بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
(مجازی)

11برنام

تاریخ آزمون  -1397/10/14ساعت آزمون10/30 - 8/30 :
تاریخ آزمون  -1397/10/21ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

آزمون مرحله (تعیین سطح)

تاریخ آزمون  -1397/10/28ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

آزمون مرحله 1

تاریخ آزمون  -1397/11/05ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا

مواد  1تا  246قانون مدنی مصوب 1307
مواد  1تا  63قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  1تا  20ق.ت – مواد  335تا  411ق  .ت ماده  5قانون تملک آپارتمان ها ،مواد  576تا  591ق.ت
مواد  1تا  95ق .م .ا 1392
کلیات  -وضع الفاظ -شامل :تعریف و ارکان وضع-اقسام وضع لفظ-اقسام الفاظ از نظر وحدت و تعدد لفظ و معناا-حقیقات و ماااز-

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

عالمتهای حقیقت و مااز-شرایط استعمال ماازی-اقسام قرینه-اقسام حقیقت و مااز-اقسام عرف-موضوع عرفی و موضوع شرعی-

حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه و حقیقیت قانونی-اصول لفظی-صحیح و اعم -مشتق .

مواد  1تا  122قانون آیین دادرسی کیفری

 پیشنهاد میگردد جهت خواندنِ مباحث عنوان شده در این درس به کتاب کمکحافظۀ اصول فقه تألیف دکتر امیر مرادی انتشارات دوراندیشان رجوع
گردد.
آزمون مرحله 2

تاریخ آزمون  -1397/11/12ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مواد  247تا  - 300مواد  396تا  457قانون مدنی مصوب 1307
مواد  64تا  107قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  1تا  106الیحه ی اصالح قسمتی از قانون تاارت مصوب 1347

حقوق جزا

مواد  96تا  216ق .م .ا 1392

اصول فقه

اوامر و نواهی – منطوق و مفهوم

آیین دادرسی کیفری

مواد  123تا  216قانون آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 3

تاریخ آزمون  -1397/11/19ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مواد  301تا  395قانون مدنی مصوب 1307

آیین دادرسی مدنی

مواد  108تا  193قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مواد  107تا  198الیحه ی اصالح قسمتی از قانون تاارت مصوب 1347
مواد  217تا  367ق .م .ا 1392
عام و خاص
مواد  217تا  284قانون آیین دادرسی کیفری

بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
(مجازی)

12برنام

آزمون مرحله 4

تاریخ آزمون -1397/11/26ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مواد 458تا  570قانون مدنی مصوب 1307
مواد  194تا  289قانون آیین دادرسی مدنی
مواد  199تا  300الیحه ی اصالح قسمتی از قانون تاارت مصوب 1347

حقوق جزا

مواد  368تا  491ق .م .ا 1392

اصول فقه

مطلق و مقید -مامل و مبین -ادلۀ استنباط احکام شرع (قرآن0سنت)

آیین دادرسی کیفری

مواد  285تا  334قانون آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 5

تاریخ آزمون  -1397/12/03ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مواد  571تا  683قانون مدنی مصوب 1307

آیین دادرسی مدنی

مواد  290تا  325قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد  94تا  222ق ت +مواد32 -33 -36 -37 -38 -39 -41 -44 -45 -50 -51 -57 -72 -84 -85 -86 -87 -89 -90 -91 -92 -93
 28 -29ق تاارت.

حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مواد  492تا  728ق  .م  .ا 1392
ادلۀ استنباط احکام شرع (اجماع-قیاس-عقل) -استصالح -استحسان -سد ذرایع -عرف و عادت
مواد  335تا  407قانون آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 6

تاریخ آزمون  -1397/12/10ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مواد  684تا  807قانون مدنی مصوب 1307

آیین دادرسی مدنی

مواد  330تا  416قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت
حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مواد  223تا  -309مواد  310تا  334ق تاارت -مواد  1تا  24قانون اصالح قانون صدور چک مصوب آبان 97
مواد  498تا  569قانون تعزیرات 1375
امارات -اصول عملیه (شامل :کلیات -اصل برائت -اصل تخییر)
مواد  408تا  483قانون آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 7

