بودجه بندی آزمونهای  81مرحلهای
11برنام

آزمون مرحله 8
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

(حضوری و مجازی)

تاریخ آزمون -1317/1/42 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

مباحث مطالعاتی

اموال و مالکیت – شاخه های مالکیت – وقف -قانون تشکیالت و اختیارات سااممان جاو واوقاا و اماور خییهاه-قاانون تلکا
آپارتلان ها
ککیات  -صالجیتها  -اختال در صالجیتها و وکالت در دعاوی  -مواد  1تا  11قانون دیوان عدالت اداری  - 1931مواد
 1تا  11قانون شورای حل اختالف  - 1931مواد  1تا  1قانون حمایت خانواده  -1931مواد  1تا  11قانون اجرای احکام
مدنی -قانون افراز و فروش امالک مشاع  - 1911الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری  1999و اصالحات آن -قانون
کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1911
شناساهی تجار و اعلال تجارتی ( داللی -جق العلل کاری -قائم مقام تجاری -تصدی جلل و نقال  -دفااتی تجاارتی و
دفتی ثبت تجارتی – ضلانت – اسم تجاری -شخصیت حقوقی
عنصی قانونی ها اصل قانونی بودن جیم و مجاماتها  -منابع جقوق جزا  -قکلیوی اجیای قوانین جزاهی در مکان هاا اصاول
صالجیت قوانین کیفیی  -پدهده مجیمانه و عنصی مادی  -پدهده مجیمانه و عنصی روانی
کلیات علم اصول فقه  -وضع الفاظ  -حاالت داللت لفظ بر معنا  -اقسام لفظ
مفاهیم و اوصاف آیین دادرسی کیفری  -اصول حاکم بر دادرسی کیفری  -مفهوم دعوای عموومی و دعووای خصوصوی -
کیفیت و نحوه مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

بودجه بندی آزمونهای  81مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام

تاریخ آزمون - 1317/4/7 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 2
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

مفاهیم و اصطالحات -اقسام عقد -شرایط اساسی صحت قراردادها -آثار قرارداد -خسارت ناشی از نقض قرارداد( مسوولیت
قراردادی) اصل نسبی بودن اثر قراردادها -شروط ضمن عقد

آیین دادرسی مدنی

دادخواست  -بهای خواسته  -جریان دادخواست  -ابالغ  -ایرادات و موانع رسیدگی  -مواد  11تا  99قانون دیوان عدالت اداری
 -1931مواد  11تا  93قانون شورای حل اختالف  - 1931مواد 1تا 11قانون حمایت خانواده  - 1931مواد  13تا  11قانون
اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

تعیهف و تشکیل شیکت های سهامی – سهام در شیکت های سهامی -تبدهل ساهام در شایکت هاای ساهامی -بیرسای
سیماهه شیکت ام جلکه اوراق سهام و اوراق قیضه و مشارکت – قانون اوراق مشارکت 6731

حقوق جزا

میاجل تکوهن جیم ها مسیی مجیمانه  -تقسیم بندی جیم بی مبانی مختکف  -انواع نحوه مبادرت در رفتار مجیماناه شاامل
فاعل جیم  -معاونت در جیم  -سیدستگی گیوه مجیمانه ساممان هافته

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 1

آیین دادرسی کیفری

سقوط و موانع تعقیب دعوای عمومی  -دادسرا  -ضابطان دادگستری

تاریخ آزمون - 1317/4/41 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 3

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

معامالت فضولی – سقوط تعهدات -خیارات و اجکام آن به طور ککی

آیین دادرسی مدنی

جکسه دادرسی  -توقیف دادرسی -استیداد دعوا  -دادخواست  -ورود ثالث  -جکب ثالث  -دعوای تقابل  -مواد  11تا 11
قانون دیوان عدالت اداری  - 1931مواد  91تا  11قانون شورای حل اختالف  - 1931مواد  11تا  93قانون حمایت خانواده
 - 1931مواد  13تا  11قانون اجرای احکام مدنی 6731

حقوق تجارت

شیکت با مسولیت محدود -شیکت تضامنی -شیکت های مختکط سهامی و غیی ساهامی -شایکت نسابی -شایکت هاای
تعاونی تولید و مصی  -مقیرات راجع به ثبت شیکت ها و نشی شیکت نامه ها -تصفیه امور شیکت ها -مقایرات مختکفاه-
قانون بخش تعاونی مصوب 6731

