
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

 
 

 
 
 

 
 
 
  

  
 
  
 
  

    
  
  
  



  

  

  ) و حقوق نفت و گازالملل حقوق تجارت بین (مباحث  نام دروس  ردیف

  متون تخصصی  متون حقوق به زبان انگلیسی  1

  حقوق مدنی  2

   :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  )اشخاص طبیعی و حقوقی(اشخاص 

  )مفهوم حجر، انواع محجورین و حدود حجر، قیمومت(محجورین 

  ارداد ـ اجراي عقدمفهوم عقد و اقسام ـ انعقاد و اعتبار عقد ـ اثر قر

  مسئولیت قراردادي ـ شروط ضمن عقد ـ انحالل قرارداد ـ ایقاعات

   :ها در کتاب مدرسان شریف سرفصل

  هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم فصل:  عقود و قراردادها:1جلد 

  هاي اول، دوم، سوم و چهارم فصل:  در اشخاص:2جلد 

  حقوق تجارت  3

ـ منابع حقوق تجارت در ایران ـ انواع ) بازرگانی(حقوق تجارت ( معامالت تجاري ـ) مفهوم حقوق ـ ارکان عرف(ق کلیات حقو

تعریـف  (هاي تجاري   شرکتـ) دفتر تجاري ( دفاتر تجاري    ـ) 3/2/1311 قانون تجارت مصوب     3و2  ماده(معامالت تجاري   

هاي ایجاد شرکت تجاري ـ عناصر تشکیل  شرکت مدنی ـ روششرکت ـ ارکان صحت عقد ـ شرایط اختصاصی شرکت ـ مشخصات 

هاي تجاري از بعد مـاهیتی ـ شـرکت     هاي تجاري ـ شرکت   شرکت ـ تفاوت شرکت تجاري با مالکیت مشاع ـ اقسام شرکت   دهنده

ش سـرمایه در  هاي سهامی خاص ـ افـزای   هاي افزایش سرمایه ـ افزایش سرمایه در شرکت هاي سهامی ـ روش سهامی ـ انواع شرکت

نام و با نام ـ اوصاف سهام ـ ورقه سهام ـ مبلغ اسمی  هاي سهامی عام ـ سهام شرکت ـ امتیازات سهام ممتاز ـ تفاوت بین سهام بی شرکت

ورقه سهام ـ قطعات سهم ـ سهام نقدي و غیرنقدي ـ سهام انتفاعی و مؤسس و سهام جایزه ـ گواهینامه موقت سهام ـ مطالبه مبلغ اسمی 

هام اعم از پذیره نویسی یا غیرپذیره نویسی ـ تکالیف شرکت در قبال پذیره نویسی ـ تبدیل سهام ـ اوراق قرضه ـ انتشار اوراق قرضه ـ س

  هاي سهامی ـ هیأت رئیسه مجمع ـ حق حضور در مجمع ـ هیأت مدیره ـ مسئولیت مدیران ـ مدیر عامل شرکت ارکان اصلی شرکت

 سهامی ـ تبدیل   پس از انحالل ـ بطالن شرکت  سهامی ـ نحوه تصفیه شرکت هامی ـ انحالل و تصفیه شرکت س سهامی ـ بازرسان شرکت

هاي سهم الـشرکه ـ مـدیران     هاي سهامی ـ شرکت با مسئولیت محدود ـ ویژگی    سهامی ـ مقررات کیفري مربوط به شرکت  شرکت

د ـ انحالل شرکت با مسئولیت محدود ـ شرکت تضامنی ـ ثبت شرکت با مسئولیت محدود ـ مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدو

شرکت تضامنی ـ تشکیل شرکت تضامنی ـ تعهدات شـرکت تـضامنی ـ انحـالل شـرکت تـضامنی ـ مقـررات حقـوق طلبکـاران ـ              

ورشکستگی شرکت تضامنی ـ شرکت نسبی ـ تشکیل شرکت نسبی ـ تعهدات شرکاء در شرکت نسبی ـ حقوق طلبکاران در شرکت 

ورشکستگی شرکت نسبی ـ انحالل شرکت نسبی ـ شرکت مختلط ـ اداره شرکت مختلط غیرسهامی ـ انحالل شرکت مختلط  سبی ـن

هاي تعاونی ـ تـشکیل شـرکت تعـاونی ـ       غیرسهامی ـ ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی ـ شرکت تعاونی ـ مشخصات شرکت 

