بودجه بندی آزمونهای  13مرحلهای
11برنام
آزمون مرحله 1
درس
حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزا

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 2
درس
حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت
حقوق جزا

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

(حضوری و مجازی)
تاریخ آزمون - 0317/4/10 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

اموال منقول و غیر منقول  ،اموالی که مالک خاص ندارد ،مالکیت ،حق انفاقا  ،ریقری و ر وقی و قکنی و و قا ،حق انفاقا از
مواحات -ح ارتااق نسوت به ملک غیر -احکام و آثار امالک نسوت به امالک مجاور ،حریم امالک -احیای اراضی موات و مواحه،
حیازت مواحات -معادن تا اشیاء پیدا شده -حیوانات ضاله -دفینه – شکار -انون حیایت از مولاان و مصناان -قانون تکقکیالت و
اخفیارات ازمان حج و او اف و امور خیریه -انون پیش فروش اخفیان -انون تیلک آپارتیان هقا -ا سقام رققود و معقامالت-
شرایط ا ا ی صحت معامله -صد و رضای طرفین -اهلیت طرفین -مورد معامله -جهت معامله -مواحق اثقر معقامالت شقام
وارد ریومی -خسارات حاصله از ردم اجرای تعهدات -اثر رقود نسوت به اشخاص ثال  -ا سام شرط -احکام شرط
کلیات  -صالحیتها  -اختالف در صالحیتها -وکالت در دعاوی  -دادخوا ت  -بهای خوا فه  -جریان دادخوا ت -مواد
 1تا  11انون دیوان ردالت اداری  - 1931مواد  1تا  11انون شورای ح اخفالف  - 1931مواد  1تا  1انون حیایت
خانواده  -1931مواد  1تا  11انون اجرای احکام مدنی -انون افراز و فروش امالک مکا  - 1911الیحه ا فقالل کانون
وکالی دادگسفری  1999و اصالحات آن -انون کیایت اخذ پروانه وکالت دادگسفری 1911
تجار و معامالت تجارتی  -دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی – داللی -حق العمل کاری – قرارداد حمل و نقل -قائم مقام
تجاری و سایر نمایندگان تجاری – ضمانت .تعریف و تشکیل شرکت سهامی  -سههام در شهرکت سههامی  -قهاننن اورا
مشارکت  - 6731تبدیل سهام در شرکت سهامی
رنصر انونی یا اص انونی بودن جرم و مجازاتها  -لیروی اجرای وانین جزایی در مکان یا اصول صالحیت وانین کیاری  -پدیقده
مجرمانه و رنصر مادی  -پدیده مجرمانه و رنصر روانی -مراح تکوین جرم یا مسیر مجرمانه  -تقسیم بنقدی جقرم بقر موقانی
مخفلا  -انوا نحوه موادرت در رففار مجرمانه شام فار جرم  -معاونت در جرم  -رد فگی گقروه مجرمانقه قازمان
یاففه،
کلیات رلم اصول فقه  -وضع الااظ  -حاالت داللت لاظ بر معنا  -ا سام لاظ -حقیققت و مجقاز  -اصقول لایقی  -صقحی و ارقم –
مکف
مااهیم و اوصاف آیین دادر ی کیاری  -اصول حاکم بر دادر ی کیاری  -ماهوم دروای ریقومی و درقوای خصوصقی -
کیایت و نحوه مطالوه دروای خصوصی تو ط شاکی  -قوط و موانع تعقیب دروای ریومی -تحت نیقر قرار دادن مقفهم و
از و کارهای ناظر بر آن -داد را  -ضابطان دادگسفری -داد فان و از و کارهای تعقیب
تاریخ آزمون - 0317/4/05 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