حقوق جزا

موانع مسئولیت کیفیی شامل اسباب عینی عدم مسئولیت و اسباب شخصی عدم مسئولیت  -مسئولیت جزاهی ناشی ام علل
دهگیی

اصول فقه

حقیقت و مجاز  -اصول لفظی  -صحیح و اعم  -مشتق

آیین دادرسی کیفری

تحت نظر قرار دادن متهم و ساز و کارهای ناظر بر آن  -دادستان و ساز و کارهای تعقیب

بودجه بندی آزمونهای  81مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام

تاریخ آزمون - 1317/3/2 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 4
درس
حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مباحث مطالعاتی

موجبات ضلان قهیی -مسولیت ناشی ام استیالی نامشیوع بی جق دهگیی -مسئولیت ناشی ام اضیار باه غیای ( مساولیت
مدنی  -خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثی جوادث ناشی ام وساهل نقکیه موتوری ممینی و رهکی -مواد  -313تا 373
ق .م ا مصوب 29
تامین خواسته  -اقسام تامین  -تامین ام اتباع بیگانه  -تامین دلیل  -دستور موقت  -مواد  73تا  31قانون دهوان عدالت اداری
 - 6729مواد  31تا  34قانون جلاهت خانواده  - 6726مواد  43تا  669قانون اجیای اجکام مدنی 6731
مجامع علومی در شیکت های سهامی -هیات مدهیه در شیکت های سهامی -بامرسان در شیکت های سهامی
انواع واکنش اجتلاعی  -کیفیات مخففه مجامات  -کیفیات مشدده مجامات  -تعوهق صدور جکم  -تعکیق اجیای مجامات-
نظام نیله آمادی  -نظام آمادی مشیوط  -نظارت الکتیونیکی
مرور مباحث آزمون 9
بامپیس  -مقام مجیی تحقیقات مقدماتی  -قیار تامین خواسته  -نیابت قضاهی
تاریخ آزمون - 1317/3/18 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 5

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مرور مباجثآزمون های  1تا -1قانون اوقا و قانون بیله اجباری دارندگان وساهل نقکیه موتوری 6723

آیین دادرسی مدنی

مرور مباجثآزمون های  1تا 1

حقوق تجارت

مرور مباجثآزمون های  1تا -1قانون اوراق مشارکت

حقوق جزا

مرور مباجثآزمون های  1تا 1

اصول فقه

اوامر – نواهی -عام و خاص

آیین دادرسی کیفری

مرور مباجثآزمون های  1تا 1
تاریخ آزمون - 1317/2/1 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 6
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

مباجث میبوط به بیع شامل اجکام بیع -طیفین معامکه  -مبیع -آثاار بیاع  -بیاع شایط -معاوضاه  -قاانون پایش فایو
آپارتلانها  -قانون جلاهت ام مصی کننده  -قانون جلاهت ام مصی کننده خودرو
 -مواد  119تا  111قانون اجرای احکام مدنی  -مواد  13تا  31قانون دیوان عدالت

آیین دادرسی مدنی

اظهارنامه و دعاوی تصی  -سام
اداری 1931

حقوق تجارت

تغیییات در سیماهه شیکتها -انحالل و تصفیه در شیکت های سهامی -جساب های شیکت -مقیرات جزاهی

حقوق جزا

مجاماتهای جاهگزهن جبس  -سقوط مجاماتها  -ادله اثبات در امور کیفیی

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 1

آیین دادرسی کیفری

مفهوم معاهنه محل  -تحقیق محکی  -بامرسی و کارشناسی  -اجضار  -جکب و تحقیق ام متهم و شهود

بودجه بندی آزمونهای  81مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام

تاریخ آزمون - 1317/2/11 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 7
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

مباجث میبوط به اجاره شامل اجاره اشیاء -اجاره جیوانات  -اجاره اشخاص  -مزارعه  -مساقات -مضااربه -جعالاه  -قاانون رواباط
موجی و مستاجی مصوب  - 6731قانون روابط موجی و مستاجی مصوب 6731

آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به ادله  -اقرار  -اسناد  -گواهی -مواد  1111تا  1913قانون مدنی

حقوق تجارت

بیات شامل مباجث صورت بیات – قبول و نکول بیات -قبولی شخص ثالث در بیات -وعده بیات -ظهینوهسی در بیات

