به نام خدا

برنامه آزمون های آزمایشی (حضوری – اینترنتی)

کانون وکالی دادگستری 7931 -
تاريخ 69/11/13 :

آزمون شماره() 1
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  683 - 313 + 631 -641 + 6 -631قانون مدنی مصوب 6331
مواد  6-13قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  6 -651الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب 6341

اصول فقه

وضع الفاظ ،اوامر و نواهی

حقوق جزا

مواد  6 – 645قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  6-633قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313و اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 69/11/22 :

آزمون شماره() 2
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  314 - 415قانون مدنی مصوب 6331
مواد  13 -613قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  313 -333 + 651 -343الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب 6341

اصول فقه

مفهوم و منطوق ،عام و خاص

حقوق جزا

مواد  641 -388قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  633 – 313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313و اصالحات و الحاقات 6314

آزمون شماره() 3
نام درس
حقوق مدنی

تاريخ 69/12/11 :
محتوای آزمون

مواد  411 - 155قانون مدنی مصوب 6331

آيين دادرسی مدنی

مواد  614 -314قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311

حقوق تجارت

مواد  + 14 -333مواد  6 -61قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

مطلق و مقیّد  ،مجمل و مبیّن و ادله اثبات احکام ( منابع حقوق اسالمی )

حقوق جزا

مواد 381 - 441قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  314 -461قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313و اصالحات و الحاقات 6314

آزمون شماره()4
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

تاريخ 69/12/22 :
محتوای آزمون

مواد  151 - 831قانون مدنی مصوب 6331
مواد  315 - 311قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  333 -466قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

امارات  ،اصول عملیه  ( 6برائت  ،تخییر و احتیاط )

حقوق جزا

مواد  448 – 138قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  468-558قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313و اصالحات و الحاقات 6314

تاريخ 62/1/24 :

آزمون شماره() 2
محتوای آزمون

نام درس

مواد  838 - 113و  113 -6351قانون مدنی مصوب  6331و 6364

حقوق مدنی

مواد  311 -531قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311

آيين دادرسی مدنی

مواد  463 -583قانون تجارت مصوب 6366

حقوق تجارت
اصول فقه

اصول عملیه  ( 3استصحاب و تعارض ادله )

حقوق جزا

مواد  418 – 185کتاب تعزیرات قانون مجاازات اساالمی مصاوب  + 6315قاانون تشادید مجاازات
مرتکبین ارتشاء  ،اختالس و کالهبرداری مصوب 6311
مواد  551 -111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313و اصالحات و الحاقات 6314

آيين دادرسی کيفری

آزمون تکميلی شماره ()1
دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 1 – 2

کليه دروس
آزمون شماره()9

تاريخ 62/2/14 :

نام درس
حقوق مدنی

62/1/31

محتوای آزمون

مواد  66-635قانون مدنی مصوب ( 6331اموال و مالکیت)

آيين دادرسی مدنی

مواد  6-11قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311کلیات ،صالحیت دادگاه ها ،اختالف در صالحیت ،وکالات در
دعاوی ،تقدیم دادخواست و جریان آن ،شرایط و پیوستهای دادخواست و موارد توقیف آن و بهای خواسته)

حقوق تجارت

مواد  335-314 + 6-61قانون تجارت مصوب ( 6366کلیات اعمال و دفاتر تجااری ،داللای ،حاق العمال
کاری و تصدی به حمل و نقل)

اصول فقه

وضع الفاظ

حقوق جزا

مواد  633-634 + 6-63قانون مجازات اسالمی مصوب 6313
کلیات حقوق جزا ( تعریف حقوق جزا و ویژگی های آن ،منابع حقوق جزا ،تعریف جرم ،اصل قانونی باودن
جرم و مجازات و نتایج آن و قلمرو قوانین جزایای در مکاان و زماان) و مسایر فعال مجرماناه (اندیشاهی
مجرمانه ،عملیات مقدماتی ،شروع به جرم و جرم تام)

آيين دادرسی کيفری

مواد  6-13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
کلیات آیین دادرسی کیفری ( تعریف آیین دادرسی کیفاری و اصاول حااکم بار آن ،خصوصایات قاوانین
شکلی ،مراحل رسیدگی به امرکیفری ،نظام های دادرسی کیفری ،دعاوی دوگانه ناشی از جارم)  ،دعاوای
خصوصی ،مرحلهی کشف جرم (ضابطان دادگستری و تکالیف آنان) و مرحلهی تعقیب متهم (انواع دادسرا
و ویژگی های آن ،وظایف دادسرای عمومی و انقالب و تشکیالت آن)
تاريخ 62/2/21 :