هاي تعاونی ـ تجاري تولید و مصرف ـ  ها در شرکت ي احتیاطی ـ معافیت ههاي تعاونی ـ اخراج از عضویت ـ اندوخت عضویت در شرکت

  )هاي تعاونی انحالل شرکت

  الملل عمومی حقوق بین  4

الملـل ـ عوامـل مـؤثر در      الملل ـ نفی یا اثبات حقوق بین  الملل ـ اصطالح حقوق بین   حقوق بینتعریف (الملل مفهوم حقوق بین

  گرایی ـ  الملل ـ مکتب حقوق طبیعی یا فطري ـ مکتب اراده گرایی ـ  مکتب عینی ـ مبانی حقوق بینالملل  توسعه و تحول حقوق بین

الملل خصوصی و حقوق داخلی  ـ مونیسم یا نظریه یگانگی حقوقی ـ دوئالیسم یا نظریه    رابطه حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین

 ظهـور اسـالم ـ     دوران باسـتان ـ   (الملل در گذر تـاریخ  حقوق بینـ ) للالم آور بودن حقوق بین دوگانگی حقوق  ـ مبانی الزام 

هاي صلح الهه ـ کنفرانس صلح پاریس ـ تئوري     کنفرانس هاي صلح الهه ـ   از کنگره وین تا کنفرانس قرون وسطی ـ عصر جدید  ـ 

عـرف ـ رابطـه    (الملل  منابع حقوق بین ـ) الملل در عصر حاضر  حقوق بین الملل ـ  هاي بین مارکسیسم ـ پیدایش نخستین سازمان 

بنـدي   بنـدي معاهـدات ـ تقـسیم      ساختار معاهده ـ تقـسیم    تعریف معاهده ـ   وین ـ 1969میان عرف و معاهده ـ معاهدات ـ کنوانسیون   

 برخی از اسناد   پاراف ـ امضاي معاهده ـ زبان معاهدات ـ تصویب ـ تاریخ معاهدات ـ تعریف    معاهدات در ایران ـ انعقاد معاهدات ـ

ــ  )  کنوانـسیون ویـن  24مـاده  ( ـ تفسیر ـ الزم االجرا شدن معاهـده    (Reservation)ها ـ حق شرط بر معاهدات   مورد قبول دولت

 اصـول کلـی حقـوقی ـ منـابع فرعـی حقـوق         اجراي معاهدات ـ آثار معاهدات ـ اصالح و تجدید نظر معاهدات ـ اختتام معاهـدات ـ 

  )الملل بین

5  
الملل  ینحقوق ب

  خصوصی

تعریف حقوق بین الملل خصوصی ـ جایگاه حقوق بین الملل خصوصی ـ فوائد حقوق بـین الملـل     ( الملل خصوصی کلیات حقوق بین

هـاي   خصوصی ـ منابع حقوق بین الملل خصوصی ـ تقسیم جغرافیایی اشخاص ـ شرایط بوجودآمدن تابعیت ـ اصول اساسی تابعیت ـ سیـستم    

ـ تشریفات ) ازدواج(تابعیت اصلی ـ تابعیت اکتسابی  (  به دست آوردن تابعیت ایران ـ) ضاعف ـ تغییر ارادي تابعیت تابعیت ـ تابعیت م 

  )اعطاي تابعیت ـ از دست دادن تابعیت ایرانی ـ بازگشت به تابعیت ایران ـ اقامتگاه ـ فوائد عملی بحث اقامتگاه ـ اصول اقامتگاه

  

  

 1آزمون 

 .کند  ها براي داوطلبان کفایت می پوشانی دارند و تنها خواندن یکی از آن مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 



  

  ) و حقوق نفت و گازالملل حقوق تجارت بین (مباحث  نام دروس  ردیف

  متون تخصصی  متون حقوق به زبان انگلیسی  1

  حقوق مدنی  2

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  هاي آن حقوق مالی، انواع مال، مالکیت و شاخه

هاي خاص و مختلط ـ آثار مسئولیت مدنی ـ غـصب ـ اسـتیفاء ـ ایفـاء        و منابع مسئولیت ـ ارکان مسئولیت ـ مسئولیت  مبانی 

