت معنـوی    دکتر حسین آقایی نیا ،  . 6  . 56دکتر سپه وند ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، قوه قضائیه ، دوره              . 5 . 2499شماره  
دکتـر آزمـایش ، تقریـرات جـرایم علیـه امـوال و              .  8. نشر میزان   » شخصیت معنوی   « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 7. اشخاص ، دانشگاه تهران     

دکتـر حـسین میرمحمـد صـادقی ، جـرایم علیـه امـوال و        . 10.  ، دانشگاه شهید بهشتی 2دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی . 9. مالکیت ، نشر میزان    
دکتر ضیاء الدین پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسـایش  . 12.  ، دانشگاه شهید بهشتی 3دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی      . 11. مالکیت ، نشر میزان     
دکتر حـسین میرمحمـد صـادقی ، جـرایم علیـه       . 14 .نیت و آسایش عمومی ، نشر میزان دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه ام       . 13. عمومی ، نشر میزان     

  .اشخاص ، نشر میزان 
  

  

  آیین دادرسی کیفری

  

دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد         . 2. دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                  . 1
دکتـر  . 4. ، انتـشارات مجـد   » اندیـشه هـا   « دکتر محمود آخوندی ، آیـین دادرسـی کیفـری ، جلـد چهـارم      . 3.  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       ،اول  

 فرهنـگ و  دکتر محمد آخوندی ، آیین دادرسـی کیفـری ، جلـد دوم ، انتـشارات وزارت      . 5.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1گلدوست ، جزوه آیین دادرسی کیفری       
دکتر محمـد آشـوری ،  آیـین دادرسـی کیفـری ،      . 7. ،  نشر میزان ] کاربردی [  جلد پنجم ،   دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ،. 6. ارشاد اسالمی  

دکتر محمود آخونـدی ،   . 9. بهشتی  ،  دانشگاه شهید 2دکتر گلدوست ، جزوه آیین دادرسی کیفری      . 8. جلد دوم ،  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی           
 دادسـرا و  [دکتر محمود آخوندی ، آیـین دادرسـی کیفـری ، جلـد شـشم              . 10 . آیین دادرسی کیفری ،  جلد سوم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی               

 .  ت آیـین دادرسـی کیفـری ، انتـشارات جنگـل     دکتـر رجـب گلدوسـت جویبـاری ، کلیـا           . 11.  ، انتشارات وزارت و فرهنگ و ارشاد اسـالمی           ]کیفر خواست   
   .دکتر علی خالقی ، آیین دادرسی کیفری ، شهر دانش  .12

  
  

  متون فقه

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه 
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[   ، جلد هفتم]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اراقر[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  

  
  

  دانشگاههای سراسری  حقوق جزا سایر موارد جزوات  -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

  

  

  49  93  29  235  406  160  حقوق جزای عمومی
  51  125  70  522  768  290  صیحقوق جزای اختصا

  36  116  153  425  730  290  آیین دادرسی کیفری
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

          منابع                                                         دروس                                                                                

  

 236،  دیگر صفحات   568،  پرسشنامه   303قوانین    ،  2783  توضیح درس   = 3890جزا  کل صفحات جزوات حقوق 

 

  

 تومان 220/1/ 000      جزا    حقوقکل قیمت جزوات

  توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات                    تعداد صفحات                        قیمت                              عنوان درس                          
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        دانشگاههای سراسری    ظرفیت پذیرش حقوق جزا و جرم شناسی- 5جدول شماره 
  

       
  

    3  شگاه اصفهاندان  روزانه 
      4   همدان- دانشگاه بوعلی سینا   روزانه

    12   قزوین-) ره ( دانشگاه بین المللی امام خمینی   روزانه 

    7  دانشگاه تبریز  روزانه

    5  دانشگاه تربیت مدرس  روزانه

    9  دانشگاه تهران  روزانه

  محل تحصیل پردیس فارابی قم  5  دانشگاه تهران  روزانه

    12   تهران-گاه شهید بهشتی دانش  روزانه 

    9  دانشگاه شیراز  روزانه

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  روزانه

    6  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری  روزانه

  ویژه شاغلین قوه قضائیه   6  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری  روزانه

    9  دانشگاه فردوسی مشهد  روزانه

  فقط زن  10  دانشگاه قم  روزانه

  فقط مرد  10  دانشگاه قم  روزانه

    4  دانشگاه کاشان  روزانه 

   محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی-فقط زن  4  دانشگاه کاشان  روزانه

    9   سنندج- دانشگاه کردستان  روزانه

    10   رشت -دانشگاه گیالن   روزانه

    11  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه

    3  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم

    2   همدان- دانشگاه بوعلی سینا   نوبت دوم

    5   قزوین-) ره ( دانشگاه بین المللی امام خمینی   نوبت دوم

    5  دانشگاه تبریز  نوبت دوم

    5  دانشگاه تربیت مدرس  نوبت دوم

    9  دانشگاه تهران  نوبت دوم

  یل پردیس فارابی قم محل تحص  5  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  نوبت دوم

    6  دانشگاه فردوسی مشهد  نوبت دوم

  )انتهای خیابان طالقانی (  محل تحصیل واحد خواهران -فقط زن   2  کاشاندانشگاه   نوبت دوم

    2  دانشگاه کاشان  نوبت دوم

  نیمسال دوم  10   رشت -دانشگاه گیالن   نوبت دوم 

    7   بابلسر-دانشگاه مازندران   نوبت دوم

    8   مرکز کرج-استان البرز دانشگاه پیام نور   پیام نور

  آموزش محور   15   مرکز کرج-دانشگاه پیام نور استان البرز   پیام نور

    8   تهران جنوب- استان تهران دانشگاه پیام نور  پیام نور

  آموزش محور  15  ان جنوب تهر-دانشگاه پیام نور استان تهران   پیام نور 

    8   مرکز دامغان-دانشگاه پیام نور استان سمنان  پیام نور

  آموزش محور  15   مرکز دامغان-دانشگاه پیام نور استان سمنان  پیام نور

    20   اصفهان-موسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی   غیرانتفاعی
  فقط مرد  20  دانشگاه غیرانتفاعی عدالت  غیرانتفاعی

    20   تهران-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  انتفاعیغیر
    20   قم-دانشگاه غیرانتفاعی مفید  غیرانتفاعی

   محل تحصیل پردیس فارابی قم -آموزش محور   40  دانشگاه تهران   دولتیمجازی 

  آموزش محور   15  شیرازدانشگاه   دولتیمجازی 

   آموزش محور - مردفقط   20  دانشگاه قم   دولتیمجازی

   آموزش محور - فقط زن  20  دانشگاه قم   دولتیمجازی 

 

       مالحظات                    ظرفیت پذیرش                                                         دانشگاه محل تحصیل                                                                                   دوره
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  دانشگاه تبریزمحصل تحصیل پردیس خودگردان   7  تبریزدانشگاه   پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  5  دانشگاه تربیت مدرس  پردیس خودگردان

  اقع در کرجالبرز ومحل تحصیل پردیس خودگردان   15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

  محصل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش  15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

    12   تهران-دانشگاه شهیدبهشتی  پردیس خودگردان

    9  دانشگاه شیراز  پردیس خودگردان

  ردان دانشگاه محل تحصیل پردیس خودگ-نیمسال دوم  10   تهران- عالمه طباطبایی دانشگاه  پردیس خودگردان

   پردیس خودگردان دانشگاه- مردفقط   15  دانشگاه قم  پردیس خودگردان

   پردیس خودگردان دانشگاه- زنفقط   15  دانشگاه قم  پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  10   رشت-دانشگاه گیالن  پردیس خودگردان

    11   بابلسر-دانشگاه مازندران  پردیس خودگردان

  
  
  

   دانشگاههای سراسری   حقوق جزا   گرایش های هم گروه با - 6جدول شماره 
  

  
  
  

  
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  فقه و حقوق جزا 
  

      

    با دروس و  ضرایب  حقوق جزا  :مواد درسی    
   آمل  - غیرانتفاعی شمالانشگاه د   ] نفر ، روزانه10[ ران تهدانشگاه شهید مطهری  -] نفر نوبت دوم  4 نفر ، روزانه و 12[ دانشگاه دامغان :ظرفیت پذیرش     

    ] نفر فقط زن 20[ تهران ) ویژه خواهران ( موسسه غیرانتفاعی آل طه   -  ] نفر20[   نور- غیرانتفاعی عالمه محدث نوری دانشگاه  -  ] نفر20[       
  ] نفر 20[  ساوه -  موسسه غیرانتفاعی رضویه - ] نفر 20[  ساری -       موسسه غیرانتفاعی ادیب مازنداران

    نفر126: مجموع پذیرش فقه و حقوق جزا       

  حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  

        

  با دروس و ضرایب حقوق  جزا  :مواد درسی    
  ]غلین قوه قضاییه ، روزانه نفر ویژه شا6 و  نفر6[  دانشکده علوم قضایی  :ظرفیت پذیرش     
    نفر12  :حقوق کیفری اطفال و نوجوانانمجموع پذیرش     ن

  حقوق مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی
  

      ا

  با دروس و ضرایب حقوق  جزا   :مواد  درسی      
  ] قضاییه ، روزانه  نفر ویژه شاغلین قوه6 و  نفر 6[  دانشکده علوم قضایی :ظرفیت پذیرش      
    نفر12 : وق مدیریت اصالح و کیفرهای قضاییحقمجموع پذیرش     ن

 

 124   پردیس خودگردان ،   95   مجازی دولتی  ،  60   تفاعیغیران  ، 69   پیام نور،    71  نوبت دوم  ،  155  روزانه    = 574   کل پذیرش حقوق جزا و جرم شناسی 

 

       مالحظات  نام گرایش                                                                                                                                      

 

 150:   گرایش های هم گروه حقوق جزا  کل پذیرش 

 

 724:  مجموع پذیرش گرایش حقوق جزا و گرایش های هم گروه با حقوق جزا  
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    دانشگاههای سراسری   کارشناسی ارشد حقوق جزانحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

،  آزمون را به صورت مجموعه یا به صورت تکدرس  اینجزواتمی توانند آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس         
در دریافت پستی جـزوات ، جـزوۀ حقـوق جـزای     . به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند         

  . به صورت یک محموله پستی درآید عمومی به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا 

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتواننـد مراجعـه حـضوری داشـته باشـند ، مـی تواننـد                 :دریافت پیکی جزوات      
  . پیک دریافت نمایند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق 

مـی تواننـد قیمـت جـزوه یـا          داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق جزا در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریـق پـست هـستند ،                        :دریافت پستی جزوات    
      بانک سـپه 5892101021528514   : کارت به شمارمندرج در ذیل ، یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای      واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقـوق و علـوم سیاسـی                سید تراب محمدی   به نام 
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقاه  یا به شماره همر   ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500 باالی   صفحه پنج هزارتومان و  جزوات500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
    دانشگاههای سراسری  ت آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزانحوۀ مطالعۀ جزوا

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100ید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز             ساعت مطالعه نمای   5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
 و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                      باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود      

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . فیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                    برای آنکه باالترین کی   

بتـان مـی آیـد،      و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوا           آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . ول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                    اگر ذهنتان مشغ  همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی  منظور از  موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و        

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
  حقوق جزای اختصاصی ، آیین دادرسی کیفری       حقوق جزای عمومی ،  :روزها 

  .متون فقه ، یک ساعت هم متون انگلیسی  :شبها 
  

، عه شود، به ترتیب از ابتدا تا انتها مطالجزوه هر به ترتیب تقسیم بندی حتی االمکان اگر دچار ضیق وقت نیستید ، ] جزوه [ برای مطالعۀ هر درس    -مطالعه اولویت 
مرحلۀ .  مرحلۀ اول مطالعه برای قبولی پیش بینی شده است .رت ، هر جزوه ، به ترتیب اولویت مطالب و در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه شود در غیر این صو 

   . 2تقریباً به همۀ سؤاالتبرای پاسخگویی ، ] با اضافه شدن به مراحل قبل  [  برای به دست آوردن نمره و رتبۀ بهتر و مرحلۀ سوم] با اضافه شدن به مرحلۀ اول [ دوم 

 نیـز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات                 ] مـرور   [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم                        
  . مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید 

  

   :  مرحلۀ اول 
        ]مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی[ فصل اول الی سوم قسمت پنجم : حقوق جزای عمومی . 1
                                                           ]جرایم علیه اموال و مالکیت[ فصل اول الی ششم قسمت سوم        ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص[ فصل اول الی چهارم قسمت اول : حقوق جزای اختصاصی  . 2

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
  .  سؤاالت دیگر داوطلبان نیز می تواند مؤثر در مقام باشد البته نوعیت طرح سؤال و سطح پاسخگویی به. 1
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             ]اعتراض به احکام[ فصل اول قسمت پنجم         ]از کشف جرم تا محاکمه[ فصل اول و دوم قسمت سوم         ]دعاوی کیفری[ فصل اول و دوم قسمت دوم : آیین دادرسی کیفری  . 3
          ]متاجر[   قسمت سوم         ]حدود ، قصاص ، دیات[  قسمت پنجم      ] عقود معین[  قسمت چهارم: متون فقه  .  4
    ] هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

  :         مرحلۀ دوم  
                     ]ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی[ قسمت چهارم فصل اول الی چهارم          ] عمومیجرم در حقوق کیفری[  فصل اول الی سوم قسمت سوم : جزای عمومیحقوق . 1
                            ]جرایم علیه امنیت کشور[  فصل اول الی سوم قسمت چهارم : جزای اختصاصیحقوق .  2
                                       ]محاکمات خاص  [ فصل دوم قسمت چهارم       ]محاکمات عام  [ فصل اول قسمت چهارم       ]مراجع دادرسی ، کارگزاران دادرسی  [ فصل دوم و سوم قسمت اول  : آیین دادرسی کیفری  . 3
          ] قضاوت ، شهادت ، اقرار[  قسمت اول       ]  نکاح ، طالق میراث ، : به ترتیب [    چهارم و پنجم قسمت دوم فصل یازدهم ،: متون فقه  . 4
    ] هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

  :مرحلۀ سوم  
                 ] حقوق کیفری عمومی  مبانی[         فصل اول و دوم  قسمت اول    ]عمومی تحوالت حقوق کیفری  [فصل اول الی سوم قسمت دوم : حقوق جزای عمومی  . 1
                   ]جرایم علیه آسایش عمومی[         فصل اول الی چهارم قسمت پنجم     ]جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص[ دوم قسمت دوم فصل اول و : حقوق جزای اختصاصی  . 2
                                                       ]کلیات[             فصل اول قسمت اول    ]اجرای احکام کیفری[ فصل دوم قسمت پنجم                   ]روشهای دادرسی کیفری[ فصل چهارم قسمت اول : آیین دادرسی کیفری  . 3
       ]، ایالء ، لعان ظهار [  فصل ششم الی هشتم قسمت دوم         ]حجر ، غصب ، احیاء موات [ فصل اول الی سوم قسمت دوم          ]شفعه ، وصایا [ فصل نهم و دهم قسمت دوم : متون فقه  . 4
     ] هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5
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              دانشگاههای سراسری  ن المللیحقوق بمواد درسی   - 1جدول شماره                                                            

  

  
  

1  
  

  حقوق بین الملل عمومی
  

2  

2  
  

  حقوق بین الملل خصوصی
  

1  

3  
  

  حقوق اساسی
  

1  

4  
  

  »تعهدات « مدنی حقوق 
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                 
                                       

   دانشگاههای سراسری  ن المللیحقوق بتعداد و سرفصلهای جزوات   -2جدول شماره                                                 
  

  
  

  حقوق بین الملل عمومی

  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو [ قلمرو حقوق بین الملل . 2
  ]دولتها [  الملل و تابعان حقوق بیناشخاص . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

  کلیات حقوق بین الملل خصوصی . 1
  تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان. 2
  وصیتعارض قوانین در حقوق بین الملل خص مبانی . 3
  حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی. 4
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران. 5

  

  حقوق اساسی

  

  مبانی مطالعات در حقوق اساسی . 1
  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی. 2
  ساختار حکومت در حقوق اساسی. 3
  جمهوری اسالمی ایرانحقوق اساسی ساختار حاکمیت در . 4
  جمهوری اسالمی ایران  حقوق اساسی ختار حکومت در سا. 5

  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات  .1
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 2
   »1« عقود معین . 3
   »2« عقود معین . 4
  مسئولیتهای مدنی. 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  
  

  
  

  

  :در جلسه امتحان ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است :  توجه                                                            
   ،]  اشخاص تا وصیت و ارث [حقوق مدنی . 3] تعهدات [ حقوق مدنی . 2حقوق مدنی . 1                                                     

  .را پاسخ دهند ]  2[  باید مورد بین الملل داوطلبان گرایش حقوق                                                               

 

  حقوق بین الملل

  ردیف                                              مواد درسی                                            ضریب

                                         سرفصل            نام درس                             

3  
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  دانشگاههای سراسری  ن المللیحقوق بمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

   عمومیحقوق بین الملل
  

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی        . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی           . 1
دکتـر  . 5.  بیگدلی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـش       دکتر محمدرضا ضیائی. 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6. محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش            
دکتـر ابـراهیم   . 10. ، دانـشگاه تهـران   ]   درس دکتـر میرعباسـی   [د ممتـاز ، جـزوه حقـوق دریاهـا     دکتـر جمـشی  . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی        ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده، بیگ

دکتر جواد صـدر، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه                . 13. لی دولت ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران            ممتاز ، مسئولیت بین المل    
رای امنیـت در نظـم   دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـاه شـو    . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    
رابین چرچیل ،   . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی        . 17.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان           دکتر رضا موسی  . 16  انتشارات سرای عدالت   نوین جهانی ،  

آلبـر کلییـار ، نهادهـای       . 21. ، مجموعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا           بهمـن آقـایی   . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی                . 19. الملـل دریاهـا      حقوق بـین  
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین روابط

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

، کتر بهشید ارفع نیـا د. 3رات آگاه دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشا. 2دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان  . 1
دکتر محمود سلجوقی ، حقـوق بـین الملـل    . 5دکتر نجاد علی الماسی ، حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان  . 4حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب           

  رات بهتاب دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، انتشا. 6خصوصی ، جلد دوم ، نشر میزان 
  

  

  حقوق اساسی

  

دکتر منوچهر طباطبایی . 3دکتر سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان         . 2دکتر سید ابولفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان              .1
دکتـر جـالل الـدین مـدنی ،        .5 جمهوری اسالمی ایران ، انتشارات اطالعـات         دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت        . 4مؤتمنی ، حقوق اساسی ، نشر میزان        

دکتر سید محمـد هاشـمی ، حقـوق اساسـی جمهـوری      . 7دکتر سید محمد هاشمی ، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ، نشر میزان             . 6کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار       
دکتـر علـی اکبـر گرجـی ، جـزوۀ      . 9هللا عباسعلی عمید زنجانی ، کلیات حقوق اساسی ، مجمع علمی و فرهنگی مجـد       آیت ا . 8اسالمی ایران ، جلد اول و دوم ، نشر میزان           

  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی 
  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

کتـر ناصـر کاتوزیـان ، اعمـال         د. 3. راردادهـا و تعهـدات ، انتـشارات مجـد           دکتر مهدی شـهیدی ، تـشکیل ق       . 2.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 1
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد اول ، شـرکت              . 5. نشر میزان   »  ایقاع  «  اعمال حقوقی     دکتر ناصر کاتوزیان ،   . 4.  شرکت سهامی انتشار      ،حقوقی

جلـد سـوم ،     دکتر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ،            . 7. واعد عمومی قراردادها ، جلد دوم  ، شرکت سهامی انتشار            دکتر ناصر کاتوزیان ، ق    . 6. سهامی انتشار   
م ، شـرکت  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهار. 9.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        حقوق مدنی ،    دکتر سید حسن امامی ،     . 8. شرکت سهامی انتشار    

دکتـر ناصـر   . 12. دکتر سید حسن امامی ، حقـوق مـدنی ، جلـد اول ، انتـشارات اسـالمیه             . 11. دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد           . 10. سهامی انتشار   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،    . 14. ، جلـد اول ، گـنج دانـش    دکتر ناصـر کاتوزیـان ، درسـهایی از عقـود معـین           . 13.  جلد اول ، شرکت سهامی انتشار         کاتوزیان ، عقود معین ،    

دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقـود معـین ، جلـد    . 16. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 15. مشارکتها و صلح ،  گنج دانش        
دکتـر سـید حـسن    .  19.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گنج دانش . 18.   د چهارم ، شرکت سهامی انتشار دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جل     . 17. دوم ، گنج دانش       

دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از      . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شـرکت سـهامی انتـشار     . 20. امامی ، حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه          
  .دانشگاه تهران  .  4دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی . 22. ، مسئولیت مدنی »   ضمان قهری « قرارداد 

  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW4 دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد   ،  ترجمۀ .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  
  

  

  

  دانشگاههای سراسری  حقوق بین المللسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  31  102  70  887  1090  280     ] دو جلد[ حقوق بین الملل عمومی
  44  80  20  456  600  140  وق بین الملل خصوصیحق

  35  75  14  682  806  180  حقوق اساسی
  62  149  67  598  876  320  »تعهدات « حقوق مدنی 
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  

          منابع                                               دروس                                                                                          

  

 218دیگر صفحات   ، 529،  پرسشنامه  171قوانین    ، 3144 توضیح درس   = 4062  بین الملل کل صفحات جزوات حقوق

 
  

  تومان080/1/ 000      حقوق بین الملل  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات               تعداد صفحات                        قیمت                                   عنوان درس                     
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        دانشگاههای سراسری  حقوق بین المللظرفیت پذیرش   - 5جدول شماره 
  

       
  

    7  تربیت مدرسدانشگاه   روزانه 
    6  دانشگاه تهران  روزانه

   قم فارابی محل تحصیل پردیس  5  دانشگاه تهران  روزانه

    12   تهران- دانشگاه شهید بهشتی  روزانه

    12  دانشگاه شیراز  روزانه 

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  روزانه

    6  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری  روزانه

  ویژه شاغلین قوه قضائیه   6  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری  انهروز

  فقط زن  10  دانشگاه قم  روزانه 

  فقط مرد   10  دانشگاه قم  روزانه

    6   بابلسر-دانشگاه مازنداران   روزانه

 گرایش - و سازمانهای بین المللی   پذیرش با عنوان دیپلماسی-فقط مرد  7   وزارت امور خارجه-دانشکده روابط بین الملل  روزانه
  سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللی 

 گرایش - پذیرش با عنوان دیپلماسی و سازمانهای بین المللی -فقط زن  3   زوارت امور خارجه-دانشکده روابط بین الملل  روزانه
  سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللی

    5  دانشگاه تربیت مدرس  نوبت دوم

    6  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   قم فارابی محل تحصیل پردیس  5  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  نوبت دوم

    4   بابلسر-دانشگاه مازندران   نوبت دوم

  آموزش محور   15   عسلویهیمرکز بین الملل -   استان بوشهردانشگاه پیام نور  پیام نور 

    8   تهران جنوب -  استان تهراندانشگاه پیام نور  پیام نور

  آموزش محور   15   تهران جنوب -  استان تهراندانشگاه پیام نور  پیام نور 

    8   مرکز سمنان-دانشگاه پیام نور استان سمنان  پیام نور

  آموزش محور   15   مرکز سمنان-دانشگاه پیام نور استان سمنان  پیام نور

    20   اصفهان-رانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی مؤسسه غی  غیرانتفاعی 

    20   قم-دانشگاه غیرانتفاعی مفید  غیرانتفاعی

   محل تحصیل پردیس فارابی قم -آموزش محور   40  دانشگاه تهران   دولتیمجازی

  دانشگاهپردیس خودگردان محل تحصیل   7  تربیت مدرسدانشگاه   پردیس خودگردان

  البرز واقع در کرج خودگردان محل تحصیل پردیس   15  دانشگاه تهران   پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش   15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

    12   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  12  دانشگاه شیراز  پردیس خودگردان

   محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه-نیمسال دوم   10   تهران-المه طباطباییدانشگاه ع  پردیس خودگردان

    6   بابلسر-دانشگاه مازندران  پردیس خودگردان

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 77 پردیس خودگردان  ،  40   دولتی مجازی،    20   غیرانتفاعی  ،  61   پیام نور،   30  نوبت دوم  ،  100  روزانه    = 328  پذیرش حقوق بین الملل کل    

 

     مالحظات                                                    ظرفیت پذیرش                              دانشگاه محل تحصیل                                                                                 دوره
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    دانشگاههای سراسری  بین المللوق قکارشناسی ارشد حنحوۀ دریافت جزوات آزمون 
  

 آزمون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت                این می توانند جزوات   بین الملل ارشناسی ارشد حقوق    آزمون ک داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافـت پـستی جـزوات ، جـزوۀ           . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کـشور دریافـت نماینـد                           تکدرس

   .  باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید حقوق بین الملل خصوصی به خاطر حجم کم ، لزوماً

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

تواننـد    ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، میبین المللداوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق     :دریافت پیکی جزوات      
  . ات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند جزو

 در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پـست هـستند ، مـی تواننـد قیمـت      بین المللداوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق   :دریافت پستی جزوات  
   5892101021528514: ینه پستی آن ، اعم از  سفارشی یـا پیـشتاز منـدرج در ذیـل ، بـه شـمار کـارت            جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هز          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :   واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقـوق و علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                    به نام سید تراب محمدی       بانک سپه 
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب  ] sms[پیامک  فوقیا به شماره همراه ، اعالم آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی تماس گرفته ، 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  : به صورت تکدرس هزینه پست سفارشی  جزوات        تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500االی  صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات ب  500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس         تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای سراسری  بین الملل نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

. شود  یا تعداد صـفحات نیـز نـ        سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

اعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قو
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            

 بر ایـن اسـاس  . طالعات گذشته یا آتی داشته باشد  های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از م                      زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 وب دارید   آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطل           
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

 حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                     . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  - مطالعه یفیتک
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    ونـه این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گ               انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  

  : به شرح ذیل توصیه می شود بین الملل ارشد حقوق یترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناس  - ترتیب مطالعه
  بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق اساسی حقوق  :روزها 

  یک ساعت هم متون انگلیسی  ، حقوق مدنی تعهدات :شبها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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                      دانشگاههای سراسری  حقوق عمومیمواد درسی   - 1جدول شماره                                                             

  

  
  

1  
  

   اساسیحقوق
  

2  

2  
  

  اداریحقوق 
  

2  

3  
  

  بین الملل عمومیحقوق 
  

1  

4  
  

  متون فقه
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

1  

                  
                                      

  دانشگاههای سراسری   حقوق عمومی تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                  
  

  
  

  حقوق اساسی

  

  مبانی مطالعات در حقوق اساسی . 1
  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی. 2
  ساختار حکومت در حقوق اساسی. 3
  ی اسالمی ایرانجمهورحقوق اساسی ساختار حاکمیت در . 4
  جمهوری اسالمی ایران  حقوق اساسی ساختار حکومت در . 5

  

  حقوق اداری

  

  کلیات حقوق اداری. 1
  اصول بنیادین حقوق اداری . 2
  سازمانها و مقامات عالی اداری کشور . 3
  وضعیت استخدامی کشور . 4
  رابطه دولت و افراد در سیستم اداری .  5

  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو [ قلمرو حقوق بین الملل . 2
  ]دولتها [ و تابعان حقوق بین الملل اشخاص . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  .1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  

  
  

  ردیف                                              مواد درسی                                             ضریب

                                                                    سرفصل            نام درس  

4  

  عمومی  حقوق
  :  شامل   ]با مفاد درسی و ضرایب حقوق عمومی [ و گرایش های هم گروه با حقوق  عمومی 

   حقوق نفت و گاز- حقوق مدیریت دادگستری -ت نظارت و بازرسی  حقوق مدیری-حقوق دادرسی اداری 
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  دانشگاههای سراسری  حقوق عمومیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  حقوق اساسی

  

دکتـر  . 3دکتر سـید ابوالفـضل قاضـی ، بایـسته هـای حقـوق اساسـی ، نـشر میـزان          . 2دکتر سید ابولفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان       .1
دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهـوری اسـالمی ایـران ، انتـشارات اطالعـات      . 4ی ، حقوق اساسی ، نشر میزان       منوچهر طباطبایی مؤتمن  

دکتـر سـید   . 7دکتر سید محمد هاشـمی ، حقـوق بـشر و آزادیهـای سیاسـی ، نـشر میـزان        . 6دکتر جالل الدین مدنی ، کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار       .5
آیت اهللا عباسعلی عمید زنجانی ، کلیات حقوق اساسی ، مجمـع علمـی و   . 8اشمی ، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، جلد اول و دوم ، نشر میزان       محمد ه 

  دکتر علی اکبر گرجی ، جزوۀ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی . 9فرهنگی مجد 
  

  حقوق اداری

  

دکتـر  . 3 ، نـشر میـزان   1دکتر محمد جـواد رضـایی زاده ، حقـوق اداری    . 2 ، دانشگاه شهید بهشتی 1 ارجمند ، تقریرات درس حقوق اداری       دکتر اردشیر امیر  .1
 دکتـر رضـا موسـی زاده ، حقـوق    . 5دکتر منوچهر طباطبائی مـؤتمنی ، حقـوق اداری ، انتـشارات سـمت            . 4ولی اهللا انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان           

 ، 2دکتر اردشیر امیر ارجمنـد ، تقریـرات درس حقـوق اداری    . 7 ، دانشگاه شهید بهشتی 2دکتر محمد حسین زارعی ، حقوق اداری  . 6 ، نشر میزان     2 و   1اداری  
  دانشگاه شهید بهشتی 

  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی        . 2. بهشتی   ، دانشگاه شهید     1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی           . 1
دکتـر  . 5. دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـش       . 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6.  معاهدات بین المللی ، گنج دانش        محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق    
راهیم دکتـر ابـ  . 10. ، دانـشگاه تهـران   ]   درس دکتـر میرعباسـی   [دکتـر جمـشید ممتـاز ، جـزوه حقـوق دریاهـا       . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی        ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده، بیگ

 حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه             دکتر جواد صـدر،   . 13. ممتاز ، مسئولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران                
دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـاه شـورای امنیـت در نظـم       . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    
رابین چرچیل ،   . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی        . 17.  مانهای بین المللی ، نشر میزان       زاده ، ساز    دکتر رضا موسی  . 16  انتشارات سرای عدالت   نوین جهانی ،  

آلبـر کلییـار ، نهادهـای       . 21.بهمـن آقـایی ، مجموعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا              . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی                . 19. الملـل دریاهـا      حقوق بـین  
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین روابط

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه 
یعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،    ، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ود دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  

  