معامالت فضولی -مواح قوط تعهدات شام وفای به رهد -ا اله -ابراء – تودی تعهد -تهاتر -مالکیقت مقافی الذمقه-
الزامات خارج از رارداد شام کلیات – غصب -اتالف -تسویب -ا قفیاا -مقواد 101تقا  191ق.م.ا مصقو  – 31قانون
مسئولیت مدنی -انون بییه اجواری دارندگان و ای نقلیه موتوری مصو 1931
ابالغ  -ایرادات و موانع ر یدگی -جلسه دادر ی  -تو یا دادر ی -ا فرداد دروا -ا فرداد دادخوا ت  -ورود ثالث  -جلب
ثالث -دعنی تقابل -تامین خناسته  -اقسام تامین  -تامین از اتباع بیگانه  -تامین دلیل  -دستنر منقت  -مواد  11تا 99
انون دیوان ردالت اداری  - 1931مواد  11تا  90انون شورای ح اخفالف  - 1931مواد  1تا  11انون حیایت خانواده - 1931
مواد  13تا  11انون اجرای احکام مدنی
مجامع ریومی در شرکت هامی - -هیات مدیره در شرکت هامی – بازر ان در شرکت هامی  -تغییقرات در قرمایه
شرکت  -شرکت با مسئولیت محدود-
موانع مسئولیت کیاری شام ا وا رینی ردم مسئولیت و ا وا شخصی ردم مسئولیت  -مسئولیت جزایی ناشی از ری
دیگری ،انوا واکنش اجفیاری  -کیایات مخااه مجازات  -کیایات مکدده مجازات  -تعوی صدور حکم  -تعلی اجرای مجازات -نیام
نییه آزادی  -نیام آزادی مکروط  -نیارت الکفرونیکی -مجازاتهای جایگزین حوس  -قوط مجازاتها  -ادله اثوات در امور کیاری-
اوامر – نواهی.
بازپرس  -مقام مجری تحقیقات مقدماتی  -قرار تامین خناسته  -نیابت قضایی -مفهنم معاینهه ملهل  -تلقیهق مللهی-
احضار  -بازرسی و کارشناسی -جلب و تلقیق از متهم و شهند

بودجه بندی آزمونهای  13مرحلهای
11برنام
آزمون مرحله 3
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری
آزمون مرحله4
درس
حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 5
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

(حضوری و مجازی)

تاریخ آزمون - 0317/4/21 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

مرور مواح 1و 1
مرور مباحث  6و – 2مناد  16تا  11قاننن دینان عدالت اداری  -6732مناد  76تا  11قاننن شنرای حل اختالف -6731
مناد  61تا  73قاننن حمایت خانناده  -6736مناد  13تا  61قاننن اجرای احکام مدنی 6731
مرور مواح  1و 1
مرور مواح  1و1
مرور مواح  1و 1
مرور مباحث  6و 2
تاریخ آزمون - 0317/5/02 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

مواح مربوط به بیع شام احکام بیع -طرفین معامله -مویع – آثار بیع -خیارات و احکام آن به طور کلقی -بیقع شقرط-
معاوضه -انون حیایت از مصرف کننده خودرو -مواح مربوط بقه اجقاره شقام اجقاره اشقیاء -اجقاره حیوانقات -اجقاره
اشخاص -انون روابط موجر و مسفاجر مصو  -1911انون روابط موجر و مسفاجر مصو 1911
اظهار نامه و دعاوی تصرف -سازش -رسیدگی به ادله -اقرار – اسناد -گناهی -معاینه ملل و تلقیق مللی -کارشناسی –
سنگند -نیابت قضایی -رای -تصلیح رای -مناد  6233تا  6773قاننن مدنی -مناد  71تا  14قاننن دینان عدالت اداری
 -6732مناد  14تا  16قاننن حمایت خانناده  – 6736مناد  663تا  662قاننن اجرای احکام مدنی 6731
شرکت نسوی – تضامنی  -شرکت مخفلط غیر هامی -شرکت مخفلط هامی– شرکت تعاونی تولید و مصرف -مقررات
راجع به ثوت شرکتها و نکر شرکت نامهها  -تصایه امور شرکتها  -مقررات مخفلاه  -انحالل و تصایه شرکت هامی-
حسا های شرکت  -مقررات مخفلا مربوط به شرکتهای هامی – انون بخش تعاونی مصو 1910
جنایات و روام رافع مسئولیت کیاری  -شرکت و معاونت در جنایات  -راههای اثوات جنایات--رنصقر مقادی جنایقات -
رنصر روانی جنایات  -مجازات جنایات شام حدود – صاص – دیات
ماهوم و منطوق
قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تلقیقات مقدماتی ،تلقیقهات مقهدماتی
در جرایم اطفال و ننجنانان -وظایف و اختیارات دادستان کل کشنر.
تاریخ آزمون - 0317/5/22 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

