بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام

تاریخ آزمون  -1396/10/15ساعت آزمون10/30 - 8/30 :
آزمون مرحله (تعیین سطح)

تاریخ آزمون  -1396/10/22ساعت آزمون10/30 - 8/30 :
تاریخ آزمون  -1396/10/29ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

آزمون مرحله 1
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله 2
درس

تاریخ آزمون  -1396/11/6ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

مباحث مطالعاتی

مواد  1تا  246قانون مدنی مصوب 1307
مواد  1تا  66قانون آیین دادرسی مدنی
ماده  1تا  20ق.ت -مواد  335تا 411ق .ت تطبیق با ماده  5قانون تملک آپارتمان ها  576 ،تا  591ق .ت
مواد  1تا  95ق .م .ا 1392
کلیات اصول فقه  -وضع الفاظ -اوامر و نواهی
مواد  1تا  122قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ آزمون  -1396/11/13ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

مباحث مطالعاتی

آیین دادرسی کیفری

مواد  247تا  - 300مواد  396تا  457قانون مدنی مصوب 1307
مواد  67تا  107قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  1تا  71الیحه ی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ، 1347مواد  94تا  222ق.ت
مواد  96تا  216ق .م .ا 1392
مرور مباحث آزمون 2
مواد  123تا  284قانون آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 3

تاریخ آزمون  -1396/11/20ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه

درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله 4
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مباحث مطالعاتی

مواد  307تا 395قانون مدنی مصوب 1307
مواد  108تا  177قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  72تا  156الیحه ی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
مواد  217تا  347ق .م .ا 1392
مفهوم و منطوق  -عام و خاص
مواد  285تا  357قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ آزمون  -1396/11/27ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

مباحث مطالعاتی

مواد 458تا  570قانون مدنی مصوب 1307
مواد  178تا  289قانون آیین دادرسی مدنی
 157تا  300الیحه ی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
مواد  348تا  548ق .م .ا 1392
مرور مباحث آزمون 4
مواد  358تا  417قانون آیین دادرسی کیفری

بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
12برنام
آزمون مرحله 5

(حضوری و مجازی)
تاریخ آزمون  -1396/12/4ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله 6

مباحث مطالعاتی

مواد  571تا  683قانون مدنی مصوب 1307
مواد  290تا  325قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 223تا  309قانون تجارت
مواد  549تا  728ق .م .ا 1392
مرور مباحث آزمون 6
مواد  418تا  473قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ آزمون  -1396/12/11ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله 7

مباحث مطالعاتی

مواد  684تا  807قانون مدنی مصوب 1307
مواد  330تا  416قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  310تا  334قانون تجارت  ،مواد  23 -1قانون صدور چک
مواد  498تا  587قانون تعزیرات 1375
امارات  -اصول عملیه تا سر مبحث استصحاب
مواد  474تا  528قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ آزمون  -1396/12/18ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله 8
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مباحث مطالعاتی

مواد 808تا  949قانون مدنی مصوب 1307
مواد  417تا  453قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  412تا  540ق .ت
مواد  588تا  689قانون تعزیرات 1375
مرور مباحث آزمون 8
مواد  529تا  638قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ آزمون  -1396/12/25ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

مباحث مطالعاتی

مواد 956تا 1335قانون مدنی مصوب 1307
مواد  454تا  529قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  541تا  575ق .ت
مواد  690تا  756قانون تعزیرات 1375
از مبحث استصحاب تا آخر اصول عملیه  -تعارض ادله
مواد  639تا  699قانون آیین دادرسی کیفری

بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
(حضوری و مجازی)

13برنام
آزمون مرحله (9جامع)

تاریخ آزمون -1397/1/17ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

تاریخ آزمون -1397/1/24 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 10
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

اموال و مالکیت – شاخه های مالکیت – وقف -قانون تشکیالت و اختیارات ساازمان حاو واوقاا و اماور خیریاه-قاانون تلکا
آپارتلان ها

آیین دادرسی مدنی

ککیات  -صالحیتها  -اختال در صالحیتها و وکالت در دعاوی  -مواد  1تا  15قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد
 1تا  15قانون شورای حل اختالف  - 1394مواد  1تا  5قانون حمایت خانواده  -1391مواد  1تا  18قانون اجرای احکام
مدنی -قانون افراز و فروش امالک مشاع  - 1357الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری  1333و اصالحات آن -قانون
کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1376

حقوق تجارت

شناسایی تجار و اعلال تجارتی ( داللی -حق العلل کاری -قائم مقام تجاری -تصدی حلل و نقل )  -دفاتر تجارتی و دفتر
ثبت تجارتی– ضلانت –اسم تجاری -شخصیت حقوقی