حقوق جزا

عنصی مادی جناهات  -عنصی روانی جناهات  -مجامات جناهات شامل جدود – قصاص  -دهات

اصول فقه

مفهوم و منطوق  -نسخ و انواع آن  -مطلق و مقید  -مجمل و مبین

آیین دادرسی کیفری

قیارهای تامین کیفیی و نظارت قضاهی  -تحقیقات مقدماتی در جیاهم اطفال و نوجوانان
تاریخ آزمون - 1317/2/41 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 1

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مباجث میبوط به شیکت شامل اجکام شیکت -تقسیم اموال شیکت -ودهعه  -عارهه  -قیض  -قلار و گیوبندی  -وکالت

آیین دادرسی مدنی

معاهنه محل و تحقیق محکی  -کارشناسی  -سوگند -مواد  1911تا  1991قانون مدنی

حقوق تجارت

مسولیت در بیات -پیداخت -تادهه وجه بیات به وسیکه شخص ثالث -جقوق و وظاهف دارناده بایات -اعتایاض (پیوتسات
بیات رجوعی -قوانین خارجی -فته طکب ( سفته

حقوق جزا

جناهات و عوامل رافع مسئولیت کیفیی  -شیکت و معاونت در جناهات  -راههای اثبات جناهات

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 1

آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به ادله اثبات دعوا  -رسیدگی در دادگاههای کیفیی  -صدور رای
تاریخ آزمون - 1317/1/14 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 9

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مباجث میبوط به ضلان  -جواله -کفالت  -رهن -هبه  -صکح

آیین دادرسی مدنی

نیابت قضاهی  -رای  -واخواهی  -تصحیح رای–مواد 113تا  111قانون اجرای احکام مدنی
به هلیاه قانون صدور چ

حقوق تجارت

مبحث چ

حقوق جزا

جیاهم عکیه تلامیت معنوی اشخاص شامل توهین و جیاهم میبوطه  -افشاای اسایار جیفاه ای و هتا
میبوطه  -تهدهد  -جیاهم میتبط با سکب آمادی اشخاص به نحو غییقانونی و بیخی جیاهم مستوجب جد

اصول فقه

ادله استنباط اجکام شیعی (قیآن تا سنت تااجلاع تاعقل تاقیاس

آیین دادرسی کیفری

رای غیابی  -رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان  -اجاله  -رد دادرس

جیمات و جایاهم

بودجه بندی آزمونهای  81مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام

تاریخ آزمون - 1317/1/42 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 81
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 88
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 82
درس
حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مباحث مطالعاتی

مرور مباحث آزمون های  1تا 3
مرور مباحث آزمون های  1تا 3
مرور مباحث آزمون های  1تا 3
مرور مباحث آزمون های  1تا 3
مرور مباحث آزمون 3
مرور مباحث آزمون های  1تا 3
تاریخ آزمون - 1317/2/1 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

مباحث مطالعاتی

مباجث میبوط به اخذ به شفعه – وصیت و ارث
تجدهدنظی  -فیجامخواهی  -مواد  11تا  13قانون دیوان عدالت اداری  - 1931مواد مرتبط با مبحث در قانون حمایت از خانواده و
قانون شورای حل اختالف
مبحث ورشکستگی شامل :کلیات – اعالن ورشکستگی و اثرات آن -تعیین عضو ناظر -اقدام به مهر و موم سایر اقدامات اولیوه
نسبت به ورشکسته -مدیر تصفیه -وظایف مدیر تصفیه -در رفع و توقیف و ترتیب صورت دارایی -در فوروش امووال و وصوول
مطالبات -در اقدامات تامینیه -در تشخیص مطالبات طلبکارها
جیاهم عکیه اموال و مالکیت شامل کالهبیداری و خیانت در امانت
اصول علکیه (استصحاب تااصل عدم تااصل تأخی جادث تااصل مثبت
اعتیاض به آرای کیفیی (ککیات تادادگاه تجدهد نظی استان تا دهوانعالی کشور تااثی اعاده دادرسای تاتجدهاد نظای خاواهی ام
آرای میبوط به اطفال و نوجوانان
تاریخ آزمون - 1317/2/43 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

