
  
  

  )خصوصي حقوقمباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهسئله و مقايسهحل م :كميتي
هاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ر ـ آنــاليز ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريتم ـ آمامعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد).

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  مجموعه دروس تخصصي شامل:

  ت)متون فقه(معامال  3

شرح (كتاب متاجر) مبحث اول: كتاب الوقف، مبحث دوم: كتاب العطيةو عطايا ( وقفشهادت ، 
(مبحث اول: كتابُ الدَّينِ القرض، دين، رهن و حجرحقوقي فصل سوم ، نمودارهاي فصل متاجر) 

(مبحث اول: كتاُب كفالتضمان، حواله و  مبحث دوم: كتاب الرهن ، مبحث سوم: كتاب الحَجر)
(مبحث اول: كتَاُب  صلح و شركتان ،مبحث دوم: كتابُ الحَوالَةِ،مبحث سوم: كتَابُ الكفَالَة) الضَّم

 الصُّلحِ ، مبحث دوم: كتابُ الشِّركَةِ )

  حقوق مدني  4

  (اشخاص طبيعي و حقوقي) اشخاص
  (مفهوم حجر، انواع محجورين و حدود حجر، قيمومت) محجورين

  ار عقد ـ اثر قرارداد ـ اجراي عقدمفهوم عقد و اقسام ـ انعقاد و اعتب
  مسئوليت قراردادي ـ شروط ضمن عقد ـ انحالل قرارداد ـ ايقاعات

  هاي آنحقوق مالي، انواع مال، مالكيت و شاخه
هاي خاص و مختلط ـ آثار مباني و منابع مسئوليت ـ اركان مسئوليت ـ مسئوليت

  ي فضولي مال غيرمسئوليت مدني ـ غصب ـ استيفاء ـ ايفاء ناروا ـ اداره
(قــص و ـ شرايط اساسي صحت معــامالت  (مفهوم و اقسام عقد)عقود و تعهدات به طور كلي 

  رضاي طرفين ـ عيوب اراده ـ اكراه ـ اهليت طرفين ـ مورد معامله ـ جهت معامله)
(اصل صحت ـ آثار قرارداد نسبت به شخص ثالث ـ ماهيت تعهد به نفــع آثار قراردادها و تعهدات 

  (اثر اجازه مالك)ـ معامله فضولي  ثالث ـ تفاوت تعهد به نفع ثالث و تعهد به فعل ثالث) شخص

  حقوق تجارت  5

حقوق تجارت (بازرگاني) ( معامالت تجاري ) ـاركان عرفـ  مفهوم حقوق(كليات حقوق
قــانون تجــارت مصــوب  3و2 انــواع معــامالت تجــاري (مــادهـ منابع حقوق تجارت در ايــران ـ 
اركــان ـ  تعريف شركت(هاي تجاري شركت ) ـدفتر تجاري( دفاتر تجاري ـ )3/2/1311

هاي ايجــاد شــركت روشـ  مشخصات شركت مدنيـ  شرايط اختصاصي شركتـ  صحت عقد
اقســام ـ  تفــاوت شــركت تجــاري بــا مالكيــت مشــاعـ  شــركت عناصر تشكيل دهندهـ  تجاري
هاي انــواع شــركتـ  شركت ســهاميـ  هاي تجاري از بعد ماهيتيشركتـ  هاي تجاريشركت
افــزايش ـ  هاي ســهامي خــاصافزايش سرمايه در شركتـ  هاي افزايش سرمايهروشـ  سهامي

تفــاوت بــين ســهام ـ  امتيازات ســهام ممتــازـ  سهام شركتـ  هاي سهامي عامسرمايه در شركت
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سهام نقدي و ـ  ات سهمقطعـ مبلغ اسمي ورقه سهام ـ ورقه سهام ـ اوصاف سهام ـ  نام و با نامبي
مطالبــه مبلــغ اســمي ـ  گواهينامه موقت سهامـ  سهام انتفاعي و مؤسس و سهام جايزهـ  غيرنقدي

تبــديل ـ  تكاليف شركت در قبال پذيره نويســيـ  سهام اعم از پذيره نويسي يا غيرپذيره نويسي
هيــأت رئيســه  ـ هاي ســهامياركــان اصــلي شــركتـ  انتشار اوراق قرضهـ  اوراق قرضهـ  سهام
ـ  ســهامي مدير عامل شــركتـ  مسئوليت مديرانـ  هيأت مديرهـ  حق حضور در مجمعـ  مجمع