حقوق جزا

عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها  -منابع حقوق جزا  -قکلروی اجرای قوانین جزایی در مکان یاا اصاول
صالحیت قوانین کیفری  -پدیده مجرمانه و عنصر مادی  -پدیده مجرمانه و عنصر روانی

اصول فقه

کلیات علم اصول فقه  -وضع الفاظ  -حاالت داللت لفظ بر معنا  -اقسام لفظ

آیین دادرسی کیفری

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
تاریخ آزمون - 1397/2/7 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 11
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  16تا  33قانون دیوان عدالت اداری
 -1392مواد  16تا  30قانون شورای حل اختالف  - 1394مواد 6تا 15قانون حمایت خانواده  - 1391مواد  19تا  48قانون
اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

تعریف و تشکیل شرکت های سهامی -سهام در شرکت های سهامی -تبادیل ساهام در شارکت هاای ساهامی -بررسای
سرمایه شرکت از جلکه اوراق سهام و اوراق قرضه و مشارکت -قانون اوراق مشارکت 1376

حقوق جزا

مراحل تکوین جرم یا مسیر مجرمانه  -تقسیم بندی جرم بر مبانی مختکف  -انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرماناه شاامل
فاعل جرم  -معاونت در جرم  -سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 13

آیین دادرسی کیفری

سقوط و موانع تعقیب دعوای عمومی  -دادسرا  -ضابطان دادگستری

بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
(حضوری و مجازی)

14برنام
آزمون مرحله 12

تاریخ آزمون - 1397/2/21 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی

مباحث مطالعاتی

معامالت فضولی – سقوط تعهدات -خیارات و احکام آن به طور ککی
جکسه دادرسی  -توقیف دادرسی -استرداد دعوا  -دادخواست  -ورود ثالث  -جکب ثالث  -دعوای تقابل  -مواد  41تا 64
قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد  31تا  46قانون شورای حل اختالف  - 1394مواد  16تا  39قانون حمایت خانواده
 - 1391مواد  49تا  86قانون اجرای احکام مدنی 1356

حقوق تجارت

شرکت با مسولیت محدود -شرکت تضامنی -شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی -شرکت نسبی-شورکت
های تعاونی تولید و مصرف – مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها -تصفیه امور شورکت هوا –
مقررات مختلفه – قانون بخش تعاونی مصوب 1370

حقوق جزا

موانع مسئولیت کیفری شامل اسباب عینی عدم مسئولیت و اسباب شخصی عدم مسئولیت  -مسئولیت جزایی ناشی از علل
دیگری
حقیقت و مجاز  -اصول لفظی  -صحیح و اعم  -مشتق
تحت نظر قرار دادن متهم و ساز و کارهای ناظر بر آن  -دادستان و ساز و کارهای تعقیب

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله 13

تاریخ آزمون - 1397/3/4 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس
حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله 14

مباحث مطالعاتی

موجبات ضلان قهری -مسولیت ناشی از استیالی نامشروع بر حق دیگری -مسئولیت ناشی از اضرار باه ییار ( مساولیت
مدنی) -خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقکیه موتوری زمینی و ریکی -مواد  -505تاا 535
ق .م ا مصوب 92
تامین خواسته  -اقسام تامین  -تامین از اتباع بیگانه  -تامین دلیل  -دستور موقت  -مواد  34تا  40قانون دیوان عدالت اداری
 - 1392مواد  40تا  48قانون حلایت خانواده  - 1391مواد  87تا  112قانون اجرای احکام مدنی 1356
مجامع علومی در شرکت های سهامی -هیات مدیره در شرکت های سهامی -بازرسان در شرکت های سهامی
انواع واکنش اجتلاعی  -کیفیات مخففه مجازات  -کیفیات مشدده مجازات  -تعویق صدور حکم  -تعکیق اجرای مجازات-
نظام نیله آزادی  -نظام آزادی مشروط  -نظارت الکترونیکی
مرور مباحث آزمون 15
بازپرس  -مقام مجری تحقیقات مقدماتی  -قرار تامین خواسته  -نیابت قضایی
تاریخ آزمون - 1397/3/18 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

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

مباحث مطالعاتی

مرور مباحثآزمون های  13تا -16قانون اوقا و قانون بیله اجباری دارندگان وسایل نقکیه موتوری 1395
مرور مباحثآزمون های  13تا 16
مرور مباحثآزمون های  13تا  -16قانون اوراق مشارکت
مرور مباحثآزمون های  13تا 16
اوامر  -نواهی
مرور مباحثآزمون های  13تا 16

بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
(حضوری و مجازی)

15برنام

تاریخ آزمون - 1397/4/1 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 15
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