  ي فضولی مال غیرادارهناروا ـ 

   :ها در کتاب مدرسان شریف سرفصل

  هاي اول، دوم و سوم فصل:  وقایع حقوقی:1جلد 

  هاي اول، دوم و سوم فصل:  در اموال و مالکیت:2جلد 

  حقوق تجارت  3

رات ـ تعریـف   تعریف سند ـ آثار اسناد رسمی ـ اسناد عادي ـ انواع اسناد تجاري ـ فواید اسناد تجاري ـ بـ   (اسناد تجاري 

برات ـ شرایط صوري برات ـ عدم قید مندرجات برات ـ قبول یا نکـول بـرات ـ وعـده بـرات ـ ظهرنویـسی بـرات ـ انـواع              

ظهرنویسی ـ محل برات ـ اعتراض یا واخواست ـ برات رجـوعی ـ مفقـود شـدن بـرات ـ اقامـه دعـوي ـ بـرات خـارجی ـ              

جام تعهد قبل از موعد یا دادن مهلت ـ اقسام برات از نظر عرف ـ سفته   مسئولیت در برات ـ ورشکستگی مسئولین برات ـ ان  

هـاي    و فایده سفته ـ نقش اقتصادي سفته ـ تعریف سفته ـ مندرجات سفته ـ وعـده یـا سررسـید سـفته ـ تفـاوت           ـ تاریخچه

 اقتـصادي   یـده موجود بین سفته و برات ـ قواعد مشترك بین سفته و برات ـ چک ـ تعریـف و ماهیـت حقـوقی چـک ـ فا        

چک ـ موارد عدم پرداخت وجه چک بانکی ـ محل چک ـ چگونگی پرداخت وجه چک پس از فـوت صـادر کننـده ـ        

  )اقدامات هنگام مفقود شدن چک ـ اسناد در وجه حامل

  الملل عمومی حقوق بین  4

 پیدایش دولت در حقوق ـ ها    دولت ها در قبال تشکیل جامعه جهانی ـ  ي دولت وظیفه (الملل ها در حقوق بین دولت 

ها ـ چگونگی شناسایی  ـ آثار حقوقی شناسایی    شرایط شناسایی حکومت  شناسایی ـ ماهیت حقوقی شناسایی ـ  الملل ـ بین

 اجـراي مـسئولیت    المللـی ـ   المللـی ـ شـرایط بوجـود آمـدن مـسئولیت بـین         مبنا و منشاء مسئولیت بـین  ها ـ  جانشینی دولتـ 

ها در هنگام مخاصمات مسلحانه   وظایف دولت  وظایف کشورها در قبال اعمال اشخاص خصوصی ـ  ها ـ  المللی دولت بین

المللـی ـ    المللـی ـ آثـار مـسئولیت بـین       موجبـات رافـع مـسئولیت بـین     هاي رهایی بخش ـ   شناسایی جنبش غیر بین المللی ـ 

المللـی ـ عـضویت در     هـاي بـین   نصـالحیت سـازما  (الملـل   ها در حقـوق بـین   سازمان) هاي جبران خـسارت  روش

المللی ـ  هاي بین  انواع مصونیت سازمان المللی ـ هاي بین هاي سازمان المللی  ـ منابع حقوقی مزایا و مصونیت هاي بین سازمان

هداف هاي جهانی ـ ارکان جامعه ملل ـ سازمان ملل متحد ـ ا ها ـ سازمان بندي سازمان  طبقه المللی ـ هاي بین مزایاي سازمان

المللـی    دیـوان بـین    مجمـع عمـومی ـ     اصول سازمان ملل متحـد ـ ارکـان اصـلی سـازمان ملـل متحـد ـ         سازمان ملل متحد ـ

 ارکـان فرعـی     شـوراي  قیمومـت ـ    ـ فعالیت آژانس ـ  دبیرخانـه ـ  ) Ecosoce( شوراي اقتصادي و اجتماعی  دادگستري ـ

  اي ـ  هـاي منطقـه    ارکـان فرعـی شـوراي امنیـت ـ سـازمان        اجتماعی ـ سازمان ملل متحد ـ ارکان فرعی شوراي اقتصادي و 

هـاي    نهـضت   اعالمیه جهانی حقوق بشر ـ  افراد ـ (الملل  اشخاص خصوصی در حقوق بین) اي هاي فرامنطقه سازمان

  ایـه ـ   ـ کـشور تحـت الحم  (NGO)المللـی غیردولتـی     سازمان بین هاي فراملی یا چند ملیتی ـ   شرکت آزادي بخش ملی ـ

