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• ضرایب دروس

• معرفی رشته حقوق
از جمله رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی می باشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به 
نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی ، حقوق 
بین الملل، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بشر تقسیم می گردد  . هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش 
بال مانع می باشد ولیکن به جهت باالتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه می گردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان 
مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، 

حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بال اشکال است.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه  های دولتی سراسری تا سال ۸۲ به شیوه تستی و تشریحی و در دو مرحله برگزار می گشت و در اسفند ماه از 
داوطلبان آزمون تستی بعمل می آمد و بعد از بررسی پاسخنامه ها و تصحیح اوراق تعدادی از داوطلبان را که باالترین نمره را اکتساب نموده 
بودند )تقریباً چهار برابر ظرفیت( را مجاز به انتخاب رشته و شرکت در آزمون تشریحی می نمودند، ولیکن از سال ۸۲ و همچنین در سال ۸۳ 
آزمون تنها به شیوه تستی برگزار می گردد و اختیار برگزاری آزمون تشریحی را به دانشگاه های که دانشجو پذیرش می نمایند محول نموده اند .
گزینش نهائی و پذیرش دانشجو نیز بر اساس %۲۰ درصد نمره معدل اکتسابی داوطلب در دوره کارشناسی و %۸۰ درصد آزمون علمی )جمع 
نمره اکتسابی در آزمون تستی و مصاحبه برگزار شده از سوی دانشگاه( خواهد بود . بدین صورت که پذیرش نهایی %۸۰ نمره اکتسابی با ۲۰% 

درصد معدل خواهد بود.

• گرایش ها:
1- گرایش حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی

۲- گرایش حقوق محیط زیست
۳- گرایش حقوق مالکیت فکری

4- گرایش حقوق تجارت بین الملل
5- گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

6- گرایش حقوق بین الملل
7- گرایش حقوق عمومی

۸- گرایش حقوق بشر

1- حقوق جزا و جرم شناسی : 1( حقوق جزای عمومی ۲( حقوق جزای اختصاصی ۳( آئین دادرسی کیفری 4( متون فقه 5( متون حقوقی، ضرایب در آزمون سراسری 
به ترتیب : ۲، ۲، ۲، 1، 1 و در آزمون دانشگاه آزاد 1، 1، ۲، 1 1. می باشد .

۲- حقوق خصوصی : 1( حقوق مدنی ۲( حقوق تجارت ۳( آئین دادرسی مدنی 4( متون فقه 5( متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، 1، 1، 1، 1 ضرایب 
آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۳، 1، 1، 1، 1

۳- حقوق مالکیت فکری: 1( حقوق مدنی ۲( حقوق تجارت ۳( متون فقه 4( متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، ۲، 1، ۳/
4- حقوق اقتصادی با مواد و ضرایب رشته حقوق خصوصی

۵- حقوق بین الملل : 1( حقوق بین الملل عمومی ۲( حقوق بین الملل خصوصی ۳( حقوق اساسی 4( حقوق تعهدات 5( متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به 
ترتیب : ۲، 1، 1،  1، ۲ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : 1، 1، 1، 1، 1/

۶- حقوق عمومی : 1( حقوق بین الملل عمومی ۲( حقوق اساسی ۳( حقوق اداری 4( متون فقه 5( متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب : 1، ۲، ۲ 1.، 1 
ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : 1، 1، 1، 1، 1

۷- حقوق محیط زیست: 1( متون حقوقی ۲( حقوق جزای اختصاصی ۳( حقوق بین الملل عمومی 4( حقوق اداری ضرایب آزمون سراسری به ترتیب ۳ ، ۲ ، ۲ ، 1
۸-حقوق تجارت بین الملل: 1( متون حقوقی ۲( حقوق مدنی ۳( حقوق تجارت 4( حقوق بین المل خصوصی 5( حقوق بین الملل عمومی ضرایب در آزمون سراسری 

به ترتیب ۲ ، ۲ ، 1 ، 1 ، 1 
۹- حقوق بشر:1( حقوق بین المللی عمومی ۲( حقوق اساسی ۳( متون حقوقی 4( حقوق تعهدات 5( حقوق جزا 6( حقوق سازمانهای بین المللی ضرایب در آزمون 