   دانشگاههای سراسری  حقوق عمومیسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  35  75  14  682  806  180  حقوق اساسی
  32  81  139  342  594  140  حقوق اداری

  31  102  70  887  1090  280  ] دو جلد [  حقوق بین الملل عمومی
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [  متون فقه

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی
  

  
  
  

  

  

          منابع                                               دروس                                                                                          

  
  

 198 دیگر صفحات    ، 492،  پرسشنامه  274نین قوا  ، 3512 توضیح درس    = 4476  عمومیکل صفحات جزوات حقوق 

 
  

  تومان080/1/ 000      حقوق عمومی  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                    دیگر صفحات               تعداد صفحات                        قیمتان درس                                                        عنو
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        دانشگاههای سراسری  حقوق عمومی  ظرفیت پذیرش - 5جدول شماره 
  

       
  

     4   همدان- دانشگاه بوعلی سینا   روزانه 
    7  دانشگاه تبریز  روزانه

    6  مدرسدانشگاه تربیت   روزانه

    6  دانشگاه تهران  روزانه 

   قم فارابی پردیسمحل تحصیل   5  دانشگاه تهران  روزانه

    4  دانشگاه سمنان  روزانه

    12   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  روزانه 

    12  دانشگاه شیراز  روزانه

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  روزانه

    6  ری دادگستریدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادا  روزانه

  ویژه شاغلین قوه قضائیه  6  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری   روزانه

  زنفقط   10  دانشگاه قم  روزانه

  فقط مرد  10  دانشگاه قم  روزانه

    10   بابلسر-دانشگاه مازندران   روزانه

    2   همدان-دانشگاه بوعلی سینا  نوبت دوم

    5  دانشگاه تبریز  نوبت دوم

  محل تحصیل پردیس فارابی  قم  5  دانشگاه تهران  وبت دومن

    6  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    2  دانشگاه سمنان  نوبت دوم

    10   تهران-دانشگاه عالمه طباطبایی  نوبت دوم

    6   بابلسر-دانشگاه مازندران   نوبت دوم

    20   قم-غیرانتفاعی مفیددانشگاه   غیرانتفاعی 

    محل تحصیل پردیس فارابی قم -آموزش محور   40  راندانشگاه ته   دولتیمجازی

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  تبریز  7  دانشگاه تبریز  پردیس خود گردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه   6  دانشگاه تربیت مدرس  پردیس خودگردان

  در کرجمحل تحصیل پردیس خودگردان البرز   15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

  محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش  15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

  پردیس خودگردان دانشگاه  2   سمناندانشگاه   پردیس خودگردان

    12   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  پردیس خودگردان

  پردیس خودگردان دانشگاه   12  شیرازدانشگاه   پردیس خودگردان

  پردیس خوگردان دانشگاه   -نیمسال دوم   10   تهران- شگاه عالمه طباطباییدان  پردیس خودگردان

    10   بابلسر-دانشگاه مازندران  پردیس خودگردان

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 89 پردیس خودگردان   ،    40 ،    مجازی دولتی    20غیرانتفاعی     ،  36   نوبت دوم  ،  108  روزانه    = 293  پذیرش حقوق عمومی کل  

 

       مالحظات                  ظرفیت پذیرش                                                              دانشگاه محل تحصیل                                                                                   رهدو
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   دانشگاههای سراسری  عمومی   گرایش های هم گروه با  حقوق - 6جدول شماره 
  
  
  

  
   

  
  

  
    دانشگاههای سراسری  کارشناسی ارشد حقوق عمومینحوۀ دریافت جزوات آزمون 

  

 آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت         ایـن می توانند جـزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس         
در دریافـت پـستی جـزوات ، جـزوۀ           .د   ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کـشور دریافـت نماینـ                         تکدرس

  . حقوق اداری  به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید 

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

تواننـد    به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشـند ، مـی          داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی ساکن در تهران و حومه که             :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

انند قیمت جزوه  در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ، می توعمومیداوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق   :دریافت پستی جزوات 
   بانک سپه   5892101021528514: یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن ، اعم از  سفارشی یا پیشتاز مندرج در ذیل ، به شمار کارت              

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :  واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و علوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                     به نام سید تراب محمدی    
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 

  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25    رت مجموعه  جزوات به صوهزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  : تکدرس هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت          تومان000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
  

    دانشگاههای سراسری عمومی نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود        سقف مطالعه  همچنین از قبل پیش فرض       . مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

 به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم

  حقوق دادرسی اداری 
  

      

    دروس و  ضرایب  حقوق عمومیبا : مواد درسی    
  ] نفر ویژۀ شاغلین قوه قضائیه ، روزانه 6 و  نفر6[  دانشکده علوم قضایی :ظرفیت پذیرش     
     نفر12 : دادرسی اداریمجموع پذیرش حقوق      

  حقوق مدیریت نظارت و بازرسی 
  

        

   عمومیبا دروس و ضرایب  حقوق  : مواد درسی     
  ] نفر ویژه شاغلین قوه قضاییه ، روزانه6 و  نفر6[  دانشکده علوم قضایی :ظرفیت پذیرش      
   نفر 12  :حقوق مدیریت نظارت و بازرسیمجموع پذیرش      ج

  حقوق مدیریت دادگستری 
  

     ا

   با دروس و ضرایب حقوق عمومی: درسی  مواد      
   نفر 12 : حقوق مدیریت دادگستری مجموع پذیرش      ]  نفر ویژه شاغلین قوه قضاییه ، روزانه6 و  نفر 6[  دانشکده علوم قضایی  :پذیرش ظرفیت      

  حقوق نفت و گاز 

  ا  
   با دروس و ضرایب  حقوق عمومی: مواد  درسی     

   نفر پردیس خودگردان ، محل تحصیل پردیس خودگردان30و  فارابی قم  محل تحصیل پردیس ،  نفر نوبت دوم  11نه ،  نفر روزا 11[ دانشگاه تهران   :ظرفیت پذیرش ن  
   ]      در جزیره کیش و البرز در کرج

    نفر52  :   مجموع پذیرش حقوق نفت و گاز    

 

       مالحظات                                                                                نام گرایش                                                                  

 

   88:  گرایش های هم گروه حقوق عمومی  کل پذیرش 

 

   381:   عمومی و گرایش های هم گروه با حقوق عمومی  گرایش حقوق پذیرش مجموع
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باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            
 بر ایـن اسـاس  . حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد               های امروز بسیار محتمل و عادی است ،          زندگی

آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       
و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 قدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید             آن م 

    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید
  

ی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                حتی االمکان سعی شود ، در محیط      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  - مطالعه کیفیت
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . د ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شوشود
  

  

  : ارشد حقوق عمومی به شرح ذیل توصیه می شود یترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناس  - ترتیب مطالعه
  حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق بین الملل عمومی  :روزها 

  متون انگلیسیهم یک ساعت متون فقه ،  :شبها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد میبا توجه به تفاوت افراد در . 1
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                دانشگاههای سراسری  حقوق بشرمواد درسی   - 1جدول شماره                                                                    
   

  

  

  
  

1  
  

  حقوق اساسی
  

3  

2  
  

   حقوق بین الملل عمومی
  

2  

3  
  

  سازمانهای بین المللی
  

2  

4  
  

   » تعهدات «حقوق مدنی
  

1  

5  
  

   ]اصی ،کیفریعمومی، اختص  [حقوق جزا  
1  

6  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                                                      
  

  دانشگاههای سراسری   تعداد و سرفصلهای جزوات دروس حقوق بشر -2جدول شماره                                                     
  

  
  

  حقوق اساسی

  

  ساسی مبانی مطالعات در حقوق ا. 1
  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی. 2
  ساختار حکومت در حقوق اساسی. 3
  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران. 4
  ساختار حکومت در  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران . 5

  

  حقوق بین الملل عمومی
  ]سازمانهای بین المللی  [  

  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو [ رو حقوق بین الملل قلم. 2
  ]دولتها [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

   »1« دها و تعهدات قواعد عمومی قراردا.1
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 2
   »1« عقود معین . 3
   »2« عقود معین . 4
  مسئولیتهای مدنی. 5

  

  حقوق جزا  
   ]اختصاصیعمومی ، [ 

  

  حقوق کیفری عمومی مبانی .1
   عمومیتحوالت حقوق کیفری. 2
   در حقوق کیفری عمومیجرم. 3
  یفری عمومیارتکاب به جرم در حقوق ک. 4
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی . 5
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. 6
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 7
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه اموال و مالکیت. 8
  اختصاصی در حقوق کیفری جرایم علیه امنیت کشور. 9

   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه آسایش عمومی. 10
  

  آیین دادرسی کیفری

  

   آیین دادرسی کیفریمبانی.1
  دعاوی کیفری. 2
  از کشف جرم تا محاکمه. 3
  محاکمات کیفری . 4
  اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری. 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

 بشرحقوق

  ردیف                                              مواد درسی                                               ضریب

              نام درس                                                                    سرفصل

5
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  دانشگاههای سراسریحقوق بشر   منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات  -3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  حقوق اساسی

  

دکتر منوچهر طباطبایی . 3دکتر سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان         . 2دکتر سید ابولفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان              .1
دکتـر جـالل الـدین مـدنی ،        .5دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران ، انتشارات اطالعـات                 . 4 حقوق اساسی ، نشر میزان       مؤتمنی ، 

ی ، حقـوق اساسـی جمهـوری    دکتر سید محمـد هاشـم  . 7دکتر سید محمد هاشمی ، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ، نشر میزان             . 6کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار       
دکتـر علـی اکبـر گرجـی ،     . 9آیت اهللا عباسـعلی عمیـد زنجـانی ، کلیـات حقـوق اساسـی ، مجمـع علمـی و فرهنگـی مجـد           . 8اسالمی ایران ، جلد اول و دوم ، نشر میزان       

  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی  جزوۀ
  

  حقوق بین الملل عمومی
  ]بین المللی سازمانهای [ 

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی        . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی           . 1
دکتـر  . 5. ضیائی بیگدلی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـش       دکتر محمدرضا . 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6. محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش            
دکتـر ابـراهیم   . 10. ، دانـشگاه تهـران   ]   درس دکتـر میرعباسـی   [ جمـشید ممتـاز ، جـزوه حقـوق دریاهـا      دکتـر . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی        ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده، بیگ

دکتر جواد صـدر، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه                . 13.  المللی دولت ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران             ممتاز ، مسئولیت بین   
اه شـورای امنیـت در نظـم    دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـ   . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    
رابین چرچیل ،   . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی        . 17.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان           دکتر رضا موسی  . 16  انتشارات سرای عدالت   نوین جهانی ،  

آلبـر کلییـار ، نهادهـای       . 21.آقـایی ، مجموعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا            بهمـن   . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی                . 19. الملـل دریاهـا      حقوق بـین  
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین     روابط

  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

صـر کاتوزیـان ، اعمـال     دکتـر نا .3. دکتر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل قراردادهـا و تعهـدات ، انتـشارات مجـد        . 2.  دانشگاه تهران   ،3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی  . 1
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد اول ، شـرکت              . 5. نشر میزان   »  ایقاع  «  اعمال حقوقی     دکتر ناصر کاتوزیان ،   . 4.  شرکت سهامی انتشار      ،حقوقی

جلـد سـوم ،     دکتر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ،            . 7. ت سهامی انتشار    دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم  ، شرک            . 6. سهامی انتشار   
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت  . 9.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        حقوق مدنی ،    دکتر سید حسن امامی ،     . 8. شرکت سهامی انتشار    

دکتـر ناصـر   . 12. دکتر سید حسن امامی ، حقـوق مـدنی ، جلـد اول ، انتـشارات اسـالمیه             . 11. ی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد         دکتر مهد  . 10. سهامی انتشار   
کاتوزیـان ،  دکتـر ناصـر   . 14. دکتر ناصـر کاتوزیـان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد اول ، گـنج دانـش              . 13.  جلد اول ، شرکت سهامی انتشار         کاتوزیان ، عقود معین ،    

دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقـود معـین ، جلـد    . 16. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 15. مشارکتها و صلح ،  گنج دانش        
دکتـر سـید حـسن    .  19.  کتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گنج دانش د. 18.   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار      . 17. دوم ، گنج دانش       

دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از      . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شـرکت سـهامی انتـشار     . 20. امامی ، حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه          
  .دانشگاه تهران  .  4تر درودیان ، جزوه حقوق مدنی دک. 22. ، مسئولیت مدنی »   ضمان قهری « قرارداد 

  

  حقوق جزا 
  ] عمومی ، اختصاصی [ 

  

 بها  دکتر رضا نور . 3دکتر ایرج کلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان              .  2دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، نشر میزان                  .  1
دکتر محمد جعفر حبیب زاده ، محاربـه در حقـوق کیفـری ایـران ،     . 5دکتر عبدالحسین علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول         . 4عمومی ، گنج دانش     زمینه حقوق جزای    

، نـشر  »جنایـات  « شـخاص  ا ، جرایم علیـه ا دکترحسین آقایی نی .  7دکتر ایرج کلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان        . 6انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   
، » صـدمات جـسمانی   « دکتـر محمـدهادی صـادقی ، جـرایم علیـه اشـخاص        . 9 دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقـوق جزایـی اختـصاصی ، دانـشگاه تهـران            .  8میزان    

تـر حـسین میرمحمـد صـادقی ، حقـوق جـزای اختـصاصی         دک. 11   2499دکترایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شـماره        . 10نشرمیزان
دکتر آزمایش ، تقریرات جرایم علیه امـوال و   . 13، نشر میزان    » شخصیت معنوی « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص  . 12 ، نشر میزان » جرائم علیه اشخاص    «

دکتر ضـیاء الـدین    . 16 سید محمد اصغری ، رشوه و احتکار . 15 ، دانشگاه شهید بهشتی    2اختصاصی دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای  . 14مالکیت ، دانشگاه تهران       
  ...............قانون جدید مجازات اسالمی ، قانون تعزیرات  و : مجموعه قوانین جزایی ، شامل . 17 پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان   

  

  ریآیین دادرسی کیف

  

دکتـر محمـود آخونـدی ، آیـین      . 2دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، جلد دوم ، جلـد سـوم ، انتـشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی               .  1
دکتـر محمـود   . 4  ، نـشرمیزان ] اربردی کـ [ دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسـی کیفـری ، جلـد پـنجم        . 3 انتشارات مجد ]  اندیشه ها   [ دادرسی کیفری ، جلد چهارم ،       

دکتر محمد آشوری ، آیـین دادرسـی کیفـری ،    .  5    انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ]  دادسرا و کیفرخواست    [ آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد ششم ،          
دکتر گلدوست جویباری ، جزوه آیـین   .  7  قی  ، آیین دادرسی کیفری ، شهر دانشدکتر علی خال.  6    جلد اول ، جلد دوم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی     

  ............ ]قانون جدید آیین دادرسی کیفری و [ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری . 8ی   ، دانشگاه شهید بهشت2 و 1دادرسی کیفری 
  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS ، 2 نشر میزان    ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  
  

  
  
  
  
  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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    دانشگاههای سراسریقوق بشر حسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  35  75  14  682  806  180  حقوق اساسی
  31  102  70  887  1090  280  ]دو جلد [ و سازمانها    حقوق بین الملل عمومی

  62  149  67  598  876  320  »تعهدات « حقوق مدنی 
  67  211  ـــــ  236  514  240  ]عمومی ، اختصاصی [  حقوق جزا 

  91  113  ـــــ  230  434  140  ادرسی کیفریآیین د
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  

  

  

  
        دانشگاههای سراسری  ظرفیت پذیرش حقوق بشر  - 5جدول شماره 

  

       
  

    6  دانشگاه تهران  روزانه 
    12   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  روزانه
    10  ان تهر-دانشگاه عالمه طباطبایی   روزانه

 گرایش - پذیرش با عنوان دیپلماسی و سازمانهای بین المللی -فقط مرد  7   وزارت امور خارجه-دانشکده روابط بین الملل  روزانه
  سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

 گرایش -المللی  پذیرش با عنوان دیپلماسی و سازمانهای بین -فقط زن   3   وزارت امور خارجه-دانشکده روابط بین الملل  روزانه
  سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

    6  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    10   تهران-دانشگاه عالمه طباطبایی  نوبت دوم

    20   قم-دانشگاه غیرانتفاعی مفید  غیرانتفاعی

    12   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  پردیس خودگردان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است در جلسه امتحان   :توجه 
  . را پاسخ دهند ] 2[ داوطلبان گرایش حقوق بشر باید مورد ]  . اشخاص تا وصیت و ارث [ حقوق مدنی . 3] تعهدات [ حقوق مدنی . 2حقوق مدنی . 1       

  : سؤال چهار مورد حقوق جزا و کیفری آمده است در مورد حقوق جزا و حقوق کیفری در دفترچه های
  . را پاسخ دهند  ]  4[ دواطلبان گرایش حقوق بشر  باید  مورد . حقوق جزا و کیفری  . 4آیین دادرسی کیفری . 3حقوق جزای اختصاصی . 2حقوق جزای عمومی . 1      

  

 332 دیگر صفحات   ، 773پرسشنامه  ،  151قوانین    ، 3154توضیح درس    =  4410 بشر کل صفحات جزوات حقوق 

 
  

   تومان320/1/ 000      حقوق بشر  ل قیمت جزوات ک

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات               اد صفحاتتعد                        قیمت                   عنوان درس                                     

 

 12  پردیس خودگردان  ، 20  غیرانتفاعی  ،  16   نوبت دوم  ،  38  روزانه    = 86  پذیرش حقوق بشر کل  

 

       مالحظات                  ظرفیت پذیرش                                                               دانشگاه محل تحصیل                                                                           دوره
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    ریدانشگاههای سراس   بشر کارشناسی ارشد حقوقنحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

،  آزمون را به صورت مجموعه یا به صورت تکدرس  اینمی توانند جزوات بشر  آزمون کارشناسی ارشد حقوق     داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
 جــزوات ، جــزوۀ در دریافــت پــستی .بــه طریــق حــضوری یــا از طریــق پیــک بــرای تهــران و حومــه و یــا از طریــق پــست در سراســر کــشور دریافــت نماینــد  

  . کیفری  به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید  دادرسی آیین

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

نتواننـد مراجعـه حـضوری داشـته باشـند ، مـی تواننـد        ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی          بشر  داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق        :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

مـی تواننـد قیمـت جـزوه یـا          داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق جزا در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریـق پـست هـستند ،                        :دریافت پستی جزوات    
      بانک سـپه  5892101021528514   :به شمار کارت مندرج در ذیل ، یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، وات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          جز

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای      واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقـوق و علـوم سیاسـی                سید تراب محمدی   به نام 
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس         تومان 000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500ر  زیجزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
    دانشگاههای سراسری بشرنحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود          سقف مطالعه  همچنین از قبل پیش فرض    .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

 برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن 
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            

 بر ایـن اسـاس  . رات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد          های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اث              زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید         آن مقدار مطالعه نمایید که      
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و          حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور             . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    د آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه           این است که مطالعه بای     انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود

  : به شرح ذیل توصیه می شود بشر رتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق ت  - ترتیب مطالعه
      ، آیین دادرسی کیفری ] عمومی ، اختصاصی [ اساسی ، حقوق بین الملل عمومی و سازمانها ، حقوق جزا حقوق  :روزها 

  .متون انگلیسی هم یک ساعت  حقوق مدنی تعهدات ،  :شبها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . هید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندبا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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                   دانشگاههای سراسری   یت فکریحقوق مالکمواد درسی   - 1جدول شماره                                                       

  

  
  

1  
  

   یحقوق مدن
  

3  

2  
  

  تحقوق تجار
  

2  

3  
  

  متون فقه
  

1  

4  
  

  یسیمتون انگل
  

3  

                               
                         

  دانشگاههای سراسری  یت فکریحقوق مالک جزوات یتعداد و سرفصلها  -2جدول شماره                                             
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  الکیتاموال و م. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات  .6
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  حقوق تجارت

  

   حقوق تجارت مبانی.1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  
  

  
  

  

  

  :در جلسه امتحان ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است   :توجه                                                             
    ،] اشخاص تا وصیت و ارث [ حقوق مدنی . 3] تعهدات [ دنی حقوق م. 2حقوق مدنی . 1                                                        

  . را پاسخ دهند  ] 1[  باید مورد مالکیت فکری داوطلبان گرایش حقوق                                                              

         مواد درسی                                              ضریبردیف                                       

              نام درس                                                                    سرفصل

6

  مالکیت فکری   حقوق
  حقوق تجارت الکترونیکی   : مالکیت فکریقوق  و گرایش هم گروه با ح
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  اههای سراسریدانشگ  ت فکرییحقوق مالکمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

   حقوق مدنی 

  

اشـخاص و   «دکتر سید حسین صفایی و دکتر سـید مرتـضی قاسـم زاده  ، حقـوق مـدنی      . 2.   نشر میزان        ،»  اشخاص و اموال    « دکتر سید حسین صفایی ،  حقوق مدنی           . 1
 حقوق مدنی ، مجلـدات چهـارم    دکتر سید حسن امامی ،. 4. شده ، دانشگاه تهران    دکتر درودیان ، جزوه تقریر      . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » محجورین  

 تقریرات امـوال و مالکیـت ، دانـشگاه     دکتر درودیان ، . 6. نشر میزان   » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. و پنجم ، انتشارات اسالمیه      
دکتر سـید  . 9. نشر میزان   » خانواده  « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی          . 8. امی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه           دکتر سید حسن ام   . 7. تهران  

.  نـشر میـزان       ،» صـیت ، ارث     شـفعه ، و   « دوره مقدماتی حقوق مـدنی        دکتر ناصر کاتوزیان ،   . 10. حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان              
دکتـر  . 13. دکتر ناصـر کاتوزیـان ، وصـیت در حقـوق مـدنی ایـران ، انتـشارات دانـشگاه تهـران                      . 12.  دانشگاه شهید بهشتی       تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی،  .11

دکتـر  . 16.  نـشر میـزان    دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، ارث ،    . 15. انتـشارات مجـد   دکتـر شـهیدی ، ارث ،   . 14. سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتشارات اسـالمیه       
  دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، اعمـال حقـوقی ،     . 18. دکتر مهدی شهیدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجـد  . 17.  دانشگاه تهران   ،3درودیان ، جزوه حقوق مدنی     

دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد اول ، شـرکت سـهامی               . 20. نشر میزان   »  ایقاع  «  اعمال حقوقی     وزیان ، دکتر ناصر کات  . 19. شرکت سهامی انتشار    
سـوم ، شـرکت   جلـد   دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، . 22. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم  ، شرکت سهامی انتشار                . 21. انتشار  

دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد چهـارم ، شـرکت            . 24.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه         حقوق مدنی،   دکتر سید حسن امامی ،    . 23. سهامی انتشار   
دکتـر ناصـر   . 27. مـدنی ، جلـد اول ، انتـشارات اسـالمیه      دکتر سید حسن امامی ، حقـوق        . 26. دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد           . 25. سهامی انتشار   

دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،    . 29. دکتر ناصـر کاتوزیـان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد اول ، گـنج دانـش              . 28.  جلد اول ، شرکت سهامی انتشار         کاتوزیان ، عقود معین ،    
دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقـود معـین ، جلـد    . 31. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دنی  دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق م      . 30. مشارکتها و صلح ،  گنج دانش        

دکتـر سـید حـسن    .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گنج دانـش          . 33.   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                  . 32. دوم ، گنج دانش       
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از      . 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شـرکت سـهامی انتـشار     . 35. وق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه        امامی ، حق  

  یان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر میزاندکتر ناصر کاتوز. 38 .دانشگاه تهران  .  4مدنی  دکتر درودیان ، جزوه حقوق. 37. ، مسئولیت مدنی »   ضمان قهری « قرارداد 
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق     . 3. دکتر محمود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان       . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت       . 1
دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت، جلـد دوم       . 5. رانی ، حقوق تجـارت ، جلـد چهـارم ، نـشر دادگـستر        دکتر حسن ستوده ته   . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1تجارت  

دکتر بهمن کـشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و پیـشه و تجـارت در         . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری    «
» شرکتهای تجـاری « تجارت ، جلد اول دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق . 9. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر     . 8 . حقوق ایران و فقه اسالم    

دکتـر   .12. شهید بهـشتی  دانشگاه  . 2دکتر فخاری ، جزوه حقوق تجارت . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگستر  . 10. انتشارات سمت     
دکتر ربیعا اسکینی ،  حقـوق  . 14. ، انتشارات سمت » شرکتهای تجاری « دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، جلد دوم    . 13. عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقوق بازرگانی       

 جلـد   دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16.  دانشگاه شهید بهشتی     ، 3دکتر فخاری ، جزوه حقوق تجارت       . 15.  انتشارات سمت     ،» ..... برات ، سفته ،     « تجارت  
  «دکتـر ربیعـا اسـکینی ،  حقـوق تجـارت      .  18. ،  نـشر میـزان    »  شـرکتهای تجـاری   «  جلـد سـوم ،           دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، . 17. سوم ،  نشر دادگستر      

دکتـر کـورش   . 20.  ، نـشر میـزان   » شـرکتهای تجـاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهارم     دکتر محمود عرفانی ،   . 19. رات سمت   انتشا» ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته      
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان. 22 .دکتر کورش کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان . 21. کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان 

  

  تون فقهم

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه  
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]ات  مساق
  ]اتقصاص و دی[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

  
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ، تر  

  
  

  

  دانشگاههای سراسری   حقوق مالکیت فکریسایر موارد جزوات  -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580  ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت

  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
   

          منابع                                                      دروس                                                                                   

  

 220دیگر صفحات    ، 566 پرسشنامه   ،  391قوانین    ،  3213توضیح درس    =  4390 مالکیت فکری کل صفحات جزوات حقوق 

 
  

   تومان350/1/ 000      مالکیت فکری    حقوقکل قیمت جزوات

                  دیگر صفحات توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                  تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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  دانشگاههای سراسری  ظرفیت پذیرش حقوق مالکیت فکری  - 5جدول شماره 
  

       
  

  محل تحصیل پردیس فارابی  قم  5  دانشگاه تهران  روزانه

    7  دانشگاه تهران  روزانه

    12   تهران- دانشگاه شهید بهشتی  روزانه

    10  هران ت- دانشگاه عالمه طباطبایی  روزانه 

  فقط زن  10  دانشگاه قم  روزانه

  فقط مرد  10  دانشگاه قم  روزانه

    7  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   قم فارابی محل تحصیل پردیس  5  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  نوبت دوم

  نوان حقوق تجارت الکترونیکی پذیرش با ع  20   تهران-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  غیرانتفاعی

    محل تحصیل پردیس فارابی قم -آموزش محور   40  دانشگاه تهران   دولتیمجازی

  محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج  15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

    12   تهران- شهید بهشتیدانشگاه   پردیس خودگردان

   محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه   -نیمسال دوم   10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  پردیس خودگردان

     محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه-مردفقط   15  دانشگاه قم  پردیس خودگردان

    محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه- زنفقط   15  دانشگاه قم  پردیس خودگردان

  
  

  
  
  
  

   دانشگاههای سراسریالکیت فکری     گرایش هم گروه با  حقوق م- 6جدول شماره 
  
  
  

  
  

    دانشگاههای سراسری   کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری نحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 آزمون را به صورت مجموعه یا به صورت  اینمی توانند جزواتآزمون کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس  
     . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند تکدرس

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

ومه که به هر دلیلـی نتواننـد مراجعـه حـضوری داشـته باشـند ،       داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری ساکن در تهران و ح             :دریافت پیکی جزوات      
  . توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند  می

مـی تواننـد قیمـت      ،  داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق مالکیت فکری در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پـست هـستند                       :دریافت پستی جزوات    
   5892101021528514   :بـه شـمار کـارت    منـدرج در ذیـل ،   یـا پیـشتاز     اعـم از  سفارشـی   ،جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینـه پـستی آن      

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :ماره هـای    بـه شـ     واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی                 سپه ،  به نام سید تراب محمدی        بانک
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25    وات به صورت مجموعه  جزهزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :ت به صورت تکدرس هزینه  پست پیشتاز جزوا         تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

  حقوق تجارت الکترونیک
  

      

   مالکیت فکریبا دروس و  ضرایب  حقوق  : مواد درسی    
  سازمان سنجش 2بر این اساس محل ها و ظرفیت پذیرش این گرایش ، در دفترچه شماره .  پذیرش خواهد شد 1395برای نخستین بار در سال  :ظرفیت پذیرش     

  .     و  آموزش کشور ، در خرداد ماه اعالم می شود

  

 67    پردیس خودگردان     ،40  مجازی دولتی   ، 20    غیرانتفاعی،    22   نوبت دوم  ،  54  روزانه    = 203  پذیرش حقوق مالکیت فکری کل     

 

       مالحظات                    ظرفیت پذیرش                                                                           دانشگاه محل تحصیل                                                                     دوره

 

       مالحظات                                                                                                                                       نام گرایش           
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    دانشگاههای سراسری  مالکیت فکرینحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      . درنظر نگیرید    مشخصی از قبل فرض نکنید و        تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

 طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            

 بر ایـن اسـاس  .  و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                    های امروز بسیار محتمل    زندگی
زمـان و تـا   آن  به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

 شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                    حتی االمکان سعی  . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی ظور از من. االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  .  توضیح داده شود ، سپس برای خود یا دیگرانشود

  : به شرح ذیل توصیه می شود مالکیت فکریترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق   - ترتیب مطالعه
  مدنی ، حقوق تجارت حقوق  :روزها 

  . متون انگلیسی  همیک ساعت  متون فقه ، :شبها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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                   دانشگاههای سراسری   ستیط زیحقوق محمواد درسی   - 1جدول شماره                                                         

  

  
  

1  
  

  حقوق جزای اختصاصی
  

2  

2  
  

  حقوق بین الملل عمومی
  

2  

3  
  

  حقوق اداری
  

2  

4  
  

  متون انگلیسی
  

3  

                   
                                     

  دانشگاههای سراسری  ستیط زیحقوق مح تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                              
  

  
  

  حقوق جزای اختصاصی

  

  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. 1
  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 2
  جرایم علیه اموال و مالکیت. 3
  یه امنیت کشورجرایم عل. 4
  جرایم علیه آسایش عمومی. 5

  

  حقوق بین الملل عمومی

  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو [ قلمرو حقوق بین الملل . 2
  ]دولتها [ و تابعان حقوق بین الملل اشخاص . 3
  ]فرعی سازمانها ، تابعان [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  حقوق اداری

  

  کلیات حقوق اداری. 1
  اصول بنیادین حقوق اداری . 2
  سازمانها و مقامات عالی اداری کشور . 3
  وضعیت استخدامی کشور . 4
  رابطه دولت و افراد در سیستم اداری .  5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  :در جلسه امتحان  ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، چهار عنوان حقوق جزا و کیفری آمده است   :توجه                                                             