 پس از انحــالل نحوه تصفيه شركتـ  سهامي انحالل و تصفيه شركتـ  سهامي بازرسان شركت
 هاي سهاميمقررات كيفري مربوط به شركتـ  سهامي تبديل شركتـ  سهامي بطالن شركتـ 
ـ  مديران شركت با مسئوليت محدودـ  هاي سهم الشركهويژگيـ  ت با مسئوليت محدودشركـ 

شــركت ـ  انحــالل شــركت بــا مســئوليت محــدودـ  مجمع عمومي شركت با مسئوليت محدود
انحــالل ـ  تعهدات شركت تضــامنيـ  تشكيل شركت تضامنيـ  ثبت شركت تضامنيـ  تضامني

ـ  شــركت نســبيـ  ورشكستگي شركت تضــامنيـ  مقررات حقوق طلبكارانـ  شركت تضامني
 ـ حقوق طلبكــاران در شــركت نســبي ـ تعهدات شركاء در شركت نسبيـ  تشكيل شركت نسبي

اداره شــركت مخــتلط ـ  شــركت مخــتلطـ  انحالل شركت نســبيـ  ورشكستگي شركت نسبي
ـ  ورشكســتگي شــركت مخــتلط غيرســهاميـ  انحالل شركت مخــتلط غيرســهاميـ  غيرسهامي

عضــويت در ـ  تشــكيل شــركت تعــاونيـ  هاي تعــاونيمشخصــات شــركتـ  ت تعــاونيشرك
هاي هــا در شــركتمعافيتـ  ي احتيــاطياندوختــهـ اخــراج از عضــويت ـ  هاي تعاونيشركت

  )هاي تعاونيانحالل شركتـ  تعاوني ـ تجاري توليد و مصرف
فوايد اسناد ـ  ع اسناد تجاريانواـ  اسناد عاديـ آثار اسناد رسمي ـ  تعريف سند( اسناد تجاري

قبول يا نكول ـ  عدم قيد مندرجات براتـ  شرايط صوري براتـ  تعريف براتـ  براتـ  تجاري
ـ  اعتراض يا واخواستـ  محل براتـ انواع ظهرنويسي ـ  ظهرنويسي براتـ  وعده براتـ  برات

ـ  مســئوليت در بــراتـ  بــرات خــارجيـ  اقامــه دعــويـ  مفقود شــدن بــراتـ  برات رجوعي
 اقسام برات از نظر عــرفـ  انجام تعهد قبل از موعد يا دادن مهلتـ  ورشكستگي مسئولين برات

وعده يا ـ  مندرجات سفتهـ  تعريف سفتهـ  نقش اقتصادي سفتهـ  و فايده سفته تاريخچهـ  سفتهـ 
ـ  چكـ  ته و براتقواعد مشترك بين سفـ  هاي موجود بين سفته و براتتفاوتـ  سررسيد سفته

ـ  موارد عدم پرداخت وجه چك بانكيـ  اقتصادي چك فايدهـ  تعريف و ماهيت حقوقي چك
اقــدامات هنگــام مفقــود ـ  چگونگي پرداخت وجه چك پس از فوت صادر كنندهـ  محل چك
  )اسناد در وجه حاملـ  شدن چك
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  )خصوصي مباحث (حقوق  م دروسنا رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ســاختار هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركــت بــر روي دايــره- و ســرعتمباحث (مســافت  هاي كمي ازمقايسهحل مسئله و  كميتي:
ســواالت - ائل متفرقــهمس- ساعت- كال فضاييهندسه اش- محيط و مساحت- تالس و تشابه- اشكال- هندسه
   هوش).

- اســتدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:
  هاي مشابه به هم

 ه شود).(كل فصل مطالع تحليلي
  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:

 شامل: مجموعه دروس تخصصي

  (معامالت)متون فقه   3

(مبحث اول: كتِ�َابُ المُضَارَبةِ،مبحث دوم: كِتَابُ الوَديعَة ،مبحث سوم: كِتَابُ مضاربه، وديعه و عاريه
اجاره و تَابُ المُساقاة) (مبحث اول: كِتَابُ المزارََعةِ ، مبحث دوم: كِ مزارعه و مساقاتالعَارَيِة) 
(مبحث اول: كتاُب شفعه و جعاله( مبحث اول: كتاب اإلجارة ، مبحث دوم: كتابُ الوكالةُ ) وكالت