سراسری به ترتیب ۲ ، ۳ ، ۲ ، 1 ، 1 ، ۲



۲

نیمه حضوریپردیس خودگردانمجازیپیام نور و غیرانتفاعیشبانهروزانه

۲451۰۰۸۰16۰1755۲حقوق خصوصی

-----1۲سردفتری

--۲۲6155۰ثبت اسناد

-----1۲قرارداد تجاری

-----1۲حمل و نقل

-----1۰فقه و حقوق اسالمی

-----۸فقه و حقوق خصوصی

-74۳۸7۰6۰74حقوق بین الملل

-1717۳1۰۰1۰۰1۲۰جزا و جرم شناسی

-----1۲کیفری اطفال

-----1۲مدیریت کیفر

-----1۲فقه و حقوق جزا

-5۰9۸-9551حقوق عمومی

----1۳۲حقوق بشر

--۸۰-۳۸۲6تجارت بین الملل

• منابع و کتابهای قابل معرفی رشته حقوق

• ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسري

متون حقوقي: 
 Law text 1ـ

 A concise Dictionary of law ۲ـ
GCSE Law ۳ـ

4 بانک تست ماهان
 متون فقه: 

1- متن تحریرالروضه به همراه ترجمه )فقه استداللي سید 
مهدي دادمرزي.

۲- لمعة دمشقیة ترجمة دکتر علي شیرواني
۲- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان

حقوق تجارت: 
1- حقوق تجارت، دکتر ربیعا اسکیني 5 جلد.

۲- قانون تجارت در نظم حقوق کنوني محمد دمیرچیلي. 
۳- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان

 آئین دادرسي مدني:
1- کتاب آئین دادرسي مدني، دکتر عبداهلل شمس ۲ 

جلد.
۲- متن قانون اجراي احکام مدني.

به  مربوط  مواد  و  مدني  دادرسي  آئین  قانون  متن   -۳
دادرسي مدني از قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه  هاي 

عمومي و انقالب مصوب ۸1/7/۲۸.
 حقوق جزاي  عمومي: 

1- حقوق جزاي عمومي، دکتر محمد علي اردبیلي، دو 
جلد، میزان.             

۲- بایسته هاي  حقوق جزاي عمومي، دکتر ایرج نوربها 
ایرج  دکتر  عمومي،  جزاي  حقوق  بایسته هاي    -۳

گلدوزیان، میزان،
4- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان 

حقوق  جزاي  اختصاصي:
انتشارات  ایرج گلدوزیان،  1- حقوق جزاي اختصاصي، 

دانشگاه تهران.
۲- حقوق جزاي اختصاصي، حسین میر محمد صادقي،

۳- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان
آیین دادرسي کیفري: 

1- قانون آئین دادرسي دادگاه  هاي عمومي و انقالب در 
امور کیفري، مصوب 1۳7۸.

و  عمومي  دادگاه  هاي  تشکیل  قانون  اصالح  قانون   -۲
انقالب مصوب 1۳۸1.

۳- آیین دادرسي کیفري، دکتر محمود خالقی.
4-  آیین دادرسي کیفري، دکتر محمود آخوندي ج 1و۲.

5- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان 
 حقوق بین الملل خصوصي:

1- حقوق بین الملل خصوصي، دکتر محمد نصیري.
۲-حقوق بین الملل خصوصي، دکتر سید حسین صفایي.
۳- بایسته هاي  حقوق بین الملل خصوصي، دکتر محمود 

سلجوقي.
4- حقوق بین المللي خصوصي )تعارض قوانین( دکتر 

نجاد علي الماسي.
5- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان 

حقوق تعهدات: 
1- قانون مدني در نظم حقوق کنوني، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲- اعمال حقوقي دکتر کاتوزیان.

۳- وقایع حقوقي دکتر ناصر کاتوزیان.
4- قانون مسئولیت مدني

5- جزوة حقوق مدني ۳ و 4 دکتر درودیان استاد دانشگاه 
تهران.

6- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان 
 حقوق بین الملل عمومي: 

1- حقوق بین المللي عمومي: دکتر محمد رضا ضیایي 
بیگدلي چ، گنج دانش.

۲- جزوة حقوق بین الملل عمومي دکتر بیگ زاده استاد 
دانشکده حقوق شهید بهشتي.

۳- بایسته هاي  حقوق بین المللي عمومي ، دکتر رضا 
موسي زاده، چ ، میزان.

4- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان 
 حقوق اساسي: 

1- حقوق اساسي دکتر سید محمد هاشمي ۲ جلد.
۲- قانون اساسي.

۳- بایسته هاي  حقوق اساسي دکتر ابوالفضل قاضي.
4- جزوه ماهان  و بانک تست ماهان 

حقوق اداري:
1- حقوق اداري دکتر عبدالحمید ابوالحمد.

۲- حقوق اداري دکتر منوچهر مؤتمني طباطبایي.
۳- حقوق اداري دکتر رضا موسي زاده. 

4- جزوة حقوق اداري دکتر اردشیر امیرارجمند استاد 
دانشکده حقوق شهید بهشتي.

5- بانک تست ماهان 



۳

کالسهای حضوری ماهان براساس آخرین تغییرات اعمال شده در 
دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور در ۲ دوره تابستان و پائیز 
و دوره نکته و تست مخصوص دانشگاه سراسری و دوره زمستان 

مخصوص دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می گردد.

چرا کالس های حضوری ماهان:
1- استفاده از برترین اساتید حوزه تحصیالت تکمیلی

۲- تقویم آموزشی مدون ساالنه جهت انتخاب آزادانه دانشجویان با 
هر نوع شرایط

۳- طرح درس یکسان برای درس های مختلف به منظور هماهنگی 
آموزش و سنجش

4- آزمونک کالسی اینترنتی به صورت طبقه بندی شده و ارائه کارنامه
5- دوره ویژه نکته و تست با هدف جمع بندی یک ماهه قبل از کنکور

6- همراهی رتبه های برتر سالهای گذشته ماهان جهت ارائه مشاوره 
تخصصی حضوری و اینترنتی

7- ارائه خدمات پورتال ماهان شامل پرسش و پاسخ، تاالر گفتگو 
با دانشجویان هم رشته در دانشگاه های مختلف، ارتباط با اساتید، 

شرکت در آزمونک کالسی و ...
۸- فضای آموزشی مستقل جهت برگزاری کالس ها در موقعیت 

مرکز شهر
9- استفاده مناسب از تکنولوژی آموزشی نظیر ویدئو پروژکتور و ...

1۰- خدمات رفاهی کالسها نظیر: سالن مطالعه، سایت، نمازخانه، کافی شاپ و...

آزمون های آزمایشی ماهان به منظور آشنایی با نحوه ی طراحی 
سواالت کنکور و با باالترین جامعه آماری در سراسر کشور برگزار 
می گردد. آزمون های ماهان با ۳ رویکرد آموزشی، سنجشی، شبیه 
سازی و به صورت ۸ مرحله حضوری، 4 مرحله خودسنجی و 

4 مرحله اینترنتی برگزار می گردند.

آنچه آزمون های آزمایشی ماهان را متفاوت میکند:
1. باالترین جامعه آماری )17۰ دفتر نمایندگی در سراسر کشور(

)با  سنجش  سازمان  های  آزمون  با   )%۸5/7( تشابه  باالترین   .۲
مستندات قابل ارائه(

۳. وجود ۳ رویکرد جداگانه در برگزاری آزمون ها

4. طراحی تست ها توسط گروه علمی )دپارتمان تخصصی( هر رشته
5. 4 مرحله آزمون خودسنجی در منزل )فقط در ماهان(

6. آزمون های اینترنتی )4 مرحله( در سراسر کشور با باالترین جامعه 
آماری

7. نکات کلیدی آزمون بعدی )آنچه برای آزمون بعد باید بدانیم( 
)فقط در ماهان(

۸. جدول درجه سختی سواالت هر آزمون )فقط در ماهان(
9. پیام مشاور در هر مرحله از آزمون )فقط در ماهان(

1۰. کارنامه تحلیلی با 1۲ رویکرد متفاوت )فقط در ماهان(

)با آزمون های ماهان خود و رقبایتان را بسنجید.(

ری
ـو

ــ
ضـ

ح

ـی
رنت

ینت
ا
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نظر به استقبال دانشجویان و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از جزوات مکاتبه ای و در راستای توسعه خدمات و 
افزایش کیفیت خدمات غیر حضوری در سال 9۲، بسته های آموزشی مرجع ماهان با ویژگی منحصر به فرد تهیه 