تاریخ آزمون  -1397/12/17ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مواد 808تا  949قانون مدنی مصوب 1307

آیین دادرسی مدنی

مواد  417تا  453قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد  412تا  475ق  .ت

حقوق جزا

مواد  570تا  672قانون تعزیرات 1375

اصول فقه

اصول عملیه (اصل احتیاط -اصل استصحاب)

آیین دادرسی کیفری

مواد  484تا  570قانون آیین دادرسی کیفری

بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
(مجازی)

13برنام
آزمون مرحله 8

تاریخ آزمون  -1397/12/24ساعت آزمون10/30 - 8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مواد  950تا 1335قانون مدنی مصوب 1307

آیین دادرسی مدنی

مواد  454تا  529قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد  476تا  575ق .ت

حقوق جزا

مواد  673تا  756قانون تعزیرات 1375

اصول فقه

تعارض ادله

آیین دادرسی کیفری

مواد  571تا  699قانون آیین دادرسی کیفری

آزمون مرحله 9

تاریخ آزمون  -1398/01/16ساعت آزمون + 10/30 - 8/30 :تعیین سطح

(جامع)

توجه :آرای وحدت رویه مرتبط با مباحث زیر از کتاب "آرای وحدت رویه کاربردی انتشارات دوراندیشان" خوانده شود
آزمون مرحله 10

تاریخ آزمون -1398/01/23 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مبحث اموال -حقوق عینی اصلی -وقف -شاخههای مالکیت -قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه-قانون تملک آپارتماان هاا

آیین دادرسی مدنی

کلیات  -صالحیت دادگاهها -وکالت در دعاوی  -مواد  1تا  15قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد  1تا  15قانون شورای حل اختالف

و آیین نامه اجرایی آن -قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  .1348

 - 1394مواد  1تا  5قانون حمایت خانواده  -1391مواد  1تا  18قانون اجرای احکام مدنی -1356قانون افراز و فروش امالک مشاع

 – 1357آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و اصالحات آن  -قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری  1376
حقوق تجارت

شناسایی تاار -شناسایی اعمال تاارتی -داللی -حق العمل کاری -تصدی حمل و نقل -قائم مقام تاارتی -تقاضا ناماه مااده  19قاانون

حقوق جزا

عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و ماازاتها  -منابع حقوق جزا  -قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان یا اصول صاالحیت قاوانین

تاارت در خصوص کسبه جزء -قانون داللی 

کیفری  -پدیده مارمانه و عنصر مادی  -پدیده مارمانه و عنصر روانی -قانون پیشگیری از وقوع جرم -آییننامه راجع باه نحاوا اجارای

ماازاتهای تکمیلی موضوع مادا  23ق م ا مصوب  .92

اصول فقه

کلیات وضع الفاظ شامل :تعریف و ارکان وضع -اقسام الفاظ از نظر وحدت و تعدد لفظ و معنا -حقیقت و مااز -عالمتهای حقیقیت و مااز -شارایط اساتعمال
ماازی -اقسام قرینه -اقسام حقیقت و مااز -اقسام عرف -موضوع عرفی و موضوع شرعی -حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه و حقیقات قاانونی -اصاول
لفظی -صحیح و اعم -مشتق.

آیین دادرسی کیفری

مفاهیم و اوصاف آیین دادرسی کیفری  -اصول حاکم بر دادرسی کیفری  -مفهوم دعوای عمومی و دعوای خصوصی  -کیفیت و نحوه مطالباه