  ارث، غصب  ،النكاح الوصي‗ ،كتاب الّسبق و الّسرماي↨ ) مبحث دوم: كتاُب الُجعالَ↨ ، الُشفع↨ ،

  حقوق مدني  4

ع آن، آثار ازدواج انحالل ازدواج، قرابت سببي خواستگاري و نامزدي، شرايط ازدواج و موان
  هاو نسبي و آثار آن

  عقد بيع، اجاره، قرض، جعاله، شركت، صلح
  وديعه، عاريه، وكالت، ضمان، حواله، كفالت، رهن، قمار و گروبندي

  شفعه، وصيت، ارث
عدم اجراي تعهد و آثار  هاي باطل ـ شروط صحيح ـ اسقاط شرط) ـ(شرطشروط ضمن عقد 

ي وفاي به عهد ـ به وسيله ابراء ـ (به وسيلهسقوط تعهدات  (جبران خسارت عدم اجراي تعهد)ن آ
الزامات خارج از قرارداد  الذمه ـ فسخ (خيارات)) ـاقاله ـ تبديل تعهد ـ تهاتر ـ مالكيت ما في

زامات بدون (اركان مسئوليت مدني ـ مسئوليت ناشي از فعل غير ـ شرايط مسئوليت كارفرما ـ انواع ال
  قرار داد ـ وضعيت  بنا و غرس با مال مغصوبه ـ اتالف ـ تسبيت ـ استيفاء)

  حقوق تجارت  5

 (قرارداد تجاري ـ قرارداد فروش ـ قرارداد رهن ـ قرارداد ضمان ـ قاعــدهقراردادهاي بازرگاني
ارداد داللــي قــرـ  آثار ضمانت تضامني ـ حقوق ضامن  مسئوليت تضامني ـ انواع ضمانت ـ شرايط و

گري) ـ قرارداد حق العمل كاري (كميسيون)ـ قرارداد حمل و نقل ـ قرارداد بيمه ـ معــامالت (واسطه
ـ مقايسه توقف و اعسار ـ اصطالحات مبحث  ورشكستگي  و تصفيهبورس ـ نمايندگي بازرگاني ـ 

ني اعــالم ورشكستگي ـ تعريف ورشكستگي ـ توقف پس از فوت ـ اعالم ورشكستگي ـ مرجع قانو
ورشكستگي ـ حكم ورشكستگي ـ موارد توقيف ـ اقسام ورشكستگي ـ دعاوي ورشكسته ـ بطــالن 
معامالت ـ حق تعقيب انفرادي ـ تأديه و تأمين مطالبات ـ محروميت از حقوق سياسي ـ تصــفيه امــور 

ي ـ ادامه ورشكستگي ـ تعيين مستثنيات دين و نفقه ـ دعوت بستانكاران و بدهكاران ـ تصفيه اختصار
ها ـ فروش اموال و تقسيم وجوه حاصله ـ كار و اداره اموال ـ رسيدگي به مطالبات و تشخيص بدهي

  مسئوليت مدني و جزائي مدير تصفيه و عضو ناظر ـ مدت تصفيه ـ خاتمه ورشكستگي ـ اعاده اعتبار)
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حقــوق مالكيــت ـــ  47اليحه اصالح قــانون تجــارت مصــوب ســال  هاي سهاميشركت
ـ  انواع مالكيت معنــويـ  ي مختصر حقوق مالكيت معنويتاريخچهـ  مالكيت معنوي( يمعنو

مالكيــت ـ  اقدامات الزم بــراي ثبــت اختــراعـ  مصاديق حقوق مالكيت صنعتي در حقوق ايران
شــرايط آثــار ـ  آثار نوشــته تبــديليـ  هاي آثار ادبي و هنريگونهـ  ادبي و هنري يا حق  مؤلف

شرايط برخورداري از حمايت قانونِ حقوق ـ  نظام حق مالكيت مولفـ  اثرثبت ـ  مورد حمايت
پديــده آورنــده ـ  هاي فكريمدت زمان حمايت از آفريدهـ  قلمرو حق مالكيت مولفـ  مولف

ضوابط تحقــق ـ  نظام حقوق مالكيت صنعتي تجاريـ  جرائم عليه مالكيت معنويـ  اثر سفارشي
  )لفتفاوت حق مخترع و حق موـ  اختراع
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