مزارره -مسا ات – مضاربه -جعاله -احکام شرکت -تقسیم اموال شرکت -ودیعقه -راریقه -قر  -یقار و گروبنقدی-
وکالت -صل  -ضیان -حواله – کاالت -رهن -هوه
واخناهی -تجدید نظر -مناد  667تا  633قاننن اجرای احکام مدنی -مناد  64تا  33قاننن دینان عدالت اداری 6732
برات شام مواح صورت برات  -وول و نکول در برات  -وولی شخص ثال در برات  -ورقده بقرات  -ظهرنویسقی در
برات  -مسئولیت در برات  -پرداخت  -تادیه وجه برات به وا طه شخص ثال  -حقوق و وظایا دارنده برات  -ارفقرا
(پروتست) برات رجوری  -موح چک به هیراه انون صدور چک  -ففه طلب ( افه)
جرایم رلیه تیامیت معنوی اشخاص شام توهین و جرایم مربوطه  -افکقای ا قرار حرفقه ای و هفقک حرمقت و جقرایم
مربوطه  -تهدید  -جرایم مرتوط با لب آزادی اشخاص به نحو غیر انونی و برخی جرایم مسفوجب حد-
رام و خاص -نسخ و انوا آن  -مطل و مقید  -مجی و موین
صالحیت محلی و صالحیت ذاتی  -ر یدگی به ادله اثوات دروا -ر یدگی در دادگاههای کیاری  -صدور رای -رای غیابی
 -ر یدگی در دادگاه اطاال و نوجوانان  -احاله ،رد دادرس

بودجه بندی آزمونهای  13مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام

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

آزمون مرحله 7
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

تاریخ آزمون - 0317/2/11 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

مرور مواح  1و 1
مرور مباحث  1و 3
مرور مواح  1و 1
مرور مواح  1و 1
مرور مواح  1و 1
مرور مواح  1و 1
تاریخ آزمون – 9317/2/23:ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

مواح وصیت شام کلیات – موصی -موصی به – موصی له -وصی -اخذ به شاعه -ارث
فرجامخناهی  -اعتراض ثالث  -اعاده دادرسی -مناد  13تا  621قاننن دینان عدالت اداری 6732
موح ورشکسفگی شام کلیات  -ارالن ورشکسفگی و اثرات آن  -تعیین رضو نقاظر  -ا قدام بقه مهقر و مقوم و قایر
ا دامات اولیه نسوت به ورشکسفه  -مدیر تصایه  -وظایا مدیر تصایه  -رارداد ارفا ی و تصایه حسقا تقاجر ورشکسقفه
شام دروت طلوکارها و مجیع ریومی آنها  -ترتیب رارداد ارفا ی  -اثرات رارداد ارفقا ی  -ابطقال یقا فسقخ قرارداد
ارفا ی
جرایم رلیه اموال و مالکیت شام کالهورداری و خیانت در امانت -ر ت  -صقدور چقک پرداخقت نکقدنی  -تخریقب و
پولکویی
اصول ریلیه (ا فصحا  ،برائت – احفیاط  -تخییر  ،اص ردم  ،اص تأخر حادث  ،اص مثوت) ،تعار ادله
ارفرا به آرای کیاری (کلیات  ،دادگاه تجدید نیر ا فان ،دیوانعالی ککور  ،اثر اراده دادر ی  ،تجدید نیر خواهی از آرای
مربوط به اطاال و نوجوانان) -اجرای احکام کیفری (کلیقات  ،اجقرای مجقازات حقوس  ،کقانون اصقالو و تربیقت  ،اجقرای
محکومیتهای مالی ،اجرای ایر احکام کیاری -هزینههای دادر ی