دعوای خصوصی توسط شاکی 

 پیشنهاد می گردد جهتِ خواندنِ مباحث عنوان شده در این درس به کتاب کمکحافظۀ مدنی(دورۀ دوجلدی) تألیف دکتر مهدی فالح خاریکی
انتشارات دوراندیشان مراجعه شود.
 پیشنهاد می گردد جهت خواندن مباحث عنوان شده در این درس به کتاب کمکحافظۀ آ.د.م(دورۀ دوجلدی) تألیف دکتر علی فالح انتشارات
دوراندیشان مراجعه شود.
 پیشنهاد میگردد جهت خواندن مباحث عنوان شده در این درس به کتاب کمکحافظۀ تجارت تألیف دکتر علی فالح انتشارات دوراندیشان مراجعه شود.
 پیشنهاد می گردد جهت خواندن مباحث عنوان شده در این درس به کتاب کمک حافظۀ جزای عمومی(دورۀ دوجلدی) تألیف دکتر شادی عظیمزاده
انتشارات دوراندیشان مراجعه شود.
 پیشنهاد میگردد جهت خواندن مباحث عنوان شده در این درس به کتاب کمکحافظۀ آ.د.ک تألیف دکتر شادی عظیمزاده انتشارات دوراندیشان مراجعه
شود.

بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
(مجازی)

14برنام
آزمون مرحله 11

تاریخ آزمون - 1398/02/06 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مبحث عقود شامل :مفاهیم و اصطالحات به انضمام اقسام عقد و شرایط اساسی صحت قراردادها -مبحث آثار قرارداد -خساارت ناشای از
نقض قرارداد(مسئولیت قراردادی) -اصل نسبی بودن اثر قراردادها و شروط ضمن عقد -قانون نحوا اجرای محکومیتهای مالی.

آیین دادرسی مدنی

مباحث مربوط به مفهوم دعوا و انواع آن ،شرایط اقامۀ دعوا و انواع آن -اقامۀ دعوا و دادرسی نخستین -مواد  16تا  33قانون دیوان عدالت
اداری  -1392مواد  16تا  30قانون شورای حل اختالف  - 1394مواد  6تا 15قانون حمایت خانواده  - 1391مواد  19تا  48قانون اجرای احکام
مدنی 1356

حقوق تجارت

حقوق و تکلیف تاار حقیقی در قوانین نظم تطبیقی (داشتن دفاتر تااری -ثبت نام در دفتر ثبت تااری) -ضمانت در قوانین تااری -قانون
ثبت عالئم و اختراعات و طرحهای صنعتی.

حقوق جزا

مراحل تکوین جرم یا مسیر مارمانه  -تقسیم بندی جرم بر مبانی مختلف  -انواع نحوه مبادرت در رفتاار مارماناه شاامل :فاعال جارم -
معاونت در جرم  -سردستگی گروه مارمانه سازمان یافته

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمون 10
سقوط و موانع تعقیب دعوای عمومی  -دادسرا  -ضابطان دادگستری -آییننامۀ اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری.

آزمون مرحله 12

تاریخ آزمون - 1398/2/20 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی

مبحث معامالت فضولی – سقوط تعهدات -خیارات
مباحث مربوط به بهای خواسته -قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با آخرین اصالحات -مادا  103قانون مالیاتهای مستقیم -مواد  41تا
 64قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد  31تا  46قانون شورای حل اختالف  - 1394مواد  16تا  39قانون حمایت خانواده - 1391
مواد  49تا  86قانون اجرای احکام مدنی 1356

حقوق تجارت

شناسایی مفهوم و انواع شرکتهای تااری در قوانین نظم تطبیقی شامل :مفهوم و انواع شرکتهای تااری -قواعد عمومی تشکیل شرکتهای
تااری -تشکیل شرکتهای سهامی -تشکیل شرکتهای سهامی عام -تشکیل شرکتهای سهامی خااص -تشاکیل شارکتهای باا مسائولیت
محدود -تشکیل شرکتهای تضامنی -تشکیل شرکتهای نسبی -آثار تشکیل شرکتها -قانون ثبت شرکتها.

حقوق جزا

موانع مسئولیت کیفری شامل :اسباب عینی عدم مسئولیت و اسباب شخصی عدم مسئولیت  -مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

اصول فقه

اوامر و نواهی -منطوق و مفهوم

آیین دادرسی کیفری

تحت نظر قرار دادن متهم و ساز و کارهای ناظر بر آن – داد ستان و ساز و کارهای تعقیب -آییننامۀ اجرایی میانایگری در امور کیفری

آزمون مرحله 13

تاریخ آزمون - 1398/3/03 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

موجبات ضمان قهری -مسئولیت ناشی از استیالی نامشروع بر حق دیگری -مسئولیت ناشی از اضرار به غیار– قاانون مسائولیت مادنی-
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( -95موجبات ضمان مواد  492تاا 537
ق .م  .ا مصوب )92

