به نام خدا

برنامه آزمون های آزمایشی (حضوری – اینترنتی)

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

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()1
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 تعزیررات قرانون مجرازات اسرالمی مصروب  + 6315قرانون تشردید مجرازات
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

62/1/11

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 ،وکالت 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 دفراتر تجراری ،داللری ،حرق العمرل
کاری و تصدی به حمل و نقل)

اصول فقه

حقوق جزا

وضع الفاظ
مواد  633-634 + 6-63قانون مجازات اسالمی مصوب 6313
کلیات حقوق جزا (تعریف حقوق جزا و ویژگی های آن ،منابع حقوق جزا ،تعریف جرم ،اصرل قرانونی برودن
جرم و مجازات و نتایج آن و قلمرو قروانین جزایری در مکران و زمران) و مفریر فعرل مجرمانره (اندیشرهی
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 دادرسری کیفرری و اصرول حراکم برر آن ،خصوصریات قروانین
شکلی ،مراحل رسیدگی به امرکیفری ،نظام های دادرسی کیفری ،دعاوی دوگانه ناشری از جررم)  ،دعروای
خصوصی ،مرحلهی کشف جرم (ضابطان دادگفتری و تکالیف آنان) و مرحلهی تعقیب متهم (انواع دادسررا
و ویژگی های آن ،وظایف دادسرای عمومی و انقالب و تشکیالت آن)
تاريخ 62/2/21 :

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

آيين دادرسی کيفری

محتوای آزمون

مواد  683-313 + 631-641قانون مدنی مصوب ( 6331اسباب تملر

 ،قواعرد و آثرار عمرومی قراردادهرا ،

شروط ضمن عقد و معامالت فضولی)
مواد  11-631قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311ابالغ ،ایررادات و موانرع رسریدگی ،جلفره دادرسری،
توقیف دادرسی ،استرداد دعوا و دادخواست)
مواد  683-681 + 14-643 + 33قانون تجارت مصوب ( 6366شرکت های با مفؤولیت محدود  ،تضامنی  ،مختلط و نفبی)

اوامر و نواهی
مررواد  643-645 + 635-631قررانون مجررازات اسررالمی مصرروب  ، 6313نحرروهی مداخلرره در ارتکرراب جرررم
(مباشرت ،شرکت ،معاونت و تفبیب)  ،رکن روانی جرایم عمدی و غیر عمدی و شرایط مفؤولیت کیفری
مواد  63 + 14- 88و  36قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات  + 6314مواد 11- 636
قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

مرحله ی تعقیب متهم (جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای عمومی ،وظرایف و اختیرارات دادسرتان ،موانرع
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 مردنی مصروب ( 6311ترممین خواسرته ،اخر
تممین از اتباع دولت های خارجی ،تممین دلیل ،اظهارنامه و دستور موقت)
مواد  6-16الیحهی اصالح قفمتی 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 مفؤولیت کیفری (عوامل رافع مفؤولیت کیفری و عوامل موجهه جرم)  ،مجازات ها و اقدامات ترممینی و
تربیتی اطفال و نوجوانان

آيين دادرسی کيفری

مواد  81-361قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
مرحله ی تحقیقات مقدماتی (تعریف تحقیقات مقدماتی ،مرجع انجرام دهنرده تحقیقرات ،اختیرارات و وظرایف
بازپرس و حدود آن ،صالحیت بازپرس ،معاینه محل ،بازرسی و کارشناسی ،احضار و تحقیق از متهم ،شرهود و
مطلعان)
تاريخ 62/1/4 :

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 ( 6311دعراوی طراری ،سراز ،
صدور و انشاء و ابالغ و تصحیح رأی ،حکم حضوری و غیابی و واخواهی)

حقوق تجارت

مواد  13-643الیحهی اصالح قفمتی 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 هرا (مجرازات هرای اصرلی ،تکمیلری و تبعری) ،کیفیرات مشردّدهی مجرازات
(سردستگی گروه مجرمانه ،تکرار و تعدد جرم)

آيين دادرسی کيفری

مواد  361-313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
مرحله ی تحقیقات مقدماتی ( قرارهای تممین و نظرارت قضرایی ،اقردامات برازپرس و دادسرتان پرت از خرتم
تحقیقات ،تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان) و وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

آزمون تکميلی شماره () 2
دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 9 – 6

کليه دروس
آزمون شماره() 11

تاريخ 62/1/18 :

نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

62/1/11

محتوای آزمون

مواد  153 - 831 + 151-133قانون مدنی مصوب ( 6331وکالت ،ضمان ،صلح  ،رهن و هبه)
مواد  443-453 + 614-338قانون آیین دادرسی مدنی مصروب ( 6311رسریدگی بره دالیرل ،اقررار و اسرناد،
مواعد و مهلت ها)
مواد  651-343الیحهی اصالح قفرمتی از قرانون تجرارت مصروب ( 6341مبراحثی از شررکت هرای سرهامی
شامل :تغییرات در سرمایه شرکت ،انحالل  ،تصفیه شرکت و حفابهای شرکت)

اصول فقه

مطلق و مقیّد  +مجمل و مبیّن

حقوق جزا

مواد  31-81قانون مجازات اسالمی مصوب  ، 6313کیفیات مفاعد به حال مجررم (کیفیرات مخففره و معراف
کنندهی قضایی ،معاذیر قانون ی معاف کننده و تخفیف دهنده ،قررار تعویرق صردور حکرم ،قررار تعلیرق اجررای
مجازات ،نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ،نظارت الکترونیکی و جایگزین حبت)
مواد  335-435 + 314-361و  438-435قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313برا اصرالحات و الحاقرات

