وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

گروه آموزشی وکیل راهنما
موسسه آموزش عالی آزاد خالقان جوان

برنامه بودجه بندی آزمون های آزمایشی
وکالت 8931
بسمه تعالی
داوطلبین گرامی در خصوص بودجه بندی آزمون های آزمایشی وکالت و قضاوت  8931گروه آموزشی وکیل راهنما لطفا نکات ذیل را
مد نظر قرار دهید:
 -1منابع طرح سوال در خصوص داوطلبین حضوری که در کالس های آموزشی شرکت می نمایند جزوه کالسی است که توسط
اساتید وکیل راهنما ارائه می گردد ،لذا این دسته از داوطلبین نیازی به مطالعه کتب مرجع ندارند.
 -2با توجه به اینکه سرفصل آزمون های آزمایشی از چارت کالسهای درسی جلوتر است لذا داوطلبین فوق می توانند جهت
پیش مطالعه و حضور با آمادگی بیشتر در آزمونها ،از انتشارات موسسه جزوه دوره قبل را تهیه نمایند.
 -3در خصوص آن دسته ا ز داوطلبینی که امکان حضور در کالس های حضوری را ندارند ،جهت مطالعه در هر مرحله فصل های
مربوطه از کتب مرجع معرفی گردیده است.
 -4بودجه بندی شامل  93مرحله آزمون حضوری است که مرحله تعیین سطح در  8937/80/07برگزار و آزمون آخر نیز به
صورت جامع در مورخه  8931/3/8برگزار می گردد.
 -5بودجه بندی آزمون به نوعی طراحی شده است که به موجب آن داوطلب کلیه دروس را پنج دور کامل به صورت آهسته و
پیوسته مورد مطالعه و آزمون قرار دهد .لذا سعی بر این باشد که از برنامه آزمون عقب نمانید!
 -6پاسخنامه آزمون ها به صورت تشریحی و بسیار مفصل بوده که با عنوان «گنجنامه» ارائه می شود .از آنجایی که نکات تستی
و آزمونی بسیاری در آنها گنجانده می شوند و در هر مرحله از آزمون سواالتی نیز از گنجنامه آزمون مرحله قبل مطرح می
شود لذا مقتضی است با اهمیت بیشتری به مطالعه آن بپردازند.
موفق ،پیروز و سربلند باشید.
گروه آزمون
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تاریخ برگزاری جمعه 8937/80/7

برگزاری آزمون تعیین سطح
حقوق مدنی  :مواد  8تا  819قانون مدنی
قانون آئین دادرسی مدنی :مواد  8تا 77
حقوق تجارت :مواد  8تا  73الیحه قانون تجارت
اصول فقه( :وضع الفاظ +اوامر +نواهی)
حقوق جزا :مواد  8تا  853قانون مجازات اسالمی
آئین دادرسی کیفری :مواد 8تا 39
نام درس

تاریخ برگزاری :جمعه 8931/81/ 81

آزمون مرحله اول

حقوق مدنی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی :مواد  8تا .813
قوانین خاص :قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  8971و اصالحات بعدی  +قانون تشکیالت و
اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب .8939
جزوه کالسی :مباحث مربوط به مواد فوق.
کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب استاد شهبازی

آیین دادرسی
مدنی

مواد  8تا  + 3مواد  98تا  77ق.آ.د.م
قانون خاص :قانون وکالت 8985
مباحث مربوط به مواد فوق از جزوه کالسی.
کتاب :مباحث ذیل از جلد  8بنیادین دکتر شمس
مقدمه  +بخش اول :سازمان قضاوتی  +بخش دوم :فصل اول )مفهوم دعوا و + (....فصل دوم :شرایط اقامه دعوا
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان.

حقوق تجارت

اصول فقه

قانون تجارت :مواد  8تا  + 30اسم تجارتی (مواد  573تا  513ق.ت)  +شخصیت حقوقی (مواد  519تا  538ق.ت(+
مقررات نهایی )مواد  533تا  300ق.ت).
قانون مدنی :مواد  8337تا  8900مربوط به دفاتر تجاری.
جزوه :مباحث فوق از جزوه کالسی.
کتاب :مباحث ذیل از کتاب دکتر اسکینی
کلیات ،معامالت تجاری ،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری( ،به استثنای مباحث داللی ،حق العمل کاری ،تصدی به حمل
و نقل ،عاملی).
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان.
کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛
مبانی استنباط حقوق اسالمی )بررسی تاریخی)  +تعریف ،موضوع و فایده اصول فقه  +وضع الفاظ.
مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی.
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حقوق جزا

آیین دادرسی
کیفری
نام درس

حقوق مدنی

آیین
دادرسی مدنی

حقوق تجارت

جزای عمومی :8
اصول و کلیات مواد 8تا ،89شروع به جرم مواد  833تا  ،837عنصر روانی مواد  877و  ،875اسباب اباحه مواد ،853
 853تا  735 ،853تا 737قانون مجازات اسالمی.
قانون خاص :قانون جرایم رایانه ای.
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری.
کلیات آ.د.ک و مرحله کشف جرم
قانون آ.د.ک :مواد  8تا  7و  31تا  + .39قانون حفظ حقوق شهروندی
مباحث مربوطه از جزوه کالسی
کتاب تست :خانم شادی عظیم زاده
تاریخ :جمعه 8931/81/ 18

مرحله دوم

مواد  8تا  381از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
قانون خاص :قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب 8913
قانون تملک آپارتمان مصوب 8979با اصالحات بعدی و آئین نامه اجرائی آن.
کتاب اعمال حقوقی )دوره مقدماتی) تألیف دکتر ناصر کاتوزیان از ابتدا تا انتهای مبحث معامله به قصد فرار از دین
مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مربوط به مواد فوق الذکر از کتاب استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  8تا  + 77مواد  851تا  877ق.آ.د.م  +قانون خاص( :مواد  8تا  99قانون دیوان عدالت اداری مصوب  + 8933قانون
افراز و فروش امالک مشاع و آئین نامه اجرائی آن).
جلد  8بنیادین دکتر شمس :فصل سوم از بخش دوم (انواع دعوای) +بخش سوم )صالحیت مراجع حقوقی و اختالف در
صالحیت(  +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.
مواد  8تا  + 30اسم تجارتی (مواد  573تا  513ق.ت)  +شخصیت حقوقی (مواد  519تا  538ق.ت( +مقررات نهایی
)مواد  533تا  300ق.ت) + .داللی) مواد  995تا  957ق.ت)  +حق العمل کاری (مواد  957تا  973ق.ت(  +قرارداد
حمل و نقل (مواد  977تا  937ق.ت( +قائم مقام تجارتی وسایر نمایندگان تجارتی (مواد  935تا  708ق.ت( +ضمانت
(مواد  703تا  783ق.ت)  +قانون خاص :قانون راجع به دالالن 8987
 +قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و عالئم تجاری 8913
کتاب کلیات ،معامالت تجاری ،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری ،تألیف دکتر اسکینی  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان + .نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مبانی استنباط حقوق اسالمی )بررسی تاریخی( تعریف،
موضوع و فایده اصول فقه  +وضع الفاظ  +اوامر  +نواهی  +جزوه کالسی).
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای عمومی :3
مجازات های اطفال مواد  11تا  ،35سردستگی ،معاونت و مشارکت مواد  835تا  ،890مسئولیت مواد  870تا ،879
عوامل رافع مسئولیت مواد  873تا  859 ،858تا  855قانون مجازات اسالمی .قانون خاص ) :قانون مبارزه با مواد مخدر
همراه با آخرین اصالحات(.
تست های موضوعی از کتاب استاد نور محمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
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آیین دادرسی
کیفری

نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی
مدنی

حقوق تجارت

مرحله تعقیب جرم )دعوای عمومی – شرایط تعقیب بعضی از جرایم – موانع موقتی تعقیب -موارد سقوط دعوی عمومی
– وظایف و اختیارات دادستان شهرستان و دادستان کل کشور).
قانون آ.د.ک :مواد  1تا  89و 33تا  37و  37تا  11و  355تا  338و مواد  738تا  735و  311تا  + 339مواد 33
تا  887از قانون مجازات اسالمی.
قانون خاص :قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
مباحث مربوطه از جزوه کالسی
کتاب تست :خانم شادی عظیم زاده
تاریخ :جمعه 8931/88/ 5

مرحله سوم

مواد  383تا  900از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
کتاب اعمال حقوقی (دوره مقدماتی) از اول آثار قرارداد تا انتهای مبحث اقاله.
تست های مربوطه از کتاب تست دکتر شهبازی + .نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  71تا  + 33مواد  37تا  + 19مواد  773تا  759ق.آ.د.م  +قانون خاص( :مواد  97تا  73قانون دیوان عدالت
اداری مصوب(8933
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش اول :فصل اول :اقامه دعوا (دادخواست  +مواعد  +ابالغات(  +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.
مواد  8تا  73الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  + 8977قانون خاص) :قانون نحوه انتشار اوراق
مشارکت مصوب سال + 8973قانون ثبت شرکتها (8980
باب اول (کلیات( از کتاب شرکت های تجاری جلد اول (کلیات ،شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود،
تألیف دکتر اسکینی ( +شرکت های تجاری جلد دوم (شرکت سهامی عام و خاص) ،تألیف دکتر اسکینی :فصل اول؛
(معرفی شرکت) فصل دوم ( +تشکیل شرکت)  +فصل سوم( ،اوراق مشارکت)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛ مباحث مفهوم و منطوق  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای عمومی  9بخش  :8مجازات ها ،تخفیف ،تعویق ،تعلیق ،نیمه آزادی ،آزادی مشروط .مواد  87تا  37قانون مجازات
اسالمی.
قانون خاص :قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد «علی الخصوص مواد ،87 ،5
.»95 ،97 ،35 ،37
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
کیفری

ادعای خصوصی مواد  3و  80و  87تا  30و  13و  883قانون آیین دادرسی کیفری
مرحله تحقیقات مقدماتی ) اصول حاکم  ،ویژگی ها  ،آشنایی با مقامات تحقیق  ،جهات قانونی شروع به تحقیق و بررسی
اختیارات و صالحیت بازپرس و مهمترین اقدامات تحقیقی(.
مواد  13الی  383و مواد  905و  953قانون آیین دادرسی کیفری.
مباحث مربوطه از جزوه کالسی
کتاب تست :خانم شادی عظیم زاده
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نام درس

تاریخ :جمعه 8931/88/ 81

مرحله چهارم

حقوق مدنی

مواد  908تا  997از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان  +بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسالمی
مواد عمومی دیات (علی الخصوص فصل اول ،فصل دوم ،فصل چهارم و فصل ششم).
قانون خاص  :قانون مسئولیت مدنی مصوب  + 8993قانون بیمه اجباری مصوب .8935
کتاب مسئولیت مدنی دکتر صفایی – دکتر رحیمی چاپ جدید  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
مدنی

مواد  39تا  + 807مواد  335تا  + 907مواد  503تا  537ق.آ.د.م  +قانون خاص ( :مواد  10تا  803قانون دیوان عدالت
اداری مصوب  + 8933قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ( .8937
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش اول؛ فصل دوم :دادرسی  +فصل سوم :تصمیمات دادگاه ،اعم از حکم ،قرار ،تصمیم
حسبی و  ... +هزینه دادرسی و اعسار  +مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد  +مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.

حقوق تجارت

مواد  79تا  853الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب .8977
شرکت های تجاری جلد دوم (شرکت سهامی عام و خاص) ،تألیف دکتر اسکینی :فصل چهارم؛ (ارکان شرکت(؛ بخش
اول :مجمع عمومی +بخش دوم :اداره شرکت  +بخش سوم :کنترل شرکت  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛ مبحث عام و خاص  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای عمومی  9بخش  :3جایگزین های حبس ،عوامل سقوط مجازات ،تعدد ،تکرار ،مواد  37تا  33 ،17تا 898 ،838
تا  893قانون مجازات اسالمی .قانون خاص :قانون مبارزه با قاچاق انسان.
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
کیفری

مرحله تحقیقات مقدماتی (ادامه مهمترین اقدامات تحقیقی و قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی ،آخرین اقدامات
بازپرس و دادستان و تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان) و بررسی جایگاه وکیل مدافع
مواد  387تا  331 - 357تا  333 - 333تا  317و مواد  71و  830و  838و  973و  958و  915قانون آیین
دادرسی کیفری
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی
مدنی

تاریخ :جمعه

مرحله پنجم

8931/88/ 12

مواد  991تا  751 + 757تا  737 + 739تا  + 735مواد  371تا  + 359مواد  753تا  + 770مواد  735تا  107از قانون
مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
عقود معین از کتاب های دوره مقدماتی تألیف دکتر کاتوزیان :عقد بیع( +خیارات از بخش پایانی قواعد عمومی قراردادها)،
بیع شرط ،معاوضه ،قرض ،صلح ،هبه  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  905تا  + 903مواد  990تا  935ق.آ.د.م  +قانون خاص) :مواد  807تا  837قانون دیوان عدالت اداری مصوب
.(8933
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش دوم؛ فصل اول :طرق عادی شکایت از آراء :واخواهی  +تجدید نظر خواهی  +مباحث
فوق از جزوه کالسی.
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تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.