آیین دادرسی مدنی

جریان دادخواست تا جلسۀ رسیدگی(جریان دادخواست -ابالغ -ایرادات و موانع رسیدگی) -مواد  40تا  48قانون حمایت خانواده  - 1391مواد
 87تا  112قانون اجرای احکام مدنی 1356

حقوق تجارت

بحث انحالل شرکتهای تااری در قوانین نظم تطبیقی شامل :انحالل شرکتهای سهامی و انحالل شارکتهای غیرساهامی -بررسای ارکاان
شرکتها در قوانین نظم تطبیقی (رکن تصمیمگیرنده -رکن ادارهکننده -رکن نظارتی) (ماده  241الیحه اصالحی  1347اصالحی -)95قاانون
استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابداران رسمی.

حقوق جزا
اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

انواع واکنش اجتماعی – کیفیات مخففه ماازات -کیفیات مشدده ماازات – تعویق صدور حکم -تعلیق اجرای ماازات – نظام نیمه آزادی –
نظام آزادی مشروط – نظارت الکترونیکی
مرور مباحث آزمون 12
بازپرس مقام ماری تحقیقات مقدماتی  -قرار تامین خواسته  -نیابت قضایی

بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
(مجازی)

15برنام
آزمون مرحله 14

تاریخ آزمون - 1398/3/17 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مرور مباحث آزمون های  10تا 13

آیین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمون های  10تا 13

حقوق تجارت

مرور مباحث آزمون های  10تا 13

حقوق جزا

مرور مباحث آزمون های  10تا 13

اصول فقه

عام و خاص

آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمون های  10تا 13

آزمون مرحله 15
تاریخ آزمون - 1398/3/31 :ساعت آزمون10/30-8/30 :
درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مباحث مربوط به بیع -قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن – قانون نحوه اجارای محکومیتهاای ماالی -قاانون حمایات از
حقوق مصرف کننده  -قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مباحث مربوط به جلسۀ دادرسی -توقیف دادرسی -استرداد دعوا و دادخواست -مواد  113تا  145قانون اجرای احکام مدنی 1356
بررسی سرمایۀ شرکتها از جمله :اوراق سهام و قرضه و مشارکت -تغییرات در سرمایۀ شرکتها -قانون نحوا انتشار اوراق مشارکت-1376
قانون بازار اوراق بهادار.

حقوق جزا

ماازاتهای جایگزین حبس  -سقوط ماازاتها  -ادله اثبات در امور کیفری -آییننامۀ کمیسیون عفو و تخفیف ماازات محکومین.

اصول فقه

مرور مباحث آزمون 14

آیین دادرسی کیفری

مفهوم معاینه محل  -تحقیق محلی  -بازرسی و کارشناسی  -احضار  ،جلب و تحقیق از متهم و شهود -آییننامۀ اجرایای شایوه نگهاداری
اموال توقیف شده -آییننامۀ اجرایی حمایت از شهود و مطلعین

آزمون مرحله 16

تاریخ آزمون - 1398/4/14 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مباحث مربوط به اجاره شامل :تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره ،تعریف اجاره ،اوصاف اجاره  ،انعقاد عقد ،اجاره ،موضوع عقد اجاره ،آثاار عقاد اجااره،
انحالل عقد اجاره ،موضوع عقد اجاره ،آثار عقد اجاره ،انحالل عقد اجاره ،مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تااارت -اجاارا اشاخاص -مزارعاه-
مساقات -مضاربه -جعاله -قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356و  1376و آییننامه آن.

آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به درخواستهای قرار تأمین خواسته ،قرار دستور موقت ،رسیدگی به دعاوی طاری (ورود ثالث ،جلب ثالث ،دعوای متقابل) -مواد 34
تا  40ق دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

بررسی شرایط شکلی اسناد تااری -بررسی قبول و نکول اسناد تااری -بررسی پرداخت و عدم پرداخت اسناد تااری

حقوق جزا

عنصر مادی جنایات  -عنصر روانی جنایات  -ماازات جنایات شامل :قصاص -دیات -قانون مبارزه با قاچاق انسان

اصول فقه

مطلق و مقید -مامل و مبین -ادلۀ استنباط احکام شرع (قرآن -سنت)

آیین دادرسی کیفری

قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات مقدماتی -تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال و
نوجوانان -آییننامۀ شیوه اجرایی قراردادهای نظارتی و تأمین قضایی -آییننامۀ شیوا رسیدگی و اجرای آرای کمیسیونهای استانهای ملی و
جبران خسارت ناشی از بازداشت.

بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
(مجازی)

16برنام
آزمون مرحله 17

تاریخ آزمون - 1398/4/28 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا

مباحث مربوط به شرکت -ودیعه -عاریه -قرض و گروبندی مشروع ،وکالت ،ضمان
مباحث مربوط به واخواهی و تادیدنظر -مواد 150تا  157قانون اجرای احکام مدنی -مواد  65تا  79ق دیوان عدالت اداری
بررسی مسئولیت در اسناد تااری -بررسی ظهرنویسی اسناد تااری -بررسی حقوق و تکالیف دارندا اسناد تااری.
ادامۀ ماازات جنایات (تعزیرات) -جنایات و عوامل رافع مسئولیت کیفری  -شرکت و معاونت در جنایات  -راههای اثباات جنایاات -قاانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمون 16
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور -صالحیت مراجع قضایی شامل :صالحیت محلی و ذاتای -آیاینناماۀ دادساراها و دادگاههاای ویا ا
روحانیت.

آزمون مرحله 18

تاریخ آزمون - 1398/5/11 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی

مباحث مربوط به حواله -کفالت – صلح -رهن -هبه
مبحث مربوط به فرجامخواهی -مواد  80تا  97قانون دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

بررسی تحلیلی و تفصیلی مبحث چک -قانون اصالح قانون صدور چک مصوب آبان  – 1397آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

حقوق جزا

جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص شامل :توهین و جرایم مربوطه  -افشای اسرار حرفه ای و هتک حرمات و جارایم مربوطاه -تهدیاد-
جرایم مرتبط با سلب آزادی اشخاص به نحو غیرقانونی و برخی جرایم مستوجب حد

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

ادله استنباط احکام شرع (اجماع ،عقل  ،قیاس) -استصالح -استحسان -سد ذرایع -عرف و عادت
رسیدگی به ادلۀ اثبات دعوا -رسیدگی در دادگاههای کیفری -صدور رأی -رای غیابی  -رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجواناان -احالاه-
رد دادرس

آزمون مرحله 19

تاریخ آزمون - 1398/5/25 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مرور مباحث آزمون های  15تا 18

آیین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمون های  15تا 18

حقوق تجارت

مرور مباحث آزمون های  15تا 18

حقوق جزا

مرور مباحث آزمون های  15تا 18

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمون 18
مرور مباحث آزمون های  15تا 18

آزمون مرحله 20

تاریخ آزمون - 1398/6/8 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا

مباحث مربوط به شفعه – وصیت – ارث
مباحث مربوط به اعادا دادرسی و اعتراض ثالث -مواد  98تا  106قانون دیوان عدالت اداری -مواد  146تا  149قانون اجرای احکام مدنی
بررسی مفهوم ورشکستگی -بررسی انواع ورشکستگی -بررسی احراز ورشکستگی و آثار آن.
جرایم علیه اموال و مالکیت شامل :کالهبرداری -خیانت در امانت -سرقت -قانون تشدید ماازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری-
قانون راجع به انتقال مال غیر -قانون ماازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند.