آزمون شماره()2
نام درس

محتوای آزمون

حقوق مدنی

مواد  683-313 + 631-641قانون مدنی مصوب ( 6331اسباب تملک  ،قواعد و آثاار عماومی قراردادهاا ،
شروط ضمن عقد و معامالت فضولی)

آيين دادرسی مدنی

مواد  11-631قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311ابالغ ،ایرادات و موانع رسایدگی ،جلساه دادرسای،
توقیف دادرسی ،استرداد دعوا و دادخواست)

حقوق تجارت

مواد  683-681 + 14-643 + 33قانون تجارت مصوب ( 6366شرکت های با مسؤولیت محدود  ،تضامنی  ،مختلط و نسبی)

اصول فقه

اوامر و نواهی

حقوق جزا

مواد  643-645 + 635-631قاانون مجاازات اساالمی مصاوب  ، 6313نحاوهی مداخلاه در ارتکااب جارم
(مباشرت ،شرکت ،معاونت و تسبیب)  ،رکن روانی جرایم عمدی و غیر عمدی و شرایط مسؤولیت کیفری
مواد  63 + 14-88و  36قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات  + 6314ماواد 11-636

آيين دادرسی کيفری

قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

مرحلهی تعقیب متهم (جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای عمومی ،وظاایف و اختیاارات دادساتان ،مواناع
تعقیب دعوای عمومی و عوامل سقوط دعوای عمومی)

تاريخ 62/2/28 :

آزمون شماره() 8
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  314-315قانون مدنی مصوب ( 6331سقوط تعهدات  ،ضمان قهری و عقد بیع)
مواد  644-651 + 638-631و  363-335قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311تاممین خواساته ،اخا
تممین از اتباع دولت های خارجی ،تممین دلیل ،اظهارنامه و دستور موقت)
مواد  6-16الیحهی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ( 6341مباحثی از شرکت های سهامی)

اصول فقه

مفهوم و منطوق

حقوق جزا

مواد  641-651 + 88-15قانون مجازات اسالمی مصوب 6313
موانع مسؤولیت کیفری (عوامل رافع مسؤولیت کیفری و عوامل موجهه جرم)  ،مجازات ها و اقدامات تممینی و
تربیتی اطفال و نوجوانان

آيين دادرسی کيفری

مواد  81-361قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
مرحلهی تحقیقات مقدماتی (تعریف تحقیقات مقدماتی ،مرجع انجام دهناده تحقیقاات ،اختیاارات و وظاایف
بازپرس و حدود آن ،صالحیت بازپرس ،معاینه محل ،بازرسی و کارشناسی ،احضار و تحقیق از متهم ،شاهود و
مطلعان)
تاريخ 62/3/4 :

آزمون شماره() 6
نام درس

محتوای آزمون

حقوق مدنی

مواد  516-131 + 311-561قانون مدنی مصوب ( 6331خیارات  ،بیع شرط  ،عقود معاوضه  ،اجاره  ،جعاله  ،شرکت)

آيين دادرسی مدنی

مواد  315-331 + 618-613 + 633-643قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311دعاوی طاری ،سااز،،
صدور و انشاء و ابالغ و تصحیح رأی ،حکم حضوری و غیابی و واخواهی)

حقوق تجارت

مواد  13-643الیحهی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ( 6341مباحثی از شرکت های سهامی)

اصول فقه

عام و خاص

حقوق جزا

مواد  633-631 + 64-31قانون مجازات اسالمی مصوب 6313
ویژگی ها ،اصول و انواع مجازات ها (مجاازات هاای اصالی ،تکمیلای و تبعای) ،کیفیاات مشادّدهی مجاازات
(سردستگی گروه مجرمانه ،تکرار و تعدد جرم)

آيين دادرسی کيفری

مواد  361-313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
مرحلهی تحقیقات مقدماتی ( قرارهای تممین و نظاارت قضاایی ،اقادامات باازپرس و دادساتان پات از خاتم
تحقیقات ،تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان) و وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

آزمون تکميلی شماره ()2
کليه دروس

دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 9 – 6

آزمون شماره() 11

تاريخ 62/3/18 :

نام درس
حقوق مدنی

62/3/11

محتوای آزمون

مواد  153 - 831 + 151-133قانون مدنی مصوب ( 6331وکالت ،ضمان ،صلح  ،رهن و هبه)

آيين دادرسی مدنی

مواد  443-453 + 614-338قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311رسیدگی باه دالیال ،اقارار و اساناد،
مواعد و مهلت ها)