مباحث مطالعاتی

مباجث میبوط به نکاح شامل خواستگاری  -قابکیت صحی بیای امدواج -موانع نکاح -وکالت در نکاح -نکاح منقطع  -مهی -
جقوق و تکالیف موجین نسبت به هکدهگی  -مباجث میبوط به انحالل نکاح شامل امکان فسخ نکاح -طالق  -مبحث اوالد
شامل نسب -نگاهداری و تیبیت اطفال -والهت قهیی پدر و جد پدری  -مبحث میبوط به خانواده شامل الزام باه انفااق-
قانون حمایت خانواده -قانون اهدای جنین به زوجین نابارور -قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
اعتیاض ثالث  -اعاده دادرسی  -مواعد  -مواد  31تا  131قانون دیوان عدالت اداری  - 1931مواد  111تا  113قانون
اجرای احکام مدنی  -مواد مرتبط با مبحث قانون حمایت از خانواده و قانون شورای حل اختالف
قیارداد ارفاقی و تصفیه جساب تاجی ورشکسته شامل دعوت طکبکارها و مجلع علومی ان ها -تیتیب قیارداد ارفاقی -اثیات
قیارداد ارفاقی -ابطال ها فسخ قیارداد ارفاقی -تفیهغ جساب و ختم علل ورشکستگی -اقسام مختکفه طکبکارها و جقوق هی
ه ام آنها -تقسیم بین طکبکارها و فیو اموال منقول
جیاهم عکیه اموال و مالکیت شامل سیقت  -صدور چ پیداخت نشدنی  -تخیهب و پولشوهی
مرور مباحث آزمون 11
اجیای اجکام کیفیی (ککیات تااجیای مجامات جبس تاکانون اصالح و تیبیت تااجیای محکومیتهای ماالی تاااجیای سااهی
اجکام کیفیی

بودجه بندی آزمونهای  81مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام

تاریخ آزمون -1317/7/2 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

آزمون مرحله 83

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مباحث مربوط به حجر و قیمومت شامل :کلیات -موارد نصب قیم و ترتیب آن -اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود
ان -موارد عزل قیم -خروج از تحت قیمومت -مبحث مربوط به کلیات – تابعیت -اسناد سوجل احووال-اقامتگواه -غایوب
مفقود االثر -قرابت

آیین دادرسی مدنی

داوری  -هزهنه دادرسی  -اعسار  -خسارت  -مواد  613تا  693قانون دهوان عدالت اداری  - 6729مواد  634تا  641قانون
اجیای اجکام مدنی  -قانون نحوه اجیای محکومیتهای مالی  - 6723مواد میتبط با مبحث قانون جلاهت ام خانواده و قانون
شورای جل اختال

حقوق تجارت

بیرسی دعوی استیداد و جالت مختکف آن -طیق شکاهت ام اجکام صادره راجع به ورشکستگی -ورشکستگی باه تقصایی و
ورشکستگی به تقکب -خاتله ورشکستگی و اعاده اعتبار – قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

حقوق جزا

جیاهم عکیه امنیت و نظم علومی شامل محاربه و جیاهم میتبط با آن  -جیاهم عکیه امنیت مستوجب تعزهی  -جعل و استفاده
ام سند مجعول  -قکب سکه و جیاهم میتبط با آن  -رشا و ارتشا

اصول فقه

اصول عملیه (برائت –احتیاط  -تخییر)

آیین دادرسی کیفری

هزهنههای دادرسی  -آهین دادرسی جیاهم نییوهای مسکح  -دادرسی الکتیونیکی  -آهین دادرسی جایاهم راهاناهای  -آهاین
دادرسی جیاهم اشخاص جقوقی

آزمون مرحله 84

تاریخ آزمون - 1317/7/43 :ساعت آزمون13/33-8/33 :

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مرور مباحث آزمونهای  11تا 19

آیین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمونهای 11تا 19

حقوق تجارت

مرور مباحث آزمونهای 11تا - 19قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

حقوق جزا

مرور مباحث آزمونهای  11تا 19

اصول فقه

قطع و ظن و اماره  -تعارض ادله

آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمونهای 11تا 19

آزمون مرحله ( 51جامع)

تاریخ آزمون - 9317/8/4 :ساعت آزمون93/33-8/33 :

آزمون مرحله (51جامع)

تاریخ آزمون - 9317/8/99 :ساعت آزمون93/33-8/33 :

آزمون مرحله (51جامع)

تاریخ آزمون - 9317/8/98 :ساعت آزمون93/33-8/33 :

آزمون مرحله (51جامع)

تاریخ آزمون - 9317/8/52 :ساعت آزمون93/33-8/33 :