  حقوق جزا و کیفری  ،. 4سی کیفری آیین دادر. 3ای اختصاصی حقوق جز. 2حقوق جزای عمومی . 1                                                         
  . را پاسخ دهند  ]  2[ دواطلبان گرایش حقوق محیط زیست باید  مورد                                                               

  حقوق محیط زیست 

   درسی                                              ضریبردیف                                              مواد

              نام درس                                                                    سرفصل

7
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  ای سراسریدانشگاهه  ستیط زیحقوق محمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

  حقوق جزای اختصاصی

  

دکتـر محمـد   . 3. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقوق جـزای اختـصاصی ، دانـشگاه تهـران         . 2.  ، نشر میزان    » جنایات  « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 1
 . 2499یرج گلدوزیان ، حقـوق جـزای اختـصاصی ، انتـشارات دانـشگاه تهـران ، شـماره                    دکتر ا . 4. ، نشر میزان    » صدمات جسمانی   « هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص       

. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ، دانـشگاه تهـران   . 6  . 56دکتر سپه وند ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، قوه قضائیه ، دوره               .5
دکتـر کوشـا ،   . 9. دکتر آزمایش ، تقریرات جرایم علیه امـوال و مالکیـت ، نـشر میـزان      . 8. نشر میزان  » شخصیت معنوی   « یه اشخاص   دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم عل      . 7

قریـرات  دکتـر کوشـا ، ت     . 11. دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیـت ، نـشر میـزان                 . 10.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2تقریرات حقوق جزای اختصاصی     
دکتر حـسین میرمحمـد صـادقی ،    . 13. دکتر ضیاء الدین پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان            . 12.  ، دانشگاه شهید بهشتی      3حقوق جزای اختصاصی    

  .جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان 
  

  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی        . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1 حقوق بین الملل عمومی      دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه     . 1
دکتـر  . 5. ش دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـ      . 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6. محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش            
دکتـر ابـراهیم   . 10. ، دانـشگاه تهـران   ] یرعباسـی    درس دکتـر م [دکتـر جمـشید ممتـاز ، جـزوه حقـوق دریاهـا       . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی       ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده،  بیگ

دکتر جواد صـدر، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه                . 13. یاسی دانشگاه تهران    ممتاز ، مسئولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم س            
دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـاه شـورای امنیـت در نظـم       . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    

رابین چرچیـل ،  . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی . 17.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان           دکتر رضا موسی  . 16رای عدالت     نوین جهانی ، انتشارات س    
لییـار ، نهادهـای روابـط    آلبـر ک . 21.بهمـن آقـایی ، مجموعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا       . 20. دکتر جواد صدر ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی       . 19. الملل دریاها     حقوق بین 

  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین
  

  حقوق اداری

  

دکتـر ولـی اهللا   . 3 ، نـشر میـزان   1دکتـر محمـد جـواد رضـایی زاده ، حقـوق اداری      . 2 ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر اردشیر امیر ارجمند ، تقریرات درس حقوق اداری   .1
 ، نـشر  2 و  1دکتـر رضـا موسـی زاده ، حقـوق اداری            . 5دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری ، انتـشارات سـمت                 . 4 میزان   انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر      

   ، دانشگاه شهید بهشتی 2دکتر اردشیر امیر ارجمند ، تقریرات درس حقوق اداری . 7 ، دانشگاه شهید بهشتی 2دکتر محمد حسین زارعی ، حقوق اداری . 6میزان 
  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWکتر محمد تقی رفیعی ، ترجمۀ د  

  
  

  
  

   دانشگاههای سراسری  حقوق محیط زیستسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  51  125  70  522  768  290  حقوق جزای اختصاصی
  31  102  70  887  1090  280  ] دو جلد [  حقوق بین الملل عمومی

  32  81  139  342  594  140  حقوق اداری
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  

  
  

       دانشگاههای سراسری   ظرفیت پذیرش حقوق محیط زیست - 5جدول شماره 
  

       
  

    10   تهران- دانشگاه شهید بهشتی  روزانه 
    10   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  پردیس خودگردان

  

          منابع                                               دروس                                                                                          

  

 160دیگر صفحات    ، 431،  پرسشنامه   279قوانین    ،  2272توضیح درس    =  3142  محیط زیست کل صفحات جزوات حقوق

 

  

 تومان 870/ 000      حقوق محیط زیست  کل قیمت جزوات 

      دیگر صفحات توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                             تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

 

 10   ،  پردیس خودگردان 10   روزانه    = 20  پذیرش حقوق محیط زیست کل    

 

       مالحظات                   ظرفیت پذیرش                                                                دانشگاه محل تحصیل                                                                                 دوره
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    شگاههای سراسریدان   کارشناسی ارشد حقوق محیط زیستنحوۀ دریافت جزوات آزمون  
  

 آزمون را به صورت مجموعه یا به صـورت           این می توانند جزوات  آزمون کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست       داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافـت پـستی جـزوات ، جـزوۀ           .د   ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کـشور دریافـت نماینـ                         تکدرس

    . حقوق اداری به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید 

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

مه که بـه هـر دلیلـی نتواننـد مراجعـه حـضوری داشـته باشـند ،         داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ساکن در تهران و حو   :دریافت پیکی جزوات      
  . توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند  می

ی توانند قیمت جزوه مداوطلبان آزمون کارشناسی حقوق محیط زیست در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،   :دریافت پستی جزوات 
سپه     بانک5892101021528514   :به شمار کارت مندرج در ذیل ، یا پیشتاز   اعم از  سفارشی ،یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :ای بـه شـماره هـ     واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقـوق و علـوم سیاسـی                نام سید تراب محمدی    به
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     صورت مجموعه  جزوات بههزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :ورت تکدرس هزینه  پست پیشتاز جزوات به ص         تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
    دانشگاههای سراسری  محیط زیستنحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      . یرید   مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگ        تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می 
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            

 بر ایـن اسـاس  . است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                 های امروز بسیار محتمل و عادی        زندگی
ا آن زمـان و تـ   به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

ر محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                 حتی االمکان سعی شود ، د     . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                نتقادیا منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . اده شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح دشود

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
         جزای اختصاصی ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق اداری حقوق  :روزها 

  .یک ساعت متون انگلیسی  :شبها 
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید  استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد میبا توجه به تفاوت افراد در. 1
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                  دانشگاههای سراسری  ن المللیحقوق تجارت ب مواد درسی  - 1جدول شماره                                                    

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

2  

2  
  

  حقوق تجارت
  

1  

3  
  

  حقوق بین الملل عمومی
  

1  

4  
  

  حقوق بین الملل خصوصی
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                          
                              

  دانشگاههای سراسری  ن المللیحقوق تجارت بتعداد و سرفصلهای جزوات   -2جدول شماره                                            
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« ردادها و تعهدات قواعد عمومی قرا .6
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  حقوق تجارت

  

   حقوق تجارتمبانی.1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  حقوق بین الملل عمومی

  

  یات حقوق بین الملل عمومیکل.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو  [ قلمرو حقوق بین الملل. 2
  ]دولتها [ و تابعان حقوق بین الملل اشخاص . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  ملل خصوصیحقوق بین ال

  

  کلیات حقوق بین الملل خصوصی . 1
  تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان. 2
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مبانی . 3
  حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی. 4
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران. 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  :در جلسه امتحان ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است   :توجه                                                              

  ،]  اشخاص تا وصیت و ارث [ نی حقوق مد. 3] تعهدات [ حقوق مدنی . 2حقوق مدنی . 1                                                          
  . را پاسخ دهند  ] 1[ داوطلبان گرایش تجارت بین الملل باید مورد                                                                

  تجارت بین المللحقوق

                                  ضریبردیف                                              مواد درسی              

              نام درس                                                                    سرفصل

8
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  دانشگاههای سراسری  ن المللیحقوق تجارت بمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

   وق مدنی حق

  

 ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده      . 2.  نشر میزان       ،  »اشخاص و اموال     «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران        . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » اشخاص و محجورین     «

  دکتـر درودیـان ،    . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم ، انتشارات اسالمیه          
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره مقـدماتی     .  8. اول ، انتشارات اسـالمیه  دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد     . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. نـشر میـزان      دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،             . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12.  دانشگاه شهید بهـشتی        تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11. ان   نشر میز   ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. دکتر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه               . 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 16 . نشر میزان     تر ناصر کاتوزیان ، ارث ،     دک . 15. انتشارات مجد   

»   ایقـاع  « اعمـال حقـوقی     دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   .19.  شرکت سهامی انتشار  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،   . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار   . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. ر جلد سـوم ، شـرکت سـهامی انتـشا     دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،. 22. دوم  ، شرکت سهامی انتشار   
دکتـر مهـدی شـهیدی ،        . 25.  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار                   .24.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        ،مدنی

 جلـد اول ،   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. رات اسالمیه  دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشا           . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  . 29. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش      . 28. شرکت سهامی انتشار    

. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش                    . 31. »  انتشارات مجد     «1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 30
دکتـر سـید حـسن امـامی ،     .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        . 33   .دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار            . 35. تشارات اسالمیه   حقوق مدنی ، جلد دوم ، ان      
م حقـوقی  دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظـ . 38 .دانشگاه تهران  .  4مدنی  دکتر درودیان ، جزوه حقوق  . 37 . ، مسئولیت مدنی  »   ضمان قهری   « قرارداد  

  کنونی ، نشر میزان
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه    . 3. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت      . 1
دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجـارت،  . 5. د چهارم ، نشر دادگستر دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جل      . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1حقوق تجارت   

دکتر بهمن کشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و            . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   « جلد دوم   
دکتر ربیعا اسکینی ، حقـوق تجـارت ،   . 9. تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر دکتر حسن ستوده .  8. پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم        

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق         . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگـستر                . 10. انتشارات سمت     » شرکتهای تجاری   « جلد اول   
شـرکتهای  « دکتـر ربیعـا اسـکینی ، حقـوق تجـارت ، جلـد دوم       . 13.  عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقـوق بازرگـانی     دکتر. 12. دانشگاه شهید بهشتی     . 2تجارت  
 ،  3دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق تجـارت            . 15.  انتـشارات سـمت       ،» ..... برات ، سفته ،     « دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        . 14. ، انتشارات سمت    » تجاری  

    جلـد سـوم ،   دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ،     . 17.  جلد سوم ،  نشر دادگـستر   دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16 .دانشگاه شهید بهشتی    
مـود  دکتـر مح  . 19. انتـشارات سـمت     »  ورشکستگی و تـصفیه امـور ورشکـسته           «دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        .  18. ،  نشر میزان       »  شرکتهای تجاری   « 

دکتـر کـورش    . 21. دکتر کورش کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان . 20 . ، نشر میزان  » شرکتهای تجاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهارم        عرفانی ، 
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان. 22  .کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان  

  

  یحقوق بین الملل عموم
  

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی        . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی           . 1
دکتـر  . 5. لی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـش       دکتر محمدرضا ضیائی بیگد. 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6. محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش            
دکتـر ابـراهیم   . 10. ، دانـشگاه تهـران   ]   درس دکتـر میرعباسـی   [از ، جـزوه حقـوق دریاهـا    دکتـر جمـشید ممتـ   . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی        ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده، بیگ

دکتر جواد صـدر، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه                . 13. لت ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران           ممتاز ، مسئولیت بین المللی دو     
منیـت در نظـم   دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـاه شـورای ا    . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    
رابین چرچیل ،   . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی        . 17.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان           دکتر رضا موسی  . 16  انتشارات سرای عدالت   نوین جهانی ،  

آلبـر کلییـار ، نهادهـای       . 21.موعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا         بهمـن آقـایی ، مج     . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی                . 19. الملـل دریاهـا      حقوق بـین  
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین  روابط

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

، بهشید ارفع نیـا دکتر . 3رات آگاه دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشا. 2دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان  . 1
دکتر محمود سلجوقی ، حقـوق بـین الملـل    . 5دکتر نجاد علی الماسی ، حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان  . 4حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب           

  بهتاب دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، انتشارات . 6خصوصی ، جلد دوم ، نشر میزان 
  

  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAW ، ترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی  

  
  

  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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    دانشگاههای سراسری بین الملل تجارتحقوقسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580  ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت

  31  102  70  887  1090  280  ]دو جلد  [  حقوق بین الملل عمومی
  44  80  20  456  600  160  حقوق بین الملل خصوصی

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی
  

  
  
  

  

  
  
  

          دانشگاههای سراسری  ظرفیت پذیرش حقوق تجارت بین الملل- 5جدول شماره 
  

       
  

   پردیس فارابی قم محل تحصیل   5  دانشگاه تهران  روزانه
     12   تهران-ی دانشگاه شهید بهشت  روزانه

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  روزانه

  پردیس فارابی قممحل تحصیل   5  دانشگاه تهران  نوبت دوم

    10   تهران- دانشگاه عالمه طباطبایی  نوبت دوم

    محل تحصیل پردیس فارابی قم -آموزش محور   40  دانشگاه تهران   دولتیمجازی

    12   تهران-هشتی دانشگاه شهید ب  پردیس خودگردان

  
  

  
  

    دانشگاههای سراسری   کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل نحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه               این می توانند جزوات  آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل        داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافـت پـستی جـزوات ،     . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافـت نماینـد               صورت تکدرس 

   . حقوق بین الملل خصوصی  به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید  جزوۀ

  تهران   :ی جزوات  دریافت حضور

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشـته باشـند ،                           :دریافت پیکی جزوات      
  . می توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

می تواننـد قیمـت   داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق تجارت بین الملل در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،   :ی جزوات   دریافت پست 
   5892101021528514   :بـه شـمار کـارت     منـدرج در ذیـل ،       یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن            

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای      واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی             سپه ،  به نام سید تراب محمدی        بانک
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .فت هزار تومان می باشد   صفحه ه500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

 241دیگر صفحات    ، 637پرسشنامه   ،   430قوانین    ، 3476توضیح درس    = 4784 حقوق تجارت بین المللکل صفحات جزوات 

 
  

   تومان000/470/1      حقوق تجارت بین الملل کل قیمت جزوات 

     توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات                   تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

  12  پردیس خودگردان    ، 40  مجازی دولتی   ،   15  نوبت دوم   ، 27  روزانه    = 94  ین الملل پذیرش حقوق تجارت بکل   

 

       مالحظات                                     ظرفیت پذیرش                                             دانشگاه محل تحصیل                                                                                  دوره
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    دانشگاههای سراسری  تجارت بین المللشد حقوق نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ار
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           ساعت مطالعه نمایید و نه     5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
رف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                   باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از ط         

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                  برای آنکه باالترین کیفیت را      

 آیـد،   و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی              آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . وش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                  اگر ذهنتان مشغول و مش    همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی ازموضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور           

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود

  : به شرح ذیل توصیه می شود تجارت بین المللترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق   - ترتیب مطالعه
         قوق تجارت ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی مدنی ، ححقوق  :روزها 

  .یک ساعت متون انگلیسی  :شبها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . دهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش نبا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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    دانشگاههای سراسریخانواده حقوق مواد درسی   - 1جدول شماره                                                           

  

  
  

1  
  

        ] اشخاص تا وصیت و ارث [   حقوق مدنی
  

3  

2  
  

   ] دعاوی خانوادگی  [  آیین دادرسی مدنی
  

2  

3  
  

   ]عمومی، اختصاصی ،کیفری   [حقوق جزا  
  

2  

   ]  اصول فقه[اصول استنباط   4
  

2  

5  
  

  متون فقه
  

3  

6  
  

  متون انگلیسی
  

2           

                                 

  دانشگاههای سراسریحقوق خانواده  تعداد و سرفصلهای جزوات -2جدول شماره                                                   

  
  

  »غیر تعهدات « حقوق مدنی 

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5

  

  مدنیآیین دادرسی 

  

   آیین دادرسی مدنی مبانی.1
  شروع دادرسی. 2
  رأی دادگاه و طرق شکایت از آن. 3
  طواری دادرسی. 4
  داوری ، اجرای احکام مدنی. 5

  

  حقوق جزا  
   ]اختصاصیعمومی ، [ 

  

  حقوق کیفری عمومی مبانی .1
   عمومیتحوالت حقوق کیفری. 2
   در حقوق کیفری عمومیجرم. 3
   حقوق کیفری عمومیارتکاب به جرم در. 4
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی . 5
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. 6
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 7
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه اموال و مالکیت. 8
   کیفری اختصاصی در حقوقجرایم علیه امنیت کشور. 9

   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه آسایش عمومی. 10
  

  آیین دادرسی کیفری

  

   آیین دادرسی کیفری مبانی.1
  دعاوی کیفری. 2
  از کشف جرم تا محاکمه. 3
  محاکمات کیفری . 4
  اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری. 5

  

  ]اصول فقه [ اصول استنباط 

  

  بحث الفاظکلیات علم اصول و .1
  اوامر و نواهی. 2
  مفهوم و منطوق در علم اصول. 3
  عام و خاص ، مطلق و مقید. 4
  ادله اثبات احکام. 5

  

  متون فقه

  

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [   کلیات. 1
  ]حقوق خصوصی [   اشخاص ، اموال ، خانواده. 2
  ]حقوق خصوصی [   متاجر. 3
  ]حقوق خصوصی [   عقود معین. 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [    ات اسالمیمجاز. 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  ردیف                                              مواد درسی                                             ضریب

                  سرفصل            نام درس                                                    

  حقوق خانواده
  

    حقوق و معارف اسالمی :و گرایش هم گروه با حقوق خانواده  

9
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   دانشگاههای سراسری حقوق خانواده منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

  »غیر تعهدات « حقوق مدنی 

  

«  ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حسین صفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده    . 2.  نشر میزان       ،  »اشخاص و اموال     «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،      . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران          . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » اص و محجورین    اشخ

  دکتـر درودیـان ،    . 6. ن  نـشر میـزا   » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم ، انتشارات اسالمیه          
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره مقـدماتی     .  8. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسـالمیه      . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. نـشر میـزان      ق خـانواده ،   دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقو          . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12.  دانشگاه شهید بهـشتی        تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  نشر میزان     ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. تر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه               دک. 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
  . نشر میزان  دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ، . 15. انتشارات مجد 

  

  آیین دادرسی مدنی

  

دکتر احمد متین . 3. رسی مدنی ، جلد اول ، نشر میزان   دکتر عبداهللا شمس ، آیین داد     . 2. دکتر جواد واحدی ، تقریرات آیین دادرسی مدنی ، دانشگاه تهران            . 1
دکتر عبداهللا شمس ، تقریرات آیین دادرسی       . 5. دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی            . 4. دفتری ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول       

دکتر احمد متین دفتری، آیـین دادرسـی مـدنی ،    . 7. مدنی ، جلد دوم ، انتشارات دراک دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی       . 6.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2مدنی  
دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات        . 9.  ، دانشگاه شهید بهشتی      3دکتر عبداهللا شمس ، تقریرات آیین دادرسی مدنی         .  8.  جلد دوم 

  .دکتر عباس کریمی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات مجد . 11.  ، دانشگاه تهران 3 آیین دادرسی مدنی دکتر جواد واحدی ، تقریرات. 10. دراک 
  

  حقوق جزا 
  ] عمومی ، اختصاصی [ 

  

 بها  دکتر رضا نور . 3یزان   دکتر ایرج کلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر م           .  2دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، نشر میزان                  .  1
دکتر محمد جعفر حبیب زاده ، محاربـه در حقـوق کیفـری ایـران ،     . 5دکتر عبدالحسین علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول         . 4زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش        

، نـشر  »جنایـات  « ا ، جرایم علیـه اشـخاص   دکترحسین آقایی نی .  7ر میزاندکتر ایرج کلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نش        . 6انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   
، » صـدمات جـسمانی   « دکتـر محمـدهادی صـادقی ، جـرایم علیـه اشـخاص        . 9 دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقـوق جزایـی اختـصاصی ، دانـشگاه تهـران            .  8میزان    

دکتـر حـسین میرمحمـد صـادقی ، حقـوق جـزای اختـصاصی         . 11   2499 انتشارات دانشگاه تهران ، شـماره  دکترایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ،      . 10نشرمیزان
دکتر آزمایش ، تقریرات جرایم علیه امـوال و   . 13، نشر میزان    » شخصیت معنوی « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص  . 12 ، نشر میزان » جرائم علیه اشخاص    «

دکتر ضـیاء الـدین    . 16 سید محمد اصغری ، رشوه و احتکار . 15 ، دانشگاه شهید بهشتی    2دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی  . 14گاه تهران     مالکیت ، دانش  
  ............... تعزیرات  و قانون جدید مجازات اسالمی ، قانون: مجموعه قوانین جزایی ، شامل . 17 پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان   

  

  آیین دادرسی کیفری

  

دکتـر محمـود آخونـدی ، آیـین      . 2دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، جلد دوم ، جلـد سـوم ، انتـشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی               .  1
دکتـر محمـود   . 4  ، نـشرمیزان ] کـاربردی  [ مود آخوندی ، آیین دادرسـی کیفـری ، جلـد پـنجم      دکتر مح  . 3 انتشارات مجد ]  اندیشه ها   [ دادرسی کیفری ، جلد چهارم ،       

دکتر محمد آشوری ، آیـین دادرسـی کیفـری ،    .  5    انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ]  دادسرا و کیفرخواست    [ آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد ششم ،          
دکتر گلدوست جویباری ، جزوه آیـین   .  7  دکتر علی خالقی  ، آیین دادرسی کیفری ، شهر دانش.  6    رت فرهنگ و ارشاد اسالمی  جلد اول ، جلد دوم ، انتشارات وزا   

  ............ ]قانون جدید آیین دادرسی کیفری و [ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری . 8ی   ، دانشگاه شهید بهشت2 و 1دادرسی کیفری 
  

  ]اصول فقه [  اصول استنباط
  

  مبانی فقه و اصول ، دکتر علیرضا فیض . 3دکتر ابو الحسن محمدی ) اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسالمی . 2قواعد اصول فقه ، دکتر سید مصطفی محقق داماد . 1
  

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه 
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ جلد دهم ، ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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  ای سراسریدانشگاههحقوق خانواده   سایر موارد جزوات -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  57  89  157  375  678  260  »غیر تعهدات « حقوق مدنی 
  41  122  123  518  804  290  ]دعاوی خانوادگی [   آیین دادرسی مدنی

  67  211  ـــ  236  514  240  ]عمومی ، اختصاصی [ حقوق جزا 
  91  113  ـــ  230  434  140  آیین دادرسی کیفری

  33  82  ـــ  129  244  40  ]ه اصول فق[ اصول استنباط 
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه

  46  123  ـــ  521  690  160  متون انگلیسی
  

  
  
   

  
  
  

     دانشگاههای سراسری    ظرفیت پذیرش حقوق خانواده- 5جدول شماره 
  

       
  

    15   تهران-دانشگاه شهید بهشتی   روزانه
    6  و خدمات اداری دادگستریدانشگاه علوم قضایی   روزانه
  ویژه شاغلین قوه قضاییه   6  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری   روزانه

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  15   تهران-دانشگاه شهید بهشتی   پردیس خودگردان

  
  
  

   دانشگاههای سراسری   گرایش  هم گروه با  حقوق خانواده   - 6جدول شماره 
  
  

  
  

  
   

  
  

  
    

   . ایب مربوطه چندان کارشناسی نباشدخانواده ، که از انشعابات جدید مجموعه گرایش های حقوق می باشد ، به نظر می رسد در کلیت خویش و مواد درسی و ضرگرایش حقوق 
  :     مع الوصف دواطلبانی که در این گرایش شرکت می کنند ، به هنگام آزمون به موارد ذیل توجه داشته باشند 

  : ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است در جلسه امتحان 
  . را پاسخ دهند  ] 3[ داوطلبان گرایش حقوق خانواده باید مورد ]  . اشخاص تا وصیت و ارث [ حقوق مدنی . 3] تعهدات [ حقوق مدنی . 2حقوق مدنی . 1                        

  : رسی مدنی ، در دفترچه های سؤال دو عنوان آیین دادرسی مدنی آمده است در مورد درس آیین داد 
  . پاسخ دهند  ] 2[ دواطلبان گرایش حقوق خانواده باید به سؤاالت مورد ] . دعاوی خانوادگی [ آیین دادرسی مدنی . 2آیین دادرسی مدنی . 1                        

  :رچه های سؤال چهار مورد حقوق جزا و کیفری آمده است در مورد حقوق جزا و حقوق کیفری در دفت 
  .را پاسخ دهند  ]  4[ دواطلبان گرایش حقوق خانواده باید  مورد . حقوق جزا و کیفری  . 4آیین دادرسی کیفری . 3حقوق جزای اختصاصی . 2حقوق جزای عمومی . 1                       

  حقوق و معارف اسالمی 
  

      

     با دروس و  ضرایب  حقوق  خانواده : مواد درسی    
   ] نفر ، روزانه ، فقط زن14[  دانشگاه امام صادق :ظرفیت پذیرش     

   نفر   14 : مجموع پذیرش حقوق  و معارف اسالمی          

 
  

 تومان 450/1/ 000 حقوق خانواده      کل قیمت جزوات

    دیگر صفحات         توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

 

 15  پردیس خودگردان   ، 27  روزانه    = 42  پذیرش حقوق خانواده  کل  

 

       مالحظات                    ظرفیت پذیرش                                                               دانشگاه محل تحصیل                                                                           دوره

  

 389 دیگر صفحات    ، 851،  پرسشنامه    331قوانین     ، 3089توضیح درس    = 4660حقوق خانواده  کل صفحات جزوات      

 

       مالحظات  نام گرایش                                                                                                                                                

 
  
  

    14  : گرایش های هم گروه حقوق خانواده  کل پذیرش 

 
  

  56  : یش حقوق خانواده و گرایش های هم گروه با حقوق خانواده  گرا پذیرش مجموع
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    دانشگاههای سراسری  حقوق خانواده  کارشناسی ارشدنحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت                 ایـن  می توانند جزوات  آزمون کارشناسی ارشد حقوق خانواده      داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافت پستی جزوات ، جزوات کم  .شور دریافت نمایند  ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کتکدرس

    . لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شوند تا به صورت یک محموله پستی درآید ] اصول فقه  [ حجمی چون آیین دادرسی کیفری و اصول استنباط
  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

تواننـد    کارشناسی ارشد حقوق خانواده ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشـند ، مـی             داوطلبان آزمون   :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

می توانند قیمـت جـزوه یـا        ه مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،           داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق خانواده در سراسر کشور ک          :دریافت پستی جزوات    
  سـپه  بانک   5892101021528514   :به شمار کارت مندرج در ذیل ، یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :هماهنگی دپارتمان حقوق و علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای           واریز نمایند ، سپس با دفتر         نام سید تراب محمدی     به
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . اصله پست خواهد شد یا متقاضی خواسته است بالف
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
    دانشگاههای سراسری  خانوادهنحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم طالعهحتی االمکان برای م     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

یش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پ
ره کـه در  باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـ                          

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . ف مطالعه نکنیم برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سق                      

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     لعهشرایط و محیط مطا    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . رت انتقادی و کاربردی مطالعه شود       االمکان به صو   حتی
رد حافظـه   وا] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود

  : به شرح ذیل توصیه می شود خانوادهترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق   - ترتیب مطالعه
   ] اصول فقه [ کمی هم اصول استنباط رسی کیفری ، ، آیین داد] عمومی ، اختصاصی [ ، حقوق جزا   ]دعاوی خانوادگی [ حقوق مدنی غیرتعهدات ، آیین دادرسی مدنی  :روزها 

  .متون انگلیسی هم  یک ساعت متون فقه ،  :شبها 
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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     دانشگاههای سراسری  مواد درسی حقوق ارتباطات- 1                                                                   جدول شماره 

  

  
  

1 
  

   اتحقوق ارتباط
 

3 

2 
  

  حقوق اساسی
 

3 

3 
  

  حقوق بین الملل عمومی
 

2 

4 
  

   »تعهدات « حقوق مدنی 
 

2 

5 
  

  ]عمومی، اختصاصی ،کیفری  [حقوق جزا 
2 

6 
  

  متون انگلیسی
 

2 

  

    دانشگاههای سراسریاطاتحقوق ارتبتعداد و سرفصلهای جزوات   -2جدول شماره                                                  
  

  
  

  حقوق اساسی

  

  مبانی مطالعات در حقوق اساسی . 1
  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی. 2
  ساختار حکومت در حقوق اساسی. 3
  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران. 4
  ساختار حکومت در  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران . 5

  

  ومیحقوق بین الملل عم
  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو [  قلمرو حقوق بین الملل . 2
  ]دولتها [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  »تعهدات « قوق مدنی ح

  

   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات .1
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 2
   »1« عقود معین . 3
   »2« عقود معین . 4
  مسئولیتهای مدنی. 5

  

  حقوق جزا  
   ]اختصاصیعمومی ، [ 

  

  حقوق کیفری عمومی مبانی .1
   عمومیتحوالت حقوق کیفری. 2
  وق کیفری عمومی در حقجرم. 3
  ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 4
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی . 5
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. 6
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 7
  ی در حقوق کیفری اختصاصجرایم علیه اموال و مالکیت. 8
   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه امنیت کشور. 9

   در حقوق کیفری اختصاصیجرایم علیه آسایش عمومی. 10
  

  آیین دادرسی کیفری

  

   آیین دادرسی کیفریمبانی.1
  دعاوی کیفری. 2
  از کشف جرم تا محاکمه. 3
  محاکمات کیفری. 4
  اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری. 5

  

  حقوق ارتباطات

  

  کلیات حقوق ارتباطات. 1
  مبانی فلسفی و حقوق حقوق ارتباطات. 2
  نظریه ها و نظام های حقوق ارتباطات. 3
  حقوق ارتباطات در عرصه روابط بین الملل . 4
  حقوق ارتباطات در عرصه منطقه ای . 5

  

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

 حقوق ارتباطات

 ردیف                                              مواد درسی                                               ضریب

                              سرفصل            نام درس                                        

10
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    دانشگاههای سراسریحقوق ارتباطات منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات  - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  حقوق اساسی

  

دکتر منوچهر طباطبایی . 3دکتر سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان         . 2دکتر سید ابولفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان              .1
دکتـر جـالل الـدین مـدنی ،        .5دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران ، انتشارات اطالعـات                 . 4تمنی ، حقوق اساسی ، نشر میزان        مؤ