مباحث مربوط به بیع شامل احکام بیع -طرفین معامکه  -مبیع -آثاار بیاع  -بیاع شارط -معاوضاه  -قاانون پایش فارو
آپارتلانها  -قانون حلایت از مصر کننده  -قانون حلایت از مصر کننده خودرو

آیین دادرسی مدنی

اظهارنامه و دعاوی تصر  -ساز

 -مواد  113تا  145قانون اجرای احکام مدنی  -مواد  80تا  97قانون دیوان عدالت

اداری 1392
حقوق تجارت

تغییرات در سرمایه شرکتها – انحالل و تصفیه در شرکت های سهامی -حساب های شرکت -مقررات جزایی

حقوق جزا

مجازاتهای جایگزین حبس  -سقوط مجازاتها  -ادله اثبات در امور کیفری

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 17

آیین دادرسی کیفری

مفهوم معاینه محل  -تحقیق محکی  -بازرسی و کارشناسی  -احضار  -جکب و تحقیق از متهم و شهود
تاریخ آزمون - 1397/4/15 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 16
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

مباحث مربوط به اجاره شامل اجاره اشیاء -اجاره حیوانات  -اجاره اشخاص  -مزارعه  -مساقات -مضااربه -جعالاه  -قاانون روابا
موجر و مستاجر مصوب  - 1356قانون رواب موجر و مستاجر مصوب 1376

آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به ادله  -اقرار  -اسناد  -گواهی -مواد  1257تا  1320قانون مدنی

حقوق تجارت

برات شامل مباحث صورت برات -قبول و نکول برات -قبولی شخص ثالث در برات -وعده برات -ظهرنویسی در برات-

حقوق جزا

عنصر مادی جنایات  -عنصر روانی جنایات  -مجازات جنایات شامل حدود – قصاص  -دیات

اصول فقه

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

آیین دادرسی کیفری

قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی  -تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال و نوجوانان
تاریخ آزمون - 1397/4/29 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 17

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مباحث مربوط به شرکت شامل احکام شرکت -تقسیم اموال شرکت -ودیعه  -عاریه  -قرض  -قلار و گروبندی  -وکالت

آیین دادرسی مدنی

معاینه محل و تحقیق محکی  -کارشناسی  -سوگند -مواد  1321تا  1335قانون مدنی

حقوق تجارت

مسئولیت در برات -پرداخت – تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث -حقوق و وظایف دارنده برات -اعتراض (پروتسات)
برات رجوعی -قوانین خارجی -فته طکب ( سفته)

حقوق جزا

جنایات و عوامل رافع مسئولیت کیفری  -شرکت و معاونت در جنایات  -راههای اثبات جنایات

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 19

آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به ادله اثبات دعوا  -رسیدگی در دادگاههای کیفری  -صدور رای

بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
(حضوری و مجازی)

16برنام

تاریخ آزمون - 1397/5/12 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 18

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مباحث مربوط به ضلان  -حواله -کفالت  -رهن -هبه  -صکح

آیین دادرسی مدنی

نیابت قضایی  -رای  -واخواهی  -تصحیح رای–مواد 150تا  157قانون اجرای احکام مدنی
به هلراه قانون صدور چ

حقوق تجارت

مبحث چ

حقوق جزا

جرایم عکیه تلامیت معنوی اشخاص شامل توهین و جرایم مربوطه  -افشاای اسارار حرفاه ای و هتا

حرمات و جارایم

مربوطه  -تهدید  -جرایم مرتب با سکب آزادی اشخاص به نحو ییرقانونی و برخی جرایم مستوجب حد
اصول فقه

ادله استنباط احکام شرعی (قرآن تاسنت تااجلاع تاعقل تاقیاس)

آیین دادرسی کیفری

رای ییابی  -رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان  -احاله  -رد دادرس
تاریخ آزمون - 1397/5/26 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 19

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مرور مباحث آزمونهای  18تا 21

آیین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمونهای  18تا 21

حقوق تجارت

مرور مباحث آزمونهای  18تا 21

حقوق جزا

مرور مباحث آزمونهای  18تا 21

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 21

آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمونهای  18تا 21

تاریخ آزمون - 1397/6/9 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 20

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مباحث مربوط به اخذ به شفعه – وصیت و ارث

آیین دادرسی مدنی

تجدیدنظر  -فرجامخواهی  -مواد  65تا  79قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد مرتبط با مبحث در قانون حمایت از خانواده و
قانون شورای حل اختالف

حقوق تجارت

مبحث ورشکستگی شامل ککیات – اعالن ورشکستگی و اثرات آن -تعیین عضو نااظر – اقادام باه مهار و ماوم و ساایر
اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته -مدیر تصفیه – وظایف مدیر تصفیه -در رفع و توقیف و ترتیب صورت دارایی -در فرو
اموال و وصول مطالبات -در اقدامات تامینیه -در تشخیص مطالبات طکبکارها