حقوق تجارت

مواد  651-343الیحهی اصالح قسمتی از قانون تجاارت مصاوب ( 6341مبااحثی از شارکت هاای ساهامی
شامل :تغییرات در سرمایه شرکت ،انحالل  ،تصفیه شرکت و حسابهای شرکت)

اصول فقه

مطلق و مقیّد  +مجمل و مبیّن

حقوق جزا

مواد  31-81قانون مجازات اسالمی مصوب  ، 6313کیفیات مساعد به حال مجرم (کیفیاات مخففاه و معااف
کنندهی قضایی ،معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ،قرار تعویاق صادور حکام ،قارار تعلیاق اجارای
مجازات ،نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ،نظارت الکترونیکی و جایگزین حبت)

آيين دادرسی کيفری

مواد  335-435 + 314-361و  438-435قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقاات
6314مرحلهی دادرسی (صالحیت مراجع کیفری،ردّ دادرس و احاله ،انواع دادگاه های کیفری ،کیفیت شروع
و ترتیب رسیدگی و صدور رای)

تاريخ 62/3/22 :

آزمون شماره() 11
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  838-141قانون مدنی مصوب ( 6331اخ به شفعه  ،وصایا و ارث)
مواد  331-315قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311تجدیدنظرخواهی)
مواد  333-331قانون تجارت مصوب ( 6366برات و سفته)

اصول فقه

امارات و اصول عملیه  ( 6برائت  ،تخییر و احتیاط )

حقوق جزا

مواد  448-548 + 318-383 + 336-366 + 381-315 + 361-311قانون مجازات اسالمی مصوب 6313
کتاب حدود ( به غیر از حد سرقت ،محاربه ،افساد فی االرض و بغی)  ،کتاب قصاص (اقسام و تعاریف جنایاات،
شرایط عمومی قصاص ،شرکت درجنایت و اکراه درجنایت) و کتاب دیات

آيين دادرسی کيفری

مواد  431-431و  431-483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
( طرق عادی و فوق العادهی اعتراض به آراء )
تاريخ 62/4/1 :

آزمون شماره() 12
نام درس
حقوق مدنی

محتوای آزمون

مواد  6334-6331قانون مدنی مصوب ( 6331نکاح  ،طالق  ،اوالد و خانواده)

آيين دادرسی مدنی

مواد  311-461قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311فرجام خواهی)

حقوق تجارت

مواد  363-361قانون تجارت مصوب  + 6366قانون صدور چک (چک)

اصول فقه

اصول عملیه ( 3استصحاب)

حقوق جزا

مواد  113-114 + 518-511 + 588-511کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب  + 6315ماواد -318
 311قانون مجازات اسالمی مصوب  +6313مواد  156-111کتااب تعزیارات قاانون مجاازات اساالمی مصاوب
 + 6315مواد  6-8قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری مصوب 6311
جرایم علیه اموال و مالکیت (کالهبرداری و جرایم در حکم آن ،خیانت در امانت ،اختالس ،تصارف غیرقاانونی،
سرقت حدی و تعزیری) و جرایم علیه آسایش عمومی (رشاء و ارتشاء)
مواد  484-513 + 368-334قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات  +6314ماواد -363

آيين دادرسی کيفری

 613قانون مجازات اسااالماای مصوب 6313

(مرحلهی اجرای احکام کیفری  ،هزینهی دادرسی و ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری)
تاريخ 62/4/8 :

آزمون شماره() 13
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  6331-6335قانون مدنی مصوب ( 6331حجر  ،قیمومت و ادلهی اثبات دعوا)
مواد  461-446قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311اعتراض شخص ثالث و اعادهی دادرسی)
مواد  538-535 + 564-536 + 411-533 + 463-431قانون تجارت مصوب ( 6366مباحث مهم ورشکساتگی شاامل
کلیات ،اعالن ورشکستگی و آثار آن ،قرارداد ارفاقی ،اقسام مختلف طلبکاران و دعاوی استرداد)

اصول فقه

تعارض ادله

حقوق جزا

مواد  568 -546کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب  +6315مواد  311-388قانون مجازات اساالمی
مصوب  + 6313مواد  111-133 + 118-111 + 138-131 + 418-565کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی
مصوب 6315
جرایم علیه آسایش عمومی ( جعل ،استفاده از سند مجعول و جرایم مربوط به مسکوکات)  ،جرایم علیه امنیت
حدی (محاربه ،افساد فی االرض و بغی)  ،جرایم علیه امنیت تعزیری و جرایم علیاه تمامیات معناوی اشاخاص
(توهین ،تهدید ،افترا ،نشر اکاذیب و هجو)

آيين دادرسی کيفری

مواد  516 -111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح  ،دادرسی الکترونیکی و دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

آزمون تکميلی شماره ()3
کليه دروس

دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 11 – 13

62/4/12

* توجه  :داوطلبان گروه (  71مرحله ای ) از آزمون شماره ( )71به گروههای (  03و  52مرحله ای ) اضافه خواهند شد.