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

امارات -اصول عملیه(شامل :کلیات -اصل برائت -اصل تخییر)
اعتراض به آرای کیفری شامل( :کلیات  -دادگاه تادید نظر استان  -دیوانعالی کشور  -اثر اعاده دادرسی -تادید نظر خواهی از آرای مربوط
به اطفال و نوجوانان)

بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
(مجازی)

17برنام
آزمون مرحله 21

تاریخ آزمون - 1398/6/22 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا

مباحث مربوط به نکاح ،قرابت و نسب ،حضانت ،والیت قهری ،سرپرستی و نفقۀ اقارب -قانون حمایت خانواده
مباحث مربوط به مواعد -داوری -سازش.
بررسی ارگانهای تصفیه ورشکستگی -بررسی اقدامات مربوط به تصفیۀ ورشکستگی -قانون ادارا تصفیۀ امور ورشکستگی.
جرایم علیه اموال و مالکیت شامل :صدور چک پرداخت نشدنی – تخریب -پولشویی -قانون اصالح قانون صدور چک مصوب آباان –1397
قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن – قانون ماازات استفاده کنندگان غیر مااز از آب و برق و تلفن و فاضالب و گاز مصوب  -96قانون
مبارزه با مواد مخدر

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمون 20
اجرای احکام کیفری شامل( :کلیات -اجرای ماازات حبس -کانون اصالح و تربیت -اجرای محکومیتهاای ماالی -اجارای ساایر احکاام
کیفری) -قانون نظارت بر رفتار قضات.

آزمون مرحله 22

تاریخ آزمون -1398/7/5 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی

مباحث مربوط به مفاهیم و اصطالحات اشخاص و محاورین ،حقوق مربوط به شخصیت ،شخصیت و حقوق مدنی جنین ،نام و نام خانوادگی،
پایان وجود شخص طبیعی ،غایب مفقوداالثر ،اقامتگاه ،اشخاص ،اهلیت و حار و نهادهای حمایت از محاورین.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست -قانون اهدای جنین به زوجین نابارور -قانون اجازه رعایت احوال شخصایه ایرانیاان
غیرشیعه در محاکم.

آیین دادرسی مدنی

مباحث مربوط به هزینه دادرسی -اعسار  -خسارات -ادلۀ اثبات دعوا -مواد  107تا  124قانون دیوان عدالت اداری  - 1392مواد  158تا 180
قانون اجرای احکام مدنی -قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی– ( بحث ادله مواد  1257تا  1335ق م -).قانون الحاق یک تبصره به مادا
 505آدم

حقوق تجارت

بررسی قرارداد ارفاقی -بررسی تقسیم دارایی ورشکسته -بررسی دعوای استرداد در ورشکستگی -بررسای خاتماه ورشکساتگی و اعاادا
اعتبار.

حقوق جزا

جرایم علیه امنیت و نظم عمومی شامل :محاربه و جرایم مرتبط با آن  -جرایم علیه امنیت مستوجب تعزیر  -جعل و استفاده از سند ماعول -
قلب سکه و جرایم مرتبط با آن  -رشا و ارتشا -قانون تشدید ماازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری -قانون رسیدگی باه دارایای
مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران با اصالحات  -94قانون جرمسیاسی -قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

اصول فقه
آیین دادرسی کیفری

اصول عملیه (اصل احتیاط -اصل استصحاب)
هزینههای دادرسی  -آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح  -دادرسی الکترونیکی  -آیین دادرسی جرایم رایانهای  -آیاین دادرسای جارایم
اشخاص حقوقی -قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز -قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم -قانون ماازات افرادی که در امور سمعی و بصری
فعالیت غیر مااز می کنند.

آزمون مرحله 23

تاریخ آزمون - 1398/7/19 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

درس

مباحث مطالعاتی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمونهای  20تا 22
مرور مباحث  20تا 22

حقوق تجارت

مرور مباحث آزمون های  20تا 22

حقوق جزا

مرور مباحث آزمونهای  20تا 22

اصول فقه

تعارض ادله

آیین دادرسی کیفری

مرور مباحث آزمون های  20تا 22

بودجه بندی آزمونهای  28مرحلهای
18برنام

(مجازی)

آزمون جامع (تمام مباحث)

آزمون مرحله ( 24جامع)

تاریخ آزمون - 1398/8/3 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله (25جامع)

تاریخ آزمون - 1398/8/10 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله (26جامع)

تاریخ آزمون - 1398/8/17 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

آزمون مرحله (27جامع)

تاریخ آزمون - 1398/8/24 :ساعت آزمون10/30-8/30 :