د هاشـمی ، حقـوق اساسـی جمهـوری     دکتر سید محمـ . 7دکتر سید محمد هاشمی ، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ، نشر میزان             . 6کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار       
دکتـر علـی اکبـر گرجـی ، جـزوۀ      . 9آیت اهللا عباسعلی عمید زنجانی ، کلیات حقوق اساسی ، مجمع علمی و فرهنگی مجـد        . 8اسالمی ایران ، جلد اول و دوم ، نشر میزان           

  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی 
  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

دکتـر  . 3.  ، دانـشگاه شـهید بهـشتی   1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی 1کتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی         د. 1
دکتـر محمدرضـا ضـیائی    . 5. ق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـش      دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقـو . 4.  ، دانشگاه تهران  1سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی          

زاده ، حقوق معاهدات بین المللی  دکتر رضا موسی. 7. دکتر رضا موسی زاده ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، نشر میزان . 6. بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش 
 ، دانـشگاه شـهید   2جزوه حقوق بین الملـل عمـومی      زاده،  دکتر ابراهیم بیگ  . 10. ، دانشگاه تهران    ]   درس دکتر میرعباسی      [ه حقوق دریاها    دکتر جمشید ممتاز ، جزو    . 9. ، نشر میزان    

شارات دانـشکده حقـوق و علـوم    دکتر جمشید ممتاز ، مـسئولیت بـین المللـی دولـت ، انتـ     . 12. دانشگاه شهید بهشتی  ،2 جزوه حقوق بین الملل عمومی  سید علی هنجنی ،. 11. بهشتی  
 دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللـی ، انتـشارات   .14 . 2123دکتر جواد صدر، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره         . 13. سیاسی دانشگاه تهران    

.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان  دکتر رضا موسی. 16نظم نوین جهانی ، انتشارات سرای عدالت  دکتر سید داوود آقایی ، نقش و جایگاه شورای امنیت در . 15 سرای عدالت
بهمـن آقـایی ، مجموعـه    . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی        . 19. الملل دریاها  رابین چرچیل ، حقوق بین. 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی   . 17
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  آلبر کلییار ، نهادهای روابط بین. 21.الت حقوق دریاها مقا

  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

اعمـال  تـر ناصـر کاتوزیـان ،    دک. 3. دکتر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل قراردادهـا و تعهـدات ، انتـشارات مجـد        . 2.  دانشگاه تهران   ،3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی  . 1
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد اول ، شـرکت              . 5. نشر میزان   »  ایقاع  «  اعمال حقوقی     دکتر ناصر کاتوزیان ،   . 4.  شرکت سهامی انتشار      ،حقوقی

جلـد سـوم ،     تر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ،            دک. 7. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم  ، شرکت سهامی انتشار                . 6. سهامی انتشار   
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت  . 9.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        حقوق مدنی ،    دکتر سید حسن امامی ،     . 8. شرکت سهامی انتشار    

دکتـر ناصـر   . 12. دکتر سید حسن امامی ، حقـوق مـدنی ، جلـد اول ، انتـشارات اسـالمیه             . 11. ، انتشارات مجد    دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات        . 10. سهامی انتشار   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،    . 14. دکتر ناصـر کاتوزیـان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد اول ، گـنج دانـش              . 13.  جلد اول ، شرکت سهامی انتشار         کاتوزیان ، عقود معین ،    

دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقـود معـین ، جلـد    . 16. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 15. صلح ،  گنج دانش      مشارکتها و   
دکتـر سـید حـسن    .  19.  ایا ، گنج دانش دکتر ناصر کاتوزیان ، عط. 18.   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار      . 17. دوم ، گنج دانش       

دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از      . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شـرکت سـهامی انتـشار     . 20. امامی ، حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه          
  .دانشگاه تهران  .  4 مدنی دکتر درودیان ، جزوه حقوق. 22. ، مسئولیت مدنی »   ضمان قهری « قرارداد 

  

  حقوق جزا 
  ] عمومی ، اختصاصی [ 

  

 بها  دکتر رضا نور . 3دکتر ایرج کلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان              .  2دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، نشر میزان                  .  1
دکتر محمد جعفر حبیب زاده ، محاربـه در حقـوق کیفـری ایـران ،     . 5تر عبدالحسین علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول         دک. 4زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش        

، نـشر  »جنایـات  « ا ، جرایم علیـه اشـخاص   دکترحسین آقایی نی .  7دکتر ایرج کلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان        . 6انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   
، » صـدمات جـسمانی   « دکتـر محمـدهادی صـادقی ، جـرایم علیـه اشـخاص        . 9 دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقـوق جزایـی اختـصاصی ، دانـشگاه تهـران            .  8یزان    م

، حقـوق جـزای اختـصاصی     دکتـر حـسین میرمحمـد صـادقی     . 11   2499دکترایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شـماره        . 10نشرمیزان
دکتر آزمایش ، تقریرات جرایم علیه امـوال و   . 13، نشر میزان    » شخصیت معنوی « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص  . 12 ، نشر میزان » جرائم علیه اشخاص    «

دکتر ضـیاء الـدین    . 16 سید محمد اصغری ، رشوه و احتکار . 15ید بهشتی     ، دانشگاه شه2دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی  . 14مالکیت ، دانشگاه تهران       
  ...............قانون جدید مجازات اسالمی ، قانون تعزیرات  و : مجموعه قوانین جزایی ، شامل . 17 پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان   

  

  آیین دادرسی کیفری

  

دکتـر محمـود آخونـدی ، آیـین      . 2وندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، جلد دوم ، جلـد سـوم ، انتـشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی            دکتر محمود آخ   .  1
دکتـر محمـود   . 4  ، نـشرمیزان ] کـاربردی  [ دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسـی کیفـری ، جلـد پـنجم        . 3 انتشارات مجد ]  اندیشه ها   [ دادرسی کیفری ، جلد چهارم ،       

دکتر محمد آشوری ، آیـین دادرسـی کیفـری ،    .  5    انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ]  دادسرا و کیفرخواست    [ آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد ششم ،          
دکتر گلدوست جویباری ، جزوه آیـین   .  7  ی ، شهر دانشدکتر علی خالقی  ، آیین دادرسی کیفر.  6    جلد اول ، جلد دوم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی     

  ............ ]قانون جدید آیین دادرسی کیفری و [ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری . 8ی   ، دانشگاه شهید بهشت2 و 1دادرسی کیفری 
  

  حقوق ارتباطات

  

دکتر محمد حسن بردبار ، درآمدی بر حقوق ارتبـاط جمعـی ،           . 2 ، دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه ها         1دکتر کاظم معتمد نژاد و دکتر رویا معتمد نژاد ، حقوق ارتباطات             . 1
  ]قانون جرایم رایانه ای ، قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ، قانون مطبوعات [  مجموعه قوانین . 3انتشارات ققنوس  

  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS 2 صغیری ، نشر میزان    ، ترجمۀ دکتر اسماعیل .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  
  

  
  
  
  
  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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     دانشگاههای سراسریحقوق ارتباطات جزوات سایر موارد  -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  35  75  14  682  806  180  حقوق اساسی
  31  102  70  887  1090  280  ]دو جلد [ حقوق بین الملل عمومی  

  62  149  67  598  876  320  »تعهدات « حقوق مدنی  
  67  211  ـــــ  236  514  240  ]عمومی ، اختصاصی [ حقوق جزا 

  91  113  ـــــ  230  434  140  دادرسی کیفریآیین 
  26  17  51  168  262  80  حقوق ارتباطات
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  

  

  
  

            دانشگاههای سراسری  ظرفیت پذیرش حقوق  ارتباطات- 5جدول شماره 
  

       
  

    10   تهران-دانشگاه عالمه طباطبایی   روزانه
    10   تهران-شگاه عالمه طباطبایی دان  نوبت دوم

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  :در جلسه امتحان ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است   :توجه 
  . را پاسخ دهند  ] 2[ باید مورد داوطلبان گرایش حقوق ارتباطات ]  . اشخاص تا وصیت و ارث [ حقوق مدنی . 3] تعهدات [ حقوق مدنی . 2حقوق مدنی . 1       

  :در مورد حقوق جزا و حقوق کیفری در دفترچه های سؤال چهار مورد حقوق جزا و کیفری آمده است            
  . را پاسخ دهند  ]  4[ ورد دواطلبان گرایش حقوق ارتباطات باید  م. حقوق جزا و کیفری  . 4آیین دادرسی کیفری . 3حقوق جزای اختصاصی . 2حقوق جزای عمومی . 1      

  
  

 358   دیگر صفحات ،  790پرسشنامه   ،   202قوانین    ،  3322توضیح درس    = 4672  تارتباطاکل صفحات جزوات حقوق 

 
  

   تومان400/1 / 000      حقوق ارتباطات  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                    دیگر صفحات                 تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

 

 10   نوبت دوم  ،  10  روزانه    =  20  پذیرش حقوق ارتباطات کل   

 

       مالحظات                     ظرفیت پذیرش                                                                   دانشگاه محل تحصیل                                                                       دوره
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    دانشگاههای سراسری   کارشناسی ارشد حقوق ارتباطاتنحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 آزمون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت                این می توانند جزوات  آزمون کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات      داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافت پستی جزوات ، جزوات کم  .حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند  ، به طریق تکدرس

  . لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شوند تا به صورت یک محموله پستی درآید  حجمی چون ، آیین دادرسی کیفری و حقوق ارتباطات
  تهران   : جزوات  دریافت حضوری

تواننـد   داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می          :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

می توانند قیمت جزوه یـا      داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق ارتباطات در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،                     :دریافت پستی جزوات    
  سـپه  بانک   5892101021528514   :به شمار کارت مندرج در ذیل ، یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :  واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                نام سید تراب محمدی      به
 آن جزوات به گونه ای که داوطلب        نمایند ، پس از    ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  . باشد   صفحه هفت هزار تومان می500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
    دانشگاههای سراسری  تارتباطانحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 مثال هر روز      ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که          5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در               باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر              

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم              برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم          

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1 کنار بگذاریدموقتاً مطالعه را

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . ا حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید             اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن ر         همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          وضوعات مورد مطالعه    آن است که م    کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
  ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق ارتباطات ]  عمومی ، اختصاصی [ جزا حقوق اساسی ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق  :روزها 

  . متون انگلیسی  همیک ساعتحقوق مدنی تعهدات ،  :شبها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید ر استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد میبا توجه به تفاوت افراد د. 1
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   دانشگاههای سراسری  ن المللیحقوق تجاری اقتصادی بی مواد درسی  - 1جدول شماره                                                          

  

  
  

1  
  

  »تعهدات « حقوق مدنی 
  

3  

2  
  

  حقوق تجارت
  

3  

3  
  

  حقوق بین الملل خصوصی
  

2  

4  
  

  متون فقه
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

3  

                          
                              

  دانشگاههای سراسری  د و سرفصلهای جزوات حقوق تجاری اقتصادی بین المللیتعدا  -2جدول شماره                                       
  

  
  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات  .1
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 2
   »1« عقود معین . 3
   »2« عقود معین . 4
  مسئولیتهای مدنی. 5

  

  حقوق تجارت

  

  وق تجارتحقمبانی .1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

  کلیات حقوق بین الملل خصوصی . 1
  تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان. 2
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مبانی . 3
  وصیحل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خص. 4
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران. 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی . 5

  

  گلیسیمتون ان

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  
  
  

  
  

  

  :در جلسه امتحان ، در دفترچه های سؤال که ارائه می شود ، سه عنوان حقوق مدنی آورده شده است   :توجه                                                           
  ،] اشخاص تا وصیت و ارث [ حقوق مدنی . 3] تعهدات [ حقوق مدنی . 2حقوق مدنی . 1                                                       

  . را پاسخ دهند  ] 2[ داوطلبان گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی  باید مورد                                                              

                                        مواد درسی                                              ضریبردیف        

              نام درس                                                                    سرفصل

11

  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
   حقوق شرکتهای تجاری  :و گرایش هم گروه با حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 
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    دانشگاههای سراسریحقوق تجاری اقتصادی بین المللیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقـوقی  . 3. دکتر مهدی شهیدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد . 2.  دانشگاه تهران   ،3، جزوه حقوق مدنی    دکتر درودیان   . 1
قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی    . 5. نشر میزان   »  ایقاع  «  اعمال حقوقی     دکتر ناصر کاتوزیان ،   . 4.  شرکت سهامی انتشار      ،
جلـد سـوم ، شـرکت سـهامی      دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادهـا ،       . 7. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم  ، شرکت سهامی انتشار                . 6. 

. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتـشار                . 9.  اسالمیه    جلد سوم ، انتشارات      حقوق مدنی ،    دکتر سید حسن امامی ،     . 8. انتشار  
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، عقـود         . 12. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه              . 11. دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد           . 10

دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گـنج      . 14. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش               . 13.  شرکت سهامی انتشار      جلد اول ،    معین ، 
. ین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش     دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، درسـهایی از عقـود معـ      . 16. » انتشارات مجـد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 15. دانش  

دکتر سید حسن امامی ، حقوق مـدنی ،  .  19.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گنج دانش       . 18.   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار               . 17
، »   ضـمان قهـری   « دکتر ناصر کاتوزیان ، الزامهای خارج از قرارداد  . 21. سهامی انتشار   دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت          . 20. جلد دوم ، انتشارات اسالمیه      

  .دانشگاه تهران  .  4مدنی  دکتر درودیان ، جزوه حقوق. 22 . مسئولیت مدنی
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق     . 3. ارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    دکتر محمود عرفـانی ، حقـوق تجـ   . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت       . 1
« دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت، جلـد دوم       . 5. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهـارم ، نـشر دادگـستر           . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1تجارت  

دکتر بهمـن کـشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و پیـشه و تجـارت در             . 7. ت ، جلد پنجم ، نشر میزان        دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجار     . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   
شـرکتهای تجـاری   « دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، جلد اول . 9. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر       . 8. حقوق ایران و فقه اسالم      

. 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی     . 2دکتر فخاری ، جـزوه حقـوق تجـارت    . 11. کتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگستر         د. 10. انتشارات سمت     » 
 ربیعـا اسـکینی ،       دکتـر . 14. ، انتشارات سمت    » شرکتهای تجاری   « دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، جلد دوم          . 13. دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقوق بازرگانی        

دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت      . 16.  ، دانشگاه شهید بهشتی      3دکتر فخاری ، جزوه حقوق تجارت       . 15.  انتشارات سمت     ،» ..... برات ، سفته ،     « حقوق تجارت   
  «دکتر ربیعا اسـکینی ،  حقـوق تجـارت    .  18. ،  نشر میزان  »  های تجاری شرکت«  جلد سوم ،         دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ،. 17.  جلد سوم ،  نشر دادگستر         ،

دکتـر کـورش   . 20. ، نـشر میـزان   » شـرکتهای تجـاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهـارم   دکتر محمود عرفانی ، . 19. انتشارات سمت   » ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته      
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان. 22  . دکتر کورش کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان .21. کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان 

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

، تر بهشید ارفع نیـا دک. 3رات آگاه دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشا. 2دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان  . 1
دکتر محمود سلجوقی ، حقـوق بـین الملـل    . 5دکتر نجاد علی الماسی ، حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان  . 4حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب           

  ات بهتاب دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، انتشار. 6خصوصی ، جلد دوم ، نشر میزان 
  

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه 
مزارعـه ،  ، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ،    دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ م ، جلد چهارده] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  
  

  
     دانشگاههای سراسریحقوق تجاری اقتصادی بین المللیسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  62  149  67  598  876  320  »تعهدات « حقوق مدنی 
  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت

  44  80  20  456  600  160  حقوق بین الملل خصوصی
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی
  
  

  

  

          منابع                                              دروس                                                                                           

 

  

 245،  دیگر صفحات   595  پرسشنامه ،   227قوانین     ، 3195  توضیح درس   =  4262 حقوق تجاری اقتصادی بین المللیکل صفحات جزوات 

 
  

  تومان250/1/ 000      حقوق تجاری اقتصادی بین المللی کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                     دیگر صفحات               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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          دانشگاههای سراسریظرفیت پذیرش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی  - 5جدول شماره 
  

       
  

    7  دانشگاه تهران  روزانه
    7  دانشگاه تهران  نوبت دوم

  البرز واقع در کرجمحل تحصیل پردیس خودگردان   15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

   دانشگاه واقع در جزیره کیشمحل تحصیل پردیس خودگردان   15  دانشگاه تهران  پردیس خودگردان

  
  
  
  
  

   دانشگاههای سراسری   گرایش هم گروه با  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی   - 6جدول شماره 
  

  

  
  

  
   

  
  

  

    دانشگاههای سراسری   کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللینحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 مجموعه  آزمون را به صورت اینمی توانند جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی         داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافت پستی جزوات ،  .، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند  یا به صورت تکدرس

    . تی درآید د تا به صورت یک محموله پسبا جزوه یا جزوات دیگری همراه شولزوماً باید  جزوه حقوق بین الملل خصوصی به خاطر حجم کم ، 
  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته   :دریافت پیکی جزوات    
  . یق پیک دریافت نمایند توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طر باشند ، می

داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق تجاری اقتصادی بین المللی در سراسـر کـشور کـه مایـل بـه دریافـت جـزوات از طریـق پـست هـستند ،                                 :دریافت پستی جزوات    
   :بـه شـمار کـارت    منـدرج در ذیـل ،   ز یـا پیـشتا    اعـم از  سفارشـی   ،توانند قیمت جزوه یا جزوات مـورد نظـر خـویش را بـا اضـافه کـردن هزینـه پـستی آن               می

  :  واریـز نماینـد ، سـپس بـا دفتـر همـاهنگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                        نام سید تراب محمـدی      سپه  به   بانک   5892101021528514

 ] sms[پیامـک   فـوق یا به شماره همـراه  ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی           تماس گرفته   ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗
  . نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 

  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500 پنج هزارتومان و  جزوات باالی   صفحه500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .اشد   صفحه بیست هزار تومان می ب500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
  

    دانشگاههای سراسری  حقوق تجاری اقتصادی بین المللینحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد 
  

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5 مشخص نمایید که مثال هر روز        یعنی نه از قبل   

به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که 

  ای تجاری حقوق شرکته
  

       

     با دروس و  ضرایب  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی: مواد درسی    
   ] نفر ، روزانه5[  دانشگاه شهرکرد، ]  نفر ویژه شاغلین قوه قضاییه ، روزانه 6 و  نفر6[  دانشکده علوم قضایی  :ظرفیت پذیرش    

     نفر17: اری   مجموع پذیرش حقوق  شرکتهای تج   ن

  

 30   ،   پردیس خودگردان  7   نوبت دوم  ،  7  روزانه    = 44  پذیرش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی  کل   

 

       مالحظات                  ظرفیت پذیرش                                                                                                           دانشگاه محل تحصیل                                       دوره

 

       مالحظات  نام گرایش                                                                                                                                                

  

 17:   بین المللی  گرایش های هم گروه حقوق تجاری اقتصادی کل پذیرش 

  

 61   : گروه با حقوق تجاری اقتصادی بین المللی  گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و گرایش های هم  پذیرش مجموع
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باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            
 بر ایـن اسـاس  . داشته باشد های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی                        زندگی

آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       
ساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،               و هرزمان اح  آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              

    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید
  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   ه فکری مشغل عاری از هرگونه  

از خـواهیم     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  :صادی بین المللی به شرح ذیل توصیه می شود ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقت  - ترتیب مطالعه
     حقوق تجارت ، حقوق بین الملل خصوصی  حقوق مدنی تعهدات ، :روزها 

  .متون فقه ،  یک ساعت هم متون انگلیسی  :شبها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

 . ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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  سومفصل 

   آزادهایکارشناسی ارشد حقوق دانشگاه
  

  :به شرح ذیل است   گرایشیازده دارایگاه آزاد ، دانشرشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد 
  

  

  
               

  
  
  

  

  
  

  
  

 موضوعات حقوقی و کیفری نظام قضائی کشور را شامل می شوند و به تبـع ، بـا       ،به ترتیب   های حقوق خصوصی و جزا که        گرایش
بـه ترتیـب    و کیفری در روند کنـونی کـشور ،   دادگاهها و محاکم در ارتباط هستند و به خصوص و با توجه به ازدیاد جرائم حقوقی          

  .کنند  تری را به طرف خود جمع می  دارند و به تبع داوطلبان بیشتر و قوی های دیگر حقوق کاربرد بیشتری نسبت به گرایش
عـد  باشـد و بـه حقـوق و قوا     هـای دیگـر حقـوق مـی        الملل از نظر محتوا و مواد درسی کامالً متفـاوت بـا گـرایش              گرایش حقوق بین  

با توجه به گـسترش ارتباطـات ، بـه خـصوص مناسـبات               الملل گرایش حقوق بین  .پردازد   المللی می  خصوصی و عمومی در سطح بین     
های دیگر  داوطلبانی که از رشته . شود   تر و دارای متقاضیان بیشتری می      فراملی شرکتها و مؤسسات هر سال نسبت به گذشته کاربردی         

   .به خصوص داوطلبان رشتۀ زبان انگلیسی. این رشته گرایش دارندشوند بیشتر به  وارد حقوق می
  

ترین گرایش حقوق است که به بررسی سـاختار سیاسـی جامعـه و حقـوق اداری سـازمانها و ادارات و               گرایش حقوق عمومی ، ساده    
  .ترین گرایش حقوق است گرایش حقوق عمومی کم داوطلب. پردازد  نهادها می

  

فقـه و حقـوق     ، حقـوق مـالی و اقتـصادی   حقوق اقتـصادی ،    ، ثبت اسناد و امالک     حقوق  ،  ت بین الملل      حقوق تجار   های گرایش
هـای مجموعـه     آخرین تأسیس و جدیدترین انشعاب و گـرایش       ] حقوق خانواده   [  معارف اسالمی و حقوق      ،فقه و جقوق جزا     اقتصادی ،   

ایش ها با توجه به معـدود بـودن  ظرفیـت پـذیرش و معـدود بـودن فـارغ                     این گر  رسد    به نظر می   .باشند   میدانشگاههای آزاد   حقوق  
    . التحصیالن آن ، در آتی ، از ظرفیت کاربردی بهتری برخوردار باشند 

  

  
  

  
  

  
  

  

 

                                      حقوق خصوصی . 1
                                               حقوق جزا .2
                                     حقوق بین الملل. 3
                                        حقوق عمومی. 4

  حقوق تجارت بین الملل . 5 
  حقوق ثبت اسناد و امالک  .6                                           
  حقوق اقتصادی. 7                                           
  حقوق مالی و اقتصادی .  8                                           

  فقه و حقوق اقتصادی. 9                                            
  فقه و حقوق جزا.  10                                           

  ]حقوق خانواده [ معارف اسالمی و حقوق . 11                                            

 

مـی تواننـد در     ،   از هـر رشـته و دانـشگاهی           ، یه فارغ التحصیالن و دانشجویان سال آخر کارشناسـی        کل
  . شرکت نمایند دانشگاههای آزاد حقوق مجموعه کارشناسی ارشد گرایش های مختلف آزمون 
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 طـی یـک فراخـوان ،    در آذر مـاه نیـز ،     شود و   هر سال برگزار می    خرداد ماه     معموالً در  1آزادمون کارشناسی ارشد دانشگاههای     آز
  .شود  انجام میاین آزمون به صورت اینترنتی ل ثبت نام مراح

  

  :عبارتند از به ترتیب ،   » نه گرایش«  آزاد ق دانشگاههای حقومجموعه مواد امتحانی کارشناسی ارشد 
       الملـل عمـومی     حقـوق بـین   . 7آیـین دادرسـی کیفـری        . 6حقوق جزای اختصاصی     . 5حقوق جزای عمومی    . 4حقوق تجارت   . 3آیین دادرسی مدنی    .2حقوق مدنی . 1
                   ]اســناد و امــالک [ ثبــت حقــوق . 13  ]اصــول فقــه [  اصــول اســتنباط .12 حقــوق مــدنی تعهــدات  .11حقــوق اداری . 10حقــوق اساســی . 9حقــوق بــین الملــل خــصوصی  . 8

    متون انگیلسی .17 متون فقه  .16متون تخصصی عربی . 15علم اقتصاد حقوق مالیه و مبانی . 14
  

  :پردازیم   میآزاد دانشگاههای حقوقمجموعه کارشناسی ارشد های   به تفکیک به شرح یکایک گرایش در ادامهاینک
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  1396 آذر ماه 22 الی 16روزهای  :  ] همراه با دانشگاههای سراسری [  1396  حقوق دانشگاههای آزادثبت نام آزمون ورودی کارشناسی ارشد . 1

  1397 اردیبهشت ماه 7 و 6روزهای   : ] همراه با دانشگاههای سراسری [  1396 حقوق دانشگاههای آزاد   تاریخ برگزاری آزمون  ورودی کارشناسی ارشد 
  1397 ماه نیمه دوم خرداد : به صورت کارنامه و انتخاب رشته توسط داوطلبان 1396  حقوق دانشگاههای آزادکارشناسی ارشد اولیه آزمون    تاریخ اعالم نتایج 

 1397شهریورماه  : 1396شد حقوق دانشگاههای آزاد    تاریخ اعالم نتایج نهایی آزمون کارشناسی ار
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                     دانشگاههای آزادحقوق خصوصیمواد درسی   - 1جدول شماره                                                               

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

3  

2  
  

  آیین دادرسی مدنی
  

1  

3  
  

  حقوق تجارت
  

1  

4  
  

  متون فقه
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

1  

                                                                 
  

  
  
  
  
  

    دانشگاههای آزادحقوق خصوصی تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                     
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 6
   »2« دها و تعهدات قواعد عمومی قراردا. 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  آیین دادرسی مدنی

  

   آیین دادرسی مدنی مبانی.1
  شروع دادرسی. 2
  رأی دادگاه و طرق شکایت از آن. 3
   طواری دادرسی. 4
   ، اجرای احکام مدنیداوری. 5

  

  حقوق تجارت

  

   حقوق تجارتمبانی.1
  ی غیرسهامیهاشرکت. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]، دیاتحدود ، قصاص  :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
                                                            

  

              نام درس                                                                    سرفصل

  ردیف                                              مواد درسی                                             ضریب

1

خصوصی            حقوق
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    دانشگاههای آزادحقوق خصوصیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

   حقوق مدنی 

  

 ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده      . 2.  نشر میزان       ،  »اشخاص و اموال     «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران        . 3. نتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       ا» اشخاص و محجورین     «

  یـان ،  دکتـر درود  . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم ، انتشارات اسالمیه          
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره مقـدماتی     .  8. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسـالمیه      . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. میـزان   نـشر    دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،             . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12.  دانشگاه شهید بهـشتی        تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  نشر میزان     ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه            دکتر سیدحسن امامی    . 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 16 . نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،      . 15. انتشارات مجد   

»  ایقـاع  «  اعمـال حقـوقی     دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   .19.  شرکت سهامی انتشار  صر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،  دکتر نا . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار   . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. جلد سـوم ، شـرکت سـهامی انتـشار      دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،. 22. امی انتشار دوم  ، شرکت سه  
هیدی ،  دکتـر مهـدی شـ      . 25.  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار                   .24.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        ،مدنی

 جلـد اول ،   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه             . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. وزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  دکتر ناصر کات. 29. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش      . 28. شرکت سهامی انتشار    

. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش                     . 31. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 30
دکتـر سـید حـسن امـامی ،     .  34.  ر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        دکت. 33   .دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار            . 35. حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه         
  .دانشگاه تهران  .  4مدنی   درودیان ، جزوه حقوقدکتر. 37 . ، مسئولیت مدنی»   ضمان قهری « قرارداد 

  

  آیین دادرسی مدنی

  

دکتر احمد متین . 3. دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، نشر میزان        . 2. دکتر جواد واحدی ، تقریرات آیین دادرسی مدنی ، دانشگاه تهران            . 1
دکتر عبداهللا شمس ، تقریرات آیین دادرسی       . 5. سید محسن صدرزاده افشار ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی           دکتر  . 4. دفتری ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول       

دکتر احمد متین دفتری، آیـین دادرسـی مـدنی ،    . 7. دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ، انتشارات دراک       . 6.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2مدنی  
دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات        . 9.  ، دانشگاه شهید بهشتی      3 عبداهللا شمس ، تقریرات آیین دادرسی مدنی         دکتر.  8.  جلد دوم 

  .دکتر عباس کریمی  ،آیین دادرسی مدنی ، انتشارات مجد  . 11.  ، دانشگاه تهران 3دکتر جواد واحدی ، تقریرات آیین دادرسی مدنی . 10. دراک 
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه    . 3. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت      . 1
 دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجـارت،  .5. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، نشر دادگستر       . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1حقوق تجارت   

دکتر بهمن کشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و            . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   « جلد دوم   
دکتر ربیعا اسکینی ، حقـوق تجـارت ،   . 9. اول ، نشر دادگستر دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد .  8. پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم        

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق         . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگـستر                . 10. انتشارات سمت     » شرکتهای تجاری   « جلد اول   
شـرکتهای  « دکتـر ربیعـا اسـکینی ، حقـوق تجـارت ، جلـد دوم       . 13. قـوق بازرگـانی   دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه ، ح  . 12. دانشگاه شهید بهشتی     . 2تجارت  
 ،  3دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق تجـارت            . 15.  انتـشارات سـمت       ،» ..... برات ، سفته ،     « دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        . 14. ، انتشارات سمت    » تجاری  

    جلـد سـوم ،   دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ،     . 17.  جلد سوم ،  نشر دادگـستر    ، حقوق تجارت ،دکتر حسن ستوده تهرانی. 16. دانشگاه شهید بهشتی    
دکتـر محمـود   . 19. انتـشارات سـمت     »  ورشکـستگی و تـصفیه امـور ورشکـسته            «دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        .  18. ،  نشر میزان       »  شرکتهای تجاری    «

دکتـر کـورش    . 21. دکتر کورش کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان . 20 . ، نشر میزان  » شرکتهای تجاری   « جلد چهارم    حقوق تجارت ،      عرفانی ، 
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان . 22. کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان 

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،کتر علی شیروانیترجمه و تبیین دشهید ثانی ،  شرح لمعه 
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ] رمایه ، جعاله ، وصیت اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و[  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS 2کتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان    ، ترجمۀ د .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          منابع                                                                                                                               دروس          
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     دانشگاههای آزادحقوق خصوصی سایر موارد جزوات -4ره جدول شما  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580   ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  41  122  123  518  804  290  آیین دادرسی مدنی

  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی
  

  
  
  
  

  
  

      دانشگاههای آزادظرفیت پذیرش حقوق خصوصی - 5جدول شماره   
    

  
  

  
  