تاريخ 62/4/22 :

آزمون شماره()14
نام درس

محتوای آزمون

حقوق مدنی

مواد  631 -641 + 6 -635قانون مدنی مصوب  + 6331قانون تشکیالت و اختیاارات ساازمان حاج و اوقااف و
امور خیریه مصوب  + 6313قانون تملک آپارتمان ها مصوب  6343و آیین نامه اجرایی آن

آيين دادرسی مدنی

مواد  6 -33قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  + 6311قانون شوراهای حل اختالف مصوب 6314و آیاین ناماه
آن +مواد مربوط به صالحیت از قانون حمایت خانواده مصوب 6313

حقوق تجارت

مواد  335 -466 + 6 -61قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

کلیات و وضع الفاظ

حقوق جزا

مواد  6-31قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  6-13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/4/26 :

آزمون شماره() 12
نام درس
حقوق مدنی

محتوای آزمون

مواد  683 -333قانون مدنی مصوب  + 6331ماده  34قانون بیمه مصوب 6361

آيين دادرسی مدنی

مواد  36 -13قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  + 6311ماده  3قانون نحوه ی وصول برخی درآمدهای دولت و
مصرف آن در موارد معین مصوب  6313با آخرین اصالحات

حقوق تجارت

مواد  6 -16الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  + 6341قانون نحاوه انتشاار اوراق مشاارکت مصاوب
6311

اصول فقه

اوامر و نواهی

حقوق جزا

مواد  31-13قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  14-665قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/2/2 :

آزمون شماره()19
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  336 -333قانون مدنی مصوب 6331
مواد  14 -631قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  13 -643الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 6341

اصول فقه

مفهوم و منطوق

حقوق جزا

مواد  14-15قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  661-611قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/2/12 :

آزمون شماره()12
نام درس

محتوای آزمون

حقوق مدنی

مواد  336 – 331قانون مدنی مصوب  + 6331قانون مسؤولیت مدنی مصوب  + 6331ماواد  413 -513قاانون
مجازات اسالمی مصوب  + 6313قانون بیمه ی اجباری مصوب 6315

آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مواد  363 -335 + 644 -651 + 638 -631قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  644 -618الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  + 6341آیاین ناماه اجرایای تبصاره مااده 644
الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب .6341

اصول فقه

اوامر و نواهی  +مفهوم و منطوق

حقوق جزا

مواد  11-631قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری مواد  618-316قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314

تاريخ 62/2/16 :

آزمون شماره() 18
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  338 -315قانون مدنی مصوب  + 6331مواد  33و  641قانون ثبت مصوب 6366
مواد  633 -643قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  + 6311قاانون تشاکیالت و آیاین دادرسای دیاوان عادالت
اداری مصوب 6313
مواد  313 – 333 + 611 -343الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 6341

اصول فقه

عام و خاص

حقوق جزا

مواد  633-651قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  313-361قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/2/29 :

آزمون شماره() 16
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  311 -415قانون مدنی مصوب 6331
مواد  658 -338قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  14 -681 + 33قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

مطلق و مقیّد  +مجمل و مبیّن

حقوق جزا

مواد  613-361قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  368-334قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات  + 6314آیاین ناماه تشاکیل
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

آزمون تکميلی شماره ()4
کليه دروس

دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 14 – 16

آزمون شماره() 21

تاريخ 62/9/6 :

نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  411 -513قانون مدنی مصوب  + 6331قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  6351و 6311
مواد  331 -381قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  511 -133 + 615 -333قانون تجارت مصوب  + 6366قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و عالئام
تجاری مصوب  + 6381قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 6313

اصول فقه

ادله ی استنباط احکام اسالمی ( 6کتاب ،سنت ،اجماع و قیاس)

حقوق جزا

مواد  361-388قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  335-435قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314

آزمون شماره() 21

تاريخ 62/9/19 :

نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  516 -183قانون مدنی مصوب 6331
قانون اجرای احکام مدنی مصوب  +6351ماده واحدهی منع توقیف اموال دولتی و شهرداریها مصوب 6315
مواد  333 -331قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