 محاکمه و  المللی ـ  جرایم بین المللی اشخاص ـ  آثار مسئولیت بین پناهندگان و آوارگان ـ حمایت دیپلماتیک از اشخاص ـ

  )المللی مجازات بین

5  
الملل  حقوق بین

  خصوصی

نـه در  پیشینه وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران ـ وضع اشخاص طبیعـی بیگا  ( مسأله وضع بیگانگان در حقوق ایران

المللـی اشـخاص حقـوقی ـ شناسـایی اشـخاص        حقوق فعلی ایران ـ وضع اشخاص حقوقی بیگانه در ایران ـ شناسایی بـین   

 کلیات تعارض قوانینـ) هاي خارجی در ایران هاي خارجی در ایران ـ حقوق شرکت  حقوقی در ایران ـ وضع شرکت 

تعارض قـوانین و تعـارض   هاي بین   ـ شباهت ها عارض دادگاهمفهوم تعارض قوانین و علل پیدایش آن ـ تعارض قوانین و ت (

هاي ارتبـاط ـ قـوانین درون مـرزي و      ها ـ اصطالحات تعارض قوانین ـ دسته   ها ـ تفاوت بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه دادگاه

  )مکاتب تعارض قوانینـ  روش حل تعارض برون مرزي ـ قلمرو تعارض قوانین ـ

.کند  ها براي داوطلبان کفایت می پوشانی دارند و تنها خواندن یکی از آن مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 

 2آزمون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) و حقوق نفت و گازالملل حقوق تجارت بین (مباحث

  1و2هاي  مجموع مباحث آزمون

 

 3آزمون 



  

  
  

  ) و حقوق نفت و گازالملل حقوق تجارت بین (مباحث  نام دروس  ردیف

  متون تخصصی  قوق به زبان انگلیسیمتون ح  1

  حقوق مدنی  2

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  ها خواستگاري و نامزدي، شرایط ازدواج و موانع آن، آثار ازدواج انحالل ازدواج، قرابت سببی و نسبی و آثار آن

  عقد بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح

  :کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

  هاي اول، دوم و سوم فصل: 1ن عقود معی: 1جلد 

  چهارم و پنجم هاي اول، دوم، سوم، فصل: حقوق خانواده: 2جلد 

  حقوق تجارت  3

 مـسئولیت تـضامنی ـ انـواع      قرارداد تجاري ـ قرارداد فروش ـ قرارداد رهـن ـ قـرارداد ضـمان ـ قاعـده     (قراردادهاي بازرگانی 

ــ  )کمیـسیون (ـ قرارداد حق العمل کـاري  ) گري واسطه(ـ قرارداد داللی ضمانت ـ شرایط و آثار ضمانت تضامنی ـ حقوق ضامن    

قرارداد حمل و نقل ـ قرارداد بیمه ـ معامالت بورس ـ نماینـدگی بازرگـانی ـ ورشکـستگی  و تـصفیه ـ مقایـسه توقـف و اعـسار ـ           

قـانونی اعـالم   اصطالحات مبحـث ورشکـستگی ـ تعریـف ورشکـستگی ـ توقـف پـس از فـوت ـ اعـالم ورشکـستگی ـ مرجـع             

ورشکستگی ـ حکم ورشکستگی ـ مـوارد توقیـف ـ اقـسام ورشکـستگی ـ دعـاوي ورشکـسته ـ بطـالن معـامالت ـ حـق تعقیـب              

انفرادي ـ تأدیه و تأمین مطالبات ـ محرومیت از حقوق سیاسی ـ تصفیه امور ورشکستگی ـ تعیین مـستثنیات دیـن و نفقـه ـ دعـوت       

هـا ـ فـروش امـوال و      تصاري ـ ادامه کار و اداره اموال ـ رسیدگی به مطالبات و تشخیص بـدهی  بستانکاران و بدهکاران ـ تصفیه اخ

  )تقسیم وجوه حاصله ـ مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه و عضو ناظر ـ مدت تصفیه ـ خاتمه ورشکستگی ـ اعاده اعتبار

  الملل عمومی حقوق بین  4

 شیکاگو ـ قلمرو دریا ـ نحوه تعیین حدود مناطق دریایی 1944 کنوانسیون قلمرو خشکی ـ  قلمرو هوا و فضا ـ (قلمرو دول