حقوق تجارت

مواد  857تا  900الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  .8977قانون خاص :قانون بازار اوراق بهادار.8917
شرکت های تجاری جلد دوم )شرکت سهامی عام و خاص( ،تألیف دکتر اسکینی :فصل پنجم؛ (حیات شرکت)؛ بخش
اول :عملکرد سود و زیان +بخش دوم :تغییر اساسنامه  +بخش سوم :تغییرات سرمایه  +بخش چهارم :تبدیل شرکت +
فصل ششم ( :انحالل شرکت)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله
قبل

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مبحث مطلق و مقید ،مجمل و مبین +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای اختصاصی 8بخش  :8جنایات و قصاص .مواد  330تا  977قانون مجازات اسالمی .قانون خاص :قانون مبارزه با
اسید پاشی.
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
کیفری

نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی
مدنی

حقوق تجارت

اصول فقه

تشکیالت و صالحیت دادگاههای کیفری مواد  337تا  + 987احاله  781تا  730قانون آیین دادرسی کیفری
قانون خاص  :آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
تاریخ :جمعه 8931/81/ 81

مرحله ششم

مواد  733تا  587و مواد  581تا  303از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان  +قانون خاص :قوانین روابط
مؤجر و مستأجر مصوب  8953و .8973
عقود معین از کتاب های دوره مقدماتی تألیف دکتر کاتوزیان :عقود اجاره ،مزارعه ،مساقات ،مضاربه ،جعاله و شرکت.
 +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  933تا  + 783مواد  787تا  + 735مواد  733تا  778ق.آ.د.م.
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش دوم؛ فصل دوم :طرق فوق العاده شکایت از آراء :فرجام خواهی  +اعتراض شخص
ثالث  +اعاده دادرسی  +مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.
مواد  37تا  333قانون تجارت مصوب . 8988
شرکت های تجاری جلد اول )کلیات) ،شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود ،تألیف دکتر اسکینی :فقط
باب دوم :شرکت های اشخاص دفتر اول؛ قواعد مشترک دفتر دوم؛ انواع شرکتهای اشخاص  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی مبحث ادله استنباط احکام )مباحث قرآن ،سنت ،اجماع
و قیاس(  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
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حقوق جزا

آیین دادرسی
کیفری
نام درس

جزای اختصاصی  8بخش  :3مبحث؛ جنایات و قصاص .مواد  975تا  777قانون مجازات اسالمی .قانون خاص) :قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز(.
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
شیوه رسیدگی در دادگاه) بخش کیفری ، 3کیفری  ، 8انقالب و اطفال و نوجوانان) ،رد دادرس ،رأی
غیابی و واخواهی مواد  991تا  738 - 787تا  735قانون آیین دادرسی کیفری
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
تاریخ :جمعه 8931/81/11

مرحله هفتم

حقوق مدنی

مواد  307تا  377و مواد  357تا  758و مواد  778تا  737از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
عقود معین از کتاب های دوره مقدماتی تألیف دکتر کاتوزیان :عقود ودیعه ،عاریه ،قمار و گروبندی ،وکالت ،ضمان ،حواله،
کفالت و عقد رهن  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
مدنی

مواد  17تا  + 33مواد  805تا + 807مواد  890تا  + 870مواد  878تا  879ق.آ.د.م  +قانون خاص) :قانون شورای حل
اختالف مصوب.)8937
جلد  9بنیادین دکتر شمس :بخش اول؛ فصل اول :ایرادات  +فصل دوم :دفاع به معنای اخص  +فصل سوم :دعوای متقابل
 +بخش دوم :طواری غیر مربوط به ادله :فصل اول( :دعاوی طاری)  +فصل دوم( :طواری مربوط به جریان دادرسی) +
مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.

حقوق تجارت

مواد  339تا  903قانون تجارت مصوب . 8988
حقوق تجارت اسناد تجاری ،تألیف دکتر اسکینی :باب اول :برات )فصل اول تا هفتم)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مباحث ادله استنباط احکام (مباحث مربوط به عقل «
مقدمه واجب ،اذن در شئ ،قاعده استصالح ،قاعده استحسان ،قاعده سد ذرایع ،عرف و عادت» ) +امارات  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

مباحث حدود و دیات؛ مواد 387 :تا  311و  771تا  737قانون مجازات اسالمی .قانون خاص  ) :قانون سقط درمانی
 + 8917قانون مجازات استفاده ی غیر مجاز از عناوین علمی.( 8911
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
کیفری

مراجع رسیدگی کننده مجدد و اعتراض به آرا  ،شیوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان  ،شیوه رسیدگی در دیوان
عالی کشور ؛ اعاده دادرسی عام و خاص  ،مواد  733تا  719قانون آیین دادرسی کیفری
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

نام درس

تاریخ :جمعه 8931/8/82

مرحله هشتم
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حقوق مدنی

مواد  101تا  + 137مواد  135تا + 130مواد  353تا  + 8099مواد  8307تا  8353از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
دکتر کاتوزیان.
مباحث اخذ به شفعه و وصیت ازکتاب دکتر کاتوزیان  +مباحث مربوط به اشخاص و محجورین از کتاب اشخاص و
محجورین دکتر صفایی .
جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
مدنی

مواد  801تا  + 833مواد  873تا  + 855مواد  871تا  + 839مواد  980تا  + 935مواد  757تا  508ق.آ.د.م.
جلد  9بنیادین دکتر شمس :بخش سوم؛ آیین های ویژه (دادرسی فوری  +تأمین خواسته  +تأمین دلیل  +سازش +
)بخش چهارم :داوری
 +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.

حقوق تجارت

مواد  907تا  997قانون تجارت مصوب  + 8988قانون خاص) :قانون صدور چک مصوب  8955و اصالحات )8937
حقوق تجارت اسناد تجاری ،تألیف دکتر اسکینی :باب دوم :سفته ،قبض انبار ،اسناد در وجه حامل  +باب سوم:
چک  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛ مباحث اصول عملیه )اصل برائت ،اصل تخییر ،اصل
احتیاط و اشتغال(  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای اختصاصی ) 3سرقت ،خیانت در امانت ،کالهبرداری ،صدور چک بالمحل( مواد  358تا  370 ،337تا  377از قانون
تعزیرات .قانون خاص:
( قانون اعمال نفوذ ناروا بر خالف حق و مقررات قانونی ،قانون منع اخذ پورسانت در معامالت خارجی ،قانون راجع به
انتقال مال غیر ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  ،اختالس و کالهبرداری و قانون صدور چک با اصالحات سال
.)8937

آیین دادرسی
کیفری
نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی
مدنی

اجرای احکام کیفری مواد  717تا  551قانون آیین دادرسی کیفری
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
تاریخ :جمعه 8931/8 /19

مرحله نهم

مواد  138تا  + 373مواد  350تا  355از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
کتاب دکتر کاتوزیان ،مبحث ارث  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  837تا  + 308مواد  303تا  331ق.آ.د.م  +مواد  8317تا  8905قانون مدنی . +قانون خاص) :مواد مهم قانون
اجرای احکام مدنی)8953
ادله اثبات دعوا (بنیادین) دکتر شمس :بخش نخست؛ مفاهیم و قواعد عام  +بخش دوم؛ اقسام دلیل :فصل نخست؛
(اسناد)  +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.
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حقوق تجارت

مواد  783تا  + 793مواد  578تا  530قانون تجارت مصوب  + 8988قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب 8981
حقوق تجارت ورشکستگی ،تألیف دکتر اسکینی :مقدمه  +باب اول :ورشکستگی (دفتر اول و دوم)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی  ،مباحث اصول عملیه (اصل استصحاب)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای اختصاصی ) 9تعزیرات(؛ مواد  731تا  331 ،350و  375 ،333تا  735از قانون تعزیرات +قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری .قانون خاص) :قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر + 8937
قانون حمایت از خانواده .(8938

آیین دادرسی
کیفری
نام درس

حقوق مدنی

ادله اثبات ؛ دادرسی جرایم نیروهای مسلح  ،هزینه دادرسی  ،سایر مقررات
مواد  981الی  997آ.د.کیفری و مواد  830الی  389قانون مجازات اسالمی  +مواد  578تا  371؛  553تا  535؛ 533
تا  570ق.آ.د.ک
نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
تاریخ :جمعه 8931/1/ 2