ادله ی استنباط احکام اسالمی ( 3عقل)

حقوق جزا

مواد  381-441قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

62/9/2

مواد  431-413قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314

تاريخ 62/9/23 :

آزمون شماره() 22
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  184 – 834قانون مدنی مصوب  + 6331مواد  33 -34قانون ثبت  ( 6366با آخرین اصالحات)
مواد  331 -315 + 313 -331قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  363 -334قانون تجارت مصوب  + 6366قانون صدور چک مصوب 6383

اصول فقه

امارات

حقوق جزا

مواد  448-138قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  414-543قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/9/31 :

آزمون شماره() 23
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  835 -155قانون مدنی مصوب 6331
مواد  311 -461قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  463 -416قانون تجارت مصوب  + 6366قانون اداره ی تصفیه امور ورشکستگی 6368

اصول فقه

اصول عملیه ( 6برائت ،تخییر و احتیاط)

حقوق جزا

مواد  418-581کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب 6315

آيين دادرسی کيفری

مواد  546-136قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314

آزمون تکميلی شماره ()2
دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 14 – 23

کليه دروس
آزمون شماره() 24

تاريخ 62/2/13 :

نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

62/2/9

محتوای آزمون

مواد  6333 -6331 + 151 -113قانون مدنی مصوب  + 6364قانون حمایت خانواده مصوب 6313
مواد  461 -536قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  413 -533قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

اصول عملیه ( 3استصحاب)

حقوق جزا

مواد  588-141کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب  + 6315قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختالس و کالهبرداری مصوب  + 6311مواد  41-51قانون حمایت خانواده مصوب  + 6313مواد 633-661
قانون ثبت  +قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 6338/6/ 5

آيين دادرسی کيفری

مواد  133-113قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/2/21 :

آزمون شماره() 22
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  6331 -6335قانون مدنی مصوب 6331
مواد  533 -538قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  + 6311قانون نحوهی اجارای محکومیتهاای ماالی مصاوب
6314
مواد  534 -515قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

تعارض ادله

حقوق جزا

مواد  148-155کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب 6315

آيين دادرسی کيفری

مواد  114-111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314

* توجه  :داوطلبان گروه (  2مرحله ای ) از آزمون شماره ( )52به گروههای قبلی اضافه خواهند شد.
تاريخ 62/2/22 :

آزمون شماره()29
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  6-513قانون مدنی مصوب 6331
مواد  6-315قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ( 6341شرکت های سهامی)  +مواد 14-333+ 6-61
قانون تجارت مصوب( 6366سایرشرکت ها )

اصول فقه

کلیات ،وضع الفاظ  ،اوامرو نواهی ،مفهوم و منطوق ،عام و خاص  ،مطلق و مقید ،مجمل و مبین

حقوق جزا

مواد  6-441قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مواد  6-313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6313به انضمام اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/8/4 :

آزمون شماره() 22
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  516-6335قانون مدنی مصوب6331
مواد  311-538قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  333-133قانون تجارت مصوب 6366

اصول فقه

ادله ی استنباط احکام اسالمی،امارات،اصول عملیه،تعارض اصول و ادله

حقوق جزا

مواد  448-138قانون مجازات اسالمی مصوب +6313مواد 418-183کتاب تعزیرات مصوب 6315

آيين دادرسی کيفری

مواد  314-111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6313به انضمام اصالحات و الحاقات 6314

تاريخ  :متعاقباً اعالم میشود

آزمون شماره() 28

آزمون جامع (  011درصد )
تاريخ  :متعاقباً اعالم میشود

آزمون شماره() 26

آزمون جامع (  011درصد )
تاريخ  :متعاقباً اعالم میشود

آزمون شماره()31

آزمون جامع (  011درصد )
توضيحات:
 -6آزمون های آزمایشی تکمیلی ( )6-4با هدف مرور و جمع بندی آزمون های قبلی و جبران عقب افتادگی مطالعاتی داوطلبان تعریف
شده است که به صورت رایگان برگزار خواهد شد.
 -3آزمون آزمایشی تکمیلی( )5با هدف ارزیابی و سنجش و انتخاب کانون وکالی مطلوب در زمان ثبت نام و انتخاب کانون مورد تقاضای
داوطلبان به صورت رایگان برگزار خواهد شد.
 -3داوطلبانی که به برنامه ریزی مطالعاتی آزمون ها متعهد باشند تا روز آزمون وکالت حداقل 1بار مطالب و مباحث آزمون ها را مرور و
دوره خواهند نمود.
موفق باشید