  زن و مرد   استان خوزستان-واحد آبادان   151
  زن و مرد   استان مازندران-واحد آیت اهللا آملی   260
  زن و مرد   استان یزد-واحد ابرکوه   259
  مردزن و   استان مرکزی-واحد اراک  121
  زن و مرد   استان اردبیل-واحد اردبیل   119
  زن و مرد   استان آذربایجان غربی-واحد ارومیه   103
  زن و مرد   تهران-واحد اسالمشهر   238
  زن و مرد   استان اصفهان-) خوراسگان ( واحد اصفهان   175
  زن و مرد   استان تهران-واحد الکترونیکی   503
  زن ومرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور-واحد امارات متحده عربی   222
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد اهر   220
  زن و مرد   استان خوزستان-واحد اهواز   106
  زن و مرد   استان ایالم-واحد ایالم   254
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد ایلخچی   396
  زن و مرد   استان لرستان-واحد بروجرد   112
  زن و مرد   استان چهار محال و بختیاری-واحد بروجن   242
  زن ومرد   استان آذربایجان شرقی-واحد بناب   144
  زن و مرد   استان گیالن-واحد بندرانزلی   286
  زن و مرد   استان هرمزگان-واحد بندرعباس   114
  زن و مرد   استان بوشهر-واحد بوشهر   146
  زن و مرد   استان قزوین-واحد تاکستان   170
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز  102
  زن ومرد   استان یزد-واحد تفت   201
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران شمال   157
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران غرب   228
  زن ومرد  ن استان تهرا-واحد تهران مرکزی   101
  زن و مرد   استان مازندران-واحد چالوس   158

  زن و مرد   استان لرستان-واحد خرم آباد      148 

  

 261 دیگر صفحات   ، 688پرسشنامه  ،    514قوانین   ،  3731توضیح درس    = 5194 کل صفحات جزوات حقوق خصوصی  

 
  

   تومان 640/1/ 000      حقوق خصوصی  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                     دیگر صفحات               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

                                                                                                                                  جنس پذیرش                                        کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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  زن و مرد   استان سمنان-واحد دامغان   142
  زن و مرد   استان تهران- واحد دماوند   250
  زن و مرد   استان لرستان-واحد درود   248
  زن و مرد   استان تهران-واحد رباط کریم    559
  زن و مرد   استان کرمان-واحد رفسنجان   194
  زن ومرد   استان سیستان و بلوچستان-واحد زاهدان   109
  زن و مرد   استان زنجان-واحد زنجان   138
  زن و مرد   استان مازندران-واحد ساری   208
  زن و مرد   استان مرکزی-واحد ساوه   181
  ردزن و م   استان سمنان-واحد سمنان   128
  زن و مرد   استان کردستان-واحد سنندج   110
  زن ومرد   استان کرمان -واحد سیرجان   203
  زن و مرد   استان سمنان-واحد شاهرود   104
  زن و مرد   استان تهران-واحد شهر قدس   252
  زن و مرد   استان فارس-واحد شیراز   163
  زن و مرد   استان تهران-واحد صفادشت   583
  زن و مرد -   استان تهران-م و تحقیقات واحد علو  123
  زن و مرد   مازندران-واحد قائم شهر   107
  زن ومرد   هرمزگان-واحد قشم   217
  زن و مرد   استان قم-واحد قم   154
  زن و مرد   استان البرز-واحد کرج   115
  زن و مرد   واحد کرمانشاه-استان کرمانشاه   192
  زن و مرد   شرقی استان آذربایجان-واحد کلیبر   276
  زن و مرد   استان گلستان-واحد گرگان   173
  زن ومرد   استان اردبیل-واحد گرمی   391
  زن و مرد   استان فارس- واحد الرستان   155
  زن و مرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور -واحد لبنان   231
  زن و مرد   استان مرکزی-واحد محالت   200
  زن ومرد  ذربایجان شرقی استان آ-واحد مراغه   147
  زن و مرد   استان فارس-واحد مرودشت   198
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-مرکز تسوج   470
  زن و مرد  مرکز بین الملل خلیج فارص استان خوزستان  567
  زن و مرد   استان گیالن-مرکز بین المللی بندانزلی   648
  ن و مردز   استان هرمزگان-مرکز بین المللی کیش   619
  زن و مرد   استان خراسان رضوی-واحد مشهد   111
  زن و مرد   استان تهران -واحد مالرد   560
  زن و مرد   استان یزد-واحد میبد   179
  زن و مرد   استان اصفهان-واحد میمه   205
  زن ومرد   استان مرکزی-واحد نراق   185
  زن و مرد   استان مازندران-واحد نوشهر   539
  زن و مرد   استان خراسان رضوی-نیشابور واحد   130
  زن و مرد   استان تهران-واحد ورامین   143
  زن ومرد   استان همدان-واحد همدان   171
  زن و مرد   استان کهکیلویه و بویراحمد-واحد یاسوج   120
  زن و مرد   استان یزد -واحد یزد   105
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    دانشگاههای آزادصوصی کارشناسی ارشد حقوق خنحوۀ دریافت جزوات آزمون 
  

 آزمون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت        اینمی توانند جزواتآزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس    
   .یند  ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نماتکدرس

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

توانند  داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می                :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هـستند ، مـی تواننـد قیمـت                 :یافت پستی جزوات    در
   5892101021528514: جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن ، اعم از  سفارشی یـا پیـشتاز منـدرج در ذیـل ، بـه شـمار کـارت                      

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای         واریز نمایند ، سپس با دفتـر همـاهنگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی                   به نام سید تراب محمدی      بانک سپه 
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب  ] sms[پیامک  فوقیا به شماره همراه ، اعالم تماس گرفته ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .فت هزار تومان می باشد   صفحه ه500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای آزاد رشد حقوق خصوصی نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ا
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100ص نمایید که مثال هر روز        ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخ        5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
گونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                 باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هر           

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . اشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه د       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1 مطالعه را کنار بگذاریدموقتاً

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . ده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی ش      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناس ارشد حقوق خصوصی به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
  وق تجارت            حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حق :روزها 

  متون فقه ، یک ساعت هم متون انگلیسی :شبها 
  

، به ترتیب از ابتدا تا انتها مطالعه شود ، جزوه هر به ترتیب تقسیم بندی حتی االمکان اگر دچار ضیق وقت نیستید ، ] جزوه [ برای مطالعۀ هر درس    -العهاولویت مط
مرحلۀ .  مرحلۀ اول مطالعه برای قبولی پیش بینی شده است .لویت مطالب و در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه شود در غیر این صورت ، هر جزوه ، به ترتیب او 

   . 2برای پاسخگویی ، تقریباً به همۀ سؤاالت] با اضافه شدن به مراحل قبل  [  برای به دست آوردن نمره و رتبۀ بهتر و مرحلۀ سوم] با اضافه شدن به مرحلۀ اول [ دوم 

 نیـز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات                 ] مـرور   [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم                        
  . مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید 

  

  

  :  مرحلۀ اول  
   ]  2عقود معین  [ قسمت نهم       ]1عقود معین [  قسمت هشتم      ]2قواعد عمومی قراردادها و تعهدات [  قسمت هفتم    ] 1قواعد عمومی قراردادها و تعهدات [   ت ششمقسم  :حقوق مدنی  . 1
    ]رأی دادگاه و طرق شکایت از آن [  قسمت سوم        ]سی شروع دادر[  قسمت دوم       ]دعوا: ترافع قضایی [  فصل چهارم قسمت اول  :دادرسی مدنی آیین . 2
                         ]اسناد تجاری[  فصل اول الی پنجم قسمت چهارم        ]شرکتهای سهامی[  فصل اول الی ششم قسمت سوم : تجارتحقوق . 3
          ]متاجر[   قسمت سوم         ]دود ، قصاص ، دیاتح[  قسمت پنجم      ] عقود معین[  قسمت چهارم: متون فقه  .  4
    ] هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
  . به سؤاالت دیگر داوطلبان نیز می تواند مؤثر در مقام باشد البته نوعیت طرح سؤال و سطح پاسخگویی . 2
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  :         مرحلۀ دوم  
    ]حقوق خانواده [  قسمت سوم         ]ارث [  قسمت پنجم        ]مسئولیتهای مدنی [  قسمت دهم :  حقوق مدنی. 1
      ]  تأمین خواسته ، تأمین دلیل ، دستور موقت : یعنی طواری دفاعی ، طواری هجومی ، طواری توقیفی و زوالی ، آیین های ویژه طواری :  طواری دادرسی [ مت چهارمقس : دادرسی مدنیآیین . 2
      ] ورشکستگی [ اول قسمت پنجم فصل        ]  ی غیرسهامیشرکتها[  اول الی هفتم قسمت دومفصل  : تجارتحقوق . 3
          ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [  قسمت اول       ]  نکاح ، طالق میراث ، : به ترتیب [    چهارم و پنجم قسمت دوم فصل یازدهم ،: متون فقه  . 4
    ]هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

  :مرحلۀ سوم  
       ]شفعه ، وصیت [  قسمت چهارم         ]اموال و مالکیت [   قسمت دوم           ]اشخاص [  قسمت اول:  حقوق مدنی . 1
 ]، سـازمان قـضایی ، صـالحیت دادگاههـا     کلیـات  [  فصل اول ، دوم و سوم قـسمت اول        ]داوری  [  فصل اول قسمت پنجم        ]اجرای احکام [  فصل دوم قسمت پنجم: آیین دادرسی مدنی . 2

        
          ] مبانی حقوق تجارت[ اول الی ششم  قسمت اول فصل           ] تصفیه [ دوم قسمت پنجم فصل : تجارت حقوق . 3
       ]ظهار ، ایالء ، لعان [  مفصل ششم الی هشتم قسمت دو         ]حجر ، غصب ، احیاء موات [ فصل اول الی سوم قسمت دوم          ]شفعه ، وصایا [ فصل نهم و دهم قسمت دوم : متون فقه  . 4
     ]هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5
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                   دانشگاههای آزاد حقوق جزامواد درسی   - 1جدول شماره                                                                     

  

  
  

1  
  

  حقوق جزای عمومی
  

2  

2  
  

  حقوق جزای اختصاصی
  

2  

3  
  

  آیین دادرسی کیفری
  

2  

4  
  

  متون فقه
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

1  

             
                                           

  دانشگاههای آزاد  حقوق جزاای جزوات  تعداد و سرفصله -2جدول شماره                                                         
  

  
  

  حقوق جزای عمومی

  

   حقوق کیفری عمومی مبانی.1
   عمومیتحوالت حقوق کیفری. 2
   در حقوق کیفری عمومیجرم. 3
  ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 4
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 5

  

  حقوق جزای اختصاصی

  

  میت جسمانی اشخاصجرایم علیه تما. 1
  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 2
  جرایم علیه اموال و مالکیت. 3
  جرایم علیه امنیت کشور. 4
  جرایم علیه آسایش عمومی. 5

  

  آیین دادرسی کیفری

  

   آیین دادرسی کیفری مبانی.1
  دعاوی کیفری. 2
  از کشف جرم تا محاکمه. 3
  محاکمات کیفری. 4
  رای احکام کیفریاعتراض به احکام ، اج. 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
                                                           
  

                                             مواد درسی                                              ضریبردیف   

              نام درس                                                                    سرفصل

2

 حقوق جزا
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    دانشگاههای آزادحقوق جزامنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

  حقوق جزای عمومی

  

دکتـر  . 3. های حقوق جزای عمـومی ، نـشر میـزان     بایسته  دکتر ایرج گلدوزیان ،. 2. دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، نشر میزان               . 1
دکتر محمد جعفـر حبیـب زاده ، محاربـه    . 5. دکتر عبدالحسین علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول . 4. رضا نور بها ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش       

  . لی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان دکتر محمد علی اردبی. 6. در حقوق کیفری ایران ،  انتشارات دانشگاه تربیت مدرس 
  

  حقوق جزای اختصاصی

  

دکتـر  . 3. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه تهران        . 2.  ، نشر میزان    » جنایات  « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 1
دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختـصاصی ، انتـشارات دانـشگاه تهـران ،                . 4. ، نشر میزان    » سمانی  صدمات ج « محمد هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص        

دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات جرایم علیـه شخـصیت معنـوی      . 6  . 56دکتر سپه وند ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، قوه قضائیه ، دوره              . 5 . 2499شماره  
دکتـر آزمـایش ، تقریـرات جـرایم علیـه امـوال و              .  8. نشر میزان   » شخصیت معنوی   «  دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص          .7. اشخاص ، دانشگاه تهران     

دکتـر حـسین میرمحمـد صـادقی ، جـرایم علیـه امـوال و        . 10.  ، دانشگاه شهید بهشتی 2دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی . 9. مالکیت ، نشر میزان    
دکتر ضیاء الدین پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسـایش  . 12.  ، دانشگاه شهید بهشتی 3دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی      . 11. ، نشر میزان    مالکیت  

قی ، جـرایم علیـه   دکتر حـسین میرمحمـد صـاد    . 14 .دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان        . 13. عمومی ، نشر میزان     
  .اشخاص ، نشر میزان 

  
  

  آیین دادرسی کیفری

  

دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد         . 2. دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                  . 1
دکتـر  . 4. ، انتـشارات مجـد   » اندیـشه هـا   « ندی ، آیـین دادرسـی کیفـری ، جلـد چهـارم      دکتر محمود آخو. 3.  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       اول ، 

دکتر محمد آخوندی ، آیین دادرسـی کیفـری ، جلـد دوم ، انتـشارات وزارت فرهنـگ و        . 5.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1گلدوست ، جزوه آیین دادرسی کیفری       
دکتر محمـد آشـوری ،  آیـین دادرسـی کیفـری ،      . 7. ،  نشر میزان ] کاربردی [  جلد پنجم ،    کیفری ،دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی. 6. ارشاد اسالمی  

دکتر محمود آخونـدی ،   . 9.  ،  دانشگاه شهید بهشتی 2دکتر گلدوست ، جزوه آیین دادرسی کیفری      . 8. جلد دوم ،  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی           
 دادسـرا و  [دکتر محمود آخوندی ، آیـین دادرسـی کیفـری ، جلـد شـشم              . 10 . وم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی         آیین دادرسی کیفری ،  جلد س      

.  دکتـر رجـب گلدوسـت جویبـاری ، کلیـات آیـین دادرسـی کیفـری ، انتـشارات جنگـل                 . 11.  ، انتشارات وزارت و فرهنگ و ارشاد اسـالمی           ]کیفر خواست   
  .، آیین دادرسی کیفری ، شهر دانش  دکتر علی خالقی  .12

  
  

  متون فقه

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه 
اربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،    ، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـض دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ م ، جلد سیزده] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW4جد   ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی م .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  

  
  

    دانشگاههای آزادحقوق جزا سایر موارد جزوات  -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

  

  

  49  93  29  235  406  160  حقوق جزای عمومی
  51  125  70  522  768  290  حقوق جزای اختصاصی
  36  116  153  425  730  290  آیین دادرسی کیفری

  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

          منابع                                                                                          دروس                                               

  

 236،  دیگر صفحات    568،  پرسشنامه   303قوانین    ،  2783  توضیح درس   = 3890جزا  کل صفحات جزوات حقوق 

 

  

 تومان 220/1/ 000      جزا    حقوقکل قیمت جزوات

 وانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات      توضیح درس              مجموعه ق               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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    دانشگاههای آزادجزاظرفیت پذیرش حقوق  - 5جدول شماره 
    

  
    

  

  زن ومرد   استان مازندران-واحد آیت اهللا آملی   260
  زن و مرد   استان یزد-واحد ابرکوه   259
  زن و مرد   استان مرکزی-ک واحد ارا  121
  زن و مرد   استان اردبیل-واحد اردبیل   119
  زن و مرد   استان آدربایجان غربی-واحد ارومیه   103
  زن و مرد   استان تهران-واحد اسالمشهر  238
  زن ومرد   استان اصفهان-) خوراسگان ( واحد اصفهان   175
  زن و مرد  کشور واحدهای دانشگاهی خارج از -واحد افغانستان   621
  زن و مرد   استان تهران-واحد الکترونیکی   503
  زن و مرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور-واحد امارات متحده عربی   222
  زن و مرد   استان خوزستان-واحد اهواز   106
  زن و مرد   استان ایالم-واحد ایالم   254
  زن و مرد   استان لرستان-واحد بروجرد   112
  زن ومرد   استان کرمان-د بم واح  240
  زن و مرد   استان هرمزگان-واحد بندرعباس   114
  زن و مرد   استان قزوین-واحد بوئین زهرا   299
  زن و مرد   استان بوشهر-واحد بوشهر   146
  زن و مرد   استان خراسان جنوبی-واحد بیرجند  131
  زن و مرد   استان تهران-واحد پردیس   501
  زن ومرد   استان قزوین- واحد تاکستان  170
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز   102
  زن و مرد   استان یزد-واحد تفت   201
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران شمال   157
  زن ومرد   استان تهران-واحد تهران مرکزی   101
  زن و مرد  ستان مازندران ا-واحد چالوس  158
  زن و مرد   استان لرستان-واحد خرم آباد  148
  زن و مرد   استان مرکزی-واحد خمین  262
  زن و مرد   استان سمنان-واحد دامغان  142
  زن و مرد   استان تهران- واحد دماوند  250
  زن و مرد   استان خوزستان-واحد رامهرمز  230
  زن ومرد  ان استان کرم-واحد رفسنجان  194
  زن و مرد   استان تهران-واحد رودهن  113
  زن و مرد   استان سیستان و بلوچستان-واحد زاهدان  109
  زن و مرد   استان زنجان-واحد زنجان  138
  زن و مرد   استان مازندران-واحد ساری  208
  زن و مرد   استان مرکزی-واحد ساوه  181
  دزن ومر   استان سمنان-واحد سمنان  128
  زن و مرد   استان کردستان-واحد سسندج  110
  زن و مرد   استان کرمان-واحد سیرجان  203
  زن ومرد   استان سمنان-واحد شاهرود  104
  زن و مرد   استان تهران-واحد شهر قدس  252
  زن و مرد   استان چهار محال و بختیاری-واحد شهرکرد   133
  زن و مرد   استان فارس-واحد شیراز   163
  زن و مرد   استان تهران-واحد صفادشت   583
  زن و مرد   استان تهران-واحد علوم و تحقیقات   123
  زن و مرد   استان مازنداران-واحد قائم شهر   107
  زن ومرد   استان قم-واحد قم   154

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                               عنوان محل دانشگاهی کد                          



 
   
   

  

72

 
  ه راهنمای آزمون های ورودی کارشناسی ارشد حقوقدفترچ    

www.departeman.com                    66912180   ـ 09123787199       تهران   : کارشناسی ارشد حقوقویژه  نشر و ارائه منابع آزمون های ورودیمرکز 

  

  

  
  

   دانشگاههای آزاد  کارشناسی ارشد حقوق جزانحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 ،  آزمون را به صورت مجموعه یا به صورت تکدرس ایننند جزواتمی تواآزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس         
در دریافت پستی جـزوات ، جـزوۀ حقـوق جـزای      .به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند         

  .  تا به صورت یک محموله پستی درآید عمومی به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتواننـد مراجعـه حـضوری داشـته باشـند ، مـی تواننـد                 :دریافت پیکی جزوات      
  . ریق پیک دریافت نمایند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از ط

مـی تواننـد قیمـت جـزوه یـا          داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق جزا در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریـق پـست هـستند ،                        :دریافت پستی جزوات    
      بانک سـپه 5892101021528514   :شمار کارت به مندرج در ذیل ، یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای      واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقـوق و علـوم سیاسـی                سید تراب محمدی   به نام 
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوق همراه   یا به شماره  ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500زوات باالی   صفحه پنج هزارتومان و  ج500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  
  دانشگاههای آزاد  جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزانحوۀ مطالعۀ 

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100ید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز             ساعت مطالعه نمای   5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
 و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                      باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود      

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . فیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                    برای آنکه باالترین کی   

بتـان مـی آیـد،      و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوا           آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1

  زن و مرد   استان البرز-واحد کرج   115
  زن و مرد   استان کرمانشاه-واحد کرمانشاه   192
  زن و مرد   استان گلستان-واحد گرگان   173
  زن و مرد   استان فارس-واحد الرستان   155
  زن و مرد   استان گیالن-واحد الهیجان   202
  زن ومرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور-واحد لبنان   231
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد مراغه   147
  زن و مرد  رقی استان آذربایجان ش-مرکز تسوج   470
  زن و مرد   استان هرمزگان  -مرکز آموزش بین المللی قشم   597
  زن و مرد   استان خوزستان-مرکز بین الملل خلیج فارس   567
  زن و مرد   استان گیالن-مرکز بین المللی بندر انزلی   648
  زن و مرد   استان هرمزگان-مرکز بین المللی کیش   619
  زن و مرد  اسان رضویخر استان -واحد مشهد   111
  زن و مرد   استان آذربایجان غربی-واحد مهاباد   166
  زن و مرد   استان یزد-واحد میبد   179
  زن و مرد -   استان مرکزی-واحد نراق   185
  زن و مرد   استان خراسان رضوی-واحد نیشابور   130
  زن ومرد   استان تهران-واحد ورامین   143
  زن و مرد  دان استان هم-واحد همدان   171
  زن و مرد   استان کهکیلویه و بویراحمد-واحد یاسوج   120
  زن و مرد   استان یزد -واحد یزد   105
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حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . ول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                    اگر ذهنتان مشغ  همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی  منظور از  موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و        

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
  حقوق جزای اختصاصی ، آیین دادرسی کیفری       حقوق جزای عمومی ،  :روزها 

  .متون فقه ، یک ساعت هم متون انگلیسی  :شبها 
  

، به ترتیب از ابتدا تا انتها مطالعه شود، جزوه هر به ترتیب تقسیم بندی حتی االمکان اگر دچار ضیق وقت نیستید ، ] جزوه [ برای مطالعۀ هر درس    -مطالعه اولویت 
مرحلۀ .  مرحلۀ اول مطالعه برای قبولی پیش بینی شده است .رت ، هر جزوه ، به ترتیب اولویت مطالب و در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه شود در غیر این صو 

   . 1تقریباً به همۀ سؤاالتبرای پاسخگویی ، ] با اضافه شدن به مراحل قبل  [  برای به دست آوردن نمره و رتبۀ بهتر و مرحلۀ سوم] با اضافه شدن به مرحلۀ اول [ دوم 

 نیـز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات                 ] مـرور   [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم                        
  . مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید 

  

   :  مرحلۀ اول 
        ]مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی[ فصل اول الی سوم قسمت پنجم : حقوق جزای عمومی . 1
                                                           ]جرایم علیه اموال و مالکیت[ فصل اول الی ششم قسمت سوم        ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص[ فصل اول الی چهارم قسمت اول : حقوق جزای اختصاصی  . 2
             ]اعتراض به احکام[ فصل اول قسمت پنجم         ]از کشف جرم تا محاکمه[ فصل اول و دوم قسمت سوم         ]دعاوی کیفری[ فصل اول و دوم قسمت دوم : آیین دادرسی کیفری  . 3
          ]متاجر[   قسمت سوم         ]حدود ، قصاص ، دیات[  قسمت پنجم      ] عقود معین[  قسمت چهارم: متون فقه  .  4
    ] هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

  :         مرحلۀ دوم  
                     ]ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی[ قسمت چهارم فصل اول الی چهارم          ] عمومیجرم در حقوق کیفری[  فصل اول الی سوم قسمت سوم : جزای عمومیحقوق . 1
                            ]جرایم علیه امنیت کشور[  فصل اول الی سوم قسمت چهارم : جزای اختصاصیحقوق .  2
                                       ]محاکمات خاص  [ فصل دوم قسمت چهارم       ]محاکمات عام  [ فصل اول قسمت چهارم       ]مراجع دادرسی ، کارگزاران دادرسی  [ فصل دوم و سوم قسمت اول  : آیین دادرسی کیفری  . 3
          ] قضاوت ، شهادت ، اقرار[  قسمت اول       ]  نکاح ، طالق میراث ، : به ترتیب [    چهارم و پنجم قسمت دوم فصل یازدهم ،: متون فقه  . 4
    ] هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

  :مرحلۀ سوم  
                 ] حقوق کیفری عمومی  مبانی[         فصل اول و دوم  قسمت اول    ]عمومی تحوالت حقوق کیفری  [فصل اول الی سوم قسمت دوم : حقوق جزای عمومی  . 1
                   ]جرایم علیه آسایش عمومی[         فصل اول الی چهارم قسمت پنجم     ]جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص[ دوم قسمت دوم فصل اول و : حقوق جزای اختصاصی  . 2
                                                       ]کلیات[             فصل اول قسمت اول    ]اجرای احکام کیفری[ فصل دوم قسمت پنجم                   ]روشهای دادرسی کیفری[ فصل چهارم قسمت اول : آیین دادرسی کیفری  . 3
       ]، ایالء ، لعان ظهار [  فصل ششم الی هشتم قسمت دوم         ]حجر ، غصب ، احیاء موات [ فصل اول الی سوم قسمت دوم          ]شفعه ، وصایا [ فصل نهم و دهم قسمت دوم : متون فقه  . 4
     ] هر شب یک ساعت[: متون انگلیسی  . 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . طح پاسخگویی به سؤاالت دیگر داوطلبان نیز می تواند مؤثر در مقام باشد البته نوعیت طرح سؤال و س. 1
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                دانشگاههای آزادحقوق بین المللسی مواد در  - 1جدول شماره                                                             

  

  
  

1  
  

  حقوق بین الملل عمومی
  

2  

2  
  

  حقوق بین الملل خصوصی
  

1  

3  
  

  حقوق اساسی
  

1  

4  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                 

                                       
    دانشگاههای آزادحقوق بین المللتعداد و سرفصلهای جزوات   -2شماره جدول                                                   

  

  
  

  حقوق بین الملل عمومی

  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو [ قلمرو حقوق بین الملل . 2
  ]دولتها [ و تابعان حقوق بین الملل اشخاص . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [ ن الملل اشخاص و تابعان حقوق بی. 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

  کلیات حقوق بین الملل خصوصی . 1
  تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان. 2
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مبانی . 3
  وصیحل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خص. 4
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران. 5

  

  حقوق اساسی

  

  مبانی مطالعات در حقوق اساسی . 1
  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی. 2
  ساختار حکومت در حقوق اساسی. 3
  جمهوری اسالمی ایرانحقوق اساسی ساختار حاکمیت در . 4
  ان جمهوری اسالمی ایر حقوق اساسی ساختار حکومت در . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  
  

  
  

  

                                                
  
  
  
  
  

               
  

 

  حقوق بین الملل

                             مواد درسی                                             ضریبردیف                   

              نام درس                                                                    سرفصل

3  
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    دانشگاههای آزادحقوق بین المللمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی        . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1زوه حقوق بین الملل عمومی      دکتر ابراهیم بیگ زاده ، ج     . 1
دکتـر  . 5. دانـش  دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج      . 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6. محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش            
دکتـر ابـراهیم   . 10. ، دانـشگاه تهـران   ] ر میرعباسـی    درس دکتـ [دکتـر جمـشید ممتـاز ، جـزوه حقـوق دریاهـا       . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی        ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده، بیگ

دکتر جواد صـدر، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه                . 13. م سیاسی دانشگاه تهران     ممتاز ، مسئولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشکده حقوق و علو           
دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـاه شـورای امنیـت در نظـم       . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    
رابین چرچیل ،   . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی        . 17.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان           دکتر رضا موسی  . 16  ت سرای عدالت  انتشارا نوین جهانی ،  

ر کلییـار ، نهادهـای      آلبـ . 21.بهمـن آقـایی ، مجموعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا              . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی                . 19. الملـل دریاهـا      حقوق بـین  
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین روابط

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

، دکتر بهشید ارفع نیـا . 3رات آگاه دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشا. 2دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان  . 1
دکتر محمود سلجوقی ، حقـوق بـین الملـل    . 5دکتر نجاد علی الماسی ، حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان  . 4وصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب        حقوق بین الملل خص   

  دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، انتشارات بهتاب . 6خصوصی ، جلد دوم ، نشر میزان 
  

  

  حقوق اساسی

  

دکتر منوچهر طباطبایی . 3دکتر سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان         . 2ابولفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان            دکتر سید   .1
دکتـر جـالل الـدین مـدنی ،        .5ات  دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران ، انتشارات اطالعـ               . 4مؤتمنی ، حقوق اساسی ، نشر میزان        

دکتر سید محمـد هاشـمی ، حقـوق اساسـی جمهـوری      . 7دکتر سید محمد هاشمی ، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ، نشر میزان             . 6کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار       
دکتـر علـی اکبـر گرجـی ، جـزوۀ      . 9اساسی ، مجمع علمی و فرهنگی مجـد  آیت اهللا عباسعلی عمید زنجانی ، کلیات حقوق       . 8اسالمی ایران ، جلد اول و دوم ، نشر میزان           

  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی 
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  میـزان  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر    . اف .  ، سی 
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

    دانشگاههای آزادحقوق بین المللسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  31  102  70  887  1090  280     ]دو جلد[ حقوق بین الملل عمومی 
  44  80  20  456  600  160  حقوق بین الملل خصوصی

  35  75  14  682  806  180  حقوق اساسی
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

          منابع                                                                         دروس                                                                

  

 156دیگر صفحات   ، 380،  پرسشنامه  104قوانین    ،  2546 توضیح درس   = 3186  بین الملل کل صفحات جزوات حقوق

 
  

  تومان780/ 000      حقوق بین الملل  کل قیمت جزوات 

          پرسشنامه                   دیگر صفحات توضیح درس              مجموعه قوانین                           تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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    دانشگاههای آزادبین الملل ظرفیت پذیرش حقوق  - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  

  

   دانشگاههای آزاد ین المللکارشناسی ارشد حقوق بنحوۀ دریافت جزوات آزمون 
  

 آزمون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت                این می توانند جزوات  آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل       داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافـت پـستی جـزوات ، جـزوۀ           .افـت نماینـد      ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کـشور دری                      تکدرس

  . حقوق بین الملل خصوصی به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید 

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

تواننـد   اکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، میداوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل س    :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

 از طریق پـست هـستند ، مـی تواننـد قیمـت       در سراسر کشور که مایل به دریافت جزواتبین المللداوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق   :دریافت پستی جزوات  
   5892101021528514: جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن ، اعم از  سفارشی یـا پیـشتاز منـدرج در ذیـل ، بـه شـمار کـارت                      

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  : علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای         واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقـوق و              به نام سید تراب محمدی       بانک سپه 
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب  ] sms[پیامک  فوقیا به شماره همراه ، اعالم تماس گرفته ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس         تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه زینه پست سفارشیه

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  : پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس هزینه         تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

  دانشگاههای آزاد  بین الملل نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      . رض نکنید و درنظر نگیرید       مشخصی از قبل ف    تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

نیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می ک
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            