و در اختیار داوطلبان عزیز قرار می گیرد.
اساتید، رتبه های برتر ماهانی با تالش های مستمر و پی گیرانه خود بر اساس سرفصل های سازمان سنجش و 

آخرین تغییرات عنوان شده، جزوات آموزشی را بازبینی، ویرایش و تولید نموده اند.
شرح درس کامل سرفصل ها به همراه سواالت و تست های تألیفی در هر یک از جزوات این امکان را برای 
دانشجویان فراهم می نماید تا به جای اینکه کتابها و منابع مختلف را مطالعه نمایند به صورت منسجم و هدفمند از 

جزوات آموزش غیرحضوری ماهان بهره مند شوند.
نکته ها و تست های پرتکرار کاربردی در هر فصل و پایان فصل های جزوات، داوطلبان را با اهمیت نکته ها و تست 

های کنکور آشنا می نماید تا بتوانند درصد و رتبه های بهتری را در کنکور کسب نمایند.
داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در سال جاری با خرید بسته های آموزشی مرجع ماهان )ویرایش 9۲( ضمن 

دریافت جزوات مکاتبه ای غیرحضوری از هدایای ویژه زیر برخوردار می گردد.

DVD بهترین های برنامه تلویزیونی صعود
و  صدا  همکاری  با  ماهان  آزاد  عالی  آموزش  موسسه 
ویژه  تولید  به  اقدام  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
مخصوص  و  تکمیلی  تحصیالت  حوزه  در  ای  برنامه 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نمود که »صعود« نام 
گرفت. صعود برنامه ای است که به صورت تخصصی به 
بررسی مسائل مربوط به قبولی در کنکور کارشناسی 
بار است که  اولین  ارشد و دکتری می پردازد و برای 
از صدا و سیمای جمهوری اسالمی  برنامه ای  چنین 

ایران پخش می شود.

DVD بهترین های برنامه صعود در قالب مولتی مدیا 
گلچینی است از بهترین قسمت های برنامه صعود طی 
سال 91 شامل بیش از 6۰ ساعت برنامه که به تفکیک 
هر رشته در قالبی جذاب و کاربردی آماده گشته است.

DVD مباحث مطرح شده در این
• انتخاب رشته

• راهنمایی و مشاوره درخصوص بازار کار
• پاسخنامه تشریحی آزمون سال 91 و 9۲
• تحلیل کنکور سراسری کارشناسی ارشد

• معرفی رشته های کنکور کارشناسی ارشد و مشاوره

DVD تصویری آموزش زبان عمومی
از آنجائیکه زبان عمومی در کلیه رشته گرایش های کنکور 
کارشناسی ارشد نقش بسزایی دارد و با توجه به ضعف عمومی 
دانشجویان در آموزش زبان عمومی، دانشجویان می توانند 
ضمن استفاده از کتاب زبان عمومی از DVD تصویری ویژه 
آموزش زبان که توسط استاد رمضانی )استاد انحصاری ماهان( 
تدریس شده است در استودیوی اختصاصی ماهان شامل 15 

ساعت کالس همراه با بیش از 5۰ اسالید موضوعات درسی 
مطروحه بهره مند شوند.

ویژگی DVD زبان
• تلفظ لغات

• توضیح تشریحی نکات گرامری
• توضیح تشریحی درخصوص جمله واژه های زبان انگلیسی

• نمونه تست و پاسخنامه

فلش کارت زبان عمومی
درصد باالی زبان انگلیسی همواره یکی از دغدغه ها و رموز 
موفقیت رتبه های تک و دو رقمی در کنکور کارشناسی ارشد 
می باشد و بی شک در اکثر رشته ها، زبان انگلیسی جزء 

دروس رتبه ساز کنکور است.
براساس تحقیقات علمی در سطح جهان استفاده از فلش 
کارت در بعضی از دروس مانند زبان، یادگیری را تا %۸۰ 
افزایش می دهد و مهمترین ویژگی در یادگیری فلش کارت 
فقط خواندن لغات نیست، با توجه به حمل و نقل و اندازه 

مناسب فلش کارت، مرور و تکرار منجر به تسلط در درک 
معانی لغات می شود.

از همین جهت در بسته های آموزشی مرجع ماهان تصمیم 
گرفتیم با طراحی و چاپ فلش کارت زبان انگلیسی عمومی  
با بیش از 66۰ واژه پرکاربرد زبان عمومی )با توجه به منابع 
و مطالعه دقیق کنکور کارشناسی ارشد در سال های پیش( 
در سه سطح تهیه نمائیم که به صورت رایگان در اختیار شما 

قرار  میگیرد.