مرحله دهم

مواد  8097تا  8303از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان  +قانون خاص) :قانون حمایت از خانواده
مصوب  8959و (8938
کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی– امامی ،چاپ جدید  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
مدنی

اقرار( :مواد  303تا  305ق.آ.د.م و مواد  8353تا  8319ق.م +گواهی )شهادت(  -مواد  333تا  377ق.آ.د.م و مواد
 8903تا  8930قانون مدنی  +معاینه ی محل و تحقیق محلی :مواد  371تا  353ق.آ.د.م  +کارشناسی :مواد  357تا
 333ق.آ.د.م  +سوگند )قسم( مواد  370تا  313ق.آ.د.م و مواد  8935تا  8995ق.م  +امارات  8938تا 8937
قانون مدنی  +نیابت قضائی مواد  330تا  337ق.آ.د.م.
ادله اثبات دعوا )بنیادین( دکتر شمس :بخش دوم؛ اقسام دلیل :فصل دوم؛ )گواهی(  +فصل سوم؛ )سوگند(  +فصل
چهارم؛ )اقرار(  +فصل پنجم؛ )کارشناسی( فصل ششم؛ )معاینه ی محل و تحقیق محلی(  +فصل هفتم؛ )امارات( +
جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.

حقوق تجارت

مواد  770تا  + 570مواد  538تا  575قانون تجارت مصوب . 8988
حقوق تجارت ورشکستگی ،تألیف دکتر اسکینی :مقدمه  +باب دوم :تصفیه امور ورشکسته )دفتر اول ،دوم و سوم(+
جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون
مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مبحث تعارض ادله؛ از ابتدای گفتار تا انتهای مبحث
تراجیح  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
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حقوق جزا

مرور قوانین خاص :قانون مبارزه با پولشویی ،قانون مبارزه با قاچاق انسان ،الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید،
قانون حمایت از خانواده ،قانون جرایم رایانه ای ،قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصالحات ،قانون مجازات اخاللگران
در نظام اقتصادی

آیین دادرسی
کیفری

قوانین خاص کیفری( -8قانون دادرسی الکترونیکی  -3،قانون دادرسی جرایم رایانه ای ؛  -9آیین نامه ویژه روحانیت،
 -7قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  -5قانون شورای حل اختالف و سایر قوانین خاص مرتبط)
نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

نام درس

تاریخ :جمعه 8931/1/ 11

مرحله یازدهم

حقوق مدنی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی :مواد  8تا .813
قوانین خاص :قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  8971و اصالحات بعدی  +قانون تشکیالت و
اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب .8939
جزوه کالسی :مباحث مربوط به مواد فوق.
کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب استاد شهبازی

آیین دادرسی
مدنی

مواد  8تا  + 3مواد  98تا  77ق.آ.د.م
قانون خاص :قانون وکالت 8985
مباحث مربوط به مواد فوق از جزوه کالسی.
کتاب :مباحث ذیل از جلد  8بنیادین دکتر شمس
مقدمه  +بخش اول :سازمان قضاوتی  +بخش دوم :فصل اول )مفهوم دعوا و + (....فصل دوم :شرایط اقامه دعوا
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان.

حقوق تجارت

قانون تجارت :مواد  8تا  + 30اسم تجارتی (مواد  573تا  513ق.ت)  +شخصیت حقوقی (مواد  519تا  538ق.ت(+
مقررات نهایی )مواد  533تا  300ق.ت).
قانون مدنی :مواد  8337تا  8900مربوط به دفاتر تجاری.
جزوه :مباحث فوق از جزوه کالسی.
کتاب :مباحث ذیل از کتاب دکتر اسکینی
کلیات ،معامالت تجاری ،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری( ،ب ه استثنای مباحث داللی ،حق العمل کاری ،تصدی به
حمل و نقل ،عاملی).
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛
مبانی استنباط حقوق اسالمی (بررسی تاریخی)  +تعریف ،موضوع و فایده اصول فقه  +وضع الفاظ.
مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی.

حقوق جزا

جزای عمومی :8
اصول و کلیات مواد 8تا ،89شروع به جرم مواد  833تا  ،837عنصر روانی مواد  877و  ،875اسباب اباحه مواد ،853
 853تا  735 ،853تا 737قانون مجازات اسالمی.
قانون خاص :قانون جرایم رایانه ای.
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری.
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آیین دادرسی
کیفری
نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی
مدنی

حقوق تجارت

کلیات آ.د.ک و مرحله کشف جرم
قانون آ.د.ک :مواد  8تا  7و  31تا  + .39قانون حفظ حقوق شهروندی
مباحث مربوطه از جزوه کالسی
کتاب تست :خانم شادی عظیم زاده
تاریخ :جمعه 8931/1/ 11

مرحله دوازدهم

مواد  8تا  381از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
قانون خاص :قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب 8913
قانون تملک آپارتمان مصوب 8979با اصالحات بعدی و آئین نامه اجرائی آن.
کتاب اعمال حقوقی )دوره مقدماتی) تألیف دکتر ناصر کاتوزیان از ابتدا تا انتهای مبحث معامله به قصد فرار از
دین مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مربوط به مواد فوق الذکر از کتاب استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  8تا  + 77مواد  851تا  877ق.آ.د.م  +قانون خاص( :مواد  8تا  99قانون دیوان عدالت اداری مصوب + 8933
قانون افراز و فروش امالک مشاع و آئین نامه اجرائی آن).
جلد  8بنیادین دکتر شمس :فصل سوم از بخش دوم )انواع دعوای( +بخش سوم )صالحیت مراجع حقوقی و اختالف
در صالحیت(  +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.
مواد  8تا  + 30اسم تجارتی (مواد  573تا  513ق.ت)  +شخصیت حقوقی (مواد  519تا  538ق.ت( +مقررات نهایی
)مواد  533تا  300ق.ت) + .داللی) مواد  995تا  957ق.ت)  +حق العمل کاری (مواد  957تا  973ق.ت(  +قرارداد
حمل و نقل (مواد  977تا  937ق.ت( +قائم مقام تجارتی وسایر نمایندگان تجارتی (مواد  935تا  708ق.ت( +ضمانت
(مواد  703تا  783ق.ت)  +قانون خاص :قانون راجع به دالالن 8987
 +قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و عالئم تجاری 8913
کتاب کلیات ،معامالت تجاری ،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری ،تألیف دکتر اسکینی  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان + .نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مبانی استنباط حقوق اسالمی )بررسی تاریخی( تعریف،
موضوع و فایده اصول فقه  +وضع الفاظ  +اوامر  +نواهی  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای عمومی :3
مجازات های اطفال مواد  11تا  ،35سردستگی ،معاونت و مشارکت مواد  835تا  ،890مسئولیت مواد  870تا ،879
عوامل رافع مسئولیت مواد  873تا  859 ،858تا  855قانون مجازات اسالمی .قانون خاص):قانون مبارزه با مواد مخدر
همراه با آخرین اصالحات(.
تست های موضوعی از کتاب استاد نور محمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
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آیین دادرسی
کیفری

نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی
مدنی

حقوق تجارت

اصول فقه

مرحله تعقیب جرم )دعوای عمومی – شرایط تعقیب بعضی از جرایم – موانع موقتی تعقیب -موارد سقوط دعوی عمومی
– وظایف و اختیارات دادستان شهرستان و دادستان کل کشور).
قانون آ.د.ک :مواد  1تا  89و 33تا  37و  37تا  11و  355تا  338و مواد  738تا  735و  311تا  + 339مواد 33
تا  887از قانون مجازات اسالمی
قانون خاص :قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
مباحث مربوطه از جزوه کالسی
کتاب تست :خانم شادی عظیم زاده
تاریخ :جمعه 8931/9/ 81

مرحله سیزدهم

مواد  383تا  900از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
کتاب اعمال حقوقی (دوره مقدماتی) از اول آثار قرارداد تا انتهای مبحث اقاله.
تست های مربوطه از کتاب تست دکتر شهبازی + .نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  71تا  + 33مواد  37تا  + 19مواد  773تا  759ق.آ.د.م  +قانون خاص( :مواد  97تا  73قانون دیوان عدالت
اداری مصوب8933
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش اول :فصل اول :اقامه دعوا (دادخواست  +مواعد  +ابالغات(  +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.
مواد  8تا  73الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  + 8977قانون خاص) :قانون نحوه انتشار اوراق
مشارکت مصوب سال + 8973قانون ثبت شرکتها (8980
باب اول (کلیات( از کتاب شرکت های تجاری جلد اول (کلیات ،شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود،
تألیف دکتر اسکینی ( +شرکت های تجاری جلد دوم )شرکت سهامی عام و خاص) ،تألیف دکتر اسکینی :فصل اول؛
(معرفی شرکت) فصل دوم ( +تشکیل شرکت)  +فصل سوم( ،اوراق مشارکت)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛ مباحث مفهوم و منطوق  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای عمومی  9بخش  :8مجازات ها ،تخفیف ،تعویق ،تعلیق ،نیمه آزادی ،آزادی مشروط .مواد  87تا  37قانون مجازات
اسالمی.
قانون خاص :قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد «فقط مواد ،35 ،37 ،87 ،5
.»95 ،97
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
کیفری

ادعای خصوصی مواد  3و  80و  87تا  30و  13و  883قانون آیین دادرسی کیفری
مرحله تحقیقات مقدماتی )اصول حاکم  ،ویژگی ها  ،آشنایی با مقامات تحقیق  ،جهات قانونی شروع به تحقیق و بررسی
اختیارات و صالحیت بازپرس و مهمترین اقدامات تحقیقی(.
مواد  13الی  383و مواد  905و  953قانون آیین دادرسی کیفری.
مباحث مربوطه از جزوه کالسی
کتاب تست :خانم شادی عظیم زاده

نام درس

تاریخ :جمعه 8931/9/ 11

مرحله چهاردهم
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حقوق مدنی

مواد  908تا  997از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان  +بخش اول از کتاب چهارم قانون مجازات
اسالمی (مبحث دیات) علی الخصوص فصول اول ،دوم ،چهارم و ششم.
قانون خاص  :قانون مسئولیت مدنی مصوب  + 8993قانون بیمه اجباری مصوب .8935
کتاب مسئولیت مدنی دکتر صفایی – دکتر رحیمی چاپ جدید  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
مدنی

مواد  39تا  + 807مواد  335تا  + 907مواد  503تا  537ق.آ.د.م  +قانون خاص ( :مواد  10تا  803قانون دیوان عدالت
اداری مصوب  + 8933قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب (.8937
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش اول؛ فصل دوم :دادرسی  +فصل سوم :تصمیمات دادگاه ،اعم از حکم ،قرار ،تصمیم
حسبی و  ... +هزینه دادرسی و اعسار  +مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد  +مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.

حقوق تجارت

مواد  79تا  853الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب .8977
شرکت های تجاری جلد دوم (شرکت سهامی عام و خاص) ،تألیف دکتر اسکینی :فصل چهارم؛ (ارکان شرکت(؛ بخش
اول :مجمع عمومی +بخش دوم :اداره شرکت  +بخش سوم :کنترل شرکت  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون
مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛ مبحث عام و خاص  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای عمومی  9بخش  :3جایگزین های حبس ،عوامل سقوط مجازات ،تعدد ،تکرار ،مواد  37تا  33 ،17تا 898 ،838
تا  893قانون مجازات اسالمی .قانون خاص) :قانون مبارزه با قاچاق انسان(
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
کیفری

مرحله تحقیقات مقدماتی (ادامه مهمترین اقدامات تحقیقی و قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی ،آخرین اقدامات
بازپرس و دادستان و تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان) و بررسی جایگاه وکیل مدافع
مواد  387تا  311 - 357تا  333 - 333تا  317و مواد  71و  830و  838و  973و  958و  915قانون آیین
دادرسی کیفری.
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

نام درس

تاریخ :جمعه 8931/1/ 1

مرحله پانزدهم

حقوق مدنی

مواد  991تا  751 + 757تا  737 + 739تا  + 735مواد  371تا  + 359مواد  753تا  + 770مواد  735تا  107از قانون
مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
عقود معین از کتاب های دوره مقدماتی تألیف دکتر کاتوزیان :عقد بیع( +خیارات از بخش پایانی قواعد عمومی
قراردادها) ،بیع شرط ،معاوضه ،قرض ،صلح ،هبه  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
مدنی

مواد  905تا  + 903مواد  990تا  935ق.آ.د.م  +قانون خاص :مواد  807تا  837قانون دیوان عدالت اداری مصوب .8933
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش دوم؛ فصل اول :طرق عادی شکایت از آراء :واخواهی  +تجدید نظر خواهی  +مباحث
فوق از جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.
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حقوق تجارت

مواد  857تا  900الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  .8977قانون خاص :قانون بازار اوراق بهادار.8917
شرکت های تجاری جلد دوم )شرکت سهامی عام و خاص( ،تألیف دکتر اسکینی :فصل پنجم؛ (حیات شرکت)؛
بخش اول :عملکرد سود و زیان +بخش دوم :تغییر اساسنامه  +بخش سوم :تغییرات سرمایه  +بخش چهارم :تبدیل
شرکت  +فصل ششم ( :انحالل شرکت)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون
مرحله قبل.
کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مبحث مطلق و مقید ،مجمل و مبین +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

جزای اختصاصی 8بخش  :8جنایات و قصاص .مواد  330تا  977قانون مجازات اسالمی .قانون خاص :قانون مبارزه با
اسید پاشی.
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

آیین دادرسی
کیفری

تشکیالت و صالحیت دادگاههای کیفری مواد  337تا  + 987احاله  781تا  730قانون آیین دادرسی کیفری
قانون خاص  :آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

مرحله اول آزمون نیمه جامع (نیمه اول هر درس)

مرحله شانزدهم

تاریخ برگزاری

جمعه 8931/1/81

جمع مراحل  88تا 85

با انگیزه بودن هیچ هزینه ای برایتان ندارد موفقیت ،مجموعه ای ازتالش های
اما می تواند همه چیز را برای شما فراهم کوچک است که هر روز و هر روز
تکرار شده اند.

کند.