  و مردزن    استان گلستان-واحد آزادشهر   186
  زن و مرد   استان آدربایجان غربی-واحد ارومیه   103
  زن و مرد   استان کرمانشاه-واحد اسالم آباد غرب   282
  زن و مرد   استان تهران-واحد الکترونیکی   503
  زن و مرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور-واحد امارات متحده عربی   222
  دزن و مر   استان بوشهر-واحد بوشهر   146
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز   102
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران شمال   157
  زن و مرد   استان تهران -واحد تهران غرب   228
  زن ومرد   استان تهران-واحد تهران مرکزی   101
  زن و مرد  ن استان مازندرا-واحد چالوس  158
  زن و مرد   استان سمنان-واحد دامغان  142
  زن و مرد   استان تهران- واحد دماوند   250
  زن و مرد   استان فارس-واحد شیراز  163
  زن و مرد   استان تهران -واحد صفادشت  583
  زن ومرد   استان تهران-واحد علوم و تحقیقات  123
  و مردزن    استان کرمانشاه-واحد کرمانشاه  192
  زن و مرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور-واحد لبنان  231
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد مراغه  147
  زن و مرد   استان هرمزگان  -مرکز آموزش بین المللی قشم   597
  زن و مرد   استان یزد -واحد میبد  179

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                     محل دانشگاهی کد                                     عنوان
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 بر ایـن اسـاس  . بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                     های امروز    زندگی
آن زمـان و تـا    ی ، تا به عبارت. برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                     حتی  . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  - مطالعه کیفیت
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . عه شود   االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطال       حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . د یا دیگران توضیح داده شود ، سپس برای خوشود
  

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناس ارشد حقوق بین الملل به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
  بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق اساسی حقوق  :روزها 

  یک ساعت متون انگلیسی :شبها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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                       دانشگاههای آزادحقوق عمومیمواد درسی   - 1جدول شماره                                                                    
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   اساسیحقوق
  

2  
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  اداریحقوق 
  

2  

3  
  

  بین الملل عمومیحقوق 
  

1  

4  
  

  »تعهدات « مدنی حقوق  
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

1  

                  
                                      

    دانشگاههای آزادحقوق عمومی  تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                    
  

  
  

  حقوق اساسی

  

  مبانی مطالعات در حقوق اساسی . 1
  یت در حقوق اساسیساختار حاکم. 2
  ساختار حکومت در حقوق اساسی. 3
  جمهوری اسالمی ایرانحقوق اساسی ساختار حاکمیت در . 4
  جمهوری اسالمی ایران  حقوق اساسی ساختار حکومت در . 5

  

  حقوق اداری

  

  کلیات حقوق اداری. 1
  اصول بنیادین حقوق اداری . 2
  سازمانها و مقامات عالی اداری کشور . 3
  یت استخدامی کشور وضع. 4
  رابطه دولت و افراد در سیستم اداری .  5

  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو [ قلمرو حقوق بین الملل . 2
  ]دولتها [ و تابعان حقوق بین الملل اشخاص . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [ اشخاص و تابعان حقوق بین الملل . 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 1
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 2
   »1« عقود معین . 3
   »2« عقود معین . 4
  مسئولیتهای مدنی. 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  

  
  

       مواد درسی                                             ضریبردیف                                         

              نام درس                                                                    سرفصل

4  

 حقوق عمومی
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    دانشگاههای آزادحقوق عمومیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  حقوق اساسی

  

دکتـر  . 3دکتر سـید ابوالفـضل قاضـی ، بایـسته هـای حقـوق اساسـی ، نـشر میـزان          . 2دکتر سید ابولفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان       .1
دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهـوری اسـالمی ایـران ، انتـشارات اطالعـات      . 4چهر طباطبایی مؤتمنی ، حقوق اساسی ، نشر میزان         منو

دکتـر سـید   . 7دکتر سید محمد هاشـمی ، حقـوق بـشر و آزادیهـای سیاسـی ، نـشر میـزان        . 6دکتر جالل الدین مدنی ، کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار       .5
آیت اهللا عباسعلی عمید زنجانی ، کلیات حقوق اساسی ، مجمـع علمـی و   . 8محمد هاشمی ، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، جلد اول و دوم ، نشر میزان        

  دکتر علی اکبر گرجی ، جزوۀ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی . 9فرهنگی مجد 
  

  حقوق اداری

  

دکتـر  . 3 ، نـشر میـزان   1دکتر محمد جـواد رضـایی زاده ، حقـوق اداری    . 2 ، دانشگاه شهید بهشتی 1دکتر اردشیر امیر ارجمند ، تقریرات درس حقوق اداری         .1
ا موسـی زاده ، حقـوق   دکتـر رضـ  . 5دکتر منوچهر طباطبائی مـؤتمنی ، حقـوق اداری ، انتـشارات سـمت            . 4ولی اهللا انصاری ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان           

 ، 2دکتر اردشیر امیر ارجمنـد ، تقریـرات درس حقـوق اداری    . 7 ، دانشگاه شهید بهشتی 2دکتر محمد حسین زارعی ، حقوق اداری  . 6 ، نشر میزان     2 و   1اداری  
  دانشگاه شهید بهشتی 

  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی         . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1 دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل عمومی         . 1
دکتـر  . 5. دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـش       . 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6. یائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش           محمدرضا ض 
دکتـر ابـراهیم   . 10. هـران  ، دانـشگاه ت ]   درس دکتـر میرعباسـی   [دکتـر جمـشید ممتـاز ، جـزوه حقـوق دریاهـا       . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی        ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده، بیگ

دکتر جواد صـدر، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه                . 13. ممتاز ، مسئولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران                
دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـاه شـورای امنیـت در نظـم       . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    
رابین چرچیل ،   . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی        . 17.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان           ضا موسی دکتر ر . 16  انتشارات سرای عدالت   نوین جهانی ،  

آلبـر کلییـار ، نهادهـای       . 21.بهمـن آقـایی ، مجموعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا              . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی                . 19. الملـل دریاهـا      حقوق بـین  
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین روابط

  

  »تعهدات « حقوق مدنی 

  

کتـر ناصـر کاتوزیـان ، اعمـال         د. 3. دکتر مهدی شـهیدی ، تـشکیل قراردادهـا و تعهـدات ، انتـشارات مجـد                  . 2.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 1
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد اول ، شـرکت              . 5. نشر میزان   »  ایقاع  «  اعمال حقوقی     اتوزیان ، دکتر ناصر ک  . 4.  شرکت سهامی انتشار      ،حقوقی

وم ، جلـد سـ    دکتر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ،            . 7. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم  ، شرکت سهامی انتشار                . 6. سهامی انتشار   
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت  . 9.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        حقوق مدنی ،    دکتر سید حسن امامی ،     . 8. شرکت سهامی انتشار    

دکتـر ناصـر   . 12. دنی ، جلـد اول ، انتـشارات اسـالمیه     دکتر سید حسن امامی ، حقـوق مـ        . 11. دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد           . 10. سهامی انتشار   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،    . 14. دکتر ناصـر کاتوزیـان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد اول ، گـنج دانـش              . 13.  جلد اول ، شرکت سهامی انتشار         کاتوزیان ، عقود معین ،    

دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقـود معـین ، جلـد    . 16. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6نی  دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مد      . 15. مشارکتها و صلح ،  گنج دانش        
دکتـر سـید حـسن    .  19.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گنج دانش . 18.   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار      . 17. دوم ، گنج دانش       

دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از      . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شـرکت سـهامی انتـشار     . 20.  مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه        امامی ، حقوق  
  .دانشگاه تهران  .  4دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی . 22. ، مسئولیت مدنی »   ضمان قهری « قرارداد 

  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  

     دانشگاههای آزادحقوق عمومیسایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  35  75  14  682  806  180  حقوق اساسی
  32  81  139  342  594  140  حقوق اداری

  31  102  70  887  1090  280  ]دو جلد [  حقوق بین الملل عمومی 
  62  149  67  598  876  320  »تعهدات « حقوق مدنی 

  46  123  ـــــ  521  690  160  گلیسیمتون ان
  

  
  

  

          منابع                                                   دروس                                                                                      

  
  

 206 دیگر صفحات    ، 530،  پرسشنامه   290قوانین   ، 3030 توضیح درس    = 4056  عمومیکل صفحات جزوات حقوق 

 
  

  تومان080/1/ 000      حقوق عمومی  کل قیمت جزوات 

                دیگر صفحات توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                     تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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    دانشگاههای آزادعمومی ظرفیت پذیرش حقوق  - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  

  

  
    دانشگاههای آزادکارشناسی ارشد حقوق عمومینحوۀ دریافت جزوات آزمون 

  

  آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت        ایـن می توانند جـزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس         
در دریافـت پـستی جـزوات ، جـزوۀ           . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کـشور دریافـت نماینـد                           تکدرس

  . حقوق اداری  به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید 

  تهران   :ات  دریافت حضوری جزو

تواننـد   داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشـند ، مـی                       :دریافت پیکی جزوات      
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

 در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ، می توانند قیمت جزوه عمومیلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق داوط  :دریافت پستی جزوات 
   بانک سپه   5892101021528514: یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن ، اعم از  سفارشی یا پیشتاز مندرج در ذیل ، به شمار کارت              

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :  واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و علوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                     ه نام سید تراب محمدی    ب
وات به گونه ای که داوطلب      نمایند ، پس از آن جز      ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 

  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

  زن و مرد   استان مرکزی-واحد اراک   121
  زن و مرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور-واحد افغانستان   621
  زن و مرد   استان تهران-واحد الکترونیکی   503
  زن و مرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور- متحده عربی واحد امارات  222
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-اهر واحد   220
  زن و مرد   استان هرمزگان-واحد بندرعباس   114
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی- بین المللی جلفاواحد   700
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز   102
  زن و مرد   استان یزد- تفتحد وا  201
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران شمال   157
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران غرب   228
  زن ومرد   استان تهران-واحد تهران مرکزی   101
  زن و مرد   استان مازندران-واحد چالوس  158
  زن و مرد   استان تهران- اوند واحد دم 250
  زن ومرد   استان کرمان-واحد رفسنجان  194
  زن و مرد   استان سیستان و بلوچستان-واحد زاهدان  109
  زن و مرد   استان کرمان-واحد سیرجان  203
  زن ومرد   استان فارس-واحد شیراز  163
  زن و مرد   استان تهران-واحد صفادشت  583
  زن و مرد   استان گلستان-کتول واحد علی آباد   184
  زن ومرد   استان کرمانشاه-واحد کرمانشاه   192
  زن و مرد   واحدهای دانشگاهی خارج از کشور -واحد لبنان   231
  زن و مرد   استان فارس-واحد مرودشت   198
  زن و مرد   استان هرمزگان  -مرکز آموزش بین المللی قشم   597
  ن و مردز   استان یزد-واحد میبد   179
  زن و مرد   استان اصفهان-واحد میمه   205

  

                                                                                           جنس پذیرش                                                                               کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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   ههای آزاددانشگا عمومی نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100ز   ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر رو             5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در            باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا                 

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا .  بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم            برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ           

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1یدموقتاً مطالعه را کنار بگذار

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  - مطالعه کیفیت
و نیـز   . سـپس وارد مطالعـه شـوید        اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد،               همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی           مطالعه   آن است که موضوعات مورد     کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
    حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق بین الملل عمومی :روزها 

   یک ساعت هم متون انگلیسی حقوق مدنی تعهدات ، :شبها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید فاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد میبا توجه به ت. 1
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                  دانشگاههای آزاد  حقوق تجارت بین الملل مواد درسی  - 1جدول شماره                                                        

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

2  

2  
  

   تجارتحقوق
  

2  

3  
  

  حقوق بین الملل عمومی
  

1  

4  
  

  حقوق بین الملل خصوصی
  

1  

5  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                          
                              

   آزاددانشگاههای  حقوق تجارت بین المللتعداد و سرفصلهای جزوات   -2جدول شماره                                              
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 6
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  حقوق تجارت

  

  وق تجارتحق مبانی .1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  حقوق بین الملل عمومی

  

  کلیات حقوق بین الملل عمومی.1
  ]سرزمین ، دریا ، هوا ، فضا و ماورای جو  [ قلمرو حقوق بین الملل. 2
  ]دولتها [ و تابعان حقوق بین الملل اشخاص . 3
  ]سازمانها ، تابعان فرعی [  تابعان حقوق بین الملل اشخاص و. 4
  شیوه های مسالمت آمیز حل اختالفات بین المللی . 5

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

  کلیات حقوق بین الملل خصوصی . 1
  تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان. 2
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مبانی . 3
  وق بین الملل خصوصیحل تعارض قوانین در حق. 4
  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران. 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  

  
  

  تجارت بین المللوقحق

  ردیف                                              مواد درسی                                              ضریب

              نام درس                                                                    سرفصل

5
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  دانشگاههای آزاد  حقوق تجارت بین المللمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

   حقوق مدنی 

  

 ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده      . 2.  نشر میزان       ،  »خاص و اموال    اش «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران        . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » اشخاص و محجورین     «

  دکتـر درودیـان ،    . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. پنجم ، انتشارات اسالمیه     مدنی ، مجلدات چهارم و      
ره مقـدماتی  دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دو   .  8. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسـالمیه      . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. نـشر میـزان      دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،             . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12. گاه شهید بهـشتی      دانش   تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  نشر میزان     ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. دکتر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه               . 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3ان ، جزوه حقوق مدنی      دکتر درودی . 16 . نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،      . 15. انتشارات مجد   

»  ایقـاع  «  اعمـال حقـوقی     دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   .19.  شرکت سهامی انتشار  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،   . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     . 21.  عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد  . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. جلد سـوم ، شـرکت سـهامی انتـشار      دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،. 22. دوم  ، شرکت سهامی انتشار   
دکتـر مهـدی شـهیدی ،        . 25.  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار                   .24. انتشارات اسالمیه    جلد سوم ،      ،مدنی

جلـد اول ،    دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه             . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  . 29. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش      . 28. شرکت سهامی انتشار    

. ز عقـود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش               دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی ا      . 31. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 30
دکتـر سـید حـسن امـامی ،     .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        . 33   .دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36. قی ، شرکت سهامی انتشار      دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقو      . 35. حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه         
دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقـوقی  . 38  .دانشگاه تهران   .  4مدنی   دکتر درودیان ، جزوه حقوق    . 37 . ، مسئولیت مدنی  »   ضمان قهری   « قرارداد  

  کنونی ، نشر میزان
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه    . 3. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    . 2. عا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت     دکتر ربی . 1
 تجـارت،  دکتر محمود عرفانی ، حقوق. 5. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، نشر دادگستر       . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1حقوق تجارت   

دکتر بهمن کشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و            . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   « جلد دوم   
تر ربیعا اسکینی ، حقـوق تجـارت ،   دک. 9. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر .  8. پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم        

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق         . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگـستر                . 10. انتشارات سمت     » شرکتهای تجاری   « جلد اول   
شـرکتهای  « بیعـا اسـکینی ، حقـوق تجـارت ، جلـد دوم      دکتـر ر . 13. دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقـوق بازرگـانی     . 12. دانشگاه شهید بهشتی     . 2تجارت  
 ،  3دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق تجـارت            . 15.  انتـشارات سـمت       ،» ..... برات ، سفته ،     « دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        . 14. ، انتشارات سمت    » تجاری  

    جلـد سـوم ،   دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ،     . 17. ،  نشر دادگـستر   جلد سوم  دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16. دانشگاه شهید بهشتی    
دکتـر محمـود    . 19. انتـشارات سـمت     »  ورشکستگی و تـصفیه امـور ورشکـسته           «دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        .  18. ،  نشر میزان       »  شرکتهای تجاری   « 

دکتـر کـورش    . 21. دکتر کورش کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان . 20 . ، نشر میزان  » ی  شرکتهای تجار «  حقوق تجارت ، جلد چهارم        عرفانی ، 
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان. 22.  کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان  

  

  حقوق بین الملل عمومی
  

  

.  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر سید علی هنجنی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی        . 2.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1عمومی  دکتر ابراهیم بیگ زاده ، جزوه حقوق بین الملل          . 1
دکتـر  . 5. دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، گـنج دانـش       . 4.  ، دانشگاه تهران 1دکتر سید باقر میرعباسی ، جزوه حقوق بین الملل عمومی       . 3

دکتـر رضـا    . 7. دکتر رضـا موسـی زاده ، بایـسته هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی ، نـشر میـزان                         . 6. رضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین المللی ، گنج دانش            محمد
دکتـر ابـراهیم   . 10. گاه تهـران  ، دانـش ]   درس دکتـر میرعباسـی   [دکتـر جمـشید ممتـاز ، جـزوه حقـوق دریاهـا       . 9. زاده ، حقوق معاهدات بین المللی ، نـشر میـزان           موسی
دکتـر جمـشید   . 12. دانـشگاه شـهید بهـشتی        ،2 جزوه حقوق بین الملل عمـومی         سید علی هنجنی ،   . 11.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2جزوه حقوق بین الملل عمومی        زاده، بیگ

دکتر جواد صـدر، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی ، انتـشارات دانـشگاه                . 13. ان  ممتاز ، مسئولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهر              
دکتر سید داوود آقـایی ، نقـش و جایگـاه شـورای امنیـت در نظـم       . 15  دکتر سید داوود آقایی ، سازمانهای بین المللی ، انتشارات سرای عدالت   .14 . 2123تهران ، شماره    
رابین چرچیل ،   . 18. هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی        . 17.  زاده ، سازمانهای بین المللی ، نشر میزان           کتر رضا موسی  د. 16  انتشارات سرای عدالت   نوین جهانی ،  

آلبـر کلییـار ، نهادهـای       . 21.بهمـن آقـایی ، مجموعـه مقـاالت حقـوق دریاهـا              . 20. دکتـر جـواد صـدر ، حقـوق دیپلماتیـک و کنـسولی                . 19. الملـل دریاهـا      حقوق بـین  
  خسروی  ، حقوق هوا و فضا .  22. الملل  بین  روابط

  

  حقوق بین الملل خصوصی

  

، دکتر بهشید ارفع نیـا . 3رات آگاه دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشا. 2دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان  . 1
دکتر محمود سلجوقی ، حقـوق بـین الملـل    . 5دکتر نجاد علی الماسی ، حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان  . 4تشارات بهتاب   حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، ان        

  دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، انتشارات بهتاب . 6خصوصی ، جلد دوم ، نشر میزان 
  

  

  متون انگلیسی

  

1 .LAW TEXTS 2 اسماعیل صغیری ، نشر میزان    ، ترجمۀ دکتر .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  
  

  

          منابع                                                                                                                     دروس                    
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  دانشگاههای آزاد  حقوق تجارت بین المللوارد جزوات سایر م  -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580  ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت

  31  102  70  887  1090  280  ]دو جلد  [حقوق بین الملل عمومی  
  44  80  20  456  600  160  حقوق بین الملل خصوصی

  46  123  ـــــ  521  690  60  انگلیسیمتون 
  

  
  
  

  

  
  
  

   دانشگاههای آزاد تجارت بین الملل ظرفیت پذیرش حقوق - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  

  
  

  دانشگاههای آزاد   کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین المللنحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه               این تمی توانند جزوا  آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل        داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافـت پـستی جـزوات ،     . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافـت نماینـد               صورت تکدرس 

  . ا به صورت یک محموله پستی درآید جزوۀ حقوق بین الملل خصوصی  به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود ت

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشـته باشـند ،                           :دریافت پیکی جزوات      
  . درس ، از طریق پیک دریافت نمایند می توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تک

می تواننـد قیمـت   داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق تجارت بین الملل در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،   :دریافت پستی جزوات    
   5892101021528514   :بـه شـمار کـارت     منـدرج در ذیـل ،       تاز  یا پیش   اعم از  سفارشی     ، جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن            

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای      واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی             سپه ،  به نام سید تراب محمدی        بانک
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  فنی  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تل        تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی   500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .می باشد   صفحه بیست هزار تومان 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای آزادتجارت بین المللنحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5د که مثال هر روز      یعنی نه از قبل مشخص نمایی     

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
ث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            باع

  زن و مرد   استان تهران-واحد الکترونیکی   503
  زن و مرد   استان تهران -واحد پردیس   501
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران شمال   157
  زن ومرد   استان تهران-رکزی واحد تهران م  101
  زن و مرد   استان سمنان-واحد دامغان   142

  

 241دیگر صفحات    ، 637پرسشنامه   ،   430قوانین    ،  3476  توضیح درس   = 4784 حقوق تجارت بین المللکل صفحات جزوات 

 
  

   تومان000/470/1      حقوق تجارت بین الملل کل قیمت جزوات 

 ح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات        توضی               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                    کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

ه خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،             و هرزمان احساس کردید ک    آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  .  مطالعه شوید  وارد مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از         موضوعات  

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  :رح ذیل توصیه می شود ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل به ش  - ترتیب مطالعه
         مدنی ، حقوق تجارت ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی حقوق  :روزها 

   یک ساعت متون انگلیسی  :شبها 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
 . ن را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید گیرید ، مطالعات روزانه تابا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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       دانشگاههای آزاد  حقوق ثبت اسناد و امالک مواد درسی آزمون  - 1جدول شماره                                                  

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

3  

2  
  

  تجارتحقوق 
  

1  

3  
  

  حقوق جزای اختصاصی
  

1  

4  
  

  ]اسناد و امالک  ] حقوق ثبت 
  

3  

5  
  

  متون فقه
  

2  

6  
  

  لیسیمتون انگ
  

2  

                     
  

  دانشگاههای آزاد    تعداد و سرفصلهای جزوات آزمون حقوق ثبت اسناد و امالک-2جدول شماره                                           
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1«  قراردادها و تعهدات قواعد عمومی. 6
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  حقوق تجارت

  

   حقوق تجارت مبانی.1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  حقوق جزای اختصاصی

  

  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص .1
  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 2
  جرایم علیه اموال و مالکیت. 3
  جرایم علیه امنیت کشور. 4
  جرایم علیه آسایش عمومی. 5

  

  ] اسناد و امالک [ حقوق ثبت
  

  ثبت امالک. 1
  ثبت اسناد. 2

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [  ، اموال ، خانواده  اشخاص. 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
  
  

  حقوق ثبت اسناد و امالک

  ردیف                                              مواد درسی                                              ضریب

       سرفصل            نام درس                                                               

6
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    دانشگاههای آزاد امالک  حقوق ثبت اسناد ومنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات آزمون  -3دول شماره ج
  

  
  

  
  

   حقوق مدنی 

  

 ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده      . 2.  نشر میزان       ،  »اشخاص و اموال     «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران     دکتر درودیان ،    . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » اشخاص و محجورین     «

  دکتـر درودیـان ،    . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم ، انتشارات اسالمیه          
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره مقـدماتی     .  8.  سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسـالمیه      دکتر. 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. نـشر میـزان      دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،             . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12.  دانشگاه شهید بهـشتی        تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  نشر میزان     ،» شفعه ، وصیت ، ارث       « مقدماتی حقوق مدنی  

دی ، ارث ،  دکتـر شـهی   . 14. دکتر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه               . 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 16 . نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،      . 15. انتشارات مجد   

»  ایقـاع  «  اعمـال حقـوقی    تـر ناصـر کاتوزیـان ،    دک.19.  شرکت سهامی انتشار  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،   . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار   . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. جلد سـوم ، شـرکت سـهامی انتـشار      ادها ،دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قرارد. 22. دوم  ، شرکت سهامی انتشار   
دکتـر مهـدی شـهیدی ،        . 25.  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار                   .24.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        ،مدنی

 جلـد اول ،   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. امی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه          دکتر سید حسن ام   . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  . 29. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش      . 28. شرکت سهامی انتشار    

. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش                     . 31. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6ی ،  حقوق مدنی      دکتر مهدی شهید  . 30
 امـامی ،  دکتـر سـید حـسن   .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        . 33   .دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار            . 35. حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه         
ر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقـوقی  دکت. 38  .دانشگاه تهران   .  4مدنی   دکتر درودیان ، جزوه حقوق    . 37 . ، مسئولیت مدنی  »   ضمان قهری   « قرارداد  

  کنونی ، نشر میزان
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق     . 3. دکتر محمود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان       . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت       . 1
« دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت، جلـد دوم       . 5. حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهـارم ، نـشر دادگـستر          دکتر  . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1تجارت  

دکتر بهمـن کـشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و پیـشه و تجـارت در             . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   
» شرکتهای تجـاری « دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، جلد اول . 9. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر    . 8.  و فقه اسالم     حقوق ایران 

دکتـر  . 12. دانشگاه شهید بهشتی  . 2دکتر فخاری ، جزوه حقوق تجارت . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگستر       . 10. انتشارات سمت     
دکتر ربیعا اسکینی ،  حقـوق  . 14. ، انتشارات سمت » شرکتهای تجاری « دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، جلد دوم    . 13. عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقوق بازرگانی       

 جلـد   دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16.  ، دانشگاه شهید بهشتی     3وق تجارت   دکتر فخاری ، جزوه حق    . 15.  انتشارات سمت     ،» ..... برات ، سفته ،     « تجارت  
  «دکتـر ربیعـا اسـکینی ،  حقـوق تجـارت      .  18. ،  نـشر میـزان    »  شـرکتهای تجـاری    « جلـد سـوم ،      دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ،     . 17. سوم ،  نشر دادگستر      

دکتـر کـورش   . 20.  ، نـشر میـزان   » شـرکتهای تجـاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهارم     دکتر محمود عرفانی ،   . 19. انتشارات سمت   » ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته      
  یزاندکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر م. 22 .دکتر کورش کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان  . 21. کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان 

  

  حقوق جزای اختصاصی

  

دکتـر محمـد   . 3. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقوق جـزای اختـصاصی ، دانـشگاه تهـران         . 2.  ، نشر میزان    » جنایات  « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 1
 . 2499ان ، حقـوق جـزای اختـصاصی ، انتـشارات دانـشگاه تهـران ، شـماره                   دکتر ایرج گلدوزی  . 4. ، نشر میزان    » صدمات جسمانی   « هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص       

. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ، دانـشگاه تهـران   . 6  . 56دکتر سپه وند ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، قوه قضائیه ، دوره               .5
دکتـر کوشـا ،   . 9. دکتر آزمایش ، تقریرات جرایم علیه امـوال و مالکیـت ، نـشر میـزان      . 8. نشر میزان »  شخصیت معنوی    «دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 7

دکتـر کوشـا ، تقریـرات       . 11. دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیـت ، نـشر میـزان                 . 10.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2تقریرات حقوق جزای اختصاصی     
دکتر حـسین میرمحمـد صـادقی ،    . 13. دکتر ضیاء الدین پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان            . 12.  ، دانشگاه شهید بهشتی      3ق جزای اختصاصی    حقو

  . دکتر حسین میرمحمدصادقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان . 14. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان 
  

  

  ]اسناد و امالک [ ق ثبت حقو

  

اجرای   .4بخش نامه های ثبتی ، حمید آذرپور ، غالمرضا حجتی اشرفی   . 3جزوه حقوق ثبت ، دکتر هاشمی ، دانشگاه تهران          . 2، غالمرضا شهری    حقوق ثبت   . 1
  مجموعه قوانین و مقررات ثبتی . 5مفاد اسناد رسمی ، بهرام بهرامی  

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیانی ، شهید ث شرح لمعه 
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ] وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت اجاره ،[  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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    دانشگاههای آزادثبت اسناد و امالک  حقوق سایر موارد جزوات  -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  200  1072  1604  580  ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  39  132  89  89  800  290  حقوق تجارت

  51  125  70  522  768  290  حقوق جزای اختصاصی
  11  40  91  102  244  60  ]اسناد و امالک [ حقوق ثبت 
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی
  

  
  
  

  

  
  

  دانشگاههای آزاد  ثبت اسناد و امالک ظرفیت پذیرش حقوق - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  

  

  

   دانشگاههای آزاد کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک  نحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 مجموعـه یـا بـه     آزمون را به صـورت  اینمی توانند جزواتآزمون کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس    
در دریافـت پـستی جـزوات ،     . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافـت نماینـد               صورت تکدرس 

  . جزوۀ حقوق ثبت  به خاطر حجم کم ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شود تا به صورت یک محموله پستی درآید 

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ،   :دریافت پیکی جزوات  
  . می توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

مـی تواننـد   داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق ثبت اسناد و امالک در سراسر کشور که مایل به دریافـت جـزوات از طریـق پـست هـستند ،                   :دریافت پستی جزوات    
ــستی آن     ــه پ ــا اضــافه کــردن هزین ــورد نظــر خــویش را ب ــا جــزوات م ــشتاز   اعــم از  سفارشــی ،قیمــت جــزوه ی ــا پی ــل ، ی ــدرج در ذی ــه شــمار کــار من    :ت ب

  :  واریز نمایند ، سـپس بـا دفتـر همـاهنگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                        سپه ،  به نام سید تراب محمدی           بانک   5892101021528514

 ] sms[پیامـک    فـوق  یا به شماره همراه   ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی           تماس گرفته   ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199  ∗
  . نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 

  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500االی   صفحه پنج هزارتومان و  جزوات ب500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس         تومان 000/30     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/90  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای آزادثبت اسناد و امالکآزمون کارشناسی ارشد حقوق نحوۀ مطالعۀ جزوات 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100لعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز              ساعت مطا  5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 

  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب    141
  دزن و مر   استان سمنان-واحد دامغان   142
  زن و مرد   استان مرکزی-واحد نراق   185

  

 282دیگر صفحات     ، 731 پرسشنامه   ،  552قوانین    ،  3837توضیح درس   =  5402 حقوق ثبت اسناد و امالک کل صفحات جزوات 

 
  

  تومان700/1/ 000      حقوق ثبت اسناد و امالک  کل قیمت جزوات 

  ر سصحات    توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگ               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                                                    عنوان محل دانشگاهی کد     



 
   
   

  

89

 
  ه راهنمای آزمون های ورودی کارشناسی ارشد حقوقدفترچ    

www.departeman.com                    66912180   ـ 09123787199       تهران   : کارشناسی ارشد حقوقویژه  نشر و ارائه منابع آزمون های ورودیمرکز 

واهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                       باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خ     
 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی

آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . ترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                     برای آنکه باال  
د یا خوابتـان مـی آیـد،        و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشی         آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              

    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید
  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . نتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                     اگر ذه همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی ی کنیم و منظور از    موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یاب      

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  :ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک به شرح ذیل توصیه می شود   - ترتیب مطالعه
  ]         اسناد و امالک  [ مدنی ، حقوق تجارت ، حقوق جزای اختصاصی ، حقوق ثبتحقوق  :ها روز

    متون انگلیسی  همیک ساعتمتون فقه ،  :شبها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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                     دانشگاههای آزادحقوق اقتصادیمواد درسی   - 1جدول شماره                                                               