آيين دادرسی کيفری

6314مرحلهی دادرسی (صالحیت مراجع کیفری،ردّ دادرس و احاله ،انواع دادگاه های کیفری ،کیفیرت شرروع
و ترتیب رسیدگی و صدور رای)

تاريخ 62/1/22 :

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 ،اففاد فی االرض و بغی)  ،کتاب قصاص (اقفام و تعراریف جنایرات،
شرایط عموم ی 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
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت
اصول فقه

محتوای آزمون

مواد  6334-6331قانون مدنی مصوب ( 6331نکاح  ،طالق  ،اوالد و خانواده)
مواد  311-461قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 6311فرجام خواهی)
مواد  363-361قانون تجارت مصوب  + 6366قانون صدور چ

(چ )

اصول عملیه ( 3استصحاب)
مواد  113-114 + 518-511 + 588-511کتاب تعزیرات قانون مجرازات اسرالمی مصروب  + 6315مرواد -318
 311قانون مجازات اسالمی مصوب  +6313مرواد  156-111کتراب تعزیررات قرانون مجرازات اسرالمی مصروب

حقوق جزا

 + 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 ،اخرتالس ،تصررف غیرقرانونی،
سرقت حدی و تعزیری) و جرای م علیه آسایش عمومی (رشاء و ارتشاء)
مواد  484- 513 + 368- 334قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات  +6314مواد - 363

آيين دادرسی کيفری

 613قانون مجازات اسررالمرری مصوب 6313

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

آزمون شماره() 11
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 ورشکفتگی شامل
کلیات ،اعالن ورشکفتگی و آثار آن  ،قرارداد ارفاقی ،اقفام مختلف طلبکاران و دعاوی استرداد)

اصول فقه

تعارض ادله

حقوق جزا

مواد  568 -546کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب  +6315مواد  311-388قرانون مجرازات اسرالمی
مصوب  + 6313مواد  111-133 + 118-111 + 138-131 + 418-565کتاب تعزیرات قرانون مجرازات اسرالمی
مصوب 6315
جرایم علیه آسایش عمومی ( جعل ،استفاده از سند مجعول و جرایم مربوط به مفکوکات)  ،جرایم علیه امنیرت
حدی (محاربه ،اففاد فی االرض و بغی)  ،جرایم علیه امنیت تعزیری و جرایم علیره تمامیرت معنروی اشرخاص
(توهین ،تهدید ،افترا ،نشر اکاذیب و هجو)

آيين دادرسی کيفری

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

آزمون تکميلی شماره ()1
کليه دروس

دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 11 – 11

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  + 6331قرانون تشرکیالت و اختیرارات سرازمان حرج و اوقراف و
امور خیریه مصوب  + 6313قانون تمل

آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

آپارتمان ها مصوب  6343و آیین نامه اجرایی آن

مواد  6 -33قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  + 6311قانون شوراهای حل اخرتالف مصروب 6314و آیرین نامره
آن +مواد مربوط به صالحیت از قانون حمایت خانواده مصوب 6313
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 دولرت و
مصرف آن در موارد معین مصوب  6313با آخرین اصالحات

حقوق تجارت

مواد  6 -16الیحه اصالح قفمتی از قانون تجارت مصروب  + 6341قرانون نحروه انتشرار اوراق مشرارکت مصروب
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 قفمتی 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 مفؤولیت مردنی مصروب  + 6331مرواد  413 -513قرانون
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 قفمتی از قانون تجرارت مصروب  + 6341آیرین نامره اجرایری تبصرره مراده 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

محتوای آزمون

مواد  338 -315قانون مدنی مصوب  + 6331مواد  33و  641قانون ثبت مصوب 6366
مواد  633 -643قانون آیین دادرسی مدنی مصروب  + 6311قرانون تشرکیالت و آیرین دادرسری دیروان عردالت
اداری مصوب 6313

حقوق تجارت

مواد  313 – 333 + 611 -343الیحه اصالح قفمتی 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 اصرالحات و الحاقرات  + 6314آیرین نامره تشرکیل
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

آزمون تکميلی شماره ()4
کليه دروس

دوره ی آزمونهای آزمايشی ( ) 14 – 16

62/9/2
تاريخ 62/9/6 :

آزمون شماره()21
نام درس
حقوق مدنی
آيين دادرسی مدنی
حقوق تجارت

محتوای آزمون

مواد  411 -513قانون مدنی مصوب  + 6331قانون روابط موجر و مفتاجر مصوب  6351و 6311
مواد  331 -381قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 6311
مواد  511 -133 + 615 -333قانون تجارت مصوب  + 6366قانون ثبت اختراعات ،طرح هرای صرنعتی و عالئرم
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
تاريخ 62/9/19 :

آزمون شماره() 21
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

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

تاريخ 62/9/21 :

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 چ

اصول فقه

امارات

حقوق جزا

مواد  448-138قانون مجازات اسالمی مصوب 6313

آيين دادرسی کيفری

مصوب 6383

مواد  414-543قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  6313با اصالحات و الحاقات 6314
تاريخ 62/9/11 :

آزمون شماره() 21
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 ورشکفتگی 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 – 21

کليه دروس
آزمون شماره()24

تاريخ 62/2/11 :

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  + 6311قرانون نحروهی اجررای محکومیتهرای مرالی مصروب
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 قفمتی 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 62/8/11 :

آزمون شماره() 28

آزمون جامع (  011درصد )
تاريخ 62/8/22 :

آزمون شماره()26

آزمون جامع (  011درصد )
تاريخ 62/6/2 :

آزمون شماره() 11

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