هاي داخلی ـ صالحیت   هاي داخلی ـ صالحیت قضایی کشور ساحلی بر آب   حقوقی آب  نظام  مناطق مختلف دریایی ـ ـ 

اهیت حقوقی دریاي  م دولت ساحلی در قبال جرایم ارتکابی ـ دریاي سرزمینی ـ نظام حقوقی حاکم بر دریاي سرزمینی ـ   

 ساحلی در دریاي سرزمینی ـ نحوه اعمال صالحیت قضایی در دریاي  سرزمینی ـ عرض دریاي سرزمینی ـ صالحیت دولت

 حقوق و تکالیف  سرزمینی ـ  منطقه مجاور ـ  رژیم حقوقی منطقه مجاور ـ منطقه انحصاري اقتصادي ـ حقوق کشور ساحلی ـ

 حقوق کشورهاي ساحلی ـ حقوق کشورهاي غیرساحلی ـ تفاوت فالت قاره با منطقه کشورهاي غیرساحلی ـ فالت قاره ـ

هاي  ه  آبرا انحصاري اقتصادي ـ دریاي آزاد ـ قاعده پرچم مصلحتی ـ قاعده تعقیب فوري ـ دزدي دریایی ـ اعماق دریاها ـ

المللی ـ رژیم حقوقی  عبور ترانزیتی ـ کانال بینضرر ـ  المللی ـ عبور بی هاي بین المللی ـ تنگه هاي بین المللی ـ رودخانه بین

ترتیـب نماینـدگان ـ شـروط      ( حقوق دیپلماتیک و کنـسولی )المللی حقوق دریاها المللی ـ دیوان بین  هاي بین کانال

رفه ي اعزام و معا  نحوه برقراري روابط دیپلماتیک ـ وظایف مأموران دیپلماتیک ـ مصونیت دیپلماتیک ـ مزایاي دیپلماتیک ـ

هاي دیپلماتیک ـ علل خاتمه مأموریت دیپلماتیک ـ مأموران کنسولی ـ منابع حقـوق کنـسولی ـ وظـایف مـأموران          هیأت

  )هاي کنسولی ـ علل خاتمه مأموریت کنسولی بندي مأموران کنسولی ـ مزایا و مصونیت  طبقه کنسولی ـ

5  
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 توصیف ـ مسأله احاله ـ انتقادات وارد بر احاله ـ نظریات راجع به احاله ـ     مسأله( هاي حل تعارض رابطه بین سیستم

تأثیر  و حدودهاي متحرك ـ حاالت تعارض متحرك ـ شرایط  احاله در حقوق ایران ـ احاله در حقوق انگلیس ـ تعارض

ء قـدرت اجبـار   منـشا ( دار خـارجی   اجراي قانون صالحیتــ ) ها بین المللی حق ـ انواع تعارض ـ راه حل تعارض 

کننده قانون خارجی در کشور دیگر ـ مسأله استناد به قانون خارجی ـ اثبات قانون خارجی ـ تفسیر قانون خارجی ـ حـق       

اظهار نظر قاضی ایرانی در مورد مطابقت قانون عادي خارجی با قانون اساسی خارجی ـ موانـع اجـراي قـانون خـارجی ـ       

ي از تقلب نسبت به قانون ـ شرایط اعمال قاعده جلـوگیري از تقلـب نـسبت بـه      تفاوت بین نظم عمومی و قاعده جلوگیر

البدل بودن اجراي قاعده ـ آثار جلوگیري از تقلب نسبت به قانون ـ شناسایی و اجراي احکام مـدنی      قانون ـ فرعی و علی 

رانسه ـ شرایط شناسـایی و   خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس و آمریکا ـ شرایط شناسایی و اجراي احکام خارجی در ف 

  )اجراي احکام خارجی در سیستم انگلیسی ـ آمریکایی

  

.کند  ها براي داوطلبان کفایت می پوشانی دارند و تنها خواندن یکی از آن مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 
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  ) و حقوق نفت و گازالملل حقوق تجارت بین (مباحث  نام دروس  ردیف

  متون تخصصی  قوق به زبان انگلیسیمتون ح  1

  حقوق مدنی  2

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن، قمار و گروبندي

  شفعه، وصیت، ارث

  :کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

  هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم فصل: 2عقود معین : 1جلد 

  ي اول، دوم و سومها فصل: ارث: 2جلد 

  حقوق تجارت  3

مالکیـت معنـوي ـ    ( حقـوق مالکیـت معنـوي    47 الیحه اصالح قانون تجارت مصوب سـال  هاي سهامی شرکت