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

4  

2  
  

  حقوق تجارت
  

3  

3  
  

  ] این درس فاقد جزوه است[ حقوق مالیه و مبانی علم اقتصاد 
  

3  

4  
  

  متون فقه
  

2  

5  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                                                                 
  
  
  
  
  
  

    دانشگاههای آزادحقوق اقتصادی تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                   
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  یتشفعه ، وص. 4
  ارث. 5
   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 6
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  حقوق تجارت

  

   حقوق تجارتمبانی.1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
                                                            

  
  
  
  
  
  

              نام درس                                                                    سرفصل

  ردیف                                              مواد درسی                                               ضریب

7

 

حقوق اقتصادی            
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   دانشگاههای آزاداقتصادیحقوق منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

   حقوق مدنی 

  

 ، حقـوق مـدنی    ضی قاسـم زاده دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـ     . 2.  نشر میزان       ،  »اشخاص و اموال     «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران        . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » اشخاص و محجورین     «

  دکتـر درودیـان ،    . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دنی  دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق م       . 5. مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم ، انتشارات اسالمیه          
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره مقـدماتی     .  8. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسـالمیه      . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. نـشر میـزان       دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،         دکتر سید حسین صفایی و    . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12.  دانشگاه شهید بهـشتی        تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  نشر میزان     ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. دکتر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه               . 13. انتشارات دانشگاه تهران    وصیت در حقوق مدنی ایران ،       
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 16 . نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،      . 15. انتشارات مجد   

»  ایقـاع  «  اعمـال حقـوقی     دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   .19.  شرکت سهامی انتشار  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،   . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
ان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     دکتر ناصر کاتوزی. 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار   . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. جلد سـوم ، شـرکت سـهامی انتـشار      دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،. 22. دوم  ، شرکت سهامی انتشار   
دکتـر مهـدی شـهیدی ،        . 25. لد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار           دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ج         .24.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        ،مدنی

 جلـد اول ،   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه             . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  . 29. د معین ، جلد اول ، گنج دانش دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقو     . 28. شرکت سهامی انتشار    

. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش                     . 31. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 30
دکتـر سـید حـسن امـامی ،     .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        . 33   .عین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار         دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود م       . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار            . 35. حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه         
دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقـوقی  . 38  .دانشگاه تهران   .  4مدنی   دکتر درودیان ، جزوه حقوق    . 37 . ، مسئولیت مدنی  »   ضمان قهری   « ارداد  قر

  کنونی ، نشر میزان
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه    . 3. ، حقوق تجارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    دکتر محمود عرفانی . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت      . 1
دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجـارت،  . 5. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، نشر دادگستر       . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1حقوق تجارت   

دکتر بهمن کشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و            . 7. حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان         دکتر محمود عرفانی ،     . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   « جلد دوم   
دکتر ربیعا اسکینی ، حقـوق تجـارت ،   . 9. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر .  8. پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم        

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق         . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگـستر                . 10. ت  انتشارات سم   » شرکتهای تجاری   « جلد اول   
شـرکتهای  « دکتـر ربیعـا اسـکینی ، حقـوق تجـارت ، جلـد دوم       . 13. دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقـوق بازرگـانی     . 12. دانشگاه شهید بهشتی     . 2تجارت  
 ،  3دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق تجـارت            . 15.  انتـشارات سـمت       ،» ..... برات ، سفته ،     « دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        . 14 .، انتشارات سمت    » تجاری  

    جلـد سـوم ،   دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ،     . 17.  جلد سوم ،  نشر دادگـستر   دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16. دانشگاه شهید بهشتی    
دکتـر محمـود   . 19. انتـشارات سـمت     »  ورشکـستگی و تـصفیه امـور ورشکـسته            «دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        .  18. ،  نشر میزان       »  شرکتهای تجاری    «

دکتـر کـورش    . 21. زان دکتر کورش کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر می. 20 . ، نشر میزان  » شرکتهای تجاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهارم        عرفانی ، 
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان . 22. کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان 

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ،  شرح لمعه 
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [ م  ، جلد شش   ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]ر ، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهاطالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  ری ، نـشر میـزان   پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغی   . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          منابع                                                                        دروس                                                                 
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     دانشگاههای آزادحقوق اقتصادی سایر موارد جزوات -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580   ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت

  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  
  

  

   دانشگاههای آزاد  اقتصادی  ظرفیت پذیرش حقوق - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  
  

  
   دانشگاههای آزاد کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی نحوۀ دریافت جزوات آزمون

  

 آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت          این می توانند جزوات  اقتصادی  آزمون کارشناسی ارشد حقوق     داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
    . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند تکدرس

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

صادی ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می تواننـد  داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق اقت  :دریافت پیکی جزوات   
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

می توانند قیمت جـزوه یـا   از طریق پست هستند ،  داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق اقتصادی در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات                :دریافت پستی جزوات    
   سـپه   بانک  5892101021528514   :به شمار کارت مندرج در ذیل ، یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  : علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای        واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و          به نام سید تراب محمدی    
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه ینه پست سفارشیهز

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس هزینه         تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای آزاداقتصادینحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  نکنید و درنظر نگیرید       مشخصی از قبل فرض    تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

م ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنی
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            

 بر ایـن اسـاس  . یار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                     های امروز بس   زندگی
آن زمـان و تـا    ، تا به عبارتی . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد میبا توجه به . 1

  زن و مرد   قزوین استان-واحد بوئین زهرا   299
  زن و مرد   استان مازندران-واحد چالوس   158
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد شبستر  195

  

 220 دیگر صفحات   ، 566پرسشنامه  ،    391قوانین   ،  3213توضیح درس    = 4390  اقتصادیحقوق کل صفحات جزوات  

 
  

   تومان 350/1/ 000      حقوق اقتصادی  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                     دیگر صفحات               تعداد صفحات                        قیمت                                                عنوان درس        

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                                               عنوان محل دانشگاهی کد          
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مکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                     حتی اال . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از .  شود   االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه       حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . یا دیگران توضیح داده شود ، سپس برای خود شود
  

  : به شرح ذیل توصیه می شود اقتصادیترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق   - ترتیب مطالعه
           مدنی ، حقوق تجارت حقوق  :روزها 

    متون انگلیسیهم یک ساعت متون فقه ،  :شبها 
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                     دانشگاههای آزادحقوق مالی و اقتصادیمواد درسی   - 1جدول شماره                                                         

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

4  

2  
  

  جارتحقوق ت
  

3  

3  
  

  ] این درس فاقد جزوه است[  حقوق مالیه و مبانی علم اقتصاد
  

3  

4  
  

  متون فقه
  

2  

5  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                                                                 
  
  
  
  
  
  

    دانشگاههای آزادحقوق مالی و اقتصادیزوات  تعداد و سرفصلهای ج -2جدول شماره                                              
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 6
   »2« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  یتهای مدنیمسئول. 10
  

  حقوق تجارت

  

  حقوق تجارتمبانی .1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]صوصی حقوق خ[ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
                                                            

  
  
  
  
  
  

              نام درس                                                                    سرفصل

  ردیف                                              مواد درسی                                               ضریب

8

حقوق مالی و اقتصادی      
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   دانشگاههای آزادمالی و اقتصادیحقوق منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

   حقوق مدنی 

  

 ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده      . 2.  نشر میزان       ،  »اشخاص و اموال     «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. ن دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهرا       . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       » اشخاص و محجورین     «

  دکتـر درودیـان ،    . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم ، انتشارات اسالمیه          
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره مقـدماتی     .  8. جلد اول ، انتشارات اسـالمیه  دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ،     . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. نـشر میـزان      دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،             . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12.  دانشگاه شهید بهـشتی        تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  میزان    نشر  ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. دکتر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه               . 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 16 . نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،     .  15. انتشارات مجد   

»  ایقـاع  « قی  اعمـال حقـو    دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   .19.  شرکت سهامی انتشار  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،   . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار   . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. نتـشار  جلد سـوم ، شـرکت سـهامی ا    دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،. 22. دوم  ، شرکت سهامی انتشار   
دکتـر مهـدی شـهیدی ،        . 25.  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار                   .24.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        ،مدنی

 جلـد اول ،   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. نتشارات اسالمیه  دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ا           . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  . 29. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش      . 28. شرکت سهامی انتشار    

. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش                      . 31. » انتشارات مجد    « 1   ، عقود معین    6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 30
دکتـر سـید حـسن امـامی ،     .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        . 33   .دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار            . 35. ، انتشارات اسالمیه    حقوق مدنی ، جلد دوم      
در نظم حقـوقی  دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی . 38  .دانشگاه تهران   .  4مدنی   دکتر درودیان ، جزوه حقوق    . 37 . ، مسئولیت مدنی  »   ضمان قهری   « قرارداد  

  کنونی ، نشر میزان
  

  حقوق تجارت

  

دکتـر فخـاری ، جـزوه    . 3. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت      . 1
دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجـارت،  . 5.  ، جلد چهارم ، نشر دادگستر دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت      . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1حقوق تجارت   

دکتر بهمن کشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و            . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   « جلد دوم   
دکتر ربیعا اسکینی ، حقـوق تجـارت ،   . 9. توده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر دکتر حسن س.  8. پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم        

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق         . 11. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد دوم ،  نشر دادگـستر                . 10. انتشارات سمت     » شرکتهای تجاری   « جلد اول   
شـرکتهای  « دکتـر ربیعـا اسـکینی ، حقـوق تجـارت ، جلـد دوم       . 13.  دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقـوق بازرگـانی     .12. دانشگاه شهید بهشتی     . 2تجارت  
 ،  3دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق تجـارت            . 15.  انتـشارات سـمت       ،» ..... برات ، سفته ،     « دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        . 14. ، انتشارات سمت    » تجاری  

    جلـد سـوم ،   دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ،     . 17.  جلد سوم ،  نشر دادگـستر   دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16. شتی  دانشگاه شهید به  
ر محمـود  دکتـ . 19. انتـشارات سـمت     »  ورشکـستگی و تـصفیه امـور ورشکـسته            «دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        .  18. ،  نشر میزان       »  شرکتهای تجاری    «

دکتـر کـورش    . 21. دکتر کورش کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان . 20 . ، نشر میزان  » شرکتهای تجاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهارم        عرفانی ، 
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان . 22. کاویانی ، حقوق اسناد تجاری ، نشر میزان 

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، معه  شرح ل
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [   ، جلد هشتم ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  لیسیمتون انگ

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWقی رفیعی ، ترجمۀ دکتر محمد ت  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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     دانشگاههای آزادحقوق مالی و اقتصادی سایر موارد جزوات -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580   ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  39  132  89  540  800  290  حقوق تجارت

  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه
  46  123  ـــــ  521  690  160  انگلیسیمتون 

  

  
  
  
  

  

   دانشگاههای آزاد  مالی و اقتصادی  ظرفیت پذیرش حقوق - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  
  

  

   دانشگاههای آزاد کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دریافت جزوات آزموننحوۀ 
  

 آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت          این می توانند جزوات  آزمون کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی      داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
     . و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند  ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومهتکدرس

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می تواننـد    :دریافت پیکی جزوات   
  . وعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند جزوات این آزمون را  اعم از مجم

می توانند قیمت جـزوه یـا   داوطلبان آزمون کارشناسی حقوق اقتصادی در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،                 :دریافت پستی جزوات    
   سـپه   بانک  5892101021528514   :به شمار کارت مندرج در ذیل ، شتاز  یا پی   اعم از  سفارشی     ، جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :  واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                به نام سید تراب محمدی    
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  فنی  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تل        تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی   500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .می باشد   صفحه بیست هزار تومان 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای آزاداقتصادینحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5 هر روز    یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال       

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                          باعث پایین   

  اسـاس بر ایـن . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

ستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،           و هرزمان احساس کردید که خسته ه      آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

                                                           
 . ان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید گیرید ، مطالعات روزانه تبا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1

  زن و مرد   استان قزوین-واحد بوئین زهرا   299
  زن و مرد   استان مازندران-واحد چالوس   158
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد شبستر  195

  

 220 دیگر صفحات   ، 566پرسشنامه  ،     391قوانین   ،  3213توضیح درس    = 4390  حقوق مالی و اقتصادیکل صفحات جزوات  

 
  

  تومان 350/1/ 000      حقوق مالی و اقتصادی  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                     دیگر صفحات               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                    کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . شویدوارد مطالعه    مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی لعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از        موضوعات مورد مطا  

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  :شود ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی به شرح ذیل توصیه می   - ترتیب مطالعه
         مدنی ، حقوق تجارت   حقوق  :روزها 

    متون فقه ، یک ساعت هم متون انگلیسی :شبها 
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                     دانشگاههای آزادقه و حقوق اقتصادیفمواد درسی   - 1جدول شماره                                                         

  

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

4  

2  
  

  حقوق تجارت
  

3  

3  
  

  ] این درس فاقد جزوه است[ حقوق مالیه و مبانی علم اقتصاد 
  

3  

4  
  

  متون فقه
  

2  

5  
  

  متون انگلیسی
  

2  

                                                                 
  
  
  
  
  
  

    دانشگاههای آزادفقه و حقوق اقتصادی تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                              
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 6
   »2« واعد عمومی قراردادها و تعهدات ق. 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  حقوق تجارت

  

   حقوق تجارت مبانی.1
  ی غیرسهامیشرکتها. 2
  شرکتهای سهامی . 3
  اسناد تجاری. 4
  ورشکستگی ، تصفیه . 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ خاص ، اموال ، خانواده  اش. 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
                                                            

  
  
  
  
  
  

              نام درس                                                                    سرفصل

                                      ضریبردیف                                              مواد درسی           

9

فقه و حقوق اقتصادی       
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   دانشگاههای آزادفقه و حقوق اقتصادیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3اره دول شمج
  

  

  

  
  

   حقوق مدنی 

  

 ، حقـوق مـدنی    دکتر سید حـسین صـفایی و دکتـر سـید مرتـضی قاسـم زاده      . 2.  نشر میزان       ،  »اشخاص و اموال     «  حقوق مدنی  دکتر سید حسین صفایی ،      . 1
 حقـوق   دکتر سـید حـسن امـامی ،   . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران        . 3. نتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       ا» اشخاص و محجورین     «

  یـان ،  دکتـر درود  . 6. نـشر میـزان     » اموال و مالکیت    « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی         . 5. مدنی ، مجلدات چهارم و پنجم ، انتشارات اسالمیه          
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، دوره مقـدماتی     .  8. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسـالمیه      . 7. تقریرات اموال و مالکیت ، دانشگاه تهران        

دوره   دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،      . 10. میـزان   نـشر    دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسداهللا امامی ، مختصر حقوق خـانواده ،             . 9. نشر میزان   » واده  خان« حقوق مدنی   
دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،        . 12.  دانشگاه شهید بهـشتی        تقریرات مربوط به شفعه ،      دکتر کاشانی، . 11.  نشر میزان     ،» شفعه ، وصیت ، ارث      « مقدماتی حقوق مدنی    

دکتـر شـهیدی ، ارث ،     . 14. ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتـشارات اسـالمیه            دکتر سیدحسن امامی    . 13. وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          
دکتـر مهـدی شـهیدی ، تـشکیل         . 17.  دانشگاه تهران      ، 3دکتر درودیان ، جزوه حقوق مدنی       . 16 . نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،      . 15. انتشارات مجد   

»  ایقـاع  «  اعمـال حقـوقی     دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   .19.  شرکت سهامی انتشار  صر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،  دکتر نا . 18. قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد       
دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد     . 21. دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار   . 20. نشر میزان   

 حقـوق   دکتـر سـید حـسن امـامی ،    . 23. جلد سـوم ، شـرکت سـهامی انتـشار      دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،. 22. امی انتشار دوم  ، شرکت سه  
هیدی ،  دکتـر مهـدی شـ      . 25.  دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شـرکت سـهامی انتـشار                   .24.  جلد سوم ، انتشارات اسالمیه        ،مدنی

 جلـد اول ،   دکتر ناصر کاتوزیان ، عقـود معـین ،  . 27. دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه             . 26. سقوط تعهدات ، انتشارات مجد      
. وزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانـش  دکتر ناصر کات. 29. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گنج دانش      . 28. شرکت سهامی انتشار    

. دکتر ناصر کاتوزیان ، درسـهایی از عقـود معـین ، جلـد دوم ، گـنج دانـش                     . 31. » انتشارات مجد    « 1  ، عقود معین      6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی        . 30
دکتـر سـید حـسن امـامی ،     .  34.  ر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش        دکت. 33   .دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار                . 32

دکتر ناصـر کاتوزیـان ، الزامهـای خـارج از           . 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار            . 35. حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه         
دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقـوقی  . 38  .دانشگاه تهران   .  4مدنی    درودیان ، جزوه حقوق    دکتر. 37 . ، مسئولیت مدنی  »   ضمان قهری   « قرارداد  

  کنونی ، نشر میزان
  

  حقوق تجارت

  

اری ، جـزوه  دکتـر فخـ  . 3. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلـد اول ، نـشر میـزان    . 2. دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، کلیات ، انتشارات سمت      . 1
دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجـارت،  . 5. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، نشر دادگستر       . 4.  ، دانشگاه شهید بهشتی      1حقوق تجارت   

ن کشاورز ، سـرقفلی و حـق کـسب و           دکتر بهم . 7. دکتر محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، جلد پنجم ، نشر میزان             . 6. نشر میزان   » شرکتهای تجاری   « جلد دوم   
دکتر ربیعا اسکینی ، حقـوق تجـارت ،   . 9. دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد اول ، نشر دادگستر .  8. پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم        

دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق         . 11. د دوم ،  نشر دادگـستر        دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جل        . 10. انتشارات سمت     » شرکتهای تجاری   « جلد اول   
شـرکتهای  « دکتـر ربیعـا اسـکینی ، حقـوق تجـارت ، جلـد دوم       . 13. دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه ، حقـوق بازرگـانی     . 12. دانشگاه شهید بهشتی     . 2تجارت  
 ،  3دکتـر فخـاری ، جـزوه حقـوق تجـارت            . 15.  انتـشارات سـمت       ،» ..... فته ،   برات ، س  « دکتر ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت        . 14. ، انتشارات سمت    » تجاری  

    جلـد سـوم ،   دکتـر محمـود عرفـانی ، حقـوق تجـارت ،     . 17.  جلد سوم ،  نشر دادگـستر   دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،. 16. دانشگاه شهید بهشتی    
دکتـر محمـود   . 19. انتـشارات سـمت     »  ورشکـستگی و تـصفیه امـور ورشکـسته            «ربیعا اسکینی ،  حقوق تجارت       دکتر  .  18. ،  نشر میزان       »  شرکتهای تجاری    «

دکتـر کـورش    . 21. دکتر کورش کاویانی ، حقوق شرکتهای تجاری ، نشر میزان . 20 . ، نشر میزان  » شرکتهای تجاری   «  حقوق تجارت ، جلد چهارم        عرفانی ، 
  دکتر کورش کاویانی ، حقوق ورشکستگی ، نشر میزان . 22.  ، نشر میزان کاویانی ، حقوق اسناد تجاری

  

  متون فقه

  

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ،  شرح لمعه 
، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     ، حجر ، ضمان دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [ جلد دوازدهم  ، ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW4حیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد   ،  ترجمۀ دکتر حسین ر .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          منابع                                                                                  دروس                                                       
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     دانشگاههای آزادفقه و حقوق اقتصادی سایر موارد جزوات -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580   ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  39  132  89  540  800  290  وق تجارتحق

  54  107  51  1080  1292  320  ]دو جلد [   متون فقه
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  
  

  

  دانشگاههای آزادفقه و حقوق اقتصادی  ظرفیت پذیرش  - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  
  

  
   دانشگاههای آزاد کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی نحوۀ دریافت جزوات آزمون

  

 آزمون را به صورت مجموعه یا به صورت ین امی توانند جزواتآزمون کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی داوطلبان   :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس     
    . ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایند تکدرس

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

و حومه که به هر دلیلـی نتواننـد مراجعـه حـضوری داشـته باشـند ،           داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی ساکن در تهران              :دریافت پیکی جزوات      
  . توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند  می

مـی تواننـد قیمـت      ستند ،   داوطلبان آزمون کارشناسی فقه و حقوق اقتصادی در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پـست هـ                      :دریافت پستی جزوات    
   5892101021528514   :بـه شـمار کـارت     منـدرج در ذیـل ،       یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن            

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :ه شـماره هـای     واریز نمایند ، سپس با دفتر همـاهنگی دپارتمـان حقـوق و علـوم سیاسـی  بـ                  به نام سید تراب محمدی     سپه   بانک
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :زوات به صورت تکدرس هزینه  پست پیشتاز ج         تومان 000/70  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

  دانشگاههای آزاد  اقتصادیحقوق فقه و نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  درنظر نگیرید     مشخصی از قبل فرض نکنید و      تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           
ک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از ی

باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            
 بر ایـن اسـاس  . ل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                    های امروز بسیار محتم    زندگی

 زمـان و تـا   آن به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       
و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              

    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1

  زن و مرد   استان قزوین-واحد بوئین زهرا   299
  زن و مرد  ان مازندران است-واحد چالوس   158
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد شبستر  195

  

 220 دیگر صفحات   ، 566پرسشنامه  ،    391قوانین   ،  3213توضیح درس    = 4390  فقه و حقوق اقتصادیکل صفحات جزوات  

 
  

   تومان 350/1/ 000      فقه و حقوق اقتصادی  کل قیمت جزوات 

   توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                     دیگر صفحات               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

                                                                                جنس پذیرش                                                                                          کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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ی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                    حتی االمکان سع  . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی نظور از م. االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ن توضیح داده شود ، سپس برای خود یا دیگراشود
  

  :حقوق اقتصادی به شرح ذیل توصیه می شود فقه و ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد   - ترتیب مطالعه
         مدنی ، حقوق تجارت   حقوق  :روزها 

    متون فقه ، یک ساعت هم متون انگلیسی :شبها 
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                   دانشگاههای آزاد   و حقوق جزافقه مواد درسی   - 1جدول شماره                                                               

  

  
  

1  
  

  حقوق جزای عمومی
  

2  

2  
  

  حقوق جزای اختصاصی
  

2  

  ]اصول فقه [  اصول استنباط   3
  

3  

4  
  

  زبان عربی
  

2  

5  
  

  متون فقه
  

3  

6  
  

  متون انگلیسی
  

1  

                                                        

  دانشگاههای آزاد   و حقوق جزافقه  تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                   
  

  
  

  حقوق جزای عمومی

  

   حقوق کیفری عمومی مبانی.1
   عمومی کیفریتحوالت حقوق. 2
   در حقوق کیفری عمومیجرم. 3
  ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی . 4
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 5

  

  حقوق جزای اختصاصی

  

  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. 1
  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 2
  جرایم علیه اموال و مالکیت. 3
  ت کشورجرایم علیه امنی. 4
  جرایم علیه آسایش عمومی. 5

  

  ]اصول فقه [ اصول استنباط 

  

  کلیات علم اصول و بحث الفاظ.1
  اوامر و نواهی. 2
  مفهوم و منطوق در علم اصول. 3
  عام و خاص ، مطلق و مقید. 4
  ادله اثبات احکام. 5

  

  زبان عربی
    

   معتالت،  مشتقات مقدمات ، نحو ، توابع ،. 1
  ترجمه. 2 

  

  

  ون فقهمت

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :حقوق جزا [  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  
                                        

  
  

   ضریبردیف                                              مواد درسی                                              

              نام درس                                                                    سرفصل

  فقه و حقوق جزا

10
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  دانشگاههای آزاد   و حقوق جزافقه منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  
  

  
  

  حقوق جزای عمومی

  

دکتـر  . 3 .  بایسته های حقوق جزای عمـومی ، نـشر میـزان    دکتر ایرج گلدوزیان ،. 2. دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، نشر میزان               . 1
دکتر محمد جعفـر حبیـب زاده ، محاربـه    . 5. دکتر عبدالحسین علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول . 4. رضا نور بها ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش       

  . ، نشر میزان دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم . 6. در حقوق کیفری ایران ،  انتشارات دانشگاه تربیت مدرس 
  

  حقوق جزای اختصاصی

  

دکتـر محمـد   . 3. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقوق جـزای اختـصاصی ، دانـشگاه تهـران         . 2.  ، نشر میزان    » جنایات  « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 1
. 5 . 2499یرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتـشارات دانـشگاه تهـران ، شـماره      دکتر ا . 4. ، نشر میزان    » صدمات جسمانی   « هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص       

. 7. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ، دانشگاه تهـران       . 6  . 56دکتر سپه وند ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، قوه قضائیه ، دوره              
دکتـر کوشـا ،   . 9. دکتر آزمایش ، تقریـرات جـرایم علیـه امـوال و مالکیـت ، نـشر میـزان                     . 8. نشر میزان   » شخصیت معنوی   « یه اشخاص   دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم عل      

قریـرات  دکتـر کوشـا ، ت     . 11. دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیـت ، نـشر میـزان                 . 10.  ، دانشگاه شهید بهشتی      2تقریرات حقوق جزای اختصاصی     
دکتر حـسین میرمحمـد صـادقی ،    . 13. دکتر ضیاء الدین پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان            . 12.  ، دانشگاه شهید بهشتی      3حقوق جزای اختصاصی    

  .ان دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میز . 14. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان 
  

  

  ]اصول فقه [ اصول استنباط 
  

  مبانی فقه و اصول ، دکتر علیرضا فیض . 3دکتر ابو الحسن محمدی ) اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسالمی . 2قواعد اصول فقه ، دکتر سید مصطفی محقق داماد . 1
  

  

  رشناسی دانشگاه دوره کا2و1عربی .3عربی پیش دانشگاهی . 2عربی دوره دبیرستان .1  زبان عربی
  

  متون فقه

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،ترجمه و تبیین دکتر علی شیروانیشهید ثانی ، شرح لمعه 
 ، مزارعـه ،  ، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه   دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]اجاره ، وکالت ، شفعه ، سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ردهم ، جلد چها] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی
 

  

1 .LAW TEXTS   2  ، ترجمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  

  دانشگاههای آزاد فقه و حقوق جزا سایر موارد جزوات  -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

  
    دانشگاههای آزادفقه و حقوق جزا ظرفیت پذیرش  - 5جدول شماره 

  
    

  
    

  

  49  93  29  235  406  160  حقوق جزای عمومی
  51  125  70  522  768  290  حقوق جزای اختصاصی

  33  82    ـــــ  129  244  40  ]اصول فقه [ اصول استنباط 
  9  40  ـــــ  101  150  20  زبان عربی
  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه

  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  زن و مرد   استان گیالن -واحد بندانزلی   286
  زن و مرد  ان قزوین  است-واحد تاکستان   170
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران شمال   157
  زن ومرد   استان مرکزی-واحد خمین   262
  زن و مرد   استان سمنان-واحد گرمسار   189
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد مراغه   147
  زن و مرد   استان یزد -واحد میبد   179

          منابع                                               دروس                                                                                          

  

 242،  دیگر صفحات    574،  پرسشنامه   150قوانین    ،  2588  توضیح درس   = 3554فقه و حوق جزا  کل صفحات جزوات 

 

  

 تومان 990/ 000       فقه و حقوق جزا  کل قیمت جزوات

  توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات                    تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

               یرش                                                                                                                        جنس پذ                                   کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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  دانشگاههای آزادرشناسی ارشد  فقه و حقوق جزا   کانحوۀ دریافت جزوات آزمون
  

 آزمون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه صـورت        اینمی توانند جزواتآزمون کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا     داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافت پستی جزوات ، جزوات کم  .ت در سراسر کشور دریافت نمایند  ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پستکدرس

و زبان عربی لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شوند تا به صورت یک محمولـه پـستی   ] اصول فقـه    [ حجمی چون ، حقوق جزای عمومی ، اصول استنباط          
   . درآید 

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می توانند   :زوات  دریافت پیکی ج
  . جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

می توانند قیمت جزوه یـا   و حقوق جزا در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،       داوطلبان آزمون کارشناسی فقه     :دریافت پستی جزوات    
   سـپه      بانک5892101021528514   :به شمار کارت مندرج در ذیل ، یا پیشتاز     اعم از  سفارشی     ، جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینه پستی آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199  ∗  : واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و علوم سیاسی  به شـماره هـای     به نام سید تراب محمدی    
طلب نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داو           ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس          تومان000/25     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500 زیر جزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/70  وات به صورت مجموعه      جزهزینه پست پیشتاز 

  

    دانشگاههای آزادفقه و حقوق جزانحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد 
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -طالعه  کمیت م 
وقتـی کـه   . اشـته باشـید     صفحه مطالعـه د    100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، 
شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در        باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض                     

 بر ایـن اسـاس  . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                        زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم        برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم                

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 آن مقدار مطالعه نمایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید              
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -عهکیفیت مطال 
و نیـز   . د  اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوی                    همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه                انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ بـه طـور کلـی       ، مفهومی و    آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  : به شرح ذیل توصیه می شود فقه و حقوق جزاترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد   - ترتیب مطالعه
            عربی ، زبان] اصول فقه [ حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای اختصاصی ، اصول استنباط  :روزها 

    متون انگلیسی  همیک ساعتمتون فقه ،  :شبها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید  تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد میبا توجه به. 1
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       دانشگاههای آزاد  معارف اسالمی و حقوق  مواد درسی - 1جدول شماره                                                        

             

  
  

1  
  

  حقوق مدنی 
  

3  

2  
  

  آیین دادرسی مدنی
  

2  

3  
  

  حقوق جزای عمومی
  

1  

4  
  

  حقوق جزای اختصاصی
  

1  

5  
  

  آیین دادرسی کیفری
  

1  

6  
  

  ]اصول فقه [  اصول استنباط
  

2  

7  
  

  متون فقه
  

3  

8  
  

  متون انگلیسی
  

2  

  

    دانشگاههای آزادمعارف اسالمی و حقوق  تعداد و سرفصلهای جزوات  -2جدول شماره                                                           
  

  
  

   حقوق مدنی 
   

  

  اشخاص . 1
  اموال و مالکیت. 2
  حقوق خانواده. 3
  شفعه ، وصیت. 4
  ارث. 5
   »1« قواعد عمومی قراردادها و تعهدات . 6
   »2« د عمومی قراردادها و تعهدات قواع. 7
   »1« عقود معین .  8
   »2« عقود معین . 9

  مسئولیتهای مدنی. 10
  

  آیین دادرسی مدنی

  

   آیین دادرسی مدنیمبانی.1
  شروع دادرسی. 2
  رأی دادگاه و طرق شکایت از آن. 3
  طواری دادرسی. 4
  داوری. 5

  

  حقوق جزای عمومی

  