14

نام درس

تاریخ8931/1/ 11 :

مرحله هفدهم

حقوق مدنی

مواد  733تا  587و مواد  581تا  303از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان  +قانون خاص :قوانین روابط
مؤجر و مستأجر مصوب  8953و .8973
عقود معین از کتاب های دوره مقدماتی تألیف دکتر کاتوزیان :عقود اجاره ،مزارعه ،مساقات ،مضاربه ،جعاله و شرکت.
 +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی مدنی

مواد  933تا  + 783مواد  787تا  + 735مواد  733تا  778ق.آ.د.م.
جلد  3بنیادین دکتر شمس :بخش دوم؛ فصل دوم :طرق فوق العاده شکایت از آراء :فرجام خواهی  +اعتراض شخص
ثالث  +اعاده دادرسی  +مباحث فوق از جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه
آزمون مرحله قبل.

حقوق تجارت

مواد  37تا  333قانون تجارت مصوب .8988
شرکت های تجاری جلد اول )کلیات) ،شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود ،تألیف دکتر اسکینی :فقط
باب دوم :شرکت های اشخاص دفتر اول؛ قواعد مشترک دفتر دوم؛ انواع شرکتهای اشخاص  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله
قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی مبحث ادله استنباط احکام )مباحث قرآن ،سنت ،اجماع
و قیاس(  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای اختصاصی  8بخش  :3مبحث؛ جنایات و قصاص .مواد  975تا  777قانون مجازات اسالمی .قانون خاص) :قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز(.
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی کیفری

شیوه رسیدگی در دادگاه) بخش ،کیفری ،3کیفری  ، 8انقالب و اطفال و نوجوانان) ،رد دادرس ،رأی
غیابی و واخواهی مواد  991تا  738 - 787تا  735قانون آیین دادرسی کیفری .تست های
موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
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نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

اصول فقه

حقوق جزا

آیین دادرسی
کیفری

نام درس

حقوق مدنی

تاریخ :جمعه 8931/5/88

مرحله هجدهم

مواد  307تا  377و مواد  357تا  758و مواد  778تا  737از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
عقود معین از کتاب های دوره مقدماتی تألیف دکتر کاتوزیان :عقود ودیعه ،عاریه ،قمار و گروبندی ،وکالت ،ضمان ،حواله،
کفالت و عقد رهن  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  17تا  + 33مواد  805تا + 807مواد  890تا  + 870مواد  878تا  879ق.آ.د.م  +قانون خاص) :قانون شورای حل اختالف
مصوب.)8937
جلد  9بنیادین دکتر شمس :بخش اول؛ فصل اول :ایرادات  +فصل دوم :دفاع به معنای اخص  +فصل سوم :دعوای متقابل +
بخش دوم :طواری غیر مربوط به ادله :فصل اول( :دعاوی طاری)  +فصل دوم( :طواری مربوط به جریان دادرسی)  +مباحث
فوق از جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون
مرحله قبل.
مواد  339تا  903قانون تجارت مصوب . 8988
حقوق تجارت اسناد تجاری ،تألیف دکتر اسکینی :باب اول :برات )فصل اول تا هفتم)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان.

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مباحث ادله استنباط احکام (مباحث مربوط به عقل « مقدمه
واجب ،اذن در شئ ،قاعده استصالح ،قاعده استحسان ،قاعده سد ذرایع ،عرف و عادت( +امارات  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مباحث حدود و دیات؛ مواد 387 :تا  311و  771تا  737قانون مجازات اسالمی .قانون خاص  ) :قانون سقط درمانی 8917
 +قانون مجازات استفاده ی غیر مجاز از عناوین علمی.( 8911
تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مراجع رسیدگی کننده مجدد و اعتراض به آرا  ،شیوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان  ،شیوه رسیدگی در دیوان عالی
کشور ؛ اعاده دادرسی عام و خاص  ،مواد  733تا  719قانون آیین دادرسی کیفری
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

تاریخ :جمعه

مرحله نوزدهم

8931/5/15

مواد  101تا  + 137مواد  135تا + 130مواد  353تا  + 8099مواد  8307تا  8353از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
دکتر کاتوزیان.
مباحث اخذ به شفعه و وصیت ازکتاب دکتر کاتوزیان  +مباحث مربوط به اشخاص و محجورین از کتاب اشخاص و محجورین
دکتر صفایی.
جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

16

آیین دادرسی
مدنی

حقوق
تجارت

مواد  801تا  + 833مواد  873تا  + 855مواد  871تا  + 839مواد  980تا  + 935مواد  757تا  508ق.آ.د.م.
جلد  9بنیادین دکتر شمس :بخش سوم؛ آیین های ویژه (دادرسی فوری  +تأمین خواسته  +تأمین دلیل  +سازش)  +بخش چهارم:
داوری
 +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله
قبل
مواد  907تا  997قانون تجارت مصوب  + 8988قانون خاص) :قانون صدور چک مصوب  8955و اصالحات )8937
حقوق تجارت اسناد تجاری ،تألیف دکتر اسکینی :باب دوم :سفته ،قبض انبار ،اسناد در وجه حامل  +باب سوم :چک +
جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی؛ مباحث اصول عملیه (اصل برائت ،اصل تخییر ،اصل احتیاط و
اشتغال(  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

جزای اختصاصی ) 3سرقت ،خیانت در امانت ،کالهبرداری ،صدور چک بالمحل( مواد  358تا  370 ،337تا  377از قانون تعزیرات.
قانون خاص:
قانون اعمال نفوذ ناروا بر خالف حق و مقررات قانونی ،قانون منع اخذ پورسانت در معامالت خارجی ،قانون راجع به انتقال مال
غیر ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  ،اختالس و کالهبرداری و قانون صدور چک با اصالحات سال .)8937

آیین دادرسی
کیفری
نام درس

حقوق مدنی

آیین دادرسی
مدنی

اجرای احکام کیفری مواد  717تا  551قانون آیین دادرسی کیفری
تست های موضوعی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
تاریخ :جمعه 8931/2 /1

مرحله بیستم

مواد  138تا  + 373مواد  350تا  355از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.
کتاب دکتر کاتوزیان ،مبحث ارث  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
مواد  837تا  + 308مواد  303تا  331ق.آ.د.م  +مواد  8317تا  8905قانون مدنی . +قانون خاص) :مواد مهم قانون اجرای احکام
مدنی)8953
ادله اثبات دعوا (بنیادین) دکتر شمس :بخش نخست؛ مفاهیم و قواعد عام  +بخش دوم؛ اقسام دلیل :فصل نخست؛ (اسناد) +
جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون
مرحله قبل.