بسته های آموزشی مرجع)ویرایش۹۲(

۹۲
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  المواضعةبيع ) 4  المساويةبيع ) 3  المرابحةبيع ) 2  التوليةبيع ) 1
  ماهان آمده است 91سال  6از اين سوال با شباهت زياد در آزمون.  
؟باشد نميآدام مورد صحيح  -٣٨
 .آند مرابحه بيعي است آه فروشنده سرمايه و سود را تعيين مي) ١
 .آند مواضعه بيعي است آه فروشنده سرمايه و ضرر خود را تعيين مي) ٢
 .آند مساومه بيعي است آه فروشنده سرمايه و ضرر خود را تعيين مي) ٣
توليه بيعي است آه مبيع به همان مقداري آه خريده شـده فروختـه) ۴

  .گردد مي

در فضای رقابتی کنکور تحصیالت تکمیلی، دغدغه هر داوطلب استفاده از خدمات و منابع موسسه ای است که بیشترین شباهت را با کنکور 
کارشناسی ارشد داشته باشد.

ماهان همه ساله تطبیق و تشابه خدمات ارائه شده خود را با کنکور کارشناسی ارشد سراسری طی یک فرایند علمی و کارشناسی توسط تیمی که 
در آن اساتید و رتبه های برتر و کارشناسان آموزش حضور دارند، بررسی و اعالم می کند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که جزوات و آزمون های ماهان به طور کامل و 1۰۰% با سرفصل های سازمان سنجش مطابقت دارد.
در سال 91 آزمون های ۸ مرحله ای ماهان با کنکور کارشناسی ارشد با میانگین ۸5/7% تشابه همراه بود. میانگین ۸5/7% تشابه از این جهت تشابه 
قابل توجهی با استانداردهای )کنکور ارشد( می باشد که اگر داوطلبی در رشته های مختلف موفق به کسب میانگین ۳9/7% تا 64/۳% گردد، می 

تواند در دانشگاه دلخواه خود قبول شود.

۵

• نمونه تحلیل کنکور سال۹۲

• تطبیق و تشابه چیست؟



۶

• نمونه کارنامه ۹1 و ۹۲

• تحلیل کارنامه:
در باال تعدادی نمونه کارنامه از رتبه های مختلف کنکور آورده شده است، الزم به ذکر است که در نحوه محاسبه ستون میانگین درصد، ضرایب 
دروس لحاظ شده است. پس از آن که درصد های فرد در هر درس محاسبه می شود، تراز دواطلب در هر درس محاسبه میشود و سپس تراز کل 

از میانگین وزنی تراز همه دروس محاسبه می شود و سپس رتبه داوطلب بر اساس تراز کل فرد نسبت به تراز دیگر  داوطلبین تعیین می شود.
داوطلبین باید به این نکته توجه کنند 

دروس در کنکور از نظر اهمیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1-درس هایی که دارای ضرایب باالیی در گرایش می باشند 

۲-درس هایی که دارای میانگین پایین تری نسبت به سایر دروس در بین داوطلبین می باشند.
مشاوره درسی مناسب می تواند به شما در تشخیص و برنامه ریزی مطالعه برای این دروس یاری نماید.

درصد زبان ترازرتبه
تخصصی

درصد متون 
حقوقی 
به زبان 
انگلیسی

درصد حقوق 
مدني

درصد 
حقوق 
تجارت

درصد ائین 
دادرسي 

مدني

درصد متون 
فقه

درصد 
حقوق مدني 

تعهدات 

درصد حقوق 
بین الملل 
خصوصي

خصوصی و 
19۸۸۰ اقتصادی

6۸/۸9۸۰/۰۰7۳/۳۳7۳/۳۳9۲/9۸91/11۲۸/۸9
مالکیت 
19۸۸۰فکری

تجاری 
اقتصادی 
بین المللی

۳۸665

 درصد
اصول فقه

 درصد
 آئین

دادرسی

 درصد حقوق
اساسی

 درصد
 حقوق
اداری

 درصد حقوق
 بین الملل
عمومی

 درصد حقوق
جزا

 درصد متون
فقه

 درصد
زبان تراز رتبه گرایش
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