   حقوق کیفری عمومی مبانی.1
   عمومیحقوق کیفری تحوالت .2
   در حقوق کیفری عمومیجرم. 3
  ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 4
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی. 5

  

  حقوق جزای اختصاصی

  

  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. 1
  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص. 2
  جرایم علیه اموال و مالکیت. 3
  م علیه امنیت کشورجرای. 4
  جرایم علیه آسایش عمومی. 5

  

  آیین دادرسی کیفری

  

   آیین دادرسی کیفری مبانی.1
  دعاوی کیفری. 2
  از کشف جرم تا محاکمه. 3
  محاکمات کیفری . 4
  اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری. 5

  

  ]اصول فقه [ اصول استنباط 

  

  کلیات علم اصول و بحث الفاظ.1
   نواهیاوامر و. 2
  مفهوم و منطوق در علم اصول. 3
  عام و خاص ، مطلق و مقید. 4
  ادله اثبات احکام. 5

  

  متون فقه

  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات  . 1
  ]حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده  . 2
  ]حقوق خصوصی [ متاجر  . 3
  ]حقوق خصوصی [ عقود معین  . 4
   ]حدود ، قصاص ، دیات :ا حقوق جز[  مجازات اسالمی  . 5

  

  متون انگلیسی

  

1. PRIVATE LAW                                                        
2. CRIMINAL LAW                                                                                                      
3. INTERNATIONAL LAW                                                                                         
4. PUBLIC LAW                                                                                                           
5. HUMAN RIGHTS                                                                                                      

  

  ردیف                                              مواد درسی                                               ضریب

                                                                  سرفصل            نام درس    

  ]حقوق خانواده [ معارف اسالمی و حقوق

11
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   دانشگاههای آزادمعارف اسالمی و حقوق  منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

   حقوق مدنی 

  

» اشـخاص و محجـورین    « حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده  ، حقـوق مـدنی    دکتر سید . 2.   نشر میزان        ،»  اشخاص و اموال    « دکتر سید حسین صفایی ،  حقوق مدنی           . 1
 حقـوق مـدنی ، مجلـدات چهـارم و پـنجم ، انتـشارات        دکتر سید حـسن امـامی ،  . 4. دکتر درودیان ، جزوه تقریر شده ، دانشگاه تهران         . 3. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی       

دکتـر سـید حـسن    . 7. ه تهـران   تقریرات امـوال و مالکیـت ، دانـشگا     دکتر درودیان ،  . 6. نشر میزان   » اموال و مالکیت    « زیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی       دکتر ناصر کاتو  . 5. اسالمیه  
دکتر سید حسین صفایی و دکتـر اسـداهللا امـامی ،        . 9 .نشر میزان   » خانواده  « دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی          . 8. ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسالمیه          امامی

   تقریـرات مربـوط بـه شـفعه ،     دکتـر کاشـانی،   . 11.  نـشر میـزان       ،» شفعه ، وصـیت ، ارث       « دوره مقدماتی حقوق مدنی       دکتر ناصر کاتوزیان ،   . 10. مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان       
. دکتر سیدحسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد سوم ، انتشارات اسـالمیه            . 13. صیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران          دکتر ناصر کاتوزیان ، و     . 12. دانشگاه شهید بهشتی    

 دکتـر مهـدی شـهیدی ،    .17.  دانـشگاه تهـران     ،3دکتر درودیان ، جـزوه حقـوق مـدنی         . 16.  نشر میزان     دکتر ناصر کاتوزیان ، ارث ،      . 15. دکتر شهیدی ، ارث ، انتشارات مجد        . 14
. نـشر میـزان   »  ایقـاع  «  اعمـال حقـوقی    دکتـر ناصـر کاتوزیـان ،   . 19.  شرکت سهامی انتشار  دکتر ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،      . 18. تشکیل قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد        

. دکتر ناصـر کاتوزیـان ، قواعـد عمـومی قراردادهـا ، جلـد دوم  ، شـرکت سـهامی انتـشار          . 21. ار دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتش     .20
دکتـر ناصـر   . 24.  جلـد سـوم ، انتـشارات اسـالمیه         حقـوق مـدنی،     دکتر سید حسن امامی ،    . 23. جلد سوم ، شرکت سهامی انتشار         دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ،        .22

دکتر سید حـسن امـامی ، حقـوق مـدنی ،     . 26. دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد  . 25. قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار کاتوزیان ،  
. کاتوزیان ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ، گـنج دانـش    دکتر ناصر   . 28.  جلد اول ، شرکت سهامی انتشار         دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ،      . 27. جلد اول ، انتشارات اسالمیه      

دکتـر ناصـر کاتوزیـان ، درسـهایی از     . 31. » انتـشارات مجـد    « 1  ، عقود معین 6دکتر مهدی شهیدی ،  حقوق مدنی     . 30. دکتر ناصر کاتوزیان ، مشارکتها و صلح ،  گنج دانش            . 29
دکتـر سـید   .  34.  دکتر ناصر کاتوزیان ، عطایا ، گـنج دانـش   . 33.   تر ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت سهامی انتشار دک   . 32. عقود معین ، جلد دوم ، گنج دانش           

یـان ، الزامهـای خـارج از قـرارداد     دکتر ناصر کاتوز. 36. دکتر ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار            . 35. حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد دوم ، انتشارات اسالمیه            
  دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر میزان. 38  .دانشگاه تهران  .  4مدنی  دکتر درودیان ، جزوه حقوق. 37. ، مسئولیت مدنی »   ضمان قهری  «
  

  

  آیین دادرسی مدنی

  

دکتـر احمـد متـین دفتـری ، آیـین      . 3. دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسـی مـدنی ، جلـد اول ، نـشر میـزان      . 2. دانشگاه تهران دکتر جواد واحدی ، تقریرات آیین دادرسی مدنی ،        . 1
. 6. هید بهـشتی   ، دانشگاه ش2دکتر عبداهللا شمس ، تقریرات آیین دادرسی مدنی . 5. دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی         . 4. دادرسی مدنی ، جلد اول    

دکتر عبداهللا شمس ، تقریرات آیین دادرسی   . 8. دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم           . 7. دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ، انتشارات دراک              
 ، دانشگاه تهران 3دادرسی مدنی دکتر جواد واحدی ، تقریرات آیین . 10.  انتشارات دراک دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ،. 9.  ، دانشگاه شهید بهشتی 3مدنی  

  . دکتر عباس کریمی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات مجد . 11
  

  

  حقوق جزای عمومی

  

دکتـر رضـا نـور بهـا ، زمینـه      . 3. ه های حقوق جزای عمومی ، نـشر میـزان    بایست دکتر ایرج گلدوزیان ،. 2. دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، نشر میزان       . 1
دکتر محمد جعفر حبیب زاده ، محاربه در حقوق کیفری ایران ،  انتشارات دانشگاه . 5. دکتر عبدالحسین علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول . 4. حقوق جزای عمومی ، گنج دانش 

  . بیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان دکتر محمد علی ارد. 6. تربیت مدرس 
  

  حقوق جزای اختصاصی

  

دکتر محمد هادی صادقی ، . 3. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه تهران             . 2.  ، نشر میزان    » جنایات  « دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص         . 1
دکتـر سـپه ونـد ، تقریـرات         . 5 . 2499دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهـران ، شـماره                . 4. ، نشر میزان    »  جسمانی   صدمات« جرایم علیه اشخاص    

دکتر حسین آقایی نیا ، جـرایم علیـه        . 7. دکتر حسین آقایی نیا ، تقریرات جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ، دانشگاه تهران               . 6  . 56حقوق جزای اختصاصی ، قوه قضائیه ، دوره         
 ، دانـشگاه شـهید   2دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی . 9. دکتر آزمایش ، تقریرات جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان   . 8. نشر میزان   » شخصیت معنوی   « اشخاص  

دکتـر ضـیاء   . 12.  ، دانشگاه شهید بهشتی     3دکتر کوشا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی        . 11. ت ، نشر میزان     دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکی         . 10. بهشتی  
دکتـر حـسین میرمحمـد    . 13 .دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نـشر میـزان            . 13. الدین پیمانی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان             

  . دقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان صا
  

  آیین دادرسی کیفری

  

 انتـشارات   دکتـر محمـد آشـوری ، آیـین دادرسـی کیفـری ، جلـد اول ،       . 2. دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                 . 1
 ، 1دکتر گلدوست ، جزوه آیین دادرسی کیفـری  . 4. ، انتشارات مجد » اندیشه ها « وندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد چهارم    دکتر محمود آخ  . 3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی      

  ی کیفـری ، دکتر محمود آخوندی ، آیـین دادرسـ       . 6. دکتر محمد آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                  . 5. دانشگاه شهید بهشتی    
دکتـر گلدوسـت ، جـزوه آیـین     . 8. دکتر محمد آشوری ،  آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ،  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی   . 7. ،  نشر میزان ] کاربردی [ جلد پنجم ،    

دکتر محمود آخوندی ، . 10 . سوم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی         دکتر محمود آخوندی ،  آیین دادرسی کیفری ،  جلد            . 9.  ،  دانشگاه شهید بهشتی       2دادرسی کیفری   
دکتر رجب گلدوست جویباری ، کلیات آیین دادرسی کیفـری ،  . 11.   ، انتشارات وزارت و فرهنگ و ارشاد اسالمی           ] دادسرا و کیفر خواست         [آیین دادرسی کیفری ، جلد ششم       

  .ی ، آیین دادرسی کیفری ، شهر دانش دکتر علی خالق. 12. انتشارات جنگل 
  

  

  ]اصول فقه [ اصول استنباط 
  

   مبانی فقه و اصول ، دکتر علیرضا فیض . 3دکتر ابو الحسن محمدی ) اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسالمی . 2قواعد اصول فقه ، دکتر سید مصطفی محقق داماد . 1
  

  متون فقه

   :، شامل  انتشارات دارالعلم  ،یین دکتر علی شیروانیترجمه و تبشهید ثانی ، شرح لمعه 
، حجر ، ضمان ، حواله ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مـضاربه ، ودیعـه ، عاریـه ، مزارعـه ،     دین ، رهن[  ، جلد هفتم ]متاجر [  ، جلد ششم    ]قضا ، شهادت ، وقف ، عطیه        [  جلد  پنجم    

، اقرار[  ، جلد یازدهم ]، خلع و مبارات ، ایالء ، لعان ، ظهار طالق [ ، جلد دهم ] نکاح [ ، جلد نهم ]سبق و رمایه ، جعاله ، وصیت اجاره ، وکالت ، شفعه ، [  ، جلد هشتم  ]مساقات  
  ]قصاص و دیات[ ، جلد چهاردهم ] حدود [ ، جلد سیزدهم ] میراث [  ، جلد دوازدهم ]غصب ، احیاء موات 

  
  

  متون انگلیسی

 
  

1 .LAW TEXTS 2جمۀ دکتر اسماعیل صغیری ، نشر میزان    ، تر .LAW MADE SIMPLE  پدفیلد ، ترجمۀ دکتـر اسـماعیل صـغیری ، نـشر میـزان      . اف .  ، سی
3. GCSE LAW  4 ،  ترجمۀ دکتر حسین رحیمی خجسته ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .A LEVEL AND AS LEVEL LAWترجمۀ دکتر محمد تقی رفیعی ،   

  

  
  

          منابع                                               دروس                                                                                          
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   دانشگاههای آزاد معارف اسالمی و حقوق سایر موارد جزوات   -4جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81  200  251  1072  1604  580  ]دو جلد [  حقوق مدنی 
  41  122  123  518  804  290  آیین دادرسی مدنی
  49  93  29  235  406  160  حقوق جزای عمومی

  51  125  70  522  768  290  حقوق جزای اختصاصی
  36  116  153  425  730  290   کیفریآیین دادرسی
  33  82  ـــــ  129  244  40  ]اصول  فقه [ اصول استنباط 

  54  111  51  1080  1296  320  ]دو جلد [   متون فقه
  46  123  ـــــ  521  690  160  متون انگلیسی

  

  
  
  

  
  

  

  

  دانشگاههای آزادمعارف اسالمی و حقوق  ظرفیت پذیرش  - 5جدول شماره 
  

    

  
    

  
  

  

  
   دانشگاههای آزادمعارف اسالمی و حقوق  کارشناسی ارشد نحوۀ دریافت جزوات آزمون

  

 آزمـون را بـه صـورت مجموعـه یـا بـه        ایـن می توانند جزوات معارف اسالمی و حقوقآزمون کارشناسی ارشد داوطلبان    :دریافت جزوات به صورت مجموعه یا تکدرس          
در دریافـت پـستی جـزوات ،    .  ، به طریق حضوری یا از طریق پیک برای تهران و حومه و یا از طریق پست در سراسر کشور دریافـت نماینـد               صورت تکدرس 

 لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شوند تا به صورت یک محمولـه پـستی   ] اصول فقه [ و اصول استنباط جزوات کم حجمی چون ، حقوق جزای عمومی    
  . درآید 

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

راجعه حـضوری داشـته باشـند ،    ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند ممعارف اسالمی و حقوق داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد      :دریافت پیکی جزوات      
  . می توانند جزوات این آزمون را  اعم از مجموعه یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

می تواننـد قیمـت    در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،        معارف اسالمی و حقوق   داوطلبان آزمون کارشناسی      :دریافت پستی جزوات    
   5892101021528514   :بـه شـمار کـارت    منـدرج در ذیـل ،   یـا پیـشتاز     اعـم از  سفارشـی   ،جزوات مورد نظر خویش را با اضافه کردن هزینـه پـستی آن    جزوه یا   

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199  ∗  :  واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقـوق و علـوم سیاسـی  بـه شـماره هـای                    به نام سید تراب محمدی     سپه بانک
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب            ] sms[پیامک   فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی          تماس گرفته 

  . یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .  صفحه هفت هزار تومان می باشد 500  صفحه پنج هزارتومان و  جزوات باالی 500 زیر جزوات  :هزینه پست سفارشی  جزوات به صورت تکدرس         تومان 000/35     جزوات به صورت مجموعه هزینه پست سفارشی

  .  صفحه بیست هزار تومان می باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالی    500یر  زجزوات  :هزینه  پست پیشتاز جزوات به صورت تکدرس          تومان 000/100  جزوات به صورت مجموعه      هزینه پست پیشتاز 

  

  زن و مرد   استان خراسان رضوی-زوار واحد سب  127
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد شبستر   195
  زن و مرد   استان اصفهان -واحد میمه   205

  

 391دیگر صفحات    ، 972پرسشنامه   ،   677 قوانین    ،  4502  توضیح درس   = 6542 معارف اسالمی و حقوق کل صفحات جزوات 

 
  

   تومان  130/2/ 000       و حقوق  معارف اسالمیکل قیمت جزوات 

 توضیح درس              مجموعه قوانین                    پرسشنامه                   دیگر صفحات                      تتعداد صفحا                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

                        جنس پذیرش                                                                                                                                                  کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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   دانشگاههای آزاد معارف اسالمی و حقوق نحوۀ مطالعۀ جزوات آزمون کارشناسی ارشد
  

.  یا تعداد صـفحات نیـز نـشود         سقف مطالعه ل پیش فرض    همچنین از قب  .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه     -کمیت مطالعه   
وقتـی کـه   .  صفحه مطالعـه داشـته باشـید        100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           

کن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع، چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق مم
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                            

 بر ایـن اسـاس  .  تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد            های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می            زندگی
آن زمـان و تـا    به عبارتی ، تا . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم                       

و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتـان مـی آیـد،                 مایید که انگیزه و عالقه هست و فراگیری مطلوب دارید           آن مقدار مطالعه ن   
    . 1موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

  

و به دور از هرگونه آلـودگی صـوتی و سروصـدا و             حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت          . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    ابتدا  -کیفیت مطالعه 
و نیـز   . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حـل کنیـد، سـپس وارد مطالعـه شـوید                      همچنین  . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  عاری از هرگونه  

خـواهیم از     مـی  ای کـه    طالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، بـه گونـه            این است که م    انتقادی منظور از . االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود          حتی
وارد حافظـه   ] ای  نـه نکتـه   [ ، مفهومی و بـه طـور کلـی          آن است که موضوعات مورد مطالعه        کاربردی موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از          

  . ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود شود
  

  : به شرح ذیل توصیه می شود معارف اسالمی و حقوق ترتیب مطالعۀ دروس آزمون کارشناسی ارشد   - طالعهترتیب م
            ] اصول فقه [ ، حقوق جزای اختصاصی ، آیین دادرسی کیفری ، اصول استنباط  مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق جزای عمومی حقوق  :روزها 

    متون انگلیسی م هیک ساعتمتون فقه ،  :شبها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 . تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بیشتر کنید گیرید ، مطالعات روزانه با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می. 1
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   چهارمفصل

  دریافت جزواتنحوه 
  

  

 دپارتمان را با دقـت مطالعـه نمایـد تـا جهـت               جزوات دفترچه راهنمای ابتدا   ،   جهت دریافت جزوات  ،  داوطلب   هرتوصیه می شود ،     
دریافـت جـزوات   هرگونـه ابهـام اقـدام بـه     های جزوات اطالعات الزم را بـه دسـت آورد و پـس از رفـع            قیمت ونیز کیفیت   ،کمیت  
  .1نمایید

بـرای داوطلبـان در      ] بـه آدرس ذیـل      [  ، بر اساس تغییرات جدید منطبق و فقط از طریق دفتـر همـاهنگی             از دپارتمان   جزوات ارائه شده    
   :شود سراسر کشور ارائه می

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

 تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می توانند جزوات این آزمون را  اعـم از مجموعـه   داوطلبان ساکن در   :دریافت پیکی جزوات      
  . یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نمایند 

جزوه یا جزوات مورد نظر خویش را    می توانند قیمت    داوطلبان ساکن در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،                  :دریافت پستی جزوات    
      بانـک سـپه  5892101021528514:    به شمار کارت  ،112 صفحه  یا پیشتاز مندرج در 111 مندرج در صفحه سفارشیاعم از     ، با اضافه کردن هزینه پستی آن     

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـای      واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و علـوم سیاسـی        نام سید تراب محمدی    به
نماینـد ، پـس از آن جـزوات بـه گونـه ای کـه                 ] sms[پیامـک    فـوق یا به شماره همـراه      ،  اعالم  تماس گرفته ، آدرس دقیق پستی و کدپستی خویش را تلفنی            

ی جزوات ، جزوات کم حجمی چون ، حقوق جزای عمومی ، اصول اسـتنباط ،             در دریافت پست  . داوطلب یا متقاضی خواسته است بالفاصله پست خواهد شد          
حقوق ثبت ، معارف اسالمی و احکام ، ادبیات فارسی و زبان عربی ، لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همـراه شـوند تـا بـه صـورت یـک محمولـه پـستی                 

  . درآیند 
∗∗∗ 

    :صورت مجموعه اقدام نمایند ه یا ب» 2از یک تا چند جزوه «  تک درس صورته توانند جهت دریافت جزوات ب وطلبان میدا
    دریافت جزوات به صورت تکدرس -بند اول 

  : فهرست و قیمت جزوات به صورت تک درس به شرح ذیل می باشد 
  

  

  60            حقوق ثبت                  140         حقوق اداری                          290    حقوق جزای اختصاصی                         580               ]  دو جلد   [  حقوق مدنی 
  30        ادبیات فارسی                   ٨٠       حقوق ارتباطات                       290       آیین دادرسی کیفری                          260     غیرتعهدات  حقوق مدنی 

   30    احکام و معارف                  320    متون فقه                                     280    حقوق بین الملل عمومی                          320        مدنی تعهدات   حقوق 
   20            زبان عربی                    160         انگلیسیمتون                         160    حقوق بین الملل خصوصی                      290          آیین دادرسی مدنی   

  60   بین المللیسازمانهای                    40         اصول استنباط                         180         حقوق اساسی                                     290            حقوق تجارت        
   ]80 ، متون انگلیسی مختصر 120متون فقه مختصر [ دیگر جزوات                          140           حقوق جزای عمومی 

  

   دریافت جزوات به صورت مجموعه -بند دوم 
  :هرست و قیمت جزوات به صورت مجموعه به شرح ذیل می باشد ف

  

     دانشگاههای سراسری حقوق مجموعه اسی ارشد  جزوات کارشنقیمتفهرست و   -الف 
  

   تومان 000/640/1قیمت                                                               انگلیسیـ  آیین دادرسی مدنی ـ حقوق تجارت ـ متون فقه ـ متون  حقوق مدنی   ←  خصوصیحقوق . 1
  تومان 000/220/1قیمت                               انگلیسیزای اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ متون فقه ـ متون جزای عمومی ـ حقوق ج حقوق    ←جزاحقوق . 2
   ومانت 000/080/1قیمت                   انگلیسیـ حقوق بین الملل خصوصی ـ حقوق اساسی ـ حقوق مدنی تعهدات ـ متون حقوق بین الملل عمومی    ←  بین المللحقوق  . 3
  تومان 080/1/ 000قیمت                                           انگلیسیاساسی ـ حقوق اداری ـ حقوق بین الملل عمومی ـ متون فقه ـ متون  حقوق   ←عمومی حقوق . 4
  تومان 000/320/1قیمت                       حقوق جزای عمومیـ  سازمانهای بین المللی ـ  حقوق مدنی تعهدات و حقوق بین الملل عمومی حقوق اساسی ـ   ←بشر حقوق .  5

  حقوق جزای اختصاصی ـ  آیین دادرسی کیفری ـ  متون انگلیسی                                 
   تومان  000/350/1قیمت                                                                                                 انگلیسیـ  حقوق تجارت ـ متون فقه ـ متون             حقوق مدنی     ←    مالکیت فکری .  6

                                                           
  .خواهد بودمسموع ن] کپی   [   یا تعویض یا تغییر عنوان ، جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از جزوات فرض انصرافدریافت جزوات پس از . 1

 لزوماً باید با جزوه یا جـزوات دیگـری همـراه    عربی حقوق جزای عمومی ، اصول استنباط ، حقوق ثبت ، معارف اسالمی و احکام ، ادبیات فارسی و زبان : ات کم حجمی چون در دریافت پستی جزوات ، جزوهمان گونه که ذکر شد ،   . 2
 .شوند تا به صورت یک مجموعه پستی درآید 
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   تومان 870/ 000قیمت                                                      انگلیسیـ  حقوق اداری ـ متون حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق بین الملل عمومی  ← محیط زیست .7
  تومان 000/470/1   قیمت                         متون انگلیسی             -  حقوق بین الملل خصوصی-   حقوق بین الملل عمومی -جارت    حقوق ت-قوق مدنی ح ←تجارت بین الملل .  8
      تومان 450/1 /000قیمت                                      حقوق جزای اختصاصی  ـ  حقوق جزای عمومی ـ آیین دادرسی مدنی غیر تعهدات ـ حقوق مدنی ←  خانوادهحقوق . 9

  انگلیسیمتون  متون فقه ـ   -       اصول استنباط                       
   تومان 000/400/1   قیمت                                                   حقوق مدنی تعهدات ـ حقوق بین الملل عمومی ـ اساسی ـ حقوق  -حقوق ارتباطات    ←حقوق ارتباطات  . 10
     متون انگلیسی-آیین دادرسی کیفری   -حقوق جزای اختصاصی  -حقوق جزای عمومی                                   
                                      تومان 000/250/1قیمت                           ی متون انگلیس-   متون فقه-  حقوق بین الملل خصوصی– حقوق تجارت –حقوق مدنی تعهدات  ←حقوق تجاری اقتصادی بین المللی . 11

  

     دانشگاههای آزاد حقوق مجموعه  جزوات کارشناسی ارشد قیمتفهرست و   - ب
  

   تومان 000/640/1قیمت                                                                انگلیسیـ  آیین دادرسی مدنی ـ حقوق تجارت ـ متون فقه ـ متون  حقوق مدنی   ←  حقوق خصوصی. 1

  

  تومان 000/220/1قیمت                               انگلیسیجزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ متون فقه ـ متون  حقوق    ←حقوق جزا. 2
  

   تومان000/780قیمت                                                       انگلیسیحقوق بین الملل عمومی ـ حقوق بین الملل خصوصی ـ حقوق اساسی ـ متون    ←حقوق  بین الملل  . 3
  

  تومان 080/1/ 000قیمت                              انگلیسی ـ متون حقوق مدنی تعهداتاساسی ـ حقوق اداری ـ حقوق بین الملل عمومی ـ  حقوق   ←حقوق عمومی . 4
  

   تومان000/470/1قیمت          نگلیسی      متون ا- بین الملل خصوصیـ حقوق   حقوق بین الملل عمومی  ـ  تجارتحقوق   ـمدنیحقوق   ← حقوق تجارت بین الملل  .  5
  

  تومان 000/700/1قیمت                    متون انگلیسی  -متون فقه   ]اسناد و امالک [  ـ حقوق ثبت زای اختصاصی حقوق تجارت ـ  حقوق ج حقوق مدنی ـ   ←  ثبت اسناد و امالک حقوق.  6
  

    تومان000/350/1   قیمت                                                                                       متون انگلیسی   ـ متون فقه  -تجارت  حقوق  -حقوق مدنی    ←  حقوق اقتصادی . 7
  

   ومان000/350/1   قیمت                                                                              متون انگلیسی   ـ متون فقه  -تجارت  حقوق  -حقوق مدنی    ←  حقوق مالی و اقتصادی .  8
  

   تومان000/350/1   قیمت                                                                                  متون انگلیسی   ـ متون فقه  -تجارت  حقوق  -نی حقوق مد   ←   اقتصادی فقه و حقوق. 9
  

                                       تومان 990 /000   قیمت                     متون انگلیسی  -  متون فقه -زبان عربی  -اصول استنباط  ــ جزای اختصاصی حقوق  -  جزای عمومیحقوق   ←  فقه و حقوق جزا  .10
  

                                      نتوما 000/130/2   قیمت                     حقوق جزای اختصاصی  ـ جزای عمومیـ حقوق   آیین دادرسی مدنی ـ-حقوق مدنی     ←  ]حقوق خانواده [ معارف اسالمی و حقوق . 11
     متون انگلیسی- متون فقه  - اصول استنباط  - آیین دادرسی کیفری                                                                
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  هزینه پست سفارشی جزوات
  

  ارشد مجموعه حقوق دانشگاههای سراسری کارشناسی   -1جدول شماره               
  
  

  
  

  حقوق خصوصی
  

000/640/1  30  000/670/1  
  

  حقوق جزا
  

000/220/1  25  000/245/1  
  

  حقوق بین الملل 
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

  حقوق عمومی
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

  حقوق بشر
  

000/320/1  30  000/350/1  
  

  مالکیت فکری
  

000/350/1  25  000/375/1  
  

  محیط زیست
  

000/870  25  000/895  
  

  تجارت بین الملل
  

000/470/1  30  000/500/1  
  

  خانوادهحقوق 
  

000/450/1  30  000/480/1  
  

  حقوق ارتباطات
  

000/400/1  25  000/425/1  
  

  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
  

000/250/1  30  000/280/1  
  
  

  .هزار تومان می باشد   هفت صفحه 500جزوات باالی  و  هزارتومان پنج  صفحه باشد 500کدرسی که زیر هزینه پست سفارشی  جزوات ت   :توجه 
   

  
  

  کارشناسی ارشد مجموعه حقوق دانشگاههای  آزاد   -2جدول شماره              
  

  
  

  حقوق خصوصی
  

000/640/1  30  000/670/1  
  

  حقوق جزا
  

000/220/1  25  000/245/1  
  

  الملل حقوق بین 
  

000/780  25  000/805  
  

  حقوق عمومی
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

   تجارت بین المللحقوق
  

000/470/1  30  000/500/1  
  

  ثبت اسناد و امالکحقوق 
  

000/700/1  30  000/730/1  
  

  حقوق اقتصادی
  

000/350/1  25  000/375/1  
  

  حقوق مالی و اقتصادی
  

000/350/1  25  000/375/1  
  

  ق  اقتصادیفقه و حقو
  

000/350/1  25  000/375/1  
  

  فقه و حقوق جزا
  

000/990  25  000/015/1  
  

  ]حقوق خانواده [ معارف اسالمی و حقوق 
  

000/130/2  35  000/155/2  
  
  

  .می باشد هزار تومان  هفت  صفحه 500جزوات باالی  و  هزارتومان پنج  صفحه باشد 500هزینه پست سفارشی  جزوات تکدرسی که زیر    :توجه 
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   جزوات پست پیشتازهزینه های 
  

    کارشناسی ارشد مجموعه حقوق دانشگاههای سراسری  -1جدول شماره             
  

  
  حقوق خصوصی

  

000/640/1  90  000/730/1  
  

  حقوق جزا
  

000/220/1  70  000/290/1  
  

  حقوق بین الملل 
  

000/080/1  70  000/150/1  
  

  عمومیحقوق 
  

000/880  70  000/150/1  
  

  حقوق بشر
  

000/320/1  90  000/4100/1  
  

  مالکیت فکری
  

000/350/1  70  000/420/1  
  

  محیط زیست
  

000/870  70  000/940  
  

  تجارت بین الملل
  

000/470/1  90  000/560/1  
  

  خانوادهحقوق 
  

000/450/1  90  000/540/1  
  

  حقوق ارتباطات
  

000/400/1  90  000/490/1  
  

  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
  

000/250/1  70  000/320/1  
  

  . هزار تومان می باشد بیستصفحه   500 جزوات باالی   هزار تومان و پانزده صفحه باشد  500هزینه  پست پیشتاز جزوات تکدرسی که زیر  : توجه   
  
  
  
  

  ق دانشگاههای آزاد   کارشناسی ارشد مجموعه حقو-2جدول شماره                        
  

  
  حقوق خصوصی

  

000/640/1  90  000/730/1  
  

  حقوق جزا
  

000/220/1  70  000/290/1  
  

  حقوق بین الملل 
  

000/780  70  000/850  
  

  حقوق عمومی
  

000/080/1  70  000/150/1  
  

  تجارت بین المللحقوق 
  

000/470/1  90  000/560/1  
  

  ثبت اسناد و امالکحقوق 
  

000/700/1  90  000/790/1  
  

  حقوق اقتصادی
  

000/350/1  70  000/425/1  
  

  حقوق مالی و اقتصادی
  

000/350/1  70  000/420/1  
  

  فقه و حقوق اقتصادی
  

000/350/1  70  000/425/1  
  

  فقه و حقوق جزا
  

000/990  70  000/060/1  
  

  ]حقوق خانواده [ معارف اسالمی و حقوق 
  

000/130/2  100  000/230 /2  
  

  . هزار تومان می باشد بیستصفحه   500 جزوات باالی   هزار تومان و پانزده صفحه باشد  500زینه  پست پیشتاز جزوات تکدرسی که زیر ه : توجه  
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                             هزینه پست  پیشتاز                 مجموع قیمت با احتساب   هزینه پستی  قیمت                                        عنوان                                        
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