حقوق
تجارت

مواد  783تا  + 793مواد  578تا  530قانون تجارت مصوب  + 8988قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب . 8981
حقوق تجارت ورشکستگی ،تألیف دکتر اسکینی :مقدمه  +باب اول :ورشکستگی (دفتر اول و دوم)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی  ،مباحث اصول عملیه (اصل استصحاب)  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
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حقوق جزا

آیین دادرسی
کیفری

نام درس

حقوق مدنی

جزای اختصاصی ) 9تعزیرات(؛ مواد  731تا  331 ،350و  375 ،333تا  735از قانون تعزیرات +قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشا ،اختالس و کالهبرداری .قانون خاص) :قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر  + 8937قانون حمایت از
خانواده .( 8938
ادله اثبات ؛ دادرسی جرایم نیروهای مسلح  ،هزینه دادرسی  ،سایر مقررات
مواد  981الی  997آ.د.کیفری و مواد  830الی  389قانون مجازات اسالمی  +مواد  578تا  371؛  553تا  535؛  533تا
 570ق.آ.د.ک
نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
تاریخ :جمعه 8931/2/ 85

مرحله بیست و یکم

مواد  8097تا  8303از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان  +قانون خاص) :قانون حمایت از خانواده مصوب 8959
و (8938
کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی– امامی ،چاپ جدید  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی
مدنی

اقرار) :مواد  303تا  305ق.آ.د.م و مواد  8353تا  8319ق.م +گواهی )شهادت(  -مواد  333تا  377ق.آ.د.م و مواد  8903تا
 8930قانون مدنی  +معاینه ی محل و تحقیق محلی :مواد  371تا  353ق.آ.د.م  +کارشناسی :مواد  357تا  333ق.آ.د.م  +سوگند
)قسم( مواد  370تا  313ق.آ.د.م و مواد  8935تا  8995ق.م  +امارات  8938تا  8937قانون مدنی  +نیابت قضائی مواد 330
تا  337ق.آ.د.م.
ادله اثبات دعوا )بنیادین( دکتر شمس :بخش دوم؛ اقسام دلیل :فصل دوم؛ )گواهی(  +فصل سوم؛ )سوگند(  +فصل چهارم؛ )اقرار(
 +فصل پنجم؛ )کارشناسی( فصل ششم؛ )معاینه ی محل و تحقیق محلی(  +فصل هفتم؛ )امارات(  +جزوه کالسی.
تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله
قبل.

حقوق تجارت

مواد  770تا  + 570مواد  538تا  575قانون تجارت مصوب . 8988
حقوق تجارت ورشکستگی ،تألیف دکتر اسکینی :مقدمه  +باب دوم :تصفیه امور ورشکسته )دفتر اول ،دوم و سوم( +
جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان  +نکات گنج نامه آزمون مرحله
قبل.

اصول فقه

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مبحث تعارض ادله؛ از ابتدای گفتار تا انتهای مبحث
تراجیح  +جزوه کالسی.
تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی  +نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

مرور قوانین خاص :قانون مبارزه با پولشویی ،قانون مبارزه با قاچاق انسان ،الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید ،قانون
حمایت از خانواده ،قانون جرایم رایانه ای ،قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصالحات ،قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی

آیین دادرسی
کیفری

قوانین خاص کیفری( -8قانون دادرسی الکترونیکی  -3،قانون دادرسی جرایم رایانه ای ؛  -9آیین نامه ویژه روحانیت،
 -7قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  -5قانون شورای حل اختالف و سایر قوانین خاص مرتبط)
نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.
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دومین مرحله آزمون های نیمه جامع

تاریخ برگزاری

(نیمه دوم هر درس)

جمعه 8931/2 / 11

مرحله بیست و دوم

مرحله بیست و سوم شروع دوره جمع بندی  81مرحله ای برنامه111ساعته ( تاریخ برگزاری :جمعه )8931/2/ 13

اولویت اول :خالصه مباحث
ایام هفته

نکات از کتب معرفی شده
در مراحل قبل

شنبه
حقوق تجارت
یک شنبه
آیین دادرسی مدنی
دوشنبه
آیین دادرسی کیفری
سه شنبه
حقوق جزا
چهارشنبه و پنج شنبه
مدنی
پنج شنبه
اصول فقه

اولویت دوم:
پاسخنامه های تشریحی

موضوعات مربوط به
مراحل 3 - 33و  88 - 8و
.83

جمع بندی نکات مندرج در
پاسخنامه های تشریحی مراحل 33
 3 -و  88 - 8و .83

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  3 - 33و  88 - 8و
.83

موضوعات مربوط به
مراحل 3 - 33و  88 - 8و
.83

جمع بندی نکات مندرج در
پاسخنامه های تشریحی مراحل 33
 3 -و  88 - 8و .83

مواد قانونی موضوعات مربوط به
مراحل  3 - 33و  88 - 8و
.83

موضوعات مربوط به
مراحل 3 - 33و  88 - 8و
.83

جمع بندی نکات مندرج در
پاسخنامه های تشریحی مراحل 33
 3 -و  88 - 8و .83

مواد قانونی موضوعات مربوط به
 3 - 33و  88 - 8و .83

موضوعات مربوط به
مراحل 3 - 33و  88 - 8و
.83

جمع بندی نکات مندرج در
پاسخنامه های تشریحی مراحل 33
 3 -و  88 - 8و .83

مواد قانونی موضوعات مربوط به
مراحل  3 - 33و  88 - 8و
.83

موضوعات مربوط به
مراحل 3 - 33و  88 - 8و
.83

جمع بندی نکات مندرج در
پاسخنامه های تشریحی مراحل 33
 3 -و  88 - 8و .83

مواد قانونی موضوعات مربوط به
مراحل 3 - 33و  88 - 8و .83

موضوعات مربوط به
مراحل 3 - 33و  88 - 8و
.83

جمع بندی نکات مندرج در
پاسخنامه های تشریحی مراحل 33
 3 -و  88 - 8و .83

-

مرحله :بیست و چهارم ( مرحله دوم دوره ی جمع بندی)

(تاریخ :جمعه ) 8931/1/5

اولویت اول :خالصه مباحث
ایام هفته

نکات از کتب معرفی شده در
مراحل قبل

شنبه
حقوق تجارت

مرور مواد قانونی

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -89و  7 - 9و .39

اولویت دوم:
پاسخنامه های تشریحی
جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -89و 9
 7 -و .39
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مرور مواد قانونی
مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  87 -89و 7 - 9
و .39

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -89و  7 - 9و .39

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -89و 9
 7 -و .39

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  87 -89و 7 - 9
و .39

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -89و  7 - 9و .39

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -89و 9
 7 -و .39

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  87 -89و 7 - 9
و .39

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -89و  7 - 9و .39

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -89و 9
 7 -و .39

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  87 -89و  7 - 9و
.39

چهارشنبه و پنج شنبه

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -89و  7 - 9و .39

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -89و 9
 7 -و .39

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  87 -89و 7 - 9
و .39

پنج شنبه

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -89و  7 - 9و .39

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -89و - 9
 7و .39

-

یک شنبه
آیین دادرسی مدنی
دوشنبه
آیین دادرسی کیفری
سه شنبه
حقوق جزا

مدنی

اصول
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مرحله بیست و پنجم )مرحله سوم دوره ی جمع بندی(
اولویت اول
ایام هفته

خالصه مباحث نکات از کتب
معرفی شده در مراحل قبل

شنبه
حقوق تجارت
یک شنبه
آیین دادرسی مدنی
دوشنبه
آیین دادرسی کیفری
سه شنبه
حقوق جزا
چهارشنبه و پنج شنبه
مدنی