ي مختصر حقوق مالکیت معنوي ـ انواع مالکیت معنوي ـ مصادیق حقـوق مالکیـت صـنعتی در حقـوق ایـران ـ          تاریخچه

هاي آثار ادبی و هنري ـ آثار نوشته تبدیلی ـ   و هنري یا حق  مؤلف ـ گونهاقدامات الزم براي ثبت اختراع ـ مالکیت ادبی

شرایط آثار مورد حمایت ـ ثبت اثر ـ نظام حق مالکیت مولف ـ شرایط برخـورداري از حمایـت قـانونِ حقـوق مولـف ـ          

رائم علیه مالکیـت  هاي فکري ـ پدیده آورنده اثر سفارشی ـ ج   قلمرو حق مالکیت مولف ـ مدت زمان حمایت از آفریده 

  )معنوي ـ نظام حقوق مالکیت صنعتی تجاري ـ ضوابط تحقق اختراع ـ تفاوت حق مخترع و حق مولف

  الملل عمومی حقوق بین  4

 تعریـف متجـاوز ـ     سازمان ملـل متحـد ـ منـشور ملـل متحـد و جنـگ ـ         (الملل جنگ و اعمال زور در حقوق بین

ي دفاع  ي منع استفاده از زور ـ عوامل توجیه کننده  ظامی ـ استثنائات بر قاعده اقدامات قهري غیرنظامی ـ اقدامات قهري ن 

 ) ـ حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی1949 اوت 12هاي چهارگانه ژنو مورخ  مشروع ـ حقوق جنگ ـ عهدنامه

سیون حقوق بـشر ـ   هاي گوناگون حقوق بشر ـ کمیته حقوق بشر ـ کمیساریاي عالی حقوق بشر ـ کمی    نسل (حقوق بشر

المللی ـ اعالمیه جهـانی حقـوق بـشر ـ صـدور        اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر ـ دیوان دائمی کیفري بین 

حـل و فـصل مـسالمت آمیـز     ) اي ـ حقوق بـشر در ارتبـاط بـا زنـان و کودکـان       اعالمیه حقوق بشر در سطح منطقه

المللـی ـ مـشاوره یـا نظرخـواهی ـ مـساعی         حل اختالفات بین) لماتیکدیپ(هاي غیرحقوقی  راه (المللی اختالفات بین

هـاي حقـوقی حـل و فـصل مـسالمت آمیـز        جمیله یا پایمردي ـ میانجیگري یا وساطت ـ تحقیق و بررسی ـ سـازش ـ راه     

لـی  المل  ـ دیـوان بـین   (PCIJ) ـ دیـوان دائمـی دادگـستري     (Arbitrage)المللـی  المللـی ـ داوري بـین    اختالفـات بـین  

المللـی دادگـستري و دیـوان دائمـی دادگـستري ـ         ـ قاضی اختصاصی ـ  وجوه تفاوت دیوان بین (ICJ)دادگستري الهه 

هاي آراي دیوان بین المللی دادگستري ـ اجـراي احکـام دیـوان بـین       المللی دادگستري ـ ویژگی  آیین دادرسی دیوان بین

  )المللی دادگستري
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احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن ـ قانون حاکم بر احوال شخـصیه ـ احـوال شخـصیه      (هم تعارض قوانین مسائل م

ایرانیان غیرشیعه ـ قانون حاکم بر احوال شخصیۀ اتباع خارجه در ایران ـ مشکالت اعمال قانون حاکم بر احوال شخصیه ـ 

ین تابعیت و اقامتگاه  اشخاص از دیدگاه تعارض قوانین ـ  استثنائات قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ـ تعی 

اي از موضوعات احوال شخـصیه ـ طـالق ـ      تعارض عوامل ارتباط ـ قانون حاکم بر تعیین تابعیت و اقامتگاه ـ مطالعه پاره  

سـناد تجـاري ـ    روابط بین ابوین و اوالد ـ والیت و قیمومت ـ اموال ـ اسناد ـ وصف اجباري یا اختیـاري بـودن قاعـده ـ ا        

قانون حاکم بر شکل اسناد تجاري ـ قانون حاکم بر شکل اسناد تجاري ـ قلمرو قانون حـاکم بـر اعتبـار اسـناد تجـاري ـ         