حقوق جزا

جرایم عکیه اموال و مالکیت شامل کالهبرداری و خیانت در امانت

اصول فقه

اصول علکیه (استصحاب تااصل عدم تااصل تأخر حادث تااصل مثبت)

آیین دادرسی کیفری

اعتراض به آرای کیفری (ککیات تادادگاه تجدید نظر استان تا دیوانعالی کشور تااثر اعاده دادرسای تاتجدیاد نظار خاواهی از
آرای مربوط به اطفال و نوجوانان)

بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
(حضوری و مجازی)

17برنام

تاریخ آزمون - 1397/6/23 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 21
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

مباحث مربوط به نکاح شامل خواستگاری  -قابکیت صحی برای ازدواج -موانع نکاح -وکالت در نکاح -نکاح منقطع  -مهر -
حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر  -مباحث مربوط به انحالل نکاح شامل امکان فسخ نکاح -طالق  -مبحث اوالد
شامل نسب -نگاهداری و تربیت اطفال -والیت قهری پدر و جد پدری  -مبحث مربوط به خانواده شامل الزام باه انفااق-
قانون حمایت خانواده -قانون اهدای جنین به زوجین نابارور -قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست

آیین دادرسی مدنی

اعتراض ثالث  -اعاده دادرسی  -مواعد  -مواد  98تا  106قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد  146تا  149قانون
اجرای احکام مدنی  -مواد مرتبط با مبحث قانون حمایت از خانواده و قانون شورای حل اختالف

حقوق تجارت

قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته شامل دعوت طکبکارها و مجلع علاومی آن هاا -ترتیاب قارارداد ارفااقی-
اثرات قرارداد ارفاقی -ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی -تفریغ حساب و خاتم علال ورشکساتگی -اقساام مختکفاه طکبکارهاا
وحقوق هر ی

اموال منقول-

از انها -تقسیم بین طکبکارها و فرو

پرداخت نشدنی  -تخریب و پولشویی

حقوق جزا

جرایم عکیه اموال و مالکیت شامل سرقت  -صدور چ

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 23

آیین دادرسی کیفری

اجرای احکام کیفری (ککیات تااجرای مجازات حبس تاکانون اصالح و تربیت تااجرای محکومیتهای ماالی تاااجرای ساایر
احکام کیفری)
تاریخ آزمون -1397/7/6 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله 22
درس
حقوق مدنی

مباحث مطالعاتی

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

آیین دادرسی مدنی

داوری  -هزینه دادرسی  -اعسار  -خسارت  -مواد  107تا  124قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد  158تا  180قانون
اجرای احکام مدنی  -قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  - 1394مواد مرتب با مبحث قانون حلایت از خانواده و قانون
شورای حل اختال

حقوق تجارت

بررسی دعوی استرداد و حالت های مختکف آن  -طرق شکایت از احکام صادره راجع باه ورشکساتگی -ورشکساتگی باه
تقصیر و ورشکستگی به تقکب -خاتله ورشکستگی و اعاده اعتبار -قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی-

حقوق جزا

جرایم عکیه امنیت و نظم علومی شامل محاربه و جرایم مرتب با آن  -جرایم عکیه امنیت مستوجب تعزیر  -جعل و استفاده
از سند مجعول  -قکب سکه و جرایم مرتب با آن  -رشا و ارتشا

اصول فقه

اصول عملیه (برائت –احتیاط  -تخییر)

آیین دادرسی کیفری

هزینههای دادرسی  -آیین دادرسی جرایم نیروهای مسکح  -دادرسی الکترونیکی  -آیین دادرسی جارایم رایاناهای  -آیاین
دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

بودجه بندی آزمونهای  27مرحلهای
(حضوری و مجازی)

18برنام
آزمون مرحله 23

تاریخ آزمون - 1397/7/20 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

مباحث مطالعاتی

درس
حقوق مدنی

مرور مباحث آزمونهای  23تا 25

آیین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمونهای 23تا 25

حقوق تجارت

مرور مباحث آزمونهای 23تا 25

حقوق جزا

مرور مباحث آزمونهای  23تا 25

اصول فقه

قطع و ظن و اماره  -تعارض ادله

آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمونهای 23تا 25

آزمون مرحله ( 24جامع)

تاریخ آزمون - 1397/8/4 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله (25جامع)

تاریخ آزمون - 1397/8/11 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله (26جامع)

تاریخ آزمون - 1397/8/18 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله (27جامع)

تاریخ آزمون - 1397/8/25 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