تاریخ آزمون - 0317/7/2 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

مباحث مطالعاتی

مواح مربوط به حجر و ییومت شام کلیات – موارد نصب یم و ترتیب آن -اخفیارات و وظایا و مسئولیت یم و حدود
آن -موارد رزل یم -خروج از تحت ییومت -مواح اشخاص شام کلیات – تابعیت -ا ناد ج احوال -ا امفگاه
غایب ماقود االثر -رابت – خوا فگاری -ابلیت صحی برای ازدواج-موانع نکاو -وکالت در نکاو -نکاو منقطع -مهر-
حقوق و تکالیا زوجین نسوت به یکدیگر -مواح مربوط به انحالل نکاو شام امکان فسخ نکاو – طالق – موح
اوالد شام نسب -نگاهداری و تربیت اطاال -والیت هری پدر و جد پدری -موح مربوط به خانواده شام الزام به
انااق -انون حیایت خانواده  -1931انون اهدای جنین به زوجین ناباور -انون حیایت از کودکان بی رپر ت و
بد رپر ت
مناعد  -داوری  -هزینه دادرسی  -اعسار  -خسارت  -مناد  611تا 664قاننن اجرای احکام مدنی  -قاننن نلنه اجرای ملکنمیتهای
مالی 6731
ادامه موح ورشکسفگی شام تاریغ حسا و خفم ری ورشکسفگی  -ا سام مخفلاه طلوکارها و حقوق هر یک از آنها-
تقسیم بین طلوکارها و فروش اموال منقول  -دروی ا فرداد  -طقرق شقکایت از احکقام صقادره راجقع بقه ورشکسقفگی-
ورشکسفگی به تقصیر  -ورشکسفگی به تقلب  -جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسقفه در امقر ورشکسقفگی
مرتکب می شوند  -اداره کردن اموال تاجر ورشکسفه در صورت ورشکسفگی به تقصیر یا به تقلقب  -ارقاده ارفوقار  -ا قم
تجارتی  -اشخاص حقو ی  -حقوق و وظایا و ا امفگاه و تابعیت شخص حقو ی  -مقررات نهایی -
جرایم رلیه امنیت و نیم ریومی شام محاربه و جرایم مرتوط با آن  -جرایم رلیه امنیت مسفوجب تعزیر  -جع و ا فااده

بودجه بندی آزمونهای  13مرحلهای
(حضوری و مجازی)

11برنام
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

از ند مجعول  -لب که و جرایم مرتوط با آن  -رشا و ارتکا
ادله ا فنواط احکام شرری ( رآن  ،نت ،اجیا  ،رق  ،یاس) -طع و ظن و اماره
آیین دادر ی جرایم نیروهای مسل  -دادر ی الکفرونیکی  -آیین دادر ی جرایم رایانهای  -آیین دادر ی جرایم اشقخاص
حقو ی

تاریخ آزمون - 0317/7/21 :ساعت آزمون01/31-8/31 :

آزمون مرحله 9
درس
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مباحث مطالعاتی

مرور مواح 1و1
مرور مباحث 3و6
مرور مواح 1و1
مرور مواح 1و1
مرور مواح 1و1
مرور مواح 1و1

آزمون مرحله ( 10جامع)

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

آزمون مرحله (11جامع)

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

آزمون مرحله (12جامع)

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

آزمون مرحله (13جامع)

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