اسـتثناهاي قاعـده حکومـت    نحوه تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاري ـ صدور اسناد تجاري و قانون حاکم بر آن ـ   

ـ قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاري   ـ قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاري ـ قانون محل صدور بر اسناد تجاري

دار  قانون حاکم بر اهلیت امضا کننده سند تجاري ـ تعیین قانون حاکم بر قرارداد ـ امارات مشخص تعیین قانون صالحیت

  )ق ایرانـ قراردادها ـ تعیین حدود اراده متعاملین ـ قانون حاکم بر قرارداد در حقو

  

.کند  ها براي داوطلبان کفایت می پوشانی دارند و تنها خواندن یکی از آن مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 
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 : متون حقوق به زبان انگلیسی   
  ـ کتاب مدرسان شریف1   
 ، ترجمه اسماعیل صغیري (نشر میزان)Law made simpleـ 2   
 ، ترجمه محمد تقی رفیعی (انتشارات مجد)A level and AS level law ـ3   
 ، دکتر گودرز افتخار جهرمیLaw textsـ 4   
 Oxford's law dictionaryـ 5   
 کند. ي زبان تخصصی مطالعه هریک از کتب فوق کفایت می * جهت مطالعه     

 :حقوق مدنی   
 ــ اعمـال حقـوقی    3ــ امـوال و مالکیـت (دکتـر کاتوزیـان)،     3زاده)  دکتر اسداهللا امامی و قاسـم اشخاص و محجورین ( ـ2 ـ کتاب مدرسان شریف1   
  (دکتـر کاتوزیـان)   1از عقـود معـین    هـایی  ــ درس 6) (دکتـر صـفایی  ـ مختصر حقوق خانواده 5) ـ وقایع حقوقی (دکتر کاتوزیان4 (دکتر کاتوزیان)   
 )شهیدي(دکتر  ارث کتاب مبحث ارث از ) وناکاتوزیـ کتاب شفعه و وصیت و ارث (دکتر 8 (دکتر کاتوزیان)   2از عقود معین  هایی درس ـ7   
 کاتوزیان) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر منبع تکمیلی:    

 :حقوق تجارت   
 ـ کتاب مدرسان شریف1   
 قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)ـ 2   
 (دکتر کاویانی) 3و  2تجارت  ـ3   
 ـ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی (دکتر اسکینی)4   

 رچیلی، حاتمی و مردانی)قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دم منبع تکمیلی:   

 الملل عمومی: حقوق بین   
ـ حقوق بین الملل عمومی ربکا واالس، ترجمه و تحقیـق  3 ـ حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی2 ـ کتاب مدرسان شریف1

       ـ حقوق معاهدات بین المللی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی5   ـ جزوه حقوق بین الملل عمومی دکتر ابراهیم بیگزاده4 از دکترسیدقاسم زمانی
                     ــ منشـور سـازمان ملـل متحـد     8 1969ـ عهدنامـه معاهـدات بـین المللـی ویـن     7 ـ حقوق سازمانهاي بین المللی دکتر سیدقاسم زمانی6
ــ کنوانسـیون   12 ـ طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولتها11 ـ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستري10 ـ اعالمیه جهانی حقوق بشر9

  ـ حقوق بین الملل هوایی دکتر منصور جباري قـره بـاغ  14 ـ حقوق مخاصمات مسلحانه دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی13  حقوق دریاها 1982
ـ عهدنامـه حقـوق   17 ریاها دکتر فرهاد طالییـ حقوق بین الملل د16 ـ قطعنامه هاي مهم شوراي امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد15

    1961و دیپلماتیک وین  1963کنسولی

 الملل خصوصی: حقوق بین
   جادعلی الماسی، نشر میزاننالملل خصوصی،  ـ حقوق بین3الملل خصوصی، دکتر محمد نصیري، نشر آگه  ـ حقوق بین2 ـ کتاب مدرسان شریف1   
 از قانون تجارت  591و   590،  306، 305ـ مواد 5از قانون مدنی   1296تا  1295  ،  1061تا  1060،   1010تا  1002 ،   991تا  961،   9تا 5ـ مواد 4   
 قانون اساسی  41قانون اجراي احکام مدنی و اصل   169ـ  ماده 7از قانون آیین دادرسی مدنی    294تا  291و  148تا  144و   25تا  10ـ مواد 6   
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