اولویت دوم:
پاسخنامه های تشریحی

مرور مواد قانونی

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -85و  5 - 3و 37

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -85و 3
 5 -و 37

مواد قانونی موضوعات مربوط به
مراحل  87 -85و  5 - 3و
37

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -85و  5 - 3و 37

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -85و 3
 5 -و 37

مواد قانونی موضوعات مربوط به
مراحل  87 -85و  5 - 3و
37

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -85و  5 - 3و 37

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -85و 3
 5 -و 37

مواد قانونی موضوعات مربوط به
مراحل  87 -85و  5 - 3و
37

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -85و  5 - 3و 37

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -85و 3
 5 -و 37

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  87 -85و 5 - 3
و 37

موضوعات مربوط به مراحل
 87 -85و  5 - 3و 37

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -85و 3
 5 -و 37

مواد قانونی موضوعات مربوط به
مراحل  87 -85و  5 - 3و
37
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پنج شنبه )عصر(
اصول

موضوعات مربوط به مراحل 89
 87 -85و  5 - 3و 37

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  87 -85و 3
 5 -و 37

مرحله بیست و ششم (مرحله چهارم دوره جمع بندی)

-
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اولویت اول
ایام هفته

خالصه مباحث نکات از

اولویت دوم:

کتب معرفی شده در

پاسخنامه های تشریحی

مرور مواد قانونی

مراحل قبل
شنبه
حقوق تجارت
یک شنبه
آیین دادرسی مدنی
دوشنبه
آیین دادرسی کیفری
سه شنبه
حقوق جزا
چهارشنبه و پنج شنبه
مدنی

پنج شنبه
اصول

موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  83 -81و – 1
 7و 35

قانونی مربوط
مواد
به موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  83 -81و – 1
 7و 35

قانونی مربوط
مواد
به موضوعات مربوط به
مراحل 83 -81و  7 – 1و 35

موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل 83 -81و – 1
 7و 35

قانونی مربوط
مواد
به موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  83 -81و – 1
 7و 35

قانونی مربوط
مواد
به موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

موضوعات مربوط به
مراحل 83 -81و  7 – 1و 35

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  83 -81و – 1
 7و 35

قانونی مربوط
مواد
به موضوعات مربوط به
مراحل 83 -81و  7 – 1و 35

موضوعات مربوط به مراحل
 83 -81و  7 – 1و 35

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  83 -81و – 1
 7و 35

-

مرحله بیست و هفتم )مرحله پنجم دوره ی جمع بندی(

ایام هفته

شنبه
حقوق تجارت
یک شنبه
آیین دادرسی مدنی
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خالصه مباحث نکات از کتب

اولویت دوم:

معرفی شده در مراحل قبل

پاسخنامه های تشریحی

مرور مواد قانونی

موضوعات مربوط به مراحل
 80 -3و  38 – 30و 33

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  80 -3و – 30
 38و 33

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  80 -3و 38 – 30
و 33

موضوعات مربوط به مراحل
 80 -3و  38 – 30و 33

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  80 -3و – 30
 38و 33

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  80 -3و 38 – 30
و 33
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موضوعات مربوط به مراحل
 80 -3و  38 – 30و 33

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  80 -3و – 30
 38و 33

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  80 -3و 38 – 30
و 33

موضوعات مربوط به مراحل
 80 -3و  38 – 30و 33

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  80 -3و – 30
 38و 33

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل  80 -3و 38 – 30
و 33

چهارشنبه و پنج شنبه

موضوعات مربوط به مراحل
 80 -3و  38 – 30و 33

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  80 -3و – 30
 38و 33

مواد قانونی موضوعات مربوط
به مراحل 80 -3و  38 – 30و
33

پنج شنبه

موضوعات مربوط به مراحل
 80 -3و  38 – 30و 33

جمع بندی نکات مندرج در پاسخنامه
های تشریحی مراحل  80 -3و – 30
 38و 33

-

دوشنبه
آیین دادرسی کیفری
سه شنبه
حقوق جزا

مدنی

اصول

مرحله بیست و هشتم ( :مرحله ششم دوره ی جمع بندی(
ایام هفته

درس

شنبه

حقوق مدنی

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

یکشنبه

حقوق مدنی و اصول سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.
فقه

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

دوشنبه

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

سه شنبه

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
آیین دادرسی مدنی
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

چهارشنبه

حقوق تجارت

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

پنج شنبه

آیین دادرسی
کیفری

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

حقوق جزا

اولویت اول

آزمون جامع (تاریخ :جمعه ) 8931/1/9
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مرحله بیست ونهم( :مرحله هفتم دوره جمع بندی)
ایام هفته

درس

شنبه

حقوق مدنی

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

یکشنبه

حقوق مدنی و اصول سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.
فقه

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

دوشنبه

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

سه شنبه

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
آیین دادرسی مدنی
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

چهارشنبه

حقوق تجارت

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

پنج شنبه

آیین دادرسی
کیفری

سه ساعت اول تست نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

حقوق جزا

اولویت اول

آزمون جامع

تاریخ :جمعه 8931/1/81

مرحله سی ام( :مرحله هشتم دوره جمع بندی)
اولویت اول

آزمون جامع

ایام هفته

درس

شنبه

حقوق مدنی

سه ساعت
اول تست

یکشنبه

حقوق مدنی و
اصول فقه

سه ساعت
اول تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

دوشنبه

حقوق جزا

سه ساعت
اول تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

تاریخ :جمعه 8931/1/81

اولویت دوم

اولویت سوم

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین
خاص و آراء وحدت
رویه

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین
خاص و آراء وحدت
رویه

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین
خاص و آراء وحدت
رویه
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اولویت چهارم

سه شنبه

آیین دادرسی
مدنی

سه ساعت
اول تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین
خاص و آراء وحدت
رویه

چهارشنبه

حقوق تجارت

سه ساعت
اول تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین
خاص و آراء وحدت
رویه

پنج شنبه

آیین دادرسی
کیفری

سه ساعت
اول تست

نکات عالمت
زده مواد
قانونی

دو ساعت آخر قوانین
خاص و آراء وحدت ویه

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

مرحله سی و یکم ( :مرحله نهم جمع بندی)
ایام هفته

درس

اولویت اول

آزمون جامع
اولویت دوم

تاریخ8931/1/11:
اولویت
سوم

اولویت چهارم

شنبه

حقوق مدنی

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

یکشنبه

حقوق مدنی
واصول فقه

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

دوشنبه

حقوق جزا

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

سه شنبه

آیین دادرسی مدنی

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

چهارشنبه

حقوق تجارت

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

پنج شنبه

آیین دادرسی
کیفری

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

مرحله سی و دوم ( :مرحله دهم جمع بندی)
ایام هفته

درس

شنبه

حقوق مدنی

اولویت اول
سه ساعت اول
تست

آزمون جامع
اولویت دوم
نکات عالمت زده
جزوه کالسی.
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تاریخ8931/3/8:
اولویت
سوم
نکات
عالمت زده
مواد قانونی

اولویت چهارم
دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

یکشنبه

حقوق مدنی
واصول فقه

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

دوشنبه

حقوق جزا

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

سه شنبه

آیین دادرسی مدنی

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

چهارشنبه

حقوق تجارت

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه

پنج شنبه

آیین دادرسی
کیفری

سه ساعت اول
تست

نکات عالمت زده
جزوه کالسی.

نکات
عالمت زده
مواد قانونی

دو ساعت آخر قوانین خاص و
آراء وحدت رویه
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